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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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ملخص الدراسة:
ترد يف ابب الضم م مجلر من ملخ افامجلامجن الة ن لألصم م ش افةم مم :وق مل ال مري الضم م
ُ
مل
مل
رض م مجلان افض م ر
افةاص مما مل م لمص افعص مماض م د الض م ما ضمريض مغاراد م الةمجلض ل
فظ:ره يف ابب (ال ك ن) م(ليس) يف االس م ممع ةمجفض مغاراد م م االتةر فني افعنيمج ار ابل امض
ميف هضا الض ث دواس ممن ضه افامجلامجنض ف ة ممس خ س ممضمجهمجض متاس م الة ر مجض مهاوهمج
من ملخ الةعمجل :ملة:مجل ةن مجلان افصم م ش
يف افنيىن مالص ممةنين الة نق مري ت ص مما الض ث غ
افةمم :وق يف ابب الضم مجلر ليسممً رم ق مج غ ري ا ح اصممي نض مغبمج هن ممرب ملخ الع سممص
ميي غ اصم م م ممييض م ةن
يف المةنض م حمض:مج رييمجس ملعضصض مود يف القرهن الكرميض ا:ن رمج ملخ اصم م م م ح
هاوا ملخ ين افنيىن مالصم م م م ممةنين
ضه افامجلامجن ريي نق ض ق يف افسم م م م ممم بض ا:ن تُضم م م م ممان مي ق
الة نض متؤدي ملنيمجينل ال ميكخ غ ص م م م م ممج مج ف مهمجض م ن س م م م م ممضض:مج النيمج تةمي مج افنيىن ما
مج الصم م م م ممةنين الة نض مج ن اي:مج غ قمجال لضهخ السم م م م ممجملص مالقمجوئض اكأن افعكمم ُةم م م م ممر
ص:مجض
السمجملص يف ت فر م ه الكال متا ة
ل
الكلمات املفتاحية :الضم
افامجلان – احلضري

افعصمما -الضم

افةاصمما-الضم

افسممعر -افصم ش الة

ن-

Violating Established Principles in Pronouns Causes,
Consequences, and Grammarians’ Stance towards it
Dr. Ramadan Khamis Abbas Alqastawy
Department of Arabic - College of Arts
King Saud University
Abstract:
A set of grammatical violations to some established principles emerge in
pronouns, such as: pronouns occupying the positions of clitic pronouns, pronouns
referring to omitted referents, singularization of third-person pronouns, mismatch
between the pronoun and its referent in the context of “laa ya-kuunu” (not to be)
and “laysa” (not), and the singularization of the dual pronoun for two nouns
coordinated with “wa” (and). An examination of these violations is sought in this
research, in order to explore the causes, the interpretation made by grammarians,
and impact on meaning and grammatical structures. The research has come to a
set of conclusions, some of which are: violating established principles in pronouns
is not a form of non-standard rules, but rather a form of language flexibility, which
by analogy exists in Quran. It can be viewed as shifting from standard to standard.
Such violation is considerably valuable to style as it has an addition both
grammatically and semantically, and achieves meanings that cannot be achieved
without it. It also reinforces the listener and reader’s mind, since the speaker
engages the listener in the process of scrutinizing the speech aspects.
key words: -Attached pronoun-Detached-Inferred pronoun- Grammatical basic
rules- Deviation or violation-Deletion

املقدمة
احل هلل ال ا اف الارد الص ض مالصالق مالسال ما الضةرض
صما هللا مي مسمم-م ما هل م ص مجف نير مفني قق قسي
اق مود يف ابب الض مجلر من ملخ افسمجلي الة ن ماالسعني مجالن
المة نض اي:مج تر لألصا افة :و افعةضصض ميف هضا الض ث دواسن جل من ملخ هضه
افامجلامجنض دانيين غ الكعمجفن اي مجملن الكةس خ سضمجب هضه افامجلامجن
ب يف افنيىن مالصةنين
متاس همجض مالكةس خ القي ن اليت تُكسض:مج افسم ل
الة نق مليس اإل صمجف ملقص الض ثض مغبمج افقص د ذ ر ملمج ة:ض مت قيال
لمظمجهرق مبمج كةس خ سضمجهمج مهاوهمج يف افسم بق مسيسنيا الض ث لإل مجفن
خ افسئمن العمجلينل
-1ملمج افراد ف م م م م م م م م (افامجلان) ؟
-2ملمج افراد فم م م م م م م م م م (افص ش) ؟
-3ملمج افراد ف م م م م م م م م م م م م (افة :وق) ؟
-4ملمج الة مجذج اليت مجفن اي:مج مجلان الق ا الة ن افة :وق يف ابب
الض ؟
-5ملمج مل ريس الة ر ملخ هضه افامجلامجن؟ مملمج تاس هم مج؟
-6ملمج تر هضه افامجلامجن ما افنيىن؟
-7ملمج تر هضه افامجلامجن يف الصةنين الة ن؟
ون الض ث
-8ملمج مل ريس الة ر ملخ القيمجس ما هضه افامجلامجن؟ مري ص ة ُ
ض م طيت اي ض مث دوسً
مبق ملن حت تً اي:مج خ سض ا عيمجوي لم
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من ملخ افامجلامجن لألص ش افة :وق يف ابب الض مجلرض هنل مري الض
مل
رض
افةاصا مل لص افعصاض م د الض ما ضمريض مغاراد
الةمجلضمل ل
م مجلان افض ر فظ:ره يف ابب (ال ك ن) م (ليس) يف االسع ةمجفض مغاراد
االتةر فني افعنيمج ار ابل امق مث أتيت اخلمجمتن ماي:مج هم الةعمجل :اليت
ت صا غلي:مج الض ثض مذ مً الض ث ف ضً افصمجدو مافرا صق
تضً ملسمجلم ماق
مري اتضنيً يف هضا الض ث افة ::االسعقرالن الع ميمنض مو ُ
ترتي لاين افخ ملمجلكق
الدراسات السابقة:

قض لكين سأ عان فض ر ملمج عق ه ريرهمج غ

ال واسمجن يف الض
الض ث مملة:مجل
مل
ال واسن افم ل دواسن ال ع و سر ضمجس الرامج نينض مهن فنية انل "
()1

افةمج رق فر الض مملر ني يف لةن العةز ا" مجمش اي:مج الضمج ث الكةس خ
ظمجهرق افةمج رق فر الض مملر ني يف القرهن الكرميض ص ة وهمج ابحل ث خ
افةمج رق يف المةن ماالصطالحض مث ا طمق ل واسن فنيض اآلاين اليت مجفن اي:مج
هضه افةمج رقض مميكخ تقسيم ث الضمج ث خ ظمجهرق افةمج رق ريس ر افمشل
افةمج رق يف الني د غار قادا مت ةين م قنيمجق ال مجينل افةمج رق يف العض مالعأ يثق مت صا
ال ع و غ من ملخ الةعمجل :ملة:مجل ن هضه افةمج رق مل أتن ا عضمج قمجض م همج مل
ختعص فس وق دمن رى مغبمج مجفن ملعةمجترق يف لةن العةز اض م ن ر ملمج مجف
( )1حبث ملةة و يف اجملمن افود ين يف المةن النيرفين مهداهمجض اجملم ( )3الني د( )2وفيص افمش1423هق

18

خمالفة األصول املشهورة يف ابب الضمائر أسباهبا وآاثرها وموقف النحويني منها
د .رمضان مخيس عباس القسطاوي

ملة:مج يف القرهن مجن يف افةمج رق يف الني د غار قادا مت ةين م قنيمجض مال جي ز القيمجس
مي:مج؛ فن ذلك ؤدي غ ا ا يف االسعني مجش المة يق
م ض م الارق فر هضه ال واسن مدواسيت ملخ :مجن ملة:مجل
افم ل ةن دواسيت يف مجلان الق ا الة ن افة :وق يف ابب الض ض مال واسن
افض وق ملقص وق ما افةمج رق يف ملر ص الض يف الني د مالة ض ملضا اق
دوسً ملسمجلا مل تنيرض مج ال واسن افض وق مل ال مري الض افةاصا
ُ
مل لص افعصاض م د الض ما ضمريض م مجلان افض ر فظ:ره يف ابب
(ال ك ن) م (ليس) يف االسع ةمجفق
ال مج ينل ن ال واسن مجصن ابلقرهن الكرميض مدواسيت ليسً ضلك ا:ن تعةمجمش
مجلان الق ا الة ن افة :وق يف القرهن ملةن النيربق
ال مجل نل و زن دواسيت ما فيمجن ملمج ضه افامجلان ملخ ريي ن مجلين ما افسم ب
ملخ :ن افنيىن مالصةنين الة نق
الرافنينل ت صمً دواسيت غ من ملخ الةعمجل :مل تع صا غلي:مج دواسن ال ع و
سرق
الدراسة الثانية :دواسن ال ع وق مل:ر مج ن زادق مهن فنية انل " افطمجفقن فر
()1

الض مملر ني يف القرهن الكرمي" ةيً هضه ال واسن ابحل ث خ ري ا
افطمجفقن فر الض مملر ني يف القرهن الكرميض مريصرن افطمجفقن ما ابيب الني د
مالعض مالعأ يثض ف ن ال واسن مبق ملن حت تً خ ملا :افطمجفقن يف المةنض
( )1حبث ملةة و يف جممن هامجق احلضمجوق اإلسالملين مجدميين النيم اإل سمج ين مال واسمجن ال قمجاينض السةن
ال مجل ن ةرقض الني د ال مجينض ر س مشعمجف1431هق
جملة العلوم العربية
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مث مصً غ م ص تنير س مج يف االصطالحض مث ا طمقً لم ث خ ري ا
افطمجفقن فر الض مملر ني يف الني د مالة ض ممل مً لضلك فضنيض ملمج مجف يف
القرهن الكرميض مث ذ رن فنيض اآلاين اليت مجف ظمجهرهمج مجش قامج خ افامجلان
فر الض مملر ني ض مجملن تاس هضه افامجلانق مت صمً ال واسن غ ن
الة مجق مل اردما قمج خ افطمجفقن فر الض مملر ني ض م ن مل ا خ االتامجق
فر الض مملر ني يف القرهن الكرمي ر ملخ مل ا خ افامجلانض م ن ا عالري
افاسر خ يف ملر ص فنيض الض مجلر ليس ا عالري تضمج خ متضمجدض مغبمج ه
ا عالري تة ما ع:مجدق
م ض م الارق فر هضه ال واسن مدواسيت ملخ :مجن ملة:مجل
افم ل ةيً دواسن ال ع وق مب ا خ االتامجق فر الض مملر ني ض مهضا مل
زن ما مجلان الق ا الة ن افة :وق
كخ ملقص قدا يف دواسيتض غذ وة ُ
يف ابب الض ق
ال مج ينل ةيً دواسيت فضيمجن ملمج ضه افامجلامجن ملخ ريي ن ض ق يف افنيىن مالصةنين
الة نض مه ملر مل كخ ملقص قدا يف دواسن ال ع وقق
لً ملسمجلا مل تض رهمج ال ع وق مل ال مري الض افةاصا مل لص
ال مجل نل تةمجم ُ
افعصاض م د الض ما ضمريض م مجلان افض ر فظ:ره يف ابب (ال
ك ن) م (ليس) يف االسع ةمجفق
الرافنينل دواسن ال ع وق مجصن ابلقرهنض ملمج دواسيت ا:ن مجملن يف لةن النيربق
الرافنينل ا عماً عمجل :دواسيت ا عالاقمج فيةمةقمج خ عمجل :ال واسن افض وق؛ فن
ملةطمق ال واسعر عمسق
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السرا رض مهن فنية انل " افةمج رق
الدراسة الثالثة :دواسن ال ع و سالملن مج ش ة
()1
يف ال وس المة ي يف النيرفين" مري دوس ال ع و اي:مج افةمج رق يف ال وس المة ي
مبسع ايت الص تين مالصراين مالة نض حت ث يف اصم:مج افمش خ افةمج رق لةن
ماصطال ق مج م  :د النيم مجف اي:مجض ميف الاصا ال مجين حت ث خ افةمج رق الص تين
مالصراينض ميف الاصا ال مجلث حت ث خ افةمج رق الة نق
ما ري مالعةمجمشق
مهن هضا ختعمس ا عالاقمج فيةمةقمج خ دواسيت يف اف
***

( )1وسمجلن ملمج سع ض مجملنين ملؤتنض 2011ق
جملة العلوم العربية
العدد الرابع والستون رجب 1443هـ (اجلزء الثاين)

21

مدخل
حترير املصطلحات:
يف السط و العمجلين رو ملمج حيعمجج غ حتر ر ملخ ملصطم مجن النية انض مهنل
مجلانض مافص شض مافة :وقق
املخالفة:
مو ملنيىن (افامجلان) يف ملنيمج م المةن ش ق مل و ملة:مجل العمَّةل ُ خ
()1
س
م
م
ق
س االن خ مق في يل تلمةلة ة ض ممل عضني
ل
ل ل
الةنفض قمجش ل مل ل
س
االن خ الةنفل رض ة ق م ل مل لا ْ
اس خ الطنيمج ل ر ًق م ل مل ل
ً ُ
()2
االن لةاس ل نيا شيئقمج ف ش ه ر ق م مي امجفقص د ابفامجلان هةمج تر صا
ريا ملة ش:رقض مليس افقص د همج تر صا ملة :و
ملة :و فصا ه ر َّ
السعني مجش ح ص ييق
األصول:
()3
لص لا م ( ل ُرل) صمجو ذا ح
صا متضً
م
ض
ساا ملةا شنف
ص صا مه
ُ
ُ
()4
افصال افعار مي مجفب ابلةسضن غ االفخض مو ا صيال افً
م
ق
موسخ
ُ
()6
()5
صا الةنفل سمجس الضي ق مي مملةةؤه الضي ةضً ملة ق
الر ي ض م ُ
س) 134/3ق
( )1القمجمل س احمليط ( ل مل ل
س) ص م م251ق
( )2افنيجم ال سيط( ل مل ل
( )3عمجب النير لماميا ملمجدق ( صا) 73/1ق
()4القمجمل س احمليط (3صا)318/ق
()5الكميمجن لمكا ي ص م122ق
()6افنيجم ال سيط( صا) ص م م20ق
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اكم ن ( صا) ت مو ش ق ح
ملنيمجن ملة:مجل ساا ا شنفض مال ضمجن
مالرس خض مافسمجس الضي ق مي ح هض مملمج ُةضً ملة م عار مي ق
امجفقص د فم م م م م م م (افص ش) هةمج الق ا الة ن ال مجفعن الراسان الةمجلنين ة
م مجف الة مداوسي يف ابب الض ق
املشهورة:
مش ْ:رقض ا :شمجهرض ماسم
افة :ول افنيرمري ُ ُ
قمجشل لش ل:لر ل ْة لُ :ر لش ْ:قرا ُ
()2
()1
افاني ش ملة :وق مافة :و افنيرمري ق مافة :ول افنيرمري افكمجن مافض و
()3
ق مو ا ش :مملة :و ملنيرمري ض م لش ل:لر سيا غذا ا عضمجه اراني ما
()6
()5
()4
ش:را
الة:ر
ن
ممس
عةر
ا
ل
افملر
اشع:ر
م
ق
ذا
ل
اخلب
ر
:
مش
ق
الةمجس
ة
لل
ل
ُ ق
ل
()8
()7
لضيمج مش:رت ق مالة:رقل ظ :و الةنف ما عةمجوه ق
مفةمجف ما ملمج تق ؛ اإن افقص د ملخ ة ان الض ثل تر الق ا الة ن
ال مجفعن مالةمجلنين افنيرمان ة م مجف النيرفين مداوسي:مج يف ابب الض ض غ ري ا
رى ح
ريا ملة:مج ش:رقض مليس افقص د تر ري ا ص ي ن غ
رى َّ
ص ي نق
(ش ل:لر)432/4ق
()1لسمجن النيرب ل
(ش ل:لر)65-64/2ق
()2القمجمل س احمليط ل
(ش ل:لر)432/4ق
()3لسمجن النيرب ل
(ش ل:لر) 363/2ق
( )4عمجب النير لماميا ل
(ش ل:لر)432/4قق
()5المسمجن ل
()6افنيجم ال سيط ق( ةش ة:ةر) ص م م498ق
(ش ل:لر)65-64/2ق
()7القمجمل س احمليط ل
(ش ل:لر) صم م م م498ق
()8افنيجم ال سيط ل
جملة العلوم العربية
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مري الض افةاصا مل لص افعصا
افصا يف الض مجلر ه افسعر؛ ف صرض مث افعصا الضمجوز ة ري
المضس ابالسععمجو؛ ف صر ملخ افةاصاض مث افةاصا ة تنيضو االتصمجشض
()1
فً؛ ف مل م ملنيىن م صر لاظقمج ض م مي
رب ض فا قمجشل ر ُ
اال قمجشل ل
()2
امجلقمج ق ال جينف الض ملةاصالق غذا ملكخ اتصمجل ق ممممج مجلس هضا
()4
()3
مه ري ش محي افوريطل ل
افصا افة :و ملمج موده سيض
غليك ىت فمةً غاي مج
ما هضا الةمجه أب رموقض متضني يف ذلك افخ
مري كم سيض
()5

()6

()7

()8

السراج ض م ف من الامجوسن ض مال مج يين ض مافخ الةجري ض م ف الب مجن
()9

اف ضمجوي ق
( )1شرح الكمجاين لمر ا 30 – 29/1ق
( )2الا ال مالق ا لم مج يين صم  421مشرح افمش ين 91/1ق
( )3الكعمجب 362/2ق
( )4ملخ ملةط و الر زض مه حل ي افوريط يف الكعمجب 362/2ض مافص ش 120/2ض مشرح العس:يا
الفخ ملمجلك 149/1ق مريضم ل
تعك ةس تقطص افوا مج
مالنيةسل الةمجرين الق ن الة ق اليت تق ى ما الس الك ق م(افوا )ل الني د الضي سعمج ف ق المسمجن
( ةس)ق
( )5افص ش 120/2ق
( )6صم .28
( )7الا ال مالق ا صم 421ق
( )8ملمجيل افخ الةجري .58/1
( )9اإل صمجري صم 700ق
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()1

مافخ ين يف اخلصمجلص ال صا ابلضرموقض ملكة جينيم ريميالقض م ما
()2

جملنف الض افةاصا يف مل ص افعصا هةمج فق ل ل «فمج مج ا ملىت ري وما ما
ا
افعصاض مل أيت ا ملكمج ابفةاصا؛ حم كم افعصاض ام مج مجن ضلكض
ملة ن مجفما يف فنيض اف ا ص ابفةاصا يف مل ص افعصاض مج ريمض ا اليمجف غ
()3

الة ْرلمىض مال لاْعم لى ؛ لك رق د ش اليمجف ما ال ام يف المةن»ق
ال ام يف حن ل
رييمجسمجض
هضا ممل رتض الز مجج ن ك ن مري افةاصا هةمج رموقض فا نيم ق
()4

اةس غلي افخ نييش ن العق رل ىت فمةعك غاي مجق
ايك ن الض افةاصا (غاي مج) ت ي ق ا لمض افةص ب يف (فمةعك) ق
م مي ض اميسً الضرموق يف م ص افةاصا مل ص افعصاض مغبمج يف ضري افض ش
ملة ض مه الض افةص ب يف (فمةعك) ق
مالضي ض م يل ن الضي لس َّ:ا ضري افعض يف تق ر الز مججل تق ملمج
ُّش يف ري ل ريضم ل
تعك ةس تقطص افوا مج
م ضا يف ري ل (غليك)ض ملنيا هضا ملمج رج الضيً خ ةمل الضرموق ة
الز مججق
(.194/2 )1

( )2اخلصمجلص .195/1

( )3ف لً ال ام ملخ اليمجف اي :مج؛ فن اليمجف ال اسم ما مزن (الم ْنيملا) مافصال شراي ماعيمج؛ ف ملخ
( اعيً)ق را صل شرح افخ قيا 589/4ق
( )4شرح افاصا 102/3ق
جملة العلوم العربية
العدد الرابع والستون رجب 1443هـ (اجلزء الثاين)
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أثر خمالفة األصل املشهور يف هذا األسلوب:
لص افعصا ل تر ض يف افنيىنض فيمجن
ملة ة العنيض ابلض افعصا ( )؛
) ر رماقمج ملخ ( )ض مالةمج ر هةمج
ه ملاني الق ف ما الامج ا
ض اق

العنيض ابلض افةاصا هةمج مل
ذلكل ن افامج اي ر ض قوا
ف م مج زاد افضىن زاد افنيىنض م (غاي
ر ن ؤ مص ش الة ق لم امج
يفل
تعك ةس
جمرموا اقمجشل
ميف الضيً الضي فني ه ري
ه ق
غليك ىت فمةً غاي مج
مالعق مي دليا االهع مج ماال عةمجفض مفني ذلك ب ابلض افةاصا؛ ليك ن
ر ض قواض ايةمجس العأ ي ماالهع مج المض خ فىن الةمج ر مي :مج
افامج
ض ايجري الكال ما سةخ ما ق هضا ملخ :نض مملخ :ن رى اإن
العنيض ابلض افةاصا يف هضا افقمج ل ريي ن رى ملخ :ن ن الض
()1

افةاصا شض ابالسم الظمجهر ض ق ش ال مج يينل «افةاصا ريرب غ الظمجهر
ملخ افعصا»ض ام مج مجن الكال ملضيةقمج ما العأ ي ماالهع مج ض س هضا ن
نيب الةمج ر ابالسم الظمجهر يف (فمةعك)ض مفمج مل ع كخ َّب ابلض افةاصا؛
ف شض ابلظمجهر ملخ افعصاق
ملنيا ملمج تق ضر م مجهن ملمج سض افخ نييش لمز مجج ملخ ن (غاي ) ت ي
لم ض ر يف (فمةً) مالعق رل (فمةعك غاي ) ق
( )1الا ال مالق ا
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ضمج يف ري ش ذي
هضا م مج ا عمس الة مجق يف ري ش محي افوريطض ا عما ا ق
()1

اإلصضص الني ماين ل

ا
كأَّن يوم قُـ ارى إنْـ

مَنا نقتل إايَّن

()2

ما مري الض افةاصا (غاي ) مل ريص افعصا هةمج
اق كم سيض
افخ
أب رموقض م مجن القيمجس ن ق شل قعا اسةمجق متضص سيض يف هضال ُ
()3

()5

()4

ن مري

افخ صا و ق م رى افخ ين
السراج ض م ُ
ش ما الضرموقض لكة ريمياق
افعصا ح
م ري ُشل غن الصةنين الة ن تقعضن اسعني مجش الض

افةاصا هةمج مل ريص
افةاصا هةمجض مري

()6

م ي افخ الةجري هضا؛ غذ رى ن اسعني مجش افعصا هةمج ريضييض فيمجن ذلكل
ه
ن ق الكال ن ق شل قعا اسةمج؛ ف ةن الانيا ال عني ى امج م غ
( )1ملخ ا زجض مه لضي اإلصضص الني ماين يف ملمجيل افخ الةجري 56/1ض مشرح افاصا 102/3
مذ ر ريضم ل
منهم مجعا
لقينا ُ

فأويف اجلمع ما كاَّن

م سض افخ ين غ يب جبيمن يف اخلصمجلص 194/2ض مز م قق شرح الكمجاين  32/3ن افخ ين
سض يف اخلصمجلص غ ذي اإلصضص الني ماينض ماحلمجصا سض غ يب جبيمنض م سض سيض
لضنيض المص ص يف الكعمجب 362/2ق م(ريُمَّرى) مل ص يف فالد فين احلمجوث فخ ني ق

( )2الكعمجب .362/2

( )3افص ش .120/2

( )4شرح اجل ا الكض .19/2

( )5اخلصمجلص 194/2ض .195

( )6ملمجيل افخ الةجري .58-57/1
جملة العلوم العربية
العدد الرابع والستون رجب 1443هـ (اجلزء الثاين)
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غال ن ك ن ملخ انيمجش النيمم م احلسضمجن مالظخض اال تق شل رفْمعُينض مال ْ ملرفُينض
ك فاعي العمجفض مال ز ل لرفل ُ إب مجدق الض غ ز ض ملكخ القيمجس
مال ل لرفْمعل ل
اسكض مز رب اس ض مغبمج مل عني َّ
فً اسنض م ر ل
ن قمجشل ر ُ
فً ل
امج م ؛ راهنل ن ك ن الامج ا ملاني الق يف الماظض امجسعني م ا
الانيا غ
يف مل ص الض الةاسض م زل همج ملةزلن اف ةيبض مفمج مل ع كخ الةمج ر ملخ ن
قعا اسةمجض م ص (غاي ) هضا اف ص؛ فن الض افةاصا شض
ق شل ُ
ابلظمجهر ملخ الض افعصاض ام ( َّغاي ) شض أب اسةمج ملخ ( )ض م مي امجسعني مجش
الض افعصا هةمج ريضييق
()1

افخ الةجري يف هضا اقمجش ل «ف ال ميكخ ن أييت
افخ نييش ل
مري تضص ُ
ه افعصاض اكمجن ق ن
ابفعصاض ايق شل قعمةمج؛ ف عني ى انيم غ
ق شل قعا اسةمج؛ فن افةاصا مالةاس ةر مجن يف اال اصمجش م قنيمجن مبنيىن
حن ري لكل ملمج رملً غال اسكض مملمج رملً غال غاي ض ام مج مجن افعصا ال
ميكخ مري ه:ةمجق ق ق ق ق م مجن الةاس مافةاصا ملرادار؛ اسعني ا مهمج
يف مل ص اآل ر»ق
هضا م رى افخ ملمجلك( )2ن اسعني مجش الض افةاصا هةمج ملعنير فملر خل
أوهلمال ملمج تق ذ ره ملخ ن (غاي ) ماريص مل ريص اسةمجق
ملسمجماي لم قرمن فم
اثنيهما :ن اي ملنيىن احلصر افسعامجد ملخ (غبمج) ملمج نيم
ق
(غال)ض ا سخ مري (غاي ) هةمجض مج سخ فني (غال) مثق م رى افخ ملمجلك ن
( )1شرح افاصا  103/3فعصرريق
( )2شرح العس:يا 149-148/1ق
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هضا ملطردض م ةن ملخ ا عق شضمذه اق مهمض مملخ هةمج اق مجب ما الز ةري
َّه الضيً ملخ الضرموانض ممصا لضلك ابل همق مري تضص افمش ين()1
مالسي ن()2
افخ ملمجلك يف الق ش أبن اسعني مجش الض افةاصا هةمج ملعنيرق
ل
()3
رييمجسمج مال رموق اي ؛ فن الض اصا خ مجملم
مالر ن جينيا الضيً ق
فم (غال) يف افنيىنض اكأ ريمجشل ملمج قعا غال غاي ض مهضا مممج سعني ا اي الض
رييمجسمج فال رموق؛ امجلض افةاصا ه ملمج ضع ف يف الةطقض م قص
افةاصا ق
عيمجوا حن ل ملؤملخض مملمج ريمج غال ( )4ق
فني (غال) ا ق
افخ صا و( )5غ الز مججض مري مهم
مهضا الضي ذه غلي الر ن سض ُ
قق شرح الكمجاين()6ض از م ن الر ن حي ا الضيً ما الةضمذ؛ ل ري
الض افةاصا مل ريص افعصاق مهضا الضي ذه غلي ال سمج مي ض فيمجن
ذلكل ن الر ن( )7ع ث خ اف ا ص اليت عنير اي:مج اال اصمجشض مذ ر
ملة:مجل ن قص فني (غال) مملةا لضلك فضيً ذي اإلصضص الني ماينل
ا
كأَّن يوم قُـ ارى إنْـ

رييمجسمج؛ فن الض
امجلر ن جينيا الضيً ق

مَنا نقتل إايَّن".

اصا خ مجملم فم (غال) يف افنيىنق

( )1شرح افمش ين .92/1
( )2ا ص .209/1

( )3شرح الكمجاين 32/3ق
( )4العصر ي 98/1ق
( )5شرح اجل ا الكض 17/2ق
( 32/3 )6همجملش 374ق
( )7شرح الكمجاين لمر ن  32 – 31/3فعصرريق
جملة العلوم العربية
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م ض م تر اسعني مجش الض افةاصا (غاي ) ما ق مج يف ري ش ذي اإلصضص
الةاس ر ض قوا؛ لةرافن ملمج ق ش؛
ملخ :ن ن الةمج ر ر ن ك ن
انيب فم (غاي ) ف ش ( )؛ فن زايدق افضىن ت ش ما زايدق افنيىنق هضا ملخ :نض
مملخ :ن رى اإن العنيض ابلض افةاصا هةمج أ تنيض ابالسم الظمجهر؛
فن افصا ن ق شل قعا اسةمج؛ فيمجن ذلك ن الةمج ر فمج مل ع كخ ن
هض غال ن ك ن ملخ انيمجش
ق شل قعمةمج؛ فن الانيا ال عني ى امج م غ
النيمم م احلسضمجن م الظخ؛ مجن مي ن ق شل قعا اسةمجض مفمج مل ع كخ
ل َّلب ابلض افةاصا؛ ف شض ابالسم الظمجهر ملخ افعصاق
اق اب لن مبمج تق ن مجلان افصا افة :و ابسعني مجش الض افةاصا
مل لص افعصا هةمج مج م يف القيمجس ُحت ا مي ض م ن اسعني مجش افصا افة :و
يف هضه الة اه افض وق ال ؤدي ملمج ؤد اسعني مجش الض افةاصا ملخ ح
ملنيمجن
ر افعكمم غ صمج مج لمسمجملص مالقمجوئق
عود الضمري على حمذوف

افصا ن ني د الض ما ملض و يف الكال ؛ ليُم ْنيمل لم افنيىن م عضي افرادض
ريمجش تنيمج ()1ل ﴿ م ال لق ر ريل ة ول هُ لملةل مل
مجزلش ﴾ امج مجف وا نين غ ملض و تق ض
ل لل
امجفصا تق مي ُمل لا ملةسر الةمجل ( )2ق غال ن هضا افصا ري ُُيلمجلسض ايني د الض
ما ح ملض و يف الكال ض مري ذ ر سيض شيئقمج ملخ ذلك اقمجش()3ل «مسنيةمج
( )1س وق س ملخ اآل نل .39

( )2شرح العس:يا الفخ ملمجلك .156/1
( )3الكعمجب .345/2
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فنيض النيرب اف ت ق هم ق شل ملمج ملة:م ملمجن ىت و ع يف مجش ضا م ضاض
هل ﴿ لمغمل ْن ململخ ْله ملا
مغبمج ر ملمج ملة:م ما ملمجنض ممل ا ذلك ري ل تنيمج
مجب غال ليمؤململةخ فململ ريضا مل تململ ﴾»ق متضص سيض يف هضا العق ر اف اش()1
مل
الكعل مل
ُ
ُْ ل ة ل ل لْ
مجج( )2ق
مالز ُ
ملخ ها الكعمجب غال مهللا
م َّز الس ر( )3ن ك ن العق رل مملمج
ليؤملةخ ف ق مالارق فية مفر العق ر افمشل ن (ملخ ها) هةمج صانُ فضع
ضمري تق ره ( )ض مه ملر ُص الض ض ماخلب اجل من القس ين احملضمان
م اهمجض ملمج ما العق ر افمشض اإن ري ل (غال ليؤملةخ ف ) صان فر ص الض
احملضمريق
ميف حت ملر ص الض احملضمري يف اآل ن ري ش ه ر ح ملمج تق ض غذ رى
الاراف( )4ن احملضمري ه ( لمل ْخ) اف ص لن مالعق رل مغن ملخ ها الكعمجب لمل ْخ
غال ليؤملةخ ف ق
م ري شل غن نيا ( ) افق وق ملر لص الض م ملخ تق ر ( لمل ْخ)
اف ص لنض مذلك ملخ :ن ن ( ) ملطم ب يف ا ان م االسع ةمجفض
غال ز ض مملخ هةمج لس ُ :لا تق ره يف
حن ل ملمج ريمج غال ز ض مافنيىنل ملمج ريمج
مل ململ
مل مل
مل مل
ضا لمل ْ تململ﴾ يل مغن ملخ
ري ل تنيمج ل ﴿ لمغ ْن ملخ ْله ملا الكعلمجب غال ليُم ْؤملةل ةخ ف ريل ل
( )1ملنيمجين القرهن .239/1

( )2ملنيمجين القرهن مغ راف .129/2
( )3ال و افص ن .459/2

( )4ملنيمجين القرهن لماراف .294/1
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غال ليؤملةخ ف ق هضا ملخ :نض مملخ :ن رى اإن تق ر
ها الكعمجب
( لمل ْخ) اف ص لن اي فمُ ْني ؛ ش مي ن االسع ةمجف ال ك ن غال فني متمج االسمض
م ( لمل ْخ) اف ص لن ال تعم غال فصمع:مجض اإذا مجن العق رل مغ ْن ملخ ها الكعمجب
لمل ْخ غال ليؤملةخ ف ض ك ن االسع ةمجف ململ ْخ ( لمل ْخ) ريضا جمنف صمع:مجض مهن ري ل (غال
ليؤملةخ ف )ض مهضا ال جي ز( )1ق
م رى فنيض افاسر خ( )2ن الض يف (مل ت ) وا ص غ سي يسا؛
ف ةزش يف ه ر الزملمجن غ افوضض ايكسر الصمي ض م قعا اخلةز رض م صمن
ملكضاب ل ملخ الي :د
مس اف :يض ممي ن م قبض ايؤملخ ف يةئض لمل ْخ مجن
ق
ود ف الب مجن اف ضمجوي( )3هضا أب ة مجلس لظمجهر اآل ن؛ فن
مالةصمجوىق مري َّ
هللا – تنيمج – م ةمج ن الق ملة:م ؤملخ ف ريضا مل ت ض يف ر ةن الض خ
ك ن يف ه ر الزملمجن ريميا ملة:مق
هضا مالض يف (ف ) ني د غ سي ( يسا) مي السال م غ سي
 - م رى الز مجج( )4ةن الق لر ما ؛ فن ملخ ار فةيب؛ مج خمجن ما الشض مهملخ ملخ يث ال ةاني اإلميمجنق
ريضا مل ت
مزاد الس ر( )5از و الض يف (ف ) غ هللا تنيمج ق مالضي ض م يل
ن الض يف (ف ) ني د غ سي يسا  لعق ذ رهق
( )1ال و افص ن .460/2
( )2تاس الطبي .17/6
( )3الضيمجن يف حر

غ راب القرهن .250/1

( )4ملنيمجين القرهن مغ راف .130/2
( )5ال و افص ن .460/2
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أثر خمالفة األصل املشهور يف هذا األسلوب
ما ضمري تؤتر يف افسم ب
مجلان افصا افة :و هةمج فني د الض
ملخ :يت افنيىن مالصةنين الة نض ملمج افنيىن اإهمج تؤدي غ غ مجش ذهخ السمجملص
عصمجواض
ملر ص الض مملكمج ض مج ن يف ذلك ختاي قامج ما
م قم لع
ق
ملضلك ق ش سيض ()1ل «اكا ذلك ضري ختاي قامجض ماسعةةمجفق فنيمم افامج
مبمج نيين»ق
م ملمج تره يف الصةنينض اإ رت مي ن تك ن من (غال ليؤملةخ ف ريضا
مل ت ) يف مل ص الصان فر ص الض احملضمري؛ فن العق رل مغ ْن ملخ ها
غال ليؤملةخ ف ق مهضا ملضين ما جت ز الة ر ضري اف ص ريض
الكعمجب
مغريمجملن نيع اجل من ملقمجمل ؛ فن افةني ن فنيض ملمج ريضم ملخ جمرمو فم ( ململ ْخ)( )2ق
ممل م يف ذلك ري ش الةمج ر()3ل
الدهر إال اتراتن فمنهما
وما ُ

أكدح
أموت وأخرى أبتغي العيش
ُ
ُ

ر ا ة :مج اتوق مل نض ا ضري افةني نق ممل م ملمج ة ه سيض ملخ ري ش
الرا ز()4ل
( )1الكعمجب .346/2

( )2را ص شرح الكمجاين لمر ن  347 – 346/2ما ص 128/3ق
( )3ملخ الط اض مه لع يم فخ ملقضا يف د ا صم 24ض مالكعمجب 346/2ض مشرح فيمجن سيض
114/2ض مشرح ش اه اإل ضمجح صم 634ض مالمسمجن ( ح) ملنيج السم يل يف مسط الآليل صم
205ق
( )4الر ز حلكيم فخ ملنييَّن يف زا ن افدب 62/5ض  63مل م حل ي افوريط يف ال وو 19/6ض مفيب
افس د احل مجين يف شرح افاصا 59/3ض 61ق
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لت ما يف قومها مل تِْي ِثم
لو قُ م

ٍ ِ
س ِم
ضلُها يف
يمـ ْف ُ
حسب وم ْي م

اضم:مجض ا ضري افةني نق
يل
()1
مل
هضا ممممج مجد اي الض ُ ما ضمريل ري ل تنيمج ل ﴿ لم لملمج ملةةمج غملال ل ُ
لمل لقمج لمل ْنيم ﴾اق مجد الض يف (ل ) ما ضمري مالعق رل مملمج ملةمج
غال ل ملقمج ملنيم ق ق ش الز مجج()2ل «افنيىنل مملمج ملةمج غال ل ملقمج ملنيم »ق
م مي ام (غال ل ملقمج ملنيم ) صان لم م ( ) احملضمان اليت ني د مي:مج الض ق
ملةمج»ق
م ق ش الضمجري يل()3ل « يل ملمج
م مي ام ( ململةَّمج) صان فر ص الض احملضمري مه ( ) افرا ما
االفع افض ماخلب ري ل (غال ل ملقمج ملنيم )ض ريمجش الس ر()4ل «م ضري افضع
ملص ( ململ ْخ) ي اصيي»ق م ة ي از ال :رق
ضمج ري ل تنيمج ()5ل ﴿ لمغمل ْن ململْة ُكم غملال لم ملاوُد لهمج ﴾العق ر – مهللا
مملخ ذلك ق
غال ماودهمجض م رى الضمجري يل( )6ن تق رهل مغن
مم مبراده-ل مغ ْن ملةكم
غال ماودهمجض ام ( ) ملضع ض م (ملةكم) صاع م (ماودهمج) بق
ملةكم

( )1س وق الصمجامجن ملخ اآل نل 71ق
( )2ملنيمجين القرهن مغ راف .129/2
( )3ةس افةكالن .257/2
( )4ال و افص ن .516/5

( )5س وق ملرمي ملخ اآل نل .71

( )6ةس افةكالن 82/2ق
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( )1مل مل
مجدما
ممممج مجد اي الض ما ضمري ق
ضمجل ري ل تنيمج ل ﴿ مل لخ الةض لخ له ُ
ُحيلةراُ لن ال لكممل لم ل ْخ لمل لا مل نيمل مل ﴾امجل ام يف (حيرا ن) مجل ق ما مل ص ري ضمريض
مالعق رل ملخ الض خ همجدما ري حيرا ن الكمم خ مل ا ني ق ق ش الز ةري()2ل
الملمج ملضع ض ما ةن (حيرا ن) صان ملضع ضمري تق رهل
«جي ز ن ك ن ق
ملخ الض خ همجدما ري حيرا ن»ق ريمجش الس ر()3ل « م ضري اف ص ري فني ( ململ ْخ)
العضنييضين مجلزض مغن مج ً الصان انيالق ق مل ململةةمج ظل لنيخ مململةةمج ريمج ض يل ار ق
ظل لني لخ»ق مري َّو الاراف( )4ملر ص الض احملضمري هةمج ( لمل ْخ) اف ص لنض م مي ك ن
افنيىنل ملخ الض خ همجدما لمل ْخ حيرا ن الكممض مالنيرب ض رمن ( لمل ْخ) يف ملضع
الكال ق
رري ملر ص الض احملضمري يف مل ا هضه افسمجلي ؟
ريمً يس مُ ْني ُ
اإن ل
ري همج ملر ص
ريمًل د افخ ملمجلك( )5قدا ملخ القرالخ الماظين مافنية ن مُ ْنيلر ُ
ُ
الض احملضمري مهنل
مبمج ش مي قسمجض مملخ ذلك ري ل تنيمج ()6ل ﴿ قما مل

افم ل ن ُسضق الض
ِه مي مر ماودتْ ِِن مع ْن نّـ ْف ِسي ﴾ ،امم عق لاظ (زليامج)؛ اسعةةمجفق ة:مج حبض و
ملنيةمجهمج يف احلسق
( )1س وق الةسمجف ملخ اآل نل .46
( )2الكةمجري .506/1

( )3ال و افص ن .371/2

( )4ملنيمجين القرهن .127/1

( )5را ص شرح العس:يا 159 – 157/1ق
( )6س وق سس ملخ اآل نل .26
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مبمج ُّش

الثانية :ن ُسضق الض
أمنْـ مزلنماهُ ِيف ل ْيـلم ِة ال مقدر ﴾امجلض ُ وا
حلض و ملنيةمجه يف النيممق

مي ملم ق مج مملخ ذلك ري ل تنيمج ()1ل ﴿ إِ َّّن
ص غ القرهن الضي اسعةين خ ذ ر لاظ ؛

صمج ل ضل ض مذلك ق ش مجمت الطمجلن()2ل
الثالثة :ن ُسضق الض ُ فض ر ملمج ل
لعمرك ما يُغِن الثراءُ عن الفت

الصدر
حشرجت يوما وضاق هبا
إذا
ْ
ُ

انيمجد الض اجملرمو فم (الضمجف) غ (الةاس م الرمح) مهن ح ُ ملض وق يف
الكال ؛ اسعةةمجفق فض ر (الاىت)؛ فهمج زف ملة ق

الرابعة :ن ك ن الض افض و الق ري سضق فض ر زل ض اإن اجلزف ش
ما الكاض مج ش الكا ما اجلزفض مملخ ذلك ري ش الةمج ر()3ل
حلفت بني الصفا أ ُُّم مم ْع ممر
ولو
ْ

ومروهتا

ابهلل

ت
ّبر ْ

ميينها

امجلض يف (ملرمهتمج) مجل ما (ملكن) مهن ضمانض مالضي َّز هضا همج
ا لم (الصامج) م (افرمق) ق
الض ف ملمج مجالسعةةمجف مبسعمز خ
اخلامسة :ن ُض ر ملمج لصمج
ملسعمز ض مملخ ذلك ري ل تنيمج ()4ل ﴿ فممن ع ِفي لمه ِمن أ ِ
مخ ِيه شيءٌ فماتّـبماعٌ
مْ ُ م ُ

( )1س وق الق و ملخ اآل نل .1
( )2ملخ الط اض مه حلمجمت الطمجلن يف د ا صم 199ض مالصمج يب يف اق المةن صم 261ض مالةنير
مالةنيراف 252/1ق
( )3ملخ الط اض مل ريس ما ريمجلم ض ما ظره ح ملةس ب يف شرح العس:يا .158/1
( )4س وق الضقرق ملخ اآل نل .178
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ِ
وف وأ ممداء إِ ْلي ِه ِبِِ ْحس ٍ
ان ﴾فـ ( ُان) سعمز مجايقمجض اأحىن ذلك خ ذ رهض
ِابملمْع ُر م ٌ
م
مو نيً غلي ا مجف ملخ (غلي ) ق
ضمجواض ض ر
السادسةل ن ُض ر ملمج صمج
ملر ص الض ض ذ قرا م اسع ق
اخلب م ه ملعم قا فض اتةر ملقص د ه مج افض و م هض مذلك حن ري ش
اف ق النيض ي()1ل
مت أمرا
وما أدري إذا مميا ُ

اخلري أميُّهما يليِن
أري ُد م

السابعةل ري ُسعةىن خ ذ ر الض ؛ السع ضمجوه ابفض و م صال يع
ل ض مذلك حن ري ل تنيمج ()2ل ﴿ إِ َّّن مج معلْنما ِيف أم ْعنماقِ ِهم أم ْغ مَلال فم ِه مي إِىل
األم ْذقم ِ
ان﴾ امجلض (هن) مجل غ (اف ي) مهن ضمان؛ فهمج تصمج

اف ةمجقض ماف ةمجق ال تصمي لمضم غ افذريمجنق
هضا ميف مجلان افصا افة :و هةمج حبضري ملر ص الض يف ا ملمج سضق
مملمج شض :ض غ مجش لضهخ السمجملص م قم ض ىت سعطيص حت ه مال ري ري مي ض
اان احل ث ملةمجو ن متامج ا فر افع ث مالسمجملصض اميسً افامجلان هةمج
رم ق مج خ الاصييض فا هن رييمجس ملعضصض مت سنين يف المةنض مهن تؤدي ملنيمجين
ال ميكخ غ صمج مج ل رى العنيض ما صم افنيرمريق

( )1ملخ ال اارض مه لم ق النيض ي يف د ا ص212ض مشرح ش اه افةىن 191/1ض م زا ن افدب
429/4ق
( )2س وق س اآل نل 8ق
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ني
إفر ُ
اد ضم ِري الغائبِ ْ م
الطالب ضرماض
اجل ص تق شل
افصا ن ني د الض جم قمج ما
ُ
الطالب ضرض غال ن هضا ري مجف خ النيربض كا سيض ري مل
مال جي زل
ُ
()1
مل
فً ري لملكض
ه سخ الاعيمجن م م ض ريمجش ل « اإن ريمًل رفين م ر ُ
سخ الاعيمجن
اجمجلزض مه ريضيي ن جتنيا الماظ مجل ا ض مج تق شل ه
ُ
م م ض م رُ فةي م ضمُ »ق
مري مودن ش اه رى ضا افسم بض مملة:مج ري ش ملةظ و ُّ
الضف ي()2ل
أيت الصامرين متاعهم
فإين ر ُ

وادل مي ت ن م اة نض انيمجد
الا ا()4ل

تع افق ابألرطى هلا وأرادها

ميوت ويفىن فارضخي من وعائيا

الةمجل

ما الةمجلضر( )3ق مملة ري ش مق ن
ٌ
رجال

ت
فب اذ ْ

مالعق رل تنياَّق ابفو ا و مجشض م وومك ْلي
بض اأارد
ادمهُمج
ضمج ري ش الةمج ر()5ل
الامج اق مملخ ذلك ق
وابلبدو مناا أسرةٌ حيفظوننا

نبلهم

الةمجلضرض م ر

سراعٌ إىل ال مداعي عظام كراكره

( )1الكعمجب 80/1ق
( )2ملخ الط اض مه فةظ و ُّ
الضف ي يف المسمجن ( ظا)ض مفال سضن يف افسمج 88/1ق
مالصمجملرمنل افمج ني ن الضمج م نق را ص المسمجن (صر )ق م(او ان)ل ماق
( )3شرح العس:يا 127/1ق
( )4ملخ الط اض مه لنيمق ن الا ا يف د ا صم38ق متنياقل الذ ماسعرق مافو ال شجرق تةضً يف
الرملا ذم وال ن يضنق
( )5ملخ الط اض مل ريس ما ريمجلم ض ما ظره ح ملةس ب يف شرح العس:يا الفخ ملمجلك 128/1ض
مالعض يا مالعك يا 149/2ق مالكرا رل ص ملرملرقض مهن اجل مج ن ملخ الةمجسق
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افسرقض مل مجف ما افصاض لكمجنل را رهم( )1ق
اأارد
سخ الاعيمجن م م ض مملمج
مري تني دن ت ي:مجن الة ر لق مل ه
ُ
رى ما شمج مع ا ى سيض ()2ض ن العق رل مملخ مثَّ مُ ض أ ريمجشل ُا
ضاق مظمجهر ال الاراف()3
مل
رن؛ اأارد الض
ملخ ذُ لرض م ُا ملخ ذ ُ
ملر خل م مجل ملمج ذ ره سيض ملخ ن العق رل
حي ا هضا افسم ب ما
مل
اجل ص ضا افنيىنق
رنق ا ي :مجل ا شنفض اأارد
ُا ملخ ذُ لر م ذ ُ
م رى الكسمجلن( )4ن غاراد الض هةمج لعةز ا اجل ص ملةزلن ال ا ق مظمجهر
ال الامجوسن( )5يف عمجو تض رت الفخ ين ن الض هةمج ال ُراد ف ما
فنيية ض ملضلك اردق م س غلي ف يمجن( )6ن الض غبمج ُارد هةمج يف
سخ اىتض
( م )؛ لس ةمل ال ا ملس َّ اجل ص؛ مذلك فهم اتوق ق ل نل ه
ُ
سخ الاعيمجنض ايج ني نض اع مه ا ذلك يف مجلن
اياردمنض م اتوق ق ل نل ه
ُ
سخ اىتق ممل
اجل صض اأاردمه؛ ملرا مجق لك رق ملمج نيبمن ابفارد يف حن ل ه
ُ
ريس ما هضا الع ي يف ع الامجوسن اليت ا منيً مي:مجق

( )1شرح العس:يا 128/1ق
( )2را ص الكعمجب 80/1ق
( )3ملنيمجين القرهن 130/1ق
( )4شرح اجل ا الكض 619/1ق
( )5عمجو تض رق يب من الفخ ين صم382ق
( )6العض يا مالعك يا 152-151/2ق
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م رى افخ ين ن الض ارد يف ( م ) مه مجل ما مج ن الةمجلضر؛
فن هضا اف ص ك ر اي ال ا ريمجش()1ل « مملخ ابب ال ا ماجل مج ن ري مل
سخ الاعيمجن م م ض ارد الض ؛ فن هضا مل ص ك ر اي ال ا ض
ه
ُ
ق لك ه سخ اىت يف الةمجسقق اأارد الض ملص ري وت ما اجل صض مهضا
لك ما ري ق ا عقمجدهم اش اف ا ص م يس ملمج قص اي:مجض ال ترى ن اف ص
اف ص غ
مل ص صض مري تق يف افمش لاظ اجل صض ُار الماظ ممل
اإلاراد؛ ف مممج ؤلس يف هضا افكمجن »ق مالس:يمن( )2حي ا افسم ب ما
ملر خل م مجل ن النيرب تر ً كم الماظ ال ا ل يف القيمجس؛ محالق
ما افنيىن؛ فن العق رل ه سخ اىتق ا ي :مجل ن افراد ه سخ شنفض
سخ شنف
ريمجش()3ل «م سخ ملخ هضه النيضمجوق()4ض ن تق شل غهم وادمال
ُ
م م ض جبنيا (شنف) ملكمجن (اىت) يف الماظ»ق
م ة ي ن مش ملخ شمجو غ هضا ه الاراف()5ض اكال الس:يمن هةمج
ملسعامجد ملة ق
تالتن
مظمجهر ال افخ ملمجلك( )6حي ا مل ا هضا افسم ب ما
ملعأمش ف ا ُا:م ملة اجل صض اكأ ريمجشل ه
م ل م مجل ن افارد هةمج َّ
( )1اخلصمجلص  419/2فعصرريق
( )2عمجل :الاكر صم133ق
( )3السمجفق مالصا ن اس:مجق
( )4قص الع ي افمشق
( )5ملنيمجين القرهن 130/1ق
( )6شرح العس:يا 128-127/1ق
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سخ الاعيمجن م ا اىتق ا ي:مجل ن ال ا س َّ ملس َّ اجل ص يف افنيىنق ال :مجل
ن افسم ب ش ما افنيىن؛ فن العق رل ه سخ اىتق
الةمجلضر يف ري م "ه سخ الاعيمجن م م "
مالضي ض م يل ن غاراد
تالتن ت ي:مجنل افمشل ن ك ن افنيىنل م ا ملخ
ُحي ا يف افنيىن ما
ذ رنق ال مجينل ن ك ن افنيىنل م ا شنفق ال مجلثل ن ملنيىن سخ الاعيمجنل
سخ اىتق
مال جي ز محا افسم ب ما ن اجل ص ُملةلمَّزش ملةزلنل ال ا ض مج رى
الكسمجلنض مال ما ن ال ا س َّ ملس َّ اجل صض اي مج سض ف يمجن لمامجوسنض
ذهضً غلي الس مج مه ري ل )1(ل
م َّ
ص مي افخ ملمجلكق ةش ما ص ن ملمج ُ
« الةسمجف ص احلُ سمجف رير شض ةمجه ما مل يف صةرهض م و مجه ما زمج
يف ذان ه »ق ام مجن غاراد الض يف هضا ف ا ن افارد قص مل ريص اجل ص
اي ؛ لقمجشل ( ةمجهمج)؛ فن افارد الضي قص هةمج غبمج مجن ك ن ( املر ق)
اك ريمجشل ( ةمجه) دليا ما ن افرادل ىن ملخ ذُ ملر( )2ق م ما تق رل
شنفض مالةنف ملض رق
هضا ميف القيمجس ما هضا افسم ب ملضهضمجنض م مجل ال جي زض مه
ملضه سيض ( )3اال تق شل ص مجفك مسض تض ر شيئقمج ك ن يف الماظ
( )1ر الضامجوي  421/9عمجبل الةاقمجنق اببل اظ افر ق زم :مجض مملسمم  958/4عمجب
اضمجلا الص مجفنق اببل ملخ اضمجلا سمجف رير شق
( )2را ص العض يا مالعك يا 152/2ق
( )3الكعمجب  80/1فعصرريق
جملة العلوم العربية
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مجش
ما ق اض مج ال جي ز-م ً تر اجل مج ن-ل هضا حال الق مصمج ض ق ململ ل
غ هضا ف يمجن()1ض اق محا فيً ملةظ و ُّ
الضف يل
أيت الصامرين متاعهم
فإين ر ُ

ميوت ويفىن فارضخي من وعائيا

ما ن (ملعمج :م) ف ش ملخ (الصمجملر خ)ض ماخلب ة ض مج تق شل غن الز خ
فرهم ماسصض م َّىن خ امجد ملعمج :م ابف ن ما سضيا اجملمجزق مالعق رل غين
و ً ملعمج الصمجملر خ ةا م اىنق م نيا ف يمجن هضا العأم ا ريرب ملخ غ مجزقل
الز من رج؛ فن اي ه قملمج لمق ا ال مجفعن يف لسمجن النيرب ابلضيً افارد الةمجذ
احملع ا لمعأم ا
ا ي :مجل از القيمجس مي فقمنض مه ظمجهر ال افخ ملمجلك( )2ق
مالضي ض م يل ن هضا ه الص اب ملمج از القيمجس مي ؛ امك رق ملمج مجف
مل
رض مال جي ز ملةص القيمجس مي:مج ملص هضه
ملخ ش اه ض مجف اي:مج غار ُاد مل الةلمجلضمل ل
الك رقق م ملمج ن ذلك ريميالق؛ األن اي مجلان كم ما لمض ض مه ني
لني ده ما مج نق ملسً مااق اب يمجن اي مج ذه غلي ملخ ن ملمج مجف ملخ
قض متق شنف ملة:مجض ا مج
هضا افسم ب فيً ملاردض اق مجفن ش اه
ذه غلي ف يمجن ال سمج مي ق
أثر خمالفة األصل املشهور يف هذا األسلوب
مل
ر يف هضا افسم ب ملخ :يت افنيىن مالصةنين
ؤتر غار ُاد
مل الةلمجلضمل ل
الة نض ا خ :ن افنيىن ض م تر الض يف افسم ب ملخ يعرل افم ل
( )1العض يا مالعك يا 150/2ق
( )2شرح العس:يا 127/1ق
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ن اي ملمج اي ملخ غ مجش ذهخ السمجملص م قم ماكره؛ لم ري ري ما ملر ص
الض م من غارادهض امجفعكمم ُةر السمجملص يف ا:م افسم ب مت فرهق ال مج ينل
ن اي غ الفق متةميضقمج جلمج افنيىن ما مج الماظ مالصةنين الة نض غذ
رنض م
افسم ب ش ما ملنيىنل ه سخ شنفض م سخ ملخ ذ ُ
سخ اىتق مل حُمة مج الماظ مالصةنين الة نض لقمجشل ه سخ الاعيمجن
م م:مق
الةمجلضر يف هضا افسم ب ملخ :ن الصةنين الة نض
هضا م ؤتر غاراد
ملخ :ن ن ال ام اي لالسعئةمجريض مليسً مج انض مملمج فني همج ( ا) ملضع
به ( لمل ْخ ذ رن) م ب فضع ضمريض مالعق رل مه ا شنفض م مه
ا ملخ ذ رن محن هضاق
م ملمج ري ش تنيمج ()1ل ﴿ لمغمل ةن ل ُكم مليف افلْم لنيمجمل لنيمل ْ لبق ُ ْس ملقي ُكم ملممةمج مليف فُطُ مل ﴾ ،اق
محم الة ن مافاسرمن ما م ض غذ رى سيض مافطرزي( )2ن النيرب
ختب خ اف نيمج خبب ال ا ض م رى الاراف( )3محا ما ملنيىن الةةم لنيمض مالةةم لنيم
ملض رض م رى الكسمجلن( )4ن افنيىنل مممج يف فط ن فنيض ض مهن اإل ث؛ فن
ملارداق
الض و ال لضمجن مجض م افراد مممج يف فط ن ملمج ذ ر ض انيمجد الض مي ق
م رى الز مجج( )5فمج مجن لاظ اف نيمج ض ر م ؤ ثض ايقمجش هضا نيمج ض مهضه
( )1س وق الة ا ملخ اآل نل66ق
( )2افةرب يف ترتي افنيرب صم498ق
( )3ملنيمجين القرهن لماراف 129/1ق
( )4تاس القر يب82/5ق
( )5ملنيمجين القرهن مغ راف 209/3ق
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اجل صض م رى
نيمج ؛ مجف الض يف " فط " ملض قراض امم ُارد
الة مجين( )1ن افنيىنل سقيكم مممج يف فط ن هضا احلي انق م رى الطمجهر افخ
مجش و( )2ن اسم اجل ص لاظ ملاردض غذ ليس ملخ صيغ اجل ض ارا ا لاظ
ه جم قمج مج
ملارداق مري را ا ملنيةمجهض ايك ن
اجمجف الض يف " فط " ق
يف س وق افؤملة نق
از القيمجس ما ملمج مود ملخ مجلان افصا افة :و إبار ملاد
اق ابن مبمج تق
مل
ر؛ لك رق ملمج مود ملة ض م ن ملمج مود ملخ ذلك ؤتر يف افسم ب ملخ
مل الةلمجلضمل ل
ييت افنيىن مالصةنين الة نض م ةض ي حتع ا ال ملنية ن ملاظين ال حتصا
فمق
خمالفة املضمر ملظهره يف ابب (ال يكون) و (ليس) يف االستثناء

س هضا
ملظ:ره يف الني د مالة ض لكخ ري ُُيلمجل ُ
افصا ن ااق افض ُر ل
افصاض اق ةز الة ن مجلان افض ر فظ:ره ابب (ال ك ن) م (ليس)
يف االسع ةمجف يف الني د مالة تق شل ريمج الق ال ك ن ز ق اض مريمج الةسمجف ال
ك ن هة ق اض م ضرن الاعيمجن ليس امج نض امجسم ( ك ن) م (ليس) ملض ر
م الني د م يف مي :مج()3
اي :مج تق ره (ه )ض مه هضا مجلس فظ:ره يف الة
ق م كا الامجوسن()4ل تعين املر ق ال ك ن اال نض مم افامجلانل ن اسم
( )1اعي الق ر179/5ق
( )2الع ر ر مالعة ر 202-201/14ق
( )3ا ملمج قمجش خ سم ب (ال ك ن) يف االسع ةمجف قمجش خ (ليس) االسع ةمجلينق را ص الكعمجب
348 – 347/2ض مافقعض 428/4ض مافص ش 287/1ض ما ص 315 – 314/2ق
( )4عمجو تض رق يب من صم 78ق
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( ك ن) ملض ر اي:مج تق ره (ه )ض ا :ملارد ملض رض مافسع ىن ملة (املر ق)
ملؤ ثض اضية :مج مجلانق
ماسم (ال ك ن) م (ليس) هةمج ملض ر اي :مج م قابض مه مممج تر اسعني مجل ض
مه ملالز لإلاراد مالعض ؛ ف ني د ما الضنيض اف ل ش مي ابلكا السمجفق
مه ملض رض مافسع ىن ما الةص ؛ ف ب ( ك ن)( )1ق
هضا مغبمج مجز مجلان افصا هةمج جب از مجلان افض ر فظ:ره يف الني د م الة
م يف مي :مج؛ فن االسم افض ر مجل يف افنيىن ما (الضنيض) مه ملض رض
لكخ الة

ر ا عما ا يف تاس هضا (الضنيض) ما ري اشل القول األول :ن

ملسعر تق ره (ه )ض مه ني د ما الضنيض
اسم (ال ك ن) م (ليس)
اف ل ش مي فكم السمجفقض مهضا ملضه سيض ( )2م  :و الضصر ر( )3ق
امجلعق ر يف حن ل اتين الق ال ك ن اال نض مليس اال نل ليس فنيض:خ اال نض
مالضنيض ملض رض م ضلكل اتين الةسمجف ال ك ن اال نض ر ل ال ك ن فنيض:خق
القول الثاينل ن اسم (ال ك ن) م (ليس)

ملسعر تق ره (ه ) ني د

ما افص و اف ل ش مي ابلانيا السمجفق تض ةقمجض مهضا ملضه الك اير()4ض
مالعق ر يف حن ل تعين املر ق ال ك ن اال نل ال ك ن انيم:مج انيا اال نض مث
ضري افضمجري م رييم افضمجري غلي ملقمجمل ق مغذا ريمًل ريمج الق ال ك ن ز ق اض
صم 327 – 326ض مافقعص 714/2ق

( )1را ص الا ال مالق ا
( )2الكعمجب 348/2ق
( )3افقعض  428/4فعصرريق
( )4االوتةمجري  320/2مالعصر ي 363/1ق
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افنيىنل ال ك ن ه ز ق اض مالعق رل ال ك ن انيم:م انيا ز ض مث ضري افضمجري
م رييم افضمجري غلي ملقمجمل ق
وهذا التقدير مردود من جهتني()1ل األوىلل ن اي تق ر ضمري مل ُماظ
م د انياض يف حن ل الق غ تك ال ك ن
طق الثانيةل لختلمُّ ُا ة
ف ري ة
ز ق اق

القول الثالثل ن اسم (ال ك ن)

ملسعر تق ره (ه ) ني د ما اسم

الامج ا افا :ملخ الانيا السمجفقض مالعق رل ال ك ن اآليت اال نق ميف حن ل ريمج
الق ال ك ن امج نل ال ك ن القمجلم امج نق سض ف يمجن( )2لضنيض الة مجقض
م سض الةيخ مجل ( )3غ سيض مه مجلس فمج يف الكعمجبق
م د انيا حن ل
مالضي ض م يل ةن هضا العق ر مل ا فعاما ة
الق غ تك ال ك ن ز ق ا( )4ق
مليا غلي از ن ك ن الض وا قنيمج غ الضنيض اف ل ش مي فكم ض
مالضي ُ
م ن ني د غ اسم الامج ا افا :ملخ الانيا السمجفقق ملمج از ن ني د غ
الضنيض اف ل ش مي فكم ؛ اي ُّش مي ملرانل األولل غذا مجن العق ر يف
حن " اتين الق ال ك ن امج ن"ل اتين الق ال ك ن فنيض:م امج نض اق
صا ملنيىن االسع ةمجف؛ ف ك غذا ايً ن ك ن (امج ن) فنيض:مض اق
( )1العصر ي 363/1ق
( )2االوتةمجري 320/2ق
( )3العصر ي 362/1ق
( )4العصر ي 363/1ض مشرح افمش ين 522/1ق
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ر ع:مج ملخ مع:مض مهضا ه صر ي االسع ةمجفض ا :ق لكل اتين الق غال
امج نق الثاينل ك تق شل تعين الةسمجف ال ك ن هة ق اض ام ال ن العق رل ال
ك ن فنيض:خض ل ل مج ذُ ةمللر الانياض مل مجن الانيا لمل ل مممج تق دمن الضنيض؛ لكمجن
جي ن قمجشل تعين الةسمجف ال كخ هة ق اض ام مج ريمجشل (ال ك ن) ملخ ح ن
الةس ق؛ مم ن العق ر (ال ك ن فنيض:م)( )1ق
ما اسم الامج ا افا :ملخ الانيا السمجفقض
م ملمج از ن ني د الض
اي ش ما ازهل ك تق و امسقمج ملخ انيا مل د مملما ظ ف ض مري جي يف
حن ري مل تعين املر ق ال ك ن اال ن؛ فن تق ر الضنيض هةمج ال سمج مي ض
اال جي زل ال ك ن فنيض:مج اال نض مغبمج العق رل ال ك ن اآليتق
قلتل تق ر الض مجل ق ا ما اسم الامج ا افا :ملخ الانيا السمجفقض
فإن م
ريمًل مجب
عامس يف حن ل الق غ تك ال ك ن ز ق اض لني م د انياق ُ
ا:م مل
الةيخ س( )2خ هضا أبن د ى مل
اسم الامج ا ملخ الانيا السمجفق ما
م العقر ض مري ك ن ملا :قملمج ملخ ري ق الكال مجالتصمجري ابف ق يف هضا
اف مجشق
ريمًل فمج مج ً
ريمًل مل العز غ مجو اسم (ال ك ن) يف االسع ةمجف؟ ُ
اإن ل
(ال ك ن) مارينين مل ريص (غال)؛ العز ضري امس:مج؛ لئال اصم:مج ملخ افسع ىنض
ايج:ا ريص االسع ةمجف( )3ق
( )1افقعص يف شرح اإل ضمجح 714/2ض 715ق
( )2مجشين الةيخ س 363/1ق
( )3شرح العس:يا 311/3ض مشرح افلاين الفخ الةمجظم صم 307ق
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ريمًل مل املعةص د ش اتف العأ يث ما (ال ك ن) غذا مجن اخلب ملؤ مجق؟
اإن ل
ممل مجن الض اي:مج ملالزقملمج لإلاراد مالعض ض امم خ م جي ص غذا مجن اخلب
مل ىن م نيمجق؟ ق

ريمًل غبمج مجن ضلك فملر خ()1ل أوهلمال ن (ال ك ن) فمج فً خ (غال)
ُ
مهن زف ما ض م ن تك ن ما ق اض محلمجق العأ يث همجض م ضا الملن الع ةين
ماجل ص ُير :مج ذلك ملخ ن تك ن زفقا ما ق اض مهضا م مضقمج لعس ن افلامجظ
ال
مملنيمجدلع:مجق اثنيهمال ن (ال ك ن) فمج فً خ (غال) مهن رري؛ م
تعصرري مل م:مج؛ محلمجق العأ يث م الملن الع ةين ماجل ص همج

أثر خمالفة األصل املشهور يف هذا األسلوب

ملخ العصرريق

اب لن مبمج تق ةن مجلان افض ر فظ:ره اي مج حنخ فص ده تُم ْنيمملن ملخ ريي ن
افنيىن؛ فن الض غذ ذا ني د ما (فنيض) ملا :ح ملخ افنيىنض ميف هضا غ مجش
لاكر السمجملص مذهة لعق ره محت ملر ني ض ميف هضا ملمج اي ملخ ش ةمل ا عضمجه
افامج مغ مجش قم ض م ةن ملمج مود ملخ ذلك ليس رم ق مج خ اصيي المنينض
مغبمج ه رييمجس ملعضصق
مجل قامج فظ:ره يف
مملخ ين الصةنين الة نض اإ رت ما ن الض
هضا الضمجبل ن تك ن من االسع ةمجف (ال ك ن) غملمج ملسعأ ان ال مل ص مج ملخ
اإل رابض مغملمج يف مل ص احلمجش ملخ افسع ىن ملة ق هضا غذا مجن افسع ىن ملة
ملنيران حن ل ريمج الق ال ك ن امج نق مغن مجن افسع ىن ملة كرق؛ تك ن من

( )1الا ال مالق ا
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االسع ةمجف ال مل ص مج اسعئةمجاين ا س ض مج يف حن ل تعين املر ق ال ك ن
اال نق
ريمًل مجب خ ذلك الةيخ
ريمًل د ى االسعئةمجري ُختا ابفقص دق ُ
اإن ل
تنيمق:مج مبمج ريضم:مج يف افنيىنض فا يف
مجل ( )1أبهم ال قص من ابالسعئةمجري
اإل راب اقطض مذلك ملخ :ن ن هضه اجل من مرينيً مل ريص (غال اال ن) اك مج
ن (غال اال ن) ال مل ص ل ملخ اإل راب ملص تنيمق مبمج ريضم ض اكضلك ملمج حنخ
فص دهق
هضا ممممج ضر لك تر مجلان افصا يف هضا افسم ب ملخ ين الصةنين
ضمجل غذا مجفق الض ملمج ريضم يف الني د مالة ض مج ً من
الة ن ق
االسع ةمجف (ال ك ن) يف مل ص الصان ملخ افسع ىن ملة ض مال تك ن غذ ذا
س اجلةس ال
اسع ةمجفض مال ك ن اف ص ري همج يةئض غال كرق م ملنيراقمج تنير ل
س الني )2( :ق مهضا ه ملضه اخلميا( )3ق
تنير ل
مهضا عضي ن مجلان افصا يف هضا الضمجب مً ملخ ريي ن افنيىنض م ترن
يف افسم ب ملخ ين الصةنين الة نق اميسً مجلان افصا هةمج رم ق مج خ
ص يي ري ا المةنض فا هن رييمجس ملعضصق

( )1العصر ي 362/1ق
( )2را ص شرح العس:يا الفخ ملمجلك 311/3ض م االوتةمجري 321/2ق
( )3الكعمجب  348/2فعصرريق
جملة العلوم العربية
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ِ
املتعاط مف ْ ِ
ني بـ (الواو)
اد ضم ِري
إفر ُ

ني د مي :مجض م مجن
غذا تق ملنيط ري مملنيط ري مي ض مأت ر ة :مج
النيطس ابل امض امجفصا افة :و ن ك ن الض ما سض :مج حن ري لكل
االتةر
ز رم ريمجملمج( )1ق مري مودن مجلان هضا افصاض اجمجف غاراد
خ النيربض مملخ ذلك ري ش سمجن()2ل
ش ِ
باب وال ا
إن شر مخ ال ا
ش ْع مر األسـْ

مل مجف ما افصا لقمجشل نيمجصيمجق
مملة ري ش املر ق تُس ا حض ب()3ل
اب ومن يم ُك ْن
أخو الذئب يعوى والغر ُ

عاص كان جنوَّن
مو مد ممامل يُ م

شريكيه يُط ِْم ْع ن ْفسهُ مش ار ممط مْم ِع

مل مجف ما افصا افة :و لقمجشل مملخ ك شر كي ق
مملخ ذلك ري ش ش اد فخ ملنيمجم ن النيضسن مال ةرق()4ل
فإين
فمن يك سائَل مع ِّن ِّ

مل

عار
وجرو مة ال تمـ ُرْو ُد وال تُ ُ

مجف ما افصا افة :و لقمجشل ال رمد مال نيمجوق

( )1افقرب 235/1ق
سمجن يف د ا صم 236ض مالكمجملا 413/2ض محلسمجن م الفة ض
( )2ملخ اخلايسض مه لسي
الرمحخ يف احلي ان 108/3ق
( )3ملخ الط اض مه الملر ق تس ا حض بض ملخ وهط وفينين فخ ملمجلكض تصس و الق ملعنيرقاي يف االقض
مه ملخ ش اه ادو يب ز صم 371ض م عمجب الةنير 316/1ق
( )4ملخ ال اارض مه فيب ةرق النيضسن يف الكعمجب 302/1ض مافحمجين 22/16ق
م( رمق) اسم ارس ق م(ترمد)ل جتئ متضه ق نيينل همج ملرتضطن ابلاةمجف لنيعق:مج م راملع:مجض ال هت ا اعر ض
مال تنيمجو اعضعضشق
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مجش مالْضلمةُ لن
مري مجف لضلك ظ يف ابب االفع افض مملة ري ل تنيمج ( ﴿ :)1اف ُ
ل
مل
ملاردا؛ لة ق االوتضمجط فر افمجش مالضةرض
ملز ةلنُ احلليلمجق ال ُّ ْميلمج ﴾ مجف اخلب (ز ين) ق
اكأه مج شنف ما ض م التامجق افمجش مالضةر يف العز ر( )2ق مملة ضلك ري مل
النيةر ماخلراج ملؤم ن اال جيع نيمجنض مهضا مجلز ملخ م :رض أوهلما :ن النيةر
ماخلراج ةزالن ملةزلن شنف ما ؛ فه مج ملخ احلق ق السمطمج ينض اجمجز ن ُيب
ة :مج خبب ملاردق اثنيهما :ن ك ن ري ل ل (ملؤم ن) قبا خ النيةر م هض
م ب اخلراج ضمري؛ ل اللن اخلب افمش مي ( )3ق
مري ا عماً م ن الة ر يف من مجلان افصا افة :و إباراد
افعنيمج ار ابل ام اي مج سضق مت ي :ما وفنين ري اشل
األولل رى الامجوسن()4ل

ارد

االتةر؛ فن ا ما

ملة :مج مبةزلن

اآل رض نيينل لعالزمل :مجض اكا ما مبةزلن اآل رض امجلةضمجب ماس داد الةنير
ملعالزملمجنض م ضا الضل مالةرابض م ضا الةمج ر مارس ض ماتفني يف هضا افخ
ين( )5مافخ الةجري( )6ق

( )1س وق الك:س ملخ اآل نل 46ق
( )2ملمجيل افخ الةجري 46/2ق مترا ص خترجيمجن رى يف ال و افص ن 461/4ق
( )3ملمجيل افخ الةجري 45-44/2ق
( )4عمجب الةنير 316/1ض م عمجو تض رق يب من الفخ ين صم  145 – 144فعصرريق
( )5احملعس 180/2ق
( )6ملمجيل افخ الةجري 44/2ق
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الثاين :ن افسم ب ملخ ابب احملضمري لم اللن مي ض ما ة ري ش مجفئ فخ
احلمجوث الب ن()1ل
يك أمسى ابملدينة رحله
فمن ُ

يب
ِّ
فإين وقيا ٌ
ار هبا لغر ُ

ا ضري ملخ ال مجين؛ ل اللن افمش مي ؛ فن ال االفع اف افز مقن دا من
ما ب ( َّ
غن) ق مهضا ظمجهر ملضه سيض ( )2م يب الب مجن اف ضمجوي()3ض
ر الة رق
م سض افخ صا و( )4غ
االتةر
مالضي ض م يل ن الة اه الةنير ن اليت ملنيةمجض مممج ارد اي:مج
ال جي ز محم:مج ما احلضري لم اللن ما احملضمريض فيمجن ذلكل ن فيً سي
سمجن ل محمةمجه ما ذلكض ك ن الةمج ر ري ضري ملخ افمش ل اللن ال مجين
مي ض مالعق رل غن شرخ الةضمجب ملمج مل ُنيص مالةنير افس د ملمج مل ُنيصض مهضا
الري افني :دض غذ افني :د احلضري ملخ ال مجين ل اللن افمش مي ق ق ش افخ
صا و()5ل « مفمج مجن ابب احلضري ن ك ن ملخ ال مجين ل اللن افمش مي ض
م مجن هةمج ابلنيكسض مل ةقس »ق
م ضا ال صي محا فيً حض ب ما احلضري لم اللن ما احملضمري؛ فن
كخ) ملاردض ماخلب مل ىنض ق ش افخ الةجري()6ل « مال صي يف الضيً اآل رض
( ْ
( )1ملخ الط اض مه لضمجفئ فخ احلمجوث الب ن يف الكعمجب 75/1ض مشرح فيمجن سيض 369/1
( )2الكعمجب 76 – 75/1ق
( )3اإل صمجري صم 96 – 93ق
( )4شرح اجل ا الكض 453 /1ق
( )5السمجفق مالصا ن اس:مجق
( )6ملمجيل فخ الةجري  45/2فعصرريق
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ملارداض مجمنف اخلب مل ىنق قق مال صيل مملخ كخ
كخ) ق
جملنف الض يف ( ْ
الضل شر كي »ق
م ضا ال صي هضا العق ر يف فيً ش اد؛ فن افض و مصس مجص
ابلارسض ا:ن لكراملع:مج ملرتضطن ابلاةمجفض ال هت ا اعر ض مال تنيمجو اعضعضشض مهضا
ال ش ما مصس يف صمج ض:مجق
الثالثل ن ال ام يف هضا افسم ب مبنيىن (ملص) اإذا ريمًل غن ز ق ا م قرا ريمجلمض
االتةرض
اكأ ك ريمًل غن ز ق ا ملص رم ريمجلمض مليس ملخ ابب غاراد
سمجنل غن شرخ الةضمجب ملص اس داد الةنير
م مي امجلعق ر يف فيً سي
الضل ني ي ملص الةرابض ميف فيً ش ادل
افس دض ميف فيً حض بل
اإين ملص رمقض مهضا ملضه الك اير( )1ق
مالضي ض م يل ن هضا ال جي ز؛ ف ال ارق فر ال ام النيمج ان ماليت مبنيىن
(ملص) يف العةر كض ايةضةن ن ك ن اخلب خ االمسرض ق ش افخ صا و()2ل
« مالص يي ن ال ام مغن مج ً مبنيىن ملصض اإهمج تنيطن ن ملمج فني همج شر ك فمج
ريضم:مج يف افنيىنض اال ارق فية:مج مفر النيمج ان يف العةر كض ايةضةن ن ك ن اخلب
خ االمسرق م ش ما ن مام (ملص) يف ذلك مبةزلن النيمج انل ملمج ُ كن ملخ
ري ش النيربل مجن ز م قرا مجف خض ال ترى ن ال ام هةمج مبةزلن (ملص) ف ليا
ص ملمج فني همجض ماخلب فني ذلك خ (ز ) م ( رم)؛ غذ ال عص و ن ك ن
( مجف خ) قبا لز م ه»ق
( )1شرح اجل ا الكض 454/1ق
( )2السمجفق مالصا ن اس:مجق
جملة العلوم العربية
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الرابع :ن هضه اففيمجن

لن ما الضرموق الةنير نض مه ري ش افخ صا و

يف افقرب( )1ق مالضي ض م يل ن هضا ال جي ز جملنف هضا افسم ب يف القرهن
الكرميض مسيأيت ذلكق
افعنيمج مل
ار ابل ام يف
مري ُمم مبمج تق ن مجلان افصا افة :و إباراد
سمجن مملمج شمجه ملخ ري ش حض ب مش اد فخ ملنيمجم نض ُحي ا ما
فيً سي
ملمج ذ ره الامجوسن ملخ ن من اإلارادل تالز افعنيمج مل لا مل
ر ابل امض اكا ما ملة :مج
مبةزلن اآل رق مغذا تقرو هضا اإين أقول :غن مجلان افصا افة :و إباراد
االتةر يف فيً سي

سمجنض س:ا ملة:مج يف الةمجه خ اآل ر خض اان ري ل ل

ِ
يكن
أخو
الذئب يعوى والغر ُ
اب ومن ْ

سهُ ش ار ممط مْم ِع
شريكيه يُط ْ
ْمع ن ْف م

ارد الض يف ( كخ)ض م مجف ابخلب مل ىنض ق ش افخ الةجري()2ل « نيا
ملاردا؛ فه مج قا ملمج
الضل مالةراب مبةزلن ال ا ض اأ مجد غلي :مج
قا ق
صط ضمجن يف ال ري ما اجليسق قق ا:ضا ش ُّ ملخ اإلاراد يف فيً سمجن؛
كخ) م مجف ابخلب مل ىن»ق
ف ارد افض ر يف ( ْ
ميف فيً ش اد ىب ةرقل
فإين
عِن ّ
فمن يك سائَل ّ

ار
ْ
وجرموةم ال تمـ ُرْو ُد وال تُـ مع ُ

ارد الض ملؤ قمجض مه ملض رض ا :ش ملخ فيً سي
تر مجلان افصا افة :و يف هضا افسم ب
(235/1 )1ق
( )2ملمجيل افخ الةجري  45 – 44/2فعصرريق
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سمجنق

سمجن مملمج شمجه ض و ن فامجلان افصا افة :و
الةمجظر لضيً سي
افعنيمج مل لا مل
ر ابل ام قترا ض قا يف افسم ب؛ ف ُّش ما ش ق العالز
إباراد
فر االمسر افعنيمج ارض ىت أه مج شنف ما ض اس ُاد الةنير ملالز لةرخ
الةضمجبض اصمجوا مبةزلن افاردض ام مج واد الةمج ر ل ْنيمل :مج شيئقمج ما ق اض مل كخ
مهمجق
سضيا لضلك غال غاراد
افعنيمج مل لا مل
ر ابل ام
ميف فيً حض ب ت ُّش مجلان افصا افة :و إباراد
ما ش ق العالز ماالوتضمجط فر الةراب مالضل ؛ فه مج قا ملمج صط ضمجن يف
ال ري ما اجليسض اأواد الةمج ر تةز م :مج ملةزلن ال ا ض امم كخ سضيا ضا
مهمج( )1ق
غال غاراد
افعنيمج مل لا مل
ر
ميف فيً ةرق فخ ش اد ت ُّش مجلان افصا افة :و إباراد
مهمج دمن اآل ر؛
ابل ام ما العالز ماالوتضمجط فر الةمج ر مارس ض اال جت
َّ
مهمجق
دش ما هضا غاراد
افعنيمج مل لا مل
ر ابل ام مج تر يف افسم ب ملخ
ا امجلان افصا هةمج إباراد
ين ال اللن ما ش ق االوتضمجط فر االمسر افعنيمج ارض ىت صمجوا مجالسم
ال ا ؛ اجمجز اإل ضمجو ة :مج غ ضمجو ال ا ض مالنيرب تانيا هضا يف الةيئر
افعالزملر المض خ ال الث مج يف ال دض ما ةمل ري ش سم ا فخ وفينين
الضيب()2ل

( )1السمجفق 45 – 44/2ق
لس ْم ا فخ وفينين يف ادو يب ز صم 374ض ملنيميمجف فخ وريم يف افص نييمجن
( )2ملخ الكمجملاض مه ُ
صم 161ق
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اكأن يف النييةر

َّ ريلملرْم ُا حا

مري ش املرئ القيس()1ل

لِ مم ْن ُز ْحلُوقةٌ ُز ُّل

مري ش الارزدق()2ل
ات
ولو
ضن ْ
ْ
رضيت يداي هبا و م

م سةضالق ُ مً ف امجهمة مل
ً
ْ
ُ
ِ
تنه ُّل
هبا
العينان م
اخليار
لكا من ا
علي لل مقد ِر ُ

النييةر؛ فه مج مجلنيض ال ا ض مال
اقمجشل امجهمًض متة:اض إباراد
الي خ؛ لك ه مج مجلنيض
ًَّ) إباراد
الث مج يف ال دق م ضا ريمجش ( ة ْ
ال ا ق ام مج واد الةمج ر تةز ا االمسر افعنيمج مل
ار ابل ام – اي مج حنخ فص ده
– ملةزلنل االسم ال ا ؛ لة ق تالزمل :مج ماوتضمج  :مجض مل كخ ملمجمل سضيا غال
مهمجض مهضا ملمج كةس خ تر مجلان افصا افة :و إباراد
غاراد
االتةر يف هضا افسم بق
ِ
افعنيمج مل مل
ين يم ْكنِ ُزو من
ممممج مجف اي غاراد
ار ابل ام ري ل تنيمج ل ﴿ موالّذ م
ال ّذهب و ِ
الضه مالاضن يف ( ةاق همج) ق
وَنما ﴾ اأارد
ضةم وال يُـ ْن ِف ُق م
الف ّ
م م م
االتةر يف
مري ا عماً م ن الة ر مافاسر خ يف فيمجن من غاراد
االتةر سضض ن الض وا ص غ
هضه اآل نض ا ى الز مجج( )3ن غاراد
( )1ملخ ا زجض مه الملرئ القيس يف ملم ق د ا صم 472ض مالمسمجن (زش)ق مالز م رينل هاو تزجل
الصضيمجن ملخ ا ق العا غ سام ق َّ
مزش ف ل مريس ما مجاع ل شض القب ابلز م رين؛ ف ملكمجن
احن او اف تاق
( )2ملخ ال اار مه لمارزدق يف د ا صم 264ق
( )3ملنيمجين القرهن ما راف 445/2ق
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افمل اشض ايك ن ري ل ل (مال ةاق همج) مبنيىن مال ةاق ن افمل اشق مجي ز ن ك ن
ضمجل ن ك ن ري ضري ملخ ال مجين
الض وا قنيمج غ الكة زض مجي ز ة ه ق
ل اللن افمش مي ض مالعق رل مالض خ كةزمن الضه مال ةاق ض مالاضن مال
ةاق همجض ا ضري ملخ افمش ل اللن ال مجين مي ق ملسً مااق ما اف ؛ فن
افني :د احلضري ملخ ال مجينض ل اللن افمش مي ق
مزاد الز ةري( )1تنيميمر أوهلمال ريمجش ( ةاق همج) مري ذُ ر ملرانض ذه قمجاب
ابلض غ افنيىن دمن الماظ؛ فن ا ما ملة :مج من مااين م ق قض
()2
مل مل مل مل مل
ر اريعلمعلممُ ا﴾.
مدواهمض مد ق ا :ق ل تنيمج ل ﴿ لمغمل ْن لمجل لاعلمجن مل لخ افُْؤملة ل
اثنيهمال ن افنيىنل مال ةاق همج مالضه ض يل مالضه ضلكق
مزاد الس ر( )3تالتن خترجيمجنل

