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قواعد النشر
مجل ةةم ة مإل ةةم مدم ة و ماإل ةةة ( ةةو ةةإل مد ة م م م إلل ة و م إلرب ةةم) وري ةةم ةلإل ةةم مارإل ةةم
ُ
ةإل ة م باث م إللمي ( لج مإلم .وتإلنى (نشر م با ث م إللإل م وفق م ض م(ط مآل م :
ا
أول  :يشترط في البحث ليقبل للنشر في املجلة :

ةةةر ة ةةو

 -1أن يتسم ( ألص م ومال(تك ر وملجةة م إللإل م ومملنهج م و مم مال ج ه .
 -2أن يلتزو ( ملن هج ومأل ومت وم
ً
 -3أن يك ن م باث ق ق في م ت ث ق وم تخريج .

ئل م إللإل م مملإلتبرة في مج ه .

 -4أن يتسم ( س مم م لغ يم .
 -5أال يك ن قة بق نشره .
ً
 -6أال يك ن مست مو (اث أو ر م أو كت ب

ا
ثانيا  :يشترط عند تقديم البحث :
-1

مء أك ن ذ ك لب حث نفسه أو غيره .

ً
ً
ً
أن يق ة ةةةو م ب ح ة ةةث لب ة ة (نش ة ةةره مش ة ةةف ة اس ة ةةير ه م وم م مخت ة ةةرة) و ق ة ةرمرم يتض ة ةةإلو
ً
ً
ممت ك م ب حث لحق ق ممللر م م فرريم لباث ك م وم تزمم اإلةو نشر م باةةث ال اإلةةة
م مفقم خط م مو ه ئم م تارير .

-2

أن يك ن م باث في حةو  )50صفام مق س . )A 4

-3

أن يكة ن حجةةم مملةةتن  Traditional Arabic )17وم هة مم حجةةم  )14وأن يكة ن
ب ةة مملس ف ت (ين مأل طر مفر ) .

-4

يقةةةو م ب حةةث نسة م مطب ةةةم مةةو م باةةث ونسة م ح ة ب م مةةم مص ةةل (ة لغتين م إلرب ةةم
ومدنجليزيم ال زية كلإل ه ةو م ئتي كلإلم أو صفام ومحةة .
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ا
ثالثا :التوثيق :
 -1ضم ه مم كل صفام أ فله ةلى حةة .
ر ومملرمةم في فهرس يصحق (آخر م باث .

 -2ثبت ممل

 - 3ضم نإل ذج مو ص ر م رت ب ممل ط ط مملحقق في مك نه مملن ب .
ر وم ر م ت مملتإللقم ( باث ةلى أن ك ن ومضحم ةل م .

 - 4رفق ةإل م م
ا
رابعااا  :ةنةةة ورو أ ةةإل ء مألةة و فةةي مةةتن م باةةث أو م ةرم ةةم ةةوكر ةةنم م فة ة ( تة ري م هجةةر ذم كة ن
َ
م َإللم مت فى .
ا
خامسااا  :ةنةةة ورو مألةة و مألةنب ةةم فةةي مةةتن م باةةث أو م ةرم ةةم ف نهة رتةةب (اةةروع ةرب ةةم و ضةةم (ةةين
ً
ق ين (اروع ال ن م مم مالكتف ء (وكر مال م ك م ةنة ورو ه ألول مرة .
ا َّ
سادسا  ُ :ارم م با ث مملقةمم لنشر في مملجلم مو قبل مثنين مو مملحرإلين ةلى مألقل.
ا ُ
سابعا  :تإل م با ث مإلة م ةلى أ ط منم مةمجم  CDأو ر ل ةلى م برية مد رتروني لإلجلم .

ثامنا ا :ال تإل م با ث لى أصح به ةنة ةةو قب ه لنشر .
ا
تاسعا ُ :يإلطى م ب حث نس تين مو مملجلم وةشر مست ت مو (اثه .
عنوان املجلة :
ةإل م مملرم

ت ( م رئيس ارير مجلم م إلل و م إلرب م
م ري ض  -11432ص ب 5701

ه ف  - 2582051 :ن

خ ف كس ) 2590261
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ملخص الدراسة:
يهدف هذا البحث إىل استجالء األبنية املفقودة من كالم العرب يف كتاب سيبويه ،مجعِها
ِ
ِ
سبيل االستقراء والوصف والتحليل.
ودرسها وبيان منهج سيبويه فيها ،وسلك البحث فيها َ
األوا األبنية
وق لسّ ّب البحث ةربعة مباتث ،هسّ ّّبقها مق لدمة وهتلوها ااالة ،هناوا املبحث ل
عرضا ومناقشة ،وجاء املبحث الثاين لّ ّ ّ ّ بّضش الأل ضبة األبنية املفقودة ،لةما املبحث
املفقودةً ،
فجعل لفروق النس ّ ّ ّ ّّيف وةبرها يف األبنية املفقودة ،مل بح ل ّ ّ ّ ّة املبحث األح لدراس ّ ّ ّ ّّة
الثالث ب
منهج سيبويه يف األبنية املفقودة.
الكلمات املفتاحية :ةبنية ،مفقود ،كتاب سيبويه ،ه ريف ،طبعاأل ال تاب ،خمطوطاأل.

Missing Inflectional form in Kitab Sibawayh
Dr.Ali Bin Mosa Bin Mohammed Shbeer
Department of Syntax, Morphology and Philology- College of Arabic Language
Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University

Abstract:
This research aims at observation the Missing Inflectional forms in AlKitab,
book of Sibawayh, and Collection, study and clarification of Sebwayh method,
and this research was based on a descriptive and analytical method .
The research was divided into four sections, first one for Presenting and
discussing the Missing Inflectional forms, the second section adjusts problems of
Missing Inflectional forms, and the third one Copies differences and their effect
on Inflectional forms and the third one Copies differences and their effect on
Inflectional forms, and the Last section I devoted the last section to the study of
Sibawayh's approach to Missing Inflectional forms, And finally The conclusion
includes the most important findings and recommendations
key words: Inflectional forms, Missing, Sibawayh, AlKitab, Copies.

املقدمة:

حنضد هللا هعاىل ،ون لي على رسوله ال رمي وآله وصحبه ،وبعد:
احملدبون أببنية سيبويه اليت استقراها من كالم العرب،
فقد عبين القدماء و َ
ةين ةجده يف
شرتا وهفس ًا ،وبياان لغريبها واستدرا ًكا عليها ودراسةً هلا ،غ ل
الم) ،و(ليس يف ال ِ
ةبواب األبنية والت ريف يورد عبارة (ال نَعلب يف ال ِ
الم)،
ب
َ
مفقودا من
وحنومها من العباراأل اليت هبا ينفي البناء من كالم العرب ،وبه ي ون ً
فطفقت ةمجع شتاهه من مواضعه
التأمل،
ال الم،
ب
ب
فألفيت هذا حلي ًقا ابلنظر و ل
درسه.
وهيسر يل ،بعون هللاْ ،
يف ال تاب ،ل
وللشييف حمضد عبد ااالق عضيضة َسْب ٌق يف اإلشارة إىل حن ِو ما يقوم عليه
كتاب سيبويه ،فذكر ةبنيةَ سيبويه وعباراهه فيها( :ال نعلب
البحث ،يف فهرسته َ
سوى ،ال نعلب يف ال الم ،وال نعلضه صفة ،وي ون يف الوصف ،وال نعلضه جاء
امسًا ،وال ي ون ،ومل جيئ صفة ،وقد جاء) ،وةشار إىل مواضعها من كتاب(،)1
ِ
املفقود من األبنية وغ ب املفقود مما جاء يف األمساء
بعض
وفيضا فهرسه
ب
الشييف ب
دون ال فاأل ،والع س ،وما جاء يف األفعاا فحسب ،ةو يف غ األفعاا،
ان ِ
وعرضها وه نيفها وبي ِ
وحلبة حبثي ابملفقود من األبنية وزاد بدرِسها ِ
فروق
ْ
النسيف فيها ِ
وبيان منهج سيبويه يف هذه األبنية املفقودة.
وضابة البناء املفقود يف هذا البحث :ةنله ما مل يرد يف كالم العرب البتلة،
ٍ
فعال ،ونفاه سيبويه يف
درا ةو صفة ةو ً
ومل هنطق به على ل
ةي وجه :امسًا ةو م ً
( )1ينظر :فهارس كتاب سيبويه .71-43
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آحر من كتابه ومل يس ت عنه يف بعض
كتابه ن ًّا ،فلب يستدركه يف موضع َ
األنواع.
وعليه مجلة ما ةببتُّه يف البحث ،ولذلك خيرج من شرط البحث ما مل يبفقد،
ابدهْتك لةو با عبارهه بنفي البناء ،فإنلك و ِاج ٌد له استثناءًا ةو إبباات له يف
مما َ
موضع آحر مبثاا اندر ةو قليل ،حنو بناء (فبعِل) يف قوا سيبويه« :وقالواِ :
(من
َ
ِ
األمساء (فبعِل)»( ،)1نفاه من ةبنية االسب ،وهو اثبت يف
ليس يف
الببطبْؤ) ،ألنله َ
صرح به يف موضع
الفعل املبين للضجهوا ،مما س ت عنه يف ذا املوضع ،وقد ل
ِ
األمساء وال ِ
فاأل (فبعِل)َ ،وال ي و بن لإال يف
اعلب ةنله ليس يف
«و ْ
َ
آحر؛ يقواَ :
الفع ِل»( ،)2وخيرج كذلك حنو بناء (ةبفّْعل) يف قوا سيبويه« :وليس يف ٍ
ِ
شيء
ْ
َ
َ
ِ
األمساء وال ِ
فاأل (ةبفّْ َعل)»( ،)3نفاه من ةبنية األمساء وال فاأل ،وهو اثبت
ِمن
َ
ّ(َت ِسب)،
يف ةبنية الفعل ،حنو :ة ْ
بضَرب ،ومثله بناء (هَّ ْفعِل) ،يَِرد عليه املضارعب ك َْ
ِ
ِ
هردد يف
مما ببت يف ةبواب املاضي مع مضارعه (فعل :يَّ ْفعل) .و(املفقود) مما ل
()4
نت مفهومه من األبنية ،واستبدا به
متون ال تب بعد سيبويه  ،وص ًفا ملا بيل ب
( )1ال تاب .177/4
( )2ال تاب .244/4
( )3ال تاب .245/4
( )4ينظر :اا ائة  ،257/1املن ف ،البن جين  ،110/1شرح املف ل  ،263/7إجياز
التعريف  ،186شرح الشافية ،للرضي  ،396 ،393/2هوضيح املقاصد ،1145/3
 ،1538 ،1535 ،1529 ،1528 ،1480 ،1192االرهشاف ،34 ،28 ،27/1
املقاصد الشافية .368/4
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البناء املفقود يف كتاب سيبويه
د .علي بن موسى بن حممد شبي

بعضهب :املعدوم( ،)1ةو ال بّض ْه َضل( ،)2ةو ااارج عن األمثلة( ،)3ةو ما ال نظ
()4
ستقر( ،)5وقد خيتلة يف الوصف هبا غ بها من
له  ،ةو الذي مل يَّثْبت ةو مل يَ ل
ةت ام النحو وال رف ومسائلهضا وهعليالهتب فيها ،وظواه ِر اللغة واالستعضاا.

( )1ينظر :اا ائة  ،121/3احمل ب  ،198/10 ،282/2املخ ة ،398/2 ،214/1
اللباب ،للع ربي  ،250/2شرح املف ل  ،282/9املضتع يف الت ريف ،200 ،155
 ،357شرح الشافية ،للرضي .393/2
( )2ينظر :شرح التسهيل  ،426/3إجياز التعريف  ،100شرح ال افية الشافية ،1366/3
 ،2062 ،2060 ،1764/4هوضيح املقاصد .1513 ،1480/3
( )3ينظر :األصوا  ،56/3علل النحو  ،278االنت ار ،البن لوالد  ،227 ،218شرح
الس ايف  ،187/11الس ايف النحوي  ،598 ،597 ،591شرح الس ايف ( 261/1هح.
ابن اثين) ،التعليقة  ،337/3اا ائة  ،211/3املخ ة  ،291/4البديع
 ،175/1/2إجياز التعريف .75
( )4ينظر :األصوا  ،329/3 ،375 ،365/1علل النحو  ،478 ،467 ،421شرح
الت ريف  ،231 ،226املن ف ،البن جين  ،293 ،162 ،52 ،13/1رسالة املالئ ة
أبيل ٍ
 ،278 ،150الشافية  ،70وقد هناوله الدكتور إبراهيب الشقاري بت ٍ
ولثيل يف كتابه:
(عدم النظ واالتتجاج به يف النحو والت ريف).
( )5ينظر :األصوا  ،336/3احمل ب  ،81/7اللباب ،للع ربي  ،214/2النهاية يف غريب
احلديث  ،451/1البديع  ،462/2/2الشافية  ،74املضتع يف الت ريف ،57 ،50 ،32
 ،158 ،155 ،119 ،109 ،100 ،98 ،90 ،88 ،83 ،75 ،71 ،65وللدكتور
ﺄﺗصيل
يستقر يف كالم العرب:
بدر اجلابري حبث فيه ح له اببن ع فور ،مسلاه (ما مل
ل
ٌ
ودراسةٌ عند ابن ع فور اإلشبيلي).
جملة العلوم العربية
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ويهدف هذا البحث إىل استجالء األبنية املفقودة من كالم العرب يف كتاب
سيبويه ،مجعِها ِ
ودرسها ِ
سبيل االستقراء
وبيان منهج سيبويه فيها،
ب
وهنجت فيه َ
والوصف والتحليل.
هوزع البحث يف ةربعة مباتث ،هسبقها مق لدمة وهتلوها ااالة ،فاملبحث
وقد ل
عرضا ومناقشة ،وجاء املبحث الثاين ل بّضش الأل
األوا ،ومسْتبه بّاألبنية املفقودةً ،
ل
ضبة األبنية املفقودة ،واملبحث الثالث فيه فروق النسيف وةبرها يف األبنية
ت املبحث األح لدراسة منهج سيبويه يف األبنية املفقودة.
املفقودة ،وح
ب
كتاب سيبويه مبا هوافر يل من طبعاهه األربع( :)1طبعة
وعضدةب البحث ب
در بنربغ ،ابريس1881-م ،وطبعة بوالق ،القاهرة1900-م ،وطبعة َتقيق
األستاذ عبد السالم هارون ،القاهرة1977-م ،وطبعة َتقيق الدكتور حمضد
انتخبت من نسخه املخطوطة ستًّا(:)2
كاظب الب ل اء ،ب وأل1435-هّ ،و
ب
( )1ينظر :كتاب سيبويه بني ةايدي املستشرقني والعرب ،من إعداد الدكتور جون ني وال
واألستاذ يوسف السنلاري ،وفيه جهد مش ور حل ر نشراأل ال تاب وطبعاهه يف الع ر
احلديث.
االشبيلي( ،أل
ة ةيب احلسن علي بن حمضد بن علي بن حروف،
( )2النسخة األوىل :نسخة خب ل
ل
ِ
علي
609هّ) ،مقابلة على
نسخة ةيب ن ر القرطيب ،وعلى نسخة شرقيلة عليها ح ل
ة ةيب ل
ٍ
لي بن املبارك بن يوسف بن
الفارسي ،والنسخة الثانية :نسخة خب ل
ة ةيب تفة عضر بن ع ل
ل
ِ
املوصلي( ،أل 631هّ) ،مقابلة على ِ
ةصل ةيب ن ر القرطيب ،املنقوا عن نسخة ةيب
علي،
ِل
ل
علي بن يبقى،
بن
ةمحد
بن
ن
تس
علي
ةيب
ة
خب
نسخة
الثالثة:
النسخة
و
الزجاج،
إسحاق
ل
ل َ
ل
ةيب علي الشلوبني ،ومقابلة على ِ
ةصل ةيب ن ر هارون
ااوالينل( ،أل ق 7هّ) ،مقروءة على ل ل
ِ
ة حمضد
بن موسى
ابتي ،والنسخة الرابعة :نسخة خب ل
القرطيب ،املقروء على ةيب عبد هللا الر ل
ل
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نسخة ابن حروف ،كتبت سنة 562هّ ،ونسخة املوصلي ،كتبت سنة 614هّ،
ونسخة ابن يبقى ،كتبت سنة 629هّ ،ونسخة الّضيبورقي ،كتبت سنة 632هّ،
املنورة (د.أل) ،وهع لدد
ونسخة ابن معاىف ،كتبت سنة 647هّ ،ونسخة املدينة ل
ود للنظر والدرس واملقارنة ،تيث فروق النسيف والزايداأل
الطبعاأل والنسيف مق ٌ
قابلت
مما له ةبره وحطره ،ويف إيراد ن وص سيبويه
جعلت طبعة هارون ةصالً ب
ب
ةببت الفروق يف مواضعها من احلاشية ،على
سيف ،و ُّ
عليها الطبعاأل األحرى والنب َ
طريقة التحقيق.
وهللاَ نسأا العون والسداد.

هعليقاأل أليب
ورقي( ،أل ق 7هّ) ،وقد بميلزأل
ٌ
بن ةمحد بن ةيب عيسى ،األن ل
اري الّضيب ل
رضي
احلسن األحفش يف متنها عن كالم سيبويه ،والنسخة ااامسة :نسخة خب ل
ة ةيب حمضد ل
ري( ،أل بعد 653هّ) ،وهي مستنسخة من
الدين عبد احملسن بن مزروع بن معاىف الب ل
يتوسة اللوتتني
نسخة
الزخمشري اليت خبطله ،ويف جزئها الرابع حرم مقدراه عشر لوتاأل ،ل
ل
 109و ،120ويقابله من َتقيق هارون ،اجلزء الرابع ،بدءًا من السطرين األح ين من
استعضت يف هذا
ال حيفة  270إىل آحر السطر الثالث من لةوا ال حيفة  ،292وقد
ب
ة ةمحد بن السيد سليضان الببح ي ،كتبت سنة 1151هّ)،
املوضع بنسخة البح ي( ،خب ل
ةصح
وإلّنا
استأنست بنسخة البح ي للداللة على ما يف نسخة ابن معاىف ،ل وهنا َّ
ب
ِ
جمهوا
املستنسخاأل عنها ،هقتفيها ترفًا وضبطًا ،والنسخة السادسة األح ة :نسخة
ٌ
متأحٌر ،هنقل عن نسخة ابن معاىف حبواشيها ،من حمفوظاأل م تبة عارف
كاهببها ،وحطُّها ل
املنورة.
ت ضت ابملدينة ل
جملة العلوم العربية
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ضا ومناقشة.
األول :األبنية املفقودة ،عر ً
املبحث ّ
مجعا وتصني ًفا.
األول :األبنية املفقودةً ،
املطلب ّ

الثالثي:
ّأوال :أبنية
ّ
جمرد واتد ،وابقيها مزي ٌد فيه،
والذي ب
وقفت عليه منها  109ةبنية ،منها ل
لإما حبرف ةو ةكثر ،وبيان ذلك ما يلي:
اجملرد( :فِعبل).
الثالبي ل
ل
ِ
ِ
الثالبي املزيد ابلتضعيف (فعُّل ،فَّعُّل ،فعب لل،
الثالبي املزيد حبرف واتد :وفيه
ل
ل
فبعِ لل ،فَعِ لل ،فَّعب لل).
الثالبي املزيد ابهلضزة (اِفّْعبل ،إِفّْعبل).
و ل
الثالبي املزيد ابأللف (فاعبل ،فِعِلَى ،فِ َعلَى ،فّبعبلَى ،فَعِلَى).
و ل
الثالبي املزيد ابلتاء (هِْفعبل).
و ل
والثالبي املزيد ابمليب ِ
(م ْفعبلَ ،م ْفعبل).
ل
ِ
الثالبي املزيد ابلنون (فّب ْعلبن ،فّب ْعلَن ،فَّ َع ْلن ،فَّ ْعلن).
و ل
الثالبي املزيد ابلواو (فبّ ْوعبل ،فَّ ْو ِعل ،فَّ ْوعبل).
و ل
الثالبي املزيد ابلياء (فِ َعْيل ،فبعِيل ،فبّ ْعيِل ،فبّ ْعيبل ،فَّ ْعيَل ،فَّ َعْيل ،فِعِلِي،
و ل
فِ ْعلِي ،فَّ َعلِي ،يّب ْفعبل).
الثالبي املزيد ابلتضعيف مع هضعيف آحر ةو
البي املزيد حبرفني :وفيه
ل
الث ل
ترف( :فَّ َّع لل ،فِعِْلعِل ،فبّعبْلعِل ،فبّعبْلعبل ،فبّ َع ْلعِل ،فِعبلَّى ،فَّعبلَّى ،فِ ُّع ْوا ،فبّ َّع ْوا،
فِعَّْيل ،فَّ لعِْيل ،فَّعَّْيل ،فَّ ْعيَ لل).
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الثالبي املزيد ابهلضزة مع غ ها( :ةبفْعاا ،ةبفّْ َعوا ،ةَفّْ َعوا ،ةبفْعِيل،
وفيه
ل
ةَفْعِيل).
ِ
ِ
عاىل،
فاعيل ،فِ َ
فاعوا ،فاعيلَ ،
الثالبي املزيد ابأللف مع غ ها( :س ْفعااَ ،
ل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فبعا ِوا ،فبعايل ،فعالن ،فعبالن ،ف َعالن ،فبعالن ،فَّ َعْليَا ،فعبْنّلَى ،ف َعْنلى ،فبعْنلى،
اعل ،يَّ ْفعاا).
فَّ ْع َواا ،فَّ َع ْوىل ،فبّ ْعياا ،فَّ َعْيّلَىَ ،مف َ
الثالبي املزيد ابلتاء مع غ ها( :فّب ْعلِيت ،فّب ْعلَيت ،فَّ ْعلِيت ،فَّ ْعلَيت).
ل
ِ
ِ
ِ
الثالبي املزيد ابمليب مع غ ها( :م ْف َعيل ،بم ْفعيل ،بم ْف َعيلَ ،م ْفعيلَ ،م ْف َعيل).
ل
ِ
ِ
الثالبي املزيد ابلواو مع غ ها (ف َع َّوا ،فبّ َع َّوا ،ف ْع ِويل ،يّب ْفعبوا).
ل
الثالب لي املزيد ابلياء مع غ ها (فّب َعيَّل).
الثالبي املزيد بثالبة :وفيه الثالبلي املزيد ابلتضعيف مع غ ه( :فَ ِ
عاعلِل،
ل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فبّ َعيعِلِل ،فَعائ لل ،ف َع لالن ،فعب لالن ،فبع لالن ،فَّ َع لالنَ ،مفاع لل).
والثالبلي املزيد ابهلضزة مع غ ها( :إِفّْعبالن ،ةبفْعِالن ،ةَفْعِالن ،ةَفّْعبالن،
فاعالء ،فَّ َعْليَاء ،فَّ َع ْوالء ،فَّ ْعيَ َالء).
َ
والثالبلي املزيد ابأللف مع غ ها( :فبعايِيل ،فّبعلَوان ،فَّعلَوان ،م ِ
فاعنل).
ْ
ْ
َ
(م ْف َعيالءَ ،م ْفعِيالء).
الثالبي املزيد أبربعة :ب
ل

جملة العلوم العربية
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الرابعي:
اثنيًا :أبنية
ّ

اجملرد واملزيد فيه حبرف ةو ترفني.
والذي ب
وقفت عليه منها  63بناءً ،منها ل
اجملرد( :فَّ َعْلع ،فِ َعلبل ،فِ ْعلبل ،فبّ َعلِل ،فبّ ْعلِل ،فبّ ْعلَل ،فَّ َعلِل ،فَّ َعلبل،
الرابعي ل
فَّ َع ْلل ،فَّ ْعلبل ،فَّ ْعلبلَة).
ابعي املزيد حبرف :وفيه املزيد ابلتضعيف( :فِعبِلل ،فِ َعِلل ،فِ َعلُّل ،فِ َعلَّل،
الر ل
فبّعبِلل ،فِعِِلل ،فبعِِلل ،فبّ َعلَّل ،فَّ َعِلل ،فَّ َعلُّل ،فِ ْعلِ لل ،فبّ ْعلِ لل ،فبّ ْعلَ لل ،فبّ ْعلَلِل ،فَّ ْعلب لل).
الرابعي املزيد ابلنون( :فِ َعْنلِل ،فِ َعْنّلَل ،فبّعبْنلِل ،فَّ َعْنلِل).
الرابعي املزيد ابلواو( :فِعِلبوا ،فِ َعلبوا ،فَّعبلبوا ،فِ ْعلبوا ،فَّ ْعلبوا ،فّب َعولِل،
فَّ َعولِل ،فَّ َعولبل).
الرابعي املزيد ابلياء( :فِ َعلِيل ،فِ ْعلَيل ،فبّ َعلِيل ،فبّ ْعلِيل ،فَّ ْعلِيل ،فَّ ْعلَيل ،فِ َعْيلِل،
فِ َعْيّلَل ،فّب َعْيّلَل ،فَّ َعْيلِل).
الرابعي املزيد حبرفني :وفيه الرابعي املزيد ابلتضعيف مع غ ه( :فِ َع لالا،
فَّ َعلَالا ،فَّ ْعلَالا ،فِ َعلِيل ،فِ َعلالا ،فَّ َعلالا).
والرابعي املزيد حبرفني غ ِ التضعيف( :فِعالِيل ،فِ ْعلبالء ،فَّ ْعلِالء ،فَّ ْعلبالء،
فَّ ْعلَيوا ،فَعِْنالا ،فَّ َعْنالا ،فَعِْيالا ،فِْنّ َعلِيل).
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املطلب الثاين :طريقة سيبويه يف إيراد األبنية املفقودة.

والق د يف هذا املطلب بيان طريقة سيبويه يف إيراده لألبنية املفقودة
ومعاجلتها ،وسأعرضها وفق ن وصه؛ فقد جيضع البناءين والثالبة يف موضع
اتدا يف ةكثر من موضع ،كضا هناوا سيبويه األبنية
واتد ،ةو يعاجل بناءً و ً
ابلنة على فَّ ْقده من كالم العرب؛
املفقودة يف كتابه بطريقتني ،لإما ةن ي تفي
ل
فيقوا( :ال نعلب يف ال الم كذا) ،ةو (ليس يف ال ِ
الم كذا) ،ةو (ليس ِمن
ِ
وإما ةن يش إىل فقد البناء ويعاجله يف مسائل ال تاب وةمثلته،
كالمهب كذا) ،ل
اتتجاجا له.
اتتجاجا ابل َف ْقد ةو
ً

الطريقة األوىل :االكتفاء ابلتنبيه على فَـ ْقد البناء:

وقفت عليه يف ال تاب قوله« :وليس يف ال ِ
الم (إِفّْعب ٌل)»(.)1
ومما ب
َ
()2
ِ ِ
[وال (ةبفْعاا)َ ،وال
«وليس يف ال الم (ةبفْعيل)َ ،وال (ةَفّْ َعوا) َ ،
َ
(ةَفْعِيل)](.)4(»)3

( )1ال تاب .245/4
نسخيت الّضيورقي وابن معاىف( :ةبفّْ َع ْوا) ،ويف نسخة املدينة( :ةبفّْعب ْوا)َ ،تري ًفا.
( )2يف
َ
( )3ساقة من نسخة املدينة.
( )4ال تاب .247/4
جملة العلوم العربية
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()1
«وال نَعلب يف ال ِ
[وال (ةَفّْعبالن)](َ ،)2وال
،
الم (إِفّْعبالن)َ ،وال (ةبفْعِالن)
َ
َ
ب
()3
ِ
ذكره» .
شيئًا من هذا النلح ِو مل نَ ْ
«وليس يف ِ
كالم ِ
العرب (فاعبل)(.)5(»)4
َ
()7
)
6
(
ِ
«وليس يف ال ِ
(فاع ْوا)َ ،وال
الم
[وال (فَاعيل)] َ ،وال َ
َ
[(فاعْيل)] َ ،
َ
()8
ِ
ذكره» .
َ
(فاعالء)َ ،وال شيءٌ من هذا النلح ِو مل نَ ْ
ِ
ِ
عايل)(َ ،)9وال (فَعاىل) ،لإال للجض ِع(،)10
َ
«وليس يف ال الم شيءٌ َعلى (فَ ل
ِ
[وال (فبعالِل)](َ ،)11وال (فبعايِل)َ ،وال
نعلب يف ال الم (فبعا ِوا)َ ،
َ
[وال ب

( )1يف نب َسيف املوصلي وابن معاىف واملدينة( :ةَفْعِالن) ،ويف نسخة الّضيورقي( :إِفْعِالن) َتري ًفا.
( )2ه ضلة من تاشية نسخة املوصلي ونسخة ابن معاىف.
( )3ال تاب .248/4
( )4يف نسخة املدينةِ ( :
فاعل)َ ،تري ًفا.
( )5ال تاب .249/4
( )6ساقة من نسخة املوصلي.
نسخيت ابن يبقى واملدينة.
( )7ساقة من
َ
( )8ال تاب .250/4
نسخيت ابن معاىف
نسخيت املوصلي وابن معاىف( :فِعاىل) ،ويف نسخة الّضيورقي وتاشية
( )9يف
َ
َ
واملدينة( :فبعاىل).
«وال (فبعاا)َ ،وال (فَعاا) ،وال (فَعاىل)» ه ر ًارا.
( )10بعده يف نسخة الّضيورقيَ :
( )11ساقة من نسخة الّضيورقي.
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(فبعايِيل)]( ،)1وال [شيئًا](ِ )2
[وال (فِعاىل) مق ورًة َوال
ه.
ذكر
ن
مل
هذا
ن
م
َ
ْ
َ
َ
()4
ِ
ِ
ممدود ًة]( ،)3يَعين :ة لن (فعاىل) ليس يف ال الم البتلةَ» .
ِ ِ
ِ
[وال (فِعِلَى)](َ ،)5وال
علب يف ال الم (ف َعلَى)َ ،وال (فَعلَى)َ ،
َ
«وال نَ ب
()6
(فبّعبلَى)» .
ِ ِ ِ (ِ )7
[وال (فبعِالن)](َ ،)8وال شيئًا
علب يف ال الم (فعالن) َوال (فعبالن)َ ،
َ
«وال نَ ب
()9
ِ
ذكره» .
من هذا النلح ِو مل نَ ْ

نسخيت ابن معاىف واملدينة.
( )1ه ضلة من نسخة الّضيورقي وتاشية
َ
( )2يف الطبعاأل مجيعها ،ونب َسيف املوصلي وابن يبقى والّضيورقي( :شيءٌ) ،واملثبت ابلن ب مما
نسخيت ابن معاىف واملدينة.
يتلئب مع الت ضلة قبلها كضا يف تاشية
ُّ
َ
نسخيت ابن معاىف واملدينة.
( )3ه ضلة من نسخة الّضيورقي وتاشية
َ
( )4ال تاب  ،255/4وعبارة (يعين) ،مما يوتي ة لن ال الم بعدها ليس لسيبويه.
( )5ه ضلة من تاشية نسخة املوصلي ونسخة ابن معاىف.
( )6ال تاب .256/4
( )7يف تاشية نسخة املوصلي( :فِ َعالن) ،ويف طبعة الب ل اء وبعده يف نسخة الّضيورقي:
«(فِ ْعالن)»َ ،تري ًفا.
( )8ه ضلة من تاشية نسخة املوصلي ونسخة املدينة ،ووقع بعدها يف تاشية نسخة املوصلي:
« َوال (فَّعبالن)»َ ،تري ًفا.
( )9ال تاب .260/4
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«وال نَعلب يف ال ِ
الم (فَّ ْع َواا) َوال (فبّ ْعيَاا)(َ ،)1وال شيئًا ِمن هذا النلح ِو مل
َ
ب
()2
ذكره» .
نَ ْ
()4
()3
ِ
ِ ِ
حنو هذا ِم لّضا مل
َ
علب يف ال الم (ف َعْنلى) َوال (فعبنّْلَى) َ ،وال َ
«وال نَ ب
()5
ذكره» .
نَ ْ
«وال نَعلب يف ال ِ
الم (فِعبلَّى) َوال (فَّعبلَّى)(َ ،)6وال شيئًا ِمن هذا النلح ِو مل
َ
ب
()7
ذكره» .
نَ ْ
«وال نَعلب يف ال ِ
الم (فَّ ْعلَوان)(.)9(»)8
َ ب
()10
ِ
ِ
ِ
«[وال نَعلب يف ال ِ
الم (فبع لالن)َ ،وال (فعب لالن)  ،وال شيئا من هذا النلحو
َ ب
ذكره]»(.)11
مل نَ ْ
( )1قبلهضا يف نسخة الّضيورقي(« :فَّ ْعيَاا) َوال (فبّ ْع َواا) ،وال  ،»...وكالمها َتريف.
( )2ال تاب .260/4
نسخيت املوصلي واملدينة( :فَّ َعنْلى)َ ،تري ًفا.
( )3يف
َ
( )4يف نسخة املدينة( :فبعِْنّلَى).
( )5ال تاب .261/4
( )6يف نسخة املوصلي( :فبّعبلَّى)َ ،تري ًفا.
( )7ال تاب .261/4
( )8يف نسخة املوصلي( :فّب ْعلبوان)َ ،تري ًفا ،ويف نسخة ابن معاىف( :فّب ْعلَوان).
( )9ال تاب .262/4
يف ،ويف نسخة الّضيورقي:
( )10يف تاشية نسخة املوصلي( :فَّ َع لالن) ،و(فبّعب لالن) ،وكالمها َتر ٌ
(فِ َع لالن).
( )11ه ضلة من نسخة الّضيورقي وتواشي نب َسيف املوصلي وابن معاىف واملدينة.
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()1
[وال (فَّ ْعيَ َالء)](.)3(»)2
،
نذكرهَ ،وال (فَّ َعْيّلَى)
ْ
َ
عاا) ،وال (يّ ْفعوا)»(« .)4وال نَعلب يف ال ِ
ِ
الم
«وليس يف ال الم (يَّ ْف ٌ َ ب ب
َ
َ
ب
)
8
(
)
7
(
)
6
(
)
5
(
ِ
(فّب ْعيبل) [امسًا َوال صفةً] َ ،وال (فبعِيل) َ ،وال (ف َعْيل) َ ،وال شيئًا ِمن هذا
ذكره»(.)9
النلح ِو مل نَ ْ
()10
«وال نَعلب يف ال ِ
شيئا ِمن هذا اللنح ِو مل
الم (فبّ َعَّيل) َوال (فبّ َعْيَّلل) َ ،وال ً
َ ب
ذكره»(.)11
نَ ْ
الم (فِعِلِي) ،وال (فَّعلِي) ،وال [(فِعلِي)]( )12لإال ِاب ِ
«وليس يف ال ِ
هلاء»(.)13
ْ
َ َ َ
َ

( )1يف نسخة ابن معاىف( :فَّ َعْي َالء) ،ممدود ًة.
( )2ه ضلة من نسخة ابن معاىف.
( )3ال تاب .263/4
( )4ال تاب .265/4
( )5يف تاشية نسخة ابن معاىف( :فَّ ْعيَل) ،ويف نسخة املدينة( :فبّ ْعيَل)َ ،تري ًفا.
( )6ساقة من نسخة الّضيورقي.
نسخيت املوصلي وابن معاىف( :فّب ْعيِل).
( )7يف
َ
( )8يف نسخة املوصلي( :فَعِيل) ،ويف تاشيتها( :فِيَّ ْعل) ،ويف نسخة املدينة( :فبّ َعْيل) ،وكله
يف.
َتر ٌ
( )9ال تاب .267/4
ِ
«(وال
( )10يف طبعاأل در بنربغ وبوالق والب ل اء( :فّب َعْيلل)َ ،تري ًفا ،وبعده يف نسخة الّضيورقيَ :
فِعَّْيل)» ،وليس هذا موضعه.
( )11ال تاب .267/4
( )12ساقة من نسخة املدينة ،ويف نسخة املوصلي( :فِعِلَّى ،فَّ َعلَّى ،فِعِلَّى)َ ،تري ًفا وه ر ًيرا.
( )13ال تاب .268/4
جملة العلوم العربية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

29

«وال ي و بن يف ال ِ
الم (فَّ لعِْي ٌل)(.)2(»)1
َ
«وليس يف ال ِ
الم [(فَّ َّعْيل)َ ،وال](( )3فِ َّعْيل)(.)5(»)4
َ
()7
)
6
(
الم (م ْفعِيل) [ ،وال ِ
«وال نَعلب يف ال ِ
[وال
يل)] َ ،وال ب
َ ب
َ
(م ْف َعيل)َ ،
َ
(م ْفع ٌ
ب
()9( )8
ِ
(م ْف َعيالء)] » .
(م ْفعيالء)َ ،وال ب
َ
ِ ()10
ِ
ِ
يل)»(.)11
َ
يل) َ ،وال (فبّ ْعل ٌ
«وليس يف ال الم (فَّ ْعل ٌ

( )1يف نسخة املوصلي( :فَّعَّْيل).
( )2ال تاب .268/4
نسخيت املوصلي وابن معاىف ،وبعدها يف تاشية نسخة املوصليَ (« :وال
( )3ه ضلة من تاشية
َ
فِعَّل)» ،زائدةً وال وجه هلا.
ِ
يف.
( )4يف نسخة الّضيورقي( :فّب لعِيل) ،و(ف لعِيل) ،وكالمها َتر ٌ
( )5ال تاب .268/4
( )6يف نب َسيف ابن حروف وابن معاىف واملدينةَ ( :م ْف َعيل) ،وهو يف نسخة الّضيورقي مضبوطًا على
البناء نفسه.
نسخيت املوصلي وابن معاىف ،ويف نسخة املدينةِ ( :م ْف َعيل).
( )7ساقة من
َ
( )8ه ضلة من تاشية نسخة املوصلي.
( )9ال تاب .268/4
يل).
( )10يف إتدى ةصوا طبعة در بنربغ ( ،)Lونب َسيف ابن يبقى والّضيورقي واملدينة( :فَّ ْعلَ ٌ
( )11ال تاب .268/4

30

البناء املفقود يف كتاب سيبويه
د .علي بن موسى بن حممد شبي

()3
الم (فَّعلَيت)( ،)1وال (فبّعلَيت)( ،)2وال (فِ
[وال
،
)
ل
ي
ل
ع
َ
ْ
ْ
َ ْْ
«وليس يف ال ِ ْ ْ
َ
َ
َ
()5
)
4
(
ِ
ِ
ذكره» .
(فبّ َعليل)] َ ،وال شيءٌ من هذا النلح ِو مل نَ ْ
ِ
[وال (فَّ َع ْلن)(َ ،)7(])6وال َشيءٌ ِمن هذا النلح ِو
«وليس يف ال الم (فّب ْعلبن)َ ،
َ
()8
ذكره» .
مل نَ ْ
«وال نَعلب يف ال ِ
الم (هِْفعبل)َ ،وال (هَّ ْفعِل)َ ،وال شيئًا ِمن هذا النلح ِو مل
َ
ب
()9
ذكره» .
نَ ْ
الم (م ْفعل) بِغ ِ ِ
الم ِ
اهلاء ... ،وليس يف ال ِ
«وليس يف ال ِ
(م ْفعبل)َ ،وال
َ ب
َ
َ
()10
ِ
ذكره» .
شيءٌ من هذا النلحو مل نَ ْ

طرة نسخة ابن حروف ،ونب َسيف املوصلي وابن معاىف واملدينة( :فَّ ْعلِْيت) ،وهو يف نسخة
( )1يف ل
الّضيورقي مضبوطًا على البناء نفسه.
طرة نسخة ابن حروف ،نب َسيف املوصلي وابن معاىف( :فّب ْعلِْيت) ،وهو يف نسخة الّضيورقي
( )2يف ل
مضبوطًا على البناء نفسه.
نسخيت املوصلي وابن معاىف( :فِ َعلِْيل) ،ويف نسخة املدينة( :فِ ْعلِْيل)َ ،تري ًفا.
( )3يف
َ
( )4ه ضلة من نسخة املوصلي.
( )5ال تاب .269/4
طبعيت بوالق والب ل اء ونسخة املدينة( :فَّ ْعلَن)َ ،تري ًفا.
( )6يف َ
( )7ه ضلة من النب َسيف مجيعها ،وبعده يف نسخة ابن معاىفَ « :وال (فّب ْعلَن)َ ،وال (فَّ ْعلِن)».
( )8ال تاب .270/4
( )9ال تاب .272/4
( )10ال تاب .273/4
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«وليس يف ال ِ
الم (فَّ ْوعبل)(َ ،)1وال (فبّ ْوعبل)(َ ،)2وال شيءٌ ِمن هذا النلح ِو مل
َ
()3
ذكره» .
نَ ْ
علب يف ال الم (فِ َع َّوا)َ ،وال (فّب َع َّوا)َ ،وال شيئًا ِمن هذا النلح ِو مل
َ
«وال نَ ب
()4
ذكره لَك» .
نَ ْ
ِ
[وال (فِ ُّع ْوا)](َ ،)5وال شيءٌ ِمن [هذا]( )6النلح ِو
«وليس يف ال الم (فبّ َّع ْوا)َ ،
َ
()7
ذكره» .
مل نَ ْ
()8
ِ
«وليس يف ال ِ
ذكره»(.)9
الم (فِعِلب ٌ
وا) َ ،وال شيءٌ من هذا النلح ِو مل نَ ْ
َ
()11( )10
ِ
«وليس يف ال ِ
الم (ف ُّعل) » .
َ

( )1يف نسخة الّضيورقي( :فَّ ْو َعل)َ ،تري ًفا.
( )2بعده يف نسخة البح يَ « :وال (فَّ ْو ِعل)».
( )3ال تاب .274/4
( )4ال تاب .274/4
( )5ه ضلة من نسخة املوصلي.
( )6ه ضلة من طبعة بوالق ،ونب َسيف املوصلي وابن يبقى والّضيورقي والبح ي.
( )7ال تاب .275/4
وا)».
وا)َ ،وال (فِ َعلب ٌ
( )8بعده يف نسخة املوصليَ « :وال (فَّعبلب ٌ
( )9ال تاب .276/4
( )10يف نسخة املوصلي( :فَّ ُّعل).
( )11ال تاب .276/4
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ِ
ِ
ذكرهَ ،وال
«وليس يف ال الم (فَّ ْعلبل)َ ،وال شيءٌ من هذا النلح ِو مل نَ ْ
َ
()1
(فِ ْعلبل) .
ِ ِ ()2
ِ
ذكره.
علب يف ال الم (فَع لل) َ ،وال شيئًا من هذا النلح ِو مل نَ ْ
َ ...وال نَ ب
 ...وال نَعلب يف ال ِ
الم [(فبعِ لل)َ ،وال](([ )3فَّعب لل)َ ،وال](( )4فِعب لل)َ ،وال شيئًا
َ ب
ِ
ذكره.
من هذا النلح ِو مل نَ ْ
ِ ِ ()5
ِ
ذكره لَك»(.)6
َ ...وليس يف ال الم (فبعل) َ ،وال شيءٌ من هذا النلح ِو مل نَ ْ
«وليس يف ال ِ
الم (فِعِْلعِل)َ ،وال (فبّعبْلعبل)(َ ،)7وال شيءٌ ِمن هذا النلح ِو مل
َ
()8
ذكره لَك» .
نَ ْ
الم ِمن ِ
بناأل األر ِ
بعة َعلى ِ
«فَليس يف ال ِ
مثاا (فَّ ْعلبل)َ ،وال (فّب ْعلِل)(َ ،)9وال
شيء ِمن هذا النلح ِو مل نَذكره ،وال (فبّعلِل) ،لإال ة ْن ي و َن حمذوفًا ِمن ِ
مثاا
ْ َ َ
َ
ٌ
()10
(فبعالِل)» .
( )1يف نسخة املوصلي( :فِ ْعلَل)َ ،تري ًفا.
( )2يف نسخة الّضيورقي ،وبعده يف نسخة املوصليَ « :وال (فَّعب لل)» ،وليس هذا موضعه.
( )3ه ضلة من النب َسيف مجيعها عدا نسخة الّضيورقي.
( )4ساقة من نب َسيف ابن حروف والّضيورقي واملدينة.
( )5يف نسخة املوصلي( :فبعِل) ،ابلتخفيف َتري ًفا ،ويف نسخة البح ي( :فِعب لل) ،م لرًرا.
( )6ال تاب .277/4
( )7بعده يف تاشية نسخة املوصليَ « :وال (فّبعبلْعِل) َوال (فّب َعلْعِل)».
( )8ال تاب .278/4
( )9بعده يف تاشية نسخة املوصليَ « :وال (فَّ َعلبل)َ ،وال (فِ َعلبل)».
( )10ال تاب .289/4
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«وال نَعلب يف ِ
بناأل األر ِ
بعة َعلى مثاا (فَّ َع ْولبل)َ ،وال (فبّ َع ْولِل)(َ ،)1وال شيئًا
َ ب
()2
ِ
ذكره» .
من هذا النلح ِو مل نَ ْ
«[وليس يف ِ
بناأل األر ِ
بعة على مثاا (فِ ْعلبوا)(َ ،)3وال شيءٌ ِمن هذا النلح ِو
َ
()4
ذكره]» .
مل نَ ْ
«وال نَعلب يف بنا ِأل األر ِ
بعة (فَّ ْعلَيب ًوال)َ ،وال شيئًا ِمن هذا النلح ِو مل
َ
ب
()5
ذكره» .
نَ ْ
«وال نَعلب يف ِ
بناأل األر ِ
بعة شيئًا َعلى (فَّ َعْيلِل)(َ ،)6وال شيئًا ِمن هذا النلح ِو
َ ب
ذكره»(.)7
مل نَ ْ
ِ ِ
ِ
ذكره»(.)8
علب يف ال الم (فَّ ْعليل)َ ،وال شيئًا من هذا النلح ِو مل نَ ْ
َ
«وال نَ ب

( )1يف النب َسيف مجيعها( :فَّ َع ْولِل).
( )2ال تاب .291/4
نسخيت الّضيورقي والبح ي( :فِ َعلبوا).
( )3يف
َ
( )4ه ضلة من إتدى ةصوا طبعة درنبورغ ( ،)Aوطبلرة نسخة ابن حروف ،ونب َسيف املوصلي
والّضيورقي والبح ي.
( )5ال تاب .292/4
( )6يف نسخة ابن حروف( :فِ َعْيلِل) ،ويف نسخة الّضيورقي( :فَّ َعْيّلَل)َ ،تري ًفا ،ويف نسخة ابن
معاىف( :فِ َعْيّلَل) ،ويف تاشيتها( :فَّ ْعلَيل).
( )7ال تاب .293/4
( )8ال تاب .293/4
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«وال نَعلب يف ال ِ
الم (فِْنّ َعلِيل)َ ،وال (فِعالِيل)َ ،وال شيئًا ِمن هذا النلح ِو مل
َ
ب
()1
ذكره» .
نَ ْ
()2
«وال نَعلب َ ِ
[وال (فَعِيالا)](َ ،)3وال شيئًا
مثاا (ف ْعلبالء)َ ،وال (فَّ ْعلَالا) َ ،
َ
ب
()4
ِ
ذكره» .
من هذا النلح ِو مل نَ ْ
الم (فَّعلبالء)([ ،)5وال (فَّعلِالء)]( ،)6واأللِف لِ ِ
لتأنيث ةو
َ ب
َ ْ
علب يف ال ِ ْ
َ
«وال نَ ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف حامسةً.
ذكره فيضا حلقْته األل ب
لغ ِ التأنيث ،ةو شيئًا من هذا النلح ِو مل نَ ْ
()8
ِ ()7
ِ ِ
ِ
[وال (فبّعبْنلِل)](،)9
[وال (ف َعْنلل)] َ ،
علب يف ال الم (فَّ َعْنلل) َ ،
َ ...وال نَ ب
ِ
ذكره»(.)10
َوال شيئًا من هذا النلح ِو مل نَ ْ
( )1ال تاب .294/4
نسخيت ابن حروف واملوصلي( :فَّ َعلَّالا) ،مضبوطًا بفتح
( )2يف طبعة در بنربغ( :فَّ َعلَالا) ،ويف
َ
الفاء وكسرها ،ويف نسخة الّضيورقي( :فَّ َعلَّالا) ،ابلفتح وتده ،ويف نسخة ابن معاىف:
(فِ َع لالا).
طرة نسخة ابن حروف( :فَعِنْالا) ،ويف نسخة
( )3ساقة من
َ
نسخيت ابن معاىف واملدينة ،ويف ل
املوصلي( :فَّ َعْنالا) ،ويف نسخة ابن معاىف( :فِعِْنالا)َ ،تري ًفا.
( )4ال تاب .296/4
( )5يف نسخة املدينة( :فبّ ْعلبالء)َ ،تري ًفا.
( )6ساقة من النسيف مجيعها عدا نسخة ابن معاىف ،ففيها( :فِ ْعلبالء) ،ه ر ًارا.
( )7يف نسخة ابن معاىف( :فِ َعْنّلَل).
ونسخيت ابن معاىف واملدينة.
( )8ه ضلة من تاشية نسخة املوصلي
َ
( )9ساقة من النسيف مجيعها عدا نسخة املوصلي ،ففيها( :فَّ َعْنّلَل)َ ،تري ًفا.
( )10ال تاب .297/4
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ِ
ِ
ِ
ذكره.
علب يف ال الم َعلى مثاا (فَّعَّ لل)َ ،وال شيئًا من هذا النلح ِو مل نَ ْ
َ
«وال نَ ب
ِ
ِ
ِ
ِ
علب يف ال الم َعلى مثاا (فَّ َعلل)َ ،وال شيئًا من هذا النلح ِو مل
َ ...وال نَ ب

ذكره»(.)1
نَ ْ
ِ ِ
ِ
[وال (فِ ْعلِ لل)](َ ،)2وال شيئًا ِمن
علب يف ال الم َعلى مثاا (فبّ ْعل لل)َ ،
َ
«وال نَ ب
()3
ذكره» .
هذا النلح ِو مل نَ ْ
الم َعلى ِ
«وال نَعلب يف ال ِ
مثاا (فَّ َعِلل)(َ ،)4وال (فِ َعِلل)(َ ،)5وال (فِعبِلل)(،)6
َ ب
ِِ
ِ
ذكره»(.)7
وال (ف َعليل)َ ،وال شيئًا من هذا النلح ِو مل نَ ْ
الطريقة الثانية :التنبيه على فَـ ْقد البناء مع معاجلته يف املسائل.

وهي الطريقة األحرى اليت فيها عرض لألبنية املفقودة ،ويف هذه الطريقة
اتتجاجا ةو ﺄﺗويال،
يضيف إىل ن له على ال َف ْقد معاجلتَه لبعض املسائل هبا،
ً
ويستعيض يف ٍ
ةتيان عن البناء مبثاله ،ليبني عن فَّ ْقده يف كالم العرب.

( )1ال تاب .298/4
( )2ساقة من النسيف مجيعها عدا نسخة ابن معاىف ،ففيها( :فَّ ْعلب لل).
( )3ال تاب .299/4
( )4يف نب َسيف ابن حروف وابن يبقى واملدينة( :فّب َعِلل)َ ،تري ًفا ،ويف نسخة املوصلي( :فَّ َعلُّل).
نسخيت املوصلي وابن معاىف( :فِ َعلَّل).
طبعيت در بنربغ وبوالق( :فّب َعِلل)َ ،تري ًفا ،ويف
َ
( )5يف َ
ِ
سخيت ابن حروف واملوصلي( :فبّ َعلَّل) ،ويف نسخة
( )6يف طبعة الب ل اء( :فبّ َعلل)َ ،تري ًفا ،ويف نب َ
ابن معاىف( :فِ َعلُّل) ،ويف نسخة املدينة( :فبعِلِل).
( )7ال تاب .303/4
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ائدا»(،)1
ابب ِعلَ ِل ما ََتعلبه ز ً
اباب هرمجه بقوله« :هذا ب
وقد عقد سيبويه ً
ضضنه مجلةً من األبنية املفقودة حيتج هبا على زايدة األ ِ
ترف يف بعض األلفاظ،
ل
ل
هؤدي ةصالته إىل فَّ ْقد
وما حي ب عليه ابلزايدة من هذه األترف هو ما ل
البناء( ،)2وبعض هلك األبنية هناوهلا سيبويه يف ةبواب الت س والت غ  ،وبيان
ذلك اآليت:
(فِعُل)
()3
ِ ِ
وجه سيبويه
يقوا سيبويه« :ليس يف ال الم (فعبل)»  ،وهبذا القاعدة ل
مسألتَني ،إتدامها يف الوقف واألحرى يف اإلعالا.
الضضة =تر ِ
ِ
كة الرفع اإلعرابية إىل
لةما املسألة األوىل :فهي يف الوقف بنقل
الساكن ال حيح قبلها ،مما لةوله م سور ،ذلك ةهنب يقولون( :هذا بَ ب ْر) ،مما
ِ
يؤدي إىل البناء املفقود (فِعبل) ،لذا «قالوا:
لةوله فتح ،ومل يقولوا :هذا ع بد ْا؛ ألنه ل
ِِ ِِ
ألوِا؛ ألنله
(هذا عد ْاَ ،وفس ْل)؛ فَأهبعوها ال سرَة األبوىل؛ َومل يَفعلوا ما فعلوا ِاب ل
ليس ِمن ِ
كالمهب (فِعبل)»(.)4
وجيري ذلك يف املهضوز حنو لِ
يفرون منه إىل
(الرْدئ) ،فعند بعض بين ليب ،ل
إهباعا فيقولون( :هو ال ِرِدئ) ،ب سرهني؛ « َك ِرهوا
َتريك الساكن حبركة الفاء ً
( )1ال تاب .307/4
غرض سيبويه من الباب يف :شرح الرماين ( 435/1هح .العبد اللطيف) ،شرح
( )2ينظر ب
اهلس وري .432/2
( )3ال تاب .244/4
( )4ال تاب .173/4
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بعد ال سرِة ،ألنله ليس يف ال ِ
ظ الستن ا ِر
الم (فِعبل) ،فَّتَن َّ بوا هذا اللف َ
الض َّضةَ َ
ل
هذا يف ِ
كالمهب»(.)1
واملسألة األحرى :يف إعالهلب حنو ِ
(مْيزانَ ،وِمْيعاد) ،بقلب الواو فيهضا ايءًا،
لضضة( ،)2لذا جعل سيبويه قلبَهب الواو ايءًا
لس وهنا إبر كسر ،والو باو ب
بعض ا ل
ل راهتهب الواو ساكنةً بعد كسر =نظ َ استثقاهلب (فِعبل) ،ةيَ « :كضا يَ رهون
الم ة ْن ي سروا ةَوَا ٍ
بعد ال سرِة تىت إنله ليس يف ال ِ
ضضوا
ترف َويَ ُّ
الض لضةَ َ
ل
َ
ل
الثاينَ حنو (فِعبل)»(.)3
(فَـ َعلْع)

(ت َ ْرببَر) ،وهقريره الزايدة فيه بت رير العني والالم منه،
يقوا سيبويه عن لفظ َ
ِ
(ص َض ْح َض ٌح)؛ ألنلك
ووزنه (فَّ َعْل َعل)( ،)4ملح ًقا
(ت َ ْرببٌَّر) َو َ
«وَكذلك َ
اباضاسيَ :
ل
تذفت الزايدةَ [األح ةَ ،وهي الراء]( )5مل ي ن فِ ْعل ما بقي َعلى ِ
مثاا فِ ِ
عل
لو
َ
َ لب
َ ْ ب
َ
ِ ِ
ِ
تذفت الباءَ لَ ار إىل
ب)(َ ،)6ولو
َ
(ت َ ْرب َ
ثلَ :
األربعة[ ،ألنله ليس يف ال الم م ب
( )1ال تاب  ،177/4وهنظر املسألة يف :األصوا  ،377 ،373/2شرح الس ايف ،128/16
 ،136الت ضلة ،للفارسي  ،197شرح الرماين ( 94 ،76/1هح .العبد اللطيف).
( )2ينظر :اا ائة  ،329/2نتائج الف ر .84
( )3ال تاب  ،335/4وهنظر املسألة يف :املقتضب  ،211/1األصوا  ،261/3شرح الس ايف
( 333/1هح .ابن اثين) ،شرح الرماين ( 557/2هح .العبد اللطيف).
( )4ينظر :ال تاب .278/4
( )5ساقة من النسيف مجيعها عدا نسخة ابن معاىف.
(ج َع ْفر).
( )6يف نسخة ابن معاىفَ :
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مثاا األر ِ
(ترب) ،فَلب ي ِ ر َعلى ِ
بعة]( ،)2(»)1فهو ينفى الوهب أب لن الزايدة فيه
َ ْ
َ ََ
ابعي ،بتقليب األوجه املتوقلعة على اتتضاا اإلحلاق ،فلو تذف
لإلحلاق ابلر ل
=ت َ ْربر ،بوزن (فَّ َع ْلل) ،ولو تذف منه الراء ،لقيل:
الباء منه ،لقيلَ :ت َربَّ َ
ابعي.
َت َ ْرب َ
ب ،بوزن (فَّ َع ْلع) ،وكالمها بناء مفقود من الر ل
ويف موضع آحر حيتج لزايدة ةلف (محاطة) ب َف ْقد بناء (فَّ َع ْلل) ،لو قيل
ت ،فسقوط ةلفها دليل زايدهتا ،وكوهنا
أبصالتها ،وابالشتقاق يف قولكَ :محَطْ ب
مثاا األر ِ
على زنة (فَعالة) ،يقوا سيبويه« :وةما ما ال َجييء َعلى ِ
بعة َوال
َل
ب
ِ
لت:
ااضسة ،فَهو بِّضنز ِلة الذي يب ُّ
شتق ِمنه ما ليس فيه زايدةٌ ،ألنل َ
ك إذا قب َ
ِ
ت) ،ألنله
(محاطةٌ) َو(يَّ ْرببوعٌ) كان هذا ب
ت) َو َ
َ
املثاا بِّضنز ِلة قول َ
(محَطْ ب
(ربَّ ْع ب
كَ :
ِ
ليس يف ال ِ
الم مثلٍ َ :
وج)»(.)3
(د ْملب ٍ
ثلَ :
(سبَطْر) َوال م ب
ب
(فُـ َعلِل ،فَـ َعلِل)
من مذهب سيبويه ةن (عبلَبِة) خم لفف من (عبالبة=فبعالِل) حبذف ةلفه،
ِ
ابعي ،واستدا على ذلك ةيضا بتوايل
و ل
اتتج لذلك ب َف ْقد بناء (فبّ َعلل) من الر ل
ةربع متحركاأل فيه ،وليس ذلك يف شيء من األبنية ،فّليس يف (عبلَبِة) « لإال
ِ
ة ْن ي و َن حمذوفًا ِمن ِ
ِ
بع
مثاا (فبعالِ ٍل) ،ألنله ليس ٌ
ترف يف ال الم هَتواىل فيه ةر ب
َ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ليل َعلى
تحركاأل؛ َوذلك( :عبلَبِ ٌ
ة) ،إلّنا بتذ ْ
فت ب
األلف من (عبالبة)َ .وال لد ب
بم ل
( )1ساقة من النسيف مجيعها عدا نسخة ابن معاىف.
( )2ال تاب  ،301/4وهنظر املسألة يف :األصوا  ،213/3التعليقة .277/4
( )3ال تاب  ،312/4وهنظر املسألة يف :األصوا  ،235/3شرح الس ايف ( 244/1هح .ابن
اثين) ،شرح اهلس وري .464/2
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املثاا لإال و ب ِ
ذلِك ةنله ليس شيء ِمن هذا ِ
ة
قوا :عبجالِ ٌ
جائز فِيه؛ هَ ب
مثاا (فبعال ٍل) ٌ
ٌ
َ
ةَ ،و بد َو ِاد ٌم َو بد َوِد ٌم»(.)1
ة َوعب َ لِ ٌ
ةَ ،وعب الِ ٌ
َوعب َجلِ ٌ
(جنَ ِدا) ،فقد قاسه سيبويه على (عبلَبِة) يف فَّ ْقد البناء (فَّ َعلِل) ،ويف
لةما َ
ِ
(جنَ ِدا)،
«وقالواَ :
كونه خم لففا من (فَّ َعالل) ،حبذف ةلفه ،جاء يف ال تابَ :
ِ
فَحذفوا ةلِف ال ِ
ف (عبالبِة)»(.)2
ّجنَاد ِاَ ،كضا َتذفوا ةل َ
َ َ

(فَـ َعلُل)
قياسا
مذهب سيبويه يف َ
(عَرهبن) ،ةهنا خم لففة من ( َعَرنْ بُت) ،حبذف النونً ،
(عَرنْ بُت)َ ،كضا
(عَرهبن)َ ،وإلّنا تذفوا نو َن َ
على تذف ةلف (عبلَبِة)« ،قالواَ :
ِ
استثقاا هوايل احلركاأل،
ف (عبالبِة)»( ،)3وفيه فَّ ْق بد البناء (فَّ َعلبل) ،و
ب
تذفوا ةل َ
ابعي.
فال ي ون من الر ل

(فُـ ْعلَل)
(جْن َد ٍب ،عبْن َ ٍل،
ب َف ْقد هذا البناء ةببت سيبويه زايدة النون يف حنو ب
ب) ،ووزهنن (فّبْنّعل)( ،)4فالنون فيها «زائدةٌ ،ألنله ال َجييء َعلى ِ
عبْنظَ ٍ
مثاا
ل َ
ب
( )1ال تاب  ،289/4وهنظر املسألة يف :املقتضب  ،67/1األصوا  ،184/3شرح الس ايف
( 90/1هح .ابن اثين)239/5 .ب.
( )2ال تاب  ،289/4وهنظر املسألة يف :األصوا  ،184/3شرح الس ايف ( 90/1هح .ابن
اثين) ،املن ف ،البن جين .27/1
( )3ال تاب  ،289/4وهنظر املسألة يف ،324 ،323/4 :واألصوا  ،184/3شرح الس ايف
( 90/1هح .ابن اثين) ،املسائل احللبياأل .378-377
( )4ينظر :ال تاب .269/4
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ِ
ةكثر ذلِك النلو بن [اثبتةٌ]( )1فِيه»(،)2
(فبّ ْعلَل) شيءٌ لإال َو ب
ترف الزايدة ٌ
الزم لهَ ،و ب
ٍ
(جْن َد ٍب) ،وهو االشتقاق،
ويف موضع اتا ةضاف دليال آحر لزايدة النون من ب
ب) ،فَ ا َن هذا بِّضنز ِلة اشتقاقِك ِمنه ما ال نو َن
«[ألنلك هَ ب
(ج بد َ
قواَ :
ِ ()4( )3
فيهن ،جلاءأل على بناء مفقود من كالمهب.
فيه] »  ،فلو قيل أبصالة النون ل
وعضده
ولفقد بناء (فبّ ْعلَل) ذهب سيبويه إىل زايدة التاء من (هب ْد َرة) ،ل
ِ
أل»( ،)5وي ون وزنه عنده (هّب ْف َعل)(.)6
ابالشتقاق ،فّ «إلّنا هو من َد َرةْ ب

(فَـ ْعلُل)
ضب ،وهَّ ْرهبب) ،ل َف ْقد بناء (فَّ ْعلبل) ،لو
ت ب سيبويه بزايدة التاء يف حنو (هَّْن ب
الم شيء على ةر ِ
بعة
قيل أبصالة التاء فيها« ،فَإلّنا التاءب زائدةٌ ألنله ليس يف ال ِ ٌ َ
ةترف ليس ةولبه زائد ًة ي و بن على هذا ِ
ٍ
البناء ،ألنله ليس يف ال ِ
الم (فَّ ْعلبل)»(.)7
َ
ل

( )1يف طبعة الب ل اء ،ونب َسيف ابن حروف واملوصلي وابن معاىف واملدينة( :اثنيةٌ) ،ويف نسخة ابن
يبقى( :زائدةٌ) ،وكله جائز يف وصف النلون.
( )2ال تاب .320/4
( )3ساقة من نب َسيف ابن حروف وابن يبقى واملدينة.
( )4ال تاب  ،321/4وحنوه يف  ،269 /4وهنظر املسألة يف :األصوا  ،240/3املن ف،
البن جين .165/1
( )5ال تاب  ،196/3وهنظر املسألة يف :األصوا  ،242/3شرح الس ايف ،188-187/11
التعليقة .13-12/3
( )6ينظر :ال تاب .270/4
( )7ال تاب  ،196/3وحنوه يف  ،315/4وهنظر املسألة يف :األصوا  ،242 ،80/2شرح
الس ايف ( 259/1 ،187/11هح .ابن اثين).
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و(هَّ ْرهبب) بزنة (هَّ ْفعبل)( ،)1وفيها دليالن على زايدهتا ،ولو مل ي ن فيها إال
دليل واتد حل ضت ابلزايدة ،كضا ت ضت بزايدة اتء (هَّْتّ بفل) ،وإن مل ي ن فيه
ضضا يب لبني لَك ة لن التاء فيه زائدة
دليل االشتقاق ،ويف موضع آحر يقوا« :فَ ل
ِ ِ
ِ
(ج ْع بفر)َ ،وكذلِك التَّّْتّ بفل َوالتُّّْتّ َفل،
التَّّْن ب
ليس يف ال الم َعلى مثااَ :
ضب
ب؛ ألنله َ
ِ
ِ
(ج ْع بفر)( ،)2فَهذا بِّضنز ِلة
ليس يف ال الم َعلى مثااَ :
أل لهنب قد قالوا :التَّّْتّ بفلَ .و َ
ما اشتب َّق ِمنه ما ال اتءَ فيه»(.)3

(فَـ ْعلُلة)
ب َف ْقد هذا البناء من كالمهب ،ت ب بزايدة واو (قَّ ْرنّب َوةٌ) ،وه ون على
(فَّعلبوة)( ،)4وجعلها مبنزلة الواو من ِ
(ح ْرَوٍع) ،ةي :مبنز ِلة ما ةَذهب و َاوه
َْ
ِ
ت فيه
ت مملا ذهبَ ْ
«و لةما (قَّ ْرنّب َوةٌ) فَهي بِّضنزلة ما اشت َق ْق َ
االشتقا بق ،يقوا سيبويهَ :
الواو حنو ِ
عف؛ ألنله ليس يف ال ِ
الض ِ
الم َعلى
(ح ْرَوٍع) :فِ ْع َوٍا ،ألنله ِمن التل ُّ
خرع َو ل
ب
ٍ ()5
ِ
مثاا( :قَ ْحطببة)» .
(اِفْـعُل)

( )1ينظر :ال تاب .270/4
(ج ْع َفر).
( )2يف نسخة ابن معاىف :ب
( )3ال تاب  ،315/4وحنوه يف ،270 ،237/4 ،196/3 :وهنظر املسألة يف :األصوا
 ،242 ،206/3شرح الس ايف ( 259/1هح .ابن اثين) ،التعليقة .13-11/3
( )4ينظر :ال تاب .275/4
( )5ال تاب  ،315/4وهنظر املسألة يف :األصوا  ،236/3شرح الس ايف ( 256/1هح .ابن
اثين) ،التعليقة .290/4
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ضب مهزة الوصل فيضا كانت عينه مضضومة ،وكان
يذكر سيبويه يف هوجيهه ل
ةصلها ةن ه ون م سورة يف ةوا اللفظ ،حنو (ابقّْتبل ،ابستب ْ ِ
ف ،اب ْتتبِقَر،
ضع َ
ْ ْ
ل
ِ
ِ
ِ
ساكن
ف ِمن املضضوم إ ْذ مل يَ ْن بَينهضا لإال
اب ْت ِرِْْن َب)؛ «ذلك ةنل َ
بت األل َ
ك لقر َ
ٌ
وجه و ٍ
بعدها ضضةٌ ،وةرادوا ة ْن ي و َن العضل ِمن ٍ
اتدَ ،كضا فعلوا
َ
فَ رهوا كسرًة َ َ ل َ
ب
ِ
َج َدر ،ألنله ليس يف ال ِ
ترف ة لَولبه
الم ٌ
ذلك يف :بم بذ ب
اليوم اي فىتَ .وهو يف هذا ة ْ ب
ضضوم»(.)1
سور َوالثلاين َم ٌ
َم ٌ

( َم ْفعُل)
(م ْفعب ٍل)،
اسب الزمان ةو امل ان من (يَّ ْفعبل) ،على َ
يذكر سيبويه ةنه مل يبنب ب
بدون اهلاء ،ل َف ْقد هذا البناء يف كالمهب ،وهفس ذلك َتاشي العرب بناء امسَي
الزمان وامل ان من املضارع املضضوم العني (يَّ ْفعبل) على صيغته ،وعبدوِهلب إىل
ِ
ضضوما
ال يغة
ل
«وة لما ما كا َن (يَّ ْفعب بل) منه َم ً
األحف َ
(م ْف َعل) ،يقوا سيبويهَ :
فهو بِّضنز ِلة ما كا َن (يّ ْفعل) ِمنه مفتوتا ،ومل يّبنوه َعلى ِ
مثاا( :يَّ ْفعب بل)؛ ألنله
ً َ َْ
ََ
ِ
ِ
سبيل َوكان َم به إىل إتدى
ليس يف ال الم َ
(م ْفعب ٌل) ،فَ ل
لضا مل يَ ْن إىل ذلك ٌ
احلركتَني ةَلْزموه ةحفَّهضاَ .وذلِك قولبك :قَّتَ َل يَّ ْقتب بلَ ،وهذا ال َّض ْقتَ بلَ .وقالوا:
()2
ام»(.)3
ومَ ،وهذا ال َّض َق ب
[قام] يَّ بق ب
َ
( )1ال تاب  ،146/4وهنظر املسألة يف :املقتضب  ،81/1األصوا  ،386/2شرح الس ايف
.74/16
( )2ه ضلة من نسخة ابن يبقى.
( )3ال تاب  ،90/4وحنوه يف  ،273/4وهنظر املسألة يف :األصوا  ،142/3الس ايف النحوي
 ،235-234الت ضلة ،للفارسي .527 ،526
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(يُـ ْفعُل ،يُـ ْفعُول)

مذهب سيبويه يف اللفظني (يّب ْع بفر ،ويب ْس بروع) ،ة لن ةصلهضا بفتح الياء منهضا،
ضضوا الياء لضضة الفاء
وذلك ل َف ْقد بناءَي (يّب ْفعبل ،ويّب ْفعب ٌ
وا) من كالمهب ،وإّنا ل
والراء منهضا ،يقوا سيبويه« :وليس يف ال ِ
وا) ،فَ لأما
عاا)َ ،وال (يّب ْفعب ٌ
الم (يَّ ْف ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
قوا ِ
الراءَ ،كضا قيل:
العرب( )1يف اليَ ْس بر ِ
ب
وع( :يب ْس بروعٌ) ،فَإلّنا َ
ض ُّضوا الياءَ ل ل
ضضة ل
ضعِ ِ
قوا ٍ
انس
ضض ِة التل ِاءَ ،وةشباهب ذلِك ِمن هذا النلح ِوَ .وِمن ذلِك ب
(اب ْستب ْ َ
ف) ل ل
كث ٍ يف يّ ْع بفر( :يّ ْع بفر) .ويقوي هذا ةنله ليس يف ال ِ
الم (يّب ْفعبل) َوال
ب
َ
َب ل
()2
ِ
ف) ،يعين :ةهنب شبلهوا إهباع
(يّب ْفعبوا)»  ،وهنظ سيبويه هلضا بنحو (اب ْستب ْ
ضع َ
الياء للراء يف الضب إبهباع اهلضزة للتاء يف :ابستبضعف وابقتبل(.)3
(فَـ َع ْيل)
يذكر سيبويه ةن من مذهب بين ليب ة ْن يغ ل وا تركة بعض ال لب مما عينه
(خبيل ،و َش ِهيد) ،ويقولونِِ :خبيل ِ
ِ
وش ِهيد،
من تروف احللق ،في سرون فاء حنو َ َ
إهباعا حلركة العني ،غ ة لهنب يتحاشون إهباع العني للفاء ابلفتح ،لعدم بناء
ً
()4
ةنفسها هنا ألنله
«ومل هب ْ
(فَّ َعْيل) يف ال الم  ،وعبارة سيبويه يف ذلكَ :
فتح هي ب

نسخيت ابن حروف وابن يبقى( :قوهلب).
( )1يف
َ
( )2ال تاب .266-265/4
( )3ينظر :األصوا  ،203/3الس ايف النحوي  ،671املسائل احللبياأل  ،11املن ف ،البن
جين .322/1
( )4ينظر :األصوا  ،203/3شرح الس ايف  ،10/16التعليقة  ،165/4شرح الشافية ،للرضي
.41/1
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ِ
لتبس (فَعِ ٌل) بِّ(فَّ َع ٍل) فَيخرج ِمن هذه
ليس يف ال الم (فَّ َعْي ٌل)َ ،وَكراهيَّة ة ْن يَ َ
ِ
ِ ِ
كانت ِمن
ةقرب
األشياء إىل ِ
الفتحَ ،و ْ
سر ههنا َوكان َ
احلروف (فَع ٌل) ،فَلزمها ال ب
ِ
ِ
تيث ل ِزمها
ذكرأل لَك ،فَ
سرأل ما قبلَها ب
َ
هقع الفتحةب قبلَها لّضا ب
احلروف اليت ب
ِ
ةحف عليهب ب ِ
األلف ،فَأرادوا ة ْن
تيث كانت ال سرةب هبشبِهب َ
سرَ ،وكا َن ذلك َّ َ
ال ب
وجه و ٍ
ي و َن العضل ِمن ٍ
اتد»(.)1
َ
ب

(فَـ ْعيَ ّل)
ب َف ْقد بناء (فَّ ْعيَ لل) ،ةببت سيبويه زايدة الياء من (يَّ ْه َل) ،وةضاف إىل دليل
وم ْر ِعز) ،وقاس الياء على
ْورَ ،
فَّ ْقد البناء ة لن ما لةوله زايدة يث لقل ةواحره حنوَ :
(م َ
اهلضزة يف زايدهتا لةوًال ،يقوا« :فَ لأما (يَّ ْه َ ) فَالزايدةب فِيه لةوًال ،ألنله ليس يف
الم (فَّ ْعيل) .وقد بَّ بقل يف ال ِ
ال ِ
كانت (يَّ ْه ٌَ) بخم لففةَ
الم ما ة لَولبه زايدةٌَ .ولو ْ
َ َ
َ
ِ
كانت ة لَوًال فَهي بِّضنز ِلة اهلضزِةَ .ةال
كانت األ ْبوىل هي الزايدةب ،أل لن الياءَ إذا ْ
الراء َ
ل
ِ
لضا كا َن ُّ
لت:
احلد لو قب َ
هََّرى ة لن (يَّ ْرَم ًعا) بِّضنزلة (ةَفْ َ ٍل) ،أل لهنا هَ ب
لحق لةوًال كث ًا ،فَ ل
ِ
ِ
لت:
األلف هي الزائدةب فَ ذلك الياءبَ ،كضا ْ
(ة َْه ٌَ) كانت ب
كانت هَ و بن زائد ًة لو قب َ
(إِ ْه ٌَ)»(.)2

( )1ال تاب .108/4
( )2ال تاب  ،313/4وحنوه يف ،309/4 :وهنظر املسألة يف :األصوا  ،235 /3شرح
الس ايف ( 224/1هح .ابن اثين) ،التعليقة .289/4
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ِ
(فاعيل)

يذهب سيبويه إىل منع صرف (تاميب) ،وما ةشبهها من فواهح السور حنو
(طاسنيِ ،
ِ
وايسني) ،فيضنع ال رف للعلضية وشبه العجضة ،ذلك ة لن بناء
ِ
األعجضي ،حنو( :هابِيل،
(فاعيل) مفقود من كالم العرب ،وإّنا هو من
ل
كالمهب على ِ
ِ
بناءِ :
وقابِيل) ،يقوا« :واعلب ةنله ال َجييء يف ِ
ني)،
َ
(تام َيب َوايس َ
َ
َ ْ
ب
ةردأل يف هذا احل ايةَ هَركتَه وقّْ ًفا َعلى تالِه.
َوإ ْن َ
ِ ()2
()1
قاف و ِ
قاا هذا
القرآنﱢ ( .)3فَ َضن َ
َوقَ ْد قرةَ بَ ب
عضهب :ﱣ َ
ايسني َوالقرآنﱢ َ ،ﱣو َ َ
فَ أنله جعلَه امسا ة ِ
ايسني»(.)4
َعجضيًّا ،بملل َ
ً
َذكر َ
قاا :ة ب
ويستدا سيبويه على عجضة بناء ِ
(فاعيل) بقوله« :وم لّضا ُّ
يدا َعلى ة لن
ل
َ
العرب ة لن العرب ال هَدري ما معىن ِ
ِ
(تاميب) ليس ِمن ِ
كالم ِ
(تام َيب)»( ،)5مل
َ
َ
لتَّ :
ظ
يرد سيبويه
َ
ظ بتروفِه ال يبشبِه لف َ
إن لف َ
ل
اتتضاا عربيلة البناء أبنله «إ ْن قب َ
ت ِ
وس)،
روف
ب
االسب َه ذا َوهو ةعجضي ،قالوا( :قابب ب
األعجضي ،فَإنله قَد َجييءب ب
ل
ِ
األمساء»( ،)6ووجه االتتضاا ،كضا يقوا الس ايف :ةن (تا) من
َوحنوه ِمن
( )1كاب ِن ةيب إسحاق وعيسى بن عضر ،ينظر :خمت ر ابن حالويه  ،124واحملتسب .203 /2
( )2يس.2-1:
( )3ق.2-1:
( )4ال تاب  ،258/3وينظر ،250/4 :املقتضب  ،356-355/3األصوا  ،103/2شرح
الس ايف  ،85-84/12التعليقة .72-71/3
( )5ال تاب .259/3
( )6ال تاب .259/3
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كالمهب و(ميب) من كالمهب ،ةي :من كالم العجب ،كضا ةهنا من كالم العرب،
وكذلك القاف واأللف والياء والواو والسني ،ولغاأل األمب هشرتك يف ةكثر
احلروف(.)1
فاعل)
( َم َ

ومطااي) بوزن
(مدارى،
وهذا البناء املفقود دليل سيبويه على ة لن حنو
َ
َ
ِ
بقل ال سرة والياء بقلبهضا فتحة وةل ًفا ،ويش إىل ةن
(مفاعل) ،ل نه ح لفف َ
هذا التخفيف ال ي ار إليه يف املفرد من حنو (جائِيِ ،
وقاضي) ،إذ هو على
ب
ِ
(فاعل) ،حنو:
(فاعل) ،ولو قيل فيه :جاءًاً ،
وقاضا ،اللتبس بوزن موجود هو َ
حاَت وطابق ،يقوا سيبويه« :ومل يفعلوا هذا يف ٍ
(جاء) ،ألنله شيء َعلى ِ
مثاا:
َ َ
َ َ
ٌ
مثاا (م ِ
بدا فيه الياء ةل ًفا .وقَد فبعِل ذلِك فيضا كان َعلى ِ
ٍ
فاعل)،
(قاض) هب ب
َ
َ
ب
َ
ِ
ِ
ِ
فاعل)َ .وذلِك
(م َ
لتبس بِغ ه ،لعلضهب ةنله ليس يف ال الم َعلى مثاا َ
ألنله ليس يَ ب
()2
الم ِ
يلتبس أل لن يف ال ِ
مجعا ومل
يف
فجاز
،
(فاع ًال)»
(مدارى) ،تني كان ً
َ
َ ب
ٍ
فردا.
يلبس بناؤه ،ما مل جيز يف (جاء) بم ً
( ِس ْفعال)
األ َْوىل ،عند سيبويه ،يف ه غ ما كان على زنة (استفعاا) ،ةن َتذف
السني منه مع مهزة الوصل ،فيقاا( :هبض ِيب) ،كضا يقاا يف مجعه( :هَضا ِريب)؛
( )1ينظر :شرح ال تاب .85/12
( )2ال تاب  ،391/4وهنظر املسألة يف :شرح الس ايف  ،/18التعليقة  ،97-96/5شرح
الرماين ( 762/2هح .العبد اللطيف).
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السني
والت غ حمضوا على الت س فيضا حيذف منه وما يبقى ،ولو بقيت ب
لقيل( :س َفيعيل)ِ ،
عاا) يف م دره ،وهذا بناء مفقود ،يقوا سيبويه:
و(س ْف ٌ
ب
ِ
ائد ِمن بناأل الثل ِ
«(هذا ابب ما بَت ب ِ
األلفاأل
البة مِّ لضا ةوائِلبه
الزو ب
ب
ذف منه ل
ب
ِ
ِ
ضر ٍ
ف املوصولةَ؛
املوصوالأل)َ ،وذلِك قولبك يف ا ْستِ ْ
اب :هب َ
ذفت األل َ
ب
بَ ،ت َ
ض ِْيْ ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ
ت أل لهنب قَد علضوا َّةهنا يف
ألن ما يَليها من بعدها ال بب لد من ََتري ه ،فَحذفْ َ
ٍ
ِ
تىت
كسرهَه لِلجض ِع َّ
الس َ
ني َكضا بك َ
تاا استغناء َعنهاَ ،وتذفْ َ
نت تاذفَها لو ل
ت ل
صارأل السني ةَوىل ِابحلذ ِ
فاعيل( ،)1و ِ
ِ
ِ
تيث مل َجيدوا ببدًّا
ف ب
ل ب ْ
يَ َ َعلى مثااَ :م َ َ
ِ ِ
ِ
َردأل ة ْن يَ و َن هَ س به َوَتق به َعلى ما يف
من تذف ةتدمها ،ألنَّك إذن ة َ
ِ ِ
فاف والتِلب ِ
ِ
كالم ِ
ةتسن ِمن ة ْن َجييئوا بِه َعلى
يانَ ،وكان ذلِك
العرب ،حنو :التل ْج َ ْ
َ
الم(ِ )2
ما ليس ِمن ِ
كالمهبَ .ةال هَرى ةنَّه ليس يف ال ِ
عاا)(.)4(»)3
(س ْف ٌ

( )1يف نسخة ابن يبقىِ :
(مفاعل)َ ،تري ًفا.
ونسخيت ابن يبقى واملدينة( :كالمهب).
( )2يف طبعة الب ل اء،
َ
( )3يف نسخة ابن معاىفِ :
(مفعاا) ،ابمليب َتري ًفا.
( )4ال تاب  ،434-433/3وهنظر املسألة يف :األصوا  ،45/3شرح الس ايف ،138/13
هنقيح األلباب .493
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(فَـ َع ْوىل)

(ش َج ْوجىَ ،وقَطَ ْوطى) ةصليلة،
ل َف ْقد هذا البناء جعل سيبويه األلف يف حنو َ
وي ون على (فَّ َع ْو َعل)( ،)1ةو (فَّ َع ْل َعل)( ،)2إذ لو قيل إهنا زائدة ،ل ارأل إىل
ِ
شتق ِمنه؛
(ش َج ْو ًجى) َوإ ْن مل يب َّ
«وَكذلك َ
بناء مفقود يف كالمهب ،يقوا سيبويهَ :
ألنله ليس يف ال ِ
ِ
القياس .فَهذا
وع ٌل) ،فَتحضلبه َعلى
الم (فَّ َع ْوىل)َ ،وفيه (فَّ َع َ
ت»(.)3
ببَ ٌ
(فِ ْع ِويْل)
حي ب سيبويه بزايدة التاء من ِ
(ع ْزِويْت) ،إذ لو قيل أبصالتها جلاءأل على
(فِ ْع ِويْل) ،وهو بناء مفقود من كالمهب ،وإّنا هو عنده على (فِ ْعلِيت)( ،)4يقوا:
«وكذلِكِ :
(ع ْزِويْت)؛ ألنله ليس يف ال ِ
الم (فِ ْع ِويْل)»(.)5
َ
َ
( )1ينظر :ال تاب .311 ،275/4
رجحه املربد ،ينظر :شرح الس ايف ،131/13
( )2ينظر :ال تاب  ،394/4وهذا البناء مما ل
اجلرمي الوزنني على السواء ،ينظر :التعليقة
شرح الشافية ،للرضي  ،253/1وةجاز ةبو عضر
ُّ
 ،103/5املخ ة  ،497/4وفيهضا( :ةبو عضرو)َ ،تري ًفا ،االرهشاف  ،202/1وينظر:
هفس ةبنية سيبويه وغريبه ،للجرمي .313
( )3ال تاب  ،311/4وحنوه يف ،275 ،263/4 :وهنظر املسألة يف :األصوا  ،234/3شرح
الس ايف  ،116/18 ،131/13شرح الرماين ( 778/2 ،459-458/1هح .العبد
اللطيف).
( )4ينظر :ال تاب .269/4
( )5ال تاب  ،316/4وهنظر املسألة يف :األصوا  ،242/3شرح الس ايف 261-260/1
(هح .ابن اثين) ،التعليقة 292/4
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(فَعائِ ّل)

(محارة) :بمحَ لة ،كضا هقوا يف ه س هَ :مح لار،
يذهب سيبويه إىل ة لن ه غ
ل
(محَ لارة) ه س ًا لو مل َتذف ةلف الت س لَلزم ةن يقاا:
ذلك ةنك يف مجع َ
َ ِ
(رسائِل) مجع
(محائلر) ويببدا منها يف الت س مهزة ،كضا ةبدلت منها مهزة يف َ
ِر ٍ
سالة ،فلو ةبقيتها ل ار على َمحائِلر (=فَعائِ لل) ،وهذا بناء ليس يف ال الم،
(ت َّضَّرة)،
«وهَ ب
قوا يف ََتق ِ َت َّ
ّضارٍة :بت َّض ْ َّةٌ ،كأنَّك ت لق َ
رأل َ
جاء يف ال تابَ :
ألنَّك لو كسرأل (ت َّ ِ
ّضار ،ألنَّه
قلَ :تّضائُِّرَ ،ول ْن هَ ب
قواَ :ت ُّ
ل َ َ
ّضارًة) للجض ِع مل هَ ْ
الم (فَعائِ ُّل) َكضا ال ي و بن (م ِ
ليس يف ال ِ
فاع ُّل)»(.)1
َ
َ
(م ِ
فاع ّل)
َ
يذهب سيبويه إىل ةن ه غ (مّحض ٍر) :م ِ
ّحْي ِض ٌ ،حبذف إتدى
ّحْيضٌرَ ،وبم َ
ب ْ َل ب َ
الراءين ،كضا هقوا يف ه س هَ :حم ِامرِ َ ،
ّح َضلٍر)
(م ْ
وحمام  ،ذلك ةنك يف مجع ب
ٌ
(حم ِامر) ،وهذا بناء مفقود ،وعبارة
ه س ًا لو مل َتذف الراء لَلزم ةن يقااَ :
قوا يف مّحض ٍر :مّحي ِضر وم ِ
َّما) ،ألنَّك لو
ّحْيض ٌَ ،كضا َتق َ
(م َقد ً
َّرأل ب
سيبويه« :هَ ب ب ْ َ ل ب َ ْ ٌ َ ب َ
ِ
إتدى الراءي ِن ،ألنَّه ليس يف ال ِ
الم
كس َ
َذهب َ
ّح َضًّرا) للجض ِع ة ْ
(م ْ
ت ْ
رأل ب
لَ
ل
(م ِ
فاع ُّل)»(.)2
َ

( )1ال تاب  ،428-427/3وهنظر املسألة يف :شرح الس ايف  ،129/13التعليقة .271/3
( )2ال تاب  ،427/3وينظر :شرح الس ايف  ،130/13التعليقة .272/3
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(فُـع ِيعلِل ،فَ ِ
عاعلِل)
َ

سبب بقله،
من مذهب سيبويه يف ه س
ااضاسي وه غ ه ،ةن َتذف َ
ل
ِ
ااامس ،فهو اليزاا يف
وهو حامسه ،ذلك ةنله «إلّنا يب ْستَن بر ة ْن بجي َاوز إىل
ِ
ٍ
تيث ةشبَه
ع ،فَإلّنا
يبلغ
َ
تذف الذي ارهَدع َ
تىت َ
عنده ب
ااامس ملل يَرهد َ
سهولة ل
َ
تروف الزو ِ
ائد ،ألنله بمنّْتَهى التلحق ِ »(.)1
َ ل
مل يذكر يف موضع آحر مذهبًا لبعض النحويني يف ااضاسي جييزون فيه ةن
(س َف ِْ ِجل) ويف اجلضع:
ي غلر وي لسر دون تذف اامسه ،فيقاا يف الت غ  :ب
(سفا ِرِجل)( ،)2ول َف ْقد هذين البناءين (فّبعيعِلِل ،فَ ِ
عاعلِل) ،يرى االيل ة لن األ َْوىل،
َ َ
َ
(س َف ِْ ْجل،
ً
موجودا ،ويقاا :ب
ملن مل حيذف ،ةن يس ل ن ما قبل األح  ،ليوافق بناءً
سفا ِرجل) ،بزنة :فبّعيعِيل ،وم ِ
فاعيل ،ف أ لن هذا ،عند سيبويه وشيخه ،هو
َْ
َ ْ
ََ
()3
القياس لو قيل .
ب
(س َف ِْ ِج ٌل) ة لهنب لو َك لسروه مل يَقولوا:
«وإنّلضا منَّ َعهب ة ْن يَقولوا :ب
يقوا سيبويهَ :
ِ
ِ
ِ
ِِ
َبني لَك إ ْن شاءَ هللاب لَِّب
َسفا ِرج بلَ ،وال فَرا ِزد بقَ ،وال قَباعث برَ ،وال ََشا ِرد باَ ،و بسأ ل

( )1ال تاب .449-448/3
مسعت َمن يقوا ( :بس َف ِْ ِجل) لِ
متحرًكا ،يعين :بتحريك اجليب،
( )2نقلوا عن األحفش قولَه « :ب
ٌ
ويف اجلضع ( َسفا ِرِج بل)» ،ينظر :الشافية  ،32شرح املف ل  ،238/3االرهشاف ،367/1
ونب ِسب لل وفيلني يف :شرح اجلضل ،البن ع فور  ،303/2واملقاصد الشافية ،219/7
.296
( )3ينظر :األصوا  ،39/3شرح الس ايف  ،117-116/13التعليقة .269/4
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ِ
احلروف اليت ِمن ِ
بناأل
احلروف ة َْوىل ِابلطلرِح يف التل غ ِ ِمن سائ ِر
كانت هذه
ب
ْ
ِ
ونس.
ااضسةَ ،وهذا ب
قوا يب َ
قاا االيل :لو بكنت بحم ِلقرا هذه األمساء ال ة ِ
قاا
ف ِمنها شيئًا َكضا َ
َو َ
َتذ ب
َ
ب ً
ب
ِ ِ
(دنَّْينِ ٌ) ،فَهذا
تىت يَ َ بِ ِزنَة ب
بعض النل َ
حويني ،لَ بق ب
(س َف ِ ْج ٌل)َ ،كضا هَرى ،ل
ب
لت :ب
ةَقرب وإ ْن مل ي ن ِمن ِ
كالم ِ
العرب»(.)1
ْ
بَ
(م ِ
فاعنل)
َ
ِ
ِ
ِ
س)
(م َقْيعس ،ب
(م ْق َعْنسس) ،ةن يقاا :ب
يرى سيبويه يف ه غ ب
وم َقْيعْي ٌ
فتحذف النون وإتدى السينني( ،)2وكذا يف ه س ه ،فيقاا( :م ِ
قاعس) ،ووجه
َ
ذلك ةنه لو مل َتذف النون لقيل( :م َقيعِْنس) ،و(م ِ
قاعْنس) وهو بناء مفقود يف
َ
بْ ٌ
ِ
تذفت النلو َن َوإتدى
س)
«وإذا تق َ
َ
ال الم ،يقوا سيبويهَ :
َّرأل ( بم ْق َعْنس ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
س،
ئت قب َ
كسرهَه للجض ِع .فَإ ْن ش َ
السينَني ،ألنَّك بك َ
نت فاع ًال ذلك لو ل
ل
لت :بم َقْيع ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
س) فَال يَّْبقى منه إذا تذفْ َ
ئت قب َ
َوإ ْن ش َ
س ،... ،فَ َّأما ب
(م ْق َعْنس ٌ
لت :بم َقْيعْي ٌ

( )1ال تاب .418/3
ِ
ِ
س) ،ينظر :املقتضب
املربد َ
( )2واحتار ب
س َوقّب َعْيسْي ٌ
تذف امليب منه مع السني وي غلره على (قّب َعْيس ٌ
 ،168/2وغلة املربد سيبويه يف (مقاعس) ،وال يراه لإال (قَ ِ
عاسس) ،ينظر :املقتضب
ب
 ،235/2واجلواب عنه يف :االنت ار ،البن لوالد  ،215وما بعدها ،البديع ،151/1/2
 ،169التذييل والت ضيل 26/6ة.

52

البناء املفقود يف كتاب سيبويه
د .علي بن موسى بن حممد شبي

ِ
ِ
ِ
االسب للجض ِعَ ،واليت هَّْبقى هي
السينَني زائدةٌ حامسةً هَ ب
إتدى ل
ثبت يف ه س ك َ
الم (م ِ
النلو بنَ ،ةال هَرى ةنله ليس يف ال ِ
فاعْن بل)»(.)1
َ
(فِ ِعلِّل)

ول َف ْقد البناء من كالم العرب ،ت ب سيبويه بزايدة التاء من (هِّ ِهبِلة)،
وةضاف دليال آحر وهو االشتقاق ،فهو من هبَة يهبِة ،في ون على وزن:
ِِ ِ ()2
ِ
(هبَة)َ .ولو مل ََِت ْد (ان َط
سيبويه:
يقوا
،
(هف لعل)
«وَكذلِك التِل ِهبِل ب
ة ،ألنله من َ
َ
الم َعلى ِ
عرفت ذلِك ،ألنله ليس يف ال ِ
مثاا (فِعِلِ ٍل)(.)4(»)3
َوهبَة) لَ َ
(فُـعُلِّل)
ول َف ْقد بناء (فبّعبِل ٍل) من كالم العرب ،ت ب سيبويه بزايدة التاء من (هّببب ِلشر)،
ِ ()5
«وكذلِك التُّّبب ِلشر ،ألنله ِمن
في ون على وزن( :هّب بف لعل)  ،جاء يف ال تابَ :

( )1ال تاب  ،429/3وهنظر املسألة يف :األصوا  ،43 ،12/3شرح الس ايف ،132/13
هنقيح األلباب .487-486
( )2ينظر :ال تاب .271/4
( )3يف طبعة هارون ِ
آحر هلا( :فبّعبلُّ ٍل)َ ،تري ًفا ،ويف طبعة الب ل اء( :فَّ َعلِل) ،ويف
نفسها ضب ٌ
ة ب
ايتهن:
بعض ةصوا طبعة در بنربغ ( ،)Lوالنب َسيف مجيعها عدا نسخة املدينة( :فَّ َعلُّل) ،وفاقًا لرو ل
ة) من كالم سيبويه.
(التَّّ َهبُّ ب
( )4ال تاب  ،317/4وهنظر املسألة يف :األصوا  ،243 ،207/3وشرح الرماين 490/1
(هح .العبد اللطيف).
( )5ينظر :ال تاب .272/4
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ِ
عرفت ةنله زائ ٌد ،ألنله ليس يف ال ِ
الم َعلى ِمثاا
ل
بش ب
رألَ .ولو مل ََت ْد ذلك لَ َ
(فبّعبلِل)(.)2(»)1
(فَـ َعلُّل)

مذهب سيبويه يف (التَّّنَّ ُّوط) ،ةنه اسب غ م در بوزن (هَّ َف ُّعل)( ،)3والتاء
وتجته يف ذلك فَّ ْق بد بناء (فَّ َعلُّل) واالشتقا بق؛ إ ْذ قالوا( :انط يَّنبوط)،
فيه زائدة ،ل
يقوا سيبويهِ :
ط) ،ألنله ليس يف ال ِ
الم يف االسب وال فة
ثل ذلِك( :التَّّنَّ ُّو ب
َ
«وم ب
َ
َعلى ِم ِ
ثاا (فَّ َعلُّل)َ ،وهو ِمن (انط يَّنبوط)»(.)4
ويذهب سيبويه إىل زايدة النلون من ( َكنَّ ْهببل) ،ووزهنا عنده (فَّنَّ ْعلبل)(،)5
وحيتج لزايدهتا ب َف ْقد بناء (فَّ َعلُّل) لو قيل أبصالة النون منه ،ومثله ( َعَرنْ بُت)،
ل
و(قََّرنّْ بفل) ،ووزهنضا (فَّ َعْنّلبل)( ،)6فالنلون فيهضا مينع من ةصالتها فَّ ْقد بناء
«و لةما ( َكنَّ ْهببل) فَالنلو بن
(فَّ َعلُّل) ،وسقو ب
ط النلون يف َ
(عَرهب ٍن) ،جاء يف ال تابَ :
ِ
ِ
شتق
(س َف ْر بجل) .فَهذا بِّضنز ِلة ما يب ُّ
فيه زائدةٌ؛ ألنله ليس يف ال الم َعلى مثااَ :
( )1يف نسخ َيت املوصلي والّضيورقي( :فبّعبلُّل) ،ويف نسخة ابن معاىف( :فبّ َعِلل) ،وكالمها َتريف.
( )2ال تاب  ،317/4وهنظر املسألة يف :األصوا  ،207/3وشرح الرماين ( 491/1هح.
العبد اللطيف) ،سفر السعادة .177/1
( )3ينظر :ال تاب .272/4
( )4ال تاب  ،317/4وهنظر املسألة يف :األصوا  ،243 ،207 ،130/3الس ايف النحوي
 ،651شرح الرماين ( 490/1هح .العبد اللطيف).
( )5ينظر :ال تاب .297/4
( )6ينظر :ال تاب .297/4

54

البناء املفقود يف كتاب سيبويه
د .علي بن موسى بن حممد شبي

ِ
ِ
تني زادوا النلو َنَ ،ولو
م لّضا ليس فيه نو ٌن ،فَّ( َكنَّ ْهببل) بِّضنزلة َ
(عَرنْ بُت) ،بَّنَوه بناءَه َ
ِ
ِ
كانت ِمن ِ
ت بِّ( َعَرهب ٍن) َوالبناء.
العَرنْ بُت قَد هَبيَّّنَ ْ
ْ
نفس احلرف مل يفعلوا ذلكَ ،و َ
ِ
ِ
(س َف ْر بج ٍل)»(.)1
مثلَ :
َو(قََّرنّْ بف ٌل) مثلبه ،ألنله ليس يف ال الم ب
(فُـ ْعلَ ّل)

وحْنّثَّ ْعبَةٌ) زائدة ،على (فّبْنّ َع لل)(،)2
يذهب سيبويه إىل ةن النلون يف ( بكْنّتَأْا ،ب
إذ لو قيل أبصالتها ل ان اللفظ على (فبّ ْعلَ لل) ،وهذا البناء مفقود من كالمهب،
(حْنّثَّ ْعبَةٌ) فَبِضنز ِلة ( َكنَّ ْهبب ٍل) ،ألنله ليس يف
«و لةما ( بكْنّتَأْ ٌا) َو ب
جاء يف ال تابَ :
رف الز ِ
املثاا ِحب ِ
ِ
ِ
ايدة ،فَهو مبنزلة
(ج ْرَد ْت ٍل)َ ،وإلّنا جاء هذا ب
ل
ال الم َعلى مثاا :ب
( َكنَّ ْهببل) َو(عبْن َ ل)»(.)3

( )1ال تاب  ،324/4وحنوه يف ،323 ،289/4 :وهنظر املسألة يف :األصوا ،184/3
 ،241 ،240الس ايف النحوي  ،598شرح الرماين ( 510/1هح .العبد اللطيف) ،شرح
اهلس وري .488/2
ابلفك وفتح الالم األوىل،
( )2ينظر :ال تاب  ،297/4ووقع يف :األصوا ( 219/2فبّْنّ َعلَل) ل
السراج ،وقد ضبطها احملقق مثاله ( :بكْنّتَأْا) بس ون اهلضزة،
َتري ًفا ،وهذا خبالف مراد ابن ل
ابن القطلاع ( بكْنّتَأا) ،بوزن (فّبْنّ َعأْا) ،يف:
يف موضع آحر  ،356/3على ال حيح ،وجعل ب
كن الدين االسرتاابذي فيه الوجهني (=فّبْنّ َع لل ،وفّبْنّ َعأْا) ،ينظر:
وجوز ر ب
ةبنية األمساء  ،205ل
شرح الشافية .610/2
( )3ال تاب  ،325/4وهنظر املسألة يف :األصوا  ،219/3شرح الرماين ( 510/1هح .العبد
اللطيف) ،التعليقة .297/4
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(فُـ ْعلَلِل)

مذهب سيبويه ةن ب ِ
مبيضني ،على وزن
ابعي ل
مضعف العني َ
(مهَّقع) ر ل
(فبّعَّلِ ٍل)( ،)1وال جيوز فيها ة لن ه ون ذاأل نون مدغضة يف امليب ،ل َف ْقد بناء
ِ
وان ،أل لان مل
«و لةما ال بّه َّض ِق بع فَال ََتعل األ ْبوىل نب ً
(فبّ ْعلَلل) من ال الم ،يقوا سيبويهَ :
ااضسة على (س ْفرِجل) ،فَتقوا :األبوىل نو ٌن؛ ألنله ليس يف ِ
ِ
بناأل
ْن ْد يف بنا ِأل
ْ
َ بَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يضا
ااضسة َعلى مثاا (فبّ ْعلَلل) .فَ ل
لضا مل يَ ْن ذلك يف ااضسة جعلنا األ ْبوىل م ً
ِ ِ
بني ة لهنا غ َ مي ٍبَ .كضا ةنلك ال
تىت َجييءَ ما بخيرجها من ذلك َويب َ
َعلى تاهلا ل
وان لإال بِ ٍ
ثبت ،فَ ذلِك هذه ،فَهي عندان بِّضنز ِلة
ََتعل األ ْبوىل يف ( َغطَ َّضش) نب ً
س) يف ِ
بناأل األر ِ
ّخ ٍ
بعة.
(دبَّ ْ
ب
ِ
ِ
ِ
(س ْفَرِج ٍل) مل هَ ِن األ ْبوىل
يَ ب
قوا :لَ لّضا مل يَ ْن يف بناأل ااضسة َعلى مثاا :ب
ِمن امليضني اللتني يف (ه َّّض ِقع) نوان فَت ون ملحقةً ِهبذا ِ
البناء ،ألنله ليس يف
ً
َ
ب
ب
َ
لحق بناء بِ ٍ
ِ
ال ِ
بناء.
المَ ،ول نلا نَ ب
العني َ
ضعفةٌ ،أل لن َ
ميب بم ل
قوا :هي ٌ
وتدها ال هب ب ً
ِ
بعة و ِ
ِ
ِ
وال يبن ر هَ ب ِ
ااضسة»(.)2
ضعيف العني يف بناأل الثلالبة َواألر َ
َ
ب

( )1ينظر :ال تاب  ،298/4وهي عند غ ه لإما (فب َّضعِل) ،ةو(فّبْنّ َعلِل) ،ينظر :ةبنية األمساء
 ،209الت ضلة ،لل غاين  ،392/4االرهشاف  ،73/1اتج العروس .412-411/22
( )2ال تاب  ،330/4وهنظر املسألة يف :األصوا  ،221/3شرح الس ايف 182-181/1
(هح .ابن اثين) ،شرح اهلس وري .465/2
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(فَـ ْعلُول)

يرى سيبويه ةن الياء يف (يَّ ْرببوع) زائدة ووزنه (يَّ ْفعبوا)( ،)1ألهنا لو جعلت
وعزز فَّ ْقد البناء
ةصليلة كان على (فَّ ْعلبوا) ،وليس يف كالم العرب هذا البناء ،ل
ابالشتقاق ،فقولكَ :ربَّ ْع ب
يقوي زايد َة الياء فيه ،يقواَ :
«و لةما ما ال َجييءب
ت ،مما ل
ِ
مثاا األر ِ
َعلى ِ
شتق ِمنه ما ليس فيه زايدةٌ،
بعة َوال
ااضسة ،فَهو بِّضنز ِلة الذي يب ُّ
ِ
ت)
(محاطةٌ) َو(يَّ ْرببوعٌ) كان هذا ب
لتَ :
املثاا بِّضنز ِلة قول َ
ألنل َ
(ربَّ ْع ب
ك إذا قب َ
كَ :
ِ
ت) ،ألنله ليس يف ال ِ
الم مثلٍ َ :
وج)»(.)2
(د ْملب ٍ
َو َ
ثلَ :
(محَطْ ب
(سبَطْر)َ ،وال م ب
ب
(فَـ ْعلِيل)
يذهب سيبويه إىل ةن التاء من االمسني (هَّْنبِيتَ ،وهَ ّْضتِني) ،زائدة ،بدليل
اشتقاقهضا من املُت والنباأل ،ووزهنضا (هَّ ْفعِيل)( ،)3وةنه لو قيل أبصالة التاء

( )1ينظر :ال تاب .265 ،236/4 ،443/3
( )2ال تاب  ،312/4وهنظر املسألة يف :املقتضب  ،57/1األصوا ،235 ،234 ،203/3
شرح الس ايف  ،243/1شرح اهلس وري .464/2
( )3ينظر :ال تاب  ،271/4والتضتني :حية يش لد به الفسطاط ،ومجعه لاهني ،ونقلوا عن ةيب
ُت) ،ينظر :الس ايف النحوي  ،649االرهشاف ،213/1
عضر
(م َّ َ
اجلرمي ة لن التضتني م در َ
ل
يتهب هَطْ ِري ًقا ،ومتَّّنبوا بَّْيتهب لتينًا،
وال يبعد مذهببه ل
عضا رواه ةَببو زيد األن اري« :طََّرقبوا بَ ْ
والتَّضتني ةَن َجيعلوا بني الطرائق متبّنًا من َشعر ،و ِ
ات بدها ِمتا ٌن» ،وما بروي عن ابن األعرايب:
َ
ب
ْ ب َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظاا وال َفساطية ابابيوطَ .ويّب َقااَ :متلْنها لَْتينًاَ ،ويّب َقااَ :م لُت حباءَك
يب الّ َض ل
ني هَ ْ
«الت َّْضت ب
ض ِر ب
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ك:
ني ةَن ه بق َ
وا ملن ساب َق َ
ي« :الت َّْضت ب
احلسن احل ْرما ِز ِل
لَْتينًا ةَي :ةَج ْد َم َّد ةَطْنابه» ،وما بروي عن َ
ِ
ِ
هَّ َقدَّم ِين إِىل م ِ
ُت فال ٌن لِفالن َك َذا َوَك َذا
وضع َك َذا َوَك َذا ،ملَّ ة ْ
َحلَبقك ،فَ َذلك التَّضتني ،يّب َقااَ :م َّ َ
ْ
َ
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فيهضا ل ان على (فَّ ْعلِيل) ،وهو بناء مفقود من كالم العرب ،جاء يف ال تاب:
ِ
ِ
ِ
ِ
ذهب
يت َوالت َّْضت ب
«وَكذلك التَّّْنبِ ب
ني؛ أل لهنضا من ال َّض ُْت َوالنلباألَ .ولو مل ََت ْد ما هَ ب
َ
()1
ِ
ِ
مثل( :قَّْنديل)» .
فيه التاءب لَ َ
علضت ة لهنا زائدةٌ ،ألنله ليس يف ال الم ب
***

ِ
اعا ملَّ َحلَِقه» ،هنظر هلك الرواايأل يف :هتذيب اللغة  ،307/14الت ضلة ،لل لغاين
ذر ً
 ،311/6لسان العرب .398/13
( )1ال تاب  ،317/4وهنظر املسألة يف :األصوا  ،242/3شرح الس ايف ( 262/1هح .ابن
اثين).
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املبحث الثاينُ :مشكالت ضبط األبنية املفقودة.

بعض
ظهر يل من عرض ن وص األبنية املفقودة يف كتاب سيبويه ب
مش الأل يف ضبة األبنية يف طبعاأل ال تاب ونسخه ،كإمهاا ضبة البناء،
ةو ضبطه على غ مراد سيبويه ،مما يوقع يف اللبس بني مفقود األبنية وغ ه،
ةو يف اتتضاا بناء مفقود وغ مفقود ،ويف َتريف مراد سيبويه لضبة البناء
على غ ه وجهه ،وقد سبق ه رحيه يف موضع آحر بثبوأل هذا البناء يف كالم
ببني عن ذلك
العرب ،ةو ةنه ابحتالف الضبة لألبنية هَ َ َّربر بني املواضع ،وسأ ب
فيضا يلي:

ّأوال :إمهال ضبط األبنية املفقودة:
نسخيت ابن معاىف واملدينة (نسخة)،
ومنه بناء (فبعالِل) ،مما وقع يف تاشية
َ
ةي :نسخة جمهولة( ،)1ومل هضبطَا الالم األوىل منه ،وهو موضع ملبس ،ذلك
ِ
بضب الالم األوىل وفتحها،
ةنه حيتضل (فبّ َعالل) ،كضا حيتضل (فبّ َعالبل وفبّ َعالَل) ،ل
()2
ِ
ينة عليه سيبويه.
وكالمها من مفقود األبنية  ،مما مل ل
يرجح ةنه (فبعالِل) ،ب سر الالم األوىل ،فهي
غ ة لن سياق عبارة سيبويه ل
ِ
عايل ،فَعاىل) ،والقانون يف مجع الت س
هذكر ما خيتة ابجلضع من األبنية (فَ ل
ةن ما بعد ةلف اجلضع ال ي ون لإال م سورا.

