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 قواعد النشر

 

( اوريةةةا يلد ةةةا موصدةةةا    ةةةسر يةةة)  ارب ةةةا مجلةةةا عةماةةةا محمةةةة  مودةةةس مةةة) لةةةا ا محلةةة م ا  م الةةة   م  

انى منشر م بو ث م الد ا وفق م ض ممط مآل  ا :  
ُ
 يدةاة م بوث م المي مةلجةماا. وت

 
ا
 يشترط في البحث ليقبل للنشر في املجلة ::  أول

 جسة م الد ا ومملنهج ا  ول ما مال جةه .أن يتسم مةألصة ا ومالمتكةر  ومل -1

 أن يلتز  مةملنةهج ومألاومت وم  لةئل م الد ا مملاتبرة في مجة ه . -2

 في م ت ث ق وم تخريج . -3
ً
 أن يك ن م بوث اق قة

 أن يتسم مة س ما م لغ يا . -4

 أال يك ن قس لبق نشره . -5

 م) موث أو رلة ا أو كتةب  ل مء أكةن ذ ك  لبة -6
ً
  غيره .   حث نفسه  أأال يك ن مست 

 : يشترط عند تقديم البحث :
ا
 ثانيا

 منشةةةةةةةره -1
ً
 يتضةةةةةةةد)   أن يقةةةةةةةس  م بةحةةةةةةةث  لبةةةةةةةة

ً
 اسةةةةةةةير ه م وم  ا مخت ةةةةةةةرة( و قةةةةةةةرمرم

ً
مشةةةةةةةف ية

 ااس  نشةر م بوةث   ال ااةس 
ً
  وم تزممة

ً
ممت ك م بةحث لحق ق ممللص ا م فصريا  لبوث كةم 

 م مفقا خط ا م) ه ئا م تورير .

 ( .A  4( صفوا مقةس  50  في حسوا  م بوث  أن يك ن   -2

( وأن يكة ن 14  حجةم  وم هة مم  Traditional Arabic( 17مملةتن    حجةمأن يكة ن  -3

  بةيس مملسةفةت مين مأللطر   مفرا( .

مةةم مص ةةل مةةة لغتين م ارب ةةا    ونسةة ا حةلةة ب ا   مطب يةةا مةة) م بوةةث     ا نسةة    يقةةس  م بةحةةث  -4

 ومحسة . أو صفوا   ومحنجليزيا  ال  زيس كلدة ه ي) مةئتي كلدا 
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: التوثيق :
ا
 ثالثا

   ضم ه مم  كل صفوا ألفلهة يلى حسة .   -1

  ثبت ممل ةار ومملرمعم في فهرس يصحق مآخر م بوث .   -2

   ضم ندةذج م) ص ر م صتةب ممل ط ط مملحقق في مكةنهة مملنةلب .  -  3

  رفق عد م م   ر وم رل مةت مملتالقا مة بوث  يلى أن  ك ن ومضحا عل ا .  -  4

 
ا
: ينةةس وروا ألةةدةء مأليةة   فةةي مةةتن م بوةةث أو م سرملةةا  ةةوكر لةةنا م  فةةةة مة تةةةري  م هجةةر   ذم كةةةن  رابعااا

م مت فى .
َ
 م َال

 
ا
وةةروع يرب ةةا و  ضةةم مةةين : ينةةس وروا مأليةة   مألعنب ةةا فةةي مةةتن م بوةةث أو م سرملةةا ف نهةةة  صتةةب م خامسااا

 ينس ورواه ألول مرة .
ً
 ق لين موروع ال  ن ا  مم مالكتفةء موكر ماللم كةم 

 
ا
م م بو ث مملقسما  لنشر في مملجلا م) قبل مثنين م) مملحصدين يلى مألقل.  :  سادسا

َّ
وص

ُ
  

 
ا
اةا م بو ث ماس ا سابعا

ُ
 ي  لدجلا .أو  رلل يلى م بريس مح صترون  CDيلى ألط منا مسمجا    : ت

 : ال تاةا م بو ث  لى أصحةبهة  ينس يس  قب  هة  لنشر .ثامنا ا

 
ا
 م) موثه . تمست   يشرم) مملجلا  و  نس تين: ُياطى م بةحث   تاسعا

 عنوان املجلة :

 رئيس  ورير مجلا م ال   م ارب اعد م مملرمل ت مةلم 

 5701ص ب   -11432م ريةض   

 2590261نةل خ   فةكس (   - 2582051هة ف : 

  www. imamu.edu.sa 

E.mail: Arabicjournal@imamu.edu.sa 
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 ملخص الدراسة:  

لألصمممم ش افةمممم: وق مل ال مري   الضمممم   ترُد يف ابب الضمممم مجلر  من  ملخ افامجلامجن الة   ن  
افةاصممما مل  مممصل افعصممماض م  د الضممم    ما  ضمريض مغاراد  ممم   الةمجلملضملرلض م مجلان افضممم ر  
فظ:ره يف ابب )ال  ك ن( م)ليس( يف االسمممممع ةمجفض مغاراد  ممممم   االتةر فني  افعنيمج ار ابل امض 

مجض متاسممم  الة   ر  مجض مهاوهمج ميف هضا الض ث دواسمممن  ضه افامجلامجنض ف ةمممس  خ  سمممضمجه
يف افنيىن مالصمممةنين الة   نق مري  ت صممما الض ث غ    من ملخ الةعمجل: ملة:مجل  نة  مجلان افصممم ش  
افةمم: وق يف ابب الضمم مجلر ليسممً  رم قمج غ  ري ا   ح  اصممي نض مغبمج هن  ممرب  ملخ الع سممص 

ن  رمج  ملخ اصممممممممييح غ  اصممممممممييض م نة  يف المةنض م حمض:مج رييمجس  ملعضص ض مود يف القرهن الكرميض ا:
 ضه افامجلامجن ريي نق  ض قق يف افسممممممممممم بض ا:ن ُتضممممممممممان  مي  هاوقا ملخ   ين افنيىن مالصممممممممممةنين 
الة   نض متؤدي ملنيمجينل ال ميكخ غ صممممممممممممج مج ف مهمجض م ن سمممممممممممضض:مج النيمج  تةمي   مج   افنيىن  ما 

مالقمجوئض اكأن افعكمم ُ ةممممممممممر    مج   الصممممممممممةنين الة   نض   مج  ن اي:مج غ  مجالق لضهخ السمممممممممممجملص  
 السمجملصل يف ت فر م  ه الكال  متا صة:مجض

 
  - افصمم ش الة   ن  -الضمم   افسممعر-الضمم   افةاصمما  -الضمم   افعصمما  الكلمات املفتاحية:

 احلضري –افامجلان 

 



 

 

 

 Violating Established Principles in Pronouns Causes, 

Consequences, and Grammarians’ Stance towards it 
 

Dr. Ramadan Khamis Abbas Alqastawy  

Department of Arabic - College of Arts 

King Saud University 

 

Abstract:  

A set of grammatical violations to some established principles emerge in 

pronouns, such as: pronouns occupying the positions of clitic pronouns, pronouns 

referring to omitted referents, singularization of third-person pronouns, mismatch 

between the pronoun and its referent in the context of “laa ya-kuunu” (not to be) 

and “laysa” (not), and the singularization of the dual pronoun for two nouns 

coordinated with “wa” (and). An examination of these violations is sought in this 

research, in order to explore the causes, the interpretation made by grammarians, 

and impact on meaning and grammatical structures. The research has come to a 

set of conclusions, some of which are:  violating established principles in pronouns 

is not a form of non-standard rules, but rather a form of language flexibility, which 

by analogy exists in Quran. It can be viewed as shifting from standard to standard. 

Such violation is considerably valuable to style as it has an addition both 

grammatically and semantically, and achieves meanings that cannot be achieved 

without it. It also reinforces the listener and reader’s mind, since the speaker 

engages the listener in the process of scrutinizing the speech aspects. 

  

key words: -Attached pronoun-Detached-Inferred pronoun- Grammatical basic 

rules- Deviation or violation-Deletion 
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 املقدمة 
ض مالصالق مالسال   ما    الضةرض  احل   هلل ال ا   اف   الارد الص  

 قق ق هل  م ص مجف    نير مفني   م ما -مسممصما هللا  مي  -سي      
الة   ن افسمجلي   ملخ  الض مجلر  من  ابب  يف  مود  ماالسعني مجالن    اق  

  جل من ملخ هضه ميف هضا الض ث دواسن  ض  ضصافعة   افة: و  لألصااي:مج تر    ض  المة  ن
 سضمجب هضه افامجلامجن   مجملن الكةس  خ  دانيين غ  الكعمجفن اي   ض  افامجلامجن

ا ض  تاس همجم  افسم بل   اليت  لقي نمالكةس  خ  مالصةنين   ُتكسض:مج  افنيىن  يف 
مغبمج افقص د ذ ر ملمج  ة:ض مت يالق  ض  مليس اإل صمجف ملقص  الض ثق  الة   ن

 لإل مجفن الض ث  سيسنيا  م ق   سضمجهمج مهاوهمج يف افسم ب  لمظمجهرق مبمج  كةس  خ
 ل   خ افسئمن العمجلين

 ( ؟  افامجلان) ممممممممممممممممافراد ف ملمج-1
 ( ؟ افص ش) فممممممممممممممممممم  ملمج افراد-2
 ( ؟ افة: وق ) ممممممممممممممممممم ملمج افراد فممممم-3
ابب  -4 يف  افة: وق  الة   ن  الق ا    اي:مج  مجلان  اليت  مجفن  الة مجذج  ملمج 

 ؟ الض  
 ؟   مجمملمج تاس هم ؟ ملمج مل ريس الة   ر ملخ هضه افامجلامجن-5
 ؟ افنيىنملمج  تر هضه افامجلامجن  ما -6
 ؟ ه افامجلامجن يف الصةنين الة   نملمج  تر هض-7
الض ث   ونُ ص ة مري   ؟  القيمجس  ما هضه افامجلامجن  ملخملمج مل ريس الة   ر  -8

مث دوسً ض  م طيت اي ض  خ سض  ا عيمجوي لم     مبق ملن حت تً اي:مج   
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 النحويني منهاأسباهبا وآاثرها وموقف   خمالفة األصول املشهورة يف ابب الضمائر
 د. رمضان مخيس عباس القسطاوي

مري   الض   ل  هنض  لألص ش افة: وق يف ابب الض مجلر  افامجلامجن من ملخ  
ض  مغاراد     الةمجلملضملرل ض  م  د الض    ما  ضمريض  افةاصا مل  صل افعصا

مغاراد  ض  يف االسع ةمجف(  ليس)  م(  ال  ك ن )  م مجلان افض ر فظ:ره يف ابب
الةعمجل: اليت مث أتيت اخلمجمتن ماي:مج  هم  ق      االتةر فني  افعنيمج ار ابل ام

 ق مذ مً الض ث ف ضً افصمجدو مافرا صض ت صا غلي:مج الض ث
ًُ  ض  مري  اتضنيً يف هضا الض ث افة:: االسعقرالن الع ميمن ملسمجلم  ماق  موتض

 ق  ترتي   لاين افخ ملمجلك
 : الدراسات السابقة

الض      ق  يف  فض رض  ال واسمجن  سأ عان  غ    ملمج   عق ه  لكين   ريرهمج 
 ل  مل     الض ث مملة:مج

الرامج نينل  افم  ال واسن   ال  ع و  سر  ضمجس  فنية انض  دواسن  " ل  مهن 
الضمج ث الكةس  خ    مج  مجمش اي:  (1)افةمج رق فر الض   مملر ني  يف لةن العةز ا"

الكرمي القرهن  يف  مملر ني   الض    فر  افةمج رق  ص ةوهمج ابحل  ث  خ  ض  ظمجهرق 
مث ا طمق ل واسن فنيض اآلاين اليت  مجفن اي:مج  ض  المةن ماالصطالحافةمج رق يف  
ل  افمشمج رق ريس ر  مميكخ تقسيم    ث الضمج ث  خ ظمجهرق افةض  هضه افةمج رق

  مت صا ق  افةمج رق يف العض   مالعأ يثل  ال مجينق  افةمج رق يف الني د غارادقا مت ةين م نيقمج
الةعمجل: ملة:مج  ال  ع و افل  غ   من ملخ  ا عضمج قمج  ن هضه  م همج مل ض  ةمج رق مل أتن 

م ن    ر ملمج  مجف ض  ختعص فس وق دمن   رى مغبمج  مجفن ملعةمجترق يف لةن العةز ا

 

 هق1423( وفيص افمش2( الني د)3حبث ملةة و يف اجملمن افود ين يف المةن النيرفين مهداهمجض اجملم ) (1)
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مال جي ز القيمجس ض  ملة:مج يف القرهن  مجن يف افةمج رق يف الني د غارادقا مت ةين م نيقمج
 ق فن ذلك  ؤدي غ  ا  ا يف االسعني مجش المة ي؛  مي:مج

 ل  واسن مدواسيت ملخ  :مجن ملة:مجم ض م الارق فر هضه ال
مال واسن  ض   نة دواسيت يف  مجلان الق ا   الة   ن افة: وق يف ابب الض  ل  افم 

ملضا اق  ض  افض  وق ملقص وق  ما افةمج رق يف ملر ص الض   يف الني د مالة  
ًُ ملسمجلا مل تنيرض  مج ال واسن افض  وق مل ا مري   الض   افةاصا ل  دوس

  م مجلان افض ر فظ:ره يف ابب ض  م  د الض    ما  ضمري  ضمل  صل افعصا 
 ق  يف االسع ةمجف( ليس)  م( ال  ك ن)
:ن تعةمجمش  مدواسيت ليسً  ضلك اض   واسن  مجصن ابلقرهن الكرميال ن  ل  ال مج ين

 ق  ملةن النيربافة: وق يف القرهن   مجلان الق ا   الة   ن 
افامجلان ملخ ريي ن  مجلين  ما افسم ب  و زن دواسيت  ما فيمجن ملمج  ضه  ل  ال مجل ن

 ق  ملخ  :ن افنيىن مالصةنين الة   ن
ال  ع و  ل  الرافنين غلي:مج دواسن  تع صا  الةعمجل: مل  ت صمً دواسيت غ   من ملخ 

 ق   سر
" افطمجفقن فر  ل  دواسن ال  ع وق مل:ر  مج ن زادق مهن فنية ان:  الثانيةالدراسة  

 ةيً هضه ال واسن ابحل  ث  خ ري ا     (1)"القرهن الكرمي  الض   مملر ني  يف
الني د   مريصرن افطمجفقن  ما ابيبض  الكرميافطمجفقن فر الض   مملر ني  يف القرهن  

ض ف  ن ال واسن مبق ملن حت تً  خ ملا:   افطمجفقن يف المةنض  العض   مالعأ يثم 
 

حبث ملةة و يف جممن هامجق احلضمجوق اإلسالملين   مجدميين النيم   اإل سمج ين مال واسمجن ال قمجاينض السةن   (1)
 هق 1431ال مجل ن  ةرقض الني د ال مجينض  ر س مشعمجف
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 النحويني منهاأسباهبا وآاثرها وموقف   خمالفة األصول املشهورة يف ابب الضمائر
 د. رمضان مخيس عباس القسطاوي

 خ ري ا    مث ا طمقً لم   ث  ض  يف االصطالح  مث  مصً غ  م ص تنير س  مج
ممل مً لضلك فضنيض ملمج  مجف يف ض  فر الض   مملر ني  يف الني د مالة  افطمجفقن  

 خ افامجلان مث ذ رن فنيض اآلاين اليت  مجف ظمجهرهمج  مجشاقمج  ض  القرهن الكرمي
الض   مملر ني  افامجلانض  فر  ال واسن غ   ن ق   مجملن تاس  هضه  مت صمً 

مل ا خ االتامجق   م نض  الة مجق مل  اردما     قمج  خ افطمجفقن فر الض   مملر ني 
م ن ا عالري  ض  فر الض   مملر ني  يف القرهن الكرمي    ر ملخ مل ا خ افامجلان

متضمجد تضمج خ  ا عالري  ليس  الض مجلر  فنيض  ملر ص  يف  ه   ض  افاسر خ  مغبمج 
 ق  ا عالري تة   ما ع:مجد

 ل م ض م الارق فر هضه ال واسن مدواسيت ملخ  :مجن ملة:مج
ً ل  افم  ا   ةي ال  ع وق مب ا خ  الض   مملر ني دواسن  مهضا مل  ض  التامجق فر 

غذ و ةزُن  ما  مجلان الق ا   الة   ن افة: وق  ض   كخ ملقص دقا يف دواسيت
 ق يف ابب الض  

 ةيً دواسيت فضيمجن ملمج  ضه افامجلامجن ملخ ريي ن  ض ق يف افنيىن مالصةنين ل  ال مج ين
 ق مه   ملر مل  كخ ملقص دقا يف دواسن ال  ع وقض الة   ن

ًُ ملسمجلا مل تض رهمج ال  ع وق مل ال  ال مجل ن مري   الض   افةاصا مل  صل  ل  تةمجمل
ال )  م مجلان افض ر فظ:ره يف ابب ض  م  د الض    ما  ضمريض  افعصا
 ق يف االسع ةمجف( ليس) م(   ك ن

 ق  ملمج دواسيت ا:ن  مجملن يف لةن النيربض دواسن ال  ع وق  مجصن ابلقرهنل الرافنين
فن ؛  يمةةقمج  خ  عمجل: ال واسن افض  وقا عالاقمج ف  ا عماً  عمجل: دواسيتل  الرافنين

 ق ملةطمق ال واسعر  عمس  



 

 

 
21 

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

" افةمج رق ل  مهن فنية انض  دواسن ال  ع و سالملن  مج ش السرةا ر:  الدراسة الثالثة
مري  دوس ال  ع و اي:مج افةمج رق يف ال وس المة ي    (1)يف ال وس المة ي يف النيرفين"

 ث يف اصم:مج افمش  خ افةمج رق لةن  حتض  ت  الص تين مالصراين مالة   نمبسع اي
 ث  خ افةمج رق الص تين  صا ال مجين حت ميف الاض  ال قمج م : د النيم مجف اي:مجماصط

 ق ميف الاصا ال مجلث حت ث  خ افةمج رق الة   نض مالصراين
 ق ري مالعةمجمش يف اف     ما   مهن هضا ختعمس ا عالاقمج فيمةةقمج  خ دواسيت

 
*** 

  

 

  ق 2011وسمجلن ملمج سع ض  مجملنين ملؤتنض (1)
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 النحويني منهاأسباهبا وآاثرها وموقف   خمالفة األصول املشهورة يف ابب الضمائر
 د. رمضان مخيس عباس القسطاوي

 مدخل 
 : حترير املصطلحات

ل مهنض  يف السط و العمجلين   رو ملمج حيعمجج غ  حتر ر ملخ ملصطم مجن النية ان
 ق مافة: وق ض مافص شض  مجلان

 :  املخالفة
المةن   ش   ق  (  افامجلان)  ملنيىن    مو  خ    العمَّةل ُ ل  ملة:مج   مل ويف ملنيمج م 
م لملسل  ق    (1) ممل  عضني ض  تملةل ة  ة ل   في   ي قمجش  لملسل االن   خ  مق  ض  الةنف

ًْ  اُس   خ الطنيمج ق    رض  ة ل  االن   خ الةنف ملال م لملسل  ق    ر ًل  م ل
 نيا شيئقمج ف ش ه رل  االن  لةاس 

م مي  امجفقص د ابفامجلان هةمج تر   صا ق    (2)
ش:رق ملة   ه ر  رياَّ  فصا  ملة: و  ض  ملة: و  تر   صا  همج  افقص د  مليس 

 ق  السعني مجش ح  ص يي
 :  األصول

 اةمل شنف   ص  صا مه   سااُ 
صمجو ذا  صاح متضً (   لُر ل )  م لُصال  مم  ض(3) 

افً  ل  مو ا   صيا  ض  افعار   مي   مجفب ابلةسضن غ  االفخل  مافصاُ ق    (4)موسخ
 ق   (6) سمجس  الضي  ق    مي  مملةةؤه الضي  ةضً ملة ل فالةن م صاُ  ض(5)الر ي

 

(1)  )  ق3/134القمجمل س احمليط ) لملسل
( صمممم (2)  ق251افنيجم ال سيط) لملسل
 ق 1/73النير لماميا ملمجدق ) صا(   عمجب(3)
 ق 318) صا(/3القمجمل س احمليط(4)
 ق122الكميمجن لمكا ي صمم(5)
 ق 20افنيجم ال سيط) صا( صمممم(6)
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 جملة العلوم العربية
 هـ )اجلزء الثاين(1443العدد الرابع والستون رجب 

ملة:مج(   صا )  اكم ن ملنيمجنح  شنفل  ت مو   ش   ق  ال ضمجن  م ض   ساا  ا 
 ق  مملمج  ُةضً ملة  م عار   مي ض  مافسمجس الضي  ق    مي  ح هض مالرس خ

الةمجلنين  ة  هةمج الق ا   الة   ن ال مجفعن الراسان  (   شافص)  امجفقص د فممممممممممممم
 ق  م مجف الة   مداوسي  يف ابب الض  

 :  املشهورة
مُشْ:رقل  افنيرمري  ُقمجشُ ل  افة: و شلْ:رقا  شمجهر  ض  شل:لرل  لْة:لُر  ماسم ض  ا:  

 ( 2)افنيرمري افكمجن مافض  ول  مافة: وق    (1)نيرمرياف  وة:  افم ق  افاني ش ملة: و  

ملنيرمريق   مملة: و  ش:   اراني   ما  م   ض(3)مو ا  ا عضمجه  غذا  سيا   شل:لرل 
ممسةن الة:ُر ش:رقا   (6)ا عةرل  ماشع:ر افملرق    (5) ذا  ل  اخلبل مشل:لرل  ق  (4)الةمجس

 ق  (8) ظ: و الةنف ما عةمجوهل مالة:رقق  (7)لضيمج   مش:رت 

تر  الق ا   الة   ن  ل  اإن افقص د ملخ  ة ان الض ث؛  مفةمجف  ما ملمج تق  
غ  ري ا   ض  ال مجفعن مالةمجلنين افنيرمان  ة   م مجف النيرفين مداوسي:مج يف ابب الض  

ش:رق    رى  رياَّ  ح   ض  ملة:مج  غ    رى  ري ا   ص ي ن  تر   افقص د  مليس 
 ق ص ي ن

 

(1))  ق 4/432لسمجن النيرب )شل:لرل
(2))  ق65-2/64القمجمل س احمليط )شل:لرل
(3))  ق 4/432لسمجن النيرب )شل:لرل
(4) )  ق2/363 عمجب النير لماميا )شل:لرل
(5))  قق 4/432المسمجن )شل:لرل
( صمممم(6)  ق 498افنيجم ال سيط ق)شة:ةرة
(7))  ق65-2/64القمجمل س احمليط )شل:لرل
( صممممممم(8)  ق498افنيجم ال سيط )شل:لرل
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 النحويني منهاأسباهبا وآاثرها وموقف   خمالفة األصول املشهورة يف ابب الضمائر
 د. رمضان مخيس عباس القسطاوي

 مري   الض   افةاصا مل  صل افعصا 
مث افعصا الضمجوز  ة    ري ض  ف     صر؛  افصا يف الض مجلر ه  افسعر

ض مث افةاصا  ة  تنيضو االتصمجشض  ف     صر ملخ افةاصا ؛  المضس ابالسععمجو
ًُ ل   قمجشفا  ض   ربل   ل  اال  قمجش م مي     ض (1) لاظقمجف   مل م  ملنيىن م  صر  ؛   رف

جينف اتصمجل   امجلقمج  ق  ال  غذا  ملكخ  ملةاصالق  هضا ق    (2)الض    ممممج  مجلس 
  ل(4)لمه  ري ش محي  افوريط (3) سيض     مودهملمج افة: و افصا 

  غاي مج  غليك  ىت فمةً  
أب    رموق الةمجه   هضا  سيض     ما  افخ  ض  مري   كم  ذلك  يف  متضني  

م ف  الب مجن    ض(8)مافخ الةجري  ض(7)مال  مج يين  ض(6)م ف   من الامجوسن   ض(5)السراج
 ق  (9)اف ضمجوي

 
 ق30 – 1/29شرح الكمجاين لمر ا  (1)
 ق 1/91مشرح افمش ين   421الا ال  مالق ا   لم  مج يين صم  (2)
 ق2/362الكعمجب  (3)
ض مشرح العس:يا 2/120ض مافص ش  2/362ملخ ملةط و الر زض مه  حل ي  افوريط يف الكعمجب    (4)

 ق مريضم ل 1/149الفخ ملمجلك 
  تعك  ةس تقطص افوا مج 

مالنيةسل الةمجرين الق  ن الة   ق اليت تق ى  ما الس  الك  ق م)افوا (ل الني د الضي  سعمج  ف ق المسمجن 
 ) ةس(ق

 ق2/120افص ش  (5)
 .28م ص (6)
 ق421الا ال  مالق ا   صم  (7)
 .1/58 ملمجيل افخ الةجري  (8)
 ق700اإل صمجري صم  (9)
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 جملة العلوم العربية
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م ما  ض  ملكة  جينيم  ريميالق ض  يف اخلصمجلص ال  صا  ابلضرموق  (1) مافخ  ين
 ما  »فمج  مج  ا ملىت ري وما    ل(2) جملنف الض   افةاصا يف مل  ص افعصا هةمج فق ل 

    ا ض  ام مج  مجن  ضلكض  حم   كم افعصا؛  مل أيت ا ملكمج   ابفةاصاض  افعصا
  مج ريمض ا اليمجف غ   ض  ملة   ن  مجفما يف فنيض اف ا ص ابفةاصا يف مل  ص افعصا

مالالعمْ لىض ال ام يف حن  الةلْرملى
 ق لك رق د  ش اليمجف  ما ال ام يف المةن« ؛(3)
ض فا  نيم  رييمجسقمجض   ك ن مري   افةاصا هةمج  رموقهضا ممل  رتض الز مجج  ن  

 ق   ىت فمةعك غاي مجل  ن العق  ر (4) اةس  غلي  افخ  نييش
ا لمض   افةص ب يفت  (  غاي مج)  ايك ن الض   افةاصا ( ق فمةعك)  ي ق

مغبمج يف  ضري افض ش  ض  اميسً الضرموق يف م ص افةاصا مل  ص افعصا ض  م مي 
 ( ق فمةعك) افةص ب يفمه  الض   ض ملة 

تق   ملمج ل   ن الضي سل:َّا  ضري افعض   يف تق  ر الز مجج   ض م يل  مالضي
 ل    شُّ يف ري ل  ريضم 

   تعك  ةس تقطص افوا مج   
الضرموق  ة     ض(غليك)  م ضا يف ري ل  الضيً  خ   ةمل  ملنيا هضا ملمج   رج 

 ق الز مجج
 

(1) 2/194 . 
 .1/195اخلصمجلص  (2)
 ف لً ال ام ملخ اليمجف اي: مج؛ فن اليمجف ال  اسم  ما مزن )املنْيملا( مافصال شراي ماعيمج؛ ف   ملخ    (3)

 ق589/ 4) اعيً(ق  را صل شرح افخ  قيا 
 ق 3/102شرح افاصا  (4)



 

 

 
26 
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 : يف هذا األسلوبأثر خمالفة األصل املشهور  
هةمج افةاصا  ابلض    افعصا    العنيض   يف  مل  صل  فيمجن  ض  افنيىنل   تر  ض  

 ؛ ( )  ملة   ة  العنيض  ابلض   افعصا  ا ن افامج   اي     ر  ض وق ل  ذلك
مالةمج ر هةمج    ض( )  ملخ  مج   ر  رماق (  غاي )  مض  ف    م مج زاد افضىن زاد افنيىن

اق      ه ملاني الق ف   ما الامج ا  ض   ر    ن  ؤ   مص ش الة ق لم امج  
 ل يف

   تعك  ةس     
 ل اقمجشا ميف الضيً الضي فني ه ري      ه جمرموق 

  غليك  ىت فمةً غاي مج   
ليك ن  ؛  مفني  ذلك  ب ابلض   افةاصاض  مالعق مي دليا االهع مج  ماال عةمجف

 مي: مج    ايةمجس  العأ ي  ماالهع مج  المض خ فىن الةمج ر ض  اافامج      ر  ض وق 
مملخ  :ن   رى اإن ض  هضا ملخ  :نق  الكال   ما سةخ ما     ايجريض       

الض    ملخ  :ن  ن  ريي ن   رى  ل   افقمج   هضا  افةاصا يف  العنيض  ابلض   
الظمجهر  »افةاصا  ريرب غ   ل  ال  مج يين ق ش    ض(1)الظمجهر افةاصا  شض  ابالسم  

 س  هضا  ن ض   ما العأ ي  ماالهع مج   مج ام مج  مجن الكال  ملضيةق ض  ملخ افعصا«
؛  مفمج مل  ع كخ  بَّ ابلض   افةاصا  ض(فمةعك)   نيب الةمج ر ابالسم الظمجهر يف
 ق ف    شض  ابلظمجهر ملخ افعصا

 ت  ي   (  غاي )  ملنيا ملمج تق    ضر م مجهن ملمج  سض  افخ  نييش لمز مجج ملخ  ن
 ( ق فمةعك غاي ل )مالعق  ر( فمةً) يف لم ض ر

 

 ق1/58ض م ملمجيل افخ الةجري398الا ال  مالق ا   صم  (1)
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ري ش ذي   يف  مجا عما ا   ضق ض  فوريطيف ري ش محي  ا  الة مجق  هضا م  مج ا عمس
  ل(1)اإلصضص الني ماين

  كأَّنا يوم قـُراى إنـْ 
 

 
 

 
 

ا نقتل إايَّن    َنم
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

افعصا هةمج  مل ريص  (  غاي )   ما مري   الض   افةاصا  (2) سيض   اق   كم  
  افخُ ل  متضص سيض    يف هضاق   قعا   اسةمجل  م مجن القيمجس  ن  ق شض  أب    رموق

افخ  ينق    (4)  صا و  مافخُ   ض(3)السراج مل ريص   (5)م رى  هةمج  افةاصا  مري     ن 
 ق لكة  ريمياض افعصا ح     ش  ما الضرموق

الض    ل  م ري شُ  اسعني مجش  تقعضن  الة   ن  الصةنين  هةمجغن  مري  ض  افةاصا 
ل  فيمجن ذلكض  ريضيي  هةمج    رى  ن اسعني مجش افعصا   غذ؛  هضا  (6)  م ي افخ الةجري

الانيا ال  عني ى امج م  غ     ه    فنة ؛   قعا   اسةمجل  ن  ق الكال   ن  ق ش
 

 3/102ض مشرح افاصا  1/56ةجري  ملخ ا زجض مه  لضي اإلصضص الني ماين يف  ملمجيل افخ ال  (1)
 مذ ر ريضم ل 

 لقينا منهُم مجعا  
 

 
 
 

 

 فأويف اجلمع ما كاَّن 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 ن افخ  ين   3/32ض مز م  قق شرح الكمجاين  2/194م سض  افخ  ين غ   يب جبيمن يف اخلصمجلص  
 يب جبيمنض م سض  سيض      سض  يف اخلصمجلص غ  ذي اإلصضص الني ماينض ماحلمجصا      سض  غ   

 ق م)ريُمرَّى( مل  ص يف فالد فين احلمجوث فخ  ني ق 2/362لضنيض المص ص يف الكعمجب 
 .2/362الكعمجب  (2)
 .2/120افص ش  (3)
 . 2/19شرح اجل ا الكض   (4)
 . 195ض 2/194اخلصمجلص  (5)
 .58-1/57 ملمجيل افخ الةجري  (6)
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 النحويني منهاأسباهبا وآاثرها وموقف   خمالفة األصول املشهورة يف ابب الضمائر
 د. رمضان مخيس عباس القسطاوي

ض مال  ْ رملُفينض   رفْمُعينل  اال تق ش ض  غال  ن  ك ن ملخ  انيمجش النيمم م احلسضمجن مالظخ
ملكخ القيمجس  ض  مال ز     لرلفلُ  إب مجدق الض   غ  ز  ض   لرلفْمعلكل فاعي العمجفمال  

ًُ  اسن ل   ن  قمجش ًل  اسلكض  رف مغبمج مل  عني َّ ض   رب  اس   مز    ض  م رف
امجسعني م ا ض   ن  ك ن الامج ا ملاني الق يف الماظ   راهنل ؛  الانيا غ      امج م 

ملخ  ن  الةمج ر  مفمج مل  ع كخ  ض  يبم زل همج ملةزلن اف ةض  يف مل  ص الض   الةاس
اف  ص(  غاي )  م صض   قعُا   اسةمجل   ق ش افةاصا  شض  ؛  هضا  الض    فن 

م مي  امجسعني مجش    ض( )    شض  أب اسةمج ملخ(  غايَّ )  امض  ابلظمجهر ملخ الض   افعصا
 ق  الض   افعصا هةمج ريضيي

  ال ميكخ  ن أييت ف    »  ل(1)يف هضا اقمجش  الةجري  مري  تضص افُخ  نييش افخل 
اكمجن  ق   ن ض  ف    عني ى انيم  غ     ه افعصا؛   قعمةمجل  ايق شض  ابفعصا
فن افةاصا مالةاس  ةر مجن يف اال اصمجش م قنيمجن مبنيىن  ؛  قعا   اسةمجل   ق ش

ام مج  مجن افعصا ال  ض  مملمج   رملً غال غاي ض    رملً غال  اسك  ملمج ل  حن  ري لك
اسعني ا    مهمج ؛  م مجن الةاس مافةاصا ملرادارق ق ق ق ق  ميكخ مري    ه:ةمج

 ق «مل  ص اآل ر يف
 ل اسعني مجش الض   افةاصا هةمج ملعنير فملر خ  ن (2) هضا م رى افخ ملمجلك

 ق  ماريص مل ريص   اسةمج( غاي ) ملمج تق   ذ ره ملخ  نل أوهلما
  لم قرمن فم  ملمج  نيم  ملسمجمايق (  غبمج)   ن اي  ملنيىن احلصر افسعامجد ملخ :  اثنيهما

م رى افخ ملمجلك  ن  ق  مث(  غال)    مج  سخ فني ض  هةمج(  غاي )  ا سخ مري    ض(غال)
 

 فعصرريق  3/103شرح افاصا  (1)
 ق 149-1/148شرح العس:يا  (2)
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 مملخ هةمج اق   مجب  ما الز ةريض  ا عق  شضمذه اق  مهم  ملخ  م نة ض  هضا ملطرد  

الضرموان ملخ  الضيً  ابل همض    َّه  لضلك  تضصق  ممصا     ( 1)افمش ين  مري  

 ق ملعنير  مج اسعني مجش الض   افةاصا هة ش أبن الق ملمجلك يف افخل  (2) مالسي  ن
فن الض   اصا  خ  مجملم  ؛  مال  رموق اي   مججينيا الضيً رييمجسق   (3)مالر ن

مهضا مممج  سعني ا اي  الض   ض   ملمج  قعا غال غايل  اكأ   ريمجشض  نيىنيف اف(  غال)  فم
م قص  ض  امجلض   افةاصا ه  ملمج  ضع   ف  يف الةطق ؛  فال  رموق  مج افةاصا رييمجسق 

 ق   (4)مملمج ريمج  غال   ض    ملؤملخل حن  اا عيمجوق ( غال) فني 
مري  مهم ض  غ  الز مجج  (5) صا و  مهضا الضي ذه  غلي  الر ن  سض  افخُ 

الكمجاين شرح  الةضمذ  ض(6) قق  الضيً  ما  حي ا  الر ن  ل ري    ؛  از م  ن 
فيمجن  ض  مهضا الضي ذه  غلي  ال  سمج    مي ق  الض   افةاصا مل ريص افعصا

الر نل  ذلك اليت  (7) ن  اف ا ص  اال اصمجش   ع  ث  خ  اي:مج  مذ ر  ض   عنير 
 ل  ممل ةا لضلك فضيً ذي اإلصضص الني ماين( غال)  ن  قص فني ل ملة:مج

 كأَّنا يوم قـُراى إنـْ 
  

 
 

 
 
 

 

ا نقتل إايَّن"    .  َنم
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 ق يف افنيىن(  غال)  فن الض   اصا  خ  مجملم  فم؛  مجامجلر ن جينيا الضيً رييمجسق  

 

 . 1/92شرح افمش ين  (1)
 . 1/209ا  ص  (2)
 ق 3/32شرح الكمجاين  (3)
 ق1/98العصر ي  (4)
 ق 2/17شرح اجل ا الكض   (5)
 ق374همجملش  3/32 (6)
 فعصرريق 32 – 3/31شرح الكمجاين لمر ن  (7)
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اإلصضص    يف ري ش ذي  مجما  ق (  غاي )  افةاصاالض      اسعني مجش  م ض م  تر
؛  لةرافن ملمج  ق ش؛  اوق ملخ  :ن  ن الةمج ر  ر    ن  ك ن     الةاس    ر  ض  

ض  هضا ملخ  :نق   ما زايدق افنيىنفن زايدق افضىن ت ش    ؛( )  ف ش(  غاي )  انيب فم
؛  مملخ  :ن   رى اإن العنيض  ابلض   افةاصا هةمج  أ   تنيض  ابالسم الظمجهر

الة؛   قعا   اسةمجل  فن افصا  ن  ق ش مج ر فمج مل  ع كخ  ن  فيمجن ذلك  ن 
غال  ن  ك ن ملخ  انيمجش ض  امج م  غ     ه  فن الانيا ال  عني ى؛  مج قعمةل   ق ش

مفمج مل  ع كخ  ض   قعا   اسةمجل   مجن  مي   ن  ق ش؛  احلسضمجن  م الظخالنيمم  م  
 ق ف    شض  ابالسم الظمجهر ملخ افعصا؛  لبَّل ابلض   افةاصا

افةاصا   اق  ابنل  الض    افة: و ابسعني مجش  تق    ن  مجلان افصا  مبمج 
فة: و  ام ن اسعني مجش افصا  ض   مي  ا  يمجس حتُ م    يف الق  مجمل  صل افعصا هةمج  

  ال  ؤدي ملمج  ؤد   اسعني مجش الض   افةاصا ملخ ملنيمجنح   يف هضه الة اه  افض  وق
 ق   ر   افعكمم غ صمج مج لمسمجملص مالقمجوئ

 عود الضمري على حمذوف 
ض ليُمنْيململ افنيىن م عضي افراد؛  افصا  ن  ني د الض    ما ملض  و يف الكال 

تنيمج  ُه    مل   ﴿  ل(1) ريمجش  ريل ةو ل تق    امج مجفمللةلمجزملشل ﴾  القل لرل  غ  ملض  و  ض وا نين 
ر الةمجل ال امجفصا تق مي ملُ  ايني د الض   ض  غال  ن هضا افصا ري  ُُيلمجلسق    (2)سةمل

  »مسنيةمج ل(3)اقمجشمج ملخ ذلك ذ ر سيض    شيئق مري  ض  ما ح  ملض  و يف الكال 

 

 . 39س وق  س ملخ اآل نل  (1)
 .1/156شرح العس:يا الفخ ملمجلك  (2)
 .2/345الكعمجب  (3)
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ض  و  ع  يف  مجش  ضا م ضا ملمج ملة:م ملمجن  ىت  ل   ق ش  اف ت ق همفنيض النيرب  
ملغملْن ململخ  لْهامل    ﴿ل  ممل ا ذلك ري ل  تنيمج    هض  ملمجن  مغبمج  ر   ملمج ملة:م ما    

  ( 1)اف اشُ متضص سيض    يف هضا العق  ر  ق  مللْ تمل مل ﴾«الكملعلمجبمل غال لليُمْؤململةلخة فمل مل ريلضال  

 ق  (2) مالز مججُ 
الكعمجب غال مهللا  مملمج     ملخ  ها  ل   ن  ك ن العق  ر  (3)الس ر م  َّز  
ف  افمشق  ليؤملةخ  العق  ر  مفر  فية   صانُ (  ملخ  ها)   نل  مالارق  فضع     هةمج 
ملر صُ   ض(   )  تق  ره   ضمري احملضمان ض  الض    مه   القس ين  اجل من  ماخلب 
 فر ص الض    صان  ( غال ليؤملةخ ف  )  اإن ري ل ض  ملمج  ما العق  ر افمشض م  اهمج
 ق احملضمري

غذ  رى ض  ه ر ح  ملمج تق    ملر ص الض   احملضمري يف اآل ن ري ش  ميف حت     
مغن ملخ  ها الكعمجب مللْخ  ل  اف ص لن مالعق  ر(  مللخْ )   ن احملضمري ه   (4) الاراف

 ق غال ليؤملةخ ف 
الض  (     )  غن  نيال  م ري ش ملر صل  تق  ر   افق وق  ملخ  ( مللخْ )   م  
ض  يف  ا  ان    م  االسع ةمجف  ملطم ب  (     )  مذلك ملخ  :ن  نض  اف ص لن

تق  ره يف   ال :ُ مملخ هةمج سل ض  غال ز      ملمج ريمج       ل  مافنيىن ض  ملمج ريمج  غال ز    ل  حن 
مغن ملخ  ل   ي  ملغملْن ململخ  لْهامل الكملعلمجبمل غال لليُمْؤململةلخة فمل مل ريلضال مللْ تمل مل﴾﴿ ل  ري ل  تنيمج 

 

 . 1/239ملنيمجين القرهن  (1)
 . 2/129ملنيمجين القرهن مغ راف   (2)
 . 2/459ال و افص ن  (3)
 . 1/294ملنيمجين القرهن لماراف  (4)
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  اإن تق  ر مملخ  :ن   رى  ض  هضا ملخ  :نق  غال ليؤملةخ ف    ها الكعمجب      
ض   ش  مي   ن االسع ةمجف ال  ك ن غال فني  متمج  االسم؛  اف ص لن اي  فُمنْي   (  مللخْ )
ملخ  ها الكعمجب    مغنْ ل  اإذا  مجن العق  رض  اف ص لن ال تعم غال فصمع:مج(  مللخْ )  م

غال )  مهن ري ل ض  صمع:مج  ريضا جمنف(  مللخْ )  خْ  ك ن االسع ةمجف ململ ض  مللْخ غال ليؤملةخ ف 
 ق   (1)جي زمهضا ال  ض(ليؤملةخ ف 