أوهلال ن ني د الض
مل
ب لملمعةم ْق لى﴾ ي الني شق اثنيهال ن ني د الض ما الز مجقض
﴿ا لُ ا له ل لريْملر ُ
يل مال ةاق ن ز مجق افمل اشق اثلثهال ن ني د الض ما افكة زانض َّ
مدش
ما الةاقن اف ل ش مي:مج ابلانيا ق ل تنيمج ()4ل

ما هضا زؤه افض و؛ فن افكة ز م ملخ الةق خ مح مهمجض ام مج ذ ر اجلزف
َّ
دش ما الكاض انيمجد الض هضا اال عضمجوق

( )1الكةمجري 259/2ق
( )2س وق احلجران اآل ن ملخل 9ق
( )3ال و افص ن 460/3ق
( )4س وق افمجل ق اآل ن 8ق
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ن()1

ن ك ن الض

مو ي الر
مي:مجق
االتةر هةمج؛ لة ق تالزمل :مج
مالضي ض م يل ن الض ر احلكيم ارد
ماوتضمج  :مج ىت صمجوا مجلةنف ال ا ض اأ ب ة :مج غ ضمجو افاردض م ةث
الض ؛ فن ريضم ملؤ ث (الاضن) ق ش اف اش()2ل «م ن حت م ما اآل ر
رييس؛ ف ك غن جتنيا اخلب ما االسم الضي مي ض ا :مل ا ملخ ن جتمجمزه
غ اسم فنيي ملة »ق ممل م ملمج مجف يف ري ش ش اد فخ ملنيمجم نل
فإين
فمن ُ
عِن ّ
يك سائَل ِّ

وا قنيمج غ (الكة ز)؛ ل اللن ( كةزمن)

ِ
ار
وج ْرموة ال ُ
ترود وال تُـ مع ُ

مل
يل ملؤ قمجق
مجف الض ملؤ قمج؛ ف لم ل
افعنيمج مل لا مل
ر ابل ام ما ق مجض
م ض م تر مجلان افصا افة :و هةمج إباراد
ملخ :ن ن غاراده شمجه ما ش ق االوتضمجط فر الضه مالاضن؛ فه مج صا
افكة زانق
مجل ق ا ما (الاضن) كةس خ مهيع:مج مريي ع:مج؛ فهمج
مأت يث الض
تةضي:مج أبمهيع:مجق ق ش
م ملخ الضه ض م مج زمهمج رض ا ا الض
مي:مج ق
الةةقيطن()3ل «فن ةز الاضن مارض م مج زمهمج رض اص وق الكةز مجصمن
ملخ الةمجسض اكمجن ت ي اخلطمجب غلي:م م ق
اي:مج فصان مسصض مل ى
ريا ريي نض مالضه
مملخ ين رىض فمج مج ً الاضن ملخ الةمج ين الةق ن َّ
( )1شرح الكمجاين 372/2ق
( )2ملنيمجين القرهن لأل اش 81/1ق
( )3اف الضيمجن 187/8ق
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تةضي:مج ابفدىن ما اف ماض اكأ مشا
ظمض مجن يف د الض
مي:مج ق
م م م ش خت قامج فخ كةزمن الضه »ق نيين غذا مجن هضا مجش ملخ ضاا
ابلاضنض اكيس ك ن مجش ملخ ضاا ابلضه ض مه ما ريي نض امج ظر يس
ةدى غاراد الض هضه ال ظيان أبم ز ضمجوق م صر لاظق
م ظ هضه اآل ن ري ل تنيمج ()1ل ﴿ لم هللاُ لم لو ُس لُ ُ ل ل ُّق لن مُْر ُ هُ ﴾ ارد
االتةر؛ فه مج يف ملنيىن ما ض( )2م رى الز مجج( )3مل قا ر مهمج؛
فن افنيىن ةش مي ض ا ضري اسعاامجاقمجض مافنيىنل مهللا ق ن ر هض موس ل
ق ن ر هق
ملسً مااق ما هضا؛ فن اي احلضري ملخ افمش ل اللن ال مجينض مه
افعنيمج مل لا مل
ر ابل ام؛ لة ق العالز ماالوتضمجط فر
الري افني :دض مغبمج ارد
و مج هللا مو مج وس ل  اكأه مج شنف ما ض اأ ب ة :مج غ ضمجو افاردض ملضا
ريرن هللا مج ع فطمج ن وس ل يف ي الض ر احلكيمق
هضا م رى افخ هةمج ( )4ن الضي لس َّ :لا غاراد الض هةمج ملرانل ملنية يل
مه ن غو مجفل هللا سض مج غو مجف لرس ل ض م ضلك النيكسق ملاظنل مه
اي
تق مي غاراد ( ق)ض غذ ه اسم تاضيا جمرد ملخ ( ش) ماإل مجانض ا
اإلاراد مالعض ض م ارد الض فني ه؛ ليجري الكال ما سةخ ما ق
( )1س وق الع فن ملخ اآل نل 62ق
( )2عمجب الةنير صم316ق
( )3ملنيمجين القران مغ راف 458/2ق
( )4افةين 31/1ق
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مافخ صا و( )1رملن اآل ن ابلة وقض مهضا ملة جي ض غذ يس صس
سم قاب مود يف القرهن ابلة وقض مج ن ل ش اه رى قق
هضا م ض م تر الض ما ق مج يف افسم ب هةمجض ملخ :ن ةس خ
ش ق االوتضمجط مالعالز فر و مج هللا مو مج وس ل ض م ن مهمج ال ةاص صمج ض
ملنيمجض ام مج واد القرهن ن ضر
دمن اآل رض م ن افسمم ملطمجل فع صيم :مج ق
مهمجق هضا ملخ
ه مج يف كم ملر ن ما ض مل كخ سضيا لضلك غال غاراد
االتةر هةمج ضر ن غو مجفل مهمج
:نض مملخ :ن رى اإن غاراد
غو مجف لآل ر( )2ق مملخ :ن ال ن كةس غاراد الض هةمج خ م ق
العةر نيمجن يف القرهن مالسةن الص ي نض م ه مج ا ال عجز ق
االتةر هةمجض مهن
م كةس افل سن( )3خ ريي ن رى إلاراد
ت ةينض ىت مل مجن
أتداب لئال جي ص فر هللا مح ه يف
مل خ الض ؛ ق
ال مجين ه الرس ش ق
افعنيمج مل ل مل
ار ابل ام
ً يس دن مجلان افصا افة :و هةمجض إباراد
و ل
هضه افنيمجين ملخ رري انض أبم ز ضمجوق م صر لاظ؟ !
مملخ ذلك ري ل تنيمج ( ﴿ :)4ماسعنيمليةُ ا ابلص ملب مالص مل
الق لم غمل ةهلمج ل لكضمل لق غملال لملا
ل ل
ة ل ة
اخلل مل
ملاردا يف (غهمج)ض مري
مجشنيملر﴾ ذ ر شيئر (الصب مالصالق) م مجد
مهمج ق
( )1افقرب 235/1ق
( )2عمجب الةنير صم 316ض مالكةمجري 276/2ض مشرح الكمجاين لمر ن 372/2ق
( )3ومح افنيمجين 115-114/10ق
( )4س وق الضقرق ملخ اآل نل 45ق
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ذ ر الس ر( )1ق ت ي:مجن يف هضال أوهلا :ن الض
مل
ب لمعةم ْق لى﴾ق اثنيهال
افا :ملن ملخ الانيا ما ة ري ل تنيمج ل ﴿ ا ْ لُ ا له ل لريْملر ُ
ضري
ن الض ني د غ النيضمجدق اف ل ش مي:مج ابلصب مالصالقق اثلثهال
مجل ما االسعنيمج ن

ملخ افمش ل اللن ال مجين مي ض مالعق رل مغ لكض ق م ة ي ن هضا الري

افني :د؛ فن افني :د احلضري ملخ ال مجين ل اللن االمش مي ق رابعهال

مجل

ما الصب مالصالقض مغن مجن فماظ افارد؛ فه مج مبنيىن ما ق ممل رتض
الس ر هضا الع ي ممصا أب ليس فةنفق
مالضي ض م يل ن ملمج مصا الس ر أب ليس فةنفض ه الص ابض
امجلض ُ مجل ما الصب مالصالق فماظ افارد؛ فه مج صمجوا شيئقمج ما ق ا اأ ب
ة :مج غ ضمجو افاردق
تكةس خ ش ق االوتضمجط مالعالز
اإار ُاد مل االتةر هةمج ل ريي ن ض ق
ُ
فر الصب مالصالقض غذ الصب ملخ ل ازمل:مجض مج ن أت يث الض افارد مجشس
خ مهين الصالق مفيمجن ريي ع:مجض م همج ُّم ملخ الصبض مه دا ا اي:مجض ُّا هضا
االتةر فني ال ام النيمج انق
ع :خ مجلان افصا افة :و إباراد
افعنيمج مل لا مل
ر ابل امض ليسً رم ق مج خ
ا امجلان افصا افة :و هةمج إباراد
اصيي المةنض فا هن رييمجس ملعضصض ُش ما ذلك ن ل ظ قا يف ابب االفع افض
مجش مالْضلمةُ لن ملز ةلنُ احلليل ملمجق ال ُّ ْميلمج ﴾ مجف اخلب (ز ين)
مملة ري ل تنيمج ( ﴿ :)2اف ُ
ل
ملاردا؛ لة ق االوتضمجط فر افمجش مالضةرض اكأه مج شنف ما ض م التامجق افمجش
ق
( )1ال و افص ن 331 – 330/1ق
( )2س وق الك:س ملخ اآل نل 46ق
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مالضةر يف العز ر( )1ق مملة ضلك ري مل النيةر ماخلراج ملؤم ن اال جيع نيمجنض
مهضا مجلز ملخ م :رض أوهلما :ن النيةر ماخلراج ةزالن ملةزلن شنف ما ؛
فه مج ملخ احلق ق السمطمج ينض اجمجز ن ُيب ة :مج خبب ملاردق اثنيهما :ن

ك ن ري ل ل (ملؤم ن) قبا خ النيةر م هض م ب اخلراج ضمري؛ ل اللن اخلب
افمش مي ( )2ق
***

( )1ملمجيل افخ الةجري 46/2ق مترا ص خترجيمجن رى يف ال و افص ن 461/4ق
( )2ملمجيل افخ الةجري 45-44/2ق
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اخلامتة
احل هلل الضي فةني ع تعم الصمجحلمجنض مالصالق مالسال ما وس ش هللاض
صما هللا مي ض م ما هل م ص مجف نير مفني ق
اق ت صا الض ث غ من ملخ الةعمجل :ملة:مجل
 ةن مجلان افص ش افة :وق يف ابب الض مجلر ليسً رم ق مج غ ري ا حاصي نض مغبمج هن رب ملخ الع سص يف المةنض م حمض:مج رييمجس ملعضصض مود يف
اصيي غ اصييق
القرهن الكرميض ا:ن رمج ملخ ح
 ةن مجلان افص ش افة :وق يف ابب الض مجلر مج ريي ن ض ق يف افسم بضهاوا ض ق يف افنيىن مالصةنين الة نض متؤدي ملنيمجينل ال
ا:ن تُضان مي ق
ميكخ غ صمج مج ف مهمجق
مج
 ةن مجلان افص ش افة :وق يف ابب الض مجلر سضض:مج النيمج تةميافنيىن ما مج الصةنين الة نق
 ةن يف مجلان افص ش افة :وق يف ابب الض مجلر غ قمجال لضهخ السمجملصص:مجق
مالقمجوئض اكأن افعكمم ُةر
السمجملص يف ت فر م ه الكال متا ة
ل
ا عماً م ن الة ر يف تاس ملمج مجف مجل قامج لألص ش افة :وق يف اببالض مجلر مت ي :ض م ظ:ر يل ن ا عصمجو فنيض الة ر جلمج الصةنين
متةميض:م غايهمج ما افنيىنض نيم:م ة  :ن فنيض الة اه مبمج ُيمص ة:مج
مجلان افصا افة :وق
 ن ملمج مجف يف القرهن مممج ميكخ مصا أبن اي مجلان لألص ش افة :وق يفابب الض مجلرض يف حمج ن الاصمج ن مالضالحنض م ؤدى ملنيمجينل ال ميكخ فص مج
جملة العلوم العربية
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افة :وق ن تؤد :مجض مهن رييمجس ملعضصق
ذه فنيض النيم مجف غ مل و تضً الض ث قيض:مج مملخ ذلكل-1ز م قق شرح الكمجاين ن الر ن جينيا ري ش ذي اإلصضص الني ماينل
ا
كأَّن يوم قُـ ارى إنْـ

نقتل إايَّن
مَنا ُ

ث
مممج اسعُني ا اي الض افةاصا مل لص افعصا شضمذقاض مري تضً الض ُ
رييمجسمج مال رموق اي ق
ةن الر ن جينيا الضيً ق
مل
رض فيً ملارد مه
 -2ذه ف يمجن غ ن ملمج مجف ملخ غاراد
الةمجلضمل ل
ري ش ملةظ و ُّ
الضف يل
أيت الصامرين متاعهم
فإين ر ُ

ميوت ويفىن فارضخي من وعائيا

ماحلمجصا ري مجفن ش اه قق
رى ن اسم (ال ك ن) االسع ةمجلين يف
 س الةيخ مجل غ سيضملسعر م قاب تق ره (ه ) ني د
حن ل تعين املر ق ال ك ن اال نض
ما اسم الامج ا افا :ملخ الانيا السمجفقق
مهضا مجلس فمج يف الكعمجبق
صا غلي:مج الض ثض مهللا د ن جينيم يف
هضه هن هم الةعمجل :اليت ت ة
مليزان سةمجيتض م ن حيقق و مجلن ملة ق
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ثبت املصادر واملراجع
 -1اوتةمجري الضرب ملخ لسمجن النيرب فيب يمجن – حتقيق افسعمجذ ال ع و /ملصطان
الة مجس – ت ز ص ملكعضن اخلمجنن – القمجهرق – ط افم – 1409هم 1989 -ق
شمج ر م ض السال همجومن –
 -2افص نييمجن لألص نين – حتقيق الةيخ مح
داو افنيمجوري – ملصر –  1970ق
 -3افص ش يف الة الفخ السراج – حتقيق ال ع و /ض احلسر الاعمن – ملؤسسن
الرسمجلن – ط ال مجل ن – 1417هم 1996 -ق
 -4اف الضيمجن يف غ ضمجح القرهن ابلقرهن حمل افملر الةةقيطن – حتقيق ملكع
الض ث مال واسمجن – داو الاكر – 1415هم –  1995ق
 -5غ راب القرهن فيب نيار الة مجس – حتقيق ال ع و /زه حمجزي زاه – مجمل الكع
مملكعضن الة:ضن النيرفين – ط ال مج ين – 1405هم  1985 -ق
 -6افحمجين فيب الارج افصا:مجين – حتقيق مغشراري جلةن ملخ افدابف – ال او الع سين
لمةةر مداو ال قمجان –ف من – ط السمجدسن  1983-م ضنين داو الكع النيم ين –
ف من –  1992ق
– دواسن محتقيق ال ع و  /اار صمجحل سمي مجن ري اوق – داو
 -7ملمجيل افخ احلمج
اجليا مداو مجو – 1409هم  1989-ق
 -8ملمجيل افخ الةجري – حتقيق مدواسن ال ع و /د الطةمج ن – ملكعضن اخلمجنن –
القمجهرق – ط افم – 1413هم  1992-ق
 -9اإل صمجري يف ملسمجلا اخلالري لأل ضمجوي – مملني عمجب اال عصمجري ملخ اإل صمجري حمل
ن ال خ ض احل ي – افكعضن النيصر ن – صي ا – ف من – 1407هم  1987ق
 -10الضيمجن يف حر غ راب القرهن فيب الب مجن اف ضمجوي – دواسن محتقيق ال ع و /
– ملكعضن اآلداب القمجهرق – ط افم – 1428هم  2007-ق
دق ملبم
 -11تمايص الة اه متمايص الا ال الفخ هةمج – حتقيق متنيميق ضمجس ملصطان
الصمجحلن – افكعضن النيرفين – ف من ط افم –  1986ق
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 -12العض يا مالعك يا يف شرح عمجب العس:يا فىب يمجن – حتقيق ال ع و سخ
هة امي – داو القمم – دملةق – ط افم ق
 -13العصر ي ما الع يي لمةيخ مجل افزهري – مملني مجشين الةيخ س – داو
الاكر – الط – الق نق
 -14تاس الع ر ر مالعة ر حمل الطمجهر فخ مجش و – ال او الع سين لمةةر – ت س
 1984ق
ض السال شمجهر -
 -15تاس الكةمجري لمز ةري – وتض م ضط مص
داو الكع النيم ين – ف من – ط افم –  1995ق
 -16احلي ان لمجمج ظ – ملصطان الضمجيب احلميب – 1364همق
 -17زا ن افدب مل لضمجب لسمجن النيرب لمضة ادي – حتقيق ض السال همجومن –
ملكعضن اخلمجنن – القمجهرق – ط ال مجل ن –  1989ق
 -18ال و افص ن يف م الكعمجب افكة ن لمس ر احلميب – حتقيق الةيخ ما
ملني ض مه ر خ – داو الكع النيم ين –ف من – لضةمجن -ط افم – 1414هم -
 1994ق
 -19د ان اف طا – شر وا ن افمسر – داو الكعمجب النيريب – ف من ط افم
–  1992ق
ف الاضا غفراهيم – داو افنيمجوري – ملصر
 -20د ان املرئ القيس – حتقيق
 1958ق
 -21د ان متيم فخ ملقضا – حتقيق زق سخ -ملطض مجن مل ر ن غ يمجف الراث الق مي
يف مزاوق ال قمجان ماإلوشمجد الق ملن – دملةق  1962ق
الكميب
 -22د ان مجمت الطمجلن – صةنين حيىي فخ مل و الطمجلن – وما ن هةمج فخ
– دواسن مجدش سمي مجن مجش – ملكعضن اخلمجنن – القمجهرق – ط ال مج ين –  1990ق
العض مجو ن
 -23د ان سمجن فخ افً – حتقيق ال ع و ملي رامجن – سمسمن
–ف من –  1971ق
 -24د ان الارزدق فةرح ض هللا الصمجمي – القمجهرق – 1354هم 1936-ق
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ف الاضا غفراهيم – داو افنيمجوري – ملصر

 -25د ان الةمجفةن الضفيمجين – حتقيق
 1977ق
 -26ومح افنيمجين يف تاس القرهن النيظيم مالسضص اف مجين لمنيالملن افل سن الضة ادي –
ةيً فةةره غداوق الطضمج ن افة ن – داو غ يمجف الراث النيريب – ملصر – النق
 -27مسط الآليل يف شرح ملمجيل القمجيل مذ ا الآليل فىب ضي الضكري – حتقيق ض
النيز ز افي ين – داو احل ث – ف من – ط ال مج ين –  1984ق
 -28شرح فيمجن سيض لمس ايف – داو افأمل ن لمراث – دملةق –
ط افم  1979ق
 -29شرح افمش ين ما لاين افخ ملمجلك – ري ل مم ص ه املة ما:مجوس سخ مح
– غشراري ال ع و غمليا ف ص نيق ب – داو الكع النيم ين – ط افم – 1419هم
 1998قف ةمجح – فة اد
 -30شرح اجل ا الكض الفخ صا و – حتقيق ال ع و /صمج
– الط -النق
 -31شرح ش اه اإل ضمجح فيب من الامجوسن الفخ فري – تق مي محتقيق  /ضي
مل :ي ال – ملطض مجن جم ص المةن النيرفين –
ملصطاا دوم ش – ملرا نين
القمجهرق – ط افم –  1985ق
 -32شرح ش اه افةىن لمسي ن – ملةة وان داو ملكعضن احليمجق – ف من – لضةمجن –
ال ط -النق
 -33شرح مجاين افخ احلمج لر ن ال خ االسراابذي ري ل مم ص اشي ما:مجوس
ال ع و  /غمليا ف ص نيق ب – داو الكع النيم ين –ف من – لضةمجن – ط افم
– 1419هم 1998-ق
ملني ض م مجدش مح ض
 -34شرح الكمجاين الةمجاين الفخ ملمجلك – حتقيق من
ما فيض ن – داو الكع النيم ين – ف من – ط افم
اف د – ملةة وان
– 1420هم  2000-ق
 -35شرح افاصا الفخ نييش – ملكعضن افعةيب – القمجهرق – الط – النق
 -36الةنير مالةنيراف الفخ ريعيضن – حتقيق مشرح مح شمج ر ط ال مج ين –  1977ق
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 -37الصمج يب يف اق المةن مسةخ النيرب يف المل:مج الفخ امجوس – حتقيق ملصطان
الة مين – ملةة وان ملؤسسن ف وان – ط افم –  1963ق
 -38الطراز افعض خ فسراو الضالحن م م قمجلق اإل جمجز – لمنيم ي ن 746هم -
ملطضنين افقعطس – ملصر  1914ق
 -39الا ال مالق ا لم مج يين ن 442هم -دواسن محتقيق ال ع و ض ال همجب د
الك من – ملؤسسن الرسمجلن –ف من – لضةمجن – ط افم 1424هم  2003 -ق
 -40القمجمل س احمليط لما مزاابدي -سان ملص وق خ ضنين افطضنين افمل ن-ا يئن
افصر ن النيمجملن لمكعمجب1301-هق
 -41الكمجملا يف المةن مافدب لم بد – حتقيق ال ع و ض احل ي هة امي – داو
الكع النيم ين – ف من -ط افم – 1419هم 1999 -ق
 -42عمجب الةنير م شرح اففيمجن افةكمن اإل راب فيب من الامجوسن – حتقيق مشرح
ال ع و د الطةمج ن – الةمجشر ملكعضن اخلمجنن  -ط افم – 1408هم -
 1988ق
 -43عمجب النير ملرتضقمج ما رمري افنيجمض تصةيس اخلميا فخ مح الاراهي ي-ترتي
من فيض ن-داو الكع
محتقيق ال ع و ض احل ي هة امي-ملةة وان
النيم ين -ف من-لضةمجن-الطضنين افم  2003-ق
 -44عمجب افقعص يف شرح اإل ضمجح لنيض القمجهر اجلر مجين – حتقيق ال ع و مجظم حبر
افر مجن – فة اد – داو الرشي لمةةر  1982ق
 -45ةس افةكالن مغ ضمجح افنيضالن يف غ راب القرهن م ما القرافان لمضمجري يل
( مجملص النيم الة ي) ن 543هم دواسن محتقيق ال ع و  /ض القمجدو ض الرمحخ
السني ي – داو مجو – الطضنين ال مج ين – 1426هم  2006-ق
 -46لسمجن النيرب الفخ ملةظ و – داو صمجدو-ف من -الطضنين ال مجل ن1414-ه
 -47احملعس الفخ ين – حتقيق من الةج ي صس مه ر خ-اجملمس اف ما لمةئ ن
اإلسالملين – القمجهرق – 1415هم  1994-ق
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 -48عمجو تض رق يب من مهتض ض:مج الفخ ين ن 392هم  -حتقيق ال ع و سر مح
ف ضمجس – مين اآلداب – مجملنين الك ً – ط افم  -ملر ز افمك ايصا
لمض ث مال واسمجن اإلسالملين 1432-هم 2010 -
مجملا فر مجن –
 -49افسمج ما تس:يا الا ال الفخ قيا حتقيق ال ع و/
ملر ز الض ث النيم ن مغ يمجف الراث مجملنين القرى-الطضنين افم – 1402هم -
 1982ق
 -50افطمجفقن فر الض مملر ني يف القرهن الكرمي لم ع وق مل:ر مج ن زادق -حبث
ملةة و يف جممن هامجق احلضمجوق -مجدميين النيم اإل سمج ين مال واسمجن ال قمجاين-السةن
ال مجل ن ةرق -الني د ال مجين ر س مشعمجف1431هق
 -51افنيجم ال سيط-جم ص المةن النيرفين -داو ال ق -القمجهرقق
 -52الكميمجنض ملنيجم يف افصطم مجن مالارمق المة ن ف ب فخ مل سا الكا ي-
حتقيق ن دوم ش م افصري -ف من – ملؤسسن الرسمجلنق
 -53ملنيمجين القرهن لأل اش – قق ال ع و امجلز امجوس – ط ال مج ين 1401هم -
 1981ق
من الةجمجو – داو السرمو –
 -54ملنيمجين القرهن لماراف – حتقيق مملرا نين افسعمجذ
ط افم – النق
 -55ملنيمجين القرهن مغ راف لمز مجج – شرح محتقيق ال ع و  /ض اجلميا شميب – داو
احل ث – القمجهرق – ط افم 1414هم  1994 -ق
 -56افةمج رق فر الض مملر ني يف لةن العةز ا لم ع و سر ضمجس الرامج نين -حبث
ملةة و يف اجملمن افود ين يف المةن النيرفين هداهمجض اجملم ال مجلث-الني د ال مجين2007-
السرا ر -وسمجلن ملمج سع -
 -57افةمج رق يف ال وس المة ي لم ع و سالملن مج ش ة
مجملنين ملؤتن 2011-ق
 -58افةرب يف ترتي افنيرب فيب الاعي صر فخ ض السي افطرزي -حتقيق /ض
احل ي عمجو-ملكعضن سمجملن فخ ز  -م  -افم 1399 -ه 1979-ق

جملة العلوم العربية
العدد الرابع والستون رجب 1443هـ (اجلزء الثاين)

69

 -59ملةين المضي خ ع اف مجو الفخ هةمج -ري ل مم ص اشي  /سخ مح
 شرري مي موا ني ال ع و غمليا ف ص نيق ب – داو الكع النيم ين – ف من– لضةمجن – ط افم 1418هم  1998-ق
 -60افقمجص الة ن يف شرح ش اه شرمح افلاين لمنييين – ملطض ملص زا ن افدب
داو صمجدو ف من ال ط – النقض اخلمجلق ضي ن – القمجهرق – اجملمس
 -61افقعض لم بد – حتقيق ال ع و
اف ما لمةئ ن اإلسالملين 1415هم  1994-ق
 -62افقرب الفخ صا و – حتقيق مح ض السعمجو اجل اوي م ض هللا اجلض وي – ط
افم 1391هم  1972-ق
 -63الة ادو فىب ز اف صمجوي – داو الكعمجب النيريب –ف من – 1387هم م ضنين داو
ض القمجدو مح – 1401هم  1981ق
الةرمق –ف من – حتقيق ال ع و
 -64مهص ا املص يف شرح ص اجل املص لمسي ن – حتقيق مح مشس ال خ – داو
الكع النيم ين – ف من – لضةمجن – ط افم – 1415هم  1998ق
***
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السياق القرآني
وجوب ذكر الحال خالفًا ألصلها في ِّ
( دراسة نحويَّة دالليَّة في األسباب ،واآلثار)

أريج بنت عثمان المرشد
صرف وفقه ال ُّلغة– كلية اللُّغة العربيَّة
قسم لنَّحو وال َّ
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميَّة

السياق القرآني
وجوب ذكر الحال خالفًا ألصلها في ِّ
( دراسة نحو َّية دالل َّية في األسباب ،واآلثار)
أريج بنت عثمان المرشد
صرف وفقه اللُّغة– كلية اللُّغة العربيَّة
قسم لنَّحو وال َّ
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميَّة
تاريخ تقديم البحث 1442 /8 /29 :هـ

تاريخ قبول البحث 1443 /2 /8 :هـ

ملخص الدراسة:
ِ
ِ
السياق القرآينّ(.دراسة حنويَّة دالليَّة
 موضوع البحث :وجوب ذكر احلال خالفًا ألصلها يف ّيف األسباب ،واآلاثر).
 أهداف البحث :بيان مدى مشول ضوابط احلال عند النَّحويني حلكم خروج احلال عناالستغناء ،وحصر األساليب النَّحويَّة اليت وجب فيها ِذ ْكُر احلال ،واستنتاج أسباب وجوب
ِ
السياق القرآينّ ،وأثره يف خمالفة القاعدة النَّحويَّة األصل ،وأمهيَّة ذكرها،
ذكرها من خالل ّ
وأثر االستغناء عنها.
الوصفي املتّخذ من االستقراء والتَّحليل أداتني له.
 منهج البحث :املنهجّ
 أهم النَّتائجَّ :أن احلال من املواضع النَّحويَّة اليت ُُيالف فيها األصل ،فتَكْتَ ِسب خاصيّة العُ َمد
فيجب ذكرها ،لع ِ ِ
ِ
السياق القرآينّ ،وقد احنصرت أسباب خروج احلال عن
َ
ارض ال ّداللة يف ّ
ِ
يؤداين إىل
األصل فيها يف وجوب ذكرها يف سببني :تعميم
اخلاص ،وإطالق املقيَّد ،اللَّذان ّ
ِّ
ُ
انقصا.
خطأ املعىن أو احلُكم .وكون الفائدة ال ُّ
تتم إال بذكرها ،وبدوهنا يكون املعىن املراد ً
وجاء ذلك يف أساليب حنويَّة ِّ
متنوعة ما بني اجلمل اخلربيّة :كوقوعها يف جواب الشرط،
وبعد النَّفي ،ويف أسلوب العطف ،والتَّعجب ،واجلمل اإلنشائيّة :بعد األمر ،والنّهي،
املؤسسة املفردة ،واجلملة ،وشبه اجلملة.
واالستفهام ،والدُّعاء .كما اقتصر على احلال ّ
السماع األخرى؛
 التّوصيات :العناية بعرض القاعدة النَّحويَّة األصل على القرآن ،ومصادر َّللوقوف على مدى ا ِطّراد القاعدة األصل يف لغة العرب ،والعوامل املؤثِّرة فيها.
الكلمات املفتاحية :اخلروج عن القاعدة -النَّحو والقرآن.

The Necessity of Mentioning the Circumstantial Adverb ‘Hal’ in the
Sentence, Contrary to the Rule of the Quran holy
(A Grammatical Semantic Study in the grounds and effects)
AREEJ OTHMAN ALMARSHAD
Grammar and Morphology and Philology Department - Arabic Language
College
AL-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University
Abstract:
Research Topic: The Necessity of Mentioning the Circumstantial Adverb ‘Hal’ in the
Sentence, Contrary to the Rule of the Quran holy (A Grammatical Semantic Study in the
grounds and effects.
Research Objectives: To highlight the extent to which the rules of stating the
Circumstantial Adverb (i.e. ‘Hal’ in Arabic) were applied by grammarians in the cases in
which it cannot be omitted; to list the methods that can be used to state the Circumstantial
Adverb ‘Hal’ in the sentence; to identify the positions in which the Circumstantial Adverb
‘Hal’ had to be mentioned in the Qur’anic text; to deduce the causes behind mentioning it
and the effects of mentioning it in violation of the original grammatical rule; and to
determine the importance of mentioning it and the effect of omitting it.
Research Methodology: The researcher used the descriptive methodology, adopting
the approaches of induction and analysis as the two main research tools .
The Most Important Results: The Circumstantial Adverb ‘Hal’ is one of the
grammatical additions which do not always follow the grammatical rules, in some cases
mentioning the Circumstantial Adverb ‘Hal’ is a must due to its importance for clarifying
the intended connotation in the Qur’an context. As for the reasons that require violating the
rule dictating omitting it, they are only two reasons: for generalizing a specific case or
limiting the possibilities – in both cases the intended meaning cannot be clearly delivered
unless by mentioning the Circumstantial Adverb ‘Hal’. If the Circumstantial Adverb ‘Hal’
is not mentioned in such cases the connotation or significance of the speech will be vague
and ambiguous. However, those grammatical cases, in which the Circumstantial Adverb
‘Hal’ should be mentioned, can be identified, as follows: when it describes state under
which the verbs contained in the conditional sentence was enacted – whether in the first
half or the second half of the conditional sentence, when it describes the verb in a
Conjunctional Clause, when it comes after a Negation, when it comes in a sentence that
contains the word ‘Illa’ (meaning: except), and when it comes in a sentence that implies
exclamation, a question, a supplication, or a main adverb.
Recommendations :
- To pay special attention to presenting original grammatical rules in light of the Qur’an
and other sources of Arabic language to determine the reliability of these rules depending
on their usage in the language of the Arabs and the factors affecting them.

key words: Departing from the rule – Arabic Grammar and the Qur’an

ِّ
مقدمة

السالم على خري األانم،
الرمحن ،املْنعِ ِم املنَّان ،و َّ
الصالة و َّ
احلمد هلل العزيز َّ
ُ
السالمَّ .أما بعد
حممد بن عبدهللا ،عليه أفضل َّ
الصالة ،وأتّ َّ
ِ
ِ
َّ
السياق
فإن موضوع هذا البحث (وجوب ذكر احلال خالفًا ألصلها ،يف ّ
القرآينّ) دراسة حنويَّة دالليَّة يف األسباب ،واآلاثر؛ ذلك ملا لقواعد النَّحو من
يدوا عن أصول
رب ،وََل ِحي ُ
وجرى عليها الكالم َ
أمهيَّة ُكربى َسنَّها النَّحويونَ ،
الع ِ ّ
عارض يستدعي خمالفة األصل.
قواعده إال إن َعَرض
ٌ

أمهيَّة البحث وسبب اختياره:
تكمن أمهيَّة موضوع البحث يف تناول جانب مهم ابل ِّدراسة ،هو (خمالفة أصل
من أصول النَّحو) وهو ما يسأل عن سببه؛ لكونه حك ِ
ارضا .وجميء
ْما فرعيًّا َع ً
ُ
ُ ً
ِ
َّحوي
أمر ٌ
خمالف لألصل الن ِّ
احلال خارجة عن حكم االستغناء إىل وجوب ال ّذكر ٌ
صت هذه الدراسة بسياق القرآن الكرمي؛ ملا
هلا ،وهو جمال البحث ،وقد اُختُ َّ
َّ
وجدت مواضعه يف القرآن ليست بقليلة ،وَل أتخذ َحقَّها ابل ِّدراسة؛ مَّا َدفعين
إىل استقراء مواضعه ،وحتليلها ،ووصفها للوصول إىل األسباب ال ِّدالليَّة الدَّافعة
إىل خروجها عن أصلها من هذا اجلانب ،وبيان األساليب النَّحويَّة اليت
استوجبت ذكرها ،واآلاثر املرتتِّبة على حذفها.
هدفه:
 -1بيان مدى مشول ضوابط احلال عند النَّحويني حلكم وجوب ذكر احلال
خروجا هبا عن أصلها يف االستغناء عنها.
 -2بيان مواضع وجوب ذكر احلال يف القرآن الكرمي.
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ِ
السياق يف خمالفة القاعدة النَّحويَّة األصل ،من خالل بيان أمهيَّة
 -3بيان أثر ّ
َّرعي.
ذكر احلال يف كل آية ،وأثر االستغناء عنها على املعىن ،واحلكم الش ّ
ِ
السياق القرآينّ ،ونوعها.
 -4استنتاج أسباب وجوب ذكر احلال من خالل ّ
ِ
ِ
السياق القرآينّ.
 -5بيان األساليب النَّحويَّة التيوجب فيها ذ ْك ُر احلال يف ّ
الرتاكيب النَّحويَّة.
 -6أثر االستغناء عن احلال  -يف هذه املواضع  -على َّ
 -7إثراء الدَّرس النَّحوي بشواهد وجوب ِذكر احلال.
ِّ
السابقة:
الدراسات َّ
 ظاهرة رفض األصل يف ال ِّدراسات النَّحويَّة رسالة دكتوراة – لفاطمة حسنعبدالرحيم شحادة فضة -إشراف عبدالرمحن حممد إمساعيل 1415ه-
جامعة أم القرى.
تتطرق الباحثة فيها جلانب العدول عن األصل ،أو رفضه من جانب
َل َّ
وجوب ذكر احلال ،وامتناع االستغناء عنها.
 احلال يف املفضلِيَّات دراسة حنويَّة حتليليَّة تطبيقية -رسالة دكتوراة  -جامعةأم درمان اإلسالميَّة – كليَّة اللُّغة العربيَّة – قسم ال ِّدراسات العربيَّة واللغويَّة-
إعداد الطالب :حممد يوسف حممد يوسف ،إشراف :أ .د .مصطفى حممد
الفكي1430 -هـ2009 -م.
تتطرق
ختالف هذه الدراسة دراسيت يف النَّص موضع ال ِّدراسة ،كما َّأهنا َل َّ
ملواضع لزوم ذكر حلال ابلتَّفصيل ،بل تَعداد لبعض املواضع جاء يف صفحة
واحدة.
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 احلال يف اللُّغتني اإلجنليزيّة والعربيَّة  -دراسة حنويَّة مقارنة  -لـ .م .علي كرميانشد اثنويَّة مسلم بن عقيل – ميسان .هتدف إىل بيان احلال يف اللُّغتني،
وإثبات وجودها يف اإلجنليزية ،ومقابلة قواعدها يف اللُّغتني ،فقابل مواضع
لزوم ال ِّذكر يف اللُّغتني دون تفصيل.
 احلال يف القرآن الكرمي -رسالة ماجستري -جامعة الريموك -كلية اللغةالعربية -إعداد الطالب حسن يوسف اليف قزق1980 -م.
تناول احلال بشكل عام ،وتعرض جلانب وجوب ذكر احلال ابختصار من غري
بيان للشواهد.
 هل احلال فضلة يف أسلوب العربيَّة -جامعة الريموك أربد األردن -جملةاللغوايت  ،7العدد 1989 ،1للباحث
أحباث الريموك -سلسلة اآلداب و َ
سلمان القضاة.
انقش البحث كون احلال اليت ال جيب ذكرها بشكل عام فضلة ،وأشار إىل
احلال اليت جيب ذكرها وذكر بعض الشواهد يف بضعة أسطر.
عرض بعض الباحثني املتأخرين إىل هذه القضيَّة يف مؤلّفاهتم النَّحويَّة
وقد تَ َّ
منهم :انظر اجليش (778ه) يف شرحه للتَّسهيل ،إذ قال " :احلال جائزة
احلذف يف األصل لكوهنا فضلة ،مثَّ إنَّه قد يعرض هلا ما جيعلها مبنزلة العمد،
كما يعرض لغريها من الفضالت ،وحينئذ ميتنع احلذف ،وذلك أمران أحدمها:
عما ال يُستغىن عنه كاليت سدَّت مس ّد اخلرب ،وكالواقعة بدال من اللفظ
نيابتها َّ
ابلفعل . .الثاين :توقُّف فهم املراد على ذكرها")1(.وذكر انظر اجليش بعض
( )1متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،انظر اجليش.2320/5 ،
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مواضع وجوب ذكرها هي :كوهنا جو ًااب لسؤال ،أو مقصودة ابلنَّهي ،والنَّفي،
صحة الكالم ،واستشهد مبا يقارب
أو
حمصورا فيها ،أو يتوقّف على ذكرها ّ
ً
احملدثني حممد حميي ال ّدين
أربع آايت أشرت إليها يف موضعها .مثَّ َّ
تعرض هلا من َ
عبداحلميد (1392ه) يف حتقيق كتاب أوضح املسالك ،فذكر أ ّن األصل يف
احلال أن تكون مستغىن عنها ،وذلك َّ
ألهنا فضلة ،وهذا هو احلُكم العام
ً
ِ
عارض يُوجب ذكرها وال جيوز معه حذفها،
للفضالت ،إال أنَّه قد يعرض هلا
ٌ
مثاال،
وذكر أربعة مواضع .هي املواضع اليت ذكرها انظر اجليش ،و َل يذكر إال ً
وشاهدا شعرًّاي )1(.وكذلك الدكتور إبراهيم بركات
الشواهد القرآنيَّة،
ومخسة من َّ
ً
()2
(1408ه)  ،وذكر املواضع اليت ذكرها سابقاه نفسها.
عما سبقها َّ
هتتم ابستقراء مواضع وجوب ذكر
َّأما دراسيت هذه فتتميَّز َّ
أبهنا ُّ
احلال يف القرآن الكرمي،
ِ
السياق القرآينّ  ،وحصر األساليب
وبيان أسباب وجوب ذكرها يف ضوء ّ
النَّحويَّة اليت جاءت فيها ،واألثر املرتتِّب على كوهنا يف حكم االستغناء يف
الرتكيب واملعىن.

( )1ينظر عدَّة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك ،حممد حميي ال ّدين عبداحلميد.315 ،314/2 ،
( )2ينظر النَّحو العرب ،د .إبراهيم إبراهيم بركات.97/3،
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منهج البحث:

الوصفي املتخذ من التَّحليل  ،واالستقراء أداتني له.
يَـتَّبع البحث املنهج
ّ
خطَّة البحث:
يتكون من :مق ِّدمة ،ومتهيد ،ومبحثني ،وخامتة.
اقتضت طبيعة البحث أن ّ
املق ِّدمة :عرض املوضوع ،وأمهيته ،وأسباب اختياره ،وأهدافه ،والدراسات

السابقة ،وخطة البحث ،ومنهجه.
َّ
فت فيه مبصطلحات البحث ،مع املوازنة بني ضوابط احلال عند
التَّمهيدَّ :
عر ُ
النَّحويني من جانب األصل فيها من حيث ال ِّذكر واحلَذف ،ومدى مشوليّة
ضوابط احلال عند النّحويني هلذا اجلانب.
املباحث :مبحثان قسمتهما حسب األسباب ال ِّدالليَّة الدَّافعة لوجوب ِذكر
احلال يف القرآن الكرمي.
األول :وجوب ذكرها ملنع تعميم اخلاص ،وإطالق املقيَّد.
املبحث َّ
ُ
املبحث الثَّاين :وجوب ذكرها لِتَـوقُّ ِ
ف متام الفائدة عليها.
َ
تتضمن أهم نتائج البحث
اخلامتةَّ :
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متهي ـ ـ ـ ـ ـ ـد

هتتم هذه ال ِّدراسـة ابألصـل من جانب ُخمالفته .فاألصـل يف كالم العرب أسـاس
كل شــيء ،وهو ما يُبىن عليه غريه ،قال صــاحب العني (175ه)  " :األصــل
ِّ
()1
الرَّماينّ (384ه)  " :األص ـ ـ ــل َّأول ما يبىن عليه
أس ـ ـ ــفل ُك ِّل ش ـ ـ ــيء" .وقال ُّ
()2
وعرف ــه اجلُر َج ـاينّ (471ه) " :م ــا يُبتىن
اثن . .والفرع اثن يُبىن علي ــه َّأول"َّ .
عما يـُ ْفتَـ َق ُر إليه ،وال
عليه غريه ،واألص ـ ـ ـ ـ ــول :مجع أص ـ ـ ـ ـ ــل وهو يف اللُّغة :عبارة َّ
عما يُبىن عليه غريه ،وال يُبىن هو على
يَفتَ ِق ُر هو إىل غريه ،ويف ال َّش ـ ـ ـ ـ ـرع :عبارة َّ
غريه" )3(.ويف االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعمـال هو :أُوىل حـاالت احلرف أو الكلمـة قبـل أن يَطرأ
()4
عليهما تغيري.
والنَّاظر يف ُكتُب النَّحويِّني جيدها حافلة بذكر األصل ،وما ُيالفه وهو ال َفرع،
فقد كان للنَّحويِّني ثوابت ،وأصول يُبىن عليها غريها من املسائل ال اجتهاد
أح َسنُهُ إذا اجتمع نكرةٌ ومعرفةٌ أ ْن
فيها ،ومن ذلك قول سيبويه (180ه) " :و ْ
()5
السَّراج (316ه)  " :وقد
يُبتدأ ابألعرف؛ وهو أصل الكالم" .وقال ابن َّ
بيَّـنَّا َّ
ع أُع ِرب؛ ملضارعته االسم؛ إذ كان أصل اإلعراب لألمساء،
الفعل املضار َ
أن َ
ُ
الفاعل أ ِ
أن اسم ِ
و َّ
ُعم َل ِمبُضارعته الفعل؛ إذ كان أصل اإلعمال لألفعال ،وأصل
( )1العني ،اخلليل( ،أصل) ،لسان العرب ،ابن منظور( ،أصل).
الرَّماين ،ص.73
( )2منازل احلروفّ ،

( )3التعريفات ،اجلرجاين ،ص.28
( )4معجم املصطلحات النَّحويَّة ،د .حممد مسري جنيب اللَّبدي ،ص.11
( )5الكتاب ،سيبويه.328/1 ،
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اإلعراب لألمساء" )1(.وقال " :واعلم َّ
َّيت عنه جاز أن
أن َخ ََرب (كان) إذا َكن َ
يكون م ِ
منفصال ،إذ كان أصله أنَّه خرب
َّصال ،واألصل أن يكون
ً
نفص ًال و ُمت ً
ُ
األنباري (577ه)  . ." :األصل يف اإلعراب أ ْن يكون
مبتدأ)2(." . .وقال
ُّ
()3
لألمساء دون األفعال واحلروف؛ وذلك َّ
تتضم ُن معاين خمتلفة".
ألن األمساء َّ
وقد رأيت احلال ض ــمن املواض ــع النَّحويَّة اليت ُُيالَف( )4األص ــل فيها من عَّدَّة
ؤول
جوانب ،كأ ْن أتيت معرفةً واألصل فيها التَّنكري ،ولِلُُزوم هذا األص ـ ـ ــل فيها تُ َّ
ابلنَّك ـ ـ ـ ـ ـ ــرة إن خالفته( ،)5وقد ُختَالِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف أصلها يف االشتقاق ،فتأيت جامدة،
غالب ال الزم( ،)6وقد ُختالف أص ـ ـ ـ ـ ــلها يف احلكم النَّحوي
ولُزوم هذا األص ـ ـ ـ ـ ــل ٌ
وهو االسـتغناء( )7عنها ،فتكون واجبة ال ِّذكر أبثر ال ِّسـياق( )8الذي ذُكِرت فيه،
فهو املتح ِّكم يف خمالفتها ألصـ ــلها يف وجوب ال ِّذكر ،وهو ما سـ ــأتناوله يف هذه
ال ِّدراسة.
السراج.91/1 ،
( )1األصول يف النَّحو ،ابن َّ
السابق .66/1
( )2املرجع َّ

األنباري ،ص.24
( )3أسرار العربيَّة،
ّ
تغري .جممل اللغة ،ابن فارس،
الرجل عن ُخلُق أبيه َّ
ف َّ
ف ،يقالَ :خلَ َ
() 4املُ َخالََفةُ يف اللُّغة :أصلُه َخلَ َ
(خلف).
( )5ينظر أوضح املسالك ،ابن هشام.264/2 ،
السابق.261/2 ،
( )6ينظر املرجع َّ
( )7واالستغناء :أصله من الغِ َىن ،والغَناءُ :الكِفاية .جممل اللغة ،ابن فارس( ،غىن).
السياق يف اللغة :أصله من سوق ،وساق اإلبل وغريها يسوقها سوقًاِ ،
ِ
وسياقًا واألصل فيه ِسواقًا.
(ّ )8
ََ
ِ
ِ
الصداق
وسقت إىل امرأيت ّ
السيَقة :ما استيق من الدوابُ ،
لسان العرب ،ابن منظور( ،سوق) ،و ّ
وأسقته .جممل اللغة ،ابن فارس( ،سوق).
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ويقصـد مبصـطلح السـياق" :الرتكيب أو السـياق الذي ترد فيه الكلمة ،ويسـهم
يف حتديد املعىن املتصـ ـ ـ ـ ّـور هلا" )1(.ويُعد فريث من أشـ ـ ـ ــهر العلماء الذين اهتموا
ِ
السياقي يف دراسة املعاين ،وأ ّكد على الوظيفة االجتماعية للغة ،وصرح
ابملنهج ّ
أبن املعىن ال ينكش ـ ــف إال من خالل تس ـ ــييق الوحدة اللغوية ،أي وض ـ ــعها يف
()2
سياقات خمتلفة.
ِ
السياق يف حتديد معىن اللفظ ،فهو واحد ال
وقد َّبني د .متام حسان أمهيَّة ّ
ِ
السياق من قرآئن تعني على التحديد ،وارتباط كل سياق
يتع ّدد بسبب ما يف ّ
مبقام معني ُحي َّدد يف ضوء القرآئن احلاليَّة ،خبالف املعجم فمعىن الكلمة فيه
()3
متع ِّدد وحمتمل.
ال:
"ح َ
َّأما عن معىن احلال يف اللُّغة فقال عنه أبو عمرو الشَّيباينّ (206ه) َ :
()4
ول إذا َحتَّرك،
ال ال َّشـ ـ ـ ـخص َحيُ ُ
وح َ
إذا تَـغَ ََّري" .وقال ابن فارس (395ه) َ " :
ِ ()5
وكذلك ُك ُّل ُم ِّ
تحول عن حاله".
ت تعبرياهتم يف تفسريه ،فَـ َع ََّرب عنها سيبويه
و َّأما يف اصطالح النَّحويِّني فقد اختلَف ْ
ِ
ِ
حال وقع فيه الفعل ،وليس مبفعول"(.)6
ب وهو ٌ
بـ" أنَّه ما يَ َ
عم ُل فيه الف ْعل فيَنتَص ُ

( )1معجم اللسانيات احلديثة ،سامي عياد حنا ،وآخرون ،ص.28
( )2علم الداللة  ،أمحد خمتار عمر ،ص.69
( )3اللغة العربيَّة معناها ومبناها ،د .متام حسان ،ص.316
( )4اجليم ،أبو عمرو الشيباينّ( ،حول).
( )5جممل اللغة ،ابن فارس( ،حول).
( )6الكتاب ،سيبويه.44/1 ،
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احلال
الفراءُ ابل َقطْع( )1واحلال .وقال امل ِّربد (286ه)  " :وكذلك ُ
وع َّرب عنها َّ
ُ
()2
فأما الذي يسمونه احلال فنحو قولك:
هي
ٌ
السَّراجَّ ." :
مفعول فيها"  ،وابن َّ
جاء عبدهللا راكبًا ..فعبدهللا مرتفع بـ (جاء)  ،واملعىن :جاء عبدهللا يف هذه
منتصب ،لشبهه ابملفعول؛ ألنَّه جيء به بعد متام الكالم،
احلال ،و (راكب)
ٌ
واستغناء الفاعل بفعلهَّ ،
دليال عليه كما كان فيه دليل على
وإن يف الفعل ً
املفعول ،أال ترى أنّك إذا قلت :قمت فال بُد من أن يكون قد قُمت على
رجال) و
حال من أحوال الفعل؟ فأشبه (جاء عبدهللا راكبًا) (ضرب عبدهللا ً
(راكب) هو (عبدهللا) ليس هو غريه ،و (جاء وقام) فعل حقيقي . . .واحلال
َّإّنا هي هيئة الفاعل ،أو املفعول ،أو صفته يف وقت ذلك الفعل املخرب به
ُ
()3
عنه.".
اجي (340ه) بقوله " :و َّأما احلال :فهو ُك ُّل اسم نكرة جاء
َّ
وعرب عنها َّ
الز َّج ّ
الكالم دونه فإنَّه ينتصب على احلال" )4(.وقال ابن
بعد اسم معرفة ،وقد تَّ
ُ
ف هيئة الفاعل أو املفعول به ،ولفظها نكرة ،أتيت
ص ُ
جين (" : )392احلالَ :و ْ
ِّ
بعد معرفة قد تَّ الكالم عليها ،وتلك النكرة هي املعرفة يف املعىن" )5(.وقال
"وشبِّه احلال ابملفعول من حيث َّإهنا فضلةٌ مثله جاءت
َّ
الز ُّ
خمشري (538ه) ُ :
مفعول فيها وجميئها
خاص من حيث َّإهنا ٌ
بعد معىن اجلملة  ،وهلا ابلظَّرف شبهٌ ٌّ
( )1معاين القرآن ،الفراء.213/1 ،
املربد.299/4 ،
( )2املقتضبِّ ،

السَّراج.213/1 ،
( )3األصول يف النّحو ،ابن َّ
الزجاجي ،ص.35
( )4اجلملَّ ،
جين ،ص.116
( )5اللُّمع يف العربيَّة ،ابن ِّ
جملة العلوم العربية

العدد الرابع والستون رجب 1443هـ (اجلزء الثاين)

83

وعرب ابن مالك (672ه) بقوله " :وهو
لبيان هيئة الفاعل أو املفعولَّ )1(." . .
ما َّ
ض ِّمنًا ما فيه من معىن (يف)
دل على هيئة وصاحبهاُ ،متَ َ
غري اتبِع وال عُمدة ،وحقُّه النَّصب ،وقد ُجيَُّر بـ (ابء) زائدة" )2(.وقال أبو حيَّان
(745ه)  " :واصطالحا عبارة عن اسم تـُبِّني هيئة صاحبِها صاحلةً جلو ِ
اب
َ
ً
مذكور لبيان
(كيف) ")3(.وقال ابن هشام (761ه) :
"وصف فَضلَةٌ
ٌ
ٌ
األزهري (905ه) :
اهليئة" )4(.وقال الشيخ خالد
"وصف فَضلَةٌ ،مذكورةٌ
ٌ
ّ
()5
ِ
ِ
السيوطي (911ه) " :
معا" .وقال ُّ
للمفعُول أو هلما ً
لبَـيَان اهلَيئة للفاعل أو َ
()6
فضلةٌ دالة على هيئة صاحبها"
ِ
ِ
املتأخرين للحال
فيتَّضح من خالل تفسريات ،وضوابط النَّحويِّني املتق ّدمني و ّ
َّأهنا مستغىن عنها ،فضلة يتم الكالم دوهنا ،فاملتقدمون من النُّحاة (سيبويه ومن
تاله) بيَّنوا ماهيَّة احلال .وأوحى قوهلمَ ( :وقع فيه الفعل ،ومفعول فيها) َّ
أبهنا
فعرب بعضهم
صرحوا بفضليّتها يف تعبرياهتمَّ ،
فضلة كاملفعولَّ .أما املتأخرون ف َّ
ضلَةٌ ،وبعضهم َّ
عنها َّ
أبهنا غري عُمدة ،وبعضهم أب ّهنا ما يَتِ ُّم الكالم دوهنا.
أبهنا فَ ْ
فاألصل يف احلال استغناء الكالم عنها ،ومتام فائدته بدوهنا؛ فهي زايدةٌ يف
ت
اخلرب ،وقد جعلها عبد القاهر اجلرجاين َخ ًَربا يف احلقيقة ،من حيث إنَّك تـُثْبِ ُ
املفصل ،ابن يعيش.55/2 ،
( )1شرح َّ
( )2شرح تسهيل الفوائد ،ابن مالك.321/2 ،
( )3ارتشاف الضَّرب من لسان العرب ،أبو حيَّان.1557 /3 ،

( )4أوضح املسالك إىل ألفيَّة ابن مالك ،ابن هشام األنصاري.257/2 ،
األزهري.598/2،
( )5شرح التَّص ِريح مبضمون التَّوضيح ،الشيخ خالد
ّ
السيوطي.223/2 ،
( )6مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع،
ّ
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املعىن لذي احلال كما تُثبِته خبرب املبتدأ للمبتدأ ،وابلفعل للفاعل( .)1واألصالة
فيها هبذا املفهوم انبعةٌ من ال ِّداللة؛ ذلك َّ
ألهنا زايدة يف الفائدة املتعلِّقة ابملعىن.
السيوطي أن امتناع االستغناء عنها يف بعض املواضع ال يقدح يف كوهنا
ورأي ّ
()2
فضلة؛ عارض ،كما ال يقدح يف العمدة عروض االستغناء عنه.
ِ
ِ
وكما َّ
السياقات القرآنيَّة ،لوجود ما يدل عليها،
أن احلال ُحذفت يف بعض ّ

كقوله تعاىل( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ

سالم عليكم) حمكية بقول حمذوف يف موضع
ﮥ) [الرعد ]24 ،23 :فاجلملة ( ٌ
نصب على احلال من الضمري يف (يدخلون) والتَّقدير :يدخلون عليهم قائلني:
سالم عليكم )3(.وذُكرت يف بعض ِ
السياقات زايدة يف الفائدة ،كذلك ذُكرت
ّ
وصحة الكالم مبنيَّة عليها،
وجواب ،وامتنع االستغناء عنها ،لكوهنا حم ّ
ط الفائدةَّ ،
ً
ِ
السياق.
وال يوجد ما يدل عليها يف ّ
ت عليهـا يف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاقـات أخرى من القرآن كـانـت هي اخلرب يف املعىن،
فقـد َوقَـ ْفـ ُ
وعليهـا تتوقَّف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّحـة املعىن املراد ،ويُفت َق ُر إىل ذكرهـا لتمـام الفـائـدة يف اآليـة،
خارجة بذلك عن أصـ ــلهاُ ،مقرتضـ ــة الوظيفة ال ِّدالليَّة للخرب يف كونه اجلزء املتِ َّم
ُ
الفائدة ،ومقص ـ ــود الكالم ،فوجب أ ْن أتخذ ُحكمه يف وجوب ال ِّذكر ،وامتناع
( )1ينظر دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر جرجاين.181/1 ،
( )2ينظر مهع اهلوامع ،السيوطي.224/2 ،
( )3الكتاب الفريد ،املنتجب اهلمذاين ،676/3 ،والنَّحو العرب ،د .إبراهيم إبراهيم بركات.89/3،
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ِ
االسـتغناء عنه على سـبيل الشـَّبه والفرعيَّة ،قال ابن هشـام " :قد يُعطى الشـَّيءُ
ْم ما أشـ ـ ـ ـبَـ َههُ يف معناه ،أو يف لفظه ،أو فيهما")1(.وقال أبو حيَّان " :فإذا
ُحك َ

توقّف املعىن على ذكر احلـال َل جيُز حـذفهـا كقولـه تعـاىل( :ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) [األنبياء ]16 :أو س ـ ــدت مس ـ ــد اخلرب ،فكذلك ال جيوز

حذفها")2(.وقال السـ ـ ــيوطي " :األصـ ـ ــل يف احلال أن تكون جائزة احلذف وقد
يعرض هل ــا م ــا مينع من ــه ككوهن ــا جو ًااب حنو :راكبً ـا ملن ق ــال :كيف جئ ــت؟ أو
يدا
ض ـا ،أو انئبة عن خرب حنو :ض ــرب ز ً
ـودا حص ــرها حنوَ :ل أعده إال حر َ
مقص ـ ً
قـائ ًمـا ،أو عن اللفظ ابلفعـل هنيئًـا لـك ،أو منهيًّـا عنـهَّ )3(" . .
وألن من َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنَ ِن
العرب يف كالمهم اخلروج عن األصـ ـ ـ ـ ـ ــل إذا دعا إىل ذلك داع فقد خترج احلال
عن األص ـ ـ ــل فيها ،وهو حكم الفض ـ ـ ــلة واالس ـ ـ ــتغناء ُمكتَ ِس ـ ـ ـبةً بذلك خاص ـ ـ ـيَّة
العُ َمد؛ َّ
ألن فائدة الكالم تَـ ْعتَ ِمد على ذك ِرها ك ـ ـ ـ (املبتدأ واخلرب ،وما كان أصله
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًال وزايد ًة أتيت بعـد متـام
املبتـدأ واخلرب  ،والفـاعـل ،وانئبـه) بعـد أن كـانـت فَ ْ
ِ
صـ ـيَّتها اإلعرابيَّة النّصـ ــب ،فال ّشـ ـبه بينهما
الكالم؛ وهي يف ذلك ابقيةٌ على خا ّ
ِ
ومقـام اخلطـاب ،واحلُكم
معنوي ،وذلـك ألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاب دالليَّـة ترتبط ابل ّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـاقَ ،
َّحول عن األص ــل يف الس ــياق
ت هذا الت ُّ
التَّش ـريعي ض ــمن أس ــاليب َّحنويَّة َس ـ َّو َغ ْ
القرآين؛ ذلـك أنـَّه كتـاب ٌّ ِ
منهج ُمتَ َميٌِّز يف َعرض معـانيـه،
عرب ُمعجٌز ُم ٌ
ٌ
بني ،لـه ٌ
ّ
ِ
أهم أدلَّة النَّحو الغالبة.
وأحكامه ،وأحد مصادر َّ
السماع ّ
( )1مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،ابن هشام ،ص.674
( )2ارتشاف الضرب ،أبو حيان.1600/3 ،
( )3مهع اهلوامع ،السيوطي.260/2 ،
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األول :وجوب ذكر احلال ملنع عموم اخلاص وإطالق املُقيَّد.
املبحث َّ

ِ
السياق
من خالل تَـتَـبُّع مواضع ُخمالفة احلال ألصلها يف وجوب ذكرها يف ّ
وجدت َّ
أن من أهم األسباب الدَّافعة إىل ذلك
القرآينّ ،وعدم االستغناء عنها
ُ
ِ ِ
ابلسياق من التَّخصيص إىل التَّعميم،
ُخروج املعىن ،أو احلكم الشَّرعي املُتَـ َعلّق ّ
أو من التَّقييد إىل اإلطالق ،والذي َجيعل ِسياق اآلية امل ْعنِيَّة على خالف املعىن
َ
واحلكم املَر َادي ِن ،وجاء ذلك يف أساليب َحنويّة خمتلفة منها:
ُ
 -1أسلوب اإلخبار:
كقوله تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ)

[النساء]38 :

مصدر واقع موقع احلال َّإما من فاعل (يُنفقون)
ﭞأحد وجهي إعراب ( ِرائء) أنَّه
ٌ
وإما من املوصول( ،)1وصاحب احلال ُمقيَّ ٌد مبالبسة احلال
أيُ :مَرائنيَّ ،
ِ
صصة لفئة ُمعيَّنة يف سياق َّ
الذِّم ،واالستغناء عنها جيعل الكالم على العموم
املُ َخ ّ
أن عموم الذين يـُْن ِف ُقو َن أموا َهلُم ُحي َكم عليهم َّ
أيَّ :
أبهنم مَّن ساء قَرينًا ،وليس
َ
ص بِ ُسوء االعتقاد
عاما يف ذلك؛ فإنفاق األموال املذموم يف اآلية ُخمَ َّ
احلُكم ًّ
ص ٌ
الصادر عنه اإلنفاق رائء ،وعن عدم اإلميان ابهلل واليوم اآلخر ،وهو من نتائج
َّ
مقارنة الشيطان( ،)2وقال الواحدي " :نزلت يف املنافقني ،كانوا ينفقون أمواهلم

السمني.678/3 ،
( )1ينظر الدر املصونّ ،
( )2ينظر البحر احمليط ،أبو حيان.351/3 ،
جملة العلوم العربية

العدد الرابع والستون رجب 1443هـ (اجلزء الثاين)

87

()1
ضرب من النِّفاق( ،)2وذكر
رايء ال لوجه هللا"  ،وهو الوجه لذكر الرائء ،وهو ٌ
()3
أن نفقة ِّ
ابن العرب َّ
الرايء تدخل يف األحكام من جهة أن ذلك ال ُجيزي.
ِ
ِ
صصة هنا؛ َّ
ألن ِص َّحة معىن الوصف هلذه الفئة مبنيَّةٌ
َفو َجب ذ ْكر احلال املُ َخ ّ
عليها ،فهي الدَّالّة على معىن َّ
الذم يف اإلنفاق.

وقوله:

(ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ) [الفرقان]63 :

أي :بســكينة  ،ووقـ ـ ـ ــار ِ
وح ْلم

()4

 ،وقوله( :ﯟﯠ ﯡ

هوان) و ( ُس َّج ًدا) حاالن من ضمري
ﯢ ﯣ) ) [الفرقان . ]64 :فـ ( ً
()5
ص هبم،
الرمحن الذين يَـتَ َخ َّ
اجلماعة .واآليتان مسوقتان لبيان حال عباد َّ
ص ُ
حق عبادته( ،)6نسبهم إليه
وهي إضافة تشريف وتَـ َفضُّل ،أي :الذين يعبدونه َّ
الصطفائه َّإايهم )7(.يف سياق املدح والثَّناء ،الَّ َذين دلَّت عليهما احلال ،فهي
صحة معىن
تعميم
تسبِّب يف عدم َّ
ِّ
املُمتدح هبا ،ويف االستغناء عنها ٌ
للخاص املُ َ
الوصف املراد يف اآلية؛ إذ ال م ِزيَّة لعبد عن آخر ُميتدح هبا عند حذفها.
( )1الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد ،الواحدي.53/2 ،
( )2التفسري الكبري ،الفخر الرازي.101/10 ،
( )3أحكام القرآن ،ابن العرب.551/1 ،
َّحاس ،46/5 ،وتفسري القرآن
( )4معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج ،59/4 ،و معاين القرآن الكرمي ،الن َّ
العظيم ،ابن كثري.163/5 ،
( )5الكشاف ،الزخمشري.329/3 ،
( )6ينظر البحر احمليط ،أبو حيان.351/3 ،
َّحاس.45/5 ،
( )7معاين القرآن الكرمي ،الن َّ
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وقوله( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭘ
[المؤمنون ]60 :أي :قُلوهبم خائفة من رجوعهم إىل هللا ،وأ ْن ال يُقبل منهم ما أ َْعطَوا
()1
من َّ
وهبم َوِجلةٌ) يف موضع
الزكاة و َّ
الصدقات ُيافون التَّقصري  .ومجلة (وقُـلُ ُ
نَصب على احلال من فاعل (يُؤتُون)( ،)2يف سياق املدح والثَّناء ال َذين دلَّت
عامةً ل ُك ِّل
عليهما احلال ،واالستغناء عنها جيعل الكالم على كون صفة اإلميان َّ
ِ
ِ
ؤدي َّ
ؤديها بقلب َوِجل خائف.
الزكاة ،والطَّاعات ،و ُّ
خاصة مبَن يُ ّ
َمن يُ ّ
احلق َّأهنا ّ
ِ
فص َّحة معىن الوصف هلذه الفئة مبنيَّةٌ عليها.
وقوله( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ) [سبأ ]38 :أيَّ :أهنم

جاعلوا النَّاس عجزة عن اإلميان بتثبيطهم)3(.و (مع ِ
اجزين) حال من واو
َ ََ
َُ
اجلماعة يف (يَ ْس َعون)( ،)4يف سياق الوعيد ،واالستغناء عنها جيعل الكالم على
عاما ،والوعيد ل ُك ِّل َمن يسعى يف آايت هللا ،وهو خالف احلقيقة،
كون احلُكم ًّ
خاص ملن يسعون ُمعاجزين فقط فوجب ذكرها؛ َّ
ألن ِص َّحة
فاحلُكم ابلعذاب ٌّ
َ
احلكم مبنيَّةٌ عليها.

الفراء ،238/2 ،وجامع البيان ،الطَّربي ،67/17 ،ومعاين القرآن وإعرابه،
( )1ينظر معاين القرآنَّ ،
الزجاج ،15/4 ،البسيط ،الواحدي ،293/3 ،والبحر احمليط ،أبو حيان.501/6 ،
َّ
السمني.353/8 ،
( )2الدر املصونَّ ،
( )3ينظر احملرر الوجيز ،ابن عطيَّة ،ص.1317
اخلراط.992/3 ،
( )4ينظر اجملتىب من مشكل إعراب القرآن ،أ .د .أمحد َّ
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وقوله ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ)
()1
مصدر يف موضع
أوجه إعراب ( ِضَر ًارا)  :أنَّه
ٌ
لتدبري ما شاءوا من الشَّر  ،ومن ُ
ِ
احلال من فاعل ( َّاختذوا)  )2(.يف سياق الوعيد للمنافقني بعدم قبول توبتهم
ِ
ِ
ِ
عموما ِمَّن
وتعذيبهم ،واالستغناء عن احلال يُ ّ
ؤدي إىل َكون َمن يتَّخذ مسجدا ً
ِ
ِ ِ
صص الفئة املذمومة اليت ال
الزما ليُ َخ ّ
ال يتوب هللا عليهم ،فكان ذكر احلال ً
يتوب هللا عليها من يتخذون مساجد ،ويَرفع التَّناقض بني أمر هللا ابرتياد
[التوبة]107 :

أي:

املساجد والدَّعاء فيها ،يف قوله( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ) [األعراف]29 :وقوله( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ) [األعراف ]31 :وبني النَّهي عن ِّاخت ِ
هني عن
هو
إذ
؛
اآلية
يف
ا
ه
اذ
َ
َ
ٌ
ِ
ِ
اجب على
ّاختاذها يف حال ِّ
الضرار ،وال ُكفر والتَّفريق بني املؤمنني ،فذكر احلال و ٌ
ِ
صا هبا.
خالف
األصل لكون احلكم ُخمَ َّ
صً
وقوله ( :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ)

السبيل الذي أثبته هللا على هؤالء املنافقني هو الذي ُيتص ابجلهاد،
[التوبةَّ ]93 :

( )1ينظر البحر احمليط ،أبو حيان ،128/5 ،وتفسري القرآن العظيم ،ابن كثري.452/3 ،
( )2الدر املصون ،السمني.120/6 ،
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واملعىن :أ ّن هؤالء األغنياء الذين يستأذنونك يف التَّخلُّف سبيل هللا عليهم الزم،
()1
ِ
متوجه ،وال عذر هلم البتّة.
وتكليفه عليهم ّ
واجلملة االمسيَّة (وهم أغنياء) يف موضع نصب على احلال من الفاعل يف
يست ِ
أذنُونَك( ،)2يف سياق ال ّذم ،والغضب من هذه الفئة ،واحلال هي الدالَّة على
َ
عاما؛ فيكون احلَرج على ُك ِّل َمن
املذمومني ،واالستغناء عنها جيعل احلُكم ًّ
درا كان أو غري
يستأذن َّ
الرسول صلى هللا عليه وسلمفي التَّخلُّف عن اجلهاد قا ً
خاص ابلقادرين منهم وهم املنافقون،
قادر ،وليس احلكم كذلك ،بل احلرج
ٌّ
فوجب ذكرها؛ َّ
ألن ِص َّحة احلكم مبنيَّةٌ عليها.
وقوله( :ﮍﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ

األمة سطوته( ،)3و َّ
أن
ﮙ) [هود . ]102 :يف سياق الوعيد ُحي ِّذر هللا هذه َّ
ظرف ملا يُستقبل
أخذه ألهل القرى هبذه الكيفيَّة ٌّ
خاص ابلقرى الظَّاملة ،و (إذا) ٌ
ْ

َخ َذ القرى( ،)4ومجلة (وهي ظاملة) يف حمل نصب على
من َّ
الزمان ،أي :مىت أ َ
لكل قرية ظاملة،
احلال من (القرى)( ،)5ويف االستغناء عنها تكون العقوبة َّ
عامةً ِّ
( )1البسيط ،الواحدي ،518/2 ،التفسري الكبري ،الرازي ،163/16 ،و الدر املنثور يف التّفسري
املأثور ،السيوطي.266/4 ،
( )2الكتاب الفريد يف إعراب القرآن اجمليد ،املنتجب اهلمذاين.307/3 ،
( )3الدر املنثور يف التّفسري املأثور ،السيوطي.474/4 ،
( )4ينظر إعراب القرآن ،النحاس ،301/2 ،والبسيط ،الواحدي ،589/2 ،والتبيان يف إعراب القرآن،
العكربي.713/2 ،
( )5الكشاف ،الزخمشري ،468/2 ،والتفسري الكبري ،الفخر الرازي.57/18 ،
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عز وجل؛ فوجب ذكرهاَّ ،
ألن ِص َّحة
أو غري ظاملة ،وهذا خمالف حلُكم هللا َّ
احلكم مبنيَّةٌ عليها.

 -2أسلوب الشرط:
ويؤدي االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتغناء عنها إىل تعميم
حيث تقع احلال معمولةً لفعل ال َّش ـ ـ ـ ـ ـ ـرطّ ،
َّرعي ابلعقوبة أو الثَّواب ،كقوله تعاىل( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ
احلكم الشـ ِ

ّ

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ) [البقرة ]217 :وقولـ ـ ــه( :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ) [طه]74 :ف ـ ـ ـ ( ُجم ًرما) حال من فاعل ( ََي ِت)( ،)1يف

س ـ ـ ـ ـ ـ ــياق الوعيد ،واحلال هي َّ
الدالة على الفئة امل َتوعَّدة ،ويف االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتغناء عنها
ُ
يكون املعىن على َّ
أن اجلزاء والوعيــد نهنَّم عــامٌّ ل ُك ـ ِّل َمن ميوت ،وليس احلكم
جمرم.
كذلك ،بل هو ٌّ
خاص مبن ميوت وهو ٌ
وقوله( :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ) [طه ، ]75 :فـ (مؤمنًا) حال من ضمري الفاعل املسترت يف (َيته)  )2(.وقوله:

( ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ)

[طه]112 :

مؤمن) مجلة يف موضع نصب على احلال من فاعل (يعمل)( ،)3يف سياق
(وهو ٌ
السابقة؛
الوعد ،واحلال هي الدَّالة على املوعودين ،ومها على العكس من اآلية َّ
َ
السمني.80/8 ،
( )1الدر املصونَّ ،
( )2الكتاب الفريد يف إعراب القرآن اجمليد ،املنتجب اهلمذاين.438/4 ،
السمني.109/8 ،
( )3املرجع السابق ،459/4 ،والدر املصونَّ ،
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ففي االستغناء عن احلال فيهما يكون املعىن على َّ
أن الوعد ابلدَّرجات العُلى
خاص ِمبَن آمن .فوجب ذكرها؛
عامٌّ ل ُكل َمن ميوت ،وليس كذلك ،بل هو ٌّ
َّ
ألن ِص َّحة احلكم مبنيَّةٌ عليها.
ويف قوله( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣﭤﭥ ﭦﭧ)[النساء ]92 :أحد أوجه إعراب (خطأً) أنَّه
مصدر يف موضع نصب على احلال من الضَّمري يف (قَـتَ َل) أي :ذا خطأ ،أو
ٌ
ِ
خاطئًا ،أو ُخم ِطئًا ،أي :ال يقتله البتة إال حال كونه خطأ )1(.فحكم هللا جل
السنّة الثّابتة عن رسول هللا صلى هللا
ثناؤه يف املؤمن يقتل خطأ ابلدية ،وثبتت ُّ
عليه وسلم على ذلك وأمجع أهل العلم على القول به)2(.يف سياق التَّشريع،
خصصت هذا احلُكم ابخلطأ يف القتل،
واحلال هي الدَّالة على احلكم لكوهنا َّ
عاما ل ُك ِّل َمن قتَل ُخم ِطئًا
واالستغناء عنها جيعل احلكم هبذه الكفَّارة ،وال ِّدية ًّ
خاص مبن قتل ُخم ِطئًا ،فوجب ذكرها؛ َّ
ألن
كان أو ُم َتع ِّم ًدا ،بينما احلكم فيه ٌّ
ِص َّحة احلكم مبنيَّةٌ عليها.
ويف قوله( :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)
[النساء]93 :أي :يَقتُل ُمستَ ِح ًّال لذلك؛ َّ
ألن املستحل لِما
ُ
( )1ينظر التفسري الكبري ،الفخر الرازي ،228/10 ،الكتاب الفريد يف إعراب القرآن اجمليد ،املنتجب
اهلمذاين ،321/2 ،الدر املصون ،السمني.71/4 ،
( )2اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب.313/5 ،
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حرم هللا ،فاخللود إذا َّإّنا هو من هذه
أحل ما َّ
َّ
كافر؛ ألنَّه َّ
حرم هللا ٌ
()1
ِ
نصب على احلال من فاعل (يَقتُل)( ،)2يف سياق
الطَّريقة .و ( ُمتَـ َع ّم ًدا) ٌ
الوعيد والتَّشريع ،واحلال هي الدَّالة على هذا احلُكم املتوعَّد به،فكون احلال يف
ُ
َّ
عاما
ضب هللا ،واللعن ًّ
حكم االستغناء هنا جيعل العقاب ابخللود يف جهنَّم ،و َغ َ
خاص
لكل َمن قَـتَ َل مؤمنًا ُخم ِطئًا كان أو ُم َتع ِّم ًدا ،وليس احلكم كذلك بل هو ٌّ
ِّ
الع ْم ِد .فوجب ذكرها؛ َّ
ألن ِص َّحة احلكم مبنيَّةٌ عليها.
حبال َ
ويف قوله( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ِ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) [النساء]100 :أي:
ديين يَـثْـبُ ُ
ت أجره ويَصلُهُ
ً
مهاجرا لغرض ّ
فضال من هللا وتكرميًا( ،)3وهو الوجه األوىلَّ ،
ألن اآلية ذُكرت يف معرض
الثَّواب ً
()4
الرتغيب يف اجلهاد ،ومعلوم َّ
اجرا)
أن الرتغيب حيصل هبذا املعىن  ،و ( ُم َه ً
نصب على احلال من فاعل ( َُيُْرج)( ،)5يف سياق الوعد والرتغيب ابلثَّواب،
ٌ
واحلال هي الدَّالة على استحقاق املوعود به ،وكوهنا يف حكم االستغناء جيعل
ج من بيتِه ،وليس احلكمكذلك بل هو
َّرعي ًّ
عاما على كل َمن َُيُْر ُ
احلكم الش ّ
خاص حبال امل ِ
هاجر إىل هللا ورسوله .فوجب ذكرها؛ َّ
ٌّ
ألن ِص َّحة احلكم مبنيَّةٌ
ُ
عليها.
( )1النُّكت يف القرآن ،اجملاشعي ،ص.216
السمني.73/4 ،
( )2الدر املصونّ ،

( )3البحر احمليط ،أبو حيّان.479 ،478/3 ،
( )4التفسري الكبري ،الفخر الرازي.15/11 ،
السمني.80/4 ،
( )5الدر املصونّ ،
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(ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) [األنفال]16 :أوجب هللا تعاىل
خاصة )1(.واجلمهور على َّ
أن الفرار من يوم الزحف
النَّار لِ َمن َّفر قيل :يوم بدر َّ
وهو كبرية )2(.و ( ُمتَ ِّ
حرفًا) حال( ،)3يف سياق الوعيد ،واحلال هي الدَّالة على
لكل َمن َّ
وىل
الفئة املتَـ َو َّع َدة هبذه العقوبة ،واالستغناء عنها جيعل العقوبة َّ
عامة ِّ
ُ
عز وجل -فئتني من
ُدبُره يوم بدر وليس احلكم كذلك فقد استثىن هللا َّ -
احلكم .فوجب ذكرها؛ َّ
ألن ِص َّحة احلكم يف يوم بدر مبنيَّةٌ عليها.
ويؤدي االستغناء عنها إىل تعميم
أو تقع احلال معمولةً جلواب الشَّرطّ ،
َّرعي ،كقوله( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
احلكم الش ِّ

ص ًّما) نصب على احلال من الضمري يف
ﮟ ﮠ ﮡ) [الفرقان]73 :فـ ( ُ

الشرط( ،)4واآلية َم ُسوقَةٌ لبياحنال املؤمنني ومدحهم،
(َل ُّ
ُيروا) يف مجلة جواب ّ
ففي اآلية إثبات للخرور ،ونفي للصم ،والعمى ،فهم إذا ذُكروا هبا أكبُّوا عليها
حرصا على استماعها آبذان واعية ،مبصرون بعيون راعية( ،)5و يف االستغناء
ً

( )1الدر املنثور يف التّفسري املأثور ،السيوطي.37/4 ،
( )2اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب ،383/7 ،وينظر أحكام القرآن ،ابن العرب.387 /2 ،
َّحاس.181/2 ،
( )3إعراب القرآن ،الن َّ

َّحاس ،169/3 ،مشكل إعراب القرآن ،مكي ،ص ،333والبيان يف إعراب
()4إعراب القرآن ،الن َّ
غريب القرآن ،األنباري.209/2 ،
( )5التّفسري الكبري ،الفخر الرازي.114/24 ،
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ِ
إطالق لوصفهم َّ
مدح وثناء؛
عنها
أبهنم (َل ُّ
لسياق ٌ
ُيروا عليها) وهذا ذمٌّ هلم ،وا ّ
ٌ َ
فصحة وصف حاهلم يف ذكرها فيجب ذكرها.
ففيه تناقضَّ ،

وجه إىل احلال:
-3أسلوب النَّف ٍي املُ َّ
ِ
ويؤدي كوهنا يف حكم االستغناء
حيث تكون احلال هي املقصودة ابلنَّفيّ ،
إىل عموم النَّفي املخالف حلقيقة األمر ،كقوله( :ﭾﭿ ﮀﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ) [األنبياء( ]16 :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)
[ص( ]27 :ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ)([ )1الدخان . ]38 :فـ
( ِ
ابطال) أنَّه حال من
العبِني) حال من فاعل (خلقنا)( ،)2وأحد أوجه إعراب ( ً

فاعل (خلقنا) أي :مبطلني )3(.يف سياق اإلخبار القائم على النَّفي ،واإلخبار
يف هذه اآلايت حبقيقة َّ
السماوات واألرض ليُجازى امل ْح ِسن وامل ِسيء،
أن َخ ْل َق َّ
ُ
ُ
َّحاس (338ه)  " :أي :ملا
ولِيُ ْستَ َد َّل هبما على الوحدانيَّة والقدرة( ،)4قال الن
َّ
َّ
ِ
ساب ،وال جنَّة وال انر  ،قيل هلم هذا" )5(.واحلال هي الدَّالة
قالوا :إنَّه ال ح َ
السماء
على هذه احلقيقة ،ويف االستغناء عنها يُنايف الكالم حقيقة نِ ْسبَ ِة َخ ْلق َّ
وج ّل .فالرتَّكيب سليم بدوهنا إال أنَّه يُفضي إىل كالم ُحمال.
واألرض إىل هللا َعَّز َ

( )1من املواضع اليت ذكر انظر اجليش امتناع حذفها ،لتوقُّف فهم املراد على ذكرها ؛ يف صورة حال
ما نُفي عاملِه .ينظر متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،انظر اجليش.2320/5 ،
السمني.626/9 ، 138/8 ،
( )2الدر املصونَّ ،
( )3البحر احمليط ،أبو حيان.525/7 ،
( )4املرجع السابق.370/6،
َّحاس.106/6 ،
( )5معاين القرآن الكرمي ،الن َّ
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فيجب ِذ ْكر احلَالني وال جيوز حذفهما؛ وذلك لِ َعا ِر ِ
ض تَـ َوقُّف ِص ّحة الكالم
ِ
عليها؛ حيث َّ
السماء واألرض ُم َقيَّ ٌد حبال اللَّعب ،والباطل،
أن نَـ ْف َي َخ ْلق هللا ّ
ال نَفيًا ُمطْلَ ًقا ،فَ َخَر َج من ُحكم الفضلة إىل ُحكم العمدة.