( )1ينظر104/4 :ة364 ،ة.
( )2ينظر :امل باح املن  ،357 ،209/1لسان العرب  ،224/8اتج العروس .412/21
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مل ةعقبها مبا مل ِ
أيأل يف ال الم من ةبنية اجلضع( :فبعا ِوا ،فبعايِل ،فبعايِيل)،
وقد عطف (فبعالل) عليها وعطفت عليه ،وهي ةبنية ،بفتح فائها ،اثبتةٌ يف
ِ
ِ
(جدا ِواَ ،عثايِر،
كالم العرب للجضع (فَعا ِوا ،فَعايل ،فَعاييل) ،حنوَ :
َكرايِيس)( ،)1والزم ذلك ةن ي ون مراد سيبويه يف هذا املوضع (فبعالِل) ،ب سر
ضضت فاؤه وفبِقد من ةبنية اجلضوع ،غ ةنه ليس على شرط البحث،
الالم مما ل
(ح َج ِادب ،وعبذافِر)(.)2
لثبوأل هذا البناء يف اآلتاد ،امسًا وصفة حنو ب
(فاعْيل) ،يف نسخة املدينة ةمهل ضبة العني منه( ،)3وهو حمتضل لل سر
َ
ِ
فاعْيل) ،وكالمها بناءان مفقودان ،ومما يلحظ ة لن نسخة املدينة
والفتح (فاعْيلَ ،
اآلحر ،وبذا يقع اللبس يف هعيني
سقة منها ةتدمها ،وةمهلت ضبة العني من َ
ةتدمها ةو إرادهتضا كليهضا.
(فَّ ْع َواا) ،يف نسخة املدينة ةمهل ضبطه( ،)4وعدم ضبطه ملبس ببناءين
آحرين مها (فِ ْع َواا ،فبّ ْع َواا) ،وكالمها اثبتان يف كالمهب ،حنو( :قِْرَواحَ ،و ِع ْ َواد،
وعب ْ َواد)(.)5

( )1ينظر :ال تاب .253 ،252/4
( )2ينظر :ال تاب .294/4
( )3ينظر363 :ة.
( )4ينظر365 :ة.
( )5ينظر :ال تاب .260/4
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ِ
(فعلَْيل) ،إبمهاا ضبة الفاء( ،)1وهذا البناء
(ف ْعلَْيل) ،يف طبعة الب ل اء ورد ْ
فاألوا اثبت يف ال تاب بنحو
لضب الفاء منه وفتحها( ،فبّ ْعلَْيل ،فَّ ْعلَْيل) ،ل
حمتضل ل
(غب ْرنَيق)( ،)2واآلحر مفقود ،في ون َملل اللبس به.
(فبّ َعْيّلَل) ،يف نسخة ابن يبقى ةمهل ضبة الالم األوىل منه( ،)3وعليه يرد
ِ
ابلضب مل ةقف عليه
األوا
اتتضاا بناءين آحرين (فبّ َعْيّلبل ،فبّ َعْيلل) ،فالبناء ل
ل
موجودا ،و لةما (فّب َعْيلِل) ،فهو بناء موازن لبناء الت غ (.)4
مفقودا ةو
ً
ً
وبناءَا (فبعِ لالن) و(فِعب لالن) ،ةبمهل يف نسخة املدينة ضبطهضا( ،)5ومها حيتضالن
(فَّ َع لالن) ،ذي الفتحتني ،وهو بناء مفقود ،وحيتضالن (فِعِ لالن ،وفبّعب لالن،
ِ
ت ،قالوا( :فِ ِرلكان،
وفَع لالن) ،ب سرهني وبضضتني وبفتحة ف سرة ،وكلُّه وارد اثب ٌ
()7
(ِ )6
ض لعفت عينه
بت بولمان) و(هَئ لفان)  ،ومن انفلة القوا ة ْن حيتضال كذلك ما ب
يضعف منه حنو (فعالن) ،على احتالف هقدير تركاأل الفاء
(فعالن) ،وما مل ل
ل

( )1ينظر.575/5 :
( )2ينظر :ال تاب .293/4
( )3ينظر236 :ة.
ِ
(د َريْ ِهب) ،ينظر:
( )4وقد ةببت (فّب َعْيلِل)
ُّ
ابن اببشاذ يف ب
األزهري يف وزنه قوَهلب ( :بكنَّْيدر) ،و ب
هتذيب اللغة  ،430/10وشرح املقدمة احملسبة .191/1
( )5ينظر365 :ب.
( )6ينظر :ال تاب .262/4
( )7ينظر :ال تاب .264/4
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افعا
والعني منه ،وبه يطوا االتتضاا والتقدير ،وكان الضب ب
ة ً
مائزا له عن غ ه ،ر ً
لإللباس.
وبناءَا (فِعِلِي)( ،فَّ َعلِي) ،ةبمهل يف نسخة املدينة ضبطهضا( ،)1وبه يقع اللبس
أببنية (فِعِلَى ،فِ َعلَى ،فبّعبلَى ،فَعِلَى) ،خمففة الالماأل مما آحرها ةلف من األبنية
املفقودة ،وأببنية (فِعبلَّى ،فَّعبلَّى) ،مثقلة الالماأل ،وهي مفقودة كذلك ،انهيك
ةن هلبس مبا ببت وروده يف كالمهب ،من صور (فعلى ،وفعلى) ،ابحتالف
(ع ْلقىِ ،ذفْرى بب ّْهضى ،قَّلَهى ،بش َعىب)( ،)2وحنوِ ( :زِم ل ى ،بت بذ لرى،
تركاهتا حنوَ :
َت َْربكى)(.)3

( )1ينظر366 :ب.
( )2ينظر :ال تاب .265-255/4
( )3ينظر :ال تاب .314 ،261/4
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اثنيًا :خلل ضبط األبنية املفقودة:

ٍ
يتحرف البناء
واملق ود به ما ب
ضبطت فيه األبنية على وجه مش ل ،به ل
وقفت عليه
ويؤوا إىل بناء موجود يف كالم العرب نقله سيبويه ومثلل له ،ومما ب
ما يلي:
()1
بضب اهلضزة والعنيَ ،تري ًفا،
(ةَفّْ َعوا) ،وقع يف نسخة املدينة( :ةبفّْعب ْوا)  ،ل
بسلبوب) ،وصفة حنو
فهو بناء اثبت من كالمهب يف ال تاب ،امسًا حنو (ة ْ
(ة ْبملبود)(.)2
(ةبفْعِالن) ،جاء يف نسخة الّضيورقي( :إِفْعِالن)( ،)3ب سر اهلضزة والعني منه،
ض ِحيانة)(.)4
اردا عن العرب امسًا حنو (إِ ْس ِحضان) ،وصفة حنو (إِ ْ
َتري ًفا ،ل ونه و ً
(فاعل) ،جاء يف نسخة املدينةِ :
(فاعل)( ،)5ب سر العني ،وهو بناء مطلرد
ب
مشتهر يف االسب وال فة ،حنو ِ
(كاهل ،وضا ِرب)(.)6

( )1ينظر362 :ة.
( )2ينظر :ال تاب .246-245/4
( )3ينظر166/2 :ة.
( )4ينظر :ال تاب .248/4
( )5ينظر362 :ب.
( )6ينظر :ال تاب .249/4
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(فِ ْعلَْيل) ،وقع يف نسخة املدينة( :فِ ْعلِْيل)( ،)1ب سر الالم منهَ ،تري ًفا ،فهو
بناء اثبت امسا وصفة ،حنو ِ
(ت ْلتِيتِ ،
وصْن ِديد)(.)2
ً
(فّب َعْيّلَل) ،وقع يف طبعاأل در بنربغ وبوالق والب ل اء( :فّب َعْيلِل)( ،)3ب سر الالم
(د َت ِج) ،يب سر منه احلرف الذي
األوىل َتري ًفا ،وهذا موازن بناء الت غ  ،حنو ب
يلي ايء الت غ  ،وبناء (فبّ َعْيلِل) مما ببت يف غ ال تاب(.)4
(فِعِالن) ،وقع يف طبعة الب ل اء( :فِ ْعالن)( ،)5بتس ني العني ،وقد جاء على
ّ(ضبعان) ،وَكثبر يف اجلضع ،حنو ِ
ِ
(غ ْلضان)(.)6
هذا البناء من كالمهب االسب ك ْ
نسخيت املوصلي واملدينة( :فَّ َعْنلى)( ،)7بفتح الفاء،
(فِ َعْنلى) ،م اهنا يف
َ
(تبَّْنطَى)(.)8
وهذا مما ةببته سيبويه يف كالمهب امسًا حنو (قََّرنْ َىب) ،وصفةً حنو َ

( )1ينظر367 :ة.
( )2ينظر :ال تاب .268/4
( )3ينظر.574/5 ،326/2 ،355/2 :
ِ
(د َريْ ِهب) ،ينظر:
( )4وقد ةببت (فبّ َعْيلِل)
ُّ
ابن اببشاذ يف ب
األزهري يف وزنه قوَهلب ( :بكنَّْيدر) ،و ب
هتذيب اللغة  ،430/10وشرح املقدمة احملسبة .191/1
( )5ينظر.568/5 :
( )6ينظر :ال تاب .259/4 ،571 ،570/3
( )7ينظر111/4 :ب365 ،ب.
( )8ينظر :ال تاب .260/4
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(فَّعبلَّى) ،جاء يف نسخة املوصلي( :فبّعبلَّى)( ،)1بضضتني ،وهذا البناء اثبت
يف ال تاب ،قاا سيبويه« :قالوا :بت بذ َّرىَ ،ونب بذ َّرىَ ،وهو اسب»(.)2
(فِعِلِي ،فَّ َعلِي ،فِ ْعلِي) ،وم اهنا يف نسخة املوصلي( :فِعِلَّى ،فَّ َعلَّى) ،مل
كررأل (فِعِلَّى)( ،)3وهذان البناءان مملا ببت من كالم العرب يف ال تاب ،فعلى
ل
()4
ِ
ِ
ِ
اآلحر جاء عليه
لةوهلضا جاء ( ِزم ل ى) امسًا و(كضلرى) صفة  ،والبناء َ
«(تربَكى) على ِ
مثااَ :س َف ْر َجل»(.)5
َ َْ
(فَّ ْعلَوان) ،وقع يف نسخة املوصلي( :فبّ ْعلبوان)(َ ،)6تري ًفا ،وهذا البناء مما
ةببته سيبويه ،يف السطر ِ
نفسه ،يف األمساء ،حنو (العبْنظبوانَ ،والعبْنّ بفوان)(.)7
(فِعب لالن) ،وقع يف تاشية نسخة املوصلي (ج)(( :)8فّبعب لالن)( ،)9وهو بناء
()11
()10
شرته
مثبت يف كتاب سيبويه يف طبعاهه  ،ويف رواية بعلب  ،وفيضا َ
( )1ينظر112/2 :ة.
( )2ال تاب .261/4
( )3ينظر114/2 :ب.
( )4ينظر :ال تاب .261/4
( )5ينظر.314/4 :
( )6ال تاب 112/2ة.
( )7ينظر :ال تاب .262/4
ﺄﺗمل ومقارنة بغ ها من النسيف يف
هفسر النسخةب َ
رموزها (ج ،خ ،ح) ،وهي َتتاج إىل ل
( )8مل ل
غ ةبواب األبنية والت ريف لتستبني مواردها ونسخها اليت قوبلت عليها.
( )9ينظر112/2 :ة.
( )10ينظر :در بنربغ  ،352/2بوالق  ،324/2هارون  ،262/4الب ل اء .570/5
حرجه من االحتالف يف بعض ةبنية سيبويه ،ينظر:
السراج ،فيضا ل
( )11نقلها عنه ةبو ب ر بن ل
تاشية نسخيت البح ي 388ب ،واملدينة 369ة ،األصوا  ،202/3الس ايف النحوي
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ايف والرماين( ،)1قاا سيبويه« :وي ب و بن على (فبّع َّالن) يف االس ِب وال ِ
فة،
َ
َ ل
ب
َ
الس ُّ ل ل
االسب حنو( :احلببولمان)َ ،وال لفةب حنو( :عب بضدَّانَ ،واجلبلببلان)»(.)2
فَ ب
ِ
احتالف ٍ
قدمي يف
وهذا املوضع ِمن مش الأل ةبنية ال تاب ومن مواضع
وحرجه يف ورقة()3؛ وفيها بالث رواايأل يف
السراج ل
ابن ل
نسيف ال تاب ،مجعه ب
ِ
وتلبان ،هبومان)( :)4فقد
(تومان ،وعبضدان ،ب
ضبة بناء (فبعالن) ،وةمثلته :ب
بروي البناء وةمثلته بّ(فّبعب لالن) بضضتني فالم مش لددة ،وقد هق لدم خترجيها ،وروي
()5
ٍ
السراج،
بّ(فبّ َع لالن) ،ل
بضضة ففتحة فَالم مش لددة  ،وكلتامها سواءٌ عند ابن ل

 ،638شرح الرماين ( 362/1هح .العبد اللطيف) ،وقد ضبة الرواية وعلق عليها الدكتور
سليضان العيوين يف :هفس ةبنية سيبويه لثعلب .168-166
النحوي  ،639شرح الرماين ( 355 ،342/1هح .العبد اللطيف).
( )1ينظر :الس ايف
ل
( )2ال تاب .262/4
قلت عنه يف :تاشية نسخيت البح ي 388ب ،واملدينة
( )3ينظر :األصوا  ،202/3ونب ْ
ائد ِمن ِ
ِ
الثالبة ِمن غ ِ ِ
الفعل) ،ويف :الس ايف
بناأل
369ة ،بعد لام (ابب ما حلقْته الزو ب
النحوي  ،638شرح الرماين ( 362/1هح .العبد اللطيف).
احتالف رو ٍ
حيف وَتريف؛
اية ةو ه
( )4وقد وقع يف هذه األمثلة ،إىل احتالف الضبة،
ب
ٌ
فجاءأل :تومان وترمان ،وعضدان وغضدان ،تلبان وجلبان ،هومان ونومان ،هنظر يف:
م ادر احلواشي قبل هذه احلاشية وبعدها.
( )5وهي اليت وقعت يف نسخة املربلد ،وعليها نب َسيف ابن حروف 107ب ،وابن يبقى 235ب،
وابن معاىف 107/4ة ،واملدينة 360ب.
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والرواية األح ة( :فبّعَّ َالن) ،بضضة فعني مش لددة مفتوتة فَ ٍ
الم حفيفة( ،)1وهي
ل
السراج إبيراد سيبويه بناءَ (فبّ َّعالن) ،ومثالَه
ةضعف الرواايأل ،إذ َ
ب
ابن ل
ةفسدها ب
(قب َّضحان) ،اآليت بعدها أبسطر يف ال تاب(.)2
(فَّعوىل)؛ وقعت يف طبعيت درنربغ وبوالق( :فبّعوىل)( ،)3وهذا نقيض ِ
قوا
َ ب
ب
ب
َْ
«ويَ و بن َعلى (فبّعب ْوَىل) ،قَالوا( :عب بش ْوَرى)»(.)4
سيبويهَ :
ووقع يف طبعة الب ل اء منه (فّبعبلوىل)( ،)5وهو َتريف بعيد ،لعله حطأ طباعة،
ولو ةبريد به البناء السابق (فبّعب ْوَىل) ،فقد سبق بيان َتريفه ،كذلك.
(فبّ ْعيبل) ،م انه يف نسخة املدينة( :فبّ ْعيَل)( ،)6وهذا بناء ةببته سيبويه امسًا
حنو (عبْليَب)(.)7

اجلرمي ونسخة القاضي إمساعيل ،وعليها نسخة املوصلي
( )1وهي اليت وقعت يف ةبنية ةيب عضر
ل
طرة نسخة ابن حروف 107ة ،ةببتَها من (ش) :النسخة الشرقية ،وينظر:
112/2ة ،ويف ل
هفس ةبنية سيبويه وغريبه ،للجرمي .306-303
( )2ينظر.263/4 :
( )3ينظر.324/2 ،353/2 :
( )4ال تاب .263/4
( )5ينظر.571/5 :
( )6ينظر366 :ب.
( )7ينظر :ال تاب .268/4
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(فِ َعْيل) ،جاء يف نسخة املوصلي( :فَعِيل)( ،)1وهذا البناء من ةكثر ما بنت
()2
ِ
(سعِيد)(.)3
عليه العرب َ
كالمها  ،ومنه االسب كّ(بَع ) ،وال فة حنو َ
وم انه يف تاشية نسخة املوصلي (ح)( :فِيَّ ْعل)( ،)4وهو بناء وارد عن
العرب يف كتاب سيبويه صفةً حنو ِ
(تيَفس)(.)5
()6
اثبت يف ه غ األمساء(.)7
ووقع يف نسخة املدينة( :فبّ َعْيل)  ،وهذا بناء ٌ
طبعيت بوالق والب ل اء ،ونسخة املدينة( :فَّ ْعلَن)( ،)8وهو
(فَّ َع ْلن) ،جاء يف َ
َتريف؛ إذ ةببت سيبويه هذا البناء يف ال فاأل دون األمساء ،ومثلل له بقوهلب:
ضْيّ َفنَ ،و َع ْل َجن)(.)9
(ر ْع َشنَ ،و َ
َ

( )1ينظر114/2 :ة.
( )2ينظر :ال تاب .28 ،26 ،14 ،7/4 ،607 ،604 ،344/3 ،112 ،110/1
( )3ينظر :ال تاب .267/4
( )4ينظر114/2 :ة.
( )5ينظر :ال تاب .267/4
( )6ينظر366 :ب.
( )7ينظر :ال تاب  ،415/3وه لررأل عبارة (مثاا فّب َعيل) ابل تاب ،يف،449 ،416/3 :
.476 ،474 ،473 ،471 ،455
( )8ينظر367 ،575/5 ،327/2 :ة.
( )9ينظر :ال تاب .270/4
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(فَّ ْوعبل) ،وقع يف نسخة الّضيورقي( :فَّ ْو َعل)(َ ،)1تري ًفا ،فالبناء هبذا الضبة
االسب حنوَ :ك ْوَكبَ ،و َع ْو َسج.
وارد يف كالمهب مبا ةببته سيبويه امسًا وصفةً« :فَ ب
َوال لفةب حنوَ :ت ْوَملَ ،وَه ْوَزب»(.)2
()3
ابعي
ر
بناء
وهو
الالم،
بفتح
،
(فِ ْعلبل) ،م انه يف نسخة املوصلي( :فِ ْعلَل)
ل
(درهب) ،وصفة حنو ِ
ِ
(ه ْجَرع)(.)4
اثبت يف كالمهب ،امسًا حنو ْ َ
(فّبعبْنلِل) ،وقع يف نسخة املوصلي( :فَّ َعْنّلَل)( ،)5وهو حالف مق ود
سيبويه ،فقد ةببت سيبويه هذا البناء يف ال فاأل دون األمساء ،ومثلل له بقوهلب:
(ض َفْن َددَ ،و َع َفْن َجج)(.)6
َ
()7
ببت البناء
(فَّ ْعلبالء) ،يف نسخة املدينة( :فّب ْعلبالء) َ ،تري ًفا ،ففي ال تاب َ
بنحو (قبّ ْرفب اء)(.)8
(فَّ َعلِل) ،جاء يف طبعاأل در بنربغ وبوالق والب ل اء ،ونب َسيف ابن حروف وابن
يبقى واملدينة( :فبّ َعِلل)( ،)9وهذا حالف ما ةببته سيبويه من كالمهب ،يقوا:
( )1ينظر170/2 :ب.
( )2ال تاب .274/4
( )3ينظر119/2 :ب.
( )4ينظر :ال تاب .289/4
( )5ينظر132/2 :ة.
( )6ينظر :ال تاب .270/4
( )7ينظر374 :ة.
( )8ينظر :ال تاب .296/4
( )9ينظر112 ،602/5 ،342/2 ،374/2 :ة241 ،ة375 ،ب.
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«وي و بن على (فبّعِلل) يف االس ِب وال ِ
فةَ ،وذلِك حنو( :قب َذ ْع ِضلَ ،و بحبَّ ْعثِن)،
َ
َ ل
َ
ََ
االسب حنو( :قب َذ ْع ِضلَةٌ)»(.)1
َو ب
(فّبعبِلل) ،م انه يف نسخة ابن معاىف( :فّب َعِلل)( ،)2بفتح العني منه ،وكالم
سيبويه عليه يف هذا املوضع عن فَّ ْق ِد بناء (فبّعبِلل) ،لو قيل أبصالة التاء من
(هّببب ِلشر)( ،)3فال يستقيب يف هذا ضبة نسخة ابن معاىف للبناء املفقود على
(فّب َعِلل) ،لثبوأل البناء بنحو (قب َذ ْع ِضل) ،مما هق لدم قريبًا من كالم سيبويه.
بشر) يف ال تاب يف موضعني ،لةوهلضا يف ابب (ما حلقْته
نعب ،ورد لفظ (هب ِل
البة ِمن غ ِ ِ
ائد ِمن ِ
بناأل الثل ِ
الف ِ
عل)( ،)4ومل خيتلف يف روايته على (هّببب ِلشر =
الزو ب
هّب بف لعِل) ،لإال نسختان :نسخة الّضيورقي جعلته على (هّبببشُّر = هّب بفعُّل)( ،)5ونسخة
ابن معاىف جعلته (هّببَ ِلشر = هّب َف لعِل)(.)6
تروف الزو ِ
ِ
واملوضع اآلحر يف ابب ِ
ائد َوما َتعلبه
ائدا ِمن
(علَ ِل ما َتعلبه ز ً
َ
ل
)
7
(
نفس ِ
ِمن ِ
بشر) على بالبة
احلرف)  ،وهنا موضع احتالف ،فقد برِوي لفظ (هب ِل
( )1ال تاب .302/4
( )2ينظر131/4 :ب.
( )3ينظر :ال تاب .317/4
( )4ينظر :ال تاب .245/4
( )5ينظر170/2 :ة.
( )6ينظر :نسخة البح ي 387ب ،وهذا املوضع يف إتدى اللوتاأل العشر مما سقطن من
ةلفيت يف تاشية نسخة البح ي عن نسخة (ب) ةي :نسخة ابن
نسخة ابن معاىف ،و ب
ِ
ِ
السراج ،ضبطًا للضثاا وبنائه( :هّببب لشر = هّب بف لعل) ،وفاقًا للرواية األوىل.
ل
( )7ال تاب.307/4 :
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ةوجه ،لةوهلا( :هّببب ِلشر) بضب الباء ،وهي الرواية األصل ،وعليها طبعاأل
ال تاب( ،)1ونبسختَا ابن حروف وابن يبقى( ،)2والوجه الثاين( :هّببَ ِلشر) بفتح
()3
السراج
ابن ل
الباء ،وهو ضبة نسخة ابن معاىف  ،وعليها رواية بعلب كضا نقلها ب
عنه()4؛ فيحتضل البناء (هّب بفعِل ،وهّب َفعِ
بضب الباء
ُّر)،
ش
ب
ّ
ه
(
:
األح
الوجه
و
ل)،
ب
ل
ل
ب
ل
نسخيت املوصلي والّضيورقي ،وسيأيت عنها
والشني املش لددة معها ،وهي ضبة
َ
كالم.
نسخيت املوصلي والّضيورقي( :فبّعبلُّل) ،وضبطتاه ومثالَه
(فبّعبِلل) ،م انه يف
َ
()5
ضضاأل ،وهو حالف ما ةببته سيبويه من كالمهب يف
على (هّبببشُّر)  ،بثالث ل
(ص بفُّرق)(.)6
األمساء حنو ب

( )1ينظر :در بنربغ  ،383/2بوالق  ،348/2هارون  ،317/4الب ل اء .615/5
( )2ينظر114 :ب244 ،ة.
ةلفيت يف تاشية نسخة ابن معاىف عن (نسخة) اجملهولة ضبطًا للضثاا
( )3ينظر131/4 :ب ،و ب
وبنائه( :هّببب ِلشر = فبّعبِلل) ،وفاقًا للرواية األوىل.
ِ
اسب طَائ ٍر» ،ينظر :األصوا
( )4قاا ابن ل
السراج« :ووجدأل خبة بعلب (هّببَ لشٌر)َ ،
وهو ب
ايف (هّببَ ِلشر) عن «بعضهب»
 ،207/3ويراجع :هفس ةبنية سيبويه لثعلب  ،59ونقل الس ُّ
دون هسضية ،وكذا وقعت روايته عند ةيب تاَت السجستاين وةيب احلسن اهلنائي (كراع النضل)
الزبيدي ،ينظر :الس ايف النحوي  ،651هفس غريب ما يف كتاب سيبويه ،170
وةيب ب ر ُّ
املنتخب من كالم العرب  ،559/2 ،119/1كتاب األمساء .218
( )5ينظر143/2 :ب181/2 ،ة.
( )6ينظر :ال تاب .298/4
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(فِعِِل ٍل) ،وقع يف طبعة هارون ضبة آحر على البناء نفسه (فبّعبلُّل)(،)1
(ص بفُّرق) ،كضا هق لدم قريبًا.
وهذا َتريف؛ لثبوأل هذا البناء يف كالمهب بنحو ب
وجاء يف طبعة الب ل اء( :فَّ َعِلل)( ،)2حالفًا ملراد سيبويه منه يف موازنة لفظ
نفسه يف الفقرة ذاهتا ابل سراأل الثالث ،وال
(التِل ِهبِل ب
ة) ،الذي ضبطه الب ل اء ب
وجه أل ْن يوازنه بّ(فَّ َعلِل) لينفي وقوعه يف كالم العرب.
ووقع يف بعض ةصوا طبعة در بنربغ ( )3()Lويف النب َسيف مجيعها عدا نسخة
()4
املثىن
املدينة( :فَّ َعلُّل)  ،وهي رواية نقلها الس ُّ
ايف عن ةيب عبيدة معضر بن ل
ة)(.)5
(هَ َّهبُّة) ،جاءأل على صورة م در الفعل (هَ َّهبَّ َ
ِِ ِ
قليل،
وصريح لفظ سيبويه يف موضع متق لدم ةنله «ي ب و بن َعلى التلف لع ِلَ ،وهو ٌ
ِ ِِ
اسب»( ،)6وهو
قالوا( :التِل ِهبِل ب
ُّ
ة)َ ،وهو ٌ
املتلئب مع مراد سيبويه (فعلل) بناءً
صحيحا يف ذلك املوضع املتق لدم(.)7
مفقودا ،وكلُّهب رواه
ً
ً
( )1ينظر.317/4 :
( )2ينظر.615/5 :
( )3وهي نسخة ابن يبقى احملفوظة يف االس ورايا.
( )4ينظر :در بنربغ  ،383/2ابن حروف 114ب ،املوصلي 143/2ب ،ابن يبقى 244ة،
الّضيورقي 181/2ة ،ابن معاىف 131/4ة.
( )5ينظر :الس ايف النحوي  ،651والرواية عن ةيب عبيدة يف :احمل ب  ،180/4لسان العرب
.423/7
( )6ال تاب .271/4
( )7ينظر :در بنربغ  ،357/2ابن حروف 108ب ،املوصلي 116/2ب ،ابن يبقى 237ة،
البح ي 387ب ،وهذا املوضع يف إتدى اللوتاأل العشر مما سقطن من نسخة ابن
معاىف.
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(فَّ َعْيلِل) ،وقع يف نسخة الّضيورقي( :فَّ َعْيّلَل) ،بفتح الالم األوىل( ،)1وهو
(ت َفْيّلَل)،
َتريف ،فهذا البناء اثبت من كالم العرب يف ال تاب ،امسًا حنوَ :
(ح َفْي َدد)(.)2
وصفة حنوَ :
***

الزبيدي،
وكذا وقعت روايته عند ةيب تاَت السجستاين وةيب احلسن اهلنائي (كراع النضل) وةيب ب ر ُّ
ينظر :هفس غريب ما يف كتاب سيبويه  ،169املنتخب من كالم العرب  ،559/2كتاب
األمساء .215
( )1ينظر175/2 :ة.
( )2ينظر :ال تاب .292 ،267/4
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املبحث الثالث :فروق النسخ وأثرها يف األبنية املفقودة.

يتناوا هذا املبحث فروق النسيف للن وص الوارد فيها األبنية املفقودة ،مما
له ةبر يف ه رار األبنية املفقودة واحتالف ع لدهتا وعددها ةو جنسها ،وكذا
طريقة طبعاأل ال تاب ونسخه يف ضبة البناء ،وما وقع يف هلك الن وص من
ه ضلة ةو زايدة.
ويفرتق هذا املبحث عن سابقه يف كون إش ِاا الضبة ،احتالفًا وإمهاال،
مما يورث االل يف مراد سيبويه إبيراده األبنية املفقودة ،لةما هنا فاالحتالف يف
الضبة مما يبع لد من فروق النسيف اليت حيتضلها مراد سيبويه ،وال هتعارض معه،
وهلذا االحتالف صور وةتواا ،سأببني عنها فيضا يلي:

يتكرر البناء يف أكثر من موضع:
ّأوال :فروق نسخ هبا ّ
ومن ذلك بناء (فَّ لعِْيل) ،وقع م اهنا يف نسخة املوصلي( :فَّعَّْيل)( ،)1بفتح
املش لددة ،وهذا البناء ه رر من النسخة نفسها يف موض ٍع ٍ
اتا(.)2
ل
()3
ِ
ومنه بناء (فبعِل) ،وقع م اهنا يف نسخة ابن معاىف( :فعب لل)  ،بتقدمي
الضب ،وهذا البناء ه لرر يف النسخة نفسها يف الورقة نفسها ،قبله
ال سر على ل
أبسطر.

( )1ينظر114/2 :ب.
( )2ينظر115/2 :ة.
( )3ينظر :نسخة البح ي 389ة ،وهذا املوضع يف إتدى اللوتاأل العشر مما سقطن من
نسخة ابن معاىف.
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()1
وضب
الفاء
سر
ب
،
وبناء (فَّ ْعلِالء) ،وقع يف نسخة ابن معاىف( :فِ ْعلبالء)
ل
الالم األوىل ،وهق لدم البناء هبذا الضبة يف النسخة نفسها يف املوضع نفسه ،قبله
أبسطر ،كذلك.
ومن طريف هذه احلاا ة ْن ه رر بناء (فَّ ْعلِيل) ،يف موضعني من ال ِ
تاب،
ل
ٌ
()3
وعليه اهلفقت الطبعاأل( ،)2وةكثر النسيف .
وقريب منه ه رار بناء (فَّ َعِلل) ،يف موضعني ابنني من طبعاأل ال تاب(،)4
دون نسخه.

اثنيًا :فروق نسخ هبا خيتلف عدد أحرف البناء املفقود:

حنو بناء (فَّ ْعلَالا) ،الذي وقع يف نب َسيف ابن حروف واملوصلي والّضيورقي
()5
عدد ةترف البناء،
وابن معاىف( :فَّ َعلَّالا)  ،بتضعيف الالم األوىل ،وبه يزيد ب
وزايدهه بتضعيف الالم األوىل من موضعها.

( )1ينظر123/4 :ة.
( )2ينظر :در بنربغ  ،368 ،355/2بوالق  ،337 ،326/2هارون  ،293 ،268/4الب ل اء
.594 ،575/5
( )3ينظر :ابن حروف 108ة111 ،ة ،املوصلي 115/2ة130 ،ة ،ابن معاىف 109/4ة،
120ب.
( )4ينظر :در بنربغ  ،374 ،372/2بوالق  ،342 ،339/2هارون  ،303 ،298/4الب ل اء
.602 ،598/5
( )5ينظر111 :ب131/2 ،ب176/2 ،ة122/4 ،ب.
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اثلثًا :فروق نسخ هبا خيتلف جنس أحرف البناء املفقود:
ِ
طرة نسخته عن (ش) ،ةي :النسخة
ومنه (فَعْيالا) ،ذكر ابن حروف ةنه يف ل
الشرقية( ،فَعِْنالا)( ،)1ابلنون ،وهو بناء مفقود كذلك ،غ ة لن ابن حروف

صحح البناء يف نسخته ابلياء.
ل

ابعا :فروق نسخ هبا ختتلف أجناس األبنية املفقودة:
رً
َتولت فيه األلف من مق ورة إىل ممدودة ،حنو
وما ب
وقفت عليه كان مملا ل
بناء (فَّ َع ْليَا) ،م انه يف نب َسيف املوصلي وابن يبقى والّضيورقي وابن معاىف:
()2
فتحوا البناءان من التأنيث ابملق ورة إىل التأنيث
(فَّ َع ْليَاء)  ،ممدودة ،ل
ابملضدودة.
ومثلها (فَّ َع ْوىل)؛ وقعت يف نب َسيف ابن يبقى والّضيورقي وابن معاىف:
(فَّ َع ْوالء)( ،)3ممدودة.
وكذلك (فَّ َعْيّلَى) ،م اهنا يف نسخة ابن معاىف( :فَّ َعْي َالء)( ،)4ممدود ًة.
خامسا :فروق نسخ هبا تزي ُد ع ّدة األبنية املفقودة:
ً

وهو الغالب يف ةبر فروق النسيف على األبنية املفقودة يف ال تاب ،وهي
ظاهر هيئة البناء وهشاببه صور األترف ،وهرهيبها يف البنية ،ال
ةبنية حيتضلها ب
صوريت البناء ،وكالمها من مفقود األبنية،
خيتلف منها إال تركاأل األترف بني َ
( )1ينظر111 :ب.
( )2ينظر112/2 :ب235 ،ب168/2 ،ب107/4 ،ة.
( )3ينظر235 :ب168/2 ،ب107/4 ،ة.
( )4ينظر107/4 :ة.
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يتلئب مع مراد سيبويه يف النسخة
ةي ة لن البناء الناشئ عن احتالف الضبة ،ل
ل
نفسها ،وإال حرج إىل املخالفة وكان َتري ًفا ،فلو انبىن على احتالف احلركة ةن
ي ون ةتدمها على صورة بناء اثبت يف كالم العرب ،ارج من شرط البحث،
اااص مبش الأل الضبة.
هت عليه يف املبحث السابق
ولنبل ب
ل
وصور هذه احلاا مثبتة يف تواشي ن وص األبنية املفقودة من ال تاب،
بعض ّناذج منها ،حشيةَ اإلطالة والت رار،
األوا،
ب
وسأعرض َ
من املبحث ل
وغالب ما ورد منه ما احتلف يف ضبة تركة ترف واتد فيه ،ومنه بناء
()1
ِ
ِ
ضضة
(ةبفْعالن) ،يف نب َسيف املوصلي وابن معاىف واملدينة( :ةَفْعالن)  ،هغ ل أل ل
اهلضزة إىل فتحة ،وبناء (فِعُّل) ،وقع يف نسخة املوصلي( :فَّعُّل)( ،)2بفتح الفاء،
وبناء (فِعِالن) ،وقع م اهنا يف تاشية نسخة املوصلي (ج)( :فِ َعالن)( ،)3بفتح
ِ
يل) ،يف إتدى ةصوا طبعة در بنربغ ( ،)Lونب َسيف ابن يبقى
العني ،وحنو بناء (فَّ ْعل ٌ
يل)( ،)4بفتح الالم.
والّضيورقي واملدينة( :فَّ ْعلَ ٌ

( )1ينظر105/2 :ب101/4 ،ب362 ،ب.
( )2ينظر119/2 :ب.
( )3ينظر111/2 :ة.
( )4ينظر236 ،355/2 :ة169/2 ،ب366 ،ب.
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ومن عجيب الفروق يف هذه البابة ،ما وقع للبناء (فبّ َع ْولِل) فقد ببت يف
طبعاأل ال تاب ه ذا ،غ ةنله وقع يف النب َسيف مجيعها( :فَّ َع ْولِل)( ،)1بفتح
الفاء.
نوع
وقد جاء منه ما هغ ل أل فيه تركتا ترفني منه ،لإما ابحتالف احلرفنيَ ،
كة وموقعا ،حنو بناء (م ْفعِيل) ،جاء يف نسخة املدينةِ :
تر ٍ
(م ْف َعيل)( ،)2ب سر
ً
ب ٌ
نسخيت املوصلي وابن معاىف:
امليب وفتح العني ،وحنو بناء (فِ ْعلَْيل) ،يف
َ
(فِ َعلِْيل)( ،)3بفتح العني وفتح الالم.
كيت احلرفني املتجاورين ،على سبيل التقدمي والتأح  ،حنو
وإما ابحتالف تر َ
ل
()4
ِ
ِ
بضب ف سر ،وحنو بناء
بناء (فعبْنّلَى) ،جاء يف نسخة املدينة( :فبعْنّلَى)  ،ل
(فبعِْيل) ،يف نسخة ابن معاىف( :فبّ ْعيِل)( ،)5بتس ني العني وكسر الياء ،وحنو
ِِ ()6
ِِ
بضب ف سر.
بناء (فعبلل) ،الذي وقع يف نسخة املدينة( :فبعلل)  ،ل

( )1ينظر :ابن حروف 111ة ،املوصلي 128/2ب ،ابن يبقى 240ة ،الّضيورقي 174/2ب،
البح ي 393ة ،املدينة 372ب.
( )2ينظر367 :ة.
( )3ينظر115/2 :ة109/4 ،ة367 ،ة.
( )4ينظر365 :ب.
( )5ينظر108/4 :ب.
( )6ينظر375 :ب.
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ضبِط البناء الواحد على ع ّدة أوجه:
سادسا :فروق نسخ هبا ُ
ً

وذلك أبن يب تفى ب ورة بناء واتد مل هبوضع على احلرف الواتد منه
آحر.
تركتان خمتلفتان ،وكأنه اكتفاء بتعديد تركاأل البناء عن كتابة بناء َ
) ،وهذه صورة ضبة نسخة الّضيورقي ،وقراءهبه على
حنو بناء (
بناءين ةوهلضا بفتح امليب مع كسر العني ِ
(م ْف َعيل)(.)1
(م ْفعيل) واآلحر بفتحهضا َ
َ
ل

ضبة البناءان يف نسخة الّضيورقي ،ف ورة البناء
وه ذا (
) ،ب
اآلحر
األوا هقرة على وجهني ،لةوهلضا :بفتح الفاء والالم منه( :فَّ ْعلَيت) ،والوجه َ
ل
بفتح الفاء وكسر الالم( :فَّ ْعلِيت) ،وصورة البناء الثاين ،بضب الفاء مع كسر
الالم ةو فتحها( ،فبّ ْعلَيت ،وفبّ ْعلِيت)( ،)2وكذا جاء البناءان يف نسخة ابن

) ،ل نه م لرح فيها أب لن ضبة كسر الالم عن (ش) ةي:
حروف (
النسخة الشرقية؛ فتح لل منهضا ةربعة ةبنية مفقودة يف نسخة الّضيورقي.
()3
ونسخيت ابن حروف وابن يبقى( )4اكتفت
ويالتظ ة لن طبعاأل ال تاب
َ
ابلبناءين (فَّ ْعلَيت ،وفّب ْعلَيت) ،مما كان مفتوح الالم ،و لةما نسختا املوصلي وابن
بطرة نسخة ابن حروف فقد استبدلت هبضا (فَّ ْعلِيت،
معاىف والنسخة الشرقية ل
ِ
سوري الالم.
وفبّ ْعليت) ،م َ
( )1ينظر169/2 :ب.
( )2ينظر169/2 :ب.
( )3ينظر :در بنربغ  ،355/2بوالق  ،/2هارون  ،269/4الب ل اء .575/5
( )4ينظر108 :ة236 ،ب.
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الضضاأل يف بناء
ومثلها (
) ،ضبة يف نسخة الّضيورقي ابل سراأل و ل
واتد( ،)1وه ون قراءهه بوجهني( :فِعِْلعِلَ ،وفبّعبْلعبل) ،وقد ةبفْ ِردا يف طبعاأل
ال تاب ونسخه.
بناء ( ) كذا صورهه يف طبعة در بنربغ( ،)2وقراءهه ابحلركاأل بناءان (فِعِلِل،
وفَّ َعلُّل) ،مما نبقل يف ضبة املثاا( :هتبلة) ،وقد هق لدم ،قريبًا ،بيان الراجح يف
رواايأل ضبة بناء املثاا.

سابعا :فروق نسخ هبا تكملة لنصوص األبنية املفقودة أو زايدة عليها:
ً
موضعا ،هبا زايدةٌ ةو ه ضلةٌ لعباراأل سيبويه
وقد وقفت على نيلف وعشرين ً
هضضنت ةبنية مفقودة ،استبانت من الفروق بني طبعاأل ال تاب
يف كتابه ،ل
ونسخه ،مما هضضنته متوهنا ةو تواشيها وطررها.
يق بني الزايدة والت ضلة؛ فالزايدة مما قد يبستغىن
ويف منهاج ةهل التحقيق هفر ٌ
عنه يف مُت ال تاب ،وي تفى ابإلشارة إليه يف تاشيته ،والت ضلة مما ال يستقيب
ال الم لإال به يف مُت ال تاب(.)3

وللزايدة ةتو ٌاا وصور ،منها الزايدة اليت هلا وجه وهبا هزيد ع لدة األبنية
املفقودة ،فقوا سيبويه« :وليس يف ال ِ
الم (فِعِْلعِل)َ ،وال (فبّعبْلعبل)»( ،)4جاء
َ

( )1ينظر171/2 :ب.
( )2ينظرَ :تقيق الن وص ونشرها َ ،78تقيق الرتاث العريب .227
( )3ينظر.383/2 :
( )4ال تاب .278/4
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«وال (فبّعبْلعِل) َوال (فبّ َع ْلعِل)»( ،)1ومها
بعده يف تاشية نسخة املوصلي (ج)َ :
بناءان مفقودان كذلك ،ولوال اهلفاق طبعاأل ال تاب ونسخه على إيراد
البناءين ،ل انت األبنية هبضا ةربعةً.
الم ِمن ِ
بناأل األر ِ
بعة َعلى ِ
ومنه قوله« :فَليس يف ال ِ
مثاا (فَّ ْعلبل)َ ،وال
()2
ِ
«وال (فَّ َعلبل)َ ،وال
(فبّ ْعلل)»  ،زيد بعده يف تاشية نسخة املوصلي (ج)َ :
(فِ َعلبل)»( ،)3والبناءان مفقودان كذلك ،وتاهلضا كحاا البناءين السابقني مما
وقع يف تاشية (ج) من نسخة املوصلي.
ِ
[وال فَّ َعْلن( ،»)5(])4وقع بعد الت ضلة منه يف
«وليس يف ال الم فبّ ْعلبنَ ،
َ
()6
«وال (فّب ْعلَن)َ ،وال (فَّ ْعلِن)»  ،ومها بناءان مفقودان جاءا
نسخة ابن معاىفَ :
على صورة ما اهلفقت عليه الطبعاأل والنسيف ،ف اان زايدة لبناء مفقود.

( )1ينظر120/2 :ب.
( )2ال تاب .289/4
( )3ينظر127/2 :ب.
طبعيت بوالق والب ل اء ،ونسخة املدينة( :فَّ ْعلَن)َ ،تري ًفا.
( )4يف َ
«وال (فبّ ْعلَن)َ ،وال (فَّ ْعلِن)».
( )5ه ضلة من النب َسيف مجيعها ،وجاء بعده يف نسخة ابن معاىفَ :
( )6ينظر109/4 :ب.
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ومن الزايداأل الزايدة اليت هي َتريف ،حنو ما وقع بعد بناء (فِعِالن)(،)1
ِ
ابعا يف نسخة الّضيورقي( ،)2وهو َتريف قد هق لدم بيانه وةن
ِزيد (ف ْعالن) ،بناءً ر ً
هذا البناء مما ببت يف كالمهب.
ويف املوضع السابق ،بعد البناءين (فِعبالن ،فبعِالن) ،وقعت زايدة يف تاشية
()3
ِ
األوا منهضا
«وال (فَّعبالن)َ ،وال (ف َعالن)»  ،غ ة لن ل
نسخة املوصلي (ج)َ :
َتريف ،لوروده يف كالم العرب.
ومن صور الزايدة ما ال وجه هلا ،فنحو قوا سيبويه« :وليس يف ال ِ
الم
َ
()5
()4
ِ
«(وال ف َّعل)» ،
(فَّ َّعْيل)»  ،وقع بعدها يف تاشية نسخة املوصلي (ج)َ :
زائدةً ال وجه هلا ،فالبناء م رر يف موضع آحر ،تىت يف نسخة املوصلي ِ
نفسها،
ل
ض لعفت عينه وزيد فيه ايء بعدها.
عضا ب
ويضاف إليه ة لن كالم سيبويه هنا ل
«وال
ومن صور الزايدة ما وقعت يف غ موضعها ،ومنه بعد قولهَ :
()6
«(وال فِعَّْيل)»( ،)7وليس هذا موضعه،
(فبّ َعْيّلَل)»  ،زيد يف نسخة الّضيورقيَ :
إذ هذكره طبعاأل ال تاب ونسخه بعده بورقة ،تيث هضعيف العني ،من قوله:
( )1ال تاب .260/4
( )2ينظر168/2 :ة.
( )3ينظر111/2 :ة.
( )4ال تاب .268/4
( )5ينظر115/2 :ة.
( )6ال تاب .267/4
( )7ينظر169/2 :ة.
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«وليس يف ال ِ
الم (فَّعَّْيل)َ ،وال (فِعَّْيل)»( ،)1ومما يلحظ ةن هذا املوضع
َ
ِ
ِ
ِ
ال حيح وقع فيه َتريف بنسخة الّضيورقي نفسها ،تيث ضبة البناء بّ(ف لعيل)،
وقد هق لدم بيان وجه َتريفه لوروده يف كالم العرب.
ومنه قوا سيبويه« :وال نَعلب يف ال ِ
نسخيت
الم (فَعِ لل)»( ،)2وقع بعده يف
َ
َ
ب
()3
ائدا وليس هذا موضعه ،وإّنا صحيح
«وال (فَّعب لل)»  ،ز ً
املوصلي والّضيورقيَ :
موضعه بعده أبسطر ،وفاقًا لباقي طبعاأل ال تاب ونسخه ،على ة لن نسخة
كررأل البناء فأوردهه يف املوضعني ،لةما نسخة الّضيورقي ،فاكتفت به
املوصلي ل
يف موضع الزايدة دون موضعه ال حيح.
لةما الت ضلة فغالبها ه ضلة ببناء واتد ،معطوفًا على غ ه ،كث ا ،ةو معطوفًا
علب يف
عليه غ به ،وهو قليل ،ومن ّناذجه ما وقع بعد قوا سيبويهَ :
«وال نَ ب
()4
ِ ِ
ِ
[وال فِعِلَى] ،وهي ه ضلة من تاشية نسخة
ال الم ف َعلَىَ ،وال فَعلَى» َ = ،
املوصلي (ج) ،ونسخة ابن معاىف(.)5

( )1ال تاب .268/4
( )2ال تاب .277/4
( )3ينظر120/2 :ة171/2 ،ة.
( )4ال تاب .256/4
( )5ينظر109/2 :ب104/4 ،ب.
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ومنها الت ضلة الواردة يف قوله« :وال نَعلب يف ال ِ
الم [(فبعِ لل)َ ،وال]
َ
ب
()2
 ،)1(»...ه ضلة من النسيف مجيعها عدا نسخة الّضيورقي .
[وال َم ْفعِيالءَ ،وال بم ْف َعيالء] ،تيث وقعا بعد
ومنه ه ضلة ببناءين ابنني حنو َ
الم (م ْفعِيل)([ ،)3وال (م ْفعِ
قوا سيبويه« :وال نَعلب يف ال ِ
يل)](َ ،)4وال
َ
َ
َ ب ٌ
ب
()6
(م ْف َعيل)»( ،)5وكان موردمها تاشية نسخة املوصلي (خ) .
ب
«[وال
ومنه ه ضلة أبربعة ةبنية ،جاءأل يف ل
نة وتيد ،وهي عبارة سيبويهَ :
نعلب يف ال ِ
الم (فبعا ِوا)َ ،وال (فبعالِل)َ ،وال (فبعايِل)َ ،وال (فبعايِيل)]» ه ضلة
ب
نسخيت ابن معاىف واملدينة (نسخة) ،ةي :نسخة
من نسخة الّضيورقي وتاشية
َ
جمهولة(.)7

( )1ال تاب .277/4
( )2ينظر :ابن حروف 109ة ،املوصلي 120/2ة ،ابن يبقى 237ب ،البح ي 389ة ،وهذا
املوضع يف إتدى اللوتاأل العشر مما سقطن من نسخة ابن معاىف ،املدينة 369ة.
( )3يف نب َسيف ابن حروف وابن معاىف واملدينةَ ( :م ْف َعيل) ،وهو يف نسخة الّضيورقي مضبوطًا على
البناء نفسه.
نسخيت املوصلي وابن معاىف ،ويف نسخة املدينةِ ( :م ْف َعيل).
( )4ساقة من
َ
( )5ال تاب .268/4
( )6ينظر115/2 :ة.
( )7ينظر167/2 :ة104/4 ،ة364 ،ة.

84

البناء املفقود يف كتاب سيبويه
د .علي بن موسى بن حممد شبي

طبعيت در بنربغ
ومنه ه ضلة اهفقت عليها نسيف ال تاب ،سقطت من َ
وهارون ،وهي[« :وال فَّع ْلن]» ،مما وقع بعد قوا سيبويه« :وليس يف ال ِ
الم
َ َ
َ
()1
(فّب ْعلبن)» ،وهذا البناء ه ضلة من نسيف ال تاب مجيعها .
ومن صور الت ضلة فقرة كاملة ةحلت هبا طبعاأل ال تاب وةكثر نسخه،
ومنه النة «[وال نَعلب يف ال ِ
الم (فبعِ لالن)َ ،وال (فِعب لالن) ،وال شيئًا ِمن هذا
َ
ب
ذكره]» ،فهذا ه ضلة من مُت نسخة الّضيورقي ،وتواشي نب َسيف
النلحو مل نَ ْ
املوصلي (ج) ،وابن معاىف (خ) ،ةي :نسخة ةحرى جمهولة ،واملدينة (خ)(.)2
ومثله قوله[« :وليس يف ِ
بناأل األر ِ
بعة على مثاا (فِ ْعلبوا)َ ،وال شيءٌ ِمن
َ
ذكره]» ،فهذا النة ه ضلة من إتدى ةصوا طبعة در بنربغ
هذا النلح ِو مل نَ ْ
( ،)3()Aوطبلرة نسخة ابن حروف (ش) ،ونب َسيف املوصلي والّضيورقي وابن
معاىف(.)4
فروق النسيف والز ِ
احتالف الضبة مما ال حطأ فيه وال
ايداأل و
والقطع أب لن َ
َ
َتريف = هو من كالم سيبويه ،ليس ابألمر اليس  ،كضا ة لن اجلزم ب ِ
ون العبارة
َ

( )1ينظر :ابن حروف 108ب ،املوصلي 115/2ب ،ابن يبقى 236ب ،الّضيورقي
269/2ب ،ابن معاىف 109/4ب ،املدينة 367ة.
( )2ينظر168/2 :ب112/2 ،ب107/4 ،ة365 ،ب.
الزخمشري ،اليت استنسخْتها نسخةب ابن معاىف.
( )3وهي نسخة ابريس ،فرعٌ عن نسخة
ل
( )4ينظر111 ،368/2 :ة129/2 ،ة175/2 ،ة393 ،ة ،وهذا املوضع يف إتدى اللوتاأل
العشر مما سقطن من نسخة ابن معاىف.
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الزائدة ةو امل لضلة يف إتدى النسيف ،عن غ ها ،هي منطوق سيبويه ومراده،
القوا فيه مقاربةٌ وهسدي ٌد.
ب جلَل ،وإلّنا ب
َم ْرَك ٌ
ةتدا ،ومل
وقد هواهر ة لن ال تاب مل يقرةه ةت ٌد على سيبويه ومل يبقرئه سيبويه ً
اجلرمي واملازينُّ(،)1
األحفش للناس ،فقرةه عليه
يظهر لإال بعد رتيله ،ةحرجه
ُّ
ب
نسخا ،قرةوها وةقرةوها،
وسار ال تاب بني العلضاء وطلبتهب ،واستنسخوا منه ً
وهلب عليها هعاليق وإيضاح وهفس  ،وانسرب بعض ذلك إىل مُت ال تاب،
وكانت حماولة إصالح مُت ال تاب وهنقيته قدمية ،هذكرها الرواايأل وهنبيهاأل
ِ
العلضاء ةو ِ
السراج(،)2
ائل ن َقلَة ال تاب ،كأيب إسحاق الزجاج وةيب ب ر ابن ل
علي الفارسي وابن حروف(.)3
ل
وشراته ،كالس ل
ايف وةيب ل

( )1ينظر :ةحبار النحويني الب ريني  ،66اترييف العلضاء النحويني  ،85نور القبس .174 ،95
الزجاج يف دراسة كتاب سيبويه  ،270-59/1األصوا ،212 ،202/3
( )2ينظر :جهود ل
 ،221وفيه( :نسخة القاضي ،بعض النسيف ،نسخة ةيب العبلاس املربد ،نسخة بعلب).
( )3ينظر :شرح الس ايف  ،163/14 ،182/9 ،157 ،127 ،117/5 ،206/4الس ايف
النحوي  ،638وفيه (نسخة مربمان ،نسخة القاضي ،نسخة املربد ،نسخة الزجاج ،نسخة
السراج ،بعض النسيف) ،التعليقة ،81 ،73 ،24/3 ،251 ،190 ،124/2 ،70/1
ابن ل
 ،61 ،42/4وفيها( :بعض النسيف ،نسخة ةحرى ،نسخة القاضي ،نسخة ةيب العبلاس
املربد ،نسخة ةيب ب ر ،النسخة الطاهريلة) ،هنقيح األلباب،152 ،84، ،81 ،44 :
،394 ،296 ،270 ،269 ،268 ،267 ،261 ،243 ،210 ،180 ،170 ،160
 ،483 ،459 ،440 ،439 ،396وفيه( :النسخة الشرقية ،نسخة ةيب ن ر ،رواية
الرابتي ،نسخة املربد ،بعض النسيف).
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املبحث الرابع :دراسة منهج سيبويه يف األبنية املفقودة.

يف هذا املبحث َتليل ملنهجية سيبويه يف األبنية املفقودة ،مما استبان يل
ابستقراء كالم سيبويه وظاهر عباراهه عن األبنية املفقودة يف كتابه ،مثل مسألة
االتتجاج ابلبناء املفقود ةو له ،وطريقته يف احل ب على البناء ابل َف ْقد ،وموقع
البناء املفقود من ةصل اللفظ ،مع مقاربة هستجلي بعض القواعد ال ب لية لألبنية
املفقودة.

ّأوال :طريقته يف احلكم ب َف ْقد البناء:
ولسيبويه طرائق يف احل ب ب َف ْقد البناء ،منها الت ريح ب َف ْقد البناء ،وه رر
منه يف ال تاب عبارة (ليس يف ال الم ،)..و(ال نعلب يف ال الم ،)..و(ال ي ون
يف ال الم ،)..يعقبها ﺄﺗكي ٌد لل َف ْقد بقوله( :وال شيءٌ /وال شيئًا من هذا النحو
مل نذكره).
وغالب طريقته ةن ي لرح ابلبناء املفقود ،غ ةنله يف بعض املواضع يستغين
(ج ْع َفرَ ،ج ْع بفر،
عن صريح لفظ البناء املفقود مبثاله ،حنو اكتفائه بذكر األمثلة :ب
قَ ْحطببةَ ،س َف ْر بجل ،بج ْرَد ْتل ،بس ْفَرِجلَ ،د ْملبوج ،قَّْن ِديل) ،عن ةبنيتها املفقودة:
(فبّ ْعلَل ،فَّ ْعلبل ،فَّ ْعلبلة ،فَّ َعلُّل ،فبّ ْعلَ لل ،فبّ ْعلَلِل ،فَّ ْعلبوا ،فَّ ْعلِيل)(.)1
ومما يالتظ ةن هذه األمثلة قد استقرأل يف كالم العرب على صور ةبنية،
(ج ْع َفر ،قَ ْحطَبةَ ،س َف ْر َجلِ ،ج ْرَد ْتل ،بد ْملبوج ،قِْن ِديل) ،ولثيله هبا على
هيَ :
صورة بناء مفقود هقريب لبيان هيئة البناء املفقود مما مل يبعهد يف كالمهب.
( )1ينظر :ال تاب .330 ،325 ،324 ،317 ،315 ،312/4
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اثنيًا :االحتجاج والتأويل يف األبنية املفقودة:

ستدا
ةصل االتتجاج يف مسألة البناء املفقود هو عدم النظ  ،الذي إلّنا يب ل
به على النفي ،إذ مل يقب الدليل على اإلبباأل( ،)1واالتتجاج بفقد البناء عند
سيبويه يق د به ورود البناء املفقود يف دائرة االتتجاج لإما به ةو عليه ،حنو
اتتجاجه ب َف ْقد بناءي (يّب ْفعبل ويّب ْفعبوا) ،على ة لن ةصل تركة ايء (يّب ْع بفر،
الضب(.)2
ويب ْس بروع) الفتح ال ل
ويف مواضع ةحرى هرى هذا االتتجاج مؤيَّدا حبجة االشتقاق فيها ،بسقوط
هنوط،
احلرف من ه اريف املثاا ،حنو ت ضه بزايدة التاء من (هب ْد َرة ،هتبلة ،ل
هنبيت ،وهّضتني) ،فل َف ْقد بناء (فبّ ْعلَل) ذهب سيبويه إىل زايدة التاء من (هب ْد َرة)،
()3
ِ
ِ
ِ
ني؛
ل
يت َوالت َّْضت ب
وعضده ابالشتقاق ،فّ «إلّنا هو من َد َرةْ ب
«وَكذلك التَّّْنبِ ب
أل» َ ،
أل لهنضا ِمن ال َّض ُْت َوالنلباأل»( ،)4ول َف ْقد بناء (فَّ ْعلِيل).
ِ
وتجته يف ذلك فَّ ْق بد
وكذا ت ب سيبويه بزايدة التاء من (هَّنَّ ُّوط وهّ ِهبِلة) ،ل
ِ ِِ
وهبَة) ،يقوا
بناءَي (فَّ َعلُّل) و(فعل ٍل) واالشتقا بق؛ إ ْذ قالوا( :انط يَّنبوطَ ،
الم يف االسب وال فة َعلى ِم ِ
سيبويه« :ألنله ليس يف ال ِ
ثاا (فَّ َعلُّل)َ ،وهو ِمن
َ

( )1ينظر :اا ائة  ،311-303/1االقرتاح .369
( )2ال تاب .266/4
( )3ال تاب .196/3
( )4ال تاب .317/4
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ِ
ِ
عرفت
(انط يَّنبوط)َ ،وَكذلِك التِل ِهبِل ب
(هبَة)َ .ولو مل ََت ْد (ان َط َوهبَة) لَ َ
ة ،ألنله من َ
الم َعلى ِ
ذلِك ،ألنله ليس يف ال ِ
مثاا (فِعِلِ ٍل)»(.)1
(جْن َدب) ،لفقد بناء (فّب ْعلَل) ،و«ألنلك
وحنو ذلك ت ضه بزايدة النون من ب
ب)»(.)2
هَ ب
(ج بد َ
قواَ :
ولرمبا ختلف دليل االشتقاق عن االتتجاج ب َف ْقد البناء ،فاكتفى عنه ب َف ْقد
البناء دليال على زايدة احلرف ،حنو (عبْن َ ٍل ،عبْنظَ ٍ
ب) ،جعل نوهنضا زائدة ،ل َف ْقد
(فبّ ْعلَل) وللزوم هذه النلون البناء ،إذ ال ي ون م انه غ ه من األصوا ،يقوا
ِ
سيبويه« :ألنله ال َجييء َعلى ِ
الزم له،
مثاا (فبّ ْعلَل) شيءٌ لإال َو ب
ترف الزايدة ٌ
ب
ِ ()3
ةكثر ذلِك النلو بن اثبتةٌ فيه» .
َو ب
ومثله ت ضه على ايء (يّ ْه َ ) ،أب لن «الزايدةب فِيه ةوًال ،ألنله ليس يف ال ِ
الم
ل
َ ل
ِ
(فَّ ْعيل)»( ،)4وكذلك زايدة التاء من «(ع ْزِويْت)؛ ألنله ليس يف ال ِ
الم
َ
َ
()5
(فِ ْع ِويْل)» .

( )1ال
( )2ال
( )3ال
( )4ال
( )5ال

تاب .317/4
تاب .321/4
تاب .320/4
تاب .313/4
تاب .316/4
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ةو يستأنس جبعله مبنزلة ما فيه اشتقاق ،حنو (قَّ ْرنّبَوةٌ) ،اليت ت ب بزايدة الواو
منها ،وجعلها مبنزلة الواو من ِ
(ح ْرَوٍع) مملا ةَذهب و َاوه االشتقا بق ،فهو «(فِ ْع َوا)،
الض ِ
عف»(.)1
ألنله ِمن التل ُّ
خرع َو ل
وهبظهر عبارةب سيبويه يف بعض املواضع ة لن فَّ ْقد البناء ةقوى من دليل
االشتقاق وي في وتده للح ب ابلزايدة( ،)2فقد هق لدم قريبًا قولهَ « :ولو مل ََِت ْد
الم َعلى ِ
عرفت ذلِك ،ألنله ليس يف ال ِ
مثاا (فِعِِل ٍل)»( ،)3ةي:
(ان َط َوهبَة) لَ َ
فَّ ْقد بناءَي( :فَّ َعلُّل) و(فِعِِل ٍل) ،ومثله يف هقرير الزايدة من (التَّّْنبِيت َوالت َّْضتِني):
ِ
ِ
مثل:
ذهب فيه التاءب لَ َ
َ
«ولو مل ََت ْد ما هَ ب
علضت ة لهنا زائدةٌ ،ألنله ليس يف ال الم ب

( )1ال تاب .315/4
القوة ،ينظر:
( ) 2وظاهر عبارة ابن احلاجب وابن مالك هقدمي االشتقاق على عدم النظ يف ل
االشتقاق
الرضي وجه ذلك فيقواَ « :وإلّنا ق لد َم
الشافية  ،70التسهيل  ،300ويلتضس
َ
ل
احمل لق َق على الغلَبة و ِ
عدم النظ ِ وكون األصل ةصالة احلروف؛ ألن املراد ابالشتقاق ،كضا
َ
ذكران ،اه اا إتدى ال لضتني ابألحرى كضارب ابلضرب ةو اه اهلضا أبصل كضارب
يد عنه خبالف ااروج عن األوزان
ةمر معنوي حم لقق ال َِحم َ
ومضروب ابلضرب ،وهذا االه اا ٌ
فإنه رمبا خترج ال لضة عن األوزان بنظر ٍ
مجاعة من املستق ِرئني وال خترج يف نفس األمر إذ
جيوز ة ْن ه ون ال لضةب
بعض األوزان ،وبتقدي ِر ااروج عن مجيع األوزان ب
رمبا مل ي ل إليهب ب
شاذلة الوزن» ،ينظر :شرح الشافية .356/2
( )3ال تاب  ،317/4وهنظر املسألة يف :األصوا  ،243 ،207/3وشرح الرماين 490/1
(هح .العبد اللطيف).
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(قَّْن ِديل)»( ،)1ومثل ذلك يف معاجلته حنو (هّببب ِلشر) ،وت ضه بزايدة التاء منه،
ِ
عرفت ةنله زائ ٌد،
«وكذلِك التُّّبب ِلشر ،ألنله ِمن ل
بش ب
رألَ .ولو مل ََت ْد ذلك لَ َ
يقواَ :
ألنله ليس يف ال ِ
الم َعلى ِمثاا (فّبعبِلل)»(.)2
ومن اتتجاجه على فَّ ْقد البناء ،ما ةورده يف بناء ِ
(فاعيل) ،وعجضة املثاا
ِ
يستدا على
(تاميب) ،ل ونه ليس من ةبنية العربية ،مل هو من جهة ةحرى
ل
ِ
«وم لّضا
فَّ ْقد هذا البناء (فاعيل) ،بعدم معرفة العرب ملعىن مثاله (تاميب) ،يقواَ :
يدا على ة لن ِ
(تاميب) ليس ِمن ِ
كالم ِ
العرب ال هَدري ما معىن
العرب ة لن
ُّ َ
َ
َ
ِ
(تام َيب)»(.)3
ﺄﺗمل معاجلة سيبويه لت ريف بعض
لةما عن التأويل وفَّ ْقد البناء فالق د فيه ل
ةمثلته وما صحبها من افرتاض وهقدير وﺄﺗويل لبعض صور البناء اليت هؤوا إىل
هقدير ةصل اللفظ ،حنو هقديره لألمثلة( :عبلَبِة،
بناء مفقود ،فضن ذلك ب
جنَدا) ،فّليس يف (عبلَبِة) « لإال ة ْن ي و َن حمذوفًا ِمن ِ
مثاا (فبعالِ ٍل) ،ألنله ليس
َ
َ
ِ
الم هَتواىل فِيه ةربع متحر ٍ
ترف يف ال ِ
األلف
كاأل؛ َوذلِك( :عبلَبِ ٌ
ٌ
ة) ،إلّنا بتذ ْ
فت ب
بب ل
ِمن (عبالبِ ٍة)»(.)4

( )1ال تاب  ،317/4وهنظر املسألة يف :األصوا  ،242/3شرح الس ايف ( 262/1هح .ابن
اثين).
( )2ال تاب .317/4
( )3ال تاب .259/3
( )4ال تاب .289/4
جملة العلوم العربية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

91

(جنَ ِدا) ،فقد قاسه سيبويه على (عبلَبِة) يف فَّ ْقد البناء (فَّ َعلِل) ،ويف
لةما َ
ِ
ِ
ِ
ف
(جنَدا) ،فَحذفوا ةل َ
كونه خم لففا من (فَّ َعالل) ،حبذف ةلفه« ،قالواَ :
ِ
ال ِ
ف (عبالبِة)»(.)1
ّجنَاد ِاَ ،كضا َتذفوا ةل َ
َ
ضب الياء من (يّب ْع بفر ،ويب ْس بروع)،
ول َف ْقد بناءَي (يّب ْفعبل َويّب ْفعبوا) َتده بخيلرج ل
لضب اثلثه ،وإلّنا ةصلهضا فتح الياء منهضا :يَّ ْع بفر ،ويَ ْس بروع.
على إهباعه ل
ضب مهزة
ومنه
ب
العدوا عن ةصل احلركة فر ًارا من البناء املفقود ،حنو احتيار ل
ِ
ف) ،و«مل يَ ْن
الوصل فر ًارا من كسرها ال بّضفضي إىل بناء مفقود ،حنو (اب ْستبضع َ
()2
الضب إىل
بَينهضا لإال
ساكن فَ رهوا كسرًة َ
بعدها َ
ٌ
ض لضةٌ»  ،وحنو فرارهب من ل
(م ْف َع ٍل) ،لفقد بناء
الفتح يف صوغ امسَي الزمان ةو امل ان من (يَّ ْفعبل) ،على َ
(م ْفعب ٍل).
َ
هرجيح هعيني احلرف احملذوف يف ه ريف املثاا للجضع ةو للت غ ،
ومنه
ب
حنو احتيار تذف السني من (اِ ْستِضراب) مع ةلف الوصل ،لفقد بناء
ِ
(سفعاا) ،لو بقيت السني فيه.
وقريب منه هعيني جنس احلرف يف حنو ( بمهَِّ
ابعي
ر
سيبويه
عند
فهو
)،
ع
ق
ب
ٌ
ل
مبيضني ،ومنع هقديرها نوان مدغضة يف امليب؛ لفقد بناء (فبّ ْعلَلِل)
ل
مضعف العني َ
من ال الم.

( )1ال تاب .289/4
( )2ال تاب .146/4
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ويلجأ سيبويه إىل محل بعض األمثلة على الدحوا يف ةوسع البابني ،فنحو
وعل) ،حيضله على الثاين منهضا وحي ب
َ
(ش َج ْوجى) ،مما ل
هردد بني (فَّ َع ْوىل) ،و(فَّ َع َ
أبصالة األلف منه« ،ألنله ليس يف ال ِ
وع ٌل) ،فَتحضلبه
الم (فَّ َع ْوىل)َ ،وفيه (فَّ َع َ
ِ
ت»( ،)1فالبناء املوجود ةوسع من البناء املفقود.
َعلى
القياس .فَهذا ببَ ٌ
اثلثًا :موارد األبنية املفقودة:
هلضس املوارد اليت استقى منها سيبويه ةبنية ال الم املفقودة ،كاستقراء
ومي ن ل
كالم العرب ف ِ
يحه املستفيض املطلرد وغ ه ،ومعرفة كالم العجب ،مما مي ن ةن
يشضله ةصل السضاع ،ومن املوارد القياس الذي لثلله خمالفة قواعد الت ريف
العريب والتأويل املفضي إليها.

ّأوال :السماع:
وموضوع البحث ،ف يف ي ون مسضوع العرب
ويبدو لوهلة عدم اهلساقه
َ
موردا لألبنية املفقودة عنهب؟ واجلواب :ة لن ذلك مما يتعلق بطريقة سيبويه ومنهجه
ً
يف استق اء كالم العرب ورصد املسضوع عنهب ،فيستبني له ما مل يقولوه من
األبنية وما فبِقد منها ،لذا ْند غالب إيراد سيبويه لألبنية املفقودة بعبارة (ليس
يف ال الم ،)..ةو (وال نعلب يف ال الم ،)..ةو (ال ي ون) ،بعد ةن يورد ما مسع
عن العرب من األبنية ،بقوله( :ي ون على كذا امسًا وصفة ،وأييت ،وجاء،
وي ون)(.)2
( )1ال تاب .311/4
( )2ينظر :ال تاب  ،245/4وما بعدها.
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ولسيبويه نة كاشف يف هذه املسالة ،يقوا يف آحر ٍ
ابب عقده لبيان
ل
األفعاا الثالبية امللحقة ابلرابعية(« :)1فهذا مجيع ما ةبحلق ِمن ِ
ِ
الثالبة
بناأل
َ
ب
بعة ،مزيدةً ةو غ مز ٍ
ِ
ِ
األفعاا كلُّها ِمن بناأل ِ
ِ
ِ
الثالبة
يدة فَّ َقد ببلني ةمثلةب
بِبناأل األر َ
َ
مزيد ًة ةو غ مز ٍ
يدة .فَضا جاوَز هذه األمثلةَ فَليس ِمن ِ
كالم ِ
العرب»( ،)2فعبارهه
ََ
َ
َ
(مجيع)
جاوَز ..فَليس ،)..جاءأل بعد ة ْن لبني ة لن ما ةورده هو ب
األح ة (فَضا َ
املسضوع عنهب.
الثالبي امللحق ،وكأنله اترتاز الستقرائه
ما وقف عليه من
َ
ل
«ويَ و بن على (فاعبوالء) يف األمساء ،وذلك
ومثاا ذلك قوا سيبويهَ :
عاشوراء ،وهو قليل ،وال نعلضه جاء وص ًفا ،وليس يف ال ِ
(فاعْيل)َ ،وال
ب
الم َ
َ
ب
َ
ٌ
ِ
ِ
ذكره»(،)3
(فاع ْوا)َ ،وال َ
(فَاعيل)َ ،وال َ
(فاعالء)َ ،وال شيءٌ من هذا النلح ِو مل نَ ْ
النة طريقته يف استقراء كالم العرب ،فقد ةببت بناء (فاعبوالء)،
وميثلل هذا ل
لألمساء دون ال فاأل ،وت ب عليه ابلقلة يف األمساء ،وةابن عن عدم مساعه له
يف ال فاأل ،مل هراه بعد إبباأل املسضوع من األبنية يع لقب بذكر ةربعة ةبنية
مفقودة ،هي نتاج استقراء املسضوع.
ويلتحق بذلك لغة بعض العرب يف حنو( :يّب ْع بفر ،ويب ْس بروع) ،فقد جعل
«وليس يف
سيبويه بناءمها على (يّب ْفعبل ،ويّب ْفعبوا) ،من املفقود ،يقوا سيبويهَ :
الثالبة وةبحلق بِ ِ
ائد ِمن ِ
بناأل األر ِ
ِ
بعة تىت صار َجيري
بناأل
ابب ما حلقْته الزو ب
َ َ
( )1هرمجته« :هذا ب
َجمرى ما ال زايدة فيه و ِ
صارأل الزايدةب مبنز ِلة ما هو ِمن ِ
نفس احلرف» ،ينظر.286/4 :
َ
( )2ال تاب .287/4
( )3ال تاب .250/4
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ال ِ
قوا ِ
وع( :يب ْس بروعٌ) ،فَإلّنا
عاا)َ ،وال (يّب ْفعب ٌ
الم (يَّ ْف ٌ
العرب( )1يف اليَ ْس بر ِ
وا) ،فَ لأما ب
ض ُّضوا الياء لِضض ِة ِ
ضعِ ِ
ضض ِة التل ِاءَ ،وةشباهب ذلِك ِمن
َ
الراءَ ،كضا قيل( :اب ْستب ْ َ
ف) ل ل
َ ل ل
قوا ٍ ٍ
قوي هذا ةنله ليس
هذا النلح ِوَ .وِمن ذلِك ب
انس كث يف يَّ ْع بفر( :يّب ْع بفر)َ .ويب ل
يف ال ِ
الم (يّب ْفعبل) َوال (يّب ْفعبوا)»( ،)2ويالتظ مقابلة سيبويه عبارَة (قوا
العرب) ،لّ(ليس يف ال ِ
يدا ةن قوا
الم) ،مع عدم استثنائه للنفي األح  ،ما ل
العرب الف يح املعت لد به املستفيض ،على غ بناءَي (يّب ْفعبل ،ويّب ْفعبوا) ،وة لهنضا
من قِيل غ الف يح املعت لد به وال املستفيض ،ويعضده هن ه لّ(انس كث ) ومل
ي فهب ابلعربيلة(.)3
املنقوا عن العرب:
األصضعي وغ به من ضبطهب
ويعضد ذلك ما نقله
َ
ُّ
اآلحر بفتح الياء ،ون لهب ة لن األصل
بضب اهلضزة و َ
(ة ْ
بس بروع ،ويَ ْس بروع) ،لةوهلضا ل
()4
كالم
ويفسر الس ُّ
يف (يَسروع) الفتح  ،وال ُّ
ايف َ
ضب إهباعٌ حار ٌج عن االطلراد ،ل
الضضةَ ،فيقولون( :يب ْس بروع) كضا قالوا:
سيبويه بقوله :ةنله «قد هبتبع ب
الضضةَ ل
العرب ل
ِ
ِ
ِ
األسود بن
مثل ذلك قوبهلب يف
ضضةَ األلف ل
(اب ْستبضعف) ،فأهبعوا ل
ضضةَ التاءَ ،و ب

نسخيت ابن حروف وابن يبقى( :قوهلب).
( )1يف
َ
( )2ال تاب .266-265/4
( )3ومن طريقته يف ال تاب ةن خي لة الناس ال ث  ،فيقوا ...« :من العرب» ،393/2
 ،397/4 ،351/3 ،411ويقوا ...« :من بين ليب» ،206 ،199 ،120 ،113/4
وحنوه عن (قيس وةسد) يف.211 ،199/4 :
( )4ينظر :مجهرة اللغة  ،384 ،378/3 ،331/2هتذيب اللغة  ،90/2ال حاح .1228/3
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ِ
يضب الفاءَ لضضة
لضضة الفاءَ ،وِمنهب َمن ب
ضضة الياء ل
يَّ ْع بفر ،فَ ل
يقوا( :يّب ْع بفر) ،مل ل
ِ
الياء»(.)1
ومن موارد السضاع لألبنية املفقودة لغاأل العجب ،كبناء ِ
(فاعيل) ،ومثاله
ب
كالمهب على ِ
ِ
بناءِ :
(تاميب) ،إذ «ال َجييء يف ِ
ِ
ني) ... ،وم لّضا ُّ
يدا
َ
(تام َيب َوايس َ
َ
َ
ب
على ة لن ِ
(تاميب) ليس ِمن ِ
العرب ال هَدري ما معىن
كالم العر ِب ة لن
َ
َ
َ
ِ
(تام َيب)»(.)2
وقد كان هذا املورد َم ْدحال لالستدراك على سيبويه فأببت النحويون
ااالفون بعده بعض ةبنيته املفقودة ابلسضاع الذي مل يقف هو عليه ،ةو ابلسضاع
()3
ِ
الذي مل يعت لد به،
وابألعجضي املسضوع  ،وذلك حنو (إفّْعبل) ،ةببت هذا البناءَ
ل
()4
صببع) ،ب سر اهلضزة
ُّ
الز ُّ
ابن القطلاع  ،ومثللوا له بنحو (إِ ْ
ابن حالويه و ب
بيدي و ب
ابن ال لد لهان من فوائت ةمثلة ال تاب(.)5
ابن ل
جين و ب
وضب الباء ،وجعله ب
ل
()6
ٍ
ابن القطالع بّ(يب ْس بروع)  ،وهو مثاا سيبويه
وحنو بناء (يّب ْفعبوا) الذي ةببته ب
إهباعا.
حرجه على غ األصل ً
الذي ل
( )1الس ايف النحوي  ،643وحنو يف.671 :
( )2ال تاب .259 ،258/3
( )3ويل فيه حبث َوس ّْضتبه بّ(املستدرك على ةبنية سيبويه املفقودة) ،يف طريقه للنشر ،يَ لسره هللا.
( )4ينظر :كتاب األمساء  ،96ليس يف كالم العرب  ،324 ،215 ،46ةبنية األمساء .142
( )5ينظر :اا ائة  ،187/3شرح ةبنية سيبويه .169
السيوطي ،ينظر :االرهشاف  ،97/1املزهر
( )6ينظر :ةبنية األمساء  ،154وهبعه ةبو تيلان و
ُّ
.21/2
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(آج ٍر)( ،)1وهي
ابن القطلاع وال غاينُّ بنحو ب
ومثله بناءب (فاعبل) ،ةببته ب
()2
ايف( ،)3وةبو من ور
ةعجضيةً مبعىن :القرميد ،مما يببىن به  ،لغةٌ ت اها الس ُّ
(آجلر)(.)4
اجلواليقي يف ب

اثنيًا :القياس:

وميثلله التأويل الت ريفي ،وهو ةكثرها ،فتقدير ةصالة احلرف يف بعض األمثلة
ضب
يفضي هبا إىل ةبنية مفقودة ليست من كالم العرب ،حنو (هب ْد َرة ،وهَّْن ب
ِ
وجْن َدبَ ،محاطَة،
وهَّ ْرهبب ،وقَّ ْرنبوة ،وهِّ ِهبِلة ،ل
وهبشر ،وهَّنَّ ُّوط ،وهَ ّْضتني وهَّْنبِيت ،ب
ويَّ ْرببوع) ،مما هق لدم بيانه وهف يله.
وكذا هقدير جنس احلرف احملذوف يف بعض األمثلة يؤوا هبا إىل ةبنية
ِ
ضر ٍ
اب) ،وه س مها ،وهقدير جنس
(م ْق َعْنسس ،وا ْستِ ْ
مفقودة ،حنو ه غ ب
احلرف املدغب يف عني حنو ( بمهَِّقع).
وكذا هفس العدوا عن قياس كسر مهزة الوصل يف حنو (اب ْستبضعف)،
ضضة اإلعراب يف حنو (هذا ِع ِد ْا) ،والعدوا
والعدوا عن قياس الوقف بنقل ل
عن قياس التخفيف إبهباع الفتح يف عني حنو َِ
هؤدي هبا
(خبيلَ ،
وش ِهيد) ،لئال ل
( )1ينظر :ةبنية األمساء  ،170الت ضلة ،لل غاين .400/2
( )2ينظر :مجهرة اللغة  ،222/3ال حاح  ،576/2التلخية ،أليب هالا العس ري
.268/1
( )3ينظر :شرح ال تاب 229/5ة ،ووقع يف املطبوع منه =الس ايف النحويِ :
(آجر) ،657
َتري ًفا.
املعرب .21
( )4ينظر :ل
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ضب عني بناء امسَي الزمان وامل ان من
إىل بناء مفقود ،ومثله العدوا عن ل
(يَّ ْفعبل).
ابعا :القواعد الكلّية يف األبنية املفقودة
رً
يستبني من طريقة سيبويه يف عرض األبنية املفقودة ة لن هلا بعض القواعد
ينة عليه سيبويه من
ال لية اليت هنضوي َتتها ،ويطلرد هبا احل ب على ما مل ل
األبنية املفقودة ،ومن ذلك اآليت:
ضم إثر كسر ،وبه فبِقدأل األبنية التالية( :فِعبل،
 ليس يف كالمهم بناءٌ فيه ٌِِّ
ِ
ِ ِ
الضضة بعد كسر مباشر.
فعب لل ،فعبالن ،فعب لالن ،فعبلل) مملا وقعت فيها ل
الضب،
وظاهر عبارة سيبويه ةنله ال يعت لد ابلساكن ً
تاجزا ً
منيعا بني ال سر و ل
الضب يف حنو (اب ْستبضعف)« ،ذلِك
يقوا يف ختريج عدوهلب عن كسر اهلضزة إىل ل
ِ
ِ
ساكن فَ رهوا كسرًة
املضضوم إ ْذ مل يَ ْن بَينهضا لإال
ف ِمن
ةنل َ
بت األل َ
ك لقر َ
ٌ
ِ
ٍ ٍ
ِ
(م بذ
َ
بعدها َ
العضل من وجه واتدَ ،كضا فعلوا ذلك يف :ب
ض لضةٌَ ،وةرادوا ة ْن يَ و َن ب
َج َدر ،ألنله ليس يف ال ِ
بِ
سور
الم ٌ
ترف ة لَولبه َم ٌ
اليوم اي فىت)َ .وهو يف هذا ة ْ ب
ضضوم»(.)1
َوالثلاين َم ٌ
ولذا فإ لن حنو (فِ ُّعل ،اِفّْعبل ،إِفّْعبل ،هِْفعبلِ ،م ْفعبل ،فِ ُّعوا ،فِ ْعلبل) ،بناء مفقود،
والساكن بينهضا ليس له اعتبار ،فيلتحق أبصل القاعدة.
بع متحركات ،وبه فبقدأل األبنية التالية:
 ليس يف كالمهم بناءٌ فيه أر ُ(فّبعلِل ،فَّعلِل ،فَّعلبل) ،وةمثلتها عند سيبويه( :علَبِةِ ،
وعَرهبن)،
وجنَداَ ،
ب
َ
َ
َ
َ
( )1ال تاب .146/4
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رد وهو هقدير ترف زائد سقة
ولفقد ةبنيتها فله يف خترجيها مذهب مطل ٌ
بعد عينه ،وه و بن ةصوهلا :ع َالبِةِ ،
وعَر بنُت.
وجنَاداَ ،
ب
َ
«وال
وهبذه القاعدة يستقيب ما وقع زايدة يف تاشية نسخة املوصلي (ج)َ :
(فِ َعلبل)»( ،)1وي ون هلا وجه ،مما بيلنتبه يف موضعه من املبحث الثالث.
أكثر منها قبله ،وبه فبِقد
 ليس يف كالمهم بناءٌ حروفُه بعد ألف اجلمع ُبناءا (فعائِلِ ،
وحم ِاملر) ،ذلك ةنله
(محائِلرَ ،
مفاع لل) ،ومثاهلضا عند سيبويهَ :
َ
ل
ِ
ٍ
ِ
«ال ي َقع بعد ِ
ترف
ةلف اجلض ِع بالبةب ةترف بغ هاء التأنيث لإال َوةوسطبها ب
ب
()2
م لٍد ز ٍ
ائدَ ،كض ابِيح وقَ ِ
ناديل» .
َ
َ
عني مضمومةٌ بعد ألف زائدة ،وبه فبِقد بناء( :فاعبل)،
 ليس يف كالمهم ٌ(آج ٍر) ،مما استدركوه على سيبويه ،فال يدحل عليه لعجضة املثاا،
لةما حنو ب
وقد هق لدم بيانه قريبًا يف موارد األبنية املفقودة.

( )1ينظر127/2 :ب.
( )2شرح الشافية ،لركن الدين االسرتاابذي .660/2
جملة العلوم العربية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

99

اخلامتة

فدرست
ووقفت على بعض طبعاأل كتاب سيبويه ونسخه،
يسر هللا يل،
ب
ب
ل
والتظت ما وقع هلا من فروق
ومجعت األبنية
منها البناء املفقود يف ال تاب،
ب
ب
ودرست منهج سيبويه فيها ،وهذه نتائج مما وقف عليها
وزايداأل وه ضلة،
ب
البحث ووفق هللا إليها:
 بلغت ع لدة األبنية املفقودة يف كتاب سيبويه  172بناءً ،منها  109ةبنية يفيدا.
جمرًدا ومز ً
جمرًدا ومز ً
ابعي ل
الثالبي ل
يدا ،و 63بناءً يف الر ل
ل
 من طريقة سيبويه يف عرض األبنية املفقودة ةنه كث ًا ما ي لرح بلفظ البناءاملفقود ،ويف بعض املواضع يستغين عن صريح لفظ البناء املفقود مبثاله ،ويف
وقليال ما يعاجله
إيراده للبناء املفقود كث ًا ما ي تفي ابلتنبيه على فَّ ْقد البناء ً
يف مسائل ال تاب وةمثلته.
 كانت األبنية املفقودة يف كتاب سيبويه مثرة استقراء واسع منه للضسضوع منكالم العرب ،فضا مل يبسضع منها ةو كان غ َ مستفيض ةو غ مطلرد ةو
هو اثبت من كالم العجب ،فهو بناء مفقود.
 من ةوسع القواعد ال لية ،وةَوالها ،اليت ليز البناء املفقود ةنله (ليس يف ال ِالم
ل
ْ
ضضوم) ،ولو وقع بينهضا ترف ساكن ،فإنه
ٌ
سور َوالثلاين َم ٌ
ترف ة لَولبه َم ٌ
ال يعت لد ابحلاجز ويطرد احل ب فيه.
موردا له ةبره عند ااالفني
 كانتمسائل فَّ ْقد البناء عند سيبويه ومعاجلتبه هلا ً
ب
بعده ،فقد ةضحى فقد البناء ةو ااروج عن النظ ةتد األدلة اليت هبا
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يبعرف احلرف الزائد من األصلي( ،)1ومما يعرف به عجضة ال لضة( ،)2وإ ْن
ِ
القوة واالعتداد به.
حالفه بعضهب يف هقدمي االشتقاق على فَّ ْقد البناء يف ل
ةببت البحث بعض ن وص سقطت من طبعاأل ال تاب املتداولة ،وهي
 َنسخيت املوصلي الّضيورقي
حمفوظة يف بعض نسخه املخطوطة ،كضُت
َ
وتواشيهضا ،وتواشي نسخة ابن معاىف.
 مما افرتقت فيه طبعاأل ال تاب عن نسخه يف ضبة األبنية وروايتها ،ما وقعللبناء (فبّ َع ْولِل) فقد روهه الطبعاأل كذا ،غ ةنله وقع يف النب َسيف مجيعها:
(فَّ َع ْولِل) ،بفتح الفاء.
 ظهر يف نسخة املدينة كثرة إمهاا الضبة واالل فيه ،ويليها نسخة املوصلي،وكانت تاشية نسخة املوصلي (ج) ،من ةكثر النسيف ز ٍ
ايداأل يف األبنية،
وظهر يف نسخة امليورقي عنيا بهتا ابالحت ار واالستغناء عن ه ث األبنية
برسب تركاأل خمتلفة على صورة البناء الواتد.

( )1ينظر :الشافية  ،70وشرح املف ل  ،173/1املضتع يف الت ريف  ،39التسهيل ،300
االرهشاف  ،22/1املقاصد الشافية .449/8
( )2ينظر :شرح املف لل  ،173/1هوضيح املقاصد  ،1210/3االقرتاح .60
جملة العلوم العربية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

101

ثبت املصادر واملراجع

ّأوال :املخطوطة

• التذييل والت ضيل ،أليب تيان األندلسي ،م ورة عن نسخة دار ال تب امل رية ،اجلزء
السادس منه َتت رقب ( )62حنو.
• شرح كتاب سيبويه ،أليب سعيد الس ايف ،م ورة عن نسخة دار ال تب امل رية،
القاهرة ،برقب ( )137حنو ،ومنه نسيف فلضية مب تبة جامعة اإلمام حمضد بن سعود
اإلسالميةَ ،تضل الرقب (/10300ف).
ة ابن حروف ،علي بن حمضد بن حروف ،كتبها سنة
• ال تاب ،لسيبويه ،نسخة خب ل
562ه ،حمفوظة يف امل تبة الوطنية بباريس ،برقب .6499
• ال تاب ،لسيبويه ،نسخة خبة عضر بن علي بن املبارك املوصلي ،بكتبت سنة 614هّ،
حمفوظة يف م تبة فيض هللا ةفندي ،برقب .2016
علي بن يبقى ،ااوالينل،
• ال تاب ،لسيبويه ،نسخة خب ل
علي َ
تسن بن ةمحد بن ل
ة ةيب ل
بكتبت سنة 629ه ،حمفوظة يف م تبة االس ورايا ،ةسبانيا ،برقب .1
ورقي،
• ال تاب ،لسيبويه ،نسخة خب ل
ة حمضد بن ةمحد بن ةيب عيسى ،األن ل
اري الّضيب ل
بكتبت سنة 632هّ ،حمفوظة يف م تبة شهيد علي ،هركيا ،برقب .2499
رضي الدين عبد احملسن بن مزروع بن معاىف
• ال تاب ،لسيبويه ،نسخة خب ل
ة ةيب حمضد ل
ري ،بكتبت سنة 647هّ ،حمفوظة يف م تبة جوروم ،هركيا ،برقب  ،2562حنَلَنيها
الب ل
ةحي الدكتور عبد اجمليد اجلار هللا.
• ال تاب ،لسيبويه ،نسخة خبة ةمحد بن سليضان البح ي ،كتبت سنة 1151هّ،
منقولة عن نسخة ابن معاىف الب ري ،حمفوظة يف م تبة ال ال إمساعيل ةفندي ،هركيا،
برقب .634
• ال تاب ،لسيبويه ،نسخة املدينة ،م تبة عارف ت ضت ،برقب  ،171و163حنو،
ومنها نسخة حمفوظة يف م تبة امللك عبد العزيز العامة ،ابملدينة املنورة.
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اثنيا :املطبوعة

• ةبنية األمساء واألفعاا وامل ادر ،البن القطلاع ال قليَ ،تقيق ودراسة الدكتور ةمحد
عبد الدامي ،دار ال تب امل رية ،القاهرة1999 ،م.
• ةحبار النحويني الب ريني ومراهبهب وةحذ بعضهب عن بعض ،صنعة ةيب سعيد الس ايف،
َتقيق الدكتور حمضد إبراهيب البنلا ،دار االعت ام ،الطبعة األوىل1405 ،هّ=1985م.
• ارهشاف الضرب من لسان العرب ،أليب تيلان األندلسيَ ،تقيق وشرح ودراسة الدكتور
التواب ،م تبة اااْني ،القاهرة،
رجب عثضان حمضد ،مراجعة الدكتور رمضان عبد ل
الطبعة األوىل1418 ،هّ=1998م.
• ةسرار العربية ،ﺄﺗليف ةيب الربكاأل األنباري ،عبين بتحقيقه حمضد هبجة البيطار ،مطبعة
الرتقلي بدمشق1377 ،هّ=1957م ،من منشوراأل اجملضع العلضي العريب بدمشق
السراجَ ،تقيق عبد احلسني الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،ب وأل،
• األصوا يف النحو ،البن ل
الطبعة الثانية1407 ،هّ=1987م.
• االقرتاح يف ةصوا النحو وجدله ،جلالا الدين السيوطي ،تققه وشرته الدكتور حمضود
فجاا ،ومسلى شرته (اإلصباح يف شرح االقرتاح) ،دار القلب ،دمشق ،الطبعة األوىل،
ل
1409هّ=1989م.
• االنت ار لسيبويه على املربد ،أليب العباس ابن لوالد ،دراسة وَتقيق الدكتور زه عبد
احملسن سلطان ،مؤسسة الرسالة ،ب وأل ،الطبعة األوىل1416 ،هّ=1996م.
• إجياز التعريف يف علب الت ريف ،البن مالكَ ،تقيق ودراسة الدكتور حمضد املهدي
احلي ،اجلامعة اإلسالمية ،املدينة املنورة ،الطبعة األوىل1422 ،هّ=2003م.
عبد ل
• البديع يف علب العربية ،لأليب السعاداأل جمد الدين ابن األب َ ،تقيق الدكتور فتحي
علي الدين والدكتور صاحل بن تسني العايد ،جامعة ةم القرى ،م ة امل رمة،
ةمحد ل
الطبعة األوىل1420 ،هّّ ،من منشوراأل معهد البحوث العلضية-مركز إتياء الرتاث
اإلسالمي.
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بيديَ ،تقيق عبد الستلار ةمحد لفراج
• اتج العروس من جواهر القاموس ،للضرهضى َّ
الز ل
سين الطبع خمتلفة ،سلسلة الرتاث العريب ،اجمللس
وزمالئه ،مطبعة ت ومة ال ويت ،ل
الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،وزارة اإلعالم ال ويتية.
• اترييف العلضاء النحويني من الب ريني وال وفيني وغ هب ،ﺄﺗليف ةيب احملاسن التنوحي
املعريَ ،تقيق الدكتور عبد الفتاح حمضد احللو ،دار هجر للطباعة والنشر ،القاهرة،
ل
الطبعة الثانية1412 ،هّ=1992م.
• َتقيق الرتاث العريب منهجه وهطوره ،ﺄﺗليف الدكتور عبد اجمليد دايب ،دار املعارف،
الطبعة الثانية1993 ،م.
• َتقيق الن وص ونشرها ،لألستاذ عبد السالم هارون ،م تبة اااْني ،الطبعة السابعة،
1998م.
• التسهيل= هسهيل الفوائد وه ضيل املقاصد ،البن مالك ،ت لققه حمضد كامل بركاأل،
دار ال تاب العريب ،القاهرة1388 ،هّ=1968م.
• التعليقة ،شرح كتاب سيبويه أليب علي الفارسيَ ،تقيق وهعليق الدكتور عوض القوزي،
سين الطبع خمتلفة.
مطبعة األمانة ،القاهرة ،ومطابع احلسين ،الرايض ،الطبعة األوىل ،ل
• هفس ةبنية سيبويه ،لإلمام ةمحد بن حيىي بعلب ،مجعه ودرسه الدكتور سليضان بن عبد
العزيز العيوين ،جملة اجلضعية العلضية السعودية للغة العربية ،العدد الثامن ،ذو احلجة-
1432هّ.
• هفس ةبنية سيبويه وغريبه للجرمي :دراسة واستدراك ،للدكتور سيف بن عبد الرمحن
العريفي ،جملة جامعة اإلمام حمضد بن سعود اإلسالمية ،العدد  ،42ربيع اآلحر،
1424هّ=2003م.
• هفس غريب ما يف كتاب سيبويه من األبنية ،ﺄﺗليف ةيب تاَت السجستاين ،ت لققه
وحرج ما فيه وشرته وانقشه وكتب تواشيه الدكتور حمضد الدايل ،دار البشائر،
ل
دمشق ،الطبعة األوىل1422 ،هّ=2001م.
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• الت ضلة والذيل وال لة ل تاب اتج اللغة وصحاح العربية ،ﺄﺗليف احلسن بن حمضد بن
احلسن ال لغاينَ ،تقيق عبد العليب الطحاوي وإبراهيب إمساعيل األبياري وحمضد ةبو
الفضل إبراهيب ،مطبعة دار ال تاب ،القاهرة ،الطبعة األوىل1970 ،م1979-م.
• الت ضلة ،أليب علي الفارسيَ ،تقيق ودراسة الدكتور كاظب حبر املرجان ،مطابع مديرية
دار ال تب ،جامعة املوصل1401 ،هّ=1981م.
عزة تسن،
ريَ ،تقيق الدكتور ل
• التلخية يف معرفة ةمساء األشياء ،أليب هالا العس ل
دار صادر ،ب وأل ،الطبعة الثانية1413 ،هّ=1993م ،من مطبوعاأل جمضع اللغة
العربية بدمشق.
• هنقيح األلباب يف شرح غوامض ال تاب ،لعلي بن حمضد بن علي بن حروفَ ،تقيق
ودراسة صاحل بن مسفر الغامدي ،رسالة دكتوراه مقدمة إىل كلية اللغة العربية ،جامعة
ةم القرى ،م ة امل رمة1414 ،هّ.
• هتذيب اللغة ،أليب من ور األزهريَ ،تقيق عبد السالم هارون ورفاقه ،الدار امل رية
للتأليف والنشر والرتمجة ،القاهرة1384 ،هّ=1964م.
• هوضيح املقاصد واملسالك بشرح ةلفية ابن مالك ،البن لةم قاسب املراديَ ،تقيق الدكتور
عبد الرمحن علي سليضان ،م تبة ال لياأل األزهريلة ،القاهرة ،الطبعة الثانية،
1397هّ=1977م.
• مجهرة اللغة ،البن دريد ،دار صادر ،ب وأل ،م لورة عن طبعة دائرة املعارف العثضانية،
تيدر آابد ،اهلند1344 ،ه.
الزجاج ِمن ال تاب ،للدكتور
الزجاج يف دراسة كتاب سيبويه :دراسة
َ
لنسخيت ل
• جهود ل
عبد اجمليد بن صاحل اجلار هللا ،دار التدمريلة ،الرايض ،الطبعة األوىل2014 ،م.
النجار ،دار ال تاب العريب ،ب وأل،
• اا ائة ،ﺄﺗليف ابن ل
جين ،ت لققه حمضد علي ل
م لورة عن طبعة دار ال تب امل رية1370 ،هّ=1951م.
• سفر السعادة وسف اإلفادة ،ﺄﺗليف علب الدين السخاوي ،ت لققه وعلق عليه ووضع
فهارسه الدكتور حمضد ةمحد الدايل ،دار صادر ،ب وأل ،الطبعة الثانية،
1415هّ=1995م.
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• الس ايف النحوي ،يف ضوء شرته ل تاب سيبويه ،دراسة وَتقيق الدكتور عبد املنعب
فائز ،دار الف ر ،دمشق ،الطبعة األوىل1403 ،هّ=1984م.
• الشافية يف علب الت ريف ،البن احلاجبَ ،تقيق الدكتور تسن ةمحد العثضان ،نشرة
امل تبة امل ل يلة ،م ل ة امل لرمة ،املضل ة العربية السعودية ،الطبعة األوىل،
1415هّ=1995م.
• شرح ةبنية سيبويه ،ه نيف ابن ال لد لهانَ ،تقيق الدكتور تسن شاذيل فرهود ،دار
العلوم ،الرايض ،الطبعة األوىل1408 ،هّ=1988م.
• شرح التسهيل ،البن مالكَ ،تقيق الدكتور عبد الرمحن السيلد والدكتور حمضد بدوي
املختون ،دار هجر للطباعة والنشر ،القاهرة ،الطبعة األوىل1410 ،هّ=1990م.
• شرح اجلضل البن ع فورَ ،تقيق الدكتور صاتب ةبو جناح ،عامل ال تب ،ب وأل،
الطبعة األوىل1419 ،هّ=1999م.
الرماين ،من (ابب ةلف الوصل يف األمساء) إىل هناية
• شرح كتاب سيبويه ،أليب احلسن ل
الشرحَ ،تقيق ودراسة صاحل بن عبد العزيز العبد اللطيف ،رسالة دكتوراه مق لدمة إىل
قسب النحو وال رف وفقه اللغة ،كلية اللغة العربية ،جامعة اإلمام حمضد بن سعود،
1427ه.
• شرح كتاب سيبويه ،أليب سعيد الس ايف ،من (ابب الزايدة من موضع غ تروف
الزوائد) إىل (ابب فيه ما فاأل سيبويه من ةبنية كالم العرب)َ ،تقيق ودراسة عبد هللا
بن اثين الرويلي ،رسالة دكتوراه مق لدمة إىل قسب النحو وال رف وفقه اللغة ،كلية اللغة
العربية ،جامعة اإلمام حمضد بن سعود1428 ،ه.
• شرح كتاب سيبويه للس ايف ،ت لققه وق لدم له وعلق عليه جمضوعة من األساهذة ،دار
ال تب والواثئق القومية ،القاهرة ،هوارييف الطبع متعددة.
اابذيَ ،تقيق األساهذة حمضد حميي الدين عبد احلضيد
لرضي الدين االسرت ل
• شرح الشافية ،ل
وحمضد نور احلسن وحمضد الزفزاف ،دار ال تب العلضية ،ب وأل ،الطبعة األوىل،
1402هّ=1982م.
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اابذيَ ،تقيق الدكتور عبد املق ود حمضد عبد
• شرح الشافية ،لركن الدين االسرت ل
املق ود ،م تبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1425 ،هّ=2004م.
• شرح ال افية الشافية ،ﺄﺗليف مجاا الدين ابن مالك ،تققه وق لدم له الدكتور عبد املنعب
هريدي ،دار املأمون للرتاث ،دمشق ،الطبعة األوىل1402 ،ه=1982م ،من
منشوراأل مركز البحث العلضي وإتياء الرتاث اإلسالمي ،جامعة ةم القرى ،م ل ة
امل لرمة.
• شرح املف ل ،البن يعيشَ ،تقيق الدكتور عبد اللطيف بن حمضد ااطيب ،م تبة دار
العروبة ،ال ويت ،الطبعة األوىل1435 ،هّ=2014م.
• شرح املقدمة احملسبة ،لطاهر بن ةمحد بن اببشاذَ ،تقيق حالد عبد ال رمي ،املطبعة
الع رية ،ال ويت ،الطبعة األوىل1976 ،م.
• شرح كتاب سيبويه (الربع األح ) ،ل احل بن حمضد اهلس وري ،دراسة وَتقيق حالد
بن حمضد التوجيري ،رسالة دكتوراه مق لدمة إىل كلية اللغة العربية ،جامعة ةم القرى،
م ل ة امل لرمة1424/1423 ،هّ.
• ال حاح= اتج اللغة وصحاح العربية ،ﺄﺗليف إمساعيل بن محلاد اجلوهريَ ،تقيق ةمحد
عبد الغفور عطلار ،دار العلب للضاليني ،ب وأل ،الطبعة الثالثة1404 ،هّ=1984م.
• عدم النظ واالتتجاج به يف النحو والت ريف :دراسة وهطبيقا ،للدكتور إبراهيب بن
انصر الشقاري ،طبعة عضادة البحث العلضي ،جامعة اإلمام حمضد بن سعود،
1436هّ=2014م.
الوراقَ ،تقيق ودراسة الدكتور حمضود جاسب الدرويش ،م تبة
• علل النحو ،أليب احلسن ل
الرشد ،الرايض ،الطبعة األوىل1420 ،هّ=1999م.
• فهارس كتاب سيبويه ودراسة له ،صنع حمضد عبد ااالق عضيضة ،مطبعة السعادة،
القاهرة/م ر ،الطبعة األوىل1395 ،هّ=1975م.
بيديَ ،تقيق
• كتاب األمساء واألفعاا واحلروف (ةبنية كتاب سيبويه) ،ﺄﺗليف ةيب ب ر ُّ
الز ل
الدكتور ةمحد راهب محلوش ،مطابع دار البعث ،دمشق/سوراي ،من مطبوعاأل جمضع
اللغة العربية بدمشق.
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• كتاب الشعر ،أليب علي الفارسيَ ،تقيق وشرح الدكتور حمضود حمضد الطناتي ،م تبة
اااْني ،القاهرة ،الطبعة األوىل1408 ،هّ=1988م.
• ال تاب ،لسيبويه ،اعتناء هرهويغ در بنربغ ،طبعة ابريس ،اجمللد األوا طبعة 1881م،
اجمللد الثاين طبعة 1885م.
• ال تاب ،لسيبويه ،طبعة املطبعة األم ية ،بوالق1316 ،هّ.
اااْني ،القاهرة ،الطبعة الثالثة،
• ال تاب ،لسيبويهَ ،تقيق عبد السالم هارون ،م تبة
ل
1408هّ=1988م.
• ال تاب ،لسيبويه ،ه نيف منهجي وشرح وَتقيق علضي ،للدكتور حمضد كاظب الب ل اء،
منشوراأل زين احلقوقية واألدبية ،ب وأل/لبنان ،الطبعة األوىل1435 ،هّ=2015م.
• كتاب سيبويه بني ةايدي املستشرقني والعرب ،من إعداد الدكتور جون ني وال واألستاذ
الرقضي ابعتضاد معهد املخطوطاأل العربيلة
يوسف السنلاري ،جملة هرابنا :النشر
ل
(السلسلة الثقافيلة ،)25 :السنة الثانية ،ذو القعدة 1440هّ=يوليو 2019م.
• اللباب يف علل البناء واإلعراب ،أليب البقاء الع ربيَ ،تقيق غازي طليضاأل ،دار
الف ر املعاصر ،ب وأل/لبنان ،ودار الف ر ،دمشق/سوراي ،الطبعة األوىل،
1416هّ=1995م ،من مطبوعاأل مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث بديب.
• لسان العرب ،جلضاا الدين ابن منظور األن ار ،دار صادر ،ب وأل ،الطبعة الثالثة،
1414هّ.
• ليس يف كالم العرب ،البن حالويهَ ،تقيق ةمحد عبد الغفور َعطلار ،دار العلب للضاليني،
ب وأل ،الطبعة الثانية1399 ،هّ=1979م.
ﺄﺗصيل ودراسةٌ عند ابن ع فور اإلشبيلي ،للدكتور بدر
يستقر يف كالم العرب:
• ما مل ل
ٌ
بن حمضد اجلابري ،جملة العلوم العربية ،جامعة اإلمام حمضد بن سعود ،العدد الثالث
والثالبون ،شواا 1435ه.
جينَ ،تقيق علي النجدي
• احملتسب يف هبيني وجوه شواذل القراءاأل واإليضاح عنها ،البن ل
انصف والدكتور عبد احلليب النجار والدكتور عبد الفتاح شليب ،اجمللس األعلى
للشؤون اإلسالمية ،القاهرة1386 ،هّ.
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• احمل ب واحملية األعظب يف اللغة ،ﺄﺗليف علي بن إمساعيل بن سيدهَ ،تقيق م طفى
سين الطبع خمتلفة.
الس لقا وآحرون ،معهد املخطوطاأل العربية ،القاهرة ،ل
• خمت ر يف شواذ القرآن من كتاب البديع ،البن حالويه ،نشرة م تبة املتنيب ،القاهرة،
وهي نسخة عن نشرة املستشرق األملاين آبر جفري ،املطبعة الرمحانية ،م ر/القاهرة،
1934م.
• املخ لة ،ﺄﺗليف علي بن إمساعيل بن سيدهَ ،تقيق حليل إبراهيب ج لفاا ،دار إتياء
الرتاث العريب ،ب وأل ،الطبعة األوىل1417 ،هّ=1996م.
حمضد ةمحد جاد املوىل
• املزهر يف علوم اللغة وةنواعها ،جلالا الدين
السيوطيَ ،تقيق ل
ل
احلليب،
حمضد
البجاوي ل
ل
وعلي ل
وحمضد ةبو الفضل إبراهيب ،الطبعة الرابعة ،عيسى البايب ل
ل
القاهرة1958 ،م.
علي الفارسيَ ،تقيق الدكتور تسن هنداوي ،دار القلب
• املسائل احللبيلاأل ،أليب ل
بدمشق ،ودار املنارة بب وأل ،الطبعة األوىل1407 ،هّ=1987م.
صححه
ومي ،ل
افعي ،ﺄﺗليف ةمحد بن حمضد الفيل ل
• امل باح املن يف غريب الشرح ال ب للر ل
على النسخة املطبوعة ابملطبعة األم ية م طفى الس لقا ،مطبعة م طفى البايب احلليب،
القاهرة1369 ،هّ=1950م.
املعرب من ال الم األعجضي ،أليب من ور اجلواليقيَ ،تقيق وشرح ةمحد حمضد شاكر،
• ل
مطبعة دار ال تب امل رية ،القاهرة1361 ،هّ.
• املقاصد الشافية يف شرح ااالصة ال افية ،لإلمام ةيب إسحاق الشاطيبَ ،تقيق الدكتور
عبد الرمحن العثيضني وآحرون ،جامعة ةم القرى ،م ل ة امل لرمة ،الطبعة األوىل،
1428ه=2007م ،من منشوراأل معهد البحوث العلضية-مركز إتياء الرتاث
اإلسالمي.
• املقت د يف شرح اإليضاح ،لعبد القاهر اجلرجاينَ ،تقيق الدكتور كاظب حبر املرجان،
دار الرشيد ،بغداد ،الطبعة األوىل1402 ،هّ=1982م ،من منشوراأل وزارة الثقافة
واإلعالم العراقية.

جملة العلوم العربية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

109

• املقتضب ،للضربلدَ ،تقيق حمضد عبد ااالق عضيضة ،من منشوراأل اجمللس األعلى
للشؤون اإلسالمية ،القاهرة1386 ،هّ=1966م.
• املضتع ال ب يف الت ريف ،البن ع فورَ ،تقيق الدكتور فخر الدين قباوة ،م تبة
لبنان ،ب وأل ،الطبعة األوىل1416 ،هّ=1996م.
• املنتخب من غريب كالم العرب ،أليب احلسن اهلنائي (كراع النضل)َ ،تقيق الدكتور
حمضد بن ةمحد العضري ،جامعة ةم القرى ،م ل ة امل لرمة ،الطبعة األوىل،
1409هّ=1989م.
• املن ف ،البن جينَ ،تقيق إبراهيب م طفى وعبد هللا ةمني ،مطبعة م طفى البايب
احلليب ،القاهرة ،الطبعة األوىل1373 ،هّ=1954م.
السهيليَ ،تقيق الدكتور حمضد إبراهيب البنلا ،دار
• نتائج الف ر يف النحو ،أليب القاسب ُّ
االعت ام ،القاهرة1404 ،هّ=1984م.
• نور القبس املخت ر من املقتبس ،أليب احملاسن اليغضوري ،عين بتحقيقه رودلف زهلامي،
دار فرانتس شتاينر ،فيسبادن/ةملانيا1384 ،ه=1964م.
• النهاية يف غريب احلديث واألبر ،جملد الدين ابن األب َ ،تقيق طاهر ةمحد الزاوي
وحمضود الطناتي ،دار إتياء الرتاث العريب ،ب وأل ،م لورة عن طبعة عيسى احلليب،
القاهرة1383 ،هّ=1963م.
***
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ملخص الدراسة:

ايفل و ن ااخ ا من الل ملل الا ار
تتناول هذه الدراسة ةةه ةاهلت التبناوح و لور ب
على شةااهدها و شة له ،والل مَثب حتليلها ،واسةةتارةةار التةةاتاد اسةةت داالها ،واسةةتافةةار الا
أضة ةةامت الل ياه ةاليه ادع ام الل يّ اتبتة ةةاع  ،وتقا ت  ،وتناع  .وت بد ةاهلت التناوح
ايفل إ دى الظااهل اليت أثْةملد اللغه ال لبيه ،مقد ش ةةغلل اللغا ن النذ ةف ةةحت الن ا
و لور ب
كاريا الل النقاش واخللر على الدى عر ة ة ة ة ةةار التناوبه،
ال ليب إىل زالاةنا هذا؛ إذ أمذد يبةًزا ً
مانهم الل الها ،والنهم الل رمضة ةةها ،والنهم الل و ف النها الا ف امتاسة ة  .وهذا ا الل خيلج
هذه الظاهلت الل عفة ةااايه امسة ةةت اال و لور ايفل إىل ه لها ةاهلت اضة ةةغ لضة ةااب اللغه
وأصاهلا.

ايفل ،ا من .
الكلمات املفتاحية :التناوح ،لور ب

Prepositions indication motion in Al Akhtal poetry
Dr. Imad hasan abu daya
collection: Grammatic semantic study

Abstract:
This study is about the indication motion remark of prepositions used in Al
Akhtal poetry through noticing its examples analyzing reasons for using it to
find out what an aesthetic value it adds to extend strengthen and vary the
meanings. This remark has affected the Arabic language and grammarians. It has
been under discussion and a controversial point overage. Some of them accepted
it some rejected it but some were reluctant. To remove ambiguity prepositions
have to submit to the language laws and origins.
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تقدمي:

رح ال امن ،والرلت والتلع على سيدان حماد ،وعلى أص اب
احلاد هلل ب
أة ن ،بأالا ب د:
مإ بخ اللغه ال لبيه تفتا على ةله الل الظااهل اليت متيبزها عل تريها الل
اللغاد؛ كالرتانر ،والتضان ،وامقابله ،وامفرتك اللغاي ،وامشتقاق،
والتضان ،وتريها الل الظااهل اليت مت بدها ابحليا ه ،واحللكه ،وس ه الت اري عل
ا ماار اب ساليب ام تلفه.
ايفل إ دى الظااهل اليت أثْلد اللغه ال لبيه،
وت بد ةاهلت التناوح و لور ب
واليت شغلل اللغا ن النذ ةفحت الن ا ال ليب إىل زالاةنا هذا؛ إذ أمذد يبةًزا
كاريا الل النقاش واخللر على الدى عرار التناوبه ،وهذا ا الل خيلج هذه
ً
الظاهلت الل عفااايه امست اال و لور ايفل إىل ه لها ةاهلت اضغ
لضااب اللغه وأصاهلا.
مقد أمذد هذه الظاهلت التا اد واس ه و الؤلفاهتم ،مها ابح ذو
نروح خمتلفه ،تناول الرلمياخ والن ات الل ههه ،والالتياخ والنقان الل ههه
أملى؛ لِ ماا تق بدال الل ِس ه و الت اري عل ا ماار ،وتنا غ و ا سلاح ،وتلا ل
و الالع.
وامتتاغ هلذه الظاهلت جيد أ بخ اللغا ن د است الاا أكثل الل الرنلح للت اري
عنها؛ كالتناوح ،والتقارض ،والت اور ،والت ا ب ،والترا ب ،ورمببا التضان،
وال دول ،وامةزايح.
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مقد هاءد هذه الدراسه؛ للا ار على ةاهلت تناوح لور ايفل و
التاتاهتا ،واستارار الا أضامت هذه الظاهلت الل ياه
ن ااخ ا من ؛ لافف ب
ةاليه ادع ام الل يّ اتبتاع  ،وتقا ت  ،وتناع .
و د اعتاد الاا ّ و نراست على ن ااخ :ش ل ا من بفلح التالي
بت قيق الدكتار م ل الد ل ااوت .واشتالل على القداله ،ومتهيد تناول مي
اضا
الاا ّ تلةه الاهزت لألمن  ،وت ل ف التناوح لغه واصنل ً ا ،واست ل ً
الاهزا ال اخللر و هذه الظاهلتَ ،ث هاءد الدراسه الت بد ًًث ميها عل
ً
التاتاهتا ،والا
ةاهلت تناوح لور ايفل و ش ل ا من  ،والافف عل ب
أمانت الل إثلاء للا .