الض   يف  (2) افاسر خم رى فنيض   ؛ غ  سي    يسا  وا ص  (  مل ت )   ن 
  م صمن ض  م قعا اخلةز رض ايكسر الصمي ض  ف    ةزش يف ه ر الزملمجن غ  افوض

ل  ملخ الي: د     مجن ملكضابق   خْ ايؤملخ ف   يةئض ملل ض  ممي ن م قبض  ي  مس اف: 
فن ؛   نلظمجهر اآل   مجلس    هضا أب ة   (3)الب مجن اف ضمجويمري  ودَّ  ف   ق  مالةصمجوى

مل ت   –تنيمج     –هللا   ريضا  ف   ملة:م  ؤملخ  الض خ  ض    م ةمج  ن  الق  يف  ر  نة 
 ق  ملة:م   ك   ن يف ه ر الزملمجن ريميا  

غ  سي       مي  السال   م(   يسا)   ني د غ  سي  (  ف )  هضا مالض   يف
     -    -مج خ  ؛  فن ملخ  ار فةيب؛  ما       نة الق لر  (4)  رى الز مجج  م 

 ق مهملخ ملخ  يث ال  ةاني  اإلميمجنض ريضا مل ت       مجن  ما  الش
مالضي  ض م يل ق  غ  هللا تنيمج (  ف )    از و    الض   يف  (5)الس رمزاد  

 ق  لعق   ذ ره  ني د غ  سي    يسا  ( ف )  ن الض   يف
 

 . 2/460ال و افص ن  (1)
 . 6/17تاس  الطبي  (2)
 . 1/250الضيمجن يف حر   غ راب القرهن  (3)
 . 2/130ملنيمجين القرهن مغ راف   (4)
 . 2/460ال و افص ن  (5)
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 يف هذا األسلوب  خمالفة األصل املشهورأثر 
ؤتر يف افسم ب  تني د الض    ما  ضمري   مجلان افصا افة: و هةمج ف
ؤدي غ  غ  مجش ذهخ السمجملص  مج ت  ملمج افنيىن اإه ض  ملخ  :يت افنيىن مالصةنين الة   ن

مملكمج   الض    ملر ص  لع      يفض  م قم   ما عصمجوقاذلك      مج  ن  ض ختاياقمج 
ماسعةةمجفق فنيمم افامج   ض  ختاياقمج»اكا ذلك  ضري    ل(1) سيض   ملضلك  ق ش 

 ق  «مبمج  نيين
غال ليؤملةخ ف  ريضا  )   اإ    رت   مي   ن تك ن  منض  م ملمج  تره يف الصةنين

الض   احملضمري(  مل ت  الصان فر ص  العق  ر؛  يف مل  ص  ملخ  ها    مغنْ ل  فن 
ض   ص ري مهضا ملضين   ما جت  ز الة   ر  ضري افق  غال ليؤملةخ ف   الكعمجب      

ق    (2)(ململخْ )  فن افةني ن فنيض ملمج ريضم  ملخ جمرمو فم؛  مغريمجملن  نيع  اجل من ملقمجمل 
   ل(3) الةمج رممل م  يف ذلك ري ش 

   نهما وما الدهُر إال اتراتن فم
  

 
 

 
 
 

 

 العيش أكدحُ  يأموُت وأخرى أبتغ  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

ملمج   ة ه سيض    ملخ ري ش  ممل م   ق  ا ضري افةني نض  مج اتوق  مل ن  ر   ا ة:
  ل(4) الرا ز

 

 .2/346الكعمجب  (1)
 ق 3/128ما  ص  347 – 2/346 را ص شرح الكمجاين لمر ن  (2)
ض مشرح  فيمجن سيض    2/346ض مالكعمجب  24ملخ الط  اض مه  لع يم فخ ملقضا يف د  ا   صم    (3)

ض مالمسمجن )  ح( ملنيج  السم يل يف مسط الآليل صم 634ح ش اه  اإل ضمجح صم  ض مشر 2/114
 ق 205

ض مفيب 6/19مل   م حل ي  افوريط يف ال وو    63ض  5/62الر ز حلكيم فخ ملنييَّن يف  زا ن افدب    (4)
 ق 61ض 3/59افس د احل مجين يف شرح افاصا 
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   لو قُلتم ما يف قومها مل تِْيثمِ 
  

 
  

 
 

 
 
 

 

 يـمْفُضُلها يف حسٍب وِمْيسممِ  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 ق  ا ضري افةني نض      اضم:مجل  ي
غملال للُ    مل مللمج ململةةمج﴿    ل(1)تنيمج ري ل   ل   ما  ضمري  مممج  مجد اي  الض  ُ هضا م 

 مملمج ملةمج      ل   ما  ضمري مالعق  ر(  ل )   مجد الض   يف  اق ﴾  مللنْيم    مللقلمج    
ق  مملمج ملةمج     غال ل  ملقمج  ملنيم  «ل  »افنيىن  ل(2)  ق ش الز مججق  غال ل  ملقمج  ملنيم  

ق احملضمان اليت  ني د  مي:مج الض  (     )  لممم  صان(  غال ل  ملقمج  ملنيم  )  م مي  ام
 ق  ملةمج« ملمج      ل » ي ل(3)الضمجري يل م ق ش 

ام مه    صان  (  ةَّمج ململ )  م مي   احملضمري  الض    افرا    ما  (     )  فر ص 
»م ضري افضع      ل(4)الس رريمجش    ض(ل  ملقمج  ملنيم     غال)  ماخلب ري ل ض  االفع اف

 ق  م ة ي   از ال  :رق اصيي«  ي   ( خْ ململ ) ملص
ْةُكم غملال    ملغملنْ ﴿    ل(5)تنيمج ري ل     مملخ ذلك   ضقمج مهللا    –  العق  ر﴾  ملاوملُدهلمجململ

مبراده غال ماودهمج  مغنْ ل  -  مم  تق  ره  (6) الضمجري يل  م رىض  ملةكم      مغن ل   ن 
 ق  ب( ماودهمج) صاع  م( ملةكم) مض ملضع  (    ) امض ملةكم     غال ماودهمج

 

   ق71س وق الصمجامجن ملخ اآل نل  (1)
 . 2/129ملنيمجين القرهن مغ راف   (2)
 . 2/257 ةس افةكالن   (3)
 . 5/516ال و افص ن  (4)
 . 71س وق ملرمي ملخ اآل نل  (5)
 ق 2/82 ةس افةكالن   (6)
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مجُدما   ﴿ ململخل   ل(1) تنيمج ري ل   ل  ممممج  مجد اي  الض    ما  ضمري   ضقمج الةضمل خل هل
نيمل مل ﴾حُيلرةُا نل الكلمململ  ض  مجل ق  ما مل ص ري  ضمري(  حيرا ن)  يف  امجل ام  لْخ ملل لا مل

 ل(2) الز ةري   ق ش ق  مل ا ني حيرا ن الكمم  خ    ملخ الض خ همجدما ري    ل  مالعق  ر
ل صان ملضع    ضمري تق  ره(  حيرا ن)   ما  نة ض  ملضع    »جي ز  ن  ك ن  الملقمج

( ململخْ )  اف ص ري فني   » م ضري  ل(3)الس رريمجش  ق  همجدما ري   حيرا ن«ملخ الض خ  
  ار ق  ل   ي ض  مج  ريمج ةة مج ظلنيلخ مململ ةة ململ ل  مغن  مج ً الصان انيالق  ق  مض  العضنييضين  مجلز

م مي   ك ن  ض  اف ص لن(  مللخْ )  ملر ص الض   احملضمري هةمج   (4) الارافمري َّو  ق  «خل نيل ظل 
الض خ همجدما مللْخ  ل  افنيىن الكممملخ  يف ملضع   (  مللخْ )  مالنيرب  ض رمنض  حيرا ن 
 ق  الكال 

ًل  ريم افسمجلي   اإن  مل ا هضه  احملضمري يف  الض    ؟  يس  ُمنْيررُي ملر ص 
 ًُ ملخ القرالخ الماظين مافنية  ن  ُمنْيرلرُي همج ملر ص   ا  دق   (5)   د افخ ملمجلكل  ريم

 ل الض   احملضمري مهن
لم قما﴿    ل(6)مملخ ذلك ري ل  تنيمج ض   مي   سقمج  ن ُ سضق الض   مبمج   ش  ل  افم 

اسعةةمجفق  ة:مج حبض و   ؛(زليامج)  امم  عق   لاظ،  ﴾  ِهيم رماومدْتِِن عمْن نـّْفِسي
 ق مج يف احلسملنيةمجه 

 

 . 46س وق الةسمجف ملخ اآل نل  (1)
 .1/506الكةمجري  (2)
 . 2/371ال و افص ن  (3)
 . 1/127ملنيمجين القرهن  (4)
 ق159 – 1/157 را ص شرح العس:يا  (5)
 . 26س وق   سس ملخ اآل نل  (6)
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 النحويني منهاأسباهبا وآاثرها وموقف   خمالفة األصول املشهورة يف ابب الضمائر
 د. رمضان مخيس عباس القسطاوي

مج ن  ُ :  الثانية ِإَّّن  ﴿    ل(1)مملخ ذلك ري ل  تنيمج   سضق الض   مبمج   شُّ  مي   ملم ق
لمِة   ؛   خ ذ ر لاظ   يناسعة  غ  القرهن الضي  وا ص    امجلض  ُ القمدر ﴾أمنـْزملنماُه يف ليـْ

 ق حلض و ملنيةمجه يف النيمم
   ل(2)الطمجلنمذلك  ق ش  مجمت ض   ضل مج ل فض ر ملمج صل   ن ُ سضق الض  ُ : الثالثة

   عن الفت  الثراءُ  ِنيُغلعمرك ما 
  

 
  

 
 

 
 
 

 

 وضاق هبا الصدرُ  إذا حشرجْت يوم ا 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ملض  وق يف   مهن ح ُ (  الةاس  م الرمح)  غ (  الضمجف)  انيمجد الض   اجملرمو فم
 ق فهمج  زف ملة  ؛(الاىت) اسعةةمجفق فض ر؛ الكال 
افض  و  :  الرابعة الض    اإن اجلزف   ش  ض   الق ري  سضق فض ر  زل  ن  ك ن 

   ل(3) مملخ ذلك ري ش الةمج رض   مج   ش الكا  ما اجلزفض  ا الكا م 
   ولو حلفْت بني الصفا ُأمُّ ممْعممر

 
  

 
  

 
 

 
 
 

 

برّ هتومرو   ابهلل  ميينها ا   ْت 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

مالضي   َّز هضا  همج  ض  مهن  ضمان(  ملكن)   ما   مجل   (  ملرمهتمج)  امجلض   يف
 ( ق  افرمق) م( الصامج) لم  ا  

مبسع ن  ُ :  اخلامسة ملمج  مجالسعةةمجف  ف     الض    لصمج    ملمج  مز   خ  ض ر 
لمُه ِمن أمِخيِه شيٌء فماتـّبماٌع    ُعِفيم   ﴿ فمممنْ   ل(4) تنيمج مملخ ذلك ري ل   ض  ملسعمز 

 

 . 1س وق الق و ملخ اآل نل  (1)
ض مالةنير 261ض مالصمج يب يف اق  المةن صم  199ملخ الط  اض مه  حلمجمت الطمجلن يف د  ا   صم    (2)

 ق1/252مالةنيراف 
 . 1/158ملخ الط  اض مل  ريس  ما ريمجلم ض ما ظره ح  ملةس ب يف شرح العس:يا   (3)
 . 178س وق الضقرق ملخ اآل نل  (4)
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ض اأحىن ذلك  خ ذ رهض   سعمز   مجايقمج(  ُ ان)   ِبِِْحسماٍن ﴾فـاِبملمْعُروِف ومأمدماٌء ِإلْيِه  
 ( ق غلي ) مو نيً غلي  ا مجف ملخ

الض   ن  ُ ل  السادسة  ض ر ض  ا  م اسع ضمجوق    رقاذ ض  ض ر ملمج  صمج   ملر ص 
مذلك حن  ري ش  ض  فض   اتةر ملقص د ه مج افض  و م  ه  اخلب م  ه ملعم قا
   ل(1)اف ق  النيض ي

   إذا ميمامُت أمر ا  يوما أدر 
  

 
  

 
 

 
 
 

 

  أريُد اخلريم أميُّهما يليِن 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

السع ضمجوه ابفض  و م    صال يع   ؛  سعةىن  خ ذ ر الض  ري   ُ ل  السابعة
حن   ض  ل  تنيمج مذلك  ِإىل    ﴿  ل(2) ري ل   فمِهيم  ال   أمْغَلم أمْعنماِقِهم  يف  جمعمْلنما  ِإَّّن 

فهمج تصمج   ؛  مهن  ضمان(  اف  ي)   مجل  غ (  هن)  امجلض    األمْذقماِن﴾
 ق ماف ةمجق ال تصمي لمضم غ  افذريمجنض اف ةمجق

سضق    ضري ملر ص الض   يف  ا ملمج  مجلان افصا افة: و هةمج حبهضا ميف  
ض   مي   مال ري ري ىت  سعطيص حت   ه  ض  لضهخ السمجملص م قم   غ  مجش  ض   شض:   مملمج

ً ض  اان احل  ث     ملةمجو ن متامج ا فر افع  ث مالسمجملص هةمج    انلافامج  اميس
مهن تؤدي ملنيمجين ض  مت سنين  يف المةنض  فا هن رييمجس ملعضص  ض   رم قمج  خ الاصيي

 ق  افنيرمريل   رى العنيض   ما  صم  كخ غ صمج مج ال مي
  

 

ض م زا ن افدب 1/191ح ش اه  افةىن  شر ض م 212ملخ ال اارض مه  لم  ق  النيض ي يف د  ا   ص  (1)
 ق 4/429

 ق 8س وق  س اآل نل  (2)



 

 

 
38 
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 الغائِبنْيم  ضمريِ  إفرادُ 
ض   ضرما  الطالبُ ل   ما     اجل ص تق ش  افصا  ن  ني د الض   جم   قمج

ل  ري  م كا سيض     ض  غال  ن هضا ري   مجف  خ النيربض   ضر  الطالبُ ل  زمال جي  
م  م  الاعيمجنمل  ريمً  ل(1) ريمجشض  ه    سخ  اإن  ًُ    رفينل  »  ض  ري مللك  م رف

ريضيي  ن  ض  اجمجلز الماظ  مجل ا  مه   تق ش ض  جتنيا  الاعيمجن    ه    سخُ ل    مج 
 ق   «فةي  م  ضمُ  م  ر ُ ض م  م 

  ل (2)مملة:مج ري ش ملةظ و الضُّف يض مري  مودن ش اه    رى  ضا افسم ب
 رأيُت الصامرين متاعهم  فإين

 
 من وعائيا  ميوت ويفىن فارضخي 

مملة  ري ش  مق ن ق    (3)الةمجلضرانيمجد     الةمجل   ما  ض  مي ت ن م اة نل   واد
   ل(4)الا ا

 تعفاق ابألرطى هلا وأرادها 
 

فبذا   نبلهم رجاٌل  ْت 
 كملْيبُ و 

 
و مجش  ل  مالعق  ر ابفو ا  الةمجلضرض  م وادمهمجض  تنياَّق  م  ر ض  اأارد     

  ل(5)الةمج رري ش  مجمملخ ذلك   ضق ق الامج ا
 حيفظوننا وابلبدو مناا أسرٌة 

 
 عظام كراكره  سراٌع إىل الدماعي  

  

 ق 1/80الكعمجب  (1)
 ق1/88ملخ الط  اض مه  فةظ و الضُّف ي يف المسمجن ) ظا(ض مفال  سضن يف افسمج    (2)

 مالصمجملرمنل افمج ني ن الضمج م نق  را ص المسمجن )صر (ق م)او ان(ل  ماق  
 ق  1/127شرح العس:يا  (3)
ق متنياقل الذ ماسعرق مافو ال شجرق تةضً يف 38ملخ الط  اض مه  لنيمق ن الا ا يف د  ا   صم  (4)

 الرملا ذم وال ن  يضنق 
العس:يا الفخ ملمجلك    (5) ريمجلم ض ما ظره ح  ملةس ب يف شرح  الط  اض مل  ريس  ما  ض  1/128ملخ 

  ملرقض مهن اجل مج ن ملخ الةمجسق  ق مالكرا رل  ص  ملر 2/149مالعض يا مالعك يا 
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 ق   (1) را رهمل  لكمجنض مل   مجف  ما افصاض اأارد     افسرق
مملمج  ض  الاعيمجن م  م   ه    سخُ ل  ت  ي:مجن الة   ر لق  م  مري  تني دن 

    اُ ل   أ   ريمجشض     مُ   مملخ مثَّ ل   ن العق  ر  ض(2) رى  ما شمج مع  ا ى سيض   
       (3) الارافظمجهر  ال   م ق  اأارد الض    ضا؛  ملخ ذ رنُ    م   اُ ض  ملخ ذُ ملرل 

ل  ملمج ذ ره سيض    ملخ  ن العق  رل   م  مجل  حي ا هضا افسم ب  ما      ملر خ
 ق اأارد     اجل ص  ضا افنيىنض  شنف  ا  ل  ا ي: مجق  ملخ ذُ ملرل  م ذ رنُ     اُ 

مظمجهر  ق  ال ا   ن غاراد الض   هةمج لعةز ا اجل ص ملةزلن    (4)الكسمجلنم رى  
يف  عمجو تض رت  الفخ  ين  ن الض   هةمج ال  ُراد ف  ما      (5) ال  الامجوسن 

غلي   ف   يمجنق  ملضلك  اردض  فنيية  غبمج  ُ   (6)م س   الض    يف  ن  هةمج    ارد 
ض اىت  ه    سخُ ل   ق ل نمذلك فهم اتوق  ؛  لس ةمل ال ا   ملس َّ اجل ص(؛    م )

اع مه ا ذلك يف  مجلن ض ايج ني نض الاعيمجن ه    سخُ ل م اتوق  ق ل نض اياردمن
ممل ق  اىت  ه    سخُ ل  ملرا مجق لك رق ملمج  نيبمن ابفارد يف حن ؛  اأاردمهض  اجل ص

 ق ا منيً  مي:مج اليت  ريس  ما هضا الع  ي  يف  ع  الامجوسن

 

 ق  1/128شرح العس:يا  (1)
 ق  1/80 را ص الكعمجب   (2)
 ق  1/130ملنيمجين القرهن  (3)
 ق  1/619شرح اجل ا الكض  (4)
 ق 382 عمجو تض رق  يب  من الفخ  ين صم (5)
 ق 152-2/151العض يا مالعك يا  (6)
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؛  ما  مج ن الةمجلضر مه   مجل   (    م )  ن الض    ارد يف م رى افخ  ين 
ل » مملخ ابب ال ا   ماجل مج ن ري  م  ل(1)فن هضا اف  ص  ك ر اي  ال ا   ريمجش

ال ا  ؛   ارد الض  ض  الاعيمجن م  م   ه    سخُ  اي   ض  فن هضا مل  ص  ك ر 
مهضا ض   صاأارد الض   ملص ري وت   ما اجلقق   ق لك ه    سخ اىت يف الةمجس

 ال ترى  ن اف  ص  ض    لك  ما ري ق ا عقمجدهم    اش اف ا ص م يس ملمج  قص اي:مج
اُر  الماظ ممل    اف  ص غ   ض مري  تق   يف افمش لاظ اجل صض مل  ص  ص

حي ا افسم ب  ما    (2) مالس:يمنق  ف   مممج  ؤلس يف هضا افكمجن «؛  اإلاراد
محالق ؛   كم الماظ ال ا   ل  يف القيمجس ن النيرب تر ً  ل   م  مجل       ملر خ
ض  شنف ن افراد ه    سخ  ل  ا ي: مجق  ه    سخ اىتل  فن العق  ر؛   ما افنيىن

 شنف    سخُ ل  ماغهم  وادل   ن تق ش  ض(4)النيضمجوقملخ هضه    »م  سخ  ل(3)ريمجش
 ق الماظ«يف ( اىت) ملكمجن ( شنف)  جبنياض م  م 

الاراف  م ة ي ه   هضا  غ   ملخ  شمجو  الس:يمن  ض(5)  ن  مش  هةمج   اكال  
 ق  ملسعامجد ملة 

    حي ا مل ا هضا افسم ب  ما     تالتن   (6) ملمجلكمظمجهر  ال  افخ  
اجل صل   م مجل   م   ملة   ف ا    ُا:م  ملعأمَّش   هةمج  افارد  ريمجشض   ن  ه   ل  اكأ   

 

 فعصرريق  2/419اخلصمجلص  (1)
 ق 133 عمجل: الاكر صم (2)
 السمجفق مالصا ن  اس:مجق  (3)
  قص  الع  ي  افمشق  (4)
 ق  1/130ملنيمجين القرهن  (5)
 ق  128-1/127شرح العس:يا  (6)
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ل ال :مجق  ملس َّ اجل ص يف افنيىن  ن ال ا   س َّ  ل  ا ي:مجق    سخ الاعيمجن م  ا اىت
 ق ه    سخ اىتل فن العق  ر؛  ن افسم ب    ش  ما افنيىن

"ه    سخ الاعيمجن م  م "    ري  م  مالضي  ض م يل  ن غاراد     الةمجلضر يف
م  ا ملخ  ل   ن  ك ن افنيىنل  افمشل  :مجنت  ي   ن    تالت   ماافنيىن    حُي ا يف
ل   ن ملنيىن   سخ الاعيمجنل  ال مجلثق  شنفم  ا  ل  افنيىن ن  ك ن  ل  ال مجينق  ذ رن

 ق   سخ اىت
مُلةمل  اجل ص  افسم ب  ما  ن  محا  جي ز  ملةزلنل زَّ مال    مج  رى ض  ال ا    ش 

ض  اي مج  سض   ف   يمجن لمامجوسنض  مال  ما  ن ال ا   س َّ ملس َّ اجل صض  الكسمجلن
ًُ غلي  الس مج  مه ق   مي  افخ ملمجلك  م صَّ    ري ل     شة  ما ص ن ملمج ذهض

ل (1) 
م و مجه  ما زمج  ض   ةمجه  ما مل  يف صةرهض »    الةسمجف ص احلُ  سمجف رير ش

ام   مجن غاراد الض   يف هضا ف ا  ن افارد  قص مل ريص اجل ص ق  يف ذان   ه « 
غبمج  مجن  ك ن  ؛(  ةمجهمجل )لقمجش؛  اي  الضي  قص هةمج  افارد  املر ق)  فن       )

ل  م  ما تق  رق    (2)  ىن ملخ ذُ ملرل   ن افراددليا  ما  (    ةمجهل )اك    ريمجش
 ق ملض ر مالةنفض شنف

القيمجس  ما هضا افسم ب ملضهضمجن مه   ض      ال جي زل   م  مجض  هضا ميف 
تض ر شيئقمج  ك ن يف الماظ ض   ص مجفك  مسل  ال تق شا  (3) ملضه  سيض   

 

الضامجوي    (1) افر ق زم :مجض مملسمم    9/421  ر    الةاقمجنق اببل  اظ   عمجب   4/958 عمجبل 
 اضمجلا الص مجفنق اببل ملخ اضمجلا  سمجف رير شق  

 ق 2/152العض يا مالعك يا  را ص  (2)
 فعصرريق  1/80الكعمجب  (3)
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ا  مجشل مملل ق  مصمج ض هضا حال  الق    ل  -اجل مج ن   م  ً تر  -جي ز    مج الض  ما  ق
 ل ملةظ و الضُّف ياق  محا فيً  ض(1) يمجنغ  هضا  ف  

متاعهم  فإين الصامرين   رأيُت 
 

 ميوت ويفىن فارضخي من وعائيا  

غن الز   خ  ل    مج تق شض  ماخلب  ة   ض(الصمجملر خ)   ف ش ملخ(  ملعمج :م)   ما  ن
اجملمجز    خ  امجد م ىنَّ ض  فرهم ماسص  غينل  مالعق  رق  ملعمج :م ابف ن  ما سضيا 

ل هضا العأم ا  ريرب ملخ غ مجزق نيا  ف   يمجن  م ق  و  ً ملعمج  الصمجملر خ  ةا  م اىن
لسمجن النيرب ابلضيً افارد الةمجذ   يففن اي  ه ملقمج لمق ا   ال مجفعن  ؛  الز  من  رج

 احملع ا لمعأم ا 
 ق  (2)ملمجلكمه  ظمجهر  ال  افخ ض   از القيمجس  مي  فقمنل ا ي: مج

امك رق ملمج  مجف  ؛  مالضي  ض م يل  ن هضا ه  الص اب  ملمج   از القيمجس  مي 
:مج ملص هضه مال جي ز ملةص القيمجس  مي ض  رل ضمل مجلمل الةل      مل    مجف اي:مج غارادُ ض  ملخ ش اه 

مه   ني   ض  األن اي   مجلان  كم ما   لمض  ؛  م ملمج   ن ذلك ريميالق ق  الك رق
ملسً  مااق  اب  يمجن اي مج ذه  غلي  ملخ  ن ملمج  مجف ملخ  ق   مج ن  لني ده  ما 

ا مج  ض  ملة:مج  شنفمتق    ض  اق   مجفن ش اه     قض  هضا افسم ب فيً ملارد
 ق  ذه  غلي   ف   يمجن ال  سمج    مي 

 هذا األسلوب املشهور يفخمالفة األصل أثر 
غارادُ  الةلمجلملضملرل     ؤتر  ملخ  :يت     مل  افسم ب  هضا  مالصةنين يف  افنيىن 

ل افم ل  ا خ  :ن افنيىن  ض م  تر الض   يف افسم ب ملخ   يعرض  الة   ن
 

 ق 2/150العض يا مالعك يا  (1)
 ق  1/127شرح العس:يا  (2)
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ماكره م قم   السمجملص  ذهخ  غ  مجش  ملخ  اي   ملمج  اي   ملر ص   لم ري ري  ما؛   ن 
ل  ال مج ينق  امجفعكمم ُ ةر  السمجملص يف ا:م افسم ب مت فرهض  م من غارادهالض    

متةميضقمج  غ الفق  اي   الة   ن   ن  مالصةنين  الماظ  افنيىن  ما  مج    غذ  ض  جلمج   
ملنيىن ذ رنُ ض  شنفه    سخ  ل  افسم ب    ش  ما  ملخ   م  ض   م   سخ 

ه    سخ الاعيمجن  ل  لقمجشض     مج   الماظ مالصةنين الة   نمة مل  حُ ق    سخ اىت
 ق  م  م:م
ض     الةمجلضر يف هضا افسم ب ملخ  :ن الصةنين الة   ن  م ؤتر غارادهضا  

ملضع   (    ا)  مملمج فني همجض  مليسً  مج انض  ملخ  :ن  ن ال ام اي  لالسعئةمجري
 م مه   ض  فنشمه    ا  ل  مالعق  رض   م  ب فضع    ضمري(  مللْخ ذ رن)   به

 ق   ا ملخ ذ رن محن  هضا
اق   ،  ﴾  فُطُ  مل ُ ْسقمليُكم ممملةمج يفمل    ملغملنة للُكم يفمل افل ْمنيلمج مل للنيملْبلق    ﴿   ل(1)تنيمج   م ملمج ري ش

 ن النيرب    (2)سيض    مافطرزيغذ  رى  ض  محم  الة    ن مافاسرمن  ما  م  
نيلم  مالةمة ض      محا  ما ملنيىن الةمةنيلم  (3)م رى الارافض  ختب  خ اف نيمج  خبب ال ا  

فن ؛  مهن اإل ثض  مممج يف فط ن فنيض ل   ن افنيىن  (4) الكسمجلنم رى  ض  ملض ر
ق  انيمجد الض    مي  ملاردقا ض   م افراد مممج يف فط ن ملمج ذ ر ض  الض  و ال  لضمجن  مج

مهضه ض  ايقمجش هضا   نيمج ض      فمج  مجن لاظ اف نيمج   ض ر م ؤ ث  ( 5)الز مججم رى  
 

 ق  66س وق الة ا ملخ اآل نل (1)
 ق 498افةرب يف ترتي  افنيرب صم (2)
 ق 1/129ملنيمجين القرهن لماراف  (3)
 ق  5/82تاس  القر يب  (4)
 ق  3/209ملنيمجين القرهن مغ راف   (5)
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ملض رقا؛    نيمج  فط   "   " يف  الض    اجل صامم  ُ ض   مجف  م رى ض  ارد     
م رى الطمجهر افخ  ق   سقيكم مممج يف فط ن هضا احلي انل   ن افنيىن  (1) الة  مجين
لاظ     ا اار ض  غذ ليس ملخ صيغ اجل   ض  اسم اجل ص لاظ ملارد     ن  (2) مجش و

ايك ن    ه جم   قمج   مج  ض  ملنيةمجه  ري   را ام ق  اجمجف الض   يف " فط   " ملاردقا
 ق  يف س وق افؤملة ن

 مجلان افصا افة: و إبارادمل   از القيمجس  ما ملمج مود ملخ  اق  ابن مبمج تق    
 ؤتر يف افسم ب ملخ    ملمج مود ملخ ذلك  م نض  لك رق ملمج مود ملة ؛     مل الةلمجلملضملرل 

ال حتصا ملاظين  م ةض ي حتع  ا ال  ملنية  ن  ض    ييت افنيىن مالصةنين الة   ن
 ق  ف م  

 يف االستثناء (  ليس) و( ال يكون) خمالفة املضمر ملظهره يف ابب
افض رُ افصا  ن   مالة  ملظ:رل     ااق  الني د  يف  ُُيل ض  ه  ري   هضا  مجلل لكخ  ُس 

(  ليس)  م (  ال  ك ن)  اق    ةز الة    ن  مجلان افض ر فظ:ره ابب ض  افصا
ال  يف االسع ةمجف يف الني د مالة   تق ش مريمج  الةسمجف ال  ض  ريمج  الق   ال  ك ن ز  ق

ا  ملض ر  (  ليس)  م (   ك ن)  امجسمض  م ضرن الاعيمجن ليس امج  نض   ك ن هة ق
  (3) م يف  مي: مج  الني د  م فظ:ره يف الة      مه  هضا  مجلس    ض(ه )  اي: مج تق  ره

الامجوسنق   اال ن  ل(4) م كا  ال  ك ن  املر ق  افامجلانض   تعين  اسمل  مم      ن 
 

 ق 5/179اعي الق  ر (1)
 ق 202-14/201الع ر ر مالعة  ر  (2)
 ا ملمج  قمجش  خ  سم ب )ال  ك ن( يف االسع ةمجف  قمجش  خ )ليس( االسع ةمجلينق  را ص الكعمجب    (3)

 ق315 – 2/314ض ما  ص 1/287ض مافص ش 4/428مافقعض   ض348 – 2/347
 ق78 عمجو تض رق  يب  من صم  (4)
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تق  ره   ملض ر  (   ك ن) ملارد    ض(ه )  اي:مج  ملة  ض  ملض ر    ا:   (  املر ق )  مافسع ىن 
 ق اضية: مج  مجلانض ملؤ ث  

ض مه  مممج تر  اسعني مجل ض  اي: مج م  ابق   هةمج ملض ر  (  ليس)  م(  ال  ك ن)  ماسم
ف    ني د  ما الضنيض اف ل ش  مي  ابلكا السمجفق  ؛  مه  ملالز  لإلاراد مالعض  

 ق   (1) ( ك ن)  ب ف  ؛ مافسع ىن ما   الةص ض مه  ملض ر
  الة     م  هضا مغبمج  مجز  مجلان افصا هةمج جب از  مجلان افض ر فظ:ره يف الني د  

ض مه  ملض ر(  الضنيض)  فن االسم افض ر  مجل  يف افنيىن  ما؛   م يف  مي: مج
 ن  :  القول األولل   ما  ري اش(  الضنيض)  لكخ الة   ر ا عما ا يف تاس  هضا

مه   ني د  ما الضنيض    ض(ه )      ملسعر تق  ره(  ليس)  م(  ال  ك ن )  اسم
السمجفق فكم   ملضه   ض  اف ل ش  مي   ق   (3)الضصر رم : و    (2)سيض   مهضا 

ض ليس فنيض:خ اال نل  مليس اال نض   اتين الق   ال  ك ن اال نل  امجلعق  ر يف حن 
 ق  ال  ك ن فنيض:خل   ر  ض   اتين الةسمجف ال  ك ن اال نل  م ضلكض  مالضنيض ملض ر 
 ني د  (  ه )       ملسعر تق  ره(  ليس)  م (  ال  ك ن)  اسم ن  ل  القول الثاين

 ض (4)الك ايرمهضا ملضه   ض   ما افص و اف ل ش  مي  ابلانيا السمجفق تض ةقمج
املر ق ال  ك ن اال نل  مالعق  ر يف حن  انيم:مج انيا اال نل   تعين  مث  ض  ال  ك ن 

اريمج  الق   ال  ك ن  ل  مغذا ريمًق   ضري افضمجري م رييم افضمجري غلي  ملقمجمل   ض ز  ق

 

 ق2/714ض مافقعص  327 – 326 را ص الا ال  مالق ا   صم  (1)
 ق2/348الكعمجب  (2)
 فعصرريق  4/428افقعض   (3)
 ق363/ 1مالعصر ي  2/320االوتةمجري  (4)
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ال  افنيىن مث  ضري افضمجري ض  ال  ك ن انيم:م انيا ز  ل  مالعق  رض  ال  ك ن ه  ز  ق
 ق  م رييم افضمجري غلي  ملقمجمل 

ماظ   ن اي  تق  ر  ضمري مل  ُ ل  األوىل  ل(1)وهذا التقدير مردود من جهتني 
الق   غ  تك ال  ك ن  ل  يف حن ض     ة      م  د انيااُ مُّ ختلل ل  الثانية ق  ف  ريطة 
 ق از  ق 

 ني د  ما اسم (  ه )      ملسعر تق  ره(  ال  ك ن)   ن اسمل  القول الثالث 
ريمج   ل  ميف حن ق  ال  ك ن اآليت اال نل  مالعق  رض  السمجفق  الامج ا افا:   ملخ الانيا

ض لضنيض الة مجق  (2) يمجن سض   ف   ق   ك ن القمجلم امج  نال  ل  الق   ال  ك ن امج  ن
 ق  سيض    مه   مجلس فمج يف الكعمجبغ   (3)م سض  الةيخ  مجل 

ل  فعاما   ة      م  د انيا حن   مالضي  ض م يل  نة هضا العق  ر مل ا    
االق   غ  تك ال  ك ن    ق   (4)ز  ق

ض مالضي  مليُا غلي    از  ن  ك ن الض   وا نيقمج غ  الضنيض اف ل ش  مي  فكم 
 ملمج   از  ن  ني د غ   ق  السمجفق  م  ن  ني د غ  اسم الامج ا افا:   ملخ الانيا  

    غذا  مجن العق  ر يف  ل  األولل   مي   ملران  اي شُّ ؛  الضنيض اف ل ش  مي  فكم 
اق   ض   اتين الق   ال  ك ن فنيض:م امج  نل  " اتين الق   ال  ك ن امج  ن"  حن 

االسع ةمجف ملنيىن  غذا  ايً  ن  ك ن؛   صا  اق  ض  فنيض:م(  امج  ن)  ف ك 

 

 ق1/363العصر ي  (1)
 ق2/320االوتةمجري  (2)
 ق1/362العصر ي  (3)
 ق 1/522ض مشرح افمش ين 1/363العصر ي  (4)



 

 

 
47 

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

 اتين الق   غال ل  ا:   ق لكض  مهضا ه  صر ي االسع ةمجفض   مع:م  ر ع:مج ملخ  
ا ل    ك تق شل  الثاين ق  امج  ن ال ل  ام ال  ن العق  رض   تعين الةسمجف ال  ك ن هة ق

ممممجمل   مجن الانيا ض الانيا لل لمج ذُ ةملرل ض  ك ن فنيض:خ  لكمجن  ؛ تق   دمن الضنيض لمل ل
ال  جي   ن  قمجش  ملخ ح    ن  (  ال  ك نل )مجشام مج ريض   تعين الةسمجف ال  كخ هة ق

 ق  (1) (ال  ك ن فنيض:م )  مم  ن العق  ر؛ الةس ق
ض  م ملمج   از  ن  ني د الض    ما اسم الامج ا افا:   ملخ الانيا السمجفق

مري  جي  يف ض    ك تق و امسقمج ملخ انيا مل   د مملما ظ ف ل  اي ش  ما   ازه
ض الضنيض هةمج ال  سمج    مي فن تق  ر  ؛   تعين املر ق ال  ك ن اال نل  حن  ري  م
 ق  ال  ك ن اآليتل مغبمج العق  رض ال  ك ن فنيض:مج اال نل اال جي ز

ا  ما اسم الامج ا افا:   ملخ الانيا السمجفقل  فإن قلتم  ض  تق  ر الض    مجل ق
ال   عامس يف حن  ًُ ق  لني   م  د انياض  الق   غ  تك ال  ك ن ز  ق   مجب ل  ريم

الامج ا ملخ الانيا السمجفق  ما    اسممل   ا:ممل  خ هضا أبن د  ى    (2)الةيخ  س
مري   ك ن ملا: ملقمج ملخ ري ق الكال   مجالتصمجري ابف  ق يف هضا  ض  م   العقر  

 ق  اف مجش
ًل  ًُ ؟  يف االسع ةمجف (  ال  ك ن )  مل العز  غ  مجو اسمل  اإن ريم ً ل  ريم   فمج  مج 

ض  افسع ىنلئال  اصم:مج ملخ  ؛  العز   ضري امس:مج  ؛( غال)  مارينين مل ريص(  ال  ك ن)
 ق  (3)ايج:ا ريص  االسع ةمجف

 

 ق 715ض 2/714افقعص  يف شرح اإل ضمجح  (1)
 ق1/363 مجشين الةيخ  س  (2)
 ق307ض مشرح افلاين الفخ الةمجظم صم 3/311شرح العس:يا  (3)
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ًل  ؟  غذا  مجن اخلب ملؤ  مجق (  ال  ك ن)  مل املعةص د  ش اتف العأ يث  ما ل  اإن ريم
خ  م جي ص غذا  مجن اخلب  امم    ض  ممل  مجن الض   اي:مج ملالزملقمج لإلاراد مالعض  

 ؟ ق  نيمجق مل ىن  م 
 ًُ ( غال)  فمج  فً  خ(   ك نال  )   ن ل  أوهلما  ل(1)غبمج  مجن  ضلك فملر خ ل  ريم

اض  مهن  زف ما   م ضا  الملن الع ةين  ض  محلمجق العأ يث همجض  م    ن تك ن ما  ق
ا مهضا  م   مضقمج لعس  ن افلامجظ ض  ماجل ص ُير :مج ذلك ملخ  ن تك ن  زفقا ما  ق

م    ال ؛  مهن  رري(  غال)  فمج  فً  خ(  ال  ك ن)   نل  اثنيهماق  مملنيمجدلع:مج
 ق ملخ العصرري        يث  م  الملن الع ةين ماجل ص همجالعأمحلمجق ؛ تعصرري مل م:مج 

 يف هذا األسلوب  املشهور فة األصللأثر خما
تق    نة  تمُ   ابنل مبمج  اي مج حنخ فص ده  افض ر فظ:ره  ريي ن  ممل نيْ  مجلان  ن ملخ 

يف هضا غ  مجش   م ض  ملخ افنيىنملا:  ح  (  فنيض)  فن الض   غذ ذا   ني د  ما؛  افنيىن
السمجملص   م لاكر  لعق  ره  ا عضمجه  ض  ملر ني   حت   مذهة   اي  ملخ ش ةمل  ملمج  هضا  ميف 

ض م نة ملمج مود ملخ ذلك ليس  رم قمج  خ اصيي المنينض  افامج   مغ  مجش  قم 
 ق مغبمج ه  رييمجس ملعضص  

اإ    رت   ما   ن الض    مجلاقمج فظ:ره يف ض  مملخ   ين الصةنين الة   ن 
ال مل  ص  مج ملخ    ملسعأ ان  غملمج  (  ال  ك ن)  االسع ةمجف ن تك ن  من ل  هضا الضمجب
ملة ض  اإل راب افسع ىن  ملخ  احلمجش  ملة  ق  مغملمج يف مل  ص  افسع ىن  غذا  مجن  هضا 
تك ن  من  ؛  مغن  مجن افسع ىن ملة   كرقق  ريمج  الق   ال  ك ن امج  نل  ملنيران حن 

 

 ق328الا ال  مالق ا   لم  مج يين صم  (1)
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 ك ن   تعين املر ق ال  ل    مج يف حن ض  االسع ةمجف ال مل  ص  مج اسعئةمجاين ا س 
 ق اال ن

ًل  ًُ ق  ا ابفقص دد  ى االسعئةمجري ختُ ل  اإن ريم   مجب  خ ذلك الةيخ ل  ريم
فا يف  ض  ابالسعئةمجري     تنيمق:مج مبمج ريضم:مج يف افنيىن   قص منأبهم ال    (1) مجل 

اك مج (  غال اال ن)  مذلك ملخ  :ن  ن هضه اجل من مرينيً مل ريصض  اإل راب اقط 
اكضلك ملمج حنخ  ض  اإل راب ملص تنيمق  مبمج ريضم ال مل  ص ل  ملخ  (  غال اال ن)   ن

 ق فص ده
هضا ممممج  ضر لك  تر  مجلان افصا يف هضا افسم ب ملخ   ين الصةنين 

مالة  ل  الة   ن   ضقمج الني د  يف  ريضم   ملمج  الض    غذا  مجفق   مج ً  من  ض      
ملة (  ال  ك ن)  االسع ةمجف افسع ىن  ملخ  الصان  مل  ص  ذا  ض  يف  غذ  تك ن  مال 
اجلةس ال    مال  ك ن اف ص ري همج  يةئض غال  كرق  م ملنيراقمج تنير سل ض  فاسع ةمج
 ق   (3)اخلميامهضا ه  ملضه  ق  (2) الني:  تنير سل 

م ترن  ض  مهضا  عضي  ن  مجلان افصا يف هضا الضمجب   مً ملخ ريي ن افنيىن
 خ    مجاميسً  مجلان افصا هةمج  رم ق ق  يف افسم ب ملخ   ين الصةنين الة   ن

 ق  ملعضص   فا هن رييمجس  ض ص يي ري ا   المةن
  

 