وقوله( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ) [األنفال ]33 :فاجلملتان االمسيَّتان (وأنت فيهم ،وهم
يستغفرون) يف موضع نصب على احلال )1(.يف سياق اإلخبار بنفي عذاب هللا
الرسول صلى هللا عليه وسلم بني أظهرهم ،ونفيه وهم يستغفرون،
للكفَّار و َّ
وحيتمل معناه ّإما نفي االستغفار عنهم ،أي :ولو كانوا من يُؤمن ،أو يستغفر
من الكفر ملا َّ
عذهبم ،وما كان هللا معذهبم وفيهم من يستغفر )2(.فاجلملتان
احلاليَّتان مها الدَّالَّتان على حقيقة األمر املنفي ،وكوهنما يف حكم االستغناء
يؤدي إىل إطالق نفي عذاهبم بينما هو ُمقيَّ ٌد ابحلال.
ّ
وقوله( :ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ) [المطففين ]33 :أيَ :ل يـُْرسلوا ليحفظوا
عليهم أعماهلمَّ ،
وإّنا أ ُِم ُروا بطاعة هللا تعاىل )3(.و (حافظني) حال من الضمري
()4
ِ
ِ
ؤدي لنَفي حقيقة
يف (أرسلُوا)  .فالنَّفي ُم َو َّجهٌ للحال ،واالستغناء عنها يُ ّ
خاص بعدم
عام .وليس معىن النَّفي على ذلكَّ ،إّنا هو ٌّ
إرسال ُّ
الرسل بشكل ّ
إرساهلم يف حال احلفظ ألعماهلم .فوجب ذكرها؛ َّ
ألن ِص َّحة املعىن مبنيَّةٌ عليها.
( )1الكشاف ،الزخمشري ،238/2 ،وتفسري القرآن ،النَّسفي.103/2 ،
( )2تفسري القرآن ،النَّسفي.103/2 ،
( )3معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج ،233/5 ،وإعراب القرآن ،النَّحاس.184/5 ،
( )4الكتاب الفريد يف إعراب القرآن اجمليد ،املنتجب اهلمذاين.366/6 ،
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وقوله( :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹ)

[آل عمران]91 :

وقوله( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞﮟ
ﮠﮡ ﮢﮣ)[النساء ]18 :فجملةُ (وهم ُكفَّار) مجلَةٌ امسيَّةٌ يف ِ
موضع
َُ ٌ
نَصب على احلال()1؛ يف سياق الوعيد والتَّشريع ،ورأي احمل ِّققني فيه َّ
أن قُرب

املوت ال مينع من قبول التوبة ،بل املانع من قبوهلا مشاهدة األحوال اليت عندها
حيصل العلم ابهلل تعاىل على سبيل االضطرار( ،)2وكوهنا يف حكم االستغناء
ِ
ؤدي إىل عموم نفي قبول التَّوبة أبي حال ،وليس األمر كذلك ،بل َّ
إن نَفي
يُ ّ
صرون على املعصية
قَبول التّوبة ٌّ
خاص بفئة ُم َعيَّنة وهم املنافقون ال ُف َّساق الذين يُ ُّ
ِ
صص النَّفي ابلفئة
إىل وقت االحتضار ،والذين ميوتون على ال ُكف ِر ،فاحلال ُختَ ّ
املستحقَّة للعقوبة ،كما تَرفع التّناقض بني نَفي قبول التَّوبة يف اآلية وقبوهلا يف

مثل قوله( :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)
]71فوجب ذكرها؛ َّ
ألن ِص َّحة احلكم مبنيَّةٌ عليها.
ِ
ِ
املؤدي إىل عكس
يؤدي كوهنا يف حكم االستغناء إىل عموم النَّفي ّ
أو ّ
احلقيقة كقوله( :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
[الفرقان:

( )1البيان يف إعراب غريب القرآن ،األنباري.212/1 ،
( )2التفسري الكبري ،الفخر الرازي.7/10 ،
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رسوال( ،)1و (ﯿ ﰀ
ﰀ) األنعام]131 :أي :ال يُهلِكهم حىت يبعث إليهم ً
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ) ) [هود ]117 :فاجلملتان

(وأهلها غافلون) و (وأهلها مصلحون) يف موضع نصب حال( ،)2واالستغناء
عام ،وهو عكس
عنهما جيعل املعىن على نفي إهالك هللا للقرى الظاملة بشكل ّ
احلق َّ
أن هللا يُهلك ال ُقرى الظَّاملة ،وعدم اإلهالك إ ْن َل يبعث إليهم
احلقيقة ،و ُّ
رسوال( ،)3أو كوهنم مصلحني يف أعماهلم ِ
وس َِريِهم عادلني فيما بينهم يُنصف
ً
بعضا ،وإن كانوا مشركني )4(.فوجب ذكرها؛ َّ
ألن ِص َّحة احلكم مبنيَّةٌ
بعضهم ً
عليها.
 -4وقوع احلال حمصورة بـ (إال) :
ِ
ؤدي االستغناء عنها إىل عموم النَّفي املخالف حلقيقة مآهلم ،كقوله:
فيُ ّ
(ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ) [البقرة( ]114 :خ ِ
ائفني)
َ
الرتهيب؛ حيث ح ِ
صَرت احلَال بـ (إال)
وها)( ،)5يف سياق َّ
حال من فاعل (يَ ْد ُخلُ َ
ُ
 ،واالستغناء عنها جيعل الكالم على إطالق القول َّ
ف ملَّة اإلسالم
أبن َمن َخالَ َ
( )1البحر احمليط ،أبو حيَّان.290/4 ،
( )2الدر املصون ،السمني.426/6 ، 156/5 ،
( )3معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج.237/2 ،
( )4ينظر جامع البيان ،الطربي ،631/12 ،والدر املنثور يف التّفسري املأثور ،السيوطي.491/4 ،
( )5إعراب القرآن ،النحاس ،257/1 ،والبيان يف إعراب غريب القرآن ،األنباري،119/1 ،والدر
السمني.79/2 ،
املصونّ ،
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أبدا ،وليس
مبنع ِذ ْك ِر هللا يف املساجد وسعى يف خراهبا ال يَدخلون املساجد ً
األمر كذلك ،بل يُظ ِهر هللا أمر املسلمني على من خالَفهم حىت ال ميكن دخول
ُخمالِف إىل مساجدهم إال خائ ًفا( ،)1فو َجب ِذ ْكر احلال هناَّ ،
ألهنا تُقيِّد النَّفي،
َ
ِ
وص َّحة احلكم مبنيَّةٌ عليه .وهذا الرتَّكيب نظري( )2قوله( :ﭑ ﭒﭓ
رطيب (671ه) ( " :وما كان)
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) [النساء ]92 :قال ال ُق ّ

ليس على النَّفي َّ
جد
وإّنا هو على التَّحرمي والنَّهي .ولو كانت على النَّفي لَ َما ُو َ
مؤمن قَـتَ َل ُمؤمنًا قط")3(.ويف نوع االستثناء يف (إال َخطَأً) أربعة أوجه ،أحدها:
ٌ
مفرغٌ ،ويف نصب ( َخطَأً) على هذا الوجه ثالثة احتماالت :أحدها
أنَّه استثناءٌ َّ
حاال مبعىن :ما ينبغي له أ ْن يَـ ْقتُـلَهُ يف حال من األحوال إال يف حال
أ ْن يكون ً
()4
ت احلَال بـ (إال)  ،واالستغناء عنها جيعل الكالم على
ص ِر ْ
اخلطأ .حيث ُح ْ
ِ
متعم ًدا أو ُخمطئًا
وحيرم ُ
عليهأ ْن يَقتُل املؤمن ّ
إطالق القول أبنَّه ال ينبغي للمؤمن ُ
أمرا اختيارًّاي فاستُ ِثين من
ويبقى ُمؤمنًا ،وليس األمر كذلك فالقتل اخلطأ ليس ً
ِ
ألهنا تُقيِد النَّهيِ ،
وص َّحة احلكم مبنيَّةٌ عليها.
احلُكمَ ،فو َجب ذ ْكر احلال هنا؛ َّ ّ
ِ
السنن الكونيَّة،
أو يُ ّ
ؤدي االستغناء عنها إىل عموم النّفي املنايف حلقيقة ّ
كقوله( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)

[آل عمران:

]145يف سياق اإلخبار أبنَّه ال ميوت أح ٌد إال بقدر هللا وحىت يستويف املدَّة اليت
( )1ينظر معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج.173/1 ،
( )2البحر احمليط ،أبو حيَّان.454/3 ،
( )3اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب.311/5 ،
السمني.69/4 ،
( )4ينظر البحر احمليط ،أبو حيَّان ،454/3 ،والدُّر املصونَّ ،
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ضرهبا هللا له )1(.ومن أوجه إعراب (إب ْذ ِن ِ
هللا)  :أنَّه يف حمل نصب على

احلال من الضَّمري يف (متوت) فيتعلَّق مبحذوف ،والتَّقدير :وما كان هلا أن متوت
مأذوان هلا( ،)2واالستغناء عن احلال احملصورة بـ (إال) جيعل ظاهر الكالم
إال
ً
خمالف للحقيقة ،فموت األنفس حمال أن
على القول بنفي املوت ُمطلقا ،وهذا ٌ
يكون إال مبشيئة هللا(َ ،)3فو َجب ِذ ْكر احلال هنا؛ َّ
ألن احلقيقة مبنيَّةٌ على ذكرها.
ِ
ؤدي االستغناء عنها إىل عموم النَّفي املخالف حلقيقة وصفهم ،كقوله:
 أو يُ ّ(ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

ﯳ) [التوبة ]54 :فاجلملتان (وهم كساىل ،وهم كارهون) يف موضع
()4
ذم املنافقني ،واالستغناء عنها
نصب حال من الفاعل قبلها  ،يف سياق ِّ
جيعل الكالم على القول َّ
أبدا،
أبن املنافقني ال َيتون َّ
الصالة وال يُنفقون ً
صد ُق عليهم وليس واقعهم ،بل َمنَ َع املنافقني أن تقبل نفقاهتم
وهذا ال يَ ُ
الصالة ُمتثاقلني ،وإنفاقهم األموال
كفرهم ابهلل ،وما نشأ عنه وهو إتيان َّ
كارهني وهم يقيموهنا خمافة من املؤمنني(َ ،)5فو َجب ِذكر احلال هنا َّ
ألن
ِص َّحة الكالم مبنيَّةٌ عليها ،فصالهتم وإنفاقهم مقيّ ٌد ِحبَاليال َك َسل وال ُك ْرِه.

ومثله قوله( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)

[يوسف:

( )1تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري.123/2 ،
( )2الدر املصون ،السمني.418/3 ،
( )3ينظر الكشاف ،الزخمشري.486/1 ،
( )4الدر املصون ،السمني.67/6 ،
( )5ينظر جامع البيان ،الطربي ،499/11 ،والبحر احمليط ،أبو حيَّان.66/5 ،
جملة العلوم العربية
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]106أي :يؤمنون َّ
أبن هللا رُّهبم ،وهو خالقهم ورازقهم مع شركهم بعبادهتم
غريه.

()1

وقوله( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ)

كتاب) يف موضع نصب على احلال ،أي :كل ُم ْهلَك
[الحجر ]4 :فجملة (وهلا ٌ
ومقتول فبأجله(،)2وقوله( :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

ﰂ)
ﭚﭘ

()3

[القصص:

[اإلسراء:

]59

وقوله( :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

 ]105وقوله( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ) [الكهف( ]56 :مبشرين) نصب على احلال( ،)4وقوله( :ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)[سبأ( ]28 :كافَّة) نصب
على احلال من الكاف يف (أرسلناك)( ، )5وقوله( :ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ)

[األنبياء]2 :

فاجلملة االمسيَّة

(وهم يلعبون) يف موضع نصب على احلال من الواو يف (استمعوه) .

()6

( )1ينظر الدر املنثور يف التَّفسري املأثور ،السيوطي.593/4 ،
َّحاس.377/2 ،
( )2إعراب القرآن ،الن َّ
( )3من املواضع اليت ذكر انظر اجليش امتناع حذفها ،لقصد احلصر هبا .ينظر متهيد القواعد بشرح
تسهيل الفوائد ،انظر اجليش.2321/5 ،
( )4املرجع السابق.462/2 ،
َّحاس ،347/3 ،والبيان يف إعراب غريب القرآن ،األنباري.280/2 ،
( )5إعراب القرآن ،الن َّ
( )6البيان يف إعراب غريب القرآن ،األنباري.157/2 ،
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فهذه األحوال جاءت حمصورة بـ (إال) ويف االستغناء عنها يكون الكالم
ليصح الكالم املراد من اآلية.
على خالف احلقيقة؛ فوجب ذكرها َّ

وجه إىل احلال:
 -5أسلوب النَّهي املُ َّ
ِ
ؤدي االستغناء عنها إىل تعمي ـ ـ ـم
حيث تكون احلال هي املقصودة ابلنَّهي ،فيُ ّ
احلكـ ـم الشَّرعي وتناقضه ،كقوله تعاىل( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [البقرة]187 :فاجلملةُ االمسيَّة ( َوأَنْـتُ ْم َعاكِ ُفو َن) يف
موضع نصب على احلال من الواو يف (تباشروهن)( ،)1يف سياق التَّشريع،
عاما ،كما يُفضي إىل
ويف االستغناء عنها يكون النَّهي عن مباشرة النِّساء ًّ
ِ
الصيام َّأول اآلية يف
التّناقض بني إابحة هللا – َّ
وجل -للمباشرة ليلة ّ
عز ّ
قوله( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭟ) )

[البقرة:

]187والنَّهي عنه يف قوله( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
خاصا هبا،
ﮋﮌ)فوجب ذكر احلال (وأنتم عاكفون) ؛ لكون النَّهي ًّ
أي :ال ُُتامعوا نساءكم يف حال عكوفكم يف املساجد )2(.فقد َّبني هللا عز
()3
وجل حكم اجلماع وهو أنَّه يُفسد االعتكاف.

()1البيان يف إعراب غريب القرآن ،األنباري.145/1 ،
( )2جامع البيان ،الطربي.268/3 ،
( )3اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب.332/2 ،
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وقوله( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭧ) [البقرة]231 :من أوجه إعراب
()1
ِ
ِ
ض ِّ
ارين
ص َدٌر يف موضع احلال  ،أي :حال َكونكم ُم َ
(ضَر ًارا) يف هذه اآلية أنَّه َم ْ
هلُ ّن ،وال حاجة لكم هبن( ،)2يف سياق التَّشريع ،فالرجعة ال تكون إال بقصد
الرغبة ،فإن قصد أن مينعها ويقطع هبا يف أملها من غري رغبة اعتداء عليها فهو
ظاَل لنفسهوتُنقض رجعته )3(.واالستغناء عنها يف اآلية جيعل الكالم على النَّهي
إبمساكهن
الزوجات ،كما يُفضي إىل التَّناقض بني األمر
املطلق عن إمساك َّ
َ
والنَّهي عنه ،فوجب ذكر احلالِ َّ ،
تؤدي وظيفة أساسيَّة يف داللة اآلية فهي
ألهنا ّ
الزوجة يف َّأول اآلية،
املقصودة ابلنَّهي ،كما تَرفع التَّناقض بني أمر هللا إبمساك َّ
ويف قوله( :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷ) [األحزاب ]37 :وقوله( :ﭖ ﭗﭧ)
كوهن ِضر ًارا) فاحلُكم الشَّرعي ابلنَّهي عن
وبني النَّهي عن ذلك يف (وال ُمت ِس َّ
الضَرر هبِ ّن.
اإلمساك مقيّ ٌد حبال إرادة ّ
[البقرة]231 :

( )1ينظر الدر املصون ،السمني.457/2 ،
السمني.457/2 ،
( )2ينظر معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج ،265/1 ،والدر املصونّ ،
( )3أحكام القرآن ،ابن العرب.231/1 ،
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()1
أوجه إعراب
وقوله( :ﰁ ﰂﰃﰄﰅﰆ) [اإلسراء [ ]37 :لقمان]18 :من ُ
ِ ()3
ِ
يؤدي
مصدر واقِ ٌع َموقِع
( َمَر ًحا( : )2أنَّه
احلال .يف سياق التَّشريع  ،حيث ّ
ٌ
االستغناء عن احلال إىل النَّهي ع َّما ال يقبله العقل ،وهو النَّهي عن املشي
َ
ِ
لألصل؛ لِيُـ َقيِّد النَّهي عن املشي ،ويَرفع
مطلقا ،فوجب ِذكر احلال خالفًا

التّناقض بني أمر هللا ابملش ِي يف األرض يف قوله( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

هني عن
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) [الملك ]15 :وبني النَّهي عن املشي يف اآلية؛ إذ هو ٌ
املشي يف حال املرح(ِ ،)4
فذكر احلال واجب لكون صحة احلكم الش ِ
ِ
َّرعي َمبنِيّة
ّ
ٌ
َ
عليه.
 -وقوله( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﯗ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ)([ )5النساء ]43 :فجملةُ ( َوأَنْـتُ ْم
()6
س َكارى) مجلَةٌ امسيَّةٌ يف ِ
موضع نَصب على احلال من الفاعل يف (تَـ ْقَربُوا)
ُ َ
( )1من املواضع اليت ذكر انظر اجليش امتناع حذفها ،لتوقُّف فهم املراد على ذكرها ؛ يف صورة حال
ما ُهني عن عاملِه .ينظر متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،انظر اجليش.2320/5 ،

الز َّجاج فتحها ألن فيه معىن التوكيد.
الراء ألنَّه اسم فاعل ،واألجود عند َّ
( )2األجود عند األخفش كسر َّ
َّحاس.425/2 ،
إعراب القرآن ،الن َّ
َّحاس ،424/2 ،والدر املصون ،السمني.354/7 ،
( )3إعراب القرآن ،الن َّ
( )4التبخرت واالختيال .لسان العرب ،ابن منظور( ،مرح).
( )5من املواضع اليت ذكر انظر اجليش امتناع حذفها ،لتوقُّف فهم املراد على ذكرها ؛ يف صورة حال
ما ُهني عن عاملِه .ينظر متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،انظر اجليش.2320/5 ،
َّحاس ،457/1 ،وينظر البيان يف غريب إعراب القرآن ،األنباري،255/1 ،
( )6إعراب القرآن ،الن َّ
والدر املصون ،السمني.688/3 ،
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الصالة نفسها يف هذه احلالة ،وعليه األكثرون )1(.و ( ُجنُـبًا)
 ،أي :ال تَقربوا َّ
منصوب على أنَّه معطوف على احلال قبله َعطف مفرد على مجلة يف
تنبيها على َّ
الصالة يف كل واحدة
أن النهي عن قرابن َّ
أتويله ،وإعادة (ال) ً
من هاتني احلالني( ،)2يف سياق التَّشريع  ،أي :وال تُصلُّوا ُجنُـبًا إال عابري
ِ
يؤدي
سبيل )3(.واالستغناء عنها جيعل النَّهي عن قُرب َّ
الصالة ُمطلَ ًقا مَّا ّ
الصالة
َّرعي ،كما يُفضي إىل التَّناقض بني أمر هللا أبداء َّ
إىل خطأ احلكم الش ّ
الركن الثَّاين من أركان اإلسالم يف مثل قوله( :ﮛ ﮜ
فهي ُّ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ)

[البقرة:

]43وقوله( :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭘ
والنَّهي عن ذلك يف اآلية ،فوجب ِذكر احلال؛ لكون النَّهي عن قُ ِ
رب
الص ِ
الة ُم َقيَّ ًدا حبال ُم َعيَّنة أي :يكون النَّهي يف حال ال ُّس ْك ِر واجلُنُب ،وقد
َّ
()4
نزلت هذه اآلية قبل حترمي اخلمر ُمثَّ ُحِّرم بعد ذلك.
[البقرة]238 :

ويف قوله( :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ) [المائدة]1 :وقوله( :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

( )1البيان يف غريب إعراب القرآن ،األنباري ،255/1 ،والتفسري الكبري ،الفخر الرازي.108/10 ،
( )2الدر املصون ،السمني.689/3 ،
( )3البيان يف غريب إعراب القرآن ،األنباري.255/1 ،
( )4ينظر معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج.44/2 ،
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ﯡ ﯢ) [المائدة ]95 :فاجلملةُ االمسيَّة (وأَنْـتُم حرم) يف ِ
موضع نَصب على احلال()1؛
َ ْ ُ ٌُ

جاءت يف سياق التَّشريع ،أي :وأنتم ُحمرمون ابحلج ،وقيل :وأنتم قد دخلتم
()2
العمد فعليه الفدية ،أو الكفَّارة؛ لقوله تعاىل:
احلرم  ،ومن قتلهفي حال َ
(ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ)

[المائدة. ]95 :

الصيد مطل ًقا ،وهو خمالف للحكم
واالستغناء عنها جيعل النَّهي عن قَـْتل َّ

للصيد يف َّأول اآلية (ﮏ ﮐ
الشرعي ،كما يُفضي إىل التَّناقض بني إابحة هللا َّ
ِّ
ﮑ ﮒﮓ) ويف قوله( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) [المائدة]2 :والنَّهي عنه

الصيد ُم َقيَّ ٌد حبال ُم َعيَّنة هي حال اإلحرام وما عداه
يف اآلية ،فالنَّهي عن قَتل َّ
الفراء (207ه)  " :أ ُِحلَّت لكم هذه غري م ِ
للصيد وأنتم
ستحلِّني َّ
فجائز ،قال َّ
ٌ
ُ
)
3
(
ُح ُرم" ؛ فوجب ِذكر احلال؛ لكون احلُكم الشَّرعي ُمقيَّ ًدا هبا.
وقوله( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ) [البقرة ]132 :وقوله( :ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) [آل عمران ، ]102 :اجلملة

( )1الدر املصون ،السمني.688/3 ،
( )2النُّكت يف القرآن ،اجملاشعي ،ص.233
( )3معاين القرآن ،الفراء.298/1 ،
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صب على احلال( ،)1يف سياق الوعظ،
االمسيَّة ( َوأَنْـتُ ْم ُمسلمون) يف موضع نَ ْ
ص َادفَكم مسلمني( ،)2واالستغناء عنها
أي :الزموا اإلسالم فإذا ْأد َرَك ُكم ُ
املوت َ
ِ
عما ال يقبله العقل مّا هو خارج
يؤدي إىل عدم َّ
ّ
صحة الكالم من حيث النـ ْ
َّه ِي ّ
عن إرادة املخلوق ،فوجب ذكرها؛لكون النِّه ِي عن املوت ُمقيَّ ًدا هبا ،فمن غري
وج ّل -عن املوت وهو الذي ُميِيتُهم ،فالنَّهي يف
املعقول أنْ ينهاهم هللا َ -عَّز َ
املوت على
اآلية
حمصور ُم َو َّجهٌ ملا ميكنهم فعله وهو املوت يف حال إسالمهم ال ُ
ٌ
موت ال خري فيه.
ال ُكفر فهو ٌ
 -وقوله( :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) [األعراف]86 :يف
سياق التشريع ،أي :يقعدون على طريق َمن قصد ُش َعيبًا ،وأراده ليُؤمن به
وُيوفوهنم ابلعذاب والقتل)3(.ومجلة (تُ ِ
فيتوعَّدوهنم ِّ
وعدون) يف حمل نصب
حال أي :م ِ
وعدين( ،)4واالستغناء عنها جيعل النَّهي عن القعود يف الطُُّرق
ُ
الص ِّد
مطل ًقا ،وليس احلكم كذلك ،بل النَّهـ ــي عن ذلك م َقيَّ ـ ـ ٌد ابإليع ــاد و َّ
ملن أراد اإلميان.
َ

السمني.126/2 ،
( )1الدر املصونّ ،
الزجاج ،185/1 ،والنُّكت يف القرآن ،اجملاشعي ،ص.167
( )2معاين القرآن وإعرابهَّ ،

الفراء ،385/1 ،وجامع البيان ،الطربي ،312/10،ومعاين القرآن وإعرابه،
( )3ينظر معاين القرآنَّ ،
الزجاج.287/2 ،
َّ
السمني.376/5 ،
( )4الكشاف ،الزخمشري ،141/2 ،والدر املصونّ ،
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 -وقوله( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ)

[األنفال:

]21مجلة (وهم ال يسمعون)
فسماهم هللا -جل
يف موضع نصب على احلال ،قال َّ
الز َّجاج (311ه) َّ " :
ثناؤه -ال يسمعون؛ َّ
ألهنم استمعوا استماع عداوة وبغضاء ،فلم يتفهموا وَل
َّ
عاما
يتفكروا فكانوا مبنزلة من َل يسمع")1(.واالستغناء عنها جيعل النَّهي َّ
ِ
صص املنهي
لكل َم ْن قال( :مسعنا) وهو خالف املقصود ،فاحلال هنا ُخت ّ
صحة احلكم.
عنه فيمتنع االستغناء عنها؛ ملا له من أثر يف عدم َّ
السابقة عند االستغناء عن احلال
يالحظ على َّ
الرتاكيب النَّحوية يف اآلايت َّ
اتمةُ اللَّفظ واملعىن ،إال َّ
أن َحذف احلال فيها يُفضي إىل خالف احلقيقة و
َّأهنا َّ
املعقول ،فوجب ذكرهاَّ ،
صحة
ض َّمنتهااحلال هي اليت ُحت ِّقق َّ
ألن الداللة اليت تَ َ
ِ
السياق من
الكالم ،ومعقوليَّته من انحية املعىن ،واألحكام الشَّرعيَّة اليت أتى هبا ّ
للمطلق.
خالل ختصيصها ِّ
للعام ،أو تقييدها ُ
ويظهر من استقراء مواضع وجوب ذكر احلال  -خالفًا لألصل فيها -يف
ِ
السياق القرآينّ َّ
أن هذه الظاهرة موجودة بكثرة يف االستعمال القرآينّ ،وقد
ّ
كانت وظيفة احلال ال ِّدالليَّة يف ختصيص ِ
العام وتقييد املطلق سببًا يف وجوب
ّ
ُ
ِ
ذكرها ،وامتناع االستغناء عنها لِما لالستغناء عنها من أثر جل ّي يف خروج
الكالم عن املعقول ،واحلقيقة ،ويف اخلطأ يف األحكام الشرعيَّة وتناقضها.

الزجاج ،331/2 ،وينظر إعراب القرآن ،النَّحاس ،183/2 ،وتفسري القرآن
( )1معاين القرآن وإعرابهَّ ،
العظيم ،ابن كثري.298/3 ،
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املبحث الثَّاين :وجوب ذكرها لتمام الفائدة.

ِ
السياق
من خالل تَـتَـبُّع مواضع ُخمالفة احلال ألصلها يف وجوب ذكرها يف ّ
وجدت كذلك َّ
أن من األسباب الدَّافعة لذلك
القرآينّ ،وعدم االستغناء عنها
ُ
عدم متام الفائدة املتعلِّقة بسياق اآلية ،وجاء ذلك يف أساليب َحنويّة خمتلفة
منها:

 -1أسلوب اإلخبار:
ؤدي االستغناء عنها إىل عدم متام الفائدة املتعلِّقة بسياق اآلية من
حيث يُ ّ
حيث َّإهنا سبب له ،وهي خرب يف املعىن ،كقوله تعاىل( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [النساء ]28 :أي :يستميله هواه ،وشهوته
وغضبه يستخفَّانه وهذا ُّ
أشد الضَّعف ،فاحتاج إىل التَّخفيف ،واملقصود به
الضعف يف الصرب عن النِّساء ،وإابحة نكاح اإلماء للتخفيف( ،)1و (ضعي ًفا)
()2
املتم للجملة امل َعلَّل هبا عن ختفيف
ُمنتصبًا على احلال من انئب الفاعل  ،وهو ُّ
ُ
ِ
لغوا،
هللا لألحكام على اإلنسان ،واالستغناء عنها جيعل مجلة ( ُ
وخلق اإلنسان) ً
أل ّن العِلّة تكمن يف احلال؛ فهي اليت تُتِم الفائدة بربطها ملعىن اجلملتني ،لكوهنا
سببًا عن ُمسبَّب.

َّحاس ،449/1 ،واحملرر الوجيز ،ابن
( )1معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج ،36/2 ،وإعراب القرآن ،الن َّ
عطية ،ص ،426و التفسري الكبري ،الفخر الرازي ،68/10 ،والبحر احمليط ،أبو حيان.318/3 ،
َّحاس ،449/1 ،والبحر احمليط ،أبو حيان.319/3 ،
( )2إعراب القرآن ،الن َّ
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 أو كون احلال معمولةً جلملة اخلرب وهي اخلرب يف املعىن ،واالستغناء عنهايفضي إىل نقص املعىن املراد من اآلية ،كقوله( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ)

()1
وعا) على احلال
فزع َ
وجيَزع من ّ
[المعارج]19 :أيَ :
الشِّر  ،ونُصبت (هلُ ً
ور يَ َ
ض ُج ٌ
ِ ِ ()3
املقدَّرةُِ )2(.
ومسّيت مقدَّرةَّ ،
ألن اهللعيحدث بعد َخ ْل ِق ِه ال يف حال َخ ْلقه.
ُ
()4
ِ
وصاحب احلال الضمري يف ( ُخلق)  .فاآلية مسوقة إلثبات حال اهلَلَع
لإلنسان يف سياق اإلخبار عن ذلك ،وأنَّه جمبول عليه ،ال لكونه خملوقًا،
فهو شيء معلوم ال فائدة من ذكره.
فيالحظ َّ
اتم اللفظ واملعىن عند االستغناء عن
أن الرتَّكيب النَّحوي فيهما ُّ
ِ
السياق اليت تتحقَّق بوجود احلال.
احلال ،إال أنَّه خال من اإلفادة املنتظرة من ّ

ومن مواضع اإلخبار أن تكون احلال عاملةً يف الظَّرف ،كقوله( :ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ) [المعارج]20 :وقوله( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ) [المعارج]21 :فأحد أوجه
وعا)
وعا) َّ :أهنما منصوابن على احلال من الضَّمري يف ( َهلُ ً
ومنُ ً
إعراب ( ً
جزوعاَ ،
مس الشِّ
ِ
وعا
ومنُ ً
وعا حال كونه َج ُز ً
وهو العامل فيهما ،والتَّقديرَ :هلُ ً
َّرَ ،
وعا وقت ّ
ِ
ض العامل
مس اخلري ،والظَّرفان معموالن هلاتني احلالَني ،و (إذا) ٌ
ظرف َحم ٌ
وقت ّ

الفراء ،185 /3 ،ومعاين القرآن وإعرابه ،الزجاج.173/5 ،
( )1ينظر معاين القرآنَّ ،
ِ
تأخًرا عن حصول مضمون عاملها .شرح كتاب احلدود يف
( )2هي اليت يكون ُحصول مضموهنا ُم ّ
النَّحو ،الفاكهي ،ص230
( )3البيان يف إعراب غريب القرآن ،األنباري.461/2 ،
َّحاس ،31/5 ،والبيان يف إعراب غريب القرآن ،األنباري.461/2 ،
( )4إعراب القرآن ،الن َّ
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فيه ما بعده)1(.و يف االستغناء عنهما يكون تركيب الكالم غري اتم ،وخاليًا من
اإلفادة.
فيالحظ َّ
اتم من جانيب
أن الرتَّكيب النَّحوي عند االستغناء عن احلال غري ّ
ِ
السابق ،وهو
يتمم الكالم َّ
اللفظ واملعىن؛ َّ
فالسامع ما زال ينتظر ً
كالما آخر ّ
احلال.
 -2أسلوب َّ
الشرط:
ِ
ؤدي االستغناء عنها إىل عدم
حيث تقع احلال معمولةً جلواب الشَّرط ،فيُ ّ
صحة الكالم من حيث كون متام املعىن املراد من اآلية ،وإفادته يف ذكرها ،كما
َّ
يف قوله( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) [النساء]142 :أي :متثاقلني

()2
نصب على احلال من الضمري يف
متقاعسني يقومون على ُك ْره  ،فـ ( ُكساىل) ٌ
الصالة
الشرط( ،)3واآلية َم ُسوقَةٌ لبيان حال املنافقني مع َّ
(قاموا) يف مجلة جواب ّ
و َذ ِّمهم ،و يف االستغناء عن احلال َال يتَّضح حاهلمَّ ،
ألن متام املعىن يف ذكرها،

فيمتنع االستغناء عنها( .ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ) ([ )4الشعراء ]130 :أي:

السمني.459/10 ،
( )1الدر املصونّ ،

الكشاف ،الزخمشري ،661/1 ،وينظر التفسري الكبري ،الفخر الرازي ،83/11 ،البحر احمليط،
(ّ )2
أبو حيان.535/3 ،
َّحاس ،497/1،والبيان يف إعراب غريب القرآن ،األنباري،271/1 ،
( )3ينظر إعراب القرآن ،الن َّ
والدر املصون ،السمني.125/4 ،
( )4من املواضع اليت ذكر انظر اجليش امتناع حذفها ،لكون فائدة الكالم ال تتم إال بذكرها .ينظر
متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،انظر اجليش.2321/5 ،
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لم( ،)1فـ (جبّا ِرين) حال(،)2
السيف قَـتَّالني بغري ّ
حق ،وأنكره ألنّه ظُ ٌ
ابلسوط و ّ
ّ
و يف االستغناء عن احلال يبقى الكالم مبهما ،ف َال يتَّضح حاهلم الذي أنكره
هللا عليهمَّ ،
ألن متام املعىن يف ذكرها فيمتنع االستغناء عنها،وقوله( :ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕﮖ) [الفرقان]72 :فـ (كر ًاما) نصب على احلال من الضمري يف
الشرط( ،)3واآلية َم ُسوقة لبياحنال املؤمنني ومدحهم،
( ُّ
مروا) يف مجلة جواب ّ
وقوله( :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) [المطففين ]31 :اآلية َم ُسوقة

لبياحنال اجملرمني يف ال ّدنيا فكانوا إذا انصرفوا إىل أهلهم من جمالسهم انصرفوا
معجبني مبا هم فيه من ال ُكفر ُمتَـ َف ِّكهني بذكر املؤمنني( .)4و يف االستغناء عن
احلال فيه يبقى الكالم مبهما ،إذ َل تتَّضح حاهلم؛ ذلك َّ
وصحة
ألن متام املعىنّ ،
الكالم ،وفائدته تكمن يف احلال فوجب ذكرها.
َّ
اتم اللَّفظ بتوافر أركانه
َّرطي عند االستغناء عن احلال ُّ
فيالحظ أن الرتَّكيب الش ّ
(األداة ،ومجليت الشَّرط واجلزاء) إال َّ
وخال من الفائدة؛
اتمَ ،
أن املعىن غري ّ

السرائر يف معىن الوجوه واألشباه والنَّظائر،
( )1ينظر معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج  ،74/4وكشف َّ

ابن العماد ،ص.227
( )2الدر املصون ،السمني.539/8 ،
َّحاس ،169/3 ،ومشكل إعراب القرآن ،مكي ،ص ،333والبيان يف إعراب
( )3إعراب القرآن ،الن َّ
غريب القرآن ،األنباري.209/2 ،
َّحاس ،183/5 ،واجلامع ألحكام
( )4معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج ،233/5 ،وإعراب القرآن ،الن َّ
القرآن ،القرطيب.267/19 ،
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ِ
السابق ،وهو احلال؛ الرتباطها
يتمم الكالم َّ
َّ
فالسامع ما زال ينتظر ً
كالما آخر ّ
نملة الشَّرط بكوهنا معمولة جلوابه.

 -3أسلوب العطف:
العطف َّإما بـ (أو) املفيدة للتّخيري؛ حيث تقع احلال معمولة يف مجلة
املعطوف ،أو املعطوف عليه ويكون معىن الت ْ ِ
قائما على احلال ،كقوله:
َّخيري ً
(ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ)

العدو إما مجاعات ِّ
[النساء ]71 :أي :انفروا إىل ِّ
متفرقة َس ِريَّة بعد َس ِريَّة ،وإما جمتمعني
()1
ِ
صب على احلال عند سيبويه( ،)2يف سياق األمر،
كوكبة واحدة  ،وـ ( َمج ًيعا) نَ ٌ
واحلال الثَّانية هي الدَّالَّة على اخليار الثَّاين ،ويف االستغناء عنها تنعدم الفائدة؛
لعدم وجود أحد األمرين امل َخ َّري بينهما ،فوجب ذكرها؛ لتُتِ َّم الفائدة ببيان معىن
ُ
التَّخيري يف مجلة العطف.
وعطْف
تفصيال حلُكْم
 وقوع احلالً
شرعي يف مجلة جواب ّ
الشرط املقدَّرَ ،
ّ
َحال عليها يف املعىن على سبيل التَّخيري ،كقوله( :ﭚ ﭛﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ) [البقرة]239 :أي فصلُّوارجاال على األقدام ،وركباان على اخليل،
توجه إ ْن َل ُميكنكم أ ْن تقوموا
واإلبل وحنوها إمياءً ،وإشارةً ابلرأس حيثما ّ
الصالة حقَّها خلوف ،وفزع يَـنَالُكم ،فحكم هذه
قانتني عابدين ُم َوفِّني َّ
( )1التفسري الكبري ،الفخر الرازي.177/10 ،
َّحاس ،470/1 ،والبيان يف إعراب غريب
( )2ينظر الكتاب ،سيبويه ،376/1 ،وإعراب القرآن ،الن َّ
السمني
القرآن ،األنباري ،259/1 ،وارتشاف الضرب ،أبو حيان ،1557/3 ،والدر املصونّ ،
.27/4
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العبادة ال تسقط عن العبد يف حال( ،)1و ( ِر َج ًاال) منصوب على احلال،
صلُّوا رجاال( ،)2فاحلال هنا هي املقصودة
والعامل فيه
ٌ
حمذوف تقديره :فَ َ
لبيان اهليئة اليت تكون عليها صالة اخلوف ،ويف االستغناء عنها تكون كيفيَّة
تبني احلُكم ،فتنعدم الفائدة من الكالم ،فوجب
صالة اخلوف مبهمة ،و ال يَ َّ
َّرعي املتَـ َعلِّق بصالة اخلوف.
ذكرها لبيان احلُكم الش ّ
أو العطف بـ (أو) املفيدة لإلابحة ،كقوله( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) [النساء]90 :أي :ضاقت صدورهم عن أ ْن يُقاتلوكم

أو أ ْن يُقاتلوا قومهم ،مليثاق بينكم وبينهم ،وحيتمل أن يكونوا معاهدين ،أو قالوا
نُسلم وال نقاتل فيُقبل منهم حىت يفتح هللا على قلوهبم ،واألول أظهر)3(.ويف
اجلملة الفعليَّة (ح ِ
صَرت صدورهم) سبعة أوجه إعرابيَّة أحدهاَّ :أهنا يف موضع
َ
()4
نصب على احلال من فاعل (جاؤوكم)  .وابالستغناء عنها تكون الفئة الثانية

َّحاس ،322/1 ،واجلامع
( )1معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج ،274/1 ،وينظر إعراب القرآن ،الن َّ
ألحكام القرآن ،القرطيب.223/3 ،
َّحاس ،322/1 ،والدر املصون ،السمني.499/2 ،
( )2إعراب القرآن ،الن َّ
( )3ينظر جامع البيان ،الطربي ،295/7 ،واجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب.310/5 ،
( )4شرح املفصل ،ابن يعيش ،67/2 ،واجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب ،309/5 ،والدر املصون،
السمني.66/4 ،
َّ
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املستثناة من حكم القتل غري معروفة ،مَّا ي ِ
وهم َّ
مقصور على الفئة
أبن احلكم
ٌ
ُ
ِ
تمم له احلال.
األوىل فقط ،فيكون احلكم ً
انقصا ،واملُ ّ
أو العطف ابلفاء؛ حيث تكون احلال معمولة جلملة املعطوف ،كقوله:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) [يوسف]96 :أي:
ِ ()1
ِ
نصب
رجع و عاد ُمبصًرا بعينيه بعدما قد َعم َي .يف سياق ِّ
بصريا) ٌ
القص ،و ( ً
على احلال من فاعل (ارت ّد)  )2(.وابالستغناء عنها ال يتبني املقصود من ارتداد
السالم عندما جاءه البشري ،فوجب ذكرها ،أل ّن متام الفائدة يكون
يعقوب عليه َّ
بذكرها.
فيالحظ َّ
اتم من جانب
أن الرتَّكيب النَّحوي عند االستغناء عن احلال غري ّ
فالسامع ما زال ينتظر كالما ً ِ
السابق ،ويـُبَـيِّنُهُ.
يتمم الكالم َّ
املعىنَّ ،
ً
مفيدا ّ
والرجاء:
 -4أسلوب الدُّعاءَّ ،
يف أسلوب الدُّعاء ،حيث تكون احلال هي املقصودة ابلدُّعاء،فيؤدي

االستغناء عنها إىل الدُّعاء مبا هو ُمتحقق الوقوع ،كقوله( :ﯬ ﯭﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ)

ِ ()3
مسلما) حال من الضمري يف
[يوسف]101 :أي :اقبضين إليك مسل ًما  ،فـ ( ً
(توفَّين)( ،)4واالستغناء عنها جيعل الدعاء مطل ًقا خاليًا من الفائدة ،فهو يدعو

( )1جامع البيان ،الطربي.346/13 ،
( )2مشكل إعراب القرآن ،مكي ،ص.254
( )3جامع البيان ،الطربي.365/13 ،
( )4ينظر تفسري القرآن ،النسفي.238/2 ،
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مبا هو واقع ال حمالة ،كما ُحي ِّول املعىن من الدُّعاء للنَّفس إىل الدَّعاء عليها وهو
غري جائز ،فوجب ذكرها؛ لكوهنا َّ
حمط الفائدة فبها يتَّضح األمر املدعو به
للنَّفس ،وهو الوفاة حال اإلسالم ،والذي من أجله سيقت اآلية.
وقوله:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)

[البقرة]216 :

()1
َّعرض لألسروالقتل ،والفناء ،وهو
أي :عسى أ ْن تكرهوا القتال؛ ملا فيه من الت ُّ
خري لِما فيه من الثَّواب العظيم ،والنَّصر ،والغنائم ،أو الشَّهادة،وحتبُّوا القعود
()2
شر ألنَّه يعقبه اخلذالن والذل وتسلط األعداء.
الراحة فهو ٌّ
عن اجلهاد لطلب َّ
للرتِّجي ،واجلملتان (وهو خريٌ لكم) و
و (عسى) األوىل لإلشفاق ،والثَّانية َّ
()3
شر لكم) يف موضع نصب على احلال وهو األظهر يف إعراهبا.
(وهو ٌّ
الرجاء مبا هو حممود
واالستغناء عنها جيعل َّ
الرجاء غري ّ
اتم ،كما ُحي ِّول املعىن من ّ
الرجاء يف أ ْن جيعل هللا اخلري يف املكروه ،إىل رجاء ما هو مكروه؛ فوجب
وهو ّ
ذكرها لكوهنا َّ
الرجاء.
حمط الفائدة ،وهبا يكتمل َّ

( )1رأي اجلمهور َّ
الصحيح ،يعمل عمل (كان) يرفع االسم وينصب اخلرب،
أن عسى فعل ماض ،وهو َّ

اتمة إذا
والكثري يف خربها أ ْن يكون فعال
مقروان بـ(أ ْن) ،وقد جييء امسًا صرحيًا ،وتكون َّ
مضارعا ً
ً
(أن) َّ
أسندت إىل (أ ْن) أو َّ
ألهنما يسدَّان َّ
مسد امسها وخربها كما يف هذا املوضع  .ينظر اجلىن
الدَّين يف حروف املعاين ،املرادي ،ص.462 ،461

( )2ينظر البحر احمليط ،أبو حيَّان.332 ،331/2 ،
السمني " :وإ ْن كانت احلال من النَّكرة بغري شرط من الشَّروط املعروفة قليلة" .الدر املصون،
() 3قال َّ
السمني.388/2 ،
َّ
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فيالحظ َّ
أن الرتَّكيب النَّحوي ألسلوب الدُّعاء عند االستغناء عن احلال يف
لغوا؛ لعدم
هذا املوضعُّ ،
اتم اللفظ واملعىن ،إال أنَّه يُفضي إىل كون الكالم ً
اإلفادة.
َّعجب:
 -5أسلوب الت ُّ

ِ
ؤدي االستغناء عنها إىل
حيث تكون احلال هي األمر َّ
املتعجب منه ،فيُ ّ
تعجب منه فتنعدم الفائدة ،كقوله( :ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
عدم وجود ما يُ ّ
ﮠ ﮡﮢ ﮣﮤﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩﮪ) [البقرة ]259 :قيل يف

َّع ُّجب من حال َم ْن يَنشأ منهما(،)1
معىن (أو)  :التَّفصيل ،وقيل :التَّخيري يف التـ َ
ِ
ب على احلال()2؛ وهي واجبة ال ِّذكرَّ ،
ألهنا املقصودة
واجلملةُ (وهي خاويةٌ) نَ ْ
صٌ
َّعجبَّ ،
َّعجب من القرية يف حال كوهنا خاوية ،ولو كانت القرية يف
ألن الت ُّ
ابلت ُّ
مفيدا؛ إذ ال يوجد ما يـُتَـ َع َّجب منه.
حال جيِّدة َل ي ُكن املعىن ً
()3
املتعجب منه،
ويف أسلوب االستفهام التَّعجيب  ،حيث يكون احلال هو ّ
كقوله( :ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

()4
عجوز) يف حمل نصب على احلال
ﭝ) [هود ]72 :فاجلملة االمسيَّة (وأان ٌ

( )1البحر احمليط ،أبو حيَّان.465/2 ،
السمني.558/2 ،
( )2ارتشاف الضرب ،أبو حيان ،1578/3 ،والدر املصونّ ،
( )3وذكر املنتجب اهلمذاين أنَّه جيوز فيه أ ْن يكون سؤال استعالم ،أي :أألِد يف حال تعجيزي أم اَُرُّد
إىل حالة الشَّباب؟ ينظر الكتاب الفريد يف إعراب القرآن اجمليد ،املنتجب اهلمذاين.497/3 ،
( )4من املواضع اليت ذكر انظر اجليش امتناع حذفها ،لكون فائدة الكالم ال تتم إال بذكرها .ينظر
متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،انظر اجليش.2321/5 ،
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من فاعل (ألِ ُد)( ،)1أي :كيف تقع الوالدة يف هاتني احلالتني املنافيتني هلا؟
!()2ومها الوالدة يف حال الشَّيخوخة هلما ،فلو استُ ِ
غين عن احلال َل يكن مدعاة
للعجب.
اتم عند االستغناء عن احلال يف
َّعجب غري ُّ
فالرتَّكيب النَّحوي ألسلوب الت ُّ
هذه املواضع؛ َّ
فالسامع ما زال ينتظر
ألن احلال هي الدَّالة على امل َّ
تعجب منه َّ ،
ُ
ِ
السابق.
يتمم الكالم َّ
ً
كالما آخر ّ
املوجه إىل احلال:
 -6أسلوب االستفهام َّ
فه ُم عنه فهي مضمون مجلة االستفهام،
حيث تكون احلال هي املُ ْستَ َ
منصوب
كقوله( :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) )[المعارج]36 :فـ ( ُمهطعني)
ٌ

على احلال( ،)3وقوله( :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ)

[

أيَّ :أهنم

المدثر]49 :

نصب على احلال من الضَّمري
منكرون للقرآن غري عاملني مبا فيه ،و ( ُمعرضني) ٌ
يف هلم)4(.وقال سيبويه " :وفيه معىن (َِل قمت يف ما شأنُك ومالك) قال هللا

تعاىل( :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ)")5(.ويف االستغناء عن احلال فيهما
( )1البيان يف إعراب غريب القرآن ،األنباري ،22/2 ،والدر املصون ،السمني.357/6 ،
( )2الكتاب الفريد يف إعراب القرآن اجمليد ،املنتجب اهلمذاين ،497/3 ،والدر املصون ،السمني،
.357/6
َّحاس ،33/5 ،والبيان يف إعراب
( )3معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج ،174/5 ،وإعراب القرآن ،الن َّ
غريب القرآن ،األنباري.462/2 ،
( )4ينظر شرح املفصل ،ابن يعيش ،56/2 ،واجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب.88/19،
( )5الكتاب ،سيبويه.61/2 ،
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عدم متام الفائدة؛ فوجب ذكرها؛ إذ هي مضمون اجلملة املقصودة ابالستفهام
اإلنكاري.
ّ
فالرتَّكيب النَّحوي يف أسلوب االستفهام عند االستغناء عن احلال يف هذه
اتم؛ ِّ
خللوها حينئذ من املستفهم عنه ،وهو احلال ،فهي الدَّالة على
املواضع غري ّ
ُ
مضمون مجلة االستفهام.
هما يف متام مقصود
عنصرا أساسيًّا ُم ًّ
ففي االستغناء عن احلال يفقد املعىن ً
الكالم وفائدته ،واتِّساق املعىن املراد من سياق اآلايت.
***
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خامتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ِ
علي إبمتامها ،وأرجو أن يكون حبثي
يف هناية هذه ال ّدراسة أمحد هللا أن َم ّن ّ
م ً ِ
صت إىل نتائج منها:
فيدا ُمضي ًفا يف جماله ،وقد َخلَ ُ
ُ
َّ -1
أن احلال من املواضع النَّحويَّة اليت ُُيَالَف فيها األصل فيجب ذكرها ،إن
عارض يستوجب املخالفة ،وهي يف ذلك جارية على سنَن ِ
العرب
َعرض هلا
ٌ
َ
ُ
يف اخلروج عن األصل.
َّ -2
أن األصالة يف احلال من جانب االستغناء عنها انبعةٌ من ال ِّداللة؛ ذلك
َّ
ألهنا زايدة يف الفائدة املتعلِّقة ابملعىن ،فاملعىن هو الفيصل يف احلكم ابمتناع
االستغناء عن احلال ووجوب ذكرها.
َّ -3
أثرا ُم َهْي ِمنًا يف خمالفة احلال ألصلها ،من
أن لعالقة العُموم واخلصوص ً
ِ
ِ
السياق ومراده
حيث وجوب ذكرها يف القرآن الكرمي؛ كي ال ُيرج معىن ّ
ِ
صحة املعاين واألحكام املتعلقة
من اخلُ ُّ
ؤدي إىل عدم َّ
صوص إىل العموم ،فيُ ّ
ِ
ابلسياق.
ّ
َّ -4
َّحوي يف املواضع اليت امتنع فيها االستغناء عن احلال لعالقيت
أن الرتكيب الن ّ
اتم اللفظ ،واملعىن ،والفائدة
العموم واخلصوص ،واإلطالق والتَّقييد يكون َّ
ِ
إال َّ
السياق من
أن الفائدة غري صحيحة َّإما من جانب املعىن الذي حيمله ّ
َّرعي.
وصف ،وإخبارَّ ، .
وإما من جانب احلُكم الش ّ
ط الفائدة ي ِ
َّ -5
كسبها خاصيّة العُ َمد،
أن كون احلال هي اخلرب يف املعىن ،وحم ّ
ُ
وهو من أهم أسباب خمالفتها ألصلها يف وجوب ِذكرها ،لكون فائدة الكالم
لغوا.
ُمعتمد ًة عليها ،ويف االستغناء عنها يكون الكالم ً
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َّ -6
َّحوي يف املواضع اليت امتنع فيها االستغناء عن احلال لعدم
أن الرتكيب الن ّ
اتم اللفظ واملعىن إال أنَّه خال من الفائدة  ،غري
متام الفائدة له عدَّة صورُّ :
اتم اللَّفظ واملعىن  ،اتم اللَّفظ دون املعىن.
ّ
 -7األثر اجلَلِ ّي لوجوب ذكر احلال يف ضبط كثري من األحكام الشَّرعيَّة،
واألمور العقالنيَّة يف سياق القرآن الكرمي.
ِ
 -8من خالل استقراء مواضع امتناع االستغناء عن احلال يف ّ
السياق القرآينّ
ميكن حتديد هذه املواضع مبا َييت -1 :كون صاحب احلال ُمقيَّ ًدامبالبسة
ِ
صصة -2 ،وقوع احلال معمولةً لفعل الشَّرط ،أو جوابه-3 ،
احلال املُ َخ ّ
وقوعها بعد نَفي ُم َو َّجه إليها -4،وقوعها معمولةً جلملة املعطوف-5،
َّعجب،
تعجب منه يف أسلوب الت ُّ
حصرها بـ (إال)  -6،كوهنا هي األمر امل َّ
ُ
وجه إليها -8 ،كوهنا هي األمر املستفهم عنه يف
 -7وقوعها بعد َهنْي ُم َّ
ُ
أسلوب االستفهام -9 ،كوهنا هي املقصودة ابلدُّعاء -10 ،احلال العاملة
يف الظَّرف.
املؤسسة؛ والسبب َّ
أن احلال املؤّكِدة
صر على احلال ّ
 -9أ ّن لزوم ذكر احلال ُمقتَ ٌ
ُ
مستفادة مّا قبلها فال حاجةلذكرها إال من ابب التَّأكيد.
 -10أ ّن احلال الواجبة ال ِّذكر يف القرآن الكرمي جاءت مفردة يف (ِ )39
موض ًعا،
موضعا ،وشبه مجلة وهو أقلُّها يف موضعني.
ومجلة يف (ً )27
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التَّوصيات:

الصرفيَّة على
 العناية ابلدراسات اليت هتتم بعرض القاعدة األصل النَّحويَّة ،و َّالسماع األخرى؛ للوقوف على مدى لزوم
نص القرآن الكرمي،ومصادر َّ
ِّ
القاعدة األصل يف لغة العرب ،واألسباب الدَّافعة ملخالفتها واآلاثر املرتتِّبة
على ذلك.
السالم على رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلم.
واحلمد هلل و ّ
الصالة و ّ
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ثبت املصادر واملراجع
 -1ارتشاف الضََّرب من لسان العرب ،األندلسي ،حممد بن يوسف أبو حيَّان ،حتقيق ودراسة:
د .رجب عثمان حممد ،مراجعة :د .رمضان عبد التَّواب ،ط :األوىل ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني،
1418هـ1998 -م.
 -2أسرار العربيَّة ،األنباري ،عبدالرمحن بن حممد ،أبو الربكات ،حتقيق :حممد هبجة البيطار ،د.
ط ،دمشق ،اجملمع العلمي العرب1377 ،هـ1957-م.
السَّراج ،حممد أبو بكر ،حتقيق :د .عبداحلسني الفتلي ،ط :الثالثة،
 -3األصول يف النّحو ،ابن َّ
مؤسسة ِّ
الرسالة1417 ،ه1996-م.
بريوتَّ ،
َّحاس ،أمحد بن حممد أبو جعفر ،حتقيق :د .زهري غازي زاهد ،ط :الثالثة،
 -4إعراب القرآن ،الن َّ
بريوت ،عاَل الكتب1409 ،هـ1988-م.
 -5إعراب القرآن وبيانه ،حميي الدين الدرويش ،ط :الثالثة ،د .م  ،اليمامة ،دار ابن كثري ،دار
اإلرشاد1412 ،ه1992-م.
 -6أوضح املسالك إىل ألفيّة ابن مالك ،ابن هشام ،مجال الدين األنصاري ،حتقيق :حممد حميي
ال ّدين عبداحلميد ،د .ط ،بريوت صيدا ،املكتبة العصرية1423 ،هـ2003-م.
 -7البسيط يف تفسري القرآن اجمليد ،الواحدي ،علي بن أمحد ،أبو احلسن ،حتقيق :الشيخ عادل
أمحد عبد املوجود وآخرون ،ط :األوىل ،بريوت لبنان ،دار الكتب العلمية1415 ،ه-
1994م.
 -8البيان يف غريب إعراب القرآن ،األنباري أبو الربكات ،حتقيق :د .طه عبداحلميد طه ،مراجعة:
السقا ،د .ط ،القاهرة ،دار الكاتب العرب1389 ،ه1969-م.
مصطفى َّ
 -9اتج العروس من جواهر القاموسَّ ،الزبيدي ،حممد بن ُمرتضى،ط :األوىل ،مجاليَّة مصر،
مطبعة اخلري1306 ،هـ.
ِ -10التّبيان يف إعراب القرآن ،العكربي ،أبو البقاء ،حتقيق :حممد البجاوي ،د .ط ،د .م ،
عيسى الباب احلليب وشركاه ،د .ت.
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 -11التَّص ِريح مبضمون التَّوضيح ،األزهري ،الشيخ خالد زين الدين ،حتقيق :د .عبد الفتاح حبريي
إبراهيم ،ط :األوىل ،د .م ،الزهراء لإلعالم العرب1413 ،هـ1992-م.
 -12التعريفات ،اجلرجاين علي بن حممد ،حتقيق :مجاعة من العلماء ،ط :األوىل ،بريوت ،لبنان،
دار الكتب العلميَّة1403 ،هـ1983-م.
 -13تفسري البحر احمليط ،األندلسي ،حممد بن يوسف أبو حيَّان ،حتقيق :د .عبدالرازق املهدي،
ط :األوىل ،بريوت ،لبنان ،دار إحياء الرتاث العرب1431 ،ه2010 -م.
 -14تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري ،إمساعيل أبو الفداء  -ط :األوىل ،بريوت ،دار األندلس،
1385ه1966-م.
 -15التفسري الكبري ،الفخر الرازي ،حممد بن عمر ،أبو عبدهللا ،ط :الثالثة ،بريوت ،دار إحياء
الرتاث العرب .د .ت.
 -16تفسري القرآن ،النسفي ،عبدهللا بن أمحد ،أبو الربكات ،د .ط ،د .م ،دار الكتب العربية،
د .ت
 -17متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،انظر اجليش ،حممد بن يوسف ،،حتقيق :د .حممد
علي فاخر وآخرون ،ط :األوىل ،القاهرة ،دار السالم1428 ،هـ.
 -18اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب ،حممد بن أمحد ،ط :الثالثة ،دار القلم1386 ،هـ-
1966م.
 -19جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،الطربي ،حممد بن جرير ،حتقيق :د .عبدهللا بن
عبداحملسن ّالرتكي ،ط :األوىل ،القاهرة ،مركز البحوث والدراسات العربية بدار هجر،
1422هـ2001-م.
هامة ،حممود بن عبدالرحيم صايف ،ط:
 -20اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد ّ
مؤسسة اإلميان1416 ،ه1995 -م.
الثالثة ،دمشق ،بريوت ،دار الرشيدّ ،
الزجاجي ،عبدالرمحن بن إسحاق أو القاسم ،حتقيق :د .علي توفيق
 -21اجلمل يف النَّحوَّ ،
احلمد ،ط :األوىل ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،دار األمل1404 ،ه1984 -م.
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 -22اجلىن الدَّين يف حروف املعاين ،املرادي ،احلسن بن قاسم ،حتقيق :د .فخر ال ِّدين قباوة ،أ.
حممد ندمي فاضل ،ط :الثانية ،بريوت ،دار اآلفاق اجلديدة1403،هـ1983-هـ.
الشاطي ،ط :األوىل ،لبنان ،بريوت،
 -23اجليم ،الشيباين ،أبو عمرو ،حتقيق :عادل عبد اجلبّار ّ
مكتبة لبنان2003 ،م.
السمني احلليب ،أمحد بن يوسف ،حتقيق :د .أمحد
 -24الدُّر املَصون يف علوم الكتاب املكنونّ ،
اخلراط ،ط :األوىل ،دمشق ،دار القلم 1414 ،ه1993 -ه.
حممد ّ
 -25الدر املنثور يف التّفسري املأثور ،السيوطي ،عبدالرمحن جالل ال ِّدين ،ط :األوىل ،لبنان،
بريوت ،دار الفكر1403 ،ه1983-م.
 -26دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ،اجلرجاين ،عبد القاهر أبو بكر ،حتقيق :حممود حممد شاكر،
ط :الثالثة ،القاهرة ،مطبعة املدين1413 ،ه1992 -م.
السِيّد،
 -27شرح تسهيل الفوائد ،ابن مالك ،مجال الدين أبو عبدهللا ،حتقيق :د .عبد الرمحن َّ
د .حممد بدوي املختون ،ط :األوىل ،د .م ،هجر للطباعة1410 ،ه1990-م.
 -28شرح كتاب احلدود يف النَّحو ،الفاكهي ،عبدهللا بن أمحد ،حتقيق :د .املتويل رمضان أمحد
ال ّدمريي ،ط :الثانية ،القاهرة ،مكتبة وهبة1414 ،ه1993-م.
 -29شرح املفصل ،ابن يعيش ،موفق الدين يعيش ،د .ط ،بريوت ،عاَل الكتب ،د .ت.
 -30علم الداللة  ،عمر ،أمحد خمتار ،ط :اخلامسة ،بريوت ،عاَل الكتب.1998 ،
 -31العني ،الفراهيدي اخلليل بن أمحد ،حتقيق :د .عبد احلميد هنداوي ،ط :األوىل ،لبنان،
بريوت ،دار الكتب العلميّة1424 ،ه2002-م.
-32الكتاب ،سيبويه ،عمرو بن عثمان أب بشر ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،ط :الثالثة،
القاهرة ،مكتبة اخلاجني1408 ،ه1988 -م.
 -33الكتاب الفريد يف إعراب القرآن اجمليد ،املنتجب اهلمذاين ،حتقيق :حممد نظام الدين الفتيّح،
ط :األوىل ،املدينة املنورة ،دار َّالزمان1427 ،ه2006-م.
الزخمشري ،حممود بن عمر
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،
ّ -34
ّ
السعيد حممد ،ط :د ،القاهرة ،مصر ،املكتبة التوقيفية ،ت :د.
أب القاسم ،حتقيق :حممد ّ

126

وجوب ذكر احلال خالفًا ألصلها يف ِّ
السياق القرآين ( دراسة حنويَّة دالليَّة يف األسباب ،واآلاثر)
أريج بنت عثمان املرشد

السرائر يف معىن الوجوه واألشباه والنَّظائر (من التَّفسري القرآين)  ،ابن العماد ،حتقيق:
 -35كشف َّ
د .فؤاد عبد املنعم أمحد ،تقدمي ومراجعة :د .حممد سليمان داود ،د .ط ،اإلسكندريَّة،
مؤسسة شباب اجلامعة ،د .ت.
 -36لسان العرب ،ابن منظور ،حممد بن مكرم ،د .ط ،بريوت ،دار صادر ،د .ت.
 -37اللغة العربية معناها ومبناها -د .متام حسان -ط :الثانية – اهليئة املصرية العامة للكتاب-
1979م.
جين ،عثمان أبو الفتح ،حتقيق :حامد املؤمن ،ط :الثانية ،بريوت،
 -38اللمع يف العربيَّة ،ابن ِّ
عاَل الكتب1405 ،هـ1985-م.
اخلراط ،د .ط،املدينة املنورة،
 -39اجملتىب من مشكل إعراب القرآن الكرمي ،أ .د .أمحد بن حممد َّ
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1426 ،ه.
 -40جممل اللّغة ،ابن فارس ،أمحد ،حتقيق :زهري عبداحملسن سلطان ،ط :األوىل ،بريوت،
مؤسسة الرسالة1404 ،هـ1984 -م.
 -41املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ابن عطيَّة ،عبد احلق أبو حممد ،ط :األوىل ،بريوت،
ُ
لبنان ،دار ابن حزم1423 ،ه2002-م.
 -42مشكل إعراب القرآن ،مكي ،بن أب طالب ،حتقيق :أسامة عبد العظيم ،ط :األوىل ،لبنان،
بريوت ،دار الكتب العلميَّة2010 ،م.
السرى ،حتقيق :د .عبد اجلليل عبده شليب ،ط.
 -43معاين القرآن وإعرابه ،الزجاج ،إبراهيم بن ّ
د ،القاهرة ،دار احلديث1426 ،ه2005-م.
 -44معاين القرآن ،الفراء ،حيىي بن زايد ،ط :الثالثة ،بريوت ،عاَل الكتب1403 ،هـ 1983-م.
 -45معجم اللسانيات احلديثة ،سامي عياد حنا ،كرمي زكي حسام الدين  ،جنيب جريس -د.
ط -لبنان -مكتبة لبنان.1997-
 -46معجم املصطلحات النَّحويَّة ،اللَّبدي د .حممد مسري جنيب ،ط :األوىل ،بريوت ،مؤسسة
الرسالة ،دار الفرقان1405 ،هـ1985-م.
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 -47مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،األنصاري ،ابن هشام ،حتقيق :حممد حميي ال ِّدين عبد
احلميد ،د .ط ،بريوت لبنان ،دار الكاتب العرب ،د .ت.
املربد حممد بن يزيد أب العبَّاس ،حتقيق :حممد عبداخلالق عضيمة ،د .ط ،بريوت،
 -48املقتضبِّ ،
عاَل الكتب ،د .ت.
السامرائي،
 -49منازل احلروف (رسالة) ّ ،الرَّماين ،علي بن عيسى أبو احلسن ،حتقيق :إبراهيم َّ
عمان ،دار الفكر.
 -50النَّحو العرب ،د .إبراهيم إبراهيم بركات ،ط :األوىل ،القاهرة ،دار النَّشر للجامعات،
1428ه2007-م.
 -51النُّكت يف القرآن ،اجملاشعي ،علي بن فضَّال أبو احلسن ،حتقيق :د .عبدهللا عبدالقادر
الطويل ،د .ط ،املنصورة ،دار بدر2007 ،م.
السيوطي ،عبدالرمحن أبو بكر ،حتقيق :أمحد مشس
 -52مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع،
ّ
الدين ،ط :األوىل ،بريوت ،لبنان ،دار الكتب العلميَّة1418 ،ه1998 -م.
***
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القرينةُُالخارج َّيةُُودورهاُفيُتوجيهُُالمعنَىُالنَّحْ ويُُالد ََلليُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
يُ
دُ.إيمانُشعبانُجودةُمرسيُالبحير ُ
قسم النحو والصرف والعروض– كلية دار العلوم
جامعة الفيوم

ي
يُالد ََلل ُ
القرينةُالخارجيَّ ُةُودورهُاُفيُتوجيهُُالمعنَىُالنَُّحْ و ُ
ُ
ُ
دُ.إيمانُشعبانُجودةُمرسيُالبحيريُ ُ
قسم النحو والصرف والعروض– كلية دار العلوم
جامعة الفيوم
تاريخ تقديم البحث 1442 /6 /13 :هـ

تاريخ قبول البحث 1442 /7 /3 :هـ

ملخص الدراسة:
حاول هذا البحث التأصيل للقرينة اخلارجية يف الرتاث النحوي وص ًول إل وظيفتها
ودللتها ،وبيان دورها يف توجيه املعىن النحوي الدلل ،واستلزم ذلك يف املبحث األول
الوقوف على مفهوم القرينة ،وتتَ بُّع ظهور مصطلح "القرينة اخلارجية" يف الدرس النحوي ،ويف
املبحث الثان تناولت جمال عمل القرينة اخلارجية ،وكيف و ِّظ َفت يف الدرس النحوي ،وبيان
أهم األبواب والظواهر واألدوات النَّحوية الت سامهت فيها القرينة اخلارجية يف توجيه املعىن
النحوي الدلل.
النوع من القرائن وهي القرينة اخلارجية كانت إحدى األدوات
وخلص البحث إل أن هذا َ
َ
الفاعلة يف الدرس النحوي.
وم ع أن القرين ة اخلارجي ة غاب ت ع ن تص نيفات النح وين الق دما للق رائن وع ن مص نفا م
حىت هناية القرن الثامن اهلجري مصطلحا إل أهنا كانت حاض ر مبفهومه ا وكنااي ا ومرادفا ا،
ومتثَّل استحض ارها يف ال درس النح وي م ن خ ل م ا أحي ل في ه املخاط إل مس احة دللي ة
ابتع دت يف مس افا ا ،وختط ت ح دود اجلمل ة إل رح اب وآف ا خارجي ة س امهت يف توجي ه
الكلم ة وحتري ك دلل ا حن و مع ان حنوي ة ودللي ة مل ت ك لتث ار ل ول املعطي ات الدللي ة ال ت
أضفتها القرينة اخلارجية عليها.
الكلمات املفتاحية :القرينة ،اخلارجية ،املعىن النحوي ،الدللة.

The role of external context in guiding the semantic grammatical meaning
Dr. Iman Shaban Gouda Morsi Elbeihiry
Department of Grammar- Faculty of Dar Al-Ulum
Fayoum University

Abstract:
This paper is an attempt at fortifying the concept of external context in the
Syntactic heritage arrive– as its function and significance, In addition to
shedding light on its effect in guiding the se-mantic grammatical meanings. To
achieve that, the first chapter was dedicated to arriving at the definition of a
context and following the emergence of the concept “external context” in the
grammatical text. In the second chapter we shed light on the range of application
of the external context, on the issues, phenomena and syntactic articles, in which
the external context contributed to directing the semantic grammatical meaning.
The research concluded that this type of context i. e external context was one of
the key effective tools in the grammatical lesson. Although the concept of the
external context did not make an appearance in the grammarians’ classifications
of contexts till the end of the eighteenth hairy century, it was present in its
meaning, metonymy and synonyms long before that. It was evoked in the
grammatical lesson when the addressee was referred to a semantic space that
went beyond the boundaries of the sentence to external horizons. Furthermore, it
contributed to directing words and moving their connotations towards
grammatical and semantic meanings that would not have been raised had it not
been for the semantic data added by external context.
key words: Context, external, grammatical meaning, connotation.

املقدمـ ـ ـ ــة

احلمد ِّ
هلل رب العاملن ،والص والس م على خامت املرسلن حممد بن
عبد هللا ﷺ وعلى أصحابه واتبعيه ومن تبعه إبحسان إل يوم الدين.
ينة اخلار ِّ
احتفى العلما ابلقر ِّ
جية على اخت ف مشارهبم ،من فقها ،
عول عليها الفقها
وأصولين ،ومفسرين ،وب غين ،ولغوين ،وحنوين؛ إذ َّ
كثريا يف فهم النصوص وتوجيهها ،ويف استنباط األحكام الشرعية ،واهتم هبا
األصول ووظفها ابعتبارها أص من أصول املنهج الستنباطي؛
الدرس
ُّ
فأمثرت لديه معطيات دللية خصبة ،كما أدرك الب غيون َّ
الوعي
أن
َ
ابلنصوص اخلارجية ضرورٌ ملحةٌ ليكتمل املعىن ،واعتنوا ابألبعاد الدللية
أقره الدرس الب غي.
اقعا بيانيًا َّ
للنص ،فكان التواصل بن النصوص و ً
قر َّ
أن الفقها واألصولين أحسنوا توظيف
حقيق ابملر أن ي َّ
وإذا كان ٌ
القرينة اخلارجية متمثلةً يف أسباب النزول والسيا اخلارجي( ،)1وجعلوها جزًا
من ِّ
قر كذلك َّ
أن املفسرين
منهجهم يف استنباط املعان واألحكام ،وأن ي َّ
()2
والب غين أحسنوا استغ هلا يف اقتفا املعىن وبيانه فجلبت هلم ثرا ً دلليًا
 َّلعل مؤلفات ككتاب
فإن اللغوين والنحوين كانوا على وعي أبمهيتها ،و َّ
( )1انظر :العقد املنظوم ،للقرايف ص ،672واملدخل الفقهي العام ،للزرقا  ،936/2ودراسة املعىن
عند األصولين ،لطاهر محود ص ،64والقرائن السياقية عند األصولين وأمهيتها يف فهم مقصود
اخلطاب القرآن ،لنوال زلل ص.219
( )2انظر :البيان والتبين ،للجاحظ  ،76/1وجامع البيان عن أتويل آي القرآن ،للطربي ،486/1
 ،353/10واجلامع ألحكام القرآن ،للقرطيب  ،254/2 ،3/1ومنهاج البلغا  ،للقرطاجين
ص ،161والربهان يف علوم القرآن ،للزركشي .22/1
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"حروف املعان والصفات" للزجاجي (ت337:ه )( ،)1و"أفراد كلمات
القرآن العزيز" لبن فارس (ت395:ه )( ،)2و"األشباه والنظائر" للسيوطي
()3
عتىن فيه حبصر مدلولت األلفاظ ابعتبار
(ت911:ه )  ،وغريها مما ي َ
السياقات املتباينة الت دخلت فيها -تعكس وعيًا من لَدهنم هبذا النوع من
القرائن الذي ُيت َفى فيه ابلسيا اخلارجي.
ولعل القرينة اخلارجية كانت متداخلة يف أصوهلا بن حقول معرفية متعدد
كالدرس الفقهي واألصول والب غي ،ولعلها كانت أوفر حظا يف هذه احلقول
منها يف الدرس النحوي( ،)4إل َّ
إثبات أو نفي
أن هذه الدراسة ل دف إل َ
امتداد للدراسة الب غية أو
إن كانت القرينة اخلارجية يف الدرس النحوي هي
ٌ
الدرس الفقهي ،فالباحث إذ يتعرض للقرينة اخلارجية يطمح إل أتصيلها يف
الرتاث النحوي ،واستج مواضعها يف املباحث النَّحوية ،ومدى استعمال
النحوين هلا وتعويلهم عليها ،ومناحي تعبريهم عنها ،وبيان دورها يف توجيه
املعىن النحوي الدلل ؛ ولذا سوف يتألف البحث من مقدمة ومبحثن:

( )1حتقيق علي توفيق احلمد ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1984 ،1م.
( )2حتقيق الدكتور /حامت صاحل الضامن ،دار البشائر ،دمشق ،ط1423 ،1ه2002-م ،ص.15-9
( )3حتقيق الدكتور /عبد العال سامل مكرم ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1406 ،1ه 1985-م.
( )4انظر :نفائس األصول يف شرح احملصول ،للقرايف  ،768/2ومنهاج البلغا ص ،161وهناية
الوصول يف دراية األصول ،لصفي الدين األرموي  ،1315/4ومفتاح الوصول إل بنا الفروع
على األصول ،للتلمسان ص.456
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املبحث األول :أتصيل القرينة اخلارجية يف الدرس النحوي.

وفيه تناولت مفهوم القرينة ،وتتبعت ظهور مصطلح "القرينة اخلارجية" يف
الدرس النحوي.

واملبحث الثاين :دور القرينة اخلارجية يف توجيه املعَن النحوي الدَلل.

خصص للحديث عن جمال عمل القرينة اخلارجية يف الدرس النحوي،
ومن ََثَّ جا هذا املبحث متضمنا ث ثة مطال  ،أستعرض من خ هلا أهم
األبواب والظواهر واألدوات النَّحوية الت سامهت فيها القرينة اخلارجية يف
توجيه املعىن النحوي الدلل يف ضو أقوال النحوين.
املطلب األول :دور القرينة اخلارجية يف توجيه بعض األبواب النَّحوية
املعرف ب م العهد ولم الستغرا ،
ويشمل :التمييز ،واملفعول معه ،و َّ
والزمن النحوي.
املطلب الثاين :دور القرينة اخلارجية يف توجيه بعض الظواهر النَّحوية

ويشمل :احلذف ،والتقدمي والتأخري ،وترجيح أحد األوجه اإلعرابية

املتعدد .

املطلب الثالث :دور القرينة اخلارجية يف توجيه دللة بعض األدوات
النَّحوية
ويشمل" :لن" ،و"الواو" ،و"ل".
يعق ذلك خامتة أودع فيها أهم ما توصلت إليه ،يليها ثبت املصادر
واملراجع الت استقيت منها ماد هذا البحث.
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هذا ،وقد اقتضت طبيعة املوضوع أن يكون منهج البحث هو املنهج
الباحث إل دراسة هذا املوضوع عد أشيا
دفع
َ
الوصفي التحليلي ،وقد َ
أمهها:
أوَل :أتصيل "القرينة اخلارجية" يف الرتاث النحوي ،والوقوف على
ا

مواضعها فيه –ما استطعت إل ذلك سبي  -يف دراسة ت ع َىن بوصف
وصول إل وظيفتها
الشواهد وحتليلها ،من أجل إيضاح القرينة اخلارجية
ً
ودللتها ،وعرض أقوال النحوين فيها ،ومناحي تعبريهم عنها ،ومدى
استعماهلم إايها.
اثنياا :بيان جمال عمل القرينة اخلارجية ،وكيف و ِّظ َفت يف الدرس النحوي،
وبيان أثرها يف توجيه املعىن النحوي الدلل.
اثلثااَّ :
بن حقول علمية عظيمة،
أن القرينةَ اخلارجيةَ تقع يف منطقة وسط َ

وهي أصول الفقه والتفسري والب غة والنحو ،وقد َو َج َدت بعض الحتفا هبا
من قِّبل الباحثن والدارسن يف هذه احلقول ،وإن مل يفرد هلا دراسة مستقلة –
فيما أمكنين الط ع عليه -ومل ينصوا عليها مصطلحا ،إل أهنم تناولوا بعضا
من جمال ا ضمن دراسات أخرى ،من ذلك:
()1
قسم فيه
" -1القرائن يف النحو"  ،للدكتور عبد القادر أبو سليم ،وقد َّ
قسم األخري إل مقالية ،وحالية،
القرائن إل صناعية وغري صناعيةَ ،ث َّ
وعقلية ،والظرف اللغوي الذي يشمل أسباب النزول ابلنسبة إل آي
( )1حبث منشور يف جملة البحث العلمي والرتاث اإلس مي ،كلية الشريعة والدراسات اإلس مية،
جامعة امللك عبد العزيز ،العدد (1979 ،)2م ،ص.119-117
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الذكر احلكيم ،ومبا أن البحث غري خاص ابلقرينة اخلارجية فقد أورد
بعض األمثلة التوضيحية لدور الدليل العقلي وقرائن الظرف اللغوي،
وحاول تفصيل الك م فيها فيما يقرب من ث ث صفحات.
()1
ف كتايب للدكتور طاهر
" -2ظاهر احلذف يف الدرس اللغوي"  ،مؤلَّ ٌ
سليمان محود  ،وقد أشار يف مبحث من أحد فصوله اخلمسة إل القرينة
نوعا من القرائن احلالية ،مبينا دورها يف تقدير احملذوف،
العقلية بوصفها ً
مستدل عليها بشواهد معدود .
و ً
" -3القرائن الدللية للمعىن يف التعبري القرآن"( ،)2أطروحة دكتوراه لعدوية
عبد اجلبارَ ،عقدت فيها مبحثا عنونته ب "القرينة العقلية واحلكم النحوي"
وقصرت احلديث فيه على ظاهر احلذف ودور القرينة العقلية يف كشف
احملذوف يف النص القرآن.
" -4قرينة السيا ودورها يف التقعيد النحوي والتوجيه اإلعرايب يف كتاب
سيبويه"( ،)3أطروحة دكتوراه إليهاب عبد احلميد عبد الصاد  ،اقتصر
فيها الباحث على بيان ع قة سيا احلال –على وجه اخلصوص-
ابلتقعيد النحوي والتوجيه اإلعرايب عند سيبويه دون غريه.

( )1انظر :ظاهر احلذف يف الدرس اللغوي ص.135-133
( )2كلية الرتبية للبنات ،جامعة بغداد1426 ،ه 2006-م ،ص.181-172
( )3كلية البنات لآلداب والعلوم والرتبية ،جامعة عن مشس2016 ،م ،ص.325-132
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َّأما الدراسة املعنونة ب "القرينة اخلارجية جماهلا ووظائفها"( ،)1للدكتور منال
بنت مبطي املسعودي فتختلف عن هذه الدراسة من حيث التناول واجملال
والغاية؛ إذ حاولت فيها الباحثة أن تثبت أن القرينة اخلارجية بذر ب غية
طرحت مثارها يف حقل أصول الفقه ،ومن َث اعتمدت يف الربهنة على ذلك
على املصنفات الب غية وأصول الفقه ،وعدا هذه الدراسة فإنين مل أقف على
دراسة تناولت هذا املوضوع ابلبحث واملناقشة.
وهللا تعال من ورا القصد.
*****

( )1حبث منشور يف جملة كلية الدراسات اإلس مية والعربية للبنن ابلقاهر  ،جامعة األزهر ،اجمللد
( ،)34العدد (2017،)2م.