 الدراسات السابقة:كثريا الل الدراساد احلد ثه اليت حتدثل عل
والل ايفد ل ذكله أخ هناك ً
ةاهلت التناوح و لور ايفل ،و د أمان الاا ّ الل هذه الدراساد وتريها
و امطلع على الاا ف الن ات الل هذه الظاهلت ،وايفد د و هذه الدراسه ها
تتاغ ةاهلت تناوح لور ايفل و ن ااخ ا من  ،واستافار الا أضامت هذه
الظاهلت الل ياه ةاليه ادع ام الل يّ اتبتاع  ،وتقا ت  ،وتناع و
ش له.
والل هذه الدراساد اليت تناولل ةاهلت تناوح لور ايفل:
 أثل ةيابه لور ايفل ب ضها عل ب ض و ال اين القلآخ الل أول سارت ا زاحإىل هنا ه سارت الزالل :نراسه حتليله ،ن .علي بل علي صاحل الغزي ،هاال ه القلآخ
الالمي وال لاع اإلسلاليه ،ةهاره التاناخ1438 ،هة2017-ع.
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اجلر يف ديوان األخطل دراسة حنوية داللية
تناوب حروف ّ
أبوديّة
د .عماد حسن مصطفى َ

 تناوح لور ايفل و ن ااخ االلئ القيس :نراسه حتليليه ،ن .عاد اللمحلالذةيااد ،ون .ةضال الفلا ه ،هاال ه مضري ،جمله ال لاع اإلةتاةيه ،سالت/
ايفزاال2011ع.
 تناوح لور ايفل و لغه القلآخ ،ن .حماد تل عاان ،ط ،1.نار الفل اخعااخ 1402هة1982-ع.
للنفل والتاز غ ،ب
 التناوح والتضان عند الن ا ن والتفتري ن بن أنواد ايفل ،ن .مدجيهاماين ،اللكز مناء للا اث والدراساد ،القاهلت ،الارس 2020ع.
 لور ايفل بن النيابه والتضان ،ن .أمحد النل ال نيه ،جمله الرتاث ال ليب،ال دن  ،112نالفق1929 ،هة2008-ع.
 ةاهلت التقارض و الن ا ال ليب ،ن .أمحد حماد عاد هللا ،جمله ايفاال هاإلسلاليه ،ال دن  ،58امد نه امنارت.
 بلته ت اور لور ايفل و القلآخ ،حماد صااح تن ،هاال ه بغدان،2013ع.
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متهيد

تناول مي الاا ّ تلةه الاهزت لألمن  ،وت ل ًفا للتناوح لغه واصنل ً ا،
وةاذت عل اجتاهاد الن ات اهلا الل ملل است لاض الذاهاهم وتراراهتم هلذه
الظاهلت.

ترمجة األخطل:ها أبا الالك ،تيباث بل الرلل بل طار ه بل عالو ،و نتهي ةتا إىل
تغلب بل واا ( ،)1ولد عاع 19هة ،وها أش ل الف لاء و ال رل ا الاي الغ
(،)2
ِ
ف و تتايت هبذا امسم ،مقي  :إة كاخ خينف
الفلزنق وهل ل و د اُمتل م
و كلال ؛ إذ كاخ الضنلح الالع( ،)3و ي  :الل اخلن  ،وها اسرتماء

ا ذخ ،والن ي  :لالح الريدُ ( :منْ )( ،)4و ي لنال لتاة ( ،)5و ي :
ة هجا رهل الل اال  ،مقال ل  :اي تلع ،إةك ا من  ،مغلال علي
()6
القل
التتايه  .و د ةفح على النرلاةيه ،وكاةل إ االت ً
طارا و نالفق ب
()1
()2
()3
()4
()5
()6
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نظل :ا تاين  ،290 :8وامؤتلف وام تلف و أمساء الف لاء .24
نظل :سلم الاصال إىل طاقاد الف ال .165 :4
نظل :شلح أنح الااتب .114
نظل :أنح الااتب .62
نظل :لتاخ ال لح الانت (من ) .210 :11
نظل :ا تاين .290 :8

اجلر يف ديوان األخطل دراسة حنوية داللية
تناوب حروف ّ
أبوديّة
د .عماد حسن مصطفى َ

اخللمه ،و ينًا و ايفز لت ال لبيه يّ قيم بنا اال  ،وتاو ابلارلت عاع
90هة(.)1
 -تعريف التناوب:

التناوح و اللغه :الل الف
القاال (.)2

النااب :اع
ةااب ،و ً
(انح) ،تقال :انح عن ً

و بأالا اصنل ً ا مي لج الاا ّ الل الت ل ف اللغاي إىل الت ل ف
امصنل ي أبة  :إ االه لور ايفل القاع ب ضها؛ لتقارهبا و ام  .مإانبتها
عل ب ضها ةاع الل امتتاع و امست اال؛ لتقارح ب ضها و ام  ،و د
أشار إىل هذا ابل التلاج (د316هة) و ال " :واعلم :أخ ال لح تتبتغ ميها
– لور ايفل -متقيم ب ضها القاع ب ض إذا تقاربل ام اين"(.)3

وامتتاغ لظاهلت تناوح لور ايفل جيد أ بخ الن ات ه لاا لا لر هل
ال ً أصليا م فار  ،وأالا ام اين ا ملى مهي إضاميه الل ابح امتتاع و
ام  ،مج لاا (إىل) مةتهاء الغا ه ،والااء لإللراق ،و (عل) للاجاوزت ،و
(و) للظلميه ،و (الغ) للارا اه ،واللع للالايه ،وتريه ،ال سياا
(د180هة)" :وكار ايفل اليت جتيء للتفاي  ،وذلك الك :أةل كز د ،ومع
( )1نظل :ا علع .123 :5
( )2نظل :القاالاس احملي  ،الانت (ةاح)  ،180 :1ولتاخ ال لح .775 :1
( )3ا صال و الن ا .414 :1
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اإلضامه ،وال ناها املك ،واست قاق الفيء ،أم تلى أةك تقال :الغلع لك،
أخ ل  ،ميرري حنا :ها أماك،
وال اد لك ،ميااخ و ال ها عادك ،وها ٌ
ميااخ التت قا هلذا كاا ااخ التت قا ما ميلك .ما هذه اللع ال
إضامه امسم ،..وابء ايفل إمنا هي لإللزاق واممتلط ،وذلك الك :ملهل
بز د ،ونملل ب  ،وضلبت ابلتاط :ألز ل ضلبك إايه ابلتاط ،ماا اتتغ الل
هذا و الالع مهذا أصل  ،والااو اليت تااخ للقتم مبنزله الااء ،وذلك الك:
وهللا م أم "( .)1و ال ابل هفاع (د761هة) الت بد ًًث عل الااء" :اإللراق
ي  :وها ال م فار ها ملهذا ا ترل علي سياا (د180هة) "( .)2و ال
املاني (د749هة) و ال اللع" :الت قيق أ بخ ال اللع و ا ص ها
اممتراص ،وها ال م فار ها ،و د ر ا ال اخ أمل ،وإذا تؤاللل ساال
ام اين امذكارت وهدد راه ه إىل اممتراص"( .)3و ال اللالاين (د384هة)

و ال (و)( " :و) وهي الل احللور ال ااال  ،وعالها ايفل ،وال ناها الاعاء،
تقال :امال و الايس ،واللص و التجل؛ أي :اشتا الايس على امال،
والتجل على اللص ،و د تتغ ميها ميجلي جملى امث "(.)4
( )1الاتاح .118 :4
( )2الغين اللايب .118 :1
( )3ايف الداين و لور ام اين .109
( )4ال اين احللور .109
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أبوديّة
د .عماد حسن مصطفى َ

ومتلوا ام اين اليت حتالها ،كاا م
مقد ألبفاا الؤلفاد ماصه ابحللور ،ب
الزهاهي (د340هة) و كتاب لور ام اين ،واهللوي (415ه ة) و ا زهيه،
وامالقي (د702هة) و رصف امااين ،واملاني (د749هة) و ايف الداين،
وتريهم ،والنهم الل عقد هلا أبا ًااب ماصه كابل تياه (د276ه ة) ،و أتو
الفا القلآخ ،وابل هين (د392ه ة) ،و اخلرااص ،وابل مارس (395ه ة)
و الرا يب ،والث اليب (429ه ة) و سل ال لبيه ،وابل هفاع (د761هة) و
الغين اللايب،؛ إضامه إىل ورونها و أبااح التفل ه و كتب الن ا والالته.
ل ظ أ بخ الن ات ذهااا و است اال لور ايفل الذاهب خمتلفه ،مانهم
الل ذهب إىل بنلخ التنا غ و ال اين احللور ،والنهم الل ذهب إىل التنا غ
و ال اةيها ،وإذا تتا نا هذ ل امجتاهن جند أخ أكثل حنات الارلت ميثلاخ امجتاه
ا ول ،وو امقاب حنات الاامه وب ض الارل ن ميثلاخ امجتاه الثاين ،و د حت بدث
املاني عل ذلك و ال " :و ال :الر يح التنا غ ،والا تقدع الل ةيابه الااء
عل تريها الل لور ايفل ها هار على الذهب الاامين ،والل وامقهم ،و
أخ لور ايفل د ناح ب ضها عل ب ض ،والذهب الارل ن إبقاء احللر
على الاضاع ا ول ،إالا بتحو قال اللفظ ،أو تضان الف ال م آمل
ت دى بذلك احللر .والا م ميال مي ذلك مها الل وضغ أ د احللمن الاضغ
اآلمل على ساي الفذوذ"(.)1

( )1ايف الداين و لور ام اين .46
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وعل الارل اخ عدع ةيابه لور ايفل عل ب ضها ابلقياس على أ لر
ايفزع ،وأ لر النرب و عدع إانبتها عل ب ض ،ال مالد ا زهلي (د
905ه ة)" :والر يح عند الارل ن أ بخ لور ايفل م ناح ب ضها عل ب ض
بقياس ،كاا م تناح أ لر ايفزع وأ لر النرب ،والا أوهم ذلك مها عندهم
إالا الؤول أتو ًل قال اللفظ ،وإالا على تضان الف ال م ت دى بذلك
احللر ،وإالا على شذوذ إانبه كلاه عل أملى"( .)1مقد ذهب الارل اخ

لل لوج الل هذه القضيه إىل القال :إالا ابلتحو  ،أو تضان الف ال م
آمل تتناسب ت د ت الغ لر ايفل ،وإالا ابلفذوذ .و د ه ابل هفاع
(د761هة) الذهب الاامين أ ت بت ًفا(.)2
وو احلقيقه إخ ضيه تناوح لور ايفل بلغل الل الاثلت و كلع ال لح
إىل احل بد الذي م ميال رله ،و د أشار إىل ذلك ابل هفاع (د761هة) و
ايفل ونمال ب ضها على ب ض ِو ال ناه يفاء الل
ال " :ولا ذكلد أ لر ب
ذلك أالثل مكثِ مريت"( .)3و ال ابل هين (د392ه ة)" :ووهدد و اللغه الل
هذا بِ
كثريا م اان حياط ب  ،ول ل لا ةغ أكثله ،م ةي  ،يفاء
الفل شيئًا ً
س ب  ،مإة
كتااب ض ًاا ،و د علمل طل ق  ،مإذا َّ
ً
الل بك شيء الن متقال  ،موأْةم ْ
( )1شلح الترل ح على التاضيح .637 :1
( )2نظل الغين اللايب .130-120 :1
( )3نظل الغين اللايب .807 :2
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مر الل ال لبيه لنيف تل دعا إىل ا ُةس هبا والفقاهه ميها"(.)1
و ل ظ أ بخ ابل هين د أمذ الا ًفا التاسنًا الل هذه القضيه ،مها لى أ بخ
ا الل ماضغ مستقااله ام عند تناوح احللور ،وليس عفااايا ،وها الا
أشار إلي و ال " :ولتنا ةدمغ أخ ااخ ذلك كاا الاا ،لانبا ةقال :إة
ااخ مب ناه و الاضغ نوخ الاضغ على تب ا اال الداعيه إلي  ،وامتاته
محالا و ك الاضغ ،وعلى ك ال مل"( .)2مها فلط و ااهلا أخ
ل ،ب
تااخ هذه احللور امتناوبه و ال ب ضها ،وهذا الا أشار إلي امربن (د
285ه ة)( ،)3وابل التلاج (د 316ه ة)( )4الل ال  .مظاهلت تناوح لور
لر ايفل.
ايفل ةاهلت سيا يبه ،مامقاع ها الذي حيدن ال
ولال ا الل و قيقت ضيه ملميه بن الدرستن هلاا الفض و ةفحت
الن ا ال ليب ،ولا ذهانا إىل أب د الل ذلك لاهدان أخ ا الل ليس ملمًا قترل
على ضيه تناوح احللور ،وإمنا هي ضيه أصال الل الدرهه ا وىل انجته عل
ملر و ا صال ام تادت عند ك مل ق النهاا ،مظاهلت التناوح اااه على
التااع ،وا ص الذي اعتاده الارل اخ ها القياس على امتااع الاثري؛ مهم
( )1اخلرااص .310 :2
( )2اخلرااص .308 :2
( )3نظل :الااال و اللغه وا نح .73 :3
( )4نظل :ا صال و الن ا.308 :1
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نلنوخ الالع على ابح وا د ،ماناا اعدهتم على الا كثل الل كلع ال لح،
ورنوا القلي إىل الاثري؛ إالا ابلتضان ،أو التحو  ،وإخ مل تتقم ام هباا
ب
أصلاا
مالنون للفذوذ .وأالا الاامياخ مقد اعتادوا القلي الل كلع ال لح ،و ب
علي  ،ومل حيتاهاا إىل التحو  ،أو القال ابلفذوذ ،ولذلك الاا هذه الظاهلت.
و ل ظ أ بخ كِل الفل قن ذهااا إىل القال ابلتضان ،مالارل اخ الاا
بتضان الف م م آمل ناسب لر ايفل امذكار و ت د ت  ،بأالا
لر هل آمل قارب و ام .
الاامياخ مذهااا إىل تضان لر ايفل ال
وخنلص مما ساق أبخ الن ات ذهااا و هذه الظاهلت الذهان:
أوهلاا :رمض تناوح لور ايفل؛ حبيّ ااخ لا لر ال ماص
ب  ،ولا م لر هل ماص ت دى الل ملل  ،والا مالف ذلك مها على
تضان الف ال م آمل تناسب الغ لر ايفل امذكار ،وإخ مل تتقم
ام م لى الفذوذ .وميث هذا اللأي أكثل الارل ن.
ًثةيهاا :القال بنيابه لور ايفل ب ضها عل ب ض ،وميث هذا اللأي
الاامياخ ،وب ض الارل ن.
اجلر يف ديوان األخطل
التّناوب يف حروف ّ
أاللا
إخ امتتاغ لف ل ا من جيد أ بخ ةاهلت تناوح لور ايفل د ش بالل ً
اللااسا و ن ااة  ،مهي ةاهلت تتت بق الدراسه ،والا ار عليها؛ لافف
ً
التاتاهتا ،واستارار الا أضامت هذه الظاهلت الل ياه ةاليه ادع ام الل
ب
يّ اتبتاع  ،وتقا ت  ،وتناع  .مقد هاءد و ن ااة على الن ا اآليت:
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( -إىل) مبعىن (يف):

ذكل الن ات أ بخ ام ا صلي لة (إىل) ها النتهى الغا ه الزالاةيه وامااةيه(،)1
ﱴ ﲊ ﱠ( ،)2و ال  :ﱡﭐ ﱁ ﱆ
ﱵ
حنا ال ت اىل :ﱡﭐ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ

ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱗ ﱠ( ،)3ومل ثال الارل اخ ل تري هذا ام ،
وذكل تريهم الاثري الل ام اين اليت تناوح هبا الغ لور ايفل ا ملى ،مذكلوا
ﳃ ﳏ ﱠ( )4؛
(الغ) للارا اه ،حنا ال ت اىل :ﭐﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳄ
جميئ مب
أي :الغ هللا ،ومب  :اللع ،حنا ال ت اىل :ﭐﱡﭐ ﲻ ﲼﳀ ﱠ( )5؛ أي :لك،
ومب (الل) مبتداء الغا ه ،حنا ال ابل أمحل:
أمحلا()6
ل ابل ُاار مة ْا ها أ ُ ْت مقى م مل مة ْلموي َّ
ابل ْ م
تمقال مو د معالمْي ُ
إيل ُ

( )1نظل :ال اين احللور  ،115وشلح امفر  ،463 :4ورصف امااين  ،80وايف الداين

و لور ام اين  ،385ومهغ اهلااالغ .332 :2
( )2الل اآل ه  187الل سارت الاقلت.
( )3الل اآل ه  1الل سارت اإلسلاء.
( )4الل اآل ه  52الل سارت آل عالاخ.
( )5الل اآل ه  33الل سارت النا .
( )6نظل :لور ام اين للزهاهي  ،65والغين اللايب .88 :1
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و بدروه على التضان؛ أي :مل أييت إىل اللواء( ،)1أو مل لوى ةاؤه
إيل()2
ب
أالا عل جمئ (إىل) مب (و) مقد ذكله ب ضهم ،واستفهدوا بقال النابغه
الذبياين:
اس النْلي بِِ القار أمهلح()3
م مل تمرتمك ِين ِ ِ
ابلاعيد كحةَّين إِ مىل النب ِ م ٌّ
ُ ْم ُ
ُْ ب م
ورنه ابل عرفار (د669ه ة) ،وه ل على تضان ال
أي :و الناس ،ب
صح جمئ (إىل) مب (و) يفاز:
الاغض؛ أي :الاغض إىل الناس ،و ال" :ولا ب
ز د إىل الاامه"( ،)4و بأول ب ضهم على ت لق مب ذور؛ أي :النلي ابلقار
الضامًا إىل الناس ،م ذمل ،وُلب الالع( .)5و د ارتضاه ابل الالك (د
الن ال النابغه التابق ،و ال ت اىل :ﱡﱇ ﱈ ﱉ
672ه ة) ،وه
ﱊ ﱔ ﱠ( )6؛ أي :و اع القيااله(.)7
( )1نظل :التذ ي والتااي .169 :11
( )2نظل :امتاعد .255 :2
( )3ن ااخ النابغه  ،19و نظل :ضلاال الف ل.325
( )4نظل :الغين اللايب  ،89 :1وايف الداين .388
( )5نظل :شلح اللضي على الااميه .272 :4
( )6الل اآل ه  87الل سارت النتاء.
( )7نظل :شلح التتهي  ،143 :3وشلح ا مشاين .289 :2
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و د هاءد (إىل) مب (و) و ن ااخ ا من اللت وا دت و ال :
والا ل ا مخ مةَّلاصا إىل ةمتب ىت ل ي ه ْدي ال مفلم ِد ال مقال()1
ً
ُ
ُ م م م ْ مُ
م
اصا و ةتا ،
هجا الفاعل بين سليم أبهنم ض ار النتب م ل اخ بمل ً
نل
مجاءد (إىل) مب (و) ،وام التتقيم ،ماست داع (إىل) ةيابه عل (و) ب
على عدع درت بين سليم على الاصال لنتب بملاص ،محضار ال هد ًدا مل
الاهانا بة (و) ،وها ال اةتهاء الغا ه اماهان و (إىل) ،وكح بخ ةتب
ال
ً
بملاص تا هٌ لل ل يمها بنا سليم .ولا انا اب مذ مبذهب الارل ن لذهانا إىل
التضال م الف ( رلاخ) ؛ بخ (وص ) ت دى حبلر
أ بخ الف ( ل اخ) ب
ايفل (إىل)( ،)2ميااخ الالع :م رلاخ إىل ةتب ملاصَ ،ث لب الالع،

اصا إىل ةتب .وو احلقيقه أ بخ ا مذ بلأي الاامين
مرار :والا رلاخ بمل ً
أ تل ،وأ تالب ًفا ،وماصه أ بخ ام د استقاع.

 تناوب الباء:رل الارل اخ ال الااء ابإللراق ،وها" :أخ أتيت م وص الفيء
جمازا ،كقالك :اللرد بز د ،والت ل بلأسي ،وضلبت
ابلفيء قيقه أو ً

( )1بملاص :ابل ال ل بل الالك ،الل بين تغلب ،وهدي الفل د :كاكب م لتقي ابلقال ،نظل

ن ااة .153
( )2نظل :كتاح ا م ال مبل القناع .488 :2
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بيدي ،والا أشا ذلك"( ،)1والا هاء الل ال اخ أملى ل مال ابح امتتاع،
ال سياا (د 180هة)" :وابء ايفل إمنا هي لإللزاق واممتلط ،وذلك
الك :ملهل بز د ،ونملل ب  ،وضلبت ابلتاط :ألز ل ضلبك إايه
ابلتاط ،ماا اتتغ الل هذا و الالع مهذا أصل "( .)2ووامقهم ب ض الن ات

كابل هفاع (د761هة)( ،)3ومالد ا زهلي (د905هة)( .)4و ل ظ الل
كلالهم إالااةيه ملوج الااء عل اإللراق إىل ال اين أملى الل ابح امتتاع،
الغ ام تفاظ ب كا أصلي م فار .
و د ذكل الن ات تناوح الااء الغ لور ايفل ا ملى ،كحخ أتيت مب
(الل) ،حنا ال ت اىل :ﱡﭐ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﱠ( )5؛ أي :النها ،ومب
(عل) ،كقال ت اىل :ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﱠ( )6؛ أي :عل عذاح،

( )1امقاصد الفاميه و شلح اخللصه الااميه .634 :3
( )2الاتاح .215 :4
( )3نظل :الغين اللايب .118 :2
( )4نظل :شلح الترل ح على التاضيح .647 :1
( )5اآل ه  28الل سارت امنففن.
( )6اآل ه  1الل سارت ام ارج.
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تناوب حروف ّ
أبوديّة
د .عماد حسن مصطفى َ

ومب (الغ) حنا ال ت اىل:
ﱜ ﱠ( )1؛ أي :الغ هنانه ،وتريها الل ال اين احللور(.)2

ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

و د هاءد الااء و ن ااخ ا من مب ( :إىل) ،و (عل) ،و (الغ) على
الن ا اآليت:

 الباء مبعىن (إىل):(إىل) الفيدت اةتهاء الغا ه ،والل ذلك ال ت اىل:

أتيت الااء مب
ﲏ ﲐ ﲬ ﱠ(،)3
ض ِبال الف (أ تل) ال الف
إيل ،و ي  :ب ُ
أي :ب
(لنف) ،أي :لنف يب ،وعلى هذا التحو تااخ الااء على ال ناها الفيدت
اإللراق(.)4
ﱡﭐ ﲎ

و د هاءد الااء مب (إىل) و ن ااخ ا من اللت وا دت و ال :
ب مالد بِِ والنَّري ِو يّ عَّلسل بِ ا ِ الفَّاى م ْد هَّلسْت ْايفاالِب()5
م م ُ مم ُ
م ْ ُ م ْ ُ م ْ ُ م م ْ مْ م

( )1اآل ه  78الل سارت ط .
( )2نظل :ا زهيه  ،287 -283ورصف امااين .152-142
( )3اآل ه  100الل سارت اسف.
( )4نظل :الغين اللايب .123 :1
ابكلا ،وك الل أسلع إىل الفيء مقد بال إلي  ،نظل :لتاخ ال لح،
( )5بالد ب  :ملهل ً
لل للسرتا ه ،نظل امرااح امنري ،الانت (علس) :2
سل :ةز ْ
عل ْ
الانت (بال)  ،77 :4و ب
هلست
 ،401وعا الفاى :ض م القااام ،نظل :الر اح ،الانت (عا )  ،1756 :5ب
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جملح و الفدااد؛ إذ خيلج الا باًلا
رف ر لت إىل الريد على ملس اي ب
إىل الااخ الريد ذي الناااتد الرب ه ،والنري متأل ذلك امااخ للسرتا ه ،مة
(بالد ب ) مب (بالد إلي ) ،مالف (بال) ت دى حبلر ايفل (إىل) ،م
ابلااء( ،)1محضار است داع الااء ،وال دول عل (إىل) ال هد ًدا ،وس ه
مي  ،تاث و ايفاغ بن ال احللمن ال ًا ،ومها ال (إىل) اليت تفيد اةتهاء
الغا ه ،وال الااء اليت تفيد اإللراق ،وكح بخ التااري إىل الااخ الريد تا ت ،
وأالل اللرق ب م فار  ،وم تابق علي أ د.
***

ايفاالب :هلبت امرااب ،نظل :ال جم القا يس اللغه الانت (هلس)  ،442 :1نظل

ن ااة .496
( )1نظل :كتاح ا م ال .68 :1
130
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تناوب حروف ّ
أبوديّة
د .عماد حسن مصطفى َ

 -الباء مبعىن (عن):

وُقرد ب أخ تفيد الااء ال اجملاوزت( ،)1وهذا رأي عدن الل الاامين،
وا مفش (د 215هة) الل الارل ن( ،)2ووامقهم ابل الالك (د
672ه ة)( ،)3وذهب ب ضهم إىل جميء الااء مب (عل) القيدا ابلتؤال(،)4
بً
واستندوا على ذلك بقال ت اىل﴿ :ماسح ْمل بِِ ماِريا ﴾(،)5
ِ
ْ
م
م ً
و﴿سح ممل مساا ٌ
بِ مذاح وا ِغ﴾(،)6
﴿ومة ْامع
م
و ال ب ضهم :م ب
خيتص بذلك بدلي ال ت اىل :م
م
الت مااءُ ِابلْغم ما ِاع﴾( ،)7وذهب ب ض الارل ن إىل أ بخ الااء و هذه
َّق َّ
تم مفق ُ
امااضغ للتاايه ،واتب هم و ذلك أبا علي الفلابن (د 645هة) ،وذهب
اهتم) ،أو (اعت )(.)8
ب ضهم إىل أة الل ابح التضان على ال ( ب
( )1نظل :الرا يب  ،67وا زهيه .284
( )2نظل :ارتفار الضلح  ،1689 :4وايف الداين .284
( )3نظل :شلح التتهي  ،152-151 :3وشلح ا مشاين .293 :2
( )4نظل :الغين اللايب.122 :1
( )5الل اآل ه  59الل سارت الفل اخ.
( )6اآل ه  1ام ارج.
( )7الل اآل ه  25الفل اخ.
( )8نظل :ايف الداين .42
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أالا و ن ااخ ا من مقد هاءد الااء مب (عل) اللت وا دت و ال :
هللا أم ْكلالهم ةِرااب()1
مال ك سااِلً بِا ِين س ِيد مة ا ُد ِ
مْ
مُ ُ ُ م م
مْ مُ م م م
الف (سحل) ت دى إىل الف ال الثاين بنفت  ،وا كثل بة (عل) ،حنا ال
ت اىل :ﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﳊ ﱠ( ،)2ال اللاتب (د 502هة)" :التؤال إذا
كاخ للت ل ِ
ف ت م بدى إىل امف ال الثباين اترتً بنفت  ،واترتً بة (عل) ،وها
أكثل"( ،)3و د ت دى اسم الفاع (ساا ) و الايل إىل الف الن ،أوهلاا

حمذور ،والثاين ايفار واجمللور (باين س يد) ،وتقد ل الالع :مال ك ساال
الناس باين س يد؛ أي :عل بين س يد ،مقد هاءد الااء مب (عل) الفيدت
م
اجملاوزت؛ ة ت دى بة (عل) ،م ابلااء ،و ل ظ أخ الفاعل يبد جميء الااء
مب (عل) ابلتؤال ،وهذا تبتق الغ ال بذلك .ماست اال الااء و هذا امقاع
أ اى وأالدح؛ ة زان ال اإللراق ،وماصه أخ الايل هاء و الدح بين
س يد ،وكحة أران اريص التؤال هبم ،وإلرا هلم نوخ تريهم.
ولا دران الالع ومق رأي الارل ن لااخ الالع على تقد ل ذر
ساال عل ال بين س يد ،و ل ظ أ بخ ا مذ بلأي
الضار؛ أي :مال ك ً
الاامين والل وامقهم أ لح للا  ،وأسه و التقد ل.
( )1ن ااة .237
( )2الل اآل ه  85الل سارت اإلسلاء.
( )3امتقاخ و علاع القلآخ .377 :2
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أبوديّة
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 الباء مبعىن (مع):أتيت الااء مب (الغ) الفيدت امرا اه ،ال اللضي (د688هة)" :وتااخ
مب (الغ) ،وهي اليت قال هلا :ابء امرا اه ،حنا:
ﲌ ﲓ ﱠ( ،)1واش ِرت الدار آبمهتا ،ي  :وم تااخ هبذا ام
ﲋ ﲍ

ﭐﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

إم التتقلا؛

أي :كاانن ابلافل ،وكاانه آبمهتا"( ،)2ميل ظ أخ الن ات بأولاا جميء الااء
هبذا ام ابحلال ،وهذا الا أكده ابل يش (د643ه ة) و ال  " :و بأالا كاهنا
مب امرا اه ،مفي اهلم" :ملج ب فريت " ،و"نم علي بثياح التفل"،
و"اشرتى الفلس بتله ويفاال " ،والتقد ل :ملج وعفريتُ ال  .مهي ةلهٌ الل
ِ
ان
ملاا كاخ ام
الاتدأ ومرب و الاضغ احلال ،وام ُ :الرا اًا عفريتم  ،ب
إىل ذلك ل بقااا الااء ابمرا اه ،وكذلك" :نم بثياح التفل" ،و"اشرتى الفلس
اللجاع ال "( ،)3مقد يبدوا
جو ُ
بتله ويفاال "؛ أي :وثياح التفل علي  ،والتل ُ
ال ناها بةامرا اه ب لالتن ،أوهلاا :أخ حيتل و الاض ها (الغ) ،وًثةيهاا :أخ
تغين احلال عل الر اهبا ،كقال ت اىل :ﱡﭐ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﳏ ﱠ( )4؛ أي:

( )1الل اآل ه  61الل سارت اماادت.
( )2شلح اللضي على الااميه .280 :4
( )3شلح امفر .474 :4
( )4الل اآل ه  170الل سارت النتاء.
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احلق ،أو حمقا ،و ال ت اىل :ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﲄ ﱠ( )1؛ أي:
الغ ب
كثريا الل الن ات أمساها ابء
الغ سلع ،أو التلَّ ًاا عليك ،ملذلك جند أخ ً
احلال(.)2
و د هاءد الااء و ن ااخ ا من مب (الغ) ثلث اللاد ،و ال :
ب()3
ِ ِ
ّس ِ
ات ِ
اسه ِو احلم ِبي م
ض ماالنمه الْقملى إِ مذا اللَّي ُ موام م
اهاِ ،أبم ْش م م م
مومْحماُ م
هاءد الااء مب (الغ) الفيدت امرا اه و ال ( :أبش ّ) ،وام  :إذا
التاملا هاا ًا ،وام التتقيم
اللي واماها الغ أش ّ ساتب ،أو الرا اًا
ً
إبل حمااسه م الج
خيرراخ ً
نوخ ت تف ،مالفاعل ف ل بالع اال ؛ إذ ب
ي طارئ التاثب بنزول امتامل ل
حتتاًا ب
لللعي أيتيها ط االها إىل اللابضها؛ ب
ايفاا ن إليهم .مقد أمان است اال الااء الداله على امرا اه س ه و ام ،
وإضامه هد دت ،ماحة أران ال احللمن ال ًا؛ امرا اه واإللراق ،مهذه الناق
اللرقه ابلضيار الرا اه لنزوهلم و القايله.
وهاءد و ال :

( )1الل اآل ه  48الل سارت هان.
( )2نظل :ايف الداين .39
امغرب الل التفل ال نش ايفااغ ،نظل ال جم القا يس اللغه الانت
( )3ا ش ّ التاتب :ب
(سغب)  ،77 :3نظل ن ااة .238
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أبوديّة
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ر ِالل ةمةاى مل تُلاِِم()1
أممم اي اِسلم ِاي ِاب َّ ِ
ل منا ِرِع مولم ْا مش َّ
لت ْد ماي أ ْ
ُم م
م ْ
ص ْل ٌ ْ م ً ْ
ل م
دعا هلا ابلتلاله والت د ،وام  :أم اي اسلاي الغ الت د ،أو س يدتً
الن اهً ،مالااء أماند امرا اه ،منابل عل (الغ) و ال ناها؛ ليج الت د
الرا اًا هلا ،اللر ًقا هبا ،مام هاء أ اى وأبلغ ابست داع الااء؛ مهتااع
ال احللمن ميها :امرا اه ،واإللراق.
ضا:
وو ال أ ً
ِ مفا اي صا ِ يب بِنا أملِ َّاا علمى ِنالل ةُتااِلُها سؤ مام()2
م م مَّ م
م ُم
م م
حيّ صا اي على الاااء ال على ا طلل ،وام  :فا ال نا أما ،أو فا
ب
ب
ال ًا جمتا ن ،مجاءد الااء مب (الغ) الفيدت امرا اه؛ محتنل الااء و الدلاهلا
عنها وعل الر اهبا مب احلال ،مجاغ ال احللمن جمتا ن؛ إذ نلب الل
صا ا أخ فارك الاااء ،كحة اللصق ل و هذه الرفه.

شفاهل،
( )1الت د :الن اه ،واخلري ،ونارع :شجل لاة أسان تتتاك ب النتاء مت ال ب
ب
شل :بمة ُد ،وامرتق ،نظل :القاالاس احملي الانت
وها تار ه بدارع بل الالك اع الفلزنق ،و ب
(شتل)  ،203 :1والرلر :امرياه ،و اانث الدهل ،نظل :خمتار الر اح الانت
(صلر)  ،175والناى :وههه التري ،و نلق على ك التامل ،نظل :لتاخ ال لح الانت
(ةاى)  ،525 :1نظل ن ااة .449
( )2ن ااة .561
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حت) مبعىن (إىل):
 ( ّأتيت ( بىت) الثيله لة (إىل) و إمانت اةتهاء الغا ه ،واالفها و أشياء:
تقضي الف شيئًا مفيئًا ،مل جياز :كتال ىت ز د ىت
أوهلا :أخ تفيد ب
عال ،وجياز :كتال إىل ز د؛ أي :ز ٌد تا يت.
ًثةيها :عدع اال امبتداء هبا لض فها و الغا ه ،مل قال :سلد الل
الارلت ىت الاامه ،و قال :إىل الاامه؛ إذ ميتنغ جميء ( ىت) ب د (الل).
نامل و اا  ،مقالك:
ًثلثها :وهاح أخ ااخ الا ب دها هزءًا ممبا الها ً
ضلبل القاع ىت ز د ،ونملل الالن ىت الاامه ،وأكلل التااه ىت
رأسها .مز د الضلوح كالقاع ،والاامه الدماله كالالن ،والتااه الحكاله
اق النها شيء(.)1
ةي ًا ،ومل م
و د هاءد ( ىت) مب (إىل) و ن ااخ ا من اللت وا دت و ال :
ِ
ِ
الت مفل()2
ِ ِ
إِِبين أبِ ُ
يل مومه ُّم الْ ما ْلء مة ْ مه ُدهُ ال ْل أ َّمول اللبْي ِ م َّىت مة ْفل م
ِج َّ ُ
مقد ه ( ىت) و الاضغ (إىل) ب د (الل) ايفارت ،وهذا الا الن الن ات؛
اهلم الذي اده ادأ الل بأول اللي  ،و نتهي
لض فها و ابتداء الغا ه ،كاا أخ ب
()1

نظل :شلح امفر  ،466 :4والرا يب  ،108والغين اللايب  ،147 :1ومهغ اهلااالغ

.340 :2
( )2هده :ث ن و ؤذ  ،و ض ف  ،نظل :القاالاس احملي الانت (عهد)  ،443 :1والتفل:
الرااح ،نظل :لتاخ ال لح ،الانت (سفل)  ،370 :4نظل ن ااة .341
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ابلرااح ،ملم ال الا ب دها هزءًا ممبا الها ،ماذلك ااخ د مالف الغالب
الل كلع ال لح و است اال ( ىت) ،والر يح و هذا اماضغ است داع (إىل)
؛ لقال ت اىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱋ ﱗ ﱠ(.)1
 تناوب على:بدن الن ات ام ا صلي لة (على) ابمست لء ،وهذا ام الحماذ الل
لفظ (ال لا)( ،)2وه لاا امست لء ةاعن :است لءً قيقيا ،واست لءً جمازاي،
ماحلقيقي حنا :ز د على التنح ،واجملازي حنا :علي من ٌل ،كاا قال :ركا
من ٌل ،كحة حيا ثق الد ل على عنق أو على ةهله( ،)3ومل ثال أكثل
الارل ن تريه ،وأتولاا الا أوهم ملم (،)4
كثريا الل ام اين
ب
و د ذكل تريهم ً
ل  ،ةاتفي بذكل ام اين اليت تناوح ميها الغ لور ايفل .مذكلوا جميئ مب
الفيدا امرا اه ،حنا ال ت اىل :ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱸ ﱠ( ،)5وتناوب
(الغ) ً
الفيدا اجملاوزت ،كقال الق يف ال االلي:
الغ (عل) ً
( )1الل اآل ه  1الل سارت اإلسلاء.
( )2نظل :رصف امااين .372-371
( )3نظل :شلح اللضي على الااميه  ،321 :4وشلح امفر .497 :4
( )4نظل :ايف الداين .476
( )5الل اآل ه  177الل سارت الاقلت.
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إِ مذا ر ِضيل علمي بةنا ُفري لم ال هللا أمعجا ِين ِرضاها()1
ْ مم م م
م م ْ م َّ مُ م م ْ ُ
وتناوب الغ (و) للظلميه حنا ال ت اىل :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱇ ﲓ ﱠ( ،)2وتناوب الغ اللع إلمانت الت لي  ،كقال ت اىل :ﱡﭐ ﲯ
ﱈ
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲶ ﱠ( ،)3وتناوب الغ الااء لإللراق كقال ت اىل:
ﱉ ﱔ ﱠ( ،)4وتناوب الغ (عند) كقال ت اىل:
ﱊ
ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ
ﱡﭐ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﱠ( )5؛ أي :عندي( ،)6وزان ابل هفاع
ﱡﭐ

(د761هة) ال امستدراك ،واإلضلاح(.)7
و د انح احللر (على) و ن ااخ ا من عل( :عل) ،و (و) ،و (الغ)،
وذلك على الن ا اآليت:

( )1نظل :الااال و اللغه وا نح  ،141 :2والغين اللايب .164 :1
( )2الل اآل ه  102الل سارت الاقلت.
( )3الل اآل ه  185الل سارت الاقلت.
( )4الل اآل ه  105الل سارت ا علار.
( )5اآل ه  14الل سارت الف لاء.
( )6نظل :لور ام اين  ،23وارتفار الضلح  ،1734 :4وأوضح امتالك ،40 :3
وشلح ا مشاين  ،294 :2وشلح الترل ح على التاضيح .652-651 :1
( )7نظل :الغين اللايب .165 :1
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اجلر يف ديوان األخطل دراسة حنوية داللية
تناوب حروف ّ
أبوديّة
د .عماد حسن مصطفى َ

 (على) مبعىن (عن):هاءد (على) مب (عل) و ن ااة الفيدت اجملاوزت اللتن و ال :
ِ
الراا سلما ِ
ِ
ِ
ِ
ل هبما ِرميًا مة ًيل مال متالاُ ْ
ولمْيةلمه مْجن ماى مة ْ مِرتي أ ْمهلم مها بم م ْ ُ
اهلت آ مًثره وال مل ِعا ()1
محمصاح محمجااب علمي وأمصا ل بِظم ِ
ْ م م ْ ُ ً م َّ م ْ م م ْ
ُُ م م ُ ْ
حمجااب عين ،مالف ( جب)
هاءد (على) مب (عل) ؛ أي :محصاح
ً
ت بدى حبلر ايفل (عل) ،وليس بة (على)( ،)2أالا إذا أمذان بتضاين ال
"ال ْل مس ممرت
الف (سرت) ميااخ الت بد ًاي بة (على) ،لقال صلى هللا علي وسلم :م
معلمى ُال ْؤِالل ِو ُّ
اَّللُ مة ْامع الْ ِقيم ماال ِه"( ،)3ول ل است ا (على) ةيابه عل
الدةْةيما مس ممرتهُ َّ
احللر (عل) ؛ إلرانت ال احللمن امست لء واجملاوزت ،مقد أثقل ا تجاب
وابت انها عن  .متاثب ال امست لء اب تجاهبا عن ؛ إذ أصاح ا الل ثقل ،
وها الل امست لء اجملازي ،و تاث ال (عل) اببت انها عن  .مابت انها
وا تجاهبا عن د أثقل .
وكذلك و ال :
ِ
اضي لم ِ مدع الدَّه ِل()4
ِِ
أممم ماي ا ْسلم ِاي ماي أ َُّع بِ ْفل معلمى ا ْهلم ْج ِل مو مع ْل مع ْهدك الْ ما ِ ُ ُ ْ
( )1ن ااة .207
( )2نظل :كتاح ا م ال للتل تني .387 :1
( )3التند اإلالاع أمحد بل نا .613 :28
( )4ن ااة .307
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مها دعا هلا ابلتلاله رتم هجلها ل  ،وب دها عن  ،مقد هاءد (على)
مب (عل) للاجاوزت ،ول ل است ا (على) ةيابه عل (عل) ؛ إلرانت ال
احللمن؛ لي برب عل أم إثل ملا ها ،ميتاث امست لء ابلثق النفتي الذي أةزل
علي هجلها ،و تاث ال اجملاوزت و ب دها عن ابهلجل ،و دل على ذلك
القل نه اللفظيه امتاثله ابل نف بة (عل) ،مقال( :وعل عهدك اماضي).
 (على) مبعىن (يف):هاءد (على) مب (و) اللتن و ال :

ب وِاين()1
ِ
ِ
ِ
لممق ْد مه مارى أبُا لمْيةلمى ب مق ْ م موُالْنةتماّ معلمى التَّة ْق ِل م
هجا النابغه ايف دي ،وها شاعل ال اصل ل بارب التل والض ف أبة
سابق على ملس ض يف عاهز عل التااق .مقد است ا (على) مب (و)
م
إلمانت الظلميه ،والتقد ل :و التقل ب؛ أي و ايفلي ،مايفلي ،وامفي ،وال دو،
والا شاب ذلك تاص إلي بااسنه لر ايفل (و) ،متقال :أسلع و امفي،
وأبنح و ايفلي ،وتلاهغ و ال دو ،والتقل ب ةاع الل امفي ،أو ال دو ،واحللر
الذي ناسا ها (و) م (على) ،ولال ال دول عل (و) واست اال (على)
أعنى س ه و ام الل ملل ايفاغ بن ال احللمن ،وكحة أران أة التت

( )1الق م :الااري امتل ،نظل :القاالاس احملي  ،الانت ( م)  ،128 :4وامنتاّ:
ام ذول امرتاهغ ،نظل :لتاخ ال لح ،الانت (ةاّ)  ،197 :2والتقل ب :ةاع الل الفي
اخلي  ،وها أخ تدمغ الفلس د ها ال ًا ،وتض هاا ال ًا ،نظل :ام رص ،الانت ( لح)
 .98 :1نظل ن ااة .436
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اجلر يف ديوان األخطل دراسة حنوية داللية
تناوب حروف ّ
أبوديّة
د .عماد حسن مصطفى َ

ابست اال (على) بأنى ال

علي و التااق؛ ل جز النابغه عل جمارات  ،مام
أبلغ وأعاق و وصف اليهاا.
وكذلك و ال :
ِ
ِ
ل إِ مىل من ِل ابْ ِل مابُ ِ
اس
اح تم ْدمة ُ ِين م َّىت اةْةتمة مهْي ُ
ُّور وا مبْة ما ُ
مالا مزالمل الْد ُ
اس()1
ل إِ مىل ُ بل لم ُ مكملٌع مة ْق ِلي ام مد ماع معلمى ا ِإل ْ متا ِر موالْاُ ِ
م َّىت اِةْةتمة مهْي
ُ
ُ
هاءد (على) مب (و) الفيدت الظلميه ،مامادوح قلي ضيف و تله
وبؤس  ،ماست اال (على) هبذا ام ةغ ال احللمن ،مها قلي ضيف إخ
كاخ اليتل أو الاؤس التت ليًا على الضيف و ةيغ ا و اد ،مقد أعنى هذا
امست اال ال أ اى ،وأكثل الد ً ا.
 (على) مبعىن (مع):هاءد (على) مب
ال :

(الغ) و ن ااة الفيدت امرا اه أربغ اللاد ،وذلك و

مخ سْلاى لميس ْف مفى س ِقياها()2
سقى َّ ِ
ِ
م ُْم
نار مسْلاى ب ِلبه معلمى أ َّ م م ْ م ُ
م
اَّللُ الْن ُ م
هاءد (على) مب (الغ) الفيدت امرا اه ،مها دعا لتلاى ونايرها
ابخلري؛ الغ أ بخ حماَّها م ففى الل اها ،ول ل است ا (على) ةيابه عل (الغ)
( )1ن ل ابل اباس :ن ل ابحلريت ،و قلي امداع على اإل تار والااس :قد الن اع للضيف و

الت ه والاؤس ،نظل ن ااة .503
( )2باللبه :الت ابه اماطلت ،والتقيم :امل ض ،قرد حماها ،نظل ن ااة .226
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إلرانت س ه ام الل ملل ايفاغ بن ال نيهاا امرا اه وامست لء ،م اها
بل.
التت علي الثق ٌ لا الرا ٌ
وكذلك ال :
مك مذلِك أمملِ مفْتةنا أ ُُّع بِ ْفل علمى أم ْخ م ْد هلمل تُلا ِع مذااب()1
م ْ م
م ْ
م
م
مقد أملفل بأع بفل الاعده الغ أهنا أةهلد ل ابتتاالتها ،مجاءد (على)
مب (الغ) ،ماست اال (على) أمان است لء امبتتااله لاههها الرا اه
إملر وعدها ل .
وكذلك و ال :
اعل أمبنم ِال()2
ِ ِ ِ
إِ َّان لمنمة ْقتم ِ
ُ
ان ا ْيفيم مان معلمى الْ ما مهى مْحن ما الْ مدا مبم مت ْ
ف ل أبهنم قانوخ ايفيان إىل احللح الغ شااهتا وأمها ،مجاءد (على)
مب (الغ) ،ماست اال (على) مب امرا اه أعنى س ه و ام تاث و
ايفاغ بن ال احللمن ،ما امست لء تاثب ب لا ا مل على هذه اخليال،
أنل على
و تاثب ال امرا اه و يانهتا الر ابه اب مل ،مقد هاء ام
ب
الفجاعه والقات.

( )1هلل بتلا عذااب :أةهلد أسنا ًان بيضاء ،قرد أةهلد ل ابتتااله ،نظل ن ااة .253
( )2الاهي :تفتاي الدابه الل وهغ و احلامل ،نظل :لتاخ ال لح ،الانت (وهي) :15
 ،378وامتاعل :ةغِ :ال ْت مل ،وها الفارس الذي ا د احللح ،نظل :القاالاس احملي ،
الانت (س ل)  ،112 :2نظل ن ااة .457
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اجلر يف ديوان األخطل دراسة حنوية داللية
تناوب حروف ّ
أبوديّة
د .عماد حسن مصطفى َ

ضا:
وو ال أ ً
ِ
د معلمى اْ ْمر ِ
ض َّ
رل م مل مالنممل ْ
إِ مذا مال م
اد ابْ ُل مما ِر مههم ب ِل ْ
الت مااءُ
ومم ره ة ة ة ة ةةغ الْا ِفة ة ة ة ةةري ِِبة ة ة ة ة ة ِري تُْنم ومم ممحلمل علمى النُّه ِل النِبتاء()1
م مم م م ُ م
م م ْ م
ْ مُ
هاءد (على) مب (الغ) ،مقد ةغ بن ال احللمن ،مإذا الاد ابل
اهل النهل،
لهل وصا ب
مارهه ،مها دعا على النتاء ب دع احلا  ،وإخ است ب
هتل على اإلجناح مبثل  ،ماثل م باض ،مجاء
وها كنا ه عل عدع در ب
است اال (على) أ اى و امدح الل است اال (الغ).
( -عن) مبعىن (بعد):

ذكل الن ات أ بخ ام ا صلي لة (عل) ها اجملاوزت؛ أي :امبت ان ،ومل ثال
أكثل الارل ن تريه( ،)2وذكل تريهم تناوهبا الغ لور ايفل( ،)3مال ذلك

تناوهبا الغ (على) الفيدت امست لء ،حنا ال ت اىل:
ﲾﱠ( )4؛ أي :على ةفت  ،والغ اللع للت لي  ،حنا ال ت اىل:
ﲿ

ﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ
ﱡﭐ ﱨ

( )1ها أمساء بل مارهه ،هاءد ا بياد و الد  ،نظل ن ااة .513
( )2نظل :ايف الداين  ،245والغين اللايب  ،168 :1وشلح الترل ح على التاضيح :1
.652
( )3نظل :لور ام اين ،47والغين اللايب .170-168 :1
( )4الل اآل ه  38الل سارت حماد.
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ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱿ ﱠ( )1؛ أي :ماعدت ،والغ
(الااء) ،كقال ت اىل :ﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ( )2؛ أي :ابهلاى ،والغ (الل)،
حنا ال ت اىل :ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲬ ﱠ( )3؛ أي :الل عاانه ،والغ
(و) للظلميه كقال الفاعل:
اللابعه واةيا()4
ك مع ْل ممحْ بِ
ّ لمِقيتمة ُه ْم مومم تم ْ
سلا مت احلم ِبي م ْي ُ
وآس م
أي :و مح .
أالا تناوهبا الغ (ب د) من ا ال ت اىل :ﭐﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﱠ( )5؛
أي :اله ب د اله ،و ال  :ﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ( )6؛ أي:
متل أبا ياخ جميئها مب (ب د) لتقارح ال الا د ه واجملاوزت؛
ب د لي  ،و د ب
خ الفيء إذا هاء ب د الفيء مقد عدا و ت وهاوزه(.)7
و د هاءد (عل) مب

(ب د) و ن ااخ ا من سل اللاد ،و ال :

( )1الل اآل ه  114الل سارت التابه.
( )2اآل ه  3الل سارت النجم.
( )3اآل ه  104الل سارت التابه.
( )4نظل :شلح التتهي  ،161 :3وامتاعد  ،267 :2ومهغ اهلااالغ .444 :2
( )5اآل ه  19الل سارت امةفقاق.
( )6اآل ه  40الل سارت امؤالناخ.
( )7نظل :مهغ اهلااالغ .359 :2
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اجلر يف ديوان األخطل دراسة حنوية داللية
تناوب حروف ّ
أبوديّة
د .عماد حسن مصطفى َ

اَف ا ْيفاِايب عل ِع ْف ِل()1
ِ
ِ
مسمل م
ِأب ْ
ع ِوْرناً الْنة ُه ُم مْحن ما منا ِرِه مومم مانه مو م مم م م ْ
ميدح عالاله بل مياض أب بخ الناس تلعاخ إلي ؛ لينالاا ا عنياد كاا هلع
إىل اماء الل لع الن عفل ليال ،مقد هاءد (عل) مب (ب د) ،مام  :ب د
عفل ليال .ماست اال (عل) أعنى زاينت و امدح؛ ة أو ى ابلزاينت و
مدل على شدت عنفهم لألعنياد.
الا د ه الزالاةيه ،ب
والن ال :
الذرا أمات مك اِبل عم زااِلا لمك عل ع ْف ِل()2
ِ
مص ُ موالْ مف ْلعُ مو ُّ م م ْ ُ م ب م ً م م ْ ُ
ل اْ ْ
أمع ْا ِلمع ،أمةْ م
االا ب د
هذا الايل و الدح عالاله بل مياض أ ً
ضا ،خياطا أبين هئتك ز ً
تياح طا  ،مجاءد (عل) مب (ب د) ؛ أي :ب د عفل ،محمان است داع
(عل) ال اجملاوزت اليت تا ي ابلزاينت و الا د ه ،وطال الغياح.
والن ال :
ص ِل غ مِلمتنينيه راع ِهبا ِالل الْغاِر عل طُاِل الْ ِفل ِاق ملِي ()3
م ُ ْ ب م ُ م م مْ م ْ ْ م م ْ ُ
()1

الارن :هن اماء ،نظل :امرااح امنري ،الانت (ورن)  ،655 :2وواَف ايفاايب :أنرك

احلياض ،ووا دها ايفابيه ،نظل خمتار الر اح ،الانت (هاا)  ،53نظل ن ااة .311
( )2عل عفل :عل عهد دمي وب د ،و له زايرت ،نظل :لتاخ ال لح ،الانت (عفل) ،588 :4
نظل ن ااة .312
( )3صل غ ملتنينيه :سا عاهز إثل اخلالت الفلتنينيه ،وراع  :بلن تل هبا ،نظل ن ااة
.431
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رف ال أبة صل غ اخلال عندالا ب و ا تاار ب د طال ملاق،
ماست ا (عل) مب (ب د) ؛ للت اري هبا عل الزاينت و طال الفلاق.
والن ال :
اصل()1
ل ِأبمصا ِاهتما ُز ْتاا تةُا ِاو ا ْحلا ِ
ِ
ِ ِ َّ
ً م مم
إ مذا مكا مخ مع ْل ْن ال مل اللْي ِ ةمةاَّة مه ْ ْ م
ليل ملاخ النري ،متهلع إليها بأالها
رف النا ه أبهنا تا ظ و مع ْدوها ً
إلط االها ،مجاءد (عل) مب (ب د) ؛ للدمله على الزاينت و الا د الزالين.
وكذلك ال :
ال ص ف عان مِي ِه َّل مكاتِب()2
ِ
ِ
خلمْالمهم ِاب ُّلدوال بي مر ْس ٌم مكحمةَّ ُ مع ِل ا ْحلم ِ ُ ْ ٌ م م
ُ
فا ناير ماله و الااخ الدوالي بر ف بملِ مي الا ُكتب عليها ،وه بدن
الااتب ذلك .مقد هاءد (عل) مب (ب د) ،محعنل ال الزاينت و دع
هذه الداير ،والزاينت الزالنيه لل ي احملاابه.
ضا:
والن ال أ ً

( )1الزتب :صغار النري ،نظل :القاالاس احملي  ،الانت (زتب)  ،105 :1واحلااص  :ةغ
اصله ،وهي بناخ النري ،نظل :خمتار الر اح ،الانت ( ر )  ،74نظل ن ااة

.461
( )2الدوالي :الاضغ ،نظل ن ااة .495
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اجلر يف ديوان األخطل دراسة حنوية داللية
تناوب حروف ّ
أبوديّة
د .عماد حسن مصطفى َ

ال( )1عل ع ْق ِم()2
و ِِ
مس ًدا إِ مذا مه ملم ْ
ح الْ م ُد بِو تم ُف ُ م ْ ُ
مْ
ل م ْل م
اسح ْمل هبم أ م
فا احللح ابلنا ه اليت تلمغ ذةاها للقاح ،مهي تفت بد ب د ض فها ،مجاءد
(عل) مب (ب د) ،والتقد ل :ب د عقم ،مقد أمان است اال (عل) اشتدان احللح
ب د هدواها لزالل طا  ،محو ى بنال زالل متار احللح.
 الالم مبعىن (يف):هاءد اللع و كلع ال لح على ال اين خمتلفه ،و د أوصلها ب ضهم
لثلثن مالا(،)3
كتااب أمساه اللالاد ،شلح مي الاا ها و
ً
مقد ألبف الزهاهي ً
وبن ال اةيها ،واخللر بن الن ات ميها ،وع بدها
كلع ال لح والقلآخ الالمي ،ب
وا ًدا وثلثن ةاعا .و د ذكل الن ات ام اين اليت أتيت عليها اللع امفلنت(،)4
ً
وسيقترل الا ّ على ذكل ام اين اليت تناوبل ميها الغ لور ايفل ا ملى؛
كتناوهبا الغ (إىل) و ال ناها حنا ال ت اىل :ﱡﭐ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ( )5؛

( )1تفال :تلمغ ذةاها للقاح ،نظل :القاالاس احملي  ،الانت (شال).3:553 ،
( )2ن ااة .582
( )3نظل :رصف امااين .218
( )4نظل :الغين اللايب  ،241-233 :1وشلح ابل عقي  ،252 -251 :2ومهغ اهلااالغ
.372-366 :2
( )5اآل ه  5الل سارت الزلزله.
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أي :إليها ،وتناوهبا الغ (على) ،حنا ال ت اىل :ﱡﭐﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱠ()1
؛ أي :على ا ذ اخ ،وتناوهبا الغ (عند) ،كقال ت اىل :ﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱪ ﱯ ﱠ( )2؛ ومب (عل) حتا ال ت اىل :ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ
ﲶ ﳀ ﱠ( ،)3ومب (الل) حنا ال ابل ةااته:
ﲷ
ﲱﲲﲳﲴﲵ
ال اهتِااع ممل ةماِل لميةلمهً ال ا()4
لاا تمة مفَّلْةنما مكحِب ِ ِ ِ
م َّ
مين مومالال ًاا لنُ ْ م ْ ْ ْ م ً
أي :الغ طال اهتااع ،ومب (الل) كقال هل ل:
القياال ِه أممْض ()5
ِ
ك رِ
ات ٌم م
لنا الْ مف ْ
ض ُ ِو الدُّةيا وأمةْة ُف م م
وحن ُل لام مة ْامع م م ُ
أي :وحنل النام.
أالا تناوهبا الغ (و) من ا ال ت اىل :ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱰ ﱠ( )6؛ أي :و اع القيااله ،و د هاء ذلك و ن ااخ ا من اللتن ،و
ال :

( )1الل اآل ه  107الل سارت اإلسلاء.
( )2الل اآل ه  5الل سارت ق.
( )3الل اآل ه  11الل سارت ا قار.
( )4نظل :لور ام اين  ،85وشلح التتهي  ،147 :3وايف الداين .102
( )5ن ااخ هل ل  ،143 :1و نظل :امتاعد .258 :2
( )6الل اآل ه  47الل سارت ا ةاياء.
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اجلر يف ديوان األخطل دراسة حنوية داللية
تناوب حروف ّ
أبوديّة
د .عماد حسن مصطفى َ

َّىت هانْل ِالل الْا ِاني لِغضاتِ ِ أمرضا محت ِهبا شيةاا ُخ أمو تُرب()1
م ْ م ْ ً ُ ُّ م م ْ م ْ م ُ
م مم م م م
ت دث عل الل ي  ،وةزول النتاء و سفح الااني ،مقد هاءد اللع
مب (و) ،وام  :و تضاه الااني ،محماند ال الظلميه ،محعنل س ه و
ام الل ملل ايفاغ بن ال اللع و (و) ،وكحخ ةزول و أرض ال لح
التت بق هلم.
ضا:
وو ال ال ا ً
وما رأم ل اْ مرض مِيها تمضا ق ركِال علمى هال لِغ ِري أمو ِاخ()2
م َّ م ْ ُ ْ م م م ُ ٌ م ْ ُ م م ْ م م
ت بدث عل التفل ،وضيق و امااخ الذي حي مي  ،مت بج را ًل و
تري أواة  ،مقد هاءد اللع مب (و) ،والتقد ل :و تري أواخ ،مقد أماند
اللع ال امست قاق ،وكحخ ر يل تري التت بق و ذلك الا ل.

نظل :لتاخ ال لح ،الانت (تضب)

( )1تضاه الااني :الر لت و ايفا  ،و قرد سف ،
 ،650 :1وشيااخ وتُ ُرب :اع الل ال لح ،نظل ن ااة .156
( )2اهلال :الفدت واخلار ،نظل :القاالاس احملي  ،الانت (هال)  ،643 :3نظل ن ااة
.212
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 تناوب (من):ه الن ات ام ا صلي لة (الل) ابتداء الغا ه ،ورن ب ضهم ساال ال اةيها
ل ( ،)1وحت بدثاا عل تناوهبا الغ لور ايفل ا ملى( ،)2والل ذلك :تناوهبا الغ
اللع؛ إلمانت املايه كقال  ،ت اىل :ﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲹ ﱠ( ،)3وتناوهبا الغ

ﱑ ﱗ ﱠ(،)4
ﱒ
(عل) للاجازات ،كقال ت اىل :ﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱊ ﱞ ﱠ( ،)5وتناوهبا
ﱋ
وتناوهبا الغ الااء ،كقال ت اىل :ﱡﭐ ﱇ ﱈ ﱉ
الغ (و) ،كقال ت اىل :ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱿ ﱠ( ،)6وتناوهبا الغ
ﱌ ﱠ(.)7
ﱍ
(عند) ،كقال ت اىل :ﱡﭐ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
و د هاءد (الل) و ن ااخ ا من مب
الن ا اآليت:

(إىل) ،و (النذ) ،وذلك على

( )1نظل :الغين اللايب  ،349 :1وا زهيه .224
( )2نظل :الغين اللايب  ،353-351 :1وأوضح امتالك  ،43 :3ورصف امااين -222
.223
( )3الل اآل ه  25الل سارت ةاح.
( )4الل اآل ه  22الل سارت الزالل.
( )5الل اآل ه  45الل سارت الفارى.
( )6الل اآل ه  40الل سارت ماطل.
( )7الل اآل ه  10الل سارت آل عالاخ.
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تناوب حروف ّ
أبوديّة
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 (من) مبعىن (إىل):أالا جميئها مب (إىل) مةتهاء الغا ه مقد أشار إلي سياا (د180هة) و
ال " :وتقال :رأ ت الل ذلك اماضغ ،مج لت تا ه رؤ تك كاا ه لت تا ه
يّ أرند امبتداء وامنتهى"( ،)1وأ بكد هذا ابل الالك (د 672ه ة) و
ال " :وجميء الل للةتهاء كقالك لبل الن  ،مإة التاو لقالك لبل
إلي "( ،)2و د ذكل املاني أ بخ (الل) مةتهاء الغا ه ها ال الاامين
وامغاربه(.)3
و د هاءد (الل) مب

(إىل) و ن ااخ اممن اللت وا دت و ال :
ْفلبل ِالل اب ِرن ع ْذح وأمعيةنةها ِالل يّ م ْافى ووارى َّاللِاالي اْل ِغي ()4
م مْ م ْ م م م ُُْ م ْ م ْ ُ م مم
ُْ
رف ال ا ُتُل ،وهي تفلح الل اماء الاارن احملفار اب شجار الرتباه
الريان ل إىل يّ نتهي برلها ،مقد هاءد (الل) مب (إىل) الفيدت ال
ابتداء الغا ه واةتهاا ؛ أي :إىل يّ امااخ الذي افاه .مقد أضار التناوح
( )1الاتاح .225 :4
( )2شلح التتهي  ،136 :3و نظل :ارتفار الضلح  ،1719 :2ومهغ اهلااالغ ،378 :2
وشلح الترل ح على التاضيح .638 :1
( )3نظل :ايف الداين .313
( )4اللاالي :الريان ،والغي  :الفجل املتف ،نظل :خمتار الر اح ،الانت (تي ) ،232
نظل ن ااة .53
جملة العلوم العربية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

151

بن (الل) و (إىل) ال ً هد ًدا مل ال ابست اال (إىل) ،مهذه ا تل تل ب
الريان ل الل ةيغ ايفهاد ،والل يّ ادأ ةظلها إىل يّ نتهي ،وهذا
ضا عل الهارهتم الااريت و الريد.
برب عل ذرها الفد د ،ورمبا برب أ ً
 (من) مبعىن (منذ):وُقرد مبجيء (الل) مب (النذ) أخ تناح عنها و ال ابتداء الغا ه،
وكاهنا مبتداء الغا ه امااةيه ماتفق علي  ،وأالا كاهنا للغا ه الزالاةيه ما تلف
مي  ،مقد الن أكثل الارل ن ،وأهازه الاامياخ وا مفش (د 215هة) الل
الارل ن( ،)1والل ذلك ال النابغه الذبياين:
اخ ةاِع لِياه إىل الْيةاِع م ْد ه ِلبل ُك التَّجا ِر ِح()2
ِ ِ
ِ
ُ بْ م َّ م
مْ
اُبْري مخ ال ْل أ ْمزمال م ْ م م
و بدره الارل اخ على ذر الضار؛ أي :الل استقلار اع لياه ،أو الل
الضي أزالاخ اع لياه(.)3
و د هاء ذلك و ن ااخ ا من اللت وا دت و ال :

رري ِهبا ِالل ساعه تت ِ يلُها()4
ِ
ِ
ص ْ ملاءم مة ْلج مومملْ م ما ْد بم ٌ م ْ م م م ْ م م
محتم َّا ْل مل ال ْل م
( )1نظل :شلح امفر  ،459 :4وشلح التتهي .797 :2
( )2ن ااخ النابغه الذبياين .15
( )3نظل :شلح ابل عقي  ،547 :2والغين اللايب .349 :1
متتغري علي
( )4حتالل :ر لل ،والفلْج :الاضغ ،و تت يلها :ني النظل إليها الل ب يد ب
ال امها ،نظل ن ااة .406
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تناوب حروف ّ
أبوديّة
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قال :إة الازال نظل إليها ،و ني النظل النذ ساعه؛ لري ب حتلكها الل
الاض ها؛ لي لر أهي إةتاخ أع ةان؟ مقد أماند (الل) ال ابتداء الغا ه و
الزالاخ ،وهذا الا الن الارل اخ ،ولا انا ابلتحو لااخ على ذر الضار؛
أي :ومل اد برري هبا الل الضي ساعه تت يلها ،و ل ظ أ بخ الذهب
الاامين أ تل و اعتاار (الل) مب (النذ) الفيدت ابتداء الغا ه الزالاةيه ،وماصه
أخ ام التتقيم.
***
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اخلامتة ،وأهم نتائج الدراسة

ب د ال لض التابق لظاهلت تناوح لور ايفل و ن ااخ ا من ملهل
الدراسه ابلنتااج اآلتيه:

 ش بالل ةاهلت تناوح لور ايفل و ن ااخ ا من ةاهلت اللفته للنظل،مختا وعفل ل اللت ،على الن ا اآليت:
مقد هاءد ً
(إىل) مب (و) اللت وا دت ،والااء مب (إىل) اللت وا دت ،والااء مب
(عل) اللت وا دت ،والااء مب (الغ) ثلث اللاد ،و ( ىت) مب (إىل) اللت
وا دت ،و (على) مب (عل) اللتن ،و (على) مب (و) اللتن ،و (على)
مب (الغ) أربغ اللاد ،و (عل) مب (ب د) سل اللاد ،واللع مب (و)
اللتن ،و (الل) مب (إىل) اللت وا دت ،و (الل) مب (النذ) اللت وا دت.
 أضامل ةاهلت تناوح لور ايفل و ش ل ا من ياه ةاليه ادع امالل يّ اتبتاع  ،وتقا ت  ،وتناع الل ملل ايفاغ بن ال احللمن،
منتج ال هد د مل ال ابست داع لور ايفل ام دول عل است داالها.
 ةاهلت تناوح لور ايفل ةاهلت مساعيه ،ورتم ذلك مهي ليتل عفااايهامست داع؛ ب اضغ لضااب اللغه وأصاهلا ،وتااخ القرانت لذاهتا،
هبدر اتتاع ام  ،وتقدمي ال هد د م ااخ بإم الل ملهلا.
 فرتط و احللور امتناوبه أخ تااخ مب ب ضها ،والذي حيدن هذا ا اللها امقاع ،مهي ةاهلت سيا يه الل الدرهه ا وىل.
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 الل وههه ةظل الاا ّ أ بخ ا مذ بلأي الاامين أ تل ،وأ ب تالب ًفا؛ ل دعاحلاهه إىل التقد ل ،وماصه عند استقااله ام .
ويل التوفيق
وهللا ّ
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املصادر واملراجع
 -1اآلالدي ،أبا القاسم احلتل بل بفل (د 370ه ة) ،امؤتلف وام تلف و أمساء
الف لاء وكناهم وألقاهبم وأةتاهبم وب ض ش لهم ،حتقيق /ر .كلةاا ،ط ،1نار
ايفي  ،بريود 1411 ،هة 1991 -ع.
 -2ا زهلي ،ز ل الد ل ،مالد بل عاد هللا بل أيب بال (د 905ه ة) ،شلح الترل ح
على التاضيح ،حتقيق /حماد ابس عياخ التان ،ط ،1نار الاتب ال لايه ،بريود،
1421ه ة2000 -ع.
 -3ا سرتاابذي ،رضي الد ل ،حماد بل احلتل (د688هة) ،شلح اللضي على الااميه،
حتقيق /اسف تل عال ،ط ،2هاال ه ار اةس ،بين تازي /ليايا1996 ،ع.
 -4ا مشاين ،أبا احلتل ،علي ةار الد ل (د900هة) ،شلح ا مشاين على ألفيه ابل
الالك ،حتقيق /حماد حميي الد ل عاد احلايد ،ط ،1نار الاتب ال لايه ،بريود،
1375هة1955 -ع.
 -5ا صفهاين ،أبا ملج ،علي بل احلتن ا الاي (د356ه ة) ،ا تاين ،ط ،2نار
الاتب امرل ه ،القاهلت1371 ،ه ة1952 -ع.
هين ،أبا الفتح ،عثااخ اماصلي (د392ه ة) ،اخلرااص ،حتقيق /حماد علي
 -6ابل ب
النجار ،ن.ط ،اماتاه ال لايه ،بريود1371 ،هة1952-ع.
 -7ايفااليقى ،أبا النرار ،الاهاح بل أمحد بل حماد بل اخلضل( ،د 540ه ة) ،شلح
أنح الااتب ،حتقيق /طياه محد باني ،ط ،1النااعاد هاال ه الاا ل ،الاا ل،
1415ه ة1995-ع.
 -8ايفاهلي ،أبا ةرل ،إمساعي بل محان الفارايب (393هة ة) ،الر اح اتج اللغه
وص اح ال لبيه ،حتقيق /أمحد عاد الغفار عنار ،ط ،4نار ال لم للال ن ،بريود،
 1407هة ة 1987 -ع.
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أبوديّة
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 -9اهي مليفه ،الرنفى بل عاد هللا القتنننيين ال ثااين( ،د 1067ه) ة ،سلم
الاصال إىل طاقاد الف ال ،حتقيق /حماان عاد القانر ا رانؤوط ،ن.ط ،الاتاه
إرسياا ،إستاةاال /تلكيا 2010ع.
طااس ،ن ااخ النابغه الذبياين ،ط ،2نار ام لمه ،بريود1426 ،ه ة-
 -10محدو ،ب
2005ع.
 -11ابل نا  ،أبا عاد هللا أمحد بل حماد الفيااين (د 241ه ة) ،التند اإلالاع أمحد،
حتقيق /ش يب ا رةؤوط ،وآمل ل ،ط ،1الؤسته اللساله ،بريود 1421 ،ه ة -
2001ع.
 -12أبا ياخ ،أثري الد ل ،حماد بل اسف ا ةدلتي (د 745هة):
 ارتفار الضلح الل لتاخ ال لح ،حتقيق /رهب عثااخ حماد ،ط ،1الاتاه اخلاجني،القاهلت1418 ،ه ة1998 -ع.
 التذ ي والتااي و شلح كتاح التتهي  ،حتقيق /تل هنداوي ،ط ،1نار القلم،نالفق1421 ،ه ة2000 -ع.
 -13اللازي ،أبا عاد هللا ،ز ل الد ل ،حماد بل أيب بال بل عاد القانر احلنفي (د
666ه ة) ،خمتار الر اح ،حتقيق /اسف الفيخ حماد ،ط ،5اماتاه ال رل ه ،الدار
النااذهيه ،بريود /صيدا1420 ،ه ة1999-ع.
 -14اللالاين ،أبا احلتل ،علي بل عيتى بل علي بل عاد هللا (د 384ه ة) ،ال اين
احللور ،حتقيق /عاد الفتاح إمساعي شليب ،ط ،2نار الفلوق ،هدت1401 ،ه ة-
1981ع.
 -15الزهاهي ،أبا القاسم ،عاد اللمحل بل إس اق (د 340هة) ،لور ام اين،
حتقيق /علي تاميق احلاد ،ط ،2الؤسته اللساله ،بريود1406 ،هة1986-ع.
 -16الزركلي ،مري الد ل بل حماان (1396ه ة) ،ا علع ،ط ،15نار ال لم للال ن،
بريود 2002ع.
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 -17ابل التلاج ،أبا بال ،حماد بل سه الاغداني (د 316ه ة) ،ا صال و الن ا،
حتقيق /عاد احلتن الفتلي ،ط ،1الؤسته اللساله ،بريود1405 ،ه ة1985 -ع.
 -18التل تني ،أبا عثااخ ،عيد بل حماد ام املي القلطيب ،ام لور اببل احلدان (د
ب د  400ه ة) ،كتاح ا م ال ،حتقيق /تن حماد شلر ،ن.ط ،الؤسته نار
الف ب للر امه والنااعه والنفل ،القاهلت1395 ،ه ة 1975 -ع.
 -19التالي ،أبا س يد ،احلتل بل احلتن (د 290هة) ،ش ل ا من  ،حتقيق/
م ل الد ل ااوت ،ط ،4نار الفال ،نالفق1996 ،ع.
 -20سياا  ،أبا بفل ،عالو بل عثااخ بل نرب( ،د 180ه ة) ،الاتاح ،حتقيق /عاد
التلع حماد هاروخ ،ط ،3الاتاه اخلاجني ،القاهلت1408 ،ه ة1988 -ع.
 -21ابل سيده ،أبا احلتل ،علي بل إمساعي املسي (د 458ه ة) ،ام رص ،حتقيق/
ملي إبلاهم هفال ،ط ،1نار إ ياء الرتاث ال ليب ،بريود1417 ،ه ة1996 -ع.
 -22التياطي ،هلل الد ل ،أبا الفض  ،عاد اللمحل بل أيب بال (د911ه ة):
 امتقاخ و علاع القلآخ ،حتقيق /حماد أبا الفض إبلاهيم ،اهليئه امرل ه ال االه للاتاح،ن.ط ،القاهلت1394 ،ه ة1974 -ع.
 مهغ اهلااالغ و شلح ةغ ايفااالغ ،حتقيق /أمحد مشس الد ل ،ط ،1نار الاتبال لايه ،بريود1418 ،ه ة1998 -ع.
 -23الفاطيب ،أبا إس اق ،إبلاهيم بل الاسى (د 790ه ة) ،امقاصد الفاميه و شلح
اخللصه الااميه :حتقيق /عاد اللمحل بل سليااخ ال ثيان ،وآمل ل ،ط ،1هاال ه
أع القلى ،الاه امالاله1428 ،ه ة2007-ع.
 -24ابل عرفار ،أبا احلتل ،علي بل الؤالل بل حماد اإلشايلي (د669ه ة) ،ضلاال
الف ل ،حتقيق /التيد إبلاهيم حماد ،ط ،1نار ا ةدلس للنفل والنااعه والتاز غ،
بريود1980 ،ع.
 -25ابل عقي  ،هباء الد ل ،عاد هللا ال قيلي امرلي اهلاذاين (د769ه ة):
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 شلح ابل عقي على ألفيه ابل الالك :حتقيق /اسف الفيخ حماد الاقاعي ،ن.ط،نار الفال ،بريود1411 ،ه ة1991 -ع.
 امتاعد على تتهي الفاااد ،حتقيق /حماد كاال بلكاد ،ن.ط ،نار الفال ،نالفق،1400ه ة1980-ع.
 -26ابل مارس ،أبا احلتن ،أمحد بل زكلاي اللازي القزو ين (395ه ة):
 الرا يب و مق اللغه ال لبيه والتاالها وسنل ال لح و كلالها ،علق علي  /أمحدتل بتج ،ط ،1نار الاتب ال لايه ،بريود1418 ،ه ة1997-ع.
 ال جم القا يس اللغه ،حتقيق /عاد التلع حماد هاروخ ،ن.ط ،نار الفال ،بريود،1399ه ة 1979 -ع.
 -27الفريوز آابني ،جمد الد ل ،حماد بل قاح بل حماد الفريازي (د 718ه ة)،
القاالاس احملي  ،ط ،1نار الاتب ال لايه ،بريود1415 ،ه ة1995 -ع.
 -28الفياالي ،أبا ال ااس ،أمحد بل حماد بل علي (د770ه ة) ،امرااح امنري و
تل ب الفلح الااري ،ن.ط ،اماتاه ال لايه ،بريود.
 -29ابل تياه ،أبا حماد ،عاد هللا بل التلم الد ناري (د276ه ة) ،أنح الااتب،
حتقيق /حماد حمىي الد ل عاداحلايد ،ط ،4اماتاه التجار ه ،الرل1963 ،ع.
 -30ابل القناع ،أبا القاسم ،علي بل ه فل بل علي الت دي الرقلي( ،د 515ه ة)،
كتاح ا م ال ،ط ،1عامل الاتب ،بريود1403 ،ه ة 1983-ع
 -31امالقي ،أمحد بل عاد النار (د 702ه ة) ،رصف امااين و لور ام اين ،حتقيق/
أمحد حماد اخللاط ،النااعاد ،ن.ط ،جماغ اللغه ال لبيه ،نالفق1394 ،ه ة.
 -32ابل الالك ،ةال الد ل ،أبا عاد هللا ،حماد بل عاد هللا النااي ايفياين ا ةدلتي
(د 672ه ة) ،شلح التتهي  ،حتقيق /عاد اللمحل التيد ،وزاليل  ،ط ،1نار هجل
للنااعه والنفل ،القاهلت1410 ،ه ة1990 -ع.
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 -33امربن ،أبا ال ااس ،حماد بل ز د (د 285ه ة) ،الااال و اللغه وا نح ،حتقيق/
حماد أبا الفض إبلاهيم ،ط ،3نار الفال ال ليب ،القاهلت1417 ،ه ة 1997 -ع
علي (د 749ه ة ،ايف
 -34املاني ،بدر الد ل ،تل بل اسم بل عاد هللا بل ب
الداين و لور ام اين ،حتقيق /م ل الد ل ااوت ،وزاليل  ،ط ،1نار الاتب
ال لايه ،بريود1413 ،ه ة1992-ع.
 -35ابل النظار ،هلل الد ل ،أبا الفض  ،حماد بل الالع اإلمل قي امرلي (د 711
ه ة) ،لتاخ ال لح ،ن.ط ،نار صانر ،بريود ،ن.د.
 -36ابل هفاع ،أبا حماد ،ةال الد ل عاد هللا بل اسف ا ةراري امرلي (د
 761ه ة):
 أوضح امتالك إىل ألفيه ابل الالك ،حتقيق /حماد حميي الد ل عاد احلايد ،ن.ط،نار الفال ،بريود ،ن.د.
 الغين اللايب عل كتب ا عار ب ،حتقيق /حماد حميي الد ل عاد احلايد ،ن.ط ،اماتاهال رل ه ،بريود1992 ،ع.
 -37اهللوي ،علي بل حماد (415ه ة) ،ا زهيه و علم احللور ،حتقيق /عاد ام ن
املبا ي ،ط ،2النااعاد جماغ اللغه ال لبيه ،نالفق1401 ،هةة_ 1981ع.
 -38ابل يش ،الامق الد ل ،أبا الاقاء ،يش بل علي اماصلي (د643ه ة) ،شلح
امفر للزخمفلي ،حتقيق /إالي بد غ قاح ،ط ،1نار الاتب ال لايه ،بريود،
1422ه ة2001-ع.
***
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ملخص الدراسة:
يهدف البحث إىل وص ففحت ول ال الات ال الي ففيل او اه يلاما الاهلنلو االديو اليلاندء لن
احلديث ابل تو الارباو يف ملطقيت عرعر و املديلو املليلرء ابملهل كو الارباو السففايلةيوو وونوإ إدنة
احل يلإ حل هنو مريت الدراس ف ف ففو ع ني مهليلعاذ مر الق يلر ون ف ف ففرو ماالوو اجملهليلعو األوىل
مر الاهلنلو االديوو واجملهليلعو الثنناو مر الاهلنلو الارباو اليلاندءو و األص ف ف ف ف فيلال امل انرء س ف ف ف ف ففو
صف ف فيلال ان :نريوء البن و الاف ف ففنة و الطن و ا ال املاط/ف ف ففو و القنف q/, /ʤ/, /tˤ/,
) /dˤ/, /bابحلر نل الثال و ال:احو و الكسفرء والافهلو) يف بدايو الك هلو ووسفطهن وانياهنو
) و )cvو متَّ ل ال اللان ج بطريقاذء -
و املقطع املسف ف ف ف ففا داء اليف ف ف ف ففن ت القيف ف ف ف ف
 ابس ف ففا داا بربمج برال)و و يلرنت اللان ج بيلص ف ففحت باا ع هلن لن القدامابالس ف ففاهلن
واحملد ذو و ا رتحت الدراسف ففو باا احل يلإ واتلانل حل هنو ومنااإ الدرل ال تيل وانج ملثل
هقه الدراسنل الاقنب او و الييل او و الداللاو و املا هلاو...إخلو عَّهن لننظ ع ني لتالن الارباو
الكلمات املفتاحية :االن :نريو  -بربمج برال) –األ يلسااكاو  -صنمت -صن ت.

The Phonetics problems during the Utterance of some plosives with the
Indian expatriates in the Kingdom of Saudi Arabia. (Application study)
Dr. Mona Mohamed Aly Beshr
Faculty of Arts and Literature
University of Northern University
Abstract:
This study describes and analyzes the differences in pronouncing some
plosives among the Indian workers at Arar and Medina Al Munawarah in K.S.A.
Two groups were tested, the first group considered the Indian workers, and the
second group considered the Arab workers. I examined five plosives with the three
vowels: /a/, / i/ and /u/. The plosives were as follows: /b/, / ˤd/, /tˤ/, / ʤ /, &/q/. All
the syllables were (c v). I analyzed the results in two ways: a- listening, b- by using
(PRAAT) program. I compared the results in two ways: a- between the two groups,
b- with the description of both: the ancient and the Arab linguists. This is an
attempt to focus on problems of pronunciation; we need further research to enrich
these studies, and to preserve the Arabic Language.
key words: Plosives - Praat - Acoustic- consonant- vowel.

املقدمة:

هدل ملطقو اخل اج الاريب وباد ظهيلر البرتوإ يف السباالاف ف ففنل يلاند
عداة ب ء مر خما حت ا لسانل ط بنً ل راقو وظهرل احلنمف ف ف ف ففو امل حو لديهل
لااّل ال تو الارباو لاسهال الاانمالل الايلماوو ومع اخاالف الثقنننل والدايبل
اقه الاهلنلو اليلاندءو ظهرل لتف ففو مديدء ط ع اهن لتو الاهلنلوو واليت د
قرت و بااد عر ال:يحنيو وع ني الرغل مر وميلة نسبو ملهل يديليلن
ابإلسالاو والق َّر بطريقو و أبخرى ع ني طريق ففو نطقهل ل ت ف ف ففو الارباف ففوو
لكلهن ختا حت عر نط صحنهب ف ففن انو و د الحظت لن يلامد يف املديلو
املليلرء ابملهل كو الارباو السايلةيففو ومر خالإ انماليت الايلماففو ماهل يف ال:لنةق
واملطنعل وغ ه ففنو وميلة اخاالننل لتيليففوو األمر الق ةناين إىل البحث و
الدراس ف ف ف ف ففو يف هقا امليلضيل و و ملن ننت لديهل م/كالل صيل او و ر اباو
وصرناو وةاللاوو نقد آ رل يف حبث هقا الرت از ع ني امل/كالل الييل او وطريقو
نطقهل انو ور زل ع ني األصيلال االن :نريف ف ففو يف حبث  .م ففن سبن اخاانر

هقا امليلض ففيل  ،نااهلثل يف مالحظيت الخاالف نط الاهلنل ف ففو اليلان ففدء مر االيلة
لباا صيلال الك هلنل الارباف ف ففو لن احلديث الايلم  .وملن نن ع ل ال تف ففو
الاقنب يبحث يف ا:اف ففو ا ف ففل األمننب ألصيلال ال ت ففو اادفو وونقن للظري ففو
الاح ا ففل الاقنب و نإن املاا ففل ل تف ففو الثننا ف ففو ميا ف ففل إىل اسابداإ الييلل غ
امليلميلة يف لتاف ف ففا األا أب ر صيلل لا مر بحا ف ف ف ف ف ففو امل رجو بالهل ف ف ففن يرى منك
ريا/نرةا ن نظريو ل ا ففل األخط ف ففن وسع ةا رء مر الاح اف ففل الاقنب و ن ى
ن اليايلبف ف ف ففو يف ا ل ال تفو اادف لاس يف داخل ال تو األا مع ال او اادف
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بل يااداه إىل نيلعذ مر األخط ففن ء األخطن ةاخل ال تو )intralingual

واألخطن الاطيلريو  ,)developmentalيقيلإ منك ريا/نرةا "اجت ف ففنه ل ا ف ف ففل
األخطن ال يااهلد ع ني امللهج الاقنب " )1و لقا نن الب ففد مر الربط بذ
الالظا ففر والاطباف ف ف ف و وذلك مر خالإ هقه الدراسو الاهل او.

مشكلة البحثء
و كهلر يف املالحظنل اليت سادع اليلصحت والاح ال ،وذلك ل يلصيلإ
إىل نان ج ع هلاو صن بو.
فرضيات البحث:

ي:رتض البحث مهليلعو مر ال:رضانل وه ء
 -1وميلة عال و بذ نط الاالو امل انرء مر اجملهليلعو األوىل لألصيلال حمل
الدراسو وبذ ال تو األا.
 -2وميلة عال و بذ حمنولو الاكاحت مع البائو ا ديدء ،وبذ حمنولو اللط
ابل:يحني لألصيلال والك هلنل امل انرء.

اهلدف من البحث:
 -1إلقفن الايل ع ني الطريق ففو اليت ياحدث هبن االيلة ال تففو الاربا ففو ،وذلك مر
خالإ الرت از ع ني الييلامت االن :نريو.
 -2حمنولو لديد سبن اللط هبقه الطريقو ووضع احل يلإ حل هن ،ومر ثَّ
مقنرناهن بيلصحت األ دمذ واحملد ذ مر ع هلن لن الار .
 )1يلظرء الاقنبل ال تيل ول ال األخطن  ،منك ريا/نرةاو 120
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املنهج املتبع واملنهج الوصفي:

هيل امللهج املابع يف البحث لدراسو ول ال اللان ج.

حدود البحث:
مر البحث يف املهل كو الاربافو السايلةيو ،من ابللسبو إىل احلدوة
الزمنناف ف ف ففو ،نقد اعُاهل ف ف ف ف ف ف ففد ل ادريب مدء ال و هر ،واساهلر الايلاص ف ف ف ف ف ف ف ف ففل ماهل
والسهل ف ف ف ففن ل اس االل الخااف ف ف ف ففنر األنا ف ففل .اجراءات البحث:

ول بحث مننب ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففننء ا ننب اللظر  ،ويااهلر املقدمف ف ف ف ففو والاهلهاد
وآلانل الا ربو والاالو الكالماو واألمهزء املسا دمو واألصيلال والك هلنل
امل انرء وحنالل اللط وطريقف ف ف ف ف ففو الادريبَّ .من ا ننب الاطباق ء نا/هلل
ا داوإ والاا ا ع اهن والاح ال ،ي اا عرض ل لان ج وامللن /نل واملقنربل،
و خ اً اخلنمتوء و ااهلر اللان ج والايلصانل ننملالح واملينةر واملرامع
وامل ص ابل تاذ الارباو واإلجن ازيو وال:هرل.

ختام ـ ـ ـ ـ ـ ــا:

آمل ن يسهل هقا البحث يف إ را الدراسف ف ففنل ال سننا ف ففو الاطباقاف ف ففو عهليلمنً،
والييل او خييلصنً املاا قو مب/كالل اللط لدى الاهلنلو اليلاندء ،مع االساهلرار
يف ةعل هقا الليل مر األحبنث لدراسو ميلانب خرى مل ياطرق إلاهن البحث.
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متهيد:

قع االد يف مليل آسانو و اد سنبع رب ةولو مر حاث املسنحو
ا تراناوو واثين رب ةولو مر حاث عدة السكننو و يدير ه هن بدايبل
خما :وو نقد ن/أل ع ني راضاهن رباو ةاين ر اسوء االدوساو و البيلذيو و
ا نيلاو و السا اوَّ ،من الزراة ااو الاهيلةيو و املساحاو و اإلسالاو نقد
وص ت إلاهن يف األل:او األوىل املاالةيو ،و َّك ت هقه الدايبل و الثقنننل
الاليل الثقنيف واحلانر الكب ل/با القنرء االديوو و ُاد االد مهد حانرء
واة السلد و ملطقو طري الا نرء الانرخياو ل اديد مر اإلمرباطيلرايل .و د
احا اهن بريطننان ل:رتء مر الزمر ،ث اساق ت عنا 1947ا ،و صبحت ال تو
اإلجن ازيو ناهلن باد مر ال تنل الرمساو ل هلد .وغ َّ ل االد مسن باا املدن
حىت ال ق رهل ابالحاالإ االجن از  ،مثل مديلو بيلمبن ) واليت صبح امسهن
اتن ميلمبن ) ،و اد ال تو السلسكريااو ه ال تو االديو القدميو )1و َّمن
ال تنل امليلميلةء يف االد نه ث ء مداً ،ومر براهن الانما او والبل نلاو
والك/هل يو واألرةيو ،إخل ،و د اعاهلدل الايلنسكيل عنا 2004ا لتو الانمال)
تو رمسا ف ف ف ففو لكل مر االد وسلتننيلرء ومنلازاي وباا ا زر  ،)2لكر ال تاذ
الرمسااذ يف االدء االديو واإلجن ازيو ،ومهن ثر ال تنل داوالً واسا دامنً يف
االد ومن حيلان.
http://www.britannica.com/topic/Hindi-language )1
 )2امليل ع ن:سا
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الدراسات السابقة:
Gomaa, Y.: Pidginization, (2007): The case of Arabic Pidgin in

KSA.هدنت هقه الدراسف ف ففو السيلسايللتيلي ف ف ففو إىل وصحت لتو الاهلنل ف ففو اليلاندء
يف ملطقف ففو الرايض ابملهل ك ف ف ففو الاربا ف ف ف ف ففو السايلةي ففو ،ور زل الدراسو ع ني وصحت
ول ال لتف ف ف ف ففو اا ذ مر الليلاح امليلرنيلليلما ف ف ف ففو والساهلان اف ففو ،ومدى أت
البائ ف ف ففو ا ديدء ع اهن ،واعاهلدل ع ني لت ففو احلانء الايلماو ،ومل ر ز ع ني الارباو
ال:يحني ،و وضحت وو قت وضع لتو اا ذ يف إطنر اترخي ابملهل كو الاربا ففو
السايلةيف ف ففوSaalim, A. (2013): Linguistic Features of Pidgin Arabic .
in Kuwait.هدنت هقه الدراسف ف ففو إىل إلقن الايل ع ني لتو الاهلنلف ف ففو اليلاندء
املسا دم ف ففو يف الاانمالل الايلمفاف ف ففو يف ةولفو الكيليت ،ور زل ع ني الليلاح
الرت ابا ففو واملا هلافو وال:يلنيلليلمففاو ل تف ففو الارباف ف ففو ،ومل ر ز ع ني ا يلانب األخرى
يف اللظنا ال تيل ل :يح ففني ،و وضحف ففت ن السبب يف ذلك ف ف ف ففو امل:رةال
والرتا اب ال تيليو يف لتو اا ذ لدى الاهلنلو اليلاندء والرغبو يف الاايليا
ابسا دامهل ال تو األاAl-bakrawi, H. (2013). The Linguistic effect .
of Foreign Asian Workers on the Arabic Pidgin in Saudi Arabia on

Humanities and Social Science.هدنت هقه الدراس ف ف ف ف ف ففو إىل مارن ف ف ف ف ف ف ففو
أت اف ف ففر الاليل ال تيل وال ه ف ف ففنل امليلميلةء يف خما حت ملنطف ف ف ف ف املهل ك ف ف ف ف ففو ع ني
طريقو نط الاهلنل ف ففو اتسايليف ف ف ف ففو ل تو الاربا ف ف ف ف ففو ،و يلص ت الدراسف ففو إىل ن
ال ه نل احمل او امليلميلةء يف املهل كف ففو الارباو السايلةيو َّرل يف اسا داا
الاهلنلففو لياتف ففو األمر والل:ف ف وامر ال:ال والانمل واملادوة مبن يالنسب مع
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لتنهت ف ف ف ف ففل

األاand language Avram, A. (2014). Immigrant workers.

 .formation: Gulf Pidgin Arabicهدنت هقه الدراسففو إىل ةراسو اخلين ص
الرت اباو وامليلرنيلليلماف ف ف ف ففو والداللاف ف ف ففو وال:يلنيلليلما ف ف ف ففو ل تو اا ذ امليلميلةء يف
ملطقو اخل اف ففج الاريب ،ومدى أت البائف ف ف ف ف ف ف ف ففو ا ديدء يف ظهيلر هقه ال ت ففو.
Al zubairy, H. (2015). Linguistic Analysis of Saudi Pidgin
Foreign Expatriate. Arabic as produced by Linguistic and Asian

مريت الا ربف ف ف ف ف ف ففو ع ني عدة مر ا لسانل ال :بالاففو واملنلازيف ففو والبل نلاف ففو
و االديف ففو و اإلندوناسا ف ف ف ففوو و ذلك ملارنو ا:او اسا دامهل ل رتا اب اللحيليففو
و امليلرنيلليلمافو يف لتو اا ذو و يلص ت الدراسو إىل مال ك ا لسانل
لالخاينر واحلقف و بساط ا هلل الاربا ف ف ففو ةون مراعنء ل لظنا ال تيل ل تو
الارب فاف ف ف ف ف ف ف ففو مع حمنولو اخازاإ األنانإ والرتا اب الاربا ف ف ففوو حمنولف ف ف ففو ملهل ل اكاحت
مع نظنا لتنهتل األا يف طريق ف ففو االسا داا ال:ا ل ت ففو الارباففوو واليت لابت
ةوراً مههلف فنً يف را ابهل ال تيلي ف ففو املسا دم ففو .ور زل هقه الدراس ف ف ففو ع ني
ا ننبذ الرت اب ف وامليلرنيلليلمف ف ل ت ف ف ففو اا ذ ،ومل اارض ل تف ف ففو الارباف ف ففو
ال:يحني ،و يلص ت الدراسو إىل مال لتو الاهلنلو اليلاندء إىل احلقف واالخازاإ
يلسا و ل ايلاصل.
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وفيما يلي مقابلة بني النظامني :النظام الصويت للغة العربية والنظام الصويت

للغة اهلندية:
اخا :ت اترا حيلإ ن/أء احلروف األجبدي ف ففو الاربا ف ف ف ففو ،لكر آرا الا هلن
 ع ني اخاالنه ف ف ف ففن  -ا :يف يلن ال:الاقاذ هل صحن األجبديف ف ف ففو املارونو،و ن األجبديو الارباو ن/أل يف القرن الرابع املاالة عر األجبديو اللبطاو يف
غ ب الظر ،لكر صيلان و اترخيهن القدمي ال زاإ ميلضع نقنش الا هلن  ،نقد
ظهرل وإ مدونو ُ ابت ابألحرف الاربا ف ف ففو عنا  512ا  ,و د ننت
مكايلبف ف ففو بثالث لتنلء الايلبنا ف ف ف ف ففو و السراينا ف ف ف ف ففو و الارباوو وعثر ع اهن يف
خمطيلطفو بسيلراي ,و احايلل ك امل طيلط ف ف ف ف ف ففو ع ني ا لذ وع/رير حرنف ف ف ف ف ف فنً
عرباف ف ف ف فنً و و ييلمد الق ال مداً مر خمطيلطنل من بل اإلسالا ,و د ُ ابت
ابألحرف الارباف ف ف ف ف ف ففو ,ومتَّ الاأ د مر س خمطيلطنل نقطو ومل سا دا
اللقن ممن ومد صايلب ف ف ف ف ففو يف رمجاه ف ففنو حاث َّ
إن الكث مر األحرف ا/نبا
يف ال/كل.و د ةرك املس هليلن األوا ل مهاو را ء و انبو القرآن ب/كل واضح
وة ا  ،لقا ظهرل احلنمو امل حو إىل الادوير والكانبو نظراً إىل اخاالف
القرا ال القرآناو" .وملن ننت لألجبدايل اللبطاو والسرايناو مث و ماادةء بيلميلة
َّ
الالقاط ل اهلااز بذ األحرف املاطنبقو ،نقد متًّ إضننو نظنا الالقاط إىل األحرف
الارباو األحرف الثهلنن والا/رون "و  )1واليت اعاربهن سابيلي ف ف ف ففا سع وع/رون
ع ني اعابف ففنر ااهلزء حرننً ،و ننت حر ف ف ففنل بيل األسيلة الدؤه ع ني هائو نقن .
 )1يلظرء ةراسنل يف نقا الارباو ،صبح الينحلو 105-39
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و ال َّن إمسنعال بر إبراهال ع اههلف ف ففن السالا وإ مر وضع الكانبو الارباف ف ف ففو،
و نر الق ق/لد ل 821هف) يف انبا "صبح األع/ني"  )1 )1إىل من رو
عر الرسيلإ ص ني هللا ع اا وس ل) علدمن سألا اليحنيب بيل ذر الت :ف ف ف ف ف ف ف ففنر
رض هللا علا -حاث نإء سألت رسيلإ هللا ص ني هللا ع اا وس ل) ،نق تمرسل ،مبَ يرسف ف ف ف ففل؟ " نإء بكاف ف ف ففن ملزإ" ،ت "اي
"اي رسيلإ هللا ،ل نيب َ
ان ُنزإ ع ني آةا؟ " نإء " ل ث ج ا إ خ" ،تء
رسف ففيلإ هللا،
"اي رسيلإ هللا " ل حرن ف ف ف ف ف ف ف فنً؟ " نإ " سانً وع/رير" ،ت "اي رسيلإ هللا"
عدةل مثننافو وع/رير" ،نإ "اي اب ذر ،والق باثين ابحل نبانً ،من نزإ هللا
انىل ع ني آةا إال ساو وع/رير حرننً" ،ت "اي رسيلإ هللا ،ناهن األلحت
والالا" ،نقنإ ع اف ف ف ف ففا السالا "الا لحت حرف واحد ،نزلا ع ني آةا يف
صحا :ف ففو واحدء ،لقا نإن عدةهن سع وع/رون حرننً ،و ر اب األل:بن ا الارباف ف ففو
لثج خةذرالش ض ظ غفقك
نلانهء
إ ا ن و هف .
و هقا الرت اب احلديث الق وضاف ففا نير بر عنصل ،ووىي بر ياهلر
الادواين يف امر عبد امل ك بر مروان األميل  ،و د انا/رل األجبديف ف ف ففو الاربا ف ف ف ففو
باد ذلك مع ال:اح الاريب اإلسالم يف حنن خما :ف ف ففو مر الانملو  )2وعدةهن
ساو وع/رون حرننًو لقا َّ
نإن عدة الييلامت يف ال تو الارباو ساو وع/رون
 )1يلظرء صبح األع/ني يف انبو اإلن/نو بيل الابنل محد الق ق/لد و 122/1
 )2يلظرء اخلط الاريب وعنملااا ،حمهلد ه/نا اللاسننو 65
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صنمانً وه ففلء /ʔ/مهزء

القطع)،/z/ ،/r/،/ð/،/d/ ،/χ/ ،/ħ / ،/Ʒ/ ، / Ө/ ،/t /،/b /،

/h/،/n/،/m/،/ℓ/،/k/،/q/،/f/، ˤ/ð,/،/tˤ/ ،/ɮˤ/ ، /sˤ/ ،/ʃ/ ،/s/ـ /ϳ،/w/،و ويف اليل ت
)1
ن:سف ف ففا ياارب ا لنن مر هقه الييلامت با صن اف ف ففو ومهن اليلاو ،/w /والان ./y/
وهقا مالنه ن األصيلال يف الارباو سو و ال ذ صيل ف ف ف فنًء ساو صيلا ت
والبقاو صيلامت ،والييلا ت يف الارباو سا ف ف ف ف ففوء ال و ملهن ي ء وه ء ال:احو
والكسرء والاهلو ،و ال و خرى طيلي و ،وه حروف املد وال ذ األلحت واليلاو
والان ) .من ال تو االدي ففوو نه نر مر ال تنل االد و وروباوو و ه إحدى
ال تففنل الرمسا ف ف ف ف ف ف ففو يف البالة إىل مننب ال تو اإلجن ازي ف ف ف ف ف ف ففو  -لتو الاا ال يف
املدارل و ا نمانل-و و ييلمد يف االد ثر مر س و ال ذ لتو ومن يزيد
ع ني ل :ا وو و د اخاُ حت يف عدة احلروف املااهلدءو نادة احلروف االديف ف ف ففو
يف ال تو الرمساو اليت اعاهلدهتن احلكيلمو خيا حت عر عدةهن يف االديو الاق اديوو
نادةهن ال و و ال يلن صنمانً و ال و ع/ر صن انً باد إضننو حرنذ مر
الييلا ت امليلميلةء يف االديو الاق اديو آا وآه) ل ييلامتو نأصبح الادة سو
و ال ذ حرننً صنمانً و حد ع/ر حرنن ماحر نًو وهل نلانهء ن -هن -من –
مهنَّ -ب/ -ن/ -هن-ﭼا -ﭼهن -نان -ات – هتن  -ةا – ةهن-ب  -اپ -هپن
–اب -هبن –من

 )1يلظرء ملييلر التنمد  ،يهلال رميلا حنسيلباو لاهلثل ل:بن او صيل او ةولاو ااهلد ع ني احلرف
الاريبو 47-46
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 اي -را-ال  -ڤن  -ن - -سن -سا-ها -ن ّ -هن -را -ها – هنإ-را-مان )1 .والييلرء ر ل  )1يلضح الييلامت الر اسو والييلامت املاننو و
)2
الا هلانل الييل اوء
الصورة رقم ( )1توضح الصوامت الرئيسة والصوامت املضافة والتجمعات الصوتية

نالحظ أن كل احلروف تنتهي ابأللف ،أما احلركات فهي كالتايل :جدول رقم ((: )1

)(3

جدول رقم ( )1يوضح الصوائت يف اللغة اهلندية
الفونيم

الكتابة الصوتية

y:

æ:

v:

ء

u:

u:

 )1يلظرء Cardona,.G& Dahnesh J, C. R. 2007.the Indo- Aryan
Languages, p 250-286.
 )2يلظرء السنب و 286-250
 )3يلظرء Vowel Analysis for Indian English: Disha P. and Kumar
G, p53 5
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الفونيم

الكتابة الصوتية

o:

o:

i:

i:

e:

ˇe

;a

Æ

a:

A

u
O

u
O

i
e

i
e

a

A

وميكر إدنا وما ال/با و وما االخاالف بذ صيلال ال تاذء الارباو
واالديو ناهلن ي ء
 -1لاهل ال تو الارباو إىل عن و ال تنل السنماو ،بالهلن لاهل ال تو االديو إىل
عن ف ف ف ففو ال تنل االد و ورباو.
 -2الييلامت امل/رت ف ف ف ف ففو بذ اللظنمذ الييل اذ ل تاذ الارباو واالديو سو
ع/ر صنمانًء  -ل  -ة  -ر – ج-ﭼ  -ل – ش -ق -ك -إ -ا
 ن -ه . - -3الييلامت اليت ان:رة هبن اللظنا الييليت ل تو الارباو ،ا لن ع/ر صنمانًء ث-
– خ -ذ –-ا- -ض-ظ- – -غ-و
 -4ال وميلة اقه الا هلانل يف ال تو الارباو .الا هلانل،لكلهن ميلميلةء يف
االديو هتن-اپ-هپن -ڤن -ڤهن -هن -هن -را-هنإ -را-مان).
 -5الييلا ت يف ال تو الارباو ساوء ال و ي ء و ال و طيلي و ،من يف ال تو
االديو ال و ع/ر صن انً ا دوإ ر ل )2
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صنمانو ويف ال تو االديو سو
ً
 -6الييلامت يف ال تو الارباو ساو وع/رون
و ال يلن صنمانً.
 -7وا دوإ ر ل  )2ييلضح رمز الييلامت ومن يقنب هن يف ال تاذ الارباو
واالديو:

)1

اجلدول رقم ( )2يوضح الصوامت املوجودة يف اللغتني العربية واهلندية
م

رمز الصامت

ما يقابله يف العربية

مايقابله يف اهلندية

1

/a/

األلحت

 ahوه حر و)

2

/b/

البن

Ba

3

/t /

الان

Ta

4

/g/

ا ال

Ga

5

/d/

الداإ

Da

6

/r/

الرا

Ra

7

/s/

السذ

Sa

8

/ʃ/

ال/ذ

Sha

9

/f/

ال:ن

Fa

10

/q/

القنف

Qa

11

/k/

الكنف

Ka

12

ℓ

الالا

La

13

/m/

املال

Ma

14

/n/

الليلن

Na

15

/j/

الان

Hal

 -8وا دوإ ر ل  )3ييلضح باا األصيلال يف ال تو االديو واليت جندهن يف
)1
الارباو ييلرء مر صيلر نط الييلل
 )1يلظر حبث )Gilchrest's A, Grammar of the ،Kumar, S (2015
Hindoostanee Language: A sociolinguistic tool of
colonialism,, journal of Indian Linguistics, 6(3- 4) P57-70
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اجلدول رقم ( )3يوضح صورة من صور نطق صوت اجليم العربية
م

رمز احلرف

طريقة النطق يف اهلندية

1

/J/

ﭺ وي/با ا ال ال/نماو

 -1وا دوإ ر ل  )4ييلضح الييلامت الارباو غ امليلميلةء يف االديو )1ء
اجلدول رقم ( )4يوضح الصوامت العربية غري املوجودة يف اهلندية
م

رمز الصامت

ما يقابله يف العربية

1

/Ө/

الثن

2

/ð /

القاإ

3

/z/

الزا

4

/ sˤ/

الينة

5

/ ɮˤ /

الانة

6

ð ˤ/

الظن

7

/ʕ

الاذ

8

ʁ

التذ

9

/ɧ/

احلن

10

/χ/

اخلن

11

/w/

اليلاو

12

ʔ

ااهلزء

 -9وا دوإ الانه ر ل  )5ييلضح الييلامت االديو غ امليلميلةء يف الارباوء

)2

Gilchrest's A Grammar, of the ،Kumar, S (2015) )1
Hindoostanee Language: A sociolinguistic tool of
colonialism,, journal of Indian Linguistics, 6(3- 4) P57-70

) (2يلظرء السنب و 70-57
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اجلدول رقم ( )5يوضح الصوامت اهلندية غري املوجودة يف العربية
طريقة النطق يف

ا

رمز احلرف

1

پ

اپ

2

گ

/ن

3

ﭺ

فﭼا

4

ڨ

ڨفن

5

ڽ

ڽا

6

ژ

ژے

7

ڈ

ةهن

8

ٹ

هپن

9

واؤ

وا

10

ٹ

ٹے

/ th/

11

یے
ڑ
ے

ڑی

 /ai/وe

12
13

اهلندية

راه
ے

الرمز الصويت
/p/
/g/
/tʃ/
/v/
/s/
/Ʒ/
/ ɖ/
/ʈ/
/v/

// ɽ
/?/

 الاالو امل انرءء متَّ اخاانر عالو ع/يلا او مر الق يلرو والاالو عبنرء عرمهليلعاذء اجملهليلعو األوىل مر الاهلنلو االديوو مر الانم ذ مبطال حد
ال:لنةقو ومت الاس ال و ت االسرتاحوو من اجملهليلعو الثنناف ف ف ففو نكننت مر
الاهلنلو الاربا ف ف ف ف ف ففو اليلاندء مر ا لساو امليريوو و اكيلن ل مهليلعو مر
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املشكالت الصوتية اليت تواجه نطق العمالة اهلندية لبعض األصوات االنفجارية
يف اململكة العربية السعودية( .دراسة تطبيقية)
د.مىن حممد علي بشر

ع/رير حنلوو ثًّ متَّ اخاانر نال ع/ر حنالل مر اجملهليلعاذو و د بدوا
جتنوابً و انوبً واهاهلنمن ب اً مداًو واخا ل احلنالل ل هل هليلعو األوىل
ابل/رو الانلاوء  -1هل مقاهليلن ابملهل كو الارباو السايلةيو أل ثر مر
الث سليلال -2 .لاس لديهل عايل نطقاو و مراض مهنايو ضتط
ةا –سكر ..إخل) -3 .لديهل إملنا ابل تو الارباو -4 .عهلنرهل رتاو من
بذ  )45-30عنمنً .ةوال البحثء مت اخاانر سو صيلال ان :نريوء
البن -الانة -الطن –ا ال املاط/و-القنف ،والرمز الييليت ابلرت ابء
.)/q/) ,/dˤ/ ,/b/ /ʤ' /،/tˤ/

إجراءات البحث:

متَّ امرا جتربو ولاو ل حنالل امل انرء ع ني سباو صيلال بك هلنل خما :و
وابحلر نل الثال و ،ثَّ متَّ اخاانر نال سو صيلال اعاهلنةاً ع ني املالحظو
واالساهلن ل حنالل ثر مر مرء ،متَّ الادريب ع ني القرا ء بطريقاذء
 -1االساهلن ل/ريط الاس ال بل الاس ال.
 -2االساهلن ل حنالل بل الاس ال وباده ملدء ال و هر ،والاس ال
الث مرال ،ثَّ اخاانر الاس ال األنال ل اح ال واملقنرنو.
و ُد ابت الك هلنل الارباو حبروف ال الاو ل هل هليلعو األوىل الاهلنلو
االديو) ،وذلك لاسهال عهل او القرا ء ب/كل س ال .هلن ضا:ت هلنل غ
مدرمو يف الدراس ف ف ففو يف انيو القن هلف ف ف ف ف فومثلء بيلمو -بيلمبادو...إخل) ،ألن القنرئ
د يُا ل يف القرا ء علد ايلره أبنا و ك ع ني االناهن مر الاس ال.
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األجهزة والربامج املستخدمة:

 -1مهنا س ال منر و يل ابن)
 -2احلنسيل احملهليلإ منر و ةيل)
 -3را ط س ال و را ممتلطو س ة )
 -4بربمج الاح ال الييليت واملاروف ابسل برال )6.1.12 -)PRAAT
 - )bit64اصدار 2020ا
 الاالو الكالماوء والاالو عبنرء عر هلنل عربا ففو ابل:يحني سه ف ففو وماداول ففوب/كل ييلم  ،و ااهلر الييلامت امل انرء ،وابحلر نل القي ء الثال وء
ال:احو الكسرء والاهلو ،يف بدايو الك هلو ووسطهن وانياهن ،ونيل املقطع

)َّ ،من حنالل
املسا دا القي ) (cvو صنمت-حر و) ورمزه
هلنل)  xمهليلعانن) 10x2حنالل
اللط نه نلانهء 9حنالل نط
5 xصيلامت=  900حنلو نط
األصيلال والك هلنل امل انرءء -وا دوإ الانه ييلضح الك هلنل امل انرءء
مدوإ ر ل )6
اجلدول رقم ( )6يوضح الكلمات واألصوات املختارة ابحلركات الثالثة
م

الصامت ورمزه

1

/b/الباء

الكلمة ابأللفباء الدولية
الصوتية
baɧr
ʔa:baa:r
miɧraa:ba
biɧaa: r

حَبر
آابر
ح

ال:احو

ح
اب
حمر ح
حَبار

miɧraa:bi

عبحري
ححمر ح
اب

bunduq

بُندق

ʕaabi:r
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الكلمة

احلركة

بداية

وسط

هناية

الكلمة

الكلمة

الكلمة

√
√
√

الكسرء

√
√
√

الاهلو

√

املشكالت الصوتية اليت تواجه نطق العمالة اهلندية لبعض األصوات االنفجارية
يف اململكة العربية السعودية( .دراسة تطبيقية)
د.مىن حممد علي بشر

م

الصامت ورمزه

2

/ʤˤ/الضاد

3

/tˤˤ /الطاء

الكلمة ابأللفباء الدولية
الصوتية
ʕubuu: r
miɧraa:bu
ʤˤaraba
biɮˤaa:ʕah
riyaa:ʤˤa
ʤˤiyaa: ʔ
faa:ʤˤil
riyaa:ʤˤi
ʤˤuɧa:
fuʤˤuu:l
riyaa:ʤˤu
tˤarf

ايض
ر ُ
طحرف

فح ح
اطمة
ُحم ح
يط

:tˤ urfah

طُرفة

qutˤuu:f

قطُوف

muɧii:tˤu

ط
حمي ُ

ʤ'aa:bir

حجابر

ʔaʃ ʤ'aa: r

أشجار
ح

ʤ'i:haa:d
ʔaʤ'ii: r
ʔabraa:ʤ' i
5

ضحى
ُ
ضول
ف ُ

batˤal

'ʔbraa: ʤ

/ q/القاف

ح
فاضل
ر ح
ايض

muɧii:tˤa

muɧii:tˤ i

4

ايض
ر ح
ح
ضياء

ط
حمُي ح
حطيبة

tˤ ii:bah

املعطشة

عبُور
اب
حمر ُ
ضرب
ح
ضاعة
ب ح

بطحل

fa::tˤ imah

/ ʤ'/اجليم

الكلمة

qalb
ʔ baqa:

اج
أبر ح
حجهاد
ح
أجري
اج
أبر ح
قحلب

احلركة

بداية

وسط

هناية

الكلمة

الكلمة

الكلمة

√
√
ال:احو

√
√
√

الكسرء

√
√
√

الاهلو

√
√
√

ال:احو

√
√
√

الكسرء

√
√
√

الاهلو

√
√
√

ال:احو

√
√
√

الكسرء

√
√
√

ال:احو

√

ب حقاء

√

صدي حق
ح
قحراءة

الكسرء

baqii:ʕ

بقاع

√

šadii:qai

ديق
ص ح
ح
قُرآن

الاهلو

√

šadii:qa
qiraa: ʔah

qurʔaa:n

√
√
√
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م

الصامت ورمزه

الكلمة ابأللفباء الدولية
الصوتية

الكلمة

احلركة

بداية

وسط

هناية

الكلمة

الكلمة

الكلمة

šuquu:r

صقور

√

šadii:qu

صدي ُق
ح

√

آلاو الادريبء  -مت الادريب ع ني القرا ء بطريقاذ
-1مسن الاس االل بييلل واضح ل ك هلنل امل انرء.
-2االساهلن ل حنالل بل الاس ال وباده ،ثَّ اخاانر األ ثر وضيلحن ًً.
ُ -3ضاقت هلنل ال عال و ان ابلا ربو بيلمبن -ابروة...إخل) ،ألن
اإلنسنن بطباااا علدمن يبد يف القرا ء يكيلن بطائنً وعلد ال/ايلر أبنا و ك
ع ني االناهن نإنا يسر و يت مر صيل ا .الاح ال والقانلء اعاهلد الاح ال
ع ني انل ال املكيلبل القبقباو األوىل والثنناووالثنلثو والراباو ابا ز،
ا1وا2وا3و ا )4و , (F1, F2,F3, F4وذلك ابسا داا بربمج الاح ال

الييليت برال) ،و" ونقنً ل هلانةلو الرايضاو اليت ذ رهن نننت ))Fant. Hو متَّ
)1 )10
ليليل اا ز) إىل ابرك) "
650)2 1/2/650) + (hertz/Bark= 7×log, (hertz

واادفء مقنرنو املا يلمنل األ يلسااكاو ابالنطبن السهلا والً ،وهيل
ما :ع اا عنملانً ،حاث إن مقانل ابرك) ب ج مر الا نر السهلااو ،واخانر
البنحث بربمج برال) ل اح ال .هلن متَّ انل وذلك ملارنو ال املسننو بذ
 )1يلظرء حبث االجتنهنل املانصرء يف ع ل األصيلال الا رييب ،خنلد رناتو 23ف
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املشكالت الصوتية اليت تواجه نطق العمالة اهلندية لبعض األصوات االنفجارية
يف اململكة العربية السعودية( .دراسة تطبيقية)
د.مىن حممد علي بشر

املكيلبل القبقباو األوىل والثنناو (F1,F2ابا ز  (Hzوابلانه حسن ال:رق
بذ اجملهليلعاذ ابللسبو إىل األصيلال اجملهيلرء ،وحسن مايلسط ر از الطن و
ابللسبو إىل األصيلال ملههليلسو.
النتائــج :مت ل ال اللان ج بطريقاذء والًء ابالساهلن ء إ ًُوحظ وميلة بنير
واضح علد االساهلن إىل اجملهليلعاذ.
اثنانًء ابلاح ال ال:يلب اك ابسا داا بربمج برال) ا دوالن 7و)8ء
اجلدول رقم ( )7يوضح متوسط ترددات األصوات املختارة للمجموعة األول
((F2-F1

ا

الصامت

الكلمة

الكلمة

احلركة

البداية

الوسط

النهاية

1

/b/الباء

baɧr

َحبر

ال:احو

2700

3200

3200

3250

2850

2550

3300

2580

2580

3000

2580

2500

2560

2600

2580

2500

2580

2540

2570

2550

2500

2580

2550

2570

2550

2520

2560

2

/ʤˤ/الضاد

2520

2500

2500

2550

2550

2200

2550

2500

2250

2520

2500

2500

3350

2580

3250

3200

2580

3150

3250

3400

3200

3200

3350

3250

3200

3250

3200

ʔa:baa:r
miɧraa:ba
biɧaa: r
ʕaabi:r
miɧraa:bi
bunduq
ʕubuu: r
miɧraa:bu
ʤˤaraba
biɮˤaa:ʕah
riyaa:ʤˤa
ʤˤiyaa: ʔ
faa:ʤˤil
riyaa:ʤˤi
ʤˤuɧa:
fuʤˤuu:l
riyaa:ʤˤu

آابر
َ

ح
حمرا َ
ححبنر
َعبح
ححمرا ح

بُلدق
عبُيلر

حمرا ُ
ضر
َ
بانعو
َ
ايض
ر َ
ح
ضان

ح
ننضل
ر ح
ايض
ضحني
ُ
ايلإ
نُ ُ
ايض
ر ُ

الكسرء

الاهلو

ال:احو

الكسرء

الاهلو
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3

/tˤˤ /الطاء

4

/ ʤ'/اجليم املعطشة

5

/q/القاف

tˤarf
batˤal
muɧii:tˤa
tˤ ii:bah
fa::tˤ imah
muɧii:tˤ I
tˤ urfah
qutˤuu:f
muɧii:tˤu
ʤ'aa:bir
ʔaʃ ʤ'aa: r

طَرف
بطَل

ط
حمُا َ
حطابو
نَ ح
نطهلو
ُحم ح
اط
طُرنو

طُيلف
ط
حما ُ
َمنبر

ال:احو

الكسرء

الاهلو

ال:احو

َ نر

2580

3200

3200

2580

3200

2550

2580

2580

2580

2580

3250

2580

2580

3520

2580

2550

3500

2580

2570

2580

2580

2900

2580

2550

3250

2580

2570

3200

2570

2550

3200

2580

2590

2580

2580

3200

2580

3250

3200

2800

2580
2550

ʤ'i:haa:d

اج
بر َ
حمهنة
حم

3250

ʔabraa:ʤ' i

بر حاج

3350

2850

qalb

َب

3250

2800

2580

3350

2850

2550

3150

2700

2500

2850

2550

2520

2750

2540

2540

2550

2500

2500

2350

2550

2450

2450

2540

2480

2550

2520

2420

'ʔbraa: ʤ
ʔaʤ'ii: r

ʔ baqa:
šadii:qa
qiraa: ʔah
baqii:ʕ
šadii:qai
qurʔaa:n
šuquu:r
šadii:qu

الكسرء

ال:احو

ب َقن

صدي َ
حرا ء

حبقاع
ح
صديق
قُرآن
ص ُقور

الكسرء

الاهلو

صديق
ُ

اجلدول رقم ( ) 8يوضح متوسط ترددات األصوات املختارة يف بداية الكلمة للمجموعة
الثانية

ا

الصامت

الكلمة

الكلمة

احلركة

البداية

الوسط

النهاية

1

/b/الباء

baɧr

َحبر

ال:احو

4300

4400

3550

4350

4350

3300

4400

4250

3500

4300

4250

3800

4100

4200

3650

ʔa:baa:r
miɧraa:ba
biɧaa: r
ʕaabi:r
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آابر
َ

ح
حمرا َ
ححبنر
َعبح

الكسرء

املشكالت الصوتية اليت تواجه نطق العمالة اهلندية لبعض األصوات االنفجارية
يف اململكة العربية السعودية( .دراسة تطبيقية)
د.مىن حممد علي بشر

ا

الصامت

2

/ʤˤ/الضاد

3

/tˤˤ /الطاء

4

/ ʤ'/اجليم املعطشة

5

/q/القاف

الكلمة
ححمرا ح

الكلمة
miɧraa:bi

بُلدق
عبُيلر

bunduq
ʕubuu: r

حمرا ُ
ضر
َ
بانعو
َ

miɧraa:bu
ʤˤaraba
biɮˤaa:ʕah

ايض
ر َ
ح
ضان

riyaa:ʤˤa
ʤˤiyaa: ʔ

ح
ننضل
ر ح
ايض

faa:ʤˤil
riyaa:ʤˤi

ضحني
ُ

ʤˤuɧa:
fuʤˤuu:l

احلركة
الاهلو

ال:احو

الكسرء

الاهلو

ايلإ
نُ ُ
ايض
ر ُ
طَرف

riyaa:ʤˤu
tˤarf

بطَل
ط
حمُا َ
حطابو

batˤal
muɧii:tˤa
tˤ ii:bah
fa::tˤ imah

نَ ح
نطهلو
ُحم ح
اط

qutˤuu:f
muɧii:tˤu

طُيلف
ط
حما ُ

ʔaʃ ʤ'aa: r

َ نر

muɧii:tˤ I

طُرنو

tˤ urfah

َمنبر

ʤ'aa:bir

ال:احو

الكسرء

الاهلو

ال:احو

البداية

الوسط

النهاية

4220

4200

3880

4200

3580

3880

4000

3580

3850

3050

2580

3850

4150

2580

2580

3550

2580

2500

3500

2580

2550

4100

2580

3150

4000

2580

3100

3500

2580

3120

3600

3300

3250

3250

3350

3200

3250

3200

3150

3550

3250

3250

3400

3200

3200

3450

3200

3200

3450

3580

3200

3300

3300

3250

3580

3300

3150

3580

3200

3120

3550

3250

3130

2540

3200

3100

3200

3400

3180

3150

2580

3100

3350

3300

3170

3320

3350

3150

2580

3200
3150

ʤ'i:haa:d

اج
بر َ
حمهنة
حم

3330

ʔabraa:ʤ' i

بر حاج

3100

2580

ʔ baqa:

قحلب
ب حقاء

3220

2580

3150

3350

2580

3120

3130

3250

3100

2250

3350

3250

'ʔbraa: ʤ
ʔaʤ'ii: r
qalb
šadii:qa
qiraa: ʔah

صديق
ح
قحراءة

الكسرء

ال:احو

الكسرء
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ا

الصامت

الكلمة
baqii:ʕ
šadii:qai
qurʔaa:n
šuquu:r
šadi:qu

الكلمة
حبقيع

احلركة

ح
صديق
قُرآن
ص ُقور

صديق
ُ

الاهلو

البداية

الوسط

النهاية

2700

2200

2150

2620

2100

2120

3850

3750

3830

3830

3750

2700

2820

3120

2820

مناقشة النتائج :أوال :صيلل البن /b /)1
)3
:يل و :و ان :نريو مهيلر ".
اجملهليلع ففو األوىلء  -1ابالساهلن ء نطقت اجملهليلعو األوىل صيلل البن
ب/كل صحاح عدا الث حنالل ،نقد اسابدلت حنلانن صيلل البن اجملهيلر
بلظ ه املههليلل /p /مع ل احلر نل ومع ل الك هلنل ،من احلنلو الثنلثو نقد
نطقاا ماهلنً  -2 /m/.الرتةةالء يرتاو مايلسط رةةال اجملهليلعو األوىل F2-
 )F1من بذ 3300و  Hz )3200مع ال:احو ،ومن بذ )2800 ،2700
 Hzمع الكسرء ،ومن بذ 3000و  Hz )3100مع الاهلو– .اجملهليلعو
الثنناوء  -1ابالساهلن ء نطقت البن ب/كل صحاح مع ل احلر نل-2 .
الرتةةالء يرتاو مايلس ف ف ف ففط  )F2-F1من بذ 3800و  Hz )3300مع
ال:اح ف ف ف ف ففو ،ومن باف ف ففر  Hz )3500 ،3200مع الكسف ف ف ف ففرء ،ومن با ف ف ففر
) )2

"والبن ء صيلل صنمت

 )1يلظرء ع ل األصيلال ،هلنإ ب/رو 248
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يف اململكة العربية السعودية( .دراسة تطبيقية)
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 Hz )3650 ،3500مع الاهل ف ف ف ف ف ففو .و الا:س ء ن صيلل الب ف ف ف ففن مر
األصيلال امليلميلةء يف ل ال تف ف ف ففنلو لقا يسهف ففل ع ني الاهلنل ف ف ف ف ف ف ف ففو نط الييلل
بسهيللف ف ف ففو ويسف ف ف ف ففر يف الك هلف ففنل الاربا ف ف ف ف ففو امل انرءو وللط الب ف ففن اطب
ال:/اف ف ف ف ف ففنن م ف ففنا اايلا اخلنرج مر الر اذ إىل الا يليف ففحت ال:هليل و وياتف ف ف ف ففط
مدء ي ء مر الزمر ث ل:رج ال:/ا ف ف ف ففنن نالدنع اايلا ن ف ففأء حمد ف ف فنً صيل ف ف ف فنً
ان :نري ف ف ف فنًو و يرن ففع احلل ف ففك ال ا ف ففر نال ميففر اايلا عر طري ف ف األن ففحت ،وياقبق
اليل ران الييل اف ف ففنن و يكيلن ماظل مس ففل ال س ف ففنن مسايليف ف ف ف فنًو و ال لا ف ف ف ففنج
احلنالل لبقإ مه ف ف ف ففد للطق ف ف ف ف ففاو لقا ننل:روق ال متث ففل ننر ف ف فنً مساا ف ف ف فنً ممازاًو
من ح ل الا يليف ف ففحت ال:هليل و ناؤ ر بال ك يف اللط و لكر الا:سا ف ف ففر
األرمف ففح السابداإ حنلف ف ف ففو واحدء صيلل الب ف ف ف ففن ابملاف ف ففلو نابدو ن السبب يف
ذلك يرمف ففع إىل اسابداإ الدولو رمساف ف ف ف ف فنً اسل مديلف ف ف ف ففو بيلمبف ف ففن ) إىل
ميلمبف ف ف ف ف ف ف ففن ) عنا 1996او ننعاقدل احلنلف ف ف ف ففو ن ل بف ف ف ف ف ف ف ففن ليلإ إىل ماف ف ف ففلو
نلطقت ل الك هل ف ف ف ففنل ابملا ف ف ف ففل بدالً مر الب ف ف ف ف ف ف ففن و هقا ابإلضنن ف ف ف ف ف ف ففو إىل ن ال
مر صيليت البف ف ف ففن و املا ففل مر األصيلال ال:/هاف ف ف ف ففوو من احلنلانن ال ا ف ف ففنن نطقان
صيلل البف ف ف ف ففن  /b/اپ /p/و نهيل مر حماهلل نظراً إىل حايلر ال ت ف ف ف ف ففو اإلجن ازيف ف ف ف ف ف ف ففو
ب/كل يل يف االف ف ففد و وواضفح اهلن مل يبقال ا ه ف ف ففد الكنيف للطق ف ف ف ففا ب/ك ف ف ف ففل
صحاحو وونق ف ف ف ف فنً لقننيلين احلقف واإلبداإو مت ليليف ف ف ف ف ففل صيلل الب ف ف ف ف ف ففن /b/
الينم ف ف ففت مر صيلل مهففيلر إىل مههل ففيلل /p/و و هل ف ف ففنك احاهلفنإ اثلث وهيل
ن هقا الييلل غ ميلمف ف ف ف ففيلة يف لتاه ف ف ف ففل األاو نهلاروف َّن يف االف ف ف ففد لت ف ف ف ف ف ففنل
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و ا ف ففنل ث ء مداًَّ .من نُط ف ف اجملهليلع ف ف ف ف ف ف ف ففو الثنن فا ف ف ف ففو البفن /b/و نكنن مثل
وصحت ل مر ييل  )1والساران )2وغ هل .مدوإ ر ل.)10

اثنيا :الضاد /ʤˤ (/و"الانة صيلل صنمت لثيل سين ان :نر مهيلر"
َّمن ميلضع اللط نهيل نلانهء
اجملهليلع ففو األوىلء -1ابالساهلن ء ليل نطف ف ف ف احلنالل بذ اللط مثل الداإ
 ،/d /والداإ الال:سا ف ف ف ففو /ʠ/مع ل احلر نل يف بدايف ف ف ففو الك هلو ووسطهن ،من
يف انيو الك هلو ،نلُط ذاالً علد الباا /ð/وظ ففن  ˤ/ð/علد الباا اتخر.
 -2الرتةةال :يرتاو مايلسط رةةال اجملهليلعو األوىل  )F2-F1من بذ
2580و  Hz )2800مع ال:احو ،ومن بذ  Hz )2700 ،2650مع
الكسرء ،ومن بذ 2000و  Hz )2075مع الاهلو .اجملهليلع ف ففو الثنناف ف ف ففوء-1
ابلسهلن ء نطقاا ضنةاً  /ʤˤ/مع ل احلر نل -2 .الرتةةالء يرتاو مايلسط
 )F2-F1من بذ 2880و  Hz )3000مع ال:اح ف ف ف ف ف ف ف ففو ،ومن بذ ،2500
 Hz )2800مع الكسف ف ف ففرء ،ومن بذ  Hz )2550 ،2450مع الاهلو .و
الا:س ء ن الا ف ففنة مر األصيلال امل :هل ف ف ففو و املطبقو واليت ييا فب ع ني غ
الار نطقهن )4و وللط الا ف ف ففنة ير  :ف ف ف ففع طرف ال سنن و ينه وياقار وسط ف ف ف ف ف ففا
ووبس اايلا اخلنرج مر الر ااف ف ففر خ حت
ويرمع ل حت االً لاحدث اإلطبنقو ُ
)3

 )1يلظرء صيلال ال تو ،عبد الرمحر ييل و 28
 )2يلظرء ع ل ال تو ،مقدمو ل قنرئ الاريب ،حمهليلة السارانو154
 )3يلظرء ع ل األصيلال ،هلنإ ب/رو 249
) (4يلظرء السنب و 272-253
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ال ث ف ف ف ف ف ف ففو واألسلففنن األمنماوو ويرنع احلل ف ف ف ف ف ف ففك ال ا ففر نال مير ااف ف ف فيلا عر طريف ف
األنحت وياقبق اليل ران الييل ا ف ف ففنن و و :س ذلك َّن الاأ ر ابل ت ف ف ف ففو األا والًو
وابإلجن ازي ف ف ف ف ف ف ف ف ففو اثنا فنًو ي اا عدا الرغبف ف ف ف ف ف ففو يف بقإ ا ه ف ف ف ففد املط يل مع عدا
الاايلة ع ني اللط اليحا ف ففح ل ييلل نن لا األ ر اليلاضف ف ف ف ف ففح يف اللط هبقه
الطريقف ف ففوو وون ًقن لقيلانذ اإلحالإ واحلقف واإلبفداإو نطقه ف ف ف ف ف ف فن الباا ةاالً /d/
و ونطقهف ف ف ف ف ف ففن البا ف ففا اتخر ذاالَ /ð/و من يف اني ف ف ف ف ففو الك هلف ف ف ف ففو نلُطقت ظ ففن ً/
/ðˤو و السبب هيل الاأ ر بلط ف ف هففل امللطقف ف ف ففو يف نطقه ففل الا ف ففنة ظف ففن ً .ومل
بقإ احلنالل ا هد الكنيف للط الاف ففنة ابل /فك ففل املط يل  ،نلطقيلهف ف ففن ذاالً
/ð/و وهيل الييلل املر ف ف ف ف ل ظن ومر ن:س امل رج ،و ننت ال:روق السهلاا ففو
متثل ننر ف ف ف فنً مساا ف ف ف ف فنً ممازاً .هلن ن ح ف ففل الا يليحت ال:هليل يؤ ر بال ك يف
اللطف ف ف َّ .من نُط ف اجملهليلعف ف ف ف ف ففو الاربا ف ف ف ففو ل انة ،نكنن مثل وصحت ل مر
الساران وب/ف ف ففر والتنمد ا دوإ ر ل .)10ومدير ابلق ر ن هقا اللط ف ف ف
اخا حت عر وص ففحت سابيليف ف ففا وابر مىن ،ويبدو ن الانة علدمهن ختا حت عر
الا ف ففنة اليت نلطقهن الايلا )1و نا:س نط ف ف حنالل اجملهليلع ف ف ف ف ففو األوىل القاإ يف
انيو الك هلو ظن مع احلر نل الثال و مالنه ن الاأ ر ب ه ففو هل اخل اج لا
أت ه اليلاضح يف طريقو اللط .

 )1يلظرء ع ل األصيلال ،هلنإ ب/ر و 261-255
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اثلثا :الطاء " / tˤ/الطن صيلل صنمت سلنين لثيل و :و ان :نريو
)1

مههليلل م :ل"
اجملهليلع ففو األوىلء -1ابالساهلف ف ف ففن ء انقسهلت يف نط ف ف ف الط ففن الاربا ف ف ف ف ف ف ففو إىل
نريقذء ال:ري األوإ نطقهن ات  / t /مر قو مع ل احلر نل ،بالهلن نطقهن
ال:ري الثنين طن ل:سا ف ففو ،من اجملهليلعو الثننافو ،نطقت احلنالل الييلل ب/كل
صحاح عدا حنلو واحدء نطقاهن اباهلزء-2 .الرتةةالء جند مايلسط )F2-F1
يرتاو من بذ 2400و  Hz )2450مع ال:احف ف ف ف ففو ،ومن بذ ،2000
 Hz )2040مع الكسرء ،ومن بذ 2400و  Hz )2450مع الاهلو.
اجملهليلع ف ففو الثننا ف ففوء -1ابالساهل ففن ء انقسفهلت احلنالل إىل الث نرقء ال:ريف ف
األوإ ف ف ففنن مياف ففل ل ا :اففل ،وال:ري ف ف ف ف ف ف الثنين مففنإ إىل الرت ا ف ف ف ف ف  ،وال:ري ف ف ف ف ف
م/رب ف ففو بييلل ااهلزء الااا :ففو ،و ل
الثنلث– وهيل ص واحففد -نلطقهن َّ
هقه ال:روق السهلااو ننت واضحفو ،ومتثل ننر فنً مسااف ف ف ف فنً ممازاً-2 .الرتةةالء
يرتاو مايلسف ف ففط  )F2-F1من با ف ففر 3100و  Hz )3200مع ال:اح ف ف ف ف ف ف ففو،
ومن با ففر  Hz )3450 ،3200مع الكسرء ،ومن بذ Hz )2700 ،2600
مع الاهل ف ف ففو .و الا:س ء ن الطن – مثل الانة -مر األصيلال امل :هل ف ف ففوو و
ي/رت ف ف ففنن يف خمرج واحدو و" د يياف ف ففب ع ني غ الار نطقه ف ف ففن" )2و وللط
صيلل الطف ف ف ففن يرم ف ف ففع ال س ف ففنن ل حت االً و ير :ف ف ففع طرن ف ف ففا و ينه وياقار
 )1يلظرء السنب و 250
 )2يلظرء ع ل األصيلال ،هلنإ ب/رو 272 -250
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وسطف ف ف ففا ناحدث اإلطبنقو ووبس اايلا اخلنرج مر الر اذ علد نقطف ففو الاقف ففن
طرف ال سف ف ففنن أبصيلإ األسلف ف ف ف ففنن األمنماف ف ف ف ففو ومقدا ال ثف ف ففو مدء مر الزمر و ث
يط سراحا ناحدث ان :نراً مسهليلعنً و و يرن ففع احللك ال ذ نال ميففر اايلا
عر طريف ف األنحت و ياقبق اليل ران الييل اننو لكر واضح ابللسبف ففو
ل هل هليلع ف ف ف ف ف ف ف ف ففو األوىل ن الاأ ف ف ففر ابل تاذء ال ت ف ف ف ف ف ففو األا و ال تف ف ف ف ف ففو اإلجن ازي ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففو
مع عدا الرغبف ف ف فو يف بقإ ا ه ف ففد املط يل ل لط و اليحا ففحو ةى إىل نطقه ففن
مثل الا ف ف ف ففن الال:ساف ف ف ففو و الداإ الال:سا ف ف ف ف ف ففو و وه الط ف ف ففن امليحيلبف ف ف ف ف ف ف ففو بييلل
ااف ف ف ففن و و ط ف ف ف ف ف ف ع اهن الساران "الطف ف ففن الال:ساو" )1و لكر ح ل الا يليحت
ال:هليل يؤ ر بال ك يف اللط و م ف ففن اجملهليلعو الثننا ف ف ففوو ننل:ريف ف ف ف األوإ نن
ميا ف ففل ل ا :ا ف ف ف ففلو و هف ف ففل الياا ف ف ففد مر مير و الاهلنلف ف ففو مر السيلةان و األرةن
ون سطذ وسيلري ف ف ف ف ففنو يلطقيلا ف ف ف ف ففن م :هلف ف ف ففوو َّمففن ه ف ف ففل اليلم ف ف ففا البحر مش ف ف ف ف ف ف ففنإ
ميف ف ففر نالطقيلا ف ف ف ففن ط ف ففن مر قففوو وال:ريف ف ف الثنلث -وهيل ص واحد -نطقه ف ف ففن
م/ربف ف ف ف ف ففو بييلل ااهلزء الااا:ف ف ف ففوو و ل هقه ال:روق السهلاا ففو ننت واضحف ففوو
َّ
ومتثل ننر فنً مساا فنً و و د ذ ر ب/ر ن نط صيلل الطن امليحيل اباهلزء
ميلميلة يف باا البالة الارب فاف ف ف ففوو بالهلن نط الباا اتخر الطن مثل وصحت
ل مر الساران و ب/ر و التنمد و ييل و دور )2و غ هل مدوإ
ر ل..)10
 )1يلظرء صيلال ال تو ،ييل  ،عبد الرمحرو 218 -199
 )2يلظرء مبنةئ ال سننانل ،محد دورو106
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رابعا :اجليم املعطشة  / ʤ'/وا ال املاط/وء "صيلل صنمت لثيل حلك

مر ب و :و ان :نريو مهيلر"  )1من ميلضع اللط نهيل نلانهء
اجملهليلعو األوىلء  - 1ابالساهلن ء نطقت باا احلنالل الييلل مثل ا ال
ال/نماف ف ف ففو ونطق ف ف ف ففا الباا اتخر مثل صيلل الف /گ  /يف االدي ف ف ف ففو ،و سل اثلث
نطقف ف ففا ماهلنً مثل ا ال-2 .الرتةةالء يرتاو مايلسط  (F2-F1من بذ
3700و  Hz )2330مع ال:اح ف ف ف ففو ،ومن بذ Hz )3400 ،2400مع
الكسرء ،ومن بذ  Hz )3580 ،3000مع الاهلو .اجملهليلع ف ففو الثنناف ف ف ففوء 1
– ابالساهلن ء ليل اللط ل ييلل بذ نطقا مثل ا ال القنهريف ف ففو وا ال
املاط/و وا ال ال/نماو-2 .الرتةةالء يرتاو  (F2-F1من باف ف ف ف ففر 2200و
 Hz )4400م ففع ال:احف ف ف ف ف ف ف ففو ،وم ف ففن با ف ف ففر  Hz )4000 ،2300مع الكسرء،
ومن بذ Hz )3800 ،2250مع الاهلو .و الا:س األرمحء ن ا ال
املاط /ف ف ففو يلال إىل ن هل ف ف ف ف ف ففو األصيلال اليت د يياب ع ني الاهلنلف ف ف ف ف ف ففو اليلان ف ففدء
نطقهن مثل الار نظراً لادا وميلةهن ضهلر صيلاهتف ف ف ف ف ففلو ولكر ييلم ف ف فد صيلل
م/نب ف ف ف ف ففا اقا الييلل يف لتاهل األاو وهيل حد صيلر نط ا ال الاربا ففو يف
طريقو اللط وهيل ا ال ال/نما ف ف ف ففو /j/و وميلميلة يف لتاهل األا و يف اإلجن ازي ف ف ف ف ف ف ففو
يانًو هلن ن لديهف ففل صيلل ال ف ف ف ف ف /گ /يف لتاهف ف ففل األا و و لط /ن)و لقا
مل يبقليلا ا هد الكنيف للطقف ف ف ففا هلن طُ ب ملهلو بالهلن اخا حت نط اجملهليلع ف ف ف ف ف ففو

 )1يلظرء ع ل األصيلال ،هلنإ ب/رو 309
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الثننا ف ف ف ف ففو ل ييلل ع ني اللحيل الق رصدن ف ف ففنه علد ل مر الساران  )1و ب/ر
)2و ييل )3و دور  )4و غ هلو ول اف ف ف ففل صيلر ماادةء ل لط  )5مدوإ ر ل
 .)10خنمسنًء القنف  / q /والقنف اللظ اجملهيلر ل كنف ،وهيل" صيلل
صنمت ايل ان :نر مهيلر "  )6من ميلضع اللط نهيل نلانهء اجملهليلعو
األوىلء -1ابالساهلن ء ليل نط ف حنالل بذ نط القنف مثل صيلل ا نف
 /G/يف ال ت ففو ال:نرسا ف ف ف ففو واإلجن ازي ف ف ف ف ففو ،وهيل ي/با ا اف ففل القنهريف ف ففو مع ل
احلر نل ،وبذ اللط مثل الكنف  -2 ./K/الرتةةالء اجملهليلعفو األوىلء رتاو
 (F2-F1من باف ف ف ف ففر 2150و  Hz )2225م ف ففع ال:اح ففو ،ومن بذ ،2400
Hz )2500مع الكسرء ،ومن بذ  Hz )2650 ،2600مف ف ففع الاهلو.
اجملهليلعفو الثنناوء-1ابالساهلن ء اخا حت اللط  ،نباا احلنالل نطقاا ماهلنً
نماو/ϳ/و والباا اتخر نطقا ماهل ف فنً نهريو /g/و سل اثلث نطقا مهزء./ʔ/
 -2الرتةةالء رتاو  (F2-F1من باف ف ف ففر 2700و  Hz )2800مع
ال:اح ف ف ف ففو ،ومن با ف ف ففر  Hz )2600 ،2400مع الكسف ف ففرء ،ومن بذ ،2500
Hz )2600مع الاهل ففو .والا:س األرمحء ن خمرج القنف ابللسبو ل هل هليلعفو
 )1يلظرء ع ل ال تو مقدمو ل قنرئ الاريب) ،حمهليلة السارانو 156-154
 )2يلظرء ع ل األصيلال ،هلنإ ب/رو 285
) (3يلظرء صيلال ال توو عبد الرمحر ييل و 30-28
 )4يلظرء مبنة ال سننانل ،محد دورو 106
 )5يلظرء ع ل األصيلال ،هلنإ ب/رو 242-239
 )6يلظرء السنب و 276
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األوىل مر ن:س خمرج الكنف يف لتاهل األاو لقا مل بقإ احلنالل مهد ٍ
نف
للطقففا ابل/ك ف ففل املط يل و واساسه ت اللط مثل الكنفو بالهلن نطقهن الباا
اتخر مثل ا نف /G/يف ال:نرسا ففو و اإلجن ازيف ففوو َّمن اجملهليلع ف ف ففو الثنناف ف ف ففوو نقد
نطقت باا احلنالل القنف مثل وصف ف ففحت ل مر الساران و ب/ف ففر و ييل
و التنمد و غ هل ا دوإ ر ل)10و ونطقف ففا الباا اتخر مثل ا اف ف ف ففل
القنهري ف ف ف ففوو و سل اثلث نطقف ف ف ف ف ففا مثل ا ا ف ف ففل ال/نماف ف ف ف ف ف ففوو ويرم ففح السبب ال
نطقيلهففن حسب ا نهتل الانما ف ففو امليلميلةء يف بالةهف ف ف ففلو نأهل اليااف ف ففد مليل
مير و هل السيلةان يلطقيلاف ف ف ف ففن /G/و و هل ال/ف ف ف ففنا يلطقيلا ف ف ففن /J/و من اليلمف ف ففا
البحر مشنإ مير نلطقيلهفن مهزءو وهيل من ذ ره ابر ننرل يف انبا الينحيب
ل 395هف)  )1يقيلإء "و ال نلسني نط بين متال ل قنف مثل ا ال"و و وص:يلء
القيلإ َّن الكل مل ونوإ بقإ ا هد الكنيف للطف ف ف ف ف القنف ال:ياحوو و د نيله
)2
ب/ر يف انب ف ففا ل ييلر املاادةء للط القنف.

) (1الينحيب ،ابر ننرلو 25
) (2يلظرء ع ل األصيلال ،هلنإ ب/رو 285

194

املشكالت الصوتية اليت تواجه نطق العمالة اهلندية لبعض األصوات االنفجارية
يف اململكة العربية السعودية( .دراسة تطبيقية)
د.مىن حممد علي بشر

ملخص النتائجء وميكر إدنا ل من قدا ناهلن ي ء

 -1صيلل البن /b/ء الييلل اليلحاد الق نُطقا ف ففا غ ب احلنالل يف
اجملهليلعاذ ب/كل س ال عدا الث حنالل يف اجملهليلعو األوىل ،نقد نطقت
حنلانن اللظ املههليلل لا وهيل صيلل الف/p/و بالهلن نطقاا حنلو واحدء
ماهلنً. /m/
 -2بقاو األصيلالء
 اجملهليلعو األوىلء نُط صيلل الانة  ʤˤيف اجملهليلعو األوىل مثل الداإ/d/و وصيلل الطن  tˤنلان  /t/و ليل نط ف ف ف صيلل ا ال املاط/ف ف ف ففو /
 ʤ'/يف طريقف ف ففو نطقهل ل ف ففا بذ ا اف ف ففل القنهريف ف ففو  /g/وا ا ففل ال/نما ف ففو/ϳ /
وصيلل /گ /يف ال تو االديوو من صيلل القنف /q/نكنن نطق ف ف ف ف ف ففا مثل
الكنف َّ - ./k/من اجملهليلعو الثنناف ف ف ف ف ففوء نُط صيلل الا ف ففنة ب/ك ف ف ففل
س ال ،و ليلعت طريقف ف ففو نط صيلل الظ ف ففن امل :هلف ففو بذ نطقهف ففن ابل/ك ف ف ف ف ففل
املط يل وبذ ر اقه ففن ونطقه ففن ذاالً ،وابللسبو ل ال املاط/ف ف ف ففو نقد نطقهن
الباا ماهلنً نهري ف ف ففو والباا اتخر نطقهن ماهلف ف فنً نما ف ف ففو و سل اثلث
نطقه ف ففن ابل/كل املط يل  ،و خ اً صيلل الق ف ففنف والق ليل نطقف ففا بذ
ا ال القنهريف ف ف ففو والقنف ال:ياح ف ف ففو وصيلل ااهلزء  ./ʔ /نالحظ ن ال:روق
السهلااف ف ففو ننت واضح ففو ابللسبفو حلنالل اجملهليلعف ف ف ف ففو األوىل يف باا
األصيلال حمل الدراسو نلظن والانة يف املقنطع الطيليف وو بالهلن ننت ل
وضيلح فنً ابلسهلن يف املقنطع القي ء ((cvو واخازلت اجملهليلع ف ف ف ف ف ففو األوىل
الييلا ت الطيلي ف ف ف ف و يف غ ب الك هلنل وحيللاهن إىل ي ء كا:ف فنً مع لتنهتل
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األاو وهقه املالحظنل مديرء ابلدراس ف ف ف ف ف ففو و اط ب حبن ف فنً خرى و هلن
َّن باا احلنالل نن نطقهن مطنبقف ف ف فنً ليلصحت ل مر الساران )1و
ب/ر )2و ييل )3و التنمد  )4و غ هل مدوإ ر ل)10و و ا :قت باا
احلنالل مع وصحت باا ع هلن لن القدامني واخا :ت مع الباا االخر
مثل ابر سالن ل370هف) و اخل ال ل170هف ) و سابيليا ل180هف)
و غ هل مدوإ ر ل.)9
اجلدول رقم ( )9يوضح وصف بعض علمائنا القدامى لألصوات املختارة

اسم العامل
الصوت

1

-البن /b/

ابن سينا

)5

حبس اتا ل هيلا

اخلليل

)6

:يليو

سيبويه

(

)7

ممن بذ ال:/اذ

الزخمشري

ابن

)8

يعيش

ن:س وصحت

ن:س

سابيليا

وصحت

أبمزا لالو مر
ال:/و

ابن اجلزري

)9

سابيليا

 )1يلظرء ع ل ال تو مقدمو ل قنرئ الاريب) ،حمهليلة السارانو 156-154
 )2يلظرء ع ل األصيلال ،هلنإ ب/رو 285
) (3يلظرء صيلال ال توو عبد الرمحر ييل و 30-28
 )4يلظرء الييل انل الارباو ،ملييلر التنمد و 199-198
 )5رسنلو سبن حدوث احلروف ،ابر سالن ،بيل ع احلسذ بر عبد هللاو 83-74
 )6الاذ ،ال:راهاد  ،اخل ال بر محدو 85/1
 )7الكان  ،سابيليا ،بيل ب/ر عهلرو بر عثهلنن بر لربو 404-402/2
 )8امل:يل يف ر الارباو ،الزخم/ر  ،بيل القنسل حمهليلة بر عهلرو بر محدو 419
 )9ر امل:يل ،ابر يااش ،بيل البقن يااش بر ع و 447 /4
 )10الل/ر يف القرا ال الا/ر ،ابر ا زر و 198 /1
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:يليو

)10

اسم العامل
الصوت

2

ابن سينا

)5

-الانة /

ياقدا ميلضع

ʤˤ /

ا ال

3

الطن tˤ//

انطبنق سطح
ال سنن و ثره مع

4

ا ال
املاط/و /

طرف ال سنن و
وسط احللك

ʤ'/

األع ني.

القنف/q/

مثل اخلن بذ
ال هنء و احللك )

اخلليل

)6

ريو

نطااو

سطح احللك
وال /ر

5

سيبويه

(

)7

الزخمشري

)8

يعيش

ن:س وصحت

ن:س

مر وإ حننو ال سنن

ا ال و ال/ذ.

سابيليا.

وصحت
سابيليا

ومن ي اا مر
األضرال.

ممن بذ طرف
ال سنن و

ن:س وصحت
سابيليا.

ن:س
وصحت

نطااو

ملطقو

صيلإ الثلناي.
ريو

وسط ال سنن
ووسط احللك
مر يني
ال سنن ومن
نيل ا مر احللك
األع ني.

)9

سابيليا
ن:س وصحت
سابيليا.

األع ني.
ايليو

ابن

ابن اجلزري

)10

ن:س
وصحت

ريو

سابيليا
ن:س وصحت
سابيليا.

ةىن
حروف

ايليو

ال:ل
إىل
احل .
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اجلدول رقم ( )10يوضح وصف بعض علمائنا احملدثني لألصوات املختارة
اسم العامل
الصوت

السعران

)1

شاهني

)2

-1البن /b /

:يل

:يل

2الانة/ʤˤ/

سين مطب

سلنين لثيل

-3الطن  / tˤ/سين مطب

سلنين لثيل

لثيل حلك

غنر حلك

ايل

ايل

-4ا ال
املاط/و/ ʤ'/

بشر

)3

:يل
سلنين
لثيل
سلنين
لثيل
لثيل
حلك

خليل

)4

:يل

الغامدي

)5

حسان

:يل

)6

:انين

سلنين لثيل

ار داة

لثيل مننيب

سلنين لثيل

ار داة

لثيل

حلك
وساط و

حلك

ممن ي ال ثو

غنر

أيوب

)7

قدور
:يل

:انين
سلنين

سلنين

مطب
سلنين

لثيل
سلنين

مطب
مقدا

لثيل

ال سنن
بسقحت

غنر

احللك
الي ب

-5القنف/q/

ايل

ايل

ايل

ايل

ايل

ايل

 )1يلظرء ع ل ال تو مقدمو ل قنرئ الاريب) ،حمهليلة السارانو 156-154
 )2يلظرء ع ل األصيلال ،عبد اليبيلر نهذ ،ةراسو و اريب ان بر ال من ملربج) و 121
 )3يلظرء ع ل األصيلال ،هلنإ ب/رو 304-298
 )4يلظرء مقدمو لدراسو ع ل ال تو ،ح هل خ الو 217
 )5يلظرء الييل انل الارباو ،حمهلد ملييلر التنمد و 199-198
 )6يلظرء ملنهج البحث يف ال تو ،متَّنا حسننو 111-110
)(7يلظرء صيلال ال توو عبد الرمحر ييل و 30-28
 )8يلظرء مبنةئ ال سننانل ،محد حمهلد دورو 106
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)8

اخلامتة:

و خ اً ،وباد محد هللا و كره ع ني عظال ناهلا ،ميكر اليل يلف ع ني هل من

يلص ت إلاا الدراسو مر نان ج ،ومر ك اللان ج:
 -1ا :قت باا اللان ف ففج ل هل هليلعاذ مع وصحت باا ع هلن لففن القدامني
مثلء ابر سالف ففن واخل اففل وسابيلي ففا وابر يااش وابر ا زر -رمحو هللا ع اهل-
واخا :ت مع الباا اتخر هلن يف الانة ،نهيل ع ني األغ ب مر األصيلال
الرخيلء االحاكن او باكس وصحت احملد ذ ،هقا مر بحاو ومر بحاففو
خرى ،ا :قت باا اللان ج مع وصحت باا ع هلن لف ف ففن احملد ذ مثل
الساران و نهذ وب/ر والتنمد  ،واخا :ت مع الباا اتخر ا دوالن
9و .)10
 -2ابللسبو ل هل هليلعو األوىلء الاأ ر ابل تاذء ال تو األا والً واإلجن ازيو اثنانً
نن واضح ف ف فنً ،ي اا الاأ ر بباا األصيلال ال:نرسا ف ف ف ففو گ) ،هلن َّن
الايلامد يف ملطقو احلدوة ال/هلنلاو ميثل عنمالً مههلنً يف اللط هبقا ال/كل،
ننالخاال اب لسانل الارباو امل ا  :ففو امليلميلةء يف هقه امللطقف ف ف ففو لا أت ه
اليلاض ف ففح ،حاث إنا ييلم ف ففد عدة ال أبل با مر عر ال/هل ف ف ف ففنإ الاراق
وسيلري ففن واألرةن ون سطذ )..ياا/يلن ملق سليلال طيلي و ،ل هقه
األسبن ةل إىل يلامد مزيج مر الثقننف ف ف ف ففنل واحلانرال وال ه ف ف ف ففنل،
وهيل بال ك َّر يف اللان ف ف ففج ،نن رت الباا مر وصحت اللط لدى
ع هلن لففن القدامني وا رت الباا اتخر مر وصحت ع هلن لف ففن احملد ذ،
واخا حت الباا عر اليلص:ذ السنبقذ .ننمللطقف ف ف ففو ال/هلنلاف ف ف ففو لحدر
جملة العلوم العربية
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بن ه ف ففن مر صيلإ عربا ف ف ف ف ف ففو " اهلاز ابلاأين يف الكالا واملاف ف ف ف ففل حنيل خ:ا
الييلل" )1و و من املديلو املليلرء غر املهل كوو ناهلانا ه هن ابادو و
وسكنا ف ف ف ف ف ففن مر مجاع ملنط املهل ك ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففو و اليلاندون مر ملساف ف ف ف ف ففنل
خما :وو و اللان ج مع ال:اح ففو ننت واضحو اهن الكس ف ففرء ث الاهلففوو هلن
ن ال:رة د يت بطباااا لااكاحت مع البائففو ا ديدء در املساطففن و
و"ماروف ن املسنن ف ف ف ف ف ففو ال:يلنيلليلماف ف ف ف ف ففو هلن ااةل بذ األصيلال ااة
االخاالف يف اللط ف ف ف ف ف " )2و هقا ابإلضننو إىل وميلة /نبف ف ففا يف طريقو نط
باا احلروف لايلامده ف ف ففن يف ال تاذ الارباف ف ف ف ف ف ففو واالدي ف ف ففوو من ابللسب ففو ل اأ ر
ابل تو ال:نرسا ف ف ففوو نرمبن يازى السبب إىل طري الا نرء القدمي بذ بالة
ننرل واالد مر بحاوو وبذ ا زيرء الارباو وبالة ننرل واالد مر بحاو
خرىو ننلابنةإ الا نر و ثرء االخاال بذ الا ف ففنرو هلن ن الرغبف ف ف ف ففو يف
اللطف ف ف ف ب/كف ف ف ففل صحا ف ف ففح لدى باا احلنالل لا ره اليلاضف ف ف ففح يف اللان جو
هقا ابإلضننف ف ف ف ففو إىل ال تف ففنل الكثافرء يف اال ف ف ففد إىل مننب ال ت ف ف ف ففو الرمساف ف ف ففو
ل بالةو ل ذلك َّف ف ففر يف اللان فجو ننجملهليلعو االديو أت رل ابل ه نل
امليلميلةء يف بالةهنو من اجملهليلع ففو الاربا ففوو ناليل ال ه نل يف مير و

 )1يلظرء مقدمو لدراسو ع ل ال توء ح هل خ الو .151
Ghowail, Thaana.: The acoustic phonetics study of the two )2
;pharyngeal /h/ /?/ and the two laryngeals/ ɧ/,/h/ in Arabic
p212.
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االماداة ا ترايف الكب سنهل يف هقا الاليل و َّر ع ني اللان ج ب/كل
واضح.
 -3تا اللرب ال:يلناهلنل الثننيليو) ع ني باا املقنطع يرمع سببا إىل أت
ال تو اإلجن ازيو" ،ننإلجن ازيو مر ال تنل اللربيو" )1و اطر اجملهليلعو االديو
إلضننو صنمت لااهلكر مر اللطف ف مثل اجملهليلعو الارباو و" سا دا يلانذ
)2
احلقف والاحيليل واإلبداإ لالط احلرف".
ح
الكهل ل ييلل
 -4املكيلنف ف ففنل األربا ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففوء  )F4.F3 F2, F1أت رل ابلاتافر ّ
ناا ف ف ف ف ففو دن ف ف ف اايلا ل ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففن اللطف .
 -5يُاارب الانمففل الل:س والتربف ف ف ففو واخل ل مر الايلامل املؤ رء واملههلف ففو يف نط
اجملهليلعف ف ف ففو األوىل هبقه الطريقو ،نإعطن األصيلال ةاللاهن يرمع حلقن
ن:سا ف ففو ،ننل:رة ونوإ بطريقو و أبخرى الاأ ل مع البائو ا ديدء مع طبا
يلاعد لتاا ع ني ال تو ا ديدء ،ننملساهلع حذ يساهلع إىل صيلال" ،نإاف ف ففن
احيلإ إىل س س و مر الاهل انل الاق او والل:ساو بل ن ي/ر يف
" )3
الكالا.

) 1يلظرء مقدمو لدراسو ع ل ال تو ،خ ال ،ح هل و.239
 )2يلظرء ظنهرء احلقف يف الدرل ال تيل  ،طنهر محيلةءو24-11
Michele P, Outi T, Sonia G and Valerie H: Vowel space area )3
in later childhood and adolescence: Effect of age, sex and ease
of communication ,p12-13.
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 -6يُاارب "الانمف ففل االماهل ففنع " مر هل الايلامف ف ف ف ف ف ففل املؤ رء ال اسف ف ف ف ف ف ف ففن
اجملهليلع ف ففو األوىل ال تف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففو الارباف ف ف ف ف ف ففو .)4
 -7عنمل السر لا باا الاأ ال اسن اجملهليلعو األوىل اللظنا و"اللس
)1
الاريب ل هليلرنيلليلم ".
 -8عنمل اخلربء وطيلإ مدء اإل نمو لا أت ه اليلاضح ال اسن اجملهليلعو األوىل
ال تو الارباو.
َّ -9رل الايلامل الثقنناو واالماهلنعاو وا تراناو ب/كل واضح والكب يف
نان ج اجملهليلعو.
 -10اعاهلدل اجملهليلعف ففو األوىل يلانذ احلقف واإلضنن ف ف ففو واإلحالإ رغبف ف ففو يف
الاكاحت مع ال تو ،وا اح ث اً يف الين ت الق ي اا ب/كل ب  ،لكللن
ر زب يف البحث ع ني الين ت القي  ،وياط ب هقا األمر حبناثً خرى.

 )1يلظرء السنب و 29/2
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توصيات البحثء

 -1االهاهلنا ابلدراسنل الاقنب او واملقنرنو عَّهن سهل يف ا ال الارباو ل اهلنلو
اليلاندء بسهيللو ويسر.
 -2الرت از ع ني حبنث الاداخل ال تيل .
 -3اايةء الدعل املنة واملاليل ل بنحثذ.
 -4االهاهلنا ب تو الاهلنلو ملن ان مر أت ع ني لتالن بيلما عنا وع ني األمانإ
اليت ء بيلما خن .
***
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املصادر واملراجع:
أوال :العربية

 صيلال ال تو ،عبد الرمحر ييل  ،مطباو الكاالين2 ،و القنهرءو1968ا- .الاقنبلال تيل ول ال األخطن  ،ريا/نرة ،منك1 .و الرايض ،منماو امل ك
سايلةو1982ا.
اخلين ص ،ابر مين ،بيل ال:اح عثهلنن ل 392هف) ،لقا ء حمهلد ع الل نر ،ةارالكاب امليريو ،القنهرءو - 1955اخلط الاريب وعنملااا ،حمهلد ه/نا اللاسنن،
ة.ل ،ة. .و  2002ا.
 ةراسنل يف نقا الارباوو و صبح الينحلو ةار الا ل ل هلاليذو 11و ب ولو1986ا- .ةراسنل يف ع ل ال تو اليلص :والانرخي واملقنرنو حسلذو صال
الديرو القنهرءو 2و 2007ا- .ةراسنل لتيليوو عبد اليبيلر و نهذو ةراسو
و اريب ان بر ال منملربج)و مكابو ال/بن و القنهرءو 2و 1987ا - .رسنلو
سبن حدوث احلروفو ابر سالنو بيل ع احلسذ بر عبدهللاو مطبيلعنل مهلع
حسنن الطانن و وىي م ع لو قدمي ن ر
ال تو الارباو بدم /و لقا ء حمهلد َّ
ال:حنا و محد اللَّ:نخو 1983ا - .سر صلنعو اإلعرا و ابر مينو بيل ال:اح
ّ
عثهلننو ج1و لقا ء حمهلد الل نرو ةار الكاب امليريوو القنهرءو الطباو األوىلو
1955ا - .ر امل:يلو ابر يااشو بيل البقن يااش بر ع و ن/ر ولقا
األسانذ ج اين لابزجو عنمل الكاب وج1و مكابو املاليبو القنهرء و 1882ا.
 الييل انل الارباو ،حمهلد ملييلر التنمد  ،مكابو الايلبو ،الرايض1 ،و 2001ا. ظنهرء احلقف يف الدرل ال تيل  ،طنهر س اهلنن محيلةء ،الدار ا نمااو ل طبنعو والل/روالايلايع ،اإلسكلدريوو - 1998الاذ ،اخل ال بر محد ال:راهاد  ،لقا ء عبد هللا
ةرويش ،ج 1و مطباو الانين ،بتداةو 1967ا.
 ع ل ال تو االماهلنع  ،هلنإ ب/ر ،ةار غريب1 ،و القنهرءو 2007ا.-ع ل األصيلال ،هلنإ ب/ر ،ةار غريب5 ،و القنهرءو 2000ا.
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ع ل ال تو مقدمو ل قنرئ الاريب) ،حمهليلة الساران ،ةار املانرف مبير ،القنهرءو1962ا.
 ع ل ال تو الل:س  ،مالإ مشس الدير ،ج2و اإلسكلدريو ،مؤسسو الثقننو ا نمااو،ة.ل- .الكان  ،سابيليا ،بيل ب/ر عهلرو بر عثهلنن بر لرب ،لقا ء عبد السالا
هنرون ،مكابو اخلنجن  ،القنهرء3 ،و 1988ا.
 مبنةئ ال سننانل ،دور ،محد حمهلد ،ةار ال:كر ،ةم /و 2008ا- .امل:يل يفر الارباو ،الزخم/ر  ،بيل القنسل حمهليلة بر عهلرو بر محد ،لقا ء ع بيل م حل،
مكابو ااالإ ،ب ول ،الطباو األوىل1993 ،ا.
امل:يل يف صلاو اإلعرا  ،الزخم/ر  ،بيل القنسل حمهليلة بر عهلرو بر محد ،لقا ءحمهلد صنحل دارء ،ةار عهلنر ل ل/ر1 ،و عهلننو 2004ا.
مقدمو لدراسو ع ل ال تو ،خ ال ،ح هل  ،ةار املارنو ا نمااو ،اإلسكلدريوو 2012ا.حسنن ،متَّنا ،ةار الثقننو ،الدار الباان و 1979ا.
 ملنهج البحث يف ال توَّ ، الل/ر يف القرا ال الا/ر ،ابر ا زر ل833هف) ،صححا وراماا األسانذ ع نيحمهلد الابن  ،ج1و القنهرء ابألاهر ،مير ،ة .ل.

اثنيا :األجنبية

-Catford (J.C): Fundamental problems in phonetics, Indiana (1979). -El Saaran.
(Mahmoud): A critical study of the phonetic. Observations of the Arab
Grammarians. (Ph. D. thesis). London U. (1951). -El shimmy (Ahmed):
Evaluation of speech, (M.Sc. Thesis) Alex. U. (1988). -Fry, (H.R.B): The
physics of speech, Cambridge, London, New York (1979). - Gilchrist (J. B):
A Grammar of the Hindoostanee Language, Part Third of Volume First, of a
 System of Hindoostanee Philology, Calcutta: Chronicle Press, 1796.Ghowail, Thaana.: The acoustic phonetics study of the two Pharyngeal, / ɧ /,
/3/ and the Two laryngeals/? /, / h /in Arabic (1987). - Labov, W. (1998). The
intersection of Sex and Social class in the course of Linguistic Reader, Gender
and discourse. (ed) by Jenny Cheshire and Peter Trudgill-21(1)1-52-AnlodLondon - Ladefoged, Peter: A course in Phonetics, U. or Chicago Press
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(1968). - Ladefoged, Peter: Elements of Acoustic phonetics, U. Of Chicago
Press. (1968).

: الدورايت العربية واألجنبية:اثلثا
،  م و او اتةا، خنلد رنات، االجتنهنل املانصرء يف ع ل ال تو الا رييب-1
.ا1997 و2  الادة،اإلسكلدريو
 منماو امل ك،  م و او اتةا،  ع ل ال تو االماهلنع ء ماهلس ما يلر ييللازلاهلا يلر-2
. ه1421 و14 الادة،سايلة
 حمهلد،بن او صيل او ةولاو ااهلد ع ني احلرف الاريب: يهلال رميلا حنسيلباو لاهلثل ل-3
و2 الادة، السايلةيو- م و منماو امل ك عبد الازيزء الا يلا االدساو، ملييلر التنمد
.هف1427/ا2006
- Avram, A. (2014). Immigrant workers and language formation: Gulf Pidgin
Arabic. Journal of lingua migration, 6(2),( p7-p40). -Al Moilay, M, Languages
Variation in Gulf Pidgin Arabic, Ph.D. Unpublished thesis, New Castle
University. U k (2012). -Al-bakrawi, H. (2013). The Linguistic effect of
Foreign Asian Workers on the Arabic Pidgin in Saudi Arabia. Journal of
Research on Humanities and Social Sciences.9 (2), 127-133. - El Aany, S.
(1980): Temporal compensation & Universal, Phonetica, 81(1)23-31 Gomaa, Y.: Pidginization, (2007): The case of Arabic Pidgin in KSA, Journal
of Arts, Assuit University, (p85- p120). - Al zubairy, H. (2015). Linguistic
Analysis of Saudi Pidgin Arabic as produced by Asian Foreign Expatriate,
International journal of Applied Linguistic and English Literature. 42 (2), 47
-52. - Bakir, M. (2010). Notes on the verbal system of Gulf Pidgin Arabic
Journal of Pidgin and Creole Language. 25(2), 201-228. - http: //dx.doi.
org/10.1163/000000010792317884 - Michele P, Outi T, Sonia G and Valerie
H (2016): Vowel space area in later childhood and adolescence: Effect of age,
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sex and ease of communication, Journal Journal of Phonetics, 54:1-14. Murell G.A (1971): Phonetics, Function & anterior occlusion, Journal of
prosthetic dentistry, 32, 23
- Rifaat, KH. (1999). Acoustic phonetically study for some hoarseness cases,
Journal of Linguistic sciences, 2(3).112-143.
- David B. (1980): Variability of vowel formant frequencies and the quintal
theory of speech, Phonetics, 37(6) 205-234.
-Saalim, A.: Linguistic Features of Pidgin Arabic in Kuwait (2013),
Ph.D. In TEFL, Institute of Educational Studies and Researches, Cairo
University- Egypt. (p105-1).
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 -1صور ألصوات بعض احلاالت:
0.7346

0

-0.7223
0

5.36986
)Time (s

صيلرء ر ل )1ء صيلل البن /إ b /يف بدايو الك هلو بييلل حد االيلة
وابحلر نل الثال و
1

0

-1
0

9.92959
)Time (s

صيلرء ر ل )2ء صيلل الطن  /tˤ/يف بدايو الك هلو بييلل حد االيلة
وابحلر نل الثال و
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صيلرء ر ل )3ء الييلا تء ال:احو والكسرء والاهلو  / a/,/i/,/u/ابسا داا
بربمج برال)

صيلرء ر ل  )4يلضح طريقو انبو احلروف االديو

جملة العلوم العربية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

209

 -2قائمة ابجلداول املوجودة يف البحث

210

م

رقم اجلدول

الشرح

1

ا دوإ ر ل
)1

الين ت يف االديو ومن يقنب ا يف الارباو

2

ا دوإ ر ل
)2

الييلامت امليلميلةء يف ال تاذء الارباو و االديو

3

ا دوإ ر ل
)3

الييلامت غ امليلميلةء يف االديو

4

ا دوإ ر ل
)4

الا هلانل الييل او غ امليلميلةء يف الارباو

5

ا دوإ ر ل األصيلال يف االديو وامليلميلةء يف الارباو ييلرء مر
صيلر الاليل ال ه
)5

6

ا دوإ ر ل
)6

األصيلال والك هلنل امل انرء ابحلر نل الثال و
والكانبو الييل او ان

7

ا دوإ ر ل
)7

رةةال حنالل اجملهليلعو األوىل االيلة)

8

ا دوإ ر ل
)8

رةةال حنالل اجملهليلعو الثنناو الار )
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9

ا دوإ ر ل وصحت باا ع هلن لن القدامني لألصيلال امل انرء يف
البحث.
)9

10

وصحت باا ع هلن لن احملد ذ لألصيلال امل انرء يف
البحث.

ا دولر ل
)10

 -3قائمة ابلرموز املوجودة يف البحث
م

الرمز

الشرح

1

و

الييلل الينمت

2

 )vو

احلر و ناحو -سرء – ضهلو)

3

CV

صنمت -حر و و

)

4

/b/

صيلل البن

5

/ʕ/

صيلل الاذ

6

/ʁ/

صيلل التذ

7

/ɧ/

صيلل احلن

8

/ ʤ'/

صيلل ا ال املاط/و

9

/ʤˤ/

صيلل الانة

10

/tˤ/

صيلل الطن

11

/q/

صيلل القنف

12

/ʔ/

صيلل ااهلزء

13

/š /

صيلل الينة

)(c
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212

14

F1, F2,F3,F4

املكيلبل القبقباو األوىل والثنناو والثنلثو والراباو
و ا1وا2و ا 3وا)4

15

Hz

ه ز ءوحدء انل القبقابل

16

Msec

17

/g/

صيلل ا ال القنهريو

18

/ ϳ/

صيلل ا ال ال/نماو ﭺ و ﭼ)

19

گ

صيلل الا/ن

20

/ʈ/

صيلل الطن الال:ساو

21

/ʠ/

صيلل الانة الال:ساو

22

/v/

صيلل ڤ) وهيل اللظ اجملهيلر ل :ن

23

/p/

صيلل پ) وهيل اللظ املههليلل ل بن

24

/ a/

ال:احو

25

/ i/

الكسرء

26

/ u/

الاهلو

27

/ a:/

األلحت احلر و الطيلي و)

28

/i:/

الان

29

/ u:/

اليلاو احلر و الطيلي و)

م

اثناوء امر نط ال:يلنال

احلر و الطيلي و)
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َّاخلَتَي ِْن َ
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اء َوا ْل َوا ِو" الد ِ
ي ِلـ "ا ْلفَ ِ
األث َ ُر البَ ََل ِغ ُّ
ف
س َ
ور ِة يُو ُ
ِفي ُ
س َ

د .أحمد محمد محمود سعيد
أستاذ البالغة والنقد في جامعتي
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ور ِة
َّاخلَتَي ِْن َ
علَى "لَ َّما ِ
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س َ
ف
يُو ُ
س َ
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أستاذ البالغة والنقد في جامعتي
األزهر الشريف ،و طيبة الطيبة
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ملخص الدراسة:
ذذالفا ذوذالواوذ ذ-ذ
دوذبُ يفبب د د د د د د ادغذلذال ددرْذب الذبُ " ذُ ذ للذبُ
جد هذاددلبذبُ اد ا
بُ بخلنيذعلىذذملّ ذبحل ن ذة ذ-ذلذبإلحيرءذال غريلذعنصد ددلذبُ ذ ذ-ذبد د يفوبذروذيلبخ ذر ذ-ذلذسد دديفوسذييفسد د ذ
ني ذ-ذُغيفيةذوعق يذة ذ-ذوبسد د د د د نيذرْذ لاذعنصد د د د ددلذلذبُل لذبحل ذقروذقلبو ذ
،ذالنرءذعلىذقنرع ذ
ذ"م ذ رلةذُغ اةذ رذالذيصد ددريذةُ ذعق س،ذوالنرءذعلىذرْذالهذيلوقرذ ق قةذالنيذالي ذ
حب وذالذيصد د لدري ا
نيذذ(الف ،ذ ذوالواو)ذبق ض د ددمذ ذ ني رذ وذوو ب،ذوّالذالألل ذر نرذ وْذب خلذلذبُ د دديفوسذ
بحللي ذ
ني ذ-ذلذبُ ديفوسذبُشدليةذة ذ-ذ ر ذ ذ-ذوةُ ذملذ
بُشدليةةذعلىذ رلسذ يفببد ي ر،ذروذُ نرادةرذبُيفببد ذغ ذ-ذ نروال ذ
ي ،ذوّمنرذبقرتْذ لفذذالف ذالدذذملّ ذلذب ة ذ يفببغذبقرتبْذذالواو ذهبرذ.
وق د ذبل رقذبُ ا ددوذو ددلُ د ذالالذعلىذ الاللذر ب ذ بُة ددرء،ذوبُيفبو ذلذبُلغ ددة-ذ ذّي ددر سذ
اوذا اةذعش د ددلذ يفب د د رذُدذ
ب وىلذبُرتي بذ غذبُ ق ب،ذوّير سذبُررل ةذ لقذبجل غ،-ذي رجلذبُ ا
بُةرء ذوس ةذ يفببغذُ د ددذ بُيفبو -ذي ج يفعي رذي ةذعشلذ يفب رذا ذ يفببغذبقرتبهن رذال د ددذ ملَّ ذ
بحل ن ةذلذبُ يفوسذبُشليةة .ذ
وجرءذبُ اوذلذمقدمة ي نيذرا بفذبُ او،ذوخ ةذو نيجة،ذومتهيدذي لضذُشد ءذ ذ
يقدةذب وبلذبُر  :ذ الفا ،ذالواو،ذملاَّ ،ذومبحثني :ب ولذال نيفبْذ(رالذ الفا ذبُد بخلدةذعلىذ
ل ََّم احلينية ذلذبإلحيرءذالض د ددغ ذأل ذب ب:ذلذس د دديفوسذييفس د د ذ،)ذوالث ين بعنوانذ(رالذ
الواو ذبُ بخلةذعلىذ ل ََّم احلينية ذلذبإلحيرءذالرتبخ ذأل ذب ب:ذلذسدديفوسذييفس د ذ،)ذ
وبل يىذبُ اوذّىلذع سذل رئجذ يفب يرذلذبخلرمتةذّْذشرءذهللاذي رىل .ذ
ذ
الكلم ت املفت حية :بُةرء،ذبُيفبو،ذُرذبحل ن ة،ذعنصلذبُ ،ذسيفوسذييفس ذ.
ه

The Rhetorical Effect o "faaa" and "wawo" Attached to Temporal "lama"
Dr. Ahmed Mohammed Mahmoud Saeed
Professor of Rhetoric & Criticism, Department of Arabic Language &
Humanities, Taibah University
Abstract:
This paper seeks to reveal the rhetorical significance of both the two
coordination particles: ‘faa’ and ‘waw’ modifying temporal ‘lamma’ – indicating
time change with fast or slow pace- in Yousef surah (peace be upon him).
This is based on two firm facts – linguistic and theological- that each lexical
item is in its correct place, i.e. it cannot be replaced from both the linguistic and
theological point of view. Moreover, there are subtle differences between these
two particles, making them mutually exclusive. Otherwise, one of them will
surpass the other in the sublime surah although, their frequent repetition in the
surah or the two particles share equally the repetitive pattern. Yet, the fact is that
the pattern (faa + lamma) is twice as much as the (waw+lamma) patternذ.
The paper is developed on the significance of ‘faa’ and ‘was’. The first
indicates the order and tracking. The later indicates pure coordination. Thus, the
paper tackles 13 positions of the ‘faa’, and six positions of the ‘waw’, making up
19 positions in which they are attached to ‘lamma’ in the sublime surah.
The introduction uncovers the research objectives as well as the methodology.
The preface represents a background on the three particles: ‘faa’, ‘waw’ and
‘lamma’. There are two sections: the first one titled ‘the impact of ‘faa’ modifying
temporal ‘lamma’ in indicating contracting the time of the events; the second one
titled ‘the impact of ‘waw’ modifying temporal ‘lamma’ in indicating relaxation
of the time of the events’. The paper concludes several findings stated in the
conclusion.
key words: faa, waw, lamma, temporality, time element, Yousef surah.

املقدمة:

بحل ذهللذبُليذخلقذبإلل رْ،ذورل لذُةذبُقلآْ ذُ ي يذالةذلذسليفكذ ووبذ
بُ رْذ رذيي يذالةذلذيصا ريذعقرئ ذو رجل ةذر ب:ذبُ رْ،ذ وبُص سذ
وبُ مذعلىذريصريذ ذل قذالل رْذيأابْ،ذوعلىذآُةذواا ةذوي ةذلذ اذ
أل رْذو رْ .ذ
ذقلوذعل رءذبإلس مذق ميرذرْذّعجرألذبُقلآْذبُ لميذي جلىذي رذ
ر رذال ،ذيق ل
ي جلىذاليفبغذ اذش ءذ ذخصرئصذيلب ةذ يفب ةذ بُلي.ذالذيالىذلذايفوسذ
يصريذلذبجليفبألذروذي رذي ةذبإل رْذرْذ
بُ قاذر ٌلذرُ قذ نة ذ(،)1ذ رذرلةذالذ ُّ
ِ
ذرْذية ذالة،ذويض اذع ذرْذ
يصلريذ"م ذلذ يفب ةذّةبذي ل ُ ةذ نة،ذيض اذع
يا ِلِبذعل ة،ذوُيفذر ولذبُلغةذ ليرذعلىذالبذبُيفبغذ ذ()2ذ .ذ
وي ي ذبُ اوذلذية اذيل ذبُنظليةذبإلعجرأليةذبُنظلية،ذولذيلمج يرذوبق رذ
ذ خ لذ ال رْذ بُةلوق،ذ وال رْذ بإلشروبلذ بُ ر نةذ لذ يفبقغذ للذ بُةرء ذ
و بُيفبو ذبُقرتل نيذالدذ ملَّ ذبحل ن ةذلذسيفوسذييفس ذ.ذ
وإبل رمذبُنظلذي نيذرْذُيفبقغذ بُةرء ذو بُيفبو ذبُ بخل نيذعلىذ ملَّ ذبُشييفوسذ
الدذ بحل ن ة ذلذبُل لذبحل ذّشرو ٍ
بلذابوعرلذلذيليفي ذعنصلذبُ ذالنيذشلطذ
ملَّ ذ وجيفبهبر،ذ و رذ النيذ رذ ق اذ الي ذ بحللينيذ و رذ ال نرذ ب ب ب،ذ رذ رْذ

()1ذال رْذّعجرألذبُقلآْذالِبذسل رْذبخل رِبذ(ا :ذوسرئاذلذّعجرألذبُقلآْ)ذصذ.27ذحتق قذحم ذ
خل ذهللاذبمح ،ذوحم ذأل"ليفلذس مذ(ةخرئلذبُ لب)ذط3.ذ بوذبُ روفذمبصلذ1376اد1956/م.ذ ذ
( )2ذّعجرألذبُقلآْذ وبُ "ةذبُن يفيةذ صذ 146ذُص ةىذار قذال ذع ذبُلألبقذال ذس ذال ذرمح ذال ذ
ع ذبُقر وذبُلبي ذ(بُ يفىف ذ1356اد)،ذط8.ذ بوذبُ ربذبُ لِب-ذالمولذ1425اد-ذ2005م .ذ
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شليةة ذ-ذولذ"مارذ ذ
ُ يفألي ي رذعلىذبُ رينذوبُقر رلذوبُ رقرلذلذبُ يفوسذبُ ذ
بُل لذبحل ذ-ذهبل ذبُ قةذ"لبرذ قصيف ب،ذيق ض ذ ل ذ ني رذبق ضرءذالأل ذر-ذ
وذبقرتل رذ الدذ ملَّ ،ذحب وذي جلىذُل قلقذع امذجيفبألذّ بنرذ رْذرخ يرذ

رُ ة .ذ
وي جلىذ بإلعجرألذ بُ " ذ لذ للذ بُ ذ بُةرء ذ و بُيفبو ذ لذ سيفوسذ
ييفس ذ ذالصيفوسذرجلى ذ وذّهنرذي رجلذقصةذ ر لةذب و رْ،ذ رال ةذ
ب ب،:ذ غريلسذب ر ،ذ ري سذب ش رص،ذلذقصةذواةيرذبُل لذبحل ذ
الدذ ر ذبُقصص  .ذ
و ذيان ذبُنظلذلذسيفوسذييفس ذ ذيا صلذلذينروبذ بُةرء ذو بُيفبو ذ
بُيفببغذبُ بخلةذ اذ ني رذي ةذعلىذ ملَّ ذ قةاذ ق قةاذوينر" رذوق قر،ذي ئ ذي رالاغذ
بُ رينذوي ل ا اذبُشرا ذلذرعلىذايفوذبُ ء ة،ذو لُ ذسمى -ذاليفبيفحذالذ
ُ سذي ة-ذيغريلذعانصلذبُ ذألرذوسلعةذيق ض ذ بُةرء ذ وذوو ل،ذوي رأؤبذ
ل-ذذ رذس أ ذيةص ذ-ذّْذشرءذهللاذي رىل .ذ
وبوخترءاذية ريذُةذ بُيفبو ذ وذوو ذ
وبُيفبوذهبلبذبُ لحذبجل ي ذختلجذع ذوب يرذبُض ذق-ذ ذبُ شلي ذبُ لق ذ-ذ
ّىلذجمرلذرو ب .ذ
وُيفذملذي ذةُ ذ قصيف بذلظ لرذ ر نرذلذ بُةرء ذو بُيفبو ذالأهل لذبُيفببغذ
ليرذعلىذبس رلذّ بنرذ وْذب خلى،ذوّةذملذي لل ذ خيفلذّ بنرذعلىذ
ملَّ ذ وْذب خلىذلذبُ يفوسذ ليرذيق ذ للذةُ ذ ذ الُةذيص اةذالحيةذعلىذ

قص ذ ّظيروذ بُ غريلذ بُ ينذ ُإلحيرء،ذ و رذ ي ةذ ذ يصيفيلذ ي يفوذ بُنةيفسذ روذ
لشرأير-ذممرذين ةذعلىذييفبوقذ رذال ني رذ ذيل ذبإلشروبلذبُ ق قةذلذبُ رقرلذ
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بُ لةةذ ر رذوو ات،ذرقيفل ذوّْذملذيقص ذّىلذةُ ذالألل لذّ بنرذ وْذ
رخ يرذلذبُ يفوسذبُشليةةذعلىذب ب ار-ذذ رذس قذ .ذ
ذرسئلةذيلريذ
وق ذج ل ذالبذبُ اوذبُ يفببغذلذيل ُّ سذبإلجرابلذبُشري ةذع
ُّ
علىذةا ذ ذيا الذخبصرئصذبُرتب بذبُقلآل ة،ذ نيرذ ذ
ُرةبذبق ضىذبُنظ اذبُشلي ذ بُةرء ذ وذ خلمذعلىذ ملَّ ذبحل ن ةذلذسيفوسذ
ييفس ذ،ذلذ نيذبق ضىذبُنظ ذبُشلي ذ بُيفبوذ ذ وذ خلمذعل يرذلذ
قر رلذوس رقرلذراخلذ ذبُ يفوسذبُ لمية؟ ذ؟ ذ
رذبُ الاللذبُ ر نةذلذ ٍلا؟ذاذ رذب "لبضذبُ بع ةذّىلذ رلسذ خيفلذ بُةرء ذ
قرولةذالدذ بُيفبو ذعلىذ ملَّ ذبحل ن ةذلذبُ يفوسذبُ لميةذخصيفار؟؟ذوااذي لل ذيل ذ

بُظرالسذلذبُل لذبحل ذع يف ر؟ ذ؟ ذ
• ااذمي نغذي ر لذ بُةرء ذو بُيفبو ذ يفبق ي رذلذبُ يفوسذبُشليةةذروذلذ"مارذ
ذبُل لذبحل ذُغةاذوال "ةاذ رذمي نغذ ايلةاذوعق اس؟ ذ؟ ذ
رذ ب ُةذ بُ رق ةذ وبُقر ةذ و رذ بإلشروبلذ بُ نيفيةذ بُقن ةذ وبُ ةذ علىذ
بس جربذ اذ يفبغذ ذيل ذبُيفببغذ رذبق ضر ذ ذ بُةرء ذروذ بُيفبو ذ وذ
بقرتل رذالدذ ملَّ ذلذبُ يفوسذبُ لمية؟ ذ؟ ذ
رذب اثوذبُ رل ةذوبُنة ةذُ اذ ذ بُةرء ذو بُيفبو ذلذ يفببغذبقرتبهن رذالدذ
ملَّ ذبحل ن ةذلذبُ يفوسذبُ لمية؟ ذ؟ ذ
والال ذ ذيلوقذ قصيف سذ ر نةذووبءذينروبذ خيفلذ بُةرء ذو بُيفبو ذعلىذ
ملَّ ذ ن ةاذ ظلي ةذ ض نةذ الذ بُشلطذ رلمذذروذ لي ةذ شلأ ةذ الحيةذ لذ
ط-ذعلىذبخ فذالنيذبُنارس.
بُشل ذ
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وق ذ رالصللذيل ذبُةلوقذ ذسننيذ ضم،ذُ نينذهتهد مذوييفقةمذع ذ
بإلق بمذيرتسذأرُم ذخل يفوسذب لذ ذجية،ذو" يفبةذلذبُيفقمذةبيةذ ذبجليةذ
ب خلى،ذو نمذق ذ مذ نيرذقصرارل.
وملَّذذ رْذالبذبُ اوذلذّشروبلذ نيفذيةذ ق قةذو الاللذةوق ةذ وق قةذالذ
ِ
لِ
م،ذوالذيصلحذهبرذبُرتب ب،ذ وُ سذهلرذقرليفْذ لل ذ ق يفعذ
يةصريذعنيرذبُ
ى-ذ
بلذحماذبخ فذُ ري ٍ ذب ةوبقذوبُلؤ ذ
الة-ذوُرذ رلمذال ذبُ الاللذوبإلشرو
ه
ق-ذُرذ رْذب لذ لُ ذ رْذُل ر وذ
النرءذعلىذي ري ذبُرقريرلذوبخ فذب ةوب ذ
ةاصذبُ ل غذّىلذرسلبوذبُرتب بذ ن و ةٌذلذّل روذبُن لي ِذممه ذملذي اذ
بُ ل
ميرذقلوذبإل رمذع ذبُقرالذ ر لْذممهرذر" ضذبُ ليقذِّىلذ لي ِةذ
ُ يي ذب وبل.ذوق ل
رذحن ا ذالص ،ذر هْذاينرذيلوقراذخةهةاذَتيلايرذبُ ر هةاذو رمٌذ ذبخلراة،ذُ سذر ههن ذ
َييليفهنر ذلذ يفب ٍغذويد لييفهنرذلذآخل،ذالاذالذي ووْذرهنرذا ،ذوالذيد ل يفهنرذلذ
ٍ
مجلةذوالذيةص ا ذ()1ذ .ذ

()1ذ الئاذبإلعجرألذلذعل ذبُ رينذصذ،315ذ ِبذال لذع ذبُقرالذال ذع ذبُلمح ذال ذحم ذبُةروس ذ
ب اا،ذبجللجرينذبُ بوذ(بُ يفىف ذ471اد)،ذل.ذحم يف ذحم ذشر لذ راليفذييل،ذط 3.ةذبُ ينذ
ابُقرالس-ذ بوذبُ ينذجب سذ1413اد-ذذ1992م.ذ ذ
ذ
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أم املنهج املُتاَّبَع
لذالبذبُ اوذيييفذبُنيجذبُ ال ل ل ،ذبُ رلاذلذلظليلةذ بُنهظ ،ذيل ذبُيتذ
رمذع ذبُقرالذبُة رحذب ل بذُة ِل ذرسلبوذبُنصيفصذبُ لال ةذب ا لة،ذ
وآارذبإل ا
ّةذيق ذبُ ر وذّألبءذبخلص صةذبُرت ةذلذس رقيرذو قر ير،ذيا رئليرذع رذ
رذينشل ذ ذرليفبو .ذ
ين يفيذعل ةذ ذرسلبو،ذو ا
وق ذييفيللذبُ وبسةذعلىذبُ رسذبإلشروبلذبُ ر نةذلذ بُةرء ذو بُيفبو ذ
بُ بخل نيذعلىذ ملّ ذبحل ن ة-ذلذبُ يفوسذبُ لمية-ذ وْذذباللشغرلذع ذةُ ذروذ
بالس لب ذعنةذّىلذ"م ذ-ذّالذالق وذ رذخي ة ذ-ذُ هاضذبُ وبسةاذُل ش ذع ذ
بُ الاللذبُ يفيةذ .ذ
وق ذبق ضمذبُضلووسذبُ ار ةذب هذبُش ةذ ذ شرا ذب ب:ذّىلذبُش ة ذ
ُ ق ذبُيفبألانلذبُ " ةذبُ رشةةذع ذبُ قرئقذبُ الُ ةذبُ ر نةذال نيرذع ذقلبذ .ذ

وأم خطة الدراسة
يق ذبق ضمذأ ةذبُ اوذيصن ةةذّىلذ ق ة،ذومتي ،ذو ارني،ذوخرمتة،ذ
وييروسذعلىذبُنايفذبُ ريلذ ذ
بُق د د د د ددة ذ وي يرذ لدا لسذ ع ذ رن ةذ بُيفبيفع،ذ و نيجذ بُ او،ذ وخ ةذ
بُ صن ذ .ذ
بُ ي د د د د د د ذوينيضذال رْذ ايفج ذُ رينذ بُةرء ذو بُيفبو ،ذو ةييفمذ ملَّ ذ ذ
بُ ادوذب ول ذب ادلذبُ ِ" ذ(بُه ِينذوبُندهة ِ )ذُِدذ ُة ِرء ذبُ ِ
هبخل ِةذعلىذ ُ هذرذ
ُّ
ُّ
ُّ
ا
ِِ ِ
يفس ذ .ذ
ذسيفوِسذيا ا
بحل نهة ِذل ا
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بُ ادوذبُررين ذب ادلذبُ ِ" ذ(بُه ِينذوبُندهة ِ )ذُِدذ بُيفب ِو ذبُ ِ
هبخل ِةذعلىذ ُ هذرذ
ُّ
ُّ
ُّ
ا
ذِ ِ ِ
يفس ذ .ذ
ذسيفوِسذيا ا
بحل نهة ِذل ا
يرذّمجرلذُل لايفظرلذوبخل ارلذبُيتذرسةلذعنيرذبُ اوذ .ذ
بخلرمت د د د د ددة ذوي
ٌ
ييد د د د د ددروس ذب ايل،ذوبُصر وذوبُلبجغ،ذوبُيفبيفعرل .ذ
وهللاذي رىلذ ذووبءذبُقص ،ذوايفذس ارلةذ نرذول ذبُيف ا ذ
رءذييفمذب ذ1441/10/22اد .ذ
*ذذذذذ*ذذذذذ ذ* ذ

222

األثَار الب ََل ِغ ُّي لِا "الَْف ِ والْوا ِو" الد ِ
َم احلِينِيَّ ِة" ِِف س ِ
َّاخلَتَ ْ ِ
ف
ني َعلَى "ل َّ
وس َ
ورة يُ ُ
ُ َ
ُ َ
َ َ
د.أمحد حممد حممود سعيد

التمهايا ا ا ا ااد

الُة،ذاليذبإلحيرء،ذي لليفْذ
يةي ذ ذ مذرااذبُلغةذرْذ بُةرء ذ لفذ ِلْذبُ
ل
غذبُقر رل،ذي ة ذوب بذروذر رلذ ذ رين ذ بُرتي بذوبُ ق ب ذ(،)1ذبُ ،ذ
بُ ة،ذ بُرتي بذ بُل لي،ذ بالس ئنرف،ذ بُ ة م،ذ بُ ةليغ،ذ و"مذ ةُ ذ(.)2ذ
وابُرتي بذوبُ ق بذلذبُ ذالدذ بُةرء ذي ا ل ذراللألذ ريذبُ رينذوب ب:ذ
بُ يفيةذهبرذلذس رقرهترذبُ لةة،ذوي جلىذ يفبش يرذ .ذ
وجرءذبُ " يفْذوبس ر لوبذيل ذبُ الُةذبُ ر نةذلذ بُةرء ،ذوبس ن قيفارذلذ
ظر لهنرذ ذبُنصيفصذبُ ل غةذخمذبس ن رق،ذيإةبذا ذ ذبُلوعةذمب رْ،ذّةذ
ٍ
الاللذس رق ةاذ راةةذوجل لة ذ-ذعلىذ"لبوذ
ي يفيذوينشل ذ-ذلذبُيفقمذلة ة-ذ
رذس أ ذال قر ذ -ذّْذشرءذهللاذي رىل -ذلذحتل اذ يفبب يرذ ذسيفوسذييفس ذ
ذذ( .)3ذ
اليذبُ رءبل ذيق ذ
لُ ذيةي ذ ذ مذرااذبُلغةذرْذ بُيفبو ذ ٌذ
لف ذ ل
أي ذُل ،ذروذبالس ئنرف،ذروذبُق ،ذروذبُ ة،ذروذ"مارذ ذ الاللذ()4ذ،ذ
()1ذذو الذ بُرتي ب ذ جم ءذ بُ يففذ ال ذ بُ يففذ عل ة،ذ و الذ بُ ق ب ذ وقيفعذ بُ يففذ عقبذ
بُ يففذعل ةذال ذ يلة.ذوايفذلذ اذش ءذحب ة.ذيلبجغ ذي ج اذبُن ىذالشلحذق لذبُن ى،ذُ ذ
هللاذال ذارحلذال ذع ذهللاذبُةيفألبْ،ذبُشر لة.ذ
()2ذينظل ذ وبسرلذ سرُ بذبُقلآْذبُ لميذ271-222/2ذحم ذع ذبخلرُقذعض ةذط.ذ بوذبحل يوذ
بُقرالسذ .ل.ذ ذ
()3ذينظل ذ اوذ بُةرء ذ ذالبذبُ او
()4ذيلبجغ ذ وبسرلذ سرُ بذبُقلآْذبُ لميذ490/3ذو رذال ار.ذ ذ
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الذآخلذسيفىذبُ شلي ذلذبحل ذ-ذريذ
"مذرلةذ نيذي يفْذُل ذالذية ذ ا
ِب-ذبُليذ
يشلي ذبُ يففذهبرذال ارذ غذبُ يففذعل ةذق ليرذلذ ا ةذبإلعلب ذ
ذشغِاذبُ " يفْذالدذ بُيفبو ذأيفي ،ذوال روبذ
ايفذلذب ااذ الُةذ نيفي ذة ذ -ذُلُ ا
ذ وذبل يىذبُنارسذوبُلغيفييفْ،ذي ق وبذُدذ بُيفبو ذ-ذ ذالنيذ لوفذبُ ذ
خبرا ذة ذ-ذابابذ ق ذي يفيلذعلىذحبوذرسلبوارذّا راتذوّسقرأر،ذوويِلقيفبذرميرذييفي قذ
لذب ذ يفببغذبُ ذويلكذبُ ذهبرذلذبُ مذبُ ل غ(.)1ذ ذ
الب،ذوق ذقرلذال ضذبُنارسذالب ةذجبيفبألذل رالةذ ال ذ نربذ بُيفبو ذلذجمل ذ
بُ شلي ذلذبحل ،ذقرلذبُلب ي ذ وةابذبُةلبء،ذي رذ ر ذعنةذبُ مبل،ذ
وب خةش،ذوق لب،ذي رذ ر ذ راليفذحم ذع ذبُن ذال ذبُةلسذلذ رئلةذ

بخل ي رلذعنة،ذّىلذرْذ ا ذمبن ُةذ بُيفبو ذالذيليلب،ذو نةذعن ا

ذﱡﭐ ﱁ ﱂ

ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱛ ﱩ ﱠ،ذ و ليفمذ رْذ البذ بجل اذ رْذ ق اذ
خلقنر (.)2ذ ذ

رذيي ذال ضذبُنارسذجيفبألذبس رلذ بُيفبو ذلذ رينذ اه ذحب وذية ذ
بُرتي بذ وبُرتبخ ،ذقرلذ بال ذاشرمذ وَييفألذرْذي يفْذالنيذ رأة يرذيقروبذروذ

()1ذينظلذ اوذ بُةصاذوبُيفاا ذلذ صنةرلذبُ " ني.ذ ذ
()2ذبجلالذبُ بينذلذ لوفذبُ رينذ.427ذ ِبذحم ذال وذبُ ي ذ ذال ذقرس ذال ذع ذهللاذال ذعل ل ذ
بُلب يذبُصليذبُرُ ذ(بُ يفىف ذ749اد)ذل.ذ ذي لذبُ ي ذق روس -ذب س رةذحم ذل ميذيربا،ذ
ط1.ذ بوذبُ بذبُ ل ة،ذالمول-ذذُ نرْذ1413اد-ذ1992م.ذ ذ
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ِ
ذُّقرئةذلذ
يلبخذحن ايفذﱡﭐﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱠ ذيِإْذبُهل ذالا
بُ ل،ذوبإلوسرلذعلىذورسذروال ِنيذسنة (.)1ذ ذ
ورقيفل ذالذروىذبُقص ذ ذ بُيفبو ذانرذانظلبذّىلذبُرتبخ ذ لقر-ذوّْذ رْذ
بُ رقذحي لة -ذوّالذجلرءلذ ال ذب ا لةذلذةُ ذالب ة،ذالاذبُقص ذّىلذ
لقذبجل غ،ذوبُقلفذاللُ ذ لةذمجلةذلذلةسذبمذ يفسى ذ ْذبخل ربذُّ يرذ
انرذالص ذي نير،ذوي ب ذبُن ،ذو رالسذبُ شرئلذعل ير،ذوي نيرذّىلذ يفهنرذ
ريضرذالشرئلذهلرذلذ بالنير،ذوعلىذ بالنيرذبُلب غ ذي ل ير ذﱡ ﭐﱠ ﱡ ﱢﱠ ،ذ
وعل ة ذﱡ ﱣ ﱤ ﱥﱠ  ،وبُنظلذّىلذ الُةذبُرتبخ ذي نرقضذ غذبُغلضذ
بذعلىذ"لسذبُ

نةذ

بهلر فذّىلذحتق قذةُ ذلذلة يرذمجلةذوب س،ذذأت
ويقليلذب رْذلذلة يرذهبلبذبُص ،ذوهللاذرعل ذ .ذ
وعلىذريةذ رلذييلبذبُ اوذبُ يفببغذي صلذلذ بُيفبو ذ الُةذبُرتبخ ،ذوَي ل ذ
لذ بس ن رقذ بُيفبو ذ ال ل ذ بُ الُذة-ذذوال الُةذ بُرتي بذ ابُضلووس ذ-ذذلذ يفببغذ

بقرتبارذالدذ ملّ ذلذسيفوسذييفس ذ،ذويلىذرلةذي ع ذةُ ذعق ذو ن قرذووو ذ
بُيفبو ذلذ يفبب يرذ غذ ملَّ ذلذسيفوسذييفس ذ ذإبألبءذووذو ذ بُةرء ذ وذ
وو لذ يرذ الُةذ وأل ران،ذ يإةبذ رلمذ بُةرء ذ ُل ق بذ وبإلش روذ ابُنشرطذ

()1ذ غينذبُل بذع ذ بذب عرويبذ،463/1ذ.464ذُ ذهللاذال ذييفس ذال ذرمح ذال ذع ذهللاذبال ذ
ييفس ،ذرِبذحم ،ذمجرلذبُ ي ،ذبال ذاشرمذ(بُ يفىف ذ761اد)ذل.ذ /ذ رألْذبُ روك،ذوحم ذعل ذ
مح ذهللاذط6.ذ بوذبُة ل-ذذ شقذ1985م.
جملة العلوم العربية
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بُنة  -ذوبُ ق بذلذ اذ يفبغذحب ة( -)1ذيدذ بُيفبو ذية ذبُ الُةذبُقرالِلةذ
ُ الُةذ بُةرء ذويل ذا ذ الُةذ بُرتبخ ذوبهل وءذروذبُة يفوذبُنة ،ذوهللاذرعل  .ذ
ر رذ ملَّ ذيق ذبخ ل ذبُنارسذي يرذعلىذقيفُنيذ ربي ذب ول ذ يفهنرذظلفذ
أل رْ،ذبُررين ذ يفهنرذ لير،ذو ني ذ ذقل ذ يفلهنرذ ليرذإبش روارذابُ ِللة،ذريذ يفْذ
شلأيرذعلهةذلذوجيف ذجيفبهبر،ذي ىتذبي ق لذةُ ذبإلش روذي ذس اذهلرذّىلذ
بحلليهة،ذوس يفْذ نئلذظليرذالذحمرُة،ذوُ ٍلاذبج ير ا ذور ُ ةذووجي ة،ذوالذيي نرذ
يةص اذةُ ذانر،ذّةذالذيا الذعل ةذييفبوقذجل لةذال " ةذعن ان.ذ ذ
قرلذبُلب ي ذ (ملّ )ذبُ ل ق ة.ذوا ذ لفذوجيفبذُيفجيفب،ذوال ضي ذيقيفل ذ

لفذ وجيف ذ ُيفجيف ،ذ ابُ بل.ذ وبُ الذ قليب،ذ وي يرذ لا رْ ذ ر نر ذ رهنرذ
ني -ذوايفذ لابذرِبذ
ف -ذوايفذ لابذس يفيذة،-ذ وبُررين ذظلفذمب ال ذ ذ
لذ
عل ذبُةروس ذ-ذومجغذبال ذ رُ ذلذبُ ي اذالنيذبُلا ني،ذيقرل ذّةبذويلذ ملَّ ذ
ي ٌاذ رضذُةظراذو الذيي ذظلفذمب الذ ّة  ،ذفيه معىن الشرط،ذروذ لفذ
يق ض ذي رذ ضىذوجيفاباذُيفجيفب،ذوبُصا ريذ رذةابذُّ ةذس يفية.ذو ملَّ

ذالذيل يرذّالذ رب ذبُلةظذوبُ ال،ذروذ ضروعذ نة ذالدذ مل .ذوهللاذرعل (.)2ذ ذ
يرجمل غذعل ةذلذأ ةذ ملَّ ذرهنرذ بئ رذمشربة معىن الشرط،ذال ُ اذ رج يرذ
ّىلذي لني ذر نرذبُشلطذوبُررينذبجليفبب،ذ"مذرْذجيفبهبرذر رانذي اقُّقذييفوايذ

( )1ذقرلذبُلب يذ قرلذال ضي ذي قذبذ اذش ءذحب ة،ذيإةبذقلم ذ خلمذ صلذي ة،ذرير لذ
بُ ق بذعلىذبُيفجةذبُليذمي ذبجلالذبُ بينذصذ.62ذ
()2ذبجلالذبُ بينذلذ لوفذبُ رين،ذ/1ذ،592ذ.593ذ ذ
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عقبذ بُشلطذ ال ذ يراا،ذ ور رانذ ي أخلذ أل نرذ ي يفلذ روذ يقصل،ذ قرلذ شروحذ
بُ ي ا ذلذب يةذبُ لمية ذﭐﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲹ ﱠ(ذ )1ذ ّْذ

بُلب ذرهن ذال يفبذال بذظل ي ،ذالذرهن ذرال يفبذ نيذظل ي ،ذ ْذبهل كذ
متأخر عنه(- )2ذالبذخ اةذ مذبُنارس ذ-ذومحي ذهللاذي رىل-ذلذ ملَّ .ذوومبرذ

اوذلذ ووذ لفذبُ ذبُقرتْذهبر ذ -ذيرءاذ رْذروذ وبوذب -ذلذ ع ذ
خ مذبُ ا
بُقيفلذاللُ ذبُ اققذبُةيفويذروذةُ ذبُ رأؤذبُ ينذجليفببذ ملَّ ذع ذشلأيرذ .ذ
قرلذ بال ذ عرشيفو ذ ملَّ ذر بسذ وال ذ ي ا ُّلذ علىذ ِش ِ
هسذ ِبالويِ ِ
رطذ النيذشل ِأيرذ
وجيف ِبهبر،ذيلِلُِ ذي ردالذرْذي ا يفْ ِ
ذعلهةا ِذلذ ص ِ
يفلذجيف ِبهبر (.)3ذو الذةُ ذرْذ
ا ا
ا
ملَّ ذييفالق ذاالرتب ط -ذبُ ينذرو -ذبُ يبذالنيذبُشلطذوبجليفببذعلىذ اذ رل،ذ
سيفبءذر رانذ صلنيذروذ نةصلنيذأل نر .ذ
و ْذقض نرذي لقذالدذ بُةرء ذو بُيفبو ذوّشروبهت رذبُ نيفيةذبُن رقةذ ذالسرعة

أو التب طؤذلذب

ب،:ذو رذَتيف ذالةذ لاذلذ قر يرذوس رقير-ذ ذيلمجةذاآلاثر

النفسية لألشخ ص ذبحمل ل ذعني ذ(رال رلذبحل ):ذ وبُيفبق ذبُ ر لجل ذة -ذُلُ ذ

()1ذسيفوسذبُ ي ذ ذب يةذ.59ذ ذ
()2ذشلحذي ي اذبُةيفبئ ذ/4ذ102ذحمل ذال ذع ذهللا،ذبال ذ رُ ذبُ رئ ذبجل رين،ذرِبذع ذهللا،ذمجرلذ
بُ ي ذ(بُ يفىف ذ672اد)،ذل.ذ /ع ذبُلمح ذبُ ،ذ .ذحم ذال ويذبُ يفْ،ذط1.ذاجلذُل رعةذ
وبُنشلذوبُ يفأليغذوبإلع ْذ1410اد-ذ1990م.
()3ذبُ اليلذوبُ نيفيلذ«حتليلذبُ الذبُ ي ذوينيفيلذبُ قاذبجل ي ذ ذية مذبُ ربذبجمل »ذ91/9ذحمل ذ
بُ رالذال ذحم ذال ذحم ذبُ رالذال ذعرشيفوذبُ يفل ذ(بُ يفىف ذ1393اد)ذط.ذبُ بوذبُ يفل ةذ
ُلنشل-ذييفلس1984اد.ذ ذ
جملة العلوم العربية
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ُ ذل يفق ذأيفي ذ غذ ملَّ ،ذو ذاتقذّىلذبُ ي ذ ذيةرا اذبُقيفلذي يرذيلمبج يرذ

لذ ظرهنرذبُشروذُّ يرذلذايفب شيرذانر .ذ
ختاذ بُ يفوسذ بُ لميةذ ذ بس رلذ ااه ذ وذ بق ضرارذ بحل :ذ
الب،ذ وملذ ا
وب ليرذبُلةظ ذيق ذوو لذ ااه ذلذسيفوسذييفس ذذلذمخ ةذ يفببغ،ذ"مذ
رهنرذملذيقرتْذلذريذ نيرذالدذ ملَّ -ذالاذابُلبج ةذبُ أل ةذجن ذرلةذملذيقرتْذ اه ذالدذ
َّ
لِب ذوومبرذ رْذةُ ذ
مل ذلذبُل لذبحل ذ لقر،ذوالذلذيص ريذبُ مذبُ ل
الخ فذأ ي ر ذ ْذ ال ذيق ض ذيلبخ رذالذي قذ ةذ الُةذ ملَّ ذبحل ن ةذ
ٍ
النيذشلطذوجيف ٍ
ببذ صلنيذال ذ يلة ذ-ذ"رُ ر-ذ .ذ
بُلبال ةذ
و يفببغذووو ذ ال ذلذسيفوسذييفس ذذا ذ

املوضع األول:ذ ذ
لذقيفُةذي رىل ذﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﱠ
قاذيلكذبُلغ ذل ذشلفذ
(اآلية ،)35ذ ا ذانرذُ مذُلرتبخ ذبُ ين ذ لةذالذي
ا

بُ ي ذيرتسذأيفيلةذ ذبُ ذيصلريذهلرذ مث ،ذيرُ لوفذلذ رلةذبُ لعةذلذأ ل ذ

نيفي ،ذريذرهن ذال ذحتقُّقي ذ
بُة نة،ذو ذب ايفبل.ذوعلىذةُ ذيرتبخ يرذانرذ
ل
ذييفوطذبُلرسذ رْذ ني ذالبذبُقلبو .ذ
ذاللبءسذييفس ذذوال ذي ُّني ُّ
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املوضع الث ين والث لث:
لذقيفُةذي رىل

ذﭐﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ
ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﱠ

(اآلايت-47 :

.)49ذبُةرتسذبُ ن ةذانرذ روُةذّىلذروالغذعشلسذسنةذوعرم،ذوالذيصلريذ غذيل ذ
بُةرتسذبُ روُةذسيفىذ ا ذبُ ةرعلةذ غذبُ رقذوبُغلض ذّةذبُ رقذي ل ذسننيذ
اليلذ ذجمرعةذين ظلذبُقيفمذ
ي لغذعق بذولص ذبُ ق ذ ذبُ رْ،ذ و ا
بُغلضذبُ ا
مت ل ذّىلذ ر ةذأل رل ةذ رتب ة .ذ
املوضع الرابع:

لذقيفُةذي رىل

ذﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ (اآلية،)70ذبُرتبخ ذبُ ةر ذ ذ ا ذانرذ
ين،ذوةُ ذي نر" ذ الُةذوس رقرذو"لبرذ غذبُ يفيةذبُليذي يفْذ
يلبخذ ل
نيفيذوأل ل
لذ رلة،ذيل ي ذ ىتذ بوحتليفب،ذور يلي ذييفس ذ ىتذبل لقيفبذو ضيفبذالذر لذهب ذ
يأا ِو يفبذو ا ِ يفب (.)1ذ ذ

( )1ذبُ ش ذ وبُ رْذع ذية مذبُقلآْ ذ 239/5ذ مح ذال ذحم ذال ذ ّاللبا ذبُر ليب،ذ رِبذّسارقذ
(بُ يفىف ذ427اد)ذل.ذبإل رمذرِبذحم ذال ذعرشيفو،ذ لبج ةذب س رةذلظمذبُ رع ي،ذط1.ذ بوذ
ّ رءذبُرتب:ذبُ لِب،ذالمول-ذُ نرْ،1422ذاد-ذ2002م.ذ
جملة العلوم العربية
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ّلةذذ ينذإبهنرءذبُي ةذ( ي ةذبل بعذرخ ةذ ني )ذال لعةذيؤةْذمبشرويةذ
بُنيريةذبُ سذبُليق ةذعن ،ذوبُ لعةذانرذ ةر سذ ذ بُةرء ذ غذ ملَّ ذ رذ
س أ ذيةص لةذلذ يفب ةذّْذشرءذهللاذي رىل .ذ

املوضع اخل مس:
لذقيفُةذي رىل

ذﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ

ﲪ ﱠ ذ(من اآلية .)76ذ ا ذانرذيةصريذع ذمتيفيةذ مذ رال ب ِ
ذبُص ل يق ذ،ذالذع ذ
ينذالنيذال ئةذاليفعرءذرخ ة،ذ والنيذال ئةذروع ي  .ذ"مذرْذبُةرتسذملذي ذ
يلبخذأل ل
أيفيلة ذوّالذي رذّشروسذ الف ذلذمجلةذﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﭐﱠ؟ ذ

ذذذذذوال ،ذ يأج ذ بُ ل مذ الدأْذ البذ بُ اوذ َي ل ذ لذ ال رْذ رالذ بُةرء ذ

و بُيفبو ذ ذذجي ني ذ ب وىل ذذاإلشع ر بتغ ير عنصر الزمن-ذذ ذ بُةيفويةذ
وبُ رشلسذروذع يرذ ذبُلخروسذوبُ رأؤ ذ-ذالنيذشلطذ ملَّ ذوجيفبهبر،ذو رذال ني رذ
والنيذبحل :ذبُ يففذعل ةذق لي ر.ذبُررل ة ذ رذيرتيبذعلىذالبذوةبكذ ذآاثر

نفسية لألشخ ص ذ رجل ذب
و بُيفبو ذبُ بخل نيذعلىذ ملَّ ذبحل ن ةذ رذس جلىذّْذشرءذهللاذي رىلذ ذخ لذ
البذبُ اوذ .ذ
*ذذذذذ*ذذذذذ ذ* ذ
ب،:ذو ذبهل ينيذ اققذي ذلذ بُةرء ذ
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املبحاث األول
ِن والنَّا ْف ِس ُّي) لِا "لْ َف ِ " الد ِ
َم احلِينِيَّ ِة"
األثَا ُر البَ ََل ِغ ُّي َّ
َّاخلَ ِة َعلَى "ل َّ
(الزَم ِ ُّ َ
ِِف س ِ
ف .
وس َ
ورة يُ ُ
ُ َ
ل وسذلذالبذبُ اوذأ رئغذب ب:ذبُيتذراواِللذ بُةرء ذ وْذ بُيفبو ذلذ
بُرتمجةذعنير،ذو ىذويرءذ بُةرء ذحبقذيل ذذب ب:ذ ذال رْذبُ لعةذبُ ن ةذ
لذسيفوسذييفس ذ.ذ ذ
خلمذ بُةرء ذعلىذ ملَّ ذبحل ن ةذلذسيفوسذييفس ذ ذلذا اةذعشلذ
يفب ر،ذ ينشلذ بُةرء ذ ي يرذ مج ر-ذ رذ ايفذ أ ايرذ ب ع لذ ذ-ذذ الُةذ بُ رشلسذ
وبُةيفويلة،ذ وبُ لعةذبخلرأةةذلذأ ل ذبُ ،ذيي ذجرويةذلذيل ذبُيفببغذعلىذ
يرذلذُّرحذ قصيف ذ
ٍ
ظرالذ الُ ير،ذ وذيش لذال يفبيلذب ب:ذبُ رجلةذوي رالا
وببريذجل ،ذ ع رذُل رينذ وب "لبضذبُ ِ
رشلس،ذ وبيل رقرذ غذبُ رق،ذوآتألوبذ
ل
وبل جر رذ غذ الُةذ ملّ ،ذي لةمذّىلذّشروبلذال " ةذابوعةذابُغةذبُق ةذلذ
يل ذبُيفببغذ رذس جلى ذ-ذّْذشرءذهللاذي رىل.ذيإىل ذ
*

*

*
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املوضع األول :ق ل هللا تع ىل:
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ (.)15

وو لذال ذب يةذعق بذبحليفبوذبُليذ بوذالنيذّخيفسذييفس ذ والنيذ رال ي ذ
ي قيفب ذ،ذوييفوذبالل يرءذّىلذ يفبيقةذ رال ي ذعلىذخلوجي ذال يفس ذ-ذ
وّْذ رلمذ يفبيقةذعلىذ ضض -ذير يةذ يدة ِليغذ ِ ري ِةذبُ هلا ِ
ربذالِِةذوبُ ِمذعلىذ
ا
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
بذعلىذ ِ ري ِةذبُ ا ارووِسذالنيذ يد اقيفب ذ ذوالن ذة .ذيداؤة اْذجبا ٍاذ
ُّقرئة ِذلذبجلا ِل
ِ ِ
ٍِ ِ
يفس ذذ
حم الوي ذةذي يرذة الذر ههنا ذرحلُّيفبذعلىذيد اقيفبذذ هىتذرقدند ايفاذيأةْذُا ا
وجذ اي (،)1ذوق ا ذ بُةرءذعرأةةذ وبجل لةذ يفيةذعلىذحملوفذيةي ذ
ِابخلاال ِ
ذس رقذبُقصةذيق يل ذيأوسلةذ ي (،)2ذوق ا ذ بُةرء بس ئنري ة (.)3ذ ذ
نيذبل لقيفبذال يفس ذال ذرْذرخلو ذ ذرال ي ،ذورمج يفبذوريي ذ
و بُ ال ذرهن ذ ذ
ذلذبجلب،ذورْذيرت يف ذُصم ،ذ رلمذعنريةذهللاذ ة،ذياةظةذهللاذ
علىذرْذيض يف
ل
ذبُشلذبُليذ ي يفبذالةذُّ ة .ذاذاا ةذعنريةذهللاذو لةمذالةذرُ رية .ذورو ىذ
ل

()1ذبُ اليلذوبُ نيفيلذ.233/12ذ ذ
( )2ذّعلببذبُقلآْذ وال رلة ذ 461/4ذحم ذبُ ي ذال ذرمح ذ ص ةىذ وويشذ(بُ يفىف ذ1403اد)ذط4.ذ
بوذبإلوشر ذُلشئيفْذبجلر ة-ذمحصذ-ذسيفوية،ذ( بوذبُ ر ة-ذذ شق-ذذالمول)،ذ( بوذبال ذ رم-ذ
شق-ذالمول1415اد.ذ ذ
()3ذذّعلببذ بُقلآْذ بُ لميذذ81/2ذذ مح ذ ع ذ بُ عرسذ وآخلي ذ ط1.ذذ بوذ بُنمذ و بوذ بُةروبِب-ذ
شق1425اد .ذ
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هللاذس ارلةذوي رىلذُّ ةذرلةذس ل ق ذإبخيفيةذييف ر،ذورلةذس ربا ذهبلبذبُليذ رْذ
ني ذ وْذرْذي لييف (.)1ذ ذ

وإبل رمذبُنظلذجن ذبُ رقذانأقرذالشغةي ذال ل ذبُيفبيقة،ذو ةصارذابلشغرلذ
رذ
لةيفسي ذالقض ةذبخل صذ ذرخ ي ذبُليذييفُ ةذ راليف ذ رلةذخراة ذ -ذ
ي ش لوْ،-ذو أهنرذارولذقض ةذبُقضرايذلذ رهت ذبُلبانة،ذي ذقض ةذُ يي ذ
سيفبار.ذوبي رقرذ غذييفيلذبُ رقذو لصذّخيفسذييفس ذعلىذسلعةذبُ نة ل ذ-ذوق ذ
يذذجيفببذ ملَّ ذ يل ذ يل ذل ذ-ذذعلىذ بُلريذ
ظةلوبذ ابُيفبيقةذ ووبي ي ذ بُةلاة ذ-ذذأا ِيف ذ

ب وج ذري -ذّبريةذّىلذأ ل ذمجلةذمجاذق اذبُةرء ذ -رذروبريذبُ اليلذ وبُ نيفيلذ
وّعلببذبُقلآْذسرالقر .ذ
ول وكذّشروبلذ بُةرء ذبُيتذيلساذهبرذُّ نرذ ذ بخاذالبذبُشي ذبحللج،ذ
يل ذبإلشروبلذبُيتذالذمي ذرْذيل ق يرذ ذ بُيفبو ،ذ وراللعذيل ذبإلشروبلذ
بُليةةاذبُيتذس للذعلىذّخيفسذييفس ذ،ذوب ل مذعل ي ذعقيفهل ذوقليفهب ،ذ
وأت ُّ ذو" ي ذلذسلعةذبُ لُّصذ ذرخ ي ذلذرقلبذحلظةذيا رح .ذ
آألاوبذ غذيل ذبحلرُةذبُنة ةذبُرتقل ِ
ةذولذةُ ذبخلض لذبهلرئجذ ذب رس سذ
ي ا
بُة ةذابُ يفقذّىلذبخل صذ ذرخ ي ذ ذ -ذأت ذ بُةرء ذبُ بخلةذعلىذ ملَّ ذلذ
مجلةذ(يل رذةا يفبذالة)ذ وْذ بُيفبو ،ذي أ ذ قةذ غذبُ رقذ وبُقرمذ وبُغلض ذ
آألوسذبُ رءذ غذبُ الاللذبُ راةة ذةُ ذرْذوبئاةذبُةيفويةذوبُ رشلسذبُ ر نةذ

()1ذبُ ة مذبُقلآينذُلقلآْذ 1244/6ذُ ذبُ لميذييفلسذبخل بذ(بُ يفىف ذال ذ1390اد)،ذط.ذ بوذ
بُة لذبُ لِب-ذبُقرالسذ .ذل.ذ
جملة العلوم العربية
العدد الث ين والستون حمرم 1443ها

233

لذ بُةرء ذحت ذهلةة ِ
ذّخيفسذييفس ذذّىلذبخل صذ ذرخ ي ،ذويداة ِ
صريذع ذ
يد ُّجلِي ذّىلذّخةرئةذ ذ رسذرال ي ،ذويةضريذيدلقا ي ذيل ذبُلاظةذبحل ةذبُيتذ
ي ريذهل ذي يرذراليفا ذخبلوجي ذرخ ي ذييفس ذذال بذع ذع ن ةذُموبذي ةذ
ي(-)1ذومحةذ
وريي ذبحمل يفم،ذوايفذ رذ رْذييفوذييفبويي ذع ذرال ي ذ-ذذ رذقرلذبُ لذ
هللاذي رىل .ذ
وبي رقرذ غذي روعذب ب:ذو ع رذُإلابلةذع ذشغةي ذو روع ي ذلذ
ب لذَت ذبُ رقذق ذ لفذجيفببذب لذ ِ
روسلة ،ذ رذ لفذجيفببذبُشلطذ
وفذ
ُرذةا يفبذالة، .ذقرلذراليفذ رْ ذ والنيذا ِل ِذبجلا ذل ِةذوبجلا ِاذبُهِيتذقد دليرذحم ال ٌ
ِ
ِ
يفس ،ذ يدل ه رذ
ي ا ُّلذعل ةذبُ الذ يدق ايلا ذيأجرهبا ذ ِّىلذ رذسأُايفا،ذوروساذ اي ذيا ا
ةاايفبذالِِةذورمج ايفبذري ذع ايفبذوبيدهة اقيفبذعلىذُّقرئةذلذبجلبذ( .ذ،)2ذوق ذق ل وذبال ذ
جليلذجيفببذب ل ذ يأوسلةاذ اي (.)3ذ ذ
ووقيفعذ بحللفذ ق اذ بُةرء ذبُقرتلةذ الدذ ملَّ ذ ظرالسذ ش ةذ لل سذ لذ بُل لذ
م،-ذوالذرقيفلذ ل س ذ ينذ ملذرس قصذبُ اوذ
بحل  -ذحب بذ رذ وبج اذ
م-ذ ذبُ ةمذّىلذةُ ذبالألب ذ ذبُة لي ذ
رذأيفي ذ
ي ير-ذوملذرو-ذعلىذأيفلذ ل
روذبُناذرسذروذ ذبس قصر  .ذ

()1ذية مذبُ ربيذ574/5
()2ذبُ الذبحمل ذلذبُ ة مذ248/6ذ ِبذ رْذحم ذال ذييفس ذال ذعل ذال ذييفس ذال ذ رْذرامذ
بُ ي ذب ل ُ ذ(بُ يفىف ذ745اد)ذل.ذا ق ذحم ذمج ا،ذط.ذ بوذبُة لذ-ذالمولذ1420اد.ذ ذ
()3ذجر غذبُ رْذ.29/13ذ ذ
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ورسيفقذانرذحللفذ رذع ذعل ةذ الدذ بُةرء ذبُ بخلةذعلىذ ملّ ذشيفبا ذ
ىل ذ-ذ
ُ س ئنرس ذةُ ذلذسيفوسذييفس ذ-ذوس أ ذقلي رذّْذشرءذهللاذي ر ذ
ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱹ ﱠ(()99ذ.)1ذقرلذلذبُ الذبحمل ذ ذ

ِلذبُ ِمذ ل ٌ ِ
يفبذ ِرالِ ِةذرمج ِني،ذوس ارووبذ هىتذ يدلقهيفبذ
فذ يدق ايلا ذ يدل ا ذيد اق ا
يفس .ذ (.)2ذ ذ
يا ا
و نةذلذ"مذسيفوسذييفس ذ ذقيفُةذي رىل ذﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
ف،ذريذي عرذايفسى،ذ
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ(ذ.)3ذقرلذراليفذ رْ ذ وِلذبُ ِمذ ل ٌ
ي ا ِش ذيدل ه رذ شةنر (ذ .)4ذ
ﱶ ﱠ(ذ)5ذذ
ﱷ
و نةذقيفُةذي رىل ذﭐﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
قرلذبجل ا ذ لذبُ مذ لفذيق يل ذي ألذهللاذةُ ذبُنيبذي بذعل ي ذ
بُق رلذوال وذهل ذ ل رذُ قرياذهب ،ذيل رذ ب.)6( .ذ ذ

()1ذسيفوسذييفس ذب يةذ.99ذ ذ
()2ذبُ الذبحمل ذ.325/6ذ
()3ذسيفوسذبُ خلفذب يةذ.50ذ ذ
()4ذبُ الذبحمل ذ 381/9ذ
()5ذسيفوسذبُ قلسذب يةذ.246ذ ذ
()6ذ رش ةذبجل اذ.201/1ذ ذ
جملة العلوم العربية
العدد الث ين والستون حمرم 1443ها

235

ذذﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

و نةذ قيفُةذ ي رىل
ﱉﱠ(ذ،)1ذقرلذلذبُ الذ وبجل ل ِةذقد دليرذحم ال ٌ ِ
يفل،ذ
وفذيدق ايلا ذيجرء اا اذذبُهرالا ا
ا
يفلذ (.)2ذ
ورقدُّلوبذُةاذ ِابُ ا ل ِ ،ذوأت هاايفبذُِل ا ال ِ
وج،ذيدل ه رذيصاذأرُا ا
وقيفُةذي رىلذﱡ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ(.)3ذ
قرلذبجل ا ذ بُةرءذعرأةةذعلىذ ق وذي ع ةذبُقرمذ ألةذق ا ذيألشلارذهللا،ذ
نيذُةذ ة ةذبإل رء،ذيل رذي نيذُةذقرل.)4( .ذ ذ
ذ
و رارذحل ر،ذينظلذُّ ير،ذي

ر رذجيفببذ يل رذةا يفبذالة -ذلذبُشرا ذحماذبُ وبس ذة-ذيلل ل ر ذءذلذيق يل ذ
آوبءذع سذ نير ذ ةظنر ذ()5ذ،ذو ي ليفبذالةذ رذي ليفبذ ذب ةى (،)6ذو عهلينر ذ

()1ذسيفوسذبُ قلسذب يةذ.249ذ ذ
()2ذبُ الذبحمل ذ.585/2ذ
()3ذسيفوسذبُ قلسذب يةذ.259ذ ذ
()4ذ رش ةذبجل اذ.215/1ذ
( )5ذ"لبئبذبُ ة مذوعجرئبذبُ أويا ذ 529/1ذحمل يف ذال ذمح سذال ذلصل،ذرِبذبُقرس ذاللارْذبُ ي ذ
بُ ل رين،ذوي لفذال رجذبُقلبءذ(بُ يفىف ذحنيف ذ505اد)ذط.ذ بوذبُق لةذُلرقريةذبإلس ة-ذ ذج س،ذ
ؤس ةذعليفمذبُقلآْذ–ذالمولذ .ل.ذ ذ
()6ذبُ شرفذع ذ قرئقذ"يفب ضذبُ ن ياذ،449/2ذ ِبذبُقرس ذحم يف ذال ذع لذال ذرمح ،ذبُ خمشليذ
جروذهللاذ(بُ يفىف ذ538اد)،ذط3.ذ بوذبُ ربذبُ لِبذ–ذذالمولذ1407اد؟ذ
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وروالنرذُّ ةذبُ أل نة (.)1ذو ج لايفاذيِ ير (،)2ذ والبذروىل ذُ الُةذبُ مذ
عل ة (ذ.)3ذ ذ
والذش ذرْذ ملَّ ذال يرذبُ روعذينيضذمب يفلةذ بُةرء ذال صيفيلذبإلُقرءذ

(جيفببذبُشلط)ذ ألةذق ذاروذلذع ب ذبحمل لققذسلةرذحلظةذوقيفعذشلأةذ بُلاربذ
الة ،ذّةذّْذ ملَّ ذ لفذي لذعلىذوقيفعذش ءذعن ذوقيفعذ"م ،ذييفقيفعذجيفبهبرذ

قروْذُيفقيفعذشلأير،ذوةُ ذ الذقيفهل ذ لفذوجيف ذُيفجيف ( )4ذو بُةرء ذ
ع مذةُ ذوقلوية،ذخب فذ رذُيفذجرءلذ بُيفبو ذبُيتذالذيةصريذال ل ذبُ لعةذ.ذ ذ
وبقلرذب يةذالدذ بُيفبو ذال الذ ذ بُةرء ذُ ج كذق ذبي ق لذيل ذبُيفاثقةذبُيفا قةذ
ذبحناذلذلة ذيلبال ذ الالية،ذويرتذ"لبةذو رعذ نر ذبُلبم ذ
ُلنظ ،ذوَت كذوق ل
وُرذةا يفبذالةذورمج يفب،ذو أْذةُ ذريىذال ذيرتسذالذ و ذأل ن ةذهلر .ذ
فذبجليفبب -ذ ِ
ق -ذوراتحذبُ ِج اذّىلذ
بُةييفمذ ذبُ ر ذ
وّىلذةُ ذرير ذ ل ا

بخلربذبُ ريل ذﱡﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﭐﱠ،ذ وبُيفبوذلذمجلة

ذﱡﱋ

()1ذبُ وذبُصيفْذلذعليفمذبُ ربذبُ نيفْذ453/6ذ ِبذبُ رس،ذشيربذبُ ي ،ذرمح ذال ذييفس ذال ذ
ع ذبُ بئ ذبُ لوفذابُ نيذبحلليبذ(بُ يفىف ذ756اد)ذل.ذبُ يفوذرمح ذحم ذبخللبط،ذط.ذ بوذ
بُقل ،ذ شق.ذ .ذل.ذ
( )2ذ ةري ريذبُغ بذ(بُ ة مذبُ م) ذ،427/18ذ ِبذع ذهللاذحم ذال ذع لذال ذبحل ذال ذبحل نيذ
بُ ذبُلبأليذبُلقبذالة لذبُ ي ذبُلبأليذخ بذبُليذ(بُ يفىف ذ606اد)ذطذ3ذ بوذّ رءذبُرتب:ذ
بُ لِبذ–ذالمولذ1420اد.ذ ذ
()3ذبُ وذبُصيفْذ/6ذ.453ذ ذ
()4ذبُ اليلذوبُ نيفيلذ.307/1ذ
جملة العلوم العربية
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هللاذ
ﱌ .ﭐﱠذا ذبُيتذيؤةْذال ل ذمجلةذبجليفببذق لير ذ(ج ليف ذلذ" رالةذبجلب)،ذو ذ
رعل  .ذ

و ذبُة لي ذ ذيلىذرْذجيفببذ ملَّ ذ ل يفوذايفذ رمج يفب ،ذقرلذبال ذجليل ذ
ر خلمذ بُيفبو ذلذبجليفبب.ذوبُ ق يل ذيل رذةا يفبذالةذرمج يفب (ذ.)1ذوقرلذبُر ليبذ
ال ذبُيفبوذ قا ةذألبئ سذيق يل ذرو نر،ذ قيفُةذي رىلذيدل ه رذرسل رذويدلهةاذُِلجِ ِ
نيذ
وان ينرذذريذان ينر ()2
ِ
ِ
بب .ذرو نر ذوبُيف ابوذ
ا
،ذوةُ ذ علىذقديفلذبُ ا يفيِلنيذيرجليف ا
قا ةٌ،ذوبُيفبو ِ
ذعن اا ذ يدا ب اذ غذُ ه رذو هىت (.)3ذقرلذ بال ذع ةذ وايفذ ل و ذ
ا
ا
لةذُ سذلذبُقلآْذش ءذ ألبئ ذُغمذ ال ذ(،)4ذوقرلذ ذال ذرِبذأرُب ذ
وبُيفبوذلذ(ورمج يفب)ذألبئ سذُل أ

،ذوايفذجيفببذ ملَّ (.)5ذ ذ

()1ذجر غذبُ رْذ.30/13ذ
()2ذبُ ش ذوبُ رْذع ذية مذبُقلآْذ .199/5ذ
()3ذبجلر غذ رمذبُقلآْذ(ية مذبُقلأيب)ذ142/9ذ ِبذع ذهللاذحم ذال ذرمح ذال ذرِبذال لذال ذيلحذ
ب لصرويذبخل وج ذمشسذبُ ي ذبُقلأيبذ(بُ يفىف ذ671اد)ذل.ذرمح ذبُرب وينذوّاللبا ذرأة ش،ذ
ط.2ذ بوذبُ بذبُصلية–ذذبُقرالسذ1384اد-ذ1964م.ذ ذ
()4ذبحمللوذبُيفج ذلذية مذبُ ربذبُ ي ،ذ ِبذحم ذع ذبحلقذال ذ"رُبذال ذع ذبُلمح ذال ذمترمذال ذ
ع ةذب ل ُ ذبحملروِبذ(بُ يفىف ذ542اد)ذل.ذع ذبُ مذع ذبُشرلذحم ذط 1ذ بوذبُ بذ
بُ ل ةذ–ذالمولذ1422اد.ذ ذ
()5ذبهل بيةذّىلذالليفغذبُنيريةذلذعل ذ رينذبُقلآْذوية م ،ذور ر ة،ذومجاذ ذينيفْذعليف ةذ3512/5ذ
ِبذحم ذ ذال ذرِبذأرُبذمحليفشذال ذحم ذال ذخم روذبُق ذبُقموبينذاذب ل ُ ذبُقلأيبذ
بُرُ ذ(بُ يفىف ذ437اد)ذل.ذجم يفعةذوسرئاذجر ةذال ل ةذبُ وبسرلذبُ ل رذوبُ اوذبُ ل -ذذ
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وّةذملذي نيذر ا ذوجةذبُ اي سذوالذوجيةذبُ أ ذبُقصيف ذ-ذيإينذر اذّىلذ
بب ِذلذبُ اقل ِ
وريذ ذيلىذبجليفببذحملوير ذ ْذ لفذبجليف ِ
آْذ رِمٌذ الِشل ِطذرْذ
ةذوارانرذ لُِ (،)1ذر رذوجةذ لفذبجليفببذرْذ
ذ
يفوذ ُِ ا ذعل
ي ا يفْذبُ ل ا ا
بُ مذق ذأرلذالِ ِل ِلذبُ ِ
رأ ِ ذبُهِيتذعا ِ ةمذعلىذبُ ِة ِاذوِة ِلذ ا د لهق ِرهترذالد ذ
فذسرئِغ ِ
ِِ
ِ ِ ِ
رذالسِ رُ ِةذبُ ِم (،)2ذاذّْذ
بُة ِاذبُهليذيل ذُ ه ر،ذيللُ ذ رْذبحلل ا ا
بُيفبوذ ِ ذ ل ِ
وفذبُ ِرينذالذَيايفاألذرْذيدا ب (.)3ذ ذ
اا
صلفذ
وا لبذيلىذبُ رقذمييفوذ ل ة،ذوي روجذ الاليةذعربذس رقذوبئغذبُ ُّ
بُنظ ِل ،ذال اذبُ نر" رْذ بُةرء ذلذمجلة ذ(يل رذةا يفبذالة).ذو بُيفبو ذلذبجل لةذ
بُ رُ ةذهلر ذ(ورو نرذُّ ةذُ ن ئني ).ذوهللاذي رىلذرعل .
*

*

*

جر ةذبُشروقة،ذإبشلبفذر.ذ ذبُشرا ذبُ يفش ،ذط.ذ1ذحبيف:ذبُ ربذوبُ نة-ذذ ل ةذبُشلي ةذ
وبُ وبسرلذبإلس ة-ذذجر ةذبُشروقةذ1429ذاد-ذذ2008م.ذ
()1ذ ةري ريذبُغ بذ(بُ ة مذبُ م)ذ .427/18ذ
()2ذبُ الذبحمل ذلذبُ ة مذ.129/1ذ ذ
()3ذبجلر غذ رمذبُقلآْذ(ية مذبُقلأيب)ذ.104/15ذ ذ
جملة العلوم العربية
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املوضع الث ين :ق ل هللا ﷻ:
ﭐﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺﱠ.