 ق1/362العصر ي  (1)
 ق2/321ض م االوتةمجري 3/311 را ص شرح العس:يا الفخ ملمجلك  (2)
 فعصرريق 2/348الكعمجب  (3)
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 (  الواو) بـ  نْيِ فم املتعاطِ  ضمريِ  إفرادُ 
م مجن  ض  مأت ر  ة: مج      ني د  مي: مجض  غذا تق   ملنيط ري مملنيط ري  مي 

ل  الض    ما  سض: مج حن  ري لك  امجفصا افة: و  ن  ك نض  النيطس ابل ام 
االتةر    اجمجف غاراد    ض  افصامري  مودن  مجلان هضا  ق    (1)ز     رم ريمجملمج 

   ل(2)  سمجنري ش  مملخ ذلك ض  خ النيرب
  إن شرخم الشاباِب والشاْعرم األسْـ 

 
 
 
 

   ومدم ممامل يُعاصم كان جنوَّن   
 
 

 ق   نيمجصيمجل  مل   مجف  ما افصا لقمجش
  ل(3)س ا حض بمملة  ري ش املر ق تُ 

  أخو الذئب يعوى والغراُب ومن يمُكنْ 
  

 
 
 

 سُه شمرا ممْطممعِ شريكيه ُيْطِمْع نفْ  
 
 
 

 ق مملخ  ك   شر كي  ل لقمجش افة: و مل   مجف  ما افصا
  ل(4)مال   ةرق  ملخ ذلك ري ش ش اد فخ ملنيمجم ن النيضسن م 

   فإيّنِ  فمن يك سائَل  عمِّن 
 
 
 
 

 وجروةم ال تـمُرْوُد وال تُعاُر  
 
 
 

 ق مال  نيمجوال  رمد ل لقمجشافة: و مل   مجف  ما افصا 
 

 ق1/235افقرب  (1)
ض محلسمجن  م الفة   ض  2/413ض مالكمجملا  236ملخ اخلايسض مه  لسي    سمجن يف د  ا   صم    (2)

 ق 3/108الرمحخ يف احلي ان 
خ ملمجلكض تصس و الق ملعنيرايق يف االقض  ملخ الط  اض مه  الملر ق تس ا حض بض ملخ وهط وفينين ف  (3)

 ق 1/316ض م عمجب الةنير 371مه  ملخ ش اه    ادو  يب ز   صم 
 ق 16/22ض مافحمجين 1/302ملخ ال اارض مه  فيب  ةرق النيضسن يف الكعمجب  (4)

م) رمق( اسم ارس ق م)ترمد(ل جتئ متضه ق  نيينل  همج ملرتضطن ابلاةمجف لنيعق:مج م راملع:مجض ال هت ا اعر ض 
 ال تنيمجو اعضعضشقم 
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لمجُش ماْلضملُة نل  ﴿    :(1) مملة  ري ل  تنيمج ض  مري   مجف لضلك  ظ   يف ابب االفع اف
اف

ض  لة ق االوتضمجط فر افمجش مالضةر؛  ملاردقا(  ز ين)   مجف اخلب  ﴾ زمل ةلُن احلليلمجقمل ال ُّ ْميلمج  
ل ري  ممملة   ضلك  ق    (2)  م التامجق افمجش مالضةر يف العز رض  اكأه مج شنف  ما    

 ن النيةر :  أوهلماض  مهضا  مجلز ملخ م :رض  النيةر ماخلراج ملؤم ن اال جيع نيمجن
اجمجز  ن ُيب  ض  فه مج ملخ احلق ق السمطمج ين؛  ماخلراج  ةزالن ملةزلن شنف ما  

النيةر م  ه(  ملؤم نل ) ن  ك ن ري ل :  اثنيهماق   ة: مج خبب ملارد ض  بقا  خ 
 ق  (3)افمش  مي ل اللن اخلب ؛ م ب اخلراج  ضمري

إباراد        من  مجلان افصا افة: و  مري  ا عماً  م ن الة   ر يف
 ل  ما  وفنين  ري اشمت  ي:   افعنيمج ار ابل ام اي مج سضق 

فن  ا ما   ملة: مج مبةزلن  ؛       ارد     االتةر  ل(4) ن رى الامجوسل  األول
امجلةضمجب ماس داد الةنير  ض  اآل ر   مبةزلن  اكا ماض  لعالزمل: مجل   نيينض  اآل ر

مالةرابض  ملعالزملمجن الضل   مارس  ض  م ضا  الةمج ر  يفض  م ضا  افخ    ماتفني   هضا 
 ق  (6) الةجريمافخ  (5) ين

 

 ق 46س وق الك:س ملخ اآل نل  (1) 
 ق 4/461ق مترا ص خترجيمجن   رى يف ال و افص ن 2/46 ملمجيل افخ الةجري  (2) 
 ق45-2/44 ملمجيل افخ الةجري  (3) 
 فعصرريق  145 –  144ض م عمجو تض رق  يب  من الفخ  ين صم 1/316 عمجب الةنير   (4)
 ق 2/180احملعس   (5)
 ق2/44 ملمجيل افخ الةجري  (6)
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 ما   ة ري ش  مجفئ فخ  ض   مي   افسم ب ملخ ابب احملضمري لم اللن   ن:  الثاين
   ل(1)الب ناحلمجوث 

 أمسى ابملدينة رحله   فمن يكُ 
  

 
 
 

 وقيااٌر هبا لغريبُ  فإيّنِ  
 
 
 

ال مجين اف؛  ا ضري ملخ  افز مقن دا من  ؛  مش  مي ل اللن  االفع اف  فن ال  
ق  غنَّ )   ما  ب   ض (3)اف ضمجويالب مجن    م يب  (2)سيض   مهضا ظمجهر ملضه   ( 
 ق غ     ر الة   ر (4) صا وم سض  افخ  

مممج  ارد اي:مج     االتةر  ض  ملنيةمج   ن الة اه  الةنير ن اليت   مالضي  ض م يل
 ن فيً سي    ل فيمجن ذلكض ال جي ز محم:مج  ما احلضري لم اللن  ما احملضمري

 ك ن الةمج ر ري   ضري ملخ افمش ل اللن ال مجين ض   سمجن ل  محمةمجه  ما ذلك 
مهضا ض  صغن شرخ الةضمجب ملمج مل  نيص مالةنير افس د ملمج مل  ني ل  مالعق  رض   مي 

افني: د ل اللن افمش  مي ض   الري  ال مجين  افني: د احلضري ملخ  افخ  ق  غذ   ق ش 
ض  مجن ابب احلضري  ن  ك ن ملخ ال مجين ل اللن افمش  مي   مفمج  »  ل(5) صا و

 ق  مل  ةقس «ض م مجن هةمج ابلنيكس
 فن ؛  م ضا ال  صي محا فيً حض ب  ما احلضري لم اللن  ما احملضمري

ض  مال  صي يف الضيً اآل ر  »  ل(6)الةجري   ق ش افخ ض  ماخلب مل ىنض  ملارد(   كخْ )
 

  1/369ض مشرح  فيمجن سيض    1/75ملخ الط  اض مه  لضمجفئ فخ احلمجوث الب ن يف الكعمجب  (1)
 ق 76 – 1/75الكعمجب  (2)
 ق96 – 93اإل صمجري صم  (3)
 ق 453/ 1 ا الكض  شرح اجل (4)
 السمجفق مالصا ن  اس:مجق (5)
 فعصرريق 2/45 ملمجيل فخ الةجري  (6)
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مملخ  كخ  ل  مال  صيق قق  اخلب مل ىن  مجمنفض  ملاردقا(   كخْ )  الض   يف  جملنف
 ق شر كي «الضل  

ش اد فيً  يف  العق  ر  هضا  ال  صي  مصس  ؛  م ضا  افض  و    مجص    فن 
مهضا ض  مال تنيمجو اعضعضش ض  اعر ال هت ا  ض  كراملع:مج ملرتضطن ابلاةمجفلا:ن  ض  ابلارس

 ق  ال   ش  ما مصس يف صمج ض:مج
ً (  ملص)   ن ال ام يف هضا افسم ب مبنيىنل  الثالث ال  اإذا ريم ض ريمجلم  ام  رق   غن ز  ق

ال  اكأ ك ريمً غاراد     االتةرض  ملص   رم ريمجلم  غن ز  ق ض  مليس ملخ ابب 
امجلعق  ر يف فيً سي    سمجن ال  م مي   الةضمجب ملص اس داد  لةنير  غن شرخ 

ل  ميف فيً ش اد ض  الةراب  ملص      الضل   ني يل  ميف فيً حض بض  افس د
 ق  (1) مهضا ملضه  الك ايرض ملص  رمق  اإين

 مبنيىن  فر ال ام النيمج ان ماليت  ف   ال ارق؛  مالضي  ض م يل  ن هضا ال جي ز
  ل (2) صا و ق ش افخ ض   ن  ك ن اخلب  خ االمسر  ايةضةنض   كيف العةر (  ملص)
فمج     ن ملمج فني همج شر ك    اإهمج تنيطنض  نيىن ملص  ن ال ام مغن  مج ً مب  مالص يي  »

 ن  ك ن اخلب    ايةضةن ض  اال ارق فية:مج مفر النيمج ان يف العةر كض  ريضم:مج يف افنيىن
ملخ    نملمج ُ كل  يف ذلك مبةزلن النيمج ان(  ملص)  م  ش  ما  ن مامق   خ االمسر
ف ليا  (  ملص)  ترى  ن ال ام هةمج مبةزلن ال  ض   مجف   خ   مجن ز   م  رقال  ري ش النيرب

  ك ن غذ ال  عص و  ن    ؛(  رم)  م(  ز  )  ماخلب فني  ذلك  خض   ص  ملمج فني همج
 ق م  ه«لز     بقا(   مجف   خ)

 

 ق 1/454شرح اجل ا الكض   (1)
 السمجفق مالصا ن  اس:مجق (2)
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مه  ري ش افخ  صا و ض   ن هضه اففيمجن    لن  ما الضرموق الةنير ن:  الرابع
هضا ال جي ز جملنف هضا افسم ب يف القرهن    ض م يل  ن يمالضق  (1)افقربيف 

 ق  مسيأيت ذلكض الكرمي
يف    مجلان افصا افة: و إباراد     افعنيمج ارمل ابل ام  مري  ُ مم مبمج تق    ن

 ا  ما  حيُ ض فيً سي    سمجن مملمج شمجه  ملخ ري ش حض ب مش اد فخ ملنيمجم ن
اكا ما   ملة: مج  ض  ابل ام  تالز  افعنيمج ملالرمل ل   ن  من اإلاراد  ملمج ذ ره الامجوسن ملخ

اراد      مجلان افصا افة: و إبغن  :  أقول  غذا تقرو هضا اإينم ق  مبةزلن اآل ر
 ل اان ري ل ض يف الةمجه  خ اآل ر خ :مج س:ا ملةض االتةر يف فيً سي    سمجن

يكنْ  ومن  والغراُب  يعوى  الذئِب   أخو 
  

 
 
 

نفْ   ُيْطمْع  ممْطممعِ شريكيه  شرا   سمُه 
 
 
 

 نيا   »  ل(2)  ق ش افخ الةجريض  م مجف ابخلب مل ىن  ض( كخ)   ارد الض   يف 
ال ا  مبةزلن  مالةراب  غلي: مج    قاض   الضل   ملمج    افه مج    ق ؛  املاردق   اأ مجد 

؛  ا:ضا  ش ُّ ملخ اإلاراد يف فيً  سمجنق قق   صط ضمجن يف ال ري    ما اجليس
 ق  مل ىن«م مجف ابخلب (  كخْ ) ف    ارد افض ر يف

 ل  ميف فيً ش اد  ىب  ةرق
   فإينّ  عِّن فمن يك سائَل   

 
 
 
 

 وجْرومةم ال تـمُرْوُد وال تـُعماُر   
 
 
 

 ق  ا:   ش  ملخ فيً سي    سمجنض مه  ملض رض   قمج ارد الض   ملؤ 
  مجلان افصا افة: و يف هضا افسم ب  تر 

 

 ق 1/235 (1)
 فعصرريق 45 – 2/44 ملمجيل افخ الةجري  (2)
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افصا افة: و    و   ن فامجلان  ض  سي    سمجن مملمج شمجه الةمجظر لضيً  
 ما ش ق العالز     ف     شُّ ؛  يف افسم ب  ا ض ق ا   ترق   افعنيمج ملالرمل ابل ام اراد      إب

لةرخ    الةنير ملالز     اس ادُ ض  ما    شنف ىت  أه مج  ض  فر االمسر افعنيمج ار
مل  كخ  ض  امج ما  ق : مج شيئق مل نيْ ام مج  واد الةمج ر  ل ض  اصمجوا مبةزلن افاردض  الةضمجب
 ق لضلك غال غاراد    مهمجسضيا  

    افعنيمج ملالرمل ابل ام اراد   مجلان افصا افة: و إب   شُّ ميف فيً حض ب ت
ملمج  صط ضمجن يف    فه مج    قا؛  فر الةراب مالضل  ما ش ق العالز  ماالوتضمجط  

امم  كخ سضيا  ضا ض  اأواد الةمج ر تةز م: مج ملةزلن ال ا  ض  ال ري    ما اجليس
 ق   (1)غاراد    مهمجغال 

 مجلان افصا افة: و إباراد     افعنيمج ملالرمل    ت شُّ   ميف فيً  ةرق فخ ش اد
؛  اال جت     مهمج دمن اآل رض   ما العالز  ماالوتضمجط فر الةمج ر مارس ابل ام  

 ق دشَّ  ما هضا غاراد    مهمج
يف افسم ب ملخ     تر     مجإباراد     افعنيمج ملالرمل ابل ام  ا امجلان افصا هةمج  

 ىت صمجوا  مجالسم  ض    ين ال اللن  ما ش ق االوتضمجط فر االمسر افعنيمج ار
ال ا  ؛  ال ا   غ ضمجو  الةيئر  ض  اجمجز اإل ضمجو  ة: مج  تانيا هضا يف  مالنيرب 

ال   د يف  الث   مج  ال  المض خ  ف  ما  ض  افعالزملر  سم ا  ري ش  وفينين   ةمل  خ 
  ل(2) الضيب

 

 ق45 – 2/44السمجفق  (1)
ض ملنيميمجف فخ  وريم يف افص نييمجن  374ملخ الكمجملاض مه  لُسْم ا فخ وفينين يف   ادو  يب ز   صم    (2)

 ق 161صم 
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ريملرل ْمُااح اكأ النييةر   َّ  يف   ن 
 

 
 

مًل   امجهمة ف    ًْ ُسةضالق ُ  م   م 
 

 
 

  ل(1)مري ش املرئ القيس
 ِلممْن زُْحُلوقٌة ُزلُّ  

  
 
 
 

 هبا العيناِن تنهملُّ  
 
 
 

   ل(2)الارزدق مري ش
   ي هبا وضمناتْ ا ولو رضيْت يد

  
 
 
 

 للقمدِر اخلياُر   لكانم عليا  
 
 
 

ً ل  اقمجش مال ض  فه مج  مجلنيض  ال ا  ؛  إباراد     النييةرض  متة:اض  امجهم
ًْ )  ريمجشم ضا  ق  الث   مج يف ال   د لك ه مج  مجلنيض   ؛  إباراد     الي  خ(   ةَّ

اي مج حنخ فص ده   –   ابل ام ام مج  واد الةمج ر تةز ا االمسر افعنيمج ارمل ق  ال ا  
غال    مل  كخ  ملمجمل  سضيا  ض  لة ق تالزمل: مج ماوتضمج : مج؛  االسم ال ا    ملةزلنل   –

 تر  مجلان افصا افة: و إباراد        كةس  خمهضا ملمج  ض  غاراد    مهمج
 ق  يف هضا افسم ب االتةر

اي    ابل امغاراد      ممممج  مجف  تنيمج   افعنيمج ملارمل  يمْكِنُزونم    ﴿ل  ري ل   وماّلِذينم 
 ( ق   ةاق همج) اأارد     الضه  مالاضن يف ﴾ وال يـُْنِفُقوَنمما ومالِفّضةم الّذهمبم 

يف غاراد     االتةر    فيمجن  منيف    مري  ا عماً  م ن الة   ر مافاسر خ
غ     االتةر سضض   ن الض   وا ص     ن غاراد      (3) الز مججا ى  ض  هضه اآل ن

 

ض مالمسمجن )زش(ق مالز م رينل هاو تزجل 472ملخ ا زجض مه  الملرئ القيس يف ملم ق د  ا   صم    (1)
 رين؛ ف   ملكمجن  الصضيمجن ملخ ا ق العا غ   سام ق مزشَّ ف ل مريس  ما  مجاع ل شض  القب ابلز م

 احن او اف تاق 
 ق264ملخ ال اار مه  لمارزدق يف د  ا   صم  (2)
 ق 2/445ملنيمجين القرهن ما راف   (3)
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مجي ز  ن  ك ن  ق  مال  ةاق ن افمل اش  مبنيىن(  مال  ةاق همجل )ايك ن ري ل ض  افمل اش
 ن  ك ن ري   ضري ملخ ال مجين  ل  مجي ز  ة ه   ضقمجض  غ  الكة ز  مجالض   وا نيق 

مالاضن مال ض  مالض خ  كةزمن الضه  مال  ةاق   ل  مالعق  رض  ل اللن افمش  مي 
فن ؛  ملسً  مااق   ما اف  ق  ال مجين  مي ا ضري ملخ افمش ل اللن  ض   ةاق همج

 ق ل اللن افمش  مي ض افني: د احلضري ملخ ال مجين
الز ةري ريمجشل  أوهلما  تنيميمر  (1)مزاد  ذُ ر  (   ةاق همج)         ذهمجابق ض   ملرانمري  

ض فن  ا ما   ملة: مج  من مااين م  ق    ق؛  ابلض   غ  افنيىن دمن الماظ
ْؤململةملرل اريعملعملُم ا﴾  ﴿  ل(2) ق ل  تنيمج ا:   ق  مد   ض  مدواهم

ُ
. ملغملْن  لمجلملالعلمجنمل ململخل اف

 ق مالضه   ضلكل  يض مال  ةاق همج مالضه ل  ن افنيىنل اثنيهما
 ل تالتن خترجيمجن  (3)مزاد الس ر

الةاقن  ل  أوهلا الض    ما  تنيمج  ن  ني د  ابلانيا  ق ل     ل (4)اف ل ش  مي:مج 
ض  ن  ني د الض    ما الز مجقل  اثنيهاق   ي الني ش   لريْمرلُب لملمعمةْق لى﴾ا  ملُل ا هل ل  ﴿
مدشَّ  ض   ن  ني د الض    ما افكة زانل  اثلثهاق  مال  ةاق ن ز مجق افمل اشل   ي

ام مج ذ ر اجلزف ض  فن افكة ز   م ملخ الةق  خ مح مهمج؛   ما هضا  زؤه افض  و
 ق هضا اال عضمجوانيمجد الض   ض دشَّ  ما الكا 

 

 ق2/259الكةمجري  (1) 
 ق 9س وق احلجران اآل ن ملخل  (2) 
 ق 3/460ال و افص ن   (3) 
 ق 8س وق افمجل ق اآل ن  (4) 
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(  كةزمن)  ل اللن  ؛(الكة ز)  غ    ن  ك ن الض   وا نيقمج  (1)الر نمو ي  
 ق   مي:مج

لة ق تالزمل: مج  ؛  مالضي  ض م يل  ن الض ر احلكيم  ارد     االتةر هةمج
ال صمجوا  مجلةنف  افاردض   ا  ماوتضمج : مج  ىت  غ ضمجو  ث م  ة ض  اأ ب  ة: مج 

 ر حت م   ما اآل  »م ن  ل(2)اف اش ق ش  (  الاضن)  فن ريضم  ملؤ ث؛  الض  
ا:   مل ا ملخ  ن جتمجمزه  ض  الضي  مي   االسمغن جتنيا اخلب  ما  ف ك  ؛   رييس

 ل  ممل م  ملمج  مجف يف ري ش ش اد فخ ملنيمجم نق غ  اسم فنيي  ملة  «
 فإينّ  فمن يُك سائَل  عِنِّ 

  
 
 
 

 وِجْرومة ال تروُد وال تـُعماُر   
 
 
 

ل ؛  مجف الض   ملؤ  قمج  ق  مجملؤ  ق   ف   مليلمل
ض ما  قمج   مجلان افصا افة: و هةمج إباراد     افعنيمج ملالرمل ابل ام   م ض م  تر

فه مج  صا  ؛   ما ش ق االوتضمجط فر الضه  مالاضن  ملخ  :ن  ن غاراده شمجه   
 ق  افكة زان

فهمج  ؛  ع:مج مريي ع:مجي  كةس  خ  مه(  الاضن)   ما   امأت يث الض    مجل ق 
 ق ش  ق  أبمهيع:مج  مجا  ا الض    مي:مج تةضي:ق ض  م مج زمهمج    رض    م ملخ الضه 

الاضن  مار  ل(3) الةةقيطن الكةز  مجصمن  ض  م مج زمهمج    رض  »فن  ةز  اص وق 
الةمجس ض  اي:مج فصان  مسص غلي:م  م  ض  مل ى     ملخ  ق  اكمجن ت  ي  اخلطمجب 
الةق  ن  رياَّ ض  مملخ   ين   رى الةمج ين  الاضن ملخ  مالضه  ض  ريي ن  فمج  مج ً 

 

 ق 2/372شرح الكمجاين   (1) 
 ق 1/81ملنيمجين القرهن لأل اش  (2) 
 ق 8/187   اف الضيمجن  (3) 
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تةضي:ق  مجن  ض    ظم الض    مي:مج  اف ما  مجيف   د   اكأ    مشاض  ابفدىن  ما 
غذا  مجن هضا  مجش ملخ  ضاا     نيينق  «مج فخ  كةزمن الضه م  م م ش  خت  اق 

امج ظر  يس  ض  مه    ما ريي نض  اكيس  ك ن  مجش ملخ  ضاا ابلضه ض  ابلاضن
 ق هضه ال ظيان أبم ز  ضمجوق م  صر لاظ غاراد الض   ى دة 

 ارد ﴿ مل هللاُ مل ولُس لُُ   ل لقُّ  لن  ُمْرُ  ُه ﴾  ل( 1)  ن ري ل  تنيمج اآلم ظ  هضه 
؛     مل  قا  ر  مهمج  (3)م رى الز مجج  (2) ضملنيىن ما  يف  فه مج  ؛      االتةر
موس ل  ض  مهللا   ق  ن  ر  ه ل  مافنيىنض  ا ضري اسعاامجاقمجض   مي   فن افنيىن   شة 
 ق   ق  ن  ر  ه

اي ؛  هضاملسً  مااق  ما   ال مجيناحل  فن  ل اللن  افمش  ملخ  مه   ض  ضري 
لة ق العالز  ماالوتضمجط فر  ؛  افعنيمج ملالرمل ابل امبمج  ارد      مغض   الري افني: د

ملضا ض  اأ ب  ة: مج غ ضمجو افاردض  ما    شنفاكأه مج    و مج هللا مو مج وس ل   
 ق يف  ي الض ر احلكيم   ريرن هللا  مج ع  فطمج ن وس ل
ل ملنية ي  ل  ال غاراد الض   هةمج  ملران ن الضي سل:َّ   (4) هضا م رى افخ هةمج 

مه   ل  ملاظن  ق  م ضلك النيكسض  لرس ل     هللا سض مج   غو مجف    مه   ن غو مجفل 
ا    اي   ض  ماإل مجان(   ش)  غذ ه  اسم تاضيا جمرد ملخ  ض(  ق)  تق مي غاراد
 ق الكال   ما سةخ ما   ليجري؛ م ارد الض   فني هض لعض  اإلاراد ما

 

 ق 62س وق الع فن ملخ اآل نل  (1) 
 ق316 عمجب الةنير صم  (2) 
 ق 2/458ملنيمجين القران مغ راف   (3) 
 ق 1/31افةين  (4) 
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ابلة وق   رملن  (1)مافخ  صا و ملة   جي   ض  اآل ن  غذ  يس  صس ض  مهضا 
 ق    ق    رى  مج  ن ل  ش اه  ض  مود يف القرهن ابلة وق  سم ابق 

ملخ  :ن      ةس  خ  ض  يف افسم ب هةمج  مجهضا م ض م  تر الض   ما  ق 
م ن    مهمج ال  ةاص صمج ض  ض  مالعالز  فر و مج هللا مو مج وس ل ش ق االوتضمجط  

اآل ر ملنيقمجض  دمن  فع صيم: مج  افسمم ملطمجل    القرهن  ن  ض  م ن  ضر  ام مج  واد 
هضا ملخ  ق  لضلك غال غاراد    مهمج   كخ سضيا  مل  ض   ه مج يف  كم ملر ن ما  

غاراد     االتةرض   :ن    مهمج   هةمج  ضر  ن غو مجفل   مملخ  :ن   رى اإن 
م  ق ق    (2)لآل ر   غو مجف   هةمج  خ  الض    غاراد  ال ن  كةس  مملخ  :ن 

 ق  ال  عجز  م ه مج  ا  ض ن مالسةن الص ي نالقره  العةر نيمجن يف
مهن     ض      االتةر هةمج خ ريي ن   رى إلاراد    (3) م كةس افل سن

 ىت مل   مجن  ض  لئال جي ص فر هللا مح ه يف     ت ةين  أتدابق ؛  مل   خ الض  
 ق  ال مجين ه  الرس ش 

ًل  مل إباراد      ض  يس  دن  مجلان افصا افة: و هةمج    و      ابل ام افعنيمج ملارل
 ؟ ! أبم ز  ضمجوق م  صر لاظض  رري  ان  ملخ هضه افنيمجين

ملالصةالقمل مل غملهةلمج للكلضمل لق  غملال  لملا    بمل لصة ملاسعلنيمليُة ا اب﴿    :(4) مملخ ذلك ري ل  تنيمج 
نيملر مري    ض(غهمج)  يف  ام  مجد    مهمج ملاردق (  الصب مالصالق)  ذ ر شيئر  ﴾اخللمجشمل

 

 ق1/235افقرب  (1) 
 ق 2/372ض مشرح الكمجاين لمر ن 2/276ض مالكةمجري 316 عمجب الةنير صم   (2) 
 ق 115-10/114ومح افنيمجين  (3) 
 ق 45س وق الضقرق ملخ اآل نل  (4) 
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 ما االسعنيمج ن    ن الض    مجل   :  أوهلال    ق ت  ي:مجن يف هضا  (1) ذ ر الس ر
ل اثنيهاق  اْ  ملُل ا هل ل  لريْمرلُب لمعمةْق لى﴾  ﴿ ل  افا: ملن ملخ الانيا  ما   ة ري ل  تنيمج 

     ضري ل  اثلثهاق   ن الض    ني د غ  النيضمجدق اف ل ش  مي:مج ابلصب مالصالق
 الري  ة ي  ن هضا  م ق  مغ   لكض ل  مالعق  رض  ملخ افمش ل اللن ال مجين  مي 

ال مجين ل اللن االمش  مي فن  ؛  افني: د      مجل   ل  رابعهاق  افني: د احلضري ملخ 
مالصالق الصب  افاردض   ما  فماظ  ما  ؛  مغن  مجن  مبنيىن    ممل  رتض ق  فه مج 

 ق هضا الع  ي  ممصا  أب   ليس فةنف  الس ر
ملمج   يل  ن  الص ابض  فةنفليس    أب    الس ر  مصا مالضي  ض م  ض ه  

اأ ب   اما  ق   مجفه مج صمجوا شيئق ؛   ما الصب مالصالق فماظ افارد   مجل     امجلض  ُ 
 ق  ة: مج غ ضمجو افارد

 خ ش ق االوتضمجط مالعالز    اإاراُد    مل االتةر هةمج ل  ريي ن   ض ق  تكةسُ 
  مجشس    أت يث الض   افارد  مج  ن  ض  غذ الصب ملخ ل ازمل:مجض  فر الصب مالصالق

هضا    اُّ ض  مه  دا ا اي:مجض  ملخ الصب  م همج   مُّ ض  :مج خ  مهين الصالق مفيمجن ريي ع 
 ق  ع:  خ  مجلان افصا افة: و إباراد     االتةر فني  ال ام النيمج ان

ليسً  رم قمج  خ  ض  ا امجلان افصا افة: و هةمج إباراد     افعنيمج ملالرمل ابل ام
ض يف ابب االفع اف   ُش  ما ذلك  ن ل   ظ قا  ض  فا هن رييمجس  ملعضص  ض  اصيي المةن

تنيمج   مملة  ال ُّ ﴿    :(2) ري ل   احلليلمجقمل  زمل ةلُن  ماْلضملُة نل  لمجُش 
اخلب   ﴾   ْميلمجاف (  ز ين)   مجف 

 م التامجق افمجش  ض  ما      شنف  اكأه مج  ض  لة ق االوتضمجط فر افمجش مالضةر؛  املاردق 
 

 ق331 – 1/330ال و افص ن   (1) 
 ق 46س وق الك:س ملخ اآل نل  (2) 
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ض النيةر ماخلراج ملؤم ن اال جيع نيمجنل   ضلك ري  م  مملة ق    (1)مالضةر يف العز ر
؛  ما    شنف ن النيةر ماخلراج  ةزالن ملةزلن  :  أوهلماض  مهضا  مجلز ملخ م :ر

السمطمج ين  ن :  اثنيهماق  اجمجز  ن ُيب  ة: مج خبب ملاردض  فه مج ملخ احلق ق 
ل اللن اخلب ؛  م ب اخلراج  ضمريض   خ النيةر م  ه  ا بق (  ملؤم نل ) ك ن ري ل 

 ق  (2) مي افمش 
 

*** 
  

 

 ق 4/461  رى يف ال و افص ن  ق مترا ص خترجيمجن2/46 ملمجيل افخ الةجري  (1) 
 ق45-2/44 ملمجيل افخ الةجري  (2) 
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 اخلامتة
ض مالصالق مالسال   ما وس ش هللاض  احل   هلل الضي فةني ع  تعم الصمجحلمجن

 ق م ما هل  م ص مجف    نير مفني ض صما هللا  مي  
 ل اق  ت صا الض ث غ   من ملخ الةعمجل: ملة:مج

غ  ري ا   ح      رم قمجليسً     مجلريف ابب الض   مجلان افص ش افة: وق نة  -
مود يف ض  ملعضص    رييمجس    مجم حمض:ض  ملخ الع سص يف المةن   رب    مغبمج هنض  اصي ن

 ق ا:ن  رمج  ملخ اصييح غ  اصييض القرهن الكرمي
الض    نة - ض   مج ريي ن   ض ق  يف افسم ب  مجلر مجلان افص ش افة: وق يف ابب 

متؤدي ملنيمجينل ال  ض  افنيىن مالصةنين الة   ن   يف   ض قق   هاوقا مي   ضان  ا:ن تُ 
 ق  ميكخ غ صمج مج ف مهمج

الض   - افة: وق يف ابب  تةمي    مج سضض:   مجلر نة  مجلان افص ش   مج      النيمج  
 ق افنيىن  ما  مج   الصةنين الة   ن

الض   - ابب  يف  افة: وق  افص ش  يف  مجلان  السمجملص   مجلر نة  لضهخ  غ  مجالق 
 ق :مج يف ت فر م  ه الكال  متا صة  ةر  السمجملصل اكأن افعكمم  ُ ض مالقمجوئ

يف ابب  ق  افة: و   ر يف تاس  ملمج  مجف  مجلاقمج لألص ش ا عماً  م ن الة    -
الصةنين ض  مت  ي:   مجلرالض  الة   ر جلمج    ا عصمجو فنيض  م ظ:ر يل  ن 

: ن فنيض الة اه  مبمج ُيمص  ة:مج     ة  نيم:م  ض  متةميض:م غايهمج  ما افنيىن
 ق  افة: و   مجلان افصا

يف ق  افة: و    مجلان لألص ش ن ملمج  مجف يف القرهن مممج ميكخ مصا  أبن اي   -
فص  مج   ال ميكخ  ؤدى ملنيمجينل م  ض  يف حمج ن الاصمج ن مالضالحنض  ابب الض مجلر
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 ق ملعضص   رييمجس   مهنض افة: وق  ن تؤد :مج
 ل   مل و  تضً الض ث  قيض:مج مملخ ذلكذه  فنيض النيم مجف غ  -
 ل ري ش ذي اإلصضص الني ماين جينيا قق شرح الكمجاين  ن الر ن  ز م-1

  كأَّنا يوم قـُراى إنـْ 
 

 
 
 
 

ا نقتلُ    إايَّن  َنم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مري   تضً الض ُث ض مممج اسُعني ا اي  الض   افةاصا مل  صل افعصا شضمذقا
 ق جينيا الضيً رييمجسقمج مال  رموق اي  نالر  نة 
ً  ض  ذه   ف   يمجن غ   ن ملمج  مجف ملخ غاراد     الةمجلملضملرل   -2 مه     ملارد    في

 ل ري ش ملةظ و الضُّف ي
 فإين رأيُت الصامرين متاعهم 

 
 ميوت ويفىن فارضخي من وعائيا  

 ق  مجفن ش اه     ق ماحلمجصا     ري 
االسع ةمجلين يف  (   ك نال  )    س  الةيخ  مجل  غ  سيض         رى  ن اسم  -

 ني د (  ه )  تق  ره  م  ابق   ملسعر         ض  ملر ق ال  ك ن اال نا   تعين ل  حن 
 ق  ما اسم الامج ا افا:   ملخ الانيا السمجفق

 ق مهضا  مجلس  فمج يف الكعمجب
ت صة  اليت  الةعمجل:  الض ث  اهضه هن  هم  مهللا  د    ن جينيم  يف ض  غلي:مج 

 ق  ملة  نم ن حيقق و مجلض مليزان  سةمجيت
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 ثبت املصادر واملراجع 
 ان حتقيق افسعمجذ ال  ع و/ ملصط  – يمجن    اوتةمجري الضرب ملخ لسمجن النيرب فيب -1

 ق  1989 - هم 1409 –ط افم   –القمجهرق  –  نت ز ص ملكعضن اخلمجن  –الة مجس 
 – السال  همجومن    حتقيق الةيخ  مح      شمج ر م ض   –افص نييمجن لألص نين   -2

 ق  1970 –ملصر   –داو افنيمجوري 
ملؤسسن   –  ناحلسر الاعم  حتقيق ال  ع و/  ض   –الة   الفخ السراج    افص ش يف -3

 ق   1996 - هم1417 –ط ال مجل ن  –الرسمجلن 
الضيمجن   -4 الةةقيطن    يف   اف  افملر  ابلقرهن حمل    القرهن  ملكع    –غ ضمجح  حتقيق 

 ق   1995 –هم  1415 –داو الاكر  –الض  ث مال واسمجن 
 مجمل الكع    –زاه     حتقيق ال  ع و/ زه  حمجزي  – نيار الة مجس    غ راب القرهن فيب -5

 ق    1985 - هم  1405 –ط ال مج ين  –النيرفين مملكعضن الة:ضن 
ال او الع  سين   –حتقيق مغشراري جلةن ملخ افدابف    –الارج افصا:مجين    افحمجين فيب -6

 –  م ضنين داو الكع  النيم ين  1983- ط السمجدسن    –ف من  –لمةةر مداو ال قمجان  
 ق   1992 –ف من 

افخ احلمج     -7 ال  ع و / اار صمجحل سم  – ملمجيل  داو   –ي مجن ري اوق  دواسن محتقيق 
 ق    1989- هم  1409 –اجليا مداو   مجو 

  –   نملكعضن اخلمجن  –  نحتقيق مدواسن ال  ع و/    د الطةمج   – ملمجيل افخ الةجري   -8
 ق    1992- هم 1413 –ط افم   –القمجهرق 

مملني   عمجب اال عصمجري ملخ اإل صمجري حمل     –ملسمجلا اخلالري لأل ضمجوي    يفاإل صمجري   -9
 ق    1987هم  1407  –ف من    –صي ا    –فكعضن النيصر ن  ا  –احل ي      ن ال  خ  ض 

دواسن محتقيق ال  ع و /   –الب مجن اف ضمجوي    حر   غ راب القرهن فيب  يفالضيمجن   -10
 ق   2007- هم  1428 –ط افم   –داب القمجهرق ملكعضن اآل –  دق ملبم      

 ان حتقيق متنيميق  ضمجس ملصط  –تمايص الة اه  متمايص الا ال  الفخ هةمج    -11
 ق   1986 –ف من ط افم   –افكعضن النيرفين  –الصمجحلن 
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مالعك يا   -12 العس:يا فىب  يمجن    يفالعض يا  ال  ع و  سخ   –شرح  عمجب  حتقيق 
 ق ط افم  –دملةق  –داو القمم  – يهة ام 

داو   –مملني   مجشين الةيخ  س    –العصر ي  ما الع  يي لمةيخ  مجل  افزهري   -13
 ق  نق ال  –الط  –الاكر 

ت  س   –ال او الع  سين لمةةر    –لع ر ر مالعة  ر حمل   الطمجهر فخ  مجش و  تاس  ا -14
 ق   1984

- السال  شمجهر    وتض  م ضط  مص         ض   –تاس  الكةمجري لمز ةري   -15
 ق   1995 –ط افم   –ف من   –الكع  النيم ين  اود 
 ق  هم1364 – احلميب الضمجيب انملصط –احلي ان لمجمج ظ  -16
 – السال  همجومن    حتقيق  ض   –لسمجن النيرب لمضة ادي   زا ن افدب مل  لضمجب   -17

 ق   1989 –ط ال مجل ن  –القمجهرق  –  نملكعضن اخلمجن 
حتقيق الةيخ  ما       – م   الكعمجب افكة ن لمس ر احلميب    يفال و افص ن   -18

- هم  1414  –افم     ط- لضةمجن    –ف من  –داو الكع  النيم ين    –ملني ض مه ر خ  
 ق   1994

ف من ط افم    –   داو الكعمجب النيريب  –ر   وا ن افمسر  ش  –د  ان اف طا   -19
 ق   1992 –
القيس   -20 املرئ  غفراهيم    –د  ان  الاضا  افنيمجوري    –حتقيق      ف   ملصر   –داو 

 ق   1958
مل  ر ن غ يمجف الراث الق مي   ملطض  مجن- حتقيق  زق  سخ    –د  ان متيم فخ ملقضا   -21

 ق   1962دملةق  –مزاوق ال قمجان ماإلوشمجد الق ملن  يف
وما ن هةمج  فخ     الكميب   –صةنين حيىي فخ مل و  الطمجلن    –د  ان  مجمت الطمجلن   -22

 ق   1990  –ط ال مج ين    –القمجهرق    –  ملكعضن اخلمجنن  – دواسن  مجدش سمي مجن  مجش    –
 ن سمسمن    العض مجو   –حتقيق ال  ع و ملي   رامجن    –د  ان  سمجن فخ افً   -23

 ق   1971 –ف من –
 ق   1936-هم 1354 –القمجهرق  –هللا الصمجمي  د  ان الارزدق فةرح  ض  -24
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ملصر    –داو افنيمجوري    –الاضا غفراهيم    حتقيق      ف   –د  ان الةمجفةن الضفيمجين   -25
 ق   1977

 –تاس  القرهن النيظيم مالسضص اف مجين لمنيالملن افل سن الضة ادي    يف  ومح افنيمجين -26
 ق  الن –ملصر   – داو غ يمجف الراث النيريب – ةيً فةةره غداوق الطضمج ن افة  ن 

الضكري    مسط الآليل يف -27  حتقيق  ض   –شرح  ملمجيل القمجيل مذ ا الآليل فىب  ضي  
 ق  1984 – ط ال مج ين –ف من  –داو احل  ث   – النيز ز افي ين

لمس ايف   -28 سيض     لمراث    –شرح  فيمجن  افأمل ن    – دملةق    –داو 
 ق   1979ط افم  

ما:مجوس   سخ مح    مم ص ه املة   ري   ل   – ما  لاين افخ ملمجلك    شرح افمش ين -29
هم  1419  –ط افم     –داو الكع  النيم ين    –غشراري ال  ع و غمليا ف  ص  نيق ب    –
 ق    1998- 
فة اد    –  ةمجح    حتقيق ال  ع و/ صمج    ف   –الكض  الفخ  صا و  شرح اجل ا   -30

 ق الن- الط  –
فيب -31 اإل ضمجح  ش اه   فر   ن م  شرح  الفخ  /  ضي    –  يالامجوسن  محتقيق  تق مي 

 –ملطض  مجن جم ص المةن النيرفين    –ملرا نين     مل: ي  ال     –دوم ش    ااملصط
 ق   1985 –ط افم   –القمجهرق 

 – لضةمجن    –ف من    –ملةة وان داو ملكعضن احليمجق    –  شرح ش اه  افةىن لمسي  ن -32
 ق  الن- ال ط 

ري   ل  مم ص   اشي  ما:مجوس    فخ احلمج   لر ن ال  خ االسراابذيشرح  مجاين ا -33
ط افم    –لضةمجن    – ف من  –داو الكع  النيم ين    –ال  ع و / غمليا ف  ص  نيق ب  

 ق    1998-هم1419 –
     ملني ض م مجدش  مح   ض    ن محتقيق    –شرح الكمجاين الةمجاين الفخ ملمجلك   -34

ط افم    – ف من    –داو الكع  النيم ين    – ملةة وان      ما فيض ن    –اف   د  
 ق   2000-هم 1420 –
 ق  الن –الط  –القمجهرق  – ملكعضن افعةيب –شرح افاصا الفخ  نييش  -35
 ق   1977 –حتقيق مشرح  مح  شمج ر ط ال مج ين  –الةنير مالةنيراف الفخ ريعيضن  -36
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ال  يف  الصمج يب -37 النيرب يفماق   مسةخ  امجوس    ةن  الفخ   ان حتقيق ملصط  –  المل:مج 
 ق  1963 –ط افم   –ملةة وان ملؤسسن ف وان  – نالة مي 

- هم  746لمنيم ي ن    – الطراز افعض خ فسراو الضالحن م م    قمجلق اإل جمجز   -38
 ق  1914ملصر  –افقعطس  طضنينمل
ال همجب    د    ل  ع و  ض دواسن محتقيق ا - هم442الا ال  مالق ا   لم  مج يين ن   -39

 ق   2003 - هم  1424ط افم   – لضةمجن  –ف من –ملؤسسن الرسمجلن  –الك من 
لما مزاابدي -40 احمليط  افمل  ن  - القمجمل س  افطضنين  ملص وق  خ  ضنين  ا يئن -  سان 