138

توجيه املعَن النَّح ِو ِ ِ
القرينةُ اخلارجيَّةُ ودورها يف ِ
ل
ى ْ ِ
ُ
ي ال ِدىَلِِِ
د .إميان شعبان جودة مرسي البحريي

املبحث األول :أتصيل القرينة اخلارجية يف الدرس النحوي
تكاد املعجمات اللغوية القدمية ُت ِّمع على أن القرينة يف اللغةِّ :
الرف َقة،
الصحبَة ،واجلمع ،والوصل ،والت زم؛ يقول صاح أول معجم عريب:
و ُّ
«ال َقرين :صاحبك الذي يقارنك ...وقَرينة الرجل امرأته»()1؛ ألهنا ت زمه.
ويذكر ابن دريد أنه يقال« :ف َ ن قَرين ف َ ن ،إِّذا َكا َن َل ي َف ِّ
ارقه»( ،)2ويف
الصحاح :أن قولك :قَ َرنت البعريين ،إذا مجعتَهما يف َحبل واحد( ،)3والقرينة
عند ابن سيده :النَّاقة تشد إِّ َل أخَرى( ،)4ويف لسان العرب« :ال َقرينة :فَعِّيلة
القرتان ...وال َق ِّرين :امل ِّ
ِّمبَعىن مفعولَة ِّمن ِّ
صاح »( ،)5وهكذا توافق أصحاب
َ َ
َ
املعجمات على أن املعىن اللغوي للقرينة يدور حول املصاحبة وامل زمة(،)6
وزاد عليه ابن فارس معىن آخر وهو النتَأ بِّق َّو ِّ
وش َّد (.)7
ً َ
ظ املعىن الصط حي للقرينة عند العلما مبثل ما حظي به لغواي
ومل ُي َ
من التوافق والتحديد؛ فجا فضفاضا غري حمدد ،ولعل السب يف ذلك أن
القرينة ختتلف ابخت ف املوضوع الذي ت زمه ،فقيل :إن القرينة «أمر يشري
( )1العن ،للفراهيدي .143 ،142/5
( )2مجهر اللغة ،لبن دريد . 794/2
( )3انظر :الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،للجوهري .2181/6
( )4انظر :احملكم واحمليط األعظم ،لبن سيده .223/6
( )5لسان العرب،لبن منظور .366/13
بن عباد  ،390/5وفقه اللغة ،للثعاليب ص ،47وأساس

( )6انظر :احمليط يف اللغة ،للصاح
الب غة ،للزخمشري .248/2
( )7انظر :مقاييس اللغة ،لبن فارس .76/5
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إل املطلوب»( ،)1وإهنا «ما يدل على املراد من غري أن يكون صرُيا فيه»(،)2
وإهنا «كل أمار ظاهر تقارن شيئا خفيا ،فتدل عليه»( ،)3وإهنا «ما يذكره
املتكلم لتعين املعىن املراد ،أو لبيان أن املعىن احلقيقي غري مراد»( ،)4وعلى
الرغم من تباين املعىن الصط حي للقرينة إل أنه يَظ َهر فيه قامسا مشرتكا،
وهو اشتماله على ركنن :القرينة ِّ
(املبن) ،ول خيفى أن
(املبن) ،واملراد بيانه َّ
املعىن الصط حي للقرينة جا أخص من املعىن اللغوي؛ إذ قيَّد املصاحبة
بن الشيئن بقصد بيان أحدمها لآلخر.
ومن َثَّ أميل إل أن يقال يف تعريف القرينة اصط حا :إهنا بيا ٌن رابط
يصاح الك م ،ويدل على املراد؛ ألن لفظ "بيان" جنس يشمل كل بيان،
وجيعل التعريف جامعا جلميع أنواع القرائن ،سوا أكانت لفظية أم معنوية أم
حالية أم خارجية ،ولفظ "رابط" يشري إل عملها يف ربط أجزا الك م ،وفق
كيفية معينة تعن على اإلفصاح عن املقصود ،وأشرت ملعىن املصاحبة الذي
أمجع عليه أصحاب املعجمات بعبار "يصاح الك م" ،وأما عبار "ويدل
نص على وظيفتها على سبيل اإلمجال.
على املراد" ففيها ٌ

( )1انظر :التعريفات ،للجرجان ص.146
( )2انظر :دائر معارف القرن العشرين ،حملمد فريد  ،711/7ومعجم لغة الفقها  ،حملمد رواس
ص.362
( )3املدخل الفقهي العام .936/2
( )4أصول الفقه اإلس مي ،د /وهبة الزحيلي .297/1
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على أن مصطلح "القرينة" مل يظهر يف كت أوائل النحوين؛ فقد
استعمل سيبويه مصطلح "اآلية" عوضا عنه يف أثنا حديثه عن حذف
مظهًرا ،وذلك أنك رأيت صور شخص
املبتدأ ،فقال« :ويكون املبين عليه َ
فصار آية لك على معرفة الشخص فقلت :عبد هللا وريب ،كأنك قلت :ذاك
فعرفت صاح َ الصوت فصار آية
مسعت صوات
َ
عبد هللا ،أو هذا عبد هللا .أو َ
كىن سيبويه عنه يف مواضع عديد
لك على معرفته فقلت :زيد وريب»( ،)1كما َّ
مبصطلح "الدليل" ؛ يقول يف ابب "ذكرك السم الذي به تبن العد "َّ « :
ألن
دليل على ما ألقوا»(.)2
ما أبقوا ٌ
واتبعه املربد( ،)3وابن السراج( ،)4والزجاجي( ،)5والسريايف( ،)6وغريهم،
فعربوا عنه مجيعا يف مواضع كثري مبا يفيد أنه والدليل مرتادفان ،ومل يرد ذكر
مصطلح "القرينة" يف املصنفات النحوية حىت هناية القرن الرابع ،فكان ابن
جين (ت392:ه ) أول من استعمله مصطلحا حنواي حن قال يف
"اخلصائص" يف معرض حديثه عن "نقض املرات إذا عرض هناك عارض":
يدا ،فهذا مل ميتنع
«من ذلك امتناعهم من تقدمي الفاعل يف حنو ضرب غ مه ز ً
من حيث كان الفاعل ليس رتبته التقدمي ،وإمنا امتنع لقرينة انضمت إليه،
( )1الكتاب ،لسيبويه .130/2
( )2السابق  .560/3وانظر :السابق .327/4 ،317/4 ،288/4 ،216/4 ،35/1
( )3انظر :املقتض  ،للمربد .227/3 ،72/3 ،386/1
( )4انظر :األصول يف النحو ،لبن السراج .158/2 ،159/1 ،39/1
( )5انظر :ال مات ،للزجاجي ص.110 ،85 ،79
( )6انظر :شرح كتاب سيبويه ،للسريايف .233/1 ،87/1
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وهي إضافة الفاعل إل ضمري املفعول ،وفساد تقدم املضمر على مظهره لفظًا
ومعىن»(.)1
حاضرا يف تراثنا النحوي –من بعد ابن
ويلحظ أن مصطلح "القرينة" كان
ً
جين -حضورا يدل على أهنم قصدوا به بيان الع قات وتوجيهها داخل
الرتكي اللغوي( ،)2فهذا ابن اببشاذ ينص على أن املفعول معه يدل على ما
()3
جمردا
يصاحبه حبكم القرينة والصحبة  ،ويؤكد ابن اخلشاب أن لفظ املضارع ً
()4
من قرينة ُيتمل احلال والستقبال  ،ويذكر ابن يعيش أنه إن وجدت قرينةٌ
معنويَّةٌ أو لفظيَّةٌ ،جاز التساع ابلتقدمي والتأخري يف مرتبة الفاعل واملفعول(،)5
ب" غري جائز إل مع قرينة أخرى
ويقرر ابن احلاج أن حنو" :جا زي ٌد َ
ضَر َ
تشعِّر ابحلالية( ،)6ويذه ابن مالك إل أن حصول الفائد ابإلخبار عن
وينص أبو حيان على أن املفرد
النكر يتوقف على قرينة لفظية أو معنوية(ُّ ،)7
ب) يف معىن (مجيع) ،إل إذا حصرته قرينة يف واحد( ،)1ويرى
بعد (رُ َّ

( )1اخلصائص ،لبن جين .295/1
( )2انظر :أمال ابن الشجري  ،78/1واإلنصاف يف مسائل اخل ف ،لبن األنباري ،481/2
وشرح شافية ابن احلاج  ،للرضي  ،156/3والتصريح مبضمون التوضيح يف النحو ،لألزهري
.173-172/1
( )3انظر :شرح املقدمة احملسبة ،لبن اببشاذ .300/2
( )4انظر :املرُتل ،لبن اخلشاب ص.15
( )5شرح املفصل ،لبن يعيش .72/1
( )6أمال ابن احلاج .294/1
( )7شرح تسهيل الفوائد ،لبن مالك .289/1
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املرادي أن (ليس) و (ما) احلجازية خمصوصان بنفي احلال ،ما مل يقرتن
ابلك م قرينة ختصه أبحد األزمنة ،فيحمل إذ ذاك على احلال ،كما ُيمل
عليه اإلجياب( ،)2ويذكر ابن عقيل أنه إذا وجدت قرينة تدل على دخول ما
بعد (إل) يف حكم ما قبلها ،أو خروجه ع ِّمل مبقتضاها( ،)3ويف شرح
األمشون :أن لفظ (مثل) إذا أضيف إل معرفة دون قرينة تشعِّر مبماثلة
خاصة ،فإن اإلضافة ل ت ِّ
عرفه ،ول تزيل إهبامه( ،)4وهبا رجح السيوطي جمي
َّ
(لن) للدعا يف حنو قول الشاعر:
ِ ِ ()5
لود اجلبال
لىن تىزالوا ىك ىذلِ ُكم ُُثَّ َل ِزلـ
ى
ت ىَلُم خالِ ادا ُخ ى

حيث قال« :وذه قوم إل أنه قد خيرج بعد (لن) إل الدعا  ...وهو
املختار عندي؛ ألن عطف الدعا يف البيت قرينة ظاهر يف أن املعطوف عليه
دعا ل خرب»(.)6
لعل أوَل ظهور ملصطل ِّح (القرينة اخلارجية) كان على يد العامل األصول
و َّ
شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف (ت684:ه ) حن أَوَرَد يف كتابه

( )1انظر :ارتشاف الضرب من لسان العرب ،أليب حيان .1744/4
( )2انظر :اجلىن الدان يف حروف املعان ،للمرادي ص134
( )3انظر :املساعد على تسهيل الفوائد ،لبن عقيل .253/2
( )4انظر :شرح األمشون .130/2
( )5البيت من اخلفيف ،وهو لألعشى يف ديوانه ص ،163ومجهر أشعار العرب ،للقرشي ص،227
وشرح شواهد املغين ،للسيوطي .684/2
( )6مهع اهلوامع ،للسيوطي .367-366/2
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"نفائس األصول يف شرح احملصول" أن القرائن :لفظية وحالية وخارجية(،)1
لدي كون هذا املصطلح وليد الدرس األصول(َ ،)2ث إنه انتقل
وهو ما يرجح َّ
ِّ
النحوي من خ ل عامل أصول حنوي وهو إبراهيم بن موسى
إل الدرس
الشاطيب (ت790:ه ) حن أتى على ذكر هذا املصطلح يف كتابه "شرح
الشاطيب أللفية ابن مالك" املسمى "املقاصد الشافية يف شرح اخل صة
الكافية" ،ولعل هذا ما يفسر أتخر ظهور هذا املصطلح يف املؤلفات النَّحوية
إل هناية القرن الثامن اهلجري ،حيث كان أول ظهور له يف شرح الشاطيب
أللفية ابن مالك( ،)3يليه حاشية الصبان (ت1206:ه )( )4على شرح
األمشوىن أللفية ابن مالك.
وبسب من هذا لعله ُيق للباحث القول :إن القرينة اخلارجية كانت
متداخلة يف أصوهلا بن حقول معرفية متعدد ؛ كالفقه والتفسري والب غة
( )1انظر :نفائس األصول يف شرح احملصول ،للقرايف  ،768/2وفيه مثل للقرينة اخلارجية دون أن
حدا هلا ،حيث قال « :مثال القرينة اخلارجية :أن يقول القائل :رأيت أسداَ ،ث يقول:
يضع ً
أردت احلقيقة واجملاز ،فالتضمن موضع حسن ،فتأمله ،وأتمل حتقيقه .والفر بينه وبن اجملاز
العرف ،فهو حمتاج إليه يف كتاب هللا -تعال -وسنة رسوله احتياجا كثريا لكثر تكرره».
(ُ )2تدر اإلشار إل أنه مل ينص أحد من العلما على هذه التسمية قبل القرايف ،وإن أشاروا إل
مفهومها ،ومن ذلك تسمية سراج الدين حممود بن أيب بكر األرَموي (ت682:ه ) هلا ابلدللة
اخلارجية يف كتابه "التحصيل من احملصول" .290/1وأمساها ابن قَيِّم اجلَوِّزيَّة (ت751:ه ) –
ضم نص إل نص آخر.
وهو من علما اللغة والنحو واألصول -دللةَ الرتكي  ،وعرفها أبهنا ُّ
انظر :إع م املوقعن عن رب العاملن ،لبن قَيِّم اجلَوِّزيَّة.138/3 ،

( )3انظر :شرح الشاطيب أللفية ابن مالك .518/4
( )4انظر :حاشية الصبان .3/2 ،373 ،316/1
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صت لعلمائها تداخل
وصلة َر َّخ َ

والنحو؛ ألن هذه العلوم بينها ع قة نس
هذه العلوم والستفاد من معطيا ا.
على أن اإلنصاف يقتضي مين القول :إن القرينة اخلارجية -وإِّن غابت
مصطلحا عن املؤلفات النَّحوية حىت هناية القرن الثامن اهلجري -إل أهنا
كانت حاضر مبفهومها يف الفكر النحوي ،نتلمسها يف كثري مما علل النحا
غيابَه بقوهلم :للعلم به( ،)1ولعلم املخاط ابلقصة( ،)2فكانت القرينة
(وأَرجلِّكم) –
اخلارجية
ً
شاهدا وحجة عليه ،وحنمل عليه توجيه قرا َ

ابخلفض( -)3يف قوله تعال:
ْ

ْ ُ
ُ
ُ
ك ْمَ إَلَ الْمراف ِقَ و ْ
امس ُ
حواَ
جوهك ْمَ وأَي ْدِي
﴿ َفاغسِلواَ ُو َُ
ِ
ِ

ْ
ُ
ُ
ي﴾{املائد  ،}6:حيث قيل :إن املر َاد هو الغسل
ب ِ ُر ُءوسِك ْمَ وأ ْر ُجلك ْمَ إَِلَ الك ْعب َِ
بدللة السنة ،وهو مذه الفرا والزجاج ومكي( ،)4فكان توجيه اخلفض
والتعويل فيه على السنة استحضارا للقرينة اخلارجية.
وهي وإن مل ينهض أح ٌد لدراستها أو تتناول يف دراسة أو حبث مستقل،
إل أننا ل نعدم إشارات لنحاتنا القدما ِّ ت نبِّئ أهنم مل يكونوا مبنأى عن

( )1انظر :اجلمل يف النحو ،للفراهيدي ص ،97والكتاب  ،104/3 ،283/1واملقتض ،79/2 ،
وال مات ص ،124واإلنصاف يف مسائل اخل ف  ،85/1وشرح املفصل .23/3
( )2انظر :الكتاب  ،79/4واألصول يف النحو  ،275/2والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،
للزخمشري  ،4/3وشرح األمشون .167/1
( )3هي قرا الشعيب وعلقمة والضحاك وابن كثري ومحز وغريهم .انظر :حجة القرا ات ،لبن زجنلة
ص ،223وجامع البيان  ،198-197/8والبحر احمليط يف التفسري ،أليب حيان .191/4
( )4انظر :معان القرآن ،للفرا  ،302/1ومعان القرآن وإعرابه ،للزجاج  ،153/2ومشكل إعراب
القرآن ،ملكي .220/1
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العتداد ابلقرينة اخلارجية وأبثرها يف بيان املعىن النحوي الدلل وتوجيهه،
«أما
فمن أمثلة استحضارهم للقرينة اخلارجية :قول ابن هشامَّ :

نَ
ون َأ َ
﴿وترَغ ُب َ

تنك ُِح ُوه َن﴾{النسا  }127:فإمنا حذف اجلار فيها لقرينة ،وإمنا اختلف العلما يف
املقدر من احلرفن يف اآلية لخت فهم يف سب نزوهلا ،فاخل ف يف احلقيقة
يف القرينة»( ،)1حيث اختلِّف يف تقدير اجلار احملذوف يف اآلية الكرمية،
فقيل :جيوز أن يكون :وترغبون يف أن تنكحوهن جلماهلن ،وجيوز أن يكون:
وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن( ،)2واستدل كلُ ٌُ ملذهبه مبا هو
مذكور يف كت التفسري يف أسباب نزوهلا(.)3

ومنه أيضا اخت ف النحا يف حتديد املستثىن منه يف قوله تعالِ﴿ :إَوذاَ
ُ
ُ ْ
ٓ ُ
ُ
ُّ ُ
ول ٰٓ
َِإَوَلَأ ْو ِِلَٱۡلم ِرَمِن ُهمَلع َل ِم ُهَ
جا َءهمَأم ٌرَمِنَٱۡلم ِنَأوَِٱۡلو ِفَأذاعواَبِهِۖۦَولوَردوهَإَِلَٱلرس ِ
ُ
ُ
ٱَّلِينَ يستۢنب ِ ُطون ُهۥَ مِن َُهمَۗۡ ولوَلَ فضلَ ٱَّللَِ عليكمَ ورۡح ُت ُهۥَ ََلتب َع ُت ُمَ َٱلش َيطَٰنَ َإَِلَ

ِيل﴾{النسا  }83:حىت َمجَ َع السمن احلليب عشر أقوال يصح صرف املستثىن
قل َ
منه إليها يف هذه اآلية( ،)4ووقف الفرا عند سب نزول اآلية لتحديد
املستثىن منه ،فرأى أن اآلية إذ نزلت يف سرااي كان رسول هللا ﷺ يبعثها ،فإذا
َغلبوا أو غلبوا ابدر املنافقون إل الستخبار عن حال السراايَ ،ث أفشوه قبل
أن يفشيه رسول هللا ﷺ أو ُيدثه ،فقال "أذاعوا به"-فإنه من األجود أن
( )1مغين اللبي عن كت األعاري  ،لبن هشام ص.887
( )2انظر :التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل ،أليب حيان  ،15/7وتوضيح املقاصد
واملسالك ،للمرادي .625/2
( )3انظر :جامع البيان  ،254/9والكشاف  ،570/1واجلامع ألحكام القرآن .403/5
( )4انظر :الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،للسمن احلليب .52/4
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يكون الستثنا من "أذاعوا" ،أي :أذاعوا به إل قلي  ،واإلذاعة قد تكون يف
بعضهم دون بعض؛ فلذلك استحسن الستثنا من اإلذاعة(.)1
ومنه تقبيح سيبويه قول من يقول" :ل تدن من األسد أيكلك" جبزم
الفعل "أيكلك"؛ فيكون املعىن على اجلزا  ،أي أنه استبعد أن يكون جزا
البتعاد عن األسد -وليس القرب منه -هو األكل؛ كونه ل يعقل؛ فيكون
سيبويه بذلك قد احتكم إل قرينة تراعي العقل واملنطق يف أن يكون تباعده
وجه برفع الفعل "أيكلك" ليؤول معناه إل:
من األسد سببًا ألكله؛ ومن َثَّ َّ
أيكلك إن دنوت منه ،يقول« :فإن قلت :ل تدن من األسد أي كلك فهو
قبيح إن جزمت ،وليس وجه ك م الناس؛ ألنك ل تريد أن ُتعل تباعده من
األسد سببا ألكله ،وإن رفعت فالك م حسن ،كأنك قلت :ل تدن منه فإنه
أيكلك»(.)2
ومما راعى فيه سيبويه طبيعة املتحدَّث عنه وأحوالهَّ ،
ووجه دللة اجلملةَ
وإعراهبا وف ًقا له ما جا يف كتابه نصه« :تقول :مررت برجل أسد أبوه ،إذا
رفع،
كنت تريد أن ُتعله شديدا  ...فإن قلت :مررت بدابة أس ٌد أبوها فهو ٌ
ألنك إمنا خترب أن أابها هذا السبع .فإن قلت :مررت برجل أس ٌد أبوه على
هذا املعىن رفعت ،إل أنك ل ُتعل أابه خلقه ِّ
كخلقة األسد ول صورته»(،)3
َ
َ
فكلمة "أسد" يف األمثلة الث ثة الت ساقها سيبويه يف نصه السابق ابت
( )1انظر :معان القرآن للفرا .280-279/1
( )2الكتاب .97/3
( )3السابق .29-28/2
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ِّ
بسات الك م وطبيعة املتحدث
املتحكم يف دللتها وتوجيهها اإلعرايب م
عنه وأحواله وغرض املتكلم؛ فإن كان املنعوت عاق يراد إثبات املبالغة له
أ ِّ
عربَت كلمة "أسد" نعتا سببيا جمرورا ،وإن أردان جمرد اإلخبار فهي مبتدأ
مرفوع ،أما إن كان املنعوت غري عاقل ف يعقل أن املراد إثبات املبالغة له؛
لذا وج يف حقه الرفع على معىن اإلخبار.
هذه األمثلة وحنوها مما يعكس اعتنا جليا ابلقرينة اخلارجية ودورها يف
توجيه املعىن النحوي الدلل متمثلة يف استحضار أسباب النزول ،والتعويل
على السنة ،والقرينة العقلية ،وم بسات الك م.
والذي تطمئن النفس إليه أن حناتنا –خاصة املتأخرين– مل يَغِّ عنهم
الستدلل بذلك النوع من القرائن؛ إذ حتدثوا عن القرينة الت يتأتى مدلوهلا
من نص خارجي؛ وحفزوا الذهن على إجرا ترابط ووشائج خارجية،
واستدعوا معان ابتعدت يف مسافا ا ،واتكأوا عليها يف التقعيد والتخريج
بكنااي ا ومرادفا ا ،ومتثَّل اهتمامهم هبا بن تلميح أو إشار ب غيَةَ إحكام
قواعد الصنعة اإلعرابية ،أذكر منهم :ابن مالك( ،)1والرضي( ،)2وأاب حيان(،)3

( )1انظر :شرح تسهيل الفوائد .301/2 ،157 ،107 ،18/1
( )2انظر :شرح كافية ابن احلاج  ،للرضي السرتاابذي .189/4
( )3انظر :التذييل والتكميل  ، 212/4 ،114 ،84/1والبحر احمليط  ،76/2وارتشاف الضرب
.2034/4
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والع ئي( ،)1والسيوطي( ،)2واخلضري( ،)3والدسوقي( ،)4وغريهم من املهتمن
ببيان اللغة يف مصنفا م(.)5
ومما يؤكد غياب مصطلح "القرينة اخلارجية" دون مفهومه خ ل هذه
احلِّقبَة –ما قبل عام 790ه  -أن ابن جين (ت392:ه ) عقد يف خصائصه
اباب يف الدللت ذكر فيه أن القرينة ث ث :لفظية ،وصناعية ،ومعنوية ،وأهنا
يف القو على هذا الرتتي ( ،)6وهي عند ابن اخلباز (ت639:ه ) ،وابن
يعيش (ت643:ه ) إما لفظية أو معنوية( ،)7وعند أيب حيان (ت745:ه ):
«ي َعِّن املر َاد القرائن :اللفظية ،واملعنوية ،واحلالية»( ،)8والقرينة عند ابن هشام
(ت761:ه ) نوعان ،أحدمها غري صناعي وينقسم إل َحال ومقال ،والثان
صناعي خيتص مبعرفته النحويون(.)9

( )1انظر :الفصول املفيد يف الواو املزيد ص.82
( )2انظر :حاشية السيوطي على تفسري البيضاوي .169/1
( )3انظر :حاشية اخلضري .723/2
( )4انظر :حاشية الدسوقي على خمتصر املعان لسعد الدين التفتازان .680/2
( )5انظر :الزركشي :الربهان يف علوم القرآن  ،123/4 ،421/2واخلطي الشربيين :السراج املنري
 ،513/1واآللوسي :روح املعان  ،191/9والقامسي :حماسن التأويل .301/4
( )6انظر :اخلصائص .100/3
( )7انظر :توجيه اللمع ،لبن اخلباز ص ،110وشرح املفصل ،لبن يعيش .72/1
( )8البحر احمليط .167/3
( )9انظر :مغين اللبي ص.789
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هذه التقسيمات اخلاصة ابلقرائن والدلئل غابت عنها القرينة اخلارجية
مصطلحا ،لكن النحوين مل يَغِّ عنهم ذلك النوع من القرائن القائم على
الت زم العقلي بينها وبن مدلوهلا ،أو ما يعرف ابلقرينة العقلية ،فكانوا على
دراية هبا ،وبدورها يف بيان املعىن النحوي الدلل وتوجيهه ،كما أهنم مل يغفلوا
أمهية السيا اخلارجي ،وُتاوزوا ابجلملة حدود أسوارها إل رحاب آفا
خارجية ،وكنوا عن هذا وذاك أبمسا متعدد .
ولعله ُيق للباحث القولَّ :
إن مثة اضطرااب لدى النحوين يف املصطلح
الدال على القرينة اخلارجية ،يعكسه ترددهم يف أن يطلقوا عليها( :مسوغ
خارج)( ،)1و(دليل خارج)( ،)2و(قرينة عقلية)( ،)3وحن استخدموا الستدلل
العقلي يف الدرس النحوي دون أن يستوع ذلك كله مصطلح موحد ،ودون
اضحا يبن حقيقتها ،أو يوضح معاملها ،أو مدى
أن يعطوا هلا
مفهوما و ً
ً
غياب املصطلح
أتثريها على َّ
الرغ ِّم من كثر إحالتهم عليها ،لكننا نعود لنؤكد َ
دون املفهوم.
منتج اجتماعي؛ لذا مل يستبعدوا
واحلق أن حناتنا األوائل أدركوا أن اللغة ٌ
الظروف وامل بسات واألحوال اخلارجية احمليطة ابلنص ومستعمليه ،ووظفوا
( )1انظر :شرح تسهيل الفوائد  ،18/1والتذييل والتكميل  ،84/1وحاشية السيوطي على تفسري
البيضاوي .169/1
( )2انظر :شرح تسهيل الفوائد  ،157 ،107/1والتذييل والتكميل  ،212/4ومغين اللبي
ص ،90والفصول املفيد يف الواو املزيد ص ،82وحاشية اخلضري .723/2
( )3انظر :اإلتقان يف علوم القرآن  ،1607/5وحاشية الدسوقي على خمتصر املعان ،لسعد الدين
التفتازان .680/2

150

توجيه املعَن النَّح ِو ِ ِ
القرينةُ اخلارجيَّةُ ودورها يف ِ
ل
ى ْ ِ
ُ
ي ال ِدىَلِِِ
د .إميان شعبان جودة مرسي البحريي

كل ذلك يف تشكيل قواعد اللغة ،واستخدموه وسيلة من وسائل الفهم
النحوي؛ فأسهم ذلك يف حتقيق التماسك الدلل لكثري من قواعد اللغة.
ومما هو حقيق ابلذكر أن القرينة العقلية –وهي من وجهة نظري إحدى
عناصر القرينة اخلارجية -كانت حاضر ورا تقعيد كثري من القواعد والضوابط
النحوية ،وقد اختذها بعض النحا قسيما للقرينة اللفظية واحلالية ،أو املقالية
واملقامية ،ومنهم من يكتفي ابحلالية عنها ،ابعتبارها جزًا منها(.)1
ولعل احتفا السيوطي ابلعقل؛ إذ أورده من األدلة يف معرض حديثه عن
شروط احلذف( )2يشري إل اعتنا النحا ابلدللة العقلية يف الدرس النحوي.
كذلك أتى ابن مالك على ذكرها حن قيَّد َّ
حد الكلمة ابلدللة الوضعية
احرت ًازا من الدللة العقلية ،قال« :وقيدت الدللة ابلوضع احرتازا من اللفظ
املهمل كديز مقلوب زيد ،فإنه يدل سامعه على حضور الناطق به وغري
ذلك ،دللة عقلية ل وضعية»(.)3
ومن قبلهما َّ
أكد الزجاجي «أن النحو علم قياسي ومسيار ألكثر العلوم
ل يقبل إل برباهن وحجج ،ما خ ما لزم قبوله من علوم الشريعة بعد
وضوح الدلئل وإقامة الرباهن والدلئل العقلية احلقيقية على لزوم احلجة»(،)4

( )1انظر :ظاهر احلذف يف الدرس اللغوي ص.116
( )2انظر :اإلتقان يف علوم القرآن ،للسيوطي .1607/5
( )3شرح تسهيل الفوائد .4/1
( )4اإليضاح يف علل النحو ،للزجاجي ص.41
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واحتكم إليها ابن احلاج يف أماليه يف معرض حديثه عن حد املفعول به
م ِّقًّرا أبن دللته «ليست دللة وضعية ،وإمنا هي دللة عقلية»(.)1
وللباحثن املعاصرين ك م كثري عن القرائن يؤكدون فيه أهنا «يتوصل من
خ هلا إل أمن اللبس الناشئ من تركي املفردات بعضها مع بعض يف
سياقات متقاربة لفظا أو معىنَ ،ث يتم ترجيح حكم على آخر بوساطتها»(،)2
غياب القرينة العقلية(،)3
وهم يستدركون على القدما يف تصنيفهم للقرائن َ
ولعل أبرز من خاض يف احلديث عن القرائن من احملدثن الدكتور متام
()4
وعرف
قسمها إل :لفظية ،ومعنوية ،وحالية ،وخارجية َّ ،
حسان ،كما أنه َّ
القرينة اخلارجية أهنا« :ما يسمونه( Context of Situation)5أو الظروف الت

( )1أمال ابن احلاج .539/2
( )2القرينة النحوية يف األمسا العربية ،دريد عبد اجلليل ،ص ،4وانظر :القرائن املعنوية يف النحو
العريب ،عبد اجلبار توامة ،ص ،17وتضافر القرائن يف توليد املعىن ،ثروت الطوالية ،ص،15
وأمن اللبس يف النحو العريب ،بكر خورشيد ،ص.10
( )3انظر :د /عبد القادر أبو سليم ،القرائن يف النحو ،ص ،117ود /عدوية عبد اجلبار ،القرائن
الدللية للمعىن يف التعبري القرآن ،ص ،172ود /ابن الدين خبولة ،دللة القرائن يف أبنية
الكلمة.32 ،
( )4انظر :اللغة والنقد األديب ،د/متام حسان ،جملة فصول ،اجمللد الرابع ،العدد األول1983 ،م،
ص.127
( ) 5هذا املصطلح مما استقر ترمجته بن اللغوين إل (سيا احلال) ،أو (سيا املوقف) ،بدأ عند
األنثروبولوجين ،وتطور ابستعمال فريث له يف دراسته اللغوية ،ليشري إل الوسط الذي يقع فيه
الك م؛ فيشمل بذلك مجلة العناصر املكونة للموقف الك مي ،ومنها :شخصية املتكلم
والسامع ،وتكوينهما الثقايف ،والعوامل الجتماعية ذات الع قة ابللغة وابلسلوك اللغوي ملن
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صاحبت إنتاج النص ،ومنها أسباب نزول اآلايت القرآنية ،وذكر الظروف
الت قيلت من أجلها اخلطبة أو القصيد »( ،)1وهو بذلك يدعو إل
استحضارها وتوظيفها يف بيان النص ،حمددا جماهلا ابلظروف الت صاحبت
كدا أن
إنتاجه ،بينما يضيف إليه األستاذ عباس حسن
َ
الستدلل العقلي مؤ ً
األمور املستمد من املشاهد الصادقة الدائمة واألحداث التارخيية كانت
قرينة خارجية سامهت يف بيان بعض املعان النَّحوية(.)2
حسان استعمل مصطلح "القرينة
وُتدر اإلشار إل أن الدكتور متام َّ
اخلارجية" يف مقالة وحيد وفريد ؛ إذ مل يرد يف كتبه ومقالته ودراساته
اللغوية ،كما أنه مل ِّ
أيت على ذكره فيما عرض يف نظريته عن "القرائن" ،وكأنه
يشري هبذا املصطلح إل سيا املوقف أو الع قات السياقية ،تلك الفكر الت
استلهمها من عبد القاهر اجلرجان ،واقتفى فيها أثر أستاذه فريث يف نظريته
السياقية( ،)3ولكننا نؤكد أنه مل يغفل هذه القرينة الدللية ،بل اهتم هبا
بوصفها أحد قرائن التعليق ،واعتىن هبا حتت ما ارتضى تسميته ابلقرينة
الجتماعية الكربى( )4املسما يف اصط ح الب غين "املقام" ،وهو وإن
يشارك يف املوقف الك مي ،وأثر النص الك مي يف املشرتكن ،وكل ما يتعلق ابملوقف الك مي
أاي كانت درجة تعلقه .انظر :علم اللغة ،د /حممود السعران ص.311-310
( )1اللغة والنقد األديب ص.127
( )2انظر :النحو الوايف ،األستاذ عباس حسن .229/4 ،559/3 ،368/2 ،391/1
( )3انظر :أصول النظرية السياقية احلديثة عند علما العربية ودور هذه النظرية يف التوصل إل املعىن،
د /حممد سامل صاحل ص.9
( )4انظر :اللغة العربية معناها ومبناها ،د /متام حسان ص.353 ،182
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اختذها يف تلك املقالة قسيما للقرينة اللفظية واملعنوية واحلالية إل أنه عاد
واكتفى عنها ب "القرينة احلالية" تنظريا ومتثي (.)1
منفصل رابط
ويرتا ى للبحث أن ُيَ َّد مصطلح القرينة اخلارجية ب أنه بيا ٌن
ٌ
يصاح الك م ،ويدل على املراد؛ فأكون بذلك قد زدت على التعريف
ظ "منفصل"؛ لتعين هذا النوع من القرائن وحتديده
الصط حي للقرينة لف َ
أبنه خارجي منفصل؛ فيشمل جماهلا جمموع ما ذكره الدكتور متام حسان
واألستاذ عباس حسن وأي دليل خارجي من سيا غري لغوي ،فيتسع بذلك
جماهلا ليشمل الظروف احمليطة ابملتكلم واملتلقي ،وامل بسات الت ُتمع
بينهما ،واألمور املستمد من املشاهد الصادقة الدائمة ،والستدلل العقلي،
واملنطقي.
*****

( )1انظر :السابق نفسه ،والبيان يف روائع القرآن ،د /متام حسان .221/1
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املبحث الثاين :دور القرينة اخلارجية يف توجيه املعَن النحوي الدَلل

تقوم القرينة اخلارجية أحياان ابلعمل على توجيه املعىن النحوي الدلل يف
اجلملة ،فتصرفها حنو وجه معن من أوجه الع قة النَّحوية ،وتزيل ملبسها،
وتبن ما غاب عنها ،وتصحح ما شذ فيها عن قواعد اللغة فرتده إليها ردا
مجي .
ويعىن ابملعىن النحوي ذلك املعىن الذي تكتسبه الكلمة داخل السيا
النحوي ،أي املعىن الناتج عن وضعها يف ع قة خمصوصة مع سائر الكلمات
يف الرتكي ِّ ،
فيحدده بذلك النظام يف اللغة ،واملوقع يف السيا ( ،)1وهو ما
اصطلح على تسميته أيضا ابملعىن الوظيفي .بينما يتوقف املعىن الدلل على
معنين رئيسن ،أوهلما :املعىن املقال مبا يتضمنه من املعىن املعجمي واملعىن
الوظيفي .واثنيهما :املعىن املقامي مبا يتضمنه من ظروف أدا املقال( ،)2وإل
أمهية ذلك التفاعل بن املعىن النحوي واملعىن الدلل أشار الدكتور حممد
عنصر الدلل ابملعىن األساسي يف
محاسة إل أنه كما ميد العنصر النحوي ال َ
العنصر النحوي كذلك ببعض اجلوان الت تساعد
اجلملة ميد العنصر الدلل
َ
على حتديده ومتييزه؛ فبينهما أخذ وعطا وتبادل أتثريي مستمر(.)3

( )1انظر :الوظائف الدللية للجملة العربية ،د /حممد رز شعري ص.19
( )2انظر :اللغة بن املعيارية والوصفية ،د /متام حسان ص ،118ومناهج البحث يف اللغة ،د /متام
حسان ص ،174واللغة العربية معناها ومبناها ص.352 ،39
( )3انظر :النحو والدللة ،د /حممد محاسة ص.113
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تلمس دور القرينة اخلارجية يف توجيه املعىن
وفيما يلي من مطال حماولة ُّ
النحوي الدلل ألهم األبواب والظواهر واألدوات النَّحوية.

َّحوية
املطلب األول :دور القرينة اخلارجية يف توجيه بعض األبواب الن ْ

أوَل :التمييز

القرينة مبا متثله من دليل يعن على الفهم وإزالة اللبس سامهت وبفاعلية
يف بيان الوظيفة النَّحوية ،وأحس أن القرينة اخلارجية كانت معينة للنحوين
يف توجيه املعىن النحوي ،ومن ََثَّ و ِّظ َفت يف شرح املسائل النَّحوية ،ومن ذلك
ما حمله أبو إسحا إبراهيم بن موسى الشاطيب (ت790:ه ) يف قول الشاعر:
ذى ِر ِيِن أ ْ ِ
ش ِام
إين
ب عن ِه ى
أيت املىْو ى
ر ُ
ْر ِِ
ت نىـ َّق ى
ىصطىب ْح اي بىك ُ
ِ ()1
ونِ ْع ىم املىْرءُ ِم ْن ىر ُجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـل ىَتىام
ىَتىيـ ـَّرهُ وىَلْ يىـ ْع ِد ْل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ىـواهُ
ِّ
مدح
حيث ارأتى الشاطيب أن اإلهبام يف قوله (نع َم املَر ) من جهة أنه ٌ
عام كان ُيتاج إل ِّ
مفسر (متييز) ،إل أن القرينة اخلارجية قامت هبذا الدور
البيان ،فجعلت اجلملة غري حمتاجة إل إيضاح ،حىت ابت التمييز فيها
مستدل عليه يؤدي دور التوكيد( ،)2والشاطيب –مع ذلك -ل ميانع أن يؤتَى

( )1البيتان من الوافر :ومها لألسود بن َشعوب اللِّيثِّ ِّي يف :شرح املفصل ( 133/7وفيه :ذَران)،
اَّلل بن سلمة
ولسان العرب  ،73/12واملقاصد النحوية ،للعيين  ،1513/4ولبَ ِّحري بن عبد َّ
اخلري بن قشري يف :الشتقا  ،لبن دريد ص( 101وفيه" :بَك َر" -بفتح الرا -على الرتخيم)،
وب نسبة يف :شرح األمشون  ،50/2ومهع اهلوامع  ،32/3وخزانة األدب ،للبغدادي .395/9
( )2حاصل املسألة أن سيبويه منع اجلمع بن التمييز وإظهار فاعل (نِّع َم وبئس) حبجة أن التمييز يف
األصل يؤتى به لرفع اإلهبام ،ول إهبام إذا ظهر الفاعل ،وعليه ف حاجة إل التمييز ،وأجاز
ذلك املربد ووافقه ابن مالك ،وحجتهما أنه ل مينع منه زوال اإلهبام بدونه .انظر :الكتاب
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اعتبارا ابألصل ،معل ذلك
ابلتمييز مع هذا العارض اخلارجي الدال عليه ً
أبن «املبهم املطلوب تفسريه اب  ،إذا زالت القرينة اخلارجية رجع إل
إهبامه»(.)1
وأحس أن الشاطيب مصي ٌ فيما ذه إليه؛ فإن القرينة اخلارجية مل
حت ِّوج اجلملةَ إل ِّ
مفسر؛ إذ هنضت هي ابلدللة عليه ،وكفلت اجلملةَ التبين
والتفسري ،ووجهتها حنو معىن حنوي مل يك ليثار لول ظ هلا الدللية ،فمما ل
شك فيه أن املعرفة الذهنية لدى املتكلم والسامع أزالت اإلهبام املنوط ابلتمييز
رفعه؛ فلم يعد لديهما حاجة إل ذكره.
ستشهد به يف هذا املقام قوله تعال﴿ :ف ِِهَ
ويرتا ى ل أنه خري ما ي َ
كٱۡل ِجارة َِأوَأش ُّدَقسوَة﴾ {البقر }74:؛ ألن التمييز إن كان يف األصل يؤتى به لرفع
اإلهبام ،فإن القرينة اخلارجية يف اآلية الكرمية أحالته إل وظيفة أخرى -وهي
التوكيد يف املستوى الدلل ل الوظيفي -بقو دللتها على بيان املبهم ،وتركته
من بعدها مستدل عليه يؤدي الوظيفة الدللية للتوكيد؛ إذ أفصحت عنه
القرينة اخلارجية قبل أن ت ِّ
فص َح عنه اآلية نصا.

وفصل الشاطيب القول؛
 ،177/2واملقتض  ،148/2وشرح تسهيل الفوائد َّ ،15-14/3
عارض خارج صار به التمييز مستدل عليه ،حنو هذا البيت،
رض للك م
ٌ
فذه إل أنه إن َع َ
ف مانع من اإلتيان به ابعتبار األصل ،وأما حنو" :نِّع َم الرجل" فليس فيه ما ُيتاج إل بيان ،ل
يف أصله ول يف استعماله ،ف ُيتاج إل ِّ
مفسر يَصري توكيدا مع قرينة خارجية ،فصار التمييز هنا
ل فائد له حبال .انظر :شرح الشاطيب أللفية ابن مالك ،إلبراهيم بن موسى الشاطيب .518/4
( )1شرح الشاطيب أللفية ابن مالك .518/4
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وجدير ابلذكر أن إشار الشاطيب إل القرينة اخلارجية يف هذا املوضع تعترب
ٌ
أول ظهور ملصطلح "القرينة اخلارجية" يف املصنفات النحوية.

اثنيا :املفعول معه
شاهدا على أن القرينة اخلارجية
وهو من األبواب النَّحوية الت تقف
ً
سامهت يف توجيه املعىن النحوي ،وأن النحا فطنوا إل أن الوظيفة النَّحوية ل
تتأتى من شرائط الرتكي فحس  ،بل حتصل من التفاعل والتناس بن
تلك الوظيفة النَّحوية واملفرد الت تشغلها يف بنا اجلملة ،أو مبعىن آخر أهنم
ربطوا بن الوظيفة النَّحوية والعقل ،فقد لحظ النحا أن املعطوف إن مل
تتناس دللته يف مشاركة املعطوف عليه يف احلكم على الوجه الذى يقتضيه
العقل خرج إل وظيفة حنوية أخرى تناس دللته وهي املعية ،حنو :ل تنهَ َعن
يح وإتيانَه ،فلما استحال عق أن حتمل الواو فيه على العطف؛ فيكون
ال َقبِّ ِّ
موَّداها :ل تنه عن القبيح ول تنه عن إتيانه ،وهو تناقض م ِّ
فس ٌد الك َم وغري
ٌ
َ
َ
َ
مراد قطعا ،وأيابه العقل ،وحتَّم املنطق أن يكون املراد :ل تنهَ عن القبيح مع
إتيانه؛ لذا فقد جعل النحا الواو فيه للمعية واملصاحبة ،ل للعطف.
وهو ما عرب عنه ابن هشام بقوله :إن النص فيه على املعية ملانع
معنوي( ،)1ويراه البحث مانعا عقليا واستدلل خارجيا وقف حائ دون
ومنَ َع من مشاركة ما بعد الواو ملا قبلها يف احلكم ،مع أنه
صحة العطفَ ،
ليس يف تركي اجلملة ما مينع منه؛ ولذا أحس أن القرينة اخلارجية يف ابب

( )1شرح قطر الندى وبل الصدى ،لبن هشام ص.232
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غ
سو َ
املفعول معه كانت ضابطا أساسيا يف بيان املعىن النحوي وتوجيههَّ ،
وج َعلَه مقبول ،وأحس أن
الصحة النَّحوية والدللية هلذا الرتكي وأشباههَ ،
حناتنا القدامى قد انتبهوا إل أتدية القرينة اخلارجية هذا الدور يف ابب املفعول
معه ،وإل فلماذا حبثوا عن علة نصبه وحكمه؟(.)1
وقد كان أبو حيان أقرب إل التصريح هبذه الوظيفة الدللية للقرينة
نص يف هذا الباب على أنه «إذا كانت
اخلارجية يف ابب "املفعول معه" حن َّ
الواو عاطفة احتمل الك م ،إل أن تكون قرينة ،فيكون ذلك من خارج ل
من الواو نفسها»(.)2
كل دللة ما بعد الواو على
وُتدر اإلشار إل أن الدكتور متام حسان أو َ
املفعول معه إل املعية ابعتبارها قرينة معنوية تتضافر معها الواو لبيان إعراب
ما بعد هذه الواو(.)3
عرف بالم العهد واَلستغراق
اثلثا :املُ َّ
يف -لفظا -على سبيل تنزيله
استحق َّ
املعرف ب م العهد الذهين التعر َ
منزلة املعهود يف ذهن السامع مع أنه ل عهد به يف الواقع ،فيجي مبتدأ ،وذا
ويقر النحويون أن مؤداه
حال ب مسوغ ،ووصفا للمعرفة ،وموصوفا هباُّ ،

( )1انظر :األصول يف النحو  ،211/1واإلنصاف يف مسائل اخل ف  ،207-206/1وارتشاف
الضرب  ،1485/3وشرح قطر الندى وبل الصدى ص  ،232وشرح األمشون ،499/1
وحاشية الصبان .205/2
( )2التذييل والتكميل .142/8
( )3انظر :اللغة العربية معناها ومبناها ص..225 ،199
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مؤدى النكر ؛ ولذا ُتري عليه أحكامها( ،)1أي أنه يف املعىن كالنكر  ،بعض
غري معن ،عند قيام القرينة الدالة على ذلك؛ ولذلك يعامل مدخول هذه
ال م معاملة النكر فيوصف ابجلملة ،كما توصف النكر  ،كقول الشاعر:
ِ ِ ()2
َِّ
ْت ىَل يىـ ْعنيِن
سبُِّن
فى ىم ى
ت قىـل ُ
ت ُُثَّ ى
ض ْي ُ
ىولىىق ْد ُأم َّر ىعلىى اللئيم يى ُ
فإن مجلة (يسبين) جيوز إعراهبا يف موضع احلالية من حيث إن (اللئيم)
نظرا إل
معرفة ،وجيوز إعراهبا يف موضع الوصفية من حيث إن (اللئيم) نكر ً
القرينة(.)3
يعقوب
ومن أمثلة هذه ال م :لفظ (الذئ ) يف قولِّه تعال -حكايةً عن
َ
ْ

ُ ْ
ْ
ُ
ب﴾{يوسف ،}13:واملراد هاهنا الفرد املبهم
عليه الس م﴿: -وأخافَأنَيأكل ُهَاَّلِئ ُ َ

من حقيقة الذئ  ،وليس احلقيقة َُ نفسها ،من حيث وجودها يف مجيع
األفراد؛ إذ يستحيل أن ُتتمع الذائب كلها على أكله ،ول احلقيقة من حيث
وجودها يف فرد بعينه؛ إذ ل عهد يف اخلارج بذئ معن؛ فتعن أن يكون

( )1انظر :شرح األمشون  ،167/1وحاشية السيوطي على تفسري البيضاوي  ،169/1وحاشية
الصبان .260/1
( )2البيت من الكامل ،وهو لرجل من بين سلول يف :الكتاب  ،24/3واملقاصد النحوية
 ،1552/4وشرح شواهد املغين  ،310/1ولشمر بن عمرو احلنفي يف :األصمعيات ص،126
ضيت َعنه).
ولع َم َري بن جابر احلنفي يف :احلماسة ،للبحرتي ص( 349وفيه :فَ َم َ
( ) 3انظر :حاشية اإليضاح يف علوم الب غة ،للقزويين ،حتقيق حممد عبد املنعم خفاجي ،دار اجليل،
بريوت ،ط.30/2 ،3
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املراد فردا مبهما من أفراد احلقيقة دلت عليه القرينة اخلارجية ،وليس املعرف
ابل م إذ هو موضوع للحقيقة نفسها(.)1
وكذلك لم الستغرا فإن املعرف هبا يراد به احلقيقة من حيث وجودها
يف مجيع األفراد عند قيام القرينة الدالة على ذلك( ،)2ومن أمثلة هذه ال م:
ْ
َّه َاد ِّ) يف قوله تعالَ﴿ :عل ُِمَ الغيْ ِبَ والشهادَة ِ﴾{األنعام،}73:
لفظ (الغَي ِّ ) و(الش َ
أي :كل غي وشهاد .
املعرف ب م
ف ب م العهد الذهين وكذلك َّ
وجممل القول :إن َّ
املعر َ
الستغرا كليهما موضوعٌ للحقيقة ،وما َمحَله على الفرد املبهم يف ال م
األول ،ومجيع األفراد يف ال م الثانية إل قرينة خارجية دلت على ذلك ،ولعل
هذا مقصود السيوطي بقوله « :ال م إما لتعريف العهد ،أو لتعريف اجلنس،
 ...وأن الستغرا والعهد الذهين راجعان إل التعريف اجلنسي ،ومستفادان
من األمور اخلارجة عن مدلول ال م واملعرف هبا»(.)3
وقري من هذا إشار سيبويه إل دور ذلك السيا اخلارجي يف حتديد
دللة الكلمة احمل ابأللف وال م ،يقول« :مررت برجل ،فإنك إمنا زعمت
أنك إمنا مررت بواحد ممن يقع عليه هذا السم ،ل تريد رج بعينه يعرفه
عرفه ،فتقول:
املخاطَ  .وإذا
َ
أدخلت األلف وال م فإمنا تذكره رج قد َ

( )1انظر :شرح األمشون  ،167/1واملنهاج الواضح للب غة ،د /حامد عون .114/4
( )2انظر :متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،لناظر اجليش .829-828/2
( )3حاشية السيوطي على تفسري البيضاوي .169/1
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عهده ما تذكر من
الرجل الذي من أمره كذا وكذا؛ ليتوهم الذي كان َ
أمره»(.)1

رابعا :الزمن النحوي
حديث عن إفاد (كان) عموم األزمنة الث ثة (املاضي واحلال
للنحا
ٌ
جل شأنه ،وقد عزا
والستقبال) حن خي َرب هبا عن صفة أزلية اثبتة يف حقه َّ
أبو حيان هذه الدللة إل قرينة خارجية أشار إليها بقوله« :ومن تعقل حقيقة
املضي مل يشك يف الدللة على النقطاع ،لكن مثل قوله تعال:

﴿وَكنَ ُ
اَّللَ

غ ُفورَاََرحِيمَا﴾{النسا  ،}96:وإن دل على املاضي املنقطع ،فإنه يعلم أن هذه
الصفة اثبتة له يف األزمان كلها من دليل خارج ل من حيث وضع
اللفظ»(.)2
ويبدو ل أن نص ك م أيب حيان يعكس أنه كان أقرب ما يكون إل
احلديث عن زمن حنوي حتدده القرائن وامل بسات ول يقتصر يف حتديده على
الصيغ ودللة املفردات.
وقري ٌ منه قول الزركشي« :فحيث وقع اإلخبار ب "كان" عن صفة ذاتية
فاملراد اإلخبار عن وجودها وأهنا مل تفار ذاته ،وهلذا يقررها بعضهم ب (ما
زال) فرارا مما يسبق إل الوهم إن كان يفيد انقطاع املخرب به عن الوجود
لقوهلم دخل يف خرب كان ،قالوا فكان وما زال جمازان يستعمل أحدمها يف
معىن اآلخر جمازا ابلقرينة ،وهو تكلف ل حاجة إليه ،وإمنا معناها ما ذكرانه
( )1الكتاب .5/2
( )2التذييل والتكميل .212/4
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من أزلية الصفةَ ،ث تستفيد بقا ها يف احلال وفيما ل يزال ابألدلة العقلية
وابستصحاب احلال»(.)1
ويبدو ل أن حديث أيب حيان حجةٌ تؤكد أن حناتنا لحظوا أن القرائن
اخلارجية قد تضيف ظ ًل دلليةً إل الصيغة ،وتصرفها إل حدود أخرى،
وأهنم مل يَع َهدوا بتحديد الزمن النحوي إل الصيغة وحدها؛ ومن ََث رأوا أن
املقام الديين الذي اكتنف الفعل (كان) يف قوله تعال:

ُ ُ
اَّللَ غفوراَ
﴿وَكنَ

رحِيمَا﴾{النسا  }96:كان هو مصدر حتديد الزمن ل الصيغة ،و َّ
أن «الستمر َار
ستفاد من قرينة وجوب كون هللا مسيعا بصريا.)2(»...
م ٌ
ومن ال فت للنظر أن ابن مالك ارأتى أن األدو ِّ
ات الداخلة على الفعل
فتصرفه من احلال إل املضي والعكس قرينةٌ خارجيةٌ تصرف الفعل عن دللته
ِّ
"مسوغ من خارج" ،وهو هبذا ينحو ابلقرينة
الوضعية ،أشار إليها بقوله
منحى مغايرا؛ إذ جعل دللة الكلمة حدودها ،وما جاوزها -وقد
اخلارجية ً
أبعدها عن دللتها الوضعية -مسوغا خارجيا حىت وإن جاورها يف الرتكي .
ولعل دافعه إل ذلك كان الغاية التعليمية وحرصه على عدم التناقض
حن رأى صيغة الفعل الصرفية تغاير دللته السياقية ،ففطن إل أن الضمائم
واألدوات تعن يف حتديد الزمن النحوي ،وهو ما عدَّه قرينة خارجية عن بنا
الفعل وصيغته ،أو مسوغا من خارج على حد تعبريه.

( )1الربهان يف علوم القرآن .123/4
( )2شرح كافية ابن احلاج  ،للرضي .189/4
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يقول ابن مالك يف هذا الشأن« :إن إط املضارع مرادا به املضي،
وإط املاضي مرادا به الستقبال ،يتوقف على ِّ
مسوغ من خارج حنو :لو
تقوم أمس لقمت ،وإن قمت غدا قمت ،فلول (لو) و(إن) ما ساغ إعمال
(تقوم) يف (أمس) ،ول (قمت) يف (غدا)»(.)1
كما ارأتى ابن مالك أن الفعل املاضي قد ينصرف عن دللته على
املضي ويدل على الستقبال يف مواضع( )2هي :بعد مهز التسوية حنو :سوا
لي أقمت أم قعدت ،وبعد حرف التحضيض حنو :ه فعلت ،وبعد
ع َّ
ُ
ْ ُ ُ ُ ُ ْ ْ ُ
اه ْم ُ
َجلُوداَغ ْْيهَا﴾{النسا ،}56:
ضجتَجلودهمَبدْل
(كلما) حنو قوله تعالُ﴿ :كماَن ِ
ْ
ْ ْ ُ
جتَ فولَ و ْ
ثَ خر ْ
ج ِدَ
جهكَ ش ْطرَ الم ْس َِ
وبعد (حيث) حنو قوله تعال﴿ :ومِنَ حي
ِ
ْ
ْ
ام﴾{البقر  ،}149:والواقع صلة حنو قوله تعال﴿ :إَِلَ اَّلِينَ تابُواَ م ِْنَ قبْ ِلَ أنَ
اۡلر َِ
ْ
ْ ْ ْ
اعل ُمواَ أنَ اَّللَ غ ُف ٌ
ِيم﴾{املائد  ،}34:والواقع صفة لنكر عامة
ورَ رح ٌَ
تقد ُِرواَ علي ِهمَ ف
كحديث «نىض ىَّر َّ
ىد ىاها ىك ىما ىَِس ىع ىها»(.)3
اَّللُ ْام ىراءا ىَِس ىع ىم ىقال ِىِت فىأ َّ
م حظة ابن مالك تلك جديرٌ ابلثنا ؛ إذ مل يوكل زمن الفعل إل الصيغة
وحدها ،ومل جيعل هلا وظيفة حامسة يف الدللة على الزمن ،بل أشرك معها يف
ذلك األدوات والقرائن ،ومنها القرينة اخلارجية الت اتسع لديه جماهلا ليشمل
األدوات الداخلة على الفعل فتصرفه من احلال إل املضي والعكس ،وتلك
الت ِّ
توجه دللته من املاضي إل الستقبال.

( )1شرح تسهيل الفوائد .18/1
( )2انظر :شرح تسهيل الفوائد .32-31/1
( )3أخرجه الرتمذي ( ،)2659وابن ماجه ( ، )332وأمحد (.)4157
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أي ،فأحال دللة الفعل
ابن مالك الر َ
وُتدر اإلشار إل أن أاب حيان وافق َ
املاضي على الستقبال يف هذه األمثلة إل قرينة خارجية متمسكا ببقا الفعل
يف دللته على أصل وضعه قائ « :والذي يظهر احلمل على املضي إلبقا
اللفظ على موضوعه ،وإمنا فهم الستقبال فيما مثل به من خارج»(.)1
ويبدو ل أن هذه النصوص تعكس وعيا من لدن حناتنا بدور القرينة
اخلارجية يف بيان الزمن النحوي ،وكيف أهنا سامهت يف توجيهه ،وأهنم جعلوا
احلق يف أن تصرفه من احلال إل املضي والعكس ،ليس هذا فحس  ،فقد
هلا َّ
ارأتوا أهنا منوط هبا أيضا تعين دللة الفعل املضارع على احلال أو
الستقبال()2؛ ويف ذلك قالوا :إن الفعل يدل على أحد األزمنة الث ثة بذاته
ل بقرينة خارجة عنه ،أما تعين احلال أو الستقبال يف الفعل املضارع فإن
ص ِّ
الشهاب على أهنا قرينة خارجية( ،)3وتلك
الفعل ل يفيده إل من قرينة ن َّ
اإلفاد إمنا هي تعين للمراد ل تعين للزمن؛ ألن الفعل يدل عليه وضعا،
لكنهما -أي احلال والستقبال -وإن اشرتكا يف صيغة املضارع إل أن إط قه
على كل واحد منهما يتوقف على مسوغ من خارج؛ ف «يَرتجح احلال مع

( )1التذييل والتكميل  ،114/1وانظر :ارتشاف الضرب .2034/4
( )2انظر :املرُتل ص ،15وشرح تسهيل الفوائد  ،21/1وارتشاف الضرب  ،2030/4ومتهيد
القواعد  ،183/1ومهع اهلوامع .36/1
( )3انظر :حاشية الشهاب .81/1
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التجريد ،ويتعن عند األكثر مبصاحبة اآلن وما يف معناه ،وب م البتدا ،
ونفيه بليس و"ما" و"إن"»(.)1
وأحسبها قرائن لفظية دالة على املراد ،وليست حباجة إل أمر خارج،
لغوي كالشهاب اخلفاجي قرينةً خارجية ،ومما هو حقيق
وإن أطلق عليها ٌّ
ابلذكر أن هذه القرائن املصاحبة للك م املتصلة به ،وتقع يف مساقه اللغوي
تعرف لدى الباحثن املعاصرين ابلسيا اللغوي ،ذاك السيا الذي «يعتمد
على عناصر لغوية يف النص من ذكر مجلة سابقة أو لحقة ،أو عنصر يف
مجلة سابقة أو لحقة ،أو يف اجلملة نفسهاِّ ،
ُيول مدلول عنصر آخر إل
دللة غري املعروفة له»(.)2
*****

( )1تسهيل الفوائد ص.5
( )2النحو والدللة ص ،116وانظر :السيا اللغوي يف النص القرآن ،خليل خلف بشري ص،242
والسيا اللغوي وإنتاج املعىن ،غسان غنيم ص.147
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َّحوية
املطلب الثاين :دور القرينة اخلارجية يف توجيه بعض الظواهر الن ْ

أوَل :احلذف
لقد سامهت القرينة اخلارجية -بقدر غري يسري -يف ضبط قواعد اللغة،
واستأنس هبا النحويون -أكثر ما يكون -يف ابب احلذف ،ووجدوا فيها
مهادا خيلَد إليه يف تقدير احملذوف ،وتواجدت – ولو مواربة -يف سيا
تعليلهم حذفه؛ إذ عولوا عليها يف تقديره ،ومن ذلك :حذف املضاف يف حنو
ٓ
ك﴾{الفجر ،}22:إذ رأى بعض العلما أنه يستحيل صحة
قوله تعال﴿ :وجاء َر ُّب َ
الك م عق يف هذه اآلية إل بتقدير مضاف حمذوف؛ ألن نسبة اجملي إل
هللا تعال مستحيل ،ملا تقتضيه من املكانية والنتقال ،وهو سبحانه منزه عن
عوارض األجسام( ،)1يقول ابن هشام يف تقدير املضاف احملذوف« :أي
أمره؛ لستحالة احلقيقي»(.)2
وجعل السيوطي العقل يف اآلية الكرمية قرينة دلت على أصل احلذف
وعلى تعين احملذوف ،فقال« :واتر يدل العقل أيضا على التعين حنو:
ك} أي أمره مبعىن عذابه؛ ألن العقل دل على استحالة جمي
{ َو َجآ َ َربُّ َ
البارئ؛ ألنه من مسات احلادث وعلى أن اجلائي أمره»( ،)3وقري ٌ منه قول
الدسوقي بدللة العقل على احلذف وتعين احملذوف «حنو{ :وجَا ٓءََر ُّبكَ}،
( )1انظر :مغين اللبي

ص ،811واإلتقان يف علوم القرآن  ،1608/5وحاشية الدسوقي على

خمتصر املعان لسعد الدين التفتازان .680/2
( )2مغين اللبي ص ،811وانظر :شرح األمشون  ،172/2والتصريح مبضمون التوضيح .55/2
( )3اإلتقان يف علوم القرآن .1608/5
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فالعقل يدل على امتناع جمي الرب تعال وتقدس ،ويدل على تعين املراد
أيضا ،أي :أمره أو عذابه»(.)1
والباحث مع الرأي القائل إن أمسا هللا تعال وصفاته توقيفية ل جمال
جل وع  -ما أثبته لنفسه ب كيفية ،وليس
إلعمال العقل فيها ،فنثبت هلل – َّ
لنا أن ننفيها عنه مبوج عقولنا ،ولكين تعرضت آلرا بعض النحوين يف
اآلية السابقة ،من ابب الستشهاد هبا على استنادهم على القرينة العقلية يف
احلذف وتعين احملذوف.
ْ ُ ْ
وقيل يف قوله تعالُ ﴿ :حرم ْ
ك ُمَ الميْت َُة﴾{املائد  :}3:إن هناك مضافا
تَ عل َي
ِ
حمذوفا بدللة العقل على حذفه ،يقول السيوطي« :إن العقل يدل على أهنا
ليست احملرمة؛ ألن التحرمي ل يضاف إل األجرام ،وإمنا هو واحلل يضافان
فمستفاد من
إل األفعال ،فعلم ابلعقل حذف شي  ،وأما تعيينه وهو التناول
ٌ
الشرع وهو قوله ﷺ« :إِ ََّّنىا ىح ُرىم أى ْكلُ ىها»()2؛ ألن العقل ل يدرك حمل احلل
ول احلرمة»(.)3
وهكذا أحالنا السيوطي -يف معرفة املضاف احملذوف وتعيينه -إل
قرينتن خارجيتن ،ومها القرينة العقلية بدللتها على أصل احلذف ،والسنة
( )1حاشية الدسوقي على خمتصر املعان لسعد الدين التفتازان .680/2
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الذابئح والصيد ،ابب جلود امليتة ص ،62وفيه أ َّ
ول
َن َرس َ
ال« :إَِّّمنَا َحرَم
«ه َّ استَمتَعتم ِّإبِّ َه ِّاهبَا؟» قَالوا :إِّ َّهنَا َميِّتَةٌ ،قَ َ
اَّللِّ ﷺ َمَّر بِّ َشا َميِّتَة ،فَ َق َ
َّ
الَ :
أَكل َها» ،وكذلك أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب احليض ،ابب طهار جلود امليتة ابلدابغ
.190/1
( )3اإلتقان يف علوم القرآن .1607/5
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بدللتها على تعيينه ،ولولمها ملا ف ِّهم املقصود من التحرمي يف اآلية ،إذ قد
ُي َمل على ملسها وأكلها والستفاد من جلودها وغري ذلك.
وقري من ذلك الستدلل العقلي قولك :شرب زي ٌد فَ َس ِّكر ،انظر كيف
يتعن عليك يف هذا املثال تقدير املفعول به احملذوف ابخلمر وأشباهه؛ إذ
أوج الستدلل العقلي أن يكون املشروب مس ِّكًرا.
ومما دلت فيه القرينة اخلارجية على الصفة احملذوفة قول الشاعر:
()1
ب ذا تُ ْد ىرإٍ
ت يف احلىْر ِ
ط ىش ْيـئاا وىَلْ أ ُْمنى ِع
فىـلى ْم أُ ْع ى
وقى ْد ُكنْ ُ
ط شيئًا طائ أو مرضيا( ،)2وعلله ابن هشام بدفع التناقض؛ إذ
أي :أع َ
ط َشي ئًا) مع قوله (وَمل أمنَع)(،)3
لول هذا التقدير وحنوه لتناقض قوله (فَلَم أع َ
وانقشه الدماميين أبن تقدير الصفة إمنا هو لتحري الصد قائ « :إن الواقع
أنه أعطى شيئا لكنه مل يرضه ،فيحتاج إل تقدير صفة يكتسي الك م هبا
جلباب الصد  ،وإل فعدم اإلعطا ل يناقض عدم املنع»( ،)4ورده الشمين
بقوله« :وقد يقال هو وإن مل يناقضه عق ً لكنه يناقضه عرفًا»(.)5

( )1البيت من املتقارب ،وهو للعباس بن مرداس السلمي يف ديوانه ص ،111والشعر والشعرا  ،لبن
قتيبة  ،736/2ولسان العرب .72/1
( )2انظر :البحر احمليط .296/5
( )3انظر :مغين اللبي ص ،818والتصريح مبضمون التوضيح .119/2
( )4حاشية الدماميين  ،258/2وانظر :التصريح مبضمون التوضيح  ،119/2وحاشية الصبان
.105/3
( )5حاشية الشمين .258/2
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أي َّ
أن ابن هشام اتَّكأ يف تقدير الصفة احملذوفة على إعمال العقل ودفع
ط َشي ئًا) وقوله( :وَمل أمنَ ِّع).
التناقض بن قول الشاعر( :فَلَم أع َ
واستلزم األمر من الدماميين -يف مناقشته -الرجوع إل الظرف الذي قيل
فيه البيت ،فقال« :قاله يف أبيات حن أعطى النيب ﷺ املؤلفة قلوهبم من
غنائم حنن مائة مائة ،وأعطاه أابعر ،وهي:
ِّ
ن عيَ ي نَةَ واألَق َرِّع
وهن َ العبَ ي
أ ََُت َعل َهنِّيب َ
د بَ َ
ط َشي ئًا وَمل أمنَع
وقَد كنت يف احلَر ِّب ذا تد َرإ فَلَم أع َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
اس ِّيف َجم َم ِّع
س يَفوقَان مرَد َ
َوَما َكا َن حص ٌن َوَل َحاب ٌ
()1
ض ِّع اليَوَم َل ي رفَ ِّع
وما كنت دو َن ام ِّرئ ِّمن هم
َوَمن تَ َ
َ
()2
فقال النيب ﷺ اقطعوا لسانه عين ،فزادوه حىت رضي»  ،ونلحظ أن
كليهما –ابن هشام والدماميين -استحضر قرينة خارجية استأنس هبا يف
التحليل والتعليل ،متثلت لدى ابن هشام يف الستدلل العقلي ،وقد اختذه
عول الدماميين -يف مناقشته -على مناسبة
ت َكأ ً يف تقدير احملذوف ،بينما َّ
القصيد .
ومما دلت فيه القرينة اخلارجية على املوصوف احملذوف قوله تعال لداود

ْ ْ
ْ
الَّسدَِ﴾{سبأ ،}11:فسابغات تعين
غاتَ وقد ِْرَ ِِفَ
عليه الس م﴿ :أ ِنَ اعملَ ساب ِ ٍ
واسعة ،وهي صفة ملوصوف حمذوف تقديره (دروعا) دلت عليه القرينة

( )1األبيات من املتقارب ،وهي للعباس بن مرداس السلمي يف ديوانه ص( 112 ،111وفيه:
وما كنت دو َن ام ِّرئ ِّمن هما).
فَأَصبَ َح َهنِّيب َ
وهن َ ،...
( )2حاشية الدماميين .257/2
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احلديد لداود ،فكان كالشمع يصرفه بيده كيف
اخلارجية؛ فإن هللا تعال أََل َن
َ
يشا من غري انر ول ضرب مبطرقة؛ ألنه عليه الس م أح أن أيكل من
كس يده ،فعلمه هللا صنعة الدروع ،ويسرها له ،وكان أَول من اختذها(.)1
وسوغت حذفه؛
هذه احلقائق التارخيية دلت على املوصوف احملذوف َّ
فجا التعبري القرآن أكثر قو وب غة ،كما أن القرينة العقلية هنا جعلت من
ذكر الصفة إع ًما ابملوصوف ،وعليه حنمل قول سيبويه يف تعليل حذف
املوصوف« :ح ِّذف ختفيفا ،واستغنا بعلم املخاطَ مبا يعين»(.)2
ومن احلذف الذي دلت فيه القرينة اخلارجية على احملذوف :حذف مجلة
الصلة ،حنو قول الشاعر:
ِ ()3
ك ُُثَّ ىو ِِج ْه ُه ْم إلىْيـنىا
اْجى ْع ُْجُـ ـ ـ ـ ــو
ىَْن ُن األُىَل فى ْ
ىع ى
أراد حنن األل ع ِّرفَت شجاعتهم ،أو ع ِّرفوا بعدم مبال م أبعدائهم ،أو ل
خيفى أمرهم على أحد ،أو ل َهنَاب املوت ،فحذفت مجلة الصلة ،وما دل
عليها سوى أن قوله( :حنن األل) كان يف سيا الفخر؛ إذ إن القصيد يف
مقام التفاخر والتباهي؛ ولذا ما ح َّق لنحوي يف تقديرها إل أن يقدرها
بكلمات تدل على الفخر أو حنو ذلك(.)4
( )1انظر :جامع البيان  ،223-222/19ومعان القرآن وإعرابه  ،244/4والكشاف .571/3
( )2الكتاب .346/2
َِّ
وعا) ،وأمال ابن
( )3البيت من الكامل ،وهو َلعبِّيد بن األبرص يف ديوانه ص119
(وفيه:مجع مج ً

الشجري  ،42/1وخزانة األدب .289/2
( )4انظر :شرح تسهيل الفوائد  ،236/1والتذييل والتكميل  ،172/3واملقاصد النحوية ،458/1
وشرح األمشون .147/1
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وملا كان األصل يف مجلة الصلة أن يؤتَى هبا للتبين والتوضيح؛ لذا ما جاز
هنا حذفها إل لقو ما دل عليها إابن حذفها ،وهي القرينة اخلارجية الت
أحالتنا –يف البيت السابق -إل مناسبة القصيد ()1؛ وبسب من هذا ساغ
حذفها.
ولقائل أن يقول :إن هناك تشابكا بن القرينة املعنوية واخلارجية يف ك م
األستاذ عباس حسن ،إذ يقول« :وقد حتذف الصلة من غري أن يكون يف
الك م قرينة لفظية تدل عليها ،وإمنا تكون هناك قرينة معنوية يوضحها املقام؛
كالفخر ،والتعظيم ،والتحقري ،والتهويل  ...فمن أمثلة الفخر أن يسأل القائد
قائدا هزمه :من أنت؟ فيجيبه
املهزوم البادي عليه وعلى ك مه أثر اهلزمية ً
املنتصر :أان الذي  ...أي :أان الذي هزمتك .فقد فهمت الصلة من قرينة
خارجية ،ل ع قة هلا أبلفاظ اجلملة»( ،)2ومن َثَّ لزم التأكيد أن املقام -وهو
كربى القرائن -ميدان بقرائن حالية ،ومعنوية ،وخارجية( ،)3ول تعارض يف
دللته عليهم.
كما َكثر حذفهم إايها –أعين مجلة الصلة -عند استعظام شي و ويله
بقصد اإلهبام بعد (اللَّتَ يَّا) و(الَّت) ،وقد أحملت إليها القرينة اخلارجية ،أي :الت
( )1بيت الشاهد من قصيد خياط هبا َعبِّيد بن األبرص امرأ القيس بن حجر الكندي منكًِّرا عليه
ديده ابلنتقام ،ومعريه مبقتل أبيه ،ومفاخرا بقومه بين أسد ،ومطلع القصيد :
ِّل ِّ
لل َو َحي نَا .انظر :خزانة األدب .289/2
اي ذا امل َخ ِّوفَنا بَِّقت
أبيه إذ ً
( )2النحو الوايف .391/1
( )3انظر :اللغة العربية معناها ومبناها ص ،354-351 ،150واللغة والنقد األديب ص.127
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من فظاعة شأهنا َكيت وَكيت ،ومن َث التزم العرب فيها حذف الصلة« ،وإمنا
حذفوا ليومهوا أهنا بلغت من الشد مبلغا تقاصرت العبار عن كن ِّه ِّه»(.)1
ومن املواضع الت أفصح فيها النحا عن مصطلح القرينة اخلارجية نصا،
وعولوا عليها يف وضع القاعد حديث الصبان يف شرحه على األمشون حن
حاول أن يوضح املراد من كون القرينة ِّجميز حلذف خرب )لول( المتناعية إذا
وإليك نص الصبان الذي حاول من خ له الوقوف على
كان كوان مقيدا؛ َ
ماهية القرينة اخلارجية ،يقول دفعا لعرتاض ساقه« :ألنه إن أراد اخلارجية عن
ك م "لول" ورد عليه أن القرينة مع القيد قد تكون من نفس الك م ،وإن
كانت غري نفس "لول" كما يف :لول أنصار زيد محوه ما سلم ،ولَولَ الغِّمد
ِّ
لسال؛ لدللة األنصار على احلماية ،والغمد على اإلمساك ،وإن أراد
ميسكه َ
اخلارجية عن "لول" وإن كانت من الك م -وهذا هو املتبادر من عبارته -ورد
عليه أن اعتبار دللة "لول" يف وجوب احلذف دون دللة غريها من أجزا
الك م حتكم ،وهلذا قال سم يف اجلواب ما نصه :كأهنم اعتربوا يف وجوب
مدلول عليه من الك م ل من قرينة خارجية عن
احلذف أن يكون اخلرب ً
الك م اعتنا ابخلرب»(.)2

( )1التصريح مبضمون التوضيح .142/1
( )2حاشية الصبان .316/1
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ويبدو ل أن حذف اخلرب مع الكون املقيد يف حنو" :لول أنصار زيد
هللك" كان مسوغه قرينةً خارجية فَطَن إليها ابن مالك( ،)1وأشار إليها أبو
ونص عليها الصبان( ،)3قرينةً أفصحت عنه وكفته عن الذكر حىت
حيان(َّ ،)2
فرتض فيه أن يكون
ابت التصريح هبذا اخلرب املدلول عليه حلنا؛ ألن اخلرب ي َ
حمط الفائد ؛ ومن َث ارأتى بعضهم أن يعربه حال أو بدل(.)4
عول النحا فيه كثريا على
هذا ،وابب احلذف ابب واسع يف العربيةَّ ،
سوغت تلك
القرائن ،وأكثروا فيه من مراجعة السيا
ُّ
لتلمس القرائن الت َّ
اإلسقاطات ،ومنها القرينة اخلارجية الت كان هلا دور مهم يف كشف
ِّ
ابلنص عليه ،وقد
احملذوف؛ بدللتها على أصل احلذف ،بل وتعيينه أحياان،
اقتصرت فيه على املواضع الت أشار النحا فيها بدور للقرينة اخلارجية تصرُيا
وصول إل وظيفتها
أو تلميحا ،حيث إن موضوع البحث يتناول مواضعها ً
ودللتها يف ضو أقوال النحوين ،وإل فغريها من القرائن اللفظية واملعنوية
قامت بدور ل جيحد يف كشف احملذوف يف ابب احلذف.
( )1يقول ابن مالك« :فلو أريد كون مقيد مدلول عليه جاز اإلثبات واحلذف ،حنو :لول أنصار َزيد
محوه مل ينج ،ف "محوه" خرب مفهوم املعىن ،فيجوز إثباته وحذفه» شرح تسهيل الفوائد .276/1
( )2ونص عبارته« :وإذا كان اخلرب كوان مطلقا كان معلوما؛ ألنه إذا دخل النفي املراد به نفي
العموم ،فاملتبادر إل الذهن هو نفي الوجود ...خب ف الكون املقيد ،فإنه ل يتبادر الذهن إل
تعيينه ،فلذلك ل جيوز حذفه حنو :ل رجل أيمر ابملعروف إل زيد ،إل إن دل على ذلك قرينة
من خارج فيعلم ،فيجوز حذفه» البحر احمليط .76/2
( )3انظر :حاشية الصبان .316/1
( )4انظر :ارتشاف الضرب  ،1090/3ومغين اللبي ص ،360ومتهيد القواعد .873/2
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اثنيا :التقدمي والتأخري

املتكلم فضا واسعا من اإلجرا ات األدائية ،والقدر
متنح اللغة العربية
َ
على التصرف يف مكوانت اجلملة ابلتقدمي والتأخري استجابة ملقتضيات
سياقية ،واحتكم يف ذلك النحويون إل قاعد عامة وهي "أمن اللبس"(،)1
فاملفعول به رتبته يف اجلملة تقضي أبن يتأخر عن الفاعل ،وإن وجدت قرينةٌ
تزيل اللبس مل ميتنع التقدمي ،حنو  :أكل الكمثرى موسى ،يقول ابن يعيش:
مأكول»(.)2
«جاز تقدمي املفعول لظهور املعىن لِّ َسبق اخلاطر إل أن الكمثرى
ٌ
وأحس أن القرينة العقلية هاهنا –يف ظل غياب قرينت الرتبة والع مة
اإلعرابية -قد جزمت أبن موسى هو اآلكل ،وأن الكمثرى فاكهة مأكولة،
من حيث استحالة وقوع األكل منها ،ويقاس على ذلك :أضنت سعدى
احلمى ،وأرضعت الصغرى الكربى ،وكل ما تعذر ظهور احلركات اإلعرابية
على آخره.
ولئن كان النحا قد فطنوا ألمهية هذه القرينة وجعلوها قيمة مرجعية يف
تعين الفاعل من املفعول فيما تعذر ظهور اإلعراب فيه ،إل أهنم أطلقوا عليها
يف هذا املوضع القرينة احلالية( ،)3أو املعنوية(.)4
( )1انظر :توجيه اللمع ص ،129واللمحة يف شرح امللحة ،لبن الصائغ  ،323/1وشرح الكافية
الشافية ،لبن مالك  ،589/2وشرح األمشون .403/1
( )2شرح املفصل .72/1
( )3انظر :اخلصائص  ،32/1والتعريفات ص.146
( )4انظر :شرح املفصل  ،72/1وشرح قطر الندى وبل الصدى ص ،186والتصريح مبضمون
التوضيح .282/1
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كما أن إراد املتكلم ورغبته يف تسليط الهتمام على جز من الك م قد
يدفعه لتقدميه ،يقول سيبويه يف ابب "الفاعل الذي يتعداه فعله إل مفعول"
بعد حديثه فيه عن تقدمي املفعول به عن الفاعل« :كأهنم إمنا يقدمون الذي
بيانه أهم هلم ،وهم ببيانه أغىن ،وإن كاان مجيعاً ي ِّهم ِّاهنم ويَعنِّياهنم»(،)1
وأحسبها من أوضح العبارات الت ربط فيها النحا السيا –متمث يف إراد
املتكلم وعنايته -والقدر على التصرف يف مكوانت اجلملة ابلتقدمي والتأخري.
اثلثا :ترجيح أحد األوجه اإلعرابية املتعددة
نفسه مطَالَبًا
قد تتعدد األوجه اإلعرابية يف بعض الكلمات ،وجيد املعرب َ
ابلرجوع إل م بسات النص حىت يتمكن من ترجيح أحد هذه األوجه ،حنو:
مررت أبخيك زيد ،ف "زيد" اتبع ُيتمل البدلية وعطف البيان ،ويتوقف
ترجيح أحدمها على معرفة املعرب بتعدد أخو زيد ،أو ل.
فإن كان للمتكلم إخو غري زيد فإن التابع يف هذه احلالة وهو "زيد"
يكون عطف بيان ،اعتمادا على أن عطف البيان –خب ف النعت -قد
يكون أخص من متبوعه ،ول شك يف أن املتبوع هنا "أخيك" يفيد العموم،
بسب وجود كثري مثلهَّ .أما إن مل يكن للمتكلم إخو فعندئذ يكون التابع
بدل ل عطف بيان(.)2
وهو "زيد" ً
ومل ينكر حناتنا أثر هذه القرينة اخلارجية -متمثلة يف الظروف وامل بسات
احمليطة ابلنص -يف ترجيح وتعين الدللة الوظيفية هلذا التابع ،وهم وإن مل
( )1الكتاب .34/1
( )2انظر :التوابع بن القاعد واحلكمة ،د /حممود عبد الس م شرف الدين ص.15
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ينصوا على القرينة اخلارجية نصا ،إل أهنم أحالوا عليها يف توجيه إعراب
التابع ،وارأتوا أهنا قد تصرفه عن وجه إعرايب ،وتنحو به إل وجه إعرايب آخر،
يقول ابن األثري« :إذا قلت للرجل له أخ واحد :مررت أبخيك زيد ،كان
بدل ،ومل يكن عطف بيان ،ولو كان له إخو  ،فقلت :مررت أبخيك زيد،
كان "زيد" عطف بيان»(.)1
ويقول ابن يعيش« :قالوا إن كان له إخوٌ ،فهو عطف بيان ،وإن مل
بدل»(.)2
أخ غريه ،فهو ٌ
يكن له ٌ
*****

( )1البديع يف علم العربية ،لبن األثري .354/1
( )2شرح املفصل .71/3
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َّحوية
املطلب الثالث :دور القرينة اخلارجية يف توجيه دَللة بعض األدوات الن ْ

إن لكل أدا يف أصل الوضع معىن دلل ،ورمبا اختصت به عن غريها،
ولكنها قد خترج عنه؛ لتؤدي تنوعا دلليا يف األسالي العربية ودللت
زمخت هبا كت "حروف املعان"( ،)1اكتسبتها من السيا اللغوي أو السيا
املقامي ،وقد قام األخري بدور مهم يف اإلثرا الدلل لبعض األدوات النَّحوية
وخروجها عن الدللة املعجمية أو الوضعية هلا.
معىن مل يكن هلا
إحدى هذه األدوات الت أضفت عليها القرائن اخلارجية ً

يف أصل الوضع( :لن) ،فهي عند اجلمهور( )2تفيد جمرد النفي من غري دللة
على دوام ول أتبيد( ،)3وإن أفاد ما يف سيا فسيكون بسب ِّمن قرينة ك ِّين
عنها أبهنا دليل وأمر خارجي ليس من مقتضيات (لن).
ومن ذلك ما نسبه اآللوسي إل أيب حيان من جعله دللة التأبيد فيما
نفته (لن) ليس مستفاد منها ،يقول اآللوسي «:قال أبو حيان :هو الصحيح
إل عدم إفاد ا ذلك ،وهي عندهم أخت (ل) لنفي املستقبل عند اإلط

( )1انظر على سبيل املثال :حروف املعان والصفات ،للزجاجي ،واجلىن الدان يف حروف املعان،
للمرادي ،ورصف املبان يف حروف املعان ،للمالقي ،واألزهية يف علم احلروف ،للهروي.
( )2انظر :الكشاف  ،101/1وشرح املفصل  ،111/8ومهع اهلوامع .366/2
( )3التأبيد :مصطلح يعىن به أن منفيها ل يقع أبدا ،وقد نس بعض العلما إل الزخمشري أنه قاله
يف دللة "لن" .انظر :شرح تسهيل الفوائد  ،14/4والبحر احمليط  ،166/1واجلىن الدان
ص ،270ومغين اللبي ص ،374وحاشية الصبان .407/3
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بدون دللة على أتكيد أو أتبيد ،وأنه إذا فهم فهو من خارج وبواسطة
القرائن»(.)1
وكذلك َّنوه السيوطي عن هذا الرأي دون أن يسمي قائله ،يقول:
«وادعى الزخمشري أيضا أهنا لتأبيد النفي  ...ورده غريه :أهنا لو كانت للتأبيد
ُ
مل يقيَّد منفيها ابليوم يف ﴿فلنَأكلِمَٱۡلوم َإِن ِس َيَا﴾{مرمي ... }26:واستفاد التأبيد
ْ ُُْ ُ
واَذبابَا﴾{احلج }73:وحنوه من خارج»(.)2
يف ﴿لنََيلق
وقري من هذا الرأي يف دللة (لن) قول الزركشي« :واحلق أن (ل)
و(لن) جملرد النفي عن األفعال املستقبلة ،والتأبيد وعدمه يؤخذان من دليل
خارج»(.)3
وكذلك خطَّأ اخلطي الشربيين قول من ذه إل إفاد ا التأبيد ،انفيا أن
تكون هذه الدللة من مقتضيا ا ،جازما أن التأبيد يتأتى من أمر خارجي(.)4
ونفى اخلضري أن يكون التأبيد من مدلولت هذا احلرف ،قائ « :ول
ُُْ
يفيد أتبيد النفي خ فا للزخمشري يف أمنوذجه ،وأما قوله تعال﴿ :ل ْنَ َيلقواَ
ُذبابَا﴾{احلج }73:فالتأبيد فيه من خارج عن (لن) ل منها»(.)5

( )1روح املعان  ،191/9ومل أقف -فيما أمكنين الط ع عليه -على هذا الرأي يف مؤلفات أيب
حيان.
( )2اإلتقان يف علوم القرآن ( 1173-1172/4بتصرف).
( )3الربهان يف علوم القرآن .421/2
( )4انظر :السراج املنري .513/1
( )5حاشية اخلضري .723/2
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وأيَّد هذا الرأي من الباحثن املعاصرين األستاذ عباس حسن قائ « :هو
حرف ،يفيد النفي بغري دوام ول أتبيد إل بقرينة خارجة عنه»(.)1
ُُْ ُ
ْ ُ
ْ ُ
ونَاَّللَِل ْنََيلقواَذباباَ
ول جرم أن (لن) يف قوله تعال﴿ :إِنَاَّلِينَتدعونَمِنَد ِ
ولوَِ ْاجتم ُعواَ َُل﴾{احلج ،}73:نطقت ابلتحدي املعجز ،وأفادت معىن النفي
والتأبيد ،يقول البقاعي﴿« :ل َْنََيْلُ ُقوَاَ ُذبابَا﴾ أي ل قدر هلم على ذلك اآلن،
ول يتجدد هلم هذا الوصف أص ً يف شي من األزمان ،على حال من
األحوال»( ،)2إل أن هذه الدللة استندت إل قرينة خارجية جاوزت حدود
دللة (لن) على النفي ومل تكن من مقتضيا ا ،قرينة مفادها العلم القاطع
املستمد من املشاهد الصادقة على عجزهم عن أن خيلقوا ذاببة ولو اجتمعوا
لذلك.
ولو كانت (لن) تفيد التأبيد وضعا لوقع التعارض–حاشا هلل -يف قوله عز
وجل﴿ :فل ْنَ أُكلِمَ ْاۡل ْومَ إِن ْ ِس ًّيَا﴾{مرمي ،}26:حيث قيد منفيها ابليوم ،ولَت ِّ
وهم
ْ
ْ ُْ
ِي*َول ْنَيتمن ْوهَُ
نَكن ُت ْمَصا َدِق َ
التكرار املعي يف قوله تبارك وتعال﴿ :فتمن ُواَالم ْوتَإ ِ َ
أبداَبِماَقدم ْتَأيْدِي ِه َْم﴾{البقر }95-94:؛ ألهنا لو كانت دالة على التأبيد بنفسها ملا
احتيج إل اتباعها ب (أَبَ ًدا) يف اآلية الكرمية( ،)3فهذا إمنا يدل على أهنا جملرد
ستفاد من دليل آخر.
النفي ،وأن التأبيد م ٌ

( )1النحو الوايف .299/4
( )2نظم الدرر يف تناس اآلايت والسور ،للبقاعي .95/13
( )3انظر :الربهان يف علوم القرآن.412/2 :
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معناها املعجمي مبعاونة القرينة
ومن األدوات النَّحوية الت ُتاوزت دللتها َ

اخلارجية( :الواو)؛ إذ هي ملطلق اجلمع والشرتاك ،كما حققه اللغويون ،ف
يقتضي العطف هبا ترتيبا« ،فإن شئت جعلت اآلخر هو األول ،واألول هو
اآلخر ،فإذا قلت :زرت عبد هللا وزيدا ،فأيهما شئت كان هو املبتدأ
ابلزاير »( ،)1إل أن بعض النحا ذكر أن الواو قد تفيد الرتتي مبعاونة قرينة
خارجية؛ فقد ارأتى أبو سعيد الع ئي أن الواو ل تقتضي الرتتي إل مبعاونة

ُ
﴿وۡحل ُهَ

نص على أهنا "دليل خارجي"( ،)2واستشهد بقوله تعال:
من قرينة َّ
وف ِصَٰلُ َُه﴾{األحقاف ،}15:وأعقبه بقوله :والفصال بعد احلمل ،وعن قوله تعال:

﴿وغِيضَ ٱلما ٓ ُءَ وقُ ِِضَ ٱۡلم ُرَ وٱستوتَ لَعََ ُ
ٱۡلود َِِيۖ﴾

{هود}44:

قال معقبا :واستواؤها

كان بعد غيض املا (.)3
وكأن به يشري يف اآلية األول إل األمور املستمد من املشاهد الصادقة
الدائمة ،ويف اآلية الثانية إل األحداث التارخيية ،وهو ما كىن عنه أبنه دليل
خارجي.
ْ ْ
ُ
أما قوله تعالِ﴿ :إَوذَأخذناَ مِنَاْلبِيِيَ مِيثاق ُه ْمَومِنْكَوم ِْنَن ٍ
وحَِإَوبْراهِيمَو ُموَسَ
وعِيَسَ ابْ ِنَ م ْري َم﴾{األحزاب }7:فقد اجتمع يف هذه اآلية عطف املقدم على
املؤخر ،وعطف املؤخر على املقدم ،حيث اختلفت دللة الواو الت سبقت
قوله ِّ
(من نوح) عن دللة الواو الت َولِّيَ تها ،فأفادت األول منهما مطلق
( )1شرح تسهيل الفوائد  ،349/3و انظر :الكتاب  ،41/3ومعان القرآن للفرا .396/1
( )2انظر :الفصول املفيد يف الواو املزيد  ،للع ئي ص.82
( )3انظر :السابق ص.81
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اجلمع والشرتاك يف احلكم ،ودلت الثانية على الرتتي  ،ولكنه مل ي ف َهم بدللة
(الواو) عليه؛ فهي ل تفيده وضعا ،وإمنا فهم ذاك من قرينة خارجية ،وإل
فالواو ل تعينه ،يقول األستاذ عباس حسن« :إفاد ا الرتتي واإلمهال
مستفاد من قرينة خارجية جي احرتامها ،هي التاريخ الثابت الذي يقطع
كثريا عن زمن نوح ،ولول هذه القرينة ما أفادت الواو
أبن زمن إبراهيم متأخر ً
الرتتي الزمين ،وفسحة الوقت .وهذه الفسحة -أو املهلة -يقدرها العرف
بن الناس ،فهو -وحده -الذي ُيكم على مد زمنية ابلطول ،وعلى أخرى
ِّ
تبعا ملا جيري يف العرف الشائع»(.)1
صرً ،
ابلق َ
كما عزا األستاذ عباس إل الواو إفاد ا الحتاد يف الزمن بن املعطوف
واملعطوف عليه بقرينة خارجة عنها ،ومثَّل لك مه بقوله تعال –يف نوح عليه
الس م حن رك السفينة هو وأصحابه املؤمنون ،فر ًارا من الغر ابلطوفان-
ٓ
ي﴾{العنكبوت }15:قائ « :الواو تفيد
﴿فأجنينَٰ ُهَوأصحَٰبَٱلسفِينةَِوجعلنَٰهاَءايةَل ِلعَٰل ِم َ
اجلمع والشرتاك يف املعىن؛ وتفيد معه الحتاد يف الزمن بن املعطوف؛
"أصحاب "...واملعطوف عليه" :اهلا " ،فقد جنا نوح وأصحابه يف وقت
معا -بدليل النصوص القرآنية األخرى ،ورواايت التاريخ القاطع؛ ف
واحد ً -
ترتي ول مهلة»(.)2

( )1النحو الوايف .559/3
( )2السابق .560-559/3
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ويف قول الشاعر:

تىـ ىع َّز فىالى ىش ْيءٌ ىعلىى األ ْىر ِ
ضى هللاُ ىواقِيىا
ض ىَبقِياا
ىوَلى ىوىزٌر ِِمَّا قى ى
ستفاد
نص الصبان على أن
َّ
التنصيص على نفي اجلنس يف هذا البيت م ٌ
َ
منفي عن كل فرد
من القرينة اخلارجية ل من نفس (ل)؛ إذ احلكم (اخلرب) ٌ
من أفراده على سبيل التنصيص والشمول(.)2
وكان النحا قد اشرتطوا لعمل (ل) الت لنفي اجلنس عمل (ليس) مجلة
شروط من بينها أل تكون لنفي اجلنس نصا( ،)3وقد وردت (ل) يف البيت
السابق عاملةً عمل (ليس) انفيةً احلكم عن جنس امسها نصا ،نفيا استغر
كل فرد من أفراده ،بيد أن الصبان عزا هذه الدللة -وهي التنصيص على
كدا «أن التنصيص على نفي
استغرا النفي ألفراد اجلنس -إل قرينة مؤ ً
اجلنس فيه من القرينة اخلارجية ل من نفس "ل"»(.)4
*****
()1

( )1البيت من الطويل ،وهو ب نسبة يف :شرح تسهيل الفوائد  ،376/1والتذييل والتكميل
 ،282/4واجلىن الدان ص ،292ومغين اللبي ص.315
( )2انظر :حاشية الصبان .3/2
( )3انظر :أوضح املسالك ،لبن هشام .4/2
( )4حاشية الصبان .373/1
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اخلامتـ ـ ـ ــة
إِّ َّن املتتبِّع للدراسات النَّحوية يدرك مدى حضور هذا النوع من القرائن
وهي القرينة اخلارجية؛ فقد كانت إحدى األدوات الفاعلة يف الدرس النحوي،
وص َدحت مبا غاب عن مجَلِّه ،وحافظت على
أزالت ملبِّ َسه ،وبَيَّنت جم َملهَ ،
ضبط قواعده ،وصححت ما َش َّذ عنها ،وسامهت يف توجيه املعىن النحوي
الدلل.
وميكن إمجال أهم النتائج الت خلصت إليها يف النقاط اآلتية:
الرغ ِّم من أن القرينة اخلارجية غابت عن تصنيفات النحوين القدما
 على َّللقرائن وعن مصنفا م حىت هناية القرن الثامن اهلجري مصطلحا إل أهنا
كانت حاضر مبفهومها وكنااي ا ومرادفا ا.
 متثل استحضار القرينة اخلارجية يف الدرس النحوي من خ ل قناتن أحيلفيهما املخاط إل مساحة دللية ختطت األول منهما حدود اجلملة إل
رحاب وآفا خارجية ،وهو ما يعكس أن تناول النحوين للقرينة
اخلارجية كان مبفهوم مساير لتناول األصولين والب غين هلا .بينما ختطت
الثانية حدود الكلمة ومدلوهلا إل حدود اجلملة الت تتألف منها هذه
الكلمة ،حيث تقوم القرينة اخلارجية بتوجيهها وحتريك دلل ا حنو معان
حنوية مستعينة ابلعناصر املكونة هلذه اجلملة ،وهو رأي ارأته ابن مالك
أثنا حديثه عن زمن الفعل؛ إذ جعل دللةَ الكلمة حدودها ،وما جاوزها
وقد أبعدها عن دللتها الوضعية ِّ
مسوغا من خارج –على حد تعبريه-
حىت وإن جاورها يف الرتكي  ،واتبعه يف ذلك أبو حيان.
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نصا عن مصطلح "القرينة اخلارجية" حىت هناية القرن
 مل يفصح النحا ًالثامن اهلجري ،وكانت األوليَّة يف إدخاله املؤلفات النحوية إلبراهيم بن
موسى الشاطيب (ت790:ه ) حن أتى على ذكر هذا املصطلح يف كتابه
"شرح الشاطيب أللفية ابن مالك" املسمى "املقاصد الشافية يف شرح
اخل صة الكافية".
 أحس أن القرينة اخلارجية َمثَّلت لدى النحوين دلي ً يعن على الفهموإزالة الغموض واللبس يف الرتاكي  ،واتكأوا عليها يف التقعيد والتخريج،
واستأنسوا هبا يف ضبط قواعد اللغة ،إل َّ
أن اهتمامهم هبا ُتلى يف
الشروحات يف مقام التحليل والتعليل فيما هو أشبه بومضات ملعت يف
إشارات خاطفة ،وهم وإن مل يقصدوا إليها قصدا –بدليل م حظا م
املتناثر  -إل أهنم وظفوها يف شرح املسائل النَّحوية ،وارتبط ذكرها
ابلغاايت التعليمية؛ ولذا برزت يف الشروحات دون املتون ،كما يف "شرح
الشاطيب" ،و "حاشية الصبان".
 تعددت طرائق النحا يف التعبري عن هذا النوع من القرائن يف كت الرتاثالنحوي ،فلم يوحد النحويون املصطلح الدال عليها ،كما أهنم مل يعطوا هلا
مفهوما واضحا يبن حقيقتها ،أو يوضح معاملها ،أو مدى أتثريها على
الرغ ِّم من كثر إحالتهم عليها.
َّ
 إِّ َّنالتمييز إِّن كان يف األصل يؤتَى به لرفع اإلهبام ،فإن القرينةَ اخلارجيةَ
َ
قادرٌ -بقوِّ دللتها على ِّ
بيان املبهم -على إحالته إل وظيفة أخرى،
وهي التوكيد يف املستوى الدلل ل الوظيفي.