قرمذوِج ٌاذ يفيلل ذّةذي لقذابُشلف ذ-ذانا ذع ذ
بُقرمذانر-ذذ رذيل ذ
ى -ذ ٌ
ِ
مذلذبُةض اة،ذ
شلفذبُ ذبُ ي ذوعلبة ذ،-ذُلبذ رْذ ذبُنرسبذسلعةذبُ ل
وّا بوذبحل ذالنرءذعلىذرسرسذ ل ٍقذوب ةذشرا ذ ذ-ذ ر ذ-ذ ذرااذبُلرس ذ

(ّْذ رْذق صةذق ل ذ ذ الل.ذوّْذ رْذق صةذقا ل ذ ذق ذا.).ذذ ذ

ويصيفيلبذ ُ ل ذ بُ لعةذ بُ ليفالةذ جرءلذ بُةرء ذ-ذذ بُ رأةة(،)1ذ وق اذ
بالس ئنري ة (-)2ذ رلقةذ آألوسذ غذ ملَّ ،ذو ئ ةذُلا :ذال لع يرذ نر" ةذ

صيفوسذُص ٍقذراجلِئذُّ ةذبُشرا -ذروذبُ ي ذ
ال الُ ير،ذ رجلةذُل قرمذاللية ير،ذ ل
ذيلج ِ
ريذعةةذبُلرس ذ هنرذعن ا ذع ي سذعة ةةذ
روذ نر،-ذّةذ رْذبُةرتضذعن ا ُّ
شليةة،ذخب فذ" يرذبُليذالذيا لفذعن ا ذُةذراا،ذوالذييفاقذي ة ذ-ذبيرتببر ذ-ذ
ٍ
لذشلف ِ
ذوالذحبا ذخلقذّةبذقر مذ راذيل ذبخلصيف ذة .ذ
الِ اي
لفذ بُةرء ذانرذالقيفسذّىلذي ا قذب ب:ذ ذجية،ذوّىلذو" ِةذ
يال ِ ريذ ا
بجل غذلذوبغذ ل ذيني ذب أل ةذوي ةئذبُةض اةذ ذبجليةذب خلىذ .ذ
وق ذالذي ض ذري-ذعن ذبُ رمي ذ-ذ رذروى-ذ ذي روعذعنصلذبُ ذ-ذالدذ بُةرء ذ
ّالذابس بلذ بُةرء ذالدذ بُيفبو -ذوُ ذيصريذ بُيفبو ذانرذحبرل ذ هنرذية ق ذيل ذ
بخلص صةذبُ ر نةذلذ بُةرء ذ ذبُ لعةذوبُةيفوية ذ-ذوبقلرذب ية ذ-ذلذ"مذبُقلآْذ
()1ذّعلببذبُقلآْذوال رلةذ( وويش)ذ/4ذ .475ذ
()2ذّعلببذبُقلآْذبُ لميذ(بُ عرس)ذ/2ذ.85
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بُ لميذأ ذر-ذالدذ بُيفبو ذُ صلذةُ ذبُليذرقيفُةذجل ر ذوُرذورىذق صةذقا ل ذ ذ
ذ ةذبُ ال،ذوية ل ذعاق سذبحل ة،ذ
الل،.ذب ْذَت ذلذبُيفبوذي يفوبذيا
ويي وذواثقةذبُ رقذ .ذ
رسذوييفوطذييفس ذعلىذ
وق ذشغلينذأيفي ذيق مياذبُشرا ذب رلذاللبءسذبُل ُّ
ذوييفوطذبُلرس،ذيل ذبإلشروسذبُيتذ يال سذق رذ ذيلي بذ
ب رلذاللبءسذييفس
ل
بذروذخص صةذ
بال رُنيذلذشير سذبُشرا ذّةذالذأي ذلذبُل لذبحل ذيلي ٌ
أتُ ٍ ذ ة رذبي ُِّةق،ذالاذالذال ل ذ ذقذص ٍ ذ قصيفذ-ذوآ ذ ذوآ ذو"ربذع ذ"ربذ
عنة ذﱡﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﱠ ( .)27ذ
ِ
وذّيلذ ذ يفْذبُشرا ذ وج ذةبذحل ة ذ-ذ
و ق ل رذرقيفل ذق ذيا ل
صاريذ رذي ر ل
رذيلويذبال ذجليلذ(-)1ذلذر ذقيفُنيذويلجاةذبال ذبجليف ذ()2
ذيلجريذ
ألي -ذق ل
ل
ل
ةُ ذّشرواتْذابوع رْ،ذيا الذاثل ي رذعلىذروالنرذعلىذبُيفجةذبُ ريل ذ
اإلش رة األوىل:ذو" ةاذبُشرا -ذبحل ذ-ذلذسلعةاذ ِ
رينةذب ُة،ذوهلةاةذّىلذ

ي ُّنيذاللبءسذبُلرس،ذبس ر بذُ يفوأيرذلذ راذةُ ذ-ذيي ذبحللسذبُشليةة،ذوواللةذبُ مذ
بُصيف ذْ-ذوييفقُّ رذُ قيفطذ" يرذلذب ذجللميةذعلىذعر سذبُيفبقغذب "لبذلذ رلة .ذ

()1ذجر غذبُ رْذ53/16ذو رذال ار.ذ ذ
()2ذألب ذبُ مذلذعل ذبُ ة مذ423/2ذجل رلذبُ ي ذرِبذبُةلجذع ذبُلمح ذال ذعل ذال ذحم ذبجليفأليذ
(بُ يفىف ذ597اد)ذل.ذع ذبُلألبقذبُي ي،ذط1.ذ بوذبُ ربذبُ لِبذ–ذالمولذ1422اد.ذ ذ
جملة العلوم العربية
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حذبُقص ذة-ذ ذ
والذش ذرْذشأْذبُلرسذياي ذبُشرا ذ يرُشرا -ذذ رذيصل
ل
رالير ،ذوي ُّغذبُشرا ذوحبرةذع ذر ُةذبإل بلةذخلص ذبُلرس ذ -ذبُص لِيقذييفس ذ
-ذ ُ ااذبحن ر ٍألذوع امذل باة-ذلذ ةذبُليقب،ذَت ذةُ ذ اغلهةرذلذيق ميةذ
رلذاللبءهترذق اذب رلذاللبءسذييفس ذذلذبُل ل،ذّةذيقيفلذروال ذﱡﲖ
ب ذ
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﭐﱠ -ذذو أْذ ُ رْذ رُةذ
يقيفل ذوةُ ذبُ يفقغ،-ذاذي ة ذﱡﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ض،-ذاذُرذ رلمذبُةرجأسذ
ﲪ ﱠ -ذو أْذُ رْذ رُةذيقيفل ذوةُ ذبُةرت ذ
بُيتذيلمج يرذبُةرء ذﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﭐﱠ بب ال ذ -ذايفذروذبُ ي ذلذ
ذبحلق ﭐﱡذﲲ ﲳ ﲴ ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹﱠ.ذ ذ
ووبي ذ
ل
ني-ذّىلذبُن قذابحلا
ىل -ذيل ريذُّ ة،ذيقيفل ذ
ورس ألسذُلُ ذال روسذ الال ذعرشيفو -ذومحةذهللاذي ر ذ
رالذر هْذبُش ِ
هِ
ذا قديرذيأوب ذرْذي ِق ذ ُِ ا ذعل ِ
هرا ذ رْذيظا ُّ ِ
ىذا قِيرذيديفقغذ
ا
وبُظ ا
ِ
ِ
يفس ذ-ذعل ِةذبُ ه اذم.)1( -ذي ذري ذبُ سذبال ذعرشيفوذ
سذةُ ذ لب ةاذُا ا
ع ا
ةُ ذّْذملذي ذبُ ةذ ذيق ميذبُشرا ذب رلذاللبءهتر؟ ذ؟ ذ
يةرجؤ()2ذذبُشرا -ذذبحل -ذذالر يفلذ ُ اذ رذ رْذ ق ذ
اإلش رة الث نية:ذذ ا
ذ-ذذمبيفجبذ يق ميةذ ب رلذ ييفوطذ ييفس  ذ،-ذ وّةبذ ابحلق قةذ رذ
بس
()1ذبُ اليلذوبُ نيفيلذ.257/12ذ ذ
( )2ذ جرءذلذ ج ذبُلغةذبُ لال ةذبُ رالسذُل يفوذرمح ذخم روذع ذبحل ذع لذ(بُ يفىف ذ1424اد)ذ
مب رع سذيليقذع ا ذ يةرجأذالدذي ةرجأذيةرجؤب،ذيييفذ ِ
ةرجئ،ذوبُة يفلذ ا ةرجأذالةذ•ذيةرجأذي ٌْذ
اا
ا
بذال صلحيرلذبحل يف ة-ذذيةرجأذ
اب ل ذ ا روعذيرجأ ذيايفجئ ذالاغِمذمبرذملذي ذي يفقل ةذ
ل
يةرجأذبُش ا
بُلصيفصذاليفجيف ذقيفبلذبُشلأة ذط1.ذعرملذبُ بذ1429ذاد-ذ2008م.ذ
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رالذ اثل ر-ذذاثال ةا،ذ ي جلىذ الرببءسذ بُ ي ذ-ذذييفس ذ

ذ هبرذ بُشرا -ذذب
بُص يقذ .ذ
ذا ِيذبُلبأليذومحةذهللاذي رىلذّىلذبالس اللذعلىذ يفْذبُشرا ذوج ذ
وق ا
يبذبُه ِليذ
ابُق ذابُصةةذ ذرالير ،ذقرل ذ وُيفذ رْذالبذبُقيف الذار ِ اوبذع ِ ذبُ ه
صِ ِل
ِذ ِ
ِ
رلذالنيذرْذي ا يفْذ ِ ذرالِير،ذ
لذبحل ا
لذبُ ي ذُ رْذقديفُاةاذ ا هجةاذقرأ ةاذوالذيد دةرو ا
والنيذرْذالذي ا يفْذ ِ ذرالِيرذو ِ نئِ ٍلذالذيد دق ِ
ىذهللبذبُق ِذرادٌل (.)1ذ ذ
رذيلجاةذراليفذج ة ذل-ذلذر ذ
ر رذّْذ رْذبُشرا ذ ا ًّرذلذبُي ()2ذذ
ل
بُقيفُنيذبُللي ذووبنرذ ُل ربذبُلويذع ذوسيفلذهللا ذ-ذالىذهللاذعل ةذوسل ذ-ذرلةذ
بذييفس ( -)3ذرقيفل ذّْذ
ة لذ ذي ل ذلذبُي ،ذيل لذر هْذر ا ذار ا
اريذةُ ذيق ذي يفْذيق ميذبُصيب ذ -ذبُشرا ِذ ذ -ذب رلذالل ِ
بءسذبُلرسذبس وبجرذ
ل
ذهللاذي رىلذهل ذحنيف ذّ رلذبُ ا ذو رينةذبُ ُ ا،ذّةذبُصيبذلذبُي ذالذ
ين قذ ذيلقرئة،ذوّْذ رْذا ًّرذلذبُ بو ( )4ذو ذرالير -ذذ رذيصلحذ
ب يةذبُ لمي ذة-ذألاي سذلذ غذبُ ُ ا ذ-ذروذ ىتذ ذ"مذرالير-ذيإلةذالذي أيىذ نةذ
رسذوييفوطذبُص يقذذ ىتذيق ل مذالبذبال رلذعلىذ
ٌاذلة ذّىلذاللبءسذبُل ُّ
ةُ ،ذوهللاذرعل ذ .ذ

()1ذ ةري ريذبُغ ب-ذبُ ة مذبُ مذ .444/18ذ
()2ذجر غذبُ رْذ.53/16ذ ذ
()3ذبُ رالقذ.59/16ذ
()4ذبُ رالقذ.55/16ذ ذ
جملة العلوم العربية
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ذ بُقيفلذذﱡذذﲲ ﲳ ﲴ

والذ روىذ يلقرذ ال " رذ جيفالايذ النيذ رْذ ي يفْذ ةُ
ﲵﲶ ﲷ ﲸ ﲹﱠ،ذخرببذع ذألوجذبُلرس،ذروذخرببذع ذبُشرا ()1ذ،ذ
ّةذبُةرجأسذار ة،ذوبحل لسذ لج ةذعلىذ اذ رل .ذ
املوضع الث لث والرابع :ق ل هللا ﷻ:
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ
ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ

ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱠ (.)31
الذألبلذبُ رقذ يفيلب،ذوالذألبُمذب ب:ذ ل ي ة،ذوالذألبُمذر خنةذبُةضرئريذ
ي صرع ذ ذال مذبُلرس،ذويل لةغذشليير،ذويا ذ رهتر،ذوالذي بلذلِ يفسذبُيفس ذ
ي نرقلنير،ذيض ذ لاذ ني ل ذ ير،ذويرتب ىذ الا ذّىلذب لرسذبُ ي ذيرتيلبذ
هل ذ لرذمب ل،ذوييفق ي ذلذ ص سذبالع لبوذبُ يفغ،ذويلجئي ذّىلذق يفلذ
ب علبوذإبيقرعي ذلذلةسذبُ لو.ذو ّمنرذمسه ذقيفهل ل ذ لباذوهللاذرعل ،ذ ْذقيفهل ذ
ملذي ذعلىذوجةذبُنص اةذ وبُني ذع ذبُن ل،ذوُ ذ رْذعلىذوجةذبُش ريةذ
وبُ م (،)2ذروذ هن ذب ل ذهبل ذبُ ي ةذُليفايفلذّىلذوؤيةذييفس ذذذ رذ

يل ريذال ضذبُ ةرسمذ .ذ
الذش ذرْذيلب ذخ ئةذبُلرسذّىلذرمسرعذبُن يفسذوينرقلي ذّايارذعلىذوجةذ
بُ لذق ذبس رروذ"ض يرذيرس ة ارذسلي رذّىلذيل ذبحل لة ذيجرءلذ بُةرء ذ-ذ

()1ذينظل ذبُ رالقذ.60/16ذ ذ
()2ذحبلذبُ ليفمذُل لقن يذ.190/2ذ ذ
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بُ رأةة(،)1ذوق ا ذبالس ئنري ة( - )2ذ آألوسذ غذ ملَّ ،ذ ةصاةذع ذيل ذ
بُ لعة،ذ ِ
رتمجةذع ذةُ ذبُغضبذرالنيذيلمجةذ .ذ

وق ذول ذبُ رقذعلىذّاللبألذ ضلسذبُ لذوخ يفويةذورال ذبُؤملذعلىذبُلرسذعربذ
خصرئصذبُرتب ب،ذي لربذ الدذ ملَّ ذوةُ ذُِ رذ ياضة ةذ ذسلعةذوقيفعذبجليفببذ
عق بذوقيفعذبُشلطذال ذية م،ذالاذ ألةذ صاذالةذروذ لبيقذُةذلذوبقغذبحلرل،ذ
و أْذال ذبإلحيرءبلذُدذ ملَّ ذملذي ِ ذابُ ش ذع ذّظيروذسلعةذبُلرسذو لايرذ

علىذينة لذخ يرذوّس رلذبُن يفس،ذ ىتذبقرتلمذهبرذ بُةرء ذُ ل ذةُ ذبُ رْ .ذ
وانرذي ضريذجل رذرْذ"لضذ بُةرء ذبُقرتلةذ الدذ ملَّ ذي يفجةذّىلذبُرت ذعلىذ
أ ل ذبُيفقمذبُيفبقغذالنيذبُشلطذوبجليفببذحب وذي يفْذبُيفقمذاةلب،ذوا لبذجن ذ
بُةرء ذمبررالةذبُ يف ذبُ نيفيذُدذ ملَّ ،ذو ملَّ ذمبررالةذبُ يف ذبُ نيفيذُدذ بُةرء ذّةذ
ّْذ ذ ني رذي ىذحنيفذبهل فذةبية،ذي آألوبْذعلىذبإلابلةذع ذحلرقذبجليفببذ
ابُشلطذال ذيرااذأل ينذرُ ذة -ذالغضذبُنظلذع ذبُ لضذُ ذ رذالنيذبُشلطذ
و رذس قةذ ذينرقلي ذويل ِلق ي ذبخلرب.ذذ ذ
وق ذجرءلذ بُةرء ذلذال ذب يةذبُشليةةذ ليني ذروالنرذلذ ل يرذﱡﭐ ﱁ
ﱂ ﱃ ﭐﱠ وا ذ ي لقذ ابُلرس ذ-ذ رذ س ذق-ذذُ ش ذ ي روعذ بحل ،:ذ
واثل ي رذ لذ وس ذ ب يةذ بُ لميةذذﱡ ﱒ ﱓ ﱔﭐﱠذذوا ذ ي لقذ ابُن يفس،ذ

()1ذّعلببذبُقلآْذوال رلةذ.481/4ذ
()2ذّعلببذبُقلآْذبُ لميذ(بُ عرس)ذ/2ذ .85ذ
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وي ش ذ لُ ذع ذبل بمذبُيفقمذالنيذوؤي ي ذييفس ذ ذوّعظر ي ذُةذ
ويق ي ذري يي ذرالبذحل نةذومجرُةذعل ي .ذ ذ
بل بمذبُيفقمذالنيذبُشلطذوبجليفببذايفذ رذ لققذبُةرجأسذبُقصيف سذُل رقذ
الدذ بُةرء ذ وْذ بُيفبو ذ غذ ذملَّ ،ذوق ذين ةذار بذبُ ة مذبُيفس ذّىلذةُ ذ
وذيقيفل ذ"وق ذ رْذهلل ذبُةرجأذسذ ذييفس ذهل ذوا ذ شغيفاللذمبرذيق نةذ
وأي لنةذرالارذبُش ي ذلذلةيفسي ،ذوالبذ رذ ر ذبُقلآْذبُ لميذلذقيفُة ﱡﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﭐﱠ (ذ،)1ذ
وُ سذُل ةرجأسذ ص وذلذبُرت بذّالذ بُةرء ذ رذيلى،ذوهللاذرعل ذ .ذ

وبألب بذعلىذظرالسذ لفذبُ يففذعل ةذالدذ بُةرء ذبُ بخلةذعلىذ ملَّ ذأت ذ
مجلةذ(يل رذمس مذمب لا ذروسلم ).ذّةذّْذ بُ ق يل ذقرُمذب لرسذبُ ي ذُ يفس ذ
بخلجذعل ي ،ذي لجذعل ي ذوا ذعلىذيل ذبحلرُة،ذيل رذ ورينةذر ربلة،ذري ذ
رعظ نة،ذو ا ِاش ذهل ئ ة،ذومجرلذأل ةذو ذمشرئلة (،)2ذوةُ ذ رذيلجريذ
يفهنرذعرأةةذالذبس ئنري ةذ .ذ
يرُلرسذ ييفوذ مسرعيرذ مب لا ذ روسلم ،ذ وا ذ ييفوذ وؤي ي ذ ّاي ذ ق ،ذ
ذعلوارذ
وةا ِال ذع ذس ر نيذيق لغذويا ذجملل ذوؤيةذوب س،ذيق ذا مذُ يي
ا

( )1ذبُ ة مذبُيفس ذُلقلآْذبُ لمي ذ 253/7ذحمل ذس ذأن روي،ذط 1.ذ بوذهنضةذ صلذُل رعةذ
وبُنشلذوبُ يفأليغ،ذبُةجرُة-ذبُقرالس-ذذينريل.1998ذ ذ
()2ذبُ رالقذوبُصةاة.ذ
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ى ذ -ذالذيصلريذانرذحبرل ذُة يفوارذ
ني .ذيدذ بُيفبو ذ-ذذ رذيل ذ
لذ رانهترذةُ ذسن ذ
وُةق بهنرذعنصلذبُ لعةذوبُةيفويةذبُه ِ ةذهب رذ بُةرء  .ذ
وا لبذَت ذ بُةرء ذ غذقلين يرذ ملَّ ذعلوس ذبُشي ،ذي ق ي رذوبوبلذ أهنرذ

ةل اتْذالي رْذ
هل رذوا ةرل،ذويلاقي رذ وبوبلذ أهنرذهل رذخر رل،ذونرذ ل
جرةال رْذّىلذبُقصيف ذالقيفسذي ئ ذج لذبُشي ،ذوهللاذي رىلذرعل ذ .ذ

املوضع اخل مس :ق ل هللا ﷻ:

ﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
ﲩ ﲪ ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﱠ (.)50

رْذةُ ذبُشي ذعلىذّالذأتوياذييفس ذ ذوؤايذبُل ،ذوقنرعةذبُل ذ
الق ةذالبذبُؤلِولذبُليذالذي ليةذال ا ،ذوقنرعةذبُل ذ لُ ذالضلووسذبإلير سذ نة .ذ
و ذبإلشروبلذبجلللةذلذبُ رقذبُ رشلذُأل بسذ ملَّ ذانرذال ر اْذرْذيل ذ
م ذﭐ

بُلاظةذ(حلظةذبخل صذوبُةلج)ذ رلمذ ليق ةذ ذييفس ذ ذالشغ ذ
ﱡﭐﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ.ﭐﱠ،ذياقهقمذ ملَّ ذبقرتبْذحلظةذوقيفعذبجليفببذ بوجغذ

ّىلذوال ذاللاظةذ صيفلذبُشلطذ جرء ذبُلسيفل ،ذوالذي يفْ-ذعر سذوعق ذ ذ-ذ
راذةُ ذ ذبُ لعةذوأ ل ذبُ ذيق ذُ وذذلذبُ ج ذالضغذسنني،ذ
ّالذ ا
ي رينذ ذانيففذبُ رانسذ رذي رل ةذبُ جني،ذ وب اى ذعل ة ذ ذرْذسجنةذ
َّ
صيفوذةُ ذبالقرتبْذال ل ذ
بُ ر ِولذةُ ذ رذ رْذّالذظل رذ رال ،ذيأيمذ مل ذُ ل
بُ ذالنيذبجليفببذوبُشلطذ .ذ
ني ذ-ذ ذبق نرصذبُص ل يقذذُ ل ذبُةلاةذبُن ظلس ذ-ذرْذبُغريةذ
وبُظرالذبُ ل ذ
ُ يةذُ مذبخللوجذ ذبُ ج ذوبُ الوذ ذق يف ذالق وذ رذا ذّظيروذبُرببءسذ
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ذيل ذبُ ي ةذبُش نةذبُيتذو ةذهبرذب لرسذبُ ي .ذي رْذأل ةذ ذبُلسيفلذبُلجيفعذ
ّىلذبُل ذُ ؤبلذبُن يفسذع ذّظيروا ذ الئاذاللبءيةذﱡﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ
ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﭐﱠ .ذويل ذر روسذرخلىذعلىذاللبءسذبُظليفم،ذع ذ
يفل هِ
ِ
مذ
ذبَّللاذعنةا،ذقرل ذقرلذو اس ا
ذاليدلسذو ِب ه
ذبَّللذالهىذهللااذعل ةذوسله ذ«ُيفذُِر ا
رِِب ا
ِلذ بُ ِ ج ِ ذ رذ ُِوذ ييفس ،ذ ااهذ راتِينذ بُ ِ
هبع ذ ج داةا»(ذ،)1ذ وق ذ بُ سذ
ا ا ا
ل
بُ خمشليذانرذحملرذال ي رذقرلذ وي ةذ ُ اذعلىذر لْذبالج ير ذلذلة ذبُدُّي ذوبجبذ
وجيفبذبيقرءذبُيفقيففذلذ يفبقةير (.)2ذ ذ
والذش ذرْذب ل بذ ذر ب ذبُ ذبُ ر نيذ غذ ذملَّ ذانرذّمنرذا ذ
بُةرء ذالذ بُيفبو ذ ْذ بُةرء ذي آألوذ غذ ملَّ ذلذبإليصرحذالقيفسذع ذبُليةةذ
بُنة ةذ ّىلذ احت ُّذققذ بُغريةذ بُن ظلسذ ذ ةُ ذ بخل ص،ذ رذ يال ريذ ّىلذ ي قذ
بحل :ذبُ قذهلرذعلىذبُ رالقذعل ير .ذ
بُةرء -ذانرذعرأةة(-)3ذ ل قةذ غذبحل :ذوبُلاظةذرمتذبي رق ذ وذ
لي ذّىلذّظيروذبُرببءس،ذويشة ذ"ل لةذذ ذ
يصيفوذبُيفبقغذبُ ينذبُ لشذبُ ل
ل
رع رءذلة ةذيلب مذالة اذسجنةذظل رذعلىذرعنيذبجل غ .ذورع ذبُ وسذ الدذ

()1ذووب ذبإل رمذبُ رويذاللق ذ،6992ذاببذوؤايذرا ِاذبُ ُّ ج ِ
بُشل ِكذبُ رب ذبجلر غذبُ ن ذ
يفْذوبُة ر ِذو ِل
ا
اا
بُصا ريذبُ صلذ ذر يفوذوسيفلذهللاذالىذهللاذعل ةذوسل ذوسننةذوراي ةذ(اا ريذبُ روي)ذحمل ذ
ال ذّمسرع اذرِبذع هللاذبُ رويذبجل ة ،ذل.ذمح ذألامذال ذانالذبُنرال،ذط1.ذ بوذأيفقذبُنجرسذ
( صيفوسذع ذبُ ل رل ةذإببريةذيلق ذحم ذيؤب ذع ذبُ رق )ذ1422اد.ذ ذ
()2ذبُ شرفذع ذ قرئقذ"يفب ضذبُ ن ياذ.477/2ذ
()3ذّعلببذبُقلآْذوال رلةذ( وويش)ذ/5ذ،6ذّعلببذبُقلآْذبُ لميذ(بُ عرس)ذ.92/2
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بُةرء ذﱡﭐﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ.ﭐﱠذُ أ ذُ ي ذبُ الُةذوي جلىذبإلشروسذ.ذ
اذبس لذ بُةرء ذالدذ بُيفبو ذلذ"مذبُ وسذبُشليةةذأ ر ذ -ذوُرذجرء ذبُلسيفلذ.ذ
ُرتىذبُة يفوذبُليذيلابذال ل ذبإلشروسذوحياذعق سذبحل ةذبُقصص ةذبُ نةذ
بُلبئ ة.ذ ذ
وبألب بذعلىذظرالسذ لفذبُ يففذعل ةذالدذ بُةرء ذبُ بخلةذعلىذ ملَّ ذأت ذ
بُةرء ذانرذأرويةذمجلةذمجاذق لير ذقرلذ بال ذع ةذ لذيضرع ذال ذب يةذ
حملويرلذي يرذظرالذبُ مذوي لذعل ير،ذوبُ الذانر  .وقرلذبئدا ِيفينذالِِة،ذيل رذ

وااذبُلسيفلذلذّخلبجةذُّ ة،ذوقرل ذّْذبُل ذق ذر لذرْذختلج،ذقرلذُة
ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﭐﱠ( .ذ.)1ذوُلُ -ذريضر-ذالذي قذ بُيفبو ذلذالبذبُيفبغ .ذ
ﱡ

املوضع الس دس :ق ل هللا ﷻ:

ﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ

(.)55

وو لذال ذب يةذبُ لميةذعق بذمتنُّ ِغذييفس ذذع ذبخللوجذ ذبُ ج ذ
ىتذي أ ذبُل ( )2ذ ذاللبءيةذال ؤبلذبُن يفس،ذويؤاِلذبُل الذبحل ذلذةُ ذ
()1ذبحمللوذبُيفج ذلذية مذبُ ربذبُ ي ذ.251/3ذ ذ
ريذبُلبجري،ذُ لبذييفس ذ نةذرْذَي لةذ
( )2ذ بُلب ذابُل ذانر ذبُل ذب رب،ذ وُ سذبُ ي
ذعلىذبُل ل
ل
ربذ(بُلايْذال ذ
علىذخ بئ ذب وض،ذو لةذ رْذق اذةُ ذخرُصرذُل ي ،ذ وب ْذيلي ذبُل ذب
ل
بُيفُ )ذبس اةذُنة ة ذبُ ة مذبُنمذلذبُ ق سذوبُشلي ةذوبُنيجذ7/13ذ /ذوا ةذال ذ ص ةىذ
بُ ل ذط 2.بوذبُة لذبُ رال-ذذ شقذ1418اد .ذ
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بُ رقذ بُي ِلذ بُ

ذ الدذ بُةرء ذ ُ ش ذ عربذ يل ذ بُةرء -ذذبُ رأةةذ()1ذ،ذ

وق ا ذبالس ئنري ةذ(-)2ذلذمجلةذ يدذل ه رذ له ذةا .ذع ذالليفغذاقةذبُل ذ وجةذبُ رمذ
لذر رلةذييفس ذبُص يق ذ،ذّةذ يا ي ذ بُةرء ذلذأ ل ذعنصلذبُ ذالنيذ
ب ي رلذبُر اة،ذ لذر لذبُل ذﱡﭐﱖ ﱗﭐﱠذ لووبذالشلطذ ملّ ذﱡﭐﱜﭐﱠذ،ذ
وايفالذّىلذجيفبهبر ذﱡﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱠ ذ،ذ وبُ ُ اذبُ بع ذُقص ذ
بُ الُةذلذ بُةرء ذالنرءاذبُرت بذعلىذ لفذبُ يففذعل ةذبُق ل ِوذق ليرذالنيذر لذ
بُل ذوالنيذ بُةرء ذ غذمجلةذ خيفهلر،ذوبُ ق يل ذ يجرءذبُلسيفلذييفس ،ذوقرلذ
رجبذبُل ،ذيقرمذ يف عرذرااذبُ ج ،ذ بع رذهل ذ-ذ لةذ رْذ ررال ي ذو يفبغذ
اق ي ،ذاذُ سذا رالة،ذو خاذعلىذبُل ،ذيل ر .ذّخل (،)3ذير سليفبذبق ضىذ
بُرت ذ رذيلى،ذيالفذمجلةذمجا ذقة بذّىلذب ا ،ذوُلُ -ذريضذر-ذالذيصلريذ
انرذ بُيفبو ِ
ذبُلخهةذحبرل،ذالاذُ سذّالذ بُةرء ذ رذيلى .ذ
ذيصلحذرْذ رذش ذبُل ذ ذ
وأت اذشلطذ ملّ -ذ خيف ُِةذ بُةرء ذ-ذَت
ل
ييفس ذّمنرذايفذبي ب اْذعقلة،ذوينيفعاذُغرية(،)4ذوملذي يل ذ ا ذأل ة،ذوالذ
()1ذّعلببذبُقلآْذوال رلةذ( وويش)ذ/5ذ.12
()2ذّعلببذبُقلآْذبُ لميذ(بُ عرس)ذ/2ذ.93
()3ذّعلببذبُقلآْذوال رلةذ.11/5ذ
رانذي له ةا ِذهبر،ذيأجرالةا ِذجب ِ ِير ذبُ الذبحمل ذلذبُ ة مذ،390/6ذ
()4ذ ذ رْذبُ لِ ا ذيد له اذالِ ِنيذُِ ا
وبُ الذبُ ي ذلذية مذبُقلآْذبجمل ذ605/2ذ ِبذبُ رسذرمح ذال ذحم ذال ذبُي يذال ذعج ةذ
بحل ينذب جنليذبُةرس ذبُصيفلذ(بُ يفىف ذ1224اد)،ذل.ذرمح ذع ذهللاذبُقلش ذوس ْ،ذلشل ذ
بُ يفوذ ذع رسذأل -ذذبُقرالسذ1419اد .ذ
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مجرلذ نظل ذ ورلةذ رمنرذ قرلذ ُةذذﱡﱞ ﱟ ﱠ ﱡﭐﱠﱡﱛ ﱜﱠذذالذذمل ذ
وآ (.)1ذ ذ
يدذ بُةرء ذييف ذال رالغذب ب،:ذويةصريذع ذقيفسذو" ةذبُل ذلذسلعةذ
ي لميذ ييفس ذذ ذوي لميةذ وي يفيضةذ ع رذ انُة،ذووب ةذ لذ بُ رْذ وبُ رلةذ
ب ل بذُة .ذ
املوضع الس بع :ق ل هللا ﷻ:

ﭐﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ
ﳔﳕﳖﳗﳘﱠ

(.)63

أت ذال ذب يةذبُشليةةذلذ لغذ شي ذ ٍل ذاثئلذبإل رس،ذ وذوجيفعذ
ّخيفسذييفس ذال ذأيفلذ" ربذلذسة ِلذجلبذبُِمس،ذوالذش ذرْذشيفقذي قيفبذ
 ذُ ن ةذ م ذوخبراةذرلةذيق ذر ا ذ نلذأل ،ذّبريةذّىلذبس شرو ذمبرذ
َيل يفلةذ ذِ مسذ .ذ
ربذييفبوب،ذ"مذ
ذرْذي يفْذشيفقي ذا ذريضرذّىلذب ااذ وب
و ذبُ
ل
ب،ذوييفج رذ ة عرذ ذخ لذبجملرعةذ
رْذّخيفسذييفس ذ ذرييفبذحي ليفْذنلرذ م
ُّ
()1ذ ُرذ خاذال ضذبُ ل رءذعلىذال ضذبُليفك،ذو رْذ رذبا ذبُل ذ ذ ر ة،ذيل لذُةذال ذ
ب ية،ذوبس ا ذبُل ذجيفبالة،ذو الذالبذرْذذبُل ذملذي ذ ذقل ةذُرذورىذمجرلذايفوية،ذالاذ
جاذعل ةذبُليذي نيذُةذُرذ ل ة ذية مذآايلذ ذبُقلآْذبُ لميذ( يفعذب ذ ؤُةرلذبُش خذ
ه
ذ
حم ذال ذع ذبُيفارب،ذبجل ءذبخلر س)ذ155/1ذُلش خذحم ذال ذع ذبُيفاربذال ذسل رْذبُ
بُنج يذ(بُ يفىف ذ1206اد)،ذل.ذبُ يفوذحم ذالل رج ،ذلشلذجر ةذبإل رمذحم ذال ذس يف ،ذ
بُلايض،ذبُ ل ةذبُ لال ةذبُ يف ية.ذ .ذل.ذ ذ
جملة العلوم العربية
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ذﭐﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

بحمل لةذمبيفجبذهت ي ذبُ ي ذهل
ذابلذي رتحييفبذ ذعنرءذبُ ةلذروالذاذخيربوبذ
ﲰ ﲱ ﱠذ ذحب وذّهن ذملذيي رذهل ٌ
رابا ذهب ِل ي ذال ا ،ذالاذ رشلسذش ذيفبذّىلذ رال ي ذوجاذلةيفسي ،ذ يرتج ذبُنظ ذ
بُ لميذةُ ذ ذخ لذّيرروذ بُةرء -ذبُ رأةةذ(-)1ذ خيفالذعلىذ مل ،ذوبُ رقذ
ييفجةذ الُةذ ملّ ذ غذشلأيرذ وج يفب ذّىلذ الذ ييفوذوجيفعي ،ذويل ذبُةيفويةذ
ل
ّمنرذي ئ يرذ بُةرء ذ رذجرءذعل ةذبُنظ ذبُ لميذ وْذ بُيفبو ،ذوهللاذرعل ذ .ذ
و أينذإبخيفسذييفس ذ-ذّبريةذّىلذييفيلا ذووجلي ذةُ -ذق ذقص وبذ
ب ذ -ذلذ
قص بذّىلذبس ر روذةُ ذ ذ -ذبُنغذبحمل ذا ذ -ذييفوذوجيفعي ذ وبُيفق ا ذ ل ي ذ
ذرخ ي ذالن ر نيذوع مذبلة ر ةذعنة.ذ ذ
خل لةذع مذرال ي ذبُ
رذأيفيمذلذبُصر وذبُ صذة-ذية ميةذو"مار-ذملذرقغذعلىذ
وعلىذ رلسذ ل
ش ء ذي لقذرسلبوذّيرروذ بُةرء ذ وْذ بُيفبو ذ خيفالذعلىذ ملَّ ذبحل ن ة ذ -ذلذ
يفببغذبقرتبهن رذلذبُ يفوسذبُشليةة ذ-ذالذلذالبذبُيفبغذوالذلذ"مذ ذ-ذملذرقغذّالذ
علىذ ل رلذُ ذق بذمي ذبالس ئنرسذهبر،ذ وذبل ةذّىلذرالذ بُةرء ذانرذ
يقرل ذ ي وذرهن ذلذ خل ي ذعلىذ رال ي ذ -ذوقذاذرْذية ُّ يفبذ رعي ذ -ذعرجليف ذ
ذيقلوذ ن اةذعني ذ رذملذأيييفبذع ي ذ صلذرخ ي ذبُصغمذ ي .ذيي ذ
رْذبُ اذق ل
ي ل يفْذ ُّ ةذ رْذ يلساذ ي ذ رخرا ذ بُصغم ذ ُ رُيفبذ ُةذ وهل ،ذ وا ذ ي ِ ا وْذ
حبةظة (.)2ذ ذ
()1ذّعلببذبُقلآْذوال رلةذ( وويش)ذ/5ذ،17ذّعلببذبُقلآْذبُ لميذ(بُ عرس)ذ .95/2ذ
()2ذلذظ لذبُقلآْذ.2016/4ذ
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ويقرتبذار بذبُ ة مذبُقلآينذُلقلآْذ ذةُ ذ نيذقرل ذ ُق ذ رْذ
بحل يوذذبُليذجلىذال ني ذوالنيذرال ي ذرولذش ءذبس ق ليف ذالة،ذوةُ ذ ْذبُ يفْذ
رلمذ ل ةذّىلذ رذحي ليفْذ ي ذ ذألب ذوِ مس(،)1ذي رْذجيفبهب ذهلل ذبُ يفْذ
بُ ل ةذقيفهل ذﱡﭐﳎ ﳏ ﳐﭐﱠ (.)2ذ ذ
ي ذري ذبُ سذار بذبُظ لذو ذري ذال بذُةذ رهن ذلذ خل ي ذعلىذ
رال ي -ذوق اذرْذية ُّ يفبذ رعي -ذعرجليف ؟؟ذق رذ ذ ع ذ بُةرء ،ذوُ سذ ذ
الُةذ ملَّ ذّةذُيفذ رْذ ذ ملَّ ذملَ ذقرل ذ ي و ذ ْذقرليفْذ ملَّ
ذقرأغذابيصرلذ
ٌ
جيفبهبرذالشلأيرذيلقرئ ر ذي ذ ق ضىذُ مذبجل مذ ىتذيقيفل ذ ي و ،ذو ذري ذ
رخلذبخل بذرْذةُ ذ رْذ رولذش ءذبس ق ليف ذالة ؟ذّهنرذّشروسذ بُةرء ،ذوهللاذ
رعل .ذ
املوضع الث من :ق ل هللا ﷻ:
ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ ()66

ذبُيفببريذبجلل ل ذ ذس رقذب ب:ذوي رالا يرذرْذّخيفسذييفس ذذلذ
البذبُشي ذبُ لأألمذ نليفْذال نيذ رال ي ذع ذ صمذرخ ي ذبُ ليفبذ ذقِ اذ
بُ ي ،ذ ليصيفْذعلىذبل بعذبإلةْذ ذ رال ي ذالا ارهب ذرخرا ذّىلذبُ ي ذ ذ-ذ
بُليذالذي لييفْذرلةذييفس ذ -ذُ رووبذ وُ جل يفبذبُ رمذ ال ي ذ -ذّةذالذ

ِ
ِ
ِ
ِ
يفب.ذبُ اليلذوبُ نيفيلذ.17/13ذ ذ
()1ذبُمس ذوبُ مذسا-ذالِ ِلذبُ ِ ذالد ارذايءٌذسر ن ذةٌ -ذا ذبُ ه ا
رمذبُ جلا ا
()2ذبُ ة مذبُقلآينذُلقلآْذ.16/7ذ ذ
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س اذّالذةُ ،-ذوراليفا ذي ا لةظذويش ل ذلذبُ اة اِ
ُّظذحم لقر،ذةب لبذو ل لبذّايا ذ
الة ل ي ذبُشن ةذرخ ي ذ-ذييفس ذ .-ذ
ُ ذُرذ ملذَي ذي قيفبذال ل بذ ذبُ ل ذاب لذبُيفبقغذال ذرْذرخلذعل ةذ
رالنرؤ ذ اذس ا (،)1ذوُرذ مل ِ
ذَي ذالا ًّبذ ذالد رِ ِي ذِ ج ِاذبُ ِ مِس،ذبُهِيتذالذ"الذهل ذ
عنير (ذ-)2ذختل اذ يفقةةذبُ ش ل ،ذوال مذ نةذاليفب وذبُيفبيقة،ذوبُن اقذ نئلذ
يق ض ذبُ لعةذلذبس ر روا ذةُ ذبُ ل ا ا،ذوبُ نرءذعلىذيل ذبُ يفب و،ذ وْذ
يلكذبُةلاةذُلرتبجغ ذيأع يف ذ عي ا ذو لةيفبذُة (.)3ذ ذ
وُ ع ذ الُةذيل ذبُ لعةذبخلرأةةذي يفيذبُ رقذةُ ذبحل :ذبُي ،ذوايفذ
آييف ذ يفاقي ،ذُ قة ذّىلذ رذيليبذعل ةذوايفذب ا ذُ يي ذ لةذيصليريذابُيفبيقةذ
بُيتذجي وبذلذبل بعير ذ(يل رذآييف ذ يفاقي ذقرلذ .).ذ
وا لبذَت ذ الف -ذبُ رأةة(-)4ذا ذب ج وذابالل جرمذوبالي رقذ غذ

بحللف ذ-ذذ رذس قذبُقيفلذابألب ذ-ذوي جلىذرالارذلذ ع ذأ ل ذبُ ،ذويلمجةذ
بحلرُةذبُنة ةذبُ ا لة سذ .ذ
()1ذذبُ ة مذبُقلآينذُلقلآْذ.18/7ذ ذ
()2ذية مذبُقلآْذبُ ظ ذ399/4ذ ِبذبُة بءذّمسرع اذال ذع لذال ذ رمذبُقلش ذبُ صليذاذبُ شق ذ
(بُ يفىف ذذ774اد)،ذ ل.ذ سر ذ ال ذ حم ذ س ة،ذ ط2.ذذ بوذ أ ةذ ُلنشلذ وبُ يفأليغ1420اد-ذ
1999م .ذ
()3ذذبُ الذبُ ي ذلذية مذبُقلآْذبجمل ذ611/2ذالال ذعج ة.ذ ذ
()4ذّعلببذبُقلآْذوال رلةذ( وويش)ذ/5ذ،20ذّعلببذبُقلآْذبُ لميذ(بُ عرس)ذ .96/2ذ
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وبُ ذبُ ليفبذبإلحيرءذال ِلةذانرذايفذأل ذاحلدث الس بق على "الف "،ذ
بُ يفيذريضرذق ليرذ ذبُ رق،ذي قذ لياةذ يرذبي رقرذابوعر ذةُ ذ ْذ
ِ
ذعنصلذُغيفيذلش ذلذبإليصرحذع ذيل ذبُةيفويةذبُ لي ةاذبإليقرع،ذالذ
بُةرء
بُيفبو ذبهلر ئةذبُ ِ
لعة،ذبُلخلذةاذبُنةس.ذوةُ ذ رذآال ذبُنظ ذبُ لمي،ذيقرلذي رىل ذ
(يل رذآييف ذ يفاقي ذقرُيفب).ذييفوبذوال ذر ينذ يلة،ذوهللاذي رىلذرعل .ذذذذذ ذ
املوضع الت سع :ق ل هللا ﷻ:

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱠ

(.)70

حب بذ نيجذبُ اوذق ذروجألذحتل اذ الُةذ بُةرء ذلذالبذبُيفبغذُاض لذ
ّىلذ ش يةذ لذ بُ اوذ بُررينذ بُ بخلةذ ي ةذ بُيفبو ذ علىذ ملَّ ذ ُ ق ذ بُيفبأللةذ
بُ رشةةذانرك ذُ جلىذ رذال ني رذ ذييفبوقذع ذقلب،ذيلمبجغذلذ ظن ة(ذ.)1ذ ذ

املوضع الع شر :ق ل هللا ﷻ:

ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ

(.)80

ِ
لجةذويروقةذلذلةيفسذّخيفسذبُص لِيقذ،ذالاذلذ
بُشي ذانرذميراذحلظةاذ
رهت ذ ِلير،ذ رذ رها ذ-ذسرالقر-ذ شي ا ذبُ ةلي ذلذييفس ذ ذية ذ ل ي رذ
ذلذرخذُةذعن ذ رال ي ذعنريةذخراة،ذولذبُشي ي ذحيلوا ذ راليفا ذ ذ
يةلي
ٍ
بُ ةلي ذلذ اذ ني رذ،ذوارذايفذ رذ للوا ذ نةذيقغذُل لسذبُررل ةذي ،ذوّْذ رْذ
()1ذيلبجغذصذ34ذ ذذبُ او.ذ ذ
جملة العلوم العربية
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لذب وىلذ الِل" ي ذو"ري ي ذولذبُررل ةذو" رذعني ذوعلىذ"مذوبرا ذيرُن جةذ
وب سذ .ذ
ذريذب ٍرلذيليفحذ نةذبس نقرةذ
وارذا ذق ذيق وبذب اذو رذعر ذُ يي ل
رخ ي ذر ِ
رلةذ رال ي ذووا ِة .ذّهن ذب ْذق ذيئ يفبذالاذبس أسذيفبذ وألاي سذبُ نيذ
وبُ رءذُل رُغة (،)1ذ ريذيئ يفبذ ذييفس ذوّجرال ةذهل ذرش هذأيسذال ِالُةذا غةذ

بالس ة رل (،)2ذوق ذخربذر لي ذلذبل بعذرخ ي ذ ذالنيذي يذبُ ي ذ وُيفذ
ابس بُةذر ا  .ذ
ّهن ذب ْذرش ُّذ رذي يفليفْذعالبةاذُل ي ة،ذورقلبذ رذي يفليفْذ ل اىذُلش !!ذ
ي ذا وء ذُلوحذوالذقلبوذُنةسذوالذ وب ةذ ال بْ .ذو رذايفذّالذبُةلقذ وبحل ْذ
وبُض قذوبُغ ل،ذوالذس اذهل ذّالذبُة عذّىلذي الُّلذب لذوبُ اوذع ذخملج،ذورىنذ
هل ذةُ ؟ ذ؟ ذ
ري يفْ ذ -ذلذيل ذبُلاظةذبُ لأأل ة ذ -ذعرأ ٌ ذرل بذُإلحيرءذاللُ ذبُل ريذ
وعيفانذ ُدذ ملَّ ذ ذ بُةرء ؟؟ذالذش ذرْ ذبُةرااذبُ ينذالنيذحلظةذأيسي ذ ذ
بُل ذوخليفاي ذجن رذي رويذاةلب،ذي ذيرااذوالذ يلة،ذو أينذهب ذييفوذبُ أسذ
رشلسذوق ذبل ووبذّىلذألبويةذي ر ريفْذب لذوق ذمتل ي ذبُةلقذوبحل ْ .ذ

()1ذبُ ضرويذ 173/3ذ
()2ذذية مذرِبذبُ يف ذ(ّوشر ذبُ قاذبُ ل ذّىلذ بايذبُ ربذبُ لمي)ذ299/4ذ ِبذبُ يف ذبُ ر يذ
حم ذال ذحم ذال ذ ص ةىذ(بُ يفىف ذ982اد)ذط.ذ بوذّ رءذبُرتب:ذبُ لِبذ–ذالمولذ .ل.ذ
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ريصلريذ انرذ بُيفبو ذ حبرلذ ذ ب يفبل؟؟ذ ق رذ الذ يق اذ بُ رقذ وبُقرمذ
،ذوالذيقلذّالذ بُةرء ذبُيتذآالارذ
وبُغلضذالدذ بُيفبو ،ذال ذاذين يفذهبرذبُيفبغذرش ذبُناداد لِيف
ل
بُنظ ذبُ لمي،ذوّْذشئمذبُ أ ُّ ذيرقلر-ذلذ"مذبُقلآْذبُ لمي -ذالدذ بُيفبو ذال الذ
ذ بُةرء ذُرتىذبُغرراةذوبُ آالةذوق ذب ل مذعل ذوو .

املوضع احل دي عشر :ق ل هللا ﷻ:

ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ

(.)88

روجئذحتل اذع رءذ بُةرء ذلذالبذبُيفبغ ذ ب ل ةذّىلذبُيفب نيذبُ شرهبنيذ
بُيفبو ي ذالدذ بُيفبو ذلذبُ اوذبُررين ذُ ق ذ يفبأللةذال نيرذمج رذانركذّْذشرءذهللاذ
ي رىل ذُ ضريذبُةلوقذبُ " ةذبُ ق قةذع ذقلب .ذ

املوضع الث ين عشر :ق ل هللا ﷻ:

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ (.)96

يلويذ بذبُ ة مذرْذ يييفةب ذرخرذييفس ذذمحاذبُق صذّىلذرال ي ذ
ٍ
رسلذ ذ صلذّىلذ ن رْ -ذوال ني رذ مساذمثرلنيذيلس را ذ()1ذ،ذ
وايفذ رفذ ٌ
مذابُق صذ ل ا رذابُ مذّىلذي قيفبذيأخربيةذرْذييفس ذ
ورلةذقرل ذ رانذةا ا

()1ذبُ شرفذ.503/2ذ
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ر لةذبُلئب،ذورانذرةابذبُ يفمذابُق صذورخرب ذرلةذ
يييفذ رْذبُ شم (.)1ذ ذ

ذيأيل ةذ رذر ل ة،ذ

وةُ ذبخلربذاليريذلذال رْذبحلرُةذبُنة ةذحلر ِاذبُق صذ ذبحللصذعلىذ
بإلسلبعذلذق غذبُ ريةذويقلذاذبُ ذوايفالذّىلذرال ي ذي قيفبذ ذإل خرلذ
بُ يجةذوبُ لووذعل ةذجب لةذب خ روذبُ سذ(وجيف ذييفس ذ لر،ذوالليف"ةذ لي ةذ
ع ي ذ صل،ذووجيف ذرخ ةذالن ر نيذ ةذسرُر،ذوعيف سذالصل ذهبلبذبُق صذبُ روك ذ-ذ
بُليذيقرلذّلةذ ذبجلنة ذ وذريىذالةذجربياذّىلذّاللبا ذحلظةذُّقرئةذلذبُنرو،ذ
اذ ييفبواةذ ب ل رءذ ىتذ رْذ غذ ييفس ذ يل ذ بُلاظةذ(.)2ذذذي رلمذ بُةرء ذ-ذ

()1ذية مذبُ ربيذ.259/16ذ ذ
رك ذ رْذةُِ ذبُق ِ صذ ِ ذل ِجذبجلن ِهة.ذوع ا ِ ٍ
ِ ِ
ياذرْذيدال ِساذذُِّ ِةذ
()2ذ قرلذبُ ه
ض ها ا
ا
ذجمرا ذقرل ذر لاذجرب ا
ِ
ِ
ِ
ذجلِل ذ ِ ذاِ رالِِةذوراُ ِق ِذلذبُنهر ِوذ
صذق ِ صذِّالدل ِبا ذعل ِةذبُ ه ام،ذوةُِ ذرلهةا اذ
ق صةا،ذو رْذةُ ذبُق ا
ِ
علاي اانذيأات ِ
ِ
ذج ِربياذ الِق ِ ٍ ِ
ِ
ِ
صذعِن ذ ِّالدذل ِبا ذعل ةذ
ا
ا
صذ ذ ِلي ِلذبجلنهةذيأُ ةاذ ّ هاي ا،ذي رْذةُ ذبُق ا
ا
ِ
ِ
ِ
يفس ا ذج اذ
يفب،ذ يدل ه رذش ه
بُ م،ذيل رذ رلذ[ّاللبا ]ذوواةاذ ّسا ا
رق،ذ يدل ه رذ رلذ ِوواةاذ يدذ اق ا
بذيا ا
يفبذةُِ ذبُق ِ ص ِذلذقص ٍةذوس هذورسيرذوعلهقي ِ
رفذعل ِذةذ
رذلذعانا ِق ِةذ[يج لةذ لألب]ذُِ رذ رْذخي ا
يد اق ا
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِِ
يفس ذةُِ ذ
ياذعل ةذبُ ه امذوعلىذيا ا
ذبُ ني،ذو رْذالذيداةروقاةاذيدل ه رذراُق ذلذبُ ئلذعالاي اانذجرء اذج ذرب ا
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يفس ذ
ياذعل ةذبُ ه امذ ِّىلذيا ا
بُهد يفي الذيأخلجذبُق صذ نةاذورُ ةاذ ّ هاي ا،ذية ذةُ ذبُيفقمذجرءذجرب ا
عل ِةذبُ ه امذوقرلذُة ذروساذّىلذرال ذةُِ ذبُق ِ ص،ذيإِ هْ ذذيِ ِةذ ِويريذبجلن ِهةذالذيدق اغذعلىذس ِق ٍ ذوالذ
لىذّالذعيفلذ[ُيفق ة]،ذي يغذييفس ذةُِ ذبُق ِ صذِّىلذِّخيفيِِةذوقرل ذرُ اقيف ذعلىذوج ِةذرِِبذأي ِ
لذ
ل
ا ا ا
ا
ال ِ
ص امب،ذوريا ِيفينذ ِرالِ ا ذرمج ِني .ذ رملذبُ ن ياذلذية مذبُقلآْذ ِبذحم ذبحل نيذال ذ يف ذال ذ
حم ذال ذبُةلبءذبُ غيفيذبُشري ذ(بُ يفىف ذ510اد)ذل.ذع ذبُلألبقذبُي ي،ذط 1.ذ بوذّ رءذ
بُرتب:ذبُ لِب-ذالمولذ1420اد.ذ ذ
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بالس ئنري ةذ(-)1ذذال لع يرذ وييفِويه ير-ذذ غذ ملّ ذ ال ِليرذ بُ ذ النيذ بُشلطذ
وبجليفبب-ذا ذب ل بذُ رْذي قذب ب:ذوي رالغذبُيفبق ذال لعةذخرأةة،ذ
وُ ذي ئ ذ بُيفبو ذةُ ذبُقرمذوالذةُ ذبُ رقذحبرلذ .ذ
وُ اذبُنقاذبُ ريلذ ذ ربذّعلببذبُقلآْذوال رلةذيض ذ ع رذُل قصيف ،ذ
ي ألقلةذعلىذأيفُةذُ رْذبحل ر رل،ذاذرق ذ غذبُل اةذبُ ليفالةذابُنظلذوبُ الل،ذ
قرل ذ ﱡ ﱂﭐﱠ .ذألبئ سذُل يف  .ذقرلذ بال ذاشرم ذوالذ الذ ُدذ رْ ذبُ بئ سذ"مذ
بُ يف ذ رئلذبُ وبئ ،ذوقرلذبال ذب امذلذبُراذبُ رئل ذور رذقيفُةذي رىلذﱡ ﱁ
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱠ ذيإلةذّةبذلظلذلذقصةذييفس ذعل ةذبُ مذ
ذلذبجلبذوّىلذرْذجرءذبُ شمذبىلذرال ةذذوج ذرلةذ رْذ
غذّخيفيةذ نلذرُقيف
ل
اهذّال رءٌذال ذ-ذوق ذبخ ل ذبُة لوْذلذأيفلذيل ذبُ ذس ذ-ذوُيفذملذي ذاهذ سذ
ال سذ ور ٌ ذ رول ذملَ ذج ءذ الدذ رْ ذال ذ ملَّ ذوق اذبُة ا،ذالاذ رلمذي يفْذ
ب ية ذيل رذجرءذبُ شمذرُقر ذعلىذوجيةذ،ذوال ذ قرئقذوو يفألذالذيؤخلذ ذ
بُنارسذ هنرذُ مذ ذشأهن  .ذ
يذعلىذبال ذب امذيقرل ذقلم ذالبذ ذجنريةذ
الب،ذوق ذولذبُص حذبُصة ل
ِ
ريذرلةذظةلذ
صيفوذبخل أذايفباب؟ذاذرخلذي لج
ّعجربذبُلءذال قلة ذرالذيلب ذ ذي ل
مبرذملذي ذعن ذبُنارس؟ذوُيفذرلةذلظلذبىلذال ذ بُةرء ذعق بذ رةبذوو ل؟ذااذ
ا ذعق بذقيفُةذي رىل

ذﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ ﱓ ﱠ

وب ايلذبُ لقةذاليفبق ةذُّقرئةذبجلب،ذروذوو لذعق بذقيفُةذي

رىل ذﱡﭐ ﲬ

()1ذّعلببذبُقلآْذبُ لميذ(بُ عرس)ذ/2ذ.105
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ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴ ﲵﲶﲷﲸ
ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
ﳈﳉﳊﳋﳌﳍ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ

ﱉﱊ.ﱖ ﱠ ُ ل ذبال ذب امذرلةذالذيلبخ ذالنيذالي ذبُ ي ذوالذ سذ ي سذ ْذ
بُ سذّمنرذ رلمذالق وذبُ ريةذبُيتذييفجةذي يرذبُ شمذ ذ صلذّىلذرْذوااذّىلذ
روضذ ن رْذوا ذ قرمذي قيفبذ،ذوق اوذ ريةذ رذالنيذةُ ذبانرذعشلذييف رذ
و رذ يفهلر،ذوهللبذقرلذبُنارس ذّهنرذانرذألبئ س،ذوالال ذب امذ ذال ذبُشنرعرلذ
علىذبُنارسذو"ما ذرش رءذرج مذعنيرذلذ رِب»ذ(.)1ذ ذ
الغضذبُنظلذع ذخلاذع روسذ
ر رذبُ اوذانرذيمىذر لْذو ذ
ريذ ل ي رذايفبب-ذ ل
بال ذب امذلذبُلال ذالنيذرولذبُقصةذ والنيذالبذبُشي ،ذوّارالةذبُصة يذلذ
ي ذ-ذايفببذلذرْذبُ سذ
بُلال ذالنيذالبذبُشي ذوبُليذق لةذ رشلس.ذيلُّذبُصة لذ
ُ مذال سذالنيذبحل انيذُ ق ض ذ رْ ذّةبذرخلانذب لذعلىذظرال ذي رذ
ا ذّالذرايم،ذو رذا ذّالذيلبسخ.ذولظلذبال ذب امذايفببذّةبذلظلانذّىلذبُ رانسذ
بُنة ةذبُ أألل ةذبُيتذيقرس يرذي قيفبذذخ لذيل ذب ايمذبُقل لةذالنيذوج بلةذ
ويريذييفس ذ والنيذجم ءذبُ شم،ذي أهنرذعلىذلة ة -ذُش سذشيفقةذّىلذييفس ذ
 -ذرعيفبمذالذرايم،ذوانرذيربألذق ةذ رْ ذلذمجلةذ(يل رذرْذجرءذبُ شم،).ذ
وُيفذيصيفوانذيل ذبُ رانسذومترلنرارذ قرذُيفج انارذ لُ ذ روُةذعلىذبالنةذيييفةبذ
(بُ شم)ذبُليذجرءذ يلوالذ ري رذ رسلبذحي اذبُق ص،ذي الذُيفذمت ذ ذ
()1ذّعلببذبُقلآْذوال رلةذ.58/5ذ ذ
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فذّىلذرال ةذبُ شلى ذي لةلذع ذلة ةذخ ئ ةذبُرب ة،ذويظةلذاللبىذ
بُ مبْذُِ د ا ل
رال ة.ذوعلىذةُ ذي يفْذ اذ ذبال ذب امذوبُصة يذق ذلظلذ ذألبويةذ"مذبُيتذ
لظلذ نيرذب خل،ذي ل ق رْذعلىذال رْذرالذ بُةرء ذو رْ ،ذوهللاذرعل  .ذ
وهبلبذبُ روجذبُ اليلذي ُلاذعنرالذبُرت ب ذي ن رذي يفيذ بُةرء ذأل رْذ رذ

ق اذ ملّ ذوي يفيذ ملّ ذأل ذ رذالنيذبُشلطذوبجليفبب-ذجن ذ رْ ذال ذ ملّ ذيلخت ذ
ابُ ذ ومت ل ذ وير لقلةذ علىذ ي قيفبذذذذ ذ جية،ذ وعلىذ يييفةبذ ذ بجليةذ
ب خلىذ.ذوالب ذ-ذعن ي-ذ ذراللعذوجيف ذبإلعجرألذبُقلآينذبُ لمي.ذعلىذرْذبُقيفلذ
الِ ل ذأل ذ رذق اذ بُةرء ذَينريذهبرذحنيفذبُ ذالذبالس ئنرف،ذوهللاذي رىلذرعل ذ .ذ
املوضع الث لث عشر :ق ل هللا ﷻ:

ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ

ﱸﱠ ( .)99ذ
وانرذليفبلذهنريةذر ب:ذبُقصةذبُرمس،ذبُشايفلةذابُ ربذ وبُ ووس،ذيرتال ذ
ذ( )1ذبخلرأ ذ بُةرء ذ
بُ يفوساذبُ لميةذالنيذال بيةذبُقصةذوهنري يرذحبلفذبُ
ب:ذبُيتذ

بُنرأقذابُةيفوية،ذبُرتج ذُشيفقذبُنةيفس،ذبُةصريذع ذسلعةذي رالغذب
ق ليرذوبُيتذال ار .ذ
رذق اذ بُةرء ذوجيفعاذرخ ةذالق صةذّىلذرال ة،ذوُّقرؤ ذّاي ذعلىذوجيةذووجيفعةذ
الصمب،ذوُل ةذبُقيفمذرش رءا ذوبل قي ذمج رذُّ ةذ.ذ ذ

( )1ذّعلببذبُقلآْذ وال رلةذ( وويش) ذ/5ذ.55ذوق ا ذّهنرذُ س ئنرف.ذّعلببذبُقلآْذبُ لميذ(بُ عرس)ذ
.105/2
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ٍ
ارذعلىذحملوفذق ليذر-ذوايفذ
وبأللب بذ غذأ ةذ بُةرء ذ ذ"ل ةذالنرءذ رذال
رذيلجريذعرأةل يرذالذبس ئنريل ير ذ -ذوبي رقرذ غذ الُ يرذوأ ةذةوقيرذ يدذ لذ
ل
ال -ذيةص لةذال ذرْذةابذ
بُ روسذ لفذوَّيرألذيةي ذ ذس رقذبُ مذ وبُ ذ
ذبُةيفضذ
ّخيفسذييفس ذّىلذ رال ي ذ ورخربو ذمب رلةذييفس ذلذ صلذ ورلةذبحلر
ل
بُ قاذلذر لار-ذراللغيف ذرلةذي عيفا ذ لي ذُإلقر ةذ ةذي يرذوبُ غذحبضروهترذ
يل ليفبذ ىتذاللغيفار-ذوُرذ خليفبذعلىذييفس ذ(،)1ذوُ ذرْذي صيفوذقيف رذيق وبذ
ا ي ذاغمب،ذوال ذعقيف ذ ذبُ رْ ذ-ذ وذ ق ذريىذعل ةذروال يفْذسنة ذ(-)2ذذ
ي نيذهل ذرلةذع ي ذال ذبخلمذ وبُِمس،ذ ورلةذي ل ي ذّىلذجيفبو ،ذوين ظلا ذعلىذ
ِ
يفْذخ لة ي ذحنيف ذولشرأي ذُّ ة؟؟ذ وبل يرعي ذووايفهل ذُّ ةذ
ق-ذذ ذي
بُشيف ذ
و خيفهل ذعل ة؟؟ذو ذجي ةذايفذ ذيش رقذويرتقبذحلظةذبُيفايفلذوبُ خيفل؟ ذ؟ذ
ُق ذبس ق اذراب ذالشيفقذجروف،ذ يدذ ج اذ اذ وب ذ ني رذي وذّىلذب خلذ
ي رلقرذ وال رذ سلووبذ وال مذذ ئ ةذ بُ يفبل (،)3ذ يآوبنرذ ُّ ةذ ابُض ل،ذ
نرق،ذوقلهب رذ نة (ذ .)4ذ
وبالع
ل
ةذو

()1ذية مذبُلب" ذ42/13ذ مح ذال ذ ص ةىذبُلب" ذ(بُ يفىف ذ1371اد)ذط1.شل ةذ
ص ةىذبُ رِبذبحلليبذوروال ذمبصل1365اد-ذ1946م.ذ ذ
()2ذذية مذ قرياذ ال ذ سل رْذذ350/2ذذ ِبذ بحل ذ قرياذ ال ذ سل رْذ ال ذ الشمذ ب أل يذ بُ ل ذ
(بُ يفىف ذ150اد)،ذل.ذع ذهللاذحم يف ذشاريةذط1.ذ بوذّ رءذبُرتب-:ذالمولذ1423اد.ذ ذ
( )3ذووحذبُ رْ ذ 319/4ذإلمسرع اذ ق ذال ذ ص ةىذبإلس رل يفيلذبحلنة ذبخلليف ،ذبُيفىلذرِبذبُة بءذ
(بُ يفىف ذ1127اد)،ذط.ذ بوذبُة لذ–ذالمولذ .ل.ذ
( )4ذ ِ
رب ذوِةريةاذبُهل ِ
ربذعلىذية ِمذبُ ضر ِوي،ذبُ ه رس ذعِنريةاذبُق ِ
ذبُشي ِ
بب ذعلىذية ِمذ
رش ةا ِل
ا
بُ ضروي ذ 206/5ذُشيربذبُ ي ذرمح ذال ذحم ذال ذع لذبخلةرج ذبُصليذبحلنة ذ(بُ يفىف ذ
1069اد)ذط.ذ بوذار و-ذذال ذمولذ .ل.
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ةذ

و رذال ذ بُةرء ذآوىذُّ ةذراليفيةذوقرلذب خليفب،.ذ ذي يفْذبُليةةذوشيفقذ
رلذرسلعذ ذةُ ذورخصلذأل ران؟؟ذذذ ذ
ب ضرْذوالوذ رذلذبُنةيفس؟؟ذري يفْذبس ق ٌ
ق رذالذيق اذبُقرمذ بُيفبو ذاللخروهترذوي يفوار،ذوخروهترذ ذ وذبُ رْ،ذ
وي يفوارذ ذ وذ لبوسذبُشيفقذبُن رةذ ذبُنةيفسذبُش رقةذبُل رعة ذ-ذسيفبءذلذ
ني .ذ
ةُ ذلةسذييفس ذ،ذولةيفسذرالة ذ-ذراليفيةذوّخيفيةذوةوايهت ذرمج ذ
وّْذشئمذبُ ُّنيذيرقلرذب يةذ الد بُيفبو ذ -ذلذ"مذبُقلآْذبُ لمي ذ -ذُرتذبُة يفوذ
وبالوخترءذاب يني،ذحي ل ْذواثقةذبُرت ب،ذوي ْذ لبوسذبُشيفق،ذويي وبْذي قذ
سليفب،ذ
ب ب :ذوُرذ خليفبذعلىذييفس ذآوىذُّ ةذراليفية.ذروريمذ ذهبمذب
ا
وب ا ذبُ ال،ذوية ل مذعاق ذب ب:؟؟ذي ارْذ ذالبذ ة!!!ذ ذ
*

*

*
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املبحاث الث ين
ِن والنَّا ْف ِس ُّي) لِا "الوا ِو" الد ِ
َم " احلِينِيَّ ِة
األثَا ُر البَ ََل ِغ ُّي َّ
َّاخلَ ِة َعلَى "ل َّ
(الزَم ِ ُّ َ
َ
ِِف س ِ
ف .
وس َ
ورة يُ ُ
ُ َ
س قذبُقيفلذرْذ بُيفبو ذ خلمذعلىذ ملَّ ذلذسيفوسذييفس ذ ذلذس ةذ
يفببغذيق ،ذوايفذرقاذ ذلص ذع ذ خيفلذ بُةرء ذعلىذ ملَّ ذلذبُ يفوسذ
بُ لمية،ذوةُ ذ ْذ بُةرء ذ-ذمبرذي ذي يرذ ذييفويةذو رشلسذُأل ب:ذبُيتذ
ال ارذ اب ب:ذ بُيتذ ق ليذر-ذذي ئ ذ أ ةذ بُقصةذ بحل ةذ بُرئجةذ اب ب:ذ
بخل مسذوبُ ج ة،ذخب فذ بُيفبو ذبُيتذالذي ذي يرذيل ذبُةيفوية،ذالاذي يرذ ذ
بُلخروسذوبُة يفوذ رذُ سذلذ بُةرء ذممرذيق ض ةذال ضذبُشرا ذلذبُقصةذبُ ج ة.ذ ذ
وسرتىذرلةذ ذبُ يمذلذ يفببغذبقرتبْذ بُيفبو ذالدذ ملَّ ذلذبُ يفوسذبُشليةةذ

رْذ بُيفبو ذ ابوخترءذ بُ ذ يرذ وْذ بُةرء ذ ي ي ذ القيفسذ لذ يلمجةذ روقرلذ
بالس قلبو،ذ وبهل وء،ذ وبُلخرء،ذ وبالسرتخرء،ذ وبُن ة،ذ وبُ أل نة،ذ وبجمل ،ذ
وبُ ر س،ذ وبُ ر س،ذ وبُ ؤوُ ةذ بُلليلس،ذ و رذ ُّ يرذ ِ ذ ِع ٍ ،ذ ِ
وعلس،ذ وشلبية،ذ
ل
و لب ة،ذروذيلمجةذخ ييرذ ذبُة يفوذ وبحل ْذ وبُ آالةذو رذ ُّ يرذ وذوو لذ
ّمجرال،ذسيفبءذ رْذةُ ذلذر ب:ذي لقذابُص ل يقذييفس ذ،ذروذالغم ذ-ذ
رذس ضريذّْذشرءذهللاذي رىل-ذوُ ذيقرتْذ بُةرء ذلذش ءذ ذةُ ذالدذ ملَّ .ذ ذ
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املوضع األول :ق ل هللا ﷻ:
ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ
ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ
ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ
ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ (.)22

ايفلذ ذ شي ذ رسذبالس قلبوذبهلر ئ ذ -ذ رسذبُن ةذلذ
بُ رقذانرذي ل
ني-ذ
قصلذبُ ي ،ذ وذي يفلذال يفس ذذبُقرمذلذ ِ ق ةذرأيفلذمت ل ذع ذسن ذ
ا
رجاذع ذة-ذع ةذ
و
ذ
ةذ
ي
ةذرمجاذا
ق
رب،ذويل
ي ايفلذّىلذالليف"ةذس ل ذبُش سذوبُش
ل
ل
ل
بُن يفسذبُ ظ ة .ذ
يلاظذانرذرْذ ملَّ ذلذقيفُةذي رىل ذﱡﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ

ﳋ ﳌ ﳍ ﱠذينقلنرذمبؤبألوسذ بُيفبوذ-ذبالس ئنري ة(-)1ذ ذ ِ ق ةذ

أل ن ةذار ئةذوخلةذّىلذ :ذمج اذار ئذأ ب،ذي ذ"صرا ذةذوالذ"ضربةذلذ
ريذ ني ر،ذوابُ ريلذملذيؤالذبُنظ ذبُ لميذ بُةرءذ-ذبُيتذي ليف انذ يرذعلىذبُ قلُّبذ
بِ :
النيذر ٍ
بذووأؤارذبر" رذعلىذييفس ذذ .ذ
ذج رمذي يفْذ الارذش ي
ا
انرذ أت ذ بُيفبو ذ خر ةذ لذ بُ رْذ ع ذ يلبخ ذ عنصلذ بُ ذ وي روُةذ لذ
ايفلذ ذبُ رالقةذ ني رذّىلذبُ قة ذ ق ِةذبُ ةيفُةذّىلذ
بحلق نيذمج ر،ذولذبُ ل
رسذبُقيفسذ وبُة ليفس ذﱡﳅ ﳆﭐﱠ،ذو ق ةذ
بُش ربذ وبس قلبوذييفس ذ ذعلىذ و
ل

()1ذّعلببذبُقلآْذبُ لميذ(بُ عرس)ذ/2ذ .82ذ
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بُ ل ذابُلسرُةذﱡ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﱠ،ذ غذبع روذي رولذب وىلذر رلذ ذ
بُررل ةذعق ذوعر سذو ن قرذ .ذ

وُرذ رْذبجل غذالنيذ ااه  -ذبُقرئلةذالب ةذابُرتبخ ذ -ذوالنيذ ملَّ ذبحل ن ة ذ-ذ
بُقرئلةذ الب ةذ ابيصرلذ رشلذ حل انيذ هٍربذ عني ذر-ذذال ذ يلة-ذذ جب ل نيذ
اوِج لذاثل اي رذعن ذوجيف ذروالنر ( -)1ذُرذ رْذةُ ذبجل غذ"مذ ن ج ذ
رلمذ بُيفبو ذا ذبُ ياذبُ رحذ وبُ ِيفضذبُ يفحذ ُدذ ا ذلذيصيفيلذعنصلذ
مذ بُيفبو ذ قرمذ ااه ذ ل رذبق ضمذ
بُ ذبُلخ ل ذُ ل ذب ب:ذبُ رأئة ذيقر ذ
ىل ذةُ ذالألل لذ
ب ب :ذي ربمذع ذ ال ،ذوّْذملذيقص ذّىل ذبإلُرحذّ ذ
بُةرء ذلذبُيفببغذ ليرذ رذس قذبُقيفل .ذ
الغضذبُنظلذع ذبع روذبُةيفويةذروذبُرتبخ ،ذ
وُرذ رلمذ بُيفبو ذُ لقذبجل غ-ذ ل
و رْذُ اذ ني رذر بيةذبُ ص ذة-ذذ رلمذ بُيفبو ذمبررالةذ لقةذبُيفااذب و ب،ذ
وبُيفس ذب رلذ لولة،ذبُليذي ريذالرتمجةذبُلولةذبُ ن ةذلذبحل :ذةبية،ذروذ
ي رذال نةذ والنيذسرالقة ذي نيضذابإلحيرءذالرتمجةذوخروسذبُ ذإبألبءذحتققذبُةيفويةذ
بُرتمجةذعنيرذ بُةرء ذلذ يفببغذبقرتبهن رذبذ ملّ ذبحل ن ةذ ذبُ يفوسذبُشليةة،ذ
وهللاذي رىلذرعل ذ .ذ
وق ذس قذبُقيفلذرلةذابس قصرءذ يفببغذ ملّ ذبحل ن ةذلذبُل لذبحل ذي نيذ

رْذ ُمثَّ ذملذي خاذعل ير،ذالاذملذيقرتْذهبرذق ل ذلذبُل لذبحل ،ذوةُ ذيقلوذرْذ
بُ نةهسذبُ رحذالذي اققذّالذالدذ بُيفبو ذوهللاذي رىلذرعل  .ذ
()1ذ غينذبُل بذع ذ بذب عرويبذ.369/1ذ ذ
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ُلُ ذُ مذبقرتبْذ بُيفبو -ذانذر-ذالدذ ملَّ ذُّر رذّىلذي رولذبُةرتسذبُ رالقةذعلىذ

ا ذبُشلطذوبجليفببذ ل ي ر،ذويصيفيلبذُ ليف"ةذرش ذعلىذ ياذووويلةذوا وءذ
الذييفيللذي ةذوالذ نغصرلذ .ذ
رذرحملمذ بُيفبو ذّىلذع مذبُقص ذّىلذوال ذجيفببذ ملَّ ذالشلأيرذ رشلس،ذ

وّالذيياذي أيلىذلذبُ قاذرْذبُقلآْذبُ لميذقص ذالدذ ملَّ

ذبيصرلذجيفبهبرذﱡ ﳇ

ﳈ ﳉﳊ ﱠ ذاللاظةذحتقُّقذشلأير ذﱡﳅ ﳆﭐﱠ؟ ذ؟ ذورْذّي رلةذ

رذوعل رذ

صاذحلظةذالليف"ةذرش ذ-ذحلظةذالليف"ةذبحلل ذ-ذ ذُ اذروذهنرو؟ذيل ذ-ذعن ي ذ-ذ
سلبجةذيي ٍ ذي نرىفذو قصيف ذبُقصة،ذوالذي قذ غذييفحذ بُيفبو ذانر،ذوهللاذرعل .ذ ذ
وُيفذسل نرذاللُ ذ -ذج ذال -ذ الذبُل لذبحل ذانرذ بُةرء ذ وْذ بُيفبو ذ-ذ
وبُل لذبحل ذ ق ذ بس اذ بُةرء ذ غذ ملّ ذ لذ ر رلذ ذ ِب ة ذبس رُةذ
بُيفبو ذلذبُ يفوسذبُشليةة،ذ وملذي ذال بذع ذييفظ ةير -ذو وذّلةذالذ ل ذ
اذبُشلط ذﱡ ﳄ ﳅ

أل نًّرذحم ل ٌذ قصيفٌذُ ليفغذييفس ذ ذرش ذ -ذوايفذي
رشلسذجيفببذ ملَّ -ذوايفذ(ﱡ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﱠذ-ذ
ﳆﭐﱠذ-ذُ صاذالةذ ذ
وذةُ ذملذي قذهللبذبُ رقذوالذهللبذُقرمذّالذ بُيفبو ،ذّىلذرْذ ذبُة لي ذ
ذقرلذرْذييفس ذ ذلِلئذاغمب( )1ذيل ذي قذّةْذّالذبُ ل ذال رءذ
بُيفبو ذبُقرئاذال مذبُقص ذّىلذبقرتبْذجيفببذ ملَّ ذالشلأيرذأل نر،ذوهللاذي رىلذ
رعل .ذ ذ

()1ذينظل ذية مذبُقلأيبذ.56/16ذ
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ذييفجيرذابُرتبخ ذّىلذبُ ر ةذبُ ن ةذق اذ ملَّ ذّبريةذ
وانرذلل ق ذ ذ بُيفبو ل
ّىلذييفج ِييرذّىلذيلبخ ذبُ ر ةذبُ ن ةذبُيفبق ةذالنيذجيفببذ ملَّ ذوشلأير ذ-ذوةُ ذ
ُّ

علىذ خ فذ رذ ورينرذ لذ بُ اوذ بُ رالقذ لذ الف ذ ذ ييفويةذ ب
وبيصرهلر.ذ ذ

ب:ذ

املوضع الث ين :ق ل هللا ﷻ:

ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﱠ

(.)60

بق ضىذبُ اوذب هذبُيفبغذبُرر  -ذ ذ يفببغذبقرتبْذ بُةر ذ الدذ ملَّ ذ-ذ
وا ذ ر سذبُ اوذب و ذل -ذّىلذالبذبُيفبغذبُليذآالذبُنظ ذبُ لميذي ةذبقرتبْذ
بُيفبو ذ الدذ ملَّ ذوةُ ذُ شرهبي رذلذبحل :ذ وبخ يِي رذلذب بسذبُقرتلةذ الدذ
ملَّ ،ذواللُ ِ
ذبُقلبْذوال وبس ي رذلذ يفبغذوب ذ ذبُ اوذي جلى-ذّْذشرءذ

هللاذي رىل -ذيلو اقذبُ الاللذبُ ن ةذوبإلشروبلذبُنة ةذوق ذ ا ِش لذجن رذّىلذ
جنب،ذيإىلذ ذ
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املوضع الث من من مواضع "الف " :ق ل هللا ﷻ:
ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ

ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ (.)70ذ ذ
البذبُشي ذأي ذلذيلي بذر ب:ذبُ يفوسذبُ لميةذال ذبحل :ذبُ رالقذ الدذ
لِ
بْذيصيفوبْذ انيذ شرهبني،ذّةذ نرذحي ذَتي ذييفس ذ
بُيفبو ،ذوبُشي
ذّخيفيةذعن ذخلوجي ذقريِلنيذّىلذال ا ذ.ذو غذةُ ذخيرُ ذبُنظ ذال ني رذ
ذوإبل رمذبُنظلذي ي رذي جلىذبُةلوق ذالقيفس،ذحب وذ
لذخص صةذ لفذبُ
،ذيرتىذ رذبُ ُّلذووبءذبُغريلسذ
ي قلوذبق ضرءذ اذ يفبغذ ني رذ بيةذبُقرتلةذالدذ ملَّ ا
النيذبُشي ي ذ ىتذيق ض ذبُنظ اذبُشلي ذ غذ ملَّ ذلذبُشي ذب ولذ لفذ
بُيفبو ،ذال ن رذيق ض ذبُشي ذبُررينذ يرذ بُةرء ؟ ذ؟
وي وذ ذس رقذب ب:ذرْذبإلجرالةذ وبباةذال ذحت رجذّىلذيضاذجي ذ

والذ ي ذحتل ا ذةُ ذرلة ذ ذل ذاملشهد األول ذي ل ل ذإبخيفيةذُ جل يفبذُةذ
رخر ذبُ ذع ذي ذي ذياظيلذهل ذبُليةة،ذوالذي يذهل ذر روبلذبال شر ذ
ُ ذي يفج يفبذي ا رأيفب.ذ ذ
بُقرمذ ّةْذ ُل ؤ سذ وب انس،ذ وُ ذ ينيضذ اللُ ذ بُةرء ذ بُ صةذ ابُةيفويةذ
وبُ لعة،ذوالذيصلريذُةذّالذ بُيفبو -بُ رأةةذ(-)1ذهب وئيرذوبوخترءذبُ ذوي يفو ذ

ير،ذُلبذآالارذبُنظ ذبُ لميذلذقيفُةذي رىلذﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ.ﭐﱠذو أينذ
ابُدذ بُيفبو ذهت لِئذ ذي روعذب ب:ذ الدذ ملَّ ذبُقرب ةذابيصرلذأل ذشلأيرذ
()1ذّعلببذبُقلآْذوال رلةذ( وويش)ذ/5ذ،15ذوّعلببذبُقلآْذبُ لميذ(بُ عرس)ذ.94/2ذ
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ال ذجيفبهبر،ذويؤةْذالة يفوذب ب:ذوع مذبال رتب،:ذويرتج ذع ذيؤ سذييفس ذ
 ذلذبخترة ذي بالم ذ وْذ ّال بءذييفيلذروذبس جرل .ذي ن رذيقيفمذ ملَّ ذال ووذ
بيصرلذبُشلطذابجليفبب،ذيقيفمذ بُيفبو ذال ووذبهل وءذبُ لِيف ،ذُ ر اذبحل :ذعلىذ
وجيةذب اللعذال ل ي رذعلىذبُ يفبألي .ذ
ينذإبجنرألذبُي ة -ذ ي ِةذجلبذرخ ة -ذ ليصذعلىذ
ّْذييفس ذ ذ ل
ينة لارذهب وءذ"مذاليم،ذ ْذرخر ذعنةذلذالدا ذال ،ذي ذ لةذُةذذّالذابُرتيُّقذ
لذب ل ذ لةذعل ة ذ ذُ سذلذ يفبغذبُ ل ذبُقر وذعلىذبُ نة لذب ْ،ذ
يل سذبُقرمذّالذُدذ بُيفبو  .ذ

خذبُ ليفبذّىلذ
ر رذل ذاملشهد الث ين ذيرُيفبغذخم ل ذمتر ر ذّةذاروذب ا
بْذُةضذبُلاظةذوّهنرءذبُيفق ذالض ذ
جرلبذرخ ة ذ-ذبُص لِ ِيقذ،ذوق ذآْذب و
ل
بوذبُليذومسمذُةذبخل ة،ذ رذرلة ذذ
رخ ةذُّ ةذعلنلرذوق لر،ذال ر مذبُقل
ا
انرذاتئقذ ّىلذ بخل صذ ابُ نة لذ وق ذ مت ذ ُلبذ آالذ بُنظ اذ بُ لميذ بُةرء ذ-ذ
بُ رأةةذ( )1ذ غذ ملَّ ذيجرءلذ الف ذ نر" ةذ يرذلذأ ل ذبُ ذقة بذّىلذ
بُ ليفبذبُل"يفب ذﱡﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ.ﭐﱠ .ذ
بُةرء ذا ذ رذيةصريذع ذيل ذبُةيفويةذبخلرأةةذ ي رذ ُلمذ ملَّ ذعلىذبقرتبْذ
أل ينذبُشلطذ وبجليفبب،ذال ُ اذب رعذيل ذبإلشروسذ رلذبس بلذ بُيفبو ذ ذ
حتسذبُة يفوذ
بُةرء ذلذ"مذبُقلآْذبُ ل ذمي-ذأ ر-ذبس غذُّ ير ذوُرذجي ا .ذ ل
بُ رقا،ذيرحلرل -ذّةْ -ذانأقذرلةذالذجمرلذانرذُل رأؤ،ذوالذُلي وءذبُليذ

()1ذّعلببذبُقلآْذوال رلةذ( وويش)ذ.25/5ذوق ا ذبالس ئنري ة.ذّعلببذبُقلآْذبُ لميذ(بُ عرس)ذ.98/2ذ ذ
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ي ئ ةذ بُيفبو ذ-ذبُيتذالء مذبُ رقذبُ رالق ذُلبذراال ِ لذ ذانر،ذوُ مذّالذ
بُةرء ذبُيتذجرءلذعل يرذبُ وسذبُ لمية،ذوس ارْذ ذالبذ ة!! ذ
وُصر بذ ّعلببذبُقلآْذوال رلة ذّشروسذ يفيقةذلذال ذ بُةرء ذل ألسذهبرذ
ذييفج ييرذلذبُ ةص ا،ذيقيفل ذ بُةرءذعرأةةذُل الُةذعلىذ
لذبإلمجرل،ذول
و" ي ذبحلر رةذابُ ة ذل"(،)1ذل ذلذ بُةرء ذو" ةذ ر رةذعلىذبُ لعةذوبُةيفوي ذة-ذ
رذَي ل ذبُ اوذلذال رلة،-ذُ نيرذو" ةذبُ ي ذييفس ذذلذبُقرمذب ول ذ
لذويضذبُيفق -ذذ رذوجريذي رذس ذق،-ذو ذي يفْذهل ذ
يييفذبُ ينذحب ذب
ل
و" ةذ ر رةذلذبُ ةلذ وْذرخ ي ذبُليذبلا عذ ني ؟!ذ ذ
وُيفذ رْذ شي بذبُ جي ذ يفينيذلذبُ الاللذُ هربذبُقلآْذبُ لميذعني رذ
مج رذالدذ بُةرء ذروذ ىتذالدذ بُيفبو ،ذوةُ ذملذي ،ذوهللاذي رىلذرعل ذ .ذ
*

*

*

()1ذّعلببذبُقلآْذوال رلةذ( وويش)ذ/5ذ .25ذ
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املوضع الث لث :ق ل هللا ﷻ:
ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ
ﱢ ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱﱠ

(.)65

إبل رمذبُنظلذلذرالذ بُيفبو ذ-ذبالس ئنري ة(-)1ذبُ بخلةذعلىذ ملَّ ذبحل ن ةذلذ
ال ذب يةذبُ لميةذعنصلذب-ذو ب-ذيلةمذّىلذا وءذب ب:ذوع مذي قير،ذ
وييف ذرْذي اي ذ رعي ذ(ب و ِع ةا ِذمبرذيِ يرذِ ذبُ ِ مس)()2ذق ذيلبخىذاللاةذ ذ

بُ ذ ْذ عنري ي ذ وق ئلذ ُ مذ ابُ رعذ بجملليفب،ذ وّمنرذ ابخل لذ بُليقبذ ذ
بجلياذمبصمذرخ ي ذبُ ليفب،ذوق ذبُ ةمذب س رةذع ذبُ لميذبخل بذّىلذال ذ
بإلشروسذبُ لقةذال أخلا ذلذي ريذبُ رع ذيقرل ذ-ذال ذال رْذبحل يوذبُليذجلىذ
ال ني ذوالنيذرال ي ذ-ذ اذال ذالبذلظلوبذلذر ي ذبُيتذ ي ،ذييفج وبذرْذبُ ضرعةذ
بُيتذ رليفبذق ذمحليفارذ ي ذّىلذ صل.ذق ذوللذُّ ي (.)3ذ ذ
بُيتذالحذهبر،-ذو ذ
ذذذذذي ذري ذبُ سذب س رةذبخل بذ الُةذ ال -ذ
ل
ري ذرخلذبإلشروسذّىلذبُ د يةذلذقيفُة ذ اذال ذالب ؟؟ذالذجن ذهلل ذبإلشروسذ

()1ذّعلببذبُقلآْذبُ لميذ(بُ عرس)ذ/2ذ .95ذ
()2ذية مذبُقلآْذبحل ذ(ية مذبُنرو)ذ223/4ذحمل ذوش ذال ذعل ذوبرذال ذحم ذمشسذبُ ي ذال ذ
حم ذهبرءذبُ ي ذال ذ ن ذعل ذخل ةةذبُقل يفينذبحل ينذ(بُ يفىف ذ1354اد)ذبهل ئةذبُصليةذبُ ر ةذ
ُل ربذ1990م.ذ
()3ذبُ ة مذبُقلآينذُلقلآْذ.16/7ذ ذ
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ص وبذّالذ بُيفبو ذبُ بخلةذعلىذ ملَّ ذ ْذ ملّ ذيقض ذابيصرلذجيفبهبرذالشلأيرذ
رشلس،ذوةُ ذ نرقضذ غذ الُةذ ا -ذذ رذس قذبُقيف ذل.
رذمي ن ذرْذيل ريذلذال ذ بُيفبو ذي يفوبذوو رذوي رأؤبذلة لر -ذُ ىذ
ّخيفسذييفس ذ -ذع ذي اي ذ رعي ذّةذّْذلة ي ذ ينةذُيفقيفعي ذلذةُ ذ
بُأألق،ذيإ رذرْذيلا يفبذرخ ي ذّىلذبُ ي ذ-ذبُليذالذي لييفْذرلةذييفس ذ ذ-ذ
والذي ووْذ رةبذين ظلذرخرا ذانرك؟؟ذوّ رذرْذيليضيفبذبُلاربذرخ ي ،ذي ال يفبذ
بُِمسذوي لبيفبذُل جرعةذ .ذ
يدذ بُيفبو ذلذالبذبُيفبغذيةصري ذ-ذع ذي ن ذبُ الُ ني ذي يفوذبحلرُةذبُنة ة،ذ
وبُرتبخ ذبُ ينذالنيذبحل :ذبُليذق ليرذوبُليذال ار-ذيةصريذعني رذانرذعلىذ
بس يفبءذ نيرذلذمج غذبُيفببغذبُقرتلةذي يرذالدذ ملَّ ذبحل ن ةذلذبُ يفوسذبُ لمية ذوُيفذ
جرءلذ بُةرء ذ بُلبال ةذ ال لع يرذ و رشلهترذ
بإلشروبلذبُ ق قةذبُلق قة،ذوهللاذرعل  .ذ

رْذ بُيفبو ذ ُضرعمذ يل ذ
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املوضع الرابع واخل مس :ق ل هللا ﷻ:
ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ
ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ
ﳜﳝﱠﱠذ

نمذ روجألذ بُيفبغذ بحلر يذ عشلذ ذ يفببغذ بُةرء -ذذ ذ بُ اوذ
ب و ذل -ذُ ق ذبُيفبأللةذبُ " ةذع ذقلبذانر ذُ ضريذبُةلوقذبُ ر نةذالنيذس رق ذ
بُةرء ذو بُيفبو ذو قر ي رذ غذيشرالةذبحل :ذلذبُشرا ذبُر اة،ذيإىل ذ
ذ
*** ذ
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املوضع احل دي عشر من مواضع "الف " :ق ل هللا ﷻ:
ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ

(.)88

جل ذرْذبُ بخاذلذبُشرا ذبُر اةذا ذّخيفساذييفس ذ،ذو ْذرأل رْذ
بُ خيفلذو راللذبُ بخلنيذخم لةةذيق ذبخ لةمذب بسذ .ذي ن رذجرءذبُشي ذ
ب ولذوبُررينذالدذ بُيفبو ذجرءذبُشي ذبُررُوذالدذ بُةرء .ذ ذ

يفاىذال ة ةذ ذي قيفب ذ ذُ ن ةذرْذي خليفبذ
املشهد األول ذ ٌ
خيفلذ ا ا
ذبُ ةلقة (،)1ذ وذ خرفذعل ي ذبُ نيذ هن ذرااذمجرلذ
صلذ ذبُ
ربذ غذبُدهيفُّ ِاذعل هِ
ور هاهبة (،)2ذيأوب ذ يد لِ اي ذب خل ذ ِاب س ِ
ىذبَّلل ( )3ذولد لةلذ
ا
النيف ذوا ة،ذي ةلقيفبذعن ذبُ خيفلذ .ذ
ةلقذ ذ الُةذبالل شروذ وبُ رأؤ ذ-ذ
ةلقي ذ ذ -ذمبرذييف ذالةذ ر سذبُ ُّ
و أينذال ُّ
ي ِلئذلذ بُيفبو ذبُيفبو سذلذ لغذالبذبُشي ذﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﱠ،ذ
ذجمييفل ذ-ذ
ٍذ
يفجسذممرذا ذ ق ليفْذعل ةذ
ويصيفوذبُة يفوذ وبُ ءذبُ عيف ني ذابُ ُّ
ل
ي لقذمبصمذرخ ي ذبُليذأل ةذبُل ذ وْذ ٍبعذوببري .ذ

()1ذحبلذبُ ليفمذ202/2ذُل لقن ي.ذ
()2ذبُ الذبُ ي ذلذية مذبُقلآْذبجمل ذ.610/2ذ ذ
()3ذبُ اليلذوبُ نيفيلذ.26/13ذ ذ
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و أينذابُدذ بُيفبو -ذبُ رأةةذانر(ذ-)1ذين ئذع ذرملذبُنةيفس،ذويرتج ذأغ رْذ
يفجسذ ني ذو ذال؟ذوالبذرخيفا ذبُررينذق ذ
بالوي رب،ذوين ُّذع ذمت ُّ ذبُ ُّ
يةق ولةذ ل" نيذ ال ذ يةلي ذي ذ لذ رخ ي ذ ب ول ذ-ذذييفس ذذذذقرا ي ذ
ي ا ذبُ ي ةاذعل ي ذوي ل ِ
سذظنهةذبُ يفءذهب ذعن ذ رال ي ذال ذبُلسذمبرذالذ
ل
ي عذجمرالذُ ةيفذو رحمة.ذ ذ
ّهن ذب ْذ يدق يفْذعلىذبُ ي  -ذبُليذالذي لييفْذرلةذرخيفا  -ذالة ِ
يفوذنلة،ذ
ا
ٍ
وجةذأيسذ ِ ذعيف هت ذرخ ي ذ ذق ض ةذسرُني،ذي يفوذوأيسذيرتج ذعني رذ
وال
بُيفبو ،ذوالذيصلريذهل رذ بُةرء ،ذي ذيل ئ ذرْذي يفْذبُ م ذيل رذ خليفبذ ذ
ِ
سذلشرأرذونلةذ"مذ
وذر لا ذ راليفا ذ ْذ بُةرء ذر بسذ ل ةذوسلعة ذي
ةلقذبُليذ
وبو ي ذلذالبذبُقرمذالذ ذ وذبحلرُةذبُنة ة،ذوالذ ذ وذبُ ل
ي غلقذوق رذلذبالل شروذاذبالج رعذ ذج ي .ذذ ذ
اذ أي ذ لذ لغذذاملشهد الت يل-ذذ شي ِذ خيفهل ذ علىذ بُ ي ذ-ذذييفس ذ

ّيرروذ بُيفبوذ-ذ لُ ذ-ذذ وْذ بُةرء ذ-ذذ ع رذ
-ذذرخ ي ذ بُ ليفب ذ-ذذ ا
ُل الاللذبُ رالقةذابُن ةذإلخيفسذييفس ذ ذ ذجية،ذوال ِ ٍارذّىلذيص ُّربذ
ييفس ذذويل ُّلةةذويؤ يةذلذب ذرخ ةذُّ ة ذي ي رذ ذرْذيل ريذّخيفيةذ رذ
الهلذابخلصيفصذ ذبجليةذب خلى،ذالاذّهن ذب ْذيشروييفْذبخل لذبحمللووذعلىذ
ذوختيفيي ذراللغ ذيدذ بُيفبو ذُلُ ذرل ب.ذ ذ
رخ ي ذالن ر نيذي رأؤا ذرش ل

()1ذّعلببذبُقلآْذبُ لميذ(بُ عرس)ذ/2ذ.97
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وُيفذجرءلذ بُةرء ذانر ذ-ذيق ا ذيل رذ خليفبذعلىذييفس ذآوىذُّ ةذرخر ذ-ذ
ُضرعمذيل ذبإلشروسذبُ ق قةذبُ لقةذابوي رهب ذ وال صربذييفس ذ،ذالل" ذ
ق ِ
يفلذبُ رقذّايار -ذرعين ذ بُةرء  -ذ لبعرسذالع رو ذرْذييفس ذذذ رْذ
علىذشيفقذبُ ننيذ خ ةذين ظلذب ضرلةذوق ذ وبي ةذبُةلاة .ذوبُ رقذالذمينغذ
ذق يفلذبُدذ بُةرء ذهبلبذبالع رو،ذ"مذرْذبإلشروسذّىلذبحللوذ ذ ش ذي الم ذ
يفج ي ذ ذبُصمذبجملييفلذ رلمذس ض غ ذ
رلمذساة ق ،ذ رذرْذبإلشروسذُ ُّ
ي رْذوجةذبإلعجرألذلذبس رلذ بُيفبو ذالذ بُةرء ذوهللاذرعل  .ذ
ر رذّأةرءذهل بذبُشيفقذُ يةذي نيضذالرتمج ةذ ملّ ذبُقرب ةذابيصرلذبُشلطذ
ابجليفبب،ذي لىذ نيذي رأأذب ب:ذ غذ بُيفبو ذ ذالبذبُيفجة،ذي روعذ غذ
ملَّ ذ ذبُيفجةذبالخل،ذوا لبذي روجذب ب:ذوي أ ذر يفبجيرذعربذيل ذ

ب وبلذبُرت ةذبذُصغمس،ذوس ارْذ ذالبذ ة!! ذ
والبذبُ روجذايفذ رذ رمذ يفُةذبُظ لذ وذيقيفل ذ وجن ذبُ رقذانرذ
ي جاذالض ذييفس ذ خ ةذلذبُأوى،ذوّأ عةذعلىذرلةذرخيف .ذي جاذبُ رقذ
ذوبُةييفمذرْذالبذملذحي :ذييفوذ خيفهل ذعلىذييفس .ذوُ ذ
هبلب،ذال ن رذبُ
ال ذرْذبخ لىذييفس ذرخ ة (ذ .)1ذر لرذرلةذ أ ذين ،ذر رذ ةييفم ذي ذ
ري ذّْذملذي ذ ذ بُيفبو ؟ ذ؟ ذ
اذّْذ بُيفبو ذانرذق ذيل ريذّىلذش يفوذييفس ذ ذال رولذبُةرتسذبُ رل ةذ
بُ رالقةذعلىذجم ئي ذرخ ي ذو خيفهل ذالةذعل ةذويررقليرذال ذأل ةذّاي ذ ْذ
()1ذلذظ لذبُقلآْذ.2018/4ذ ذ
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بُيفبو -ذذ رذس قذ لبوذب ذ-ذياة ريذُ ر ةذأل رل ةذروخىذممرذية ريذهلرذ بُةرء -ذ
سيفبءذ رْذةُ ذبالوخترءذأل ن ر،ذروذش يفوايذ ض لب،ذي أهن ذي رأؤوبذعل ةذ لذ
ألبذ ني ذبإلي رْذرخ ي ذ ىتذجرؤوبذالة،ذوعلىذالبذبالع روذبُ نيفيذالذيصلريذ
بُةرء ذهللبذبُيفبغذحبرل-ذذ رذي جلىذُ ذين ذبُنظلذلذيلي بذب ب:ذ
وي قيرذبل رشرذوبوخترءذ ذخ ذلذييفأليغذي ن ذب بينيذبُ ر ِ ُ نيذبُيفببغ،ذ
وس ارْذ ذالبذ ة!!ذ ذ
وجل ل ذرْذالبذبُيفبغذممرذيقلوذرْذ ُدذ بُيفبو ذ بالس ئنري ةذانر (ذ )1ذرالبذلذ
يلمجةذ بُرتبخ ذ بُ ينذبُيفبقغذالنيذ بحل :ذ بُليذق ليرذ وبحل انيذ بُللي ذ ال ارذ