 ق ه1301- افصر ن النيمجملن لمكعمجب
لم بد    الكمجملا يف -41 مافدب  ال  ع و  ض   –المةن  هة ام   حتقيق  داو   –  ياحل ي  

 ق  1999 - هم 1419 –افم   ط- ف من  –الكع  النيم ين  
حتقيق مشرح   –الامجوسن    ن م   عمجب الةنير  م شرح اففيمجن افةكمن اإل راب فيب -42

الطةمج ن   اخلمجن   –ال  ع و    د  ملكعضن  افم     -  نالةمجشر    -هم  1408  –ط 
 ق   1988

ترتي  -  مح  الاراهي يتصةيس اخلميا فخ  ض   عمجب النير ملرتضقمج  ما  رمري افنيجم -43
هة امي احل ي   ال  ع و  ض   فيض ن- محتقيق  الكع  -ملةة وان      من  داو 

 ق   2003- الطضنين افم - لضةمجن - ف من - النيم ين
حتقيق ال  ع و  مجظم حبر    –القمجهر اجلر مجين    شرح اإل ضمجح لنيض   يف عمجب افقعص    -44

 ق  1982داو الرشي  لمةةر  –فة اد  –افر مجن 
 القرافان لمضمجري يلغ راب القرهن م ما    يفالن مغ ضمجح افنيضالن   ةس افةك -45

الرمحخ  القمجدو  ض  هم دواسن محتقيق ال  ع و /  ض 543ن ( ي مجملص النيم   الة   )
 ق  2006- هم  1426 –الطضنين ال مج ين  –داو   مجو  – يالسني 

 ه 1414- الطضنين ال مجل ن  - ف من - داو صمجدو  –لسمجن النيرب الفخ ملةظ و  -46
اف ما لمةئ ن   اجملمس- مه ر خالةج ي  صس    نحتقيق  م  –  احملعس  الفخ  ين -47

 ق    1994-هم 1415 –القمجهرق  –اإلسالملين 
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حتقيق ال  ع و  سر  مح    - هم  392ن    مهتض ض:مج الفخ  ين  ن م   عمجو تض رق  يب -48
اآلداب    –  ضمجس    ف  الك  ً    – مين  افم     – مجملنين  ايصا   -ط  افمك  ملر ز 

    2010  - هم  1432- واسمجن اإلسالملين  لمض  ث مال 
فر مجن   -49 ال  ع و/      مجملا  الا ال  الفخ  قيا حتقيق   –افسمج    ما تس:يا 

- هم  1402  –افم     الطضنين- القرىملر ز الض ث النيم ن مغ يمجف الراث  مجملنين     
 ق   1982

حبث   - افطمجفقن فر الض   مملر ني  يف القرهن الكرمي لم  ع وق مل:ر  مج ن زادق -50
السةن -   مجدميين النيم   اإل سمج ين مال واسمجن ال قمجاين  -ة و يف جممن هامجق احلضمجوقملة

 ق  ه1431الني د ال مجين  ر س مشعمجف - ال مجل ن  ةرق
 ق  القمجهرق - داو ال   ق  - جم ص المةن النيرفين- افنيجم ال سيط -51
الكا يض  الكميمجن -52 مل سا  فخ  ف  ب  المة  ن  مالارمق  افصطم مجن  - ملنيجم يف 

 ق ملؤسسن الرسمجلن –ف من   - قيق    ن دوم ش م    افصريحت 
لأل اش    ملنيمجين -53 امجوس    – القرهن  امجلز  ال  ع و  ال مج ين    – قق   - هم  1401ط 

 ق   1981
 –داو السرمو    –الةجمجو    نحتقيق مملرا نين افسعمجذ      م  –ملنيمجين القرهن لماراف   -54

 ق الن –ط افم  
داو   –اجلميا شميب    شرح محتقيق ال  ع و /  ض   – القرهن مغ راف  لمز مجج    ملنيمجين -55

 ق    1994  - هم 1414ط افم   –القمجهرق  –احل  ث 
حبث   - افةمج رق فر الض   مملر ني  يف لةن العةز ا لم  ع و  سر  ضمجس الرامج نين -56

  2007- الني د ال مجين- اجملم  ال مجلثض يف المةن النيرفين هداهمج ملةة و يف اجملمن افود ين
السرةا ر -57 سالملن  مج ش  لم  ع و  المة ي  ال وس  يف  ملمج سع    - افةمج رق    - وسمجلن 

 ق    2011-  مجملنين ملؤتن
حتقيق/  ض    - افةرب يف ترتي  افنيرب فيب الاعي  صر فخ  ض  السي  افطرزي -58

 ق    1979- ه1399 - افم  -  م  - ملكعضن  سمجملن فخ ز  - احل ي   عمجو 
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 النحويني منهاأسباهبا وآاثرها وموقف   خمالفة األصول املشهورة يف ابب الضمائر
 د. رمضان مخيس عباس القسطاوي

ل  مم ص   اشي  /  سخ مح     ري  - هةمج المضي   خ  ع  اف مجو   الفخ    ملةين -59
ف من   –داو الكع  النيم ين    – مي  موا ني  ال  ع و غمليا ف  ص  نيق ب     شرري- 
 ق    1998- هم  1418ط افم   –لضةمجن  –
ملطض   ملص  زا ن افدب   –  شرح ش اه  شرمح افلاين لمنييين  يفافقمجص  الة   ن   -60

 ق الن –صمجدو ف من ال ط  داو- 
اجملمس   –القمجهرق    –اخلمجلق  ضي ن    حتقيق ال  ع و      ض   –افقعض  لم بد   -61

 ق  1994- هم  1415اف ما لمةئ ن اإلسالملين 
ط   – اجلض وي    م ض  هللاالسعمجو اجل اوي    حتقيق  مح   ض   –افقرب الفخ  صا و   -62

 ق    1972- هم 1391افم  
هم م ضنين داو 1387  –ف من  –  داو الكعمجب النيريب   –الة ادو فىب ز   اف صمجوي   -63

 ق   1981هم 1401  –القمجدو  مح       ض حتقيق ال  ع و    –ف من –الةرمق 
ا  املص   -64 لمسي  ن    يفمهص  ال  خ    – شرح  ص اجل املص  داو   –حتقيق  مح  مشس 

 ق    1998هم 1415 –ط افم   –لضةمجن  –ف من  –الكع  النيم ين  
 

*** 



 

 

 
 
 
 
 

ياق القرآني    وجوب ذكر الحال خالفًا ألصلها في الس ِّ

 واآلثار(  ، ) دراسة نحويَّة دالليَّة في األسباب

 

 

 

 

 

 أريج بنت عثمان المرشد 

 اللُّغة العربيَّة كلية  –لنَّحو والصَّرف وفقه اللُّغةقسم 

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالميَّة جامعة 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

ياق القرآني    وجوب ذكر الحال خالفًا ألصلها في الس ِّ

 واآلثار(  ،) دراسة نحويَّة دالليَّة في األسباب

 أريج بنت عثمان المرشد

   اللُّغة العربيَّة  كلية  –لنَّحو والصَّرف وفقه اللُّغة قسم 
  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميَّةجامعة 

   هـ 1443  /2  /8تاريخ قبول البحث:  هـ   1442  /8  /29تاريخ تقديم البحث:  

 ملخص الدراسة: 
ياق القرآيّن.)دراسة حنويَّة دالليَّة    - موضوع البحث: وجوب ِذكر احلال خالفًا ألصلها يف السِّ

 واآلاثر(.   ، يف األسباب
عند    - احلال  ضوابط  مشول  مدى  بيان  البحث:  عن  أهداف  احلال  خروج  حلكم  النَّحويني 

واستنتاج أسباب وجوب    ، وحصر األساليب النَّحويَّة اليت وجب فيها ِذْكُر احلال  ، االستغناء
ياق القرآينّ    ، وأمهيَّة ذكرها   ،وأثره يف خمالفة القاعدة النَّحويَّة األصل   ،ذكرها من خالل السِّ

 وأثر االستغناء عنها.  
  املّتخذ من االستقراء والتَّحليل أداتني له. منهج البحث: املنهج الوصفيّ  -
فَتْكَتِسب خاصّية الُعَمد    ، أهم النَّتائج: أنَّ احلال من املواضع النَّحويَّة اليت ُُيالف فيها األصل   -

ياق القرآينّ   ، فيجب ذكرها وقد احنصرت أسباب خروج احلال عن    ، لَعارِض الدِّاللة يف السِّ
ُقيَّد   ، سببني: تعميم اخلاصِّ   األصل فيها يف وجوب ذكرها يف 

اللَّذان يؤدِّاين إىل    ، وإطالق امل
وبدوهنا يكون املعىن املراد انقًصا.    ،خطأ املعىن أو احلُكم. وكون الفائدة ال تتمُّ إال بذكرها 

  ، وجاء ذلك يف أساليب حنويَّة متنوِّعة ما بني اجلمل اخلربيّة: كوقوعها يف جواب الشرط  
النَّفي أ  ،وبعد  العطف ويف  األمر   ،والتَّعجب   ،سلوب  بعد  اإلنشائّية:    ، والّنهي   ،واجلمل 
 وشبه اجلملة.  ، واجلملة ، والدُّعاء. كما اقتصر على احلال املؤّسسة املفردة   ،واالستفهام 

ومصادر السَّماع األخرى؛    ،الّتوصيات: العناية بعرض القاعدة النَّحويَّة األصل على القرآن   -
 والعوامل املؤثِّرة فيها.   ،القاعدة األصل يف لغة العرب للوقوف على مدى اطِّراد 

 
  النَّحو والقرآن. -اخلروج عن القاعدة الكلمات املفتاحية:



 

 

The Necessity of Mentioning the Circumstantial Adverb ‘Hal’ in the 

Sentence, Contrary to the Rule of the Quran holy   

(A Grammatical Semantic Study in the grounds and effects) 

 

AREEJ OTHMAN ALMARSHAD  

Grammar and Morphology and Philology Department - Arabic Language 

College 

AL-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University  

 

Abstract:  

Research Topic: The Necessity of Mentioning the Circumstantial Adverb ‘Hal’ in the 

Sentence, Contrary to the Rule of the Quran holy (A Grammatical  Semantic Study in the 

grounds and effects. 

Research Objectives: To highlight the extent to which the rules of stating the 

Circumstantial Adverb (i.e. ‘Hal’ in Arabic) were applied by grammarians in the cases in 

which it cannot be omitted; to list the methods that can be used to state the Circumstantial 

Adverb ‘Hal’ in the sentence; to identify the positions in which the Circumstantial Adverb 

‘Hal’ had to be mentioned in the Qur’anic text; to deduce the causes behind mentioning it 

and the effects of mentioning it in violation of the original grammatical rule; and to 

determine the importance of mentioning it and the effect of omitting it . 

Research Methodology: The researcher used the descriptive methodology, adopting 

the approaches of induction and analysis as the two main research tools  . 

The Most Important Results: The Circumstantial Adverb ‘Hal’ is one of the 

grammatical additions which do not always follow the grammatical rules, in some cases 

mentioning the Circumstantial Adverb ‘Hal’ is a must due to its importance for clarifying 

the intended connotation in the Qur’an context. As for the reasons that require violating the 

rule dictating omitting it, they are only two reasons: for generalizing a specific case or 

limiting the possibilities – in both cases the intended meaning cannot be clearly delivered 

unless by mentioning the Circumstantial Adverb ‘Hal’. If the Circumstantial Adverb ‘Hal’ 

is not mentioned in such cases the connotation or significance of the speech will be vague 

and ambiguous. However, those grammatical cases, in which the Circumstantial Adverb 

‘Hal’ should be mentioned, can be identified, as follows:  when it describes state under 

which the verbs contained in the conditional sentence was enacted – whether in the first 

half or the second half of the conditional sentence, when it describes the verb in a 

Conjunctional Clause, when it comes after a Negation, when it comes in a sentence that 

contains the word ‘Illa’ (meaning: except), and when it comes in a sentence that implies 

exclamation, a question, a supplication, or a main adverb . 

Recommendations  : 

- To pay special attention to presenting original grammatical rules in light of the Qur’an 

and other sources of Arabic language to determine the reliability of these rules depending 

on their usage in the language of the Arabs and the factors affecting them. 

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



 

 
75 

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

 مقد ِّمة  
ْنِعِم املنَّان  ،احلمد هلل العزيز الرَّمحن 

ُ
  ، والصَّالة والسَّالم على خري األانم  ،امل

 أمَّا بعد .السَّالم وأتّ  ،ل الصَّالةضعليه أف  ،حممد بن عبدهللا
البحث هذا  موضوع  احلال)   فإنَّ  ِذكر  ألصلها  وجوب  ياق  يف  ،خالفًا    السِّ

ملا لقواعد النَّحو من    ذلك؛  واآلاثر  ،دراسة حنويَّة دالليَّة يف األسباب(  القرآينّ 
وََل حِييُدوا عن أصول   ،وَجرى عليها الكالم الَعرِبّ  ،َسنَّها النَّحويون أمهيَّة ُكربى

 .  قواعده إال إن َعَرض عارٌض يستدعي خمالفة األصل
 :  أمهيَّة البحث وسبب اختياره

خمالفة أصل  )  هو   ،تكمن أمهيَّة موضوع البحث يف تناول جانب مهم ابلدِّراسة 
وجميء  .  لكونه ُحْكًما فرِعيًّا َعارًضا؛  وهو ما يُسأل عن سببه(  من أصول النَّحو

احلال خارجة عن حكم االستغناء إىل وجوب الذِّكر أمٌر خمالٌف لألصل النَّحويِّ  
ملَّا  ؛  ت هذه الدراسة بسياق القرآن الكرميوقد اُخُتصَّ   ،وهو جمال البحث  ،هلا

ا َدفعين  مَّ ؛  وَل أتخذ َحقَّها ابلدِّراسة  ،وجدت مواضعه يف القرآن ليست بقليلة  
ووصفها للوصول إىل األسباب الدِّالليَّة الدَّافعة   ،وحتليلها  ،إىل استقراء مواضعه

اجلانب هذا  من  أصلها  عن  خروجها  اليت    بيانو   ، إىل  النَّحويَّة  األساليب 
 .  واآلاثر املرتتِّبة على حذفها ،استوجبت ذكرها

 :  هدفه
وجوب ذكر احلال  ابط احلال عند النَّحويني حلكم  و ضمشول  بيان مدى    -1

 . عنها االستغناءأصلها يف  ا هبا عن خروج
 .  مواضع وجوب ذكر احلال يف القرآن الكرميبيان  - 2
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ياق القرآين    واآلاثر(   ،دراسة حنويَّة دالليَّة يف األسباب)    وجوب ذكر احلال خالفًا ألصلها يف الس ِّ
 أريج بنت عثمان املرشد 

ياق يف خمالفة القاعدة النَّحويَّة األصل  - 3 بيان أمهيَّة  من خالل    ، بيان أثر السِّ
 .  واحلكم الشَّرعيّ  ، عىناملوأثر االستغناء عنها على  ،آية ذكر احلال يف كل 

ياق   احلال منوجوب ذكر أسباب  استنتاج  - 4  .  ونوعها  ،القرآينّ خالل السِّ
ياق احلال يف  رُ كْ ذِ فيها وجب األساليب النَّحويَّة التي بيان - 5  .  القرآينّ السِّ
اكيب النَّحويَّة - يف هذه املواضع  -أثر االستغناء عن احلال   - 6  .  على الرتَّ
 .  احلالوجوب ِذكر إثراء الدَّرس النَّحوي بشواهد  - 7

 : راسات السَّابقةالد ِّ 
لفاطمة حسن    – ظاهرة رفض األصل يف الدِّراسات النَّحويَّة رسالة دكتوراة    -

فضة   -ه 1415إشراف عبدالرمحن حممد إمساعيل    -عبدالرحيم شحادة 
 .  جامعة أم القرى

العدول   فيها جلانب  الباحثة  تتطرَّق  أو رفضه من جانب    ،عن األصلَل 
 .  عنها االستغناء وامتناع  ،احلالوجوب ذكر 

جامعة    -   دكتوراة رسالة    - احلال يف املفضِليَّات دراسة حنويَّة حتليليَّة تطبيقية  -
  - قسم الدِّراسات العربيَّة واللغويَّة   –غة العربيَّة  كليَّة اللُّ   –اإلسالميَّة    أم درمان

مصطفى حممد  .  د .  أ:  إشراف  ، حممد يوسف حممد يوسف:  إعداد الطالب
 . م2009 - هـ1430 - الفكي

ا َل تتطرَّق    ،دراسيت يف النَّص موضع الدِّراسةختالف هذه الدراسة   كما أهنَّ
تَ   ،فصيلملواضع لزوم ذكر حلال ابلتَّ  ا عداد لبل  ملواضع جاء يف صفحة  بعض 

 .  واحدة
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علي كرمي  .  م.  لـ  -  دراسة حنويَّة مقارنة  -غتني اإلجنليزيّة والعربيَّة  احلال يف اللُّ   -
  ، غتني هتدف إىل بيان احلال يف اللُّ .  ميسان  – مسلم بن عقيل  انشد اثنويَّة

فقابل مواضع    ،غتني ومقابلة قواعدها يف اللُّ   ،وإثبات وجودها يف اإلجنليزية 
 .  غتني دون تفصيلكر يف اللُّ لزوم الذِّ 

الكرمياحلال    - القرآن  ماجستري   - يف  الريموك  -رسالة  اللغة    - جامعة  كلية 
 .  م1980  -إعداد الطالب حسن يوسف اليف قزق  -العربية 

ابختصار من غري  وجوب ذكر احلال انب وتعرض جل ،تناول احلال بشكل عام
 . بيان للشواهد

العربيَّة  - أسلوب  يف  فضلة  احلال  األردن  - هل  أربد  الريموك  جملة    - جامعة 
للباحث    1989 ،1العدد ،7سلسلة اآلداب واللغواَيت    - أحباث الريموك 
 .  سلمان القضاة

وأشار إىل    ، فضلة  بشكل عام   انقش البحث كون احلال اليت ال جيب ذكرها
 .  وذكر بعض الشواهد يف بضعة أسطر  احلال اليت جيب ذكرها

يف مؤّلفاهتم النَّحويَّة  وقد َتعرَّض بعض الباحثني املتأخرين إىل هذه القضيَّة  
اجليش:  منهم للتَّ (  ه778)  انظر  شرحه  قال  ،سهيليف  جائزة  :  إذ  احلال   "

  ، مثَّ إنَّه قد يعرض هلا ما جيعلها مبنزلة العمد  ، احلذف يف األصل لكوهنا فضلة
:  وذلك أمران أحدمها  ،وحينئذ ميتنع احلذف  ،كما يعرض لغريها من الفضالت

وكالواقعة بدال من اللفظ    ،عنه كاليت سدَّت مسّد اخلرب  تغىننيابتها عمَّا ال يُس
املراد على ذكرها:  الثاين. .  ابلفعل ذكر انظر اجليش بعض  و (1) ."توقُّف فهم 

 

 . 5/2320متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، انظر اجليش،  (1)
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  ،والنَّفي  ،أو مقصودة ابلنَّهي  ،كوهنا جوااًب لسؤال:  هي  مواضع وجوب ذكرها
فيها الكالم  ، أو حمصورًا  واستشهد مبا يقارب    ، أو يتوّقف على ذكرها صّحة 

حممد حميي الّدين  مثَّ تعرَّض هلا من احملَدثني  .  آايت أشرت إليها يف موضعها  أربع
األصل يف  ذكر أّن  ف  ،يف حتقيق كتاب أوضح املسالك(  ه1392)  عبداحلميد

عنهاحلال  ا مستغىًن  تكون  فضلة  ،أن  ا  ألهنَّ احلُكم    ،وذلك  هو  العام  وهذا 
  ، إال أنَّه قد يعرض هلا عارٌض يُوجب ِذكرها وال جيوز معه حذفها  ،للفضالت

  ، َل يذكر إال مثااًل   و   ،اليت ذكرها انظر اجليش  هي املواضع.  وذكر أربعة مواضع
  وكذلك الدكتور إبراهيم بركات  (1) .وشاهًدا شعرايًّ   ،آنيَّةالشَّواهد القر ومخسة من  

 (2) .سابقاه نفسهاوذكر املواضع اليت ذكرها  ،( ه1408)
ا    أمَّا دراسيت هذه  وجوب ذكر  مواضع  ستقراء  هتتمُّ ابفتتميَّز عمَّا سبقها أبهنَّ

 ، احلال يف القرآن الكرمي
ياق القرآينّ وبيان أسباب وجوب ذكرها يف ضوء   وحصر األساليب    ،  السِّ

اليت جاء فيهاالنَّحويَّة  على كوهن  ،ت  املرتتِّب  يف  واألثر  االستغناء يف  ا  حكم 
 .  الرتكيب واملعىن

 

 . 315، 2/314ينظر عدَّة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك، حممد حميي الّدين عبداحلميد،  (1)
 . 3/97،د. إبراهيم إبراهيم بركات ، ينظر النَّحو العرب (2)
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 :  منهج البحث
 .  واالستقراء أداتني له ،املتخذ من التَّحليل  البحث املنهج الوصفيّ  يـَتَّبع 
 :  خطَّة البحث 

 .  وخامتة ،ومبحثني   ،ومتهيد ،مقدِّمة: اقتضت طبيعة البحث أن يتكّون من
املوضوع:  املقدِّمة اختياره  ،وأمهيته  ،عرض  والدراسات    ،وأهدافه  ،وأسباب 
 . ومنهجه ،وخطة البحث ،السَّابقة
عند    ابط احلالو ضمع املوازنة بني    ،عرَّفُت فيه مبصطلحات البحث:  التَّمهيد

جانب   من  فيهالنَّحويني  واحلَ   ا األصل  الذِّكر  حيث  مشولّية    ،ذفمن  ومدى 
 .  ضوابط احلال عند الّنحويني هلذا اجلانب

  كر ذِ  مبحثان قسمتهما حسب األسباب الدِّالليَّة الدَّافعة لوجوب: املباحث
 .  يف القرآن الكرمي احلال

ُقيَّد ،وجوب ذكرها ملنع تعميم اخلاص: املبحث األوَّل
  .وإطالق امل

 . لِتَـَوقُِّف متام الفائدة عليهاوجوب ذكرها : املبحث الثَّاين
 تتضمَّن أهم نتائج البحث: خلامتةا
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 د ــــــــــــمتهي
فاألصـل يف كالم العرب أسـاس .  هتتم هذه الدِّراسـة ابألصـل من جانب خُمالفته

" األصــل  ( : ه175)  قال صــاحب العني  ،وهو ما يُبىن عليه غريه  ،كلِّ شــيء
" األصـــــــل أوَّل ما يبىن عليه ( : ه384)  وقال الرُّمَّاينّ   (1).أســـــــفل ُكلِّ شـــــــيء"

اينّ (2).والفرع اثن  يُبىن عليـــه أوَّل". .  اثن   "مـــا يُبتىن ( :  ه471)  وعرَّفـــه اجلُرجـــَ
ــول ،عليه غريه ــل  وهو يف اللُّغة:  واألصـــــــــ وال   ،عبارة عمَّا يـُْفتَـَقُر إليه:  مجع أصـــــــــ

رع ،يَفَتِقُر هو إىل غريه وال يُبىن هو على  ،عمَّا يُبىن عليه غريه عبارة:  ويف الشـــــــــــَّ
ــتعمـال هو (3).غريه" أُوىل حـاالت احلرف أو الكلمـة قبـل أن َيطرأ :  ويف االســــــــــــ

  (4).عليهما تغيري
  ،وما ُيالفه وهو الَفرع  ،والنَّاظر يف ُكُتب النَّحويِّني جيدها حافلة بذكر األصل

ثوابت للنَّحويِّني  اجتهاد    ،فقد كان  املسائل ال  يُبىن عليها غريها من  وأصول 
رٌة ومعرفٌة أْن  "وأْحَسُنُه إذا اجتمع نك( :  ه180)  ومن ذلك قول سيبويه  ،فيها

" وقد  ( :  ه316)   وقال ابن السَّرَّاج  (5).وهو أصل الكالم"؛  يُبتدأ ابألعرف
ضارعته االسم؛  بيـَّنَّا أنَّ الفعَل املضارَع أُعِرب

ُ
  ، إذ كان أصل اإلعراب لألمساء؛  مل

وأصل    ،إذ كان أصل اإلعمال لألفعال؛  وأنَّ اسم الفاعِل أُعِمَل مبُضارعته الفعل

 

 )أصل(.  ، ابن منظور ،لسان العرب ،)أصل( ، اخلليل ،العني (1)
 .  73ص ،الّرمَّاين  ،منازل احلروف (2)
 . 28ص ، اجلرجاين ، التعريفات (3)
 . 11ص ،د. حممد مسري جنيب اللَّبدي ،معجم املصطلحات النَّحويَّة (4)
 . 1/328 ، سيبويه ،الكتاب (5)
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إذا َكنَّيَت عنه جاز أن  (  كان)  " واعلم أنَّ َخرَبَ :  وقال  ( 1).اإلعراب لألمساء"
إذ كان أصله أنَّه خرب    ،واألصل أن يكون منفصاًل   ،يكون ُمنفِصاًل و ُمتَّصاًل 

األصل يف اإلعراب أْن يكون  . .  "( :  ه577)   وقال األنباريُّ (2).". .  مبتدأ
 (3) .خمتلفة" ذلك ألنَّ األمساء تتضمَُّن معاين و ؛ لألمساء دون األفعال واحلروف

ــع النَّحويَّة اليت ُُياَلف وقد رأيت احلال  ــمن املواضـ ــل فيها من عَّدَّة   (4)ضـ األصـ
ــل فيها تُؤوَّل  ،كأْن أتيت معرفًة واألصل فيها التَّنكري  ،جوانب ــــ ولُِلُزوم هذا األصــ

ـــــرة إن خالفته ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــف أصلها يف االشتقاق  ،(5)ابلنَّكـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ،فتأيت جامدة  ،وقد خُتَالِـ
النَّحوي كم  احلوقد خُتالف أصـــــــــــلها يف   ،(6)ولُزوم هذا األصـــــــــــل غالٌب ال الزم

ياق ،عنها  (7)االسـتغناءوهو   ، الذي ذُِكرت فيه  (8)فتكون واجبة الذِّكر أبثر السـِّ
وهو ما ســــأتناوله يف هذه   ،فهو املتحكِّم يف خمالفتها ألصــــلها يف وجوب الذِّكر

 . الدِّراسة

 

 .  1/91 ،ابن السرَّاج ،األصول يف النَّحو (1)
 . 1/66املرجع السَّابق  (2)
 . 24ص ، األنباريّ  ،أسرار العربيَّة (3)
َخالََفُة يف اللُّغة: أصُله َخَلفَ (4 )

ُ
. جممل اللغة  ،امل   ، ابن فارس  ،يقال: َخَلَف الرَّجل عن ُخُلق أبيه تغريَّ

 )خلف(.
 .2/264  ، ابن هشام ،ينظر أوضح املسالك (5)
 . 261/ 2 ،ينظر املرجع السَّابق (6)
 )غىن(. ،ابن فارس ،والَغناُء: الِكفاية. جممل اللغة ، واالستغناء: أصله من الِغىَن  (7)
ياق يف اللغة: أصله من َسَوق (8) وِسياقًا واألصل فيه ِسواقًا.   ،وساق اإلبل وغريها يسوقها سوقًا  ،السِّ

َيقة: ما  ،)سوق(  ، ابن منظور  ،لسان العرب داق    ،استيق من الدواب  والسِّ وُسقت إىل امرأيت الصِّ
 )سوق(.   ، ابن فارس ،وأسقته. جممل اللغة
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ويسـهم   ،ب أو السـياق الذي ترد فيه الكلمة"الرتكي: ويقصـد مبصـطلح السـياق
ويُعد فريث من أشــــــــهر العلماء الذين اهتموا   (1).هلا"يف حتديد املعىن املتصــــــــّور  

وصرح    ،وأّكد على الوظيفة االجتماعية للغة  ،يف دراسة املعاين  ياقيالسِّ   ابملنهج
أي وضـــــعها يف   ،أبن املعىن ال ينكشـــــف إال من خالل تســـــييق الوحدة اللغوية

  (2).سياقات خمتلفة
ياق يف حتديد معىن اللفظ. وقد بنيَّ د فهو واحد ال   ،متام حسان أمهيَّة السِّ

ياق من قرآئن تعني على التحديد  وارتباط كل سياق    ،يتعّدد بسبب ما يف السِّ
احلاليَّ دَّ مبقام معني حيُ  القرآئن  املعجم  ،ةد يف ضوء  فيه    خبالف  الكلمة  فمعىن 
   (3) .متعدِّد وحمتمل

: "َحالَ ( :  ه206)  أمَّا عن معىن احلال يف اللُّغة فقال عنه أبو عمرو الشَّيباينّ  
خص حَيُوُل إذا حَترَّك( : ه395)  وقال ابن فارس  (4).إذا تـََغريََّ"  ،" وَحاَل الشــــــــَّ

  (5).وكذلك ُكلُّ ُمتحوِّل عن حالِه"
سيبويه   افـََعربََّ عنه  ،تفسريه  يف ْت تعبرياهتم  ف ختلَ وأمَّا يف اصطالح النَّحويِّني فقد ا

.  (6) وليس مبفعول"  ،فيه الِفْعل فَينَتِصُب وهو حاٌل وقع فيه الفعل  بـ" أنَّه ما يَعَملُ 

 

 . 28ص  ،وآخرون ، سامي عياد حنا ،معجم اللسانيات احلديثة (1)
 . 69ص  ،أمحد خمتار عمر ،علم الداللة   (2)
 . 316ص  ،د. متام حسان ، اللغة العربيَّة معناها ومبناها (3)
 )حول(. ، أبو عمرو الشيباينّ  ، اجليم  (4)
 )حول(.   ،ابن فارس ، جممل اللغة (5)
 . 1/44 ، سيبويه ،الكتاب (6)
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ربِّد .  واحلال  (1) الفرَّاءُ ابلَقْطع   ا ربَّ عنهعو 
ُ
" وكذلك احلاُل  ( :  ه286)  وقال امل

:  الذي يسمونه احلال فنحو قولك  افأمَّ .  ":  وابن السَّرَّاج  ،(2) هي مفعوٌل فيها"
بـ..  جاء عبدهللا راكًبا جاء عبدهللا يف هذه  :  ملعىنوا  ،(  جاء)  فعبدهللا مرتفع 

  ،ألنَّه جيء به بعد متام الكالم؛  لشبهه ابملفعول  ، منتصبٌ (  راكب)  و   ،احلال
بفعله الفاعل  على    ،واستغناء  دليل  فيه  عليه كما كان  دلياًل  الفعل  يف  وإنَّ 

قد قُمت على  قمت فال بُد من أن يكون  :  أال ترى أّنك إذا قلت  ، املفعول
  و (  ضرب عبدهللا رجاًل ( )جاء عبدهللا راكًبا)  فأشبه؟  حال من أحوال الفعل 

واحلال  . . .  فعل حقيقي(  جاء وقام)  و   ،ليس هو غريه(  عبدهللا)  هو(  راكب)
الفاا  إّنَّ  به   أو صفته  ،املفعولأو    ،علهي هيئة  خرب 

ُ
امل الفعل  يف وقت ذلك 

   (3).". عنه
فهو ُكلُّ اسم نكرة جاء  :  " وأمَّا احلال:  بقوله(  ه340)  الزَّجَّاجيّ   اوعربَّ عنه 

وقال ابن    (4).وقد تَّ الكالُم دونه فإنَّه ينتصب على احلال"  ،بعد اسم  معرفة
أتيت    ، ولفظها نكرة  ،َوْصُف هيئة الفاعل أو املفعول به:  "احلال( :  392)  جينِّ 

وقال    (5) .وتلك النكرة هي املعرفة يف املعىن"  ،بعد معرفة قد تَّ الكالم عليها
ا فضلٌة مثله جاءت  ( :  ه538)  الزَّخمشريُّ  "وُشبِّه احلال ابملفعول من حيث إهنَّ

ا مفعوٌل فيها وجميئها    ، بعد معىن اجلملة   وهلا ابلظَّرف شبٌه خاصٌّ من حيث إهنَّ
 

 .  1/213 ، الفراء ، معاين القرآن (1)
 . 4/299 ، املربِّد ، املقتضب (2)
 .1/213 ،ابن السَّرَّاج ،األصول يف الّنحو (3)
 . 35ص ، الزجَّاجي ،اجلمل (4)
 .116ص  ،ابن جينِّ  ،اللُّمع يف العربيَّة (5)
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" وهو  :  بقوله(  ه672)  وعربَّ ابن مالك   ( 1).". .  لبيان هيئة الفاعل أو املفعول 
ًنا ما فيه من   ،ما دلَّ على هيئة  وصاحبها  ( يف) معىنُمَتَضمِّ

  قال أبو حيَّانو   (2).زائدة "(  ابء  )  وقد جُيَرُّ بـ  ،وحقُّه النَّصب  ،اتِبع  وال ُعمدة    غري
  عبارة عن اسم  تـَُبنيِّ هيئة صاحِبها صاحلًة جلوابِ   واصطالًحا  "( :  ه745)
هشام  قال  و (3) ."(  كيف) لبيان  َفضَلٌة    "وصفٌ :  (  ه761)  ابن  مذكوٌر 

خالد قال  و   (4).اهليئة" :  ه905)  األزهريّ   الشيخ  َفضَلةٌ (  مذكورٌة    ،"وصٌف 
"  :  (  ه911)  يوطيالسُّ قال  و   (5) .لِبَـَيان اهلَيئِة للفاعل أو للَمفُعول أو هلما مًعا"

 ( 6)فضلٌة دالة على هيئة صاحبها"
رين  ضوابط  و   ،تفسريات فيتَّضح من خالل    للحال  النَّحويِّني املتقدِّمني واملتأخِّ

سيبويه ومن  )  من النُّحاة   فاملتقدمون  ،فضلة يتم الكالم دوهنا  ،اعنه  ستغىنم  اأهنَّ 
ا  (  ومفعول فيها  ، َوقع فيه الفعل: )قوهلموأوحى  .  بيَّنوا ماهيَّة احلال(  تاله أبهنَّ

ف.  فضلة كاملفعول املتأخرون  تعبرياهتم  بفضلّيتهاصرَّحوا  أمَّا  بعضهم    فعربَّ   ،يف 
ا فَ  ا غري ُعمدة  ،ْضَلةٌ عنها أبهنَّ  . وبعضهم أبهّنا ما يَِتمُّ الكالم دوهنا  ،وبعضهم أبهنَّ

فهي زايدٌة يف  ؛  ومتام فائدته بدوهنا  ،األصل يف احلال استغناء الكالم عنهاف 
من حيث إنَّك تـُْثِبُت    ،احلقيقةرجاين َخرَبًا يف اجلوقد جعلها عبد القاهر  ،اخلرب

 

 . 2/55 ،ابن يعيش ،شرح املفصَّل (1)
 .  2/321  ،ابن مالك ، شرح تسهيل الفوائد (2)
 . 1557/ 3 ،أبو حيَّان  ، ارتشاف الضَّرب من لسان العرب (3)
 . 2/257 ، ابن هشام األنصاري ،أوضح املسالك إىل ألفيَّة ابن مالك  (4)
 . 2/598،الشيخ خالد األزهريّ  ،شرح التَّصرِيح مبضمون التَّوضيح (5)
 . 2/223 ،السيوطيّ   ،مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع (6)
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واألصالة  .  (1) ل للفاعلوابلفع  ،املعىن لذي احلال كما تُثِبته خبرب املبتدأ للمبتدأ
ا زايدة يف الفائدة املتعلِّقة ابملعىن؛  فيها هبذا املفهوم انبعٌة من الدِّاللة .  ذلك ألهنَّ

يقدح يف كوهنا  ورأي الّسيوطي أن امتناع االستغناء عنها يف بعض املواضع ال  
   (2).كما ال يقدح يف العمدة عروض االستغناء عنه  ،عارض؛ فضلة

القرآنيَّة ياقات  السِّ بعض  ُحِذفت يف  احلال  أنَّ  يدل عليها  ،وكما  ما    ، لوجود 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ):  تعاىل  كقوله 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ 

عليكم)  اجلملةف  [ 24  ،23:  الرعد] ( ۀ بقول حمذوف يف  (  سالٌم  موضع  حمكية 
:  يدخلون عليهم قائلني : والتَّقدير( يدخلون) نصب على احلال من الضمري يف

ياقات  وُذ  (3) .سالم عليكم كرت  ُذ كذلك    ،الفائدة  يف  زايدةكرت يف بعض السِّ
  ، وصحَّة الكالم مبنيَّة عليها  ،لكوهنا حمّط الفائدة  ،وامتنع االستغناء عنها  ،وجوابً 
ياق د ما يدل عليهاجو وال ي  . يف السِّ

ُت عليهـا  قـدف ــيـاقـات أخرى من ا َوقـَفـْ  ،كـاـنت هي اخلرب يف املعىن  لقرآنيف ســــــــــــ
ــحـَّة املعىن املراد   ،ويُفتَقُر إىل ذكرهـا لتمـام الفـاـئدة يف اآلـية   ،وعليهـا تتوقَّف صــــــــــــ

ــلها ِتمَّ    ،خارجة بذلك عن أصــ
ُ
ــة الوظيفة الدِّالليَّة للخرب يف كونه اجلزء امل ُمقرتضــ

وامتناع   ،وجب أْن أتخذ ُحكمه يف وجوب الذِّكرف  ،ومقصـــــود الكالم  ،الفائدة

 

 . 1/181 ،عبد القاهر جرجاين ، ينظر دالئل اإلعجاز (1)
 .  2/224 ، السيوطي ، ينظر مهع اهلوامع (2)
 . 3/89،د. إبراهيم إبراهيم بركات ،والنَّحو العرب  ،3/676 ، املنتجب اهلمذاين ،الكتاب الفريد (3)
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بِه والفرعيَّة " قد يُعطى الشـَّيُء  : قال ابن هشـام  ،االسـتغناء عنه على سـبيل الشـَّ
فإذا "  : وقال أبو حيَّان(1).أو فيهما" ،أو يف لفظه ،ُحْكَم ما أشــــــــبَـَهُه يف معناه

ڇ ڇ ڇ ): َل جُيز حـذفهـا كقوـله تعـاىلتوّقف املعىن على ذكر احلـال 

فكذلك ال جيوز    ،أو ســـــدت مســـــد اخلرب[  16:  األنبياء]( ڇ ڍ ڍ ڌ
وقد يف احلال أن تكون جائزة احلذف    " األصــــــل:  وقال الســــــيوطي(2).حذفها"

ا ملن قـــال:  جوااًب حنويعرض هلـــا مـــا مينع منـــه ككوهنـــا   أو ؟  كيف جئـــت:  راكبـــً
ا:  مقصـــوًدا حصـــرها حنو ــَ ضـــرب زيًدا :  أو انئبة عن خرب حنو ،َل أعده إال حرضـ

ا َننِ   وألنَّ (3)". .  أو منهيًـّا عنـه  ،أو عن اللفظ ابلفعـل هنيئـًا ـلك ،قـائمـً ــَ  من ســــــــــــ
ــل إذا دعا إىل ذلك داع    رج احلال ختقد  فالعرب يف كالمهم اخلروج عن األصــــــــــ

بًة بذلك خاصـــــــيَّة وهو حكم الفضـــــــلة واالســـــــتغناء   ،اعن األصـــــــل فيه ُمكَتســـــــِ
وما كان أصله   ،املبتدأ واخلرب)  كـــــــ   اد على ذكرِهمِ تَ عْ فائدة الكالم تَـ   ألنَّ ؛  دمَ العُ 

ــْ فَ   كـانـتبعـد أن  (  وانئبـه  ،والفـاعـل  ،املبتـدأ واخلرب   أتيت بعـد متـام   وزايدةً   اًل ضــــــــــــ
ــِّ وهي يف ذلك ابقيٌة على  ؛  الكالم به  ف  ،صــــبنّ ال  تها اإلعرابيَّةيَّ خاصــ ــّ بينهما الشــ
ـــباب دالليَـّة    وذـلك  ،معنوي ـياقابترتبط ألســــــــــــ ــِّ كم واحلُ  ،قـام اخلطـابومَ   ،لســــــــــــ

ــريعيالتَّ  ــياق   شـ وََّغْت هذا التَّحوُّل عن األصـــل يف السـ ــَ ويَّة سـ ــاليب حنَّ ــمن أسـ ضـ
 ،لـه منهٌج ُمَتَميٌِّز يف َعرض معـانيـه  ،ذلـك أنَـّه كتـاٌب عربٌّ ُمعِجٌز ُمبنيٌ ؛  القرآينّ 

  . الغالبةر السَّماع أهّم أِدلَّة النَّحو وأحد مصاد ،وأحكامه
 

 . 674ص  ،ابن هشام  ،مغين اللبيب عن كتب األعاريب  (1)
 .3/1600 ،أبو حيان   ،ارتشاف الضرب (2)
 . 2/260 ،السيوطي ،مهع اهلوامع (3)
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 . عموم اخلاص وإطالق املُقيَّدوجوب ذكر احلال ملنع : املبحث األوَّل
ياق   من خالل تـَتَـبُّع مواضع خُمالفة احلال ألصلها يف وجوب ذكرها يف السِّ

وعدم االستغناء عنها وجدُت أنَّ من أهم األسباب الدَّافعة إىل ذلك    ،القرآينّ 
ياق من التَّخصيص إىل التَّعميم  ،ُخروج املعىن تَـَعلِّق ابلسِّ

ُ
  ، أو احلكم الشَّرعي امل

َْعِنيَّة على خالف املعىن    ،أو من التَّقييد إىل اإلطالق
والذي جَيعل ِسياق اآلية امل

َراَدينِ 
ُ
 : وجاء ذلك يف أساليب حَنويّة خمتلفة منها  ،واحلكم امل

 :  أسلوب اإلخبار -1
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ٱ):  تعاىل  كقوله 

[  38:  النساء]( پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

(  يُنفقون)  أنَّه مصدٌر واقع موقع احلال إمَّا من فاعل(  رائء)  أحد وجهي إعرابٺ
املوصول  ،ُمَرائني :  أي من  احلال    ،(1) وإمَّا  مبالبسة  ُمقيٌَّد  احلال  وصاحب 