جملة العلوم العربية

العدد الرابع والستون رجب 1443هـ (اجلزء الثاين)

185

دور القرينة اخلارجية يف تعين الزمن النحوي وتوجيهه؛
 مل يغفل حناتنا َفكانوا أقرب ما يكون إل احلديث عن زمن حنوي حتدده القرائن
وامل بسات ،ول يقتصر يف حتديده على الصيغ ودللة املفردات ،وذلك
حن نصوا على أن الزمن قد يتعن من دليل خارج ل من حيث وضع
اللفظ.
 تغلغلت القرينة اخلارجية يف األبواب والظواهر النَّحوية املختلفة ،واستأنسهبا النحويون  -أكثر ما يكون -يف ابب احلذف ،وتواجدت –ولو
مواربة -يف سيا تعليلهم احملذوف؛ إذ عولوا عليها يف تقديره ،ومن
ذلك :حذف اجلار ،واملضاف ،والصفة ،واملوصوف ،واملفعول ،واخلرب،
ومجلة الصلة ،وغريها من احملذوفات الت كانت القرينة اخلارجية حجة
عليها يف غياهبا.
 قامت القرينة اخلارجية بدور مهم –مل يغفل عنه حناتنا -يف خروج بعضاألدوات النَّحوية عن دللتها املعجمية ،حنو" :لن" ،و"الواو" ،و"ل"؛
حيث سامهت القرينة اخلارجية يف حتريك دلل ا حنو معان مل تك لتثار
لول ظ هلا الدللية.
اضحا أن جمال عمل القرينة اخلارجية يف الدرس النحوي ل يقتصر
 بدا و ًعلى النصوص اخلارجية ،بل يشمل كذلك الظروف وامل بسات
والستدلل العقلي واملنطقي وغري ذلك من أوجه السيا غري اللغوي.
وبعد ،فهذا جهد ِّ
املقل ،إن فاته التوفيق يف العمل ،فلعله مل يفته صد
النية فيه وإل هللا القصد ،وهو اهلادي إل سوا الصراط.
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املصادر واملراجع
▪ اإلتقان يف علوم القرآن :ج ل الدين السيوطي (ت911:ه ) ،حتقيق مركز
الدراسات القرآنية ،اململكة العربية السعودية ،وزار الشؤون اإلس مية واألوقاف
والدعو واإلرشاد ،إصدار جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1426 ،ه .
▪ ارتشاف الضرب من لسان العرب :حممد بن يوسف املعروف أبيب حيان األندلسي
(ت745:ه ) ،حتقيق رج عثمان حممد ،مكتبة اخلاجني ،القاهر  ،ط،1
1418ه 1998/م.
▪ األزهية يف علم احلروف :علي بن حممد اهلروي (ت415:ه ) ،حتقيق عبد املعن
امللوحي ،دمشق1982 ،م.
▪ أساس البالغة :أبو القاسم حممود بن عمرو املعروف جبار هللا الزخمشري
(ت538:ه ) ،دار الكت املصرية ابلقاهر 1341 ،ه1922/م.
▪ اَلشتقاق :أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت321:ه ) ،حتقيق عبد
الس م هارون ،دار اجليل ،بريوت ،ط1411 ،1ه 1991/م.
▪ األصمعيات :أبو سعيد عبد امللك بن قري بن أصمع املعروف ابألصمعي
(ت216:ه ) ،حتقيق أمحد حممد شاكر ،وعبد الس م هارون ،دار املعارف ،مصر،
ط1993 ،7م.
▪ أصول النظرية السياقية احلديثة عند علماء العربية ودور هذه النظرية يف التوصل
إَل املعَن :الدكتور /حممد سامل صاحل ،حبث منشور يف جملة البحوث والدراسات
يف اآلداب والعلوم والرتبية ،جامعة امللك عبد العزيز ،كلية املعلمن ،العدد (،)7
2007م.
▪ األصول يف النحو :أبو بكر حممد بن السري بن سهل املعروف اببن السراج
(ت316:ه ) ،حتقيق عبد احلسن الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط،3
1417ه 1996/م.
▪ إعالم املوقعني عن رب العاملني :ابن قَيِّم اجلَوِّزيَّة (ت751:ه ) ،حتقيق مشهور آل
سلمان ،دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية ط1423 ،1ه 2002/م.
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▪ أمال ابن احلاجب :أبو عمرو عثمان بن احلاج (ت646:ه ) ،حتقيق الدكتور/
فخر صاحل سليمان قدار  ،دار عمار -األردن ،دار اجليل -بريوت،
1409ه 1989/م.
▪ أمال ابن الشجري :هبة هللا بن علي بن حممد العلوي املعروف اببن الشجري
(ت542:ه ) ،حتقيق الدكتور /حممود الطناحي ،مكتبة اخلاجني ،القاهر  ،ط،1
1413ه 1992/م.
▪ أمن اللبس يف النحو العريب :بكر خورشيد ،أطروحة دكتوراه ،جامعة املوصل ،كلية
الرتبية2006 ،م.
▪ اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني :أبو الربكات عبد
الرمحن بن حممد بن أيب سعيد األنباري (ت577:ه ) ،حتقيق الدكتور /جود
مربوك ،مكتبة اخلاجني ،القاهر  ،ط2002 ،1م.
▪ أوضح املسالك إَل ألفية ابن مالك :مجال الدين عبد هللا بن هشام األنصاري
(ت761:ه ) ،ومعه عد السالك إل حتقيق أوضح املسالك ،حملمد حميي الدين
عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،بريوت( ،د ،ت).
▪ اإليضاح يف علل النحو :أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحا الزجاجي
(ت337:ه ) ،حتقيق الدكتور /مازن املبارك ،دار النفائس ،بريوت ،ط،5
1406ه 1986/م.
▪ اإليضاح يف علوم البالغة :ج ل الدين القزويين (ت739:ه ) ،حتقيق حممد عبد
املنعم خفاجي ،دار اجليل ،بريوت ،ط1414 ،3ه 1993/م.
▪ البحر احمليط يف التفسري :حممد بن يوسف املعروف أبيب حيان األندلسي
(ت745:ه ) ،حتقيق صدقي حممد مجيل ،دار الفكر ،بريوت1420 ،ه 1999/م.
▪ البديع يف علم العربية :جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن عبد الكرمي
الشيبان اجلزري بن األثري (ت606:ه ) ،حتقيق الدكتور /فتحي أمحد علي الدين،
الناشر :جامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،ط1420 ،1ه1999/م.
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▪ الربهان يف علوم القرآن :بدر الدين حممد بن عبد هللا الزركشي (ت794:ه )،
حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار إحيا الكت العربية ،القاهر  ،ط،1
1376ه 1957/م.
▪ البيان يف روائع القرآن :الدكتور /متام حسان (ت1432:ه ) ،عامل الكت ،
القاهر  ،ط1413 ،1ه 1993/م.
▪ البيان والتبيني :أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ (ت255:ه) ،حتقيق عبد الس م
هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهر  ،ط1405 ،5ه 1985/م.
▪ التحصيل من احملصول :سراج الدين حممود بن أيب بكر األرَموي (ت682:ه )،
حتقيق الدكتور /عبد احلميد علي أبو زنيد ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط،1
1408ه 1988-م.
▪ التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل :حممد بن يوسف املعروف أبيب حيان
األندلسي (ت745:ه ) ،حتقيق الدكتور /حسن هنداوي ،اجلز األول والثالث
والرابع ،دار القلم ،دمشق ،اجلز الثامن ،دار كنوز إشبيليا ،الرايض ،ط،1
1418ه 1997/م.
▪ تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد :مجال الدين حممد بن عبد هللا املعروف اببن
مالك (ت672:ه ) ،حتقيق حممد كامل بركات ،دار الكات العريب،
1387ه 1967/م.
▪ التصريح مبضمون التوضيح يف النحو :خالد بن عبد هللا األزهري (ت905:ه )،
دار الفكر ،بريوت( ،د ،ت).
▪ تضافر القرائن يف توليد املعَن :ثروت الطوالية ،رسالة ماجستري ،جامعة الريموك،
كلية اآلداب2004 ،م.
▪ التعريفات :علي بن حممد بن علي السيد الشريف اجلرجان (ت816:ه ) ،حتقيق
حممد صديق املنشاوي ،دار الفضيلة ،القاهر 2004 ،م.
▪ متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد :حممد بن يوسف املعروف بناظر اجليش
(ت778:ه ) ،حتقيق الدكتور /علي حممد فاخر وآخرين ،دار الس م ،القاهر ،
ط1428 ،1ه .
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▪ التوابع بني القاعدة واحلكمة :الدكتور /حممود عبد الس م شرف الدين ،دار الثقافة
العربية ،القاهر  ،ط1410 ،2ه 1989/م.
▪ توجيه اللمع :أمحد بن احلسن بن اخلباز (ت638:ه ) ،حتقيق الدكتور /فايز زكي
حممد دايب ،دار الس م ،القاهر  ،ط1428 ،2ه 2007/م.
▪ جامع البيان عن أتويل آي القرآن = تفسري الطربي :أبو جعفر حممد بن جرير
الطربي (ت310:ه ) ،حتقيق الدكتور /عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،دار هجر،
ط1422 ،1ه 2001/م.
▪ اجلمل يف النحو :اخلليل بن أمحد الفراهيدي (ت170:ه ) ،حتقيق الدكتور /فخر
الدين قباو  ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1416 ،5ه .1995/
▪ ْجهرة اللغة :أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي (ت321:ه ) ،حتقيق رمزي
منري بعلبكي ،دار العلم للم ين ،بريوت ،ط1987 ،1م.
▪ اجلَن الداين يف حروف املعاين :بدر الدين حسن بن قاسم املرادي (ت749:ه )،
حتقيق الدكتور /فخر الدين قباو  ،واألستاذ حممد ندمي فاضل ،دار الكت العلمية،
بريوت ،ط1413 ،1ه 1992/م.
▪ حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :حممد بن عفيفي
الباجوري املعروف ابلشيخ اخلضري (ت1345:ه ) ،حتقيق يوسف الشيخ حممد
البقاعي ،دار الفكر ،بريوت ،ط1424 ،1ه 2003/م.
▪ حاشية الدسوقي على خمتصر املعاين لسعد الدين التفتازاين :حممد بن عرفة
الدسوقي (ت1230:ه ) ،حتقيق عبد احلميد هنداوي ،املكتبة العصرية ،بريوت،
(د ،ت).
▪ حاشية السيوطي على تفسري البيضاوي = نواهد األبكار وشوارد األفكار:
ج ل الدين السيوطي (ت911:ه ) ،حتقيق أمحد حاج حممد عثمان ،رسالة
دكتوراه ،جامعة أم القرى -اململكة العربية السعودية1424/1423 ،ه .
▪ حاشية الشمِن = املنصف من الكالم على مغَن ابن هشام األنصاري :تقي
الدين أمحد بن حممد الشمين (ت872:ه ) ،وهبامشها شرح الدماميِن ،لبدر
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الدين حممد بن أيب بكر الدماميين (ت838-827:ه ) ،املطبعة البهية مبصر( ،د،
ت).
▪ حاشية الشهاب على تفسري البيضاوي = عناية القاضي وكفاية الراضي على
تفسري البيضاوي :شهاب الدين أمحد بن حممد اخلفاجي (ت1069:ه ) ،دار
صادر ،بريوت( ،د ،ت).
▪ حاشية الصبان على شرح األمشوين :أبو العرفان حممد بن علي الصبان
(ت1206:ه ) ،دار الكت العلمية ،بريوت ،ط1417 ،1ه 1997/م.
▪ حجة القراءات :أبو زرعة عبد الرمحن بن حممد بن زجنلة (ت403:ه ) ،حتقيق
سعيد األفغان ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1418 ،5ه 1997/م.
▪ احلماسة :أبو عباد الوليد بن عبيد البحرتي (ت284:ه ) ،حتقيق حممد إبراهيم
حور ،وأمحد عبيد ،هيئة أبو ظيب للثقافة والرتاث ،اجملمع الثقايف ،اإلمارات العربية
املتحد ( ،د ،ت).
▪ خزانة األدب ولب لباب لسان العرب :عبد القادر بن عمر البغدادي
(ت1093:ه ) ،حتقيق عبد الس م هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهر  ،ط،4
1418ه 1997/م.
▪ اخلصائص :أبو الفتح عثمان بن جين (ت392:ه ) ،حتقيق حممد علي النجار ،اهليئة
املصرية العامة للكتاب ،ط( ،4د.ت).
▪ دائرة معارف القرن العشرين :حممد فريد وجدي (ت1373:ه ) ،دار املعرفة،
بريوت ،ط( ،4د ،ت).
▪ دراسة املعَن عند األصوليني :الدكتور /طاهر محود  ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر
والتوزيع ،اإلسكندرية1403 ،ه 1983/م.
▪ دَللة القرائن يف أبنية الكلمة :الدكتور /ابن الدين خبولة ،حبث منشور يف جملة
البحوث والدراسات الس مية ،ديوان الوقف السين ،مركز البحوث والدراسات
الس مية ،العدد (2013 ،)34م.
▪ ديوان العباس بن مرداس السلمي (ت18:ه ) :حتقيق الدكتورُ /يىي اجلبوري،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1412 ،1ه 1991/م.
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▪ ديوان عبيد بن األبرص (ت. 25:ه 598/م) :شرح أشرف عدر  ،دار الكتاب
العريب ،بريوت ،ط1414 ،1ه 1994/م.
▪ رصف املباين يف حروف املعاين :أمحد بن عبد النور املالقي (ت702:ه) ،حتقيق
أمحد حممد اخلراط ،دمشق1975 ،م.
▪ روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين = تفسري اآللوسي :شهاب
الدين حممود بن عبد هللا اآللوسي (ت1270:ه ) ،حتقيق علي عبد الباري ،دار
الكت العلمية ،بريوت ،ط1415 ،1ه .
▪ السراج املنري :مشس الدين حممد بن أمحد اخلطي الشربيين (ت977:ه ) ،مطبعة
بول (األمريية) ،القاهر 1285 ،ه .
▪ السياق اللغوي يف النص القرآين :خليل خلف بشري ،حبث منشور يف جملة مركز
دراسات الكوفة ،العدد (2011 ،)4م.
▪ السياق اللغوي وإنتاج املعَن :غسان غنيم ،حبث منشور يف جملة احتاد الكتاب
العريب ،اجمللد ( ،)49العدد (2020 ،)585م.
▪ شرح األ ْ
ُمشُوين على ألفية ابن مالك :أبو احلسن نور الدين علي بن حممد بن عيسى
األمشون (ت900:ه ) ،دار الكت العلمية ،بريوت ،ط1419 ،1ه 1998/م.
▪ شرح الشاطيب أللفية ابن مالك = املقاصد الشافية يف شرح اخل صة الكافية :أبو
إسحق إبراهيم بن موسى الشاطيب (ت790:ه ) ،حتقيق اجلز الرابع :الدكتور/
حممد إبراهيم البنا ،والدكتور /عبد اجمليد قطامش ،معهد البحوث العلمية وإحيا
الرتاث اإلس مي-جامعة أم القرى -مكة املكرمة ،ط1428 ،1ه 2007/م.
▪ شرح الكافية الشافية :مجال الدين حممد بن عبد هللا املعروف اببن مالك
(ت672:ه ) ،حتقيق عبد املنعم أمحد هريدي ،الناشر :جامعة أم القرى ،مركز
البحث العلمي وإحيا الرتاث اإلس مي ،كلية الشريعة والدراسات اإلس مية ،مكة
املكرمة ،ط1402 ،1ه 1982/م.
▪ شرح املفصل :موفق الدين يعيش بن علي املعروف اببن يعيش (ت643:ه )،
املطبعة املنريية ،مصر( ،د ،ت).
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▪ شرح املقدمة احملسبة :طاهر بن أمحد بن اببشاذ (ت469:ه ) ،حتقيق خالد عبد
الكرمي ،املطبعة العصرية ،الكويت ،ط1977 ،1م.
▪ شرح تسهيل الفوائد :مجال الدين حممد بن عبد هللا املعروف اببن مالك
(ت672:ه ) ،حتقيق الدكتور/عبد الرمحن السيد ،والدكتور/حممد بدوي خمتون ،دار
هجر ،القاهر  ،ط1410 ،1ه 1990/م.
▪ شرح شافية ابن احلاجب :رضي الدين السرتاابذي (ت686:ه ) ،حتقيق حممد نور
احلسن ،وحممد الزفزاف ،وحممد حميي الدين عبد احلميد ،دار الكت العلمية،
بريوت1395 ،ه 1975/م
▪ شرح شواهد املغِن :ج ل الدين السيوطي (ت911:ه ) ،تعليق :أمحد ظافر
كوجان ،جلنة الرتاث العريب1386 ،ه 1966/م.
▪ شرح قطر الندى وبل الصدى :مجال الدين عبد هللا بن هشام األنصاري
(ت761:ه ) ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،القاهر  ،ط1383 ،11ه .
▪ شرح كافية ابن احلاجب :رضي الدين السرتاابذي (ت686:ه ) ،حتقيق الدكتور/
يوسف حسن عمر ،جامعة قاريونس -ليبيا1395 ،ه 1975/م.
▪ شرح كتاب سيبويه :أبو سعيد السريايف احلسن بن عبد هللا بن املرزابن
(ت368:ه ) ،اجلز األول :حتقيق الدكتور /رمضان عبد التواب ،والدكتور /حممود
فهمي حجازي ،والدكتور /حممد هاشم عبد الدامي ،مركز حتقيق الرتاث ،اهليئة
املصرية العامة للكتاب1986 ،م.
▪ الشعر والشعراء :أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت276:ه )،
حتقيق الشيخ أمحد شاكر ،دار احلديث ،القاهر 1423 ،ه .
▪ الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية :أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري
(ت393:ه ) ،حتقيق أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للم ين ،بريوت ،ط،4
1407ه 1987/م.
▪ ظاهرة احلذف يف الدرس اللغوي :الدكتور /طاهر سليمان محوده ،الدار اجلامعية،
1998م.
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▪ العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم :شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف
(ت682:ه ) ،حتقيق الدكتور /أمحد اخلتم عبد هللا ،دار الكتيب ،مصر ،ط،1
1420ه 1999/م.
▪ علم اللغة ،مقدمة للقارئ العريب :الدكتور /حممود السعران ،دار النهضة العربية،
بريوت( ،د ،ت).
▪ العني :اخلليل بن أمحد الفراهيدي (ت170:ه ) ،حتقيق الدكتور /مهدي املخزومي،
والدكتور /إبراهيم السامرائي ،دار اهل ل( ،د ،ت).
▪ الفصول املفيدة يف الواو املزيدة :أبو سعيد ص ح الدين خليل بن كيكلدي
الدمشقي الع ئي (ت761:ه ) ،حتقيق حسن موسى الشاعر ،دار البشري ،عمان،
ط1410 ،1ه 1990/م.
▪ فقه اللغة وسر العربية :أبو منصور الثعاليب (ت429:ه ) ،حتقيق خالد فهمي،
مكتبة اخلاجني ،ومطبعة املدن ،القاهر  ،ط1998/1418 ،1م.
▪ القرائن الدَللية للمعَن يف التعبري القرآين :الدكتور  /عدوية عبد اجلبار ،أطروحة
دكتوراه ،كلية الرتبية للبنات ،جامعة بغداد1426 ،ه 2006/م.
▪ القرائن السياقية عند األصوليني وأمهيتها يف فهم مقصود اخلطاب القرآين :نوال
زلل ،حبث منشور يف جملة املمارسات اللغوية ،جامعة مولود معمري تيزي وزو،
العدد (2017 ،)39م.
▪ القرائن املعنوية يف النحو العريب :عبد اجلبار توامة ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اجلزائر،
1995م.
▪ القرائن يف النحو :الدكتور /عبد القادر أبو سليم ،حبث منشور يف جملة البحث
العلمي والرتاث اإلس مي ،كلية الشريعة والدراسات اإلس مية ،جامعة امللك عبد
العزيز ،العدد (1979 ،)2م.
▪ القرينة النحوية يف األَساء العربية :دريد عبد اجلليل ،رسالة ماجستري ،جامعة
بغداد ،كلية الرتبية للبنات1997 ،م.
▪ الكتاب :أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب امللق بسيبويه (ت180:ه ) ،حتقيق
عبد الس م هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهر  ،ط1408 ،3ه 1988/م.
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▪ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،أليب القاسم حممود
بن عمر الزخمشري (ت538:ه ) ،حتقيق عبد الراز املهدي ،دار إحيا الرتاث
العريب ،بريوت( ،د ،ت).
▪ الالمات :أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحا الزجاجي (ت337:ه ) ،حتقيق
الدكتور /مازن املبارك ،دار الفكر ،دمشق ،ط1405 ،2ه 1985/م.
▪ لسان العرب :مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور األنصاري (ت711:ه ) ،دار
صادر ،بريوت ،ط1414 ،3ه.
▪ اللغة العربية معناها ومبناها :الدكتور /متام حسان (ت1432:ه ) ،عامل الكت ،
القاهر  ،ط1427 ،5ه 2006/م.
▪ اللغة بني املعيارية والوصفية :الدكتور /متام حسان (ت1432:ه ) ،دار الثقافة،
الدار البيضا  ،املغرب1980 ،م.
▪ اللغة والنقد األديب :الدكتور /متام حسان (ت1432:ه ) ،مقالة منشور يف جملة
فصول ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،اجمللد ( ،)4العدد (1983 ،)1م.
▪ اللمحة يف شرح امللحة :مشس الدين حممد بن حسن بن ِّسباع املعروف اببن
الصائغ (ت720:ه ) ،حتقيق إبراهيم الصاعدي ،الناشر :عماد البحث العلمي
ابجلامعة اإلس مية ،املدينة املنور  ،اململكة العربية السعودية ،ط،1
1424ه2004/م.
▪ احملكم واحمليط األعظم :أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده (ت458:ه ) ،حتقيق
مراد كامل ،فهرسة الدكتور /عبد الفتاح السيد سليم ،والدكتور /فيصل احلفيان،
معهد املخطوطات العربية ،القاهر 1424 ،ه2003/م.
▪ احمليط يف اللغة :أبو القاسم إمساعيل بن عباد املعروف ابلصاح بن عباد
(ت385:ه ) ،حتقيق الشيخ حممد حسن آل ايسن ،عامل الكت  ،بريوت ،ط،1
1414ه 1994/م.
▪ املدخل الفقهي العام :األستاذ مصطفى أمحد الزرقا ،دار القلم ،دمشق ،ط،2
1425ه 2004/م.
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▪ املرجتل :أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن أمحد بن أمحد ابن اخلشاب (ت567:ه )،
حتقيق علي حيدر ،دمشق1392 ،ه 1972/م.
▪ مشكل إعراب القرآن :مكي بن أيب طال القيسي (ت437:ه ) ،حتقيق الدكتور/
حامت صاحل الضامن ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1405 ،2ه 1985/م.
▪ معاين القرآن وإعرابه :أبو إسحا إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج
(ت311:ه ) ،حتقيق عبد اجلليل عبده شليب ،عامل الكت  ،بريوت ،ط،1
1408ه 1988/م.
▪ معاين القرآن :أبو زكراي الفرا (ت207:ه ) ،حتقيق أمحد يوسف جنايت ،وحممد علي
النجار ،دار الكت املصرية ،القاهر 1374 ،ه 1955/م.
▪ معجم لغة الفقهاء :حممد رواس (ت1435:ه ) ،دار النفائس ،بريوت ،ط،1
1985م.
▪ مغِن اللبيب عن كتب األعاريب :مجال الدين عبد هللا بن هشام (ت761:ه )،
حتقيق الدكتور /مازن املبارك ،وحممد علي محد هللا ،دار الفكر ،بريوت ،ط،6
1985م.
▪ مفتاح الوصول إَل بناء الفروع على األصول :أبو عبد هللا حممد بن أمحد احلسين
التلمسان (ت771:ه ) ،حتقيق حممد علي فركوس ،املكتبة املكية -مكة املكرمة،
مؤسسة الراين -بريوت ،ط1419 ،1ه 1998/م.
▪ املقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية :بدر الدين حممود بن أمحد العيين
(ت855:ه ) ،حتقيق :أ.د/علي حممد فاخر ،أ.د /أمحد حممد توفيق السودان،
د/عبد العزيز حممد فاخر ،دار الس م ،القاهر  ،ط1431 ،1ه 2010/م.
▪ مقاييس اللغة :أبو احلسن أمحد بن فارس (ت395:ه ) ،حتقيق عبد الس م
هارون ،دار الفكر1399 ،ه 1979/م.
▪ املقتضب :أبو العباس حممد بن يزيد املربد (ت285 :ه ) ،حتقيق حممد عبد اخلالق
عضيمة ،وزار األوقاف اجمللس األعلى للشئون اإلس مية ،جلنة إحيا الرتاث
اإلس مي ،القاهر  ،ط1415 ،3ه 1995/م.
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▪ مناهج البحث يف اللغة :الدكتور /متام حسان (ت1432:ه ) ،مكتبة األجنلو
املصرية1955 ،م.
▪ منهاج البلغاء وسراج األدَبء :حازم القرطاجين (ت684:ه ) ،حتقيق حممد احلبي
ابن خوجه ،دار الغرب اإلس مي ،بريوت ،ط1986 ،3م.
▪ املنهاج الواضح للبالغة :الدكتور /حامد عوىن ،املكتبة األزهرية للرتاث( ،د ،ت).
▪ النحو الوايف ،لألستاذ عباس حسن (ت1398:ه ) ،دار املعارف ،القاهر  ،ط،5
(د ،ت).
▪ النحو والدَللة ،مدخل لدراسة املعَن النحوي الدَلل :الدكتور /حممد محاسة عبد
اللطيف (ت1437:ه ) ،مطبعة املدن ،القاهر  ،ط1983 ،1م.
▪ نفائس األصول يف شرح احملصول :شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف
(ت ،)684:حتقيق عادل أمحد عبد املوجود ،وعلي حممد معوض ،مكتبة نزار
مصطفى الباز ،ط1416 ،1ه 1995/م.
▪ هناية الوصول يف دراية األصول :صفي الدين األرموي (ت715:ه ) ،حتقيق
الدكتور /صاحل بن سليمان اليوسف ،والدكتور /سعد بن سامل السويح ،املكتبة
التجارية ،مكة املكرمة ،ط1416 ،1ه 1996/م.
▪ مهع اَلوامع يف شرح ْجع اجلوامع :ج ل الدين السيوطي (ت911:ه ) ،حتقيق
عبد احلميد هنداوي ،املكتبة التوفيقية ،مصر( ،د ،ت).
▪ الوظائف الدَللية للجملة العربية دراسة لعالقات العمل النحوي بني النظرية
والتطبيق :الدكتور /حممد رز شعري ،تقدمي :د /عبده الراجحي ،مكتبة اآلداب،
القاهر  ،ط1428 ،1ه 2007/م.
*****
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عالي بن عثمان بن جني وحاشيته على تفسير المسائل المشكلة
في أول المقتضب للفارقي (ت391ه) دراسة تحليلية

د .صالح بن مرشود بن مبارك الصاعدي
قسم اللغويات – كلية اللغة العربية
الجامعة اإلسالمية

عالي بن عثمان بن جني وحاشيته على تفسير المسائل المشكلة في أول
المقتضب للفارقي (ت391ه) دراسة تحليلية
د .صالح بن مرشود بن مبارك الصاعدي
قسم اللغويات – كلية اللغة العربية
الجامعة اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث 1442 /9 /6 :هـ

تاريخ قبول البحث 1443 /3 /4 :هـ

ملخص الدراسة:
يهدف هذا البحث إل إماطة اللثام عن شخصية حنوية مغمورة مل أتخذ حقها من
الدراسة؛ وهو عال بن عثمان بن جن؛ ابن أب الفتح عثمان بن جن ،العامل املشهور عند
النحويي واللغويي؛ لرسم معامل هذه الشخصية من خالل حاشيته على تفسي املسائل
املشكلة ف أول املقتضب ،وسلك البحث سبيل االستقراء والتحليل.
وجاء البحث ف فصلي؛ حتدث الفصل األول عن حياة عال بن عثمان؛ من خالل
جوانب حياته املختلفة ،ومكانته العلمية.
وتناول الفصل الثاين حاشية عال على تفسي املسائل املشكلة ف أول املقتضب للفارقي
ابلدراسة والتحليل؛ فأابن مصادرها وشواهدها وقيمتها العلمية.
الكلمات املفتاحية :عال ،املسائل ،ابن جن ،املقتضب.

Ali bin Othman bin Gennie and his footnote on the interpretation of the
problematic issues in the beginning of the almuqtadab for Al-Farqi (d. 391
A,H) An analytical study
Dr. Saleh bin Marshoud bin Mubarak Al-Saedi
Department Linguistics- Faculty of Arabic Language
Islamic university
Abstract:
This research aims to unveil an obscure grammatical personality that did not
take the right to study; He is Ali bin Othman bin Gennie; Ibn Abi Al-Fath
Othman bin Gennie, the famous scholar of grammarians and linguists; To draw
the features of this character through his footnote on the interpretation of the
Problem issues in the beginning of almuqtadab, and the research took the path of
induction and analysis.
The research came in two chapters; The first chapter talks about the life of
Ali bin Othman; Through the various aspects of his life, and his scientific status.
The second chapter dealt with Ali footnote on the interpretation of the
Problem issues in the beginning of almuqtadab for Al-Farqi by study and
analysis; He showed its sources, evidence, and scientific value.
key words: Ali, issues, Ibn Gennie, almuqtadab.

املقدمة:

احلمد هلل الذي علم ابلقلم ،علم اإلنسان مامل يعلم ،والصالة على النيب
األعظم ،وعلى آله وصحبه وسلم.
يعد البحث عن العلماء املغمورين والتنقيب عن آاثرهم من جماالت
البحث العلمي.
ومن هؤالء العلماء عال بن عثمان بن جن ،ابن أب الفتح عثمان بن
جن ،الذي مع شهرة أبيه ال يعرف عنه إال امسه وقليل من أخباره املبثوثة ف
بعض املصنفات وكتب الرتاجم.
وبعد البحث والتنقيب يسر هللا ل العثور على حاشية له ،وهي األثر
ذكرا ف كتب الرتاجم والنحو اليت
الوحيد الذي وقفت عليه ،ومل أجد هلا ً
اطلعت عليها.
وتكمن أمهية البحث ف الكشف عن حياة عال بن عثمان ومكانته
العلمية ،وإبراز معامل حاشيته للقارئ وبيان قيمتها العلمية.
والذي دفعن الختيار هذا املوضوع اآليت:

 .1أن هذا العامل من املغمورين فال يعرف عنه إال البيت الذي سأل أابه عنه.
جماال للدراسة.
 .2ي
أين وجدت حاشية له تصلح أن تكون ً
آاثرا وقف عليها بعض
 .3وجدت بعض األقوال اليت تشي إل أ ين له ً

العلماء.
 .4مل أجد  -فيما أعلم  -من درس هذه الشخصية وآاثرها العلمية.
ويقوم البحث على استقراء ما ذكرته املصادر وكتب الرتاجم والطبقات ف
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ترمجة عال ،ودراسة حاشيته على تفسي املسائل املشكلة ف أول املقتضب
دراسة حتليلية.
وجاء البحث ف مقدمة ،وفصلي؛ ومها:
الفصل األول :عال بن عثمان بن جن؛ حياته ،وآاثره ،وفيه مخسة
مباحث:
املبحث األول :امسه ،ونسبه ،وكنيته ،ولقبه.
املبحث الثاين :مولده ،ونشأته ،ووفاته.
املبحث الثالث :شيوخه ،وتالميذه.
املبحث الرابع :علمه وثناء العلماء عليه.
املبحث اخلامس :آاثره.
الفصل الثاين :حاشية عال بن عثمان بن جن على تفسي املسائل
املشكلة من كتاب املقتضب ،دراسة حتليلية ،وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول :وصف نسخة املخطوط.
املبحث الثاين :نسبة احلاشية لعال بن عثمان.
املبحث الثالث :شواهد احلاشية.
املبحث الرابع :مصادر احلاشية.
املبحث اخلامس :القيمة العلمية حلاشية عال بن عثمان.
مث اخلامتة ،وملحق البحث ،وثبت املصادر واملراجع.
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عايل بن عثمان بن جين وحاشيته على تفسري املسائل املشكلة يف أول املقتضب للفارقي (ت391ه)
دراسة حتليلية
د .صاحل بن مرشود بن مبارك الصاعدي

الفصل األول :عايل بن عثمان بن جين؛ حياته ،وآاثره:
املبحث األول :امسه ،ونسبه ،وكنيته ،ولقبه:
هو عال بن عثمان بن جن البغدادي( ،)1املوصلي( ،)2كنيته أبو سعد(،)3
وقيل :أبو سعيد( ،)4وهي خالف املشهور عنه.
مل تذكر كتب الرتاجم شيئًا عن أسرة عال ونشأته ،إال من جهة احلديث
عن أبيه أب الفتح عثمان بن جن ،ومل تزد على أنه أحد أبنائه الثالثة علي
وعال وعالء( ،)5وال يعلم ترتيبه بي إخوانه.
وهو أشهر أبناء أب الفتح الثالثة ،فلم أجد ترمجة لغيه ف كتب الرتاجم،
ذكرا ف كتب الطبقات واألدب لغي عال(،)6
وذكر حمقق اخلصائص أنه مل ير ً
وكذا ذكر حمقق احملتسب أن اسم عال وحده يرتدد ف كتب الطبقات(.)7
وكنية أبيه أبو الفتح ،وهي كنية ال تدل على أنيه ك يِن ابسم أحد أوالده،
وير يجح أ يَّنا كنيته قبل زواجه(.)8
( )1ينظر :اتريخ دمشق .306/25
( )2ينظر :الواف ابلوفيات .328/16
( )3ينظر :اإلكمال  ،585/2واتريخ دمشق  ،306/25وإنباه الرواة  ،385/2ومعجم األدابء
 ،1475/4واتريخ اإلسالم .112 ،28/10
( )4ينظر :الثقات ممن مل يقع ف الكتب الستة  ،419/5والواف ابلوفيات .328/16
( )5ينظر :معجم األدابء .1589/4
( )6ينظر :اخلصائص (املقدمة) .55/1
( )7ينظر :احملتسب (املقدمة) .7/1
( )8ينظر :اخلصائص (املقدمة) .55/1
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املبحث الثاين :مولده ،ونشأته ،ووفاته:
مولده ونشأته:
مل تذكر كتب الرتاجم اتريخ مولد عال أو مكانه ،ولعله ولد ف املوصل،
ف مكان إقامة والده ونشأته.
وذكر الذهيب أنيه توف وعمره مثانون سنة( ،)1وعليه ميكن أن يكون اتريخ
مولده ف سنة 378ه ابلنظر إل اتريخ وفاته واخلالف فيه.
فيكون قد ولد وعمر أبيه ست ومخسون سنة؛ ألن كتب الرتاجم تذكر أن
أابه توف ف عمر السبعي( ،)2ووفاته ف سنة 392ه( ،)3على الراجح ،وعليه
يكون مولده ف سنة 322ه ،ويكون عمر عال عند وفاة أبيه أربع عشرة
سنة.
وذكرت كتب الرتاجم لعال رحالت وتنقالت بي عدد من املدن؛ فسمع
ببغداد من عيسى بن علي( ،)4وانتقل إل دمشق ،ومسع من بعض مشاخيه(،)5
مث انتقل إل مدينة صور ،فنزهلا ،وأفاد الناس هبا ،وروى عن مشايخ وقته
العراقيِي والشاميِي( ،)6مث انتقل إل صيدا ،فسمع منه بعض تالميذه فيها(.)1
( )1ينظر :اتريخ اإلسالم .112/10
( )2ينظر :اتريخ اإلسالم  ،715/8والعرب ف خرب من غرب  ،183/2واخلصائص (املقدمة) .9/1
( )3ينظر :اتريخ العلماء النحويي ص ،25واتريخ بغداد  ،205/13ومعجم األدابء ،1585/4
وسي أعالم النبالء  ،19/17وبغية الوعاة .132/2
( )4ينظر :اتريخ دمشق .207/25
( )5ينظر :اتريخ دمشق .206/25
( )6ينظر :إنباه الرواة .385/2
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عايل بن عثمان بن جين وحاشيته على تفسري املسائل املشكلة يف أول املقتضب للفارقي (ت391ه)
دراسة حتليلية
د .صاحل بن مرشود بن مبارك الصاعدي

وفاته:

مات عال بصيدا( ،)2سنة سب ٍع أو ٍ
مثان ومخسي وأربعمائة( ،)3وقيل :سنة
تسع أو مثان ومخسي وأربعمائة( ،)4وقيل :سنة اثنتي ومخسي وأربعمائة(،)5
وله مثانون سنة(.)6
وعليه يرتجح أن تكون وفاته ف سنة 458ه.
***

( )1كما سيبي ذلك عند ذكر تالميذه.
( )2ينظر :اتريخ اإلسالم  ،112/10والواف ابلوفيات .328/16
( )3ينظر :معجم األدابء  ،1475/4واتريخ اإلسالم  ،112/10والثقات ممن مل يقع ف الكتب
الستة  ،419/5وبغية الوعاة .24/2
( )4ينظر :الواف ابلوفيات .328/16
( )5ينظر :اتريخ اإلسالم .28/10
( )6ينظر :اتريخ اإلسالم .112/10
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املبحث الثالث :شيوخه ،وتالميذه:
شيوخه:
تلقى عال علمه عن عدد من العلماء؛ منهم:
 .1أبو علي الفارسي ،توف سنة 377ه.
ذكر القفطي وحده أن عال بن عثمان أخذ عن أب علي الفارسي(.)1
وف هذا نظر؛ فكتب الرتاجم تذكر أن وفاته سنة 458ه ،وعمره مثانون
عاما ،وعليه فوالدته تكون ف 378ه تقريبًا ،ومع هذا يصعب القول بتتلمذه
ً
على أب علي الفارسي املتوىف سنة 377ه.
 .2نصر بن أمحد بن حممد بن اخلليل املرج ُّي ،املوصلي ،روى عنه خلق كثي،
جي( ،)2مسع
توف سنة 390ه ،مسع عال ابملوصل من نصر بن أمحد املر ِ
منه مسند أب يعلى(.)3
 .3عيسى بن علي بن عيسى بن اجلراح ،أبو القاسم ،الوزير ،كان ثبت
السماع ،صحيح الكتاب ،توف سنة 391ه(.)4
مسع عال ببغداد من عيسى بن علي(.)5
 .4والده أبو الفتح عثمان بن جن ،توف سنة 392ه.

( )1ينظر :إنباه الرواة .385/2
( )2ينظر :الواف ابلوفيات .318/5
( )3ينظر :سي أعالم النبالء  ،17/17واتريخ اإلسالم .28/10
( )4ينظر :اتريخ بغداد .515/12
( )5ينظر :اتريخ دمشق .207/25
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عايل بن عثمان بن جين وحاشيته على تفسري املسائل املشكلة يف أول املقتضب للفارقي (ت391ه)
دراسة حتليلية
د .صاحل بن مرشود بن مبارك الصاعدي

أخذ العربية عن أبيه ،وأكثر عنه ،وتقدم وأفاد هذا العلم(.)1
ازي مث
 .5متام بن حممد بن عبد هللا بن جعفر ،أبو القاسم البجلي الر ِ
مغرب األصل ،كان حمدث دمشق ف
الدمشقي ،من حفاظ احلديث،
ِ
ِ
()3
()2
عصره ،توف سنة 414ه  ،مسع عال منه بدمشق .
وروى عال ف مدينة صور عن مشايخ وقته العراقيِي والشاميِي(.)4

تالميذه:
أخذ عن عال تالميذ؛ منهم:
 .1علي بن هبة هللا بن جعفر بن ماكوال ،األمي ،أبو نصر ،صاحب كتاب
اإلكمال ف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف ف األمساء والكىن
واألنساب ،قتل سنة (479ه) وقيل غي ذلك(.)5
قال ابن ماكوال(( :أبو سعد عال بن عثمان بن جىن ،أدركته بصيدا ومسعت
منه))(.)6
الرميلي ،أبو القاسم ،كان ثقة متحرًًي ،توف سنة
 .2مكي بن عبد السالم ُّ

( )1ينظر :إنباه الرواة .385/2
( )2ينظر :اتريخ دمشق  ،45-43/11وسي أعالم النبالء  ،291-289 /17الواف ابلوفيات
 ،462/3واألعالم .87/2
( )3ينظر :اتريخ دمشق .306/25
( )4ينظر :إنباه الرواة .385/2
( )5ينظر :سي أعالم النبالء .576/18
( )6ينظر :اإلكمال .585/2
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492ه( ،)1أخذ احلديث عن عال جبامع صيدا(.)2
 .3حفاظ بن سالمة الناسخ.
حكى عن عال بن عثمان بن جن( ،)3وأنشده عال بعض شعر الشريف
الرضي(.)4
 .4أمحد بن عبد هللا الرويدشيت األصبهاين ،أبو بكر ،حديث بدمشق عن أب
سعد عال بن عثمان بن جن(.)5
وجاء ف معجم البلدان ف ترمجة أمحد الرويدشيت :أنه حديث عن أب
سعد علي بن عثمان بن جن( ،)6وكذلك ف نسبة ومنسوب(.)7
ولعله تصحيف؛ فالذي اشتهر بكنية أب سعد هو عال بن عثمان ،كما
صت على أن أمحد بن عبد هللا الرويدشيت تتلمذ على
أن كتب الرتاجم ن ي
عال(.)8
وصاحب كتاب نسبة ومنسوب نقل نص ًيقوت احلموي وإن مل يشر
إليه.
( )1ينظر :شذرات الذهب .403/5
( )2ينظر :اتريخ دمشق  ،306/25وبغية الوعاة .418/2
( )3ينظر :اتريخ دمشق .406/14
( )4ينظر :اتريخ دمشق  ،406/14وخمتصر اتريخ دمشق .199/7
( )5ينظر :اتريخ دمشق  ،306/25ومعجم البلدان .105/3
( )6ينظر :معجم البلدان .105/3
( )7ينظر :نسبة ومنسوب ص.440
( )8ينظر :اتريخ دمشق .306/25
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عايل بن عثمان بن جين وحاشيته على تفسري املسائل املشكلة يف أول املقتضب للفارقي (ت391ه)
دراسة حتليلية
د .صاحل بن مرشود بن مبارك الصاعدي

 .5عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن الشيازي الصوف نزيل صور ،أبو
طالب ،روى عن عال بن عثمان بن جن(.)1
 .6حيىي بن علي بن حممد ،أبو زكرًي ،اخلطيب التربيزي ،صاحب التصانيف
حنو :شرح القصائد العشر ،والواف ف العروض والقواف ،وامللخص ف
إعراب القرآن ،توف سنة 502ه(.)2
قرأ بصيدا على عال بن عثمان بن جن( ،)3وروى عنه ف غي موضع؛
بعضا منها عنه تلميذه اجلواليقي(.)4
نقل ً
***

( )1ينظر :اتريخ دمشق .306/25
( )2ينظر :املختصر ألب الفداء  ،224/2وبغية الوعاة .338/2
( )3ينظر :املستفاد من ذيل اتريخ بغداد ص.257
( )4ينظر :شرح أدب الكاتب ص ،30واملعرب ص.375
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املبحث الرابع :علمه وثناء العلماء عليه:
علمه:
حنوًي أديبًا حسن اخلط جيد
كان عال مثل أبييه أب الفتح بن جن ً
الضيبط(.)1
وقد عن أبو الفتح بن جن بتعليم أوالده حسن اخلط( ،)2ويبدو أنه
عليمهم طريقته اخلاصة ف اخلط ،فصار هلم طريقة ف اخلط يعرف هبا خطهم
من خط غيهم؛ ذكر القفطي ف ترمجة هاشم بن أمحد ،أب طاهر ،خطيب
حلب أنه رأى ف تركته املخلفة عنه كتاب سيبويه يشبه أن يكون خبط أحد
ولدي عثمان بن جن(.)3
ي
ثيا من تصانيف أبيه ورواها عنه( ،)4ومن تصانيف أب
كتب عال خبطِه ك ً
الفتح عثمان بن جن اليت كتبها ابنه عال خبطه كتاب رسالة ف مدد
األصوات ومقادير املدات كتبها إل أب إسحاق إبراهيم بن أمحد الطربي
مقدارها ست عشرة ورقة(.)5
كثيا من كتب أبيه؛ قال القزوين(( :وكتاب (اللمع) ،ف
وروى عال ً
النحو ،وكتاب (تصريف امللوك) ،كالمها ألب الفتح عثمان بن جن النحوي،

( )1ينظر :الواف ابلوفيات 328/16
( )2ينظر :معجم األدابء .1589/4
( )3ينظر :إنباه الرواة .355/3
( )4ينظر :الواف ابلوفيات 328/16
( )5ينظر :معجم األدابء .1600/4

216

عايل بن عثمان بن جين وحاشيته على تفسري املسائل املشكلة يف أول املقتضب للفارقي (ت391ه)
دراسة حتليلية
د .صاحل بن مرشود بن مبارك الصاعدي

أرويهما ٍ
بطرق ،منها :عن حممد بن يوسف بن حممد الشافعي إجازًة ،عن أب
احلسن علي بن احلسي بن علي البغدادي ،عن أب الفضل حممد بن انصر
بن حممد بن علي األديب ،عن أب زكرًي حيىي بن علي اخلطيب التربيزي ،عن
مجيعا))(.)1
عال بن عثمان بن جن ،عن أبيه ،رمحهم هللا ً
نصوصا بعضها مثبت ف كتب
وقد أكثر عال من الرواية عن أبيه؛ فروى
ً
أبيه ابن جن املطبوعة ،وبعضها غي موجود؛ نقل اجلواليقي عن شيخه أب
زكرًي اخلطيب القزوين عن عال بن عثمان بن جن عن أبيه :أ ين الالم ف
قوهلم" :اآلن ُّ
حد الزماني" غي الالم ف قوله تعال :ﱡﭐﱤ ﱥﱠ()2؛ أل يَّنا ف
قوهلم" :اآلن ُّ
حد الزماني" مبنزلتها ف قوهلم" :الرجل أفضل من املرأة" ،أي
هذا اجلنس أفضل من هذا اجلنس(.)3
وهذا النص الذي نقل عن عال مثبت بنصه ف اخلصائص ف "ابب ف
امتناع العرب من الكالم مبا جيوز ف القياس"(.)4
ونقل اجلواليقي عن أب زكرًي اخلطيب القزوين عن عال بن عثمان عن
السو َذانيق وال يسو َذنَيق ،والشيوذنيق والشيو َذق ابلشي معجمة(.)5
أبيهُّ :

( )1ينظر :مشيخة القزوين .409/1
( )2البقرة.71 :
( )3ينظر :شرح أدب الكاتب ص.30
( )4ينظر :اخلصائص .395/1
( )5ينظر :املعرب ص.375
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وهذا النص مل أجده ف كتب ابن جن املطبوعة ،وهذا مما يزيد املنقول
أمهية وعناية.
وروى بعض األحاديث؛ ح يدث بصيدا عن الوزير أب القاسم عيسى بن
علي بن عيسى بن داود بن اجلراح بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
ب َمملوَكه َعلى يم يئة
جده قال :قال رسول هللا صليى هللا عليه وسليمَ :
"من َكاتَ َ
أوقييِ ٍة فَأ يد َاها َغي َعش ير أََو ٍاق فَهو َرقيق"(.)1
ويظهر أ ين عال بن عثمان من احملدثي( )2ابلنظر إل مشاخيه وتالميذه؛
فجلهم حمدثون.
وروى عال الشعر وأنشده؛ ذكر ًيقوت احلموي أنه قرأ خبط اجلواليقي عن
أب زكرًي التربيزي قال :أنشدان عال بن عثمان بن جن قال :أنشدان أب
لنفسه:
ي
ي
تب احلس ي
منيف مرا ي
ب
األد يب
وحلو َشَائ يل َ
َ
عقائل ع ي
قلة ي
اإلرب
أخي فخ ٍر مفاخره
إل آخر ٍ
أبيات عددها أربعة وستون بيتًا(.)3
وقال تلميذه حفاظ بن سالمة الناسخ :أنشدين أبو سعد عال بن عثمان
بن جن قال :أنشدين الرضي لنفسه(:)1
( )1ينظر :اتريخ دمشق  ،206/25وخمتصر اتريخ دمشق .245/11
واحلديث ف سنن الرتمذي ( 552/3ت شاكر) ،برقم  ،1260و ( 539/2ت د .بشار).
( )2ينظر :اخلصائص (املقدمة) .56/1
( )3ينظر :معجم األدابء .1594-1591/4
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ي ي ي
الع َذال
َال َحت ـ ـ َسبي ييه َخي ـ ـ ـون عـَهـ ـ َدكم
وم و َ
ويطيع فيك اللي َ
و ياشي هواك ي
ت وأن ي
ي ي
إليه َما قَبيال
ت مه َجته
َ َ
لَو كنت أن َ
والشريف الرضي أحد تالميذ أب الفتح بن جن ،وأكثر من قوله :قال
شيخنا أبو الفتح بن جن(.)3
معا على يد أب الفتح بن جن؛
وال يبعد أن يكون
معاصرا لعال ،تتلمذا ً
ً
أل ين عال مالزم ألبيه طول حياته.
ولعال شعر؛ قال القفطي(( :ونقلت من على ظهر جزء خبط أمحد بن
عل ِي بن اثبت :أنشدين الشيخ أبو حممد جعفر بن عبد هللا بن علي بن
جن ولد أىب الفتح بن
املفيد ،قال :أنشدين أبو سعد عال بن عثمان بن ِ
جن بصور لنفسه:
أََال ي ي
فَ َشيب م َفا يرقي ممِا أقَ ي
اسي
ِل َما أَش َقى َحيَ يايت
َ
ي ي
وق َرأ يسي
فطول ال يده ير تَسلَح فَ َ
َكأ ين طََوالعي َشربت َدواءً
قال :وأنشدين أيضا لنفسه مبنزله بصيدا:
ي
ي
صا ير
َمنزل َال أََرى بي َع يين أَد َن
منه قَد ًرا يف َسائ ير األَم َ
ي
ي أم يسي َغَرائيب األَف َكا ير
فَـريشى في ييه فَـق َحة َويوطَائيي
حَ
ي ي
يس تَـ َفيهقت يف يعتَ ي
اب ال َفا ير))(.)1
يسا يمن النيا
َ
َوإذَا َمل أَجد أَن ً
()2

( )1ينظر :اتريخ دمشق  ،406/14وخمتصر اتريخ دمشق .199/7
( )2البيتان من الكامل ،ديوان الشريف الرضي  ،197/2ورواية الديوان:
ال حتسبيه وإن ي
يرضي الوشاةَ ويقبل العذال
أسأت به
( )3ينظر :اجملازات النبوية ص.350 ،264 ،80 ،41
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وكان عال بن عثمان حيدث ويعلم العربية ف صور وصيدا(.)2

ثناء العلماء عليه:

كثيا على علم عال ومساعه؛ قال أبو الربكات ابن السقطي:
أثىن العلماء ً
صحيحا))(.)3
((كان مساعه
ً
علي وعال وعالء،
وقال ًيقوت احلموي :وكان البن جن من الولد ِ
وحسن خطوطهم ،فهم معدودون ف
وكلهم أدابء فضالء قد ِ
خرجهم والدهم ِ
الصحيحي الضبط وحسن اخلط(.)4
حنوًي أديبًا حسن اخلط"(.)5
وقال ًيقوت احلموي" :كان ً
وقال ابن النجار" :كان أديبًا فاضالً قرأ على أبيه"(.)6
فاضال ،أخذ عن أبيه ،وهو صحيح السماع"(.)7
قال الذهيب" :كان أديبًا ً
نقل ًيقوت احلموي عن السلفي قوله :سألت أاب زكرًي التربيزي إمام عصره
ف اللغة ببغداد ،فقلت له :قد رأيت أاب العالء ابملعرة وعال بن عثمان بن
القصاب ابلبصرة ،وابن برهان ببغداد وغيهم من
جن املوصلي بصور ،و
ِ
( )1ينظر :إنباه الرواة  385/2و .386وينظر :اتريخ اإلسالم .28/10
( )2ينظر :اتريخ دمشق  ،306/25واتريخ األدب العرب لشوقي ضيف (عصر الدول واإلمارات
الشام) ص.86
( )3ينظر :الثقات ممن مل يقع ف الكتب الستة .419/5
( )4ينظر :معجم األدابء .1589/4
( )5معجم األدابء .1475/4
( )6ينظر :الثقات ممن مل يقع ف الكتب الستة .419/5
( )7اتريخ اإلسالم .112/10
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املفضل من بينهم؟ قال :هؤالء أئمة ال يقال هلم أدابء ،وأفضل
األدابء فمن ِ
من رأيته ممن قرأت عليه أبو العالء(.)1
نص ًيقوت السابق" :علي بن عثمان" وهو تصحيف؛ يدل
وجاء ف يِ
نقال عن معجم شيوخ السلفي( ،)2وما أورده ابن
عليه ما ذكره ابن الدمياطي ً
نقال عن عيسى بن عبد العزيز اللخمي عن السلفي(.)3
العدمي ً
قال السيوطي ف ترمجة عال بن عثمان(( :النحوي ابن النحوي ،كان مثل
حنوًي أديبًا ،حسن اخلط ،جيد الضبط))(.)4
أبيهً ،
***

( )1ينظر :معجم األدابء .305/1
( )2ينظر :املستفاد من ذيل اتريخ بغداد ص.258
( )3ينظر :بغية الطلب ف اتريخ حلب .878/2
( )4بغية الوعاة .24/2
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املبحث اخلامس :آاثره:

مل تشر كتب الرتاجم اليت اطلعت عليها إل ٍ
شيء من آاثر عال ،ومل
حتفظ له كتب املؤلفي شيئًا من ذلك.
وال يعرف له إال ما ذكره ابن عقيل من سؤاله عن إعراب قول الشاعر:
ي ()1
َغي مأس ٍ
يـنـ َق ي
ضي يابهلَيِم َواحلََزن
وف َعلَى َزَم ٍن
َ
َ
وف عبارة ابن عقيل لبس؛ إذ قال(( :وقد سأل أبو الفتح بن جن ولده
عن إعراب هذا البيت ،فارتبك ف إعرابه))(.)2
واحلقيقة أ ين السائل ولده عال ،هو الذي سأل أابه عن هذا البيت ،كما
ورد ف املصادر األخرى( ،)3ولعله خطأ من النساخ.
لكن وجدت فيما نقله بعض العلماء إشارة إل أ ين له خمطوطًا؛ قال هباء
الدين بن النحاس(( :يقول امللتجئ إل هللا جلت قدرته حممد النحاس  -غفر
هللا له  :-وجدت خبط اإلمام عال بن عثمان بن جن  -رمحهم هللا  -كل
ما صورته ف تعليق مجعه من كالم أبيه -رمحه هللا  -وكالم غيه))(.)4

( )1البيت من املديد ،نسب ألب نواس (مغن اللبيب  ،886/2 ،211/1واخلزانة ،)346/1
وليس ف ديوانه.
( )2شرح ابن عقيل .192/1
( )3ينظر :تذكرة النحاة ص ،405والتذييل والتكميل .278/3
( )4حاشية عال على تفسي املشكل من أول املقتضب ل/41أ.
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وقال أبو حيان(( :وجدت خبط بعض شيوخنا ،قال :وجدت خبط اإلمام
عال( )1بن عثمان بن جن ف جمموع له ما صورته :سألت أب  -رضي هللا
عنه  -عن إعراب ٍ
بيت مير ب.)2())...
وقال ابن عمار املالكي(( :قال أبو حيان :ووجد خبط الشيخ هباء الدين
بن النحاس  -رمحه هللا تعال  -ما نصه :وجدت خبط عال بن عثمان بن
جن :حكى أبو جعفر بن النحاس قال.)3())... :
فهذه النقوالت دليل على أ ين لعال بن عثمان خمطوطات خطها بيده،
وكلها من طريق هباء الدين بن النحاس ،شيخ أب حيان.
وال غرابة ف ذلك فقد ذكرت بعض كتب الرتاجم أ ين هباء الدين بن
النحاس كان حيب اقتناء الكتب ،وأنيه اقتىن كتبًا نفيسة(.)4
فلعل مما اقتناه من الكتب النفيسة ما كتبه عال بن عثمان ،ومنها
حاشيته على تفسي املسائل املشكلة ف أول املقتضب للفارقي ،وسيأيت
مفصال مبشيئة هللا.
احلديث عنها
ً
***

( )1ف تذكرة النحاة ص :405جال ،وهو تصحيف.
( )2تذكرة النحاة ص.405
( )3مفتاح السعيدية ص.247
( )4ينظر :بغية الوعاة .13/1
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الفصل الثاين :حاشية عايل بن عثمان بن جين على تفسري املسائل
املشكلة يف أول املقتضب ،دراسة حتليلية:

املبحث األول :وصف املخطوط:
جاءت احلاشية على نسخة مكتبة األسكورًيل ذات الرقم (اثين )111
من كتاب تفسي املسائل املشكلة ف أول املقتضب للفارقي (ت391ه).
وتقع احلاشية ف مخس صفحات؛ أي ورقتي ونصف ،ف كل صفحة
سطرا تقريبًا ،والكلمات ف كل سطر بي عشرين ومخس وعشرين
مثانية عشر ً
كلمة.
كتبت احلاشية خبط نسخي واضح ف معظمه ،وف بعضه طمس ألسطر
كاملة.
كتبت احلاشية على هوامش الصفحة األربعة (أعلى الصفحة وأسفلها
وجانبيها)؛ وهذا ما جعلها عرضة لطمس بعض األسطر وذهاب أجزاء كثية
منها ،وجعل من الصعب حتقيقها وقراءة كل نصوصها.
يظهر أَّنا كتبت خبط هباء الدين حممد بن النحاس ،وقد صيرح ابمسه واسم
صاحب احلاشية.
بدأها ابن النحاس بقوله" :حاشية"( ،)1وينبه على إكمال احلاشية ف
الوجه اآلخر بقوله" :متام احلاشية ف الوجهة األخرى"( ،)2وإذا انتهت

( )1ينظر :حاشية عال ل/41أ.
( )2ينظر :حاشية عال ل/42أ.
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الصفحة قال" :تتمة احلاشية ف الصفحة األخرى"( ،)1و"يتلوه متام احلاشية ف
الصفحة األخرى"( ،)2ونبيه على َّناية احلاشية بقوله" :متت احلاشية وهلل احلمد
واملنة وصلواته على سيدان حممد وآله وصحبه وسالمه"(.)3
املبحث الثاين :نسبة احلاشية لعايل بن عثمان بن جين:

مل تذكر كتب الرتاجم أن لعال بن عثمان حاشية أو تعليقات على كتاب
تفسي املسائل املشكلة ف أول املقتضب ،ومل ينقل عنها أحد من العلماء.
وقد صيرح ابن النحاس بنسبة هذه احلاشية إل عال بن عثمان بن جن
إذ قال(( :يقول امللتجئ إل هللا جلت قدرته حممد النحاس  -غفر هللا له :-
كل ما صورته ف
وجدت خبط اإلمام عال بن عثمان بن جن  -رمحهم هللا  -ي
تعليق مجعه من كالم أبيه  -رمحه هللا  -وكالم غيه.)4())...
وعلى هذا فاحلاشية هذه لعال مجعها من كالم أبيه وكالم غيه من
العلماء ،واجلمع من التأليف.
***

( )1ينظر :حاشية عال ل/41ب.
( )2ينظر :حاشية عال ل/42ب
( )3ينظر :حاشية عال ل/43أ.
( )4ينظر :حاشية عال ل/41أ.
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املبحث الثالث :شواهد احلاشية:

وجدت ف احلاشية شاهدين؛ أحدمها من القرآن الكرمي ،واآلخر من
الشعر:
من القرآن الكرمي:
استشهد على الفصل بي القسم واملقسم عليه وبي الصفة واملوصوف
بقوله تعال :ﱡﭐﳋ ﳌ ﳍ ﳎ .ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ  .ﱁ
ﱂ ﱃﱠ(.)1
ففصل بي القسم واملقسم عليه بقوله تعال( :وإنه لقسم) وفصل بي
الصفة واملوصوف بقوله تعال( :لو تعلمون) مث أتى جبواب القسم بعد الفصل
وفصل الفصل فقال تعال( :إنه لقرآن كرمي)(.)2
من الشعر:
استشهد على الفصل بي الصفة واملوصوف ابملعطوف وهو أجنيب منهما
بقول لبيد:
()3
ٍ
ٍ
وإًيد أَحلََقتـهم ابلثيـلَل
صلقةً
صلَقنا ف مراد َ
فَ َ
ففصل بي الصفة واملوصوف ابملعطوف وهو أجنيب عنهما(.)4
( )1الواقعة.77-75 :
( )2ينظر :حاشية عال ل/41ب.
( )3البيت من الرمل ،للبيد بن ربيعة ،ف ديوانه ص ،146ورواية الديوان:
وص ٍ
داء أحلقتهم ابلثلل
........................
وكذا ف املسائل البصرًيت  ،702/1واخلصائص  ،396/2ومراد ،وصداء ،وإًيد قبائل.
( )4ينظر :حاشية عال ل/41ب.
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املبحث الرابع :مصادر احلاشية:

مل يصيرح عال ابملصادر اليت نقل عنها ف حاشيته أو ابلعلماء الذين أخذ
قوال عن أب بكر بن اخلياط ،وهو العامل
عنهم إال ف موضع واحد( )1نقل فيه ً
الوحيد الذي صيرح ابلنقل عنه بسنده.
وصيرح هباء الدين ابن النحاس مبصادر عال ف حاشيته بقوله(( :تعليق
مجعه من كالم أبيه  -رمحه هللا  -وكالم غيه))(.)2
ويظهر أتثره أببيه ف استشهاده ابآلية على الفصل بي القسم وجوابه،
وبي الصفة واملوصوف ،فقد استشهد هبا ابن جن ف اخلصائص(،)3
واستشهاده ببيت لبيد على الفصل بي الصفة واملوصوف ابلعطف؛ فقد
استشهد به أبو الفتح بن جن ف اخلصائص( ،)4واحملتسب(.)5
***

( )1ينظر :حاشية عال ل/42ب.
( )2ينظر :حاشية عال ل/41أ.
( )3ينظر :اخلصائص .335/1
( )4ينظر :اخلصائص .398/2
( )5ينظر :احملتسب .250/2
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املبحث اخلامس :القيمة العلمية حلاشية عايل بن عثمان:

تكمن أمهية حاشية عال بن عثمان وقيمتها العلمية ف أمور منها:
 أَّنا حاشية على كتاب تفسي املسائل املشكلة ف أول املقتضب الذي ملينل حظه من الدراسة والتعليقات.
 أ ين هذه احلاشية لعال بن عثمان بن جن الذي تتلمذ على يد أبيه وأفادمن علمه وفلسفته ،وال يبعد أن تكون هذه احلاشية مستفادة من أبيه كما
ذكر ابن النحاس ف أول احلاشية.
 أن هذه احلاشية معاصرة ملؤلف كتاب تفسي املسائل املشكلة ف أولاملقتضب؛ فالفارقي توف سنة 391ه ،وعال بن عثمان بن جن توف
سنة 458ه ،وأبو الفتح بن جن الذي أفاد منه ابنه ف هذه احلاشية
توف سنة 392ه.
 ف احلاشية نقل عن عامل مل تصل إلينا مصنفاته؛ فقد نقل عال ف حاشيتهقوال عن أب بكر بن اخلياط بسند طمس أوله ،ف اإلخبار عن اليد
ً
ابأللف والالم" ،من قولك :مررت بز ٍ
يد يده ف يد عمرو وأنك تقول:
املار أان بز ٍ
يد وهي ف يد عمرو يده ،فتلحق اهلاء ف اإلخبار"( ،)1ومل أجد
قوال ف
ف كتب النحويي اليت اطلعت عليها من نسب إل ابن اخلياط ً
هذه املسألة ،ومل يذكره من درس ابن اخلياط وآراءه النحوية( ،)2وابن
اخلياط من العلماء الذين ذكرت كتب الرتاجم أن هلم مصنفات ف
( )1ينظر :حاشية عال ل/42ب.
( )2ينظر :ابن اخلياط وآراؤه النحوية والصرفية ص.59-40
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النحو( ،)1ومل تصل إلينا.
 وقعت هذه احلاشية على املسألة السابعة من كتاب تفسي املسائل املشكلةاملكرم املعطيَه درمهًا
ف أول املقتضب وهي قول املربد:
"الضارب الشامتَ َ
َ
القائم ف داره أخوك سوطًا أكرم اآلكل طعامه غالمه زيد عمرا ٍ
خالد
َ
َ
ً
عبد هللا أخوك"( ،)2وهي مسألة أطال الفارقي ف تفسيها؛ فقد
بكرا َ
ً
()3
سبعا وتسعي صفحة  ،وأضافت هذه احلاشية على ما قاله
بلغت ً
الفارقي ف تفسي هذه املسألة وتوجيهها:
 .1أن عال بن عثمان جاء بتصحيح خمتصر للمسألة دون اخلوض ف
التوجيهات اإلعرابية على وجهي(( :أحدمها :أن تقر األمساء اليت بعد
غالمه على ماهي عليه من النصب وحتملها على أتويل يصح وإن
الفت بي إعراهبا ،والثاين :أن تقرها على إعراهبا وتنقل األبدال إل
خ َ
مواضعها اليت تصح هبا وتسلم الصالت من الفصل ابألجنيب الذي
يفسدها))(.)4
 .2ذكر عال أن مما يقدم ذكره قبل التشاغل ابلكالم عن املسألة بيان نوع
األمساء اجملتلبة اليت خيرب عنها ابلذي واأللف والالم؛ وأن منها أمساء

( )1حنو :كتاب النحو الكبي ،وكتاب املوجز ف النحو ،وكتاب املقنع ف النحو .ينظر :إنباه الرواة
 ،54/3ومعجم األدابء  ،2309/5وبغية الوعاة .48/1
( )2ينظر :املقتضب  ،23/1وتفسي املسائل املشكلة ف أول املقتضب للفارقي ص.155
( )3ينظر :تفسي املسائل املشكلة ف أول املقتضب ص.251 -155
( )4ينظر :حاشية عال ل/41ب ،و/42أ.
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مستعارة جتري جمرى األمثلة ،وغي مستعارة.
 .3استشهد عال على صحة الفصل بي الصفة واملوصوف بشاهد من
القرآن الكرمي وآخر من الشعر.
 .4يبي عال ف حاشيته مرجع الضمائر ،وذكر أن اهلاء ف طعامه ال ترجع
صل ف ذلك ابختصار مفيد(.)1
إل مرجع اهلاء ف غالمه ،وف ي
 .5يبي عال ما جيوز تقدميه وما ال جيوز تقدميه؛ ألنيه يؤدي إل الفصل بي
املتالزمي(.)2
***

( )1ينظر :حاشية عال ل/41ب ،و/42أ.
( )2ينظر :حاشية عال ل/42ب ،و/43أ.

230

عايل بن عثمان بن جين وحاشيته على تفسري املسائل املشكلة يف أول املقتضب للفارقي (ت391ه)
دراسة حتليلية
د .صاحل بن مرشود بن مبارك الصاعدي

اخلامتة:

خلص هذا البحث على وجازته إل مجلة من النتائج؛ كان من أمهها:
آاثرا مل تذكرها كتب الرتاجم وقف عليها بعض العلماء ونقل
 .1أ ين لعال ً
عنها ،وهي ف الغالب تعليقات على مسائل ومؤلفات.
 .2أ ين عال من احمل ِيدثي إضافة إل علمه ف النحو؛ يدل على ذلك شيوخه
وتالميذه لكن كتب الرتاجم مل تسعفنا مبروًيته كلها.
 .3لعال حاشية على تفسي املسائل املشكلة ف أول املقتضب مجعها من
كالم أبيه وغيه من العلماء وقد ِي
صرح ببعضهم.
 .4حاشية عال على تفسي املسائل ف أول املقتضب مع صغرها ذات قيمة
علمية يدل عليها ما ذكر ف موضعه من البحث.
وختاما :هللا أسأل أن يقدم هذا البحث جديدا ،وأن يلقى القبول.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وآله وصحابته أمجعي ،والتابعي
إبحسان.

جملة العلوم العربية

العدد الرابع والستون رجب 1443هـ (اجلزء الثاين)

231

ملحق البحث:

اللوحة األول من احلاشية ،وهي اللوحة الـ( )41من خمطوط (تفسي املسائل
املشكلة ف أول املقتضب):
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ثبت املصادر واملراجع
 األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربي واملستشرقي:ِي
للزركلي ،ط ،15دار العلم للماليي ،بيوت2002 ،م.
 اإلكمال ف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف ف األمساء والكىن واألنساب:لألمي احلافظ ابن ماكوال ،ط ،1دار الكتاب اإلسالمي ،القاهرة ،د.ت.
 إنباه الرواة على أنباه النحاة :للقفطي ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،1دارالفكر العرب ،القاهرة ،ومؤسسة الكتب الثقافية ،بيوت1406 ،هـ 1986 -م.
 بغية الطلب ف اتريخ حلب :البن العدمي ،حتقيق :د .سهيل زكار ،دار الفكر،بيوت ،د.ت.
 بغية الوعاة ف طبقات اللغويي والنحاة :للسيوطي ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم،ط ،2دار الفكر ،بيوت1399 ،هـ 1979 -م.
 اتريخ األدب العرب عصر الدول واإلمارات الشام :د .شوقي ضيف ،ط ،2داراملعارف ،القاهرة ،د.ت.
 اتريخ اإلسالم ووفيات املشاهي واألعالم :للذهيب ،حتقيق :د .بشار عواد معروف،ط ،1دار الغرب اإلسالمي ،بيوت1424 ،ه – 2003م.
 ات ريخ العلماء النحويي من البصريي والكوفيي وغيهم :للتنوخي ،حتقيق :د .عبدالفتاح حممد احللو ،من مطبوعات جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،
1401ه 1981-م.
 اتريخ مدينة السالم (بغداد) :للخطيب البغدادي ،حتقيق :د .بشار عواد معروف، ،12دار الغرب اإلسالمي ،بيوت1422 ،ه2001-م
 اتريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل أو اجتاز بنواحيهامن وارديها وأهلها :البن عساكر ،حتقيق :عمر بن غرامة العمروي ،ط ،1دار
الفكر ،بيوت1415 ،ه1995-م.
 تذكرة النحاة :ألب حيان ،حتقيق :د .عفيف عبد الرمحن ،ط ،1مؤسسة الرسالة،بيوت1406 ،ه.
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 التذييل والتكميل ف كتاب التسهيل :ألب حيان األندلسي ،حتقيق :د .حسنهنداوي ،ط ،1كنوز إشبيليا ،الرًيض ،ج1420 ،3ه – 2000م.
 تفسي املسائل املشكلة ف أول املقتضب :ألب القاسم سعيد بن سعيد الفارقي،حتقيق :د .مسي أمحد معلوف ،معهد املخطوطات العربية ،القاهرة1414 ،ه –
1993م.
 تفسي املسائل املشكلة ف أول املقتضب :للفارق ،مكتبة األسكورًيل ،رقمها(.)111
 الثقات ممن مل يقع ف الكتب الستة :البن قطلوبغا احلنفي ،حتقيق :شادي بن حممدبن سامل آل نعمان ،ط ،1مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية ،صنعاء،
1432ه – 2011م.
 اجلامع الصحيح وهو سنن الرتمذي :حملمد بن عيسى بن سورة ،بتحقق وشرح :أمحدحممد شاكر ،ط ،1مطبعة مصطفى الباب احلليب وأوالده مبصر1398 ،ه -
1978م.
 اجلامع الكبي :للرتمذي ،حتقيق :د .بشار عواد معروف ،ط ،1دار الغرب ،بيوت،1996م.
 خزانة األدب ولب لباب لسان العرب :لعبد القادر البغدادي ،حتقيق :عبد السالمحممد هارون ،ط ،1مكتبة اخلاجني ،القاهرة1406 ،هـ 1986 -م.
 اخلصائص :البن جن ،حتقيق :حممد علي النجار ،املكتبة العلمية. ابن اخلياط وآراؤه النحوية والصرفية :د .علي بن حممد الشهري ،جملة اإلشعاع ،العددالثاين من اجمللد السابع2020 ،م.
 ديوان الشريف الرضي ،شرحه وعلق عليه :د .حممود مصطفى حالوي ،ط ،1شركةدار األرقم بن أب األرقم ،بيوت1419 ،ه 1999 -م.
 ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،دار صادر ،بيوت ،د.ت. سي أعالم النبالء :للذهيب ،حتقيق :شعيب األرانؤوط وحممد نعيم العرقسوسي ،ط،1مؤسسة الرسالة ،بيوت1405 ،ه 1985 -م.
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 شذرات الذهب ف أخبار من ذهب :البن العماد احلنبلي ،حتقيق :حممود األرانؤوط،ط ،1دار ابن كثي ،دمشق1410 ،ه – 1989م.
 شرح أدب الكاتب :للجواليقي ،حتقيق :د .طيبة محد بودي ،ط ،1مطبوعاتجامعة الكويت1415 ،ه – 1995م.
 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك :البن عقيل ،ومعه كتاب :منحة اجلليل بتحقيقشرح ابن عقيل ،حملمد حميي الدين عبد احلميد ،ط ،20دار الرتاث ،القاهرة،
1400هـ 1980 -م.
 العرب ف خرب من غرب :للذهيب ،حتقيق :حممد السعيد بن بسيوين زغلول ،ط ،1دارالكتب العلمية ،بيوت1405 ،ه – 1985م.
 اجملازات النبوية :للشريف الرضي ،تصحيح :مهدي هوشند ،ط ،1دار احلديث،1422ه.
 احملتسب ف تبيي وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها :البن جن ،حتقيق :عليالنجدي انصف ،ود .عبد الفتاح إمساعيل شليب ،ط ،2دار سزكي للطباعة
والنشر ،استانبول1406 ،هـ 1986 -م.
 خمتصر اتريخ دمشق البن عساكر :البن منظور ،حتقيق :روحية النحاس ،ط ،1دارالفكر ،دمشق1409 ،ه1988 -م.
 املختصر ف تراجم البشر :ألب الفدا صاحب محاة ،ط ،1املطبعة احلسينية املصرية،د.ت.
 املسائل البصرًيت :ألب علي الفارسي ،حتقيق :د .حممد الشاطر أمحد حممد ط،1مطبعة املدين ،القاهرة1405 ،هـ 1985 -م.
 املستفاد من ذيل اتريخ بغداد :البن الدمياطي ،حتقيق :د .قيصر أبو فرح ،ط،1دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آابد1399 ،ه – 1979م.
 مشيخة القزوين :لعمر بن علي القزوين ،حتقيق :د .عامر حسن صربي ،ط ،1شركةدار البشائر اإلسالمية ،بيوت1426 ،ه – 2005م.
 معجم األدابء :لياقوت احلموي ،حتقيق :د .إحسان عباس ،ط ،1دار الغرباإلسالمي1993 ،م.
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 معجم البلدان :لياقوت احلموي ،دار صادر ،بيوت1397 ،ه – 1977م. املعرب من الكالم األعجمي على حروف املعجم :للجواليقي ،حتقيق :د .ف .عبدالرحيم ،ط ،1دار القلم ،دمشق1410 ،ه – 1990م.
 مغن اللبيب عن كتب األعاريب :البن هشام ،حتقيق :د .مازن املبارك ،وحممد عليمحد هللا ،ط ،5بيوت ،دار الفكر1979 ،م.
 مفتاح السعيدية ف شرح األلفية احلديثية :البن عمار املالكي ،حتقيق :د .شادي بنحممد بن سامل آل نعمان ،ط ،1مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية،
صنعاء1435 ،ه – 2014م.
 املقتضب :ألب العباس املربد ،حتقيق :حممد عبد اخلالق عظيمة ،عامل الكتب بيوت. نسبة ومنسوب :د .مرزوق بن هياس الزهراين ،ط ،1مكة املكرمة1435 ،ه-2014م.
 الواف ابلوفيات :للصفدي ،حتقيق واعتناء :أمحد األرانؤوط ،وتركي مصطفى ،ط،1دار إحياء الرتاث اإلسالمي ،بيوت1420 ،هـ 2000 -م.
***
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اآلراء النقدية في كتاب النظرات لمصطفى المنفلوطي

إبراهيم بن عبد هللا بن عتيق
قسم اللغة العربية– كلية اآلداب
جامعة الملك سعود

اآلراء النقدية في كتاب النظرات لمصطفى المنفلوطي
د .إبراهيم بن عبد هللا بن عتيق
قسم اللغة العربية – كلية اآلداب
جامعة الملك سعود
تاريخ تقديم البحث 1442 /4 /8 :هـ

تاريخ قبول البحث 1442 /6 /11 :هـ

ملخص الدراسة:
عُرف مصطفى لطفي املنفلوطي يف الدراسات األدبية أبنه أحد رواد املقالة األدبية ،ومل
يعرف عند أكثر القراء ابإلسهامات النقدية.
وجاء هذا البحث ليسلط الضوء على آرائه النقدية ،ويربزها ،ليتعرف القراء على جهوده
النقدية املتنوعة ،حيث كانت له آراء يف املفاهيم كمفهوم الشعر والبيان واجلمال ،وإسهامات
يف قضااي نقدية كاللفظ واملعىن ،والطبع والصنعة ،والوضوح والغموض ،والصدق والكذب،
واألخالق وااللتزام األديب ،إىل جانب رأيه يف أدوات األديب ومقوماته ،ورأيه يف عدد من شعراء
عصره وكتّابه.
الكلمات املفتاحية :املنفلوطي ،النقد األديب ،الشعر ،البيان ،املقالة.

The Critical Opinions in the Book of Alnadharat by Mustafa Al-Manfaloti
Dr. ebrahim Abdullah bin ateeq
Department of Arabic Language and Literature - College of Arts
King Saud University
Abstract:
Mustafa Lutfi Al-Manfalouti was known in literary studies as one of the
pioneers of the literary essays. But, little is known among his many readers for his
critical contributions.
This research came to shed light on his critical views and also to highlight
them. This is to afford readers to get acquainted with his various critical efforts,
where he had views on concepts such as the concept of poetry, proclamations and
beauty. He has also contributions to critical issues such as pronunciation and
meaning, nature, and craft, clarity and ambiguity, truthfulness and lies, ethics and
literary commitment.
This extends to his views or opinions in the tools and ingredients used by the
poet, and also his views about a number of poets and writers of his time.
key words: Al-Manfalouti, criticism, poetry, proclamation

املقدمة:

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .أما بعد:
فيعد األديب مصطفى لطفي املنفلوطي (1343 -1289هـ-1876/
1924م) أحد كبار كتّاب البيان العريب يف العصر احلديث ،وأبرز كتّاب املقالة
االجتماعية والدينية واألدبية ،وقد مجعت مقاالته يف ثالثة أجزاء بعنوان:
(النظرات) وقد بث يف نظراته آراءه النقدية يف عدد من القضااي األدبية املتنوعة،
وجاء هذا البحث ليسلط الضوء على تلك اآلراء ،ويربزها للقراء؛ لكون أكثرهم
ال يعرف للمنفلوطي جهودا نقدية ،لغلبة شهرته يف اجلوانب االجتماعية واخللقية
والكتابة القصصية املرتمجة .متخذا يف ذلك املنهج الوصفي التحليلي للكشف
عن أبعاد رؤيته النقدية.
وقد ارأتيت أن تكون الدراسة يف مقدمة ،وأربعة مباحث ،وخامتة.
 املقدمة ،وفيها هدف البحث ،ومنهجه.أ -املبحث األول :املفاهيم ،وفيه:
ب -مفهوم الشعر.
ج -مفهوم البيان.
د -مفهوم اجلمال.
 -املبحث الثاين :القضااي النقدية ،وفيه:

أ -اللفظ واملعىن.
ب -الطبع والصنعة.
ج -الوضوح والغموض.
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د -الصدق والكذب.
ه -األدب واألخالق.
و -االلتزام.
 -املبحث الثالث :مقومات األديب والناقد.