قرتلنيذالدذ مل -ذرقص ذشلأيرذوجيفبهبر،ذ رذَتلىذُدذ بُةرء ذرالذلذيلمجةذبُةيفويةذ
النيذر باير ذ-ذو اذييفويةذحب يرذ رذيقلوذسلةر ذ-ذوهللاذي رىلذرعل  .ذ

اذأي ذاملشهد الث لث ذالدذ بُةرء ذُ صيفوذحلظةذ خيفلذّخيفسذييفس ذذ
علىذبُ ي ذ ذ-ذبُليذايفذييفس  ذ-ذال ذيرتسذ ذب جرأل ذرخرا ذ الن ر ني ،ذ
صيفوذقيفسذبُشيفقذوي لقذ
وق ذجرءوبذيي ليفْذبُةلاةذُليفقيففذعلىذرخ رو ذ .ذوُن ل
بُنةسذوييفوسذبهل ةذحنيفذةُ ذبُ خيفل ذُنلىذبلووسذ بُةرء ذ -ذبُ رأةة( )2ذلذ
يصيفوذ
يلمجةذ عظ ذ با ر ي ذ لذ رخ ي ذ بحمل ج ذ عن ذ بُل ،ذ ّْذ بُةرء ذ ل

()1ذّعلببذبُقلآْذبُ لميذ(بُ عرس)ذ/2ذ .97ذ
()2ذذّعلببذ بُقلآْذ وال رلةذ ( وويش)ذذ،47/5ذ وق ا ذ بالس ئنري ة.ذ ّعلببذ بُقلآْذ بُ لميذ (بُ عرس)ذ
 .103/2ذ
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متا ذوي ُّج ذّىلذس ٍ
بذين عيفْذالةذ
عجل ي ذّىلذبُل ذييفُّ بذُّ ة،ذويل ُّةرذ و ُّ
رخرا ذ ذق ض ة .ذ
ي ذجمرلذانرذُ يي ذهل ٍ
وء،ذوالذوقمذالسرتب ة،ذو رذايفذّالذ"لضذوب ذ
را لذايفذبالأ ئنرْذعلىذذرخ ي ذوحمروُةذبس نقرة ذمبيفاِقذرال ي ذ(يدل ه رذ خلايفب،).ذ
بُةرء ذانرذعلىذةُ ذي يفيذيرتسذ رذق اذبُ خيفل،ذ رذي رشلذبخل ربذ ني ذ
ُل ل ذحلظةذبُ خيفل .ذ
بحللفذبُ يفياذبُليذي قذ بُةرء -ذذ يرذ
وي نر" ذ غذال ذبُ الُةذةُ ذ ا
بحللفذبُلج ذريذُ يفهنرذعرأةةذالذبس ئنري ذة ذ-
بُغرُبذلذر ب:ذبُ يفوسذبُ لمية ذ-ذ
ل
،ذقرلذبُن راليفوي ذ ارانرذّب رو،ذ وبُ ق يل ذيق ليفبذواهةذ رال ي ،ذوعر وبذّىلذ
صل،ذ يدل ه رذ خلايفبذعل ِةذقرُايفبذايذريدُّيرذبُ ِي اذ،)1( .ذو أْذبحل ةذبُقصص ةذق ذ
اللغمذ ةووهتر ذ ممرذ يؤةْذ اباللةلبجةذ بُ ربىذ (ااذ عل ذ رذ ي ل ذ ال يف ذس ذ
يرذ غذ بُشي ي ذ
ورخ ة؟).ذ وُلُ ذ الذ يصلريذ بُيفبوذ انرذ حبرلذ خب فذ
ني.ذوهللاذرعل ذ .ذ
بُ رالق ذ
قلوذ رْذ بُةرء ذ و بُيفبو ذ ر باتْذ ارحل رْذ ُل الُةذ علىذ بحلرُةذ
واللُ ذ ي ل
بُنة ةذ ُإلل رْ،ذ رذ رهن رذ ارحل رْذ ُإلحيرءذ حب و ذ بُ ر ةذ بُ ن ةذ
ُأل ب :ذ-ذأيفالذوقِصلب.ذوهللاذي رىلذرعل ذ .ذ

()1ذ"لبئبذبُقلآْذوو"رئبذبُةلقرْذُنظرمذبُ ي ذبحل ذال ذحم ذال ذ نيذبُق ذبُن راليفويذ(بُ يفىف ذ
850اد)ذل.ذبُش خذأل لايذع مبل،ذط1.ذ بوذبُ بذبُ ل ة-ذالمولذ1416اد .ذ
جملة العلوم العربية
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املوضع الس دس :ق ل هللا ﷻ :ذ
ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ
ﳆﱠ

()94

ال ذب يةذبُشليةةذَت غذالنيذ شي ي ،ذر نرذعلىذ شروفذ صل ذ-ذوق ذ
يصلمذبُ مذبُقريلة ذ-ذوب خلذلذال ذ ن ر ذْ-ذ وذيق ذي قيفبذذ .ذ
َت ذبُلخروسذ وبهل وءذبُنربانيذ ذ بُيفبو ذ -ذبالس ئنري ة( -)1ذوبباني،ذ

ويلىذبُ رقذوبُقرمذُدذ بُيفبو ،ذ وْذ بُةرء ،ذّةذّْذوقمذعيف سذبُ مذ ذ صلذ
الق ذعل ةذأل ذ رولذمم وذ()2ذ"مذ ليفم،ذالذُألالنرءذبُ رأ نيذهبلبذبُقيفلذ
لذ

ذي قيفبذ،ذروذ النرءذب النرء ذ-ذعلىذخ فذالنيذبُة لي -ذوالذُل
ي قيفبذذ .ذ
ذلذوني ذج ذب ذ-ذاذّْذي قيفب ذالص ذّال بءذر لذ غلبذ
يفل-ذذعر ذس-ذذرْذ َِي ذ ويريذ بالنةذ بُةقيفِذ ذ سننيذ
ّةذ ُ سذ ذ بُن قذ بُق ِذ
ذوييفج ٍ
سذرْذ
ع ي س(،)3ذُلُ ذيلب ذ ذي يذوج بلةذ ويريذ بالنةذعلىذيلُّ
ُّ

()1ذّعلببذبُقلآْذبُ لميذ(بُ عرس)ذ/2ذ.104
ِ
صذييفس ذ ُِّ ِةذوالد دندي رذ ِ مساذمث ِ
( )2ذع ذ بال ذعه ٍ
رْذُ ٍرل.ذوقرلذ
ا
رس ذارجمذ ِو ٌ
يريذيا لمذ ِويريذق ِذ ا ا
ضرذ ِ مساذشي ٍل.ذينظل ذبُقلأيبذ .259،260/9ذ
بحل ا ذ ِ مساذعش ِلذُ ٍرل،ذوعنةاذري ا
( )3ذجرءذلذووحذبُ رينذرْذ ا ه ساذيِلبقِ ِةذ ِ نةاذ رلمذس د ارذوس ِنيذسنةا.ذينظل ذ ذووحذبُ رين ذ،323/6ذ
وق ا ذ سذمثرلنيذسنةذروذروال نيذعن ذب رلي .ذ"لبئبذبُقلآْذوو"رئبذبُةلقرْذ.123/4ذ ذ
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ي ي يف ذالةن ()1ذبُ لقذال يفس ذذ ذجيةذوين ذأ نِةذلذبُ لِ ذ ذبجليةذ
ب خلى ذي ذمحرسذُ يةذ-ذالل" ذقيفسذبُ لق ذ-ذوالذ قرمذُص حذروذا عذ
ابإل رسذ ىتذي لربذعنةذالدذ بُةرء ذبُ لي ةذبخلرأةةذبُنش ةذبُرئلس،ذالاذبُ ئ ذ
ايفذ بُيفبو ذبُلخِلةذبهلر ئةذبُي ئةذبُ ل لةةذ رذجرءلذعل ةذبُ وسذبُشليةة.ذ ذ
و رذييفق ةذي قيفب ذ ذ ني ذوقغذي  )2(،ذيق ذﱡﭐ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ
الُةذييفج ةذ ني ذبُ ي ة ذمملرذيق ض ذ
ذممرذيقلوذ
ﳋ ﳌ ﳍﭐﱠﭐ(.)95ذوةُ
ُّ
ل
بُيفبو ذ بُ يفِل سذ الل ،ذ بُ نر" ةذ غذ بُقرمذ الليق،ذ بُ آألوسذ لذ حتق قذ بُغلضذ
ال سة.ذوالذب-ذذ رذس ذق ذ-ذ رذالذي ئ ةذعنةيفبْذ بُةرء ذ غذ ملَّ .ذوهللاذي رىلذ
رعل  .ذ

*

*

*

ري،ذَتيليفْ،ذ
( )1ذرااذبُةن ذبُة ر ،ذوق ذجرءذلذ الذ يةنل وْ ذ رينذ رمسذ نير ذي لةييفْذبُل
ل
اليفْ،ذهتل يفْ،ذحت ل قيفْ،ذيقيفُيفْ ذش خذ مذق ذخلف ذوةابذعقلة،ذ
يقيفُيفْذةابذعقل ،ذي لل
ل
يض لةيفْ،ذ يقلايفْ،ذ ي لج وْ،ذ يليف يفْ،ذ يضلليفْ.ذ ينظل ذ بُ ش ذ وبُ رْذ ع ذ ية مذ بُقلآْذ
355/5ذ
()2ذوق ذوو ذرْذقرئاذةُ ذُ قيفبذذالنيف -ذذوملذيقص وبذاللُ ذة راذي أمثيفب،-ذوق اذالنيفذالن ةذو رليفبذ
اغروبا.ذينظل ذبُن مذ وبُ يفْ ذ 78/3ذ ِبذبحل ذعل ذال ذحم ذال ذحم ذال ذ بذبُ صليذ
بُ غ ب ي،ذبُشيمذابُروو يذ(بُ يفىف ذ450اد)ذل.ذبُ ذبال ذع ذبُقصيف ذال ذع ذبُل ،ذط.ذ
بوذبُ بذبُ ل ة-ذذالمول/ذُ نرْذ .ذل.ذ ذ
جملة العلوم العربية
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اخلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا متة

ال ذال ذبُ ر ةذبُ رو ةذلذ وايضذبُ "ةذبُقلآل ةذ وبإلعجرألذبُلغيفيذلذ
سيفوسذ ييفس ذذذذي بذ يلذ رْذ رُل ذ رذ خلجمذ الةذ يل ذ بُ وبسةذ ذ
لايفظرلذرنيرذ ذ

جربذب ب:ذوبقرضرؤارذ رذبق ض ةذ ذ
• يقلو -ذ ذخ لذبُ وبس ذة ذ-ذبس ا
ذريذ ذ بُةرء ذو بُيفبو ذ وذبقرتل ر ذهبرذلذبُ يفوسذبُ لمية،ذ
بقرتبْذ ُهر ٍل
وق ذ علبنرذ وانقشنرذ ب ُةذ بُقر ةذ وبإلشروبلذ بُ نيفيةذ بُقن ةذ وبُ ة ذ-ذ
ئن نيذعلىذةُ ذ رذبس نرذإبشروبلذبُ ل ر ذء-ذعلىذالا ارذوقل ير ذ-
 .ذوورينرذ ذخ لذي لغذبُقر رلذ وبُ رقرلذرلةذمي نغذرْذي ر لذ بُةرء ذ
و بُيفبو ذ يفبق ي رذلذبُ يفوذسذبُشليةةذُغةاذوال " ذةاذ .ذ
• َتلىذُنرذوجةاذ"ل ةذ خيفلذ بُةرء ذ قرولةذ الدذ بُيفبو ذعلىذ ُر ذلذبُ يفوسذ
ه
بُ لميذة -ذ وذبقرتلمذبُةرء ذ الدذ ُر ذلذبُ يفوسذبُشليةةذلذا اةذعشلذ
ه
يفب ر،ذال ن رذبقرتلمذ بُيفبو ذهبرذلذس ةذ يفببغذيق ذ-ذوورينرذرْذوجةذ"ل ةذ
بُةرء ذرْذبُ يفوسذبُ ذلميةذي رجلذر ب:ذقصةذ ذر رلذبُقصصذبُقلآين ذ-ذ
الاذ ذر رلذقصصذبحل رسذبُ ل ر -ذييفيلبذوّاثوسذ نلذال بي يرذّىلذهنري ير،ذ
ير ب:ذي يرذي رالغذوي قذلذر رلار،ذوالذي قذ غذالبذّالذع رءذ
بُةرء ذال يرذبُ ليغذبخلرأ ،ذال ن رذ ورينرذ بُيفبو ذق ذاللعمذلذر ب:ذ
نرالسذب ذبُقصةذ رلمذ رال أذي قرذ ورا رذي رال ر،ذروذا لبذ قا ِ
ص ذهلرذ
رْذياص هيفو ذيلمجةاذُ ٍ
رْذور"لبضذعلبنرارذ ذخ لذبُ ال ا.ذ ذ
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• ورينرذ بُةرء ذبُقرتلةذالدذ ُر ذمبررالةذبُ يف ذبُ نيفيذهلر ذّةذّْذ ذ ني رذي ىذ
ه
حنيفذبهل فذةبية ذ-ذ ذأ ل ذعنصلذبُ ذبني اجلواب والشرط-ذيي رذ ر رذ
بقرتل رذق ذآتألواتذعلىذبل بمذبُ ذال ني رذ"رُ ر،ذوقلواتذبإلابلةذع ذبيصرلذ

ين،ذو لُ ذأ ل ذبُ ذبُيفبقغ ذبني احلدث
بجليفببذابُشلطذال ذيرااذأل ل
الس بق على "الف " وبني الشرط ذبُيفبقغذال ذ ُر ،ذي يفيذي رذُلُ ذ
ه
ر باثذملذين قذهبرذبُ رق.ذذ ذ
• أت ل ذ ذخ لذبُ اوذرْذبُةيفويلةذوبُ رشلسذبُ ر نةذلذ بُةرء ذق ذالأل يرذ
لذ يفببغذبقرتبهنرذالدذ ُر ذعلىذب ب ذر ب:ذبُ يفوسذبُشليةة ذيلال مذال نيرذ
ه
وال رذرش لذحب يفيةذر ب:ذبُقصةذويقروهبرذالل" ذي رع ذب ب:ذويلب يرذ
علىذب ب ذعقيف ذ ذبُ رْ،ذال ن رذ رْذع رءذ بُيفبو ذ ذبُ رأؤذ وذ
بقرتلمذالدذ ُر ذلذبُ يفوسذبُشليةةذ قصيف بذخر رذُل رقذبُ بخل ذوبخلروج ذ
ه
بُ رشلذوبُ ذوُل قرمذوبُغلض،ذحب وذالذيصلريذُيفبب يرذ بُةرء ذبُيتذالذ
رقذ يفب يرذعلىذبُيفجةذب ذمتلذ.ذ
يصلريذُيفبب يرذ بُيفبو ذي اذ ني رذلذ ل
وس ارْذ ذالبذ ة!!ذ ذ
• را مذ بُ اوذ رْذ بُةرء ذ ذخصيفاذر -ذ وْذ بُيفبو ذ -ذق ذ عرب ارذ لفذ
بُ يففذ عل ةذ ق ليرذ رمذب ذ-ذذوق ذ بس قصىذ بُ اوذ لذ ةُ ذ ليفعرذ ذ
بالس قصرء -ذوةُ ذأ ل ذالي قر ذ بُيفبو ذيل ذبُةيفويةذبُ ر نةذوبُقصيف سذ
لذ بُةرء ذلذس رقرهتر-ذالذرقيفل ذلذسيفوسذييفس ذذخصيفار،ذالاذلذ
بُل لذبحل ذع يف ذر-ذوةُ ذيق ض ذحبررذي يفيلذعل ة .ذ
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• ورينرذرلةذ ذبُ يمذلذ يفببغذبقرتبْذ بُيفبو ذالدذ ُر ذلذبُ يفوسذبُشليةةذرْذ
ه
بُيفبو ذابوخترءذبُ ذ يرذ وْذ بُةرء ذق ذرسي مذالقيفسذلذيلمجةذ رسذ
بُة يفوذوبُ رانسذوبُ رسذر ران،ذروذ رسذبالس قلبوذوبهل وءذوبُ أل نةذر رانذ
رخلى،ذروذ رسذبُلخرءذوبُن ةذوبُ ِل ذلذ رسذبُص ل يقذييفس ذذروذلذ
رسذ"م ذ ذرش رصذبُقصة،ذو لبج ةذيل ذبُيفبغذي ش ذع ذةُ ذ.
• ُرذ رْذبجل غذالنيذ ا ذو ُر ذبحل ن ةذ"مذ ن ِج ذأ رذو الُةذ رلمذ بُيفبو ذ
ل
ا ذبُ ياذبُ رحذ وبُ ِيفض ذبُنرسبذ ُد ذ ا ذلذيصيفيلذعنصلذبُ ذبُلخ ل ذ
ُ ل ذب ب:ذبُرتبخ ةذإبألبءذحتقُّقذبُةيفويةذبُرتج ذعنيرذالدذ بُةرء ذلذ يفببغذ
بقرتبهن رذ بذ ُر ذ بحل ن ةذ ل رذ بق ضمذ ب ب،:ذ و رلمذ بُيفبو ذ مبررالةذ
ل
لقةذبُيفاا،ذروذبُيفس ذبُلْذبُليذي ريذالرتمجةذبُلولةذبُ ن ةذعيفبرذع ذ
ا .ذ
• ابس قصرءذ يفببغذ ُر ذبحل ن ةذلذبُل لذبحل ذي نيذرْذ ااه ذملذي خاذعل يرذ
ل
رذيقلوذي لسذرْذبُ ياذوبُ يفضذّمنرذايفذ بُيفبو ،ذ
ذ
،ذوةُ
وملذيقرتْذهبرذق ل
ل
وةُ ذايفذبُ ر ِوذ ذبُنظلسذبخلرأةةذعلىذ يفببغذبقرتبهنرذالدذ ُر ذبحل ن ةذلذ
ل
بُل لذبحل ذع يف ذر-ذوهللاذي رىلذرعل ذ.
• ي نيذ ذخ لذبُ اوذر لْذُدذ بُيفبو ذرالبذلذيلمجةذي يفوذبهلِ ل ةذو صيفلذبُ أس،ذ
وبُن ةذع ذبحلرُةذبُنة ةذبُ رتخ ةذروذبُ أُةذُإلل رْذبُ رجلذُلا ،:ذ
-:ذبُ يففذهبرذعل ةذ
ّبريةذّىلذبُرتمجةذع ذبُ ذرتبخ ذبُ ينذبُيفبقغذالنيذبحل ذ
ق لير ذ-ذومجلةذبحل انيذبُللي ذال ارذ قرتلنيذالدذ ُر ذ-ذرقص ذشلأيرذوجيفبهبر،ذ
رذرْذ ُدذ بُةرء ذرالبذلذيلمجةذبحلل ةذبُ لي ة،ذويصيفيلذبُنشرطذ وبهلِ ل ةذ
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ُألش رصذبُةرعلةذلذبحل ،:ذّبريةذّىلذبإليصرحذع ذبُةيفويةذالنيذيل ذ
ب ب،:ذلذّأروذقرع سذ اذييفويةذحب ير ،ذيدذ بُةرء ذو بُيفبو ذر باتْذ
ارحل رْذُرتمجةذبحلرُةذبُنة ة،ذ رذرهن رذارحل رْذُإلحيرءذحبج ذبُ ر ةذ
بُ ن ةذ ُأل ب:ذ رلذ خيفلذ اذ ني رذ علىذ ُر ذ بحل ن ة.ذ رذ يقلوذ
ه
سلةر -ذوهللاذي رىلذرعل .ذوهللاذي رىلذ ذووبءذبُقص ،ذوايفذ نرذول ذ
بُيف ذا
ذوبحل ذهللذبُليذالن ةذي ذبُصرحلرلذ.
*

*

*
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فهرس املص در واملراجع
• بُقلآْذبُ لمي .ذ

 ّوشر ذبُ قاذبُ ل ذّىلذ بايذبُ ربذبُ لمي،ذ ِبذبُ يف ذبُ ر يذحم ذال ذحم ذال ذص ةىذ(بُ يفىف 982اد)ذط.ذ بوذّ رءذبُرتب:ذبُ لِب-ذالمولذ .ل .ذ
ِب ذ-ذ
 ّعلببذ ذبُقلآْذ بُ لمي.ذ مح ذ ع ذ بُ عرسذ وآخلي ذ طذ1.ذذ بوذ بُنمذ و بوذ بُةروب ذش ذق1425ادذ .ذ
 ّعلببذبُقلآْذوال رلة.ذحمل ذبُ ي ذال ذرمح ذ ص ةىذ وويشذ(بُ يفىف ذ1403اد)،ذط4.ذبوذبإلوشر ذُلشئيفْذبجلر ة ذ-ذمحص-ذسيفويةذ( بوذبُ ر ة ذ-ذ شق-ذالمول)،ذ( ب ذوذ
بال ذ رم-ذ شق-ذالمول)ذ1415ادذ .ذ
 بُ الذبحمل ذلذبُ ة م.ذ ِبذ رْذحم ذال ذييفس ذال ذعل ذال ذييفس ذال ذ رْذرامذبُ ي ذب ل ُ ذ(بُ يفىف ذ745اد)ذل.ذا ق ذحم ذمج ا،ذط.ذ بوذبُة ذل ذ-ذالمولذ .1420ذاد
 ال رْذّعجرألذبُقلآْذالِبذسل رْذبخل رِبذ(ا :ذوسرئاذلذّعجرألذبُقلآْ).ذحتق قذحم ذخل ذهللاذبمح ،ذوحم ذأل"ليفلذس مذ(ةخرئلذبُ لب)ذطذ3.ذ بوذبُ روفذمبصلذ1376ادذ1956/مذ .ذ
 بُ اليلذوبُ نيفيلذ«حتليلذبُ الذبُ ي ذوينيفيلذبُ قاذبجل ي ذ ذية مذبُ ربذبجمل »ذحمل ذبُ رالذال ذحم ذال ذحم ذبُ رالذال ذعرشيفوذبُ يفل ذ(بُ يفىف 1393اد)ذط.ذ
بُ بوذبُ يفل ةذُلنشل-ذييفلس1984ادذ.
 ية مذبُقلآْذبحل ذ(ية مذبُنرو)ذحمل ذوش ذال ذعل ذوبرذال ذحم ذمشسذبُ ي ذال ذحم ذهبرءذبُ ي ذال ذ ن ذعل ذخل ةةذبُقل يفينذبحل ينذ(بُ يفىف ذ1354اد)ذبهل ئةذ
بُصليةذبُ ر ةذُل ربذ1990مذ.
يذاذبُ شق ذ
 ية مذبُقلآْذبُ ظ ذ ِبذبُة بءذّمسرع اذال ذع لذال ذ رمذبُقلش ذبُ صل ذ(بُ يفىف ذذ774اد)،ذ ل.ذ سر ذ ال ذ حم ذ س ة،ذ ط2.ذذ بوذ أ ةذ ُلنشلذ
وبُ يفأليغ1420اد-ذ1999مذ.
 بُ ة مذبُقلآينذُلقلآْ.ذُ ذبُ لميذييفلسذبخل بذ(بُ يفىف ذال ذ1390اد)،ذط.ذ بوذبُة لذبُ لِب-ذبُقرالسذ .لذ.
 ية مذ قرياذال ذسل رْذ ِبذبحل ذ قرياذال ذسل رْذال ذالش ذمذب أل يذبُ ل ذ(بُ يفىف ذ :ذ-ذالمولذ1423اذد.
150اد)،ذل.ذع ذهللاذحم يف ذشاريةذطذ1.ذ بوذّ رءذبُرتب ذ
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 بُ ة مذبُنمذلذبُ ق سذوبُشلي ةذوبُنيجذ /ذوا ةذال ذ ص ةىذبُ ل ذط 2.بوذبُة لذبُ رال-ذ شقذ1418ادذ.
 بُ ة مذبُيفس ذُلقلآْذبُ لمي.ذحمل ذس ذأن روي،ذط 1.ذ بوذهنضذة ذ صلذُل رعةذوبُنشلذوبُ يفأليغ،ذبُةجرُذة-ذبُقرالس-ذينريل1998مذ.
 بجلر غذ رمذبُقلآْذ(ية مذبُقلأيب)ذ ِبذع ذهللاذحم ذال ذرمح ذال ذرِبذال لذال ذيلحذب لصرويذبخل وج ذمشسذبُ ي ذبُقلأيبذ(بُ يفىف ذ671اد)ذل.ذرمح ذبُرب وينذ
بُقرالسذ1384اد-ذ1964مذ.
وّاللبا ذرأة ش،ذط.2ذ بوذبُ بذبُصلية-ذ ذ
 اا ريذبُ روي،ذحمل ذال ذّمسرع اذرِبذع هللاذبُ رويذبجل ة ،ذل.ذمح ذألامذال ذانالذبُنرال،ذط1.ذ بوذأيفقذبُنجرسذ1422ادذ.
 بجلالذبُ بينذلذ لوفذبُ رين.ذ ِبذحم ذال وذبُ ي ذ ذال ذقرس ذال ذع ذهللاذال ذعل ل ذبُلب يذبُصليذبُرُ ذ(بُ يفىف ذ749اد)ذل .ذ ذي لذبُ ي ذق روس -ذب س رةذ
حم ذل ميذيربا،ذط1.ذ بوذبُ بذبُ ل ة،ذالمول-ذُ نرْ1413اد-ذ1992مذ.
 وبسرلذ سرُ بذبُقلآْذبُ لمي.ذحم ذع ذبخلرُقذعض ةذط.ذ بوذبحل يوذبُقرالسذ .ذلذ. بُ وذبُصيفْذلذعليفمذبُ ربذبُ نيفْ.ذ ِبذبُ رس،ذشيربذبُ ي ،ذرمح ذال ذييفس ذال ذع ذبُ بئ ذبُ لوفذابُ نيذبحلليبذ(بُ يفىف ذ756اد)ذل.ذبُ يفوذرمح ذحم ذ
بخللبط،ذط.ذ بوذبُقل ،ذ شقذ .ل.
 الئاذبإلعجرألذلذعل ذبُ رين.ذ ِبذال لذع ذبُقرالذال ذع ذبُلمح ذال ذحم ذبُةروس ذب اا،ذ بجللجرينذ بُ بوذ (بُ يفىف ذذ471اد)،ذ ل.ذ حم يف ذ حم ذ شر لذ راليفذ ييل،ذ
ط 3.ةذبُ ينذابُقرالس-ذ بوذبُ ينذجب سذ1413اد ذ1992-م.
 ووحذبُ رْذإلمسرع اذ ق ذال ذ ص ةىذبإلس رل يفيلذبحلنة ذبخلليف ,ذبُيفىلذرِبذبُة بءذ(بُ يفىف ذ1127اد)،ذط.ذ بوذبُة لذ–ذالمولذ .لذ.
 ألب ذبُ مذلذعل ذبُ ة مذجل رلذبُ ي ذرِبذبُةلجذع ذبُلمح ذال ذعل ذال ذحم ذبجليفأليذِب ذ-ذالمولذ1422ادذ.
(بُذيفىف ذ597اد)ذل.ذع ذبُلألبقذبُي ي،ذطذ1.ذ بوذبُ ربذبُ ل ذ
 "لبئبذبُ ة مذوعجرئبذبُ أويا.ذحمل يف ذال ذمح سذال ذلصل،ذرِبذبُقرس ذاللارْذبُ ي ذبُ ل رين،ذوي لفذال رجذبُقلبءذ(بُ يفىف ذحنيفذ505اد)ذط.ذ بوذبُق لةذُلرقريةذبإلس ة ذ-ذ
ج س،ذ ؤس ةذعليفمذبُقلآْ-ذال ذمولذ .ل.
 "لبئبذبُقلآْذوو"رئبذبُةلقرْذذُنظرمذبُ ي ذبحل ذال ذحم ذال ذ نيذبُق ذبُن راليفويذ(بُ يفىف ذ850اد)ذل.ذبُش خذأل لايذع مبل،ذطذ1.ذ بوذبُ بذبُ ل ذة ذ-ذالمولذ1416ادذ.
جملة العلوم العربية
العدد الث ين والستون حمرم 1443ها

287

 بُ شرفذع ذ قرئقذ"يفب ضذبُ ن يا.ذ ِبذبُقرس ذحم يف ذال ذع لذال ذرمح ،ذبُ خمشليذجروذهللاذ(بُ يفىف 538اد)،ذط3.ذ بوذبُ ربذبُ لِب-ذالمولذ1407ادذ.
 بُ ش ذ وبُ رْذع ذية مذبُقلآْ.ذ مح ذال ذحم ذال ذ ّاللبا ذبُر ليب،ذرِبذّسارقذ(بُ يفىف ذ427اد)ذل.ذبإل رمذرِبذحم ذال ذعرشيفو،ذب س رةذلظمذبُ رع يذط1.ذ
بوذّ رءذبُرتب:ذبُ لِب،ذالمولذ-ذُ نرْذ1422اذد-ذ2002مذ.
 بحمللوذبُيفج ذلذية مذبُ ربذبُ ي ،ذ ِبذحم ذع ذبحلقذال ذ"رُبذال ذع ذبُلمح ذال ذمترمذال ذع ةذب ل ُ ذبحملروِبذ(بُ يفىف ذ542اد)ذل.ذع ذبُ مذع ذبُشرلذ
حم ذط1ذ بوذبُ بذبُ ل ة-ذالمولذ1422ادذ.
 ن ذبإل رمذرمح .ذل.ذش بذب ولؤوطذوآخلوْ،ذّشلبف ذ ذع ذهللاذال ذع ذبحمل ذبُرت ذط1.ذ ؤس ةذبُلسرُةذ1421ذاد ذ-ذ2001مذ.
 رملذبُ ن ياذلذية مذبُقلآْذ ِبذحم ذبحل نيذال ذ يف ذال ذحم ذال ذبُةلبءذبُ غيفيذبُشري ذ(بُ يفىف 510اد)ذل.ذع ذبُلألبقذبُي ي،ذط1.ذ بوذّ رءذبُرتب:ذبُ لِب-ذ
المولذ1420ادذ.
 ج ذبُلغةذبُ لال ةذبُ رالسذُل يفوذرمح ذخم روذع ذبحل ذع لذ(بُ يفىف ذ1424اد)ذمب رع سذيليقذع اذط1.ذعرملذبُ بذ1429ذاد ذ-ذ2008م.ذ
 غينذبُل بذع ذ بذب عرويب.ذُ ذهللاذال ذييفس ذال ذرمح ذال ذع ذهللاذبال ذييفس ،ذرِبذحم ،ذمجرلذبُ ي ،ذ بال ذاشرمذ(بُ يفىف ذ761اد)ذل.ذ /ذ رألْذبُ روك،ذوحم ذ
عل ذمح ذهللاذط6.ذ بوذبُة ل-ذ شقذ1985مذ.
 ةري ريذبُغ بذ(بُ ة مذبُ م)ذ ِبذع ذهللاذحم ذال ذع لذال ذبحل ذال ذبحل نيذبُ ذبُلبأليذبُلقبذالة لذبُ ي ذبُلبأليذخ بذبُليذ(بُ يفىف ذ606اد)ذط 3ذ بوذ
ّ رءذبُرتب:ذبُ لِب-ذالمولذ1420ادذ.
 بهل بيةذّىلذالليفغذبُنيريةذلذعل ذ رينذبُقلآْذوية م ،ذور ر ة،ذومجاذ ذينيفْذعليف ة.ذِبذحم ذ ذال ذرِبذأرُبذمحليفشذال ذحم ذال ذخم روذبُق ذبُقموبينذاذب ل ُ ذ
بُقلأيبذبُرُ ذ(بُ يفىف ذ437اد)ذل.ذ

ذ
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ملخص الدراسة:
حياول هذا البحث أن يقدم دراس ةةل ليةيةل أمن أ اال اِّساع ةةاي الشع ةةيب ن ا ة أ ا
رغبل ن ال ق ف أيى ج ا ب التجديد ن اة ة ة ة ورتة ة ة ةةيتاا يلاال اللة ة ة ة الذ ا ي أية
واس ا ة ة ة ة أش حياوِّو أن حيدد وس ة ة ة ةةاب التجديد وا س ة ة ة ةةالةب ال ا تاجاا ن الت ا يب هذا
عله ن رتة ةةش ت
وأك
الاال واسة ةةتهباي نا أن يقدم هذ ا إلضة ةةاااغ ال شةل ليلة ة ال
ع
ع
عة ة ايب ال اأتلدها أأ ا أسة ةةي
اللة ة يل وقد وجد البحث أن أأ ا أسة ةةالةب اِّسا ة ةةاي الش ا
لا
احملا اة املكثفل لشعة ة ب سة ةةاأقة وأسة ةةي املاالفل ليقةل ايلالةل والفشةل ليلة ة ال
عةيب ا لد إىل عة ب سةةاأقة وأل أيى ل يياا من سةةةاقا ا
اسةةت ل أسةةي التح ي الش ا
ٍ
سةاقاغ خمتيفل ست ري نا وظةفت الفشةل وايلالةل.
ا رتيةل إىل
الكلمات املفتاحية :اِّس ة ة ة ةةاي الشعة ة ة ةةيب -التح ي الشعة ة ة ةةيب -أأ
الل يل.

التشاب -ال ة ة ة ة قاغ
ا _
ا

Textual breadth in Abu Nawas's Poetry Analytical study
Dr. Abdullah bin Suleiman bin Mohammed Al-Saeed
Arabic Language and Literature Dept
King Saud University

Abstract:
This research attempts to make an analytical study on the patterns of Textual
breadth in Abu Nawas’s poetry, aiming to explore aspects of renovation in his
poetry and its link to the poetic heritage that he studied and went beyond, with an
attempt to identify the methods of renovation and the approaches that he adopted
in dealing with this heritage, whereby he managed to enrich the Arabic poetry with
his outstanding poems, and the effect of all this on his poetic craftsmanship .
The study concluded that the most prominent methods of textual cohesion
adopted by Abu Nawwas are the method of intensive simulation of the texts of his
predecessors, and the method of contradicting the aesthetic and artistic values of
Arabic poetry. In Addition, Abu Nawwas used the method of textual transfer, so
he proceeded to the texts of his predecessors and worked to transfer them from
their original contexts to different contexts in which his artistic and aesthetic
function changed.
key words: Textual Breadth- Textual Transmission - Abu Nawas - Intertextuality
- Poetic Plagiarism.

مدخل:

التشاب والت الق الشعيب مب لةا ا املت ددة يهتلام
حظةت عهبيحاغ
ا
الباحثني شذ ااة ي ة اقد ان ملعهبيح ال قاغ الل يل حض ر ااأ ن
الشقد ال القدمي ا تاى إىل سعشةفاا أرتشااوا اىت يلشظ ن قةلتاا الفشةل

الشص املتقدم اترة وحب ل اات اهلا وآلةت اترة أخ اى(.)1
و قف املتأخ من ا
ون ال ع احلديث حت ج لةا ي تةفا و من أ دها عهبيحاغ
التشاب أع ر ت ددة ستفاوغ ن بة تاا وقةلتاا وس ل سهببةقا ا وقاأيةتاا
ا
ليتهببةق املشاجيب(.)2

( )1ح ل قف املتأخ من املتقدم ا ظ  :امل ايين امل اح لقةق حيلد ح ني مشس الديمن دار
الكتب ال يلةل أريوغ الهبب ل ا وىل 1415هةل1995م ب  352والقاضيب اي جاين
ال سا ل لقةق حيلد أأ الفض إأ اهةل وأييب حيلد البجاو هبب ل أة ى الباأةاحلييب وا ا
ب 15ون احلديث أمن أ اأ وآلةاغ اات ال والت س ن عله ا ظ  :القاضيب اي جاين
ال سا ل ب  205-183وضةاء الديمن أمن ا كري املث ال اب ن أد

الكاسب واللاأ

قد وأيق أية أمحد احل ن وأدو با ل دار هنضل ع الهبب ل الثا ةل ج /3ب292-38
وأسا ل أمن شقذ البدي ن قد الل لقةق أمحد أمحد أدو وحا د أبداجملةد و اج ل
إأ اهةل عهبفى واارة الثقاال واإلرااد الق يب ايلا ريل ال أةل املتحدة هبب ل و كتبل عهبفى
البا احلييب مبع ب.286 – 183
( )2ا ظ  :هنيل ا محد التفاأ الشعيب التشارتةل الشظ يل واملشاج ال ايض :سي يل تا ال ايض
ال دد  104ي لة 2002م ب  72و ا أ دها وا ظ  :أبدال زيز ابة (التشاب والاال ال
أني يةيل د شل وا سد وال اب) ح لةاغ ايا ل الت ةل يةل اآلدا والفش ن واإل ا ةاغ
مبش أل ال دد 2007 52م ب. 143
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والتفاأ الشعيب أ ا ل يق م أيى سفاأ املبدي ع ب ساأقة ن رت رة
خفيب ست دد عادر و ت ايس ووظابف ااملبدي ي تقيب
سهب يس ظاه أو ا
يف ظاس ورت ر و ا ة من خرباس ال ا اأقل ومما يا ز ن وأة البا من من
التشاب؛ " ِّ اكاك لإل ان من ا و
خرباغ وجتار اال شاب من
ا
الز ا ةل واملكا ةل وحيت اي لا و من اترخي اللاعيب أ من عا س "(.)1
أيى أن لك ؤلف ة ولا خارتا ن س ا ي هذ الشع ب ون سفاأي
اا وهيب أ ر س سبط مبدر اس اللاعةل وخرباس ال اأقل ومب هبت ن إأادة
سلكة هذ الشع ب وهضلاا واإلضاال أيةاا وه ا يظا أشد الق اءة
املتأ ةل لشع ب هؤِّء املبدأني الذيمن خيتيف ن ن س ا يال الشع ب ال اأقل
وحياور ا وإأادة سلكةياا.
وختتيف اجتاهاغ الباحثني ن ل ي هذا املعهبيح وسشاول اكثري من تايسشا
سفاض أن هذا املعهبيح حي اد ٌد سي وفا اتشع ف ليبحث أمن أ سلاأ أني
ض ي ال قاغ
يلتشاب مبا يلب س ا الشقاد القد اء
عني لتحكل
ا
ا
أن هذ الدراساغ سشع ف أمن هذ املعهبيحاغ إىل
الل يال
املعهبيحاغ ال أةل احلديثل من غري أن جند إضاال س اعغ هذا اِّ تقال لا
هبحيب
أن هذ الدراساغ ستح ال ن أ ض اعجاا إىل ل ٍن من أل ان ال رتد ال
ا
التشاب أو الت الق دون أن ست الق أك ها
وستج إىل س داد امل اض ال ظا اةاا
ا
( )1حيلد فتاح لية اخلهبا الل
الهبب ل ال اأ ل 2005م ب.123
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أو لاول أن س تكلف أك ها ن ا اللاأ ودورها ن أشاء ا ة أو أن
جت ياا وسةيل لدراسل التأكا والتأكري ن ا ٍ ا.
املالل ال يشب يب اإلحا ل نا ق سل اك امل ىن لدى
ول ا من اي ا ب ا
الل اء و دى سفاأيال ع ب ساأقةال وآلةل هذا التفاأ مبا ميكمن أن
الشعيب أ وحىت ال قاغ الل يل مبفا اا
تشاب أو يلت الق ا
يدرج ن إ ار ال ا
ق ل اأمن امل تز" :وِّ ي ذر اللاأ ن س قت
املتهب ر أشد أ ض الشقاد ال
حىت يزيد ن إضاءة امل ىن أو أييت أبجزل من الكالم ا ول أو ي شح ل أذله
ض ُح أ ويشظ إىل ا قعد ظ ت ٍمن
ىن يفضح أ ا سقد وِّ يةُ ْفتَ َ
أش ِّ فتق ٍ إلة "( )1والق اءة املتأ ةل هشا لاول أن سكتلف هذ التفاأالغ

وأن س ةدها إىل اضاءا ا ا رتيةل رغبل ن ال ق ف أيى خهبط اخلهبا و ق
سل اك امل ىن الل .
وِّ أد لشا قب أن ضيب ن هذا البحث أن حناعر هذا املعهبيح يللك
الذ قعد ن هذا البحث وأن يعا سبب اختةاران هلذا ال ش ان.
اأ ا اِّساع اي اا ن الي ل خالف الضةق وال ( )2و ش س ل البةت
وس ل خهب الداأل وال ل امل ش يل ن ال اق وال يل وال هباء وحن عله وقد

( )1امل ايين امل اح ب .352
جل قايةس الي ل لقةق وضبط أبدال الم هارون دار الفك ج109/6
( )2ا ظ  :اأمن اار
ادة (وس ).
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است لي الشح ي ن مب ىن الت اس ن الكالم ون اجملاا( )1واست لي اأمن راةق
أةل ىن س ادد احتلاِّغ التأوي ( )2واي جاين مب ىن التج اا ن الكالم( )3وأ اد
اأمن ا كري "الق ل الذ يك ن ال دول اة من احلقةقل إىل اجملاا ل ري لار ل
أني املشق ل واملشق ل إلة "(.)4
ون ال ع احلديث است لي الي ي ن احملدك ن مب ىن التهب ار الدِّيل والت اس

ن اين الكيلاغ واخل وج أمن املأل ف ن است لال الي ل(.)5
الشص اةأيت ن الي ل أيى ان سدور أيى اإلظاار واإلأ اا وأي غ
وأ ا ا

الليبء غايت و شتاا ( )6وه سبط يلثقاال وخع رتةتاا؛ ن ال و ا ا ِّ
دل ل
يعري عا إِّ داخ كقاال ةشل وِّ أد أن يضاف إىل املدل ل الي
( )1ا ظ  :سةب ي الكتا

لقةق وا ح أبدال الم هارون القاه ة :كتبل اخلاجنيب الهبب ل الثالثل

1408هة1988-م ج /1ب 211واأمن جين اخلعابص لقةق حيلد أييب الشجار أريوغ:
ج/2ب.442
دار الكتا ال
( )2ا ظ  :اأمن راةق ال لدة ن حياسمن الل وآداأ و قد حقق واعي وأيق أيى ح ااة
حيلد حيةيب الديمن أبداحللةد أريوغ :دار اية الهبب ل ال اأ ل 1972م ج/2ب.93
( )3ا ظ  :أبد القاه اي جاين دِّب اإلأجاا ق أ وأيق أية حيل د اا القاه ة :كتبل
اخلاجنيب -هبب ل املدين د.ال د.غ ب .293
( )4ا ظ  :ضةاء الديمن أمن ا كري املث ال اب ن أد الكاسب واللاأ ج/2ب.78
( )5ا ظ  :حيلد محاسل أبداليهبةف الشح والدِّلل القاه ة :دار الل وق الهبب ل ا وىل 1420هة-
2000م ب 88- 86وأمحد خمتار أيل الدِّلل القاه ة :أامل الكتب الهبب ل ال اأ ل
1430هة2009-م ب .245-243
( )6ل ان ال ( عص).
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()1
الشص
كقان يك ن قةلل داخ الثقاال امل شةل و من البدهيب أن يشع ف ىن ا
هشا إىل الشع ب عاغ القةلل ن س ال ا ل ول تاا.
ول من أأ ا املعهبيحاغ الق يبل من هذا املعهبيح عهبيح اِّساع اأةل
الشعةل ) (Hepertextuelleالذ است لي جريار جةشةشت وأاا أب ا
أشص ساأق (الشص املشح ) دون أن
أالقل س حد عا ِّح وقا (الشص املتا ) ٍا
ص آخ أهب يقل استحضاريل
لشص أو أ ث ن ا
ستضلمن ال القل وج ودا ا يةا ا

ودون أن سك ن ال القل ض ي من الل ح( )2وال القل ال يقعدها جةشةت هشا
هيب ال القل القابلل أيى التح ي وه الت ةري الذ قد يتضلمن حذاوا أو س ةريا
ملك اع ٍن ا يؤد إىل س ةري ش أو احملا اة وهيب ال ست ل يل لق والث اء(.)3
و أن هذا املعهبيح قد يك ن أق املعهبيحاغ إىل امل ىن الذ قعد
ن هذا البحث ولكمن ِّ أد من التشب إىل أن ا يقعد جةشةت يِّساع اأةل
الشعةل يشع ف إىل الشلاعج ال ديل ويتا ل يلت احد مب ىن أن يك ن الشص
( )1أبدالفتاح يةهب ا ألال الدار البةضاء :دار س أقال ليشل الهبب ل ا وىل  2015ب
. 19-18
( )2ا ظ  :جريار جةشةت ( و  :ا د أيى ا د ) ضلمن :آااق التشارتةل املفا م واملشظ ر
جملل أل من املؤلفني س يب وسقدمي حيلد خري البقاأيب دار جداول ليشل الهبب ل ا وىل 2013
ب  91و
ب 166وا ظ  :جريار جةشةت دخ يا الشص س مجل أبدال محمن أي
جريار جةشةت دخ إىل الشص ايا س مجل أبدال زيز ابة و اج ل محاد رتل د املل وي
الق يب ليامجل ب.70
ب  91وجريار جةشةت
( )3ا ظ  :جريار جةشةت دخ يا الشص س مجل أبدال محمن أي
دخ إىل الشص ايا س مجل أبدال زيز ابة و اج ل محاد رتل د ب. 70
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ص اني أو حيا ةوا ل دون غري وأأ ا اعج ال أ ضاا اإللةاعة
حي اِّو أمن ٍا
اأا عةا أمن ا ودي ل(.)1
وأ لةس اليتني أ ادمها اسا و
لديدا ميكمن سهببةق أهبالقل ن امل ارضاغ الل يل
و ا ع جةشةت
و
والشقابض وحن ها ولكمن لةس هذا ا قعد ن هذا البحث متا و ا؛ شا يد
ع
أن اس هذ الداب ة اشبحث أمن رتيل ع رت التجديديل يلاال الل ا
اشتكلف أك هذا اِّاااض ن سل اك امل ىن لدي و دى حض ر
ال اأق ل
ا
واآللةاغ ال ظا اةاا هذا احلض ر.
الشع ب ال اأقل ن خهباأ الل
التشاب أو
أقيب أن ق ل إن سبب اختةاران عهبيح اِّساع اي الشعيب دون
ا
الت الق الشعيب أو الت ايل الشعيب أو اِّساع اي امل ش أو حىت ال قاغ الل يل
أن امل ىن الذ قعد أق إىل اِّساع اي مبفا الي ويست لال القد اء
واحملدكني ل و ن يلل (الشعيب) أرتبحت سشع ف إىل اين التأك والتأكري
أيى حن ا ه ت اا لا ر.
وأتسة و ا أيى ا سبق اإن ا قعد أة (اِّساع اي الشعيب) هشا ه عله
املفا م الذ يؤد إىل حياورة الشع ب ال اأقل مبا ي س است لاِّ ا ودِِّّ ا
أ اسهبل لديث الش ق أو ال ظةفل املؤك ة ن خهبط اخلهبا الل وسل اك
امل ىن وأ بارة أخ ى اا آلةاغ ا تعاب الشع ب ال اأقل واِّساع اي أشاا ِّ
( )1ا ظ  :جريار جةشةت ( و  :ا د أيى ا د ) ضلمن ج ساأق ب 170-169
وأ ا ا د ال قد أ اد خري الديمن البقاأيب أاض اعجاا ن ا د ال رسالل ال ف ان ال
اأا أمن رسالل اأمن القارح( .ا ظ  :س يةقاغ املاجل ن امل ج ال اأق ب .)184
أ ادها اس و
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ال سب سلك

أيى سبة امل اين ايزبةل وإ ا أيى سبة ال ل م رغبل ن
ج ادة امل ىن وس ري خهبط اخلهبا ن تاج ا ٍا ني.
وأذله اإ شا سشتجاوا سيه الت القاغ الشعةل ايزبةل ال س سل أىن سةلةابةل
حيددة إىل الت القاغ ال لاول أن س تهبي خهبط اخلهبا الل الذ
أ ف أ أأ ا و قف من أا ار ساأقة و ارت ي وأك عله ن سلك
امل ىن لدي وأن حناول أن تبني ا ارة الشار ال ا قدحت ن عهش أشد ا
وأن حناول ال
استهباي أن يقدم هذا الشلاعج ايديدة ن الل ال
هذ الشع ب و دى أتك نا و ةف استهباي أن يعش
أسي أ ن الت ا
شاا خهبهب وخهباأ وأ بارة أخ ى اإ شا حناول أن تكلف أتك اخلهبا
الل ايديد أشد خبهبط اخلهبا ال اأقل وج ا ب سلك امل ىن الل
ضلمن اإل ار التأرخييب لي ةاق الل امللتد ن س ال ا ل وجاااها الي
والثقان.
يتفق الباحث ن أو يكادون أيى جداة ثري مما قد أأ ا ( )1وإعا ان
التجديد ِّ ميكمن أن أييت أيى غري ٍق ساأق وأن التهب ار ِّ أد أن ميا مب اح
ت ددة اكةف استهباي أأ ا أن يتقدم نذ ايدة؟ و ا املعادر ال اسكأ
أيةاا وأااد شاا؟ و ا اآللةاغ ال است لياا وا اال ال أل أيةاا؟.
( )1ح ل هذا احلكل ا ظ  :ا قيب ضةف اتريخ ا د ال

ال ع ال باسيب ا ول القاه ة  :دار

امل ارف القاه ة ال2018 24م ب  237-230 227وي سف خيةف ن الل
ال باسيب حن شاج جديد القاه ة كتبل غ يب ب  67-50وحشا ااخ ر ايا ن أتريخ
أريوغ :دار اية الهبب ل ا وىل 1986م ب . 713-691
ا د ال
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لقد استهباي أأ ا أن يهب ار ن أشةل اخلهبا الل ول ت وأن يتاذ
وارا خارتا ن التجديد أشا أيى أل ان من اِّساع اي أمن ع ب ساأقة
لشف
ارضل ول يالو وحيا اةو ويلشظ ن دي ان أ ا وأت ا ا اإ شا تهبة
أن ق ل ا الة يِّساع اي الشعيب ن ا كالكل أق ام:
اأا عةا حىت يضةف اللاأ
 -1احملا اة املقتديل :وهذ احملا اة ِّ سك ن اس و
اةاا إضاال ةشل أو يقدم اةاا ا ميكمن أن يش ب ل وي ف أ اةتاذها
خهباي ا اي ل ي ف أ ويف عا سلكالغ امل ىن ن ا .
و
ع
 -2امل ا ل والشقةضل:
و
وستضلمن ح وارا خالاةا جتا الشع ب ال اأقل اتف ا
جاا
خهبط اخلهبا ك ا ل ق وفا أدأةا أو اشةا س اء أ ان هذ اخلالف و
لشص أ ةش .
حن القةل ايلالةل والفشةل ليشع ب ال اأقل أم ان و
جاا ٍا
الشعيب :و قعد أ ل ي الشع ب ال اأقل أمن وجاتاا الشعةل
 -3اِّادواج ا
وسةاقاا ا رتييب اتكت ب دِِّّ ٍغ جديدة أت اري دورها ن أشاء اخلهبال
الل يال وخهبط اخلهبا أ ا ل)1(.
ل من أأ ا وساب اِّساع اي الشعيب ال است لياا أأ ا احملا اة
املقتديل اقد سجيت حض را ِّاتا ن سجي الل ون س جة خهبط
اخلهبا

لدي اع رة اخلل ة ال اا نا واأاف ل الشقاد أتلةز اةاا

()1

( )1ا ظ  :ا قيب ضةف اتريخ ا د ال ال ع ال باسيب ا ول ب  234وي سف خيةف
ن الل ال باسيب حن شاج جديد ب 67-50وحشا ااخ ر ايا ن أتريخ ا د ال
ب .713-691
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ثريا من امل ض أاغ والع ر املف دة ال جاءغ ن أا ار ساأقة
است ل اةاا و
أ إ ه ِّ سكاد جتد اةئوا أس ا أ إِّ است لي وحا ا ووظف ن أشاء مخ ايس .
لقد است أب أأ ا  -لا يذ ي سف خيةف " -ا الاال اخلل
الذ خياف الل اء القد اء شذ ال ع اياهييب واحتفظ أ ن أألاق ررتةدا
ك اي يتع ف اة ةف يلاء  ...است أب أأ ا هذا الاال ي و ضى

ي ةد أ ض ورتةاغت وسلكةي "(.)1
وأح ب أن التداخ الشعيب ن ث هذ امل ا من أ أديايب عله أن
رتفاغ اخلل تك رة و تقارأل واملازون الثقان تقار ذله؛ وسب وا لذله
وردغ الع ر ال جتييب هذ العفاغ تداخيل اقد ان الل اء ميتدح ن
اخلل يلقدم والت تةق ويلباا ن مح ا يلدم وال شدم ويلت غ ورتف ا أ ني
وحبانا أ ك اي اد ورقص
الديه ويلللس ورابحتاا يمل ه وال شرب ُ
القي ب وأيريقاا أبأشاق الهبري والظباء وعاقااا يل جال ال د لا يذ ون
أرتحانل الذ ي ااق هنل إلةاا اةعف هنل يلفت ة والك م وح من ال اقل مث هل
حيددون إ ارها الز اين اةذ ون وقت عهانل إلةاا وإ ارها املكاين اةلريون
إىل كاهنا ورتفاغ يب ةاا املاأهبل أديشال أو أهببة ل الأ ال و ا قد حيع
ن جمي اا من او ل لتجارها و من خد ل لهبالبةاا و ا قد يك ن من غشاء
وأك ٍ ليال وحن عله.

( )1ي سف خيةف ن الل ال باسيب حن شاج جديد ب.56
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يل أب ض هذ الع ر ال رتش شاا هؤِّء الل اء خهبهبال
وِّ أد هشا أن ا
لششظ ةف است لياا أأ ا وسفاأ اا ااذا ا ألى ااأ اخلل ا أ ا
ن الل اياهييب ورتف ل ن اخلل ورابحتاا الب ل هنا أدم الذأةح وأ ني
الديه وأل اي الللس ويلزأف ان املاي ال يل شدم وع ا تزاج س ادها

حبل ا( )1واب رابحتاا يمل ه ويل شرب( )2لا ل ادل أمن آ ةتاا ا رتف
عاقااا ود ةااا يل اد ويل ل اذ دوران الكؤو اة وابا س اد أ ج
ٍ
تيق وابا اجتلاي اخلل ن أسف الد ان حب رتيل الش ام( )3لا
حبليب
ٍا
ع أي ا اأدها وعهاأ أ د أن سعف و زجاا يملاء البارد( )4ولةل خي ورتف
هلا من الع ر احل ةل ا رتف ا دااي اخلل ة من ال عز اق ال ة وس أل س ةري
ال قاة آل ةل اخلل وعاقااا وح ل الكؤو ن ال عز اق( )5لا سشاول اللاعةاغ
ال سك ن ن هذ اجملالس اذ أرتحاأ الذيمن يتشاول هنا

يلفت ة ويلل ف ويلتش ال والك م( )6وع

اتج ها ن

ا رتفال

ض حديث أمن

( )1دي ان ا ألى الكبري ا ح ولقةق حيلد حيلد ح ني القاه ة :كتبل اآلدا
ب. 347 319 293 241 219 203 197 83 69 35
( )2امل ج ال اأق ب .293 203 197
( )3امل ج ال اأق ب . 359 293 241 219 197 83 69
( )4امل ج ال اأق ب .395 241 219 203
( )5امل ج ال اأق ب .241
( )6امل ج ال اأق ب .347 293 241 219 203
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ييلا ةز

ج د ا أو امل او ل أيى مثشاا( )1وع

ال اقيب ا رتف يل أل واخل افل

()2

وأيبس الت تني ن أع ة وورتف أةشة يلزرقل و فة يحلل ة من أك اخلل
لا أاار إىل ا يك ن ن جمي اا من غشاء ورقص ورايحني واه ر اذ
امل شةل فتقل الدري وورتف رت ا ورت غ آِّغ امل سةقا ال سض أيةاا
وأ ادد آِّغ اليا والهب وااتا أل اخلل و ا حيةط أ من ج ار س ةاغ
و اأيةاغ و من رايحني واه ر وآِّغ ليا وال شاء وع ةف مت ج احلا ل
أش اء أارايغ البهب ن( )3وأاار ن إحدى قعابد إىل ا تقال من اخلل إىل

()4
رتباحا ورمبا
اي ار الشاألاغ
لا ألة ال يلز ان واملكان اذ ا هبالق هلا و
()6
رأهب أع غ الديه أو ق ي الش اقةس( )5وع سقهبة الية الهب ي نا
لا أل اةل مبكاهنا اا يتشاوهلا ن احلا ل غالبوا وأاار ة إىل أ سشاوهلا ن خباء
فت ح( )7وورتف أك ها اايب س د اللةخ رتبةا وسب ث أيى اِّ هبالق وهيب

( )1امل ج
( )2امل ج
( )3امل ج
( )4امل ج

ال
ال
ال
ال

اأق
اأق
اأق
اأق

ب.319 293 197 69
ب .293 241 69 59
ب .347 293 359 241 219 197 83 59
ب.359

( )5امل ج ال اأق ب .359 347 319 203 69
( )6امل ج ال اأق ب .219
( )7امل ج ال اأق ب.359 219 197 59
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سفا ال ظام واملفارت وسعةب الذؤاأل إعا اارغ ورمبا س اقهب ا أ دها أهنل

حبال تلاأكل أني ي رت أت اخلل ل جا وآخ جي ج رجي (.)1
هذ أأ ا امل اين ال سشاوهلا ا ألى ااأ اخلل ا أ ا قب أ ا
حاولت أن أستقعةاا من دي ا اإعا ا تقيشا إىل غري اإ شا سشجد حملاغ تشاك ة
هشا وهشاك ِّ سكاد خت ج أمن هذ امل اين ااذا أد ا أمن ايد ال باد اب ا
حيةط أثشااي حيب أت يخلل البا ل هنا أدم اي ف وأ ني الديه وورتف قد اا

وسعفةتاا واقاقة اا( )2ون ض ٍ آخ اب أيريقاا أبأشاق الهبري( )3ون
ِّ ةال ح ان أمن اثأت -رضيب هللا أش  -مخ ل أأةاغ ع اةاا أ ا اخلل
واب اقاقة اا
ن احلا غ وع ال اقيب املتشهباف واإلأالل ن الل
أ قص القي ب( )4ون مهزيت اب ريق حيب أت يخلل ولدل أمن أك ها وأهنا
أسدا( )5ون ض اثلث ابا ريق حيب أت أعاباء تاقل سل
جت يال ي و ا و و

( )1امل ج ال اأق ب .359 241 219 83 71
( )2دي ان أد أمن ايد ال باد حقق ومج حيلد جبار امل ةبد أ داد :واارة الثقاال واإلرااد
دي يل القاال ال ا ل 1285هة1965-م ب .76
( )3يحق دي ا ب . 201
( )4دي ان ح ان أمن اثأت حقق وأيق أية الد ت ر ولةد أ ااغ أريوغ :دار رتادر 2006م
ج /1ب 75واملتشظف :الذ ييبس ق ني ن أع والقي ب من اإلأ  :اللاأل الق يل.
( )5امل ج ال اأق ج /1ب .17
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رت ال وممزوجل وورتف دأةباا وأك ها الذ جي اللةخ غال و ا وألة ال أ رتف
ةاتَةيَق ال اعذاْةَى خفةف القةام(.)1
ساقةاا اا أمح عو أةُْ ُس ُ ْ
لا سشجد اإلاارة إىل ل ن اخلل ة وال اقيب وداي ت و الأ أشد
ا س د أمن ي ف ( )2و او ل التجار وإغالء مثمن اخلل ة وورتف عاقااا و
وسقدمي ليل أشد لبةد أمن رأة ل( )3ول هنا وسلبة رابحتاا يمل ه وقع َد اا
وج د ا أشد امل قش ا رت

()4

وجند رأهبوا لز اهنا أع غ الديه وإاارة
()5

لي هنا وملزجاا و زو حبانا وع وا ليل ين وليل اء ن ا رأة ل أمن ق وم
لا أن التشدر والظ ف الذ أ ات نلا أ ض مخ ايغ أ ا وغزل مل
املشا الةلك ن ورتف حال ن
يكمن أ و
ةدا أمن سيه املفارقل ال ع ها ا
أكشاء ال ك وأ د (.)6

رأس ش املاتيق:

( )1امل ج ال اأق ج /1ب  107-106والرب س :القيش ة الهب ييل و ك
املتهبةاعب والذا ى :ال ظل اللاخص خيف ا عن.
( )2دي ان ا س د أمن ي ف رتش ل ر مح د القة يب واارة الثقاال واإلأالم ب .29
حقق وقدم ل إح ان أبا

الك يت :واارة اإلرااد وا باء

( )3ا ح دي ان لبةد أمن رأة ل ال ا
1962م ب .315-314
( )4دي ان امل قلني ا رب وا رت لقةق اريمن رتادر أريوغ :دار رتادر الهبب ل ا وىل
1998م ب .87
( )5دي ان رأة ل أمن ق وم الضيب مج ولقةق متاض أبدالقادر اةاض ح ا ش أريوغ :دار رتادر
الهبب ل ا وىل 1999م ب .24
( )6ا ظ  :أأ الف ج ا رتفااين ا غاين أريوغ :دار الكتب ال يلةل الهبب ل ال اأ ل 1422هة-
2002م ج/21ب .12
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ويرا من هذا ال ض أ ا اعج اخلل ايغ أن ا اءها يستثشاء ا ألى
ييل ن نا اةكتف ن يليلح ويإلاارة ال اأ ة واق خهبل خهبانل الل
ا ا ُّ
وه ا ج حشاا الفاخ ر يعف ا هل ن هذا الفمن أب عج لإلملا ل

ال ي ل(.)1
ويضاف إلةاا ا ورد أشد ا اء ال ع اإلسال يب و ا أ د وهيب ن
أل اا ِّ خت ج أمن هذ امل اين ال ع ها اياهية ن قبيال وخبارتل ا ألى
ورمبا محيت حملاغ يرأل مل سفت أدسل أ ا ال هضلت هذ الفش ن
ول

من أأ اها التلبة الثلثةييب ن ق ل ألار أمن أ د(:)2
َ أَ ان إعأ عي َقشَا والْ َقهبْ عن اَ عل ع
َْريٌ سَةشَ َاوَل َايقُ وات أع عةلْشة َقا عر
ْ َ ُ

اقد استهباي أن يعش رت رة زدوجل ست دد اةاا ج ا ب التلبة لا أن
ا خهب ضى يلظ ف والتشدر ا وا وجاء نا ن رت رة آس ة من ق ة اليفظ

يق ل(:)3
إ َعا ا َ عدمييب َأياين مثُا َأياين
َجُّ ال اذيْ َ َاه وا َ أَاين
َخَ ْج ُ
ت أُ

( )1ا ظ  :حشا الفاخ ر ايا ن اتريخ ا د ال

ع
ٍ
كَ َ
الل ُاجاجاغ لَ ُةا امن َهدي ُ
املؤع شع ع
ع
َأيَْةه -أَ َري ْ َ
ني -أَ ريُ

ب .696

( )2دي ان ألار أمن أ د لقةق ال ةد حيلد أدر الديمن ال ي لبشان :دار الثقاال ب .127
( )3ا ا خ هب غةال أمن غ ل الت ييب رتش ل ال ك روايت أمن أ ج ف حيلد أمن حبةب
لقةق اا الديمن قباوة الهبب ل ال اأ ل د لق دار الفك 1996م ب .537
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وأ ا أأ اهلشد
ااأوا جزل الل
رتييب ا ل أي
امل ا
أ اهلشد مث ي

ال ايحيب اقد وقف ا أيى اخلل وأ اد رتاحب ا غاين
ح من ا لفاظ لهبةف امل اين وأاار إىل أن إسحاق
ا أ سيخ ا أ اهلشد "اج يشلد أةتوا من ا
تا ج امل ىن وامل ض الذ س ق احل من اة حىت أسى أيى

ا أةاغ ياا واستا جاا من ا "( )1ولكمن املهبي أيى دي ان أ اهلشد
وا أ ا ي تب د هذا احلكل؛ ن أي اهلشد أيى قيل ا وردان من ا

متثا ا ساأقة ن رت رهل وأخةيتال وأشابال الل ( )2ايل أيغ أليبء
أتكريا خارتا خيتيف أمن أتكري غري وغايل ا متةز أ أ وقف
جديد جي ل و
ا أيى اخلل أو اد ولةس هذا ا مما ي اد من ج ا ب التأكا اضالو
يي أ ي اة وأجاد ول
أمن أن أي ا مل يقف ا أيى اخلل وإ ا ان و
اة ا ابد متةز نا مل أتغ ن ا ساأقة .
لقد ا ي أأ ا أيى ثري من أا ار ساأقة ن اخلل وهضلاا وأااد
اأا واس وا س اءو أ ان عله ن سك ار ال رتف نا
شاا إِّ أ اس ا نا اس و
أو ن سل ةب سةاقاس ال ي د اةاا وسهب ي اا ن جمالس اخلل حبةث أرتبحت
ل وان من أل ان احملا اة املكثفل ال جتل هذ العفاغ ال ِّ سكاد جتتل أشد
( )1ا غاين ج /20ب .344-343
( )2ا ظ  :دي ان أ اهلشد ال ايحيب وأخبار رتش ل حيىي ايب ر

كتبل ل ان ال

-1389

 1969و من املفةد وض هذا احلكل لت اجملا أبحث تق ي تق ئ دي ان أ اهلشد
ا الو وي د إىل أرت ل ن الل ال القدمي؛ وي اا خبل ايغ أ ا ؛ ن من اأن عله
أن يثبت ألك حاسل أدم رتحل هذا احلكل.
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ال اأقني اتض اا ن سةاق واحد ي جد أأ وادا جديدة تعيل أتكثةف هذ
العفاغ و ا يثري جتاورها من إحياءاغ وظالل.
وأول ا ييفت الشظ أن أي ا ج اخلل ض أا ا اي تقال
اايب ِّ أتيت ن أ ض القعابد وِّ أشد التل اكيب من ضيب اللبا وِّ ن
جمال سلبة ريق احملب أل لا ان ي د أشد أ ث ساأقة وإ ا س تق يلقعةدة
ا يل ا شد سعفح دي ا جند أن مثل ( )299قعةدة و قهب أل خعاا أأ
وقد سدخ أيى ا س اها من امل ض أاغ
ا نذا ال ض الل
وا غ اض ولكشاا أتيت ن حي العدارة لتعبح ك اان ربة و ا من ك انغ

القعةدة(.)1
وايبء آخ اجت ل أأ ا وه سكثةف هذ اإلااراغ ال وجدها
هنج تك ر يلك خهبت الل يل اإعا ع ا ألى
أشد ساأقة ول يياا إىل ٍ
ن ض أ وأرتحاأ اختيف ا إىل أةت ج ار انألاغ وأاار ن ض ني
آخ يمن إىل امل شةل( )2اقد ج أأ ا هذا ا جزءوا من أشاب ال د
اكثريا ا يشتايب س د اخلرب القععيب إىل
الذ سشتايب إلة ثري من مخ ايس
و
ل اذة ايشس أو ل اذة ال لاي أو مها وا وأرتبحت لذة ايشس أتقبة ال اقةل

( )1ا ظ  :دي ا أتحقةق ال زايل ب .705-673 226-1
( )2دي ا ب .359 293 219
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خيتل

أو ال اقيب ولذة ال لاي ليل شةل أو امل ين ر شوا تكا ورا ن خهباأ الل
ثريا من مخ اايس لا ن ق ل (:)1
نا و
ال ه ع
اغ وأ ْع
()2
ٍ
ع
ب ل ُ"
اَة َق َ َ
وْس ْشا َأيى ََ  :ا
"ود ْي ُهَيْةَة إن ال َ
ع
ع
ع
اأَح شَ ع ع
َْ ْ
ت اة لَ ْةل سَ ْ
ةاَ ْم َاق َ ُ وال َكأْ ُ ن يَدها ن َج ْ ااا َخيَ ُ
كةُ ال استةالات إىل ٍ ع
ا ()3
اسيَ ْل أَيةُّ َاا الهبيَ ُ"
َْ َ ْ
َ
رت ْ غ متَُيا ُح ُ" :إع اان ُحيَةُّ َك اَ ْ
وإعا ا ت اإلاارة إىل إغالء اخلل ة وامل او ل أيةاا وردغ ن ا

ضا( )4اإن أي ا يبين
ا ألى ون ا لبةد أمن رأة ل -رضيب هللا أش  -أ و

أيةاا اعج ت ددة و تك رة ن دي ا ( )5وهكذا يالا وجدغ ىن سشاولت
ف
ا وجدس يتاذ جزءوا من شاج الل
الشع ب ال اأقل
رت ُ
اَ ْ
ل ن اخلل ة جاء تك ورا ن ا ( )6وورتف عا اق اخلل ة ووأاباا وحبانا ي د ن
( )1دي ا أتحقةق ال زايل ب  116وا ظ  :ب108 101 90 84 65 52 39 10
. ...160 109
( )2اللهب الثاين لألألى دي ا ب .6
دي ان القهبا يب لقةق الد ت ر إأ اهةل
( )3اللهب الثاين ليقهبا يب الت ييب من ا اء ال ع ا
ال ا ابيب وأمحد هبي أريوغ :دار الثقاال الهبب ل ا وىل 1960م ب 23ومتيح  :جت ي
يةحا.
و
ب .314-313
( )4ا ظ  :دي ان ا ألى ب  69وا ح دي ان لبةد أمن رأة ل ال ا
( )5ا ظ  :دي ا أتحقةق ال زايل ب. ...131 111 86 81 78 49
( )6دي ا أتحقةق ال زايل ب  20وا ظ اعج أخ ى ب 72 39 34 27 23 21
. ... 89
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ذله ن ثري من أأةاس ( )1والبشاء ال د ليل قف اخلل

الذ ورد ايبء

ش ن دالةل ا ألى( )2ي د ن اض تك رة و ت ددة من دي ا (.)3
وِّ يب د أن أي ا مل يكمن حيا يب هذ الشع ب حيا اة يردة سكتفيب
يلتقيةد دون أن ستضلمن اإلضاال واِّأتكار اقد ان يل ب هذ امل اين
ويتشاوهلا ن رت ر ت ددة ا وس ت الهباقل اإعا ظ ان ن البشاء ال د الذ
ورد ن دالةل ا ألى ال اأقل وجدان يق م أيى أن رتاحب دأا ليلل ل
اقا ا ي وا وساو ا ن مثشاا مث جاء نا اخللار إلةالا مح اء وأدارها أيةال

الكف ايل يزاِّ يل يهنا حىت يات سك ا ني( )4وأ ا أأ ا اقد
خمضب ا
ظا البشاء ال د ن ا أ ث إحكا او ومتاس وكا وأق إىل تهبيباغ ال د
القععيب اإ ه ِّ س دم اة احل ار ورسل اللاعةاغ والز من واملكان وأشع

أحةاان وأشاء ال قدة وحن عله( )5ولئمن أاار ا ألى ولَبةد أمن رأة ل
املفاجأة و
( )1دي ا

أتحقةق ال زايل ب100 94 89 85 79 77 76 72 69 55 24

. ... 101
( )2دي ان ا ألى ب .70-69
( )3ا ظ  :دي ا أتحقةق ال زايل ب88 86 78 77 61 49 48 38 28 10 1
159 158 153 149 135 131 124 115 110 109 106 100 93
.... 174 169 163
( )4ا ظ  :دي ان ا ألى ب .70-69
( )5دي ا أتحقةق ال زايل ب93 88 86 78 77 61 49 48 38 28 10 1
677 675 673. 149 135 131 124 115 110 109 106 100
.701 700 689 683
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رضيب هللا أش  -إىل او ل التجار اقد ح اهلا أأ ا إىل ح اراغ ت ددةميتيئ نا ا اخلل أ إىل حدل ي ال ن دا احلدل حن الشاايل وه
ا ِّ جند وِّ ا يلبا ن عجيب ا ألى ولبةد المن عله ق ل (:)1
لشَا عس ْ َها؛ َ ْةلا َة ُز َورعك َ ا عأ ْلشا
اِّس ُل وال عا ْ ُ ؟ أَةةعاعين
ا ُق ْي ُ
ت لةَاا :ا ْ
اْسيب ع
كالل أعتع ْ ٍ َه َك َذا َغ ْريُ ْل أع ْشَا
وس ْ ُها
ت لَشَاَ :حشُّ ٌن ْ
ٌ
ا َقالَ ْ
إعلَْةشا أع عةل َةز ٍان لتُةْش عق َدان ال َ ْاَان
ت
ولَ الا سَة َ اىل الياْة ُ أ َْو َ َاد أَقْةبَةيَ ْ

ا مل يقف أشد أسي احملا اة املكثفل
( )2أيى أن امل قف الشعيب
اقد أااد من هذا ا سي وس اس اة لا و ة وفا وخبارتل ن مخ اايس لكش مل
شاجا خارتا أ
يقف أشد اقد حاول أن ي لاعد من الاال الل والي
و
و ان من أأ ا أسالةب ن عله املاالفل وال اض املباا .
لقد أول أأ ا مب ارضل التقالةد الفشةل أ والقةل اخليقةل وايلالةل ال
يديمن نا الل ال والفك ال أ ا ل ووقف شاا ق وفا خالاةا حادا
ح ب اة أيى شا فل هذ التقالةد والقةل حياوِّو أن حيهبال سيه امل اراغ ال
اأتلدها الل اء قبي .
وأول رت ر هذ املشا فل قف من الهبي اقد عهب ن ا من ثرية من
ا ذهبوا خمال وفا ملذاهب الل اء ال اأقني الذ ا ا يبث ل اأج ف سال

( )1ا ظ  :دي ا
. ...131

أتحقةق ال زايل ب 49و اعج أخ ى ن دي ا

ب 111 86 81 78
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ع
وحيلي دِِّّغ تا قل خهبانل الل ( )1اكان ي اض اِّستفتاح
ا
يلهبي غالبوا ويقضيب وقتوا غري عا ٍ
هني ن حياولل سقدمي أ عج حجاجيب يثبت
حق ن راض هذا التقيةد و شهبقةل اِّ ع اف إىل غري ( )2و ان ِّ أد ل من
إجياد البدي اكان يقد ن رت ر تش أل ع رة ال زل املباا واخلل وورتف
الشا وحن عله.
بريا أمن هذا امل ىن ن ا وأ ث ها إي اِّو ن
ويبدو أ ث هذ الشلاعج س و
ال اض اِّستفتاح يخلل وه أ ي د إىل سببني أحدمها راج إىل ةي
وحب الظا ر من جال
الشف يب واخليُقيب إىل اخلل من جال؛ وإىل املاالفل ا
()3
بب اينٌّ وه وض ح رت رة امل ا ل أني
أخ ى وأ ا ال بب اآلخ ا ٌ
ال ق ف أيى الهبي واملة إىل احلا ل وأ ا من اخلل ة االا وق اان خمتيفان
تبايشان اال ق ف أيى الهبي أييت ن سةاق اين ال ااء وامللاأ الشف ةل
وال وحةال املةاالل إىل الت بري أمن الهبا والتقدي ِّ أة أ ةشاا واملة إىل احلاانغ

( )1ح ل رتيل الش ةب أ اب القعةدة أشد القد اء ا ظ  :اأمن راةق القريواين ال لدة ن حياسمن
الل وآداأ و قد ج/2ب.117
( )2ا ظ دي ا أتحقةق ال زايل ب134 121 58 57 52 46 27 32 11 10 6
. ... 698 676 557 357 172 168 160
( )3ا ظ اعج مللا ل اجملتل وايا مباالفت ن ا من من ا  :دي ا
ب. ... 122 96 95 78 33
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أتحقةق ال زايل

يبدو استجاأل لشداء اي د مبا اة من ل اذ ٍة ح ب أأ ا أيى إأالء اأهنا
ومها نذا حيققان ا ان أيرا إلة من خمالفل الع رة القارة ن ال جدان الل
وإ لاء املقارانغ أةشالا واِّحتجاج مبا ي تهبة إلكباغ أاضيةل
ال
اختةاراس الشف ةل والفشةل.
واملتأ ن دي ان أ ا جيد أن هذا اِّختةار ان جزءوا أرتةالو ؤكعاوا من
حججا
اقد ورد ن اض تك رة من دي ا واست ل
خهباأ الل
و
ت ددة إلكباغ شهبقةت ل من أأ اها إكباغ رت رة التشاقض وأدم اِّسفاق
()1

أني ال ق ف أيى ا الل واملشهبق ال قييب يق ل(:)2
ع
ع
َسأ َُل َأ ْمن َخة الارعة البَةيَ عد
وأُ ْج ُ
تأْ
اج اللاق ُّيب َأيَى َر ْس ٍل يُ َ ابيُ ُ
َأ َ
عبُ إىل َوسَ عد
ِّ يةُْقع ُئ هللاُ َأْة َ ْين َ ْمن أَكى َح َجوا
وِّ َا َفى َو ْج َد َ ْمن يَ ْ

( )1ليت س ن قف أ ا من اليذة وإأالء اأهنا ا ظ  :ربوك املشاأيب ن إ لابةل الل ال
قاريغ وق اءاغ س س :دار حيلد أييب ليشل الهبب ل ا وىل 2006م ب .36
( )2دي ا أتحقةق ال زايل ب  46وح ل حجل التشاقض وأدم اِّسفاق ا ظ  :أبدهللا رت لل
احلجاج أ و شهبيقاس وسقشةاس من خالل " عشف ن احلجاج -اخلهباأل ايديدة" للارل أريملان
وسةتةكا ضلمن تا  :أهل ظ ايغ احلجاج ن التقالةد ال أةل من أرسهب إىل الة م س س:
جا ل اآلدا والفش ن وال ي م اإل ا ةل-س س يةل اآلدا  -ش أل سي يل آدا اجمليد 39
1998م ب . 325
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حجل املاهةال وس ين سف ري حدل ني أو التشبؤ أ ا هبالقوا
لا است ل ا
من الذاغ ال ي رب أشاا أو جيياةاا( )1اكان يعا أيى أن اللاأ ال باسيب

الذ مل ي ايش ا الل لمن يشجح ن ورتفاا يق ل ن عله(:)2
ع ع
ع
ت ن ال عْي عل؟
ف الهبُّيُ َل أيى ال ا َل عاي أعة
سَع ُ
أَاَ ُذو ال ةَان َ أَْ َ
لَ ْةل ختْ ُ ع ْمن َالَ ٍ وع ْمن َوْه عل
ايبءَ ُتابع وا
وإعا َة َ ا
ت الل ْ
لا إ حاول أن ي ت ل ال اق ا لد إىل قار تاا مبظاه احلةاة

ال باسةل أ وحىت الفارسةل و من عله ق ل (:)3
َد عي الا ْس َل الذ َدكَ ا
وُ من رجالو أض ع
ْ َُ َ َ
اي الْ يةْ
ألَ ْةل سَةَ ا أىن ع ْ ى
شا عا أع ع
ََ ُ ْ َ
ني د ْجيَلَ والةْ
عأب َْر ٍ
ض َي َأ َد الاحةْ

ع
يح والْ َلهبَ ا
يةُ َقاسيب الاع َ
ع
ةاهبَ ا()4
ة َةل ن اليا اذاغ والْ َ
وساأ ٌر لةعَل ْمن َغ َربا
َ
ع
أغ َا َج ا
ة ُف اغ سَة َفةا ْ
ةلمن َأْشاا الهباْي َح والْ ُ َل ا()5
ة ُ

( )1ح ل هذ احلجل ا ظ  :سا ةل الدريد احلجاج ن الل ال
الكتب الهبب ل الثا ةل 1432هة2011 -م ب .228
( )2دي ا أتحقةق ال زايل ب 58
( )3دي ا أتحقةق ال زايل ب .557
( )4اخلهب  :الل ف واملكا ل (الي ان :خهب ).

( )5الهبيح وال ُ َل  :من بااتغ العح اء (الي ان :يح والقا
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أشةت وأسالةب إرأد :أامل

احملةط :أل ).

عايع َدها
ومل َْجي َ ْ َ َ
ولكمن ح ر عغز ٍ
ِّن
ُُ ْ
وإن عاْئةشَا َحثَةثْشا الهباْةة
وإن قةُ ْيشَا :اقْةتُةيُ ا َأْش عك ْل
وق ل (:)5
اَأَيْ َمن الْبَ ْد ُو ع ْمن إي عان ع ْ َى

يَةَاأعة وا وِّ َو َح ا()1

سُ اأيب يلْ َلال أَة َق ا()2
ة ةَ ع ْمن حاااسعةاا ُاَ ا()3
يةُبَا ع ْ َا ْأُةاا اخللَا()4
وأَيمن ع من الْل ع
الزُرو ُ ()6
ةادي عمن ُّ
َْ َ َ

اضحا أشد أ ا حني ِّ يكتفيب يستبدال
ويبدو ايا ب الفين و و
الشل عج اخلل يلهبي وإ ا ا حياول أن ي ت ني أ رتف الشايل اةبدأ

مب ارضل ورتف الهبي القدمي وراض ن حن مثا ةل أأةاغ أدأها أق ل (:)7
ت ع ْمن أ َْهيعاا
َ ا يل أع َدا ٍر َخيَ ْ
وِّ َا َج عاين لَةاا َا ْا ٌ
ص وِّ َيَ ُ
ُا ُ

وجي ا

( )1الرياأة  :حة ان أ يلب اي ع الع ري (امل جل ال سةط) يت ذى من ا ألا
أ ي أشد ايلا ر وال ح  :مج وح ة وي واغل سا ل سك ن ن العح اء وهيب قذرة

ِّ سؤ (الي ان :وح ) ذا ورد ن امل اجل وأه الباديل الة م ي ل ن الضب يل ح وهذا
امل ىن أق لي ةاق ن الضب مما جي ا أ ي .
( )2املال :مج املالة وهيب الفالة (الي ان :ال) .
( )3ا ا :مجاأاغ (الي ان :ا ).
( )4اقتي ا :قت اخلل زجاا (الي ان :قت ).
( )5دي ا أتحقةق ال زايل ب  12وا ظ ذله :ب .127
( )6الزرو  :حظاب ال شل (الي ان :ار ).
( )7دي ا أتحقةق ال زايل ب .699-698
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ضا أمن الهبي ن أرأ ل أل أةتوا يق ل اةاا:
مث ورتف الشا أ و
ع
وخمبة او ةَفة او أين إعا سةألُة ا
َ
ُ
شت ُةاتَبة او
اااك من رتف إن َ
ع
ع
ت اإي َن ايشتعاا
ت أبأشةاقاةا ْ
ِّح ْ
خن ٌ إعا ُجيةَ ْ
أأةذاقُةاا الشُّ ُ
َ
ةحة ُ
ةضة دةٌ أ لة عال الد ع
ال َأ َج عد ع اةاا آللعئاا
أسقا ُ
ش ُ َ
ا
ُّر ستاعة ُ
ية ْفةتَ ا ع ع
ع
ط واحلُي ُ()1
ا ا
ض ال ذارى ُحالها الاي ُ
ضةاا اَةهب ٌةمن أة ْي ٌ
َ
ةج نا َخبةٌ
ع
ع
ض اأوَهلا شاا وآخَها
اأرتبَ َح ْ
ْ
اااتَ ا
ت ونا من اَحياا َحبَ ُ
أال رت ٍ
ةداق ومل يُ َجة ْد هلا َأ َقة ُ()2
مل متَْتَشع ْ عأ افلو ْش ُ وِّ َوَرأاو
َ
ع
ع
الال ُشتَثعة او أُْج ُهنا ال عجة ُ()3
عاا
َ
ت ْأر ْ
حىت إعا لَق َح ْ
خت َأقاب َ
ع
يرحةلو َوْهشاو وسَشتَ عحة ُ()4
اح سَةْشة َف ُحاا
اا ية عمن َ
اَبْةةشَلا هيب وا ْرو ُ
حىت متََ اكةمن ن أو عع
ع
ع ع
ْأر َخ ْ
ت أُقة داو َمن الةاق غ سةُْض ُ ُ
َ َْ
رتال ال َ َ ة ُ

( )1اخلرب :اخلبري (الي ان :خرب) والايْط :مج ال ايهبل وه ل ن من الثةا (الي ان :ريط) .
( )2ال ق  :الديل وأتديل ايشايل (الي ان :أق ).
( )3ال قابص :الضفاب وخع الل (الي ان :أقص) وال ج ن :ال ذق إعا يبس واأ ج (الي ان:
أ جمن) وال عج  :يلبا يلل وا رج أفتح ايةل وسك هنا و ها أني ال ب ل واي دة
(الي ان :رج ).
( )4ا رواح :ال ايح (الي ان :روح) وسشفحاا :ب أيةاا (الي ان :فح) يرحل :ال ايح البارحل
رايح العةف احلارة (الي ان :أ ح).
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سيه أ وساو ن َجم ع
الل ُّل وال ُقبَة ُ()1
اس عدها
عيُ ُح شاةا ا
ل ا َن يَ ْ
اي َ
ةب َ ُ
الكبش واحلل ُ()2
ب اةاا
خال َهلا َا َجٌ ن ْاةئع ع َة َق ٌد
ُ
هب ال اذبْ َ
ِّ ي ْ ُ
هد ُل()3
ةاك ابةع ُها
جئت اابةَها َغشا َ
أ ج ع أَلةْ عحشَ ٍل ن رت ا َ
إ ْن َ
من أة ْيب ٍ َغ عٍد َ ع
ع ٍمن
انداك من غُ ُ
ُُ
يَبكيب لبُة ْيةبُةيَةلٍ ْأوَدى نةا َخةبَة ُ
غل ع
ارت عف ع ن أُل عع ال عهباَ ُل
ُ اد ْ

ع
سدداو
رت عف ع َ
هذا اع ْف ُ وق ْ ن َو ْ
لقد أوردغ هذ ا أةاغ ين أراها سثبت ايا ب الفين الذ ان يادف
إلة أأ ا اقد ان التلةاز الفين والتف اق أيى ظ اب واإلسةان ييديد
هاج و ا تكاعورا ن وجدا وه هشا يعاعح أذله أ ويدأ إىل اختبار قدرس
الفشةل أيى التجديد واإلسةان مبا ه أاض من ال ق ف أيى الهبي و أين أ
وقف أيى ا ع الشقاد أمن ا ئ القةس وأ اقأ ليل اء أني الل اأراد
أن يثبت لشف القدرة أيى التجديد ووض سقالةد جديدة إااء التقالةد ال
أ ااا الل اء ال اأق ن.

( )1اجملاسد :الث

الذ يييب ج د امل أة و ا أاب رتب

من الثةا

و ا رتبغ يلزأف ان وقة :

ه ا مح خارتل (الي ان :ج د) .
( )2الشقد :ي من ال شل قعري الق ابل (الي ان :قد).
( )3اهلدل :رت غ احللام (الي ان :هدل).
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ومتتد هذ املاالفل إىل اجملتل الذ حيل هذ املقايةس ويق ادر هذ القةل
ايلالةل اقد أ ث أأ ا من حياورة اجملتل يشوا خمالفت وايا مبشا فت

وراض قاية وله أن ستأ هذا احل ار اخلالن احلاد(:)1
عع
ةح()2
أةح
ف الشا عج ع
ه يلث َال عمن الا ع
ت الشُّ ْ َ
ت ال َفْت َ
ه يل َق ْ
وأع ْ ُ
َاَيْ ُ
وأ كشت الْلجا َلَ من قع ع
يح
ةاد
ول ت من اجمل عن مب ا ع
ُ ََ
اب ا ْ ع
ٍ
ور ا خمض ع
اف َر ْخ ٍ
ةح()3
ص
رتبع ع
ع
يةح عا
الدل ع ْ
وج َ
َ
عأبَاداي أيى ديمن امل ةح)4(...
العْب عح َي ٍد
وجنل ُّ
ظف غ أ ُ
وق ل (:)5
ع ع
ااسقين مخوا وق يل  :عه َيب
أِّ ْ
وِّ سُ ْ ق عين س ا إعا أَْ َك َمن الةْ َج ْا ُ
وق ل ( :)6الْ َ
ةا ْل ُ
ع ع
ةح
ةج ُل عح
وها َن َأيَ ايب َ أْكُ ُر ال َقبع ع
َ
َجَيْ ُ
ت ََ ا
العبا َي َق الْ ُ
أيى أن هذ امللا اغ واملاالفاغ الفشةل مل ست قف أشد الظ اه الل يل
الهبي اح ب وإ ا جتاوا ا إىل امل ض أاغ ال ا ت بت جاللل ورت ا ل
( )1دي ا أتحقةق ال زايل ب .164
ا ه ال من ا ر ودأت غية الشفس (الي ان :اته) والقعف :اليا والي ب
( )2الفته :ر
(الي ان :قعف) والشجةح :من الشجح والشجاح وه الظف يلليبء (الي ان :جنح).
( )3ال خص :الشاأل اليني (الي ان :رخص) والعبةح :ايلة وال ضيبء (الي ان :رتبح).
إىل ال باد وهل ق م من قباب اجتل ا ن احلرية (الي ان :أبد).
( )4ال باد  :املش
( )5دي ا أتحقةق ال زايل ب .28
( )6املعدر ال اأق ب .71
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ن حةاة ا قد ني أ ا ل االلجاأل ال س د من أأ ا القةل ال وقف شاا
قف متجةد وإجالل ل ار ن ا أ ا لاسل نا رت رة
اللاأ ال
جميس اخلل ة ن فارقل يةئل ال ا يل الْ ُلاة يق ل(:)1
ااع رتباح ال َقا عر واسل أعع
ةح و ع وال َهبَ ع
ب()2
ع ع
ِّ أع َ
َ َ ُ
باح ال ُ ُ
ُْ
أح من ع من قع ٍ
وه ع
ورْ ع
ب()3
ف عمبُْ ََا ٍك
ض َخْة ٍ َأيى َهال َ
ُ ْ َْ
َ
رتةحلُ س ٍ
ورت ْرب ُ تَ ْك عٍ لةعلْشةتَ عح ع
اق عحباأع ٍ
ب()4
س قَ َد وحا
َْ َ َ
ُ
َُ ْ
لقد وقف أأ ا من الاال الل ال ا قفا خالاةا حادا وقاد
عله أن جي من خهبط خهباأل الل أن ي ج ساام هجاب ليحةاة ال أةل
والقةل ايلالةل والفشةل ن الاال ال أ ا ل ابةشلا يتشاول الل اء امل أة امللتيئل
ؤوم الضحى ال ُ ْف أمن جرياهنا عاغ اخلع الشحة امللتيئل لو و الو
ويعف ن سدلاياا وإأ اضاا اةلبا ن ورها أةلا ال حا و ظ ا أشظ ة ا م
احلا ةل املهبف ويتحدك ن أمن رت غ حيةااا وج س  ...جي أأ ا من
هذ امل أة ثاِّ ليال ل وايفاء اايب س تبدل اللةح والقةع م والفقااء
وال ل يآل والش يمن وال سمن وس ت ةض أمن قالبد امل جان أقالبد من
( )1املعدر ال اأق ب.162
( )2ال قار :اخلل (الي ان :أق ).
( )3هال :لفظان يزج نلا اخلة (الي ان :هال ها ).
( )4حاأس القدح :احلبس ضد التايةل (الي ان :حبس) و شا هشا من حيب ن يد اال يل
ش وامل تك  :اإليء وامللقل (الي ان ) :وه هشا الذ يل اخلل تكاعها ملا اة من
لذأل واملشتحب :من الشحب والشحةب وه را الع غ يلبكاء (الي ان حنب).
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دو ن الأ اا اخللشل لتعةد الذائ
الب وأمن حةاة الاف وال احل يل ا
والشل ر أ إ لةت جب أن قعا ولا واأمن أجالن أوداي ن ألق ث هؤِّء

الش اء يق ل(:)1

ت ن ا َ ْاةَا
إعا ا ُ ْش َ
اه أَياةلا َر ُج ٍ
اَعإ َ
وع ْمن َأ َج ٍ
ب لع ع ْل عق عال الة
ع
 ...س اد عا
ةح وال َقْة ُ
الل َ
ين اآل ع والشعا ْ ية
َج ع ا
ويةُ ْشعةاا َأ عمن الْ َل ْ َجا
وس ُدو ن أ ع
اجدها

ع
َأ ا ع ُ ْتَع َربا
ءنا ْ
ع
رت َد َرا
َوَرْد َ
غ اَةيَ ْل َجت ْد َ
ع َحَا
ف وال ا
ةجْي َ
ةج َفا َة الْ ُ
ُ

َم وال َفقااءَ وال ا ُلَا
ةةمن وال ا س ع
ان إن َاَه ا
َ
عن أَ ْن سَةتَة َقيا َد البَة ََا
ُ ع
ب والشالَا()2
سعةد ال اذبْ َ

ثريا من ساام هجاب إىل احلةاة ال أةل القدميل اقد
وج أأ ا
لقد ا
و
يعا أيى سبلة اا( )3و ان ي ى إىل
ان  -لا يذ ربوك املشاأيب -ح و
أن يل اهاا أك ا اةاا من باب وممةزاغ وخيتار لذله أس أ املظاه والع ر
ال ي تهبة قياا وسع ي ها يق ل(:)4

( )1دي ا أتحقةق ال زايل ب . 557
الربجد وه اء غيةظ (الي ان :أ جد).
( )2الرباجد :مج ُْ
ب . 31-30
( )3ربوك املشاأيب ن إ لابةل الل ال
( )4دي ا أتحقةق ال زايل ب .52
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واي َ ع
غ اليعا ى َ اوة اال سَة ُ عد()1
ت قَ ْد
ُج ْد َ
ةب ال ا حا ع إع ْن ُ ْش َ
رتب َ
ِّ س عقني أة ْي َد وة إع ْن أد ع
ايد َة الْ َكبع عد
اغ الة
ةبُة ْيدا ُن ا َ ْ
ت عا َ
ُ
ْ َْ َ
العَ عد()2
إ ْن أ ََلا ْا ع َمن ال ُ ا ع نا
يَ ُك ْمن َ َفاع إىل ُّ
عحبةث ِّ َجتيع ع
عايُ َح الشاة َق عد()3
جاج إىل
أُ ْع ةَْة َ
ه إِّ سَ َ
ب الف ُ
َْ ُ ْ ُ
من ال اضح أ يت لد ا تقاء أ ث الع ر متثةالو ملقعديت اخلارتل اا ِّ
يتقعد القةل ال ستشاقض خهباأ الل القابل أيى س زيز اليذة وإأالء
اأهنا قةل ال ااء والهبا والع ر الهببة ةل ليجلال الفهب وِّ الع ر ال
قد ستفق هذا اخلهبا ع رة امل أة املاال ال ان يت زل نا الل اء
القد اء ولكش يتاري أاد الع ر متثةالو ليجفاء واخلل ل املاالفل لهببة ل امل أة
وخيتار أ ث ظاه الهببة ل رتي وفا وخهبوا من الذائ والشل ر وحن ها وه إىل
من شاظ وحاِّغ اإعا ع
عله ل ٌ يختةار أس أ ا ن بة ل ال
در والشا إىل
ال شل ع الشاة َقد وهيب أأل اا شظوا وإعا أد باات ا س ك ال َ
الهبيح وال ل وإن لدل أمن بة تاا رتدف أمن سحانا وروضا ا إىل
وأؤسا وإعا ع العةد س ك ع املاا وال زِّن
احلديث أمن أاد حاِّ ا ح اروة و
والهبري إىل الرياأة وال َح والذائ وال َأَ .
( )1الي ى :ا الت ى من ال

وقة ه

اق (الي ان :ل ).

( )2الع د :اب أ رب من ال عف ر يعهباد ال عااري وقة  :اب أأق ضال ال أ يك ن ن
اللج ضال املشقار ل أ كمن أظةل (الي ان :رت د).
( )3الشقد  :جشس من ال شل قعار ا رج قباح ال ج يض أ املث ن الذل (الي ان :قد).
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هذ ُسشاةلٌ درج أيةاا أأ ا ن ثري من قعابد يت لد اةاا خمالفل القةل
ال أةل حيتجا أك ا ي تهبة إلكباغ سال ل قف وه قف ا ٌّ يدلاه
أيى ادة ا وق ن ف من شاا ة ليحةاة ال أةل ال مل ستا ق قةلاا
رغباس وجم وادة غةظ من اجملتل الذ وقف ضد هذ ال غباغ.
أيى أ مل ع
يكتف نذا الي ن من احل ار اخلالن ليحةاة ال أةل وقةلاا اقد
اجت لت جة هذ احملاورة اخلالاةل حملاورة الشع ب ال سؤ من نذ القةل أو متث
ج ا ب شاا المن عله ق ل (:)1
َس ْقةوا ل عري ال َ ْيةَاء وال ا شَ عد

ع
ةجَ عد
وغري أَ ْالل َ ايب يلْ َ
اا حياور عني لا ريمن ومها ق ل الشاأ ل(:)2
اي دار ةالَ عيل ع
ع
ف ا أَ عد
يةاء اال ا شَ عد
غوَ َ
أقْة َ ْ
ال َأيَْةاا َسال ُ
ََ
وق ل ع ال ل(:)3
اي دار ةالَ يخل ْي ع
س ْقةا وإع ْن عهج ع
ت أدىن الل ق
ةجَ عد
ْ
َ
ُو
عاء اَالْ َ
ََ
ليكلالعد ج ى أيةاا
واإلاارة هشا متث
إأالان ملاالفل هذ ال شمن الل يل َ
و

راضا ليقةل ايلالةل واخليقةل ال س رب أشاا القعابد
ا د القدمي لا متث
و
( )1دي ا أتحقةق ال زايل ب .52
( )2دي ان الشاأ ل لقةق حيلد أأ الفض إأ اهةل القاه ة :دار امل ارف الهبب ل الثا ةل ب .14
( )3دي ان ع ال ل غةالن أمن أقبل ال دو ا ح اإل ام أ ع أمحد أمن حامت الباهييب لقةق
أبدالقدو أأ رتاحل هبب أاغ جمل الي ل ال أةل أد لق د لق 1392هة1972 -م
ج /1ب.166
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الل يل القدميل اايب ل ن من أل ان املاالفل ملشهبيقاغ اخلهبا وأخالقةاس
وإحالِّو ملشهبيقاغ جديدة قابلل أيى اِّستاا ل يلقةل امل ش يل ن قاأ
تهبيباغ اي د ورغباس .
ويتقدم أأ ا خهب ة باا ة ن أتك يلشقابض حني حياور قعابد أ ةشاا
رتح الت بري يشقض نا اين قعةدة
حياورة خالاةل اايب قابض تأخ ة إن ا
انقضا ا ةاا ويق م أتح يياا من
ةشل يتزو ا أ اهنا وقااةتاا اة ارضاا و
هزيل جديد خاب أ وه ا س ا ن قف من
سةاقاا ا رتييب إىل سةاق ٍا

ِّ ةل أشاة ال جاء أوهلا(:)1
ت أع َدا عر عُ ٍال اَ ْار َح ع
َح اعك ْل ُسةُ اَه ن رقا ال ُ اذ عل
وإعا ةََزلْ َ
ع
وإعَا لَعقةت عو الْ ع
اج َا ع
ةت أظَالةعْل ُ ْمن ظَالع ولا
َ
وإعَا أُي َ
ةج َاالَل اَ ْ
َ
ع
ايح َف ع ()2
َخ ْ اوا َأ ْيةه من
ةااك يَة ْ َم َ ع َيا ٍل
ةجبَا ُن َ َ
اادحام ْ
وإعا الْ َ
اأ ع
واقْ عد ْم إعا َح اق اليعاقا ن ا ااول
ص َ َقالَتَ ُ وِّ ْل عف ْ نا
اَ ْ
ت َ عميوا لت عظ عا ال َق ْ هبَ ع ()3
ه َ ْش عزِّو سَة ْيُ أ
اخ َ ْا لشَة ْف ع َ
أو ُ ْ
وْ
وييل مب اانس اِّجتلاأةل وأدم اأااف
أزعة ف
ُّ
وأشاة يتحدل اةاا أمن ا
ا سان أبس أش ب فتاوا أف ال وأهب ِّس وأ ا أأ ا اةتح ال نا إىل
( )1ا ح دي ان أشاة لياهبةب التربيز قدم ل ووض ه ا ل وااارس جمةد اد دار الكتا
أريوغ ال1412 1هة1992 -م ب .134
ال
( )2ايحف  :ايةش الكثري (الي ان :جحف ).
( )3الق هب  :ال بار ال ا (الي ان :ق هب ).
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ٍ
سةاق ساخ ٍ خماقوا أذله خهبل خهبانا الل
ومجالةل يق ل(:)1
عٍ
جدوا أ وسَةبَهبا ع
ه ا ُّ
ف اَا ْ عزعل()2
َد ْي َأْش َ
ت أدا عر قَ ْ
وإععَا ةََزلْ َ
قاراْتاا لألَْةبَ ع
نب من الذ ع َخ ة َ اا
ِّ س ا
األ ْد إعا َ
و َ
اك ع
ٍ
آخ ُ َ ْ علاا ي َاوعل
وخهبةئل س ي أيى ُ ْ تَا ع َاا
يَة ْي َق َ
أشد التشدعُّم :لَْةةتَين لَ ْةل أَاْة َ ع
ت من الاليت يق ُل هلا ال َف َىت ََ
َ
لَْة َ ْ
ةحيعا ع
أييب َح ا اا
ت ِّ َح وجا ا
ول مبا َو اس ْ ُ
َحياْي ُ
ت َغ ْري ُ َ
ويرا أ حياور أأةاغ أشاة ال اأقل و حياور ق ل من قعةدة أخ ى(:)3
أ َد ال َك ع ع
ع
ع
يال :لةتين ل ْةل أَاْة َ ع
ْ
وإعا محيت أيى ال َك َيال لةَْل أقُ ْ

مبا للي من قةل اك يل

لكشاا حيا اة ساخ ة اا لةل ييتفت إىل امل اانة اِّجتلاأةل ال
أن يت ا ف اا أ رتف غري أ وإ ا ج ياا ض او لي ا يل
قةلا مجالةل واشةل جديدة ليل
واين حياول أن يعهبش و
قف ف ايب ا
من ال اق ةل ال ج ديل املتل كل يليا ويلياذة قهببوا ستج إلة أ رتيت
والفشةل.