صة لفئة  ُمعيَّنة يف سياق الذَّمِّ  َخصِّ
ُ
واالستغناء عنها جيعل الكالم على العموم    ،امل

م مَّن ساء َقريًنالعموم ا  أنَّ :  أي وليس    ،ذين يـُْنِفُقوَن أمَواهَلُم حُيَكم عليهم أبهنَّ
فإنفاق األموال املذموم يف اآلية خُمَصٌَّص ِبُسوء االعتقاد  ؛  احلُكم عامًّا يف ذلك

وهو من نتائج   ،واليوم اآلخر اإلميان ابهلل مدن عوع ،الصَّادر عنه اإلنفاق رائء
كانوا ينفقون أمواهلم    ،" نزلت يف املنافقني :  وقال الواحدي  ،(2) مقارنة الشيطان 

 

 .3/678 ،الّسمني ،ينظر الدر املصون  (1)
 .351/ 3 ، أبو حيان ،ينظر البحر احمليط (2)
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وذكر    ،(2) وهو ضرٌب من النِّفاق   ،كر الرائءوهو الوجه لذ   ،  (1) رايء ال لوجه هللا"
  (3) . ابن العرب أنَّ نفقة الّرايء تدخل يف األحكام من جهة أن ذلك ال جُيزي

 
ُ
صة هنافَوَجب ذِْكر احلال امل مبنيٌَّة    ألنَّ ِصحَّة معىن الوصف هلذه الفئة ؛  َخصِّ

الّة على معىن الذَّم يف اإلنفاق ،عليها  .  فهي الدَّ
 [63:  الفرقان] ( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ):  وقوله

ۋۅ ۅ ):  وقوله  ،  (4) وِحْلم    ووقــــــــار    ،بســكينة   :  أي

ضمري  (  ُسجًَّدا)  و (  هوانً )  فـ . [  64:  الفرقان]  ( (ۉ ۉ من  حاالن 
لبيان حال عباد الرَّمحن الذين يـََتَخصَُّص هبم  (5) .اجلماعة   ،واآليتان مسوقتان 

نسبهم إليه    ،(6)الذين يعبدونه حقَّ عبادته:  أي  ،وهي إضافة تشريف  وتـََفضُّل  
هم فهي    ، الََّذين دلَّت عليهما احلال  ، يف سياق املدح والثَّناء  (7) .الصطفائه إايَّ

متدح هبا
ُ
تَسبِّب يف عدم صحَّة  ويف االستغناء عنه  ،امل

ُ
معىن  ا تعميٌم للخاصِّ امل

 .  إذ ال مزِيَّة لعبد  عن آخر مُيتدح هبا عند حذفها؛ اآليةيف املراد  الوصف

 

 . 2/53 ،الواحدي ، الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد (1)
 .10/101 ،الفخر الرازي ، التفسري الكبري (2)
 .1/551 ، ابن العرب ، أحكام القرآن (3)
وتفسري القرآن    ، 5/46  ،النَّحَّاس   ، و معاين القرآن الكرمي  ،59/ 4  ، الزجاج  ،معاين القرآن وإعرابه   (4)

 . 5/163  ،ابن كثري ،العظيم 
 . 3/329 ،الزخمشري ،الكشاف (5)
 .351/ 3 ، أبو حيان ،ينظر البحر احمليط (6)
 .  45/ 5 ، النَّحَّاس ،معاين القرآن الكرمي (7)
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پ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀٱ ٻ ):  وقوله

وأْن ال يُقبل منهم ما أَْعَطوا    ،قُلوهبم خائفة من رجوعهم إىل هللا: أي [ 60: المؤمنون]
التَّقصري ُيافون  والصَّدقات  الزَّكاة  َوِجلةٌ )  ومجلة .  (1) من  موضع  (  وقـُُلوهُبم  يف 

الَذين دلَّت    ،(2)(يُؤتُون)  صب  على احلال من فاعل نَ  يف سياق املدح والثَّناء 
واالستغناء عنها جيعل الكالم على كون صفة اإلميان عامًَّة لُكلِّ    ،عليهما احلال

ا خاّصة مبَن يُؤدِّيها بقلب  َوِجل  خائف    ،والطَّاعات  ،َمن يُؤدِّي الزَّكاة .  واحلقُّ أهنَّ
 .  مبنيٌَّة عليهامعىن الوصف هلذه الفئة فِصحَّة 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ ):  وقوله

م:  أي [38: سبأ]  (وئ  أهنَّ
حال من واو  (  ُمَعاِجزين)  و (3) .جاعلوا النَّاس َعَجزَة عن اإلميان بتثبيطهم 

واالستغناء عنها جيعل الكالم على    ،يف سياق الوعيد  ،(4)(َيْسَعون)  اجلماعة يف 
  ،وهو خالف احلقيقة  ، والوعيد لُكلِّ َمن يسعى يف آايت هللا  ،كون احلُكم عامًّا

ن يسعون ُمعاجزين فقط فوجب ذكرها
َ
ألنَّ ِصحَّة  ؛  فاحلُكم ابلعذاب خاصٌّ مل

 .  احلكم مبنيٌَّة عليها

 

  ، ومعاين القرآن وإعرابه  ، 17/67  ،الطَّربي  ، وجامع البيان  ،2/238  ، الفرَّاء  ، ينظر معاين القرآن  (1)
 .6/501  ، أبو حيان  ،احمليطوالبحر  ،3/293  ،الواحدي ،البسيط ، 4/15 ،الزَّجاج

 . 8/353 ، السَّمني ،الدر املصون (2)
 .1317ص  ،ابن عطيَّة  ،ينظر احملرر الوجيز (3)
 . 3/992 ، أ. د. أمحد اخلرَّاط ،ينظر اجملتىب من مشكل إعراب القرآن (4)
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پ پ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ):  قولهو 

:  أي[  107:  التوبة] (ڀٺ ٺ پپڀ ڀ ڀ
أنَّه مصدٌر يف موضع  ( :  ِضرَارًا)  ومن أوُجه إعراب  ،(1) لتدبري ما شاءوا من الشَّر 

ذوا)  احلاِل من فاعل للمنافقني بعدم قبول توبتهم    (2) ( .اختَّ الوعيد  يف سياق 
واالستغناء عن احلال يُؤدِّي إىل َكون َمن يتَِّخذ مسِجدا عموًما ِمَّن    ،وتعذيبهم

 ال  فكان ذِكر احلال الزًما لُِيَخصِّص الفئة املذمومة اليت   ،ال يتوب هللا عليهم
يتخذون   من  عليها  هللا  التَّ ويَ   ،مساجديتوب  هللا   ناقض رفع  أمر  ابرتياد    بني 

ائ ائ ەئ ەئ وئ  ى):  يف قوله  ،املساجد والدَّعاء فيها

ٻ ٻ ٻ ٻ ):  وقوله[29:  األعراف]( وئ ۇئ ۇئ ۆئ

َاِذَها يف اآلية [31:  األعراف]( پ پ پ إذ هو هنٌي عن  ؛  وبني النَّهي عن اختِّ
رار اذها يف حال الضِّ فذِكر احلال واجٌب على    ،والُكفر والتَّفريق بني املؤمنني   ،اختِّ

 .  خالف األصِل لكون احلكم خُمَصًَّصا هبا
( ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ):  وقوله

  ، هللا على هؤالء املنافقني هو الذي ُيتص ابجلهاد  السَّبيل الذي أثبته[ 93:  التوبة]

 

 . 3/452 ،ابن كثري ، وتفسري القرآن العظيم  ،128/ 5 ، أبو حيان ،ينظر البحر احمليط (1)
 . 6/120 ، السمني ،الدر املصون (2)
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  ، التَّخلُّف سبيل هللا عليهم الزم  أّن هؤالء األغنياء الذين يستأذنونك يف:  واملعىن
ه    (1) .وال عذر هلم البّتة ،وتكليفه عليهم متوجِّ

يف موضع نصب  على احلال من الفاعل يف  (  أغنياءوهم  )  واجلملة االمسيَّة
واحلال هي الدالَّة على    ،والغضب من هذه الفئة  ، يف سياق الّذم  ،(2) يسَتأِذنُوَنك

عامًّا  ،املذمومني  احلُكم  جيعل  عنها  َمن  ؛  واالستغناء  على ُكلِّ  احلَرج  فيكون 
درًا كان أو غري  يستأذن الرَّسول صلى هللا عليه وسلمفي التَّخلُّف عن اجلهاد قا 

املنافقون  ، وليس احلكم كذلك  ،قادر     ،بل احلرج خاصٌّ ابلقادرين منهم وهم 
 .  ألنَّ ِصحَّة احلكم مبنيٌَّة عليها؛ فوجب ذكرها

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ):  وقوله

.  102:  هود]  (ڳ األمَّة[  حُيذِّر هللا هذه  الوعيد  أنَّ    ،(3) سطوته  يف سياق  و 
ظرٌف ملا يُستقبل (  إذا)  و  ،املةابلقرى الظَّ   لقرى هبذه الكيفيَّة خاصٌّ هل ا أله  ذأخْ 

يف حمل نصب على  (  وهي ظاملة)  ومجلة  ،(4) مىت َأَخَذ القرى:  أي  ،من الزَّمان
  ،لكلِّ قرية ظاملة  ةً عامَّ   تكون العقوبةعنها  ويف االستغناء    ،(5) (القرى)  احلال من

 

الكبري  ، 2/518  ،الواحدي  ،البسيط  (1) الّتفسري    و   ،163/ 16  ،الرازي  ،التفسري  يف  املنثور  الدر 
 . 4/266 ،السيوطي ،املأثور

 . 3/307  ،املنتجب اهلمذاين ،الكتاب الفريد يف إعراب القرآن اجمليد (2)
 . 4/474 ،السيوطي ،الدر املنثور يف الّتفسري املأثور (3)
  ، والتبيان يف إعراب القرآن  ،2/589  ،الواحدي  ،والبسيط  ،2/301  ،النحاس  ،ينظر إعراب القرآن  (4)

 . 2/713 ،العكربي
 .  18/57 ،الفخر الرازي ،التفسري الكبريو  ، 2/468 ،الزخمشري ،الكشاف (5)
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ياق القرآين    واآلاثر(   ،دراسة حنويَّة دالليَّة يف األسباب)    وجوب ذكر احلال خالفًا ألصلها يف الس ِّ
 أريج بنت عثمان املرشد 

ألنَّ ِصحَّة    ،فوجب ذكرها؛  وهذا خمالف حلُكم هللا عزَّ وجل  ، أو غري ظاملة
 .  احلكم مبنيٌَّة عليها

 :  أسلوب الش رط -2
رط ــَّ ــتغناء عنها إىل تعميم   ،حيث تقع احلال معمولًة لفعل الشـــــــــــ ويؤّدي االســـــــــــ

رعيِّ ابلعقوبة أو الثَّواب ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ : )تعاىل  كقوله  ،احلكم الشـَّ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ):  قولــــــهو  [217:  البقرة]( ہ ھ ھ ھ ھ

يف  ،(1)(ََيتِ )  حال من فاعل(  جُمرًما)  فـــــــ [74:  طه]  (ی جئ حئ مئ ىئ يئ
تَوعَّدالفئة  لة على  اواحلال هي الدَّ  ،ســـــــــــــياق الوعيد

ُ
ويف االســـــــــــــتغناء عنها   ،ةامل

لِّ َمن ميوت وليس احلكم   ،يكون املعىن على أنَّ اجلزاء والوعيــد نهنَّم عــامٌّ لكــُ
 . بل هو خاصٌّ مبن ميوت وهو جمرمٌ  ،كذلك

حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ):  وقوله

:  وقوله  (2) ( .َيته )  فاعل املسترت يفضمري ال  حال من(  مؤمًنا)  فـ  ،[  75:  طه ]  (ىت

[  112:  طه]  (حئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ)

يف سياق    ،(3) (يعمل)   مجلة يف موضع نصب على احلال من فاعل(  وهو مؤمنٌ )
؛  ومها على العكس من اآلية السَّابقة  ،واحلال هي الدَّالة على املوعودين  ،الَوعد

 

 .  8/80 ، السَّمني ،الدر املصون (1)
 . 4/438  ،املنتجب اهلمذاين ،الكتاب الفريد يف إعراب القرآن اجمليد (2)
 . 8/109 ،السَّمني ، والدر املصون ، 4/459 ، املرجع السابق (3)
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يكون املعىن على أنَّ الوعد ابلدَّرجات الُعلى  ففي االستغناء عن احلال فيهما  
؛  فوجب ذكرها.  بل هو خاصٌّ مبَن آمن  ،وليس كذلك  ،عامٌّ لُكل َمن ميوت

 . ألنَّ ِصحَّة احلكم مبنيٌَّة عليها 
قوله پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ):  ويف 

أنَّه  (  خطأً )  أحد أوجه إعراب   [92:  النساء](ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
أو    ،ذا خطأ  :  أي(  قـََتلَ )  احلال من الضَّمري يفمصدٌر يف موضع نصب على  

فحكم هللا جل    (1).ال يقتله البتة إال حال كونه خطأ:  أي  ،أو خُمِطًئا  ،خاِطًئا
وثبتت السُّّنة الثّابتة عن رسول هللا صلى هللا   ،ثناؤه يف املؤمن يقتل خطأ ابلدية

التَّشريع(2) .عليه وسلم على ذلك وأمجع أهل العلم على القول به   ،يف سياق 
  ،واحلال هي الدَّالة على احلكم لكوهنا خصَّصت هذا احلُكم ابخلطأ يف القتل

ن قَتل خُمِطًئا  والدِّية عامًّا لُكلِّ مَ   ،واالستغناء عنها جيعل احلكم هبذه الكفَّارة
ًدا ألنَّ  ؛  فوجب ذكرها  ، بينما احلكم فيه خاصٌّ مبن قتل خُمِطًئا  ، كان أو ُمتَعمِّ

 . ِصحَّة احلكم مبنيٌَّة عليها

قوله  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ):  ويف 

  (ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ستحل ِلما ؛ يَقُتل ُمسَتِحالًّ لذلك: أي[93: النساء ]
ُ
 ألنَّ امل

 

املنتجب   ،الكتاب الفريد يف إعراب القرآن اجمليد ،10/228 ،الفخر الرازي ،ينظر التفسري الكبري (1)
 . 4/71 ،السمني ،الدر املصون  ،2/321 ،اهلمذاين

 .5/313  ، القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن (2)
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ياق القرآين    واآلاثر(   ،دراسة حنويَّة دالليَّة يف األسباب)    وجوب ذكر احلال خالفًا ألصلها يف الس ِّ
 أريج بنت عثمان املرشد 

هللا كافرٌ   هللا؛  حرَّم  حرَّم  ما  أحلَّ  هذه    ،ألنَّه  من  هو  ا  إّنَّ إذا  فاخللود 
ًدا)  و   (1) .الطَّريقة فاعل(  ُمتَـَعمِّ من  احلال  على  سياق    ،(2)(يَقُتل)   نصٌب  يف 

توعَّد به ،الوعيد والتَّشريع
ُ
فكون احلال يف  ،واحلال هي الدَّالة على هذا احلُكم امل

واللَّعن عامًّا    ،وَغَضب هللا  ،حكم االستغناء هنا جيعل العقاب ابخللود يف جهنَّم
ًدا وليس احلكم كذلك بل هو خاصٌّ    ،لكلِّ َمن قـََتَل مؤمًنا خُمِطًئا كان أو ُمتَعمِّ

 . حَّة احلكم مبنيٌَّة عليها ألنَّ صِ ؛  فوجب ذكرها.  حبال الَعْمدِ 
قوله ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ):  ويف 

مهاجًرا لغرض دييّن يـَثْـُبُت أجره وَيِصُلُه  :  أي[100:  النساء ]( ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ
ألنَّ اآلية ذُكرت يف معرض    ،وهو الوجه األوىل  ،(3) الثَّواب فضاًل من هللا وتكرميًا 

اجلهاد يف  املعىن  ،الرتغيب  هبذا  حيصل  الرتغيب  أنَّ  (  ُمَهاجًرا)  و  ،(4) ومعلوم 
احلال من فاعل الوعد  ،(5) (َُيْرُج)  نصٌب على    ، ابلثَّواب  والرتغيب  يف سياق 

وكوهنا يف حكم االستغناء جيعل    ،واحلال هي الدَّالة على استحقاق املوعود به
كذلك بل هو  وليس احلكم  ،احلكم الشَّرعّي عامًّا على كل َمن َُيْرُُج من بيِته

هاِجر
ُ
ألنَّ ِصحَّة احلكم مبنيٌَّة  ؛  فوجب ذكرها.  إىل هللا ورسوله  خاصٌّ حبال امل

 . عليها

 

 .216ص  ،اجملاشعي ، النُّكت يف القرآن (1)
 . 4/73 ، الّسمني ،الدر املصون (2)
 . 479 ،3/478 ،أبو حّيان ، البحر احمليط (3)
 .11/15 ،الفخر الرازي ، التفسري الكبري (4)
 . 4/80 ، الّسمني ،الدر املصون (5)
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وئ ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ) 

تعاىل  [16:  األنفال ]( ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ هللا  أوجب 
  الزحفيوم  الفرار من  واجلمهور على أنَّ    (1) .يوم بدر خاصَّة:  قيل  النَّار ِلَمن فرَّ 

واحلال هي الدَّالة على    ،يف سياق الوعيد  ،(3) حال(  ُمَتحّرِفًا)  و   (2) .كبرية  وهو
تَـَوعََّدة هبذه العقوبة

ُ
واالستغناء عنها جيعل العقوبة عامَّة لكلِّ َمن وىلَّ    ،الفئة امل

استثىن هللا   فقد  احلكم كذلك  وليس  بدر  يوم  وجل  -ُدبُره  من    -عزَّ  فئتني 
 .  ألنَّ ِصحَّة احلكم يف يوم بدر مبنيٌَّة عليها؛ فوجب ذكرها. احلكم

احلا تقع  الشَّرطأو  معمولًة جلواب  تعميم    ،ل  إىل  االستغناء عنها  ويؤّدي 
الشَّرعيِّ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ):  كقوله  ،احلكم 

  نصب على احلال من الضمري يف (  ُصمًّا)  فـ[73:  الفرقان]  (ں ڻ ڻ
  ،واآلية َمُسوَقٌة لبياحنال املؤمنني ومدحهم  ،(4) يف مجلة جواب  الّشرط(  َل ُيرُّوا)

فهم إذا ذُكروا هبا أكبُّوا عليها   ،والعمى  ،ونفي للصم  ،ففي اآلية إثبات للخرور
و يف االستغناء    ،(5) مبصرون بعيون راعية  ،حرًصا على استماعها آبذان  واعية

 

 . 4/37 ،السيوطي ،الدر املنثور يف الّتفسري املأثور (1)
 . 387/ 2 ،ابن العرب ، وينظر أحكام القرآن ،7/383  ، القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن (2)
 . 2/181 ،النَّحَّاس ،إعراب القرآن (3)
القرآن  ، 3/169  ،النَّحَّاس   ، القرآنإعراب  (4) والبيان يف إعراب    ،333ص  ،مكي  ، مشكل إعراب 

 . 2/209 ،األنباري ، غريب القرآن
 .24/114 ،الفخر الرازي ، الّتفسري الكبري (5)
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ياق القرآين    واآلاثر(   ،دراسة حنويَّة دالليَّة يف األسباب)    وجوب ذكر احلال خالفًا ألصلها يف الس ِّ
 أريج بنت عثمان املرشد 

م ياق مدٌح وثناءوا  ،وهذا ذمٌّ هلم(  َل ُيرُّوا عليها)   عنها إطالٌق لَوصفهم أبهنَّ ؛  لسِّ
 . ها فيجب ذكرهايف ذكر فصحَّة وصف حاهلم    ،ففيه تناقض

 :  أسلوب النَّفٍي املُوجَّه إىل احلال-3
ويؤدِّي كوهنا يف حكم االستغناء    ،حيث تكون احلال هي املقصودة ابلنَّفي 

ڇ ڇ ڇ ڇ ):  قولهك  ،إىل عموم النَّفي املخالف حلقيقة األمر

( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ)[  16:  األنبياء]( ڍ ڍ ڌ

  فـ[ .  38:  الدخان] (1) (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب)[  27:  ص]
أنَّه حال من  (  ابطاًل )   وأحد أوجه إعراب  ،(2)(خلقنا)  حال من فاعل(  الِعِبني )

واإلخبار    ،يف سياق اإلخبار القائم على النَّفي  (3).مبطلني :  أي(  خلقنا)  فاعل
ِسيء

ُ
ْحِسن وامل

ُ
  ،يف هذه اآلايت حبقيقة أنَّ َخْلَق السَّماوات واألرض لُيجازى امل

ملَّا  :  " أي( :  ه338)  قال النَّحَّاس  ،(4) ولُِيْسَتَدلَّ هبما على الوحدانيَّة والقدرة 
واحلال هي الدَّالة    ( 5).قيل هلم هذا"  ،وال جنَّة وال انر    ،ِحسابَ إنَّه ال  :  قالوا

ويف االستغناء عنها يُنايف الكالم حقيقة ِنْسَبِة َخْلق السَّماء   ،على هذه احلقيقة
.  فالرتَّكيب سليم بدوهنا إال أنَّه يُفضي إىل كالم حُمال.  واألرض إىل هللا َعزَّ وَجلّ 

 

لتوقُّف فهم املراد على ذكرها ؛ يف صورة حال    ،من املواضع اليت ذكر انظر اجليش امتناع حذفها  (1)
 .2320/ 5 ،انظر اجليش  ،ما نُفي عامِله. ينظر متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

 . 9/626 ،  8/138 ، السَّمني ،الدر املصون (2)
 .7/525 ،أبو حيان ، البحر احمليط (3)
 . 370/ 6،املرجع السابق (4)
 .106/ 6 ، النَّحَّاس ،معاين القرآن الكرمي (5)
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ِذْكر احلَالني وال جيو  الكالم  ؛  ز حذفهمافيجب  ِصّحة  تـََوقُّف  ِلَعاِرِض  وذلك 
  ، والباطل  ،حيث أنَّ نـَْفَي َخْلِق هللا الّسماء واألرض ُمَقيٌَّد حبال اللَّعب؛  عليها

 . َفَخرََج من ُحكم الفضلة إىل ُحكم العمدة  ،ال نَفًيا ُمْطَلًقا
ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ):  وقوله

وهم    ،وأنت فيهم)  فاجلملتان االمسيَّتان[ 33:  األنفال ]( ۈئ ېئ ېئ
يف سياق اإلخبار بنفي عذاب هللا    (1) .يف موضع نصب  على احلال(  يستغفرون

أظهرهم بني  وسلم  عليه  هللا  صلى  والرَّسول  يستغفرون  ،للكفَّار  وهم    ،ونفيه 
يستغفر    و أ  ، ولو كانوا من يُؤمن:  أي  ،وحيتمل معناه إّما نفي االستغفار عنهم

ملا عذَّهبممن   يستغفر  ،الكفر  وفيهم من  فاجلملتان    (2).وما كان هللا معذهبم 
املنفياحلاليَّت األمر  الَّتان على حقيقة  الدَّ االستغناء  وكو   ،ان مها  هنما يف حكم 

 .  إطالق نفي عذاهبم بينما هو ُمقيٌَّد ابحلاليؤّدي إىل 

يـُْرسلوا ليحفظوا  َل  :  أي  [33:  المطففين]  (حت خت مت ىت):  وقوله
ا أُِمُروا بطاعة هللا تعاىل ،عليهم أعماهلم حال من الضمري  (  حافظني )  و  (3).وإّنَّ

.أرِسُلوا)  يف للحال  ( 4) (  ُمَوجٌَّه  لَنفي حقيقة    ،فالنَّفي  يُؤدِّي  عنها  واالستغناء 
ا  ،ذلكمعىن النَّفي على  وليس  .  إرسال الرُّسل بشكل عامّ   هو خاصٌّ بعدم    إّنَّ

 . مبنيٌَّة عليها  عىن ألنَّ ِصحَّة امل؛  فوجب ذكرها.  إرساهلم يف حال احلفظ ألعماهلم

 

 . 2/103 ،النَّسفي ، تفسري القرآنو  ، 2/238 ،الزخمشري ،الكشاف (1)
 . 2/103 ، النَّسفي ،تفسري القرآن (2)
 .  184/ 5 ،النَّحاس ،وإعراب القرآن  ،233/ 5 ،الزجاج  ،معاين القرآن وإعرابه  (3)
 . 6/366  ،املنتجب اهلمذاين ،الكتاب الفريد يف إعراب القرآن اجمليد (4)
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ياق القرآين    واآلاثر(   ،دراسة حنويَّة دالليَّة يف األسباب)    وجوب ذكر احلال خالفًا ألصلها يف الس ِّ
 أريج بنت عثمان املرشد 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ):  وقوله 

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

ک ک گ گ ):  وقوله[  91:  عمران آل  ]  (ىئ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

مجَلٌة امسيٌَّة يف موِضع  (  َوُهم ُكفَّارٌ )  فجملةُ  [18:  النساء ](ڻ ڻ ڻ ڻ
ورأي احملقِّقني فيه أنَّ قُرب    ،يف سياق الوعيد والتَّشريع؛  (1) َنصب  على احلال

بل املانع من قبوهلا مشاهدة األحوال اليت عندها    ،املوت ال مينع من قبول التوبة 
االضطرار  تعاىل على سبيل  العلم ابهلل  االستغناء    ،(2) حيصل  وكوهنا يف حكم 

بل إنَّ نَفي    ، وليس األمر كذلك  ، يُؤدِّي إىل عموم نفي قبول التَّوبة أبي حال
الذين ُيصرُّون على املعصية  الُفسَّاق  الّتوبة خاصٌّ بفئة  ُمَعيَّنة  وهم املنافقون    قَبول

صِّص النَّفي ابلفئة  ختَُ   احلالف  ،والذين ميوتون على الُكفرِ   ،إىل وقت االحتضار
وقبوهلا يف  يف اآلية  قبول التَّوبة    يفناقض بني نَ رفع التّ كما تَ   ،للعقوبةاملستحقَّة  
قوله :  الفرقان]  (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڌ ڌ):  مثل 

 .ألنَّ ِصحَّة احلكم مبنيٌَّة عليها؛ فوجب ذكرها[71

عكس   إىل  املؤدِّي  النَّفي  عموم  إىل  االستغناء  حكم  يف  يؤدِّي كوهنا  أو 
ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ):  كقوله احلقيقة 

 

 . 1/212 ،األنباري ،البيان يف إعراب غريب القرآن (1)
 .10/7 ،الفخر الرازي ، التفسري الكبري (2)
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 جملة العلوم العربية 
 هـ )اجلزء الثاين( 1443العدد الرابع والستون رجب  

ی جئ ) و  ،(1) ال يُهِلكهم حىت يبعث إليهم رسواًل :  أي[131:  األنعام  (جئ

  فاجلملتان [  117:  هود] ( (حئ مئ ىئ يئ جب حب
واالستغناء    ،(2) يف موضع نصب حال(  وأهلها مصلحون)  و(  وأهلها غافلون)

وهو عكس    ،عنهما جيعل املعىن على نفي إهالك هللا للقرى الظاملة بشكل  عامّ  
وعدم اإلهالك إْن َل يبعث إليهم    ،واحلقُّ أنَّ هللا يُهلك الُقرى الظَّاملة  ،احلقيقة
يُنصف    أو كوهنم مصلحني يف أعماهلم وِسرَيِِهم عادلني فيما بينهم   ،(3) رسواًل 

ألنَّ ِصحَّة احلكم مبنيٌَّة  ؛  فوجب ذكرها  (4) .وإن كانوا مشركني   ،بعضهم بعًضا
 . عليها

 ( :إال)  وقوع احلال حمصورة بـ   -4
إىل   عنها  االستغناء  مآهلمفُيؤدِّي  حلقيقة  املخالف  النَّفي  :  كقوله  ،عموم 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ )

( َخائِفني )[  114:  البقرة]( ڈ ڈ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
هيب  ،(5) (َيْدُخُلوَها)  حال من فاعل  (  إال)  حيث ُحِصَرت احلَال بـ ؛  يف سياق الرتَّ

واالستغناء عنها جيعل الكالم على إطالق القول أبنَّ َمن َخاَلَف ملَّة اإلسالم    ،
 

 .4/290 ،أبو حيَّان ، البحر احمليط (1)
 . 6/426 ،  5/156 ، السمني ،الدر املصون (2)
 .237/ 2 ،الزجاج  ،معاين القرآن وإعرابه  (3)
 .  4/491 ، السيوطي ،الدر املنثور يف الّتفسري املأثور و  ،631/ 12 ،الطربي ، ينظر جامع البيان (4)
القرآن  (5) القرآنو   ،1/257  ،النحاس   ، إعراب  الدر  و ، 1/119  ،األنباري  ، البيان يف إعراب غريب 

 . 2/79 ، الّسمني ،املصون
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ياق القرآين    واآلاثر(   ،دراسة حنويَّة دالليَّة يف األسباب)    وجوب ذكر احلال خالفًا ألصلها يف الس ِّ
 أريج بنت عثمان املرشد 

وليس    ،مبنع ذِْكِر هللا يف املساجد وسعى يف خراهبا ال َيدخلون املساجد أبًدا
بل يُظِهر هللا أمر املسلمني على من خاَلفهم حىت ال ميكن دخول    ،األمر كذلك

ا تُقيِّد النَّفي ،فَوَجب ذِْكر احلال هنا ،(1)خُماِلف إىل مساجدهم إال خائًفا  ، ألهنَّ
ٱ ٻ ٻ ):  قوله  (2) وهذا الرتَّكيب نظري .  وِصحَّة احلكم مبنيٌَّة عليه

(  وما كان)  "( :  ه671)  قال الُقرطيبّ  [92:  النساء ]( ٻ ٻ پ پ پ پ
ا هو على التَّحرمي والنَّهي النَّفي َلَما ُوجَد  ولو كانت على  .  ليس على النَّفي وإّنَّ

:  أحدها  ، أربعة أوجه  (  إال َخطَأً )  ويف نوع االستثناء يف (3) .مؤمٌن قـََتَل ُمؤمًنا قط"
أحدها  :  على هذا الوجه ثالثة احتماالت(  َخطَأً )  ويف نصب   ، أنَّه استثناٌء مفرَّغٌ 

حال  ما ينبغي له أْن يـَْقتـَُلُه يف حال  من األحوال إال يف :  أْن يكون حااًل مبعىن
واالستغناء عنها جيعل الكالم على    ،(  إال)  حيث ُحْصِرْت احلَال بـ   ( 4).اخلطأ

ًدا أو خُمطًئا إطالق القول أبنَّه ال ينبغي للمؤمن وحيُرم عليُهأْن يَ    قُتل املؤمن متعمِّ
وليس األمر كذلك فالقتل اخلطأ ليس أمًرا اختيارايًّ فاستُثيِن من    ،ويبقى ُمؤمًنا

ا تُقيِّد النَّهي؛ ذِْكر احلال هنا فَوَجب ،احلُكم  .  وِصحَّة احلكم مبنيٌَّة عليها  ،ألهنَّ
الكونيَّة الّسنن  املنايف حلقيقة  الّنفي  إىل عموم  االستغناء عنها  يُؤدِّي    ، أو 

:  آل عمران]( گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ):  كقوله

يف سياق اإلخبار أبنَّه ال ميوت أحٌد إال بقدر هللا وحىت يستويف املدَّة اليت  [145
 

 . 1/173 ،الزجاج  ، ينظر معاين القرآن وإعرابه (1)
 .3/454 ،أبو حيَّان ، البحر احمليط (2)
 .5/311  ، القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن (3)
 .69/ 4 ،السَّمني ، والدُّر املصون ،454/ 3 ، أبو حيَّان ،ينظر البحر احمليط (4)
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 جملة العلوم العربية 
 هـ )اجلزء الثاين( 1443العدد الرابع والستون رجب  

أنَّه يف حمل نصب  على  ( :  إبْذِن هللاِ ) ومن أوجه إعراب  (1) .ضرهبا هللا له
وما كان هلا أن متوت  :  والتَّقدير  ،فيتعلَّق مبحذوف(  متوت)  احلال من الضَّمري يف 

بـ  ،(2) إال مأذواًن هلا  جيعل ظاهر الكالم  (  إال)  واالستغناء عن احلال احملصورة 
فموت األنفس حمال أن    ، وهذا خمالٌف للحقيقة  ،على القول بنفي املوت ُمطلقا

 .ألنَّ احلقيقة مبنيٌَّة على ذكرها؛  فَوَجب ذِْكر احلال هنا  ،(3) يكون إال مبشيئة هللا
:  كقوله  ،ملخالف حلقيقة وصفهمأو يُؤدِّي االستغناء عنها إىل عموم النَّفي ا  -

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ )

موضع  (  وهم كارهون  ،وهم كساىل)  فاجلملتان [54:  التوبة]  (ۆئ يف 
واالستغناء عنها    ،يف سياق ذمِّ املنافقني   ،(4)نصب حال من الفاعل قبلها

  ، جيعل الكالم على القول أبنَّ املنافقني ال َيتون الصَّالة وال يُنفقون أبًدا
َمَنَع املنافقني أن تقبل نفقاهتم    ،وهذا ال َيصُدُق عليهم وليس واقعهم بل 

وإنفاقهم األموال    ،وما نشأ عنه وهو إتيان الصَّالة ُمتثاقلني   ،كفرهم ابهلل
املؤمنني  يقيموهنا خمافة من  هنا ألنَّ    ،(5) كارهني وهم  احلال  ِذكر  فَوَجب 

الكالم مبنيٌَّة عليها والُكْرهِ   ،ِصحَّة  حِبَاليالَكَسل  مقّيٌد  .  فصالهتم وإنفاقهم 
قوله :  يوسف]   (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ):  ومثله 

 

 .2/123 ، ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم  (1)
 . 3/418 ، السمني ،الدر املصون (2)
 .1/486 ، الزخمشري ، ينظر الكشاف (3)
 . 6/67 ، السمني ،الدر املصون (4)
 .  66/ 5 ، أبو حيَّان ،البحر احمليطو  ،499/ 11 ،الطربي ، ينظر جامع البيان (5)
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ياق القرآين    واآلاثر(   ،دراسة حنويَّة دالليَّة يف األسباب)    وجوب ذكر احلال خالفًا ألصلها يف الس ِّ
 أريج بنت عثمان املرشد 

م:  أي[106 وهو خالقهم ورازقهم مع شركهم بعبادهتم    ،يؤمنون أبنَّ هللا رهبُّ
( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ):  وقوله  (1).غريه

كل ُمْهَلك   :  أي ، يف موضع نصب على احلال(  وهلا كتابٌ ) فجملة [ 4: الحجر]
فبأجله ی ی ی ی جئ حئ ):  وقوله،(2) ومقتول  

ٻ پ پ پ پ ):  وقوله  [ 59:  القصص ](مئ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ):  قولهو  [ 105:  اإلسراء ](3) پڀ

احلال(  مبشرين)[  56:  الكهف]( چ چ على  ۀ ):  قولهو   ،(4) نصب 

نصب  (  كافَّة)[  28:  سبأ] (ہ ہ ہ ہ ھ ھ

پ ڀ ڀ ڀ ):  قولهو   ،   (5)(أرسلناك)  احلال من الكاف يف   على

االمسيَّة   [2:  األنبياء]( ٿ ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ   فاجلملة 
  ( 6) ( .استمعوه)  احلال من الواو يفيف موضع نصب على  (  وهم يلعبون)

 

 . 4/593 ، السيوطي ،ينظر الدر املنثور يف التَّفسري املأثور  (1)
 . 2/377 ،النَّحَّاس ،إعراب القرآن (2)
لقصد احلصر هبا. ينظر متهيد القواعد بشرح    ،من املواضع اليت ذكر انظر اجليش امتناع حذفها  (3)

 .5/2321 ، انظر اجليش ، تسهيل الفوائد
 . 2/462 ، املرجع السابق (4)
 . 2/280 ،األنباري ، البيان يف إعراب غريب القرآنو  ، 3/347 ،النَّحَّاس ،إعراب القرآن (5)
 . 2/157 ،األنباري ،البيان يف إعراب غريب القرآن (6)
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 جملة العلوم العربية 
 هـ )اجلزء الثاين( 1443العدد الرابع والستون رجب  

ويف االستغناء عنها يكون الكالم  (  إال)  فهذه األحوال جاءت حمصورة بـ 
 .  فوجب ذكرها ليصحَّ الكالم املراد من اآلية؛ على خالف احلقيقة

 :  أسلوب النَّهي املُوجَّه إىل احلال -5
م  ــــــفُيؤدِّي االستغناء عنها إىل تعمي   ،حيث تكون احلال هي املقصودة ابلنَّهي

وتناقضهـــ احلك الشَّرعي  تعاىل ،م  ڌ ڎ ڎ ڈ ):  كقوله 

االمسيَّة[187:  البقرة]( ڈ ژ ژ ڑ يف  (  ونَ فُ اكِ عَ   مْ تُ نْـ أَ وَ )  فاجلملُة 
  ، يف سياق التَّشريع  ،(1)(تباشروهن)  موضع نصب  على احلال من الواو يف

كما يُفضي إىل    ،ويف االستغناء عنها يكون النَّهي عن مباشرة النِّساء عامًّا
يام أوَّل اآلية يف    - عزَّ وجلّ   – إابحة هللا    ناقض بني التّ  للمباشرة ليلة الصِّ

:  البقرة]   (( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پٺ):  قوله

عن[187 ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ):  قوله  يف   هوالنَّهي 

  ، اهبخاصًّا  هي  كون النَّ ل( ؛  عاكفونوأنتم  )  فوجب ذكر احلال(ڑژ
فقد بنيَّ هللا عز    (2) .ال ُُتامعوا نساءكم يف حال عكوفكم يف املساجد:  أي

 ( 3) .وجل حكم اجلماع وهو أنَّه يُفسد االعتكاف

 

 . 1/145 ،األنباري ، البيان يف إعراب غريب القرآن(1)
 . 3/268 ، الطربي ،جامع البيان (2)
 .2/332  ، القرطيب ، اجلامع ألحكام القرآن (3)
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ياق القرآين    واآلاثر(   ،دراسة حنويَّة دالليَّة يف األسباب)    وجوب ذكر احلال خالفًا ألصلها يف الس ِّ
 أريج بنت عثمان املرشد 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ):  قولهو  

  من أوجه إعراب [231:  البقرة]( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٹ
حال َكوِنكم ُمَضارِّين  :  أي  ،(1) َمْصَدٌر يف موضع احلالاآلية أنَّه  هذه  يف  (  ِضَرارًا)

فالرجعة ال تكون إال بقصد    ،يف سياق التَّشريع  ،(2) وال حاجة لكم هبن   ،هلُنّ 
فإن قصد أن مينعها ويقطع هبا يف أملها من غري رغبة اعتداء عليها فهو    ،الرغبة

واالستغناء عنها يف اآلية جيعل الكالم على النَّهي    (3) .ظاَل لنفسهوتُنقض رجعته
التَّناقض بني األمر إبمساكهَن    ،املطلق عن إمساك الزَّوجات  كما يُفضي إىل 

ا تؤدِّي وظيفة أساسيَّة يف داللة اآل  ،فوجب ذكر احلال  ،والنَّهي عنه ية فهي  ألهنَّ
  ، يف أوَّل اآلية الزَّوجة مساكناقض بني أمر هللا إبرفع التَّ تَ كما   ،املقصودة ابلنَّهي

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ): ويف قوله

  [ 231:  البقرة ]( پ پٹ):  وقوله [37:  األحزاب]( ڄ ڃ ڃ
عن    هيلنَّ فاحلُكم الشَّرعي اب(  وال مُتِسكوهنَّ ِضرارًا)  النَّهي عن ذلك يفبني  و 

 .  إرادة الّضَرر هِبنّ  ال اإلمساك مقّيٌد حب

 

 .2/457 ،السمني ،ينظر الدر املصون  (1)
 .2/457  ،الّسمني ، الدر املصونو   ،1/265 ،الزجاج  ، ينظر معاين القرآن وإعرابه (2)
 .  1/231 ، ابن العرب ، أحكام القرآن (3)
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 جملة العلوم العربية 
 هـ )اجلزء الثاين( 1443العدد الرابع والستون رجب  

  من أوُجه إعراب  [ 18:  لقمان  ] [  37:  اإلسراء](1) (حئ مئ ىئ يئ جب حب):  قولهو 
يؤدِّي  حيث    ،يف سياق التَّشريع    (3) .مصدٌر واِقٌع َموِقع احلالِ أنَّه  :    (2) َمَرًحا)

ا إىل  احلال  عن  عاالستغناء  العقلمَّ لنَّهي  يقبله  ال  شي    ،ا 
َ
امل عن  النَّهي  وهو 

لألصلِ   ،مطلقا خالفًا  احلال  ِذكر  املشي؛  فوجب  عن  النَّهي  رفع  ويَ   ،لِيـَُقيِّد 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ):  ابملشِي يف األرض يف قوله  ناقض بني أمر هللاالتّ 

إذ هو هنٌي عن  ؛  وبني النَّهي عن املشي يف اآلية[  15:  الملك] ( ڦ ڦ ڦ ڄ
فذِكر احلال واجٌب لكون صّحة احلكم الشَّرِعي َمبِنّية    ،(4) املِشي يف حال املرَح 

 .  عليه
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ):  قولهو   -

  مْ تُ نْـ أَ وَ )  فجملةُ  [43:  النساء]  (5) (ھ ھ ے ۇ ے ۓ ۓ ڭ ڭ
  ( 6) (تـَْقَربُوا)  مجَلٌة امسيٌَّة يف موِضع َنصب  على احلال من الفاعل يف(  ُسَكاَرى

 

لتوقُّف فهم املراد على ذكرها ؛ يف صورة حال    ،من املواضع اليت ذكر انظر اجليش امتناع حذفها  (1)
 .5/2320  ،انظر اجليش ، ما هُني عن عامِله. ينظر متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

واألجود عند الزَّجَّاج فتحها ألن فيه معىن التوكيد.    ، األجود عند األخفش كسر الرَّاء ألنَّه اسم فاعل  (2)
 . 2/425 ، النَّحَّاس ، إعراب القرآن

 . 7/354 ،السمني ، والدر املصون ، 2/424 ،النَّحَّاس ،إعراب القرآن (3)
 )مرح(.  ،ابن منظور ،التبخرت واالختيال. لسان العرب  (4)
لتوقُّف فهم املراد على ذكرها ؛ يف صورة حال    ،من املواضع اليت ذكر انظر اجليش امتناع حذفها  (5)