 املبحث الرابع :اآلراء النقدية يف الشعراء والكتّاب. -اخلامتة ،وفيها تلخيص أهم نتائج البحث.
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املبحث األول ـ املفاهيم:

املفاهيم مجع مفهوم ،وهو مشتق من (فهم) وقد جاء يف لسان العرب أن
وفهمت الشيء :عقلتُه وعرفته"(.)1
الفهم" :معرفتك الشيء ابلقلب...
ُ
ويطلق املفهوم ويراد به ":صفات ومميزات تذكر لتحديد معىن كلمة من
الكلمات"(.)2
ويرى علي القامسي أن املفهوم" :متثيل فكري لشيء ما (حمسوس أو جمرد)
أو لصنف من أشياء هلا مسات مشرتكة ويعرب عنها مبصطلح أو برمز"(.)3
ويرد لفظا (املفهوم) و(املصطلح) كثريا يف كتاابت الباحثني يف العلوم
اإلنسانية ،ومنها األدب والنقد على اعتبار أهنما شيء واحد ،فهما امسان
ملسمى واحد ،فاملفهوم من حيث صيغته هو املصطلح ،أو هو مضمونه،
واملصطلح هو اللفظ املعرب عن املفهوم ،وكأن العالقة بينهما تشبه العالقة
اليت تربط املعىن ابللفظ(.)4

) (1لسان العرب ،أبو الفضل حممد بن منظور ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة،ط1991 ،1م،
مادة( :فهم).
) (2املعجم األديب ،جبور عبد النور ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1984 ،2م ،ص .259
) (3املصطلحية :مقدمه يف علم املصطلح ،علي القامسي ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد1985،م ،ص
.213
) (4انظر :الدراسة املفهومية :مقاربة تصورية ومنهجية ،سعاد كورمي ،جملة إسالمية املعرفة ،املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي ،مج  ،15ع 1431 ،60ه 2010،م ،ص .43
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لكن هناك من ّفرق بينهما حني جعل (املصطلح) يتميز خبصائص دون
(املفهوم) وهي خصيصة االتفاق على املصطلح بني قوم معينني بعد نقله
عن معناه اللغوي املوضوع له يف األصل ،وخصيصة النضج التام اليت يبلغ
هبا املصطلح أش ّده ،فإن مل يكن النضج اتماً فهو مفهوم ،وإن غاب فهو
أي محولة مفهومية أو مصطلحية(.)1
لفظ لغوي جمرد عن ّ
وقد وقف املنفلوطي يف بعض مقاالته عند بعض املفاهيم ،ومنها:
أ -مفهوم الشعر:

احلديث عن مفهوم الشعر حديث شائك وصعب ،إذ "لكل عصر أديب
مفاهيمه اخلاصة للشعر ،ولكل مرحلة اترخيية مذاهبها األدبية ...الشعر
مصطلح خاليف ابمتياز يتعدد مفهومه بتعدد املكان والزمان واملذاهب .بل
يكاد يتعدد بتعدد الشعراء والنقاد .)2("...ويذكر الناقد (سريموريس بورا) "أنه
مل جيد أحد حىت أرسطو تعريفا كافيا للشعر"(.)3

) (1انظر :املرجع السابق ،ص .50- 44
) (2مفهوم الشعر عند رواد الشعر العريب احلديث ،فاتح عالق ،منشورات احتاد الكتاب العرب،
دمشق2005 ،م ،ص .91
) (3األسس اجلمالية يف النقد العريب (عرض وتفسري ومقارنة) عز الدين إمساعيل ،دار الفكر العريب،
ط1968 ،2م ،ص .344
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وإذا رجعنا إىل زمن املنفلوطي يف هناية القرن التاسع عشر ومطلع القرن
العشرين جند أن مفهوم الشعر موضع جدل يدل على مدى اليقظة يف احلس
احلضاري لألمة العربية.)1( ...
وكان املنفلوطي ممن أدىل بدلوه يف هذا اجلدل الدائر حول قضية مفهوم
وصرح برأيه يف املفهوم الشائع للشعر أبنه (الكالم املوزون املقفى) ،أبن
الشعرّ ،
هذا تعريف علماء لغة وعروض ،وهم ال يعرفون حقيقة الشعر ،وإمنا يعرفون
إعرابه وبناءه واشتقاقه وتصريفه .ولو كان الشعر كما يرون لكان ابستطاعة
اجلميع قول الشعر ألنه ال يعجز أحد من الناس عن النغمة املوسيقية(.)2
ويؤكد رفضه للمفهوم الشائع حني يصرح أبن حقيقة الشعر ليست يف
وزنه وأنغامه ،وأنه ال يذهب حسنُه ورونقه وهباؤه كونه غري منظوم وال

موزون( .)3وهنا جند أن املنفلوطي يتبىن رأايً خيالف فيه رأي كثري من األدابء
التقليديني الذين يرون الوزن والقافية من أركان الشعر األساسية ،وبدوهنما
ال يكون الشعر شعراً ،فالشعر لديه أكرب من مسألة وزن وقافية ،إذ هذان
العنصران يستطيع عليهما أكثر الناس والسيما النظّام ،ومها عنصران

) (1انظر :احلوار األديب حول الشعر :قضاايه املوضوعية ،ودالالته الفكرية وآاثره الفنية ،حممد أبو
األنوار ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،ط2007 ،1م.430 ،
) (2انظر :النظرات ،مصطفى لطفي املنفلوطي ،دار اجليل ،بريوت ،ط1990 ،1م-121 /1 ،
.122
) (3انظر :املصدر السابق .209/2 ،
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شكليان يستطيع الكثريون ـ يف نظره ـ صنعتهما ،بينما الشعر أكرب من
هذا ،فهو روح تسري يف جنبات القصيدة.
ويف سعيه لتجلية املفهوم الصحيح ـ يف نظره ـ للشعر ،يفرق املنفلوطي بني
الشعر والنظم ،فليس كل موزون شعرا ،وال كل انظم شاعرا ،وبسبب اخللط
بينهما دخل النظامون يف عداد الشعراء ،وأصبح ال يستطيع التفريق
بينهما إال قلة من النقاد(.)1
فالشعر أكرب من عنصري الوزن والقافية اللذين حيسن استخدامها النّظام،
وال يتجاوزوهنما إىل روح الشعر ،ولذا جند املنفلوطي يقرر ":ما الشعر إال روح
يودعها هللا فطرة اإلنسان منذ مبدأ نشأته ،وال تزال كامنة فيه كمون النار يف
الزند حىت إذا شدا فاضت على أسالت أقالمه كما تفيض الكهرابء على
أسالكها ،فمن أحس منكم هبذه الروح يف نفسه فليعلم أنه شاعر ،أو ال فليكف
نفسه مؤونة التخطيط والتسطري ،وليصرفها إىل معاانة ما يالئم طبعه ،ويناسب
فطرته من أعمال احلياة .)2("...فهو يؤكد على أمهية املوهبة وامللكة األدبية
واالستعداد الفطري الكامل يف روح اإلنسان ،والذي ينتظر ما يثريه وحيركه
حىت خيرج يف صورة فنية بديعة ،ودون هذا الروح يكون ما يقوله املتأدب نظماً
ال شعراً ،وعمالً ال روح فيه .ومن افتقد هذه الروح امللهمة من اخلالق فلريح
نفسه من عبء الشعر ،وليتجه إىل ما يناسب طبعه ،وما فطره هللا عليه من
أعمال احلياة األخرى.
) (1انظر :املصدر السابق.209 /2 ،
) (2النظرات.122 /1 ،
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ويؤكد أنه ال عالقة بني الوزن والقافية وحقيقة الشعر وجوهره ،فها هو
يقول ":الكاتب اخليايل شاعر بال قافية وال حبر ،وما القافية والبحر إال ألوان

وأصباغ ...ال عالقة بينها وبني جوهره وحقيقته"( .)1إذ اخليال الفين لدى
املنفلوطي هو حقيقة الشعر وجوهره ،بينما الوزن والقافية جمرد ألوان وأصباغ
خارجية ميكن األديب املبدع االستغناء عنهما يف عمله الفين.
ولئن ذكرـ سابقاـ أن الشعر مصطلح خاليف ،يكاد يتعدد بتعدد الشعراء
والنقاد ،فإننا جند أن املنفلوطي خيتار لتعريف الشعر أفضل تعريف له ـ يف نظره
ـ وهو أن الشعر (تصوير انطق)( ،)2وهذا الرأي مستمد من الشاعر
الغنائي اإلغريقي (سيمونيدس) الذي قال ":إن الرسم شعر صامت والشعر
تصوير انطق"( ،)3فكالمها انقل وحاك ،إال أن األول ينقل مشاهد احلس إىل
احلس ،والثاين مشاعر النفس إىل النفس(.)4
ويذهب املنفلوطي إىل بيان وظيفة الشعر وقاعدته وميزان جودته إذ يقول:
"قاعدة الشعر املطردة هي التأثري ،وميزان جودته ما يرتك يف النفس من األثر،
وسر ذلك التأثري أن الشاعر يتمكن برباعة أسلوبه وقوة خياله ودقة مسلكه
وسعة حيلته من رفع ذلك الستار املسبل بينه وبني السامع ،،فرييه نفسه على
حقيقتها حىت يكاد يلمسها ببنانه ،فيصبح شريكه يف حسه ووجدانه.)5("...
) (1انظر :املصدر السابق.208 -207 /2 ،
) (2انظر :املصدر السابق.210 /2 ،
) (3فن الشعر ،حممد مندور ،مؤسسة هنداوي ،سي أي سي ،اململكة املتحدة2019 ،م ،ص .19
) (4انظر :النظرات.100/3 ،
) (5املصدر السابق.210 /2 ،
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ويتوسع املنفلوطي يف مفهوم الشعر ،فهو سر احلياة ،وكل ما يؤثر يف
النفس ويثري مشاعرها وإحساسها شعر يف رؤيته اخلاصة ،وال يؤثر يف حياة
اإلنسان مثل الشعر انطقا أو صامتا ،فالناطق الشعر املعروف ،والصامت تلك
التماثيل اليت متثل حياة عظماء الرجال ،وظالم الليل شعر ،ألنه يطلق دموع
الباكني ،وحفيف أوراق األشجار شعر ،ألنه ميثل تناجي العشاق.)1(...
وهكذا نلحظ أن نظرة املنفلوطي ملفهوم الشعر كانت نظرة منفتحة ومتقدمة
يف زمنها على شعراء التفعيلة وشعراء قصيدة النثر ،حيث مل يقم للوزن والقافية
أمهية يف الشعر ،وركز على أن الشعر روح تتدفق بني جنبات القصيدة ،وتسري
داخلها؛ لتؤثر يف املتلقي جبمال األسلوب ،وقوة اخليال ،ودقة املسلك.
ب -مفهوم البيان:

يطلق البيان يف اللغة ويراد به :الفصاحة واللسن ،واإلفصاح مع ذكاء،
وإظهار املقصود أببلغ لفظ( .)2ولعل أول من أدخل لفظة (البيان) يف اجملال
األديب ،هو أفصح العرب نبينا حممد ـ صلى هللا عليه وسلم ـ حني قال ":إن من
البيان لسحرا  ،وإن من الشعر حكمة"( .)3فالبيان جاء ـ هنا ـ مقابال للنوع
اآلخر من األدب وهو الشعر .وأييت اجلاحظ (ت 225ه) ،ويبني مفهوم
البيان بقوله ":والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع املعىن ،وهتك
احلجاب دون الضمري ،حىت يفضي السامع اىل حقيقته ،ويهجم على حمصوله
) (1انظر :النظرات.217 -216 /2 ،
) (2انظر :لسان العرب ،مادة (بني).
) (3األدب املفرد ،اإلمام حممد البخاري ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت ،ط1986 ،1م ،ص .187
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كائنا ما كان ذلك البيان ،ومن أي جنس كان ذلك الدليل؛ ألن مدار األمر
والغاية اليت إليها جيري القائل والسامع ،إمنا هو الفهم واإلفهام ،فبأي شيء
بلغت اإلفهام وأوضحت عن املعىن ،فذلك هو البيان يف ذلك املوضع.)1(".
وأييت مبفهوم للبيان يف موضع آخر ":الداللة الظاهرة على املعىن اخلفي هو
البيان"( .)2فالبيان ـ إذن ـ يف نظره كل ما يكشف املعاين اخلفية ،ويوضحها
للسامع ،أبي طريقة كانت.
ويشري بعض الباحثني إىل أن البيان لدى اجلاحظ يعين طالقة اللسان،
املتصور يف
وحسن اختيار األلفاظ إىل جانب كشف املعىن يف صدور الناس و ّ
أذهاهنم( .)3ومل يكن العلماء املتقدمون يفرقون بني ألفاظ البيان والبالغة
والفصاحة والرباعة والبديع إال بشكل طفيف ال يكاد يذكر( .)4حىت جاء
السكاكي(ت626ه) ومن بعده من علماء البالغة املتأثرين يف طريقته
ومنهجه ،وأصبح البيان علما من علوم البالغة (البيان واملعاين والبديع) ،وأصبح

) (1البيان والتبيني ،عمرو بن حبر اجلاحظ ،حتقيق :عبد السالم هارون ،دار اجليل ،بريوت ،ط،1
2004م.76 /1 ،
) (2املرجع السابق ،ص .75/1
) (3انظر :البالغة والنقد (املصطلح والنشأة والتجديد) ،حممد كرمي الكواز ،مؤسسة االنتشار العريب،
بريوت ،ط2006 ،1م ،ص .63-61
) (4انظر :البالغة فنوهنا وأفناهنا (علم البيان والبديع) ،فضل عباس ،دار الفرقان للنشر والتوزيع ،عمان،
ط2006 ،10م ،ص .11
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له تعريفه اخلاص ،وهو ":علم يعرف به إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف
وضوح الداللة"(.)1
وحني ننظر فيما كتبه املنفلوطي عن البيان جنده متأثرا ابجلاحظ ،ومقلدا
له ،ليس يف األفكار فقط ،وإمنا استمد منه بعضا من ألفاظه فها هو يعرف
البيان بقوله ":ليس البيان إال اإلابنة عن املعىن القائم يف النفس ،وتصويره يف
نظر القارئ أو مسمع السامع تصويرا صحيحا ال يتجاوزه ،وال يقصر عنه ،فإن
علقت به آفة من تينك اآلفتني فهو العي واحلصر"( .)2ويعيد املنفلوطي هذا
املفهوم مرة أخرى يف مقالة أخرى ،يقول ":أما البيان فهو تصوير املعىن القائم
تصويرا صادقًا ميثلهُ يف ذهن السامع كأنهُ يراهُ ويلمسهُ ال يزيد على
يف النفس
ً
ذلك شيئًا"( .)3وهذا ما جنده عند اجلاحظ يف قوله ":املعاين القائمة يف صدور
الناس املتصورة يف أذهاهنم  ...مستورة خفية  ...وامنا حييي تلك املعاين ذكرهم
هلا ،وإخبارهم عنها ،واستعماهلم إايها .وهذه اخلصال هي اليت تقر هبا من
الفهم ،وجتليها للعقل ،وجتعل اخلفي منها ظاهرا ... ،والداللة الظاهرة على
املعىن اخلفي هو البيان"(.)4
ومثلما أكد اجلاحظ على أمهيه مسألة (الفهم واإلفهام) وجعلها مدار األمر
والغاية ـ كما مر معنا ـ حىت جعلها بعض الباحثني إحدى مفاهيم البيان أو
) (1علم أساليب البيان ،غازي ميوت ،دار الفكر اللبناين ،بريوت ،ط1995 ،2م ،ص .83
) (2النظرات.6 /2 ،

) (3املصدر السابق.7/3 ،
) (4البيان والتبيني ،ص .75/1
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وظائفه ( الوظيفة الفهمية) عند اجلاحظ يف كتابه البيان والتبيني ( .)1جند
املنفلوطي يؤكد على هذه املسألة ،وجيعلها قاعدة البيان ،فها هو يقول ":الكالم
صلة بني متكلم يُفهم ،وسامع يَفهم ،فبمقدار تلك الصلة من القوة والضعف
تكون منزلة الكاتب من العلو واإلسفاف ،فإن أردت أن تكون كاتبا فاجعل
هذه القاعدة يف البيان قاعدتك"(.)2
العي واحلصر من آفات البيان ـ كما مر معنا ـ وهو يف هذا
وجيعل املنفلوطي ّ
العي(.)3
يتبع اجلاحظ الذي يشرتط خلو البيان من الفضول واهلذر واحلُبسة و ّ
واملنفلوطي حريص على توضيح مفهوم البيان ،وبيان أمهيته ،ولذا جنده
خيصص له مقالتني يغلب فيها تكرار الفكرة ،وكأنه يريد ترسيخ املفاهيم يف هذا
املوضوع املهم يف زمنه ،ومن هنا نراه يعرض مفهوما آخر للبيان ـ غري ما سبق ـ
يركز فيه على اجلانب األسلويب ،إذ يقول ":وليس البيان ذهاب كلمة ،وجميء
أخرى ،وال دخول حرف وخروج آخر ،وإمنا هو النظم والنسق واالنسجام،
واالطراد والرونق واستقامة الغرض وتطبيق املفصل ،واألخذ مبجامع األلباب...
فإن صح ذلك المرئ فهو الكاتب القدير ،أو الشاعر اجلليل"( .)4وينبه
املنفلوطي على خطأ بعض الناس حني ظنوا أن البيان يكون يف االستكثار من
) (1انظر :البالغة العربية (أصوهلا وامتداداهتا)  ،حممد العمري ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء1999 ،م،
ص .194
) (2النظرات .7 /2،وانظر.7 /3 :
) (3انظر :البيان العريب (دراسة يف تطور الفكرة البالغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكربى)،
بدوي طبانة ،دار املنارة ،جدة ،ط1987 ،7م ،ص .78
) (4النظرات.32-31/1 ،
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غريب اللغة واندر األسلوب ،أو اهلذر ،والتبسط يف احلديث حىت يسف
ويبتذل(.)1
ميداان
ويؤكد مرة أخرى على الفهم اخلاطئ للبيان حني يقول ":ليس البيان ً
اطالعا على
يتبارى فيه اللغويون واحلُفاظ أيهم أكثر مادة يف اللغة ،وأوسع
ً
مفرداهتا ،وتركيبها ،وأقدر على استظهار نوادرها وشواذها ومرتادفاهتا ومتوارداهتا،
وال متح ًفا لصور األساليب وأنواع الرتاكيب ،وال خمزًان ألمحال اجملازات
واالستعارات ،وحقائب الشواهد واألمثال ،فتلك أشياء خارجة عن موضوع
عىن هبا املؤلفون واملدونون وأصحاب القواميس واملعاجم
البيان وجوهره ،إمنا يُ َ
وواضعو كتب املرتادفات ومصنفو فقه اللغة واتريخ آداهبا"( .)2وهكذا جند
املنفلوطي متأثراً ابجلاحظ يف موقفه من البيان ،ومركزا على أمهية إفهام املتلقي
أبسلوب منظم ومنسجم ومستقيم ،ليصح وصف الكالم بصفة (البيان)؛ إذ
البيان أكرب من التالعب ابأللفاظ ،أو إظهار املقدرة اللغوية ،واستعراض غريب
اللغة ،واندر األساليب يف الكتابة.
ج -مفهوم اجلمال:

يعد مفهوم اجلمال من أصعب املفاهيم حتديدا ،وأكثرها تنوعا ،ولذا أنكر
كثري من العلماء إمكان حتديد اجلمال ،أو الوصول إىل تعريف هنائي له(.)3يقول
حممد أبو راين (ت 1417ه)  ":إننا يف جمال البحث اجلمايل أمام ظاهرة

) (1انظر :املصدر السابق.6/2 ،
) (2املصدر السابق.7/3 ،
) (3انظر :النقد اجلمايل وأثره يف النقد العريب ،روز غريّب ،دار الفكر اللبناين ،بريوت ،ط1983 ،2م،
ص  .7واألسس اجلمالية يف النقد العريب ،ص .61
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تستعصي على التعريف ما دمنا يف جمال الوجدان والشعور ،ال يف جمال العقل
والقضااي املنطقية"(.)1
وقد تناول املنفلوطي (اجلمال) يف مقالة له هبذا العنوان ،وعرض يف أوهلا
مفهومه للجمال بقوله ":اجلمال هو التناسب بني أجزاء اهليئات املركبة سواء
أكان ذلك يف املادايت أم يف املعقوالت ،ويف احلقائق أم اخلياالت"( .)2وما
(،)3
ذهب إليه املنفلوطي ليس مفهوما للجمال ،فالتناسب مسة من مسات اجلمال
أو أحد العوامل املؤثرة يف التقدير اجلمايل كما يذهب إىل ذلك عامل اجلمال
اإلجنليزي (وليم هو جارت)( ،)4ويذهب املنفلوطي إىل أن صاحب الذوق
السليم يدرك اجلمال والتناسب بفطرته ،وال حيتاج إىل أن يبينه له األديب،
ويضع أصبعه عليه.
وال ينسى املنفلوطي أن يقدم عالجا انجعا ـ يف نظره ـ ملن فسد ذوقه،
يقوم ذوقه
وهو أن ُحيف أبنواع اجلمال ،ويتأمل التناسب فيه والتآلف حىت ّ
ويع ّدله ،كما أن تعلم الفنون اجلميلة ـ يف نظره ـ كالشعر والتصوير واملوسيقا من
أهم مقومات األذواق ،وعالج الفساد فيها(.)5
) (1فلسفة اجلمال ونشأة الفنون اجلميلة ،حممد علي أبو راين ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية ،ط،8
1989م ،ص .70
) (2النظرات.158 /1،
) (3انظر :الظاهرة اجلمالية يف اإلسالم ،صاحل أمحد الشامي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط،1
1986م ،ص .230
) (4انظر :فلسفة اجلمال ،ص .36
) (5انظر :النظرات.160 /1 ،
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ويَلمح الباحث أتثر أديبنا املنفلوطي برؤية اجلاحظ للجمال ،الذي يرى أن
اجلمال يف التناسب بني أجزاء اجلسم ،فها هو يقول موضحا ومبينا
احلسن/اجلمال ":وأان مبني لك احلسن .وهو التمام واالعتدال .ولست أعين
ابلتمام جتاوز مقدار االعتدال كالزايدة يف طول القامة ،وكدقة اجلسم ،أو عظم
اجلارحة من اجلوارح ،أو سعة العني أو الفم ،مما يتجاوز مثله من الناس املعتدلني
يف اخلَلق؛ فإن هذه الزايدة مىت كانت فهي نقصان من احلسن...
وأما االعتدال فهو وزن الشيء ال الكمية  ...فوزن خلقة اإلنسان اعتدال
حماسنه ،وأالّ يفوت شيء منها شيئاً ،كالعني الواسعة لصاحب األنف الصغري
األفطس ،واألنف العظيم لصاحب العني الضَّيِّّقة"( .)1فاجلاحظ ملا كان يتحدث
عن القيان أشار إىل أن اجلمال هو التمام واالعتدال الذي يعين التناسب
والتوازن ،وذكر أمثلة النعدام هذا التوازن بني أجزاء اجلسم ،وهو ما أشار له
املنفلوطي ـ تقريبا ـ حني ذكر مجال الوجه ،وذكر أصحاب الذوق املريض،
يقول ":ما كان الوجه اجلميل مجيال إال للتناسب بني أجزائه ...إن كثريا من
الناس يستحسنون األنف الصغري يف الوجه الكبري ،والرأس الكبري يف اجلسم
()2
الصغري ...أولئك هم أصحاب األذواق املريضة"

ومما سبق يتضح أتثر املنفلوطي يف رؤيته للجمال برؤية اجلاحظ ،واعتبار
التناسب ـ الذي هو مسة من مسات اجلمال ـ هو اجلمال ذاته .وأن كل
) (1رسائل اجلاحظ ،عمرو بن حبر اجلاحظ ،حتقيق :عبد السالم هارون ،دار اجليل ،بريوت ،ط،1
1990م.163 -162 /2 ،
) (2النظرات.159 -158 /1 ،
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صاحب ذوق سليم يدرك اجلمال يف األشياء املختلفة بنفسه ،ودون حاجة
إىل تدخل اآلخرين وتوضيحهم له.
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املبحث الثاين -القضااي النقدية:

تناول املنفلوطي يف كتاابته عددا من القضااي النقدية ،ومنها:

أ -اللفظ واملعىن:

تعد هذه القضية أبرز قضية خالفية عرفها الدرس النقدي القدمي( .)1ومازال
احلديث عنها مستمرا يف النقد احلديث .وقد حاول بعض الدارسني تقسيم
النقاد إىل أنصار لفظ وأنصار معىن ،وكأن األمرين منفصالن متاما ،وال ترابط
وثيقاً بينهما.
وقد أشار الدكتور أمحد أمحد بدوي (ت1384ه) بعد أن استعرض آراء
النقاد القدامى يف هذه القضية إىل أن نظرة معظم النقاد العرب إىل اللفظ واملعىن
أهنم يعدوهنما ركنني أساسيني للعمل األديب ،ويدعون أن يظهر املعىن يف صياغة
قوية مؤثرة.)2(...
وقد تناول املنفلوطي هذه القضية يف مواضع من مقاالته ،وخصص هلا
مقالة بعنوان (اللفظ واملعىن) .وفيها يرفض رأي من يذهب إىل التفريق بني
اللفظ واملعىن ،ويعده رأايً غريباً ،إذ يقول ":مل أر فيما رأيت من اآلراء يف قدمي
األدب وحديثه أغرب من رأي أولئك القوم الذين يفرقون يف أحكامهم بني
اللفظ واملعىن ،ويصفون كال منهما بصفة ختتلف عن صفة اآلخر ،فيقولون :ما
) (1انظر :قضية اللفظ واملعىن ونظرية الشعر عند العرب  ،أمحد الودرين  ،دار الغرب اإلسالمي،
بريوت ،ط2003 ،1م ،ص .110
) (2انظر :أسس النقد األديب عند العرب ،أمحد أمحد بدوي ،هنضة مصر للطباعة والنشر ،مصر،
1996م ،ص .367
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أمجل أسلوب هذه القصيدة لوال أن معانيها ساقطة مرذولة ،أو ما أبدع معاين
هذه القطعة لوال أن أسلوهبا قبيح مضطرب.)1(...
ويذهب اىل أن العالقة بينهما عالقه وثيقة واالرتباط بينهما قوي ،فهما
متحدان ممتزجان كامتزاج الشمس أبشعتها ،وعليه فال يصح ـ يف رأيه ـ أن
يوصف اللفظ ابجلمال واملعىن ابلقبح أو العكس؛ فكالمها يؤثر يف اآلخر مجاال
أو قبحا(.)2
ونلمح أتثر املنفلوطي ابلناقد العريب القدمي ابن قتيبة (ت271ه) الذي
ذكر ـ بعد تدبر ـ أن الشعر أربعة أضرب:
-1ما حسن لفظه وجاد معناه.
 -2ما حسن لفظه لكن ال جند فائدة يف املعىن.
 -3ما جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه.
 -4ما أتخر معناه وأتخر لفظه(.)3
أما املنفلوطي فجعل األدب ثالثة أقسام:
األول :حديث اللسان ،وهو تلك العبارات املنمقة ،واجلمل املزخرفة،
والكلمات اجلامدة اجلافة ،اليت ال يعين صاحبها منها إال صورهتا اللفظية ،وال
يبايل ابستقامة املعىن يف ذاته وال مبقدار أثره يف النفوس .وهذا النوع هو أسقط
األنواع الثالثة وأدانها.
) (1النظرات.131 /3 ،
) (2انظر :النظرات.131 /3 ،
) (3انظر :الشعر والشعراء ،أبو حممد عبد هللا بن قتيبة ،حتقيق :أمحد شاكر ،دار احلديث ،مصر،
ط2006 ،1م.69 -64 /1 ،
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الثاين :حديث العقل ،وهو تلك املعاين اليت يذهب فيها أصحاهبا مذهب
املعااية ،والتحدي واإلغراب ،وهو أمر ال عالقة له جبوهر الشعر ،وال حقيقة
الكتابة.
الثالث :حديث القلب ،وهو ذلك املنظوم أو املنثور الذي تسمعه ،فتشعر
أن قائله قد جلس إىل جانبك ليتحدث إليك كما يتحدث اجلليس إىل
جليسه ...دون أن تدخل الصنعة اللفظية أو الفلسفة الذهنية يف ذلك ،وحىت
ترى حجاب اللفظ قد رق بني يديه دون املعىن حىت يفىن كما تفىن الكأس
الصافية دون ما تشتمل عليه من اخلمر .وهذا النوع هو أرقى األحاديث
الثالثة( .)1وهذا الذي امتزج فيه اللفظ واملعىن ،وفَنِّيَا يف بعض.
كما نلمح أتثر املنفلوطي ـ كذلك ـ بعبد القاهر اجلرجاين (ت471ه) ،يف
رده على القائلني مبذهب التفريق بني اللفظ واملعىن يف األبيات املشهورة:
ماسح
وملا قضينا من مىن َّ
ومسح ابألركان من هو ُ
كل حاجة ّ ...
ائح
املهارى رحالنا  ...ومل يعلم الغادي الذي هو ر ُ
وش ّدت على حدب َ
األابطح
املطي
ُ
أخذان أبطراف األحاديث بيننا  ...وسالت أبعناق ِّّ
حني ذكروا أهنا مجيلة األسلوب ،ولكنها اتفهة املعىن ،بينما يرى املنفلوطي
أن الشاعر أبدع يف تصويره الذي هو رأس املعاين وسيدها ،وأتى أبمجل املعاين
يف أمجل األساليب(.)2

) (1انظر :النظرات.40-34 /1 ،
) (2انظر :النظرات.133 -132 /3 ،
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فقد ذهب عبد القاهر اجلرجاين إىل أن مجال هذه األبيات اليت أشادوا
أبلفاظها ،ووصفوها ابلسالسة والدماثة يرجع إىل االستعارة اليت وقعت موقعها،
وحسن ترتيب تكامل معه البيان ،حىت وصل املعىن إىل القلب مع وصول اللفظ
إىل السمع.)1(...
وقبله أبو الفتح عثمان بن جين (ت392ه) حني أورد هذه األبيات يف
(ابب الرد على من ادعى على العرب عنايتها ابأللفاظ وإغفاهلا املعاين)،
ووصف فيه من أشاد أبلفاظ األبيات دون معانيها أبن ذلك راجع إىل جفاء
طبعه ،وخفاء غرض الناطق عليه(.)2
ويؤكد املنفلوطي على االرتباط الوثيق بني اللفظ واملعىن وامتزاجهما مع
بعض ،وأتثر أحدمها ابآلخر ،فيقول ":ال يضطرب اللفظ إال ألن معناه
مضطرب يف نفس صاحبه ،وال يغمض إال ألن معناه غامض يف نفسه"(.)3
ويصف من يقول أبن البيت:
أىن يكون أاب الربية آدم  ...وأبوك والثقالن أنت حممد
قبيح اللفظ ولكنه مجيل املعىن ،أبهنم وامهون ،فالبيت ـ يف رأي املنفلوطي ـ
ال معىن له مطلقا .واملعىن اجلميل الذي يتومهونه ليس معىن هذا البيت ،وإمنا

) (1انظر :أسرار البالغة ،عبد القاهر اجلرجاين ،قرأه وعلق عليه :حممود شاكر ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة،
1991/1م.22- 21 ،
) (2انظر :اخلصائص ،أبو الفتح عثمان بن جين ،حتقيق :حممد علي النجار ،دار الكتاب العريب،
بريوت ،ط.218 ،215/1 ،1
) (3النظرات.132/3 ،
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معىن خطر على أذهاهنم فألصقوه به إلصاقا( .)1وكأن الشاعر نفسه مل يدر
يف خلده هذا املعىن القائم على املدح ،وأن املمدوح يقوم مقام الثقلني ـ
اجلن واإلنس ـ يف غنائه وفضله .ولو كان املعىن واضحاً لديه ملا احتاج إىل
هذا التعسف يف بناء بيته ،والفصل بني املبتدأ (أبوك) وخربه (حممد) جبملة
و(الثقالن أنت) .وقد حاول عمر الدسوقي أن يقلل من أمهية رأي املنفلوطي
يف قضية اللفظ واملعىن حيث ذكر ":أن املنفلوطي مل يفهم قضية اللفظ واملعىن
على حقيقتها ،فلو كان املهم هو املعىن يؤدى أبي لفظ كان لراقه ذلك البيت
املستغلق؛ ألن االستغالق جاءه من انحية اللفظ ال من انحية املعىن"(.)2
والعجيب أنه ليس يف كالم املنفلوطي يف هذه القضية أن املعىن يؤدى أبي
لفظ! بل جنده يصف الشعراء والكتاب الذين يزعمون أن أساليبهم الغامضة
الركيكة املضطربة تشتمل على معان شريفة كاذبون يف زعمهم أو وامهون(.)3
ولو كان يرى أن املعىن يؤدى أبي لفظ ملا قال هكذا ،ولوافق أولئك الشعراء
والكتّاب يف زعمهم أن معانيهم شريفة رغم غموض ألفاظهم وأساليبهم وركاكتها
واضطراهبا.
ب-الطبع والصنعة:

إحدى القضااي النقدية اليت تناوهلا النقاد العرب يف القدمي واحلديث؛ نظرا
ألمهيتها يف عملية اإلنتاج األديب شعرا ونثرا ،وأثرها على املتلقي فهما وتذوقا.
) (1انظر املصدر السابق.133/3 ،
) (2نشأة النثر احلديث وتطوره ،عمر الدسوقي ،دار الفكر العريب ،القاهرة1976 ،م ،ص .247
) (3انظر :النظرات .132 /3
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وممن تناول هذه القضية ابن قتيبة حني ذكر أن من الشعراء املتكلّف ":الذي
()1
ّقوم شعره ابلثّقاف ،ون ّقحه بطول التفتيش ،وأعاد فيه النظر بعد النظر"
ومنهم املطبوع الذي ":مسح ابلشعر واقتدر على القوايف ،وأراك يف صدر بيته
عجزه ،وىف فاحتته قافيته ،وتبيّنت على شعره رونق الطبع ووشى الغريزة ،وإذا
يتزحر"(.)2
امتحن مل يتلعثم ومل ّ
ويبني أن الشعر املتكلف وإن كان جيدا حمكما ،إال أنه ال خيفى على
أصحاب العلم ،فهم يلحظون شدة العناء وطول التف ّكر بصاحبه ،وكثرة
الضرورات ،وحذف ما ابملعاين حاجة إليه ،أو زايدة ما ال حيتاج إليه(.)3
وتناول ابن رشيق القريواين (ت456ه) هذه القضية وخصص هلا اباب يف
كتابه ،وقسم الشعر إىل مطبوع ":وهو األصل الذي وضع أوال وعليه املدار"(.)4
وشعر مصنوع وهو الذي وقعت فيه صنعة من غري قصد وال تعمل ،وليس فيه
تكلّف أشعار املولدين ،وإمنا جاءت الصنعة عفوا على طباع القوم( .)5فإذا
كثرت الصنعة يف القصيدة ،فهو عيب ،يشهد خبالف
الطبع ،وإيثار التكلف( .)6وهكذا يفرق ابن رشيق القريواين بني الشعر املصنوع
) (1الشعر والشعراء.78 /1 ،
) (2املرجع السابق.90 /1 ،
) (3املرجع السابق.88 /1 ،
) (4العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ،احلسن بن رشيق القريواين ،حتقيق :حممد قرقزان ،دار املعرفة،
بريوت ،ط1988 ،1م.58 /1 ،
) (5انظر :املرجع السابق.258 /1 ،
) (6انظر :العمدة يف حماسن الشعر وآدابه.261/1 ،
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املقبول ،والشعر املصنوع املعيب املرفوض ،مبقدار ما فيه من ألوان البديع
والصنعة كثرة وقلة.
ويشري بعض الباحثني إىل أن الفرق بني الطبع والصنعة يف الشعر اتضح
يف هناية القرن الرابع اهلجري وبداية اخلامس ،والسيما مع الصراعات األدبية
القائمة بني القدم واحلداثة يف الشعر العريب ،وأصبح املصنوع يف رأي أصحاب
الشعر املطبوع يعين اخلروج على عمود الشعر ابستعمال الوحشي والغريب
والتعقيد واإلفراط يف استعمال البديع.)1(...
ويتناول املنفلوطي هذه القضية يف عدد من مقاالته ،دون أن يفرد هلا مقالة
خاصة ،وإمنا أييت حديثه عنها داخل موضوعات أخرى كالبيان أو أدوار الشعر
العريب ،ومل خيرج عن آراء أغلب النقاد القدامى ،وكان مييل إىل الطبع يف الشعر
والكتابة ،ويرى أنه طريقة العرب األولني ،يقول ":ومىت صدر القائل يف قوله
شبيها بشأن العرب األولني"( .)2يف طريقتهم،
عن سجية وطبع أصبح شأنه ً
وإن مل يلزم أن يكون شبيهاً هلم يف إبداعهم؛ الختالف الزمن والبيئة وما يتعلق
هبما من متغريات هلا أثر يف اإلنتاج األديب شعراً ونثراً.
ويذهب إىل أن الشاعر العريب األول كان ينظم شعره دون تصنع وال تكلف
وال تعمل ،حىت جاء أبو متام شيخ الصناعة اللفظية فثغر يف الشعر ثغرة حني
سلك طريق اللفظ املصنوع واألسلوب املتكلف ،وسار على هنجه آخرون جاءوا
عمان،ط،1
) (1انظر :املعىن يف النقد العريب القدمي ،حسني حافظ ،دار صفاء للنشر والتوزيعّ ،
2014م ،ص .351
) (2النظرات.32/1 ،
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من بعده ،حىت أصبح الشعر شكال ال روح فيه ،ومجاال براقا يف ظاهره دون
الرباقة اليت يضعها املرتفون يف زوااي جمالسهم ظَهرا
مضمونه ،كاآلنية الصينية ّ
زاهيا ،وبَطنا خاواي .)1(...وذكر املنفلوطي أمثلة ألولئك الشعراء الذين أغرقوا
أنفسهم يف الصنعة اللفظية ،وهم من أصحاب العصور املتأخرة يف العهد
اململوكي وما بعده إىل مطلع عصر النهضة احلديثة .وما ذهب إليه املنفلوطي
يتوافق ورأي كثري من النقاد الذين يرون ضعف الشعر يف العصور املتأخرة؛
نتيجة اإلغراق يف الصنعة اللفظية وتطلبها على حساب الطبع الشعري.
ويقف املنفلوطي ضد الصنعة والتكلف يف العمل األديب ،ويذهب إىل أنه
عمال من أعمال الذوق
يؤدي إىل تشويه العمل ،فيقول ":وما خالط التكلف ً
شوه وجهه ،وذهب حبسنه وروائه .)2(".ويف املقابل يرى أن الطبع سبب
إال َّ
جودة العمل ومجاله ،يقول ":قرأت منذ أايم ألحد الشعراء املتكلفني ديوان
شعر فلم أفهم منه غري خطبته النثرية ،ومل يُعجبين فيه سواها ،وما أحسبها
أفلتت من يده ،وال جاءت على هذه الصورة من اجلودة واحلسن إال ألنه أغفل
العناية هبا والتدقيق يف وضعها فأرسلها عفو اخلاطر .)3("...ويقدم املنفلوطي
جتربته يف الكتابة لعل املتأدبني ينتفعون هبا يف كتاابهتم ،ومن ذلك أنه ال يتكلف
يف الكتابة ،وال اللفظ غري اللفظ الذي يقتاده املعىن ويتطلبه ،وال يبحث عن

) (1انظر :املصدر السابق.193 -191 /2 ،
) (2املصدر السابق.134 /1 ،
) (3النظرات.6/3 ،
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معىن غري املعىن الطبيعي القائم يف نفسه ،وكان يكتب عفو اخلاطر ،وال حيمل
نفسه على الكتابة محال(.)1
وهكذا جيمع املنفلوطي بني الرأي والتطبيق العملي يف املوقف من هذه
القضية النقدية ،فهو من أنصار الطبع والداعني إليه ،واملطبقني طريقته.
ولعل من املهم اإلشارة إىل أن املنفلوطي يذهب إىل أن للبيئة أثرها يف
الطبع والصنعة ،فالعرب كانوا يف جاهليتهم أمة هائمة على الفطرة النقية ،مل
تتأثر ابحلضارة وال املدنية ،وكان الشاعر العريب ينطق مبا يف نفسه دون تكلف
وال تعمل ،وملا انتقلت األمة العربية من بداوهتا إىل حياة احلضارة واملدنية طلع
جيش املولدين كبشار وأيب نواس فطرقوا معاين مل تكن مطروقة ،وهنجوا مناهج
مل تكن معروفة ،وجاء من بعدهم أبو متام شيخ الصنعة اللفظية والبديع
واألسلوب املتكلف ،واستمرت الصنعة يف العصور اليت بعده على يد شعراء
مثل ابن حجة احلموي ،وابن الفارض ،والصفدي ،والصفي احللي وغريهم من
أصحاب الصنعة والبديع( .)2وهذا امللحظ املتعلق أبثر البيئة على الصنعة يف
توسع فيه من جاء بعد املنفلوطي كشوقي ضيف يف كتابيه (الفن
األدب ّ
ومذاهبه يف الشعر العريب) و(الفن ومذاهبه يف النثر العريب).
ج -الوضوح والغموض:

) (1انظر :املصدر السابق.41-40/1 :
) (2انظر :املصدر السابق.193 -191 /2 ،
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مييل أكثر النقاد العرب إىل الوضوح ،وع ّد بعضهم أن ":أول واجب على

البليغ أن يكون واضحا مفهوما ،يرمي إىل إفادة قرائه"( .)1وهذا الوضوح ليس
الوضوح الساذج املبتذل ،وإمنا الوضوح املقرتن ابجلودة الفنية واجلمال واإلمتاع،
أما الوضوح اجملرد من اجلمالية والفنية واإلمتاع فقد تصدى له النقاد
ورفضوه(.)2كما رفضوا الغموض الذي يصل إىل حد التعقيد والتعمية واإللغاز،
فال يصل القارئ إىل املعىن ـ إن وصل إليه ـ إال بصعوبة ومشقة ،أما الغموض
الفين الذي يرتفع فيها املعىن عن الوضوح املباشر ،وال يصل إىل االنغالق فهو
مقبول ،بل مطلوب عند كثري من النقاد يف القدمي واحلديث " ،وذلك أن الشيء
إذا نيل بعد الطلب له أو االشتياق إليه ،ومعاانة احلنني حنوه ،كان نَيله أحلَى،
ِّ
أض َّن
أجل وألطف ،وكانت به َ
وابملزيَّة أوىل ،فكان موقعه من النفس ّ
وأَشغَف ....وأما التعقيد ،فإمنا كان مذموماً ...ألنه أحوجك إىل فكر زائد
بسوء الدَّاللة وأودع لك املعىن يف قالب
على املقدار الذي جيب يف مثله ،وَكد َ
َّك ُ
غري مست ٍو وال ممَُلَّس.)3("...

) (1األسلوب (دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية)  ،أمحد الشايب ،مكتبة النهضة
املصرية ،القاهرة،ط1991 ،1م ،ص .186
) (2انظر :الوضوح والغموض يف الشعر العريب القدمي ،عبد الرمحن القعود ،مطابع الفرزدق التجارية،
الرايض ،ط1990 ،1م ،ص .105 -104
) (3أسرار البالغة ،ص .142 ،139
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ويلح النقاد على أمهية الوضوح؛ ألن املقصود من الكالم هو اإليضاح
واإلابنة ،وإفهام املعىن ،فإذا مل يتحقق هذا اإلفهام يف الكالم ذهب املراد به(.)1
ويذهب املنفلوطي إىل هذا الرأي إذ جنده يقول ":وهل الشعر والكتابة إال
أحاديث سائرة حيادث هبا الشعراء والكتاب الناس؛ ليفضوا إليهم خبواطر
أفكارهم وسوانح آرائهم وخلجات نفوسهم؟ وهل يعين املتحدث يف حديثه
ُ
الناس ما يقول.)2("...
شيئاً سوى أن يعي عنه ُ
ويتساءل متعجبا ماذا يستفيد األديب حني يسلك األسلوب الوعر،
ويتكلف اإلغراب والتعقيد ،وهو يعلم أنه يكتب للناس ال لنفسه؟!( .)3وال
يقصر املنفلوطي األمر على مسألة الفهم فقط ،وإمنا يلتفت إىل ظروف الناس
االجتماعية يف هذا الزمن ،فهم مشغولون حبياهتم وأعماهلم وليس لديهم من
الوقت ما يصرفونه من أجل بيت شعر أو سطر نثر يعاجلون غموضه؛ ليفهموا
ما حتته من معىن.
ومن منطلق نزعته اإلصالحية والرتبوية ورؤيته أن األدب جيمع بني املتعة
واملنفعة جنده يتساءل مل ال يؤثر األديب الوضوح ويرتك الغموض من أجل املنفعة
العامة ،واستكثار سواد املنتفعني مبا يكتبه ،أو للشهرة والذكر بني الناس(.)4
) (1املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،ضياء الدين بن األثري ،قدمه وعلق عليه :أمحد احلويف،
وبدوي طبانة ،دار هنضة مصر ،القاهرة.182 /2 ،

) (2النظرات.7 /3 ،
) (3انظر :املصدر السابق.6/3 ،
) (4انظر :املصدر السابق.6/3 ،
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ويشري املنفلوطي يف بعض مقاالته إىل أسباب الغموض ،ومنها غموض
املعىن عند الكاتب نفسه ،يقول ":ال يضطرب اللفظ إال ألن معناه مضطرب
يف نفس صاحبه ،وال يغمض إال ألن معناه غامض يف نفسه"( .)1ويف مقام
آخر يذكر املنفلوطي حال األديب الذي أتيت معانيه غامضة قام دوهنا سرت من
الرتاكيب املتعاظلة واألساليب امللتوية ،فهو إما أن يكون:
 -1ضعيف املادة اللغوية ،فهو يعجز عن اإلفضاء مبا يف نفسه.
 -2أو جاهال مل ِّ
يستو له املعىن الذي يريده ،فهو جيمجمه مججمة ،وال
يستطيع اإلفصاح عنه.
 -3أو داهية حمتاال يعلم أن معناه اتفه ،فيخرجه يف أسلوب غامض؛ ليجهد
القراء ،فإذا ظفروا به ،ظنوا أهنم ظفروا مبعىن غريب ،أو خاطر بديع.
 -4أو عاجزا ضعيف القوة النفسية قد علم ضعف أفهام أكثر الناس ،فهم ال
يقدرون على املعىن الثمني إذا جاء يف أسلوب واضح رقيق ،ولذا يطلب
رضاهم ،ابلغموض واإلهبام.
 -5أو أعجميا يظن أن اللغة العربية حروف وكلمات ،فينطق بشيء هو أشبه
األشياء مبا يرتمجه بعض املرتمجني من اللغات األعجمية ترمجة حرفية.
 -6أو شحيحا أيىب له لؤم نفسه ،وخبث فطرته أن يقدم للناس األفكار دون
أن يكدرها عليهم ابملطل والتسويف واملدافعة .فيبخل بعلمه كما يبخل
مباله(.)2
) (1النظرات .132/3 ،
) (2املصدر السابق.15-13/1 ،
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ودخول املعاين الفلسفية يف الشعر من أسباب الغموض عند النقاد( ،)1وقد
ذكر اآلمدي(ت371ه) أثر املعاين الفلسفية على الشعر ،وأهنا من أسباب
غموض شعر أيب متام(ت231ه) ،حىت إن األعرايب إذا مسع شعره مل يفهمه
يفسر له(.)2
حىت ّ
ومل خيرج املنفلوطي عن رأي هؤالء النقاد ،إذ كان يرى أن الفلسفة ما
دخلت على عمل من أعمال الفطرة إال أفسدته(.)3
د -الصدق والكذب:
تعددت آراء النقاد يف قضية الصدق ،فهناك من يراعي الصدق الواقعي،
وهم من وضعوا يف اعتبارهم املنفعة والغاية االجتماعية ،وهناك من يرى مراعاة
الصدق الفين املرتبط ابلتعبري واألداء( .)4حيث تظهر أصالة الكاتب يف تعبريه،
ويرجع فيه إىل ذات نفسه ،ال إىل العبارات التقليدية املكررة واحملفوظة(.)5
وقد توسع بعض النقاد يف تفسري (الواقع) فجعله (الواقع اخلارجي) و(الواقع
النفسي) ،ويكون الشعر صادقا إذا طابق الواقع اخلارجي الواقع النفسي العاطفي
والشعوري .أما إذا خالف الواقع اخلارجي ،فهو خطأ معيب إذا كانت املخالفة
) (1انظر :النقد التطبيقي عند العرب يف القرنني الرابع واخلامس اهلجريني ،أمحد نتوف ،دار النوادر،
دمشق ،ط2010 ،1م ،ص .321
) (2انظر :املوازنة بني أيب متام والبحرتي ،احلسن اآلمدي ،حتقيق :السيد أمحد صقر ،دار املعارف،
مصر ،ط1973 ،2م.27 /1 ،
) (3انظر :النظرات.34/1 ،
) (4انظر :أصول النقد األديب ،طه أبو كريشة ،مكتبه لبنان انشرون ،بريوت،ط1996 ،1م ،ص .27
) (5انظر :النقد األديب احلديث ،حممد غنيمي هالل ،دار الثقافة ،بريوت ،ط1993 ،3م ،ص .222
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عن جهل أو توهم أو قلب فيها حقائق الوجود والتاريخ ،أما إذا كانت املخالفة
عن قصد وتعمد كوصف الكرمي ابلبخل أو عكسه ،فأكثر النقاد ال يراه عيبا،
ويبيح للشاعر أن يكذب فيه( .)1وجييز بعضهم للشاعر أن يلجأ إىل ألوان
اخليال املختلفة ،وإىل عدم الوقوف عند حدود ما يقوم على إثباته الربهان
واليقني ،وهذا تفسريهم للمقولة املشهورة (أعذب الشعر أكذبه)(.)2
ويرفض بعض النقاد ربط مقاييس الصدق والكذب ابلتجربة الشخصية،
فما كان صادرا عن جتربة شخصية ومعاانة حقيقية لألديب فهو صدق ،وما
كان مفتعال ال يستند إىل جتربة فهو الكذب .وهذا الربط يؤدي إىل تضييق
جمال األدب والشعر ،ألن األديب ذا اخليال اخلصب اخلالق يستطيع أن خيلق
خبياله جتارب بشرية قد تكون أعمق صدقا وأكثر غىن من واقع احلياة ،كما
يستطيع أن أيخذ جتارب غريه ،ويصوغها أبسلوبه الفين حىت ال تقل صدقا،
وال مشاكلة لواقع احلياة اإلنسانية( .)3ويتناول املنفلوطي هذه القضية النقدية:
الصدق والكذب وعالقتهما ابلتجربة ،وكان من أنصار الصدق يف العمل األديب
ودعاته ،الرافضني للتقليد أو االنطالق من جتارب غري حقيقية وال شخصية.
فأشعر الشعراء عنده وأكتب الكتّاب هو" أوصفهم حلاالت نفسه أو أثر
مشاهد الكون فيها ،وأقدرهم على متثيل ذلك ،وتصويره للناس تصويرا صحيحا

) (1انظر :أسس النقد األديب عند العرب ،ص .427 -426
) (2انظر :املرجع السابق ،ص .428
) (3انظر :األدب ومذاهبه ،حممد مندور ،هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر ،ص .10-9
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كأمنا هو يعرضه على أنظارهم عرضا ،أو يضعه يف أيديهم وضعا"( .)1ولذلك
يرى أن أغزل الغزل عنده هو غزل العاشقني؛ ألنه ينطلق من جتربة شعورية
صادقة ،وأفضل الراثء راثء الثاكلني ،وأنبل املدح مدح الشاكرين ،وأشرف
العظات عظات املخلصني ،)2(...وهكذا تكون قيمة العمل األديب ومكانته
مبقدار ما فيه من صدق وجتربة حقيقية ،ويلح على قيمة الصدق وأمهية التجربة
الشخصية ،فيقرن بني الكاتب واملصور إال أن األول ينقل مشاعر النفس إىل
النفس ،واآلخر ينقل مشاهد احلس إىل احلس.
وكما أن ميزان اجلودة يف الصورة أن تكون كاألصل ،فإن ميزان الفضل
واجلودة يف الكتابة أن يكون املكتوب يف الورق خيال املكنون يف النفس(.)3
وينزع املنفلوطي صفة األدب ممن يكتب ما يفضي به الناس إليه ،فهذا صانع
غري كاتب ،ومرتجم غري قائل ،ويشبهه بصائغ الذهب واثقب اللؤلؤ ،فكالمها
ينظم ما ال ميلك ،ويتصرف يف ما ال شأن له فيه(.)4
ويعرض املنفلوطي جتربته األدبية وطريقته يف الكتابة اليت تظهر بوضوح
مذهبه الفين ،فهو يرفض التقليد ،ويرى أنه مل يصل إىل ما وصل إليه إال ألنه
استطاع االنفالت من قيود التمثيل واالحتذاء ،وأنه ال يكتب كلمة أفضى هبا
غريه ،وال يعرب عن معىن ال يقوم بنفسه ،وال يبكي على من ال حيزنه فراقه ،كما
) (1انظر :النظرات.15/1 ،
) (2انظر :النظرات.16/1 ،
) (3انظر :املصدر السابق.100/3 ،
) (4انظر :املصدر السابق.28/1 ،
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أنه ال يستطيع أن ميلك نفسه عن اإلفضاء مبا يراه من مشاهد أو مير عليه من
جتارب ومواقف أثرت يف نفسه ،فهو ال يكتب يف شأن من الشؤون إال ومنطلق
تلك الكتابة من قلبه ،فقد كان رجال ال حيب الكذب كما يقول عن نفسه(.)1

وواضح ـ هنا ـ أنه ينطلق من النظرة الضيقة عند بعض النقاد إىل التجربة
اليت يصدر عنها األديب ،فإن كانت من جتربة شخصية ومعاانة حقيقية
فهو صادق ،وإن كانت مفتعلة فهو كاذب(.)2
ويرفض املنفلوطي ذلك األدب الذي يسميه (حديث العقل) ،وهو الذي
ينحت فيه األديب املعاين حنتا ،ويذهب فيها مذهب املعااية والتحدي والعمق
واإلغراب ،وهذه كلها جيمعها عنده (الكذب واإلحالة) وإن مسوها ابلتخييل
أو الغلو أو حسن التعليل ،فهذه كلها ال عالقة هلا ـ يف نظره ـ جبوهر الشعر،
وال حقيقة الكتابة( .)3وهو هبذا خيالف رأي كثري من النقاد يف قضية التخييل،
فإذا كان حممد غنيمي هالل (ت1388ه) يبدي إعجابه ابلتخييل يف قول
الشاعر:
يضم عالك من بعد املمات
وملا ضاق بطن األرض عن أن
ثوب السافيات
اجلو قربك واستعــاض ـوا
عن األكفان َ
أص ـاروا ّ
حيث قلب الشاعر "معاين اإلهانة والنكال إىل معاين شرف وإجالل ،
ومل يكن من البالهة حبيث يعتقد حقيقة أن صلبه كان يف الواقع إكراما له ،وإمنا
) (1انظر :املصدر السابق.23 ،5/1 ،
) (2انظر :األدب ومذاهبه ،ص .9
) (3انظر :النظرات.36-35/1 ،
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هي سخرية مرة من الظامل .)1("...جند املنفلوطي عكسه متاما حيث نظر إىل
األبيات نظرة واقعية ،ومل يقبل ابلتخييل؛ ألنه خيالف احلقائق" فالقرب ال يضيق
مصلواب غري مقبور ،وال يزال عارًاي
أبحد ،واجلو ال يكون كفنًا ،والرجل ال يزال
ً

غري مدرج يف كفن"( .)2وهنا يظهر أن املنفلوطي حكم على هذا اخليال
الفين من خالل الواقع اخلارجي للمرثي املصلوب ،وإىل أن الشاعر أراد أن
يتصور ،وأوجد ما ال ميكن
فصور ما ال ّ
يظهر قدرته وذكاءه للمتلقيّ ،
إجياده ،وال يفهم من هذا أنه يرفض اخليال مطلقاً.
وهو متأثر بنظرة القدامى يف نظريتهم الشعرية املستمدة من النظرة
التحقيقية اليت تقوم على أساس املشاهبة الشكلية أو املقاربة بني األطراف
يف التشبيه أو االستعارة أو أي شكل من أشكال الصورة(.)3
وإذا كان املنفلوطي يعىن ابلصدق والتجربة الشخصية ،وابحلقيقة فإنه ال
يريد بذلك احلقيقة اجلافة املباشرة ،وإمنا احلقيقة املشوبة ابخليال ،فها هو يقول
عن مذهبه وطريقته يف الكتابة" :إين ما كنت أكتب حقيقة غري مشوبة خبيال،
وال خياال غري مرتكز على حقيقة؛ ألين كنت أعلم أن احلقيقة اجملردة من اخليال
ال أتخذ من نفس السامع مأخذا ،وال ترتك يف قلبه أثرا ...فلوال خيال الشعر
ما هاج الوجد يف قلب العاشق ...كما كنت أعلم أن اخليال غري املرتكز على

) (1النقد األديب احلديث ،ص .232
) (2النظرات.39 /1،
) (3انظر :الصورة الفنية يف النقد الشعري :دراسة يف النظرية والتطبيق ،عبد القادر الرابعي ،دار العلوم
للطباعة والنشر ،الرايض ،ط1405 ،1ه ،ص .61
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احلقيقة إمنا هو هبوة طائرة من هبوات اجلو ،ال هتبط أرضا ،وال تصعد إىل
مساء"( .)1ويشري املنفلوطي إىل األسباب اليت تنفي الصدق عن العمل األديب،
وتدل على انعدام التجربة الشعورية احلقيقية لدى األديب ،وهي كذب القائل،
واإلغراب يف األلفاظ والرتاكيب ،والنقل ملسائل العلم ووقائع التاريخ ،والرتمجة
احلرفية ،والتفاصح ،وادعاء البالغة والبيان(.)2
ومما سبق يتضح أن املنفلوطي من أنصار الصدق يف العمل األديب ،وأن
نظرته للصدق أن يتطابق الواقع اخلارجي مع الواقع النفسي ،داعياً إىل أن ينطلق
األديب من جتارب حقيقية ال مزيفة أو مقلدة ،مازجاً هذه احلقيقة ابخليال.

ه -األدب واألخالق:

عين كثري من النقاد ابجلانب األخالقي ،ووقفوا يف وجه تفلت األخالق
واحنرافها يف العمل األديب ،وقد أشار أحد الباحثني إىل أنه وصل" إىل شيء
من االطمئنان على حضور االجتاه األخالقي يف النقد العريب ،واستمراره يف أداء

وظيفته من الوجهتني النظرية والعملية"(.)3
والناظر يف مقاالت املنفلوطي يلحظ ميله إىل النزعة األخالقية واالجتاه
االجتماعي اإلصالحي يف اجملتمع ،ومن ذلك وقوفه ضد ما خيل ابألخالق،
ويدعو إىل الرذيلة يف األعمال األدبية والفنية املختلفة ،ففي مقالة (احلب
) (1النظرات.41/1 ،
) (2انظر :املصدر السابق.16 – 15/1 ،
) (3االجتاه األخالقي يف النقد العريب حىت هناية القرن السابع اهلجري ،حممد احلارثي ،اندي مكة
الثقايف األديب ،ط1989 ،1م ،ص .130
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والزواج) يعلق على قصة ":وقد وصل احلد إىل تزيني الزان للزانية ،وهتوين إمثه
عليها ،وإغراء العفيفة الصاحلة ابلتمرد على زوجها ،واخلروج من طاعته كلما
دعاها إىل ذلك داع من اهلوى"( .)1أبنه أصابه اهلم واحلزن ملا قرأها منشورة
ابللغة العربية بني أبناء اجملتمع ،وهي قصة تعزى إىل مذهب اإلابحية الذي كان
حيسب أنه انقضى ابنقضاء العصور املظلمة( .)2ويعلن بكل وضوح أن هذا
النوع من األدب" ال يطاق احتماله ،وال يستطاع قبوله"( .)3وينتقد املنفلوطي
يف مقالة أخرى بعنوان (املالعب اهلزلية) تلك املسارح التافهة اليت ال عالقة هلا
ابلتمثيل والتصوير ،وال أبي فن من الفنون األدبية ـ حسب رأيه( .)4وأيخذ
على تلك املسارح اهلزلية متثيلها السخيف البارد ،وأانشيدها السوقية املبتذلة يف
موضوعها وصورة أدائها ،أو متثيل الشهوات البدنية والنفسية جبميع ألواهنا
وضروهبا( .)5ويسلط املنفلوطي الضوء على فساد تلك املسارح والرواايت ،وعلى
مكرهم وخداعهم للناس ،فيقول ":إهنم حياولون دائما أن يلبسوا مفاسدهم
وشرورهم ثوب الفضيلة واجلد...وينتقدون يف رواايهتم فساد الرجال وخالعة

) (1النظرات.176/1 ،
) (2انظر :املصدر السابق.175/1 ،
) (3املصدر السابق.176/1 ،
) (4انظر :املصدر السابق.39/3 ،
) (5انظر :املصدر السابق.41-39/3 ،
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النساء ,وينتقدون على املصري تبديد أمواله يف سبيل شهواته ،وليس للنساء يف
مسارحهم عمل سوى إغراء الشبان وإغوائهم وإفساد عقوهلم.)1("...
وال يتوقف األمر عند املنفلوطي على فضح تلك األعمال الفنية واألدبية،
وبيان عوارها واحنرافها وفسادها ،وإمنا يدعو إىل هدم األماكن اليت تعرض هذا
الفساد ابإلعراض عنها واحتقارها ،ليعلم الناس يف كل مكان أننا أمة أخالق
وآداب(.)2
ويربز اهتمام املنفلوطي ابألخالق والقيم االجتماعية عند حديثه عن الغناء
العريب ،ومتنيه أن يعقد املغنون والشعراء" عهدا أن يهذبوا أخالق أمتهم ،ويرفعوا
شأهنا ،ليكون هلم من الفضل يف هنضتها وارتقائها ما عجز عن دركه الفالسفة
واحلكماء ،فينظم الشاعر املقطعات الرقيقة العذبة السائغة يف فضائل األعمال
ومكارم األخالق كالشجاعة والشهامة والشرف وحب الوطن واالحتاد والتزهيد
يف صغائر األمور والرتغيب يف عزائمها ,فيأخذها منه املغين وال يتكلف يف
تلحينها أكثر مما يتكلفه يف تلحينها  ...يغنيها يف الناس ...ويف اعتقادي أن
هلذه الطريقة من األثر احلسن يف نفوس العامة وهتذيب أخالقهم وطباعهم
وتقومي ألسنتهم وعقوهلم ما خيلد للملحنني واملغنني أمجل ذكر يف اتريخ عظماء
الرجال"(.)3

) (1انظر :النظرات.44/3 ،
) (2انظر :املصدر السابق.46-45/3 ،
) (3املصدر السابق.105/2 ،
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ومما سبق يتضح اجتاه املنفلوطي األخالقي يف النقد واألدب أبنواعه يف
الشعر والقصة ،واملسرح والغناء .وهبذا يكون امتدادا لالجتاه األخالقي عند
النقاد العقالنيني والفالسفة وأصحاب النزعة الرتبوية اإلصالحية(.)1
و -االلتزام:

يقصد اباللتزام يف االصطالح األديب" أن يلتزم األديب يف أعماله األدبية

عقيدة من العقائد أو مبدأ من املبادئ ،أو فلسفة من الفلسفات"( .)2وهو
يقوم على املوقف الذي يتخذه األديب من القضااي السياسية واالجتماعية
والفكرية بكل صراحة ووضوح وإخالص ،مع حتمل التبعات اليت ترتتب على
هذا االلتزام(.)3
ويظهر موقف املنفلوطي من قضية االلتزام يف األدب حني أعلن تعجبه
الشديد ممن يكتب لريضى القراء؛ حىت ينفق أدبه يف سوق الناس ،ويكثر
املعجبون به .فاألدب يف نظر املنفلوطي ":ليس سلعة من السلع التجارية الهم
لصاحبها سوى أن حيتال لنفاقها يف سوقها ،إمنا األدب فن شريف جيب أن
خيلص له املتأدبون أبداء حقه والقيام على خدمته إخالص املشتغلني ببقية

) (1انظر :االجتاه األخالقي يف النقد العريب ،ص .132
) (2االلتزام اإلسالمي يف الشعر ،انصر اخلنني ،دار األصالة للثقافة والنشر واإلعالم ،ط1987 ،1م،
ص .27

) (3االلتزام يف الشعر العريب ،أمحد أبو حاقة ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط1979 ،1م ،ص .14
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الفنون لفنوهنم"( .)1مث يؤكد املنفلوطي على أن األدابء هم قادة اجلماهري
وزعماؤهم ،والقائد ال جيمل به أن ينزل على رأي اجلهال وتصورهم الفاسد(.)2
ومل يكتف املنفلوطي ببيان رأيه يف هذه املسألة نظراي ،وإمنا جنده يطبق ذلك
عمليا يف كتابته ،ويصرح به حني قال ":أين ما كنت أكتب للناس ألعجبهم،
بل ألنفعهم ،وال ألمسع منهم أنت :أحسنت ،بل ألجد يف نفوسهم أثرا مما
كتبت .)3("...واجلانب التطبيقي أقوى من النظري يف بيان الرأي ،ونشره بني
الناس.

) (1النظرات.10 /3 ،
) (2انظر :املصدر السابق.10 /3 ،
) (3املصدر السابق.42 -41 /1 ،
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املبحث الثالث  -مقومات األديب والناقد:

من املعلوم أنه ليس كل الناس أدابء ،وما ذاك إال ألن األدب له أدوات
معينة جيب توافرها يف األديب ،وقد أشار إىل هذه املسألة النقاد يف القدمي
واحلديث ،ومن هؤالء ابن طباطبا (ت322ه) حني ذكر أن للشعر أدوات
جيب إعدادها ،ومن نقصت عليه أداة من أدوات مل يَك ُمل له ،وابن اخللل فيه،
مث ذكر بعضا من تلك األدوات( .)1ويتناول القاضي اجلرجاين (ت392ه)
علم من علوم العرب يشرتك فيه الطبع
الشعر ٌ
هذه املسألة النقدية ،ويذكر أن" َ
والرواية والذكاء ،مث تكون الدربة مادةً له ،وقوة لكل واحد من أسبابه ،فمن
املربز ،وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته
اجتمعت له هذه اخلصال فهو احملسن ِّّ

من اإلحسان"( .)2مث يقول ":وأنت تعلم أن العرب مشرتكة يف اللغة واللسان،
وأهنا سواء يف املنطق والعبارة ،وإمنا تفضل القبيلة أختها بشيء من الفصاحة....
وجتد فيها الشاعر أشعر من الشاعر ،واخلطيب أبلغ من اخلطيب؛ فهل ذلك
إال من جهة الطبع والذكاء وحدة القرحية والفطنة"(.)3
وهكذا جند عند عدد من النقاد العرب القدماء إشارات كثرية إىل مقومات
األديب وأدواته اليت جيب توافرها فيه شاعرا كان أم انثرا .ويف العصر احلديث
) (1انظر :عيار الشعر ،أبو احلسن حممد بن طباطبا ،حتقيق :عبد العزيز املانع ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة،
1985م ،ص .6
) (2الوساطة بني املتنيب وخصومه ،القاضي اجلرجاين ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،وعلي البجاوي،
مطبعة عيسى البايب احلليب1966 ،م ،ص .15
) (3املرجع السابق ،ص .16
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جند أن عامل النقد األديب يرى أن املقدرة على األدب وتذوقه ونقده كلها منشؤها
طبيعة خاصة يف النفس(.)1
وقد أشار املنفلوطي إىل مقومات األديب يف مواضع خمتلفة من مقاالته،
ومن أهم تلك املقومات اليت ذكرها :الطبع واملوهبة األدبية اليت منحها هللا
لألديب .فهو خياطب النظّامني فيقول ":ال تظنوا أن الشعر كما تظنون ،وإال
الستطاع كل قارئ بل كل إنسان أن يكون شاعرا ...ما الشعر إال روح يودعها
هللا فطرة اإلنسان من مبدأ نشأته ،وال تزال كامنة فيه كمون النار يف الزند ،حىت
إذا شدا فاضت على أسالت أقالمه كما تفيض الكهرابء على أسالكها ،فمن
أحس منكم هبذه الروح يف نفسه فليعلم أنه شاعر أو ال فليكف نفسه مئونة
التخطيط والتسطري ،وليصرفها إىل معاانة ما يالئم طبعه ويناسب فطرته من
أعمال احلياة.)2("...
فالطبع واملوهبة من أهم مقومات األديب ،وبدوهنا ال يكون املرء أديبا ،وما
ذهب إليه املنفلوطي جنده عند ابن األثري (ت 637هـ) حني قال ":اعلم أن
صناعة أتليف الكالم ،من املنثور واملنظوم ،حتتاج إىل أسباب كثرية ...ومالك
هذا كله الطبع ،فإنه مىت مل يكن َمثّ طبع فإنه ال تغين تلك اآلالت شيئاً .ومثال

) (1انظر :من الوجهة النفسية يف دراسة األدب ونقده ،حممد خلف هللا أمحد ،دار العلوم للطباعة
والنشر ،ط1984 ،3م ،ص .46 -45
) (2النظرات.122 /1 ،
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ذلك الطبع كمثل النار الكامنة يف الزاند ،واحلديدة اليت يقدح هبا ،أال ترى إنه
إذا مل يكن يف الزاند انر ال تفيد تلك احلديدة شيئاً"(.)1
ويؤكد ابن سنان اخلفاجي(ت 466ه) على أمهية الطبع يف اخللق األديب،
وأنه آلة اإلبداع ،وهلذا يقول ":ال ميكن أح ٌد أن يعلّم الشعر من ال طبع له،

وإن جهد يف ذلك؛ ألن اآللة اليت يتوصل هبا غري مقدورة ملخلوق(.")2
واتفاق الناقد القدمي واملعاصر على ذكر هذه اآللة يؤكد أمهيتها ابلنسبة
لألديب.
وأتيت الثقافة وسعة االطالع إحدى أهم مقومات األديب اليت يؤكد النقاد
وكبار األدابء على أمهيتها ،وضرورة توافرها يف األديب ،جند ذلك عند عبد
احلميد الكاتب (ت 132ه) يف رسالته للكتّاب ،واليت دعا فيها إىل أن يتنافس
معاشر الكتّاب يف صنوف العلم واألدب ،وأن يتفقهوا يف الدين ،ويرووا

األشعار ،ويعرفوا غريبها ومعانيها(.)3حىت يستطيع الكاتب أن يؤدي مهمته
اجلليلة على أكمل وجه .ويدعو ابن رشيق القريواين الشاعر إىل أن أيخذ بكل
علم ،وحيفظ الشعر واألخبار ،ويعرف األنساب وأايم العرب ،لتكون هذه أداته
يف فنه( .)4وأييت املنفلوطي داعيا طالب البيان العريب إىل مزاولة املنشآت العربية

) (1املثل السائر.38 /1 ،
) (2سر الفصاحة ،ابن سنان اخلفاجي ،حتقيق :عبد املتعال الصعيدي ،مكتبة حممد صبيح وأوالده،
القاهرة1969 ،م ،ص .83
) (3انظر :كتاب الوزراء والكتاب ،حممد اجلهشياري ،حتقيق :مصطفى السقا وآخرين ،مطبعة مصطفى
البايب احلليب ،القاهرة ،ط1938 ،1م ،ص .75
) (4انظر :العمدة يف حماسن الشعر وآدابه.361 /1 ،
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منثورها ومنظومها ،فال طريق إىل البيان إال هذه الطريق ،وأن يكون اطالع
وتفرج( .)1ويقرر أديبنا أمهية الثقافة
الطالب اطالع ّ
تفهم ،ال جمرد قراءة سريعة ّ
واالطالع ،وأن هذا هو السبيل إىل استقرار ملكة البيان يف النفس ،يقول":
ولن تستقر ملكة البيان يف النفس حىت يقف املتأدب بطائفة من شريف القول
منظومه ومنثوره ،وقوف املستثبت املستبصر"(.)2
األديب من أن تكون مطالعته الرتاث العريب سببا يف
وحيذر املنفلوطي
َ
اختالسه وسرقته ،فيقول ":وال حتدثك نفسك أين أمحلك على مطالعة املنشآت
العربية ألسلوب تسرتقه ،أو تركيب ختتلسه ،فإين ال أحب أن تكون سارقا وال
خمتلسا ،فإن فعلت مل يكن دركك دركا ،وال بيانك بياان ،وكان كل ما أفدته من
ذلك أن خترج للناس من البيان صورة مشوهة ال تناسب بني أجزائها ،وبردة
مرقعة ال تشابه بني ألواهنا ،وإمنا أريد أن حتصل لنفسك ملكة يف البيان راسخة
تصدر عنها آاثرها بال تكلف وال تعمل"( .)3ويعرض املنفلوطي جتربته يف هذا
اجملال ،لتكون نرباسا لألدابء الناشئني .فقد أجاب عن سؤال كثري من الناس
عن كيفية كتابة رسائله وإبداعه ،وجاء اجلواب مؤكدا على أمهية االطالع
والثقافة واحملفوظات ،ونسيان ذلك حىت ال يتحول إىل جمرد مقلد وحمتذ
لآلخرين ،يقول ":إين ما استطعت أن أكتب هلم تلك الرسائل هبذا األسلوب
) (1النظرات.92 /2 ،
) (2خمتارات املنفلوطي ،مجع :مصطفى لطفي املنفلوطي ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط2002 ،1م ،ص
.62
) (3النظرات.9 /2،
جملة العلوم العربية
العدد الرابع والستون رجب 1443هـ (اجلزء الثاين)

281

الذي يزعمون أهنم يعرفون يل الفضل فيها ،إال ألين استطعت أن أنفلت من
قيود التمثل واالحتذاء ،وما نفعين يف ذلك شيء ما نفعين ضعف ذاكريت،
قليال من املقروءات اليت كانت متر
والتواؤها علي ،وعجزها عن أن متسك إال ً
يب ،فقد كنت أقرأ من منثور القول ومنظومه ما شاء هللا أن أقرأ ،مث ال ألبث أن
أنساه فال يبقى منه يف ذاكريت إال مجال آاثره وروعة حسنه ،ورنة الطرب
به .)1("...ويبني أمهية الثقافة واالطالع على علوم اللغة واحلفظ ابلنسبة
لألديب ،وضرر ضعف ذلك عنده على قدراته األدبية ،فيقول ":فالعلم
واحملفوظات واملقروءات واملادة اللغوية ،والقواعد النحوية ،إمنا هي أعوان الكاتب
على الكتابة ووسائله إليها ،فاجلاهل ال يكتب شيئا؛ ألنه ال يعرف شيئا ،ومن
ال يضطلع أبساليب العرب ومناحيها يف منظومها ومنثورها سرت العجمة إىل
لسانه ،أو غلبته العامية على أمره ،ومن قل حمفوظه من املادة اللغوية قصرت
يده عن تناول مجيع ما يريد تناوله من املعاين ،ومن جهل قانون اللغة أغمض
األغراض وأهبمها ،أو شوه مجال األلفاظ وهجنها"( .)2ويلح املنفلوطي على
هذه الفكرة ألمهيتها يف نظره؛ ولذا جنده يتساءل متعجبا ":كيف يستطيع
الكاتب أن يكون كاتبا عربيا قبل أن يطلع على أساليب العرب يف أوصافهم
ونعوهتم ،وتصوراهتم وخياالهتم ،وحماوراهتم ومساجالهتم...وأبي لغة حياول أن

) (1املصدر السابق.5/1 ،
) (2النظرات.34 /1 ،
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يكتب ما يريد إن مل يستمد تلك الروح العربية استمدادا ميأل ما بني جاحنتيه
حىت يتدفق مع املداد.)1("...
ومل يكن املنفلوطي متعصبا للقدمي أو احلديث ،وإمنا يدعو املتأدب إىل
حسن االختيار ،فليس كل متقدم ينفع ،وال كل متأخر يضر ،وإمنا العربة
ابجلودة واجلمال ،واألخذ عن فطاحل األدابء الذين يعرف الناس منهم الذوق
السليم ،والقرحية الصافية ،وامللكة يف األدب( .)2وعلى الرغم من أمهية الثقافة
وسعة االطالع واحملفوظات املتنوعة إال أن هذا حباجة إىل مقوم مهم وأداة من
أدوات األدب ،هذا املقوم هو الذوق ،وهو ":استعداد خاص يهيئ صاحبه
لتقدير اجلمال واالستمتاع به ،وحماكاته بقدر ما يستطيع يف أعماله وأقواله
وأفكاره.)3("...
وجيمع النقاد على أن الذوق هو الوظيفة األهم عند حماولة احلكم على
العمل الفين(.)4
واملطلع على تراجم كثري من العلماء جيد كثريين منهم حيفظون القرآن وآالف
األبيات الشعرية ،والكثري من اخلطب واألقوال ،ولديهم معرفة واسعة ابللغة
) (1املصدر السابق.7 /2 ،
) (2انظر :املصدر السابق.11 /2 ،
) (3دراسات يف علم النفس األديب ،حامد عبد القادر ،املطبعة النموذجية ،القاهرة ،ط1949 ،1م،
ص .145
) (4انظر :الذوق األديب وتطوره عند النقاد العرب حىت هناية القرن اخلامس اهلجري ،جنوى صابر ،دار
الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،ط2006 ،1م ،ص .13
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حنوها وإعراهبا وألفاظها ،لكن ذلك مل جيعلهم أدابء وشعراء ،وما ذلك إال
خللوهم من الذوق األديب ،الذي يعد مقوما مهما من مقومات األديب .وقد
انتبه املنفلوطي هلذا األمر وأشار إليه يف إحدى مقاالته .فهو بعد أن ذكر أعوان
الكاتب وأدواته من العلم واحملفوظات واملقروءات واملادة اللغوية ...استدرك أن
هذه وحدها ال تكفي للفرد ،فكثري من القائمني عليها واملضطلعني هبا ال
يكتبون وال ينظمون ،وإن فعلوا جاء عملهم كصانع التماثيل الذي يصب يف
قالبه متثاال سواي ،لكن ال روح فيه وال مجال له ،والسر يف ذلك أنه ينقصهم
سر البيان ولبّه ،وهو الذوق النفسي.)1("...
وهكذا يتضح مما سبق أن األدب ال يتهيأ لكل من يرومه ،وال يتحقق
اإلبداع فيه لكل مدع ال تتوافر فيه مقوماته ،وال ميلك أدواته .ولذا نلقى
املنفلوطي يدعو من ال ميلك تلك األدوات أن ينصرف عن األدب ،ويتجه إىل
ما يالئم طبعه وفطرته من أعمال احلياة .فـ" :احملراث يف يد الفالح ،والقدوم يف
يد النجار ،واملسرب يف يد احلداد أشرف وأنفع من القلم يف يد النّظام(.)2
وحني ننظر إىل املقومات اليت ينبغي توافرها يف العمل األديب جند أن بعض
النقاد يف القدمي واحلديث يذكر بعضا من املقومات اليت ينبغي توافرها فيمن
يبدي رأيه النقدي يف العمل األديب شعرا أو نثرا ،ومن أهم تلك املقومات أو
األدوات :الذوق والفطرة ،والتجربة ،والدربة واملمارسة ،واملعرفة خبصائص الشعر

) (1النظرات.34 /1 ،
) (2املصدر السابق.122 /1 ،
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أو الفن األديب ،والتعمق يف أسراره ،ومداخله ومشاربه( .)1ويضيف بعضهم
مقدرة الناقد على النفاذ إىل عقول األدابء ومشاعرهم واجلمع بني الذاتية
واملوضوعية( .)2لكننا حني ننظر يف موقف املنفلوطي من هذه القضية جنده
يفتح جمال النقد للجميع دون شروط وال حدود وال واجبات ،فلكل كاتب أو
قائل احلق يف انتقاد ما يشاء من الكالم ،ويعلل رأيه هذا أبن االنتقاد نوع من
االستحسان واالستهجان .ومها حالتان طبيعيتان لإلنسان( .)3وهذا الرأي ال
يسلّم للمنفلوطي؛ ألنه سيفتح اجملال للمتطفلني على األدب فيما ال حيسنونه
وال ميلكون أدواته ،والنقد يف حقيقته يقوم على دراسة العمل األديب ،وتفسريه
وحتليله ،واحلكم عليه ،وبيان قيمته ومنزلته ،وهذا ال ميكن أن حيسنه أي
شخص.