يفاض
نظ
ستاذ
الل يل

( )1دي ا أتحقةق ال زايل ب .199
( )2القعف :اليا والي ب (الي ان :قعف).
( )3دي ان أشاة لقةق ودراسل حيلد س ةد ل املكتب اإلسال يب د لق الهبب ل الثا ةل
1403هة1983 -م ب  252وا ح دي ان أشاة لياهبةب التربيز ب . 128
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وقد يت ج إىل أ ض هذ الشع ب دون اِّلتزام يل ان والقااةل لا ن

ق ل (:)1

رأيت اليةايل عرت ٍ
داغ لةل اديت
ُ
ُْ
ٍ
الد ةا أكأ ٍ
رضةت من ُّ
واادن
ُ

ةع ع
ب قَ عل ع
غ أارار َجْة ع
 ...إعا ا أَ َد ْ ُ
اأح ُمن من ر ٍ
ض إىل َح ْ َ عل الْ َغَى
ٍ
سدور َأيَْة عا ُل
اال َخ ْ َري ن قَة ْ م ُ

اه ع ()2
باد َرةَ الد ْ
غ ل اذايت ُ َ
ابادر ُ
ْ
لري ن سفضةي اعهبَمن ع
الف ْك ع
ُ
اَ
رت َرةُ ال َق َل ع الب ْد عر
سَهبَيا َ شاا ُ
اح ع ()3
َح َ ُمن أعشْ عد من ُخ ُ ٍ
وج إىل الش ْ
وأ ْ
ُ ؤو ُ املشااي عيلْ ُلثَة اق َف عل ال ُّ ْل ع ()4

اقد دأت واق ةت ال ج ديل إىل أن يت ج إىل أحد أأ ا اعجاا ن الل
اياهييب نذا احل ار الجل امل اين ال اردة هشا سبدو رتدى أةاغ ال ال
يع ار نا ل اذاس ن امل يقل( :ول ِّ كالل همن من أةلل الفىت )...البادرة
الده واليا اذاغ ال اردة ن البةت ا ول سبدو وقا ك ورا من اللهب الثاين من

أةت ال(: )5
عع
ضَ ال َ َغى
َح ُ
أِّ أيةُّ َاذا الالبليب أ ْ

ع
ت
وأَ ْن أَ ْا َا َد اليا اذاغ َه ْ أَْ َ
ةايد ؟
ُْ

( )1دي ا أتحقةق ال زايل .140-139
( )2رتداغ :راقباغ (الي ان :ررتد).
( )3ح ل ال غى :ظل وأاد ض اة (الي ان :ح م).
( )4املثقفل ال ل  :ال اح (الي ان :كقف).
( )5دي ان ال أمن ال بد ا ح ا أيل اللشتل لقةق دريل اخلهبةب ولهبفيب العقال املؤس ل
ال أةل ليدراساغ والشل أريوغ الهبب ل الثا ةل 2000م ب.45
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(رحةب قهبا ايةب شاا) لكمن هذ
وجةب القلةص ِّ يب د أمن
ٌ
احملاورة سشتايب إىل راض ل اذاغ ال املت يقل يحل وجندة املضاف؛ ن عله
ي ا س حياور خهبا أ ا القابل أيى س جة ج ا ب اليذة واِّستلتاي
إىل ل اذيت الل وايشس دون غريمها لا أ يقهب استل ار هذ اليذة ال
يشلدها ويبحث أشاا ويؤد إىل امل غ الذ خياا ويتجشب ا استهباي.
ِّات حقا وِّ ي تهبة القارئ اال أيى
والت بري أدوران ؤو املشااي ٌ
ا القابل
حقةقت متا و ا إِّ حني يض ن سةاق خهبل اخلهبا الل
أيى فس وج د ٍا يتاذ من اليا والي اذة وسةيل ليتاا من حقةقل احلةاة
وس أل ا قضاباا لا أ يتةح املقار ل أني ض يب احل واليا أبدواغ
اليا وهيب هشا دوران الكؤو أيى أرتحانا والت ا يب أمن قةل الشجدة وامل وءة
وحن عله وه ا يتةح اقل حجاجةل متة أكفتاا لعاحل جمالس اليا ؛ هنا
س تادم أدوا ا ن قاي ل احلالني.
ص اني أت ة ٍري أو حيا اة ميكمن أن سدخ
وهذ احملاوراغ ال سشلأ أمن ٍا
اةلا ي لة جريار جةشةت يِّساع اأةل الشعةال حىت ول جاءغ أيى سبة
املاالفل؛ ن جةشةت ِّ يلاال أن سك ن احملا اة ااقل أو اي ة ليشص
ال اأق أ إ يلري رت احل إىل ا أْسا يحملا اة ال اخ ة(.)1

ب  91وجريار جةشةشت
( )1ا ظ  :جريار جةشةت دخ يا الشص س مجل أبدال محمن أي
دخ إىل الشص ايا س مجل أبدال زيز ابة و اج ل محاد رتل د املل وي الق يب ليامجل
ب 70وا ظ  :جريار جةشةت ( و  :ا د أيى ا د ) ضلمن ج ساأق ب .175
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( )3وإعا ان أأ ا اأتلد أسي احملا اة املكثفل واملاالفل ن حياولل
ثريا من ج ا ب جتديد ميكمن ردها إىل ا ميكمن
رتشاأل ع رتةت اخلارتل اإن و
الشعيب وه أن ي لد اللاأ واملبدي أ ا ال إىل ع ب ساأقة
س لةت التح ي
ا
ال وردغ ن غ ض ني اة ل أيى ل يياا إىل غ ض و قعديت اخلارتل.
ول من أأ ا اعج ن ا إدخال ال د القععيب ن ا اخلل
اال د القععيب الذ جند ن أدد من مخ ايغ أ ا يكاد يك ن ل يالو
ألا ان يق اد أل أمن أ رأة ل من س ٍد قععيب ن غزل .
وِّ يب د أن اةئا من ال د جاء ن أا ار ال اأقني أيى أل أمن أ
رأة ل لا ن اض من ا ا ئ القةس ون دالةل ا ألى ون ايبء من
أا ارهل ن اخلل وال زل واحللاسل وحن عله( )1ولكمن غايتال ش ا ت
اليلحل واليلحتان واملاة واملااتن اا ي د أيى وج اليالح واإلملا ل ال ي ل
لا أن أرتحاأ مل يتاذو شاجا تك ورا ق ؤ ن دواويشال وأا ارهل.
عجا و
وأ ا أل أمن أ رأة ل اقد استهباي أن يق ادم أ و
جديدا ليبشاء ال د ا
ات اس ن أشاء امل قف
ن الل ال
القععيب ورتش ل أل واان واك ِّو
ا
قعلو عاغ اأ ٍ
أيى حن ا ى ن رابةت امللا رة ال أ ادها اك اةع ا

( )1ا ظ  :دي ان ا ئ القةس و يحقاس أل ح أ س ةد ال ك

لقةق أ ر أيةان أأ س ييل

وحيلد أييب الل اأكل ز اايد لياال والتأريخ ال1421 1هة2000/م ب 319 199
 636 623ودي ان ا ألى ب  70-69وأأةاغ املشا ن ا غاين دار الكتب ال يلةل
ج /21ب .12
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متثةييب اةاا الكثري من أشارت امل حةل و اد أشاباا( )1و لا ى ن ثري من
ٍا
حىت رت ان
قعابد ال ا ت س تلد البشاء ال د لعشاأل امل قف الل
– لا يذ رتاحل اهلاد أمن ر ضان " :-قف ن ا أل أمن أ رأة ل
وِّ امن
أيى أشاء جديد ليقعةدة ال أةل ِّ ميةز استقالل ال ض الل
القص وإ ا ميةاز ن سبل أوىل ا ع اف أل أمن ال سل يلع ر البةا ةل إىل
ا

ال سل أفمن ال د أو الةارب"(.)2
عجا س داي يق م ن جملي أيى إاثرة لاأ
لقد اأتلد أل أمن أ رأة ل و
ال زل يل ق ف أيى ا الل أو يحلديث ال ذال مث يشقيب إىل ل ن من
ٍ
غزيل أاا اللاأ ن خهباني
اِّرسداد الز ين اتشتق القعةدة إىل روايل حدل ٍا
ت اايني من ا حدال واللاعةاغ يدا اللاأ أو احملب أل أو المها حن
ال رتال مث ي قاد ٍ
أليبء من خ ف ال اذال و ا حيةط يحملب أل من أخهبار
ُ

()3
يعا أيى
أشايل بةل يحل ار وأتحديد الز ان واملكان أيى أن أل ان ح و
أدم سك ار ف اكان يضةف إىل هذ ا حدال وال شارت أو حيذف شاا

( )1اك اةع سهب ر ال زل أني اياهيةل واإلسالم من ا ئ القةس إىل اأمن أ رأة ل د لق:
هبب ل جا ل د لق ال1383 2هة1964-م ب .342-335
( )2رتاحل أمن ر ضان " الحظاغ ح ل اللك ن ا أل أني أ رأة ل" ح لةاغ ايا ل
الت ةل يةل اآلدا والفش ن واإل ا ةاغ مبش أل ال دد 28أام 1980م ب.314
( )3ليت س ن ال د اخلرب أشد أل أمن أ رأة ل ا ظ  :أبدهللا أمن سيةلان ال ةد "الت ايل الشعيب
أشد أل أمن أ رأة ل" جميل ال ي م ال أةل واإل ا ةل-جا ل القعةل اجمليد 10ال دد 3
رجب -1438ار  2017ب.1506 -1493

328

النصي يف شعر أيب نواس دراسة حتليليّة
االتِّّساع ِّّ
د .عبدهللا بن سليمان بن حممد السعيد

ا يتفادى أ اِّجاار والتك ار البارد اقد يكتفيب أبحد اخلهباني دون اآلخ
شهبقيب شذ
احدا ستاأ اة ا حدال ألك
ويلتايل ي يه احلدل خهبا و و
ٍا
البدايل؛ لةشتايب مبفاجأة احملب أل  -لا ن رابةت امللا رة -وقد ي د احلدل
فاجئوا خماقوا احل ار ال د لا ن قعةدس " :وه خيفى القل " وقد ي سل

ييل مبلاهد ياا(.)1
امللاد وي حيب يي ا ال زيل الذ يكتشف دون أن ا
لقد اسب أأ ا سشمن ال د القععيب ن ا أل اقد وجد ن جت أت
اين ي ا ض أ ال ق ف أيى الهبي و ا حيلي من أأ اد اي فةل
جماِّو لعشاأل أشاء ٍا
وإ ا ةل ألةقل أأهبت قةلل ش يل أالةل لتيه املقد اغ ال وقف شاا
تلدا
لكلا رتارو ا و
قف املاالفل اح ال اخلرب املشظ م الذ يتحكل يلبشاء و
أيى ال د واحل ار من ا
امن ال زل أشد أل أمن أ رأة ل إىل الل اخلل ا
وسضلشات مخ اايس ل وان من ال ا د مل يكمن واوا إِّ ن غزلةااغ أل أ إ
الفمن خهب ة تقد ل ن رتشاأل احل ار ون رسل اللاعةاغ والدا
سقدم نذا ا
يحلدل أو اخلرب ون رتشاأل املقد ل واخلامتل .
والشل عج ال د املكتل الذ اأتلد أأ ا وظ ا ميتح ش ن ثري
من مخ اايس يبدأ مبقد ل س ييب من اأن اخلل وسشتقد ال ق ف أيى ا الل
مث ستشاول الدأ ة إىل اللل ل من خالل رتاحب أو رتديق مث يتهب ار احلدل
( )1ا ظ  :دي ان أل أمن أ رأة ل ب 166-165 128-122وقعةدس ال أوهلا:
غ أعةل ع
ب من ع ىن لعةحةين َمشْ ع
عع
ان
ت يل يلْ ُل َح ا
لََق ْد َأَ َ
ضْ
س ُس اَا ْ َ َ
و َْ َ ٌ
(دي ا ب )362-361وهذ ال ج اع الق ل اةاا د .رتاحل أمن ر ضان ا ظ  :رتاحل أمن
ر ضان " الحظاغ ح ل اللك ن ا أل أمن أ رأة ل" ب.301-293
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لةال وسشبة أرتحانا والت يف أب ف ال وقد يت قد
إىل ق ي احلا ل و
احلدل أ دم كقل رتاحب اخللارة نل مث سشف ج ال قدة إبدخاهلل ويبدأ ي
اإلغ اء يملال وامل او ل أيى اخلل وقد س سف ال قدة إبدخال أشع ال اقيب
أو ال اقةل ن أليةل امل او ل أيى س اخلل ة أو خهببتاا لا ي ارب أأ ا
سفه هذ ال قدة أبذل ال ايل والشفةس ن سبة اخلل ة مث س رتف
و
أحةاان مث ا
اخلل ة وجمي اا وأدوا ا وي رتف ال اقيب أو ال اقةل وميضيب احلدل لةعف
أك ا اخلل ة وقد ختتل القعةدة يل دة إىل أشع ال اقيب أو ال اقةل
ولقةق ال غبل واليذة ايش ةل مب اأدة اخلل أو ا تلال اليذة ال ل ةل أيقاء
أو أ شاء رت غ.
ة أييت نا أيى
و من الهببة يب أن أي ا مل يكمن يكار هذا البشاء ن
رسل هذا اخلرب املشظ م وس د لكمن هذا البشاء ميث الشل عج املكتل الذ
ان أيخذ ش ويدي ويعهبفيب ش ا ي ا تا وقا سري قعةدس وله أن

ستأ ا س ا ن ا أةاغ التالةل(:)1
وأحة ر ع ة ٍةيب ة قْ ع
ْ ََ ا ا َ ُ
ت اةشةةاءَ ُ
ب خابفاو
ا
ايلا ق ْأشَا يأَ ُ َه ا
اق لة ةالو اعةشاءَ ةا؟
وقال َ :ة عمن الهبُّا َ
اأ ْيَ َق أمن أأْ اأعع غري ٍ
هابب

( )1دي ا أتحقةق ال زايل ب .125-124
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ع
شال ُكة ا
أفْتةةةان َ
رتة ْدق ا سَةَى ُ
ويد َر حن البا ع ةلةتيعةئةاو عُ ْأة ةَا
َ
تح اتةلٌ يب ا خةلةَا
ُ
اقيت ل  :ااْ ْ
وأ يَ َ من أارا عرع قَ َل او أَ ْدرا

ع
ب عيْةيَ ُ
و ا أ َام الق ْ م ي ْ َح ُ
ال عيل:
ةت؟ قَ َ
اِّس ُل ُحةا َ
ُ
اقيت ل  َ :ا ْ
مجة ا ع من حالوةع لَ ْف عظ ع
ع ع
اك ْد َان َ و ْ َ َ
اقيت ل ُ :جئْةشَ َ
اك ةَْبتايُ قَة ْا َةو
ُ
اةقال  :ارأ ا أشةد ال سهبيب هنا
اقيت :الاعا َ ْا ُها؟ قالَ :ا ُها
ُ
ع
وهاغ ُ ا ع اا
اقيت ل ُ :خذها
ُ
ةه إب ْاةفة ٍ
ةاء ل ُ أَةهبْ َمن ُة ْ ةشَ ٍةد
ال ا
َ
وجاءَ نا والياْةة ُ ُة ْي ٍق ُسةدولَ ُ
ع
ع او
اضاا اخلع ْد ُر ْ
َرأةبلُ خ ْد ٍر ر َ
أأ ُ

ةادغ أ يةحةاا
ْ
إعا أخة َذ ْ ا الكأ ُ
و اا َال ي ْ قةشةا وي ْلةَ ُ داببةاو
ط روضل
الا ظَْبةةَلٌ سَة ْ َأى اقع َ

عَا
جياع ُ ْش الا ْد ُ
ف ن لة ا ْخلَ ْ
َد ع
ةاي ولَاقبَين َا ْةل ةَا
أاين أَع َس َ
ع عع ع
رت ْةربا
ةج ُّةمن ومل َ ْ ةةهبة ْ ملةْشةهبقة َ
َُ
ةدغ قع ة ْد ةاو دهة ةَا
ة َةتاة َقةلو قد أ ْة َف ْ
ت ن عخد عرها عح َقبوا أ ْلَا
احتَ َجبَ ْ
قد ْ
رت ْف ا
إلةه ا ُ قشا حن َ مخْ لو ُ
ةقام إلةاا قد متةياى أشةةا أعة ْل ة ةَا
ا َ
ت ُلَا يب ن سَألْلُئع َاا البَ ة ْد َرا
ا َ الَ ْ
اَف حيةهباو نا ُخ ْ َربا
ُ عدِّ أب ْن و َ

رتة ْدرا
اكا ْ
ت ل ق ْيةباو و ان هلا َ
ختال نا عأهب او و ا إن سَى عأهبَْا
ُ
الت أ ُس ْكَا
إىل أن س َ اىن حني ْ
ع
ف ال اد هلا َوَرقاو ُخضَا
ا ال ا ُ
الشحَا
يب ْش ااأََ ايع َ
ةةد و ْ
أ الظا ْ ُ
ةحظوةا! واي ُح ْ شَ ُ كَة ْةةو ا!
و اي ُح ْ شَ ُ لَ ْ

أبح َمن ش ْشظ او اان خمرباو
ْ
اةا ح شَ لَةحشوا أدا من لع ا ة ة ع
ُُْ ْ َ ْ َ
أدأ ال د هشا أ سل رت رة ال اقيب باا ة مث اجت إىل حدل ق ي البا
سع ي احلالل الشف ةل لي اقيب وازأ مث لاك احلدل حن اتح البا لة د
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ال د إىل رسل رت رة ال اقيب ة أخ ى مث يتهب ار احلدل حن امل او ل أيى
اخلل مث ا نا لةتج حن اخلامتل يِّستلتاي أيذة الع غ وال شاء.
و من البارا أن ا أةاغ لل أشارت ت ددة من أشارت البشاء القععيب
ااشاك دا ليحدل حن اخلامتل وهشاك رسل ليلاعةاغ وي ا ب من املكان
و زاوجل أني ال د واحل ار لديد الز ان واملكان.
عج اخلرب الذ
وأيى حن ا اي أل أمن أ رأة ل ن س ا ي
ان ميتح ش اي أأ ا ذله اكان يعدف أمن أ ض أجزاء هذا
الشل عج اا ي تلد املقد ل حةشوا ويا اا حةشوا ويعدف أمن رسل ااعةل
أحةاان وقد يكتفيب يل د وي ت ين أمن احل ار وقد يتج
ال اقيب أو ال اقةل و
لياامتل باا ة أذ الشاايل ال ستج لي شاء مث إ اختذ أسالةب ت ددة ن
جتشاب اج اغ التك ار اا خيفيب عهاأ ليحا ل اترة ويدأ إىل ايا نا اترة
ويت زل يل اقةل اة ويل اقيب أخ ى ويتحدل أمن او ل التجار ن ا من
ويعدف أشاا ن أخ ى ويت اس ن ج ا ب من ال د أو ال رتف ن ا من
ويتافف ن أخ ى(. )1

( )1ا ظ أ ثيل لذله ن دي ا أتحقةق ال زايل ب ب77 61 49 48 38 28 10 1
149 135 131 124 115 110 109 106 100 93 88 86 78
 174 169 163 159 158 153و من ا ثيل ن اِّأتداء يحلدل باا ة ب77
 ... 135 93 88 81ون أدم ورتف ال اقيب وال اقةل ب78 77 61 49 1
 ... 172 81ون اِّست شاء أمن احل ار ب ... 222 203 172 71 67 62
ون اخلتل أيذة ال لاي باا ة ب  ...676 222 172 52ون امل اض ال ع اةاا
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و من الالات أن جند أن ال حيل ال ح ارها أل أمن أ رأة ل من أ دها
ٍ
الفي فيب والشف يب أو عا
الفين إىل أ د غزيل ل ار ن ا أ ا إىل أ د مخ ا
يق ل(:)1
أييب َأزابيب
ت َانقَ
أ عمن الداا عر واستَة ْىل ا
اَةيَ الا أَ َدا يل الةأ ُ َأدايْ ُ
ع
ع ٍ
ييب وِّ يةُْش عك ْ َن ُ َل كةَ َابيب
َأ ا
إىل أةت َحان ِّ سَة عاُّ الأُ
لا أن أي ا ن ا من ت ددة من ح ارايس است ل الي ل الشث يل
وختفةف ا سي الذ هنج اأمن أ رأة ل حيا ا وة لي ل احل ار واختذ لذله
أسالةب شاا التضلني ن القااةل و ث ة التق ةلاغ المن عله ق ل (:)2
ة َكأْ وقَةْتيعيب أعبَةثعايب الهباَي:-
قَالُ ا -وقَ ْد أَْ َك ُوا ُ َ َاو َغ ع الْة
غ ُكْتَئعبا
يه َ ا
ه؟ أ َْم َ ا َد َه َ
َغالَ َ
اك؟ َويْ َ
ا لَ َ
ه َح اىت ا ْة َفَ ْد َ
ع
َحزا َن والْ ُكَ َي
ت الْ ُةا ُل َم والْبَ ا
وح ْز َ
قَد ا ْغ ََااْ َ
غا ْ
ث والةْ
ة َ ْج َد ُ

التجار ن دي ا ب  ... 172 131 111 86 81 78 49و من امل اض ال
رتدف أمن ع هل ب106 100 93 88 86 77 61 48 38 28 10 1
. ... 124 115 109
( )1دي ا أتحقةق ال زايل ب 402وا ظ أأةاغ أل أمن أ رأة ل ن دي ا ب .101-100
( )2دي ا أتحقةق ال زايل ب  51ون اأن هذا احلكل ن ا أل أمن أ رأة ل ا ظ  :أبدهللا
ال ةد "الت ايل الشعيب ن ا أل أمن أ رأة ل" ب.1482-1481
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اشيحظ هشا التضلني ن هنايل البةت ا ول و ث ة التق ةلاغ ن ل ل احل ار
ختفةفاا يست لال الي ل ا ساسةل ن البشاء دون ا زايحاغ ل يل أتقدمي أو

أتخري أو حن عله ورمبا أورد س برياغ ث يل تادة ن احلةاة ال ا ل ق ل (:)1
الل أعتع ْ ٍ وه ٍكذا وغ ْ َريُ ْل
ت لَشَاَ :حشُّ ُن إع ْعْسيب
كَ ٌ
اَة َقالَ ْ
أع ْشا
وس ْ ُ َها
وق ل (ْ :)2
ِّ َ ْل َعا َْسَ وكا أبَهبْ عمن
 ...اَأَ عة ُ" قُة ْيشَا " :أَة ْ َد ُخ ٍْرب
(خ سشُ ) و( تَ َا عسمن) الْمنَ عاد "
إعةاشا
املالأس اخل اسا ةل
و ااتقاق أ ضَ العةغ ة َ ْ َ
ُ ْ
و( ةاو ل) من الة م و إي اد اقف املزاح ق ل ( :ل أق ل زاحا :هاغ اي

هة )(.)3
و لري هشا إىل أن ال زايل ن قد ت لتحقةق دي ان أ ا ج أي ا
أول من س الد أِّ جي البةت تقالو أذاس كتفةوا مب شا من القعةدة أ
ج ي جزءوا ِّ يتجزأ ش مث يق ل" :وحنمن ق ل :إ أول من س الد عله؛ ن
احملاوِّغ الضئةيل ال سبقت مل سكمن عاغ يل ومل سؤك التأكري امل ج ا ن ظام
هنا جاءغ أف وا أو تةجلو لالضهب ار"( )4وأشد
القعةدة ن الل ال
جتاواا اقد قدام أل أمن أ رأة ل اعج تقد ل ستاع اةاا أجزاء
أن ن هذا و
( )1دي ا أتحقةق ال زايل ب .49
( )2املعدر ال اأق ب .78
( )3املعدر ال اأق ب .40 55 220 203 136
( )4املعدر ال اأق (املقد ل /ش).
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القعةدة يل د واست لال سقشةل القعص واِّ تقال من ال سل ي ل ان
والع ر إىل ال سل يل د و ان أل أ ا هشا قابلا أيى التح ي و ق
هذ التقشةاغ إىل قعديات اخلارتل لا أةاشت آ وفا .
و من ج ا ب اِّادواج والتح ي ا سي ال ان هلا أك ها ن سلك امل ىن
لد أ ا است لال ا سي اهلزيل الذ است لي ا اء الشقابض ن
أ ض هجابال إع ح ال ا أ ااوا من اهلجاء إىل ل ن من ال ا يل والع ر

املضحكل( )1االتقط أأ ا هذا ا سي ن رسل هذ الع ر اهلزلةل وأ ثاهلا
و قي من ا الشقابض وأ ض قعابد اهلجاء إىل قعديات اخلارتل ن الش يب
أيى القةل ايلالةل وال أةل ون خمالفل اجملتل و لا ت أ ا ل ون أ ض
مخ اايس .
و أن التشدر ورد ن الل القدمي أشد املشا الةلك وا خهب – لا
أا غ لذله قب  -وأشد ا س د أمن ي ف ن أ ض هجاب ( )2إِّ أن أي ا

( )1من أ ثيت ق ل ج ي :
ع
استَ ُ وَمتَثا َ ا َ ْ ثَاِّ
يب إعا سَةشَ ْحشَ َح لعيْ عق َى
َح ا
والتاة ْيع ُّ
ه ْ
ا ظ  :دي ان ج ي أل ح حيلد أمن حبةب دار امل ارف القاه ة الهبب ل الثالثل ب  52وا ظ لذله
ا ح دي ان الف ادق أين جبل و ب والت يةق أية أبد هللا إْساأة العاو املكتبل التجاريل
مبع الهبب ل ا وىل 1354هة 1936م :ب 131-130وا ا خهب رتش ل ال ك
ب.420
( )2دي ان ا س اد أمن ي ف .)51-50( :
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يلغ ن هذا التشدر بال ل أرتحا الشقابض ااجت أ حن ال ا يل املاة ورسل
الع ر اهلزلةل المن عله ق ل ن الش يب أيى ا الل(:)1
ع
ع
ع
س
َواق وفا َ :ا َ
قُ ْ ل َل ْمن يَةْبكيب َأيى َر ْس ٍل َد َر ْ
ضا لَ ْ َ ا َن َجيَ ْ
و ق ل ن خمالفل رت رة احل (:)2
أععفْتةة ٍ
ة َ عن اليا اذ عة قُة ْ َيان
ان يَةَ ْو َن ال َقْتة
َ
ا
ةداان
ضَأْشا َْحن ُمن عأ َ
َ
إععَا َ ا َ
ضَأُ ا الهبْب َ
ع َمن الْ عةاري ا أَلْ َاان...
وأَْ َلأْان َ َ عادي و ا
وق ل ن ورتف أك اخلل (:)3

ت َختْبُ ()4
اَة َق َام َخيَ ُ
رتبُ وحا َوْه َيب قَ ْد قَةاأَ ْ
س لَ الا سَةَ احيَ ْ
ت اَةشَ َادى َ
ال الل ْ
ال َ
ضْ ع
وح َاوَل َْحن َ ال َكأْ ع َ ْلةوا اَةيَ ْل يُ عهب ْق ع َمن ال ا
ف َح اىت َجاءَ خمُْتَبعهبوا يَ ْ
ةحبُ
َ
وق ل ن ا اخلل (:)5
َأ عهب ُل ا ع ْمن َأ ْا عد َأ عاد
اَ َل عأْةشَا ُا ْ َ قَة ٍْم

( )1دي ا أتحقةق ال زايل ب  134وا ظ ذله ب .10
( )2املعدر ال اأق ب .198
( )3املعدر ال اأق ب  10وا ظ ذله ب .93
( )4ختب  :س كمن وسشهبفئ (الي ان :خبا).
( )5دي ا أتحقةق ال زايل ب .64
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و ش ة أيى املت زلني يمل أة ال أةل وأن غايل اأهنا اخلل ل وايالال ورتةد
(.)1

الرياأة وال ح
و من البارا أن هذ الع ر اهلزلةل ميكمن أن س ض إااء سيه الع ر اهلزلةل
ال ا ت سدور أني ا اء الشقابض اايب سشع ف إىل رتشاأل املفارقاغ
واملتشاقضاغ و دف إىل استجال الضحكاغ واِّأت ا اغ ِّ إىل الت بري
أمن امللاأ .
ردها إىل التح ي
ول
ثريا من ج ا ب التجديد أشد أ ا ميكمن ُّ
و
ع
الشعيب اقد أااد من كقاات ال اس ل ن الفق والديمن ون املشهبق والي ل وأل
ا
أيى ل يياا من قاا ا رتييب إىل ق جديد ا ت بت أ اين جديدة
أت عاري وظةفتاا وإحياءا ا املتا قل الش ق ايديد.
وكقاات ن عله كقاال واس ل لفتت ظ الشقاد شذ القدم يق ل أشاا اأمن
أعريا يِّختالف
امل تز " :ان أأ ا أاملا اقةاا أاراوا ي حكام والفتةا
و
و
رتاحب حفظ و ظ و ال أهب ق احلديث ي ف انسخ الق آن و ش خ
أتد يلبع ة وهيب ي ئذ أ ث أالد هللا أيلاو واقااو
وحيكل و تلان وقد ا
أدي و ان أحفظ ا ار القد اء واملاض ني وأواب اإلسال ةني
و و
واحملدكني"(.)2

( )1املعدر ال اأق ب .557
( )2اأمن امل تز بقاغ الل اء لقةق أبدال تار أمحد ا اج ع  :دار امل ارف الهبب ل الثالثل ب
.210
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ويربا عله أعفل خارتل ن اهدايس ون أ ض احتجاج ال قييب ن ال د
أيى ِّبلة ن اخلل أ ون أ ض متاجش أحةاانو وامل اين ال متتيئ نا
اهدايس سفعح أمن عله ألك واضح اايب ِّ سكاد خت ج أمن اأتااِّغ
سدلاه أيى س لق هذ امل اين ن ف وهيب ن أل اا جت أيى الش ق
التايل(:)1

أع ْف ع َك ع من أذاأعه أ ع
ع ع
ْ َ َ ْ
َ
َستَجريُ
س يل ْش ُ ُةجريُ
أ ََاي َ ْمن لَْة َ
أَان الْ َْب ُد الْل عقُّ أع عك ع عَ ْ ٍ
ت ال ا ةعا ُد الةْ َل ْىل الْ َ ُف ُر
ب
وأَْ َ
ُ
ا
وإ ْن سَة ْ عف اَأ ْ عع ع
اععإ ْن َأ اذأْةتَعين اَبع ُ عء اع ْييب
ْ َ
ت أ َجدي ُ
ع
إعلَة ع
ع
ه وأَيْ َمن إعِّا
ه يَفُّ ع ْش َ
َْ
ه ع ْش َ
أَاُّ إعلَْة َ
ه الةْ ُل ْ تَجريُ
ا ا ل هذ ا أةاغ وأ ثاهلا أتيت ن ظالل ع ب الق آن وال شل ق ل

س اىل" :اف وا إىل هللا إين لكل ش ذي بني"( )2وق ل  " :ا أرتاأه من ح شل
المن هللا و ا أرتاأه من سةئل المن ف ه"( )3وق ل -رتيى هللا أية وسيل-
" :اليال إين أأ ع أ ضاك من ساهبه ومب اااسه من أق أته وأه
شه  )4("...وحن عله.

( )1دي ا أتحقةق ال زايل ب.610
( )2س رة الذارايغ اآليل . 50
( )3س رة الش اء اآليل .79
( )4روا
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وقد ي ت ةد أشةاغ عةال اةح اهلا إىل ع رت الل يل اتعبح هذ البشةاغ
الشعةل سةاقا س ةبةا ستعادى أ ع رت احلاض ة المن عله قعةدة يةئل
ع
حج وهيب جت أيى الشلط التايل(:)1
يلتيبةل واملشاجاة ظلاا ن ا
ع
ه
ه
ةه َ ا َ ْمن َ يَ ْ
إعلَ َةاشا ا أ َْأ َدلَ ْ
َي ُ
ه
ت لَ ْ
لَباةْة َ
ه قَ ْد لَباةْة ُ
ه
ةح ْل َد لَ ْ
لَباةْة َ
ه إع ان الْ َ
ه
ا َخا َ َأْب ٌد َسأَلَ ْ

ه
يه لَ ْ
ه ِّ َا ع َ
والْ ُل ْي َ
ه
ث َسيَ ْ
ت لَ ُ َحْة ُ
أَْ َ

ه
لَ ْ َ
ِّك اي َر عا َهيَ ْ
ه
ه
يه لَ ْ
ةح ْل َد لَ ْ
ه ِّ َا ع َ
والْ ُل ْي َ
لَباةْة َ
ه إ ان الْ َ
الشعيب أشد أ ا ِّ سقف أشد البشاء الفين ال ام
أيى أن أل ان التح ي
ا
أ إ جتاواها إىل أل ان أخ ى من أأ اها ل ي العفاغ ول من أأ اها
ورتف اخلل أعفاغ امل أة سيه الع رة ال ض أيى أواترها أأ ا
يالو ن ورتف اخلل وهيب رت رة ممتدة سك ن اةاا اخلل أكوا واارنا
ااتضاضا لبكار ا و ا من
خا بوا و ا يدا ن اخلل اوا مث يك ن ا نا
و

أت ا دي ان أ ا اإ ي جب لإلحلاح أيى هذ الع رة المن عله ق ل (:)2
ت َ تَضايع عق ال َ ْذر عاء:
ت ن َ أْ عساا
وسَ َ
ضايَة َق ْ
ني سَ َل ااَ ْ
ت َح َ
قَ ْد قةُ ْي ُ
( )1دي ا أتحقةق ال زايل ب .623
( )2دي ا أتحقةق ال زايل ب .702
جملة العلوم العربية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

339

ع
ع
ع
ض الْل عاا ع
َح َل عاء
اس ُكين-
َح َلاء ي ْ
وسَ َلبُّه ا ْ
ف – اَ ْ
ِّ أُ اد ْمن َأ عا َ
وله أن ستأ سك ار هذ الع رة ن ث ق ل (:)1
ا َ َلف الْ عةا ْدر أمن ةح ع
إِّا لَشا َْحن ُمن ُ ْذ َخهبَْبشاها
اسشعاا
َ
ُ َْ َ َ
وق ل (:)2
َأتْىب الشعاكاح ْاأتعز وااا أَ ْن سَيعني أعع
وان َجاها
َح اىت إععا عه َيب َان َجْت ُ َ
َ
َ َ
ع
غ َأ ْمن َع َاك َحالاها
َح اىت إععا قَ ا
عَ ْ
ت لَ ُ أَة ْ َد أ ْن َ ا َ ْ
ِّ َ ْ
ت سُ َةلا ُ ُ
عع
ع
اارها عيلْ َقا عر َراداها
إ ْع ا َن َمخ ُ
لَ ْةل سَ ْدر ْمن قَةْب ُ َ ا َح ْي ٌيب و ا ُحيَ ٌ
وق ل (:)3

ض ع
اض أُ ْذ َرعَا
اَةبَ َاد ُروا ِّاْتع َ
ال ع ْشاا ع ثْ الُّأ ع
اف َد ٌم
اَ َ َ
َ َ

()4

أشَاقع ٍد ن َاباسعع َالَ ُق
ع ()5
ع ُق
يُ ْل َفى أع ع ْمن َسقا ع ال ا

( )1دي ا لقةق إيفالد ااغش اة بادن :ا ا تز اتايش  -امل اد ا ملاين لألحبال الل قةل الهبب ل
ا وىل 1408هة1988-م ج/3ب 24ومل أجدها أشد ال زايل.
( )2دي ا امل اد ا ملاين لألحبال الل قةل ج/3ب 22ومل أجدها أشد ال زايل.
( )3دي ا أتحقةق ال زايل ب 53وا ظ ذله اعج أخ ى هلا ن دي ا أتحقةق ال زايل ب
. ... 175 172 169 164 109 100 78 62
واباس  :ح اد ا (الي ان :ابا)
( )4الشاقد :ا ميةز أ الليبء لةا ج ش الزيف (الي ان :قد) َ
والزلق :الزل (الي ان :الق).
( )5الع ق :امل ليب أية (الي ان :رت ق).
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يحل تكارة أشد
ومل سقتع رت رة امل أة البك أيى اخلل ااةس رت رة ا
أ ا وإرت ار أيةاا ِّات ليشظ حقا و من الالات أن سربا هذ الع رة
لا أ اغ ن ورتف اخلل يق ل(:)1

ن ورتف الشا
()2
ية ْفةتَ ا ع ع
ع
ا ا
ض ال ذارى ُحالها الايْ ُ
ضةاا اَةهب ٌةمن أة ْي ٌ
َ
ةج نا َخبةٌ
ط واحلُي ُ
ع
ع ع
ع
ض أ اوَهلا ع
اااتَ ا
َرتبَ َح ْ
ْشاا وآخَ َها اَأ ْ
ت ونا ْمن اَ ْحياا َحبَ ُ
()3
ع ع
ٍ
مل متَْتَش ْ أ افلو ْش ُ وِّ َوَرأاو أال َ
رتةداق ومل يُ َجة ْد هلا َأ َقة ُ
ع ()4
ع
ع
ع
عاا
َ
ت ْأر ْ
حىت إعا لَق َح ْ
خت َأقاب َ
الال ُشتَثة او أُْج ُهنا الاجة ُ
وأح ب أن إرت ار أيى هذ الع رة ع
يليب أليبء من اانس الداخيةل
لا أ حياولل لت سة إ ار التي اذع يخلل نذا ال رتف وه من ايال الفشةل
وسةيل لت لةد امل اين ولديثاا وخبارتل وحنمن جند هلا ظاب ن أقةل ا ل
من أأ اها عله اِّادواج الذ ارتهبش ن بة ل ايشس أني الذ رة وا كل
اقد أول أ رتف املذ أعفاغ ا ثى وا ثى أعفاغ املذ ( )5وس اد -

( )1دي ا أتحقةق ال زايل ب .699-698
( )2اخلرب :اخلبري (الي ان :خرب) والايْط :مج ال ايهبل وه ل ن من الثةا (الي ان :ريط).
( )3ال ق  :الديل وأتديل ايشايل (الي ان :أق ).
( )4ال قابص :الضفاب وخع الل (الي ان :أقص) وال ج ن :ال ذق إعا يبس واأ ج (الي ان:
أ جمن) وال عج  :يلبا يلل وا رج أفتح ايةل وسك هنا و ها أني ال ب ل واي دة
(الي ان :رج ).
( )5ا ظ  :دي ا أتحقةق ال زايل ب. ... 689 675 314 301 264 216
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لا يذ

ال اتأل ن ورتف ا ثى أليبء من

ربوك املشاأيب -أن يك

الذ رة وأن يك ال اتأل ن ورتف ال الم أليبء من ا كل(.)1
و من الع ب ن ظ هذا اِّادواج الذ يشتظل ثريا من ا أ ا أن
اين
ظمن أ جم د ورتف ميث اِّ تكا ن اهب س أقدر ا ي رب أمن اادواج ٍا
قع د ي يد رتاحب أن يتف ق أيى ظ اب وأن يثبت قدرس الفشةل ن التجديد
والت ةري ومما يؤيد عله ا ق أمن املربد "أن مجاأل من الل اء ان اةلا
من الل ي ون َح ْ وا ن ارس اء ويظا ون ض اد ا يضل ون" مث
يت ا
قال " :وأأ ا اباب ن أا ار يل يلان و ب س ا ةال إىل ف و ان

اي اء"( )2اإعا كبت أن أي ا مل يكمن ت ا ةا لي يلان لا ورتف
ف اإ شا حنتاج إىل س ية ث ة ع هل ن ا ول ت أجد لذله أيل إِّ
أ حاول أن جي اعدد ن ا ا استهباي و ان من أأ ا أسالةب ن عله التح ي
الشعيب إع ان ي ت ري ا ان يقف أية من الشع ب لةشزأاا أمن سةاقاا
حبق اةئوا من عله أشد ا
ويض اا ن سةاق جديد وقد حلظ ربوك املشاأيب ا
ص أيى الب د الفين ن سشاول لع رة اياريل ال اقةل ن مهزيت امللا رة اذ
ا
قدحا
أن
ا " هبيبوا اشةا ه د ج سجالغ ا ورتاف أ ضاا ن أ ض و
يذوة الل أرب ظاه ة الت لةد"(. )3
( )1ربوك املشاأيب ن إ لابةل الل ال

ب .156

( )2دي ا لقةق غة ر ا ل اة بادن :ا ا ا اتايش -امل اد ا ملاين لألحبال الل قةل 1402هة-
1982م ج/4ب .8-7
قاريغ وق اءاغ ب .156
( )3ربوك املشاأيب ن إ لابةل الل ال
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لقد ألد أأ ا إىل هذ اِّست ارة الفشةل  -إن رتح الت بري -ن ا من
أشةل ٍ
ت ددة أ إ شا وجدان است ار ٍ
لفظةل أ يقاا أيى املؤ ث اح اهلا ليلذ

و من عله ق ل ن جشان(:)1
ع
ت َ ْمن لَ ْ أَسَى َأيَى أَْة ُف ع
س ال ة
َأي ْق ُ
غ َأْةةشُاا إىل َح َج ٍ
لَ ْ َظََ ْ
است ار هذ البشةل ليلذ ا ن ق ل (:)2
عُو قَ ْ ٍة لَ ْ أَسَى َأيَى َة ْف ع
س الْة

ةل ع
اض َ ع
يمن َ ا َ عد ا
َ
ني والْ َاأ ع َ
َولا َد اة اُةتُ ُرها َس َقلا
ة ة ة ةةل ع
اض َ ع
يمن َ ا َ عد ا
َ
ني والْ َاأ ع َ
عع ع
ب ال ا َقلا
إب ْعن َرعا َ ْع َه َ

َخا َس َق ٍل
لَ ْ َ َ َح ْ
ت ُّف أ َ
غ َأْةةشُ ُ إىل َح َج ٍ
َولا َد اة اُةتُ ُرها أَلَلا
لَ ْ َظََ ْ
و من ج ا ب التح ي ال اأتلدها أأ ا ل ي الشع ب ال اأقل من
سةاقا ا ا رتيةل إىل سةاق جديد اتأيت إبحياءاغ و اين خمتيفل مل سكمن هلا
أأةاات ل أو ل ري ستح ال من هنا عاغ
من قب و من أأ اها ن ا أ ي رد و
ٍ
دِِّّغ جديدة سشاسب سةاقاا ايديد
دِِّّغ باا ة ن سةاقا ا ا رتيةل إىل
الذ ي رد أأ ا و من أأ ا أ ثيت ث ة إي اد لاهري ا أةاغ ن رت رة

أأةاغ شااة ن ث ق ل (:)3

( )1دي ا مج ةل امل تل قني ا ملا ةل ج/4ب 103ن ق ل املؤ ثاغ وهيب ن دي ا أتحقةق
ال زايل اختالف ي ري ن ال وايل (ا ظ  :دي ا أتحقةق ال زايل ب.)233
( )2دي ا مج ةل امل تل قني ا ملا ةل ج 318/4ن ق ل املذ اغ وا أةاغ ن دي ا أتحقةق
ال زايل اختالف ي ري ن ال وايل (ا ظ  :دي ا أتحقةق ال زايل ب . )378
( )3دي ا أتحقةق ال زايل ب .704
جملة العلوم العربية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

343

ت إعا ا ْةتَ َلى
واىت َ أَ ْ َ عي َ ْمن َرأَيْ َ
"أيع َق الْ َةا َى عحببابع ع ال ال ْثَ عاء
َ
وقد ي رد اةئوا من ا اةتشاب
ات َأيَْةشا ُْحي ع شَلو
ت َغش ْ
كةُ ال َ
"اي لَْةةيَلو أعتُّاا أَس اقاها

ع
وحةَ عاء:
َغ اىن حبُ ْ عمن لَبَاقَ ْل َ

ض َحبابع ع ا َْه عاء"
وامل ُ
غأ ُ
(:)2
ف سشارتا داخيةا لا ن ق ل
ةد َ ْشاها:
أَةْةةتوا هلا سَ ْ تَ عج ُ
أَلْ َةا َج عين ع ْةةبُاا أع عذ ْ َاها"
()1

االبةت ل ال من دِّلت ا رتيةل إىل دِّلل جديدة تعيل يل ةاق ايديد
الذ وض اة اأرتبح جماِّو ليتهبا واِّستلتاي أع غ امل شةل وأرتبح
ليبةت وظةفل جديدة ن سع ي جميس أ ا الذ حياول قي ليقارئ.
ومل يقتع هذا ال دول أو التح ي الفين أيى القعةدة اخلل يل أو ال زلةل
اح ب اشحمن ا ميتد إىل أغ اض اش ا ي ت ري ك ال زل ليلديح ورمبا
أحةاان إع مل يكمن من ال ابغ
يف ا عله الي ن ب رضا أ ض ممدوحة
و
خما بل ممدوحة مبث هذ امل اين المن عله ق ل ميدح أي الفض ج ف أمن

ال أة (:)3

( )1البةت الشجل ال جييب :دي ان أ الشجل ال جييب الفض أمن قدا ل (غ130هة) مج وا ح
حيلد أديب أبدال احد مج ان هبب أاغ جمل الي ل ال أةل أد لق  2006-1427ب .52
( )2دي ا مج ةل امل تل قني اِّملا ةل ج/3ب 20ومل أقف أيةاا أتحقةق ال زايل والبةت الثاين
هبي قعةدة من قعابد (ا ظ دي ا أتحقةق ال زايل ب  8ومج ةل امل تل قني اِّملا ةل
ج/3ب )17وسك ر اللهب ا ول هبي قعةدة أخ ى (ا ظ دي ا مج ةل امل تل قني اِّملا ةل
ج/3ب 20ومل أقف أيةاا أتحقةق ال زايل).
( )3دي ا أتحقةق ال زايل ب .462
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ت أمن َأاسع ٍق عخ ْدرا()1
غ أَة ْ َد عك لَ اذ وة
أ ََي ال َف ْ
َْ
أل َ بُين َي َ ْ ُ
ض ع أ َْو راة ْ ُ
ت ن َ أْ ٍ َ ْاَ َنا كَة َْا
ت َأْة عين أع َاأع ع َظٍَْة
أ ََو اكْةبَ ُّ
أو ا ْةتَة َف َ ْ
اأ ع
َضحت ي عةلةين ع من ع
ةد ع عرت ْفَا()2
َج َفاين إع َع ْن يَة ْ و ا إىل الياْة ع سةعا عد
َْ
وأ ْ َ ْ َ
اأ ت ِّ جتد هشا إجالِّو مما حي من أن ي اى أ املديح وإ ا جتد اك ى
من اهلج وأك أيى القيب وهيب أ ا ف حي من نا خما بل احملب ِّ
امللدوح ويبدون أن روح الت لةد الفين وال غبل ن استحدال ايديد سيكت
أب ا هذا امل يه وعهبت أ هذا املذهب.
وأ د اقد لفت الق اءة ال ارتدة اال اِّساع اي الشعيب ن ا أ ا
غين يإلحياءاغ والدِِّّغ قاد ٍر أيى إأادة سلكة
أمن خهبا ٍ ا
ٍا
الشع ب ال اأقل وس ظةفاا.
ع
ع
الشع ايب ال اأتلدها أأ ا أسي احملا اة
و ان أأ ا أسالةب اِّسا اي ا
املكثفل لشع ب ساأقة وهضلاا ا لد إىل حيا اة هذ امل اين وحب اا ن
ع
ع ٍايب أرب سكثةف ال رتف وسك ار اترة وسل ةب سةاقاس ووظابف الفشةل
اضاء ا
اترة أخ ى.
لا أ است ل أسي املاالفل احاور ع ب ساأقة ح وارا خالاةا
حادا أل اة أيى خمالفل القةل ايلالةل والفشةل ليل ال حياوِّو إسقا اا
( )1ال اسق :اياريل أول إدرا اا أو ال مل ستزوج (الي ان :أتق) واخلدر :سا ميد ليجاريل ن انحةل
البةت (الي ان :خدر).
( )2رتف ا :العف أك العاد وضلاا واتحاا الليبء اخلايل (الي ان :رتف ).
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س اء أ ان عله اج واا حن القةل ال أةل أ ا ل أم ان من خالل حياورة أ ض
الشع ب وخمالفتاا وظا عله ألك خاب ن قف من ا الل
واملقايةس الل يل القابلل أيى متجةد امل أة ال أةل وقةل البهب لل واللجاأل.
الشعيب اقد ألد إىل ع ب أ ض ساأقة وأل أيى
وأ ا التح ي
ا
ٍ
سةاقاغ خمتيفل ست ري نا وظةفت الفشةل
ل يياا من سةاقا ا ا رتيةل إىل
وايلالةل اقد ح ال من أسي س د احلدل القععيب ن ا أل أمن أ
امن ال زل إىل مخ اايس اايدة ن سهب ي ون اِّأتشاء أتفارتة احلدل
رأة ل من ا
القععيب لا ح ال أسالةب ال ا يل ال أ ف نا أ ض ا اء الشقابض إىل
قعديت اخلارتل ن حياولل رتشاأل إاثرة ا يل واست ل امل اين ال قيةل والديشةل
اهدايس وحديث أمن الت أل و ا اا ياا لا أل أيى
و قياا من ةاديشاا إىل ا
ل ي أ ض العفاغ و زجاا و ان من أأ ا عله ورتف اخلل أعفاغ امل أة
أحةاان.
و زج رتفاغ الذ وا ثى واملزج أني ا غ اض املاتيفل و
وهكذا استهباي أأ ا أن يقدم اعج جديدة ن الل ال يسا اأ
أمن ع ب ساأقة حيا اة وخمالفل ول يالو وس ظةف عله ي لديث ظا
الل والفين.
وس رتيب هذ الدراسل يلت س ن دراسل اِّسا اي الشعيب أشد ا اء التجديد
ن ا د ال لي ق ف أيى رتيل ج ا ب التجديد ن أا ارهل يلاال
الل الذ ا ي ا أية واس ا ا أش وأك هذا الاال ن سل اك ع رتال
واآللةاغ ال است لي ها ن
التجديديل و دى حض ر ن خهبانل الل
الشع ايب.
هذا الي ن من اِّسا اي ا
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ثبت مصادر البحث ومراجعه:
 -1اأمن امل تز بقاغ الل اء لقةق أبدال تار أمحد ا اج ع  :دار امل ارف
الهبب ل الثالثل د.غ.
 -2اأمن جين اخلعابص لقةق حيلد أييب الشجار أريوغ :دار الكتا ال
د .ال د.غ.
 -3اأمن راةق ال لدة ن حياسمن الل وآداأ و قد حقق واعي وأيق أيى
ح ااة حيلد حيةيب الديمن أبداحللةد أريوغ :دار اية الهبب ل ال اأ ل
1972م.
جل قايةس الي ل لقةق وضبط أبدال الم هارون دار
 -4اأمن اار
الفك د.ال د.غ.
 -5أأ الف ج ا رتفااين ا غاين دار الكتب ال يلةل أريوغ :الهبب ل ال اأ ل
1422هة2002-م.
 -6أأ الشجل ال جييب دي ان أ الشجل ال جييب الفض أمن قدا ل (غ130هة)
مج وا ح حيلد أديب أبدال احد مج ان هبب أاغ جمل الي ل ال أةل
أد لق 1427هة2006-م.
 -7أأ اهلشد ال ايحيب دي ان أ اهلشد ال ايحيب وأخبار رتش ل حيىي ايب ر
أ داد :هبب ل الش لان الهبب ل ا وىل 1389هة1969 -م.
 -8أأ ا دي ان أ ا احل من أمن ها ئ ايزء ا ول لقةق إيفالد ااغش
أريوغ :امل اد ا ملاين لألحبال الل قةل الهبب ل الثا ةل 2001-1422م
وايزء الثاين لقةق إيفالد ااغش اة بادن :ازا تز اتايش د.ال 1392هة-
1972م وايزء الثالث لقةق إيفالد ااغش اة بادن :ا ا تز اتايش الهبب ل
ا وىل 1408هة1988-م وايزء ال اأ لقةق غة ر ا ل اة بادن :ا ا تز
اتايش 1402هة1982-م وايزء اخلا س لقةق إيفالد ااغش أريوغ :واارة
الثقاال وا حبال ال يلةل التاأ ل ملا ةا اِّلاديل-امل اد ا ملاين لألحبال الل قةل
أبريوغ الهبب ل ا وىل 1424هة2003-م.
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 -9أمحد خمتار أيل الدِّلل القاه ة :أامل الكتب الهبب ل ال اأ ل 1430هة-
2009م.
 -10ا خهب الت ييب ا ا خهب غةال أمن غ ل الت ييب رتش ل ال ك
روايت أمن أ ج ف حيلد أمن حبةب لقةق اا الديمن قباوة د لق :دار
الفك الهبب ل ال اأ ل 1996م.
 -11أسا ل أمن شقذ البدي ن قد الل لقةق أمحد أمحد أدو وحا د
أبداجملةد و اج ل إأ اهةل عهبفى ايلا ريل ال أةل املتحدة  :واارة الثقاال
واإلرااد الق يب هبب ل و كتبل عهبفى البا احلييب مبع د .ال
1380هة1960 -م.
 -12ا س د أمن ي ف دي ان ا س د أمن ي ف د.م :واارة الثقاال واإلأالم دي يل
الثقاال واإلأالم دي يل الثقاال ال ا ل سي يل تب الاال ( )15د .ال
د.غ.
 -13ا ألى دي ان ا ألى الكبري ةل ن أمن قةس ا ح وس يةق الد ت ر م.
حيلد ح ني ايلا ةز :كتبل اآلدا ييلا ةز د.ال د.غ.
 -14ا ؤ القةس دي ان ا ئ القةس و يحقاس أل ح أ س ةد ال ك لقةق
أ ر أيةان أأ س ييل وحيلد أييب الل اأكل أأ ظيب :ز اايد لياال والتاريخ
الهبب ل ا وىل 1421هة2000/م.
 -15ألار أمن أ د دي ان ألار أمن أ د لقةق ال ةد حيلد أدر الديمن ال ي
لبشان :دار الثقاال د.ال د.غ.
 -16اتريخ ا د ال ال ع ال باسيب ا ول الد ت ر ا قيب ضةف القاه ة:
دار امل ارف ال2018 24م.
 -17سهب ر ال زل أني اياهيةل واإلسالم من ا ئ القةس إىل اأمن أ رأة ل
د.اك اةع د لق :هبب ل جا ل د لق ال1383 2هة1964-م.
 -18ج ي أمن أهبةل دي ان ج ي أل ح حيلد أمن حبةب القاه ة :دار امل ارف
الهبب ل الثالثل د.ال د.غ.
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 -19جريار جةشةشت ( و  :ا د أيى ا د ) ضلمن تا  :آااق التشارتةل
املفا م واملشظ ر س يب وسقدمي حيلد خري البقاأيب أريوغ :جداول ليشل
والامجل والت اي الهبب ل ا وىل 2013م.
 -20جريار جةشةشت دخ إىل الشص ايا س مجل أبدال زيز ابة و اج ل
محاد رتل د د.م :املل وي الق يب ليامجل د.ال د.غ.
 -21جريار جةشةشت دخ يا الشص س مجل أبدال محمن أي الدار البةضاء:
دار س أقال ليشل الهبب ل الثا ةل 1986م.
 -22ح ان أمن اثأت دي ان ح ان أمن اثأت حقق وأيق أية الد ت ر ولةد
أ ااغ أريوغ :دار رتادر د.ال 2006م.
أريوغ :دار اية الهبب ل
 -23حشا الفاخ ر ايا ن اتريخ ا د ال
ا وىل 1986م.
 -24دي ان أ ا احل من أمن ها ئ حقق وضبهب وا ح أمحد أبد اجملةد
د.ال د.غ .
ال زايل أريوغ :دار الكتا ال
 -25عو ال ل دي ان ع ال ل غةالن أمن أقبل ال دو ا ح اإل ام أ ع
أمحد أمن حامت الباهييب لقةق أبدالقدو أأ رتاحل د لق :هبب أاغ جمل
الي ل ال أةل أد لق 1392هة1972 -م.
 -26رأة ل أمن ق وم الضيب دي ان رأة ل أمن ق وم الضيب مج ولقةق متاض
أبدالقادر اةاض ح ا ش أريوغ :دار رتادر الهبب ل ا وىل 1999م.
 -27سا ةل الدريد احلجاج ن الل ال أشةت وأسالةب إرأد :أامل الكتب
الهبب ل الثا ةل 1432هة2011 -م.
 -28سا ةل الدريد احلجاج ن الل ال أشةت وأسالةب إرأد :أامل الكتب
الهبب ل الثا ةل 1432هة2011 -م.
 -29سةب ي الكتا لقةق وا ح أبدال الم هارون القاه ة :كتبل اخلاجنيب
الهبب ل الثالثل 1408هة1988-م.
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 -30ضةاء الديمن أمن ا كري املث ال اب ن أد الكاسب واللاأ قد وأيق
أية أمحد احل ن وأدو با ل القاه ة :دار هنضل ع الهبب ل الثا ةل د.غ.
 -31ال أمن ال بد دي ان ال أمن ال بد ا ح ا أيل اللشتل لقةق دريل
اخلهبةب ولهبفيب العقال أريوغ :املؤس ل ال أةل ليدراساغ والشل ال2
2000م.
 -32أبد القاه اي جاين دِّب اإلأجاا ق أ وأيق أية حيل د اا القاه ة:
كتبل اخلاجنيب -هبب ل املدين د.ال د.غ.
 -33أبدالفتاح يةهب ا ألال الدار البةضاء :دار س أقال ليشل الهبب ل ا وىل
.2015
 -34أبدهللا رت لل احلجاج أ و شهبيقاس وسقشةاس من خالل " عشف ن
احلجاج -اخلهباأل ايديدة" للارل أريملان وسةتةكا ضلمن تا  :أهل ظ ايغ
احلجاج ن التقالةد ال أةل من أرسهب إىل الة م س س :جا ل اآلدا والفش ن
وال ي م اإل ا ةل-س س يةل اآلدا  -ش أل سي يل آدا اجمليد 39
1998م.
 -35أد أمن ايد دي ان أد أمن ايد ال باد حقق ومج حيلد جبار امل ةبد
أ داد :واارة الثقاال واإلرااد دي يل القاال ال ا ل 1285هة1965-م.
 -36أشاة ا ح دي ان أشاة اخلهبةب التربيز قدم ل ووض ه ا ل وااارس
ال1412 1هة1992/م.
جمةد اد أريوغ :دار الكتا ال
 -37الف ادق ا ح دي ان الف ادق أين جبل و ب والت يةق أية أبد هللا
إْساأة العاو ع  :املكتبل التجاريل مبع الهبب ل ا وىل 1354هة.
 -38القاضيب اي جاين ال سا ل لقةق حيلد أأ الفض إأ اهةل وأييب حيلد
البجاو القاه ة :هبب ل أة ى البا احلييب وا ا د.ال د.غ.
 -39القهبا يب دي ان القهبا يب لقةق الد ت ر إأ اهةل ال ا ابيب وأمحد هبي
أريوغ :دار الثقاال الهبب ل ا وىل 1960م.
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حقق وقدم ل إح ان
 -40لبةد أمن رأة ل ا ح دي ان لبةد أمن رأة ل ال ا
أبا الك يت :واارة اإلرااد وا باء الك يت د.ال 1962م.
قاريغ وق اءاغ س س :دار حيلد
 -41ربوك املشاأيب ن إ لابةل الل ال
أييب ليشل الهبب ل ا وىل 2006م.
 -42حيلد أمن أل ان امل ايين امل اح ن آخذ ال يلاء أيى الل اء لقةق حيلد
ح ني مشس الديمن أريوغ :دار الكتب ال يلةل الهبب ل ا وىل 1415ه-
1995م.
 -43حيلد محاسل أبداليهبةف الشح والدِّلل القاه ة :دار الل وق الهبب ل
ا وىل 1420هة2000-م .
 -44حيلد فتاح سةحية اخلهبا الل (اسااسةجةل التشاب) الدار البةضاء :
ال.2005 4
امل ز الثقان ال
 -45امل قش ا رب دي ان امل قلني ا رب وا رت لقةق اريمن رتادر أريوغ:
دار رتادر الهبب ل ا وىل 1998م.
 -46الشاأ ل دي ان الشاأ ل لقةق حيلد أأ الفض إأ اهةل القاه ة :دار امل ارف
الهبب ل الثا ةل د.غ.
 -47هنيل ا محد التفاأ الشعيب التشارتةل الشظ يل واملشاج ال ايض :سي يل تا
ال ايض ال دد  104ي لة 2002م.
 -48ي سف خيةف ن الل ال باسيب حن شاج جديد القاه ة :كتبل غ يب
د.ال د.غ .
الدورايت:
 -1أبدال زيز ابة "التشاب والاال ال أني يةيل د شل وا سد وال اب"
ح لةاغ ايا ل الت ةل يةل اآلدا والفش ن واإل ا ةاغ مبش أل ال دد 52
2007م.
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 -2د.رتاحل أمن ر ضان " الحظاغ ح ل اللك ن ا أل أني أ رأة ل"
ح لةااغ ايا ل الت ةل يةل اآلدا والفش ن واإل ا ةاغ مبش أل
ال دد 28أام 1980م.
 -3أبدهللا أمن سيةلان ال ةد "الت ايل الشعيب أشد أل أمن أ رأة ل" جميل ال ي م
ال أةل واإل ا ةل -جا ل القعةل اجمليد 10ال دد  3رجب1438هة-
ار 2017م.
***
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خطاب األكاديمي األديب عبدهللا بن سليم الرشيد أنموذجا
"دراسة تداولية"

د .محمد بن عبدهللا المشهوري
قسم األدب– كلية اللغة العربية
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

خطاب األكاديمي األديب عبدهللا بن سليم الرشيد أنموذجا ً دراسة تداولية
د .محمد بن عبدهللا المشهوري
قسم األدب– كلية اللغة العربية
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث 1442 /2 /10 :هـ

تاريخ قبول البحث 1442 /5 /1 :هـ

ملخص الدراسة:
يف العصر احلديث ميثّل اخلطاب األكادميي حضوراً الفتاً ال ميكن جتاهله .واجلامعات اليوم
هي احلاضنة الرئيسة له؛ لتوليها مهام البحث العلمي والتعليم العايل التخصصي .واملنتمون
للمجتمع األكادميي من األساتذة يتبنون شكالً خطابياً له مسات متيزه عن غريه بفعل أدوات
تبَّن خطاهبم.
املناهج البحثية املتّبعة ،اليت يطالبون هبا غريهم إذا ما ى
ِّ
ِّ
صِّ ِّ ِّ ِّر ميكن أن تزحم موهبته اابداعية ال ِّ ِّ ِّ ِِّّعر
إن األكادميي املتل ّفظ ابخلطاب العلمي ال ّ
ت ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّكالت خطِّابه وت ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّكيالته ،فيحِّد شِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّي من االر ا بينهمِّا .وتتبّع خطِّاب هبذا
التوصِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّيا تتاو إة التداولية ،لك ِّ ِّ ِّ ِّ ِّا أنواع خطاب األكادميي األديب وأوعيته ،ومقامات
خطابه ،اباضافة إة حبث املتل ِّّفظات اليت ترنو إة إجناز عدد من املقاصد.
الكلمات املفتاحية :أكادميي ،خطاب أكادميي ،تداولية ،مقام ،مقاصِّ ِّ ِّ ِّ ِِّّد اخلطاب ،احلجاو،
ال عر.

The Academic Discourse of the Literary-Academic Abdullah Salim AlRasheed: A Pragmatic Study.
Dr. Mohammed bin Abdullah Al-Mashhouri
Department of Literature - College of Arabic Language
Imam Muhammad bin Saud Islamic University

Abstract:
In modern times, the prevalence of academic discourse is undeniable.
Usually found in universities, given that they take over functions of scientific
research and specialized higher education, academic discourse has definitive
characteristics due to the research methodologies used to generate it. Scholars of
the academic community adopt this form of discourse and demand those
adopting the same to use the right tools to generate it .
A purely scientific discourse adopted by an academic can be infused with
and influenced by his literary and poetic creativity. Examining this type of
hybrid discourse can be done through pragmatic analysis. Pragmatics allows us
to discover the type of discourse used by the literary-academic, its context, as
well as to explore the use of linguistic signs and their multiple interpretations and
significations.
key words: Academic, Academic discourse, pragmatics, context, Objectives of
Discourse, Argument, Poem.

املقدمة:

ال يبقى اانسان مرهتناً لعادات قدمية متوارثة يف بيئة تفرض التجديد،
و ديث األدوات؛ فاانسان بوصفه ِّّ
مكوانً حضارايً يسعى بطبيعة عقله إة
أثره يف نتاجه ،هي
استحدا معدوم ،أو تطوير موجود .ومن أكثر ما يُظهر َ
تلك اخلطاابت ،اليت تتبلور يف ذهنية مهيئة مبنظومة معرفية وقدرة ليلية .إن
وجترى
مصطلح اخلطاب اليوم أضحى له بريق مميز تتهافت عليه الدراساتُ ،
عليه التطبيقات ،و او أن تصل به ومعه إة موطئ قدم يف جلة النقاشات
اليت تغمره؛ بغية أن تستقر به على اتفاق فيما اُختلا فيه.
وينضم إة تلك اخلطاابت اخلطاب األكادميي ،وتكاد تكون الدراسات
العربية حوله اندرة إن مل تكن منعدمة .وحىت ميكن إكساب اخلطاب األكادميي
شيئاً من التمايز الذي قد يضطر على الت ابه وأحياانً التماثل بفعل انضباطية
األديب املتواري،
املنهجية العلمية ،فقد اختار الباحث أن يضم إة "األكادميي"
َ
مث التفتيش يف اخلطاب عن جوانب البنا والنقض.
أما املنهج املتّبع يف الدراسة ،فهو املنهج التداويل الذي يالحق ااضمار
قبل ااظهار ،وين ّقب عن التلميح قبل التصريح .ويهتم مبتل ِّّفظات اخلطاب وفق
املقام ،وتتبّع املخاطَب فريسم له املسار .فمعلوم أن التداولية مهتمة بدراسة
اخلطاب الذي ي ِّ
نجز املقاصد ،ويقيس أتثريه وإجنازه .وقد استعان الباحث
ُ
ابلسيميائية يف بعض منعطفات البحث بقدر مي ّكنه من استنطاق اخلطاب
املدروس ،والذهاب به يف غور التحليل التداويل واالستقصا  ،خاصة أن
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مكونة هلا مساراً خاصاً
السيميائية لصيقة ابلتداولية قبل أن تنفصل األخرية عنها ّ
هبا.
وقامت الدراسة على مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث :األو  :أنواع خطاب
األكادميي األديب وأوعيته .الثاين :مقامات خطاب األكادميي األديب.
الثالث :متل ِّّفظات خطاب األكادميي األديب .فخامتة ،ومسرد ابملصادر
واملراجع.
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متهيد:

نعيش اليوم يف عامل ملي ابخلطاابت املتقاطعة واملتوازية .وهي خطاابت
انبعة من تكوين عقلي ثقايف ولساين لغوي ،يَكْسيان عمليةَ تلفُّظ املتح ِّّدثني
هبالة تسمها ببصمة خاصة ،فتتجذر اهلالة أكثر كلما زاد عدد املتبنني لتلك
البصمة .ولك أن ِّّ
جترب قويل هذا ،وختتربه ،ابلتنبه لتفاعلك مع اخلطاابت يف
ممارستك للحياة اليومية على أصعدة خمتلفة ،بل أحياانً يكون يف ُحليظات،
عندما تُقلِّّب القنوات الفضائية متنقالً بني احملطات ،فتتفاعل مع اخلطاب
السياسي واالقتصادي يف ن رات األخبار ،واخلطاب ااشهاري يف ااعالن
التجاري ،واخلطاب التعليمي يف برامج شرح املقررات الدراسية ،واخلطاب
الفكاهي يف مسرحية كوميدية ،واخلطاب الديين يف خطبة اجلمعة املنقولة،
واخلطاب احلجاجي يف برامج الواثئقيات والتحقيقات ،إة آخره من تلك
اخلطاابت اليت متر أمامك يف زمن قصري ال يتجاوز ضغطة أصبع.
إن اخلطاب يولد وين أ يف حاضنة تغذيه وترعاه وهتتم به إة أن يكرب
وي تد ،مث تتبد األدوار ،فيقوم هو برعاية حاضنته والدفاع عنها؛ بوصفه ذراعاً
جتمع فكري يقوم
تنفيذايً هلا .ويف ظين ،أن تَ ُّكل أي خطاب ال يظهر دون ّ
متهد ملوجة خطابية ظاهرة
على الت ابه والتناظر حو موضوع ما .وهي مرحلة ّ
املعامل .أي" :أن اخلطاب ال يعكس العالقات االجتماعية فقط ،ولكنه أيضاً
-جزئياً -يعيد إنتاو العالقات االجتماعية .ويعين هذا أن العالقات االجتماعية
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وتافظ عليها من خال استعما اخلطاب"( .)1دعين أقرهبا لك مبثا :
تُن أ ُ
بدأت فكرةُ التعليم النظامي ن أ قبلها التعليم الفردي ،القائم على
فعندما ْ
ال ُكتىاب ،هؤال هم نواة التعليم األوة ،ومما كان يدور بني مقرئي الكتاتيب
طريقةُ التلقني اليت اتبعوها ،والتح ّد فيما بينهم عن املتعلمني يف دروسهم؛ إذ
أصحاب املهنة الواحدة ال تَ ْسلَم جمالسهم احلوارية من احلديث عن جماالت
اشتغاهلم .ومن هنا بدأ اخلطاب التعليمي وهو من موضوعات البيداغوجيا
( )Pedagogyالذي له قوامه وشروطه ونظرايته.
وعليه ،فإن من أنواع اخلطاابت اليت ظهرت على سطح اجملتمع اانساين
احلديث :اخلطاب األكادميي (ِّّ ،)Academic discourse
ويعرفه كني هايالند
( )Ken Hylandأبنه" :طرق التفكري واستخدام اللغة املوجودة يف العامل
األكادميي"( .)2وهذا تعريا أويل ميكن تطويره إة أنه :سلوك لغوي وعقلي
يَظهر يف عملية تلفظية خبطاب كتايب أو شفاهي يف أطر منهجية داخل منظومة
أكادميية.
وتعرجياً على كلمة أكادميي ( ،)Academyفهي كلمة من أصل يوانين نسبة
إة مدرسة أن أها أفالطون ( )Platoيف بساتني أكادميوس ( )Academusبعد
( )1براين ابلرتيدو ،ليل اخلطاب ،تر :عبدالرمحن الفهد ،دار جامعة امللك سعود ،الرايض ،ط،1
1439هِّ 2018م ،ص.239
( )2كني هايالند ،اخلطاب األكادميي ،تر :سلطان بن حسني احلريب ،دار جامعة امللك سعود،
الرايض ،ط1438 ،1هِّ 2017م ،ص.1
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سنة  387ق.م( ،)1مث تد ىرو هبا املعَّن اليوم إة الداللة على األستاذ
اجلامعي أكادميي ،واجلامعة أكادميية ،والبحث العلمي حبث أكادميي ،جيمعها
االنضباط وفق منهج علمي صارم .وهبذا ن أ اخلطاب األكادميي يف أروقة
اجلامعات حىت ابت له عدد من اخلصائص الفارقة.
ونظرة اجملتمعات إة اخلطاب األكادميي -أحياانً -من غري األكادمييني
نظرة سلبية؛ حيث إهنا تصفه ابجلمود والتحجر ،ورمبا ابلفوقية والتعقيد
ِّ
جيرون غريهم رغماً إة قواعده
والنرجسية؛ فصانعوه واملتل ّفظون به "دكاترة"!! ّ
ص استعماله؛ ان ا ما سيُق ِّّدمه هلم من حبو ورسائل أو
إذا ما أراد شخ ٌ
حماضرات وتطبيقات .ولعل تلك النظرة ،هي سبب تكرار عبارة "حنن لسنا يف
جامعة"؛ رداً على األكادميي خارو أسوار حاضنته إذا بدأ أبشكلة قضية ما.
وما علموا أنه جيب "على اجملتمع أن تكون له أجناس كالمية حمددة خاصة به،
وجمموعة خاصة به من املصطلحات واملفردات املتخصصة ،وأن تكون على
مستوى عا من اخلربة يف ختصصه"(.)2

( )1انظر:
 أمحد خمتار عمر وآخرون ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،عامل الكتب ،ط1429 ،1هِّ 2008م،.105 1
 عبداملنعم احلفين ،املعجم ال امل ملصطلحات الفلسفة ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،ط2000 ،3م،ص.85
( )2براين ابلرتيدو ،ليل اخلطاب ،ص.19
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ورمبا هلذا العمق اجملتمعي أثّر سليب يف االهتمام ابخلطاب األكادميي من
حيث ال ن عر ،فهو غري حمتفى به يف الدراسات النقدية مع غناه بعدد من
املكوانت القابلة للدراسة ،واملفضية إة نتائج جديرة ابلتأمل؛ لقدرته على
"صياغة األدوار والعالقات االجتماعية اليت ت كل األكادمييني والطالب واليت
تؤدي إة تعزيز اجلامعات وإدامة التخصصات وت كيل املعرفة ذاهتا"(.)1
وألن كاتب هذا البحث من األكادمييني ،فهو يدرك ك ىماً ال أبس به من
خصائصه وقواعده ،ويدرك أيضاً أين ميكن إجياد فروق مميِّّزة ألكادميي عن غريه،
ثّه على التتبع والدرس؛ لذلك فضىل أال يكتفي ابخلطاب األكادميي من غري
األديب؛ إذ هذا النوع هو العموم املسيطر ،فتنطبق نتائج الدراسة على غري
واحد منهم ،خبال األكادميي األديب الذي سيمتاز خطابه؛ خلصوصية
اابداع امل َم َارس .ومن يعرتض بقوله :قد تنطبق نتائج هذه الدراسة أيضاً على
ُ
أكادميي أديب من غري املخصوص ابلدراسة هنا؟ فأقو  :نعم ،هذا صحيح.
ولكن نسبة االختال أكرب من االتفاق؛ ملا مله بصمة اابداع من اختال
ابلضرورة من شخص إة آخر .وتبعاً لذلك ،سنبحث عن ظال اابداع يف
خطاب حمكوم بقواعد عامة ي رتك فيها اجملتمع األكادميي.
ذاك ما خيص اخلطاب ،أما األكادميي األديب ،فهو األستاذ الدكتور عبدهللا
بن سليم الرشيد ،األستاذ يف قسم األدب بكلية اللغة العربية جبامعة اامام حممد
بن سعود ااسالمية ابلرايض .شاعر وانقد ،وكاتب من مواليد حمافظة الغاط
( )1كني هايالند ،اخلطاب األكادميي ،ص.2
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يف منطقة الرايض (1385هِّ 1965م) ،له ن اط ثقايف وإبداعي ونقدي ،كما
أصدر عدداً من الكتب العلمية واابداعية(.)1
وبعد هذا نسأ  :ملاذا التداولية لدراسة خطاب األكادميي األديب؟ ميكن
ااجابة بتناو ال قني :األو " :األكادميي" بوصفه أستاذاً جامعياً ،تراه يسري
َوفق أسس علمية ومنهجية يف خطابهُ ،مكسباً اخلطاب االتزان ووضوح اهلد ،
فتتضح معه مالمح اخلطاب مبقاييس تداولية عديدة .ولكن القلق وال ك
يعرتي ال ق الثاين" :األديب" حيث إن األديب ِّّ
متمرد بطبعه -أحياانً -على
قواعد النقد ،وأعرا الكتابة اابداعية جلنس أديب ما ،كما فعل أصحاب
قصيدة التفعيلة من قبل ،ومن بعدهم متبنّو قصيدة النثر ،والسياق يستحضر
قولة أيب العتاهية عندما ُسئل" :هل تعر العروض؟ فقا أان أكرب من
العروض"(.)2
وهنا تظهر املقاومة بني ال قني يف خطاب متل ّف ِّظ واحد ،منتجةً عدداً من
االستفهامات ،مثل :ماذا ميكن أن يق ِّّدم األديب للخطاب األكادميي اجلا ؟
وهل هذه املعادلة تكفي؟ أم أن األكادميي قد يكون أديباً متبنياً ابداع جا
ومْنِّ َه َجته بوضعه يف أطر
فيزداد الطني بِّلّة؟ أم هو جتويد لإلبداع بكبح مترده َ
ُْحم َكمة تزيد من متانته يف زمن التفلّت اللغوي؟ وما نوع العالقة التبادلية بني
مقامي األكادميي واملبدع؟ وهل ميكن أن جند هجرة خطابية بني املقامني؟ وهذا
( )1دارة امللك عبدالعزيز ،قاموس األدب واألداب يف اململكة العربية السعودية ،ن ر الدارة ،ط،1
الرايض1435 ،هِّ 2013م .598-597 1 ،كتبه :فواز بن عبدالعزيز اللعبون.
( )2األصفهاين ،األغاين ،دار الكتب املصرية ،القاهرة ،ط1369 ،2هِّ 1950م.13 4 ،
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اخلطاب ،ما الظرو اليت فه؟ وكيا يستقبلها املخاطَب؟ فهل أيخذها منه
بوصفه أكادميياً أم أديباً؟ أظنك ت عر معي بتداخل األسئلة الكثرية اليت سرتشد
إة إجاابهتا قدر اامكان مباحث الدراسة؛ فالتداولية هي املعنية ابلدخو يف
ِّ
وتفحص مقامه والنظر يف إجنازه وأتثريه.
غمرات تلك األسئلة بِّتق ّفي اخلطابّ ،
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املبحث األول :أنواع خطاب األكادميي األديب وأوعيته:

يربع األكادميي األديب يف خلق نوعني من اخلطاب ،مها اخلطاب العلمي
واخلطاب اابداعي .أما األو فهو حاصل ابلضرورة يف األكادميي؛ إذ ال خيلو
خطابه من أس العملية العلمية والتعليمية اليت أكسبته صفة األكادميية ،وإن يف
صورة احلد األدىن منها .أما اخلطاب اابداعي املانح لصفة أديب ،فهذا ما
يقل شيوعه بني األكادمييني ورمبا يندر؛ ملا يتطلبه من موهبة قد ال تُكتسب
ابلتعلُّم وخاصة إذا كان اابداع شعراً.
وفيما يلي سنتتبع توصيا نوعي اخلطاب اآلنفني عند األستاذ الدكتور
عبدهللا بن سليم الرشيد ،على النحو الذي مي ِّّكن القارئ من التعر عليهما
ومضموانهتما؛ ك فاً لتفاصيلهما ،ومتهيداً لتحليلهما ،اباضافة إة إلقا الضو
على أوعية هذين اخلطابني وأثرمها يف حضانة خطابه .وذلك على النحو التايل:
أوالً :اخلطاب العلمي:
من لوازم األكادميي وجود اخلطاب العلمي الذي يَظهر داخل جمتمعه
األكادميي أو خارجه .وهو خطاب يقوم على إنتاو املعرفة املنضبطة أبسس
علمية ،ومن مث شرحها و ليلها أبخذ موقا نقدي منهجي منها .وتُِّ َع ُّد
اخلطاابت العلمية األكادميية من أرفع درجات اخلطاابت العلمية موثوقية
واحتفا على مستويني:
• مستوى عمودي داخل األوساط العلمية األكادميية بوصفها املختصة هبا
نظراً وإنتاجاً وفحصاً مث ُحكماً.
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• مستوى أفقي داخل اجملتمع عامة جبميع شرائحه ،فااعالم يراه خرباً ،وغري
املختص جمرد معلومة ،وضرابً من اخليا وإضاعة الوقت عند املدبْر عن
ُ
الثقافة برمتها.
وإذا ما فت نا عن اخلطاب العلمي بوصفه نوعاً أساساً خلطاب األكادميي
الرشيد؛ فإننا جنده إة حد كبري ال يغادر محى األدب العريب القدمي والكتابة
فيه ،إال ما يكون َكّراً على مناطق بعيدة عن عصور اهتمامه مث العودة إة محاه
أخرى .وعليه سنسرد وصفاً خطابَه العلمي بعرضه متسلسالً بتسلسل إصداراته
مع االقتباس من مقدمته ما ميثِّّل بؤرة الكتاب ومرتكزه ،اتركني نقده وسرب غوره
يف بقية مباحث الدراسة( .)1وذلك فيما يلي:
 .1عام 1414هِّ 1994م صدر أو كتاب بعنوان( :رجل الصناعتني :شفيق
جربي) وهو يف األصل رسالته العلمية ملرحلة املاجستري .ومن مقدمته تسويغ
حلظت أن أكثر الدراسات األدبية انصرفت إة إنتاو
سبب الدراسة" :وقد
ُ
لداته ،وخصتهم بدراسات جيدة ،ومل يدرس هو إال يف حبو خمتصرة أو
مقاالت انطباعية ،ال تدخل يف نطاق الدراسة اجلادة"(.)2
 .2عام 1423هِّ 2002م صدر كتاب (األفاكيه والنوادر :مدخل لتدريس
اللغة العربية) يف طبعته األوة .وهو كتاب يقوم على مجع الفكاهات
والنوادر وتبويبها وفق مقررات اللغة العربية (النحو والصر  ،األدب،
ضل الباحث التعريا بنتاو ال خصية املدروسة؛ ملا يرتتب عليه من فهم الحق ملباحث الدراسة.
( )1ف ى
( )2عبدهللا بن سليم الرشيد ،رجل الصناعتني شفيق جربي ،مكتبة التوبة ،الرايض ،ط،1
1415هِّ 1994م ،ص.7
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البالغة والنقد ،العروض ،علم القوايف ،اامال واخلط ،القرا ة واملطالعة،
اان ا ) .ومن مقدمته "أطمح إة أن نعاجل أمر العالقة ابلفصحى من
خال إعادة الطرح ،وخباصة يف مراحل الدراسة األوة ،ألهنا احملاضن اليت
تريب يف األجيا ال غا ابللغة وحبّها أو النفرة منها والضيق هبا]...[.
ّ
يدرس غريها-
يدرس اللغة العربية أم ّ
املدرس-سوا أكان ّ
وأوة اخلطا :أن ّ
يف حاجة إة اتباع منهج نفسي ،يوحي للتالميذ بسهولة مادته
حلب أستاذها وإن كانت مستعصية ،وكم
ب ِّّ
ولطفها[ ]...فكم من مادة َُ ّ
من أخرى بغيضة؛ لقل روح مدرسها ،وإن كانت سهلة املأخذ ]...[.من
أجل ذلك أجد يف تقدمي هذا العمل املتواضع ما ييسر على إخواننا
املدرسني ،وخيتصر اجلهد ،ويعني على الوصو إة اهلد املن ود ،وقد
ِّ
ُفصل األفاكيه والنوادر اليت ميكن اافادة منها ،حبسب فنون
آثرت أن أ ّ
اللغة"(.)1
 .3عام 1427ه 2006م صدرت له أربعة كتب ،أوهلا( :السيا والعصا،
مذاكرات يف م كلة الفصحى والعامية) .ومن مقدمته" :وما يف هذا
الكتاب هو جمموع مقاالت كتبتها يف أزمنة متفرقة ،ون رهتا يف بعض
صحفنا وجمالتنا احمللية ،فيها حماولة للتنوير ،ودحض حملاوالت ت جيع
الفكر العامي ،ورد ل بهات كثرية ،يرددها بعض م جعيه ،ويتلقفها بعض
( )1عبدهللا بن سليم الرشيد ،األفاكيه والنوادر :مدخل لتدريس فنون اللغة العربية ،دار طويق للن ر
والتوزيع ،الرايض ،ط1423 ،1هِّ 2002م ،ص.9-8
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القرا دون تفكري يف عواقبها"( .)1أما الثالثة الباقية فخرجت مسلسلةً بعبارة
(م َقطّعات األعراب النثرية إة هناية القرن
"دراسات يف النثر العريب" أوهلاُ :
الرابع يف املصادر األدبية مجعاً وتوثيقاً) وهي حماولة جادة جلمع ضرب غري
ُملتفت إليه الُ َم َقطىعة فضالً عن كوهنا من النثر العريب القدمي الذي فاقه
ال عر ابالهتمام واجلمع والدراسة .ومن مقدمته" :ومما أمهله الدارسون -
على غزارته -تلك النصوص النثرية املنسوبة إة األعراب ،اليت امتألت هبا
مصادر األدب مع اتسامها بسمات جتعلها أهالً ألن تصبح مادة ثرية
لدراسات أدبية متعددة ]...[.إن هذا الكتاب الذي أقدمه للقارئ هو
خالصة ما توفرت على مجعه وتوثيقه من مقطعات األعراب النثرية،
وخصصت املقطعات؛ ألُخرو ما ال يصدق عليه حد املقطىعة كاخلطب
الطوا  ،واملواعظ والوصااي املسهبة ،وأخرجت كذلك ما قيل بعد القرن
الرابع وما هو ابلكثري؛ ألن مصنفي الكتب املتأخرة كانوا ينقلون عمن
سبقهم ،بعد أن قلّت الرواية ال فوية ،واعتمد الالحق على السابق"(.)2
والثاين بعنوان (أدب الصحرا  :دراسة يف ُم َقطّعات األعراب النثرية) .ويف
لت فيها تلك املقطعات ابلدراسة
مقدمته" :هذا واحد من مجلة أحبا تناو ُ
ابتدأت
والتحليل ،وفيه تلمس وجوه اجلما  ،وتذوق ضروب اابداع ،و ُ
( )1عبد هللا بن سليم الرشيد ،السيا والعصا ،مذاكرات يف م كلة الفصحى والعامية ،ن ر املؤلا،
ط1427 ،1هِّ 2006م ،ص.8
( )2عبدهللا بن سليم الرشيد ،مقطعات األعراب النثرية إة هناية القرن الرابع يف املصادر األدبية مجعاً
وتوثيقاً ،ن ر املؤلا ،ط1427 ،1هِّ 2006م ،ص.3
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بعرض ما لقيته هذه املقطعات من عناية العلما والنقاد قدمياً وحديثاً ،مث
صلت القو
يت ابستجال املعاين ومداراهتا ،والعاطفة ومستوايهتا ،مث ف ى
ثنّ ُ
يف أمناط الرتكيب هيكالً ولغة وصورة وموسيقا"( .)1أما الثالث فكتاب
(جمتمع البادية القدمي من خال ُم َقطّعات األعراب) .ومن مقدمته:
"...لتقييد الظواهر االجتماعية والثقافية يف جمتمع األعراب ،وأزعم أن فيه
وتغري بعض ما استقر من
شواهد تك ا شيئاً من طبيعة ذلك اجملتمعِّّ ،
أحكام ،وإين آلمل أن جيد فيه املهتمون ابلدراسات األدبية والتارخيية
واالجتماعية مادة ذات شأن يف كل هذه اجملاالت"(.)2
 .4عام 1429هِّ 2008م ،صدرت دراسة يف كتاب بعنوان (مدخل إة
دراسة العنوان يف ال عر السعودي) .ومن مقدمته" :وما يف هذا الكتاب
لت من خالهلا االقرتاب
هو مقارابت لرؤية ال عرا السعوديني للعنوان ،حاو ُ
من فهومهم للعنوان ،سوا أكان عنواانً للقصيدة أم للديوان ،واستجال
مذاهبهم يف العنونة"(.)3

( )1عبد هللا بن سليم الرشيد ،أدب الصحرا دراسة يف مقطعات األعراب النثرية ،ن ر املؤلا ،ط،1
1427هِّ 2006م ،ص.7
( )2عبدهللا بن سليم الرشيد ،جمتمع البادية القدمي من خال مقطعات األعراب النثرية ،ن ر املؤلا،
ط1427 ،1هِّ 2006م ،ص.8
( )3عبد هللا بن سليم الرشيد ،مدخل إة دراسة العنوان يف ال عر السعودي ،اندي القصيم األديب،
ط1429 ،1هِّ 2008م ،ص.5
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 .5عام 1430هِّ 2009م يطالعنا كتاب (ما بقي من كتاب ِّّ
الرحل أليب
كنت وقعت على إشارات إة هذا
القاسم اخلوارزمي) ومن مقدمته" :وقد ُ
وجدت منه نصوصاً مل يكتمل منها إال نص واحد تقريباً،
الكتاب ،مث
ُ
وسائرها انقص ،فرأيت أن أمجع ما توافر بني يدي من نصوصه ت اسم
(ما بقي من الرحل) تنبيهاً ملن يطالع فيه إة أن ما بني يديه ليس هو
الكتاب كما أن أه اخلوارزمي ،بل هو بقااي ذلك الكتاب الذي عدت عليه
العوادي ،وألوت به الدهور"(.)1
 .6عام 1431هِّ 2010م صدر كتاب (دواوين ل عرا مغمورين :مجعاً
و قيقاً ودراسة) .ومن مقدمته" :وهذا الكتاب الذي أق ِّّدمه للقارئ توي
مخسة دواوين اجتهدت يف صناعتها ،بعد أن ضاعت وألوت هبا طوارق
الزمان ،وهي لكل من :أيب العميثل األعرايب ،وخملّد بن بكار املوصلي،
واجلمل املصري ،وأيب الغمر املدين ،وأيب عمران الزاهد"(.)2
 .7عام 1432هِّ 2011م صدر (وقوفًا هبا :ثال ظواهر يف ال عر العريب
احلديث) .ومن مقدمته" :وما يف كتايب هذا هو ثالثة أحبا علمية ،تناولت
فيها ظاهرة جديرة أبن يُوقا هبا( ]...[،ظاهرة الصمت)[( ]...راث شاعر

( )1عبد هللا بن سليم الرشيد ،ما بقي من كتاب ِّّ
الرحل للخوارزمي ،مركز محد اجلاسر الثقايف ،الرايض،
ط1430 ،1هِّ 2009م ،ص.7
( )2عبدهللا بن سليم الرشيد ،دواوين ل عرا مغمورين مجعاً و قيقاً ودراسة ،مركز امللك فيصل للبحو
والدراسات ااسالمية ،الرايض ،ط1431 ،1هِّ 2010م ،ص.8
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لل اعر مضموانً وأدا )[( ،]...اللزوميات يف ال عر العريب احلديث :الرؤية
والت كيل الفين)"(.)1
 .8عام 1435هِّ 2013م صدر كتاب (اللغة العربية يف فضائيات األطفا ،
الواقع والطموح) .ومن مقدمته" :ويف الفضائيات العربية املو ىجهة للطفل
يبدو واقع اللغة العربية حرايً ابلنظر والدراسة والتأمل ،لوصفه وبيان ما فيه
من مسات"(.)2
 .9عام 1435هِّ 2014م صدر كتاابن :أوهلما :كتاب (الطب واألدب:
عالئق التاريخ والفن) ومن مقدمته" :ويف هذا البحث سو أسري يف
عرض للعالقة بني الطب واألدب من الناحية التارخيية،
مسارين :أوهلما ٌ
ذاكراً أهم األمسا اليت أسهمت يف الطب ،وشاركت يف األدب شعراً ونثراً
مربزاً بعض ااشارات الطبية اليت وردت يف ال عر .أما املسار الثاين ففيه
عرض ألثر الطب يف األدب ،من ثال جهات :األوة من حيث أتثريه
يف لغة الفن ،ومن حيث انطباع موضوع األديب الطبيب ولغته به .والثانية:
استعراض لبعض ما قيل يف األطبا من وصا ذي خصوصية يف معانيه

( )1عبد هللا بن سليم الرشيد ،وقوفا هبا :ثال ظواهر يف ال عر العريب احلديث ،اندي املدينة املنورة
األديب ،ط1432 ،1هِّ 2011م ،ص.8-7
( )2عبد هللا بن سليم الرشيد ،اللغة العربية يف فضائيات األطفا الواقع والطموح ،مركز التنمية األسرية،
األحسا 1435 ،هِّ 2013م ،ص.5
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وصوره خباصة .والثالثة :عرض ملا قيل يف وصا املرض واملرضى"(.)1
واثنيهما( :يف حومة احلر  :دراسات ومقاالت عن األدب العريب يف
اململكة العربية السعودية) وفيه عدد من الدراسات واملقاالت اليت تناولت
األدب السعودي ،ومن مقدمته" :وما يف هذا الكتاب هو عدة أحبا
علمية وأوراق عمل نُ ر بعضها يف جمالت حم ّكمة ،وقُ ّدم بعضها لبعض
ضت فيها لبعض
تعر ُ
املؤمترات العلمية وامللتقيات األدبية ،وفيه مقاالت ّ
أخر ،مبيناً عن
األعالم ونتاجهم األديب ،وعلىقت ببعضها على مقاالت َ
رأيي يف بعض املسائل األدبية"(.)2
(تنورُهتا من أذرعات :دراسات يف
 .10عام 1436هِّ 2015م صدر كتاب ّ
ال عر ِّ
تليده وطريفه) .من مقدمته "واعلم بعد أن ما بني يديك هو ملع من
منجمة يف بعض اجملالت العلمية احمل ّكمة ،وغريها
أحبا ومقاالت نُ رت ّ
عرضت فيها لل عر تليده وطريفه ،قارائً حماوراً ،مستك فاً شائماً"(.)3
 .11عام 1437هِّ 2016م صدر كتاابن :األو (احلدقة واألفق :دراسات
يف النثر تليده وطريفه) .ومن مقدمته" :هل وعينا تراثنا النثري وعينا تراثنا
( )1عبدهللا بن سليم الرشيد ،الطب واألدب :عالئق التاريخ والفن ،كتاب جملة العربية ( ،)208ط،1
1435هِّ 2014م ،ص9
( )2عبدهللا بن سليم الرشيد ،يف حومة احلر  ،كرسي أدب السعودي ،جامعة امللك سعود ،الرايض،
ط1435 ،1هِّ 2014م ،ص (ط-ي).
( )3عبدهللا بن سليم الرشيد ،تنورُهتا من أذرعات :دراسات يف ال عر ِّ
تليده وطريفه ،اندي الرايض
ّ
األديب ،ط1436 ،1هِّ 2015م ،ص.6

372

خطاب األكادميي األديب عبدهللا بن سليم الرشيد أمنوذجاً دراسة تداولية
د .حممد بن عبدهللا املشهوري

كنت قد اشتغلت منذ أمد ،ويف بضع سنيات مبقطعات
ال عري؟[ُ ]...
األعراب النثرية ،بعد أن لفت نظري أهنا من األدب املنسي[ ]...مث أفضت
يب إة تتبع األشباه والنظائر من نصوص النثر اليت صدفت عنها األقالم
فوجدت ما ال تصره العد من نفائس تنتظر أن تُزاح عنها سجو
النسيان"( .)1والثاين (جواهر ال َكلِّم وفرائد احل َكم املنسوب لعلي بن عُبيدة
الرتاين قيق ودراسة) ويف مقدمته" :فهذا هو جواهر الكلم وفرائد احلكم
املنسوب للرتاين بني يديك ،عكفت على قرا ته والنظر فيه و قيق نصوصه
سنني دأابً"(.)2
 .12عام 1440هِّ 2019م صدر كتاابن :األو (ما الثماد دراسات يف
شعر بعض املغمورين) .ويف مقدمته" :وبعد فقد أولعت ابلبحث يف شعر
املغمورين؛ ألين أرى فيه ما يفيد ويغين يف قرا ة اتريخ األدب -وال سيما
اتريخ ال عر -ويضع اليد على مسات وخصائص غابت يف غمرة االشتغا
ب عر امل هورين"( .)3الثاين (شعر اجلن يف الرتا العريب اتريخ وسيميا )
وهذا الكتاب هو الصادر عام 1433هِّ 2012م مجادى الثاين رقم
( )1عبدهللا بن سليم الرشيد ،احلدقة واألفق :دراسات يف النثر تليده وطريفه ،اندي مكة األديب ،ط،1
1437هِّ 2006م ،ص .10-9وفاز هذا الكتاب مناصفةً جبائزة وزارة الثقافة وااعالم ِّ
للكتاب
يف السعودية -عام 1438هِّ 2017م.( )2علي عبيدة الرتاين ،جواهر ال َكلِّم وفرائد احل َكم املنسوب ،قيق :عبدهللا بن سليم الرشيد ،كرسي
الدكتور عبدالعزيز املانع ،جامعة امللك سعود ،الرايض ،ط1437 ،1هِّ 2016م ،ص.26
( )3عبدهللا بن سليم الرشيد ،ما الثماد دراسات يف شعر بعض املغمورين ،اندي حائل األديب ،ط،1
1440هِّ 2019م ،ص.8
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( )186من جملة العربية مع كثري من ااضافات عليه ،وتعديل العنوان
الفرعي للكتاب الذي و من "مظاهر وقضااي ودالالت" إة "اتريخ
وسيميا " .ومن مقدمته" :وما يف هذ الكتاب هو استعراض لبعض ما جا
من ال عر منسوابً إة اجلن ،من حيث مصادره ومقاماته ومادته ،وقيمته
الفنية .مث فيه مقاربة لعالقته مبفهوم ال عر عند العرب ،ورمبا كان هذا هو
احملور املهم فيه ،الذي أرجو أن مينح هذه الدراسة خصوصية نقدية"(.)1
إن اخلطاب العلمي -كما مر بنا -يغلب عليه التخصص يف األدب العريب
القدمي من طراً إة حد ما بني ال عر والنثر .ويفطن املتلقي إة أن البحث يف
املغمور ومجع األشتات يف مكان واحد مث درسها هو من الغاايت الكربى
للخطاب العلمي عند د.الرشيد يف مؤلفاته.

( )1عبدهللا بن سليم الرشيد ،شعر اجلن يف الرتا العريب اتريخ وسيميا  ،اندي أهبا األديب ،ط،1
2019م ،ص.15
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اثنياً :اخلطاب اإلبداعي:

يتعدد اخلطاب اابداعي بتعدد أجناسه ،وتتنوع تياراته بتنوع ثقافة ُمن ئها.
وكثري ممن ميارس اخلطاب العلمي يف مدوانت أدبية يتأثر ببياهنا؛ ادمان النظر
فيها ،والغوص يف مسالكها .ولكن قلة ممن ينتج اخلطاب العلمي جتده قادراً
على إنتاو خطاب إبداعي بوصفه مساراً موازايً .وال عر وحده مصفاةٌ تر ّشح
موو الواجلني إة قطرات يسرية فضالً عن بقية اابداع من غريه .والدكتور
الرشيد من تلك القلة القادرة على إنتاو خطاب إبداعي إة جانب اخلطاب
العلمي الذي له عالقة ابابداع امل ْ تَغل فيه .فهو شاعر صدر له ستة دواوين:
 .1عام 1413هِّ 1993م (خامتة الربوق)(.)1
 .2عام 1421هِّ 2000م (حرو من لغة ال مس)(.)2
 .3عام 1427هِّ 2006م (أوراد الع ب النبيل)(.)3
 .4عام 1431هِّ 2010م (نسيان يستيقظ)(.)4
 .5عام 1437هِّ 2015م (قنديل حذام)(.)5
 .6عام 1440هِّ 2019م (الغمرات ويليه املثنوايت)(.)6
( )1اندي الرايض األديب ،ط1413 ،1هِّ 1993م.
( )2دار املعراو الدولية ،ط1421 ،1هِّ 2000م.
( )3النادي األديب ابجلو  ،ط1427 ،1هِّ 2006م.
( )4دار االنت ار العريب ،بريوت ،ط1،1431هِّ 2010م.
( )5اندي جدة األديب ،ط1437 ،1هِّ 2015م.
( )6اندي الرايض األديب ،ط1440 ،1هِّ 2019م.
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ولكن ماذا عن النثر ،خاصة أنه معين ابلنثر القدمي أيضاً؟ هل كان له امتداد
من خطابه العلمي إة األديب؟ بعد تتبّع مل جيد الباحث إال مقالة واحدة تقرتب
من األدب الساخر بعنوان" :سقى هللا زمان أيب هند " ن رت يف صحيفة
الرايض السبت  9مجادى األوة 1441هِّ 4يناير 2020م ،وهي من الناحية
الفنية ال أبس هبا ،ولكن ال ترتقي إة إبداعه ال عري.

أوعية خطاب األكادميي األديب:
إن احلديث عن أوعية خطاب األكادميي األديب أتخذان يف أدراجها
الببليوغرافية اليت تعطي للوهلة األوة أبن الكالم سيكون مت اهباً؛ فاألوعية
واحدة يف كل العامل ألي نتاو علمي أو أديب .وهذا صحيح للوهلة ذاهتا ،إال
أن صاحب املدونة أكادميي أديب له مسات متنح خطابه عدداً من اخلصائص
اليت يفرتق هبا عن غريه .وهنا حمل اشتغا الدراسة.
وعليه أقو  :إن دراسة األوعية تكون وفق آلية إنتاو اخلطاب املنقسمة بني
اخلطاب الكتايب واخلطاب ال فاهي .أما ما خيتص ابخلطاب الكتايب من خطابه
العلمي ،فينطبع أغلبه ببصمة جلية ،هي "االر ا " من وعا إة آخر حىت
يصل إة وعائه األخري .ولنبدأ ابر ا املخطوط إة املطبوع ومثاله رسالتا
املاجستري والدكتوراه عندما خرجت األوة بعنوان (شفيق جربي رجل
الصناعتني) .والثانية بعنوان (مقطعات األعراب النثرية إة هناية القرن الرابع يف
املصادر األدبية مجعاً وتوثيقاً) ،أو ما يكون من وراً يف الدورايت متفرقاً ،مث
يظهر الحقاً جمموعاً يف كتاب وقد ُكفينا مؤنة التتبع؛ إذ جند هذا منصوصاً عليه
يف املقدمة مثل كتاب (السيا والعصا) ،و(يف حومة احلر ).
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املسودة
ومما ميتاز به االر ا بني األوعية :أن الوعا األو يكون مبنزلة ّ
املن ورة موسومةً بتعبري يد على هذا ،فنجد عبارة من مثل" :نُ رت صيغتها
األوة" .وهذا الفعل الكالمي يعطي غاية التنبيه إة بُعدين :األو زمنياً بسابقية
كنت قد قرأته فقد جتد اختالفاً.
ن ره .والثاين افرتاضاً مسبقاً بِّ:إ ْن َ
وقد جتد أيضاً ار االً مرىكباً من جملة إة كتاب ،مث طبعة اثنية من الكتاب
عند انشر خمتلا ،كما يف كتابه شعر اجلن فيحدثنا حينها عن صيغة اثنية
قبل ،حبثاً علمياً يف العدد
واثلثة يقو " :وبعد فقد نُ رت نواة هذا الكتاب من ُ
األو من جملة اجلمعية السعودية للغة العربية ابلرايض ،الذي صدر يف مجادى
املوجزة ضمن
اآلخرة 1429هِّ ،حزيران 2008م .مث صدرت صيغته الثانية َ
سلسلة كتاب اجمللة العربية يف مجادى اآلخرة 1433هِّ ،ىأاير 2012م ،ورقمه
فيها  186وبني الصيغتني اختال  ]...[،مث كررت عليه من جديد فأضفت
ما رأيته حرايً اباضافة[ ]...وهبذا التغيري احتجن الكتاب زايدة تضارع ثلث
ما يف الصيغتني األوليني"(.)1
واالر ا بني األوعية هلا أعماهلا الكالمية ونتائجها املقامية وظروفها
السياقية ،خاصة يف اخلطاب املوازي للخطاب العلمي ،وسيك ا عنه اتيل
الدراسة .وتضم هذه األوعية اخلطاب اابداعي أيضاً ،إال أهنا خلت مما يستحق
ااشارة إليه كما يف اخلطاب العلمي.

( )1عبدهللا بن سليم الرشيد ،شعر اجلن يف الرتا العريب اتريخ وسيميا  ،ص.13-12
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أما ما خيتص ابخلطاب ال فاهي ،فأوعيته احملاضرات والندوات واللقا ات
املتلفزة وأخرياً األمسيات ال عرية .وإة هنا تنتهي األوعية
التقليدية الكالسيكية ،غري أن هناك أوعية حوت خطاابً علمياً من غري التأليا
املنهجي وكذلك خطاابً إبداعياً ،هي مواقع التواصل االجتماعي ( Social
ِّ
املتفاعل
توجه
 ،)Mediaومن الصعب إنكار ما هلذه املواقع من أتثري .ووفق ّ
معها يكون حمتواه ،والدكتور يبث نوعي خطابيه يف هذه األوعية الرقمية ،مبا
يتناسب مع توجهه ويتوا م مع متابعيه على منصيت تويرت ( )Twitterوفيس بوك
( )Facebookاللتني ميتلك فيهما حساابً ،والتلقرام ( )Telegramالذي ق ّدم فيه
دورة علمية(.)1
ومما مضى ،حاو الباحث أن يك ا وصفاً عن نوعي اخلطاب ،وشيئاً
مما امتازت به أوعية خطاب األكادميي األديب .وهو توصيا يُ رك القارئ
مع الباحث يف أرضية واحدة قبل االنطالق إة التحليل الدقيق وبيان املالمح
التداولية.

( )1انظر امللحق.
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املبحث الثاين :مقامات خطاب األكادميي األديب:

يتموضع اخلطاب يف مقامات متعددة ،ومبا تمله من طاقة إجنازية ،ومالئمة
مع السياق ،تقق مقاصده وينجز غاايته .واملقام مصطلح أصيل يف ثقافة النقد
العريب ،وما أن يُطلق حىت يستدعي إة الذهن قولة "لكل مقام مقا " .وهي
قولة عميقة التكوين النقدي ،وتعطي داللة على مقدار الوعي اخلطايب الذي
بلغها عقل العريب ،ولعلها من جذور فهم العريب القدمي لقدر ملفوظاته وآليات
توجيهاهتا ،ومن مث إدراك قدر كلمته .وأستدعي يف هذا السياق املثل ال هري
"رب كلمة تقو لصاحبها دعين"( )1الذي يقوم على وزن الكلمة ومقايسة
عواقبها قبل إطالقها .ويف هذا السياق تضر مصطلح تداويل ،هو مقام التواصل
اخلطايب ( )Situation de Communicationبوصفه "مكان القو ومناسبته
وأطرافه وظرو إن ائه والعوامل املباشرة وغري املباشرة يف إجنازه"(.)2
والعالقة بني اخلطاب األكادميي ومقام التواصل اخلطايب فيها شي من
القولبة املسبقة؛ إذ هذا النوع من اخلطاب من أكثر اخلطاابت منهجية وختطيطاً
قبل اخلوض فيه ،فال ينطلق دون بنا دروب يسلكها يف خطابه وخيطط هلا
سلفاً حبذر شديد؛ لصرامة اجملتمع األكادميي ،ونظراً جملموعة "العوامل
( )1امليداين ،جممع األمثا  ،قيق :حممد حميي الدين عبداحلميد ،مطبعة السنة احملمدية ،القاهرة،
ط1374 ،1هِّ 1955م.306 1 ،
( )2حممد القاضي ،وآخرون ،معجم السردايت ،دار االنت ار العريب ،بريوت ،ط2010 ،1م،
ص .403وانظر :ابتريك شارودو ،دومينيك منغنو ،معجم ليل اخلطاب ،تر :عبدالقادر املهريي،
محادي صمود ،املركز الوطين للرتمجة ،دار سيناترا ،تونس ،ط2008 ،2م ،ص.518
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االجتماعية اليت ميكن أن تؤخذ بعني االعتبار لدراسة العالقات املوجودة بني
السلوك االجتماعي والسلوك اللغوي"(.)1
وبتتبع خطاب األكادميي األديب ،وجد الباحث خطابه يصب يف مخسة
مقامات تواصلية تتوا م وفق ظرو اخلطاب ومقاصده ،وهي على النحو
التايل:

أوالً :املقام النقدي:
فسلطة النقد
من أهم مقامات خطاب األكادميي األديب :املقام النقدي؛ ُ
أي نص ،ومنها النص األديب .بل إن املقام النقدي
يف اخلطاب ال تعلوها سلطةُ ّ
ِّ
وصا فاعله ابلناقد قبل وصفه ابألديب.
املرت  ،فيُ َ
يُ ّ
نحي املقام اابداعي َ
فيقا الناقد وال اعر فالن ،وإن فُعل العكس بتقدمي ال اعر على الناقد ،فذاك
يكون للنقاد من غري املتصفني ابألكادميية؛ حيث إن الرتبة العلمية أعلى مما
بعدها -وإن كان شاعراً-؛ ملا هلا من وجاهة اجتماعية يف زماننا اليوم(.)2
إن املقام النقدي عند الدكتور الرشيد فيه صرامة املنهج األكادميي املتىبع يف
الكتابة العلمية ،الذي قَ ىل أن جتد عليه مدخالً إال ما كان نقصاً ُرّكِّب عليه
العقل الب ري .ومقام تواصله النقدي يكاد يغلب عليه املرور بثالثة مراحل،
يُقحمها يف رأس املخاطَب خلي الذهن منها ،مع أن بعض حمتوايهتا قد ال تعين
للمخاطَب شيئاً بقدر ما يهمه فهم املرسلة الكالمية النهائية يف مثل هذا املقام.
( )1مبارك مبارك ،معجم املصطلحات األلسنية ،دار الفكر اللبناين ،بريوت ،ط1995 ،1م ،ص.61
( )2وهذا سبب تقدمي كلمة األكادميي على األديب يف عنوان الدراسة.
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وأظن هذا الفعل سببه أخذ املخاطَب إة زمن الومضة النقدية مذ هي فكرة،
قبل االنطالق إة املنجز اخلطايب املتمثِّّل يف الغاية .وتلك املراحل هي:
 -1ما قبل مقام النقد:
إهنا مرحلة الومضة البحثية لفكرة املقام النقدي ،الذي سيُكىرس له اخلطاب
العلمي ،وهو أبرز ِّّ
مكون للمقام النقدي .وعادة ما تكون -الومضة -يف اجلانب
امل ْغ َفل ذكره يف مثل هذا النوع من املقام؛ إذ ال تُق ِّّدم غالباً غاية علمية يرنو
ُ
إليها املخاطَب .ومن ذلك ما ورد يف مقدمة قيق كتاب (جواهر الكلم وفرائد
احلِّكم)" :منذ ع رين عاماً تعرفت إة علي بن عُبيدة الرتاينّ ،إابن توفري
على مجع مقطعات األعراب النثرية ،وقد لفت نظري إليه وجعلين أدخر تراثه
ملا ُّ
وجدت من نصوص لطا منسوبة إليه"(.)1
جيد من فكر علمية ما
ُ
عت قصة ِّّ
تعرفه على الرتاين فوجدته يف مقدمة رسالة الدكتوراه
مث تتبى ُ
(مقطعات األعراب النثرية) أيخذان يف سردية أقدم مفتوحة الزمن إة الورا
كنت موفور العناية هبذه النصوص األعرابية منذ زمن ،شغفاً بقرا هتا
بقوله" :قد ُ
وتتبّع شواردها ،مقيِّّداً أوابدها قبل أن يعن يل أمر درسها ،فلما يسر هللا يل -
بفضله وكرمه -فرصة مواصلة الدراسات العليا يف مرحلة الدكتوراه رأيت أن

( )1علي عبيدة الرتاين ،جواهر الكلم وفرائد احلكم ،قيق :عبدهللا بن سليم الرشيد ،ص.1
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خممناً أين بذلك سأق ّدم موضوعاً بكراً جيمع اجل ّدة
أختذها مادة لبحثيّ ،
والطرافة"(.)1
وتستمر سردايت ما قبل النقد ففي كتاب (تنورهتا من أذرعات) سردية
ابلتمهل ،يقو " :ليس
العجز والقعود وضيق املعرفة ،مث َع ْقد حبكة االجتياز ّ
ما أقوله اآلن نفاثة زافر عجل ،بل هي قالة من عر ضيق ذات قلمه عن
ضرب من السحر يُ تفى به ]...[.غري أين
إدراك أسرار ال عر وخفاايه ،فإنه ٌ
مست
وإن عجزت عجزاً -ال أجد ما مينعين من أن أقرأ وأحاور وأكتب ،فإن ْاليم ،رجوت أن أحبر بك يف جلج وأثباو ]...[،وإن طغى
يب القدرة على ركوب ّ
ِّ
وودك ومجيل رأيك
علي الضعا ،ومل تسعفين القدرة ،فهب يل من حصافتك ّ
ّ
()2
إيل" .
ما تنتخب به معاييب ،فتهديها ى
وحىت ال يكون القو بسردية ما قبل النقد جمرد اقتناصة عابرة ،أُعزز ب اهد
رابع من مقدمة (ما الثماد) ،بقوله" :وبعد ،فقد أولعت ابلبحث يف شعر
املغمورين؛ ألين أرى فيه ما يفيد ويغين يف قرا ة اتريخ األدب -وال سيما اتريخ
ال عر -ويضع اليد على مسات وخصائص غابت يف غمرة االشتغا ب عر
امل هورين"(.)3
( )1عبدهللا بن سليم الرشيد ،مقطعات األعراب النثرية إة هناية القرن الرابع يف املصادر األدبية مجعاً
ودراسة ،رسالة دكتوراه ،إشرا أ.د .أمحد بن حافظ احلكمي قسم األدب ،كلية اللغة العربية،
جامعة اامام حممد بن سعود ،الرايض ،عام 1420هِّ.4 1 ،
( )2عبدهللا بن سليم الرشيد ،تنورهتا من أذرعات ،ص.6-5
( )3عبدهللا بن سليم الرشيد ،ما الثماد ،ص.8
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لع خبلق سردية نقدية قبل ولوو املقام النقدي .وأزعم أن هذا
إذن ،هناك و ٌ
ِّرفد من مالمح شخصية األديب .وأما املخاطَب يف هذا املقام فال يعنيه كثرياً
ِّ
املخاطب على شخصيات حبثه؟ أو ملَ منذ زمن جيمع؟ ومثلها
كيا تعىر
قصر! هذا ما يقوله التناو األويل
قصة العجز ،مث االقتحام مع طلب العذر إن ّ
ملثل هذه السردية اليت تسبق النقد ،وأيضاً يقوله اشتغا اخلطاب األكادميي،
وهي أسئلة تكاد تكون منطقية ملن يريد معرفة فحوى املقام النقدي مث ينصر
وليس جمرد اخلوض يف قبلياته.
غري أين أجد ابملنهج التداويل ما ميكن أن يكسر هذه الرؤية القاسية نوعاً
ما ،إذا فحصنا مبنظار ما يسميه التداوليون اجلماعة اخلطابية ( Discourse
 ،)Communityوهي "كل مجاعة تواصلية حمدودة منتظمة حو إنتاو
اخلطاابت مهما كانت طبيعتها :صحفية علمية إخل ،فأعضاؤها ي رتكون يف
ِّ
فاملخاطب يف هذا املقام واملخاطَب
عدد من أمناط العيش واملعايري"( .)1إذن،
ينتميان -على األغلب -إة جمتمع واحد أكادميي؛ فتُ ِّ
المس تلك السرديةُ
كل منتم هلذه اجلماعة اخلطابية .وهذا مما يُِِّّّرغب
النقدية نقاطاً م رتكة يعي ها ُّ
يف مواصلة التفاعل اخلطايب ومعرفة ما ستستقر عليه السردية ،والسيما أهنا
تُك ِّّ ا طو أتمل ،وتنبئ عن شدة اهتمام ،وإصرار على الفكرة ببحثها .وإن
كان اخلطاب علمياً حبتاً ال جما فيه إة التخييل وخلق املفاجآت ،فالتواصل
ِّ
يفرق بينهم
ُمي ّكن املتخاطبني من "إقامة عالقات بينهم ملهم على تقدير ما ّ
( )1ابتريك شارودو ،دومينيك منغنو ،معجم ليل اخلطاب ،ص106
جملة العلوم العربية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

383

وما جيمع ،فين ئون بذلك عالقات نفسانية واجتماعية ،وال تتمثّل عالقاهتم يف
النزاع والصراع والتخريب فقط ،وإمنا تتمثّل أيضاً يف التفاهم والثرا املتباد
والتعاون على إن ا املعرفة ووضع القيم"( .)1ويف ظين هذا هو سبب وجود
السردية النقدية اليت هتد إة ضم املخاطَب إة املقام واهتمامه البحثي ،ورمبا
إقناعه بطريقة غري مباشرة مبستوى نواتج اخلطاب يف مقامه النقدي.
 -2يف أثنا مقام النقد:
املكون األبرز للمقام النقدي ،وهو حمكوم
اتفقنا أن اخلطاب العلمي هو ّ
حبتمية املناهج البحثية اليت تضبط إيقاع اخلطاب داخل املقام النقدي .وهذا ما
ظهر يف هذه املرحلة؛ إذ ببدئها تالشت السردية الواقفة قبل املقام ،وأخذ املقام
يتسم ابجلمود واجلفا النابع من خصائص الكتابة العلمية ،فال تكاد جتد أي
ِّ
املخاطب
فضا ات حاملة أو ذكرايت آفلة .فظهر االتزان يف املقام النقدي من
إبشعار املخاطَب ببد الرؤية العلمية .وانظر بعد التوقا عن السردية يف كتاب
(تنورهتا من أذرعات) كيا بدأ اخلطاب ببداية علمية معهودة عند األكادمييني:
"بَنت العرب شعرها على أوزان وقوا  ،تعددت وتنوعت ،وكان هلا افتتان يف
توظيا القافية ،بوصفها نغماً آخر يضا إة نغم الوزن"(.)2
إن الوعي مبحيط املقام النقدي َحدا ابخلطاب إة أن خيتط هذا السلوك
اللغوي التواصلي يف أثنا النقد ،وهو وعي ابت داخل الالشعور يف ذهنية
( )1السابق ،ص.109
( )2عبدهللا بن سليم الرشيد ،تنورهتا من أذرعات ،ص.13
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ِّ
املخاطب األكادميي الرشيد ،فاالشتغا يف البحث األكادميي يكسب اانسان
هذه املنهجية ومع تقادم الوقت يبدأ الدخو إليها واخلروو منها مبرونة ،لذلك
مل تغب أبرز وظيفتني يضمهما املقام النقدي يف تواصليته أثنا النقد ،وهي
التفسري واحلكم( .)1وهااتن الوظيفتان أبرز ما ميكن أن يوصا هبما املقام
النقدي ،وتلخصان املواقا النقدية يف تضاعيا عمله النقدي؛ فهو –
د.الرشيد -يعمل غالباً مبناهج نقدية سياقية ،والسيما املنهج التارخيي ،الذي
يقتضي منه بَعد التتبع تفسري الظاهرة ،مث احلكم عليها ،ال االكتفا بوصفها
وتركها دون تعليق ،كما تفعل بعض املناهج النصية.
وحىت نقا على هذا يف املقام النقدي ،انظر ما جا يف كتاب (ما الثماد)
ِّ
الع َرب وشخصيته" :يُستظهر من محاقات أيب العرب
ُم َف ّسراً وحاكماً على شعر أيب َ
بعض ما شاع بني أداب ذلك العصر ،من ااسرا يف اللهو واجملانة ،والسيما
يتوصل هبا إة ال هرة ،وقد جيد من
من كان منهم مغموراً؛ ال جيد وسيلة ّ
جرا انصرا الناس عن تقديره موهبته ما جيعله يؤثر تلك
ااحباط ّ
الطريقة[ ]...فكم عاقل ذي قدرة ومعرفة مل جيد من معاصريه إال ازوراراً ،وكم
من مبدع آمله ىأال يُنظر إليه نظرة تقدير ،وكل ذلك مدعاة لالنصرا عن اجلد
إة اهلز  ،أو االنطوا والكتمان ،أو اليأس والت اؤم"(.)2
 -3ما بعد مقام النقد:
( )1انظر :حسني مخري ،سردايت النقد يف ليل آليات اخلطاب النقدي املعاصر ،من ورات
االختال  ،اجلزائر ،ط1432 ،1هِّ 2011م ،ص.80
( )2عبدهللا بن سليم الرشيد ،ما الثماد ،ص.73-72
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هذه املرحلة تُلقي تبعات املقام على املخاطَب من فهم واقتناع أو نقاش
ومفاوضة .وهذا عكس ما كان يف "ما قبل مقام النقد" من تلك السردية اليت
فيها حماولة ابراز التعلّق ابلفكرة والعيش معها ،ومنذ مىت تراود ابحثها ،أو
كيا اقتحم عاملها مبا معه من أدوات .ويف هذا الفعل إبلقا التبعات على
ِّ
املتخاط َبني ،ففي (حومة احلر ) جا " :لقد كانت
تبديل ألدوار
املخاطَب ٌ
تلك الفقر املوجزة لبيان أثر جملة املنهل يف خدمة الفكر والثقافة ،وأمسيها حماولة
ألن املوضوع مت عب طويل ،ويكفي لبيان صعوبة الكتابة فيه أن مادته متناثرة
يف حنو مثانني جملداً ،وهذا يعين أن على الباحث اجلاد املراعي ملسؤولية الكلمة
أن يقرأها أو يتصفحها عدداً عدداً ،وهو أمر مل يسعا الوقت وال تعدد امل اغل
بتحقيقه ،ولعل خري ما أعتذر به عن القصور يف هذه املقالة هو أن أمتثّل قو
القائل :يكفيك من القالدة ما أحاط ابلعنق"(.)1

( )1عبدهللا بن سليم الرشيد ،يف حومة احلر  ،ص.130
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اثنياً :املقام التعليمي:

من أولوايت خطاب األكادميي األديب املقام التعليمي ،بوصفه املرت َكز
لعملية التدريس اجلامعي .وهو من املقامات اليت تطغى عليها اجملهولية اخلطابية
غري املنك ا للعامة بسهولة؛ حيث إهنا يف قاعات دراسية مغلقة ال يطلّع
عليها أحد غري املخصوصني بعملية التعلّم واملقصودين هبا من الطالب(،)1
دوري اارشاد العلمي وااشرا
اباضافة إة الباحثني الذين ُميارس عليهم َ
موجهاً بدقة حنو املتعلِّّمني ومراعاة
على الرسائل العلمية ،فاملقام التعليمي يكون ّ
جوانب عديدة يف تعلِّّمهم وتعليمهم بتل ِّّفظ شفاهي.
غري أننا ملناسبة ليل اخلطاب ال فاهي يف موضع آخر من البحث،
سنقا اآلن على املقام بوصفه خطاابً مكتوابً .والدكتور الرشيد ليس ممن يدفع
حماضراته اجلامعية ملتعلميه مكتوبةً ،ولكن سيكون احلديث عن اخلطاب املع ّد
سلفاً لغاايت تعليمية خترو من حمدودية غاية املقام التعليمي إة مقاصد تعليمية
الصدفة :قرا ة يف املمارسة النقدية
أوسع .ومن ذلك ورقة علمية بعنوان "ن ّقاد ُّ
لبعض مع ِّّدي الرسائل اجلامعية"( ،)2ففيها عرض مل كالت الطالب يف
البحو العالية واعتالالهتا ،وسنتتبع على حنو متوزع يف نقاط هذا التوصيا
الذي مداره املقام التعليمي ،وما ال ينبغي أن يقع فيه طالب الدراسات العليا،
ومما فيها:
( )1الباحث من أولئك الطالب يف سنة مضت؛ فانتفت اجملهولية عنه.
( )2عبدهللا بن سليم الرشيد ،يف حومة احلر  ،ص.133
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تعرضهم لفنون
• "إن نقاد الصدفة ميارسون مهارات كسيحة من خال ّ
األدب ،وليس عندهم من أانة الباحث وحذره وأتمله الطويل شي ".
• "إن مما كثر عند نقاد الصدفة اجلُ َمل العائمة ،واالستحسان غري املعلىل".