 .5/2320  ،انظر اجليش ، ما هُني عن عامِله. ينظر متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد
  ، 1/255  ،األنباري  ،وينظر البيان يف غريب إعراب القرآن  ،1/457  ،النَّحَّاس  ،إعراب القرآن  (6)

 . 3/688 ، السمني ،الدر املصونو 
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ياق القرآين    واآلاثر(   ،دراسة حنويَّة دالليَّة يف األسباب)    وجوب ذكر احلال خالفًا ألصلها يف الس ِّ
 أريج بنت عثمان املرشد 

(  ُجنـًُبا)  و   (1).وعليه األكثرون  ،يف هذه احلالةنفسها    ال َتقربوا الصَّالة :  أي  ،
يف   مجلة  على  مفرد  َعطف  قبله  احلال  على  معطوف  أنَّه  على  منصوب 

تنبيًها على أنَّ النهي عن قرابن الصَّالة يف كل واحدة  (  ال)  وإعادة  ،أتويله
وال ُتصلُّوا ُجنـًُبا إال عابري  :  أي  ،يف سياق التَّشريع    ،(2) من هاتني احلالني 

واالستغناء عنها جيعل النَّهي عن قُرب الصَّالة ُمطَلًقا مَّا يؤدِّي    (3).سبيل
أبداء الصَّالة  بني أمر هللا    ناقضالتَّ إىل  كما يُفضي    ،خطأ احلكم الشَّرعيّ   إىل

قوله مثل  اإلسالم يف  أركان  الثَّاين من  الرُّكن  ڱ ڱ ):  فهي 

ٱ ٻ ):  وقوله[ 43:  البقرة]  (ڱ ں ں ڻ ڻ

[  238:  البقرة] پ ٻ ٻ ٻ پ پ پ

اآلية يف  ذلك  عن  احلال  ، والنَّهي  ذِكر  النَّ ل؛  فوجب  قُرِب    هيكون  عن 
وقد    ،سُّْكِر واجلُُنبهي يف حال اليكون النَّ :  أي   ال  ُمَعيَّنة  حبالصَّالِة ُمَقيًَّدا  

   (4) .قبل حترمي اخلمر مُثَّ ُحّرِم بعد ذلك نزلت هذه اآلية 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ):  قولهويف  

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۆ ۈ ):  وقوله[1:  المائدة ]  (ڱ ڱ ڱ

 

 . 10/108 ،الفخر الرازي ،التفسري الكبري و   ،1/255 ،األنباري ،يب إعراب القرآنالبيان يف غر  (1)
 . 3/689 ، السمني ،الدر املصون (2)
 . 1/255 ،األنباري ،البيان يف غريب إعراب القرآن (3)
 . 2/44 ،الزجاج  ، ينظر معاين القرآن وإعرابه (4)
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 جملة العلوم العربية 
 هـ )اجلزء الثاين( 1443العدد الرابع والستون رجب  

؛  (1) يف موِضع َنصب  على احلال(   ُحُرمٌ مْ تُ نْـ أَ وَ )  فاجلملُة االمسيَّة  [95:  المائدة]  (ۅ ۉ
التَّشريع وأنتم قد دخلتم  :  وقيل  ،وأنتم حُمرمون ابحلج:  أي  ،جاءت يف سياق 

العَ   ،(2) احلرم حال  قتلهفي  الفديةومن  فعليه  الكفَّارة  ، مد  تعاىل؛  أو  :  لقوله 
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )

.  [  95:  المائدة ]( ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

مطلًقا الصَّيد  قـَْتل  عن  النَّهي  جيعل  عنها  للحكم    ،واالستغناء  خمالف  وهو 
ک ک ) للصَّيد يف أوَّل اآلية هللا  إابحة  ناقض بني  التَّ كما يُفضي إىل    ،الشرعيِّ 

 هوالنَّهي عن[2: المائدة]( ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ):  ويف قوله( ک گ گ
حرام وما عداه  حال اإلهي    ال  ُمَعيَّنة  حبعن قَتل الصَّيد ُمَقيٌَّد    هيالنَّ ف  ،يف اآلية

" أُِحلَّت لكم هذه غري ُمستِحلِّني للصَّيد وأنتم  ( : ه207) قال الفرَّاء  ،فجائزٌ 
 . ُمقيًَّدا هبالكون احلُكم الشَّرعي ؛  فوجب ِذكر احلال؛ (3) ُحُرم"

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ):  قولهو 

ٿ ٿ ٹ ):  وقوله [ 132:  البقرة ]( ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

عمران ] ( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ اجلملة    ،[  102:  آل 

 

 . 3/688 ، السمني ،الدر املصون (1)
 .233ص  ،اجملاشعي ، النُّكت يف القرآن (2)
 . 1/298 ، الفراء ، معاين القرآن (3)
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ياق القرآين    واآلاثر(   ،دراسة حنويَّة دالليَّة يف األسباب)    وجوب ذكر احلال خالفًا ألصلها يف الس ِّ
 أريج بنت عثمان املرشد 

الوعظ  ،( 1) يف موضع َنْصب على احلال(   ُمسلمونمْ تُ نْـ أَ وَ )  االمسيَّة   ،يف سياق 
واالستغناء عنها    ،(2) َصاَدَفكم مسلمني الزموا اإلسالم فإذا أْدرََكُكم املوُت  :  أي

يؤدِّي إىل عدم صحَّة الكالم من حيث النـَّْهِي عّما ال يقبله العقل مّا هو خارج  
فمن غري   ،لكون النِّهِي عن املوت ُمقيًَّدا هبا؛ذكرها  فوجب  ،عن إرادة املخلوق

فالنَّهي يف    ،معن املوت وهو الذي مُيِيُته  -َعزَّ وَجلّ   -املعقول أنْ ينهاهم هللا  
اآلية حمصوٌر ُمَوجٌَّه ملا ميكنهم فعله وهو املوت يف حال إسالمهم ال املوُت على  

 . الُكفر فهو موٌت ال خري فيه

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ):  وقوله  -

يف  [86:  األعراف ]  (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
وأراده لُيؤمن به   ،يقعدون على طريق َمن قصد ُشَعيًبا:  أي  ،سياق التشريع

يف حمل نصب  (  تُوِعدون)  ومجلة (3) .فيتوعَّدوهنم وُيوِّفوهنم ابلعذاب والقتل
هي عن القعود يف الطُُّرق  عنها جيعل النَّ   واالستغناء  ،(4) ُموعِدين:  حال أي

بل النَّهــــي عن ذلك مَقيَّــــٌد ابإليعـــاد والصَّدِّ    ،وليس احلكم كذلك  ،مطلًقا
ن أراد اإلميان

َ
 .مل

 

 . 2/126 ، الّسمني ،الدر املصون (1)
 . 167ص ، اجملاشعي  ،والنُّكت يف القرآن ،185/ 1 ،الزجَّاج  ،معاين القرآن وإعرابه  (2)
  ، ومعاين القرآن وإعرابه  ،312/ 10،الطربي  ،وجامع البيان  ،1/385  ، الفرَّاء  ، ينظر معاين القرآن  (3)

 . 2/287 ،الزجَّاج
 . 5/376 ،الّسمني ، الدر املصونو  ، 2/141 ،الزخمشري ،الكشاف (4)
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 هـ )اجلزء الثاين( 1443العدد الرابع والستون رجب  

:  األنفال]   (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں):  وقوله   -

 (  وهم ال يسمعون) مجلة [21
جل  - " فسمَّاهم هللا  ( :  ه311)  قال الزَّجَّاج  ،يف موضع نصب على احلال  

م استمعوا استماع  ؛  ال يسمعون  -ثناؤه فلم يتفهموا وَل    ،عداوة وبغضاء ألهنَّ
النَّهي عامَّا  (1).يتفكَّروا فكانوا مبنزلة من َل يسمع" واالستغناء عنها جيعل 

فاحلال هنا خُتصِّص املنهي    ،وهو خالف املقصود(  مسعنا: )لكل َمْن قال
 . ملا له من أثر يف عدم صحَّة احلكم؛  عنه فيمتنع االستغناء عنها

اكيب النَّحوية يف اآلايت السَّابقة عند االستغناء عن احلال  يالحظ على    الرتَّ
ا اتمَُّة اللَّفظ واملعىن إال أنَّ َحذف احلال فيها يُفضي إىل خالف احلقيقة و   ، أهنَّ

نتهااحلال هي اليت حُتقِّق صحَّة  مَّ ضَ ألنَّ الداللة اليت تَ   ،فوجب ذكرها  ،املعقول
ياق من    ،عىنومعقوليَّته من انحية امل  ،الكالم واألحكام الشَّرعيَّة اليت أتى هبا السِّ

 .  أو تقييدها للُمطلق  ،خالل ختصيصها للعامِّ 
يف    -ا خالفًا لألصل فيه  - ويظهر من استقراء مواضع وجوب ذكر احلال  

القرآينّ  االستعمال  يف  بكثرة  موجودة  الظاهرة  هذه  أنَّ  القرآيّن  ياق  وقد    ،السِّ
طلق سبًبا يف وجوب  

ُ
كانت وظيفة احلال الدِّالليَّة يف ختصيص العامِّ وتقييد امل

جِليّ  يف   ،ذكرها أثر   من  عنها  لالستغناء  ِلما  عنها  االستغناء  خروج    وامتناع 
 .  ويف اخلطأ يف األحكام الشرعيَّة وتناقضها ،واحلقيقة  ،الكالم عن املعقول

 
 

تفسري القرآن  و   ،2/183  ، النَّحاس  ،وينظر إعراب القرآن  ،331/ 2  ،الزجَّاج  ،معاين القرآن وإعرابه   (1)
 . 3/298  ،ابن كثري ،العظيم 
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ياق القرآين    واآلاثر(   ،دراسة حنويَّة دالليَّة يف األسباب)    وجوب ذكر احلال خالفًا ألصلها يف الس ِّ
 أريج بنت عثمان املرشد 

 . وجوب ذكرها لتمام الفائدة: املبحث الثَّاين
ياق    السِّ احلال ألصلها يف وجوب ذكرها يف  خُمالفة  مواضع  تـَتَـبُّع  من خالل 

وعدم االستغناء عنها وجدُت كذلك أنَّ من األسباب الدَّافعة لذلك    ،القرآينّ 
اآلية املتعلِّقة بسياق  الفائدة  متام  حَنويّة خمتلفة    ،عدم  أساليب  وجاء ذلك يف 

 : منها
   :أسلوب اإلخبار -1

من    الفائدة املتعلِّقة بسياق اآلية  حيث يُؤّدي االستغناء عنها إىل عدم متام  
ا سبب له ٺ ٺ ٺ ٿ ):  تعاىل  كقوله  ،وهي خرب يف املعىن  ،حيث إهنَّ

هواه:  أي [28:  النساء]  (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ وشهوته    ،يستميله 
الضَّعف أشدُّ  وهذا  يستخفَّانه  التَّخفيف  ،وغضبه  إىل  به    ،فاحتاج  واملقصود 

(  ضعيًفا)  و  ،(1) وإابحة نكاح اإلماء للتخفيف  ،الضعف يف الصرب عن النِّساء
َعلَّل هبا عن ختفيف    ،(2) ُمنتصًبا على احلال من انئب الفاعل

ُ
وهو املتمُّ للجملة امل

  ،لغًوا(  وُخِلق اإلنسان)  واالستغناء عنها جيعل مجلة   ،هللا لألحكام على اإلنسان
لكوهنا   ،فهي اليت تُِتم الفائدة بربطها ملعىن اجلملتني ؛  ألّن الِعّلة تكمن يف احلال

 .  سبًبا عن ُمسبَّب

 

ابن    ، احملرر الوجيزو   ،1/449  ، النَّحَّاس  ، وإعراب القرآن  ،36/ 2  ، الزجاج  ، معاين القرآن وإعرابه  (1)
 .3/318  ،أبو حيان  ، البحر احمليطو   ، 10/68  ،الفخر الرازي  ، سري الكبريالتفو    ، 426ص  ،عطية

 . 3/319 ، أبو حيان ،البحر احمليطو  ، 1/449 ،النَّحَّاس ،إعراب القرآن (2)
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 جملة العلوم العربية 
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و   - اخلرب  معمولًة جلملة  احلال  املعىنأو كون  غناء عنها  واالست  ،هي اخلرب يف 
  (چ چ چ ڇ):  كقوله  ،املراد من اآلية  يفضي إىل نقص املعىن

على احلال  (  هُلوًعا)  وُنصبت   ،  (1) َضُجوٌر يَفزَع وجَيزَع من الّشرِّ :  أي[19:  المعارج]
قدَّرة

ُ
  (3) .هِ قِ لْ خَ   ال يف حال  هِ قِ لْ يحدث بعد خَ ألنَّ اهللع  ،ومسُِّيت مقدَّرة  (2) .امل

فاآلية مسوقة إلثبات حال اهلََلع  (4) ( .ُخِلق)  وصاحب احلال الضمري يف 
  ،ال لكونه خملوقًا  ،وأنَّه جمبول عليه  ،اإلخبار عن ذلك  لإلنسان يف سياق 

 .  فهو شيء معلوم ال فائدة من ذكره
فيالحظ أنَّ الرتَّكيب النَّحوي فيهما اتمُّ اللفظ واملعىن عند االستغناء عن   
ياق   إال أنَّه خال من اإلفادة ،احلال    .اليت تتحقَّق بوجود احلال املنتظرة من السِّ

ڇ ڇ ڍ ):  كقوله  ،أن تكون احلال عاملًة يف الظَّرفمن مواضع اإلخبار  و 

أوجه  [21:  المعارج]  (ڈ ڌ ڎ ڎ):  وقوله[ 20:  المعارج ]  (ڍ فأحد 
ما منصوابن على احلال من الضَّمري يف ( : وَمُنوًعا ،جزوًعا) إعراب  ( َهُلوًعا) أهنَّ

 وَمُنوًعا   ،َهُلوًعا حال كونه َجُزوًعا وقت مسِّ الشَّرِّ :  والتَّقدير  ،وهو العامل فيهما

ظرٌف حَمٌض العامل  (  إذا)  و  ،والظَّرفان معموالن هلاتني احلاَلني   ،وقت مسِّ اخلري

 

 .5/173 ،الزجاج ،ومعاين القرآن وإعرابه ،185/ 3 ،الفرَّاء ،ينظر معاين القرآن (1)
رًا عن حصول مضمون عاملها. شرح كتاب ا  (2) ُمتأخِّ حلدود يف  هي اليت يكون ُحصول مضموهنا 

   230ص  ،الفاكهي ،النَّحو
 . 2/461 ،األنباري ،البيان يف إعراب غريب القرآن (3)
 . 2/461 ،األنباري ، والبيان يف إعراب غريب القرآن  ،5/31 ،النَّحَّاس ،إعراب القرآن (4)
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من    وخالًيا  ،يكون تركيب الكالم غري اتمو يف االستغناء عنهما  (1) .فيه ما بعده
 .  اإلفادة
فيالحظ أنَّ الرتَّكيب النَّحوي عند االستغناء عن احلال غري اتمّ  من جانيب   

ين؛  اللفظ واملعىن السَّابقفالسَّامع ما زال  الكالم  م  يتمِّ وهو    ،تظر كالًما آخر 
 . احلال

 :  أسلوب الشَّرط -2
فُيؤدِّي االستغناء عنها إىل عدم    ،حيث تقع احلال معمولًة جلواب الشَّرط 

كما    ،اوإفادته يف ذكره  ،من اآليةصحَّة الكالم من حيث كون متام املعىن املراد  
قوله متثاقلني  :  أي[142:  النساء]( ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ):  يف 

  نصٌب على احلال من الضمري يف (  ُكساىل)  فـ   ،( 2) متقاعسني يقومون على ُكْره  
واآلية َمُسوَقٌة لبيان حال املنافقني مع الصَّالة    ،(3) الّشرطيف مجلة جواب   (  قاموا)

  ،اهمتام املعىن يف ذكر   ألنَّ   ، و يف االستغناء عن احلال اَل يتَّضح حاهلم  ،وَذمِّهم
: أي  [ 130:  الشعراء]  ( 4)  (وئ ۇئ ۇئ ۆئ. ) فيمتنع االستغناء عنها

 

 .10/459 ، الّسمني ،الدر املصون (1)
  ، البحر احمليط  ،11/83  ،الفخر الرازي  ،وينظر التفسري الكبري  ،1/661  ،الزخمشري  ، الكّشاف  (2)

 . 3/535 ، أبو حيان
القرآن  (3) إعراب  القرآن  ،497/ 1،النَّحَّاس  ،ينظر  إعراب غريب    ، 1/271  ،األنباري  ،والبيان يف 

 . 4/125 ، السمني ،الدر املصونو 
لكون فائدة الكالم ال تتم إال بذكرها. ينظر    ،من املواضع اليت ذكر انظر اجليش امتناع حذفها  (4)

 . 5/2321 ،انظر اجليش  ، متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد
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 ، (2) حال(  جّبارِين)  فـ  ،(1) وأنكره ألنّه ظُلمٌ   ،ابلّسوط والّسيف قـَتَّالني بغري حقّ  
الذي أنكره    اَل يتَّضح حاهلمف   ،و يف االستغناء عن احلال يبقى الكالم مبهما

گ گ ):  وقوله،فيمتنع االستغناء عنها  اهمتام املعىن يف ذكر   ألنَّ   ،هللا عليهم

الضمري يف (  كراًما)  فـ[72:  الفرقان ]( گ گڳ احلال من    نصب على 
الّشرط(  مرُّوا) َمُسوقة  ،(3) يف مجلة جواب   ومدحهم  واآلية  املؤمنني    ، لبياحنال 

َمُسوقة [  31:  المطففين]( ی ی جئ حئ مئ ىئ):  وقوله   اآلية 
اجملرمني يف الّدنيا فكانوا إذا انصرفوا إىل أهلهم من جمالسهم انصرفوا  لبياحنال  

و يف االستغناء عن  .  (4) ني بذكر املؤمنني همعجبني مبا هم فيه من الُكفر ُمتَـَفكِّ 
وصّحة    ،متام املعىن  ألنَّ ذلك  ؛  إذ َل تتَّضح حاهلم  ،احلال فيه يبقى الكالم مبهما 

 .  هاذكر احلال فوجب يف  وفائدته تكمن   ،الكالم
  اتمُّ اللَّفظ بتوافر أركانه  عند االستغناء عن احلالفيالحظ أنَّ الرتَّكيب الشَّرطّي  

واجلزاء  ،األداة) الشَّرط  اتمّ  (  ومجليت  غري  املعىن  أنَّ  الفائدة  ،إال  من  ؛  وَخال  

 

  ، وكشف السَّرائر يف معىن الوجوه واألشباه والنَّظائر  ، 4/74الزجاج    ،ينظر معاين القرآن وإعرابه  (1)
 . 227ص  ،ابن العماد

 . 8/539 ، السمني ،الدر املصون (2)
والبيان يف إعراب    ،333ص   ،مكي  ، مشكل إعراب القرآنو   ،3/169  ،النَّحَّاس  ،آنإعراب القر   (3)

 . 2/209 ،األنباري ، غريب القرآن
اجلامع ألحكام  و   ،183/ 5  ،النَّحَّاس  ،إعراب القرآنو   ،233/ 5  ،الزجاج  ،معاين القرآن وإعرابه  (4)

 . 19/267 ، القرطيب ،القرآن
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م الكالم السَّابق الرتباطها ؛  وهو احلال  ،فالسَّامع ما زال ينتظر كالًما آخر يتمِّ
 . نملة الشَّرط بكوهنا معمولة جلوابه

 :  أسلوب العطف -3
بـ  إمَّا  للّتخيري(  أو)  العطف  مجلة  ؛  املفيدة  معمولة يف  احلال  تقع  حيث 

املعطوف عليه   ،املعطوف احلال  أو  قائًما على  التَّْخِيري  : كقوله  ،ويكون معىن 
  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)

وإما جمتمعني    ،انفروا إىل العدوِّ إما مجاعات متفّرِقة َسرِيَّة بعد َسرِيَّة:  أي[  71:  النساء ]
يًعا)  ـو   ،(1) كوكبة واحدة   ، يف سياق األمر  ،(2)َنصٌب على احلال عند سيبويه(  مجَِ

الَّة على اخليار الثَّاين ؛  ويف االستغناء عنها تنعدم الفائدة  ،واحلال الثَّانية هي الدَّ
َخريَّ بينهما

ُ
لتُِتمَّ الفائدة ببيان معىن  ؛  فوجب ذكرها  ،لعدم وجود أحد األمرين امل

 .  التَّخيري يف مجلة العطف
وَعْطف    ، وقوع احلال تفصياًل حلُْكم  شرعّي يف مجلة جواب الّشرط  املقدَّر  -

ڀ ڀ ڀ ): كقوله،َحال  عليها يف املعىن على سبيل التَّخيري 

األقدامفصلُّوارجاال    أي [239:  البقرة]( ڀ ٺ ٺ اخليل  وركباان  ، على    ، على 
إْن َل مُيكنكم أْن تقوموا    وإشارًة ابلرأس حيثما توّجه  ،واإلبل وحنوها إمياءً 

خلوف   حقَّها  الصَّالة  ُمَوفِّني  عابدين  هذه    ،يـََناُلكم  وفزع    ،قانتني  فحكم 
 

 .10/177 ،الفخر الرازي ، التفسري الكبري (1)
والبيان يف إعراب غريب    ، 1/470  ،النَّحَّاس  ،وإعراب القرآن  ، 1/376  ،سيبويه  ، ينظر الكتاب  (2)

الّسمني    ،والدر املصون  ، 3/1557  ، أبو حيان  ، ارتشاف الضربو   ، 1/259  ، األنباري  ،القرآن
4/27. 
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  ،منصوب على احلال(  رَِجااًل )  و   ،(1) العبادة ال تسقط عن العبد يف حال 
تقديره فيه حمذوٌف  املقصودة    ،(2) َفَصلُّوا رجاال :  والعامل  هنا هي  فاحلال 

ويف االستغناء عنها تكون كيفيَّة    ،لبيان اهليئة اليت تكون عليها صالة اخلوف
فوجب    ،فتنعدم الفائدة من الكالم  ،و ال يَتبنيَّ احلُكم  ،صالة اخلوف مبهمة

 .  ذكرها لبيان احلُكم الشَّرعّي املتَـَعلِّق بصالة اخلوف
بـ  العطف  لإلابحة(  أو)  أو  ک ک گ گ ):  كقوله  ،املفيدة 

ںں  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڱ ڳ گ گ ڳ

ھ ھ  ہڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

يُقاتلوكم  :  أي[ 90:  نساءلا]( ھ ھ ے ے ۓ أْن  ضاقت صدورهم عن 
أو قالوا    ،وحيتمل أن يكونوا معاهدين  ،مليثاق بينكم وبينهم  ،أو أْن يُقاتلوا قومهم

يف  و (3) .واألول أظهر  ،نُسلم وال نقاتل فُيقبل منهم حىت يفتح هللا على قلوهبم
ا يف موضع  :  سبعة أوجه إعرابيَّة أحدها(  َحِصَرت صدورهم)  اجلملة الفعليَّة  أهنَّ

وابالستغناء عنها تكون الفئة الثانية    (4) ( .جاؤوكم)   نصب  على احلال من فاعل

 

وإعرابه  (1) القرآن  القرآن  ،1/274  ،الزجاج  ،معاين  إعراب  اجلامع  و   ، 1/322  ،النَّحَّاس  ، وينظر 
 . 3/223 ، القرطيب ، ألحكام القرآن

 . 2/499 ،السمني ، والدر املصون ، 1/322 ،النَّحَّاس ،إعراب القرآن (2)
 .  5/310 ،القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآنو  ،7/295 ،الطربي ، ينظر جامع البيان (3)
  ، الدر املصونو   ،5/309  ،القرطيب  ، اجلامع ألحكام القرآنو   ،2/67  ، ابن يعيش  ،شرح املفصل  (4)

 . 4/66 ،السَّمني
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مَّا يُوِهم أبنَّ احلكم مقصوٌر على الفئة    ، غري معروفة  القتل حكم  املستثناة من  
م له احلال ،فيكون احلكم انقًصا ،األوىل فقط تمِّ

ُ
 .  وامل

العطف ابلفاء  املعطوف؛  أو  : كقوله  ،حيث تكون احلال معمولة جلملة 
: أي[96:  يوسف]  (ٻ پ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ)

نصٌب  (  بصريًا)  و  ،يف سياق القصِّ   (1) .رجع و عاد ُمبِصًرا بعينيه بعدما قد َعِميَ 
وابالستغناء عنها ال يتبني املقصود من ارتداد    (2)( .ارتدّ ) على احلال من فاعل 
ألّن متام الفائدة يكون    ،فوجب ذكرها  ،عندما جاءه البشري  يعقوب عليه السَّالم

 . بذكرها

من جانب    فيالحظ أنَّ الرتَّكيب النَّحوي عند االستغناء عن احلال غري اتمّ   
م الكالم السَّابق ،املعىن  . ويـُبَـيُِّنهُ  ،فالسَّامع ما زال ينتظر كالًما مفيًدا يتمِّ

 :  والرَّجاء ، أسلوب الدُّعاء - 4
الدُّعاء أسلوب  ابلدُّعاء  ،يف  املقصودة  هي  احلال  تكون  فيؤدي  ،حيث 

ەئ ەئ وئ وئ ):  كقوله  ،مبا هو ُمتحقق الوقوع  االستغناء عنها إىل الدُّعاء 

 ( ۈئ ۆئ ۆئ ۈئ ۇئ ۇئ
إليك مسِلًما:  أي[101:  يوسف ]   حال من الضمري يف (  مسلًما)  فـ  ،(3) اقبضين 

فهو يدعو   ،من الفائدة  ناء عنها جيعل الدعاء مطلًقا خالًياواالستغ ،(4)(توفَّين)
 

 . 13/346 ، الطربي ،جامع البيان (1)
 .  254ص   ،مكي ، مشكل إعراب القرآن (2)
 . 13/365 ، الطربي ،جامع البيان (3)
 .2/238  ،النسفي ، ينظر تفسري القرآن (4)
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كما حُيوِّل املعىن من الدُّعاء للنَّفس إىل الدَّعاء عليها وهو    ،مبا هو واقع ال حمالة
جائز   ذكرها  ، غري  الفائدة؛  فوجب  به   لكوهنا حمطَّ  املدعو  األمر  يتَّضح  فبها 

 .  والذي من أجله سيقت اآلية ،وهو الوفاة حال اإلسالم ،للنَّفس
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ):  وقوله

[  216:  البقرة] ( ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

وهو    ،والفناء  ،والقتل التَّعرُّض لألسر   ملا فيه من؛  تكرهوا القتالأْن    (1)عسى:  أي
ِلما فيه من الثَّواب العظيم وحتبُّوا القعود  ،أو الشَّهادة  ،والغنائم  ،والنَّصر  ،خري 

  ( 2) .عن اجلهاد لطلب الرَّاحة فهو شرٌّ ألنَّه يعقبه اخلذالن والذل وتسلط األعداء
لإلشفاق(  عسى)  و ي  ،األوىل  جِّ للرتَّ لكم)  اجلملتانو   ،والثَّانية  خرٌي    و (  وهو 
لكم) شرٌّ  احلال(  وهو  على  نصب   موضع  إعراهبا  يف  يف  األظهر    (3) .وهو 

هو حممود   كما حُيوِّل املعىن من الّرجاء مبا  ،غري اتمّ  اء  واالستغناء عنها جيعل الرَّج
فوجب  ؛  إىل رجاء ما هو مكروه  ، يف املكروهاخلري  وهو الّرجاء يف أْن جيعل هللا  

 .  وهبا يكتمل الرَّجاء ،ذكرها لكوهنا حمطَّ الفائدة

 

  ، يعمل عمل )كان( يرفع االسم وينصب اخلرب  ، وهو الصَّحيح  ، رأي اجلمهور أنَّ عسى فعل ماض   (1)
وتكون اتمَّة إذا    ،وقد جييء امسًا صرحًيا  ، والكثري يف خربها أْن يكون فعال مضارًعا مقرواًن بـ)أْن(

ما يسدَّان مسدَّ امسها وخربها كما يف هذا امل وضع . ينظر اجلىن  أسندت إىل )أْن( أو )أنَّ( ألهنَّ
 .  462 ،461ص  ، املرادي ،الدَّين يف حروف املعاين

 . 332 ،331/ 2 ، أبو حيَّان ،ينظر البحر احمليط (2)
  ، قال السَّمني: " وإْن كانت احلال من النَّكرة بغري شرط  من الشَّروط املعروفة قليلة". الدر املصون  (3 )

 . 2/388 ،السَّمني
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فيالحظ أنَّ الرتَّكيب النَّحوي ألسلوب الدُّعاء عند االستغناء عن احلال يف  
املوضع ال  ،هذا  واملعىناتمُّ  إ  ،لفظ  يُفضي  أنَّه  لغًوا  ىلإال  الكالم  لعدم  ؛  كون 

 .  اإلفادة
 :  أسلوب التَّعجُّب -5

منه املتعجَّب  األمر  احلال هي  تكون  إىل    ،حيث  االستغناء عنها  فُيؤدِّي 
ڱڱ ڱ ں ں ): كقوله  ،عدم وجود ما يُتعّجب منه فتنعدم الفائدة

قيل يف  [  259:  البقرة] ( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ
 ، (1) التَّخيري يف التـََّعجُّب  من حال َمْن يَنشأ منهما :  وقيل  ،التَّفصيل( :  أو)  معىن

ا املقصودة    ،وهي واجبة الذِّكر؛  (2) َنْصٌب على احلال (  وِهي خاويةٌ )  واجلملةُ  ألهنَّ
ولو كانت القرية يف    ، ألنَّ التَّعجُّب من القرية يف حال كوهنا خاوية  ،ابلتَّعجُّب

 . إذ ال يوجد ما يـُتَـَعجَّب منه؛ حال جيِّدة َل يُكن املعىن مفيًدا
 ،حيث يكون احلال هو املتعّجب منه  ،(3) االستفهام التَّعجيب  وب ويف أسل 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ):  كقوله

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

 .2/465 ،أبو حيَّان ، البحر احمليط (1)
 .558/ 2 ،الّسمني ، والدر املصون ،3/1578 ،أبو حيان   ،ارتشاف الضرب (2)
أي: أأِلد يف حال تعجيزي أم اَُردُّ    ،وذكر املنتجب اهلمذاين أنَّه جيوز فيه أْن يكون سؤال استعالم  (3)

 . 3/497 ،املنتجب اهلمذاين ،يدإىل حالة الشَّباب؟ ينظر الكتاب الفريد يف إعراب القرآن اجمل
لكون فائدة الكالم ال تتم إال بذكرها. ينظر    ،من املواضع اليت ذكر انظر اجليش امتناع حذفها  (4)

 . 5/2321 ،انظر اجليش  ، متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد
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فاعل  هلا:  أي  ،(1) (أِلدُ )  من  املنافيتني  احلالتني  هاتني  الوالدة يف  تقع  ؟  كيف 
فلو اسُتغيِن عن احلال َل يكن مدعاة    ،ومها الوالدة يف حال الشَّيخوخة هلما(2)!

 .  للعجب
فالرتَّكيب النَّحوي ألسلوب التَّعجُّب غري اتمُّ عند االستغناء عن احلال يف  

تعجَّب منه  ؛  هذه املواضع
ُ
فالسَّامع ما زال ينتظر    ،ألنَّ احلال هي الدَّالة على امل

م الكالم السَّابق  . كالًما آخر يتمِّ
 :  أسلوب االستفهام املوجَّه إىل احلال - 6

االستفهام  مجلة  مضمون  فهي  عنه  ْسَتفَهُم 
ُ
امل هي  احلال  تكون    ، حيث 

منصوٌب  ( ُمهطعني ) فـ [36:  المعارج ]( (ی ی ی جئ حئ):  كقوله

احلال م  :  أي [49:  المدثر]  (پ پ پ پ ڀ):  وقوله  ،(3) على  أهنَّ
نصٌب على احلال من الضَّمري  (  ُمعرضني )  و  ،ن للقرآن غري عاملني مبا فيهو منكر 

قال هللا  (  َل قمت يف ما شأُنك ومالك)  " وفيه معىن:  وقال سيبويه(4) .يف هلم
فيهما  (5) ."(پ پ پ پ ڀ):  تعاىل احلال  االستغناء عن  ويف 

 

 . 6/357 ،السمني  ،والدر املصون  ،2/22 ،األنباري ،البيان يف إعراب غريب القرآن (1)
القرآن اجمليد  (2) الفريد يف إعراب    ، السمني  ،الدر املصونو   ،3/497  ،املنتجب اهلمذاين  ،الكتاب 

6/357. 
القرآن وإعرابه  (3) القرآن  ،5/174  ، الزجاج  ،معاين  والبيان يف إعراب    ،5/33  ،النَّحَّاس  ،وإعراب 

 . 2/462 ،األنباري ، غريب القرآن
 . 19/88،القرطيب ،واجلامع ألحكام القرآن ،2/56 ،ابن يعيش ، ينظر شرح املفصل (4)
 . 2/61 ، سيبويه ،الكتاب (5)
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اجلملة املقصودة ابالستفهام   إذ هي مضمون؛  فوجب ذكرها؛  عدم متام الفائدة
 . اإلنكاريّ 

فالرتَّكيب النَّحوي يف أسلوب االستفهام عند االستغناء عن احلال يف هذه   
ستفهم عنه؛  املواضع غري اتمّ  

ُ
على    فهي الدَّالة  ،وهو احلال  ،خللّوِها حينئذ  من امل

 .  مضمون مجلة االستفهام
ففي االستغناء عن احلال يفقد املعىن عنصًرا أساسيًّا ُمهمًّا يف متام مقصود  

 .  ساق املعىن املراد من سياق اآلايتواتِّ  ،الكالم وفائدته
 

*** 
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 ة ــــــــــــخامتـــ
وأرجو أن يكون حبثي    ،يف هناية هذه الدِّراسة أمحد هللا أن َمّن علّي إبمتامها 

 :  وقد َخَلصُت إىل نتائج منها ،ُمفيًدا ُمِضيًفا يف جماله
إن    ،أنَّ احلال من املواضع النَّحويَّة اليت ُُيَاَلف فيها األصل فيجب ذكرها-1

خالفة
ُ
وهي يف ذلك جارية على َسَنن العرِب    ، َعرض هلا عارٌض يستوجب امل

 .  يف اخلروج عن األصل
ذلك  ؛  أنَّ األصالة يف احلال من جانب االستغناء عنها انبعٌة من الدِّاللة  -2

ا زايدة يف الفائدة املتعلِّقة ابملعىن فاملعىن هو الفيصل يف احلكم ابمتناع   ، ألهنَّ
 . ن احلال ووجوب ذكرهااالستغناء ع

احلال ألصلها  - 3 خمالفة  ُمَهْيِمًنا يف  أثرًا  واخلصوص  الُعموم  لعالقة  من    ،أنَّ 
ياق ومراده  ؛  يف القرآن الكرمي  حيث وجوب ذِكرها  كي ال ُيرج معىن السِّ

فُيؤدِّي إىل عدم صحَّة املعاين واألحكام املتعلقة    ،من اخُلصُّوص إىل العموم
ياق  . ابلسِّ

عن احلال لعالقيت   الرتكيب النَّحوّي يف املواضع اليت امتنع فيها االستغناء  أنَّ   - 4
والفائدة    ، واملعىن  ،واإلطالق والتَّقييد يكون اتمَّ اللفظ  ،العموم واخلصوص

ياق من    إال أنَّ الفائدة غري صحيحة إمَّا من جانب املعىن  الذي حيمله السِّ
 . شَّرعيّ وإمَّا من جانب احلُكم ال  ،. وإخبار  ،وصف

  ،وحمّط الفائدة يُكِسبها خاصّية الُعَمد  ،أنَّ كون احلال هي اخلرب يف املعىن  - 5
لكون فائدة الكالم    ،وهو من أهم أسباب خمالفتها ألصلها يف وجوب ِذكرها

 .  ويف االستغناء عنها يكون الكالم لغًوا ،ُمعتمدًة عليها
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امتنع فيها االستغناء عن احلال لعدم  أنَّ الرتكيب النَّحوّي يف املواضع اليت    - 6
غري    ،اتمُّ اللفظ واملعىن إال أنَّه خال من الفائدة  :  متام الفائدة له عدَّة صور

 .  اتم اللَّفظ دون املعىن ،اتّم اللَّفظ واملعىن 
الشَّرعيَّة  - 7 األحكام  من  ضبط كثري   يف  احلال  ذكر  لوجوب  اجلَِلّي    ، األثر 

 . ياق القرآن الكرميواألمور العقالنيَّة يف س
ياق القرآيّن    - 8 من خالل استقراء مواضع امتناع االستغناء عن احلال يف السِّ

كون صاحب احلال ُمقيًَّدامبالبسة    -1:  ميكن حتديد هذه املواضع مبا َييت
َخصِّصة

ُ
  - 3  ،أو جوابه  ،وقوع احلال معمولًة لفعل الشَّرط   - 2  ، احلال امل

إ ُمَوجَّه   نَفي   بعد  املعطوف  -4،ليهاوقوعها  جلملة  معمولًة    - 5،وقوعها 
تعجَّب منه يف أسلوب التَّعجُّب  -6،(  إال)  حصرها بـ 

ُ
  ، كوهنا هي األمر امل

ستفهم عنه يف    - 8  ،وقوعها بعد هَنْي  ُموجَّه  إليها  -7
ُ
كوهنا هي األمر امل

احلال العاملة   -10 ،كوهنا هي املقصودة ابلدُّعاء  - 9  ،أسلوب االستفهام
 .  رفيف الظَّ 

ؤكِّدة  ؛  أّن لزوم ذكر احلال ُمقَتصٌر على احلال املؤّسسة  - 9
ُ
والسبب أنَّ احلال امل

 .  مستفادة مّا قبلها فال حاجةلذكرها إال من ابب التَّأكيد
  ،موِضًعا(  39)   أّن احلال الواجبة الذِّكر يف القرآن الكرمي جاءت مفردة يف  -10

 . لُّها يف موضعني وشبه مجلة وهو أق  ،موضًعا( 27) ومجلة يف
  



 

 
123 

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

 :  التَّوصيات
والصَّرفيَّة على    ،العناية ابلدراسات اليت هتتم بعرض القاعدة األصل النَّحويَّة  -

الكرمي القرآن  األخرى،نصِّ  السَّماع  لزوم  ؛  ومصادر  مدى  على  للوقوف 
واألسباب الدَّافعة ملخالفتها واآلاثر املرتتِّبة    ،القاعدة األصل يف لغة العرب

 .  على ذلك
   .وسلم ى هللا عليهصلَّ احلمد هلل والّصالة والّسالم على رسول هللا و  
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 ثبت املصادر واملراجع 
:  حتقيق ودراسة   ، حممد بن يوسف أبو حيَّان   ، األندلسي   ، ارتشاف الضََّرب من لسان العرب   - 1

  ، مكتبة اخلاجني   ، القاهرة   ، األوىل :  ط   ، رمضان عبد التَّواب .  د :  مراجعة   ، رجب عثمان حممد .  د 
 .  م 1998  - هـ 1418

.  د   ، حممد هبجة البيطار : حتقيق  ، أبو الربكات  ، عبدالرمحن بن حممد   ، األنباري   ، أسرار العربيَّة   - 2
 .  م 1957- هـ 1377  ، اجملمع العلمي العرب   ، دمشق   ، ط 

  ، الثالثة : ط  ، عبداحلسني الفتلي . د : حتقيق  ، حممد أبو بكر   ، ابن السَّرَّاج  ، األصول يف الّنحو  - 3
 .  م 1996- ه 1417  ، مؤسَّسة الّرِسالة   ، بريوت 

  ، الثالثة :  ط   ، زهري غازي زاهد .  د :  حتقيق   ، أمحد بن حممد أبو جعفر   ، النَّحَّاس   ، إعراب القرآن   - 4
 .  م 1988- هـ 1409  ، عاَل الكتب   ، بريوت 

دار    ، دار ابن كثري   ، اليمامة   ، م  .  د   ، الثالثة :  ط   ، حميي الدين الدرويش   ، إعراب القرآن وبيانه   - 5
 .  م 1992- ه 1412  ، اإلرشاد 

حممد حميي  :  حتقيق   ، مجال الدين األنصاري   ، ابن هشام   ، أوضح املسالك إىل ألفّية ابن مالك   - 6
 .  م 2003- هـ 1423  ، املكتبة العصرية   ، بريوت صيدا   ، ط .  د   ، الّدين عبداحلميد 

الشيخ عادل  :  حتقيق   ، أبو احلسن   ، علي بن أمحد   ، الواحدي   ، البسيط يف تفسري القرآن اجمليد   - 7
لبنان   ، األوىل :  ط   ، أمحد عبد املوجود وآخرون  العلمية   ، بريوت  - ه 1415  ، دار الكتب 

 .  م 1994
:  مراجعة   ، طه عبداحلميد طه .  د :  حتقيق   ، األنباري أبو الربكات   ، البيان يف غريب إعراب القرآن   - 8

 .  م 1969- ه 1389  ، دار الكاتب العرب   ، القاهرة   ، ط .  د   ، فى السَّقا مصط 
  ، مجاليَّة مصر   ، األوىل :  ط ، حممد بن ُمرتضى   ، الزَّبيدي   ، اتج العروس من جواهر القاموس   - 9

 .  هـ 1306  ، اخلري مطبعة  
  ، م  .  د   ، ط .  د   ، حممد البجاوي :  حتقيق   ، أبو البقاء   ، العكربي   ، التِّبيان يف إعراب القرآن   - 10

 .  ت .  د   ، عيسى الباب احلليب وشركاه 
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تاح حبريي  عبد الف .  د :  حتقيق   ، الشيخ خالد زين الدين   ، األزهري   ، التَّصرِيح مبضمون التَّوضيح   - 11
 .  م 1992- هـ 1413  ، الزهراء لإلعالم العرب   ، م .  د   ، األوىل :  ط   ، إبراهيم 

  ، لبنان   ، بريوت   ، األوىل :  ط   ، العلماء مجاعة من  :  حتقيق   ، اجلرجاين علي بن حممد   ، التعريفات   - 12
 .  م 1983- هـ 1403  ، دار الكتب العلميَّة 