) (1انظر :يف النقد العريب القدمي ،جمد الربازي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1987 ،1م ،ص .192
) (2انظر :أصول النقد األديب ،أمحد الشايب ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،ط 1973 ،8م ،ص
.153 ،149
) (3انظر :النظرات.59 /3 ،
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املبحث الرابع  -اآلراء النقدية يف الشعراء والكتاب:
مل يقتصر املنفلوطي على إبداء رأيه يف عدد من املسائل والقضااي النقدية
املعروفة يف اتريخ النقد العريب ،وإمنا أبدى رأيه بكل صراحة يف عدد من الشعراء
والكتاب القدامى ،وكذلك صرح برأيه يف عدد من شعراء عصره وكتّابه.
وهو مل خيرج عن آراء النقاد السابقني يف نظرته لبعض الشعراء املتقدمني،
فبشار بن برد وأبو نواس من الشعراء املولدين الذين هنجوا مناهج جديدة مل
تكن معروفة من قبل ،وأبو متام شيخ الصنعة اللفظية(.)1
ويبدي إعجابه الشديد ابلشاعر عمر اخليّام (ت 527ه) وبصدق
مشاعره ،ومجال خياله ،ورقة تشبيهه ...حىت إنه يرى أن نفس هذا الشاعر
مرآة صافية متثل هذا الكون يف أرضه ومسائه وليله وهناره ...وإذا كانت كل أمة
تفاخر مببدعيها فإن اخليام فخار فارس ،كما املتنيب (ت 354هـ) فخار العرب،
و(المرتني) و(فيكتور هوجو) فخار الفرنسيني ،و(شكسبري) فخار
اإلجنليز.)2(..
ويصرح برأيه يف كتّاب عصره ويشري إىل ضعف بياهنم ،حيث يرى أن هؤالء
الكتاب يكتبون ألنفسهم أكثر مما يكتبون للناس ،وأن كتاابهتم أشبه
ابألحاديث النفسية اليت ترتدد يف صدر اإلنسان حني خلوته بنفسه ،بينما
البيان يقوم على قاعدة مهمة ،وهي الصلة بني متكلم يُفهم وسامع يَفهم(.)3
كما أيخذ على كثري من كتّاب الصحف ضعف بالغتهم ،وعدم مراعاهتم
) (1انظر :النظرات.193-192 /2 ،
) (2انظر :املصدر السابق .170 -169 /2
) (3انظر :املصدر السابق .7 /2
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ملقتضى احلال ،حيث جيد القارئ عندهم اهلزل يف موضع اجلد ،واجلد يف موضع
اهلزل ،واإلسهاب يف مكان اإلجياز ،واإلجياز يف مكان اإلسهاب ....وقصورا
عن أدراك منازل خماطبة الناس حسب أقدارهم ومكانتهم(.)1
ويقسم أكثر كتاب العصر إىل نوعني :نوع منهم يستمد روح كتابته من
مطالعة الصحف واملؤلفات احلديثة ،والرواايت املرتمجة ،وآخر يستمد كتابته مما
أخذه من أستاذه من علوم نظرية يف اللغة وبياهنا ،وحنوها وصرفها دون روح
اللغة وجوهرها وأسرارها( .)2ولذا أتيت كتابتهم ساجمة مشوهة ،ال روح فيها ،وال
بيان.
ومل يكتف املنفلوطي ابآلراء اإلمجالية يف أدابء عصره من الشعراء والكتاب،
وإمنا صرح آبرائه اخلاصة ،فالبارودي (ت 1322ه) إمام الشعراء ،وحممد عبده
(ت 1323ه) إمام النثر( .)3وإذا اكتفى هبذا احلكم الذايت السريع ،فإنه
خيصص جلرجي زيدان (ت 1332ه) مقالة خاصة حتمل امسه ،أشاد فيها
بكتابته ،ووصف أسلوبه ابألسلوب العذب البديع ،الذي مجع بالغة اللفظ،
وبراعة املعىن ،وسعة اخليال ،وقوة احلجة ،حىت استطاع أن ينال ثقة الناس ،وما
ذاك إال ألنه من الكتاب الصادقني املخلصني يف نظره( .)4ويصنف املنفلوطي
األديب جرجي زيدان أبنه من كتّاب املعاين ،ال من كتاب األلفاظ ،حيث كان

) (1انظر :املصدر السابق .5 /2
) (2انظر :املصدر السابق .8 /2
) (3انظر :النظرات.256 /2 ،
) (4انظر :املصدر السابق .100 /3
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ممن يؤثر تعليم اجلاهلني على رضا املتحذلقني عنه .ويبلغ اإلعجاب به إىل أن
يع ّده أوىل الناس بوصف (الكاتب) يف زمنه(.)1
ويؤخذ على املنفلوطي تزكيته لفكر جرجي زيدان وإشادته مبضامني رواايته
التارخيية ،حيث قال عنه إنه كان ":متجمال بصفات املؤرخ احلقيقي الذي ال
يتشيع وال يتحيز ،وال يداهن وال جيامل ،وال يرتك لعقيدته الدينية جماال للعبث
جبوهر التاريخ وحقائقه ،فكتب وهو املسيحي األرثوذكسي اتريخ اإلسالم يف
كتبه ورواايته كتابة العامل احملقق"(.)2
وهذه اإلشادة والتزكية ال تسلّم للمنفلوطي فقد كان جرجي زيدان منطلقا
يف رواايته من منطلق ديين متعصب ،ولذا مل ختل رواايته من تشويه متعمد لتاريخ
العرب واإلسالم ،يقول عمر الدسوقي عن جرجي زيدان ورواايته ":استمد من
وغري يف حقائق التاريخ ،وب ّدل حىت يدخل عامل
التاريخ العريب قصته وأبطالهّ ،
التشويق والتتابع القصصي .)3("...ويقول شوقي أبو خليل (ت 1431ه) يف
الشأن نفسه ":قدمنا مالحظاتنا حول رواايت جرجي زيدان ،اليت تعمد فيها
التخريب والكذب ألجل حتقري العرب ،عن سوء قصد ،ال عن جهل ،فال
ينقص جرجي زيدان العلم بعد أن أوهم ّقراءه أنه عاد إىل مصادر ومراجع عربية،
تعمد التحريف ،وتعمد الدس والتشويه ،وتعمد االستنباط مع الطعن
لكنه ّ
املدروس لعمالته األجنبية ،ولتعصبه الديين ،الذي جعله ينظر إىل اترخينا العريب
اإلسالمي ،وآداب اللغة العربية ،بعني السخط واحلقد"( .)4ويشري الناقد عبد
) (1انظر :املصدر السابق .101 /3
) (2انظر :املصدر السابق .95 /3
) (3يف األدب احلديث ،عمر الدسوقي ،دار الفكر ،بريوت ،ط1973 ،8م.464 /1 ،
) (4جرجي زيدان يف امليزان ،شوقي أبو خليل ،دار الفكر ،بريوت ،ط1983 ،3م ،ص .307
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الرمجن العشماوي إىل ضعف املستوى الفين لرواايت جرجي زيدان ويذكر من
أسباب ذلك عدم صدقه يف التناول التارخيي ألحداث التاريخ اإلسالمي(.)1
وللمنفلوطي آراء نقدية يف شعراء عصره وكتّابه نشرها يف كتابه (النظرات)
يف الطبعة الصادرة عام 1910م ،لكنه حذف هذه اآلراء يف الطبعة الثانية
بسبب االنتقادات الشديدة والضغوط اليت واجهته ،وقد أعاد نشر هذه اآلراء
وخدمها الدكتور محد الدخيل يف رسالة قصرية(.)2
وقد بلغ عدد األدابء الذين أبدى املنفلوطي رأيه فيهم ثالثة عشر شاعرا،
وثالثني كاتبا قسمهم حسب األساليب إىل أربعة أقسام:
 -1األسلوب العريب ،وهو األسلوب الذي حياكي فيه صاحبه أسلوب
الكتّاب املتقدمني.
 -2األسلوب العلمي ،وهو الذي يتقيد فيه صاحبه ابالصطالحات
العلمية ،اخلاصة ابملوضوع الذي يكتب فيه.
 -3األسلوب الصحايف ،وهو أسلوب الذين يتقيدون يف الكتابة السياسية
ابالصطالحات اخلاصة هبا.
 -4األسلوب اإلفرجني ،وهو أسلوب أولئك الكتاب الذين أخذوا من
اللغات اإلفرجنية بنصيب مل أيخذوا مبثله من اللغة العربية ،فتكون ترمجتهم حرفية
أكثر منها معنوية.)3(...
) (1انظر :وقفة مع جرجي زيدان ،عبد الرمحن العشماوي ،مكتبة العبيكان ،الرايض ،ط1993 ،1م،
ص .33
) (2انظر :آراء املنفلوطي يف شعراء وكتاب عصره ،محد الدخيل ،النادي األديب الثقايف ،جدة ،ط،1
2004م ،ص .6
) (3انظر :املصدر السابق ،ص .54-53
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وقد وصف بعض النقاد أحكام املنفلوطي على املعاصرين ،أبهنا صادرة عن
إحساس شامل بعامة القول ومستوايته( .)1وقد كان للصنعة الفنية أثرها يف
بعض أحكامه حنو قوله عن خليل مطران (ت1368ه) ":بياض معانيه يف
الناس نفقةَ استخراجه فأغفلوه"(.)2
سواد عجمته كاملاس يف الفحمَ ،
أكرب ُ
فالطباق والتشبيه يف هذا الرأي يدالن على أثر الكتابة الفنية يف إصدار
احلكم.
وجند البديع يف رأيه يف حافظ إبراهيم (ت 1351ه)ـ ":حظّه أكرب من
قدره ،وحيلته أشعر من شعره ،فهو صائغ ماهر ،ال غين قادر ،جيمع الذهب
قطعاً صماء ،ويعرضه صورا حسناء .)3("...ومل ختل بعض آراء املنفلوطي من
اإلهبام والغموض ،وهذا ما أشار إليه زكي مبارك تعليقا على رأيه يف األستاذ
الشيخ عبد العزيز جاويش (ت 1347هـ) ،وقاسم أمني(ت 1326هـ) إذ
قال ":وتلك كلها عبارات مبهمة ال تقنع طالب البيان"(.)4

) (1انظر :تطور النقد والتفكري األديب احلديث ،حلمي مرزوق ،دار النهضة العربية ،بريوت ،ط،1
1982م ،ص .192
) (2آراء املنفلوطي يف شعراء وكتاب عصره ،ص.51
) (3انظر :املرجع السابق ،ص .49
) (4املوازنة بني الشعراء ،زكي مبارك ،املكتبة العصرية ،بريوت ،ط1936 ،2م ،ص .56
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اخل ـ ـامتة:
حاول هذا البحث أن يربز آراء املنفلوطي النقدية املبثوثة يف مقاالته ،وهنا نورد
أهم النتائج اليت توصل هلا الباحث:
 عين املنفلوطي مبفهومي الشعر والبيان ،وجاء برأي متقدم على زمنه يف مفهومالشعر ،بينما جاء رأيه يف البيان منسجما مع النقاد القدامى ،والسيما اجلاحظ،
وكذا كان رأيه يف اجلمال.
 وقف املنفلوطي عند أبرز القضااي النقدية الشائعة يف النقد العريب ـ وكان يف معظمهامتأثراً ابلقدامى ـ كقضية اللفظ واملعىن ،اليت رأى فيها التالزم الوثيق بينهما ،وكان
من دعاة الطبع والكتابة دون تصنع أو تكلف ،وهذا أدى به إىل دعوته إىل
الوضوح واالبتعاد عن الغموض وأسبابه .كما دعا إىل الصدق واالنطالق من
التجربة الشخصية ،ال من جتارب غري حقيقية أو مفتعلة.
 جاء املنفلوطي بتقسيم خاص لألدب ،وهو :حديث اللسان وحديث العقل،وحديث القلب.
 واملنفلوطي كاتب اجتماعي ملتزم؛ ولذا كان مييل إىل النزعة األخالقية يف األدب،ويدعو إىل االلتزام ابألخالق يف الكتابة.
 أكد املنفلوطي على أن األدب ال يتحقق لكل من يرومه ،وإمنا ال بد لألديبمن مقومات وأدوات ،كاملوهبة والذوق ،والثقافة .أما النقد فقد فتح اجملال فيه
للجميع أن يبدوا آراءهم فيما يقرؤونه ويسمعونه ،وهذا توسع منه غري مقبول.
 أبدى املنفلوطي رأيه يف كثري من كتاب عصره وشعرائه ،ومل يكن راضيا يف اجلملةعن أكثرهم .وكانت بعض آرائه جمملة ،مبهمة ،متأثرة ابلصنعة الفنية.
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املصادر واملراجع:
 االجتاه األخالقي يف النقد العريب حىت هناية القرن السابع اهلجري ،حممداحلارثي ،اندي مكة الثقايف األديب ،ط1989 ،1م.
 األدب املفرد ،اإلمام حممد البخاري ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت ،ط،11986م.
 األدب ومذاهبه ،حممد مندور ،هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،مصر. آراء املنفلوطي يف شعراء وكتاب عصره ،محد الدخيل ،النادي األديب الثقايف،جدة ،ط2004 ،1م.
 أسرار البالغة ،عبد القاهر اجلرجاين ،قرأه وعلق عليه :حممود شاكر ،مكتبةاخلاجني ،القاهرة1991 ،م.
 األسس اجلمالية يف النقد العريب (عرض وتفسري ومقارنة) عز الدين إمساعيل،دار الفكر العريب ،ط1968 ،2م.
 أسس النقد األديب عند العرب ،أمحد أمحد بدوي ،هنضة مصر للطباعةوالنشر ،مصر1996 ،م.
 األسلوب (دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية) ،أمحد الشايب،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،ط1991 ،1م.
 أصول النقد األديب ،أمحد الشايب ،مكتبة النهضة املصرية القاهرة ،ط ،81973م.
 أصول النقد األديب ،طه أبو كريشة ،مكتبه لبنان انشرون ،بريوت ،ط،11996م.
 االلتزام اإلسالمي يف الشعر ،انصر اخلنني ،دار األصالة للثقافة والنشرواإلعالم ،ط1987 ،1م.
 االلتزام يف الشعر العريب ،أمحد أبو حاقة ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط،11979م.
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 البالغة العربية (أصوهلا وامتداداهتا) ،حممد العمري ،أفريقيا الشرق ،الدارالبيضاء1999 ،م.
 البالغة فنوهنا وأفناهنا (علم البيان والبديع) ،فضل عباس ،دار الفرقان للنشروالتوزيع ،عمان ،ط2006 ،10م.
 البالغة والنقد (املصطلح والنشأة والتجديد) ،حممد كرمي الكواز ،مؤسسةاالنتشار العريب ،بريوت ،ط2006 ،1م.
 البيان العريب (دراسة يف تطور الفكرة البالغية عند العرب ومناهجهاومصادرها الكربى) ،بدوي طبانة ،دار املنارة ،جده ،ط1987 ،7م.
 البيان والتبيني ،عمرو بن حبر اجلاحظ ،حتقيق :عبد السالم هارون ،داراجليل ،بريوت ،ط2004 ،1م.
 تطور النقد والتفكري األديب احلديث ،حلمي مرزوق ،دار النهضة العربية،بريوت ،ط1982 ،1م.
 جرجي زيدان يف امليزان ،شوقي أبو خليل ،دار الفكر ،بريوت ،ط،31983م.
 احلوار األديب حول الشعر :قضاايه املوضوعية ،ودالالته الفكرية وآاثره الفنية،حممد أبو األنوار ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ،ط2007 ،1م.
 اخلصائص ،أبو الفتح عثمان بن جين ،حتقيق :حممد علي النجار ،دارالكتاب العريب ،بريوت( ،د.ت).
 دراسات يف علم النفس األديب ،حامد عبد القادر ،املطبعة النموذجية،القاهرة ،ط1949 ،1م.
 الدراسة املفهومية :مقاربة تصورية ومنهجية ،سعاد كورمي ،جملة إسالميةاملعرفة ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،مج  ،15ع 1431 ،60ه
2010،م.
 الذوق األديب وتطوره عند النقاد العرب حىت هناية القرن اخلامس اهلجري،جنوى صابر ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية ،ط،1
2006م.
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 رسائل اجلاحظ ،عمرو بن حبر اجلاحظ ،حتقيق :عبد السالم هارون ،داراجليل ،بريوت ،ط1990 ،1م.
 سر الفصاحة ،ابن سنان اخلفاجي ،حتقيق :عبد املتعال الصعيدي ،مكتبةحممد صبيح وأوالده ،القاهرة1969 ،م.
 الشعر والشعراء ،أبو حممد عبد هللا بن قتيبة ،حتقيق :أمحد شاكر ،داراحلديث ،مصر ،ط2006 ،1م.
 الصورة الفنية يف النقد الشعري :دراسة يف النظرية والتطبيق ،عبد القادرالرابعي ،دار العلوم للطباعة والنشر ،الرايض ،ط1405 ،1ه.
 الظاهرة اجلمالية يف اإلسالم ،صاحل أمحد الشامي ،املكتب اإلسالمي،بريوت ،ط1986 ،1م.
 علم أساليب البيان ،غازي ميوت ،دار الفكر اللبناين ،بريوت ،ط،21995م.
 العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ،احلسن بن رشيق القريواين ،حتقيق :حممدقرقزان ،دار املعرفة ،بريوت ،ط1988 ،1م.
 عيار الشعر ،أبو احلسن حممد بن طباطبا ،حتقيق :عبد العزيز املانع ،مكتبهاخلاجني ،القاهرة1985 ،م.
 فلسفة اجلمال ونشأة الفنون اجلميلة ،حممد علي أبو راين ،دار املعرفةاجلامعية ،اإلسكندرية ،ط1989 ،8م.
 فن الشعر ،حممد مندور ،مؤسسة هنداوي ،سي أي سي ،اململكة املتحدة،2019م.
 يف األدب احلديث ،عمر الدسوقي ،دار الفكر ،بريوت ،ط1973 ،8م. يف النقد العريب القدمي ،جمد الربازي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط،11987م.
 قضية اللفظ واملعىن ونظرية الشعر عند العرب ،أمحد الودرين ،دار الغرباإلسالمي ،بريوت ،ط2003 ،1م.
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 كتاب الوزراء والكتاب ،حممد اجلهشياري ،حتقيق :مصطفى السقا وآخرين،مطبعة مصطفى البايب احلليب ،القاهرة ،ط1938 ،1م.
 لسان العرب ،أبو الفضل حممد بن منظور ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينةاملنورة ،ط1999 ،1م.
 املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،ضياء الدين بن األثري ،قدمه وعلقعليه :أمحد احلويف ،وبدوي طبانة ،دار هنضة مصر ،القاهرة( ،د.ت).
 خمتارات املنفلوطي ،مجع :مصطفى لطفي املنفلوطي ،دار ابن حزم ،بريوت،ط2002 ،1م.
 املصطلحية :مقدمه يف علم املصطلح ،علي القامسي دار الشؤون الثقافية،بغداد1985،م.
 املعجم األديب ،جبور عبد النور ،دار العلم للماليني ،بريوت ،ط،21984م.
 املعىن يف النقد العريب القدمي ،حسني حافظ ،دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان ،ط2014 ،1م.
ّ
 مفهوم الشعر عند رواد الشعر العريب احلديث ،فاتح عالق ،منشورات احتادالكتاب العرب ،دمشق2005 ،م.
 من الوجهة النفسية يف دراسة األدب ونقده ،حممد خلف هللا أمحد ،دارالعلوم للطباعة والنشر ،ط1984 ،3م.
 املوازنة بني أيب متام والبحرتي ،احلسن اآلمدي ،حتقيق :السيد أمحد صقر،دار املعارف ،مصر ،ط1973 ،2م.
 املوازنة بني الشعراء ،زكي مبارك ،املكتبة العصرية ،بريوت ،ط1936 ،2م. نشأة النثر احلديث وتطوره ،عمر الدسوقي ،دار الفكر العريب ،القاهرة،1976م.
 النظرات ،مصطفى لطفي املنفلوطي ،دار اجليل ،بريوت ،ط1990 ،1م. النقد األديب احلديث ،حممد غنيمي هالل ،دار الثقافة ،بريوت ،ط،31993م.
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 النقد التطبيقي عند العرب يف القرنني الرابع واخلامس اهلجريني ،أمحد نتوف،دار النوادر ،دمشق ،ط2010 ،1م.
 النقد اجلمايل وأثره يف النقد العريب ،روز غريّب ،دار الفكر اللبناين ،بريوت،ط1983 ،2م.
 الوساطة بني املتنيب وخصومه ،القاضي اجلرجاين ،حتقيق :حممد أبو الفضلإبراهيم ،وعلي البجاوي ،مطبعة عيسى البايب احلليب1966 ،م.
 الوضوح والغموض يف الشعر العريب القدمي ،عبد الرمحن القعود ،مطابعالفرزدق التجارية ،الرايض ،ط1990 ،1م.
 وقفة مع جرجي زيدان ،عبد الرمحن العشماوي ،مكتبة العبيكان ،الرايض،ط1993 ،1م.
***
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- al'adab almafrid, al'imam muhamad albikhari, muasasat alkutub
althaqafiati, biruut, t1, 1986m.
- al'adab wamadhahibuhu, muhamad mundur, nahdat misr liltabaeat
walnashr waltawziei, misr.
- alailtizam al'iislamiu fi alshuer, nasir alkhaniuni, dar al'asalat
lilthaqafat walnashr wal'iielam, t1, 1987m.
- alailtizam fi alshier alearby, 'ahmad 'abu haqat, dar aleilm
lilmalayin, bayrut, t1, 1979m.
- alaitijah al'akhlaqiu fi alnaqd alearabii hataa nihayat alqarn alssabie
alhijrii, muhamad alharithy, nadi makat althaqafii al'adbi, t1,
1989m.
- albalaghat alearabia (asuluha waimtidadatiha), muhamad aleamri,
'afriqia alsharqa, aldaar albayda', 1999m.
- albalaghat fununuha wa'afnanaha (elam albayan walbadiea), fadal
eibaasa, dar alfurqan lilnashr waltawziei, eamaan, ta10, 2006m.
- albalaghat walnaqd (almustalih walnash'at waltajdidu), muhamad
karim alkuaz, muasasat alaintishar alearabii, bayrut, t1, 2006m.
- albayan alearabiu (draasat fi tatawur alfikrat albalaghiat eind
alearab wamanahijuha wamasadiriha alkubraa), bidawii tibaanat,
dar almanarat, jaduh, t7, 1987m.
- albayan waltabyini, eamrw bin bahr aljahiz, thqyq: eabd alsalam
harun, dar aljil, bayrut, t1, 2004m.
- aldhawq al'adbiu watatawuruh eind alnuqqad alearab hataa nihayat
alqarn alkhamis alhijari, najwaa sabir, dar alwafa' ladunya
altabaeat walnushri, al'iiskandrit, t1, 2006m.
- aleumdat fi muhasin alshier wadabihi, alhasan bin rashiq
alqirwanii, tahqiqa: muhamad qarqazan, dar almaerifat, bayrut,
t1, 1988m.
- alhiwar al'adbayu hawl alshuera: qadayah almawdueiati,
wadilalatih alfikriat watharih alfaniyati, muhamad 'abu al'anwar,
maktabat aladab, alqahirat, t1, 2007m.
- alkhasayis, 'abu alfath euthman bin juni, tahqiq: muhamad eali
alnujar, dar alkitab alearaby, bayruat, (d.t).
- almaejam al'adbiu , jubur eabd alnuwr , dar aleilm lilmalayin ,
bayrut , t 2 , 1984 m.
- almaenaa fi alnaqd alearabii alqadimi, husayn hafiz, dar safa'
lilnashr waltawzie, emman, t1, 2014m.
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- almathal alsaayir fi 'adb alkatib walshaaeiri, dia' aldiyn bin
al'athiri, qadamah waealaq ealayha: 'ahmad alhufi, wabadawi
tibaanat, dar nahdat misr, alqahirata, (da.t).
- almstalhiat: muqadamuh fi eilm almustalah , eali alqasimi , dar
alshuwuwn althaqafiat , baghdad , 1985 m.
- almuazanat bayn 'abi tamam walbihtri, alhasan alamdi, tahqyq:
alsyd 'ahmad saqr, dar almearf, misr, t2, 1973m.
- almuazanat bayn alshueara'i, zaki mubarak, almuktabat aleisriat,
birut, t2, 1936m.
- alnamudhajiat: muqarabatan tasuriat wamanhajiat , suead kurim ,
majalat 'iislamiat almaerifat , almaehad alealamiu lilfikr
al'iislamii , maj 15 , e 60 , 1431 h , 2010 m.
- alnaqd aljamaliu wa'atharah fi alnaqd alearabi, rwz ghryb, dar alfikr
allubnani, bayruut, t2, 1983m.
- alnaqd al'udbiu alhadithu, muhamad ghanimi halal, dar althaqafat,
bayruut, t3, 1993m. - alnaqd altatbiqiu eind alearab fi alqarnayn
alrrabie walkhamis alhijriiyna, 'ahmad natawaf, dar alnawadir,
dimashq, t1, 2010m.
- alnazaratu, mustafaa ltfyi almunfluti, dar aljil, bayrut, t1, 1990m.
- alsuwrat alfaniyat fi alnaqd alshaeri: dirasatan fi alnazariat
waltatbiq , eabd alqadir alrubaei , dar aleulum liltabaeat , alriyad
, t 1 , 1405 h.
- al'uslub (draasat bilaghiat tahliliat li'usawl al'asalib al'adabiata),
'ahmad alshayb, maktabat alnahdat almisriat, alqahirat, t1,
1991m.
- al'usus aljimaliat fi alnaqd alearabii (erud watafsir wamuqaranat)
eizi aldiyn 'iismaeil, dar alfikr alearabi, t2, 1968m.
- alwisatat bayn almutanabiy wakhusumihi, alqadi aljurjani, tahqiq:
muhamad 'abu alfadl 'iibrahim, waeali albajawi, mutbaeat eisaa
albabi alhulbi, 1966m.
- alwuduh walghumud fi alshier alearabii alqadimi, eabd alrahmin
alqueud, matabie alfurzdq altijariat, alrayad, t1, 1990m.
- alzzahirat aljimaliat fi al'iislami, salih 'ahmad alshaami, almaktab
al'iislami, bayruut, t1, 1986m.
- ara' almunfilutii fi shueara' wakitab easrihi, hamd aldakhil, alnnadi
al'adbayi althqafi, jidat, t1, 2004m.
- 'asrar albalaghati, eabd alqahir aljurjani, qara'ah waealaq ealayha:
mahmud shakir, maktabat alkhanijii, alqahirat, 1991m.
اآلراء النقدية يف كتاب النظرات ملصطفى املنفلوطي
 إبراهيم بن عبد هللا بن عتيق.د

298

- dirasat fi eilm alnafs al'adbayi, hamid eabd alqadir, almutbaeat
alnamudhjiat, alqahirat, t1, 1949m.
- eiar alshueri, 'abu alhasan muhamad bin tabatba, thqyq: eabd
aleaziz almanie, maktabih alkhaniji, alqahirat, 1985m.
- eilm 'asalib albayani, ghazi yamawatu, dar alfikr allubnanii,
bayruut, t2, 1995m.
- falisifat aljamal wanash'at alfunun aljamilati, muhamad ealia 'abu
riaan, dar almaerifat aljameiat, al'iskndryt, t8, 1989m.
- fan alshueri, muhamad munduir, muasasat hindawi, sy 'ay si,
almamlakat almutahidati, 2019m.
- fi al'adab alhadithi, eumar aldasuqi, dar alfikur, bayruut, t8,
1973m. - fi alnaqd alearabii alqadimi, majd albarazi, muasasat
alrisalat, bayruut, t1, 1987m. - qadiat allafz walmaenaa
wanazariat alshier eind alearabi, 'ahmad alwdrni, dar algharb
al'iislami, bayruut, t1, 2003m.
- jarjay zaydan fi almayazani, shawqi 'abu khalil, dar alfikur,
bayruut, t3, 1983m.
- kitab alwuzara' walkitabi, muhamad aljhshyary, tahqiq: mustafaa
alsaqa wakharina, mutbaeat mustafaa albabi alhalbi, alqahirat, t1,
1938m.
- lisan alearabi, 'abu alfadl muhamad bin munzur, maktabat aleulum
walhukmi, almadinat almunawarati, t1, 1999m.
- mafhum alshier eind ruad alshier alearabii alhadithi, fatih eulaq,
manshurat aitihad alkuttab alearabi, dimashq, 2005m.
- min alwijhat alnafsiat fi dirasat al'adab wanaqdihi, muhamad khalf
allah 'ahmad, dar aleulum liltabaeat walnashr, t3, 1984m.
- mukhtarat almunfiluti, jamea: mustafaa ltfyi almunfluti, dar abn
hizm, bayruut, t1, 2002m.
- nash'at alnathr alhadith watatawaruh, eumar aldasuqi, dar alfikr
alearbi, alqahirat, 1976m.
- rasayil aljahiz, eamrw bin bahr aljahiz, thqyq: eabd alsalam harun,
dar aljil, bayrut, t1, 1990m.
- sira alfasahati, abn snan alkhifaji, tahqyq: eabd almutaeal alsaeidi,
maktabat muhamad sabih wa'awladuh, alqahirat, 1969m. alshier walshueara'u, 'abu muhamad eabd allh bin qatibat, tahqiq:
'ahmad shakir, dar alhadith, misr, t1, 2006m.
- tatawur alnaqd waltafkir al'adbiu alhadithu, hilmi marzuq, dar
alnahdat alearabiat, bayrut, t1, 1982m.
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- 'usual alnaqd al'adbay, th 'abu karishat, maktabih lubnan nashiruna,
bayrut, t1, 1996m.
- 'usual alnaqd al'adbayi, 'ahmad alshayb, maktabat alnahdat
almisriat alqahirat, t 8, 1973m.
- 'usus alnaqd al'adbiu eind alearabi, 'ahmad 'ahmad bidawi, nahdat
misr liltabaeat walnashri, misr, 1996m.
- waqfat mae jarji zaydan, eabd alrahmini aleushmawi, maktabat
aleabaykan, alrayad, t1, 1993m.
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المكان في شعر محمـد المسيطير

د .حمود بن محمد النقاء
قسم اللغة العربية وآدابهـا– كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
جامعة القصيم

المكان في شعر محمـد المسيطير
د .حمود بن محمد النقاء
قسم اللغة العربية وآدابهـا – كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
جامعة القصيم
تاريخ تقديم البحث 1442 /9 /7 :هـ

تاريخ قبول البحث 1443 /4 /16 :هـ

ملخص الدراسة:
ف أي مدونة أدبية قيمة اترخيية؛ لكوهنا حققت السبق ،وأسهمت ف
متثّل مرحلة البداايت ي

ي جتاهلها ،واإلقرا ير
ف التعام يل معهيا ب ي
يي
التجربة ،وقد تباينت مواقف النقا يد والباحث ي
تذلي يل الطري يق أما يم ي
ب فين ،ف حي يطرح هذا البحث طريقة جديدة يزعم
بقيمتها التارخيية فقط ،واالهتمام هبا من جان ي
ت
أهنيا أكث ير موضوعية للتفاعل مع هذه التجارب ،وتتمثّ يل ف االهتمام مبنطلقات التجربة ،أي احملفزا ي
أو املولدات اليت كانت دافعاي من دوافع الكتابة ف هذه املرحلة ،وعاملي رئيساي ف تشكيل املناسبية
ث تطبيق هذه الطريقة على شعر الشاعر حمم يد
الشعرية أو اللحظية الضاغطية ،وحياول هذا البح ي
ف مرحلة البداايت مستخلصاي بعض النتائج املتعلقية هبذه الفكرة،
املسيطري ،أحد الشعراء السعوديي ي
وتتمثل الطريقة اليت يطرحهيا هذا البحث ف حماولة فهم منطلقات هذه التجارب الشعرية ،وعد يم
املبالغة ف مساءلتهيا م ين الناحيية الفنيية .
ي
الكلمات املفتاحية :املكان ،حممد املسيطري ،شعر حممد املسيطري .

Space in Muhammad Al-Musaiteer’s Poetry
Dr. Hamoud Bin Mohammad al-Naga
Saudi Literature in Arabic Language Department
Faculty of Arabic Language & Social Studies
Qassim University
Abstract:
Associate professor of Saudi Literature in Arabic Language Department in the
Faculty of Arabic Language & Social Studies at Qassim University, KSA.
The beginning phase of any literary blogs represents a historical value as it
was the first attempt, and contributed to clear the way for the experiences. But the
positions of critics and researchers in dealing with this phase are varied between
ignoring it and acknowledging its historical value with paying attention to it from
an artistic side. What makes the paper different is that it proposes a new objective
way to study these experiences via revealing the motivations that lead to emerging
the writing or shaping the poetic occasion or the pressing moment at this stage.
Having demonstrated that, this paper, by studying the poetry of the Saudi poet
Muhammad Al-Musaiteer, tries to understand the premises of these poetic
experiences, and not to exaggerate in criticizing their artistic side.
key words: Space; Muhammad Al-Musaiteer ; Poetry of Muhammad AlMusaiteer

املقدمة

احلمديهلليربيالعاملي،ي والصلةي والسلميعلىيأشرفياألنبياءي واملرسلي،ي
نبينايحممد،يوعلىيآلهيوصحبهيأمجعي،يأمايبعديي :ي
فتمثّليمرحلةيالبداايتيفيأييمدونةيأدبيةيقيمةياترخيية؛يلكوهنايحققتي
السبق،يوأسهمتيفيتذليليالطريقيأماميالتجربة،يولويبصورةيمعنوية،يوقديتباينتي
مواقفيالنقاديوالباحثييمنيالتجاربياألدبيةياليتيتنتمييإىليهذهياملرحلة،يوميكني
أنيأخلصهايفيثلثةيمواقفيرئيسةي :ي
 1ي-يجتاهليهذهياملرحلة،يوالتجاربياليتيكونتهاي .ي
 2ي-ياإلقراريبقيمتهايالتارخييةيوحسب،يمنيخللياإلشارةيإىليموقعهايالتارخيييمني
التجربية.ي ي
 3ي-ياالهتماميهبايمنياجلانبيالفين،يالذييمليحتققهيهذهيالتجاربيأصليي .ي
وفيهذايالواقعييطرحيهذايالبحثيطريقةييزعميأهنايأكثريموضوعيةيللتفاعلي
معيهذهيالتجارب،يوهيياالهتماميجبانبيمنياجلوانبياليتيتتعلّقيمبنطلقاتي
التجربة،يأيياحملفزاتيأوياملولداتياليتيكانتيدافعايمنيدوافعيالكتابةيفيهذهي
املرحلة،يوعامليرئيسايفيتشكيلياملناسبةيالشعريةيأوياللحظةيالضاغطة .ي
هذهيالطريقةياليتقفيعندياالعرتافيابلقيمةيالتارخيية يهلذهيالتجارب،يوالي
حتميلهايشرطياألدبيةيالذييملييتوفريفيها،يلكنهايحتاوليالتعرفيعلىيهذهي
تبالغيفي
ّ
التجربة،يوفهميظواهرها،يوالتعامليمعهايبتوازن،يوعلىيأساسيالرؤيةياليتيأتسستي
عليها؛يألمريمهم،يوهويأنيالتجربةيوإنيكانتيتنتمييإىليالبداايت،يإاليأهنايمايتزالي
ممتدةيإىليوقتناياحلايل،يفثميةيشعراء ييصدرونياليوميدواوينيشعريةيحتمليمواصفاتي
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تلكيالتجاربياليتيشكلتيمرحليةيالبداايت .ي
فيهذايالسياقيجاءتيفكرةيهذايالبحثيالذيييتناولياملكانيفيشعري
حممدياملسيطري؛يهبدفيتسليطيالضوءيعلىيجتاربيشعريةيمثلتيمرحلةيالبداايتي
فيالشعريالسعودييبوجهيعام،يوالشعريفيمنطقةيالقصيميبوجهيخاص،يحماوالي
فهميخلفياتيهذهيالتجربةيأويمنطلقاهتايابالعتماديعلىيجمموعيشعرهي .ي
أوال -يعلىيظاهرةيابرزةيفيجمموعي
وألنيقراءةيمنطلقاتيالتجربةيتقوم ي -ي
التجربة،يفقدياخرتتياملكانيفيشعرياملسيطري؛يليكونيجسريالعبوريإىليأعماقي
هذهيالتجربة،يمؤكدايعلىيأنياهلدفيمنيهذايالبحثيهويالتفاعليالذيييناسبي
هذهيالتجربة،يوهويحماولةيفهمياملنطلقات،يوليسينقديالفنيّات.ي ي
وقديقامتيهذهيالدراسةيعلىيمقدمة،يومدخل،يوثلثةيمباحث،يمثيخامتة،ي
وثبتيللمصادري واملراجع،يحيثيحوتياملقدمةيبياانيألمهيةياملوضوع،ي وأسبابي
اختياره،يوتقسيماتيالدراسة،يومنهجيالبحث،يمثيعرضياملدخليألمهيةياملكانيفي
شعرياملسيطري،ي وأبرزيالسماتياليتيجعلتيللمكانيحظوةيفيشعره،يبعديذلكي
عرضتيالدراسةيفيمبحثهاياألوليللمكانيالعاميواملكانياخلاصيفيشعرياملسيطري،ي
حيثي استعرضتي مجلةي مني النماذجي الشعريةي اليتي جتلّتي فيهماي األمكينةي العامةي
واخلاصة،يوفياملبحثيالثاينيتناولتيالدراسةياملكانييالطبيعييواملصنوعيمنيخللي
إيراديمجلةيمنياملقتطفاتيالشعريةياليتييتّضحيمنيخلهلايتوظيفيالشاعريللمكاني
واهتمامهيبه،يأماياملبحثيالثالثيفقديعرضيلدالالتياملكانيفيشعرياملسيطريي
مرّكزايعلىيالداللتييالنفسيةي واالجتماعية،يبعديذلكيجاءتياخلامتةيلتشمليأبرزي
النتائجياليتيخرجتيهبايهذهيالدراسيةي .ي

306

املكان يف شعر حممـد املسيطري
د .محود بن حممد النقاء

وقدياعتمدتيهذهيالدراسةيعلىياملنهجيالوصفييالتحليلي،يالذيييستعيي
ببعضياملفاهيمياإلجرائيةيفيعدديمنياملناهج؛يهبدفيإضاءةياملكانيالشعرييمني
زوااييمتعدديةي .ي
ختاماي..يأسأليهللايأنييكونيالتوفيقيقديحالفيهذهيالدراسة،يفمنهيوحدهي-
ي
جليشأنيه ي -يالتوفيقي والتسديدي واإلعانة،يوصلىيهللاي علىينبيناي حممديوعلىي آلهي
ّ
يي .ي
وصحبهيأمجع ي
ي
** ي* ي
ييييييييييييييييييييييي ي
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مدخل

حظيياملكانيحبضوريكبرييفياملدونةيالشعريةيالعربية،يوقديجذبتيهذهي
ديكبرييمنيالنقاد،يفتمخضتيعنيهذاياالهتماميجمموعةي
الظاهرةياهتماميعد
ّ
كبريةيمنيالدراساتياليتياستهدفتياملكانيابالعتماديعلىيمناهجيونظرايتي
متعددةي(1ي) .ي
ولقديكانيللمكانيدورهيفيدعميالتجربةيالشعريةيبشكليعام،يإذياعتمدتي
عليهيفيتفجريياملكبوتياجتماعيايونفسياي،يفكانيمتنفسايهلا،يوداعمايومساندا،ي
ني/ياملكانيأمهيتهيفيأييجتربةيأدبيةيأوي
وهذاييقودانيإىليالقوليإنيهلذاياملكو
ّ
ّ
فكريةيأويفنيةي .ي
وماييقاليعنياملكانيفيالشعريالعريب،يميكنيأنييقاليعنيجتربةياملسيطريي
الشعرية؛يألهناياحتفتيابملكانيبشكليواضح،يفلييكاديخيلوينصيشعرييمني
()1يمنيتلكيالدراساتي-يوهييكثرية-يمايأييتي:ي ي
 ي الزماني واملكانيفيالشعرياجلاهلي،يد.يابديسيفوغايل،يعامليالكتبياحلديثةيللنشري والتوزيع،يأربد،ياألردن،يجدارايللكتابيالعاملي،يعمان،ياألردن،يالطبعةياألوىل،ي1429هي–يي2008م.ي ي
ياملكانيفيالشعرياألندلسي،يعصريملوكيالطوائف،يد.يأمليحمسنيالعمريي،ياالنتشاريالعريب،يبريوت،يلبنان،يالطبعةياألوىل،ي2012م.ي ي
ياملكانيفيالشعرياألندلسييمنيالفتحيحىتيسقوطياخللفةي92هي–ي422ه،يد.يحممديعبيديالسبهاين،يداريغيداءيللنشريوالتوزيع،ياألردن،يالطبعةياألوىل،ي1434هي–يي2013م.ي ي
 يشعريةياملكانياملق ّدس،يدراساتيفيالشعريالسعودي،يد.يحافظياملغريب،يالناديياألديبيابلرايض،ي1427ه.يي
يصورةياملكانيفيشعريعزالدينياملناصرة،يزايديحممـدياخلوالدة،يداريالرايةيللنشريوالتوزيع،يعمان،ياألردن،يالطبعةياأليوىل،ي1433هي–يي2012م.ي
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تتنوعي مني حيثي طبيعتهاي
نصوصهي مني ذكري ملكانيأوي أكثر،ي وهذهي األماكني ّ
افية،يكمايأهنايتتنوعيكذلكيمنيحيثياملغزىيأوياهلدفيالذييكانيمنيوراءي
اجلغر
ّ
إيراديالشاعريهلا،يإذيميثّليبعضهايحمورايلفكرةيالنصيالرئيسة،يفيحييأتيتيبعضي
تقلي عني سابقتها،ي لكنهاي متثلي شكلي مني أشكالي
األمكنةي األخرىي مبنزلةي ّ
االحتفاءيابملكاني .ي
وإذايمايحاولنايمتثُّليأمهيةياملكانيفيشعرياملسيطري،يفإننيايسنجديذلكيواضحاي
بيعديدة،يرمبايكانيمنيأبرزهايمايأييتي :ي
فيجوان ي

أ -العنونة ابملكان :يوهذايممايتسهليملحظتهيفيديوانيالشاعر،يحيثيجندي
عددايمنيالقصائدياليتيحوتيمكاانيفيعنواهنا،يومنيتلكيالقصائدي:ي"فيربوعي
القصيم"ي(1ي)،ي و"الكويت"ي(2ي)،ي و"الرايض"ي(3ي)،ي و"واديي الرمة"ي(4ي)،ي و"في
احملراب"ي(5ي)،يوغريهاي(6ي) .ي
ولعليهذايمماييُلتقطيكإشارةيعلىياهتمامهيابألمكنةياالهتماميالنابعيمني
يومعينايمي ّديجتربتهيالشعريةيويغ ّذييهاي،يذلكيأني
الوجداني؛يكي يتكونيمنطلقا َ
()1يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يحممديبنيعبدهللاياملسيطري،يمطابعيالرسالة،يالرايضي،يالطبعةي
األوىل،ي1429هي–يي2008م،يصي.17
()2ياملصدريالسابق،يصي.106ي
()3ياملصدريالسابق،يصي.125ي
()4ياملصدريالسابق،يصي.164ي
()5ياملصدريالسابق،يصي.218ي
()6يينظري:ياملصدريالسابق،يصي،204ي،267ي،275ي،313ي،333ي،351ي،356ي،362ي،384ي
،428ي،442يوغريها.ي
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العنوانييع ّديفينظريكثريي يمنيالنقاد يالعتبةياألهميفيعتباتيالنص ،يكمايأنهي
ميثّلياخلطوةياألوىليفيالتواصليمعيياملتلق ييي(1ي) .ي

ب -استهالل القصيدة بذكر مكان أو أكثر  :يفإذايكانيالعنوانيهويأوىلي
عتباتيالنصي وأمهها ي ي–ييكمايتق ّدم ي،-يفإنياملطلع ي–ييكماييراهيعدديمنيالنقادي
يمبنـزلةياملفتاحيللقصيدةي(2ي)،يوحضورياملكانيفيمفتاحيالقصيدةي/ياملطلع،يمؤشريمهميعلىيحرصيالشاعريوعنايتهيبه،يورمبايكانيهذاياحلرصيوتلكيالعنايةيسبباي
في حضوري عددي مني األمكنةي في مطالعي قصائدي املسيطري،ي حيثي إني القارئي
لديواني"ليايليالعمر"ييلحظيأنيالشاعرييستهليعددايمنينصوصهيبذكريأماكني
متعددةيفيمثليقولهيفيمطلعيقصيدةيبعنواني"تباريح"ي(3ي) :ي
ألفيائكـم نشتــاق أرض ـاً ومرتع ـاً

وهتف ــو إىل الـوديــان روضـاً ومنجعـ ـاً

ويقوليفيمطلعيقصيدةيأخرىي(4ي) :ي
من حرمة البيت من قدسية احلرم

من جانب الركن من خفاقة العلم

ويقوليكذلكيفيمطلع يقصيدةينظمهايفيعام ي 1400يه،يوخاطبي فيهياي
()1يينظري:يمدخليإىليدراسةيالعنوانيفيالشعريالسعودي،يد.يعبديهللايبنيسليميالرشيد،ياندييالقصيمي
األديب،يبريدة،يالطبعةياألوىل،ي1429هـي-ي2008م،يصي.5ي
()2ييينظري:يأانيوالشعر،يشفيقيجربي،يالشركةياملتحدةيللتوزيع،يدمشق،يالطبعةياألوىل،ي1406هي ي–ي1986م،ي
صي67ي.
()3يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يحممديبنيعبدهللاياملسيطري،يصي30ي.
()4ياملصدريالسابق،يصي.351
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صاحبيالسمويامللكيياألمرييعبداإللهيبنيعبدالعزيزيأمرييالقصيميآنذا يك(1ي)ي :ي
هكــذا الــرس يف لقــائك أنش ــد

خلجــات على الزمـ ــان تـجـ ـ ـ ّدد

ويقوليأيضايفيمطلعيقصيدةيبعنواني"دايرياملسلمييلنايداير"ي(2ي):ي ي

ـوى وود
لـقـاؤك فـي القصـيــم ه ً

ويـومـك مشــرق الطلعـات فـرد

إىلي غريي ذلكي مني النصوصي اليتي استهلهاي الشاعري بذكري األمكنةي(3ي)،ي
فاملسيطرييوإنيكان ييدركيأنيالشاعريمطالبيبتجويديمطالعه؛يملايهلايمنيأثريفي
نفسياملتلق يي(4ي)،يفإنهي رمباي رأىيأنيمني جتـويدياملطلعيحضورياملكانيفيه،يخاصةي
حيييكـونيهذاياملكانيحمورايللقصيدةيومرتكزايهلـياي .ي

ج -اختتام القصيدة بذكر املكان :يتكمنيأمهيةياخلامتةيفيأهنايآخريماييبقىي
عي(5ي)،يومنيمثيفيمكنيالقوليإنيالشاعريحممـدياملسيطري يحينمايخيتمي
فياألمسا ي
بعضينصوصهيبذكريمكانيأويأكثر،يفإنهييتوخىيإبقاءهيفيذهنياملتلقي؛يليكوني
لعليهذايدليليضمنيجمموعةيمنياألدلةيعلىي
هذايالبقاءيقامسايمشرتكايبينهما،يو
ٌ
()1ياملصدريالسابق،يصي.118
()2ياملصدريالسابق،يصي.132
()3يينظري:ياملصدريالسابق،يصي،85ي،102ي،255ي،261ي،275يوغريها.
()4يينظري:يأسسيالنقدياألديبيعنديالعرب،يد.يأمحديأمحديبدوي،يداريهنضةيمصر،يالقاهرة،ي1996م،يصي
297ي.
()5يينظري:يالعمدةيفيحماسنيالشعريوآدابه،ياحلسنيبنيرشيقيالقريواين،يحتقيقي:يد.يحممديقرقزان،يداري
ج،1يصي
املعرفـة يللطباعةي والنشري والتوزيع،يبريوت،يلبنان،يالطبعةياألوىل ،ي1408هـ ي ي -ي1988م،ي ي
.415
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احلرصيوالعنايةياليتيحتظىيهباياألمكنةيفيشعرياملسيطري،يومنيمناذجيالقصائدي
اليتيختمتيبذكرياألمكنةيقولهي(1ي):ي ي
سق ـ ِ
ـاك احليـ ـ ــا يــا دار برقــة عـاقـلي()2

ورواك
ّ

أرضـ ـ ـاً جـادهـ ــا

الـوبـل

أربعـ ـ ــا

ويقولي خماطباي الشهيدي الفلسطينـيي حممدي ال ّدرهي في خامتةي قصيدةي بعنواني
"ال ّدره"ي(3ي):ي ي
ـت الطــريـق حن ــو كف ـ ــاح
قــد رمس ـ َ
وتعـ ــود إىل العـ ــروب ـ ــة قـ ـ ــدس

حيرس الق ــدس ي ــوم يطلق أَســره

هاهلــا الكفــر يف وس ـ ــائـل غدره

إىليغرييذلكيمنيالقصائدياليتيختمتيبذكرياألمكن يةي(4ي).ييييي ي
ُ

ولعليممايجيدريالتنبيهيعليهيأنياملكانيحينماييرديفيخامتةيالقصيدة؛يفإنيذلكي
راجعيإىليغرضينفسيي-ييكماييراهيبعضهمي ي،-يإذيإنيالشاعرييسعىيإىليربطيهذاي
املكانيابلغرضيالذييقيلتيمنيأجلهيالقصيدة؛يجذابيللمتلقييوإشباعايلعاطفتيه(5ي)،ي
وهذايماينلمسهيفيجتربةياملسيطرييالشعرييةي .ي
()1يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يحممديبنيعبدهللاياملسيطري،يصي.31
يكبرييمنخفضياجملرىيلذلكييسميهياألقدموني"بطنيعاقل"،يميريإىلياجلنوبيالشرقييمنيمدينةي
()2يو ٍاد
ّ
الرس،يعلىيبعديحوايليثلثةيعشريكيل.يينظري:يمعجميبلديالقصيم،يحممديبنيانصريالعبودي،ي
مطابعيالفرزدقيالتجارية،يالرايض،يالطبعةيالثانية،ي1410هي–يي1990م،يجي،4يصي.1524ي
()3يليايلييالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يحممديبنيعبدهللاياملسيطري،يصي.86
()4يينظري:ياملصدريالسابق،يصي،141ي،233ي،344ي،447يوغريها.ي
()5يينظري:يخامتةيالقصيدةيفيالقرنيالرابعياهلجري ي– يفيالعراقي والشام،يد.يعبدالرمحنيبنيصاحلي
اخلميس،يالناديياألديبيابلرايض،يالطبعةياألوىل،ي2014م،يصي.72ي
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منياألمورياليتيميكنيأنينتلمسيفيهاي
د -حماورة املكان أو سـؤاله أو نــداؤه :ي
ّ
عنايةيالشاعري واهتمامهيابملكانيتلكياحلواراتياليتيتدوريبينهيوبيياألمكنة،ي
كذلكينداءياملكانيوتكرريهذايالنداء،ي
وتلكياألسئلةياليتيأتيتيمتتاليةيأحياان،يو
ّ
ادييالرمةي(1ي)،يحيثييقو يلي(2ي):ييي ي
ومنياألمثلةيعلىيذلكيخماطبتهيلو
ّ
ي ــا أيه ــا الــوادي الذي مـ ّـرت بــه
قل يل عن األي ــام كيف رأيته ـ ــا

قل يل عن املاضيـ ــن كيف حتمل ــوا

ح ّدث عن الدني ــا وما ُملئت به
اقصص يل األي ـ ــام كيف تقلّبت

حقب السن ــني تُديـ ــره ــن دوائـ ــر

دوالً تـ ــوالـ ــى ك ـ ّـرهـ ـ ــا وتغ ـ ـ ــايـ ـ ــر
صور الكفاح تشيب في ــه غدائــر
مه ـ ــم وتصـمـيـ ــم وجـ ـ ـ ـ ّد ع ـ ــاث ـ ـ ــر
بــال ـسـ ـ ــالـف ـ ــني أوام ـ ـ ــر وزواجـ ـ ـ ـ ــر

الرمة،يذلكيالوادييالذييتعاقبتيعليهيالعصور،ي
فالشاعرييبدأيمبناداةيواديي ّ
حماواليمعرفةيأحوالياحلقبيالسابقةيوأحواليأهلها،يومنيمثينراهييُ ّنوعيفياألمناطي
احلواريةيمني"قلييل"يإىلي"ح ّدث"يمثي"اقصص"،يوكأهنايأتخذيبُعدايتصاعدايي
فالقوليفيالبدايةيمثياحلديثيمثيالقصة،يوهذاييُ ْشعريمباييعتمليفينفسيالشاعري
لحيعلىي
منيالشوقيملعرفةياملزيديمنيأخباريالسالفييوقصصهم،يفهويكثريايماييُ ّ
األمكنةيأبسئلةيعنيأهلهايالسابقي،ياليحتدوهيفيذلكيإاليالرغبةيفيحماولةي
بية،ييبدأيفيحرةيخيربيجتاهياجلانبيالغريبيمنيشبهي
()1يوادييالرمةي:ييعديأطوليو ٍاديفيشبهياجلزيرةيالعر
ّ
اجلزيرة،يمثييتجهيحنويالقصيم،يوالقسميالذيييقعيفيالقصيميهويوادييالرمةياحلقيقي،يويسمىيغالباي
ب ــي"الوادي"،يحيثيميريابلقربيمنيمدينةيالرس،يوتكثريحولهيمزارعيالنخيل.يينظري:يمعجميبلدي
القصيم،يحممديبنيانصريالعبودي،يجي،4يصي.1524ي
()2يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يحممديبنيعبدهللاياملسيطري،يصي165ي–ي.167
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حماكاةيمعيشتهميوحياهتم،يوإنيكانيذلكيعلىيسبيلياخليال،ييقوليفيقصيدةي
بعنواني"رجعيالصدى"ي(1ي):ي
اي دار أين الــذي أبلــى بسكـن ــاك

انشـ ــدت اي دار أن تروي لـنــا خرباً
علي من اللّي ـ ــالت أحلكهـ ــا
ّ
قصي ّ
فقد تعـ ـ ــود بنـ ــا الذكـ ــرى إىل زمــن

وش ــاد يف كـ ـفـ ـ ــه طـ ـ ــوالً مبب ـ ـن ـ ــاك
من السن ـ ــني تن ـ ــاه ــى فـ ــوق علي ــاك

ومن سن ــا الفجــر إشع ــاعـاً برؤيــاك
حني ـ ــاهُ رغـ ـ ــداً شهيّ ـ ـاً يف ثن ـ ــايـ ــاك

وحييأتيتيبغدادي ي-يعاصمةياخللفةياإلسلميةيفيأزهىيعصورهاي ي–يلتكوني
ِ
لتصوريمدىياألمليواحلسرةي
ابعثايلنظميقصيدةيتعنونيابمسهاي"اييأنتياييبغدان"،يو ّ
املسيطريينتيجةيمايحليهبايمنينكبات،يومنيمثيفإنناينراهي
اليتيغمرتيوجدان ي
ّ
يلّحيفيالنداءاتيوخيلعيصفاتيفخ ٍريمتعددةيعلىيبغداد،يفيقو يلي(2ي):ي ي
بغ ــدا ُن يـ ــا قمـ ــة الدنيـ ـ ــا ورايته ـ ـ ــا
يـ ــا قلعـ ــة اجمل ـ ــد واألي ـ ـ ــام شاه ـ ــدة

شم ـ ــم
ّ
ترف نصـ ـراً مبينـ ـ ـاً بيت ـ ــه ال ّ
عص ـ َـر الرشيـد وجيش الفتح يلتحــم

ي ــا مـوطــن الفخـر يف دنيـاك ملحمـة

ط أسط ـ ـ ـ ــورة التاريخ ترتسـ ــم
ختـ ـ ـ ّ

ي ـ ــا هـالــة الفجـ ــر يف ألالء غـ ـ ـرتـ ـ ــه

بغـ ـ ــدان يـ ــا أم ـ ــة يعل ـ ــو مطالعه ــا

بغــداد يـ ــا حاض ــر الدني ــا وسابقهـ ــا

فجـ ــر على احلـ ــق يف لي ــاله والعلـ ــم

فجـ ــر لـ ـ ــه الق ـ ــرب واألبع ـ ــاد تلتئـ ــم

يـ ــا صفح ــة األمس فتح زان ــه احللـم

وإذايمايجتاوزانياحلواريوالسؤاليوالنداءيكأدلةيعلىيعنايةياملسيطرييابألمكنة،ي
فإننايجنديفيبعضينصوصهيتفتيتايللمكانيالكبرييإىليأماكنيأصغر،يمثيربطيهذهي
()1ياملصدريالسابق،يصي261ي–ي262ي.
()2ياملصدريالسابق،يصي334ي-ي.336
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األماكنيبذاته،يولعليقصيدةي"فلسطي"يخرييمثاليعلىيذلك،يإذييقولي(1ي):يييي ي
قلوب أهلي على األوطان حم ــدقــة

وعن فلسطــني ع ــني القوم لـم تن ــم

يدي وقد
واحلقل حقلي وغرسي يف َّ

سقيتــه بدم ــي أو هنــري السج ـ ـ ــم

الدار داري وأرضي كيفما خلقت

واألهل أهلي وذاك الطود من علمي

فياءياملتكلميفي(داري،يأرضي،يأهلي،يحقلي،يغرسي)يمتثّليحلقةيتربطيماي
بيياملكانيوالشاعريالذييرأىيأهنايمبثابةيجزءيمنيذاته،يوأنيارتباطهيهباييشبهي
ارتباطياألعضاءيداخلياجلسديالواح يدي.ي ي
ولسناي ي-فيمايعرضناهيفيهذاياملدخ يل ي-يبصدديحتليلياملكانيفيشعرياملسيطري،ي
أويإعطاءينتائجيهلذهيالدراسة،يبليكليمايأردانهيهويحماولةياإلقناعيأبنياملكانيفيشعري
املسيط يرييميثّليوحدهيظاهرةيترقىيألنيتكونيوسيلةيإىليمقاربةيمنطلقاتيهذهيالتجربة،ي
بليميكنيالقوليإنهيليسيفيشعرياملسيطرييمايميكنيأنييضارعياملكانيفيالقياميهبذهي
الوظيفيةي .ي

()1ياملصدريالسابق،يصي353ي-ي.354
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املبحث األول :املكان العام واملكان اخلاص

إنيأوليماييستوقفنايفيدراسةياملكانيفيشعريحممدياملسيطري،يهويالعمويمي
واخلصوص،يالذيييتجلّىيفيمايأييتي:ي ي

أوالً  :املكان العام :

نقصديابملكانيالعاميمجلةيمني األمكنةي اليتيتفاعليمعهايالشاعريمنيخللي
السياقيالثقافيالعام،يفهويملييرتبطيهبايوملييزرها،يلكنهايحضرتيفيشعرهيمني
خلليالرمزايتياليتيحتملهايأوياإلحاالتياليتيتفضييإليها،يوهناييكونيالتاريخي
واألدبي والفنيعواملي رئيسةيغ ّذتيهذايالنوعيمنياألمكنةيفيجتربةياملسيطريي
الشعرية،يوميكنيأنيمنثّليعلىيهذايالنوعيمنياألمكنةيبفلسطيياليتيحضرتيفي
شعره،ي وهذاي راجعي بطبيعةي احلالي إىلي قضيتهاي اليتي شغلتي العامليي العريبي
اءيعلىيوجهياخلصوص،يوقديكتبيشاعراني
ي
واإلسلمي،يوشغلتيأدابءمهايوالشعر
علىيمايحليابألمتيي
حس ير يفيهيا ي
قصيدة ييعودياترخيهايإىل يعام ي1372ه ،ييت ّ
ّ
العربيةيواإلسلميةيمنيالضعفيواالنقساميوتكالبياألعداءيحيثييقولي(1ي):يييييي
أبكي شباب احلق يف زمين كما

واليـ ـ ـوم يكفينـ ـ ـ ـ ـا ب ـأن ـ ـ ـا أمـ ـ ـة

تبك ـي فلسط ـني ال ـرتاث الفـ ـاين
يف ح ـالـ ـ ـ ـة تُبكي بنـي اإلنسـ ـ ـان

فاملكاني/يفلسطييحيضر ي ي– يفيمايسبقيمنيأبيات ي– يمنيخللياملقارنةي
بيياملاضييالقوييوالقيادييلألمتييالعربيةيواإلسلمية،يواحلاضريالبائس،يوتكادي
هااتنيالصوراتنيللواقعيياملتباينييتنسحبانيعلىيكليالنصوصيالشعريةياليتي
حتضريفيهايفلسطيي/ياملكانيفيشعرياملسيطري،يفهيياألرضياملستباحةياليتي
()1ياملصدريالسابق،يصي373ي–ي.374
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عاثيفيهاياملستعمريخراابييودنّسيطهرها،يبعديأنيكانتيآمنةيمطمئنةيتنعميبرغدي
ار،يوهذايمايصورهيالشاعريفي قصيدةي
العيشيوينعميأبناؤهايابألماني واالستقر
ّ
أخرىيإذييقولي(1ي):ي
فلسطني أخنـ ـى عليه ـ ـ ـ ـا الزمـ ـ ـان

شـ ـ ـ ـ ـ ـراذم فـ ـي األرض منب ـ ـ ـ ـ ـ ـوذة

ودالت إىل دولـ ـ ـة الغ ـ ـ ـ ـاصبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
ووصمـ ـ ـ ـة ع ـ ـ ـ ـا ٍر من التائهي ـ ـ ـ ـ ـ ـن

وج ـ ـ ـ ـاءوا مجيعـ ـ ـ ـ ـاً من الالجئي ـ ـ ـن
ويدع ـ ـ ـ ـون ابلـ ـ ـ ـويل عرب السنيـ ـ ـن

ففـ ـ ـ ـ ّر بنوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا علـ ـ ـى درهب ـ ـ ـم
يضجـ ـ ـون ملء الليـ ـالـ ـي الط ـوال
ّ
حي ـ ـ ـ ـاة ولكنه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا من شقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء

وضح ـ ـ ـ ـ ـك ولكن ـ ـ ـ ـه من أني ـ ـ ـ ـن

مىت اي عراق األهل تبدو رسالة

تعيد إىل اإلسالم ما هو ضائع

فاملكانيهنايقديأخىنيعليهيالزمان،يوتوالتيعليهياملصائبيوالشدائد،يحىتي
انقلبي إىلي مكاني مغتصب،ي وانقلبي معهي أهلهي إىلي الجئي،ي فصارييممتلئاي
ابلضجيجيوالشقاءيواألني،يبعديأنيكانتيترفرفيعليهيألويةياألمنيوالطمأنينة.ي ي
واليتبتعديأرضيالرافدينيكثريايعنيفلسطييمنيحيثيالويلتيوالنكباتي
اليتيحلّتيهبايوخصوصايفيالعقدينياألخريين،يفبعديأنيكانتيمصدريإشعاعي
للعاملي أبسره،ي أصبحتي مسرحاي لصنوفي املصائبي والتجاوزات،ي وقدي حاولي
شاعرانياستنهاضيالعراق يفيقصيدةيعنونيهلاي بــ"الفرات"،يونشرهايفيصحيفةي
اجلزيرةيفي1424/4/11ه،يومنهايقولهي(2ي):ي
وتبنـي لنـ ـا يف كل صق ـع منارةً
فنح ـن عطـ ـاش واحليـ ـاة ذميم ـ ـة

تنادي هلمـ ـوا والكمـ ـاة هواجـ ـع

بعصـ ـ ـر عل ـى أوطانن ـا يتصـ ـارع

()1ياملصدريالسابق،يصي399ي–ي.400
()2ياملصدريالسابق،يصي241ي–ي.242
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فالشاعريينادييالعراقيكييينهضيمنيكبوته،يويعوديإىليسابقيعهدهيحيثي
الرايدةيفيشىتياجملاالت،يإذينراهييصنعيمقارنةيبييواقعيالعراقياملرير،يومايينتظرهي
منهيفياملستقبل،يحبيثيتتجلّى يصورةٌيمتفائلةٌيمنيالشاعريمنيخلليصنعهي
ملستقبليمزهريللعراقي"تبينيلنا...يمنارة"ي.ي ي
وإذايكانتيفلسطييحتضريفيشعرياملسيطرييمنيخللياملقارنةيبيياملاضيي
واحلاضر،يوحيضريالعراقيمنيخللياملقارنةيبيياحلاضري واملستقبل،يفإ ّنيلبناني
قديحضرتيفيشعرهيمنيخللياملقارنةيبيياحلاضري واحلاضر،يإذيإنيلبناني
شهدتيفيمرحلةياحلربياألهليةيمسلسليمنياخلياانتياليتيتتابعتيعليهيوعلىي
شعبه،يوفيذلكييقولياملسيطريي(1ي):ييييييي
صـ ـ ـور الكف ـ ـاح وشعل ـ ـ ـة اإلميـ ـ ـان
تتط ـ ـاير األشـ ـ ـالء يف سـ ـاحـ ـات ـ ـه

ص ـ ـ ـور من التقتيل ش ـ ـ ـاه زماهنـ ـ ـ ـا

لبنان ال أتخـ ـ ـذك فيه ـ ـم رمح ـ ـ ـة

حب بـ ـ ـالده
من ب ـاع لألع ـ ـ ـداء ّ
ميضـ ـي ويغـ ـرس للشقـ ـاء فصائالً

لبنان يـ ـا بل ـ ـ ـد اإلبـ ـا املتفـ ـ ـ ـانـ ـي
كالغيث يقذفـ ـ ـ ـه مح ـ ـ ـ ـى الرب ِ
كان
ورؤى من التدم ـ ـ ـ ـري واحلرم ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ان
ارب مبكـ ـ ـ ـ ـ ِ
من م ـ ـ ّد ٍع أو ه ـ ـ ـ ـ ٍ
ان
فه ـ ـ ـ ـو الع ـ ـ ـ ـدو مطيـ ـ ـ ـ ـة الشيط ـ ِ
ان
للهـ ـ ـدم والتفـ ـ ـريـ ـ ـق والع ـ ـ ـ ـ ِ
دوان

فاملسيط يرييوإنيكانييرىيفياحلربياألهليةياليتيداريفيلبنانيماييربرهاي"صوري
،"..يإاليأنهيابملقابلييتحسريعلىيتلكيالتجاوزاتياليتيحصلتيفي
الكفاح.
ّ
تلكي احلربي مني مثلي "تطايري األشلء"،ي وي "صوري مني التقتيل...ي التدمريي
واحلرمان"،يفاملقارنةيبيياحلاضريواحلاضر،يأويلنقليبيياحلاضريونفسه .ي

()1ياملصدريالسابق،يصي442ي–ي.444
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يوحيييستحضرياملسيطريياحلضارةياإلسلميةيفيماضيهاياألشم،يفإنيصورةي
األندلسيترتسميفيذهنهيفيقولي(1ي):يييييييييييييييييي
ي ـا دار أنـدلـس اإلس ـ ـ ـالم أين هنـ ـ ـ ـا

دوت على مسرح الدنيـ ـ ـ ـا منابرهـ ـ ـ ـ ـا
ّ
علي ف ـإنـ ـي من نوادبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
ر ّدي ّ

رف فيه ـ ـ ـ ـا خافـ ـ ـ ـ ـق العلـ ـ ـ ـ ـم
معامل ّ
تدعو إىل هللا يف هـ ـدي من القيـ ـ ـم

والندب قد يُنطق األطالل من بكـ ـم

فأرضي األندلسي حاضرةي في ذهنيةي الشاعر،ي فهيي قدي شهدتي حضارةي
إسلميةيشاخمةيظلتيماييقربيمنيمثانيةيقرون،يمثيسلبتيهذهياألرض،يوبقيتي
ذكراهايفيالوجدان،يولعليهذهيالذكرىيهيياليتيوجهتيالتجربةيالشعوريةي
لدىياملسيطريي؛يلتخرجيلنايهذهيالقصيدة،يذلكيأنياملكاني–يبشكليعامي-ي
ريفيالذهنيويرسخيفيالوجدان،يإذايمايتعرضيللفقديوالضياعي(2ي) .ي
يتج ّذي
ّ
والشاعر ي -يمنيخللياألبياتيالسابقة ي -ييقارنيبييحالييتتابعايعلىي
هذاياملكان،يفاحلالياألوىليهيياحلالياليتيساديفيهاياحلكمياإلسلمييفيالفرتةي
من ي 92يه يإىل ي897ه،يأماياحلاليالثانيةيفهيياليتيتلتيهذهياملرحلة،يحبيثي
يفصلهايعنيالشاعريمدةيتزيديعنيمخسةيقرون،يومنيهنايفإننايالينستطيعيأني
نقوليإنهييقارنيبييحالياملاضييوحالياحلاضر،يذلكيأنياحلالييينتميانيإىلي
املاضي،يوإنيفجرمهاياحلاضريبطبيعةياحلال .ي
التحسري
يوأحياانينرىيشاعرانييتناولياملكانيمنيخلليبكاءيذلكياملكانيو ّ
عليه،يفهوييقوليف يسراييفو ياليتيأذاقهايالصربيألواانيمنيالعذابياملتمثّليفي
()1ياملصدريالسابق،يصي.317ي
()2يينظري:يمجالياتياملكان،ياعتداليعثمان،يداريالشؤونيالثقافيةيالعامة،يبغداد،ي1986م،يصي.51ي
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اإلابداتياجلماعيةيوالتطهرييالعرقييوالتشريديوحنوهاي(1ي):ي
غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداة

الـ ـ ـ ـروع

نلقـ ـ ـ ـ ِ
اك

وننش ـ ـ ـ ـ ـ ـد

أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ثكل ـ ـ ـ ـ ـ ـى

ونسكب دمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّرى
س ـ ـراييفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو إذا جئنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
ف ـ ـ ـ ـال أتسـ ـ ـ ـ ـ ـي وي ـ ـ ـ ـ ـ ـا أسف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

علـ ـ ـ ـى أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالء قتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
الك
علـ ـ ـ ـى أنق ـ ـ ـ ـ ـاض ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ِ
اك
نع ـ ـ ـ ـ ـزي يف صب ـ ـ ـ ـ ـ ـاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
اك
ّ
حت ـ ـ ـ ـ ّدث عن ضحـ ـ ـ ـاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاكِ
ِ
عليك

علـ ـ ـ ـ ـى

مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
الك

فاملسيطريي ي-يفيمايسبقيمنيأبياتي ي–يالييقارنيبييحالي،يوإمناييبكيياملكاني
الذييحليبهياخلراب،يوقُـتّليأبناؤهياألبرايء،يومنيهنايفقديأصبحياملكانياملنكوبي
ّ
ِ
يللشاعريبشحناتينفسيةيووجدانيةيومؤججايملشاعرهيوأحاسيسه؛ي
ي
اييفويمم ّدا
ي/يسر ُ
يابلدموع،يوهوييسرتجعيتلكي
ي
ولذلكيفقديجاءيصوتيالشاعريحزينايومتأملايوممتزجا
الذكرايتيواملشاهدياملفزعيةي(2ي)ي .ي
واليبديمنياإلشارةيهنايإىليأنيسراييفويليستيمبنزلةيفلسطييأويالعراقياليتي
هلايمكانتهايفيوجدانيكليعريبيومسلم،يومنيمثيفإنيالشاعريالييدخليفي
يبهي"ونسكبيدمعةيحرى"ي
التفصيلت،يوإمناييقتصريعلىيبكاءياملكانيومايحل
ّ
ّ
أنقاضياملباين،يوهذايالبكاءيوتلكيالدموعيتتوجهيإىلي
علىياألشلءيويالضحااييو
ّ
اييفويمنيجهة،يكمايتتوجهيإىليمايحيويهيذلكياملكانيمنيإسلمي
املكاني/يسر
ّ
ـي"مصل ِك"ي مني جهةي
ضمنهي الشاعري مني خللي تعبريهي ب ـ
ّ
ومسلمي،ي وهوي ماي ّ
أخرى .ي
()1يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يحممديبنيعبدهللاياملسيطري،يصي.267ي
()2يينظري:ياملكانيفيالشعرياألندلسييمنيالفتحيحىتيسقوطياخللفةي92هي ي–ي422ه،يد.يحممديعبي يدي
السبهاين،يصيي.89
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واليتقتصرياألماكنيالعامةيعنديحممدياملسيطرييعلىيتلكياليتيأشرانيإليهاي
آنفا،يوإمنايهناكيأماكنيعامةيكثريةيوردتيفيأشعارهيمنيمثلي:يغرانطةي(1ي)،ي
واليم يني(2ي)،ي والشامي(3ي)،ي ومص يري(4ي)،ي يوصرباي وشاتيلي(5ي)،ي وحيفاي(6ي)،ي واهلندي
يي(7ي)،يوغريها .ي
والص ي

اثنياً  :املكان اخلاص
إذايكانياملكانيالعامي–ييكمايأسلفتي–يميثّليمجلةيمنياألمكنةياليتيتفاعلي
معهايالشاعريمنيخلليالسياقيالثقافيالعام،يفإنياملكانياخلاصي–يفيحدودي
حبثنايهذاي ي–ييتمثّليفيتلكياألمكنةياليتيارتبطيهبايالشاعريارتباطايمباشرا،يإماي
سيمي
يعنياألمكنةياليتيينتمييإليها،يوميكنيلنايتق ي
ي
إبقامةيأويزايرةيأويحنومها،يفضل
األماكنياخلاصةياليتيوردتيفيشعريحممدياملسيطرييإىليأماكنيذاتيقداسةيمني
مثلي:ياحلرمياملكي،يوالصفا،يواحلجرياألسود،يواملقام،يوا يألقصى،يوغريها،يوأماكني
غرييمق ّدسية،يلكنهايمؤثرةيفيشخصيةيالشاعريمنيمثلي:يالرايض،يوجند،يوالرس،ي
الصمان،يويغريهياي .ي
والقصيم،يواليمامة،يوجلجل،يو ّ
ومنيمناذجياملسيطرييالشعريةياليتيحوتيأماكنيمق ّيدسةيقولهيفيقصيدةي
()1يينظري:يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يحممديبنيعبدهللاياملسيطري،يصي،313ي.314ي
()2يينظري:ياملصدريالسابق،يصي،310ي.323ي
()3يينظري:ياملصدريالسابق،يصي،323ي.351ي
()4يينظري:ياملصدريالسابق،يصي،310ي.351ي
()5يينظري:ياملصدريالسابق،يصي،75ي.367
()6يينظري:ياملصدريالسابق،يصي.62ي
()7يينظري:ياملصدريالسابق،يصي،393ي.398ي
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"احلمىياآلمن"،يوهييقصيدةينظمهايالشاعريتفاعليمعياألحداثياإلجراميةي
،يوذهبتيجراءهايالعديديمنياألنفسي
اليتيوقعتيفياحلرمياملكييعامي1400ه
ّ
الربيئةي(1ي):ي ي
هـ ـذه الفـتـن ـ ـ ـة م ـ ـ ـن أي ـ ـن أتت

روع ـ ـ ـ ـه ؟
احلم ـ ـى اآلمـ ـ ـ ـن م ـ ـن ّ
واملطـ ـاف السم ـح م ـن أين ل ـ ـ ـ ـه
رب الـبـيـت من سف ـ ـاكـ ـ ـة
ج ـ ّل ّ
وتعـ ـ ـالـ ـى هللا عمـ ـ ـ ـ ـ ـا اقرتف ـ ـ ـ ـوا
زمـ ـ ـ ـزم واحلج ـ ـ ـ ـ ـ ـر يف حمنتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه
الصل ـ ـ ـ ـ ـوات

حن ـ ـيب

مـ ـ ـرعـ ـ ـب

يف خيـوط الفجـر والفجـر ضي ـاء

واحلجيج الطهر يف أعلى الصفاء
صخب القتل وغوغاء الدماء

تقتل احل ـ ـ ّق وت ـرم ـ ـي األب ـري ـ ـ ـ ـ ـاء
يف محى الركن وينبوع الشفاء

واحلطيم القلب جيّاش البكاء
ضج منها الركن واهتزت حراء
ّ

على يالرغميمنيأنيحادثةياحلرمياستهدفتياملكان،ي وا يستهدفتي حرمته،ي
واحلرمةيأمريمعنوي،يإاليأنناينلحظيأنيالشاعريقدياحتفىيابملكانيأكثريمني
املعاينيوالذوات،يوزاديعلىيذلكيأنيف ّككياملكان،يوكانيإبمكانهياالكتفاءيبقولي
:يبيتيهللا،يأوياحلرم،يلكنهي–ييكمايقلتي–يعمديإىليتفكيكياملكانيحيثيزمزمي
واحلجريواحلطيميوالركنياليماين،يوتفكيكياملكانيالييقتصريعلىيالنصيالسابق،ي
إذيجندهيفينصوصيأخرىيمنيمثليقولهي(2ي):ي ي
مـن حـرم ـة البيت من قدسية احلرم
مـن نبع زم ـزم تلتام اجل ـراح ب ـ ـه

()1ياملصدريالسابق،يصي24ي–ي.25ي
()2ياملصدريالسابق،يصي.351ي
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من جانب الركن من خفاقة العلم

دوت من ذرى القمم
من صيحة احلق ّ

وقولهييكذلكي(1ي):ي ي
ضج احلطيم واندى الركن زائره
ّ
جيلجل الوحي يف ركنيه زائره

الزلل
ابلذكر يهدي قلوابً عاشها ّ
مشارب ما هبا جدب وال ضحل

يعي ـ ـش املسلمـ ـون وق ـد تناه ـ ـى

هب ـ ـم

وطـ ـ ـرد

داء
بكـى األقصـى وق ـد أبلـى ف ـ ً
وض ـ ّج املسلمـ ـون وه ـم أسـ ـارى

أخ ـ ـ ـ ـاديـ ـ ـ ـد

وللمسجدياألقصىي وملأساتهينصيبيمنيشعرياملسيطري،يحيثينراهييشريي
إليهيفيعدديمنيالنصوص،يومنيذلكي–يمثلي ي–يقولهيفيقصيدةيبعنواني"دايري
املسلمييلنايداير"ي(2ي):ي ي
صـ ـراع كيفمــا كانـ ــوا

وكنّ ـ ــا

سفك

وحرم ـ ـان

جيسـ ــده على الساحـات وغـ ــد
ّ
ون ـ ـ ـ ـاء بعـبـئ ـ ـه األدن ـى ول ـ ـ ـ ـ ـ ّد
ووي ـ ـ ـالت

ج

أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ّد

فاملقطعي السابقي ضمني قصيدةي أوردي فيهاي الشاعري جمموعةي مني األماكني
العامة،يومنيمثيفإنيمسارياحلديثيفيهاييتوجهيإىليمكانيعام،يإاليأننايجندي
ّ
الشاعريينجذبيفيهايإىليمكانيخاصيومق ّدسيوهوياملسجدياألقصى.يي ي
سنرىيأهنايكثريةيومتنوعة،ي
ي
حيينتحوليإىلياألمكنةياخلاصةيغريياملقدسةيف
يو
ّ
كالرايضياليتييقوليفيهايشاعراني(3ي):ي ي
وطن يبهج النواظر حسنـ ـاً
الرايض األُلـ ـى ِحن ـ ـ ـن إليه ـ ـ ـا
أمنيات من الليالـ ـي اخلوال ـي

يتخطّى الصعاب ضرب موطّد

فيطيب من عذهبـ ـ ـ ـ ــا كل م ـ ـ ـ ـ ــورد

وطريف

من

العطاء

املر ّشد

()1ياملصدريالسابق،يصي.295ي
()2ياملصدريالسابق،يصي138ي–ي.139
()3ياملصدريالسابق،يصي130ي–ي.131
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فحبيالشاعر يللرايض،يوتعلّقهيهبا،يوشوقهيإليها،يكانيابعثايخلروجيهذاي
ّ
النص،يومنيهنايفإنهيميكنيالقوليإنياحلنييفياألبياتيالسابقةيهوياملولّديللطاقةي
يةياملعربةيعنياملكانياخلاصي/يالرايض،يوقدييكونيالتشخيص ي -يوهوي"ي
الشعر ّ
االرتفاعيابملادييليصليإىليمستوىياألحياءيفياحلركةيأويالسلوكي"ي(1ي) ي -يلدىي
املسيطرييوسيلةيلتصويرياملكان،يوهذايمايجتلّىيفيأبياتيمنيقصيدةيألقاهاي
الشاعريبيييدييجللةيامللكيسعوديفييوميمبايعتهيابحلكم،يفيقصريالناصريةي
ابلرايض،يإذييقو يلي(2ي):ي ي
لبس الرايض الي ـ ـ ـ ـوم أهب ـى حلّ ـ ـ ـة

والشعب ج ـ ـ ـ ــاء م ـ ـ ــرت ـ ـ ـ ـالً آي ــات ـ ـ ــه

واستبدلت نـ ـ ـ ـ ـار اجل ـ ـ ـوى بسـ ـ ـ ـالم
مــن ن ـ ــاثـ ـ ـ ــر فيـ ـ ـ ــه وم ــن نظّـ ـ ـ ــام

فامللحظيهنايعندياحلديثيعنيمكانيخاصيوهويالرايض،يأنيالشاعري
ينطلقيفيتصويرهيهلذاياملكانيمتكئايعلىيظاهرةيالتشخيصي"لبسيالرايضياليومي
أهبىيحلّة" .ي
يومنيالرايضيإىليالقصيم،يإذييقولي ي-خماطباياألمرييعبداإللهيبنيعبديالعزيزي
أمرييمنطقةيالقصيميآنذا يك-يفيقصيدةيتعوديفياترخيهايإىليعامي 1400يهي(3ي):ي ي
أنت منـ ـا علـى القصي ـ ـ ـم أم ـ ـ ـري

بك يعلـ ـو القصيم أيّـ ـان يعلـ ـ ـو
َ
فيك ايبن القصيم نسمو انتصاراً
َ

والقصيم العمالق فيك مم ـ ّجـ ـ ـد

مـ ـن أايديك ألف ـ ـ ـة أو تـ ـ ـ ـ ـو ّدد

ونعيـ ـ ـد إىل الـ ـ ـرؤى ما تبـ ـ ـ ـ ّدد

()1يالصورةيالفنيةيفيشعريزهرييبنيأيبيسلمى،يد.يعبديالقادريالرابعي،يداريالعلوميللطباعةي والنشر،ي
الرايض،يالطبعةياألوىل،ي1405هـي-ي1984م،يصي.178ي
()2يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي.434ي
()3ياملصدريالسابق،يصي.121ي
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كـ ـم رنـ ـ ـونـ ـ ـا إىل البناء ط ـ ـويـ ـالً

كف أجمـ ـ ـ ـ ـد
واستبقنا اإلمداد من ّ

من جند من معطيات الشعر هاتفها

حلن املعانني فيه الشوق والزجـ ـ ــل

فالتفاعليفياألبياتيالسابقةيبيياملكانيواإلنسانيظاهريواضح،يفاملكاني
القصيميقديتكرريأربعيمرات،يواإلنساني/ياألمرييعبداإللهيقديجتلّىيفيأربعةي
/ي
ّ
"،يوي"كفيأجمد"،يوانطلقاي
ييعلو"،يوي"فيك
اضع،يوهيي:ي"أنتيمنا"،يوي"بك
مو
َ
َ
ّ
ممايسبقيفإننايحنسيأنياملسيطرييكانيحريصايعلىيتوظيفيالتفاعليبيياإلنساني
ّ
واملكانيفيهذهيالقصيدة،يويظهريهذايجليايفيالبيتياألخري،يحيثيالربطيبيي
البناءيالطويليوعطاءياألمري،يمماييعربيعنيعمقيالصلةيبيياإلنسانيواملكانيفي
ّ
التجربةيالشعوريةيلشاعراني .ي
واليشكيأنياملكانييسهميإسهامايكبرياييفيأتجيجيالشعراءيعلىيالتفاخر،ي
ذلكي أني الفخري إمناي هوي التغنـيي ابلفضائلي واملثلي العليا،ي والزهوي ابملنجزاتي
واملكتسباتياملتنوعةي(1ي)،يوهذايماييتضحيفيقصيدةيشاعرانياليتيألقاهايفيحفلي
افتتاحياملهرجانيالوطينيللرتاث يوالثقافةيفيدورتهيالتاسعةيعشرةيعامي 1424يهـ،ي
حيثيجتلّتياملكانةيالسامقةيليــ"جند"يفينفسه،يفهوييرىيفياالنتماءيإليهايمصدراي
العزة،يومنيأبياتيتلكيالقصيدةيقوليه(2ي):
للفخريو ّ
يـ ـ ــا موطن الفخر مـ ـ ــاذا يف ذخائره
فيـ ـ ــه البنـ ـ ــاء سع ـ ـ ــودي شواخم ـ ـ ـ ـ ــه

جمـ ـ ـ ــد أثي ـ ـ ـ ـ ــل وإجن ـ ـ ـ ـ ــاز ومقتب ـ ـ ــل

صلب السواعد ال كـ ـ ـ ـ ـ ٌّـد وال ملل

()1يينظري:ياملكانيفيالشعرياألندلسييمنيالفتحيحىتيسقوطياخللفةي92هي ي–ي422ه،يد.يحممديعبيدي
السبهاين،يصي.97ي
()2يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي295ي–يي.296ي
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إ ّنياألبياتيالثلثةيالسابقةيكانتيضمنيقصيدةيعُن ِونيهلاي بــ"م ين يجنديمني
معطياتي الشعر"،ي وفيهاي نلحظي فخري الشاعري ابملكاني /ي جند،ي وهذاي الفخري
يتمظهريفيقولهي"موطنيالفخر"،يوكذلكي"البناءيسعودي"،يمثي"شواخمه"،يومني
هناي فإني نربةي االفتخاري واالعتزازي ابملكانيكانتي هيي املسيطرة،ي فكأ ّنياملكاني
معادليموضوعييللفخري .ي
ومعيأنيحمافظةيالرسيتقعيضمنياحلدودياجلغرافيةيملنطقةيجند،يإاليأنيالشاعري
يفرديهلا يمساحةيفيشعرهي؛يفهييمسقطي رأسهيوملعبيصباه،يومنيمثينراهي
يقوليخماطباياألمرييعبداإللهيبنيعبدالعزيزيأمرييالقصيميآنذاكيي(1ي) :ي
هن ـ ـ ــا يف الـ ـ ـ ــرس أبنـ ـ ــاء وأه ـ ـ ــل
حييـ ـ ـ ــط بركبكـ ــم أيّـ ـ ـ ـ ــان ميضـ ـ ــي
حب
فمن يعطي اجلزيل أسري
ّ

وقلب ن ـ ــابض يشجي ــه ص ـ ـ ّد
ٍ
جبيش مـ ــا ل ــه حص ـ ــر وعـ ـ ـ ّد
كمن جين ــي املــآث ــر وه ـ ــي محـ ـ ــد

فاملكاني/يالرسيميثّليمسقطايلرأسيالشاعر،يولذلكيفإ ّنياألبياتيتتأسسي
علىياالرتباطيالقائميبييذاتيالشاعريواملكان،يوهذايمايجعلهييستدعيياألبناءي
اثلياألبياتيالسابقةيأبياتيأخرىيفي
واألهلي والقلب يالنابض،يوحنوها،ي وُمت
ٌ
قصيدةييألقاهاي بيي يديي ياألمريي سلطاني بني عبدييالعزيز،ي وذلكي في
5/16ي1419/هي(2ي):ي ي
أب ــا األفراح يـ ــا سلطان جمـ ـ ٍـد

هنـ ــا يف الـ ــرس أبناء وأه ـ ـ ــل

()1ياملصدريالسابق،يصي135ي–ي.136ي
()2ياملصدريالسابق،يصي147ي-ي.148ي
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أثيـ ـ ـ ٍـل بـ ـ ـ ــات يصحبـ ــه اخللـ ــود

وجي ـ ــل

فـي

مواقف ـ ـ ــه

نشي ـ ــد

فاملكاني/يالرسيمرتبطيارتباطايوثيقايبذاتيالشاعر،يذلكيأنيهذاياملكانيموطني
ليةياملشرفةي،ياليتيجتلبي
لألبناءيواألهل،يوهويأيضايموطنيجليلييتميّزيمبواقفهيالبطو
ّ
الفخرييوتستدعييالتباه ييي .ي
ومعيأنيامل ِّكونياملكاينيالواقعييسيطريعلىيجتربةيحممدياملسيطرييالشعرية،ي
فإننايجنديالشاعر يقديالتفتيإىليختييلياملكان يالواقعي،يومنيذلكيعلىيسبيلي
املثاليقولهيفياألمرييفيصليبنيبندريبنيعبديالعزيزي(1ي):ي ي
فيصل أنت ي ــا أم ــري األم ــانـي
أنت يف الرس يف مراتــع جمـ ـ ـ ـ ٍـد

إن نن ــاديــك ي ـسـتـجـيـب النـ ـ ـ ــداءُ
صحصحاني( )2وسبسبي()3ي يوقـواءُي(4ي)

فاملكانيواقعيي(الرس)،يلكنيهذاياملكانيينتقليإىليدرجةياملتَخيّليفيقولهي
"مراتعيجمد"،يمثيوصفهايابلصحصحانيوالسبسبيوالقواء،يإييإهنايصحصحا ٌني
وسبسبيأييإنهيميثليأرضايمستوية،يوهذهياألرضيقواءٌيأيياليأحديفيها،يوهناي
ٌ
نلحظيكيفيأنيعمليةيالتخييليأُريديهلايأنيتُربزيهذاياملكانيالواقعييعنيطريقي
()1ياملصدريالسابق،يصي.21ي
()2يالصحيصحاني:ياألرضياملستويةيالواسعة.يينظري:يلسانيالعرب،يحممديبنيمكرميبنيمنظـور،يحققـهي
وعلّقيعليهيووضعيحواشيهي:يعامريأمحديحيدر،يداريالكتبيالعلمية،يبريوت،يلبنان،يالطبعةياألوىل،ي
1424هـي-ي2003م،يمادةي(صحح)،ياجمللديالثاين،يصي.600ي
()3السبسبي :ي األرضي املستويةي البعيدة.ي ينظري :ي لساني العرب،ي حممدي بني مكرمي بني منظـور،ي مادةي
(سبسب)،ياجمللدياألول،يصي.534ي
()4يقواءي:ياليأهليفيها،يوأقوتيالداريإذايخلتيمنيأهلها.يينظري:يلسانيالعرب،يحممديبنيمكرميبني
منظـور،يمادةي(قوا)،ياجمللدياخلامسيعشر،يصي.244ي
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تغييبيمجيعيالعواملياليتيمتنحياملكاني ي–يعادةي–يقيمته،يمبايفيذلكياإلنساني
نفسه.ي ي
وإذايكاني التخييلي في البيتيي السابقيي يقومي علىي إبرازي املكاني وتغييبي
اإلنسان،يفإننايجندهيفيالقصيدةيذاهتايخييّلياملكانيعنيطريقيالتشخيصي ي-يوهذاي
األمرييتصليبفكرةييالربطيبيياملكانيواإلنسانياليتيأحلّيعليهاياملسيطرييفيعددي
منيقصائدهي ي-يحيثييقوليفيالقصيديةي(1ي):ي ي
فــارفـع الي ـ ــوم للقصي ــم بن ـ ــاء
مشمخر
ّ
ارتفاعاً