• "كثرة اجلُ َمل اجلاهزة والتعبريات احملفوظة ،اليت تسبغ على نتاو األديب مهما
كان حظه من اابداع ،فألفاظ األديب دقيقة ،وعباراته متماسكة ،وعنده
دقة سبك".
• "من املظاهر اخللط بني األدب وما ليس أدابً".
• "ت دون كل ما وجدوا مما ظاهره أنه شعر ،وأغلبه من النظم الركيك البارد".

• "االكتفا بعرض األدب املدروس وااكثار من مناذجه ،واالكتفا ابلربط
بينها بال ليل فين ،وبال إعما للفكر ،أو حماولة لالقرتاب من أسباب
اابداع ومظاهره".
عدا مل كلة علمية
ومما سبق تتك ىا أبعاد املقام التعليمي الذي يعطي بُ ً
ومنهجية تعاين منها بعض الرسائل اجلامعية؛ لضعا الطالب القائمني هبا،
وجرأهتم على ميدان البحث النقدي ،وكأنه خلو من مطلوابت املهارات
البحثية.
ويف هذا النوع من املقام يظهر ما يُسمى يف ليل اخلطاب إبطار امل اركة
( )Participation frame workوهو يعطي تسويغاً مقبوالً ملن ي رتط وجود
الطر اآلخر الطالب يف فعل املخاطَبة أثنا اخلطاب بوصفهم قد قالوا ما
ِّ
املخاطب الرئيس املسؤو عن
لديهم ُمسبقاً من حبث وجتربة ،مث جيي دور
عملية توجيه املقام؛ ملا له من سلطة علمية ممارسة من قبل ،وأيضاً ملا تتله "من
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مكانة خاصة يف هذا اجلهاز الوصفي ( لل طريقة م اركته بواسطة مفهوم
مقاس اانتاو) فإن غريه من امل اركني هم املعنيون إبطار امل اركة ،وبصفة أدق
وضعهم يف امل اركة حسب حلظات الكالم :هكذا يتم اعتبارهم م اركني
مصادقاً عليهم ،مبعَّن أهنم أطرا ذات حضور خفي إن قليالً أو كثرياً"(.)1
وحىت نقرتب أكثر من تطبيق مفهوم إطار امل اركة فإننا سنُ ْس ِّقط تلك
املقوالت يف الورقة على هذا املفهوم ،ولننظر إة أن هذه الورقة مقدىمة يف مجع
من احلضور أغلبهم من األكادمييني وابحثي الدراسات العليا يف ملتقى النقد
األديب الثاين ،الذي أقامه اندي الرايض األديب( ،)2وميارسون هذا النوع من املقام
التعليمي مع طالهبم ،اباضافة إة الباحثني الذين هم يف هذا الطر ميثلون
الطر املعين ابخلطاب الطالب .فالعرض "والتقدمي يف املؤمترات يبقيان إة حد
بعيد نتاجاً للمواد التخصصية اليت تنظّم وتعزز وجيري حضورها من قبل األعضا
أنفسهم"(.)3
إذن ،املخاطَب الرئيس هم الباحثون ومن يف مقامهم من امل رفني على
ِّ
املخاطب إة أتسيس مقام تعليمي يُصلح هذا
الرسائل .يف سعي واضح من
تقر حبدو تعليماتية اخلطاب
اخللل وفق تفسري الورقة املقدىمة اليت ال ّ
ابلتلون "التعليمي خلطاابت ليس دورها االجتماعي
( )Didacticاليت تسمح ّ
( )1ابتريك شارودو ،دومينيك منغنو ،معجم ليل اخلطاب ،ص.92
( )2كانت تلك الدورة بعنوان اخلطاب النقدي املعاصر يف اململكة العربية السعودية من 3 26-24
1429هِّ.
( )3كني هايالند ،اخلطاب األكادميي ،ص.130
جملة العلوم العربية
العدد الثاين والستون حمرم 1443هـ

389

هو أساساً تبليغ معار وأجنزت يف وضعيات ال صلة هلا حتماً ابملؤسسات
االجتماعية للتكوين والتعليم"( .)1ومعَّن القو السابق -حىت ال أكون من نقاد
الصدفة -إن هذا النوع املزعوم من خطاابت الرسائل العلمية للباحثني
املقتحمني ألسوار النقد األديب ،ي به متاماً اخلطاابت الصحفية املكتوبة لغاايت
غري تعليمية من شدة ما تفتقد إليه من منهجية جيب أن تكون عليها الرسالة
العلمية بوصفها عمالً حبثياً ُمق ّدماً يف مؤسسة تعليمية أكادميية ،ختضع لضوابط
شديدة انتاو اخلطاب العلمي اخلايل من األخطا اآلنفة.
وهنا أطرح سؤاالً ليلياً :ملَ ملْ أقل يف شرحي إن عملهم مثل قيق صحفي؟
هذا وجيه جداً ،ولكن أوالً هذه ليست رؤية الباحث بقدر ما هي رؤية صاحب
اخلطاب املدروس نفسه ،واثنياً أردت التأسيس ملفهوم خطايب ولفت النظر إليه
من خال مصطلح "تعليماتية" الذي يبدو غريبا –ومل أجد له بديالً -مث ربطه
مبا ورد يف ورقة نقاد الصدفة عن أمثا هذا النوع من الدراسني الباحثني.
ومن املقام التعليمي لغري الدارسني يف التعليم العايل ،ما جا يف كتابه
(األفاكيه والنوادر) ،ملن هم يف مراحل التعليم العام األويل ،الذي قام كله على
املقام التعليمي .ومما فيه عن أالعيب ال عرا " :وهذه األالعيب ال عرية وإن مل
يرض عنها الذوق املعاصر وال النقد احلديث مفيدة يف تعليم التالميذ ،فليُنظر
إليها من هذه اجلهة؛ ذلك أهنم يف هذه السن تروقهم قعقعة اللفظ وجلجلة
( )1ابتريك شارودو ،دومينيك منغنو ،معجم ليل اخلطاب ،ص.176
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املتبحر يف األدب مسجة ابردة ]...[.ومن
القوايف ،وتضحكهم النادرة وإن رآها ّ
أالعيبه [أي :انصيا اليازجي] هذه األبيات[:]...
إذا استقضيتَه َع َدال
لطالب ِّرفْ ِّ
ِّ
ده بَ َذال
تراهُ بيننا َجبَال
فأصبح يف الورى َمثَال
َ

أرى القاضي أاب َح َسن
وإن جا تُه مسألةٌ
ٌ
نظري لهُ
إمام ال َ
ق ْد
ْ
اشتهرت خالئ ُقهُ

وحىت جتعلها هجا ما عليك إال أن تُب ِّّد كلمات القافية ،هكذا:
 ..............ظَلَ َما
 ..............لَ ُؤَما
صنَ َما
َ .............
()1
َ ............ع َد َما"

يتجلى يف هذا املقام وعي األكادميي األديب ،فإدراكه لل عر من موهبة
ميتلكها جتعله غالباً أقدر من غريه يف احلكم على جودة ال عر من ضعفه.
وأضا إة ذلك أبنه واع حبدود منهجه الذي غض الطر عن بعضه يف
حكمه النقدي ،وبتسويغ منه؛ أبنه من أجل إجناح مقاصد املقام التعليمي
املو ىجه للتالميذ الصغار .وهذا االفرتاض املسبق ( )Presuppositionفيه احرتاز
ممن ينتقد ابلسلب إيراد هذا النوع من ال عر الضعيا.
( )1عبدهللا بن سليم الرشيد ،األفاكيه والنوادر ،ص.84
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وما مضى من مقام ،احنصر يف اخلطاب املكتوب ،وما خيص قاعة الدرس
وهي أس املقام التعليمي يف اجملتمع األكادميي فسيأيت يف متلفظات اخلطاب
ال فاهية.

اثلثاً :املقام الرتبوي:

تتحد اخلطاابت اخلاصة ابلتعليم عما يسمى ابملقام الرتبوي ،وهناك من
يبقيه ابملصطلح ااجنليزي دون تعريب ،فيقو املقام البيداغوجي
( )Pedagogical Situationوهذا النوع من املقامات يكون مصاحباً للخطاب
التعليمي ،مرتافقاً معه ،ال ينفك عنه ،والسيما إذا كان مو ىجهاً ملتعلمني مبتدئني
يف مراحل مبكرة من العمر ،فهنا تُقدىم الرتبية على حساب إخفاق مقصد
التعليم أحياانً؛ صرباً على املتعلِّّم ،وهتذيباً له؛ حىت يصل إة مراحل ينجح معه
اخلطاب الذي يدمج مقامني معاً -الرتبوي والتعليمي ،-اللذين ينفصالن عن
بعضهما فصالً إجرائياً؛ لغاية البحث العلمي.
وميكن تعريا اخلطاب يف املقام الرتبوي مبا يتوافق مع أهدا البحث بعيداً
عن جتذر املصطلح ،أبنه "الكالم الذي يدور حو الرتبية ،وأوضاعها وقضاايها
وم كالهتا ومهومها ،سوا هذا الكالم كالماً شفوايً أم كالماً مكتوابً وسوا
أكان هذا الكالم تعبرياً عن فكر علمي منظّم ،أم كالماً مرسالً عاماً"(.)1

( )1عبدالغين عبود ،طبيعة اخلطاب الرتبوي السائد وم كالته ،جملة إسالمية املعرفة ،بريوت ،صيا
1423هِّ 2002م ،السنة  ،8العدد  ،29ص.48
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وميكن أن نلحظ هذا املقام يف كتاب (اللغة العربية يف فضائيات األطفا
الواقع والطموح) الذي انصب فيه اخلطاب على اجلانب الرتبوي اللغوي للطفل،
وربطه بواقعه من خال استعراض قنوات األطفا الفضائية ،ووصا لغتها
مكون ثقايف رئيس هلوية
العربية الفصيحة ،أو مدى التزامها ابلفصحى .فاللغة ّ
اجملتمعات ،ومىت فُقدت تكاد تنتهي اهلوية اخلاصة بذلك اجملتمع مع تقادم
الزمن.
واملتأمل يف خطاب هذا املقام ،جيده ال ينفك عن ختصصه األكادميي
األديب ،وهو اللغة العربية وهذا هو مرتكز املقام وأساسه .وألنه أديب كان
لألانشيد مكان يف الرؤية والنظر .وهنا يتمايز األكادميي األديب عن غريه؛
ادراكه جوانب أدبية يف النصوص املن َدة قبل التعاطي معها نقداً ،يقو :
"األن ودة من أكثر ما يلتفت إليه الطفل ويهتم به؛ العتمادها اللحن واايقاع،
ومن مثى يكون أثرها أكرب وأظهر ،فالطفل يستمتع إبيقاعها ،ويكتسب اللغة
من خالهلا .وحني تكون لغة األن ودة ضعيفة ركيكة ،أو عامية مبتذلة يظهر
أثرها على لسان الطفل ضعفاً وسو فهم"(.)1

( )1عبدهللا بن سليم الرشيد ،اللغة العربية يف فضائيات األطفا الواقع والطموح ،ص.22
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رابعاً :املقام التوعوي:

ينخرط األكادميي الواعي يف حميطه ،ويق ّدم له حصاد حبوثه ومثاره؛ خدمةً
للمجتمع وخروجاً من حدود أسوار اجلامعة ،ون راً للعلم الذي اختص به.
فخدمة اجملتمع من رؤوس املثلث األكادميي إة جانب التعليم ،والبحث
العلمي .وخيتلا املقام التوعوي عن التعليمي أبنه ال ينضبط مبفردات مقرر
دراسي ،أو يلتزم مبنهجية ورقة علمية؛ إمنا هي أقوا توعوية إرشادية أو نقوالت
هتد إة تصحيح خطأ ،أو ن ر مغمور خرب.
()1
واملقام التوعوي جا يف شكلني :أحدمها يف قالب الدورات القصرية
حبضور ذايت تفاعلي مع خماطَبني مرئيني ،كما يف دورته املقامة يف 6 14
1432هِّ 2011 5 17م بعنوان ( رير األساليب األدبية) وأقامها النادي
األديب يف الرايض جمدداً بعنوان (تصحيح األسلوب) يف 1440 5 22هِّ
2019 1 28م.
وهذه الدورات وإن كان ظاهرها املقام التعليمي إال أهنا يف تقدير الباحث
ألصق ابملقام التوعوي؛ لسعة شرتة اجلمهور املوجهة إليه هذه الدورة ،فليست
منحصرة يف شرتة الطالب ،وال هي حمدودة بقاعة دراسية.
فماثل يف وسائل التواصل االجتماعي ،مثل التلقرام
أما ال كل اآلخر،
ٌ
الذي ق ّدم فيه دورة واحدة بعنوان (يف منهجية البحث والتفكري العلمي) بتاريخ
1439 1 28-27هِّ 2017 10 18-17م .أما التويرت فقد استحوذ على
( )1انظر امللحق.
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النصيب األكرب يف هذا املقام؛ لرشاقة الكتابة ،ومن مث وصوهلا إة عدد أكرب.
والسيما ما يُكتب يف وسم (# )Hashtagقوم_لسانك(.)1

خامساً :املقام اإلبداعي:
يغلب حضور هذا املقام يف الدواوين ال عرية بوصفها إبداعاً .وال يعنينا هنا
إبداعه بقدر أمهية كوهنا خطاابً ،ولذلك سيكون احلديث عن متل ِّّفظات هذا
جمرد وجود قارئ
اخلطاب بوصفه خطاابً يرنو إة التفاعل مع املتخاطبني ال ّ
افرتاضي للديوان .و ِّّ
أعرو على حماولة د.الرشيد النثرية يف كتابة املقالة الساخرة
وكانت بعنوان سقى هللا زمان أيب هند –سبق ااشارة إليها -وأراها من الناحية
الفنية جيد ،وذلك ألن املقالة تاو إة انسياب ثر ال ي عر معها املخاطَب
ابلثقل.
وأزعم أن روافد هذا الثقل جا ت من أكادميية الكاتب اليت ابتت عنده يف
الالوعي فتتح ّكم به .وهي عقلية واعية ابالنضباط والتمسك ابحلدود ال ديدة،
وهذا ما ينبغي على الناثر التخ ّفا منه ،اباضافة إة أنه شاعر وال اعر مقيّد
التحسب العلمي والقيد
بقيود ال عر اليت ّجم انطالقته الكتابية ،فانتقل ذلك ّ
الرتسل .وهذا شي غريب يف خطاب
ال عري إة القلم النثري الذي يطلب ّ
األكادميي األديب د.الرشيد حيث إن ال خصية اابداعية غالباً متمردة على
النقد والناقد وإن صدرت من ذات واحدة ،ولكن هذا ليس موجوداً عنده على
حنو واضح .وال أظن هذا إال لتمكن العقلية العلمية منه ،حىت يف كتابة ال عر
( )1انظر امللحق.
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الذي يظهر عليه التحكيك كثرياً إة حد خفوت دفقة ال عر الوامضة يف بعض
أبيات قصيده ،ملن يقرأ دوواينه.
ولكن هل هو انثر غري جيد؟ أظن من الصعوبة القو هبذا ،فهو يف
مق ِّّدمات كتبه النقدية ميارس السردية ابحرتا يف بعض تالفيا عرضها ،وسبق
أن تعرضنا إة سردايته النقدية ،وهذا يستوقفين أتمالً مع بعض التعجب!! فأين
ذهب االنسياب يف سرد النثر يف مقالة (سقى هللا زمان أيب هند )؟! أم ألن
املقالة الفكاهية ال تتناسب مع شخصية كاتبها ،فخفتت مالمح الفنية فيها؟!
وهذا ما جعل سردايته النقدية تتفوق عليها خللوها من الفكاهة؟ أقو رمبا كل
ما ذُكر خاصة أن احلكم على أسلوب الكاتب من مقالة واحدة تفه الكثري
من املخاطرة.
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املبحث الثالث :م ِّ
تلفظات خطاب األكادميي األديب:
ُ

يُعد التل ّفظ ( )Enunciationمرتكز اخلطاب وحموره الرئيس؛ ملا تمله من
مركزية يسعى إليه ،فالتلفظ "فعل ّو اللغة إة ملفوظ بواسطة متل ِّّفظ"(.)1
فيت ّكل اخلطاب "كإنتاو خاص مبتكلم خاص"(.)2
واألكادميي األديب يبين تلفظه اخلطايب بفعل مدروس خمطّط له ،مييزه عن
غريه ملنهجيته ،ب كلني من أشكا اخلطاب ،مها :اخلطاب املكتوب ،واخلطاب
ال فاهي .ولكل منهما مسات مغايرة نوعاً ما يف أسس التلفظ واخلطاب ،ومن
مثى ليله وتفسريه وفق ختصصه الذي ميكن النظر إليه "على أنه قبيلة أكادميية
()3
هلا أمناطها وممارساهتا اليت ت كل ثقافات منفصلة"
وهذا من البدهي يف الدراسات اليت سارت على إجياد تفرقة بني اخلطابني،
إال أن الباحث رأى مقداراً كبرياً من التطابق بني متل ِّّفظات اخلطاب الكتابية
وال فاهية الصادرة عن الدكتور الرشيد ،فليست مثل تلك الفروق (من مثل:
الكثافة املعجمية ،تناسب طو اجلُ َمل وقصرها مع املعَّن ،العودة املتكررة إة
اجلملة اكما النقص أو تصويبه )...اليت إذا ولت من شكلها ال فاهي إة
الكتايب فنراها بيِّّنة ظاهرة مع أهنا صدرت من متل ِّّفظ واحد(.)4
( )1حممد القاضي ،وآخرون ،معجم السردايت ،ص.110
( )2عبدالواسع احلمريي ،ما اخلطاب وكيا حنلله ،املؤسسة اجلامعية للن ر ،بريوت ،ط،2
1435هِّ 2014م ،ص.68
( )3كني هايالند ،اخلطاب األكادميي ،ص.78
( )4انظر :براين ابلرتيدو ،ليل اخلطاب ،ص.177-173
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وأرجع أسباب هذا إة املنهجية العلمية اليت بدت منطبعة يف الالوعي،
فأصبحت بفعل الدربة خصيصة خطابية يف شكليها الكتايب وال فاهي ،إضافة
إة أن خطاابته ال فاهية إما من جنس خطاابته الكتابية فتع ّد ترديداً هلا ،أو
من قبيل ااعداد الكتايب املسبق مثل الدورات واحملاضرات؛ فيحد التناوب
بني ال كلني لواحدية املقام املنوي يف اخلطاب.
انظر اخلطاطة التالية:
واحدية المقام

الخطاب الكتابي

الخطاب الشفاهي

والقو بوجود التطابق ال يعين انتفا التفاوت التام بينهما .وعليه فإن
تناو التل ِّّفظ سيكون يف نقاط متتالية متناولة اخلطاب الكتايب وال فاهي معاً،
مع التنويه على وجود التمايز بينهما -إن وجد -يف سياق التحليل املعقود
بعنونة الفقرة احمللىلة ،وهي على النحو التايل:
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أوالً :التلفظ وقوانني اخلطاب:

ِّ
للمخاطب
قوانني اخلطاب ( )Maxims of discoursهي اليت تضمن
وصو مقاصد خطابه وغاايته إة املخاطَب الذي تتل خانة املتل ِّّفظ
امل ِّ
ارك( .)1وديكرو ( )Ducrotهو واضع هذه القوانني وبتعبريه إهنا" :تسمح
ابحلساب التأويلي للدالالت الضمنية امل تقة من الدالالت احلرفية"( .)2مبعَّن
أن املخاطَب يتمكن من معرفة الدالالت املضمرة إة جانب الدالالت البيّنة،
وهذا مي ّكنه من فهم مقاصد اخلطاب وغاايته .وقد يسأ أحدهم :ملاذا القوانني
وليس مبدأ التعاون ( )Cooperative principleيف ليل خطاب األكادميي؟
ِّ
يؤصلها األكادميي يف خطابه
وااجابة إن قوانني اخلطاب تقوم على فرضية ّ
تتمثّل يف أن ما يتحد به يتصا ابلسابقية ،فليس معروفاً من قبل؛ إذ هو
نتيجة حبثية أو حدس معريف ،وهذا أقرب إة التحليل من مبدأ التعاون الذي
جينح إة اآلنية يف املخاطَبة على حنو أكرب ،وهذا ما ال يتحقق متاماً يف خطاب
األكادميي والسيما اخلطاب العلمي الذي تتاو زمناً للتكوين مث العبور .وهذا
هو واقع األكادميي وأرضيته املعرفية ،اليت تسعى إة تفكيك األسئلة املخبو ة
وااجابة عنها ،والزمن مطلب رئيس للفهم والوصو ؛ فصناعة املعَّن اخلطاب
"دائما ما تكون مرتبطة إبدراك االهتمامات ،واملواقا ،والرؤى ،والقيم اليت
ت رعها"( .)3وسرد القوانني سيكون ممزوجاً ابلتحليل تباعاً على النحو التايل:
( )1انظر :حممد القاضي ،وآخرون ،معجم السردايت ،ص.110
( )2ابتريك شارودو ،دومينيك منغنو ،معجم ليل اخلطاب ،ص.346
( )3براين ابلرتيدو ،ليل اخلطاب ،ص.235
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 .1قانون االستيعاب :وهو "يفرض أن يعطي املتكلِّّم عن املوضوع الذي
املرسل
يتحد فيه أهم املعلومات اليت يف حوزته واليت من شأهنا أن هتم َ
إليه"( .)1وهذا القانون يف خطاب د.الرشيد جلي ،فبحكم اختصاصه يف
األدب والنقد يعرض ما هو مهتم به ،وما وصل إليه بفعلَي القرا ة والكتابة،
فيعمد إليه ُمق ِّّدماً به خطابه ملن يهتم ابملعلومة ويبحث عنها .وانظر يف
كتاب (ما بقي من كتاب الرحل) وحديثه عن هذا الكتاب ،وما ميكن أن
جيده املخاطَب من معرفة يبحث عنها ،يقو " :ومن ذلك الرتا الذي
ضاع أكثره حىت كاد يُنسى (كتاب ِّّ
الر َحل) أليب القاسم اخلوارزمي ،وهو
كتاب يبدو من وصا من نظروا فيه أنه طريا ماتع ،والذي بقي منه يد
على ذلك؛ إذ ذهب فيه صاحبه مذهباً طريفاً يف تقييد آرائه ،وبث
ثقافته"( .)2إن املخاطَب هبذا اخلطاب سيفتش عن إجابة سؤا "ما هو
هذا الكتاب؟" فتكون العبارة اآلنفة إجابة شافية له.
إن قانون االستيعاب يف خطاب األكادميي واجب احلضور ،ومن اخللل
فقده .وهذا ما يقع فيه بعض املنتسبني إة اجملتمع األكادميي ،عندما ترمي
نظرهتم إة مناطق موغلة ال ترابط ظاهر بينها على حنو يُ ِّ
فهم املخاطَبني من
اجملتمع نفسه ،فضالً عن غريهم .وهو مأزق اجتازه د.الرشيد يف خطاابته
الكتابية كما مر .وإة حد كبري يف خطابه ال فاهي ،ولك أن تنظر إة لقا اته
( )1ابتريك شارودو ،دومينيك منغنو ،معجم ليل اخلطاب ،ص.348-347
( )2عبد هللا بن سليم الرشيد ،ما بقي من كتاب ِّّ
الرحل للخوارزمي ،ص.7
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املتلفزة ،فرتى أن قانون االستيعاب هبذا النمط حاضر يف تلفظه ال فاهي وقت
اهد .ومن ذلك لقا يف برانمج (ربيع القوايف) إجابةً عن
صوغه يف خطاب ُم َ
()1
استفهام خيص عنوان قصيدته "مرسوم ريضي على ال عر"  ،فقا " :أحياانً
ِّ
لكنك
ت عر أبن ال ِّّ عر قد انتهى زمانه ،وأنك متخلّا عن الركب ب عرك ،و َ
يف بعض األوقات األخرى تَ عر أبن ال ِّّ عر هو نوع من التنفيس .وأنه إن مل
تقبل ال ِّّ عر ،فاصمت؛ ألن ال عر هو كالم ،وكالمنا العادي مما نن ِّّفس به عما
يف صدروان ،ونبلّغ حاجاتنا ،نتواصل به مع الناس ،إة آخره .فال عر هو ضرب
من الكالم اجليد الذي يكون متنفىساً ملا يف نفوسنا .ففي حالة من حاالت
اليأس من ال عر ،وخباصة عندما يكثر ال عر املتكلىا الباهت الذي ت عر أنه
ال قيمة له ،أتيت مثل هذه املعاين ،اليت يف قصيديت املعنونة مبرسوم ريضي على
ال عر"(.)2
إن املتأمل يف اخلطاب ال فاهي السابق جيده يقرتب إة حد التطابق من
اخلطاب الكتايب ،فما كانت ااجابة ال فاهية بعيدة عن استفهام السؤا  ،أو
ِّ
املستفهم .فهو على مستوى عا من
شاردة إة موضوعات ال هتم املخاطَب
األخذ بقانون االستيعاب.
إن متلفظات اخلطاب االرجتالية ال فاهية يُ رتط له مران سابق؛
فاألكادميي عرضة لألسئلة يف قاعة الدرس ،أو اللقا ات العلمية واملؤمترات.
( )1انظرها يف ديوانه :قنديل حذام ،ص.103
( )2يف الدقيقة  36و29اثنية.
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وهذا ال يعين سهولتها ،فقد سبق ااشارة إة ما يعانيه بعض األكادمييني من
االبتعاد كثرياً عن موضوعات خطاابهتم ومقاماهتا مبتلفظات أتخذ املخاطَب يف
عوامل ال عالقة له هبا ،وخاصة اخلطاب ال فاهي؛ آلنية التلفظ اليت تكون فيها
استجابة العقل لرتتيب اخلطاب ومتلفظاته حباجة إة وقت أقصر مما لو كانت
كتابةً .واملداخالت العلمية وطلب التعليق عليها يف امللتقيات النقدية تذكران
بكثري من مثل هذا.
 .2قانون ااخبارية :وهو "كل ملفوظ أ ،إن عُرض ابعتباره مصدر إخبار،
يدخل يف احلساب إضمار أن املرسل إليه جيهل أ ،أو حىت رمبا ينتظر
ابألحرى ال-أ( ،وهو مما يزيد من قيمة العمل املنجز ااخبارية)"( .)1ويعين
ِّ
املخاطب متاماً مضمون مرسلته اخلطابية؛ ألن يف
ذلك أن يستوعب
متلفظاته عليه أن يتبَّن قانون ااخبار ،الذي يستلزم وجود جهل عند
املخاطَب ابفرتاض مسبق يف مسألة ما "عن طريق إرسا املزاعم من أجل
قيق اجلدة والفائدة"( ،)2هذا يف أو مستوايت القانون .أما املستوى
اآلخر أن املخاطَب رمبا ال جيهل ،ولكنه مل يكن ينتظرها على حنو خمصوص
ِّ
املخاطب ،كأن ت ّد عن موضوع مغاير ملا ينتظره منه غري أنه يف
من
الدائرة نفسها ،كأن ت ّدثه عن قضية االنتحا برؤية خمتلفة عن السائد.

( )1ابتريك شارودو ،دومينيك منغنو ،معجم ليل اخلطاب ،ص.348-347
( )2كني هايالند ،اخلطاب األكادميي ،ص.120
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ِّ
املخاطب على التفطّن ألي رد فعل قد يصدر من
وقانون ااخبارية تث
املخاطَب ابلت كيك أو عدم االقتناع ،أو حىت التوقا يف قبو الرأي .ولذلك
ف ي مهم أن يكون قانون ااخبار حاضراً يف اخلطاب ،وعلى حنو أخص إذا
كان مبثواثً يف اجملتمع األكادميي ،مث يظهر التعامل جتاهه -أي القانون-
ابملستويني املاضيني كما نص القانون يف تعريا جهل املخاطَب.
ومن تطبيقات قانون ااخبار ما جا يف هناية ورقة "نقاد الصدفة" من نقل
ىمت خالصة هذه الورقة
لتعليق مداخلة فيها اهتام ابلعاطفة ،نصها" :عندما قد ُ
يف إحدى جلسات ملتقى النقد اهتمين بعض األساتذة أبن العاطفة مسيطرة
علي .ولست أرى يف سيطرة العاطفة يف مثل هذه الورقة عيباً ،بل جيب أن
ّ
تسيطر العاطفة ،ألهنا تضع اليد على جرح دام ،وتدفع إة العالو والتغيري،
أميكن أن أ د عن هذه الفوضى يف جامعاتنا بلغة ابردة؟"(.)1
ِّ
املخاطب
يف النموذو السالا ،يظهر مقدار أترجح قانون ااخبارية بني
واملخاطَب أحد املتداخلني من اجلمهور ،فما يراه األو خطاابً حامالً لإلخبارية
ال يراه الثاين كذلك ،فيحد الصراع .فاخلرب يغلب عليه مسحة الصدق
والثبات والتيقن ،وهذا املعيار هو ما يُع ىو عليه بني املتخاطبني ،فظهر يف
ِّ
املخاطب رؤية مغايرة أبن العاطفة هنا واجبة يف ااخبار ال
التعليق على لسان
ِّّ
خمرقة له .وحىت يظهر لك التفاوت كأن أقو لك :الطالب سيئون ،وال
يذاكرون ،وليس فيهم جمتهد .فيأيت أحدهم ،ويقو  :أنت عاطفي يف إخباريتك
( )1عبدهللا بن سليم الرشيد ،يف حومة احلر  ،ص .148
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اخلطابية ألنك مت ِّّدد .وهنا ،يظهر أن قانون ااخبارية من قوانني اخلطاب اليت
ختتلا فيها املعيارية الصارمة نوعاً ما.
وعلى كل ،فالنموذو املاضي اجتمع فيه اخلطاب الكتايب وال فاهي بوصفه
مكتوابً لإللقا  ،مث املداخلة ال فاهية فالرد عليها .وما مضى من أترجح ال
يُسقط قانون ااخبارية يف اخلطاب ،وشواهده كثرية ،وتنطبق على بعض من
ال واهد املاضية واآلتية ،غري أن الباحث اختار صورة خطابية ُمتجاذَبة بني
قصد ليله على حنو أوضح.
طريف اخلطاب؛ ليَظهر ُ
 .3قانون االقتصاد :وهو "حالة خاصة من قانون ااخبارية ،ويَ رتط أن يكون
لكل ديد خمصوص أُدخل يف ملفوظ إخباري قيمة إخبارية"( .)1وحىت
نقرتب من فهم هذا القانون ،فإننا سنربطه بفكرة قريبة منه يف بالغتنا العربية
القدمية ،هي ااجياز ،الذي يُعَّن بقلة عدد الكلمات مقابل َك ّم املعَّن املراد
إيصاله .ولكن قانون االقتصاد داخل اخلطاب يرمي إة أبعد من قضية
ااجياز؛ إنه يسعى إة أال يكون يف إخباره اخلطايب أي تلفظ إال وهو تمل
قيمة ذات فائدة هتم املخاطَب .وهذا ي رتك مع قانون ااخبار ،ولكن
يت دد يف دائرته الضيقة القائمة على االقتصاد اللغوي بنفعيته ملتلفظات
اخلطاب.

( )1ابتريك شارودو ،دومينيك منغنو ،معجم ليل اخلطاب ،ص.348-347
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واجملتمع األكادميي متيقظ هلذا -غالباً -يف حبوثه .ولكن خارو دائرة
البحو جند بعضهم يقع يف الثرثرة احل و يف مقامني :األو يف املداخالت
اليت تعقب أوراق املؤمترات واللقا ات ،فتجد معظم األكادمييني يقو كالماً
ِّ
ِّ
املخاطب .واملقام
احملاضر
كثرياً ال تكاد تقبض على مربطه الذي يتعلق مبقو
الثاين قد يكون معذوراً فيه األكادمييون ،وهو املقام التعليمي يف قاعة الدرس،
الذي تث أستاذ املقرر على التكرار ،وشرح الواضحات ،وااطالة ابلتفسري
إة حد امللل لبعض املخاطَبني الطالب .ومن يقو إن هذا إطناب فال أظنه
كذلك؛ إذ ااطناب بقوانني اخلطاب التداولية ال ميكن أن يكون يف خطاب
موجه جملموعة كبرية حىت وإن كان من ابب مراعاة الفروق الفردية كما يقو
الرتبويون .وأان أميل كثرياً إة هذا بدليل تفلّت انصرا كثري من اجلمهور
املخاطَب مبجرد تطبيق االطناب عليهم يف مقام كهذا .ولك أن تلحظ اخلطاب
يف فضا مفتوح ليس مغلقاً -مثل خطب اجلمعة أو قاعة الدرس -ال جيد فيه
ِّ
املخاطب ،فكم شخصاً يبقى مستمراً يف مقام التواصل
املخاطَب حرجاً برتك
اخلطايب؟! إذن ،تسويغ رؤية الرتبويني بتعليل بالغي خيرو إة ااطناب ال تقبله
التداولية على اطالقه.
وقانون االقتصاد يف خطاب د.الرشيد ،يظهر ب دة على متل ِّّفظاته يف
اخلطاب الكتايب مبستويني:
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األو  :مستوى العبارة ،فهو يُ ِّّ بُهها ابجلسد املصقو  ،إذا خلت من احل و
وابتعدت عن الرتهل( .)1وميكن أن ترى ت بيهه هذا منسحباً على تصوره العلمي
لعموم اخلطاابت العلمية .ومنها التحقيق ،عندما جعل من أسباب إعادة قيق
كتاب (جواهر الكلم) بقوله" :أسر احملقق( )2يف تتبع مظان النصوص وما
يقارهبا وما ال يقارهبا ،حىت إنه يُلحق ببعض الفقر نصوصاً تبلغ اخلمسني حيناً،
فالفقرة اليت فيها" :شيب ال عر أو مواعيد الفنا " متبَعةٌ نصوصاً غري متصلة
هبا إال بسبب واهن"(.)3
الثاين :على مستوى الِّتأليا؛ إذ يُلحظ على مؤلفاته أبن معظمها من
القطع الصغري ،وبعدد أوراق بلغ متوسطها  165صفحة إذا استثنينا رسالَيت
املاجستري والدكتوراه و قيقه جلواهر الكلم ،وهذه نتيجة بدهية ملالزمة أتليفه
قانون االقتصاد.
أما اخلطاب ال فاهي ،ففي لقا اته يكاد املذيع يكون هو املتح ِّّد وال
يكاد يصرب على االستماع دخوالً من ابب االقتصاد .ورمبا الذي أوقع املذيع
يف هذا اشرتاكه مع ضيفه يف االهتمام املعريف احملاط بدائرة األدب والنقد(.)4
ومما يد على إدراكه هلذا القانون يف تلفظه ال فاهي قوله يف برانمج (ربيع
( )1قاله إبحلاح يف حماضرات السنة املنهجية يف مقرر (قاعة البحث) لدفعة طالب الدكتوراه 1436ه.
( )2احملقق السابق للكتاب.
( )3علي عبيدة الرتاين ،جواهر ال َكلِّم وفرائد احل َكم املنسوب ،قيق :عبدهللا بن سليم الرشيد ،ص،2
ص.4
( )4انظر :برانمج (ربيع القوايف).
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القوايف) إجابة عن سؤا اعرتاضي ،بعد أن طلب منه املذيع اان اد ،فحواه:
ِّ
صححاً
أن احلزن وتر ممتد يف قصائده وبعض عنواانته وعالقتها ابلذكرى ،فقا ُم ّ
وجميباً" :كما يقو شوقي :والذكرايت صدى السنني احلاكي" وبعد هذه
ااجابة اليت ال تمل ملفوظاهتا حذ كلمة واحدة عاد لنصه من داً له.
 .4قانون كناية التقليل :وهو "الذي تملنا على أتويل ملفوظ ابعتباره يقو
أكثر مما تقو داللته احلرفية"( .)1وحىت تنتظم معي يف فهم فكرته ،هو كأن
أقو لك :هذا الكتاب ال فائدة فيه .فملفوظه يقو أكثر من داللته
احلرفية؛ حيث إن تعطي معَّن أن هذا الكتاب ال جديد فيه وجيرت كتباً
سابقة!
وهذا القانون يف اخلطابني الكتايب وال فاهي ،يعطي انطباعاً ملن هو خارو
اجملتمع األكادميي عن األكادميي نفسه( ،)2الذي يعاين هذه األايم نوعاً ما يف
تقدمي ذاته؛ ل ديد ما أثقله به اجملتمع من املثاليات حىت تلبىسها .فما عاد
ينفك عنها حىت غدت طبعاً فيه.
ونلج إة القانون يف اخلطاب من انفذة مبدأ التأدب ( Politeness
 )Principleإذ أفعاله القولية عند األكادميي املدروس ألصق بقانون التقليل من
بقية القوانني؛ حيث إنه يطبق مبدأ التأدب املنبثق من قانون التقليل بوصفه
ُحكماً على إجناز خطاابته نفسه وجودة نتائجها .وهذه التقنية اخلطابية فيها
( )1ابتريك شارودو ،دومينيك منغنو ،معجم ليل اخلطاب ،ص.348-347
( )2القو هنا عن عامة األكادمييني وليس خاصاً ابل خصية املدروسة.
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ترغيب للمخاطَب ابالقرتاب أكثر من اخلطاب والتفاعل معه ،وتقبّله يف درجة
أوة ،هي السماع قبل احلكم واالقتناع؛ فآلية التأدب هتتم "ابلكيفية اليت يقيم
الناس هبا اتساقهم االجتماعي وتافظون عليه[ ]...بتجنب الكالم الذي قد
يسبب صداماً واختالالً اجتماعياً"(.)1
ِّ
متوجهاً إة
إن تطبيق مبدأ التأدب على خطاب األكادميي عندما ينطلق ّ
الذات ،يرمي إة عدد من املقاصد ،منها :ترويض النفس وعدم متابعتها يف
تضخم الذات ،فيؤثر إجياابً فيمن يقرأ نتاجه من طالب ودارسني فيكون هلم
ّ
قدوة .وأضا ،أن هذا املبدأ بقانون التقليل يرتك مساحة خطابية إة الورا
متاحةً ألي تغيري يف املوقا أو تبديل للرأي ،فيسهم يف إعادة إنتاو خطاب
جديد بقدر عا من االتزان ال عوري فال تبدو عملية التلفظ متوترة .هذا يف
جانب اخلطاب املكتوب ،أما ال فاهي وقد مارس فيه د.الرشيد قانون التقليل،
فيأيت ت مظلة اجملاملة االجتماعية اليت يتطلبها املقام اخلطايب ،وإن احتملت
معانيها معاين سلبية مثل الزيا واخلداع –كما يزعم بعض أفراد اجملتمع -إال
التقرب من املخاطَبني،
أن اجلانب ااجيايب املسكوت عنه فيها ،هو التلطّا و ّ
ورمبا هي -اجملاملة -شكل من أشكا ال كر اخلارجة عن التلفظ ابملألو
من عبارات ال كر ،فتكون يف مقامها التلفظي موضع قوة للجذب .وأزيد ،إن
مبدأ التأدب يف خطابه ال فاهي كسر -من حيث ال ي عر -حدة خطابه
( )1بو بيكر ،سيبونيل ايليج ،املصطلحات املفاتيح يف ليل اخلطاب ،تر :انصر بن عبدهللا بن
غايل ،دار جامعة امللك سعود ،الرايض ،ط1439 ،1هِّ 2018م ،ص.90-89
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الكتايب الذي يسببه ضيق املساحة الكتابية يف تويرت( ،)1فهو إن بَّن مسعة حسنة
يف الدقة اللغوية ،واالتساع املعريف ،والغزارة األدبية ،إال أن رأي من يكتفي
بقرا ة تغريداته فقط خيرو ابنطباع سليب عنه ،أبنه شديد االعتزاز ابلذات،
والصرامة العلمية اليت ال تقبل اخلطأ( .)2وهنا ألفت إة أمهية ضرورة تفطّن
املخاطَب إة طبيعة اخلطاابت وفق األوعية احلاضنة هلا؛ إذ يغيب الكثري من
املعَّن ابختفا الصوت ،أو يكتسب حدة دون مقصودة.
فعل مبدأ التأدب ما يلي:
ومن شواهد قانون التقليل الذي ّ
علي الضعا ،ومل تسعفين القدرة ،فهب يل من حصافتك وودك
• "وإن طغى ى
إيل ،فتعينين على نفسي
ومجيل رأيك ما تنتخب به معاييب ،فتهديها ى
اللجوو ،وتضعين جتاه آرائك فيما تقرأ يل"(.)3
• "وسواد الباحثني اليوم يتطلعون إة مرعى يكثر فيه الرعاة[ ]...وما له
وركوب اخلطر والضرب يف مفاوز النصوص الوح ية؟ تلك خالصة واقع
مرئي عند جل الباحثني ،والسيما طالب الدراسات العليا الذين يت ىهيبون
لست ابلزاعم أين اجلري
–أو يُهيىبون -طروق املسالك املوح ة[ ]...و ُ

ت تويرت هبذا لتجلي الصفة املذكورة ،أما بقية اخلطاب املكتوب فليست ظاهرة فيه.
صُ
صْ
(َ )1خ َ

( )2هذا الرأي هو حصيلة عدد من اآلرا عن د.الرشيد مجعها الباحث ابلسؤا املباشر أو املالحظة
عن قرب.
( )3عبدهللا بن سليم الرشيد ،تنورهتا من أذرعات ،ص.6
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ِّ
لست بغافل عما ق ّدمه
اخلوار ،وال ابملقدم وسواي املُحجم .كال و ُ
وغريي ّ
جلة الباحثني عن بعض نصوص النثر املنسية"(.)1

• "وال أزعم أين استوفيت كل ما ورد يف تلك املصنفات ،فتلك غاية تعز،
وهد تنقطع دونه اهلمة ،ولكن حسيب أن بذلت اجلهد ،واستفرغت
الوسع والطاقة ،وسلخت بضع سنني دأابً يف التوفر على مجعها"(.)2
• "والذي يف كتايب هذا هو ذَ ْرٌو مما شاقين يف ذلك الرتا  ،وعُاللة من ما
منري .ال أزعم أين أبو عُذرته ،وال ابن َْجبدته ،وال أبو َجندته ،وال أخو ُمجلته،
فعند (جهينة) من العلما والنقاد اخلربُ اليقني عنه ،وعما هو أعسر منه
َمرازاً ،وأغمض مسلكاً"(.)3
ما سبق مما ورد يف اخلطاب الكتايب أما ال فاهي فمثل املواضع التالية:
• يف مقدمة برانمج (ربيع القوايف) عندما اختار املزاوجة بني منقوله ومقوله ،مث
ِّ
أفضل أن يكون القسط األكرب للمنقو
عطا على ثنا املق ّدم ،بقوله" :أان ّ
ال املقو "" .أرجو أن أكون عند حسن ظنك وعند حسن ظن ااخوة
أفضل املزاوجة
امل اهدين .وأان ابملناسبة فيما يتعلق ابملختار أو ابملقو ّ ،
بينهم؛ ألن يف ذلك تنقالً بني أكثر من زهرة ومن حديقة إة حديقة فهو
أدعى إة دفع السآمة عن امل اهدين"(.)4
( )1عبدهللا بن سليم الرشيد ،احلدقة واألفق ،ص.11-10
( )2عبدهللا بن سليم الرشيد ،مقطعات األعراب النثرية ،ص.5
( )3عبدهللا بن سليم الرشيد ،شعر اجلن اتريخ وسيميا  ،ص.11
( )4ربيع القوايف ،الدقيقة  4و 27اثنية.
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• يف تكرميه يف (ثلوثية امل وح) مسا الثالاث 1439 3 10هِّ
2017 11 28م ،قا تعليقاً على كلمة راعي الثلوثية حممد امل وح:
"أستهل كلميت ابل كر اجلزيل ألخي اجلواد د.حممد امل وح الذي خدعكم
يب .أقوهلا بكل صراحة وهللا ،أو هو اخندع يب يف البداية فأراد أن خيدع غريه
أيضاً .وكلما مسعت من يثين مثل ثنائه الذي ال أستحقه ،تذكرت قو
القائل(:)1
َْت ه َذا الِّخ ِّ ِّ ِّ
بيد خ ُ ِّ
وعي
َال يَِّغُىر َ
َ َ ُ
نك َاي عُ ُ ُ
وع ف ْس ٌق َكث ْريُ
له ال كر اجلزيل على أرتيته وحسن ظنه أبخيه ولكم ال كر أيضاً على
حضوركم وجت مكم العنا هلذا اللقا مع أن الليلة هذه تغري ابخلروو؛ ألنه
ليلة فيها برق ورعد"(.)2
 .5قانون املنفعة :وهو "ال نستطيع أن نكلّم غريان بصفة م روعة إال فيما شأنه
يهمه"( .)3ويبدو هذا القانون منطقياً يف ضو حماداثت احلياة اليومية
أن ّ

( )1ورد هذا البيت عند:
 ابن قتيبة ،عيون األخبار ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،طبعة مصورة عن دار الكتب املصرية،1343هِّ1925 ،م.260 1 ،
 أيب هال العسكري ،ديوان املعاين ،شرحه وضبطه :أمحد حسن بسج ،دار الكتب العلمية،بريوت ،ط1414 ،1هِّ 1994م.318 1 ،
( )2لقا التكرمي يف الدقيقة  8و 24اثنية.
( )3ابتريك شارودو ،دومينيك منغنو ،معجم ليل اخلطاب ،ص.348-347
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اليت لو فارقها هذا القانون لبدا اخلطاب غري متزن فتكون إجابته احلادة رداً
عليه بِّ":ماذا تريد؟".
أعطيك أمثلة على ذلك :فلو مررت ب خص واقا عند سيارته ،وقلت
أنت فيه" فإنه سيندهش مث يندفع تلفظاً" :ماذا تريد؟!" .ولكن
له" :تستحق ما َ
لو طُبق قانون املنفعة ابلبحث عما ميكن أن يكون سبباً لوقوفه بقو " :سيارتك
متعطلة؟ تاو مساعدة؟" فإن األمر سيختلا كثرياً ،ألن اخلطاب اجته إة
ما قد يكون ُمهتَماً به .ومثا آخر :كأن جتد نفسك مصطفاً يف دائرة حكومية؛
اجناز معاملة ما فيلتفت من هو أمامك إليك ويسألك :ما معاملتك؟ فإنك
يف هذه اللحظة ت عر بتطفله عليك ،وال منفعة هتمك من سؤاله ،خاصة أنك
رأيته يسأ هذا السؤا كل من مير به! وهكذا فإن قانون املنفعة يهد إة
ِّ
املخاطب على حنو واضح.
كل ما تقق فائد ًة للمخاطَب من
وعليه ،كيا نطبق هذا على خطاب د.الرشيد؟ فأقو  :إن هذا يقا على
نوعي تل ّفظه اخلطايب مكاتبة وم افهة .أما املكتوب ،فإنه ال ينفك عن هذا
القانون .فأنت تقرأ مقالته ،أو كتابه ،أو حبثه ،فتجدك ال خترو عن عقد عنوانه
الذي جذبك به ،وال يذكر لك شيئاً خارو نطاقه الذي رمسه للمخاطَبني .حىت
التكرار يراه خارماً لقانون املنفعة الذي ال يضيا شيئاً خلطابه ،وانظر ما قاله
يف كتاب (احلدقة واألفق) إجابة عن سؤا طرحه على نفسه" :هل وعينا تراثنا
كنت أرجأت اجلواب إة حني اخللوص من بُنيىات الطريق –وهن أوانس
النثري؟ ُ
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رعابيب -غري أين مرجئ اجلواب أيضاً إة منقطع هذا الكتاب أي هنايته"(.)1
فضل عدم االستباق إة اجلواب؛ طلباً لعقل القارئ وحثه على التفكري
فتجده ّ
معه ،وجتنباً للتكرار الذي قد يكسر قانون املنفعة.
وهذا القانون يكون مطلوابً بعينه يف خطابه على حنو صريح إذا فقده يف
ِّ
ليؤسس به معرفة جديدة ،أو يسد به
خطاابت أكادميية أخرى ،فيسعى إليه ّ
نقصاً .من ذلك ما ذكره يف كتاب (ما بقي من كتاب الرحل) بقوله" :وإن من
العجيب أن يغيب ذكر هذا الكتاب حىت عن املوسوعات اليت عُنيت برصد
التآليا واملصنفات ،فلم يذكره حاجي خليفة ،وال إمساعيل ابشا البغدادي،
وال بروكلمان .ولعل يف عملي املتواضع هذا ما يعيد أليب القاسم اخلوارزمي
ذكراً ،ولكتابه الطريا مكانةً ،وهللا ويل التوفيق"(.)2
وابملقابل ،فإنك جتده يعيد إنتاو خطابه القدمي؛ لبنا خطاب جديد يف
ظل معطيات حادثة تبين خطاابً مضافاً إليه منفعة حمدىثة ،وهنا ينتفي التكرار.
ومن ذلك ما قاله يف كتابه (شعر اجلن) بطبعته الثانية" :ويف تضاعيا البحث
يت القلم تعديالً وتبديالً وزايدة وحذفاً ،مفيد من قرا ات ج ّدت بعد كتابته
أجر ُ
وغريت
األوة[ ]...مث كررت عليه من جديد ،فأضفت ما رأيته حرايً اباضافةّ ،
فيه تغيرياً ،ق ّدرت أنه ينحو به حنواً أجود وأحكم وأمنت من صيغتيه األوليني"(.)3
( )1عبدهللا بن سليم الرشيد ،احلدقة واألفق ،ص.12
( )2عبدهللا بن سليم الرشيد ،ما بقي من الرحل للخوارزمي  ،ص.13
( )3عبدهللا بن سليم الرشيد ،شعر اجلن ،ص.12
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أما خطابه ال فاهي ،فالتقيد التلفظي بقانون املنفعة موجود -غالباً -عنده
ابلتزامه يف قاعة درسه حبدود عنوان احملاضرة؛ حيث إن الدرس يف مقاييسه هو
ما تقق املنفعة يف خطابه ال االستطرادات خارجه .ولكن هذا االختطاط يكاد
يكون حرماانً لكثري من املخاطَبني الطالب اجلادين ،وخاصة من ينتمي منهم
إة اجملتمع األكادميي ويرغب يف معرفة بعض األمور اليت ال تظهر إال ابلتجربة
طي للزمن فتجنبهم الوقوع يف أخطا ال يَنتبه هلا إال من سلك الطريق
اليت فيها ّ
ِّ
املخاطب واملخاطَبني
قبلهم ،وهنا يكون قانون املنفعة متأرجحاً بني أهدا
ِّ
املخاطب أرجح.
غري أنه يف جانب
صرح برتك ضم قصيدة لديوانه؛ لقلة منفعتها األدبية ،ومن
ويف لقا متلفز ّ
مث املخاطَبني هبا .ولكنه أوردها يف خطابه ال فاهي يف اللقا من ابب إدراك
الفرق بني مقامات التلفظ الكتابية وال فاهية؛ لكون املقامات الكتابية أكثر
توثيقاً وهذا ما ال يريده ،يقو " :هذه قصيدة ن رهتا يف جملة اليمامة قبل اثنتني
وع رين سنة .ولكن مل أن رها يف الدواوين ]...[،فيها شي مما تتاو إة
إصالح ،أو رمبا ال تصل إة مستوى أن تكون يف ديوان .أبقيتها كما هي
بقصاصتها املهرتئة هذه ،قد تُن ر يف ديوان ،يف يوم من األايم ،ال أدري .وهي
عن إعارة الكتب"(.)1
إن قانون املنفعة يف إدراك مستوايت أوعية الن ر خيتلا قياسه وفق متبنيه،
يتنز يف وعا الدورايت ال يُر ىحل إة الدواوين ،فالديوان أعلى مرتبة من
فما ّ
( )1ربيع القوايف ،الدقيقة  55و 54اثنية.
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الدورية .فلم تُن ر القصيدة يف ديوان ،وال يرى أبساً أبن تتلى شفاهة بن رها
املرحلي األو  .وهذا الفعل من تقنيات األكادميي أبن تكون الدورايت وجهة
أوة لغاايت متفرقة ،كأن خيترب قصيدته ،أو يريد مساع صدى هلا ،أو يريد منها
رسالة ملقصود مضمر ،أو جهود كتابية متفرقة ال يسعفها زمن أتليا واحد ،مث
تكون الحقاً يف كتاب ،كما يف (السيا والعصا) عندما كان من قبل مقاالت
متفرقة .وكذلك كان األمر مع القصيدة ،اليت تاو إة مراجعة و كيك ورفع
من مستوى جودهتا ،حىت تصل إة مرحلة الديوان .وهنا جند ار االً لقانون
املنفعة بني أوعية اخلطاب اباضافة إة مقامه امللفوظ شفاهة وكتابة.
 .6قانون التسلسل :وهو أبن "الرابط بني (أ) و (ب) ال يتعلق أبداً مبا هو
مقتضى ،ولكن مبا هو منطوق (ب) و (أ) فقط"( .)1قد يبدو هذا القانون
ِّ
املخاطب شيئاً ال عالقة بينه
خمالفاً ملبادئ التخاطب ،فما عالقة أن يذكر
وبني بقية ملفوظاته من حيث كوهنا تلفظاً تمل قيمة لغوية تؤدي إة
معَّن؟ وااجابة نعم ،ميكن أن يكون كذلك .وسأضرب مثاالً ،أقو لك:
الطالب ذاكر هذا العام ابجتهاد فهي فرصته األخرية .حسناً جند هنا أن
امللفوظ يف معادلة القانون على النحو التايل:
(أ)

مذاكرة الطالب ابجتهاد هذا العام

(ب)

هي فرصته األخرية

( )1ابتريك شارودو ،دومينيك منغنو ،معجم ليل اخلطاب ،ص.348-347
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إذن ،مذاكرة الطالب ابجتهاد هذا العام ،ليس من مقتضيات رابطها املباشر
أن تكون "الفرصة األخرية" ،فقد يكون للحصو على امتياز وهذا هو التأويل
األويل .فجا املقتضى على عكس خال املألو اللغوي بعودة (ب)
ابلضرورة يف الرابط إة (أ)؛ حيث إن مقتضى "ذاكر هذا العام" هو عدم
مذاكرته يف السنوات املاضية ال أن تصل على امتياز .وميكن تلخيص الرابط
بني امللفوظني انطالقاً من القانون يف حالتني:

• (أ) قد ≠ (ب) يف منطق الفعل اللغوي الطبيعي.

• (ب) حتماً = (أ) يف منطق الفعل اللغوي الطبيعي.
حسناً ،هل هذا القانون ميكن أن يتحقق يف خطاب األكادميي األديب؟
أقو  :إن األكادميي عموماً ال يطبِّّق يف خطابه هذا القانون؛ إذ اخلطاابت
املباشرة .وهنا ميكن
العلمية املكتوبة ختضع ملعيارية علمية ،واليت من متطلباهتا
َ
أن نفتّش عن التداخل بني شخصييت األكادميي واألديب؛ فاألخري ال يسلِّّم
رسالته سريعاً ،ومياطل نوعاً ما املخاطَبني حىت يبقوا معه إة آخر حلظة يف تلقي
نصه .وهذا ُوجد عند األكادميي الرشيد بوصفه أديباً .وأكثر ما وجد الباحث
هذا يف مقدمة كتابه (احلدقة واألفق) عندما تيل املخاطَب من نقطة إة أخرى
مث ال يسلِّّم له وهكذا حىت يُدخله إة معمعة البحث وجلته .كان ذلك الكتاب
يف غري رسالتيه العلميتني ،ففي غريها سعة بفعل هذا ،يقو " :هل َو َعينا تراثنا
النثري َو ْعينا تراثنا ال عري؟ سأرجئ البيان قليال[ ]...أعود إة السؤا الذي
استهللت به املقدمة :هل وعينا الرتا النثري؟ كنت أرجأت اجلواب[ ]...غري
أين مرجئ اجلواب أيضاً إة منقطع هذا الكتاب[ ]...وسأدع اجلواب ُدولة بني
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عقولنا[ ]...أرجو لك سياحة ماتعة"( .)1هكذا كانت املقدمة يف خطابه
لكتاب علمي ،وهنا هل هذه املقدمة كافية ملتص ِّّفح الكتاب بوصفه حبثاً؟ يف
ظين ال ،وهل هي مقدمة علمية أيضاً ،كذلك ال أظن؛ فهي خطاب إشهاري
إعالين أكثر من كوهنا كاشفة حملتوى الكتاب .فبدت العالقة الرابطة بني (أ)
يف سؤاله "هل وعينا الرتا النثري" ال ترتابط مع (ب) حيث كانت ااجابة
مرجأةً عدداً من املرات ،بينما جتد العالقة الرابطة بني (ب) تتسق مع (أ) يف
اجملهولية الباحثة عن إجابة.

( )1عبدهللا بن سليم الرشيد ،احلدقة واألفق ،ص.13-9
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اثنياً :التلفظ والعتبة:

جتري التطبيقات التداولية على تل ّفظات اخلطاب بوصفها مرسلة كالمية هلا
مقاصدها الصرتة واملضمرة؛ وصوالً إة قيق إجناز فعلها الكالمي .وهذا
يتحقق على حنو ملحوظ يف اخلطاابت العلمية اليت تَِّتّبع منهجية حبثية منذ
()1
عتبيت العنوان والغال ؟
البد يف مقدماهتا  .ولكن ماذا عن العتبات والسيما َ
ماذا ميكن أن جيد الباحث فيهما بوصفهما خطاابً ألكادميي أديب؟ وهنا،
أقو  :إن له صبغة يف هذا يكاد يكون مميزاً هبا يف خطاب نصه املوازي ،وميكن
تتبعها على النحو التايل:

 -1عتبة العنوان:

يف عتبة العنوان يظهر االمتزاو اجللي بني شخصييت األكادميي واألديب إة
حد الت ويش على املخاطَب أحياانً ،فباحث هذه الدراسة -مثالً -فََِّرَز الكتب
املدروسة وفق نوعية خطاهبا إة كتب علمية وإبداعية ،ومراراً خيطئ بوضع
الكتاب يف مكانه املناسب على الطاولة وفق تصنيفه املسبق ،أبن يضع (ما
الثماد) وهو دراسة نقدية مع الدواوين ،أو يفعل العكس بوضع ديوانه (قنديل
حذام) مع (تنورهتا من أذرعات) وهي دراسة نقدية!! وال أخفي أن هذا االرتباك

فضل الباحث أن يفصل املقدمة -وتناوهلا فيما مضى من البحث -وهي من العتبات النص
(ّ )1
املوازي ،ويُلحقها ابلنص األساس بوصفها خطاابً أصيالً ال ينفك عن بقية النص ،وشفع هلذا أن
مق ِّّدمات الكتب العلمية أتخذ صفة تسلسلية تكاد تدخلها يف مضمون اخلطاب املتح ىد
عنه النص .وهذا ما جيعلها ختتلا عن عتبيت العنوان والغال اللتني ميكن فصلهما عن خطاب
النص الرئيس ،وخاصة عند األكادميي املدروس.
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قادين إة فكرة وإة استنتاو .أما الفكرة ،فهي أن أعرض هذا يف الدراسة هنا.
وأما االستنتاو املبدئي ،هو أن يد األديب ليست مكتوفة وقت وسم خطاابته
األكادميية العلمية .وإليك التفصيل:
إن املنتَج اخلطايب النابع من العقل الب ري ،ال يتعامل مع مصفوفات املادة
ُ
الكتابية على حنو منفصل متاماً كما تتطلبه املادة نفسها .ما معَّن هذا؟ معناه:
إن العقل الذي يتوة تسمية جمموعاته التأليفية ال ميكن له -كما يفرتض
بعضهم -أن يكون صارماً يف التعامل مع مؤلفاته دون أن يكون هناك ار ا
بني شخصيتيه اليت ميارسها األكادميي األديب .وهنا اقتناصة تدليلية على أيهما
يطغى على اخلطاب؟ وااجابة :هي أننا نرى انزايحاً من شخصية ال اعر على
شخصية األكادميي يف العنواانت الصادرة مؤ ىخراً .وهلذا ،فالعنواانت عنده مىرت
مبرحلتني:
املرحلة األوة :وهي خالية من هذا االر ا األديب .فجا ت بعنواانت
علمية ،فيها دالالت واضحة على حمتواها ،مثل (شفيق جربي رجل
الصناعتني) ،و(مقطعات األعراب النثرية) ،و(ما بقي من كتاب الرحل).
املرحلة الثانية :وترى فيها العنوان للخطاب العلمي يبدو أدبياً ،إال أنه يستعني
ابلعنوان الفرعي؛ للداللة على املضمون العلمي .ومثله :يف (حومة احلر )،
و(تنورهتا من أذرعات) ،و(ما الثماد).
إن التداولية والسيميائية بينهما عالقة؛ إذ إن التداولية البُعد الثالث إة
جانب الرتكيب والداللة يف السيميا حضرت هنا ،وهذا ال كل هو أحد أنواع
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التداولية الذي يُسمى ابلنظرية اخلطية( .)1أيضا هذا النوع من اخلطاب جا من
ِّ
املخاطب متل ِّّفظا على
املتل ِّّفظات احلاملة غري الناطقة ،فيعود فيها النطق إة
ومتلفىظا إليه من جهة أخرى بوصفها خماطَباً ،فليست
لسان املخاطَب الغائبُ ،
"ال يفرات اللسانية هي املصدر الوحيد ملالحظة التفارق االجتماعي ،إمنا
ي ارك يف ذلك ح د من ال يفرات غري اللسانية"( .)2هذا كله يفضي بنا إة
احلديث عن الت ويش اخلطايب ،وهو من اهتمامات التداولية .فتلك الكتب
العلمية -ملن ال يعرفها -بعنواانهتا األدبية ال تظهر دائماً يف حمركات البحث
اآللية إذا اكتفت الفهرسة ابلعنوان الرئيس ،فيضيع حظ الكتاب من االنت ار.
وكذلك كعب الكتاب الذي يكتفي ابلعنوان الرئيس دون الفرعي ،وحينئذ
احتمالية جتاوزه من الباحثني على الر كبرية ،خاصة أنه يُعطى الرقم نفسه يف
تصنيا ديوي الع ري للفهرسة مثل الدواوين ال عرية ت الرقم (.)800

 -2الغالف:
يُسهم الغال يف بنا متلفظات اخلطاب .وعند األكادميي األديب ظهر
عامل الغال بوصفه
على حنو ال يكاد يفعله سواه .ومن أبرز مالمح ذلك أنه َ
وعا انطقاً للخطاب املضاد ،فأحد تفاعالً نصياً بني الغال واخلطاب على
جوهري اخلطاب األكادميي العلمي واخلطاب اابداعي .وانظر
النحو النابع من َ
( )1انظر :جاك موشلر ،آن ريبو  ،القاموس املوسوعي للتداولية ،تر :جمموعة من األساتذة إبشرا
عز الدين اجملدوب ،املركز الوطين للرتمجة ،دار سيناترا ،تونس ،ط2010 ،2م ،ص.41
( )2دانيا ت اندر ،أسس السيميائية ،تر :طال وهبة ،املنظمة العربية للرتمجة ،بريوت ،ط،1
2008م ،ص.262
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معي يف الغال األخري لديوان (نسيان يستيقظ) عندما جعله للخطاب املضاد
على النحو التايل:
مما قيل يف ذم شعره:

"اكتشفنا هشاشة أساس النص ،مل يكن النص مثرة جتربة وجدانية وال ومضة

انقدحت من عامل الشعور"" .شعره ثقايف"" .حماوالت ابئسة لتطبيق العروض".

من الشبكة العنكبوتية

"ما يزال يكتب الشعر العمودي ،ويستخدم مفردات القاموس الذي حفظه

من مناهج اجلامعة ،رغم أنه من شعراء اجليل اجلديد ،ولكن يبدو أن أتثري
املقررات واجلو األكادميي يغلب على عطاءات هذا الشاعر أكثر من أي

مؤثرات أخرى".

جريدة اجلزيرة العدد 8046

"نص (الرشيد) نص مألوف ومكرر ،والشعر ميوت هبذا اإليالف وبذلك

التكرار".

جريدة الوطن العدد 623

إذن ،اختيارات اخلطاب املضاد ،الذي محله الغال األخري ،انطلق من
عقلية تُنتج اخلطاب األكادميي واابداعي .فمما ذُكر من االختيارات" :أنه
حماولة ابئسة لتطبيق العروض" .والعروض من املقررات الدراسية املعين هبا يف
التعليم اجلامعي للتخصص نفسه الذي ينتمي إليه د.الرشيد .وهذا فيه شي
من االهتام من ذلك الناقد أبن ال اعر مارس عمله األكادميي على صنعته
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األدبية ،فأنتج لنا شعراً ابئساً ال عالقة له ابل عر إال من طريق العروض ،وهنا
نقطة التقا بني األكادميية واابداع حىت من جهة اخلطاب الناقد املضاد.
وتستمر هتمة األكادميية أبهنا أفسدت ال عر يف قو أحدهم أبنه "ما زا
عمل قدمي خا من
يكتب ال عر العمودي" ،وكأن هذا الفعل اابداعي ٌ
اابداع .ويف قوله اآلنا شي من مضمرات اخلطاب اليت تتجه إة الرفع من
ص على شعر
درجة احلداثة ال عرية اليت انلتها القصيدة يف الوقت األخري؛ إذ ن ى
ِّ
ميرر يف مضمراته
التفعيلة املقابل لل عر العمودي القصيدة ذات ال طرين .و ّ
أيضاً كيا ألكادميي يف األدب والنقد أال يقو شيئاً مما أنتجته احلداثة
ال عرية؟! هذا االفرتاض املسبق من شأنه تداولياً البحث يف عمق ذهنية
حت الديوان
املخاطَب ،والتفتيش ع ىما يدحضها أو يؤيّدها ،فإذا ما تص ّف َ
وجدت املزاوجة بني ال عر العمودي والتفعيلة ،بل واستخدام "التنقيط" أحياانً
عوضاً عن الكلمات؛ لدفع القارئ إة حماوالت أعمق لتأويل النص .فأين تلك
القولة الناقدة من حقيقة قصائد الديوان؟! رمبا األديب احتا على هذا النقد
بوضع ما خيالا ذلك؛ ليكون رداً عليه.
مث يعاود اخلطاب املضاد ال َكّرة بنقدة انطلقت من ذم األكادميية حني
أكسبت مفردات ال عر مبا يُتعلم يف سياقات خمصوصة ال توجد إال يف
معجمات اللغة .مث ما كان مضمراً يف أو نقده اب َن على حنو صريح أبن اجملتمع
األكادميي ،هو سبب هذا التأثري يف ال عر.
وهذا يعطي داللة على أن النظرة لألكادميية تبدو ملن هو خارو جمتمعها
أبهنا ال جتتمع مع اابداع .وابجململ ال أظن هذا؛ فاألكادميية أتصيل للموهبة
422
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وتقومي هلا .ولكن على مستوى حدو صراع بني شخصييت األكادميي واألديب
يف إنسان واحد ،فأكاد أجزم به ومر بنا كيا ظهر هذا على سطح خطاب
شخصيتنا املدروسة.
واستمراراً للحديث عن الغال األخري بوصفه ساحة تنازع بني
ال خصيتني ،أييت كتاب (تنورهتا من أذرعات) وهو كتاب علمي .ويف الغال
األخري جرت عادة د.الرشيد أن يكون عليه شي من املقدمة ي رح مضمون
الكتاب أو سريته الذاتية أو كالمها معاً ،غري أنه هذه املرة وضع مقطعاً من
ديوانه:
ال ِّّ عر قَِّ ْل ِّ
اان
ت بِِّّه
ضبَ َ
ب َرهْي ٌ
َجَر ْحتَهُ فَ َلوى َشطَْريِّْه َغ َ
ا إِّ ْن َعبَِّثْ َ
ُْ ٌ
ومضمون القصيدة له عالقة من بعيد مبحتوى الدراسات اليت تناولت
ال عر ،ومن قريب بعنوان الكتاب (تنورهتا من أذرعات) الذي هو يف أصله
جز من بيت المرئ القيس من قصيدته ال هرية "أال عم صباحا"( .)1ومن يقرأ
للتنور له
القصيدتني جيد بينهما بؤرة اشرتاك رئيسة ،هي النار والتوهج الداعي ّ
واالست را كما فعل األو مع فارق املقصود:
بِّيِّثْ ِّرب أ َْد َىن َد ِّارَها نَظَر َعا ِّ
تَِّنَِّ ىوْرُهتَا ِّم ْن أَ ْذ ِّر َعات َوأ َْهلُ َها
َ َ
ٌ

( )1امرؤ القيس( ،ديوان شعر) ،قيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعار  ،ط ،5القاهرة ،د.ت،
ص.31
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وأسأ هل هذا يك ا للمخاطَب حمتوى الكتاب؟ ال أظن ذلك ،وخاصة
إذا كان ِّ
الكتاب من الكتب املغلفة مبا يسمى يف لغة الناشرين "تغليفة الغبار"
اليت ال يُسمح لك بفتحها.
واملقطع من قصيدة من ورة يف ديوانه (قنديل حذام) ت عنوان "توقيعات
لربق أزيل"( )1وما ورد على الغال خمتارات منها ،وفيها قفز لعدد من األبيات
داخل االختيار نفسه .وهذا شكل من أشكا الصراع بني ال خصيتني؛
فاملنطق األكادميي يقو بوضع ملخص للكتاب ،ولكن تطغى شخصية
األديب ،فيكون على الغال قصيدة .ولو كان ديواانً شعرايً لفهمنا ذلك كما
يف ديواين (قنديل حذام) و(الغمرات).

( )1عبدهللا بن سليم الرشيد ،قنديل حذام ،ص.40
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اثلثاً :التلفظ واللغة التواصلية:

من أبعاد التلفظ يف اخلطاب ظهور اجلانب التواصلي فيه ،وهو أس جوهر
اللغة يف عموم استخدامها ،والسيما املستوى األويل هلا كما يف احلياة اليومية.
وتستمر تواصلية اللغة يف عملية التلفظ اخلطايب على حنو أعلى نضوجاً
وختطيطاً ،وفق العقل املتل ِّّفظ هبا ،ومهاراته اللغوية ،وخمزونه املعجمي .ويلتصق
أديبا.
هذا ابملتخصص يف اللغة أكثر من غريه ،ويزداد إدراكاً ووعياً هلا إذا كان ً
وهذا ما لوحظ يف خطاب األكادميي األديب.
واملتتبع للغة التواصلية عنده ،جيدها للوهلة األوة غري مألوفة .والقو هبذا
ال يستلزم أهنا غريبة ،غري أهنا ليست مما يدور بني مستعملي اللغة اليوم ،فتوقِّ ُد
ِّ
متأمالً هلذا االستخدام ،والبحث يف
عمليةَ التواصل إبيقا املخاطَب؛ ّ
تفاصيله ،وعالقته ابخلطاب الذي ورد فيه.
ومن ذلك كلمة "فَِّ ْرش" .ووردت للمرة األوة يف خطابه املكتوب ،يف بداية
كتاب (السيا والعصا) ،بقوله" :فَِّ ْرش املقاالت"( .)1مث توالت يف بعض كتبه
الالحقة بِّ"فرش الكتاب" يف (تنورهتا من أذرعات)( ،)2و(احلدقة واألفق)(،)3
و(ما الثماد)( .)4والتلفظ هباته الكلمة يوقا أو يب ِّطّئ استمرار تواصلية اللغة
ِّ
املنجزة للخطاب؛ إذ خالفت املعتاد يف مثل هذا السياق من مثل التلفظ بِّ
( )1عبدهللا بن سليم الرشيد  ،السيا والعصا ،ص.7
( )2عبدهللا بن سليم الرشيد ،تنورهتا من أذرعات ،ص.5
( )3عبدهللا بن سليم الرشيد ،احلدقة واألفق ،ص.9
( )4عبدهللا بن سليم الرشيد ،ما الثماد ،ص.7
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(مدخل ،توطئة ،مهاد) .ويزداد األمر استيقافاً إذا وجد املخاطَب استخدام
كتايب (تنورهتا
"فرش الكتاب" ،ويف تبويب آخر بعده عنوان "مدخل" ،كما يف َ
من أذرعات) ،و(احلدقة واألفق) .فيعود املخاطَب ابلنظر جمدداً إة الفارق
بينهما فيجد أن كلمة "فرش" مهاد عام لكل الكتاب ،أما "مدخل" الثانية
فهي خاصة ابملبحث األو .
ِّ
يوصا رؤية اخلطاب العامة للكتاب
إن التل ّفظ بكلمة "فرش" استطاع أن ّ
قل عملية التواصل عن
من جهة ،ومن أخرى ،فبقدر ما جذب املخاطَب عر َ
االستمرار .وإذا ما أردان استثمار هذه العرقلة املوقِّفة املب ِّطّئة ،فإهنا أعطت بُعداً
إجيابياً حثىت على معاودة النظر والتأمل فحصاً وأتويالً من املخاطَب.
وميكنين أن أشرح هذا مبثا منارسه وقت ذهابنا إة بعض املطاعم ومقاهي
تفحصنا القائمة ( )Menuنلحظ بعض األمسا غري املألوفة
القهوة ،فوقت ّ
لألطعمة وامل روابت ،فتبدأ مرحلة إيقا إجناز اخلطاب ابلطلب املباشر؛
للسؤا والتفتيش واملقارنة بني ما ال نفهمه ،حىت نصل إة نقطة مرضية من
اادراك .وهكذا فعلت كلمة "فرش".
املستخدمة تلك األدعية اليت تتخلل اخلطاب.
ومن اللغة التواصلية
َ
ومرجعيتها الرتاثية جلية حبضور شي من نَِّ َفس اجلاحظ (ت 255هِّ) اخلطايب.
ومن ذلك ما ورد يف كتاب (تنورهتا من أذرعات)" :أمتع هللا بك ،وأزلفك إة
يقني ال ينتهي ،وعافية ال تنقضي ،ومعرفة ال تستحيل جهالً ،وعلم ال يصري
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وابالً"( .)1وتلك املرجعية تعطي انطباعاً عن مقدار التواصل على صعيد
مستويني:
األو  :بني د.الرشيد نفسه واجلاحظ ،فيعطي مؤشراً ابنطباع هذا الفعل
الكتايب يف خطاب األكادميي من فاعلية تواصله مع الكتب الرتاثية يف األدب
مع أن الكتاب علمي ابمتياز .وهذا تضر عنده حىت على مستوى العنونة
الفرعية ففي كتابه (شعر اجلن) َعْنو َن بعبارة "رجع احلديث"( )2يف ختام كتابه.
وهي عبارة تراثية انت رت بني بعض األداب يف العصر العباسي ،تُقا بعد
املربد (ت 285هِّ) يف الكامل كثرياً(.)3
االنتها من االستطراد ،وجندها عند ِّّ
الثاين :يف إعادة إنتاو هذه اللغة من تلك املرجعية يف مقام خمتلا نوعاً ما،
فموضع "رجع احلديث" عند د.الرشيد أخذ مكان اخلامتة وجا بعد صلب
حديثه الذي سبقته املقدمة .إذن هل صلب املوضوع يف منزلة االستطراد الذي
خرو إليه بعد أن ترك حديثه يف املقدمة والتوطئة؟ ظاهرايً ،نعم ،فبتتبع احلديث
يظهر الرتابط بني "املقدمة والتوطئة" من طر و"رجع احلديث" من الطر
املقابل .وهذا جعل الصلب شكلياً على هيئة االستطراد .مث أييت سؤا منهجي؟
كيا يكون استطراداً والصلب جوهر الكتاب؟ أقو هنا :هذا من املواضع
اليت نلمس فيه تقاطع شخصييت األكادميي واألديب ،ففي املقدمة شي من
()1عبدهللا بن سليم الرشيد ،تنورهتا من أذرعات ،ص.6
( )2عبدهللا بن سليم الرشيد ،شعر اجلن ،ص.111
( )3انظر :حممد التوجني ،املعجم املفصل يف األدب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،2
1419هِّ 1999م.576 2 ،
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السماحة التناز حىت على مستوى جتاوز بعض عناصرها ،وكأهنا ساحة
للتخ ّفا من الصرامة العلمية ،فامتألت ب خصية األديب أكثر من األكادميي.
ولعل من املناسب يف هذا السياق احلديث عن "األان" التواصلية يف خطاب
األكادميي األديب ،والذي لفت النظر إة أهنا تتصا مبا أمسيه (ضمور األان)؛
حيث إن د.الرشيد كثري االعتذار عن اجلهد املبذو  ،وأنه جهد املقل ،مث يدفع
خطابه العلمي للن ر بعد بذ اجلهد الكايف اخراجه بصورة مرضية عنها.
وهذا دأب الباحثني الواعني بنقص ب ريتهم للخروو من تعملق الذات البحثية،
ورمبا الغرور كما يصفه بعضهم.
وضمور األان ي تد إة حد كبري عنده؛ فانظر إة قوله عن ُحبيث له –كما
وصا" :-بدا يل تسطري ُحبيث عن الرتاين وكتابه ،فكان ذلك بعنوان (علي
بن عبيدة الرتاين وكتابه جواهر الكلم وفرائد احلِّكم)" .مث يعاود جمدداً ،ومل
ِّ
يكتا بصيغة التصغري ،فيعلِّّق يف اهلامش" :وحبيثي امل ار إليه مستغر ُق
الصفحات ما بني  ،320-299ولست راضياً عما فيه كل الرضا"( .)1ويف
ظين أن سبب عدم االقتناع به أنه مل ينل كفايته املعتادة من النظر مثل بقية
الكر عليه بعدم الرضا يف احلاشية.
البحو  ،فجا وصفه بِّ ُ
"حبيث" يف املنت ،و ّ
وال يُستغرب هذا ،فمن شدة مراجعة د.الرشيد ملا يكتب ،يصل إة حد التبديل
والتعديل املستمر ،كما يف كتابه (شعر اجلن) الذي عُ ِّّمق بتعزيز املنهج
السيميائي ،ومبقارنة عنوان الكتاب يف طبعتيه األوة والثانية تضع يدك على
( )1علي بن عبيدة الرتاين ،جواهر الكلم ،قيق :عبدهللا بن سليم الرشيد ،ص.1
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هذا النضج الذي يقتضيه البعد الزمين بني الطبعتني( .)1واملراجعة والتنقيح
"حمصلة لعملية طويلة من الكتابة والتحكيم"( )2وهي من أبرز مسات الكتابة
البحثية األكادميية.
وانطالقاً من ضمور األان ،تتبىع الباحث تواصلية إثبات الدرجة العلمية
واملرتبة الوظيفية املضافة إة االسم على الغال وتسمى أبلقاب املخاطبة
( )Terms of addressووجودها له عدد من احملددات اليت تقوم على املسافة
االجتماعية بني امل ِّ
خاطب واملخاطَب( .)3ووجد أنه يف رسالتيه املاجستري
والدكتوراه أضا ت امسه يف رسالة املاجسيرت (املعيد يف القسم) ويف رسالة
الدكتوراه (احملاضر يف القسم) وهااتن العباراتن ليستا دارجتني بني الباحثني يف
زمن مناق ته ،وكذلك بعده إة اليوم؛ حيث إنه يُكتفى بكلمة إعداد الطالب.
أرجح أنه إثبات للذات يف
وخلا هذا ااثبات شي من املضمرات اخلطابية و ّ
شي مل يستطع الباحث الوصو إليه .فهل هو إثبات لصعوابت مرت به؟ أم
تلذذ بنجاح الوصو الذي جيده أي جمتهد يف نفسه إذا حصده؟ أشيا كثرية
أتوهلا ،ولكن ال دليل مادي عليها.
ميكننا ّ
أما كتبه العلمية املطبوعة فقد كانت عبارة "د.عبدهللا بن سليم الرشيد"
مالزمة هلا من أو كتاب أصدره بعد الدكتوراه ،واختفت الرتبة العلمية من عام
( )1أذكر على اهلامش مما يد على احلرص ابلتجويد أن د.الرشيد أهدى الباحث كتابه "ما الثماد"
فوجد تصويباً ابلقلم خلطئني طباعيني يف ص ،116وص.134
( )2كني هايالند ،اخلطاب األكادميي ،ص.111
( )3انظر :بو بيكر ،سيبونيل ايليج ،املصطلحات املفاتيح يف ليل اخلطاب ،ص.145
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2008م بصدور كتاب (مدخل إة دراسة العنوان) ليعود االسم دون رتبة
علمية( )1مكتفيا ابلتعريا بنفسه على الغال اخللفي أبنه أستاذ دكتور يف
األدب والنقد .فتساوت حينها الدواوين ال عرية والكتب العلمية بذلك التجرد.
وهنا جن ّذر تواصلية اسم املؤلا بوصفه تل ّفظاً ارتضاه املؤلِّّا على غال
كتابه ،فنقو  :إن اانسان يف بدايته يريد إثبات نفسه ،وإشهارها بوصفها
متخصصة ،وال إشهار أحياانً دون طريق إثبات الرتبة العلمية على األقل بني
الباحثني واملهتمني .وبعد أن تنا النفس مرادها ،ورمبا وذيوع اجتهادها إة
غريها ،فإهنا تكتفي جبهدها عالمة عليها من غري ااشارة إة رتبتها العلمية
بعد أن عُرفت به .أما األعما األدبية ،فمن الصواب -يف نظري -أال يقرن
الكاتب امسه ابلرتبة العلمية؛ إذ ال فائدة إبداعية منها تُضا إة العمل ،ورمبا
تد بينهما تنافر ،فدكتوراه يف األدب والنقد تقتضي صرامة يتمرد عليها
اابداع أحياانً .ومر بنا ،مثل هذا سابقاً.

( )1عدا كتابني صدرا بعد هذا التاريخ مها كتاب (الرحل) 1430هِّ 2009م ،و(حومة حر )
ويرجح الباحث أهنا من إضافة جهة الن ر أو طلبها ،والسيما أهنا جهات
1435هِّ 2014مّ .
علمية هتتم بذكر الرتبة العلمية.
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رابعاً :التلفظ واحلجاج:

مر :-اخلطاب العلمي
تضر خطاب األكادميي األديب بنوعني -كما ّ
واخلطاب اابداعي .ولكل منهما هيئته اخلاصة به ،النابعة من تكوينه ،وغائية
مقصده .واجتماع العلمية واابداعية يف خطاب لسان واحد ُتد شيئاً من
االر ا بينهما واالنزايح .ويف سابق البحث بعض مالمح ذلك.
إن خطاب األكادميي األديب ال خيلو من احلجاو وااقناع .ومن يسأ :
كيا ميكن للحجاو أن تضر يف اابداع؟ فهذا قريب املأخذ إجابةً،
فالدراسات احلجاجية اليت تناولت ال عر والسرد ال تكاد صى .واحلديث هنا
ليس بتتبع دقيق للحجاو يف اخلطابني العلمي واألديب مع غناه وعمق مكوانته
اللغوية يف املدونة املدروسة؛ لضيق املساحة ،ولكونه حبثاً اتماً ميكن أن يكون
رسالة علمية.
ففضل الباحث أن يكتفي يف هذا اجلانب الذي ال ميكن جتاوزه يف التل ّفظ
ّ
نوعي خطابه األساس .وهي مقالة
مبقالة اجتمع فيها احلديث على مضمون َ
بعنوان" :املنجز اابداعي والبحث العلمي"( .)1وفيها حجاو ّبني؛ إذ فحواها
الرد على مقالة بعنوان "الثقافة الغائبة"( )2لعبداحلفيظ ال مري قوامها الرئيس
يتلخص يف تقهقر دور البحث العلمي أمام خدمة املنجز اابداعي خاصة

( )1عبدهللا بن سليم الرشيد ،يف حومة احلر  ،ص.180
( )2عبداحلفيظ ال مري ،صحيفة اجلزيرة ،العدد  ،1077يوم الثالاث 1423 1 19هِّ املوافق 2
ابريل 2002م.
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احمللي .ويظهر يف مقالة د.الرشيد أبهنا يف صلب اهتمام األكادميي األديب
الذي جيمع بني اخلطاب العلمي واابداعي.
و ليل التل ّفظ واخلطاب فيها سيكون برؤية ديكرو ()Oswald Ducrot
ورفيقه إنسكومرب ( )Anscombreابستخدام السالمل احلجاجية
()Argumentativ Scalarity؛ حيث إهنا تُ ِّ
ظهر على حنو واضح العالقة بني
اللغة واحلجاو .ويُعىر السلّم احلجاجي أبنه" :جمموعة غري فارغة من األقوا
مزودة بعالقة ترتيبية وموفية ابل رطني التاليني :أ -كل قو يقع يف مرتبة ما من
السلّم يلزم عنه ما يقع ته ،حبيث تلزم عن القو املوجود يف الطر األعلى
مجيع األقوا اليت دونه .ب-كل قو كان يف السلّم دليالً على مدلو معني،
كان ما يعلوه دليالً أقوى عليه"( .)1والسلّم احلجاجي أيخذ شكل السهم ابجتاه
تدرو حجاجي حنو األعلى الذي كلما
احلر "ن" الذي يعين "نتيجة" ،وبه ّ
صعد زادت قوة احلجة .واحلجة الواحدة الداخلة يف الرتاتبية ،هلا مدلو خاص
ِّّ
يقوي مقصد القضية النتيجة الكربى .انظر اخلطاطة التالية:

( )1طه عبدالرمحن ،اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضا  ،ط،1
1999م ،ص.277
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وإذا أقمنا التلفظ احلجاجي يف املقالة على هذا ال كل فإنه يكون بتوزيع
احلجج على تراتبية تنفذ حنو األعلى .وكلما صعدت احلجة ،ازدادت قوهتا يف
إثبات القضية املختلَا عليها.
واآلن سن رح القضية املختلَا عليها ابلتفصيل من وجهة نظر كاتب مقالة
"الثقافة الغائبة" وقد عاد الباحث إة نص مقالته ومل ِّ
يكتا الباحث مبا انق ه
د.الرشيد منها ،مع أن األخري كان ملماً هبا –تقريبا -يف ردوده .وفيما يلي
حماور ال مري على الرتتيب يف قضيته الكربى أبن عالقة اابداع ابلبحث
العلمي ليست على وائم:
" .1عالقة اابداع ابلبحث العلمي ال زالت تعاين من بعض السلبيات اليت
جعلته أشبه ما يكون ابحلالة اهلام ية ،وغري اجملدية".
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" .2البحث العلمي ال زا يتواصل مع املادة الثقافية واألدبية لكن ليس
ابل كل الذي تقق النتائج املرجوة ..فآخر العهد يف تلك البحو
والدراسات ،واألطروحات هو يوم املناق ة".
" .3فاجلامعات تقوم بدورها العلمي إال أن ال ِّّ ق اآلخر من معادلة البحث
العلمي تظل رهن االنتظار والتسويا".
" .4بعض اجلهات متارس التعتيم على هذه األطروحات خوفاً من أن تكون
عرضة للمتابعة والنقد اهلاد والبنا "
ِّ
ويهمش دور األديب
" .5البعض منهم يتجاوز حدود عدم االكرتا ليلغي ّ
واملثقا ..وينا من املبدع بطريقة تنم على وصولية مقيتة ..لتربز أهدافه
املتوقفة على ظفره ببعض الدرجات ،والغنائم املادية احملدودة".
فجا ت احلجج آخذة شكل السلِّّم احلجاجي؛ للرد على املقالة مبنهجية
واضحة من أسفل إة أعلى على النحو التايل:
ح" :1إن البحث العلمي قد أسدى لإلبداع خدمات جليلة[ ]...وإن
ت يف وقت مبكر
قسم األدب يف كلية اللغة العربية –وأان عضو فيه -قد الت َف َ
إة إبداعنا احمللي[ ]...حىت بلغ ما قُِّيّد فيه من هذه املوضوعات بضعة ع ر
موضوعاً يف السنوات اخلمس األخرية فقط"(.)1
ح" :2وأان أضرب املثل بقسم األدب لعضوييت فيه – وإال فإين مدرك أن
يف اجلامعات األخرى اهتماماً م اكالً إن مل يكن فائقاً".
( )1اتريخ املقالة 1423 3 23هِّ املوافق 2002 6 4م.
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ح" :3قدىم [أي قسم األدب] للمكتبة العربية بضعة كتب –وهي رسائل
علمية يف األصل -تُِّ َعد أمات يف ابهبا ،رائدة يف دراستها ومنها (املقالة يف
األدب السعودي) للدكتور حممد العوين و(السرية الذاتية يف األدب السعودي)
للدكتور عبدهللا احليدري".
ح" :4قسم األدب يفسح صدره لدراسة الفنون اابداعية كلها شعراً ومقالة
وقصة قصرية ورواية ،بل إنه شجع على دراسة السرد القصصي من خال
املذاهب النقدية احلديثة".
ح" :5ال شك يف أن كثرياً من الباحثني يريد ال هادة –كما يذكر األستاذ
عبداحلفيظ -ولست أرى عيباً يف هذا أيعاب الطموح؟!".
ح" :6يقو األستاذ عبداحلفيظ إن بعض اجلهات متارس التعتيم على
األطروحات العلمية خوفاً من أن تكون عرضة للمتابعة والنقد اهلاد البنا .
وها أان أقو مبل فمي :إن هذا غري صحيح ،والصحا شاهدة على أخبار
عقد املناق ات العلمية يف اجلامعات ،فأين التعتيم؟!".
إن املطلِّّع على هذه احلجج املنتظمه يف السلّم ،جيدها تنطلق هبدو وتؤده
من غري تدافع م وش يربك حجاجيتهاُ .وحلظ هذا عندما كانت احلجة األوة
منقسمة بني مقدمة كربى فحواها أن البحث العلمي ق ّدم خدمة لإلبداع،
ومقدمة صغرى تضمنت أن قسم األدب ممن خدم اابداع وخاصة احمللّي.
ووجود املقدمتني الكربى والصغرى ضمن السلّم احلجاجي ليس مألوفاً؛ حيث
إهنما عادة ما تكوانن خارو السلّم بوصفهما متهيداً للدخو  ،وهذا األمر لفت
نظر الباحث ،ولعل الداعي إة حدو هذا أمران :األو  :إن د.الرشيد ممن
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يُعَّن ابلتكثيا اللفظي يف املقام اخلطايب .والثاين :قد يكون وجود احلجاو يف
وعا املقالة هو السبب؛ لضيق املساحة احملدودة وحصرها بكلمات معدودة،
وهذا وفّر مساحة .ولكن سلبيات هذا الفعل قد تتمثّل يف وجود شي من
اخللل يف املقدمة احلجاجية؛ إذ املقدمتان الكربى والصغرى أشبه بعريضة جتعل
املخاطَب يفهم ما يدور عليه أس احلجاو وخاصة يف ظل غياب مقالة "الثقافة
الغائبة" فكان هذا داعياً للباحث على قرا هتا وعرض حماورها للقارئ هنا
بوصفها مثرية للحجاو.
مث بعد احلجة األوة تبدأ عملية التخصيص احلجاجي على احملاور املثارة
من ال مري ،ففي احلجة الثانية يظهر مدى تضييق الدائرة املثبَتة من د.الرشيد
ألجل إفحام اخلصم ،فهو منتسب إة هذا القسم ويعر ما يُسجل فيه من
رسائل ويُناقش ،مث أسقط هذا احلكم على بقية اجلامعات؛ لعلمه هبا من بعيد
املسجلة واملعلنة للمناق ة.
ولو من سبيل تتبع املوضوعات ّ
وتزداد درجية احلجة بفاعلية قسم األدب يف احلجة الثالثة بِّأن أشهر الكتب
اليت تؤرخ جلنسني أدبيني (املقالة ،السرية الذاتية) ما هي إال رسائل علمية من
القسم نفسه .مث يزداد األمر تضييقا على ال مري يف احلجة الرابعة أبن القسم
َد َرس كل األجناس األدبية مبا فيها السرد القصصي الذي فُتحت له أبواب
تطبيقات النقد احلديث ومناهجه .وهذا التخصيص ال يُدرك على حنو جيد
علمت أبن عبداحلفيظ ال مري ممن يكتب القصة .ويف هذا إملاح من
إال إذا
َ
د.الرشيد أبنه حىت السرد القصصي اُهتم به .ويف ظين أن هذه ااملاحة ترمي
إة شي أبعد ،هو در هتمة التهميش للسرد من شخصية األكادميي األديب
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ال اعر املتمثّلة يف شخص الرشيد نفسه .فكِّأنه هبذا الرد يكسر فرضية أن
الثنائية اليت بني ال عر والسرد هي السبب يف احملاججة أو الرد .وأحسب أن
هذه احلجة من أخطر احلجج وأصعبها؛ الشتماهلا على الثنائيات احملمومة
ابلصراع –وإن مل يكن مقصوداً غري أنه موجود-وميكن إمجاهلا يف اجلدو التايل:
عبداحلفيظ ال مري



عبدهللا الرشيد

غري أكادميي



أكادميي

قاص



شاعر

أديب



انقد

أما احلجة اخلامسة يف السلّم فكانت سريعة خمصوصة مبناق ة حق الطموح
تسرب إة هنا من
ألي شخص أبن تصل على الدراسات العليا ،وهذا املعَّن ّ
الثنائية األوة.
وإذا كان السلم احلجاجي يسري هبدو من غري انفعا  ،فقد كان هذا من
علمت أبن
احلجة األوة إة اخلامسة يف السلّم .وهي مسافة طويلة نوعاً ،إذا
َ
االنفعا احلجاجي مل يظهر إال يف احلجة السادسة عندما ظهرت ملفوظة:
"أقو مبل فمي :إن هذا غري صحيح"؛ رداً على تعتيم اجلامعات على
املناق ات العلمية إبعاداً هلا عن النقد! والتلفظ بكلمة "مبل فمي ...غري
صحيح" فيها انفعا واضح يُت ىوو به السلىم احلجاجي .وهي كلمة مسترتة يف
السلىم منذ أوله ،غري أهنا ظهرت صراحة يف هناية املطا .
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إذن ،ظهر أن احلجج تسلسلت يف سلم حجاجي وفق القضااي اليت انبنت
عليها حماور مقالة "الثقافة الغائبة" .وهو تدرو يكتسب خصوصية يف كل مرة
فيقوي بعضها بعضاً حىت يصل إة النتيجة املْنويِّّة يف
يرتفع فيها إة أعلىّ ،
مقاصد اخلطاب ،وهي إسقاط دعوى ختاذ البحث العلمي جتاه اابداع.
البني يف السلّم املاضي ،فقانون النفي القائم على تباد األدوار
أما القانون ّ
بني املتحاجني .وجرت عادة الدارسني ِّ
للحجاو بتتبع القلب يف احلجة الواحدة
والنظر يف لوازمه ،غري أنه يف هذا الدراسة ظهر قانون القلب على لسان ابين
السلم احلجاجي على حنو شامل .وهذا مما لفت نظر الباحث؛ حيث جا يف
شئت فدعين أقلب املسألة ،فأجعل الطالب مطلوابً،
مقالة د.الرشيد" :وإن َ
كنت إابن عملي يف وكالة قسم األدب حريصاً على أن
وال اكي م كواً ،لقد ُ
نتابع إرسا أخبار املناق ات ،حيناً إة وكالة األنبا السعودية ،وأحياانً أخرى
إة الصحا نفسها مباشرة ،فكان بعضها ين ر ن راً رديئاً ،وبعضها يهمل،
وهو األكثر ،وبعضها ين ر اخلرب بعد فوات وقته![ ]...وليصدقين األخ العزيز
يف أنين مل أر يف مناق تنا العلمية للرسائل صحفياً واحداً طَوا مخسة ع ر عاماً
هي عمر انتمائي يف القسم -إال يف النادر الذي يُ اح عنه وال يُلتفت إليه؛ألن جمي الصحفي يف هذا (النادر) إمنا هو بوصفه صديقاً أو أخاً للباحث،
ال بكونه متابعاً انقالً للصحافة رأيه وانطباعه".
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وملخص قانون النفي" :أن امللفوظ إذا كان حجة خلدمة النتيجة (ن) ،فإن
نفيه حجة لدعم نقيض النتيجة (ن)"( .)1فعموم امللفوظ الذي يلح عليه
عبداحلفيظ ال مري ،هو عدم احتفا البحث العلمي ابابداع ،وألن ال مري
ع عنها-
صحفي وكاتب مقالة كان عموم احلجة عند الرشيد -إة جانب ما تفىر َ
أبن الصحفيني والصحافة مقصرون .إذن ،يُلحظ أن قانون النفي الذي أعانه
مقام تباد األدوار استطاع أن يدفع السلم احلجاجي إة أعلى حنو مزيد من
إبطا حجج الطر اآلخر.
***

( )1جواد ختام ،التداولية أصوهلا واجتاهاهتا ،دار كنور املعرفة ،األردن ،ط1437 ،1هِّ 2016م،
ص.150
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خامتة:

يكاد خطاب األكادميي األديب ِّّ
يكون فرعاً خاصاً به يستقل عن عموم
اخلطاب يف اجملتمع األكادميي .وبتتبع خطاب د.الرشيد تبدىى كثري من الصفات
عو عليها يف الدراسة ويُطمأن إليها يف النتيجة.
اخلطابية اليت ميكن أن يُ ّ
ولعل أبرز نتيجة وصل إليها البحث ،هو أن الذات األكادميية يف مثل هذا
النوع من اخلطاب تتنازعه ثال دوائر ُمضيفةً إليها ال خصية املبدعة دائرةً
رابعة تلتقي يف مركز واحد .ومىت حد انزايح احدى الدوائر على األخرى
حصل اخللل بني ِّّ
املكوانت املتقاطعة فيتعرض اخلطاب إة عملية اهتزاز قوية
تنقله من خطاب أكادميي إة غريه وفق الدائرة املنزاحة ب دة إة جماورهتا .انظر
اخلطاطة التالية:
المنهجية
اإلبداع

الرأي
العلمية

وابستعراض الدوائر املاضية ميكن أن نلحظ على دائرة املنهجية تقابلها
مع العلمية ،فاملنهج الزم الوجود لتنظيم العلمية املتبعة يف بنا اخلطاب
األكادميي ،فهي دائراتن ال تنفكان عن بعضهما ،وإن حد ذلك فلن يكون
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هناك اتزان يف اخلطاب األكادميي .ولعنا نلحظ هذا يف كثري من املداخالت
العلمية ،أو البحو والرسائل عندما تبدأ املناق ات .والقو إة هنا يبقى يف
صلب العادات اخلطابية اليت فرضتها حماضن اخلطاب األكادميية.
مث أتيت دائرة الرأي وهي اثلثة األاثيف للخطاب األكادميي؛ حيث إن
اخلطاابت املكرورة دون وجود رأي ملن ئ اخلطاب الرئيس جيعله يف حميط التكرار
الذي يدمغه ببصمة املماثلة ،ووقتئذ ال فرق بينه وبني غريه .غري أن هذه الدائرة
ِّ
املخاطب إة
من أخطر الدوائر يف اخلطاب األكادميي ،فعندما تسيطر على
احلد الذي جيعله ال يلتزم حبدود املنهج والعلمية تُرفع عنه صفة "األكادميية"
وتبيح لغريه من جمتمع حاضنة اخلطاب إقصا ه وعدم االلتزام برأيه ،بل إن دائرة
الرأي اليت تتعملق الحقاً ألي سبب كان -كأن تكون رد فعل عن مرحلة
مضت ،أو لغاايت غري علمية -...تبتلع أهم دائرتني كانتا سبباً إبطالق صفة
األكادميية.
ومن حكمة اجملتمع األكادميي عدم مطالبته للمتبنني اجلدد خلطابه يف مرحلة
الدراسات العليا االبتدائية بوجود "الرأي" ويُكتفى بتقوية املنهجية والعلمية فإذا
قويتا متكنتا من ضبط دائرة الرأي الذي يُطلب الحقاً يف مرحلة عليا إذا كان
ِّ
املخاطب متزانً مؤمناً ابملرجعية العلمية اليت لديها غالباً الكلمة الفصل.
وهذا قق إة حد كبري يف خطاب األكادميي الرشيد وزاد عليها بدائرة
رابعة متثّلت يف اابداع ال عر .وهي اليت كانت تتأرجح خبطابه األكادميي بني
العلمية واابداعية يف فضا كتابة املقدمات لكتبه -امل ار إليها يف الدراسة-
عندما مارس سرديته النقدية فيها اتركاً التقاليد العلمية يف كتابة املقدمات.
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ورمبا وجود دائرة اابداع يف مقابل دائرة الرأي كانت سبباً قوايً يف حدو
هذا االر ا بني شخصيتيه األكادميية واابداعية؛ فتلك الكتب خارو منظومة
اجملتمع األكادميي الذي يفرض تقاليده .وهذا مسح للرأي أبن يتخذ مقدمة
خيل بطرح اخلطاب العلمي املبين يف الكتاب.
يرتضيها على النحو الذي ال ُّ
إن االتزان يف اخلطاب األكادميي هو أمسى مطلب رمبا يعز على بعضهم
قيقه ،وخاصة يف حقل العلوم اانسانية اليت تتبَّن مادة علمية غري حمسومة،
وتبقى مرهتنة إة الدراسات اجلديدة ،وظهور خمطوطات تغري نسبة املسارات،
وأيضاً استنادها إة آرا ليلية تبقى متغرية وإن كانت غري مارقة على دائريت
املنهجية والعلمية .وي تد طلب االتزان إذا كان اابداع يضرب بسهم يف هذا
اخلطاب؛ ملا ميلكه من مسات تا على قوانني النقد ،واألعرا األدبية أحياانً.
أما التوصيات اليت خرو هبا البحث ففي حمورين :األو  :ضرورة دراسة
اخلطاب األكادميي واالهتمام مبدوانته وممارسة النقد عليه من الداخل ،أبن
يتوة األكادمييون أنفسهم دراسته وفحصه ،وعدم االكتفا ابالستماع إة نقده
ممن هم من خارو جمتمعهم الذي يسمه ابجلمود والسلبية .وإن كان ذلك فعالً،
نقربه من اجملتمع والنزو به من أبراجه؟ الثاين:
فلم حد هذا؟ وكيا ميكن أن ّ
َ
األكادميي األديب اليوم مهجور الدراسة بوصفه أكادميياً ُمقبَالً عليه بوصفه
أديباً .ولكن ماذا لو جا ت الدراسات عنهم لفحص الصفتني معاً ،وسرب غورها
بني عدد ممن ميتلك الصفتني ،وحبث الفروق بينهما ،وكذلك حبث أثر جنس
اابداع .وهل هناك فرق بني ال اعر والسارد؟ وكثري مما ميكن دراسته مبنهجني
مهمني مها :األسلوبية والتداولية ،أو السيميائية والتداولية.
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ويف اخلتام أرجو من هللا العلي القدير أن يكتب هلذا البحث التوفيق بلفت
أنظار الباحثني إة فجوة تاو إة ع رات الرسائل العلمية لسدها.
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مسرد ابملصادر واملراجع

أوالً :املصادر:

عبدهللا بن سليم الرشيد:
 .1أدب الصحرا دراسة يف مقطعات األعراب النثرية ،ن ر املؤلا ،ط1427 ،1هِّ 2006م.
 .2األفاكيه والنوادر :مدخل لتدريس فنون اللغة العربية ،دار طويق للن ر والتوزيع ،الرايض ،ط،1
1423هِّ 2002م.
 .3تنورُهتا من أذرعات :دراسات يف ال عر ِّ
تليده وطريفه ،اندي الرايض األديب ،ط،1
ّ
1435هِّ 2015م.
 .4احلدقة واألفق :دراسات يف النثر تليده وطريفه ،اندي مكة األديب ،ط1437 ،1هِّ 2006م.
 .5دواوين ل عرا مغمورين مجعاً و قيقاً ودراسة ،مركز امللك فيصل للبحو والدراسات
ااسالمية ،الرايض ،ط1431 ،1هِّ 2010م.
 .6رجل الصناعتني شفيق جربي ،مكتبة التوبة ،الرايض ،ط1415 ،1هِّ 1994م.
 .7السيا والعصا ،مذاكرات يف م كلة الفصحى والعامية ،ن ر املؤلا ،ط،1
1427هِّ 2006م.
 .8شعر اجلن يف الرتا العريب اتريخ وسيميا  ،اندي أهبا األديب ،ط2019 ،1م.
 .9الطب واألدب :عالئق التاريخ والفن ،كتاب جملة العربية ( ،)208ط1435 ،1هِّ 2014م.
 .10يف حومة احلر  ،كرسي أدب السعودي ،جامعة امللك سعود ،الرايض ،ط،1
1435هِّ 2014م.
 .11اللغة العربية يف فضائيات األطفا الواقع والطموح ،مركز التنمية األسرية ،األحسا ،
1435هِّ 2013م.
 .12ما بقي من كتاب ِّّ
الرحل للخوارزمي ،مركز محد اجلاسر الثقايف ،الرايض ،ط،1
1430هِّ 2009م.
 .13ما الثماد دراسات يف شعر بعض املغمورين ،اندي حائل األديب ،ط،1
1440هِّ 2019م.
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 .14جمتمع البادية القدمي من خال مقطعات األعراب النثرية ،ن ر املؤلا ،ط،1
1427هِّ 2006م.
 .15مدخل إة دراسة العنوان يف ال عر السعودي ،اندي القصيم األديب ،ط،1
1429هِّ 2008م.
 .16مقطعات األعراب النثرية إة هناية القرن الرابع يف املصادر األدبية مجعاً وتوثيقاً ،ن ر املؤلا،
ط1427 ،1هِّ 2006م.
 .17وقوفاً هبا :ثال ظواهر يف ال عر العريب احلديث ،اندي املدينة املنورة األديب ،ط،1
1432هِّ 2011م.
دواوينه:
 .1أوراد الع ب النبيل ،النادي األديب ابجلو  ،ط1427 ،1هِّ 2006م.
 .2حرو من لغة ال مس ،دار املعراو الدولية ،ط1421 ،1هِّ 2000م.
 .3خامتة الربوق ،اندي الرايض األديب ،ط1413 ،1هِّ 1993م.
 .4الغمرات ويليه املثنوايت ،اندي الرايض األديب ،ط1440 ،1هِّ 2019م.
 .5قنديل حذام ،اندي جدة األديب ،ط1437 ،1هِّ 2015م.
 .6نسيان يستيقظ ،دار االنت ار العريب ،بريوت ،ط1،1431هِّ 2010م.

اثنياً :املراجع:

 .1أمحد خمتار عمر وآخرون ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،عامل الكتب ،ط،1
1429هِّ 2008م.
 .2امرؤ القيس( ،ديوان شعر) ،قيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعار  ،ط ،5القاهرة،
د.ت.
 .3ابتريك شارودو ،دومينيك منغنو ،معجم ليل اخلطاب ،تر :عبدالقادر املهريي ،محادي
صمود ،املركز الوطين للرتمجة ،دار سيناترا ،تونس ،ط2008 ،2م.
 .4براين ابلرتيدو ،ليل اخلطاب ،تر :عبدالرمحن الفهد ،دار جامعة امللك سعود ،الرايض ،ط،1
1439هِّ 2018م.
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 .5بو بيكر ،سيبونيل ايليج ،املصطلحات املفاتيح يف ليل اخلطاب ،تر :انصر بن عبدهللا بن
غايل ،دار جامعة امللك سعود ،الرايض ،ط1439 ،1هِّ 2018م.
 .6جاك موشلر ،آن ريبو  ،القاموس املوسوعي للتداولية ،تر :جمموعة من األساتذة إبشرا عز
الدين اجملدوب ،املركز الوطين للرتمجة ،دار سيناترا ،تونس ،ط2010 ،2م.
 .7جواد ختام ،التداولية أصوهلا واجتاهاهتا ،دار كنور املعرفة ،األردن ،ط1437 ،1هِّ 2016م.
 .8حسني مخري ،سردايت النقد يف ليل آليات اخلطاب النقدي املعاصر ،من ورات
االختال  ،اجلزائر ،ط1432 ،1هِّ 2011م.
 .9دارة امللك عبدالعزيز ،قاموس األدب واألداب يف اململكة العربية السعودية ،ن ر الدارة ،ط،1
الرايض1435 ،هِّ 2013م .598-597 1 ،كتبه :فواز بن عبدالعزيز اللعبون.
 .10دانيا ت اندر ،أسس السيميائية ،تر :طال وهبة ،املنظمة العربية للرتمجة ،بريوت ،ط،1
2008م.
 .11طه عبدالرمحن ،اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي ،املركز الثقايف العريب ،الدار البيضا  ،ط،1
1999م.
 .12عبداملنعم احلفين ،املعجم ال امل ملصطلحات الفلسفة ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،ط2000 ،3م.
 .13عبدالواسع احلمريي ،ما اخلطاب وكيا حنلله ،املؤسسة اجلامعية للن ر ،بريوت ،ط،2
1435هِّ 2014م.
 .14علي بن عبيدة الرتاين ،جواهر ال َكِّلم وفرائد احل َكم املنسوب ،قيق :عبدهللا بن سليم الرشيد،
كرسي الدكتور عبدالعزيز املانع ،جامعة امللك سعود ،الرايض ،ط1437 ،1هِّ 2016م.
 .15ابن قتيبة ،عيون األخبار ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،طبعة مصورة عن دار الكتب املصرية،
1343هِّ1925،م.
 .16كني هايالند ،اخلطاب األكادميي ،تر :سلطان بن حسني احلريب ،دار جامعة امللك سعود،
الرايض ،ط1438 ،1هِّ 2017م.
 .17مبارك مبارك ،معجم املصطلحات األلسنية ،دار الفكر اللبناين ،بريوت ،ط1995 ،1م.
 .18حممد التوجني ،املعجم املفصل يف األدب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط،2
1419هِّ 1999م.
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 .19حممد القاضي ،وآخرون ،معجم السردايت ،دار االنت ار العريب ،بريوت ،ط2010 ،1م.
 .20امليداين ،جممع األمثا  ،قيق :حممد حميي الدين عبداحلميد ،مطبعة السنة احملمدية ،القاهرة،
ط1374 ،1هِّ 1955م.
 .21أبو هال العسكري ،ديوان املعاين ،شرحه وضبطه :أمحد حسن بسج ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط1414 ،1هِّ 1994م.

اثلثاً الدورايت:

 .1عبداحلفيظ ال مري ،صحيفة اجلزيرة ،العدد  ،1077يوم الثالاث 1423 1 19هِّ
املوافق  2ابريل 2002م.
 .2عبدالغين عبود ،طبيعة اخلطاب الرتبوي السائد وم كالته ،جملة إسالمية املعرفة،
بريوت ،صيا 1423هِّ 2002م ،السنة  ،8العدد .29
 .3عبدهللا بن سليم الرشيد ،سقى هللا زمان أيب هند  ،صحيفة الرايض ،يوم السبت
1441 5 9هِّ املوافق 2020 1 4م.

رابعاً :الرسائل العلمية:

 .1عبدهللا بن سليم الرشيد ،شفيق جربي حياته وأدبه ،رسالة ماجستري ،إشرا أ.د
السيد مرسي أبو ذكري ،قسم األدب ،كلية اللغة العربية ،جامعة اامام حممد بن
سعود ،الرايض ،عام 1413هِّ 1993م.
 .2عبدهللا بن سليم الرشيد ،مقطعات األعراب النثرية إة هناية القرن الرابع يف املصادر
األدبية مجعاً ودراسة ،رسالة دكتوراه ،إشرا أ.د .أمحد بن حافظ احلكمي ،قسم
األدب ،كلية اللغة العربية ،جامعة اامام حممد بن سعود ،الرايض ،عام 1420هِّ.

خامساً :املواقع اإللكرتونية:

وح الرابطhttps://youtu.be/kZzD5bk2LSA :

 .1د.عبدهللا سليم الرشيد يف ثلوثية د .حممد امل
 .2ربيع القوايف مع الدكتور عبدهللا الرشيد الرابط األو https://youtu.be/dqCkJ6SpgRA :
الرابط الثاينhttps://youtu.be/AH93jgiuTCk :

***
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