  ، عبدالرازق املهدي .  د :  حتقيق   ، حممد بن يوسف أبو حيَّان   ، األندلسي   ، تفسري البحر احمليط   - 13
 .  م 2010  - ه 1431  ، دار إحياء الرتاث العرب   ، لبنان   ، بريوت   ، األوىل :  ط 

  ، دار األندلس   ، بريوت   ، األوىل :  ط   - أبو الفداء  إمساعيل    ، ابن كثري   ، تفسري القرآن العظيم   - 14
 .  م 1966- ه 1385

دار إحياء    ، بريوت   ، الثالثة :  ط   ، أبو عبدهللا   ، حممد بن عمر   ، الفخر الرازي   ، التفسري الكبري   - 15
 .  ت .  د .  الرتاث العرب 

  ، دار الكتب العربية   ، م .  د   ، ط .  د   ، أبو الربكات   ، عبدهللا بن أمحد   ، النسفي   ، تفسري القرآن   - 16
 ت .  د 

حممد  .  د :  حتقيق   ،، حممد بن يوسف   ، انظر اجليش   ، متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد   - 17
 .  هـ 1428  ، دار السالم   ، القاهرة   ، األوىل :  ط   ، علي فاخر وآخرون 

القرآن   - 18 أمحد   ، القرطيب   ، اجلامع ألحكام  بن  القلم   ، الثالثة :  ط   ، حممد    - هـ 1386  ، دار 
 .  م 1966

القرآن   - 19 آي  عن أتويل  البيان  بن جرير   ، الطربي   ، جامع  بن  .  د :  حتقيق   ، حممد  عبدهللا 
الرّتكي  هجر   ، القاهرة   ، األوىل :  ط   ، عبداحملسن  بدار  العربية  والدراسات  البحوث    ، مركز 

 .  م 2001- هـ 1422
:  ط   ، بدالرحيم صايف حممود بن ع   ، اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد هاّمة   - 20

 .  م 1995  - ه 1416  ، مؤّسسة اإلميان   ، دار الرشيد   ، بريوت   ، دمشق   ، الثالثة 
علي توفيق  .  د :  حتقيق   ، عبدالرمحن بن إسحاق أو القاسم   ، الزجَّاجي   ، اجلمل يف النَّحو   - 21

 .  م 1984  - ه 1404  ، دار األمل   ، مؤسسة الرسالة   ، بريوت   ، األوىل :  ط   ، احلمد 
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.  أ   ، فخر الدِّين قباوة .  د :  حتقيق   ، احلسن بن قاسم   ، املرادي   ، حروف املعاين اجلىن الدَّين يف    - 22
 .  هـ 1983- هـ 1403، دار اآلفاق اجلديدة   ، بريوت   ، الثانية :  ط   ، حممد ندمي فاضل 

  ، بريوت   ، لبنان   ، األوىل :  ط   ، عادل عبد اجلّبار الّشاطي :  حتقيق   ، أبو عمرو   ، الشيباين   ، اجليم   - 23
 .  م 2003  ، مكتبة لبنان 

صون يف علوم الكتاب املكنون   - 24
َ
أمحد  .  د :  حتقيق   ، أمحد بن يوسف   ، الّسمني احلليب   ، الدُّر امل

 .  ه 1993  - ه 1414  ، دار القلم    ، دمشق   ، األوىل :  ط   ، حممد اخلرّاط 
املأثور   - 25 الّتفسري  املنثور يف  الدِّين   ، السيوطي   ، الدر    ، لبنان   ، األوىل :  ط   ، عبدالرمحن جالل 

 .  م 1983- ه 1403  ، دار الفكر   ، بريوت 
  ، حممود حممد شاكر :  حتقيق   ، أبو بكر عبد القاهر    ، اجلرجاين   ، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين   - 26
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هُاُالخارجيَّة ُُالقرينة ُ ي  ُالنَُُّالمعنَىُوجيهُ تُُفيُودور  ََلل ي  ُُْحو   الد  
ُ

ُالبحيرُيُمرسيُجودةُشعبانُإيمان.ُد

 العلوم  دار  كلية –والعروض  والصرف النحوقسم 
  الفيومجامعة 

   هـ 1442  /7  /3: تاريخ قبول البحث   هـ  1442  /6  /13: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة

  وظيفتها   إل   وًل وص  النحوي  الرتاث  يف  اخلارجية   للقرينة  لتأصيلا   البحث  هذا  حاول
  األول  املبحث  يف  ذلك   واستلزم ،  الدلل   النحوي  املعىن  توجيه   يف  دورها  وبيان،  ودللتها
  ويف ،  النحوي  الدرس   يف "  اخلارجية  القرينة "  مصطلح   ظهور   وتتَ بُّع ،  القرينة   مفهوم   على   الوقوف 
  وبيان ،  النحوي  س الدر   يف   و ظ َِّفت    يف وك،  اخلارجية   القرينة  عمل   جمال  تناولت    الثان   املبحث
وية  واألدوات   والظواهر   األبواب  أهم   املعىن   توجيه  يف   اخلارجية   القرينة   فيها   سامهت  الت   النَّح 

 . الدلل  النحوي
  األدوات   إحدى  كانت    اخلارجية  القرينة   وهي القرائن  من  النوعَ   هذا  أن  إل  البحث    وخلصَ 

 .  النحوي  الدرس يف  الفاعلة
 مص  نفا م وع  ن للق  رائن الق  دما  النح  وين تص  نيفات ع  ن ب  تغا اخلارجي  ة القرين  ة أن وم ع

، ومرادفا  ا وكنااي  ا مبفهومه ا حاض ر  كانت  أهنا إل مصطلحا  اهلجري  الثامن  القرن  هناية  حىت
 دللي  ة مس  احة إل املخاط    في  ه أ حي  ل م  ا خ   ل م  ن النح  وي ال  درس يف استحض  ارها ومتث  َّل

 توجي   ه يف س   امهت   خارجي   ة وآف   ا  رح   اب   إل ةاجلمل    ح   دود وختط   ت، امس   افا  يف ابتع   دت
 ال   ت الدللي   ة املعطي   ات ل   ول لت ث   ار ت   ك   مل ودللي   ة حنوي   ة مع   ان   حن   و دلل    ا وحتري   ك الكلم   ة
 .عليها اخلارجية القرينة أضفتها

 
 .الدللة، النحوي املعىن، اخلارجية، القرينة :الكلمات املفتاحية
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Abstract:  

This paper is an attempt at fortifying the concept of external context in the 

Syntactic heritage arrive– as its function and significance, In addition to 

shedding light on its effect in guiding the se-mantic grammatical meanings. To 

achieve that, the first chapter was dedicated to arriving at the definition of a 

context and following the emergence of the concept “external context” in the 

grammatical text. In the second chapter we shed light on the range of application 

of the external context, on the issues, phenomena and syntactic articles, in which 

the external context contributed to directing the semantic grammatical meaning . 

The research concluded that this type of context i. e external context was one of 

the key effective tools in the grammatical lesson.  Although the concept of the 

external context did not make an appearance in the grammarians’ classifications 

of contexts till the end of the eighteenth hairy century, it was present in its 

meaning, metonymy and synonyms long before that. It was evoked in the 

grammatical lesson when the addressee was referred to a semantic space that 

went beyond the boundaries of the sentence to external horizons. Furthermore, it 

contributed to directing words and moving their connotations towards 

grammatical and semantic meanings that would not have been raised had it not 

been for the semantic data added by external context. 

  

key words: Context, external, grammatical meaning, connotation. 
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 ية جملة العلوم العرب
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

ــــــــة   املقدمـــ
بن   حممد  املرسلن  خامت  على  والس م  والص    العاملن،  رب  هللِّ  احلمد  

 وعلى أصحابه واتبعيه ومن تبعه إبحسان  إل يوم الدين. ملسو هيلع هللا ىلصعبد هللا 
اخلار  ابلقرينةِّ  العلما   فاحتفى  من  مشارهبم،  اخت ف  على  قها ،  جيةِّ 
وب غين،   ومفسرين،  وحنويوأصولين،  عولغوين،  عوَّل  إذ  الفقها    ن؛  ليها 

كثريا يف فهم النصوص وتوجيهها، ويف استنباط األحكام الشرعية، واهتم هبا  
الستنباطي؛  املنهج  أصول  من  أص   ابعتبارها  ووظفها  األصولُّ  الدرس 

معط لديه  الوعَي  فأمثرت   أنَّ  الب غيون  أدرك  كما  خصبة،  دللية   يات  
اخلارج م لحابلنصوص  ضرورٌ   املعية  ليكتمل  الدللية  ٌة  ابألبعاد  واعتنوا  ىن، 

 للنص، فكان التواصل  بن النصوص واقًعا بيانًيا أقرَّه  الدرس الب غي.
واألصولين أحسنوا   الفقها   أنَّ  ي قرَّ  أن   توظيف    وإذا كان حقيٌق ابملر  

ً ا  ، وجعلوها جز (1) القرينة اخلارجية متمثلًة يف أسباب النزول والسيا  اخلارجي
منهجِّ  املفسرين  من  أنَّ  ي قرَّ كذلك  وأن   واألحكام،  املعان  استنباط  يف  هم 

 (2) والب غين أحسنوا استغ هلا يف اقتفا  املعىن وبيانه فجلبت  هلم ثراً  دللًيا 

والنحوي- اللغوين  أبمهفإنَّ  وعي   على  م ؤلفات  ككتاب  ن كانوا  ولعلَّ  يتها، 
 

املنظوم1) العقد  انظر:  للقرايف ص (  للزرقا  672،  العام،  الفقهي  املعىن  2/936، واملدخل  ، ودراسة 
أمهيتها يف فهم مقصود  ين و ، والقرائن السياقية عند األصول64عند األصولين، لطاهر محود  ص
 .219اخلطاب القرآن، لنوال زلل ص

،  1/486ن، للطربي  ، وجامع البيان عن أتويل آي القرآ1/76( انظر: البيان والتبين، للجاحظ  2)
للقرطيب  10/353 القرآن،  ألحكام  واجلامع  للقرطاجين  2/254،  1/3،  البلغا ،  ومنهاج   ،
 . 1/22ي لزركش، والربهان يف علوم القرآن، ل161ص
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ِلِِ   القرينُة اخلارجيَُّة ودورُها يف توجيِه املعَنى النَّْحِويِِ الدَِِلى
 د. إميان شعبان جودة مرسي البحريي

املعان   للزجا"حروف  )ت:والصفات"  كلمات  ( 1) ه (337جي  و"أفراد   ،
)ت: فارس  لبن  العزيز"  للسيوطي  (2) ه (395القرآن  والنظائر"  و"األشباه   ،

ابعتبار  (3) ه (911)ت: األلفاظ  مدلولت  حبصر  فيه  ي عتىَن  مما  وغريها   ،
املتب فيها  السياقات  الت دخلت   النوع من  -اينة  َلد هنم هبذا  من  تعكس  وعًيا 

 اخلارجي.  ى فيه ابلسيا ئن الذي ُي  تفَ القرا
ولعل القرينة اخلارجية كانت م تداخلة يف أصوهلا بن حقول معرفية متعدد   
كالدرس الفقهي واألصول والب غي، ولعلها كانت أوفر حظا يف هذه احلقول  

إثباَت أو نفي  إل  ، إل أنَّ هذه الدراسة ل  دف  (4) حويمنها يف الدرس الن
حوي هي امتداٌد للدراسة الب غية أو  ة يف الدرس النلقرينة اخلارجي إن كانت ا

الدرس الفقهي، فالباحث إذ يتعرض للقرينة اخلارجية يطمح إل أتصيلها يف  
النحوي،   اواستج    الرتاث  ومدى  وية،  النَّح  املباحث  يف  ستعمال  مواضعها 

دالنحوين هلا وتعويلهم عليها، و  تعبريهم عنها، وبيان  ورها يف توجيه  مناحي 
 الدلل ؛ ولذا سوف يتألف البحث من مقدمة ومبحثن:  املعىن النحوي 

 
 م. 1984، 1( حتقيق علي توفيق احلمد، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط1)
 . 15-9م، ص 2002-ه  1423،  1حامت صاحل الضامن، دار البشائر، دمشق، ط   حتقيق الدكتور/   (2)
 م.1985-ه 1406، 1( حتقيق الدكتور/ عبد العال سامل مكرم، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط3)
األصول 4) نفائس  انظر:  ش   (  للقرايف  يف  احملصول،  البلغا  ص2/768رح  ومنهاج  وهناية  ،  161، 

نا  الفروع  ، ومفتاح الوصول إل ب4/1315الوصول يف دراية األصول، لصفي الدين األرموي  
 . 456على األصول، للتلمسان ص
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 ية جملة العلوم العرب
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 أتصيل القرينة اخلارجية يف الدرس النحوي. : املبحث األول
ارجية" يف  ظهور مصطلح "القرينة اخل  ت  تناولت  مفهوم القرينة، وتتبع  وفيه

 الدرس النحوي.
 . لنحوي الدَللوجيه املعَن ادور القرينة اخلارجية يف ت: املبحث الثاينو 

النحوي،   الدرس  يف  اخلارجية  القرينة  عمل  جمال  عن  للحديث  خ صص 
املبحث متضمنا ث ثة مطال  ََثَّ جا  هذا  أهم  أستعرض من خ هلا    ،ومن 

ال وية  النَّح  واألدوات  والظواهر  يف  األبواب  اخلارجية  القرينة  فيها  سامهت   ت 
 نحوين.ضو  أقوال ال ه املعىن النحوي الدلل يفتوجي

وية    املطلب األول:  دور القرينة اخلارجية يف توجيه بعض األبواب النَّح 
الستغرا ،   ولم  العهد  ب م  واملعرَّف  معه،  واملفعول  التمييز،  ويشمل: 

 والزمن النحوي. 
وية    لقرينةدور ا املطلب الثاين:   اخلارجية يف توجيه بعض الظواهر النَّح 

وا   : ويشمل والتأخ احلذف،  أحلتقدمي  وترجيح  اإلعرابية  ري،  األوجه  د 
 املتعدد .

الثالث: األدوات    املطلب  بعض  دللة  توجيه  يف  اخلارجية  القرينة  دور 
وية   النَّح 

 ويشمل: "لن"، و"الواو"، و"ل".
ما أهم  فيها  أودع   خامتة  ذلك  املصادر    يعق   ثبت  يليها  إليه،  توصلت  

 ذا البحث.  واملراجع الت استقيت  منها ماد  ه
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املنهج  ذاه  هو  البحث  منهج  يكون  أن  املوضوع  طبيعة  اقتضت  وقد   ،
أشيا    عد    املوضوع  هذا  دراسة  إل  الباحَث  دفَع  وقد  التحليلي،  الوصفي 

 أمهها:
: النح  أوَلا الرتاث  يف  اخلارجية"  "القرينة  على  أتصيل   والوقوف  وي، 

فيه   إ–مواضعها  استطعت   سبي ما  ذلك  دراسة     -ل  بوصف  ىَن ت  ع  يف   
وظيفتها    الشواهد إل  وصوًل  اخلارجية  القرينة  إيضاح  أجل  من  وحتليلها، 

ومدى   عنها،  تعبريهم  ومناحي  فيها،  النحوين  أقوال  وعرض  ودللتها، 
 استعماهلم إايها.

الدرس النحوي،    ارجية، وكيف و ظ َِّفت  يف بيان جمال عمل القرينة اخل اثنياا:
 لل.ىن النحوي الد وبيان أثرها يف توجيه املع

أنَّ القرينَة اخلارجيَة تقع  يف منطقة  وسط  بَن حقول  علمية  عظيمة ،    اثلثاا:
وهي أصول الفقه والتفسري والب غة والنحو، وقد َوَجَدت  بعض الحتفا  هبا  

–سن يف هذه احلقول، وإن  مل ي فرد هلا دراسة مستقلة من قِّبل الباحثن والدار 
ا مصطلحا، إل أهنم تناولوا بعضا  مل ينصوا عليهو   -ط ع عليهفيما أمكنين ال

 من جمال ا ضمن دراسات أخرى، من ذلك: 
النحو" -1 يف  فيه  (1) "القرائن  قسَّم  وقد  سليم،  أبو  القادر  عبد  للدكتور   ،

وغ إل صناعية  صناعيةالقرائن  قسَّ ري  َث  إل،  األخري   وحالية،    م  مقالية، 
الذي اللغوي  والظرف  ا  وعقلية،  أسباب  ابلنسبةيشمل  آي    لنزول  إل 
 

اإلس مية،  1) والدراسات  الشريعة  اإلس مي، كلية  والرتاث  العلمي  البحث  منشور يف جملة  ( حبث 
 . 119-117م، ص1979(، 2امللك عبد العزيز، العدد ) جامعة



 

 
137 
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أورد   فقد  اخلارجية  ابلقرينة  خاص   غري  البحث  أن  ومبا  احلكيم،  الذكر 
اللغوي،   الظرف  وقرائن  العقلي  الدليل  لدور  التوضيحية  األمثلة  بعض 

 رب من ث ث صفحات.   وحاول تفصيل الك م فيها فيما يق
اللغوي" -2 الدرس  يف  احلذف  مؤلَّفٌ (1) "ظاهر   طاكتا  ،  للدكتور  هر  يب 

القرينة    إل   ة أشار يف مبحث من أحد فصوله اخلمسوقد  د ،  سليمان محو 
العقلية بوصفها نوًعا من القرائن احلالية، مبينا دورها يف تقدير احملذوف،  

 بشواهد معدود . مستدًل عليها و 
ال -3 للمع"القرائن  القرآن"دللية  التعبري  يف  لعدوية  (2) ىن  دكتوراه  أطروحة   ،

نونته ب "القرينة العقلية واحلكم النحوي"  فيها مبحثا ع  جلبار، َعقدت  عبد ا
وقصرت  احلديث فيه على ظاهر  احلذف ودور القرينة العقلية يف كشف  

 احملذوف يف النص القرآن. 
النحوي" -4 التقعيد  يف  ودورها  السيا   يف كتاب    قرينة  اإلعرايب  والتوجيه 

عبد  (3)"سيبويه إليهاب  دكتوراه  أطروحة  ال ،  عبد  اقتصر  صاد احلميد   ،
احلال   سيا   ع قة  بيان  على  الباحث  اخلصوص –فيها  وجه    -على 

 عند سيبويه دون غريه.  لتقعيد النحوي والتوجيه اإلعرايباب

 
 . 135-133( انظر: ظاهر  احلذف يف الدرس اللغوي ص1)
 .181-172م، ص2006-ه 1426بغداد،   ( كلية الرتبية للبنات، جامعة 2)
 .325-132، ص م2016، ن مشسكلية البنات لآلداب والعلوم والرتبية، جامعة ع(  3)
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للدكتور  منال  ،  (1) ها"أمَّا الدراسة املعنونة ب "القرينة اخلارجية جماهلا ووظائف
من   الدراسة  هذه  فتختلف عن  املسعودي  مبطي  و بنت  التناول  اجملال  حيث 

ب غية  والغاي بذر   اخلارجية  القرينة  أن  تثبت  أن  الباحثة  فيها  حاولت  إذ  ة؛ 
طرحت مثارها يف حقل أصول الفقه، ومن َث اعتمدت يف الربهنة على ذلك  

عدا هذه الدراسة فإنين مل أقف على  على املصنفات الب غية وأصول الفقه، و 
 واملناقشة. دراسة تناولت هذا املوضوع ابلبحث 

  تعال من ورا  القصد. وهللا
***** 
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 املبحث األول: أتصيل القرينة اخلارجية يف الدرس النحوي 
الر ِّف  َقة،   اللغة:  يف  القرينة  أن  على  ُت  مِّع   القدمية  اللغوية  املعجمات  تكاد 
عريب:   معجم  أول  صاح   يقول  والت زم؛  والوصل،  واجلمع،  َبة،  والصُّح 

صاح» يقارن  الَقرين :  الذي  امرأته«بك  الرجل  وَقرينة   ت زمه. (1) ك...  ألهنا  ؛ 
ي  َفارِّقه « َل  إِّذا َكاَن  فَ ن،  َقرين  »ف َ ن  ي قال:  أنه  دريد  ابن  ويف  (2) ويذكر   ،

، والقرينة  (3) ل  واحد  إذا مجعَتهما يف َحب قَ َرن ت  البعريين،    الصحاح: أن قولك:
، ويف لسان العرب: »الَقرينة : َفعِّيلة  (4) َرى شد إَِّل أ خ  عند ابن سيده: النَّاقة ت

ان... َع ىَن َمف ع وَلة  مَِّن القرتِّ «  مبِّ صاحِّ  
 
، وهكذا توافق أصحاب  (5) والَقرِّين : امل

ا حول  يدور  للقرينة  اللغوي  املعىن  أن  على  وامل زمةاملعجمات  ،  (6) ملصاحبة 
دَّ وزاد عليه ابن فارس معىًن آخَر وهو النَتأ  بِّ   .(7)    ق وَّ   وشِّ

لغواي   به  ما حظي  مبثل  العلما   للقرينة عند  الصط حي  املعىن  ومل ُيَظ 
السب  يف ذلك أن   والتحديد؛ فجا  فضفاضا غري حمدد، ولعل  التوافق  من 

أمر يشري  »زمه، فقيل: إن القرينة  القرينة ختتلف ابخت ف املوضوع الذي ت 

 
 .143، 5/142( العن، للفراهيدي 1)
 .  2/794( مجهر  اللغة، لبن دريد 2)
 . 6/2181( انظر: الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، للجوهري 3)
 . 6/223ده بن سي( انظر: احملكم واحمليط األعظم، ل4)
 .13/366( لسان العرب،لبن منظور 5)
عباد  6) بن  للصاح   اللغة،  يف  احمليط  انظر:  ص5/390(  للثعاليب  اللغة،  وفقه  وأساس  47،   ،

 .  2/248 الب غة، للزخمشري 
 .5/76( انظر: مقاييس اللغة، لبن فارس  7)
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،  (2) ُيا فيه«ري أن يكون صر ى املراد من غ ما يدل عل»، وإهنا  (1) إل املطلوب«
»ما يذكره  ، وإهنا  (3) كل أمار  ظاهر  تقارن شيئا خفيا، فتدل عليه«»وإهنا  

مراد احلقيقي غري  املعىن  أن  لبيان  أو  املراد،  املعىن  لتعين  وعلى  (4) « املتكلم   ،
املعالرغم   تباين  مشرتكمن  قامسا  فيه  َيظ َهر  أنه  إل  للقرينة  الصط حي  ا،  ىن 

(، ول خيفى أن  ه على ركنن:  وهو اشتمال (، واملراد بيانه )املبنَّ القرينة )املبن ِّ
املصاحبة   قيَّد  إذ  اللغوي؛  املعىن  من  أخص  جا   للقرينة  الصط حي  املعىن 

 بن الشيئن بقصد بيان أحدمها لآلخر. 
رابن  وم بياٌن  إهنا  اصط حا:  القرينة  تعريف  ي قال يف  أن  إل  أميل  ط  َثَّ 

املراد؛ ألن لفظ "بيان" جنس يشمل كل بيان، م، ويدل على  ي صاح  الك 
وجيعل التعريف جامعا جلميع أنواع القرائن، سوا  أكانت لفظية أم معنوية أم  

زا  الك م، وفق  حالية أم خارجية، ولفظ "رابط" يشري إل عملها يف ربط أج 
الذي    عىن املصاحبةكيفية معينة تعن على اإلفصاح عن املقصود، وأشرت  مل

يه أصحاب املعجمات بعبار  "ي صاح  الك م"، وأما عبار  "ويدل أمجع عل
 على املراد" ففيها نٌص على وظيفتها على سبيل اإلمجال.

 
 .146( انظر: التعريفات، للجرجان ص1)
ال2) معارف  دائر   انظر:  ا(  فريد  قرن  حملمد  رواس  7/711لعشرين،  حملمد  الفقها ،  لغة  ومعجم   ،

 . 362ص
 . 2/936( املدخل الفقهي العام 3)
 . 1/297الزحيلي  ( أصول الفقه اإلس مي، د/ وهبة4)
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النحوين؛  أوائل  يف كت   يظهر  مل  "القرينة"  مصطلح  أن  فقد    على 
حدي أثنا   يف  عنه  عوضا  "اآلية"  مصطلح  سيبويه  حذف  استعمل  عن  ثه 

فقال:ا رأيت صور  شخص  »   ملبتدأ،  أنك  مظَهًرا، وذلك  عليه  املبين  ويكون 
وريب، كأنك قلت: ذاك  هللا  عبد  فصار آية لك على معرفة الشخص فقلت:  

فصار آية  عبد هللا، أو هذا عبد هللا. أو مسعَت صوات فعرفَت صاحَ  الصوت 
   مواضع عديد  ، كما كىنَّ سيبويه عنه يف(1) لك على معرفته فقلت: زيد وريب«

ألنَّ  »يل" ؛ يقول يف ابب "ذكرك السم الذي به تبن العد ":  مبصطلح "الدل
 .(2) ما أبقوا دليٌل على ما ألقوا« 

املربد  السراج (3) واتبعه  وابن  والزجاجي (4) ،  والسريايف (5) ،  وغريهم،  (6) ،   ،
ذكر    مواضع كثري  مبا يفيد أنه والدليل مرتادفان، ومل يردا عنه مجيعا يف  فعربو 

"ا املمصطلح  يف  ابن  لقرينة"  فكان  الرابع،  القرن  هناية  حىت  النحوية  صنفات 
)ت: يف  392جين  قال  حن  حنواي  مصطلحا  استعمله  من  أول  ه ( 

"اخلصائص" يف معرض حديثه عن "نقض املرات  إذا عرض هناك عارض": 
ع  امتناعهم من تقدمي الفاعل يف حنو ضرب غ مه زيًدا، فهذا مل ميتن  ذلكمن  »

حيث كان   رتمن  ليس  إليه،  الفاعل  انضمت  لقرينة  امتنع  وإمنا  التقدمي،  بته 
 

 . 2/130( الكتاب، لسيبويه 1)
 . 4/327، 4/317، 4/288، 4/216، 1/35. وانظر: السابق  560/ 3( السابق 2)
 . 3/227، 3/72،  386/ 1ربد ، للم ( انظر: املقتض 3)
 . 2/158، 1/159، 1/39( انظر: األصول يف النحو، لبن السراج 4)
 . 110، 85، 79( انظر: ال مات، للزجاجي ص5)
 . 233/ 1، 1/87( انظر: شرح كتاب سيبويه، للسريايف 6)
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وهي إضافة الفاعل إل ضمري املفعول، وفساد تقدم املضمر على مظهره لفظًا  
 .  (1) ومعىن«

من بعد ابن  –راثنا النحوي  ويلحظ أن مصطلح "القرينة" كان حاضًرا يف ت 
يدل    -جين الحضورا  بيان  به  قصدوا  أهنم  داخل  ها  وتوجيه ع قات  على 

، فهذا ابن اببشاذ ينص على أن املفعول معه يدل على ما  (2) الرتكي  اللغوي 
، ويؤكد ابن اخلشاب أن لفظ املضارع جمرًدا  (3) يصاحبه حبكم القرينة والصحبة
، ويذكر ابن يعيش أنه إن  و جدت قرينٌة  (4)لمن قرينة ُيتمل احلال والستقبا

، (5) تأخري يف مرتبة الفاعل واملفعول ابلتقدمي وال  جاز الت ساع  معنويٌَّة أو لفظيٌَّة،  
َضَرَب" غري جائز إل مع قرينة أخرى  ويقرر ابن احلاج  أن حنو: "جا  زيٌد  

ابحلالية عِّر   اب(6) ت ش  الفائد   أن حصول  إل  مالك  ابن  ويذه   عن  ،  إلخبار 
ملفرد  حيان على أن ا، وينصُّ أبو  (7) أو معنوية  قرينة لفظيةالنكر  يتوقف على  

)ر حصرته  ُ  بعد  إذا  إل  )مجيع(،  معىن  يف   ) واحد بَّ يف  ويرى  (1) قرينة   ،

 
 . 1/295( اخلصائص، لبن جين 1)
الشجري  2) ابن  أمال  انظر:  مسائ1/78(  يف  واإلنصاف  اخل،  األنباري  ل  لبن  ،  2/481 ف، 

النحو، لألزهري  3/156وشرح شافية ابن احلاج ، للرضي   التوضيح يف  ، والتصريح مبضمون 
1/172-173 . 

 . 2/300بن اببشاذ ، لشرح املقدمة احملسبة ( انظر: 3)
 .15لبن اخلشاب ص ،( انظر: املرُتل4)
 . 1/72( شرح املفصل، لبن يعيش 5)
 . 1/294ج  ( أمال ابن احلا6)
 .1/289( شرح تسهيل الفوائد، لبن مالك  7)
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يقرتن   مل  ما  احلال،  بنفي  خمصوصان  احلجازية  )ما(  و  )ليس(  أن  املرادي 
إابلك م   فيحمل  األزمنة،  ُيمل  قرينة ختصه أبحد  احلال، كما  على  ذاك  ذ 

ما    تدل على دخول  قرينةو جدت    ، ويذكر ابن عقيل أنه إذا(2) عليه اإلجياب
مبقتضاها ع مِّل  خروجه  أو  قبلها،  ما  حكم  يف  )إل(  شرح  (3) بعد  ويف   ،

دون   معرفة  إل  أضيف  إذا  )مثل(  لفظ  أن  مبماثلة  األمشون:  عِّر  ت ش  قرينة 
ف ه، ول تزيل  إهبامهت عر ِّ ل  خاصَّة، فإن اإلضافة  

جمي     ، وهبا رجح السيوطي(4) 
 ر:حنو قول الشاع)لن( للدعا  يف  

ا ُخلودى اجلِبالِ  ُم خاِلدا ِلُكم ُثَّ َل زِلـ          تى َلى  ( 5)لىن تىزالوا كىذى

حيث قال: »وذه  قوم إل أنه قد خيرج بعد )لن( إل الدعا  ... وهو  
البيت قرينة ظاهر  يف أن املعطوف عليه   املختار عندي؛ ألن عطف الدعا  يف

 .(6) « دعا  ل خرب
ارجية( كان على يد العامل األصول  حِّ )القرينة اخلَل ظهور  ملصطلولعلَّ أو 

)ت: القرايف  إدريس  بن  أمحد  الدين  يف كتابه   ه (684شهاب  أَو َرَد  حن 

 
 . 4/1744( انظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب، أليب حيان 1)
 134 حروف املعان، للمرادي ص( انظر: اجلىن الدان يف2)
 . 2/253( انظر: املساعد على تسهيل الفوائد، لبن عقيل 3)
 . 2/130( انظر: شرح األمشون 4)
،  227، ومجهر  أشعار العرب، للقرشي ص163ف، وهو لألعشى يف ديوانه صاخلفي( البيت من  5)

 .2/684وشرح شواهد املغين، للسيوطي 
 .367-2/366( مهع اهلوامع، للسيوطي 6)
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احملصول"   شرح  األصول يف  وخارجية "نفائس  وحالية  لفظية  القرائن:  ، (1) أن 
ه انتقل ، َث إن(2)وهو ما يرجح لديَّ كون هذا املصطلح وليد الدرس األصول

ال مإل  النحوي ِّ  موسى  درس  بن  إبراهيم  وهو  حنوي  أصول  عامل  خ ل  ن 
)ت: "شرح  790الشاطيب  يف كتابه  املصطلح  هذا  ذكر  على  أتى  حن  ه ( 

اخل  شرح  يف  الشافية  "املقاصد  املسمى  مالك"  ابن  أللفية  صة  الشاطيب 
وية  الكافية"، ولعل هذا ما يفسر أتخر ظهور هذا املصطلح يف املؤلفات   النَّح 

ا   إل القرن  الشاطيب  هناية  له يف شرح  أول ظهور  اهلجري، حيث كان  لثامن 
مالك  ابن  )ت:(3) أللفية  الصبان  حاشية  يليه  شرح    (4) ه (1206،  على 

 األمشوىن أللفية ابن مالك.    
للب ُيق  لعله  هذا  من  اخلاوبسب    القرينة  إن  القول:  رجية كانت  احث 
حقول   بن  أصوهلا  يف  متعدد ؛م تداخلة  والتفس  معرفية  والب غة  كالفقه  ري 

 
، وفيه مث ل للقرينة اخلارجية دون أن  2/768( انظر: نفائس األصول يف شرح احملصول، للقرايف  1)

قال : »مثال   القائل: رأيت أسدا، َث يقول:  ينة  القر يضع حًدا هلا، حيث  اخلارجية: أن يقول 
بينه والفر   فتأمله، وأتمل حتقيقه.  فالتضمن موضع حسن،  اجملاز    أردت احلقيقة واجملاز،  وبن 

 وسنة رسوله احتياجا كثريا لكثر  تكرره«.  -تعال -العرف، فهو حمتاج إليه يف كتاب هللا
القرايف، وإن  أشاروا إل  أحد    ( ُتدر اإلشار  إل أنه مل ينص2) التسمية قبل  العلما  على هذه  من 

( هلا ابلدللة  ه 682مفهومها، ومن ذلك تسمية سراج الدين حممود بن أيب بكر األر َموي )ت:
"التحصيل من احملصول" اجلَو زِّيَّة )ت:1/290اخلارجية يف كتابه  قَ ي ِّم  ابن  –ه (  751. وأمساها 

اللغة والن دللَة الرتكي ، وعرفها أبهنا ضمُّ نص   إل نص   آخر.    -ألصولحو واوهو من علما  
 .  3/138انظر: إع م املوقعن عن رب العاملن، لبن قَ ي ِّم اجلَو زِّيَّة، 

 . 4/518( انظر: شرح الشاطيب أللفية ابن مالك 3)
 . 2/3، 373، 1/316( انظر: حاشية الصبان 4)
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والنحو؛ ألن هذه العلوم بينها ع قة نس  وصلة َرخََّصت  لعلمائها تداخل  
 هذه العلوم والستفاد  من معطيا ا. 

القرينة اخلا القول: إن  وإِّن  غابت  -رجية  على أن اإلنصاف يقتضي مين 
وية   النَّح  املؤلفات  عن  امصطلحا  القرن  هناية  اهلجري حىت  أهنا    -لثامن  إل 

حاضر  مبفهومها يف الفكر النحوي، نتلمسها يف كثري  مما علل النحا    كانت  
به للعلم  بقوهلم:  ابلقصة (1) غيابَه  املخاط   ولعلم  القرينة  (2) ،  فكانت   ،

وحنمل عليه،  وحجة  شاهًدا  )َوأَر ج لِّك م (    اخلارجية  قرا    توجيه  –عليه 
تعال:    -(3) ابخلفض قوله  وُجَُف َ﴿يف  يَْاْغِسلُواَ

 
أ و  ُكْمَ ُحواََوه  اْمس  و  افِِقَ ر  الْم  َ إَِل  ِدي ُكْمَ

ْعب ْيَِ الْك  َ إَِل  رُْجل ُكْمَ
 
أ و  الغ سل  ،  {6: املائد }﴾بُِرُءوِسُكْمَ هو  املراَد  إن  قيل:  حيث 

و  الفرا   مذه   وهو  السنة،  ومكيبدللة  اخلفض  ،  (4) الزجاج  توجيه  فكان 
 جية.  للقرينة اخلار  والتعويل فيه على السنة استحضارا

  ، وهي وإن  مل ينهض أحٌد لدراستها أو ت تناول يف دراسة  أو حبث  مستقل 
عن   مبنأى  يكونوا  مل  أهنم  ت  ن بِّئ   القدما ِّ  لنحاتنا  إشارات   نعدم  ل  أننا  إل 

 
،  2/79، واملقتض ،  3/104،  1/283والكتاب    ، 97ص  ( انظر: اجلمل يف النحو، للفراهيدي 1)

 . 3/23، وشرح املفصل 1/85، واإلنصاف يف مسائل اخل ف 124وال مات ص
الكتاب  2) انظر:  النحو    ،4/79(  التنزيل،  2/275واألصول يف  ، والكشاف عن حقائق غوامض 

 .1/167، وشرح األمشون 3/4للزخمشري 
كثري ومحز  وغريهم. انظر: حجة القرا ات، لبن زجنلة    وابن  ( هي قرا   الشعيب وعلقمة والضحاك3)

 . 4/191، والبحر احمليط يف التفسري، أليب حيان 198-8/197، وجامع البيان 223ص
، ومشكل إعراب  2/153، ومعان القرآن وإعرابه، للزجاج  1/302( انظر: معان القرآن، للفرا   4)

 . 1/220القرآن، ملكي 



 

 
146 
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وأب اخلارجية  ابلقرينة  وتوجيهه،  العتداد  الدلل  النحوي  املعىن  بيان  يف  ثرها 
ت رَ ﴿ شام: »أمَّا  جية: قول ابن هللقرينة اخلار   من أمثلة استحضارهمف ُبونَ و  َنََغ 

 
ََأ

لقرينة، وإمنا اختلف العلما  يف  فإمنا ح ذف اجلار فيها    {127:النسا }﴾ت نِكُحوُهنَ 
فاخل ف يف احلقيقة    املقدر من احلرفن يف اآلية لخت فهم يف سب  نزوهلا،

اجلار (1) القرينة« يف   تقدير  يف  ا خت لِّف  حيث  اآل  ،  يف  الكرمية،  احملذوف  ية 
قيل: جيوز أن يكون: وترغبون يف أن تنكحوهن جلماهلن، وجيوز أن يكون: ف

لدمامتهن تنكحوهن  أن  عن  واستدل كل (2) وترغبون   ، ٌُ هو    ُ  مبا  ملذهبه 
 .(3)مذكور يف كت  التفسري يف أسباب نزوهلا

املستثىن منه يف قوله تعال:   النحا  يف حتديد  أيضا اخت ف  ِإَوذ اََ﴿ ومنه 
آءَ  ٌرَج  م 

 
َأ لَُِهم  َل ع  رَِِمن ُهم  م 

ْوِِلَٱۡل  
ُ
َأ ٰٓ َٱلر ُسوِلَِإَوَل  وهَُإَِل  َر دُّ ل و  َو  ذ اُعواَْبِهِۦۖ

 
وَِٱۡل  و ِفَأ

 
ِنَأ م 

َٱۡل   ِن  ُهََم  م 
ِمن هَُ ت ۢنبُِطون ُهۥَ ي س  َ ِين  َٱَّل  ر ۡح  ُتُهۥَ و  َ ل ي ُكم  ع  َِ ٱَّلل  ُلَ ف ض  َ َل  ل و  و  َۡۗ ب عَ م  ت  ََل  يَ ُتُمَ َٱلش  َ َٰن  ََط  إَِل 

َ املستثىن    {83:النسا }﴾ق لِيل  يصح صرف  أقوال  عشر   احلليب  السمن  مَجََع  حىت 
اآلية هذه  يف  إليها  لتحديد  (4) منه  اآلية  نزول  سب   عند  الفرا   ووقف   ،
يبعثها، فإذا    ملسو هيلع هللا ىلصية إذ نزلت يف سرااي كان رسول هللا  املستثىن منه، فرأى أن اآل

بار عن حال السرااي، َث أفشوه قبل  قون إل الستخوا ابدر املنافَغلبوا أو غ لب
رسول هللا   يفشيه  به"  ملسو هيلع هللا ىلص أن  "أذاعوا  فقال  ُيدثه،  أن  -أو  األجود  من  فإنه 

 
 . 887عاري ، لبن هشام صت  األ( مغين اللبي  عن ك1)
حيان  2) أليب  التسهيل،  شرح كتاب  يف  والتكميل  التذييل  انظر:  املقاصد  7/15(  وتوضيح   ،

 . 2/625واملسالك، للمرادي 
 . 5/403، واجلامع ألحكام القرآن 1/570، والكشاف 9/254( انظر: جامع البيان 3)
 . 4/52ليب ن احل( انظر: الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، للسم4)
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تكون يف  يكون الستثنا  من "أذاعوا"، أي: أذاعوا به إل قلي ، واإلذاعة قد  
 .(1) فلذلك استحسن الستثنا  من اإلذاعة  ؛بعضهم دون بعض

سيبويهومن تقبيح  يقول:    ه  من  جبزم  قول  أيكل ك"  األسد  من  تدن   "ل 
يكون جزا    أن  استبعد  أنه  أي  اجلزا ،  على  املعىن  فيكون  الفعل "أيكلك"؛ 

هو األكل؛ كونه ل ي عقل؛ فيكون    -وليس القرب منه-البتعاد عن األسد  
اع ده  سيبويه بذلك قد احتكم إل قرينة تراعي العقل واملنطق يف أن يكون تب

؛ ومن َثَّ وجَّه برفع الفعل "أيكل ك" ليؤول معناه إل:  ألكلهسبًبا    من األسد 
أيكل ك إن دنوت منه، يقول: »فإن قلت: ل تدن من األسد أي كلك فهو  

أن ُتعل تباعده من    قبيح إن جزمت، وليس وجه ك م الناس؛ ألنك ل تريد
منه فإنه   ك قلت: ل تدن  ألكله، وإن رفعت فالك م حسن، كأنسببا  األسد  
 . (2) أيكلك« 

وأحواله عنه  املتحدَّث  طبيعة  سيبويه  فيه  راعى    اجلملةَ دللة  ووجَّه    ،ومما 
أبوه، إذا    وفًقا له ما جا  يف كتابه نصه: »تقول: مررت برجل  أسد    اوإعراهب

مررت بدابة أسٌد أبوها فهو رفٌع،  عله شديدا ... فإن قلت:  كنت تريد أن ُت
إن قلت: مررت  برجل أسٌد أبوه على  ا هذا السبع. فا خترب أن أابهألنك إمن

لقة األسد ول صورته« ، (3) هذا املعىن رفعَت، إل أنك ل ُتعل أابه َخلق ه كخِّ
ا نصه  يف  سيبويه  ساقها  الت  الث ثة  األمثلة  يف  "أسد"  ابت  فكلمة  لسابق 

 
 .280-1/279( انظر: معان القرآن للفرا  1)
 . 3/97( الكتاب 2)
 . 29-2/28( السابق  3)
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 د. إميان شعبان جودة مرسي البحريي

يف   و املتحكم  و دللتها  الك م  م بساتِّ  اإلعرايب  املتحدث  توجيهها  طبيعة 
وغ وأحواله  له  عنه  املبالغة  إثبات  ي راد  عاق   املنعوت  فإن كان  املتكلم؛  رض 

مبتدأ   فهي  اإلخبار  جمرد  أردان  وإن  جمرورا،  سببيا  نعتا  "أسد"  أ عرَِّبت كلمة 
له؛    مرفوع، أما إن كان املنعوت غري عاقل املبالغة  إثبات  ف  ي عقل أن املراد 

   معىن اإلخبار. لذا وج  يف حقه الرفع على 
اعتنا  جليا ابلقرينة اخلارجية  األمثلة وحنوها مما يعكس  ودورها يف    هذه 

الدلل  النحوي  املعىن  والتعويل    توجيه  النزول،  أسباب  استحضار  يف  متمثلة 
 . الك معلى السنة، والقرينة العقلية، وم بسات 

إليه أن حناتنا    النفس  املتأخرين –والذي تطمئن  يَ   –خاصة  غِّ   عنهم  مل 
النالس إذ حتدثتدلل بذلك  يتأتى مدلوهلا    واوع من القرائن؛  الت  القرينة  عن 

خارجية،   ووشائج  ترابط  إجرا   على  الذهن  وحفزوا  خارجي؛  نص   من 
مسافا ا يف  ابتعدت  معان  يف،  واستدعوا  عليها  والتخري  واتكأوا  ج  التقعيد 

بن  هبا  اهتمامهم  ومتثَّل  ومرادفا ا،  إشا  بكنااي ا  أو  إحتلميح   ب  غ َيَة  كام  ر  
،  (3)، وأاب حيان(2) ، والرضي(1) قواعد الصنعة اإلعرابية، أذكر منهم: ابن مالك

 
 . 2/301، 157، 107، 18/ 1( انظر: شرح تسهيل الفوائد 1)
 . 4/189( انظر: شرح كافية ابن احلاج ، للرضي السرتاابذي 2)
التذييل والتكميل  3) انظر:  الضرب  76/ 2ط  احملي، والبحر    4/212،  114،  1/84(  ، وارتشاف 

4/2034. 
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املهتمن  (4) ، والدسوقي (3) ، واخلضري(2) ، والسيوطي(1) والع ئي  ، وغريهم من 
 .(5) نفا م ببيان اللغة يف مص

خ  مفهومه  دون  اخلارجية"  "القرينة  مصطلح  غياب  يؤكد  هذه  ومما  ل 
ه ( عقد يف خصائصه  392أن ابن جين )ت:  -ه  790  ما قبل عام–ة  احلِّق بَ 

اباب يف الدللت ذكر فيه أن القرينة ث ث: لفظية، وصناعية، ومعنوية، وأهنا  
الرتتي  هذا  على  القو   اخلباز  (6) يف  ابن  عند  وهي  وابن  639)ت:،  ه (، 

:  ه (745حيان )ت:، وعند أيب  (7) ه ( إما لفظية أو معنوية 643)ت:يعيش  
، والقرينة عند ابن هشام  (8) « ملراَد القرائن : اللفظية، واملعنوية، واحلالية»ي  َعن ِّ  ا 
ه ( نوعان، أحدمها غري صناعي وينقسم إل َحال ومقال، والثان  761)ت:

 . (9) يونصناعي خيتص مبعرفته النحو 

 
 .  82( انظر: الفصول املفيد  يف الواو املزيد  ص1)
 . 1/169( انظر: حاشية السيوطي على تفسري البيضاوي 2)
 . 2/723( انظر: حاشية اخلضري 3)
 .2/680( انظر: حاشية الدسوقي على خمتصر املعان لسعد الدين التفتازان 4)
القرآن  هان  ( انظر: الزركشي: الرب 5) ، واخلطي  الشربيين: السراج املنري  4/123،  2/421يف علوم 

 .4/301، والقامسي: حماسن التأويل 191/ 9، واآللوسي: روح املعان 1/513
 . 3/100( انظر: اخلصائص 6)
 .  1/72، وشرح املفصل، لبن يعيش 110( انظر: توجيه اللمع، لبن اخلباز ص7)
 . 3/167( البحر احمليط 8)
 . 789: مغين اللبي  صانظر (9)
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القرين عنها  غابت  والدلئل  ابلقرائن  اخلاصة  التقسيمات  اخلارجية  هذه  ة 
النحو مصط لكن  القائم على  لحا،  القرائن  من  النوع  ذلك  يَغِّ   عنهم  مل  ين 

الت زم العقلي بينها وبن مدلوهلا، أو ما ي عرف ابلقرينة العقلية، فكانوا على  
م مل يغفلوا  حوي الدلل وتوجيهه، كما أهنوبدورها يف بيان املعىن الن  ،دراية هبا

اخلارجي السيا   ابجلملةوُت   ،أمهية  أسوارها    اوزوا  آفا    حدود  رحاب  إل 
 خارجية، وكنوا عن هذا وذاك أبمسا   متعدد . 