كـأبــان()2

بن ـ ــاؤه

الكـ ـربي ـ ــاء

ي()3اخليشومي()4ي ييعلو

فـي عرانينــهي( )5مح ـ ًـى واعتـ ـ ــالء

وقفت دونـ ـ ــه صـ ــروف الليايل

والسياج املنيــع فيـ ـ ــه الــوقـ ـ ـ ــاء

فالشاعري ي-يمنيخللياألبياتيالسابقةي-ييرسميأبعادايملكانيمعنوي،يوهذاي
()1يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي20ي–يي.21ي
()2يجبليمنيأشهريجبالياملنطقةيفيالقدميي واحلديث،يويقعيإىليالغربيمنيمدينةيالرس،يعلىيبعدي
حوايلي50ييكيل.ي ينظري:يمعجميبلديالقصيم،يحممديبنيانصريالعبودي،يجي،1يص ي .221ي
()3ياملشمخري:يالطويليمنياجلبال.يينظري:يلسانيالعرب،يحممديبنيمكرميبنيمنظـور،يمادةي(مشخر)،ي
اجمللديالرابع،يصي.496ي
()4ياخليشومي:يأقصىياألنف.يينظري:يلسانيالعرب،يحممديبنيمكرميبنيمنظـور،يمادةي(خشم)،ياجمللدي
الثاينيعشر،يصي.207ي
نييوهويأولياألنفيحيثييكونيفيهيالش َمم.يينظري:يلسانيالعرب،يحممديبني
()5يالعرانيي:يمجعيعر
ّ
مكرميبنيمنظـور،يمادةي(عرن)،ياجمللديالثالثيعشر،يصي.343ي
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املكاني"يتش ّكليإبطاريالرتكيبياجملازييللغةيالشعرية"ي(1ي)،يحبيثياليميكنيإدراكهي
لكنهييفسريفيالذهنيمنيخلليالصورةياملتولّدةيفيهي(2ي).يي ي
إدراكايمباشرا،يو
َّ
إ ّنياملكانياملتخيّليعندياملسيطرييإمنايهويتفريعيمنياملكانيالواقعي،يغايتهي
التعبرييعنياالرتباطيالوجداينيهبذاياملكان،يوالدليليعلىيذلكيأنيهذايالتفريعي
مليييظهريإاليفياألمكنةياخلاصةياليتيارتبطيهبايالشاعر .ي
ي
*** ي

ي()1يالزمانيواملكانيفيشعريأيبيالطيبياملتنبـي،يد.يحيدريالزميمطلك،يداريالصفاءيللنشريوالتوزيع،ياألردن،ي
عمان،يالطبعةياألوىل،ي1431هي ي–ي2010م،يصي161ي.
()2يينظري:ياملرجعيالسابق،يصي.161ي
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املبحث الثاين :ياملكان الطبيعي واملكان املصنوع ي

حييننظريإىلياألمكنةيالواردةيفيشعريحممدياملسيطريي ي-منيجانبيآخ ير ي-ي
جنديأهناياليخترجيعنيدائرتي،يميثلهمايي:ياملكانيالطبيعي،يونقصديبهيتلكياألمكنةي
اليتيمليتصنعهاييدياإلنسان،يكاجلبالي واألوديةيوحنومها،ي واملكانياملصنوع،يوهيي
األمكنةياليتيكا ينييلإلنسانيأثريفيصناعتهاي.ي ي

أوالً  :املكان الطبيعي
تعـ ّدياجلباليفيطليعةياألمكنةيالطبيعيةياليتيوردتيفيشعرياملسيطري،يوهيي
عندهيمريتبطةي ي-يبوجهيعامي ي–يابألنفةيوالعزةيوالكربايء،يإذينراهييشرييإىليجبليأابني
فيقو يلي(1ي) :ي ي
فـ ـ ــارف ـ ـ ــع الي ـ ـ ــوم للقصي ـ ـ ــم بنـ ـ ـ ــاء

مشمخ ـ ــر اخليشوم يعلـ ــو ارتفاع ـ ـاً
وقفت دونـ ـ ــه ص ـ ــروف الليـ ـ ـ ــالـي

كأب ـ ـ ــان

بنـ ـ ـ ـ ــاؤه

الك ـ ـ ـربي ـ ـ ـ ــاء

يف عرانين ـ ـ ـ ــه محـ ـ ًـى واعتـ ـ ـ ـ ــالء
والسيـ ـ ــاج املنيـ ـ ـ ــع في ـ ـ ــه الوقـ ـ ـ ــاء

هذهي األبياتي الثلثةي تندرجي ضمنييقصيدةي بعنواني "في ربوعي القصيم"،ي
ومناسبتهايأهنايقيلتيفيحفليأقامهيأهايليحمافظةيالرسيعلىيشرفياألمرييفيصلي
بنيبندريبنيعبديالعزيزيأمرييمنطقةيالقصيميآنذاكيمبناسبةيعيديالفطرياملبارك،ي
ومنيمثيفإنيهذهيالقصيدةيليستيمنيالقصائدياليتي ولدتيفيحلظةيضاغطةي
مرتبطةيابملكان،ييولكنيأل ّنياملكانيالطبيعييجزءيمنيالتجربةيالشعريةيللمسيطري،ي
وليستيالشعوريةيوحسب،يفقديجاءياملكانيالطبيعييفيحقلياملشبهيبهيالذيي
()1يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي20ي–يي.21ي
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يعديفيأدبياتيالبلغةيأعلىيرتبةيمنياملشبهي"فارفعياليوميللقصيميبناءيكأابن"،ي
ِ
اديعلىيذلكيأنيصوريذلكياملكان،ي
ملييكتفيابلتشبيهيابملكانيالطبيعي،يبليز
و
ّ
ٍ
فهويجبليمشمخريعال،يوقفتيدونهينوائبيالدهريوشدائده،يكمايأنهيميثّلي
حصنايوملذايلكليخائف .ي
ولعليمنياملناسبياإلشارةيهنا يإىل يأن ياملكانيالطبيعييقدياستأثريخبمسةي
يياقتصرياملكانياملصنوعيعلىيشطري
أشطري ي-منياألبياتيالثلثةيالسابقة ي-يفيح ي
لهي"فارفعياليوميللقصيميبناء" .ي
واحديوهويقو ي
يوحيضرياملكانيالطبيعييكيييكونيوسيلةيللشاعريلإلحباريفيعواملياحلني،ي
وتص يويريأحاسيسهيوانفعاالتهياليتييشعريهبايجتاهيذلكياملكاني(1ي)،ييقولياملسيطريي
معربايعنيحنينهيللماضيي(2ي):ي ي
ّ
كم ذا َِحنن إىل األيـ ـام جيمعنـ ـا

وكريُي()3يتدعو الورى دوماً خيامشـ ـه

ده ـ ـر ببهج ـ ـ ـة أفيـ ـ ـاء ووديـ ـان

ويف خ ـزازي()4يهدى من طود بنيـان

()1يينظري:ياملكانيفيالشعرياألندلسي،يعصريملوكيالطوائف،يد.يأمليحمسنيالعمريي،يصي.293ي
()2يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي.440ي
( )3كريي:يجبليأمحريمعيميليإىليالسواد،ييقعيفياجلنوبيالغريبيمنيانحيةيال يرس،يوإىليالشمالي
منيجبليخزازياجملاوريلبلدةيدخنة،يوهوييرىيعلىيالبعدي؛يألنهي واقعيفيأرضيمرتفعة،يوهوي
مستطيليبعضياالستطالةيمنيالشماليإىلياجلنوب،يوتسميتهيقدميةيملييتغرييمنهايشيء.يينظري
:يمعجميبلديالقصيم،يحممديبنيانصريالعبودي،يجي،5يص ي.2136ي
( )4يخزازي:يجبليأمحري واقع ي إىلياجلنوبيمنيمدينةيالرس،يعلىيبعد ي49ييكيل يتقريبا،يويبعديعني
بلدةيدخنةيحبوايلي5ي أكيال.يينظري:يمعجميبلديالقصيم،يحممديبنيانصريالعبودي،يجي،3يصي
.889يي
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إني املكاني الطبيعيي فييالبيتيي السابقيي يرتبطي ابلعاطفة؛ي ليكوني وسيلةي
عربيعني
للتعبرييعنيحالةيالتواصليبييالذاكرةيوالشعور،يفالفعلياملضار ُّ
عي(حنن)ييُ ّ
حنييمتواصليللماضي،يذلك ياملاضييالذيييتّصفيابلبهجةي واالنسجام ،ي
يةياليتيأشرتيإليهاي
لكنيالتعبرييسرعانيما ييلتفتيبفعليتكوينيالتجربةيالشعر
ُ
سابقايإىلياملكانيالطبيعيي؛يليكونيهويالقناةياليتي يمييـّيريمنيخلهل ــاياملعىني،يوهويماي
جتلّىيفيي:يي"وداي ين"،يويي"ك يري"،يويي"خزا يزي"ي.ي ي
ومماييؤكديانغراسياملكانيالطبيعييفيجتربةيالشاعري ،يوإسهامهيفيتكويني
تلكي التجربة،ييجميءي جبليييكرييوخزازييفي قصيدةي أخرىي،يييمرتّبيي علىي هذاي
"مايأروعياألمس"،ييإذييقولييفيهايي(1ي):يي ي
النحو،يوذلكيفيقصيدتهي ي
هنـ ـ ـاك رام ـ ـ ـ ـ ـة( )2يواآلرام هـ ـائمـ ـ ـة

يش ّدهـ ـا ك ـ ـري يف داجي مالحم ـ ـ ـ ـه

بني الرم ـ ـ ـال على أط ـ ـالل ماضيه

ويستبيه ـ ـ ـ ـ ـا خ ـ ـزاز يف تعـ ـ ـالي ـ ـه

بوصفهايأحديمكوانتي
ّي
يومماييلفتياالينتبايهييهنايارتباطيالشاعريابجلبالي-يي
مكونيطبيعييآخر،ييولعلناي-يإضافةي
تباطهيأبيي ّي
ّي
األمكنةيالطبيعيةيي-ييأكثريمنيار
إىلي ماي سبقي مني شواهديي ي-يينشريي للتدليلي علىي هذهي امللحوظةي إىلي قصيدتهي
"مواكبيفيركبياحلياة"ياليتينظمهايمبناسبةيافتتاحيالطريقيالذيييربطيمايبيي
فيجللةيامللكيفيصلي-ييرمحهيهللاي ي-يعامي1386هـ،ي
الرايضيواحلجازيعلىيشر ي
فاملسيطريياستعرضيفيالقصيدةيطريقيالرايضياحلجاز،يولكنهيتوقّفيعنديجبليي
()1يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي.423ي
()2يرامةي:يوهييمنطقةيرمليةيمرتفعة،يمييليلونيرملهايإىلياللونياألمحر،يوتقعيفيمنطقةيالقصيميفياجلهةي
اجلنوبيةيالغربيية يمنيمدينةيعنيزة،يوإىلياجلنوبيالشرقييمنيمدينةيالرس،يوإىلياجلنوبيمنيمدينةي
البدائع.ي ينظري:يمعجميبلديالقصيم،يحممديبنيانصريالعبودي،يجي،3يصي.981ي
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طويقي(1ي)وثبريي(2ي)بوصفهمايمعلمييابرزينيفيهذايالطريق،يحيثيقا يلي(3ي):ي ي
فريبط شرقي البالد بغرهبـ ـ ـ ـ ـا

كشراين ٍ
قلب ابحلياة يسي ـ ـ ـ ـ ـ ـر

جير على الصماني()4يييف عرصاتـه

فيحيا طويق م ـ ـ ـرًة وثبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
ومينح أهليها احلي ـ ـاء ويني ـ ـ ـ ـ ـ ـر

أه ـ ـ ـاجتك يـ ـ ـ ـا قلب تلك الذك ـ ـ ـ ـر

فـ ـ ـأصبحت يف قلـ ـ ـ ـ ـق أو ضجـ ـ ـ ـر

هو اخلط يذكي يف البالد حياهتا

ويتأكدياالرتباطيبييذاكرةيالشاعريواألمكنةيالطبيعيةيفيقصيدتيهي"تبسم"يحيثي
يقو يلي(5ي):ي ي
وبت رهـ ـ ـ ـني األسـ ـ ـى والفـ ـ ـ ـ ـراق
ّ
كأن لـم يكن بني تلك الـ ـ ـرب ـ ـوع

لطيب املغ ـ ـان ـي وع ـه ـ ـ ـ ـد الصـغـ ـ ـ ـ ـر

رفيف منـ ـ ـ ًى أو ح ـ ـ ـ ـديث مسـ ـ ـ ـ ـر

()1يط يويقي:يجبلياليمامةياألشم،ييبدأيمنيرمالي(الثويرات)يمشاليالزلفي،يويذهبيجمنبايحىتييندفني
طرفهيفيالربعياخلايليجنواب،يأييمبايتق ّدريمسافتهيأبلفيكيل،يفطرفاهيتبتلعهمايالرماليمشااليوجنواب،ي
وفيهيوحولهيتنتشرياملزارعيواملدنيوالقرى،يوتسيليمنهيعشراتياألوديةيالكبار.يينظري:يمعجمياليمامة،ي
عبدهللاي بني حممدي بني مخيس،ي مطابعي الفرزدقي التجارية،ي الرايض،ي الطبعةي األوىل،يي1398هيي–يي
1978م،يج،2يصي.117ي
()2يثبريي:يهوياجلبليالذيييقابليحراءيمنياجلنوب،يويشرفيعلىيمىنيمنيالشمال،يوهويأمشخيجبالي
مكة،يتراهي وأنتيتدخلهايمنيالغربيواليترىيغريه.يينظري:يمعجميمعاملياحلجاز،يعاتقيبنيغيثي
البلدي،يداريمكةيللنشري والتوزيع،يمكةياملكرمة،يالطبعةياألوىل ،ي1399ه ي– ي1979م،يج،2ي
صي.69ي
()3يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي.224ي
الص ّماني:يمنطقةيتقعيشرقيي(الدهناء)،يوجنويبي(وادييالباطن)،يوغريبي(واديياملياه)،يومشايلي(املنطقةي
()4ي ُّ
قية)،يفياملفصليمايبيي(الدهناء)يوي(الفروق)ييتداخليمعيمنطقةي(الصْلب)،يوهذهياملنطقةي
الشر
ُّ
الصْلب)يحزونيمتداخلةيوقفافيوحتائف،يتتخللهايرايضيومستقراتيمياهيوقيعان.يينظري
(الص ّمانيو ُّ
ُّ
ج،2يصي.78
:يمعجمياليمامة،يعبدهللايبنيحممديبنيمخيس،ي ي
()5يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي.169ي
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يك فوق صخور القشي ـعي()1
ولـم ُ

وكثب برام ـ ـ ـ ـ ـة ي ـ ـ ـ ـ ـ ـوم أغـ ـ ـ ـ ـر

ألفيائكم نشتاق أرض ـاً ومرتعـ ـا
وختفـ ـق فين ـ ـا للقلوب جـوان ـح

وهنفو إىل الوداين روضاً ومنجع ـا
أمض هبـ ـا التربيح قلباً وأضلعـ ـا
ّ

مكوانت،يميكني
نلحظيفياألبياتيالسابقةيأنيالتعبرييينبينيفيهايعلىيع ّديةي ّي
ترتيبهايعلىيالنحوياآليتي:ي ي
 1ي-يالذاكرةيواملذ ّكِر،يوأعينيبهيالدافعيإىليعمليةيالتذ ّكري .ي
 -2يربطيامليتيَ َذ َّكريحبالةيإجيابية،ي يحيث يطيبياملغايني،ي ييورفيفياملىني ،ييوحديثي
السمري،يوالييومياأليغريي.
 3ي-يربطيهذهياحلالةيابملكانيالطبيعيييي"فوقيصخوريالقشي يع يوكثبيبراميةي"ي.
 4ي -يالتعبرييعنيأثريالذكرىيفيوجدانيالشاعري ،يحيثيهيجانيالقلبي ،يوالقلقي
قي .ي
جريواألسىيوالفرا ي
والض ي
شكيفيأنيظهوريهذهياملكوانتيفيأكثريمنيقصيدية،يودوراهنايمجيعايي
ّي
يو يالي
تشفيعنيأثرياألمكنةيالطبيعيةيفيتكويني
علىياملكانيالطبيعييابتداءييأويانتهاءيي ّ
وفيّةي هلا،يي يومعتمدةي عليهاي في التعبريي عنييموضوعاهتاي
وجعيلِهاي ي
طاقةي الشاعر،يي ْي
وقضاايها،يوهذايمايميكنيأنينلمسهيفيقصيدتهي"تباريح"،يتلكيالقصيدةياليتي
ظهرتيفيهايالوداينيبوصفهايجزءاييمنيخريطةياألمكنةيالطبيعية،يوفيهاييقولي(2ي):ي ي

()1ي القشيعي:يويقاليبصيغةيالتثنيةي(القشيعان)يمضغَّري(القشع)،يومهايجبلنيصغريانيأمحراياللونيمعي
ميليإىليالبياض،ييقعانيإىلياجلنوبيمنيمدينةيالرس،يعلىيبعدي8ييكيلتيتقريبا،يوإىليالشمالي
منيوادييالعاقليي(عاقليقدميا).يينظري:يمعجميبلديالقصيم،يحممديبنيانصريالعبودي،يجي،5ي
صي.1990ي
()2يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي.30ي
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فلله يف واديك روض ـة ع ـاش ـق
فللحب يف وادي البِطَاح هواتف

تعانق فيهـا احلب مغنـى ومرتع ـا
ُ
سقتنا من اللذات حلواً وعلقم ـ ـا

لك يف فم الدنيا حديث عامر

وعلى ضفافك للبيان منـ ـابـ ـ ـ ـر

واملتأمليلألبياتيالسابقةييلمسييفيهاييالتعبرييعنيالوداينيبصيغةياجلمع ي
فيالبيتياألولي ي"يهنفويإىليالوداين" ،يمثيابملفرديمضافايإىلياملخاطبيأويجزءي
منه يفيقوله ي"في واديك"،يمث يأتيتيالصيغة يالتعريفية يالصرحية يحيثيالتعبرييفي
البيتياألخرييعنيو ٍياديبعينهيهويواديياليبِ يطَاح،يفالشاعريينتقليمنيأوديةيإىليو ٍيادي
بعينه،يمثييربطيهذايالوادييابلذاتيحيييقولي"سقتنايمنياللذات" .ي
وانطلقايممايسبقيفإنهيميكنيالقولي :يإ ّني ياملكانيالطبيعييفيجممليجتربةي
املسيطريي يالشعريةيميثّل ي ينقطةي يأخريةي،ي ي حيفريالشاعريفيكليأبياتهيحىتييصلي
إليهايفيغلقيبذلكيقصيدتهي،ييممايميكنيي-ييأيضاي-يأنينع ّيديمعهياملكانيالطبيعيي
ٍ
يةيومنتهاهايفيآنيواحد،يوحركةيكتابةيالقصيدةيلديهيأتيتيفي
مبتدأيالطاقةيالشعر
هذايالسياقيبشكليدائرييتنتهييحيثيتبتدئيتقريباي،يوهذهيالرؤيةيقديتساعداني
علىييتفسرييظواهريمتعددةيفيهذهيالتجربيةي،يمنهاي:يحديثهيإىلياملكانيالطبيعيي
يييالرمة"،ي وفيهاي
كماي فييقصيدتهي اليتي جتلّىي املكاني الطبيعيي في عنواهناي "واد ي
يقو يلي(1ي):ي ي
وجبـ ـانبيك

مفـ ـ ـ ـ ـاتن

قدسي ـ ـ ـ ـة

مرت به
اي أيها الوادي الذي ّ

فيها ملعتم ـر القريض مشـاع ـ ـر

حقب السن ـني تديرهـن دوائـ ـر

كمايجليهيبوضوحيفيقصيدتهي"علىيضفافي
وكذلكيحديثياملكانيإليهي،يي
ّ

()1ياملصدريالسابق،يصي164ي–يي.165ي
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النيل"،يومنيأبياهتاي(1ي):ي ي
وما أان يف روض اهلوى غري عاشق
إذا افرت زهر الروض شوق ـ ـ ـ ـاً ملثله

تعلّلـ ـ ـ ـه األزه ـ ـ ـ ـ ـار ابلبسم ـ ـ ـ ـ ـات

تراين أن ـ ـ ـا
املعين شوق ـ ـ ـاً مربح ـ ـ ـاً
ّ

وهبّت له األسح ـ ـ ـ ـار ابلنسم ـ ـات
وبثّت له الشكـ ـوى بدون أنـ ـ ـات
وإين أنـ ـ ـا املكلوم دون أسـ ـ ـ ـ ـ ـات

عصر البناء على العشرين راسي ـ ـ ــة

هل ــا الوف ــاء جميد دون ــه العظ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

وابحت له الورقاء يف شجو قلبها

اثنياً  :املكان املصنوع
يييإ ّن يماي قلناه يفيدراستنا يلألماكنياخلاصةياليتيوردتيفيشعريحممدي
املسيطري،يوتقسيمنايهلايإىليأماكنيذاتيقداسةيوأماكنيغرييمق ّدسة،يميكنيأني
ينسحبيعلىيحديثنايهنايعن ياملكانياملصنوع،يفاألماكنياملصنوعة يهييمجلةي
األماكنياليتيابتناهاياإلنسان،يوعكسيمنيخلهلايرؤيتهيوطبيعته،يوهذايالنوعي
نيمهميفيمعرفةيأحواليالزمن،يوطبيعةيالناسيفيه،يوهييتبعاي
منياألمكنةيمكو ٌ
ّ
لذلكيوعاءيثقافيمهمي .ي
ومتابعةيملايأسلفنا،يفقديحظيياملكانياملصنوعيمبساحةيواضحةيفيشعري
املسيطريي،ي وميكني أني نقسمهاي فيهي قسميي :يييأماكني مقدسةيييوأماكني غريي
مقدسة،ي ومني النصوصي اليتي تناولتييالقسمي األوليييقصيـيدتهي اليتي نظمهاي
مبناسبةيمروريعقدينيعلىيتويلي خيـيادمياحلرمييامللكيفهدي ي–ي يرمحهي هللاي ي-ي
وضمنهاي إشادتهييابلتوسعةي الكبريةي للحرميي
مقاليدي احلكمي في هذهي البلد،ي ّ
الشريفييفيعه يده،يومنيأبياهتاي(2ي):ييييييي ي

()1ياملصدريالسابقي،يصي428ي–يي.429ي
()2ياملصدريالسابق،يصي345ي–ي.350ي
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ي ـ ــا خ ـ ــادم احلرمني الغ ـ ــر ديدن ـ ـ ـ ــه

يف مك ـ ـ ــة األم بيت يف دعـ ــائمـ ـ ـ ــه

تطوف من حـول ــه األرواح خاشعــة

يبقى البناء رفيع ـ ـ ـ ـاً يف دعائمـ ـ ـ ـ ـ ــه
والتوسعات عطاء شاهـ ـ ـ ــد فط ـ ــن

رفع البنـ ـ ــاء طويـ ـ ـ ـالً دون ــه القمـ ــم
اخلالق يلتئم
ركن اهلدى وهدى ّ

يف رهبة يلتقيها العف ـ ـ ـ ــو والك ـ ـ ــرم

ما ابركت ـ ــه عي ـ ـ ـ ــون مــا هبـ ـ ـ ــا سقم

للمسج ــدين يك ــون البذل واهلم ــم

يف طيبة النور هن ـ ـ ـ ــر من رواف ـ ـ ـ ــده

روح من اخللــد يشف ــى عندها األمل

مرا على اإلجناز طارفـ ـ ــه
عقدان ّ

يبقى تليداً فم ـ ـ ــا يرتـ ــاده اهلـ ـ ـ ــرم

تعلو مــآذهن ـ ــا الساح ــات داعيـ ـ ــة

إىل السـ ــالم فـ ــال هـ ـ ـ ـ ـ ّـم وال وه ـ ـ ــم

وفيهذهياألبياتينلحظيكيفييتجسدياملكانيأواليمنيخلليمفرداتي
ّ
"بيتي في دعائمه"،ي وي "البناءي رفيعاي في دعائمه"،ي وي
:ييي"البناءي طويل"،ي وي ٌ
"التوسعات"،يوي"تعلويمآذهنايالساحات"يي .ي
يأسياملكانياملصنوع)يمعىنيمني
مثينلحظيكيفيأني رفعيالبناءي(الذيييع ّد َّ
املعاينياملستحقةيللمدح،يإذيربطيالشاعريبيياملكانياملصنوعيومجلةيمنياملعايني
والقيم،يكمايفي ربطهيبييتوسعةياحلرميالشريفي واملسجديالنبويي ولقبيخادمي
احلرمييالذيياختارهيامللكيفهديلنفسهيمعرباي ي–يفيخطابهيالتلفزيوينيالشهريي–ي
ّ
عمايخيتزنهيمنيمعىنيجليلي .ي
ومنيذلكي ربطهيالتوسعةيخبصليتيالبذلي واهلمة،ي واملآذنيالعاليةيابلسلمي
والروحانية،يليأيتيالربطياألكثريعمقايفيآخريهذهياألبياتيبربطيهذهيالتوسعةي
الكبريةيابملدىيالزمينيالذييعربيعنهيالشاعريمنيحكميامللكيفهدي(عقدينيمني
ّ
الزمن)يمثيربطهيابلقدامةيبوصفهايمعىنيذايقيمةيفياملكانياملصنوعي"طارفهييبقىي
تليدا"،يوابجلدةيأيضايبوصفهايمعىنيدااليعلىيقدرةيهذاياملكانيايملصنوعيعلىي
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عبورياألزمنة،يوالبقاءيحيايوقادرايعلىيالتأثريي .ي
وفيكليمايسبقيتتجلىيمسةيمهمةيفيالتفاتةيالشاعريللمكانياملصنوعيالذيي
حيمليطابعيالقداسة،يأاليوهييالنظريإىليهذاياملكانيبوصفهيتعبريايعنيالقيمي
واملعاينيالرفيعة،ياليتيتتجاوزيعامليالبشريلتلتحميابلسماء،يممثلةيابلقيمياإلسلميةي
كعمارةياألرض،يونشريالسلم،يوأتميياإلنسان،يوغريها .ي
يوفيهذايالسياقيميكنيأنينشرييإىليقصيدتهي"القدس" ،يفمعيأنيصيغةي
إهدائهايتوجهتيإىليمهدىيإليهيمعي،يوهوي"طفلياحلجارةيفيصراعهياملنتصري
ّ
معياملعتدين"يإاليأنناينلحظيكيفياستدعىيالشاعريفيهاياألقص يىيبوصفهيمكااني
مصنوعايمينحيمبايلهيمنيخصوصيةيهذايالطفليالقوةيوروحياملواجهةي(1ي):يي ي
هـ ــو األقص ــى من الرمحـ ــات بيت
مح ـ ـ ـ ـ ــاه هللا من رجس وكفـ ـ ـ ـ ــر

ومسـ ـ ــرى أمحـ ـ ـ ـ ــد خل ـ ــق رحي ـ ـ ـ ـ ــم

وتدنيـ ـ ـ ـ ــس وتدمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوم

() 1

يوأماي في القسمي الثايني الذيي متثلهي األمكنةي املصنوعةي العامة،يييفإنناي جندي
ملعاقلي العلمي والثقافةي حضورهاي البارز،ي مني مثلييي:يييالكليات،ي واملعاهد،ي
واملدارس،يوالنواديياألدبية،يوحنوها،يومنذيذلكيقصيدتهيمبناسبةيافتتاحيالناديي
األديبيمبعهديالرايضيالعلمييفي1372/3/18ه،يياليتيقالييفيهاي(2ي):ي ي
نـ ٍ
ـاد كــزهــر الربــا افت ّـرت ثناي ــاه
ميثّل النبل يف أهبى مظاهره

()1ياملصدريالسابق،يصي.364ي
()2ياملصدريالسابق،يصي.414ي
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ورواه
قـد صــاغ ــه هللا من حسـن ّ

ويرسم الفــن يف أجلـ ــى مزاي ـ ـ ــاه

فطلعة السع ــد يف أهب ــى مظاه ــره

طـوراً وطـوراً بطـرف احلسن ترعـاه

ففييوصفيالنيادييهناي(يقصديمكانيالنادي)يتشبيهيابجلماليالذيييلمسهي
الشاعريفيالطبيعة،يلكنهيفيالبيتيالثاينييعوديإىليربطيهذاياملكانيبقيمةيالنبلي
حيثيالعطاءياإلنساينياملتدفقيالذيييتجلىيهنايفياإلنتاجياألديبيوالفيني .ي
يوإىليشيءيمنيهذايماليالشاعريفيقصيدةيألقاهايبيييدييجللةيامللكي
سعوديفييوميمبايعتهيابحلكم،ينيابةيعنيطلبيمعهديالرايضيالعلمييفقالي(1ي):ي ي
واملعه ـ ـ ـ ــد العلم ـ ـ ـ ــي يف ألالئ ـ ـ ـ ـ ــه

قبس من اإلج ـ ـ ـ ـ ــالل واإلك ـ ـ ـ ـ ـ ـرام

فغ ـ ــدا بفضــلك مـ ــورداً يف روضـ ـ ــة

حييـ ـ ـ ـ ــا هب ـ ـ ـ ـ ـ ــا متفتّ ـ ـ ــح األكمـ ـ ـ ـ ـ ــام

أنش ـ ـ ـ ــأت ـ ـ ـ ــه للعلم ث ـ ـ ـ ــم رعيتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

وسقيتـ ـ ــه اإلخـ ـ ــالص سقــي غم ــام

ففييهذهياألبياتييرسميالشاعريصورةيواسعةيللمعهديمعتمدةيعلىيأبعادي
متنوعةيمنياملكانييالطبيعييواملصنوع،يمثلي:ي"أنشأته"،يوي"رعيته"،يوي"سقيته"،ي
وي"موردايفيروضة"،ي يوي"متفتحياألكمام"،يوهذهيمسةيأخرىيفياملكانياملصنوعي
لدىي الشاعر،ي إالي وهيي تقليصي املسافةي بيي املصنوعي يوالطبيعي،ي والنظري إىلي
املصنوعيعلىيأنهيامتداديللطبيعةيمبايحوتيمنيمكوانتيمجاليةيمتعددةي .ي
كليمايسبقييشفيعنيجتاوزيالشاعريللمكانياملصنوعيإىلياملعاينياملتصلةي
و
ّ
تعربي عنها،ي ومعي احتفائهي الكبريي ابملكاني ومجالياتي بنائه،ي
به،ي أوي ميكني أني ّ
وعصريتهيمبقاييسيمرحلةيإنشاءيالقصيدية،يفإنيكليذلكييتوارىيأماميسطوةياملعىني

()1ياملصدريالسابق،يصي434ي-ي.435
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متحسراي
علىيجتربتهيالشعريةي ،يففييقصيدةيلهيبعنوا ين ي
ّ
:ي"املشرد" ،ينراهييقول ي ي -ي ّ
علىيحالةيالتفرقي واالنقسامياليتييعيشهايبنو يالعرب،يفيقوليمعربايعنيضآلةي
ّ
القصوري والتطاولي في البنياني أمامي الرتاجعي الثقافي واحلضاريي والعسكريي
واالقتصادييللعربي(1ي):ي ي
يـا ضيع ــة العُرب أن ظلت ممزقـة
نبـي القصـور وال ندري أنسكنهــا

وأمــة العُــرب يف شتـى مرابعهـ ـ ــا

وعاث فيهــا الردى واجلنب واخلـور

أم أهنـ ــا ج ــدث للحتف ينتظـ ــر

ضر
لـم يب َـق منهـا سوى أنفاس ُحتت َ

وجبانبيمايسبقيفإننايجنديالشاعريخيصيعددايمنياملدنيبقصائديمستقلة،ي
ّ
سي(3ي)،يوبغدا يد(4ي)،يوغرانطية(5ي)،يولعليالشاعريهبذاييتخذي
ضي(2ي)،يوالقد ي
منيمثليالراي ي
التوحديمني
منياملكانيوسيلةيللحن ي
ييوالذكرايتيمنيجهة،يودعوةيإىلياالجتماعيو ّ
جهةيأخرىي(6ي) .ي
وقد ييعمد ياملسيطري يإىلياملكانياملصنوع ي–أحيااني ي -يليجعليمنهيبُعدايمني
ى يفيتشبيههيللملكيعبدالعزيز ي–طيّبي
املعربةيعنيالشخصي ية ي،يكماينر ي
األبعاد ي ّ
هللايثراه ي–يابلقلعةيواحلصنيفيالقوةيوحتقيقياالنتصاراتي(7ي):يييييييييييييي ي

()1ياملصدريالسابق،يصي185ي–ي.186
()2ياملصدريالسابق،يصي.125ي
()3ياملصدريالسابق،يصي.362ي
()4ياملصدريالسابق،يصي.333ي
()5ياملصدريالسابق،يصي.313ي
()6يينظري:ييصورةياملكانيفيشعريعزالدينياملناصرة،يزايديحممـدياخلوالدة،يصي.65ي
()7يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي.214ي
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اي ابن عبـدالعزيـ ــز إنّك حصـ ــن
كلما أحرزت مســاعيــك نصـ ـراً

قمت تسع ــى خلري نصـ ــر مبـ ــادر

وكـ ـ ــأن اآلم ـ ـ ــال س ـ ـ ــر خفـ ـ ـ ــي

منقته ـ ـ ــا ي ــد القــدي ـ ـ ــر لظـ ــاف ـ ـ ــر

لكـ ـ ــأن األي ـ ـ ــام وه ــي ص ـ ـ ـ ـراع

وقـ ـ ـ ــالع ملي ـئ ـ ـ ـ ــة ابلذخـ ــائـ ـ ـ ــر

ملّكتك القي ــاد وه ـ ــي دوائـ ـ ـ ـ ــر

وهذايبليشكييعربيعنياملساحةياليتيحيتلهاياملكانيأبمناطهياملتعددةيمني
ّ
جتربتهي الشعرية،ي فهوي حاضري بوصفهي طبيعة،يوحاضري بوصفهي صنعة،ي وهوي في
يبييهذايوذاك،يومجلةيمعربةيعنيمعىن،يأويخالقةيملعىني .ي
احلالييوصل
ّ
ٌ
إنياملكانيفيهذهيالتجربةيالشعريةيليسيشيئايعابرايميكنيجتاوزه،يبليهوي
الشاعريبتكوينهيالثقاف،يوهويالشاعريفيحالةيتفاعلهيمعيالذواتي والقيميوكلي
مايحييطيبه .ي
ي
*** ي
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حيينبحثيفياملعىنياللغوييلكلمةي"يداللةي"،يفإننايجنديفيمعاجمياللغةي
"يالدليلي :يماييُس ُّ
هيداللةي
تدليبيهي .يوالدليلي:يالدا يلي .يوقديدلّهيعلىيالطر ُ
يقييدلّ َ
ْ
ِ
اللةيودلولةيي"ي(1ي)ي .ي
ود ُ
وأمايفياالصطلح،يفإنيالداللةيتعيني:يكونيالشيءيحبالةييلزميمن يالعلمي
الثاينيمدلولي(2ي).ي ي
ٌي
بشيءيآخر،يومنيمثيفإنياألوليدال،يو
بهيالعل يمي
ٌ
ومني خللي استعراضناي للنماذجي الشعريةي الواردةي في املبحثيي السابقي،ي
وغريهايمنيأشعارياملسيطري،يفإنناينستطيعيالقولي:يإنيدالالتياملكانيفيشعرهي
تكاديتنحصريفيداللتي،يمهاي:يالداللةيالنفسية،يوال يداللةياالجتماعية،يعلىيأني
الداللةيالنفسيةيهيياألكثريواألبرزيإذايمايقورنتيابلداللةياالجتماعيةي .ي

أوالً  :الداللة النفسية
السابقييأنياألماكنيمتنوعةيفيشعرياملسيطري،ي
تبييلنايمنيخللياملبحثيي
ّ
ّ
فهناكياألماكنيالعامةي واألماكنياخلاصة،يوهناكياألماكنيالطبيعيةي واألمياكني
يعنيحالةينفسيةيمريهباي
لكلينوعيمكاينيداللتهياخلاصةياليتيتشف
املصنوعة،يو
ّ
ّ
الشاعريإابنيتش ّكليهذايالنصيأويذاك،يومنيمثيفإنيإيرادياملسيطرييملكانيبعينهي
ّ
()1يلسانيالعرب،يحممديبنيمكرميبنيمنظـور،يحققـهيوعلّقيعليهيووضعيحواشيهي:يعامريأمحديحيدر،يداري
الكتبيالعلمية،يبريوت،يلبنان،يالطبعةياألوىل،ي1424هـي-ي2003م،يمادةي(دلل)،ياجمللدياحلاديي
عشر،يصي.298
( )2يينظري:يالتعريفات،يللجرجاين،يحققهيوق ّدميلهيووضعيفهارسهي:يإبراهيمياألبياري،يداريالرايني
للرتاث،يالقاهرة،ي(د.ت)،يصي.139ي
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يوهذايفياجململي-يملييكنيصدفةيأويعبثا،يبليكانينتيجةيوضعينفسي،يوهذايالوضعيقدييكونيمتعلقايبذاته،يوقدييكونيشعوراينفسيايجتاهيأمريأثّريفيهذهي
الذاتي(1ي)ي.ي ي
وميكنيأنينتمثّلياإلطاريالعاميللداللةيالنفسيةيللمكانيفيشعرياملسيط يرييمني

يعنيحالةيانفعاليةيمريهبايالشاعريجتاهي
بوصفهيمعربا
خلليالتوقفيعنديالفـخ ــري
ّ
ّ
ذاتهيأويقبيلتهيأو يأرضهيأويوطنه،يوقديجتلّىيالفخري(مبايهويمحولةينفسية)يفي
اختياريالشاعريلبعضياألمكنة،يوخباصةيتلكياليتيتقعيضمنياحلدودياجلغرافيةي
ضيهذايالوطنيكانييصلهيهبذايالبعديالنفسيياملرتعي
لبلدان،يفكليمكانيعلىيأر ي
ابلفخر،يويكونيبهيأويفيهيسياقايللفخريوالتباهي،يواألمثلةيعلىيهذايكثرية،يمنهاي
ّ
ي(2ي)
قولهيفيوطننايالكبريياململكةيالعربيةيالسعودي ية :ييي ي
يــا م ــوطن الفخ ــر ماذا يف ذخائره

جم ـ ــد أثيـ ـ ــل وإجن ـ ـ ــاز ومقتبـ ـ ـ ــل

شأن املفاخر هتدي عني جاحده ـ ــا

ابملكرمـ ــات إذا مـ ــا راهبـ ـ ـ ــا اخليل

فيـ ــه البنـ ــاء سع ـ ــودي شواخم ـ ـ ـ ــه

عف ــواً فداك أيب يـا مــوطنــا هتفت

صلب السواعد ال ك ـ ـ ٌّـد وال ملل
فيــه الرسـاالت واألفــواج والنصــل

اليحتمليهذهياألبياتيبييجنبيهايماييشرييإىليمكانيذييملمحيمكتملة،ي
غرييأنيالتعبري يعنيالوطنيهبذاياملعجمياملاديياملتمثّليفي:ي"جمد"،يوي"إجناز"،يوي
"البناء"،يوي"شواخمه"،ي يو ي"صلبيالسواعد"،يوي"هتفتيفيهيالرساالت"،يجيعلهي
()1يينظري:ياملكانيفيشعريالربدوين،يدراسةيموضوعاتية،يخالديبنيعبدالعزيزياللعبون،يمطيابعياحلميضي،ي
الرايض،يالطبعةياألوىل،ي1435هي–ي2014م،يصي.167
()2يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي.296ي
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ٍ
ةيعنيمكانيبعينهيفهيي
معرب
متجسدايفيحالةيمكانية،يإنيمل يتكنيهذهياحلالة ي ّ
ّ
معربةيابلضرورةيعنيحالةياستوعبهايمكان،يفاألبياتيهنايقدياليتشرييإىليالوطني
مبايهويمكانيلهيحدودي ومنطيوحيزيوفضاء،يلكنهايمثقلةيابلتعبرييعنيحالةي
أانسييمنيمرحلةيإىليأخرى،يمني
متصلةيابملكان،يميثلهايعبوريالوطنيمكااني و َّ
التاريخيالبعيديإىلياحلاضر،يومنياللشيءيإىلياللح ّديمنياألشياءي .ي
إهنايأبياتيتغيّبياملكان،يأويأتخذيمنهيمسافةيكافيةيمت ّكنيالشاعريمنيإعادةي
رمسهيفيلوحةيالينرىيفيهايإاليماييدعويإىليالفخر،يوهذايمايجندهيفيالكثرييمني
األبياتياليتييعربيفيهايشاعرانييعنيالوطن،يكمايفيقولهي(1ي):
ّ
وطـ ـ ـن يبهـ ـ ـ ـج الن ـواظ ـ ـ ـ ـر حـسـنـ ـ ـ ـ ـاً

يتخطّـ ـى الصـعـ ـ ـ ـاب ضـ ـرب م ـوطّـ ـ ـد

بليإنيالطاقةيالنفسيةيالكامنةيفيسياقيالفخريفيشعرياملسيطري يتتكثّفي
أحياان،ي وتتجاوزي املاديي إىلي املعنوي،ي ويغيبي معهاي املكاني أوي يتعتّمي مباي هوي
تضاريسيوحدوديوحيّزيوفضاء،يليحضريبوصفهيمعىن،ياليميكنيأنيينتظميإالي
فيسياقيالفخر،يوهذايمايجندهيفيقصيدتهيعنيالرايض،يإذييقو يلي(2ي):ييي ي
لغـ ــة األمـس يـ ــا ري ـ ـ ــاض املعــال ــي

ونشيـ ـ ــد ال ــزمـ ــان من كل منشـ ـ ـ ــد

ص ـ ــور من مف ــاخ ــر اليـ ـ ــوم حتكـ ــي

صـ ــولــة األمس فــي بنـ ــاء منض ــد

وعرين األسـ ـ ــود من كل شبـ ـ ـ ـ ــل

أغلب حيـ ـ ـ ــرس احلم ـ ـ ـ ــى مبهنّ ـ ـ ـ ــد

وحجريالزاويةيفيهذاياملكانياملؤطريابملعىنيهويالزمنيحااليفيمكان،يوهذاي
استبعاديللمكانيمنيأجليتقريبهيذهنيا،يابلقدريالذييتكربيفيهي
ي–كمايأسلفنيا ي–ي
ٌ
()1ياملصدريالسابق،يصي.130ي
()2ياملصدريالسابق،يصي.128ي
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امللمح،ي ويظهري املظروفي منهي علىي السطح،ي وهذاي ماي جندهي متفرقاي في هذهي
األبيات،يوجمموعايفيالشطريالثاينيمنيالبيتياألخريي"صـولـةياألمسيفيبناءي
منضد"،يحيثييظهريالزمنيوهويحاليفي"بناء"،يأيي:يمكا ين .ي
وتصليهذهيالصورةيمنيالتعبرييأبعدينقطةيفيقصيدتهيعنيالرس،ياليتييقولي
فيهاي(1ي):ييي ي
لـم يعد للكالم يف الك ــون ذكـ ــر

فح ــديث األعم ــال أبقــى وأفيـ ـ ـد

حنـ ــن ف ــي الـ ــرس أمـ ـ ـ ــة يتغنّ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

ب ــأســاطي ــره ــا الــزم ـ ــان ويشهـ ـ ـ ــد

واحلي ـ ـ ـ ــاة التـ ــي تـ ـ ــروح وت ـغـ ـ ـ ــدو

ه ــي ذكـ ـ ـ ــر وخـ ــال ـ ـ ــد وخمـ ـلّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

فهنايالييستبعديالشاعرياملكاني ي-يمبايهويمعطىيماديي ي-يبليينسحبيهوي
منياملشهديعنيطريقينفييقيمةيالكلم،يأوينفييحاجةيالشاعريإليه،يفلمييعدي
للكلمي ذكر،ي والزماني هوي الذيي يتغىني ابلرس،ي واحلديثي األبقىي هوي حديثي
األعمال،يوالذكرياخلالديهويالذييميضييمعياحليايةي .ي
إنهيالفخريحيييكربيفينفسيالشاعر،يوحيجبهيحىتيعنينفسه،يوجيعلهيأقلي
َّ
اييفخريبه،يوفيهذايالسياقييبدوياملكانيمنطلقاي
ي
يعلىيالتعبرييعم
منيأنييكونيقادرا
ّ
للفخريومنته يىي .ي
إنيفخرياملسيطرييابملكانيملييكنياعتباطيا،يبليجاءينتيجةيعواطفيمنفعلةي
أهلبتها ي مشاعرياحلبي والفخر،يفكانياملكانيأشبهيابلينبوعيالذيييستمديمنهي

()1ياملصدريالسابق،يصي123ي-ي.124
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الشاعريبواعثيفخرهييوتباهييهي(1ي).ي ي

وميكنيأنينع ّد يداللة احلزن يمنيأبرزيالدالالتيالنفسيةياليتيجتلّتيفياختياري
يملايحليابحلرمياملكييعلىيأيديي
الشاعريلألمكنةيأويتعبريهيعنها،يإذييقوليمتأملا
ّ
ٍ
طغمةيممايتنكبوايجادةياحلق،يوساروايفيمسالكيالشيطان،يفلمييراعوايحرمةي
للمكانيواليالزمان،يفأزهقوايأرواحايبريئة،يوأرهبوايأنفسايآمنةي(2ي):ي ي
ه ـ ـ ـ ـذه الفتنـ ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـن أي ـ ـ ـن أتت

يف خيـ ـوط الفجـ ـر والفج ـر ضيـ ـاء

تق ـ ــذف املــوت جحيم ــا ملهبـ ـ ـ ـاً
روعـ ـ ـ ـ ـ ـه ؟
احلمـ ـى اآلمـ ـ ـن م ـ ـ ـن ّ

حبم ـ ـ ــى هللا وأم ـ ـ ـ ــن األمنـ ـ ـ ـ ـ ــاء

واحلجيج الطهر يف أعلى الصف ـ ـاء

رب البيت من سف ـ ـ ـ ـاكـ ـ ـ ـة
جـ ـ ّل ّ

تقت ـ ـ ـل احل ـ ـ ـ ّق وت ـرمـ ـي األبري ـ ـ ـاء

ت ـن ـ ـثـ ــر ال ــرعــب علــى أميـ ــان ـن ـ ـ ــا

واملطـ ـ ـاف السم ـ ـ ـح من أين ل ـ ـه

وتن ـ ــادين ــا

بـ ــأص ـ ـ ـوات

الفنـ ـ ـ ـ ــاء

صخب القت ـ ـل وغوغ ـ ـ ـاء الدم ـ ـاء

فرغميأنيهذهياألبياتيتتحدثيعنيجرميةيفيحقياإلنسان،يإاليأنيالشاعري
سلكيف يالتعبرييعنهايمسلكايآخر،يوهويوصفياملكانيالذييشهدياجلرمية،ي
وقديجتلىيفيالوصفيمفعواليبهيأويجمنيايعليه،يوهناينلحظيكيفيأنسنيالشاعري
نيروعه،يوفيهذايداللةيعلىي
اليعم ّ
املكانيمنيخلليوصفهيابلسمح،يوالسؤ ّ
االرتباطيالوثيقيبييانفعاالتيالشاعريواملكان .ي
يوتظهريهذهيالصورةيبشكليأكثريوضوحايفيقصيدتهيعنيسراييفو،ياليتي
()1يينظري:ياملكانيفيالشعرياألندلسييمنيالفتحيحىتيسقوطياخللفةي92هي ي–ي422ه،يد.يحممديعبيدي
السبهاين،يصي102ي.
()2يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي24ي–يي.25ي
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عاثيفيهايالصربيفسادا،يوأذاقوهايصنوفيالظلم،يوألوانيالعذاب،يمنيإابداتي
ٍ
مجاعية،يوتطهرييعرقي،يوقتل،يوتشريد،ييقولياملسيط يريي(1ي):يييييييييييي
غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداة ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع نلقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
اك

ونسكب دمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرى
س ـ ـراي ـيـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو إذا ج ـئـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

وننشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ثكـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ــى
متــى ي ـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــوطنـ ـ ـ ـ ــي ال ـغــال ـ ـ ــي

ونـفـت ـ ـ ـ ـ ــح أعـيـنـ ـ ـ ـ ـ ـاً فـ ـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ـ ـ ــت

ع ـل ـ ـ ــى أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالء قـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـالك
ع ـل ـ ـ ــى أنـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ِ
اك
ن ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزي ف ـ ـي ص ـبـ ـ ـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاك
ّ
حتـ ـ ـ ـ ـ ـ ّدث ع ـ ـن ضـح ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاك
هن ـ ـ ـ ـ ـ ــب ليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم لقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاك
علـ ـ ـ ـ ــى أنّـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات جـ ـ ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـاك

وحييتوالتيالنكباتيعلىيأرضيالرافدين،يوجدانياملسيطرييينظميقصيدةي
حليابلعراقي وأهله،ي وحتاولي
بعنواني "الفرات"،ي تفيضي ابألملي واحلزني علىي ماي ّ
جاهدةياستنهاضياهلهم؛يلعلياملاضيياجمليدييعود،يوتعوديمعهيأمتنايإىليالصدارة،ي
ومنيأبياتيتلكيالقصيدةي(2ي):ييييييييييي
فمن يل ب ــدار سلّـ ــط اجلــور سوطـ ـ ــه

ومن يل بشعب ساقه اخلسف ع ْنوة

مىت اي عراق األهل تبدو رسالة

وتبن ـي لنـ ـ ـا فـي ك ـ ـل صقـ ـ ـع من ـ ـ ـارًة

عليهـ ــا وأملـ ــى شــرط ــه وه ــو راكـ ـ ــع
ونـ ــادى ب ـ ــه للم ــوت ش ـ ــا ٍر وب ـ ــائـ ـ ـ ــع
تعيد إىل اإلسـ ـالم م ـ ـا هـ ـ ـ ـو ضائـ ـ ـ ـع

تنـ ـ ـادي هلم ـ ـ ـ ـوا والكم ـ ـاة ه ـواجـ ـ ـع

نلحظيهنايكيفياسـ ـ ـ ـ ـ ــتفتحيالشـ ـ ـ ـ ـ ــاعريالتعبرييعنيالعراقيابلدار،يفيحماولةي
لتعزيزيالبعدياملكاين،يالذيييراهياألكثريمناسـ ـ ـ ـ ــبةيلكتابةيانفعاالتهيحولياملواقفي
واألشـ ــياءيمنيحوله،يوإذايكانتيالدارياليتي"سـ ــلطياجلوريسـ ــوطهيعليها"يوصـ ــفاي
()1ياملصدريالسابق،يصي267ي–ي.268
()2ياملصدريالسابق،يصي241ي–ي.242
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لواقعيالعراق،يفـإنياملسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبـليالـذيييريـدهيللعراقيجتلّىيهوياآلخريفيصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورةي
مكانيةيمثّلهايالبيتياألخرييبقولهي:ي"وتبينيلنايفيكليصقعيمنارة".يييي ي

ومنيالدالالتيالنفسيةيللمكانيفيشعرياملسيطرييداللة احلنني،يوأتيتيغالبايفي
ذكريالشاعريلألماكن ياليتيارتبطيمعهايبذكرايتيخاصة ي-وهييالغالبيعلىي
شعره،-يمنيذلكيقولهيعنيمدينةيالرايضي(1ي):يييييييييييييييييييييي ي
الـ ـريـ ـ ـاض األُلـ ـ ـى ِحنـ ـ ـ ـ ـ ـ ّن إلـ ـي ـه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
م ــألت بــال ـفـتـي ـ ــق ص ـ ــدر ربـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــا

فيطيب مـ ــن ع ــذهب ـ ـ ــا كـ ـ ــل مـ ـ ــورد

ب ـصـ ـنـ ــوف مـ ــن حـسـنـهـ ـ ــا املتفـ ـ ـ ّـرد

واحلنييهناييبدويفاحتةيالنفعاليالشاعريجتاهيالرايض،يبداللةي"فيطيب"،يوي
"مألت"،ي يو ي"منيحسنهاياملتفرد"،يإ ّنياحلنييهناييتولديفيرحميذاكرٍةيختتزني
املاضييفيشرائحيمكانية،يوتنطلقيمنهايفيالتعبرييعنيالذاتي واآلخري واحلياةي
بشكليعام .ي
ويبلغياحلنييمداهيفيقصيدتهي وادييالبطاحيحيثييرتبطياملكانيبعاطفةي
احلب،ي ويفتحي اببي التذكري واحلنيي إىلي ح ّدي التأمل،ي ف يهذاي املكانيي-في نظري
ث-يمرتبطيبوجوديالصاحبةيأوياحلبيبة،يومنيمثيفإنيالشاعرييعشقياملكاني
الباح ي
/ي ي وادييالبطاح،يكماييعشقيتلكياحلبيبةيومايهلمايمنيذكرايتيمرتبطةيهبذاي
املكان،يحىتيكأ ّنيهذايالوادييأصبحيمبنـزلةياملعادلياملوضوعييللحبيبةي،يوهوي
سي(2ي)،ييقولي
اءيقدميا،يكمايجنديفيكثرييمنيشعرياألندل ي
مايجرتيعليهيعادةيالشعر ي
()1ياملصدريالسابق،يصي130ي–ي.131
()2يينظري:ياملكانيفيالشعرياألندلسي،يعصريملوكيالطوائف،يد.يأمليحمسنيالعمريي،يصي351ي–يي
.352ي

348

املكان يف شعر حممـد املسيطري
د .محود بن حممد النقاء

املسيطريي(1ي):يييييييييييييييييييي ي
فللحب يف وادي البط ـ ــاح هواتف
ّ
شـربـنــا كــؤوس احلب شـربـة وامــق
براين اجلـوى والشـوق حىت كأنين

سقتنا من اللذات حلواً وعلقمـا
وعل لنا الساقي من الشهد مرتعــا
ّ

وبت متيم ــا
ـوى حمض ـ ـاً ّ
ُخلقت ج ـ ً

يومثليهذهيالنغمةيجندهايكثريايمعياألمكنةيالطبيعية،يكمايفيقصيدتهيعنيي
جبليخزازي،ييإذييقوليي(2ي):ي ي
كم ذا َِحنن إىل األيـ ـ ـام جيمعن ـ ـ ـا

والعـ ـ ــاقل ــي تن ــاجينـ ـ ــا أب ـ ــارق ـ ـ ـ ــه

دهـ ـ ـ ـر ببهج ـ ـ ـ ـ ـة أفيـ ـ ـاء ووديـ ـ ـان
ويف القشيع ذرى من ظل غريان
ويف خزاز هدى من طود بنيان

وكريُ تدعـ ـو الورى دومـ ـاً خيامشـ ـه
ضـ ــى مثـ ــل زاهي ـ ـ ـ ــة
هلل عهـ ـ ــد تق ّ
كأنّنـ ـ ــا ودي ـ ـ ـ ـ ـ ــار احلـ ـ ّـي جتمعن ـ ـ ـ ــا

للحب جنب ـ ـ ــان
قلب تكنّفـ ـ ـ ـ ــه
ّ

يـا أيهـا الوادي الذي مـ ّـرت بـه

حقب السن ــني تُديـ ــره ــن دوائـ ــر

اتهت بل ــذة أح ـ ـ ــالم وأزمـ ـ ـ ـ ــان

وفيهذايالنصينلحظيكيفيمت ّددياملكانيابلقياسيعلىيمايسبق،ي وأصبحي
ّ
تفاصيليمتعددة،يمرتبطةيحبالةيشعوريةيضاغطة،يقائمةيعلىياحلنييللعهديالذيي
ربطهيابملكان،يوقديأجاديالشاعريحييكثّفيهذهياحلالةيفيالبيتياألخرييمني
هيأايميعهدهيبتلكيالدايريبقلبيغشاهياحلب.يي ي
ّي
هذاياملقتطف،يحييشبّ
وقدييتجاوزيالشاعريفيتناولهيللمكانيمنطقةياحلديثيعنهيواالحتفاءيبه،ي
ادييالرمةي(3ي):ييييييييي ي
إىليأنييكونيمشاركايفياحلديثيوالكتابة،ييقولياملسيطرييخماطبايو ّ
()1ي ليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي30ي–يي.31ي
()2ياملصدريالسابق،يصي.440ي
()3ياملصدريالسابق،يصي165ي–يي.167ي
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قل يل عن املاضني كيف حتملـوا

دوالً تـ ــوالـ ــى ك ـ ّـرهـ ـ ــا وتغ ـ ـ ــايـ ـ ــر
صور الكفاح تشيب في ــه غدائــر

قل لـي عـن األيـام كيف رأيته ــا

ح ّدث عن الدني ــا وما ُملئت به
اقصص يل األي ـ ــام كيف تقلّبت

مه ــم وتصـمـيــم وج ـ ـ ّد ع ــاثـ ــر
بــال ـس ــالـف ـ ــني أوام ـ ــر وزواجـ ـ ــر

وعن األُىل تـاه الزمان مبجدهــم

دانت هل ــم يف اخلافقيـن قي ــاصــر

فاألبياتيالسابقةيتنهضيعلىيثنائيةياملاضيي واحلاضر،يفالشاعريخياطبي
مكاانيأحبّه،ي واحتفظيلهيجبملةيمن يالذكرايت،يومنيهنايجاءيالنداء،يوتوالتي
األسئلةياليتياليميلكياإلجابةيعنهايإاليذلكيالوادي،يفبداليمنيأنييكونياملكاني
/يالوادييمكتوابيعنه،يصاريجزءايمشاركايفيالكتابةي .ي
واليتقتصريالدالالتيالنفسيةيللمكانيفيشعرياملسيطرييعلىيمايسبق،يبليجندي
ك داللة القلقياليتيغالبايمايترتبطيابألمورياملستقبلية،يفهييبعكسيداللةي
كذل ي
احلزنياليتيتتكئيفيمنطلقاهتايعلىياألحداثياملاضية،يوهنايجتدرياإلشارةيإىلي
أنيبعضيقضاايياألمةيالكربىيكقضيةيفلسطيي-مثلي ي-يميكنيأنيتتقامسهايأكثري
منيداللة،يذلكيأهنايوإنييكانتيإىلياحلزنيأقرب،يإاليأنيمستجداتياألموري
علىيصعيديالساحةيالعاملية،ي قديتشعريابلقلقيأيضا،يوهويمايجتلّىيفيقولي
املسيطريي(1ي):ييييييييييييييييييييييييييييي ي
قلوب أهلي على األوطان حمدقــة

وعن فلسطني عني القوم لـم تنـ ـ ــم

يدي وقد
واحلقل حقلي وغرسي يف َّ

سقيتــه بدم ــي أو هنـ ـ ــري السج ـ ـ ــم

الـدار داري وأرضي كيفما خلقت

()1ياملصدريالسابق،يصي353ي–يي.354ي
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واألهل أهلي وذاك الطود من علمي

ال أستهني وال أبغ ـ ــي هب ــا ب ــدالً

وال أقـام ــر ابألدن ــى من القـ ـيـ ـ ــم

ت ي-يمنيخللياالرتباطيابملكاني
لقديبدايالشاعريمنتميايإىليفلسطيي ي-فيهذهياألبيا ي
واألرضي"داري"،يوي"أرضي"،يوي"حقلي"،يوغريها،يوقديعربيهبذاياالرتباطياملاديي
ي/يالعضوييعنيمدىيالقلقيالذييينتابهيعلىيأمريفلسطي،يفهويبعضيأمكنتها،ي
وقديسقاهايبدمهياملتدفقيكالنهر،يوهويالييريديهبايبدال،يوالييتنازليعنيقيمةي
االنتماءيإليها،يحننيإذنيإبزاءيصورةييغ ّذيهايالقلقيمنياآليت،ي وممايسيؤوليإليهي
ي
ي.
أمريفلسط ي
وجتدرياإلشارةيهنا،يإىليأنيالداللةيالنفسيةياليتيأشرانيإليهايفيهذهياجلزئية،ي
مبثابةيالقشرةياخلارجية،يأويالعلقةياليتييشفيعنهايالغرضيالشعرييأوياملعىن،ي
ّ
وليستيداللةينفسيةيعميقةيتسهميفيصناعةيرؤيةيشعرية،يأويالتعبرييعنيموقفي
مني الذاتيأوياحلياة،يوكذلكي األمكنةيفهيي حمدودةيأويغرييحمدودية -يمبثابةي
اإلطاريالعاميالذييمليحيظيبتجربةيشعريةيتنفذيإىليأعماقهيوتعيديصياغته،يأوي
تعربيعنهيبشكليمجايل .ي
ّ
اثنياً  :الداللة االجتماعية

حتضريالداللةياالجتماعيةيفيهذايالسياق،يمنيخلليكميكبرييمنياألمكنةي
ٍّ
اليتيوظفهاياملسيطرييفيتعبريهيعنيتفاعلهيمعياجملتمع،يحيثيتناوليفيمجلةيمني
لعليالتطورياالجتماعييأحدي
نصوصهييالعديديمنيأحداثياجملتمعيوقضاايهي(1ي)،يو
ّ
()1يتناوليالشاعريفيجمموعتيهيالشعريةيالكاملةي(ليايليالعمر)يعددايمنيأحداثيجمتمعهيوقضاايه،يومنهاي
علىيسبيلياملثالي :ي
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يتي
فييقصيدتهي ال ي
أهمي املساراتي اليتي تش ّكلتي فيهاييالدالل يةيياالجتماعية،يكماي ي
نظمهايمبناسبةيمروريعقدينيعلىيتويليخادمياحلرمييامللكيفهديمقاليدياحلكمي
،يوضمنهاياإلشارةيإىليالتوسعاتياهلائلةياليتيحظييهباياحلرمياملكيي
فيهذهيالبلد ّ
واملسجديالنبوي،ييوفيذلكييقولي(1ي):ييييييييييييي ي
عصـ ـر البناء على العشرين راسـيـة

هل ــا الوفاء جميـ ــد دونـ ـ ــه العظ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

يف طيبة الن ـور هن ـ ـ ـر مـن رواف ـ ــده

روح من اخللد يشف ـى عندها األلـم

والتوسعات عطـ ـاء شاه ـ ــد فطـ ـن
تعلو مــآذهنـ ــا الساحـ ــات داعي ـ ـة

للمسج ــدين يك ــون البذل واهلم ــم
إىل السـ ــالم فـ ــال هـ ـ ّـم وال وه ـ ـ ــم

فاملكانيفيهذهياألبياتيليسيمقصودايلذاته،يبليهويموظّفيفيسياقي
شعرييغايتهياالحتفاءيمبايأجنزهيامللكيفهديبنيعبدالعزيزي–يرمحهيهللاي–ييفيمجيعي
املستوايت،يممايكانيلهيأثريفيتطورياجملتمع،يولذلكيأطلقيعلىيالعصريكلهي

ي-يقصيدةي"احلمىياآلمن"،يصي،24يومناسبتهاي:يأحداثياحلرميفيعامي1400ه.ي ي
ي-يقصيدةي"اليتُراعي"،يصي،36يومناسبتهاي:يالتفجرييالذييوقعيفيمدينةيالرايضيعامي1425ه .ي

قصيدةي"لنيتدنسيأرضنايمنيحاقد"،يصي،41يومناسبتهاي:يزايرةيخادمياحلرمييامللكيفهديبنيعبدالعزيزي
ي
ي-ي
ي-ييرمحهيهللاي ي–يملدينةيالرسيعامي1408ه .ي
ي -يقصيدةي"إليكيإليك،"..يص ي،142يومناسبتهاي:ي زايرةياألمرييسلطانيبنيعبدالعزيز ي -ييرمحهيهللا ي–ي
حملافظةيالرس،يبتاريخي16ي/ي/5ي1419ه.ي ي
ي-يقصيدةي"مواكبيفيركبياحلياة"،يصي،224يومناسبتهاي:يافتتاحيخطيالرايضياحلجاز،يعلىيشرفي
صاحبياجلللةيامللكيفيصليبنيعبدالعزيزي ي-ييرمحهيهللاي–يعامي1386ه.ي ي
وغريهايالكثرييمنياألحداثيواملناسباتياملختلفةياليتيمتتلئيهبايجنباتيالديواني.
()1ي ليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي348ي–يي.350ي
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عصريالبناء،يوالبناءيمنيأهميالعواملياملنتجةيللمكاني.ييي ي
يوفيقصيدةيأخرىييقوليمشريايإىليأبرزيملمحيالنهضةياليتيتعيشهايهذهي
البل يدي(1ي):ي ي
مه ـ ـ ــم تسمـ ـ ـ ــو وأجم ـ ـ ـ ــاد هلـ ـ ـ ـ ـ ــا

ق ـ ـ ــوة تبن ـ ــي حي ـ ـ ـ ــاة حـ ـ ـ ّـرة
مألت قلب الصح ــارى خض ــرة

رفرفـات النص ــر تعل ـ ــو عنفــوان ــا

وم ـ ـ ــواسـ ـ ــاة بـ ــال مـ ّـن قُـ ـران ـ ـ ـ ـ ــا
بـات من نشــوته القفــر جن ــانـ ــا

فياألبياتيالسابقةيجندياإلشارةيإىليانعكاساتيالنهضةيعلىياجملتمع،يممثلةي
ٍ
القفاريإىليجنانيخضراء،يوجييءياملكاني
فيالنصر،يوالقوة،يواستحالةيالصحارييو
فيالبيتياألخرييمعربايعنيكليمايسبقيمنيخللياملقابلةيبييالصحارىياجلردي
ّ
واحلدائقيالغنّاء.ييي ي
يويتأصلياالعتماديعلىياملكانيفيالتعبرييعنيالتغريياالجتماعييمبعناهيالشامليفي
كثرييم ين قصائده،يومنهاي-يمثلي ي-يقولهي(2ي):يييييييييييييييي ي
ل ـغـ ـ ــة األمس ي ــا ري ـ ــاض املع ــالــي

ونشيـ ــد الزمـ ـ ــان من كل منش ـ ـ ــد

صـ ــواهـ ـ ــا
ملسـ ــات من اجلــدي ـ ــد ُ

تـ ــأس ـ ــر اللّ ــب س ـ ــاحبـ ـ ـ ـاً ومقيّـ ـ ــد
رافعـ ـ ـاً أمنهـ ــا علـ ــى كــل قـ ــردد

ص ــور م ـن مف ـاخ ـ ــر الي ــوم حتكـ ــي
راح عب ــدالع ـزيـ ــز يعلـ ــي ذراه ـ ـ ــا

معم ـ ـ ــد
ص ــولـ ـ ــة األمس يف بنـ ـ ــاء ّ

وقدييسوغيلنايإدراجيإحدىياجلزئياتياملهمةيفيالداللةياالجتماعية،يوإني
بدتيبعيدةيفيالظاهر،يونقصديهنايتوظيفيالقصيدةيفيالتعبرييعنيصوتي
اجملتمعيحياليبعضيالقضاايياحملليةي والعربيةي واإلسلمية،ي واختاذياملكانيأبمناطهي
()1ياملصدريالسابق،يصي.42ي
()2ياملصدريالسابق،يصي128ي–يي.129ي
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املتعددةيمدخل يللتعبرييعنيهذايالصوت،يويتجيلّىيهذايفيمثليقصيدتهياليتي
كانيابعثهاياحلدثياإلجرامييالذييوقعيفياحلرمياملكييمطلعيعامي1400ه،ي
يقولياملسيطريي(1ي):ي ي
ه ـ ــذه الفتن ـ ــة من أيـ ـ ــن أتت

يف خيوط الفج ـر والفج ـر ضيـ ـاء

روع ـ ـ ـ ـ ــه ؟
احلمــى اآلمـ ــن م ــن ّ

واحلجيج الطهر يف أعلى الصف ـاء

رب الـبـيـت من س ـف ـاك ـ ـة
جـ ّل ّ
وتع ـ ــال ــى هللا عمـ ـ ـ ــا اقرتفـ ـ ــوا

تقتل احل ـ ـ ّق وت ـرم ـ ـي األبريـ ـ ـاء
يف محى الركن وينبوع الشفـ ـ ـ ـاء

واملط ـاف السمـح م ـن أيـن ل ــه

صخب القتل وغوغاء الدمـ ـ ـ ـ ـ ـاء

فمعيأنيالقتليهناياستهدفياإلنسان،يوهويمنيماتيبسببهيأويأصيب،يبلي
هويالطرفياألكثريأمهيةيفيهذاياملشهد،يفإ ّنيالشاعرياختاري–تبعايملنطقيجتربته ي–ي
لذلكيجسدياملكان،ي وأعطاهيصفةي
يابملكانيعمايأصابياإلنسان،ي و
أنييعرب
ّ
ّ
ّ
لهي:ي"منيروعهي؟"،يوي
الشعور،يوصفاتيأخرىيإنسانية،يوهذايمايجندهييفيقو
ّ
"واملطافيالسمح".ييي ي
وفي حادثةي اهنياري مبىني املدرسةي االبتدائيةي للبناتي ببلدةي جلجلي عامي
1397ه،يتلكياحلادثةياليتيراحيضحيتهايعدديمنيالطالباتيواملعلمات،يقالي
كيالفاجعةيياألليمةيي(2ي):ييييييييييييييييييييييييييييي ي
شاعرانيمتحداثيعنيتل ي
اء فـي ديـ ـ ــاج ـ ـ ـ ــري اللي ـ ـ ــال ـ ـ ــي
عـ ـ ـ ـز ً
وآه ـ ـ ـ ـ ـ ـاً ث ـ ـ ــم آه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً من قل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـوب
()1ياملصدريالسابق،يصي24ي–يي.25ي
()2ياملصدريالسابق،يصي.275ي
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ـل يف النـ ـ ـ ـز ِال
وص ـ ـرباً ي ـ ـ ــا جـ ــالجـ ـ ـ ـ ُ
مت ـ ـ ّـزقهـ ـ ـ ــا الفجيعـ ـ ــة شـ ـ ـ ـ ــر حـ ـ ـ ِ
ـال
ّ

وتعص ــره ـ ـ ــا على األكب ـ ــاد عص ـ ـ ـ ـراً
ـب
ومتط ــره ـ ـ ــا امل ـصـ ـ ــائب مـن مصـ ٍّ

تري ـ ـ ـ ــق حي ـ ـ ـ ــاهت ـ ـ ـ ـ ــا حتت ال ـ ـ ــرمـ ـ ـ ِ
ـال
أشـ ـ ــاع الـ ـ ــرعب فـي ال ـ ـ ــزمن احملـ ـ ـ ـ ِ
ـال
ّ

مـ ــاذا جـ ــرى يــا دولــة اإلسـ ـ ــالم

ف ــي ع ــالـ ـ ـ ــم النـ ــكبـ ـ ــات واآلالم

مخسـ ــون عــامـ ـ ـاً واجل ـزائ ـ ــر حمن ـ ــة
صور من الب ــؤس األليــم وعـ ــالــم

سـ ــوداء تغـ ــزو الع ــدل دون ذمـ ــام

يقض ــي له الطــاغــوت د ّق عظ ــام

مـ ــاذا ألــم ب ــأرض الرافـ ــدين شق ـ ـ ـاً

ـل أم لعنـ ـ ــة ن ـ ـ ــادى هلـ ـ ــا الع ـ ــدم
حي ـ ّ

فاملسيط يري ي ي -يفيمايسبقيمنيأبيات ي ي -ييتفاعليمعيفاجعةيجلجل،يوهذاي
التفاعلييظهريمنيخلليحديثهيإىلياملكاني/يجلجل،يالذييالييع ّديمكااني
عابرا،يبليظرفيمنيالقلوبياملتأملة،يواألكبادياملتفطّرةي .ي
يوقدييش ّكليالبعدانيالزمايني واملكاينيمنطلقايلتفاعليالشاعريمعياحلدث،ي
وهويماييتجلّىيب يوضوحيفيالقصيدةياليتيقاهليايمنددايابألحداثياإلجراميةياليتي
قادهتايبعضياجلماعاتياملتطرفةيعلىيأرضياجلزائر،يحيثيجتاوزتيأربعييبيتا،ي
ومنهاي(1ي):يييي
هل أذنب الغافون ي ــوم تسـاقطــوا

يف ظلم ـ ــة الليـ ـ ــالت واألعت ـ ـ ــام

فالشاعريحي ّدديتفاعلهيمعيهذهياألحداثيمنيخللياالعتماديعلىيالبعديني
الزميني(ظلمةيالليلت،يمخسونيعاما)،ي واملكايني(اجلزائر)؛يليكوانيمعايإطاراي
للتعبرييعنيانفعالهيجتاهيهذهياألحداثياملمتدة .ي
يورمبايكانيهذايالشكليمنيالتعبرييأكثريوضوحايفيقصيدةيأخرىيتناولي
ومايحليهبا،يحيثييقو يلي(2ي):ي ي
فيهايبغدادي
ّ

()1ياملصدريالسابق،يصي356ي–يي.360ي
()2ياملصدريالسابق،يصي337ي–يي.338ي
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وأي ُجـ ــرم ل ــدار العلـ ـ ــم حيـ ــرقه ـ ــا
ّ
فلملمي اجل ــرح اي بغــداد يف زمـن
فصـابري إن يف الض ـراء مكـرم ــة

يف املبكي ـ ـ ـات دخي ـ ــل جمـ ــرم أث ــم
تسيل فيه ـ ــا ج ـ ـراح كلهـ ــا كل ــم

حيناً جتيء هب ــا األفراح واحلكــم

فبغداديتتجلّىيهنايفيمفرداتيمعربةيعنياملكاني(بغداد،يأرضيالرافدين،ي
داريالعلم)،يوكليما ييتعلقيببغداديمنيأحداثيوشخوصيوقيمة،ينراهيينفذيإىلي
القارئيمنيخلليهذهيالقناةياملكانيية،يمماييؤكديأمهيةياملكانيفيجتربةياملسيطريي
الشعرية،يوأمهيتهيفيالتعبريياليعنيخلجاتينفسهيياخلاصةيوحسب،يبليحىتيعني
القضااييالعامةياليتييتعرضيهلاياإلنسانيفيمشرقياألرضيوغرهبيا،يوكأ ّنياألمكنةي
هيياجملالياإلبداعييهلذايالشاعر،يواليفرقيبييطبيعييمنهايومصنوع،يواليبيي
قريبيمنهايوبعيد،يواليبييخاصيمنهايوعامي .ي
ي
*** ي
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اخلامتــة

بعدي هذاي التطوافيالذيي عرضناي فيهي للمكاني في شعري حممدي املسيطري،ي
خنلصيإىليعدديمنيالنتائج،ياليتيرمبايكانيمنيأبرزهاي:ي ي
-1يتعامليالشاعريمعياملكاني-فيالغالبيةيالعظمىيمنينصوصه-يبوصفهيكيااني
واقعيا،يلهيأبعاديهياجلغرافية،يمهملي-إىليحديكب يري ي-يماييطلقيعليهيشاعريةي
املكان،يولقديحضرياملكانيبشكليواضحيوابرزيفيأشعاريحممدياملسيطري،ي
حتديدا -يعتبةيالعنوان،يفكأ ّني
وهذاياحلضوريبدأيمنيالعتبات،يوأعينيهناي -ي
يومعينايمي ّديجتربتهيالشعريةيويغذيها،ي
الشاعريهبذايأراديأنييكونياملكانيمنطلقا َ
ك-يحيض يريمستهليلعدديمنيالنصوصيالشعري ية؛ي
مثيإنناينرىياملكاني-بعديذل ي
ليكونيذلكيمؤشرايهامايعلىيحرصيالشاعريوعنايتهيبه،يمثيهويكذلكي
اتيميمجلةيمنيقصائده،يوهذايدليليضمنيجمموعة يمنياألدلةي
حاضريفيخو
ٌ
اليتيتؤكديعينايةيالشاعريواحتفائهيبه،يوفقيايملساريالتقليدي،يأويالرؤييةيالكلسيكيةي
للمكان .ي
 -2ييعمديالشاعريفيعدديمنينصوصهيالشعريةيإىليحماورةياملكان،يوسؤاله،ي
وندائه؛يليكونيذلكيكلهيوسيلةيللتعبرييعنيخلجاتينفسه،يورؤيتهيلذاتهي
وللحياة،يوتفاعلهيمعيالزمنيومايحواهيمنيوقائعيوأحداثيوتطلعات .ي
 3ي-يييلحظي القارئي ألشعاري املسيطريي أني املكاني العامي حيضري بشكلي مباشري
أحياان،يوأحياانيأخرىيحيضريمنيخلليالرمزايتياليتيحيملهايذلكيالعنوان،ي
أويمنيخللياإلحاالتياليتييفضييإليها،يومنيهنايميكنيأنينقوليإني
التاريخيواألدبيوالفنيمنيأهميالعوامليالرئيسةياليتييغ ّذتيهذايالنوعيمني
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األمكنةيفيجتربةياملسيطرييالشعرية .ي
 4ي-يتكاديتنحصرياألمكنةياخلاصةياليتيوردتيفيشعريحممدياملسيطرييفيتلكي
اليتيارتبطيهبايالشاعريارتباطايمباشرا،يإمايإبقامةيأوي زايرةيأويحنومها،يوهيي
تنقسميفياجلملةيقسميي:يأماكنيذاتيقداسة،يوأماكنيغرييمق ّدسة،يكماي
أنيهذهياألمكنةيتُعرضيفقط،يدونيأنييكونيهلايأدىنيتوظيف،يكمايأهناي ي-
فيالغالب ي-يتقفيعنديحدودياالسم،يدونيأنيتدخليفيسياقيوصفي،يأوي
تتصليجبانبيوجداينيأويمشاعري.ي ي
يتنوعياملكانيالطبيعييفيأشعارياملسيطرييمايبيياجلباليواألوديةيوالرايض،ي
 5ي-ي ّ
ويسعىيالشاعريفيعدديمنينصوصهيإىليجعلياملكانيالطبيعييُممثّليللنقطةي
األخرية،يحبيثينراه يحيفرييفيكليأبيايتهيحىتييصليإليهايفيغلقيبذلكي
قصيدتهي،يوهذايمايجيعلنا ينع ّيد ياملكانيالطبيعي يفيجتربةياملسيطرييالشعريةي
مبتدأيللطاقةيالشعريةيومنتهىيهلاي ٍ
،يوهبذايميكنيأنينفسريندرةي
فيآنيواحد
ّ
املكاني/يالبيتيفيشعرياملسيطريي .ي
 6ي -يعلىيالرغميمنيحضورياملكانياملصنوعيفيشعرياملسيطري،يإاليأنيالشاع يري
حيرصي في عددي مني قصائدهي علىييتقليصي املسافةي بيي املكاني الطبيعيي
واملصنوع،يوالنظريإليهيعلىيأنهيامتداديللطبيعةيمبايحوتيمنيمكوانتيمجاليةي
متعددة.يي ي
 -7يتتع ّدديدالالتياملكانيفيشعرياملسيطري،يولكنها ي-يفي ياألعمياألغلب-يي
اليخترجيعنينطاقييالداللةيالنفسيةيواالجتماعية،يفالشاعريالييوردياألماكني
منياببيالصدفةيأويالعبث،يوإمناينتيجةيلوضعينفسيي واجتماعي،يوهذاي
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الوضعيقدييكونيمتعلقايبذاتهيأويابجملتمعي.يي ي
-8يتتجلّىيالداللةياالجتماعيةيفيأشعارياملسيطريياملرتبطةيابملكانيمنيخللي
عربيمنيخلهلايعني
حشديالشاعريلكميكبرييمنياألمكنةياليتيوظفهايليُ ّ
ٍّ

تفاعلهيمعيجمتمعه،يحبيثينرىياملكاني-يفيبعضينصوصهي-ييليسيمقصوداي
لذاته،يبليهويموظّفيفيسياقيشعرييغايتهياالحتفاءيمبناسباتيوأحداثي
مرتبطةيبذلكياملكاني .ي
 -9ي جتدرياإلشارةيإىليأنياملشكلةيالكربىيعنديشعراءيالنظم ي-يبشكليعام-يي
هيياالعتماديعلىيفكريسطحيي-يفيالغالب-ييمبعىنيأنيمعظمياملشاهداتي
والتعبرياتيسطحيةيغرييانفذةيإىلياألعماق،يومنيهنايفإنناينلحظيأني
ميكنيأنيحن ّليغريهاي
حركةياملكانيفيشعرياملسيطري،يتستحضريأماكن ي
ُ
مكاهنايدونيأنييتغريياملعىن،يومنيمثيينعدميالتمثيليالعميقيلألمكنةيفي
ّ
هذايالنوعيمنيالتجاربيالشعرية،يواليتيتنتمييإليهاي-يبطبيعةياحلالي-يجتربةي
املسيطرييالشعريةي .ي
-10ييوبعدياستعراضيالنتائجيالفرعيةيالسابقة،يخنلصيإىليأنيالشعريفيمرحلةي
البداايتيينطلقيمنيمنطلقاتيمباشرةيوتقريرية،يتتعامليمعياألشياءيتعاملي
خارجيا،ياليميلكيالقدرةيواليالرغبةيعلىيالنفاذيإىليأعماقها .ي
منيهنا يأتيتيالتجاربيالشعريةياملكونةيملرحلةيالبداايتيتقريرية،يإىلياحلدي
لذلكيتشف يهذهيالتجربةيعني
ّي
الذييميكنيمعهيوصفهايابلنظمياليابلشعر؛ي و
منطلقيواضحيوارتباطيابملناسبة،يودورانيعلىيالقيمياجلمعية،يوأيضاي ي-وهوياملهمي
تيعلىيحسابياملعنوايت،يوهويمايوجدانهي
ق-ياالرتباطيابملاداي ي
فيهذايالسيا ي
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عندمايتتبّعناياحلضوريالواسعيللمكانيفيشعرياملسيطري؛يإذيإنيسعةياملكانيفي
شعرهيملي تُسنديبسعةيفيالريؤية يواليفيالتناول،يبليظلياملكانيفيشعرهيوفياي
لصورتهياملاديةي(غرييالشعرية)،يحىتيكأنهيمنطلقيلكتابةيالشعريالييتجاوزيالبدايةي
إىليتشكيليرؤيةيشعريةيتنعكسيعلىياألدوات،يوتلقييظلهلايعلىيحالةيالتلقيي
أويالتفاعلي .ي
ي
*** ي
ي
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ثبت املصادر واملراجع
أ-ياملصادري:ي ي
 يليايليالعمر ،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يحممديبنيعبدهللاياملسيطري،يمطابعيالرسالة،يالرايض،يالطبعةياألوىل،ي1429هي–ي2008مي .ي
ب-ياملراجعي:ي
ي-يأسسيالنقدياألديبيعنديالعرب،يد.يأمحديأمحديبدوي،يداريهنضةيمصر،يالقاهرة،ي1996يمي .ي
 يأانيوالشعر،يشفيقيجربي،يالشركةياملتحدةيللتوزيع،يدمشق،يالطبعةياألوىل ،ي1406هي–ي1986مي.
 يالتعريفات،يللجرجاين،يحققهيوق ّدميلهيووضعيفهارسهي:يإبراهيمياألبياري،يداريالراينيللرتاث،يالقاهرة،ي(د.ت)ي .ي
يمجالياتياملكان،ياعتداليعثمان،يداريالشؤونيالثقافيةيالعامة،يبغداد،ي1986مي .ي ي خامتةيالقصيدةيفيالقرنيالرابعياهلجرييفيالعراقي والشام،يد.يعبدالرمحنيبنيصاحلياخلميس،يالناديياألديبيابلرايض،يالطبعةياألوىل،ي 2014يمي .ي
ييالزماني واملكاني في الشعرياجلاهلي،ي د.ي ابديسي فوغايل،ي عاملي الكتبياحلديثةي للنشريوالتوزيع،ي أربد،ي األردن،ي جداراي للكتابي العاملي،ي عمان،ي األردن،ي الطبعةي األوىل،ي
1429هي–ي2008مي .ي
ي الزمانيواملكانيفيشعريأيبيالطيبياملتنبـي،يد.يحيدريالزميمطلك،يداريالصفاءيللنشريوالتوزيع،ياألردن،يعمان،يالطبعةياألوىل،ي1431هي ي–ي2010مي .ي
يشعريةياملكانياملق ّدس،يدراساتيفيالشعريالسعودي،يد.يحافظياملغريب،يالناديياألديبيابلرايض،ي1427ه.يييييي
يالصورةيالفنيةيفيشعريزهرييبنيأيبيسلمى،يد.يعبديالقادريالرابعي،يداريالعلوميللطباعةيوالنشر،يالرايض،يالطبعةياألوىل،ي1405هـي-ي 1984يمي .ي
يصورةياملكانيفيشعريعزالدينياملناصرة،يزايديحممـدياخلوالدة،يداريالرايةيللنشريوالتوزيع،يعمان،ياألردن،يالطبعةياألوىل،ي1433هي ي–ي2012مي.يي
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ي-يالعمدةيفيحماسنيالشعريوآدابه،ياحلسنيبنيرشيقيالقريواين،يحتقيقي:يد.يحممديقرقزان،يداري
املعرفـةيللطباعةيوالنشريوالتوزيع،يبريوت،يلبنان،يالطبعةياألوىل،ي1408هـي ي-ي 1988يمي .ي
ي-يلسانيالعرب،يحممديبنيمكرميبنيمنظـور،يحققـهيوعلّقيعليهيووضعيحواشيهيي:يعامريأمحدي
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