املصطلح    النحوين يف  لدى  إنَّ مثة اضطرااب  القول:  للباحث  ولعله ُيق 
ترددهم   يعكسه  اخلارجية،  القرينة  على  )مسوغ  الدال  عليها:  يطلقوا  أن  يف 

الستدلل  ستخدموا ، وحن ا (3) ية(، و)قرينة عقل(2) ، و)دليل خارج((1)خارج(
العقلي يف الدرس النحوي دون أن يستوع  ذلك كله مصطلح موحد، ودون  

معاملها،  أن يوضح  أو  حقيقتها،  يبن  واضًحا  مفهوًما  هلا  مدى    ي عطوا  أو 
ملصطلح  حالتهم عليها، لكننا نعود لنؤكد غياَب ا أتثريها على الرَّغ مِّ من كثر  إ 

 دون املفهوم.  
لذا مل يستبعدوا    وائل أدركوا أنأن حناتنا األ  واحلق اللغة منتٌج اجتماعي؛ 

ووظفوا   ومستعمليه،  ابلنص  احمليطة  اخلارجية  واألحوال  وامل بسات  الظروف 
 

الفوائد  1) ، وحاشية السيوطي على تفسري  1/84، والتذييل والتكميل  1/18( انظر: شرح تسهيل 
 .  1/169البيضاوي 

ا2) الفوائد  (  تسهيل  شرح  والتكميل  157،  107/ 1نظر:  والتذييل  اللبي   4/212،  ومغين   ،
 .2/723ضري ، وحاشية اخل82، والفصول املفيد  يف الواو املزيد  ص90ص

لسعد الدين    ، ، وحاشية الدسوقي على خمتصر املعان1607/ 5( انظر: اإلتقان يف علوم القرآن  3)
 . 2/680التفتازان 
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الفه وسائل  من  وسيلة  واستخدموه  اللغة،  قواعد  تشكيل  يف  ذلك  م  كل 
 ة. النحوي؛ فأسهم ذلك يف حتقيق التماسك الدلل لكثري من قواعد اللغ

وهي من وجهة نظري إحدى  –القرينة العقلية    ق ابلذكر أن ومما هو حقي
كانت حاضر  ورا  تقعيد كثري  من القواعد والضوابط    -عناصر القرينة اخلارجية

حلالية، أو املقالية  النحوية، وقد اختذها بعض النحا  قسيما للقرينة اللفظية وا
 .(1) نهاتبارها جزً ا مواملقامية، ومنهم من يكتفي ابحلالية عنها، ابع

ولعل احتفا  السيوطي ابلعقل؛ إذ أورده من األدلة يف معرض حديثه عن  
 . يشري إل اعتنا  النحا  ابلدللة العقلية يف الدرس النحوي (2) شروط احلذف

د حدَّ الكلمة ابلدللة الوضعية  كذلك أتى ابن مالك على ذكرها حن قيَّ 
العقلية، قالاحرت  اللفظ  لة ابلوضع اوقيدت الدل»:  ازًا من الدللة  حرتازا من 

وغري  املهمل   به  الناطق  حضور  على  سامعه  يدل  فإنه  زيد،  مقلوب  كديز 
 .(3) «ذلك، دللة عقلية ل وضعية 

ر العلوم  أن النحو علم قياسي ومسيار ألكث»ومن قبلهما أكدَّ الزجاجي   
و  برباهن  إل  يقبل  ا ل  علوم  من  قبوله  لزم  ما  خ   ما  بعد  حجج،  لشريعة 

، (4) « العقلية احلقيقية على لزوم احلجةمة الرباهن والدلئل ح الدلئل وإقاوضو 

 
 . 116احلذف يف الدرس اللغوي ص ( انظر: ظاهر  1)
 . 5/1607( انظر: اإلتقان يف علوم القرآن، للسيوطي 2)
 . 1/4( شرح تسهيل الفوائد 3)
 . 41للزجاجي ص لنحو، ( اإليضاح يف علل ا4)
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به   املفعول  أماليه يف معرض حديثه عن حد  احلاج  يف  ابن  إليها  واحتكم 
 . (1) «إمنا هي دللة عقليةليست دللة وضعية، و »م قِّرًّا أبن دللته 

  هنا »ي توصل من ن يؤكدون فيه أوللباحثن املعاصرين ك م كثري عن القرائ
يف   بعض  مع  بعضها  املفردات  تركي   من  الناشئ  اللبس  أمن  إل  خ هلا 

،  (2) سياقات متقاربة لفظا أو معىن، َث يتم ترجيح حكم على آخر بوساطتها« 
تصنيف يف  القدما   على  يستدركون  العقلية وهم  القرينة  غياَب  للقرائن  ، (3) هم 
احلديث   يف  خاض  من  أبرز  من  ولعل  القرائن  الدكتعن  متام  احملدثن  ور 

أنه قسَّمها إل:   وعرَّف    ،(4) وحالية، وخارجية   لفظية، ومعنوية،حسان، كما 
أو الظروف الت    Context of Situation(5) القرينة اخلارجية أهنا: »ما يسمونه

 
 . 2/539( أمال ابن احلاج  1)
اجلليل، ص2) عبد  دريد  العربية،  األمسا   يف  النحوية  القرينة  املعنوي4(  القرائن  وانظر:  النحو  ،  يف  ة 

توامة، ص اجلبار  عبد  الطوالية، ص17العريب،  ثروت  املعىن،  توليد  يف  القرائن  وتضافر   ،15  ،
 . 10د، صخورشيوأمن اللبس يف النحو العريب، بكر 

النحو، ص3) القرائن يف  أبو سليم،  القادر  انظر: د/ عبد  القرائن  117(  اجلبار،  ، ود/ عدوية عبد 
ال التعبري  يف  للمعىن  صالدللية  ود/  172قرآن،  أبنية  ا،  يف  القرائن  دللة  خبولة،  الدين  بن 

 .  32الكلمة، 
ا4) جملة فصول،  د/متام حسان،  األديب،  والنقد  اللغة  انظر:  األول،    جمللد(  العدد  م،  1983الرابع، 

 . 127ص
اللغوين إل )سيا  احلال(، أو )سيا  املوقف(، بدأ عند  5) ( هذا املصطلح مما استقر ترمجته بن 

األنثروبولوجين، وتطور ابستعمال فريث له يف دراسته اللغوية، ليشري إل الوسط الذي يقع فيه  
املكون العناصر  مجلة  بذلك  فيشمل  للمالك م؛  املتكلم  ة  شخصية  ومنها:  الك مي،  وقف 

الثقايف،  والسامع،   ملن  وتكوينهما  اللغوي  وابلسلوك  ابللغة  الع قة  ذات  الجتماعية  والعوامل 
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ال إنتاج  الصاحبت  اآلايت  نزول  أسباب  ومنها  الظروف  نص،  وذكر  قرآنية، 
من   قيلت  أوالت  اخلطبة  إل  (1) القصيد «  أجلها  يدعو  بذلك  وهو   ،

الت صاحبت   ابلظروف  جماهلا  حمددا  النص،  بيان  يف  وتوظيفها  استحضارها 
أن    إنتاجه، بينما يضيف إليه األستاذ عباس حسن الستدلَل العقلي مؤكًدا 

املستا املشألمور  من  التارخيية كانت  مد   واألحداث  الدائمة  الصادقة  اهد  
وية بيان بعض املعانارجية سامهت يف قرينة خ  .(2)  النَّح 

"القرينة   مصطلح  استعمل  حسَّان  متام  الدكتور  أن  إل  اإلشار   وُتدر 
ودراساته   ومقالته  يف كتبه  يرد  مل  إذ  وفريد ؛  وحيد   مقالة  يف  اخلارجية" 

نه مل أيتِّ على ذكره فيما عرض يف نظريته عن "القرائن"، وكأنه اللغوية، كما أ
أو الع قات السياقية، تلك الفكر  الت  ل سيا  املوقف  هبذا املصطلح إ  يشري

استلهمها من عبد القاهر اجلرجان، واقتفى فيها أثر أستاذه فريث يف نظريته 
الدل(3) السياقية القرينة  هذه  يغفل  مل  أنه  نؤكد  ولكننا  هبا  ،  اهتم  بل  لية، 

التعليق،   قرائن  أحد  ار بوصفها  ما  حتت  هبا  ابلق واعتىن  تسميته  رينة  تضى 
وإن     (4) الكربى   الجتماعية  وهو  "املقام"،  الب غين  اصط ح  يف  املسما  

 
ك يف املوقف الك مي، وأثر النص الك مي يف املشرتكن، وكل ما يتعلق ابملوقف الك مي  يشار 

 .311-310سعران صود الأاي كانت درجة تعلقه. انظر: علم اللغة، د/ حمم 
 . 127اللغة والنقد األديب ص( 1)
 . 4/229، 3/559،  2/368، 1/391ألستاذ عباس حسن ا( انظر: النحو الوايف، 2)
أصول النظرية السياقية احلديثة عند علما  العربية ودور هذه النظرية يف التوصل إل املعىن،  ( انظر:  3)

 . 9د/ حممد سامل صاحل ص
 . 353، 182متام حسان صد/ ة معناها ومبناها، لعربي( انظر: اللغة ا4)
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ِلِِ   القرينُة اخلارجيَُّة ودورُها يف توجيِه املعَنى النَّْحِويِِ الدَِِلى
 د. إميان شعبان جودة مرسي البحريي

عاد   أنه  إل  واحلالية  واملعنوية  اللفظية  للقرينة  قسيما  املقالة  تلك  يف  اختذها 
 .(1) " تنظريا ومتثي واكتفى عنها ب "القرينة احلالية 

ٌن منفصٌل رابط  ارجية ب أنه بياويرتا ى للبحث أن ُي َدَّ مصطلح القرينة اخل
املراد على  ويدل  الك م،  التعريف    ؛ي صاح   على  زدت   قد  بذلك  فأكون 

وحتديده   القرائن  من  النوع  هذا  لتعين  "منفصل"؛  لفَظ  للقرينة  الصط حي 
جم جماهلا  فيشمل  منفصل؛  خارجي  حسان  أبنه  متام  الدكتور  ذكره  ما  موع 
، فيتسع بذلك  ويغري لغ  من سيا   واألستاذ عباس حسن وأي دليل خارجي

ال ليشمل  وامل   ظروفجماهلا  واملتلقي،  ابملتكلم  ُتمع     بساتاحمليطة  الت 
، والستدلل العقلي،  األمور املستمد  من املشاهد  الصادقة الدائمةو  بينهما،

 .ياملنطقو 
***** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 1/221متام حسان د/ ، والبيان يف روائع القرآن،  السابق نفسه( انظر: 1)
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 ي الدَلل القرينة اخلارجية يف توجيه املعَن النحو دور  املبحث الثاين:  
نة اخلارجية أحياان ابلعمل على توجيه املعىن النحوي الدلل يف  القريتقوم  

ملبسها،   وتزيل  وية،  النَّح  الع قة  أوجه  من  معن  وجه  حنو  فتصرفها  اجلملة، 
فيها عن   إليها ردا  وتبن  ما غاب عنها، وتصحح ما شذ   اللغة فرتده  قواعد 

 مجي .
ا  ذلك  النحوي  ابملعىن  تكتسوي عىن  الذي  داخل  ملعىن  الكلمة  السيا   به 

النحوي ، أي املعىن الناتج عن وضعها يف ع قة خمصوصة مع سائر الكلمات  
السيا  اللغة، واملوقع  يف  النظام  يف  فيحد ِّده بذلك  الرتكي ،    وهو ما،  (1) يف 

  على املعىن الدلل    يتوقفبينما    .الوظيفيته أيضا ابملعىن  ا صطلح على تسمي
أوهلما:معنين   املقال  رئيسن،  واملعىن    املعىن  املعجمي  املعىن  من  يتضمنه  مبا 

، وإل  (2) الوظيفي. واثنيهما: املعىن املقامي مبا يتضمنه من ظروف أدا  املقال
الدلل واملعىن  النحوي  املعىن  بن  التفاعل  ذلك  حممد    أمهية  الدكتور  أشار 

ال العنصر  النحوي  أنه كما ميد   األساسي يف  الدلل ابملعىن  عنصرَ محاسة إل 
ملة ميد العنصر  الدلل العنصَر النحوي كذلك ببعض اجلوان  الت تساعد اجل

 .(3) على حتديده ومتييزه؛ فبينهما أخذ وعطا  وتبادل أتثريي مستمر

 
 . 19ص د/ حممد رز  شعري ، لية للجملة العربيةئف الدل( انظر: الوظا1)
متام  د/    للغة،، ومناهج البحث يف ا118متام حسان صد/  ( انظر: اللغة بن املعيارية والوصفية،  2)

 . 352، 39، واللغة العربية معناها ومبناها ص174حسان ص
 . 113( انظر: النحو والدللة، د/ حممد محاسة ص3)
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املعىن    س دور القرينة اخلارجية يف توجيهوفيما يلي من مطال  حماولة  تلمُّ  
 وية. األدوات النَّح  بواب والظواهر و النحوي الدلل ألهم األ

 املطلب األول: دور القرينة اخلارجية يف توجيه بعض األبواب النَّْحوية 
 أوَل: التمييز 

علية  االقرينة مبا متثله من دليل  يعن على الفهم وإزالة اللبس سامهت  وبف
وية، وأحس  أن القرينة اخلارجية كانت م عينة لل  ان الوظيفةيف بي نحوين  النَّح 

وية، ومن ذلك  ومن ََثَّ    املعىن النحوي،  يف توجيه و ظَِّفت  يف شرح املسائل النَّح 
 ه ( يف قول الشاعر: 790ما حمله أبو إسحا  إبراهيم بن موسى الشاطيب )ت:

 رأيُت املىْوتى نـىقَّبى عن ِهشىامِ      ذىرِيِِن أىْصطىِبْح اي بىْكُر إيِنِ       
ْ يـى    َــّرُه وَلى  ( 1)ونِْعمى املىْرُء ِمْن رىُجــــــــــــــٍل َتىىامِ          ـــــــوىاُه   ْعِدْل ســـــــَتىىيـ

أنه مدٌح   َر   ( من جهة 
امل )نِّع َم  قوله  اإلهبام يف  أن  الشاطيب  ارأتى  حيث 

ر )متيي الدور  عام كان ُيتاج إل مفس ِّ القرينة اخلارجية قامت هبذا  ز(، إل أن 
اجلم فجعلت  إالبيان،  حمتاجة  غري  ح لة  إيضاح،  فيها  ىتل  التمييز  ابت   

ل ميانع أن ي ؤَتى    -مع ذلك –، والشاطيب  (2) م ستدل عليه يؤدي دور التوكيد

 
الوا1) من  البيتان  املفصل  (  شرح  يف:  يثِّي ِّ 

الل ِّ َشع وب  بن  لألسود  ومها  َذران(،    7/133فر:  )وفيه: 
العرب   للعيين  12/73ولسان  النحوية،  واملقاصد  سلمة  ولبَ   ،1513/ 4،  بن  اَّللَّ  عبد  بن  ري  حِّ

َر"    101اخلري بن قشري يف: الشتقا ، لبن دريد ص الرا -)وفيه: "َبك  على الرتخيم(،  -بفتح 
 .  9/395، وخزانة األدب، للبغدادي 32/ 3، ومهع اهلوامع 2/50شرح األ مش  ون  وب  نسبة يف:

عل )نِّع َم وبئس( حبجة أن التمييز يف  ار فا( حاصل املسألة أن سيبويه منع اجلمع بن التمييز وإظه2)
وأجاز   التمييز،  إل  الفاعل، وعليه ف  حاجة  إذا ظهر  إهبام  اإلهبام، ول  لرفع  به  ي ؤتى  األصل 
الكتاب   انظر:  بدونه.  اإلهبام  زوال  منه  مينع  ل  أنه  وحجتهما  مالك،  ابن  ووافقه  املربد  ذلك 
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ذلك   معل   ابألصل،  اعتبارًا  عليه  الدال  اخلارجي  العارض  هذا  مع  ابلتمييز 
»امل إل  أبن  رجع  اخلارجية  القرينة  زالت  إذا   ، اب   تفسري ه  املطلوب  بهم 

 .  (1)امه«إهب
أن وأحس إليه     ذه   فيما  م صيٌ   مل    ؛الشاطيب  اخلارجية  القرينة  فإن 

ر ؛ إذ هنضت  هي ابلدللة عليه، وكفلت  اجلملَة التبين   حت  وِّج  اجلملَة إل مفس ِّ
، فمما ل  لي ثار لول ظ هلا الدلليةوالتفسري، ووجهتها حنو معىن حنوي مل يك   

ام املنوط ابلتمييز  سامع أزالت اإلهبلدى املتكلم والشك فيه أن املعرفة الذهنية 
 رفعه؛ فلم يعد لديهما حاجة إل ذكره.

تعال:  قوله  املقام  هذا  يف  به  ي ستشَهد  ما  خري  أنه  ل  ََ﴿   ويرتا ى  ف ِِه 
و ة  َ َق س  دُّ ش 

 
َأ و 
 
أ ار ةَِ ِج  ٱۡل  ألن التمييز إن كان يف األصل ي ؤتى به لرفع    ؛{74:البقر }  ﴾ك 

وهي  -ية الكرمية أحالته إل وظيفة  أخرى  اخلارجية يف اآلم، فإن القرينة  اإلهبا
بقو  دللتها على بيان املبهم، وتركته    -التوكيد يف املستوى الدلل ل الوظيفي

للتو  الدللية  الوظيفة  يؤدي  عليه  م ستدل  بعدها  عنه من  أفصحت  إذ  كيد؛ 
َح عنه اآلية  ن  صا. القرينة  اخلارجية قبل أن ت فصِّ

 
واملقتض   2/177 الفوائد 2/148،  تسهيل  وشرح  القول؛  3/14-15  ،  الشاطيب  وفصَّل   ،

فذه  إل أنه إن َعرَض للك م عارٌض خارج صار به التمييز مستدل عليه، حنو هذا البيت،  
تيان به ابعتبار األصل، وأما حنو: "نِّع َم الرجل " فليس فيه ما ُيتاج إل بيان، ل  ف  مانع من اإل

ر  توكيدا مع قرينة خارجية، فصار التمييز هنا   َيصري يف أصله ول يف استعماله، ف  ُيتاج إل مفس ِّ
 . 4/518ل فائد  له حبال. انظر: شرح الشاطيب أللفية ابن مالك، إلبراهيم بن موسى الشاطيب 

 .518/ 4( شرح الشاطيب أللفية ابن مالك 1)
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الشاطيب إل القرينة اخلارجية يف هذا املوضع ت عترب    كر أن إشار  وجديٌر ابلذ 
 اخلارجية" يف املصنفات النحوية. أول ظهور ملصطلح "القرينة 

 اثنيا: املفعول معه 
شاهًدا تقف  الت  وية  النَّح  األبواب  من  اخلارجية    وهو  القرينة  أن  على 

وية ل  ن الوظيفة النَّ حا  فطنوا إل أ املعىن النحوي، وأن النسامهت  يف توجيه   ح 
بن   والتناس   التفاعل  من  حتصل  بل  فحس ،  الرتكي   شرائط  من  تتأتى 
وية واملفرد  الت تشغلها يف بنا  اجلملة، أو مبعىن آخر أهنم   تلك الوظيفة النَّح 

الوظي بن  مل  ربطوا  إن  املعطوف  أن  النحا   لحظ  فقد  والعقل،  وية  النَّح  فة 
 احلكم على الوجه الذى يقتضيه  املعطوف عليه يف  للته يف مشاركة تتناس  د 

َعن تنَه العقل خرج إل وظيفة حنوية أخرى تناس  دللته وهي املعية، حنو: ل  
مل الواو فيه ع لى العطف؛ فيكون  الَقبِّيحِّ وإتيانَه، فلما استحال عق  أن حت 

ٌد الكإتيانه، وهو تناالقبيح ول تنَه عن  عن  تنَه  ل  م َودَّاها:    َم وغري   قٌض م فسِّ
القبيح مع عن  تنَه  مراد  قطعا، وأيابه العقل، وحتَّم املنطق أن يكون املراد: ل  

 إتيانه؛ لذا فقد جعل النحا  الواو فيه للمعية واملصاحبة، ل للعطف. 
عرب  وهو      ملانع  ما  املعية  على  فيه  النص   إن  بقوله:  هشام  ابن  عنه 
البحث (1) معنوي ويراه  عقليا    ،  دون  مانعا  حائ   وقف  خارجيا  واستدلل 

أنه  مع  احلكم،  يف  قبلها  ملا  الواو  بعد  ما  مشاركة  من  وَمَنَع  العطف،  صحة 
ابب    ليس يف تركي  اجلملة ما مينع منه؛ ولذا أحس  أن القرينة اخلارجية يف 

 
 . 232( شرح قطر الندى وبل الصدى، لبن هشام ص 1)
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وتوجيه النحوي  املعىن  بيان  يف  أساسيا  ضابطا  معه كانت  سوََّغ  املفعول  ه، 
وية وال   الصحة دللية هلذا الرتكي  وأشباهه، وَجَعَله مقبول، وأحس  أن  النَّح 

حناتنا القدامى قد انتبهوا إل أتدية القرينة اخلارجية هذا الدور يف ابب املفعول  
 .(1) نصبه وحكمه؟معه، وإل فلماذا حبثوا عن علة 

الوظيفة  وقد   هبذه  التصريح  إل  أقرب  حيان  أبو  للقرين كان  ة  الدللية 
  ب "املفعول معه" حن نصَّ يف هذا الباب على أنه »إذا كانت اخلارجية يف اب

قرينة، فيكون ذلك من خارج ل   الك م، إل أن تكون  الواو عاطفة احتمل 
 .(2) من الواو نفسها« 

دللة ما بعد الواو على    وكلَ الدكتور متام حسان أ  وُتدر اإلشار  إل أن 
تتضافر معها الواو لبيان إعراب    ها قرينة معنوية املعية ابعتبار   املفعول معه إل 
 .(3) ما بعد هذه الواو

 اثلثا: املُعرَّف بالم العهد واَلستغراق 
التعريَف   الذهين  العهد  ب م  املعرَّف   تنزيله    -لفظا-استحق  سبيل  على 

وذا    ،املعهود يف ذهن السامع مع أنه ل عهد به يف الواقع، فيجي  مبتدأمنزلة  
مسو  ب   للمعرفحال  ووصفا  مؤداه  غ،  أن  النحويون  ويقرُّ  هبا،  وموصوفا  ة، 

 
، وارتشاف  207-206/ 1مسائل اخل ف  ف يف  ، واإلنصا1/211( انظر: األصول يف النحو  1)

ص  3/1485الضرب   الصدى  وبل  الندى  قطر  وشرح  األ مش  ون  232،  وشرح   ،1 /499  ،
 . 2/205وحاشية الصبان 

 . 8/142( التذييل والتكميل 2)
 .. 225، 199( انظر: اللغة العربية معناها ومبناها ص3)
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، أي أنه يف املعىن كالنكر ، بعض  (1) مؤدى النكر ؛ ولذا ُتري عليه أحكامها 
يعا ولذلك  ذلك؛  على  الدالة  القرينة  قيام  عند  معن،  هذه  غري  مدخول  مل 
 ، كقول الشاعر: ال م معاملة النكر  فيوصف ابجلملة، كما توصف النكر 

 ( 2) وىلىقىْد أُمرَّ عىلىى اللَِّئيم يىُسبُِّن        فىمىضىْيُت ُثَّتى قـىْلُت َلى يـىْعِنيِِن 

)اللئيم(   إن  من حيث  احلالية  موضع  إعراهبا يف  )يسبين( جيوز  فإن مجلة 
يف موضع الوصفية من حيث إن )اللئيم( نكر  نظرًا إل    معرفة، وجيوز إعراهبا

 .(3) القرينة 
حكايًة عن يعقوَب  - ( يف قولِّه تعال  ل م: لفظ )الذئومن أمثلة هذه ا

ِئُْبَ﴿ :  -عليه الس م  ُكل ُهَاَّل 
ْ
ْنَي أ

 
اُفَأ خ 

 
أ واملراد هاهنا الفرد املبهم  ،  { 13:يوسف}﴾و 

احلقيقة وليس  الذئ ،  حقيقة  م  َُ من  وجو نفسها،  حيث  مجيع  ن  يف  دها 
قيقة من حيث  ى أكله، ول احلاألفراد؛ إذ يستحيل أن ُتتمع الذائب كلها عل

يكون وجو  أن  فتعن  بذئ  معن؛  اخلارج  إذ ل عهد يف  بعينه؛  فرد  دها يف 

 
األمشون  1) شرح  انظر:  على  1/167(  السيوطي  وحاشية  وحاشية  1/169البيضاوي    تفسري ،   ،

 . 260/ 1الصبان 
الكتاب  2) يف:  سلول  بين  من  لرجل  وهو  الكامل،  من  البيت  النحوية  24/ 3(  واملقاصد   ،

،  126، ولشمر بن عمرو احلنفي يف: األصمعيات ص1/310ح شواهد املغين  ، وشر 4/1552
َ  بن جابر احلنفي  يف: احلماسة، للبحرتي ص  ت  َعن ه (.َمَضي  )وفيه: فَ  349ولع َمري 

( انظر: حاشية اإليضاح يف علوم الب غة، للقزويين، حتقيق حممد عبد املنعم خفاجي، دار اجليل،  3)
 . 2/30، 3بريوت، ط
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املعرف    وليساملراد فردا مبهما من أفراد احلقيقة دلت عليه القرينة اخلارجية،  
 . (1) نفسها ابل م إذ هو موضوع للحقيقة

ن حيث وجودها  وكذلك لم الستغرا  فإن املعرف هبا يراد به احلقيقة م 
القرينة الدالة على ذلكمجيع األفراد ع  يف ، ومن أمثلة هذه ال م:  (2) ند قيام 

تعال:   قوله  يف  و)الشََّهاَد ِّ(   ) )الَغي  ِّ ةَِ﴿ لفظ  اد  ه  الش  و  يِْبَ الْغ  لُِمَ  ، {73:األنعام}﴾َع 
 شهاد . أي: كل غي  و 

املعرَّ  وكذلك  الذهين  العهد  ب م  املعرََّف  إن  القول:  ب م  وجممل  ف 
موضوعٌ الستغر  ال م  ا  كليهما  يف  املبهم  الفرد  على  مَحَله  وما  للحقيقة،   

األول، ومجيع األفراد يف ال م الثانية إل قرينة خارجية دلت  على ذلك، ولعل  
لتعريف اجلنس،   ريف العهد، أوال م إما لتع   هذا مقصود السيوطي بقوله: »
ادان ف اجلنسي، ومستفجعان إل التعريالذهين را... وأن الستغرا  والعهد  

 .(3) من األمور اخلارجة عن مدلول ال م واملعر ف هبا« 
السيا  اخلارجي يف حتديد   وقري  من هذا إشار  سيبويه إل دور ذلك 

، فإنك إمنا زعمت    رت  »مر دللة الكلمة احمل   ابأللف وال م، يقول:   برجل 
هذا عليه  يقع  بواحد  ممن  مررت  إمنا  تري   أنك  يعالسم ، ل  بعينه  رفه  د رج  

فتقول:   عَرفه،  قد  رج   ت ذك ره  فإمنا  وال م  األلف  أدخلَت  وإذا  املخاَط . 

 
 . 4/114، واملنهاج الواضح للب غة، د/ حامد عون 1/167انظر: شرح األمشون ( 1)
 .829-2/828 ( انظر: متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، لناظر اجليش2)
 . 1/169( حاشية السيوطي على تفسري البيضاوي 3)
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ليتوهم   وكذا؛  أمره كذا  من  الذي  من    الذيالرجل  تذكر  ما  عهَده  كان 
 .(1) أمره« 

 حوي رابعا: الزمن الن 
وا )املاضي  الث ثة  األزمنة  عموم  )كان(  إفاد   عن  حديٌث  حلال  للنحا  

ا عن صفة أزلية اثبتة يف حقه جلَّ شأنه، وقد عزا  ( حن خي  رَب هبوالستقبال
أبو حيان هذه الدللة إل قرينة خارجية أشار إليها بقوله: »ومن تعقل حقيقة  

م النقطاع، لكن  الدللة على  قوله تعال:  املضي مل يشك يف  ََ﴿ ثل  ُ اَّلل  َ ن  َك  و 
َا ُفور  َاََغ  املا ،  { 96:النسا }﴾ ر ِحيم  على  دل  فإنوإن  املنقطع،  هذه  ضي  أن  يعلم  ه 

وضع   حيث  من  ل  خارج  دليل  من  كلها  األزمان  يف  له  اثبتة  الصفة 
 .(2) اللفظ« 

إل   يكون  ما  أقرب  أنه كان  يعكس  أيب حيان  أن نص ك م  ويبدو ل 
دده القرائن وامل بسات ول يقتصر يف حتديده على  احلديث عن زمن  حنوي حت

 فردات. الصيغ ودللة امل
 الزركشي: »فحيث وقع اإلخبار ب  "كان" عن صفة ذاتية  منه قول  وقريٌ   

)ما   ب   بعضهم  يقررها  ذاته، وهلذا  تفار   مل  اإلخبار عن وجودها وأهنا  فاملراد 
انقطا  يفيد  إن كان  الوهم  إل  يسبق  مما  فرارا  الوجود  زال(  عن  به  املخرب  ع 
زال وما  فكان  قالوا  دخل يف خرب كان،  يستعمل    لقوهلم  أحدمها يف  جمازان 

اآلخر جمازا ابلقرينة، وهو تكلف ل حاجة إليه، وإمنا معناها ما ذكرانه  معىن  
 

 . 2/5الكتاب  (1)
 . 4/212( التذييل والتكميل 2)
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يزال   ل  وفيما  احلال  يف  بقا ها  تستفيد  َث  الصفة،  أزلية  العقلية  ابألدلة  من 
 .(1) وابستصحاب احلال«

ن  ويبدو ل أن حديث أيب حيان ح جٌة تؤكد أن حناتنا لحظوا أن القرائ
ت   قد  دلاخلارجية  ظ ًل  أخرى،  ضيف  حدود  إل  وتصرفها  الصيغة،  إل  ليًة 

أن   رأوا  ََث   الصيغة وحدها؛ ومن  إل  النحوي  الزمن  بتحديد  يَ ع َهدوا  مل  وأهنم 
تعال قوله  يف  )كان(  الفعل  اكتنف  الذي  الديين  اََ﴿ :  املقام  ُفور  غ  َ ُ اَّلل  َ ن  َك  و 

َا حت  {96:النسا }﴾ر ِحيم  مصدر  هو  اكان  ل  الزمن  »ا ديد  وأنَّ  لستمراَر  لصيغة، 
 .(2) م ستفاٌد من قرينة وجوب كون هللا مسيعا بصريا...«

ومن ال فت للنظر أن ابن مالك ارأتى أن األدواتِّ الداخلة على الفعل  
نٌة خارجيٌة تصرف الفعل عن دللته فتصرفه من احلال إل املضي والعكس قري

"مسو ِّ  بقوله  إليها  أشار  و الوضعية،  خارج"،  من  ابغ  ينحو  هبذا  لقرينة  هو 
وما جاوزها   الكلمة حدودها،  إذ جعل دللة  مغايرا؛  منًحى  وقد  -اخلارجية 

 ا حىت وإن جاورها يف الرتكي . يمسوغا خارج -أبعدها عن دللتها الوضعية 
ذلك كان إل  دافعه  وحرص  ولعل  التعليمية  التناقض  الغاية  عدم  على  ه 
ن إل أن الضمائم  ه السياقية، ففطفية تغاير دللتحن رأى صيغة الفعل الصر 

واألدوات ت عن  يف حتديد الزمن النحوي، وهو ما عدَّه قرينة خارجية عن بنا   
 الفعل وصيغته، أو مسوغا من خارج على حد تعبريه.

 
 . 4/123( الربهان يف علوم القرآن 1)
 .4/189( شرح كافية ابن احلاج ، للرضي  2)
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مالك ابن  الشأن:  يقول  هذا  امل  يف  إط    املضي ،  »إن  به  مرادا  ضارع 
لو  ى مسو ِّغ من خار تقبال، يتوقف علوإط   املاضي مرادا به الس ج حنو: 

تقوم أمس لقمت، وإن قمت غدا قمت، فلول )لو( و)إن( ما ساغ إعمال  
 .(1) )تقوم( يف )أمس(، ول )قمت( يف )غدا(«

دل    عن  ينصرف  قد  املاضي  الفعل  أن  مالك  ابن  ارأتى  على  كما  لته 
وية حنو: سوا   هي: بعد مهز  التس  (2) املضي ويدل على الستقبال يف مواضع

قعع أم  أقمت  وبعد  ليَّ  فعلت،  ه   حنو:  التحضيض  حرف  وبعد  دت، 
َا)كلما( حنو قوله تعال: ﴿  ْْي ه  اَغ  ْْل اُهْمَُجلُود  ْتَُجلُوُدُهْمَب د  اَن ِضج   ، {56:النسا }﴾ُُك م 
ت قوله  حنو  )حيث(  ﴿ وبعد  ْسجَِعال:  الْم  َ ْطر  ش  َ و ْجه ك  َ ِ ل  ف و  َ ر ْجت  خ  يُْثَ ح  ِمْنَ ِدََو 

امَِ ﴿ ،  {149:البقر }﴾اْۡل ر  تعال:  قوله  حنو  صلة  ْنََوالواقع 
 
أ بِْلَ ق  ِمْنَ ت ابُواَ َ ِين  اَّل  َ إَِل 

ر ِحيمٌَ ُفوٌرَ غ  َ اَّلل   َ ن 
 
أ ف اْعل ُمواَ ل يِْهْمَ ع  لنكر ،  {34:املائد }﴾ت ْقِدُرواَ صفة  عامة  والواقع    

عى مىقىالىِِت فىأىدَّ كحديث » ُ اْمرىءاا َسِى ا اهىا كىمىا َسىِ نىضَّرى اَّللَّ  . (3)«عىهى
م حظة ابن مالك تلك جديرٌ  ابلثنا ؛ إذ مل ي وكل زمن الفعل إل الصيغة  
وحدها، ومل جيعل هلا وظيفة حامسة يف الدللة على الزمن، بل أشرك معها يف  

الت اتسع لديه جماهلا ليشمل  القري  ومنها  ذلك األدوات والقرائن، نة اخلارجية 
ع الداخلة  فتصرفهاألدوات  الفعل  ا   لى  إل  احلال  وتلك  من  والعكس،  ملضي 

ه دللته من املاضي إل الستقبال.  الت توج ِّ

 
 . 1/18( شرح تسهيل الفوائد 1)
 .32-31/ 1( انظر: شرح تسهيل الفوائد 2)
 (. 4157( ، وأمحد )332(، وابن ماجه )2659)( أخرجه الرتمذي  3)
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وُتدر اإلشار  إل أن أاب حيان وافق ابَن مالك الرأَي، فأحال دللة الفعل  
مثلة إل قرينة خارجية متمسكا ببقا  الفعل  املاضي على الستقبال يف هذه األ

املضي إلبقا     يظهر احلمل على  ه قائ : »والذييف دللته على أصل وضع
 .(1) اللفظ على موضوعه، وإمنا فهم الستقبال فيما مثل به من خارج« 

القرينة   بدور  حناتنا  لدن  من  وعيا  تعكس  النصوص  هذه  أن  ل  ويبدو 
حوي، وكيف أهنا سامهت يف توجيهه، وأهنم جعلوا  اخلارجية يف بيان الزمن الن

ليس هذا فحس ، فقد     املضي والعكس، رفه من احلال إل هلا احلقَّ يف أن تص
على املضارع  الفعل  دللة  تعين  أيضا  هبا  منوط  أهنا  أو    ارأتوا  احلال 

؛ ويف ذلك قالوا: إن الفعل يدل على أحد األزمنة الث ثة بذاته  (2) الستقبال
بقري فإنل  املضارع  الفعل  الستقبال يف  أو  احلال  تعين  أما    نة خارجة عنه، 

هاب على أهنا قرينة خارجية إل من قرينة ن  الفعل ل يفيده    ، وتلك(3) صَّ الش ِّ
وضعا،    اإلفاد   عليه  يدل  الفعل  ألن  للزمن؛  تعين  ل  للمراد  تعين  هي  إمنا 
ملضارع إل أن إط قه  وإن اشرتكا يف صيغة ا  -أي احلال والستقبال-لكنهما  

خارج؛   من  مسوغ  على  يتوقف  منهما  واحد  احلعلى كل  مع  ف  »َيرتج ح   ال  

 
 . 4/2034، وانظر: ارتشاف الضرب 1/114( التذييل والتكميل 1)
املرُتل2) انظر:  تسهيل  15ص  (  وشرح  الضرب  1/21الفوائد  ،  وارتشاف  ومتهيد  4/2030،   ،

 .   1/36، ومهع اهلوامع 1/183القواعد 
 . 1/81( انظر: حاشية الشهاب 3)
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البتدا ،  التجريد وب م  معناه،  يف  وما  اآلن  مبصاحبة  األكثر  عند  ويتعن   ،
 . (1)ونفيه بليس و"ما" و"إن"«

خارج،    حسبها وأ  أمر  إل  حباجة  وليست  املراد،  على  دالة  لفظية  قرائن 
أطل حقيق  وإن   هو  ومما  خارجية،  قرينًة  اخلفاجي  لغويٌّ كالشهاب  عليها  ق 

 م املتصلة به، وتقع يف مساقه اللغوي  ئن املصاحبة للك كر أن هذه القراابلذ 
ك السيا  الذي »يعتمد  ا، ذاللغويت عرف لدى الباحثن املعاصرين ابلسيا   

أو عنص  أو لحقة،  النص من ذكر مجلة سابقة  لغوية يف  ر يف  على عناصر 
عنصر  مدلول  ُيو ِّل  نفسها،  اجلملة  أو يف  أو لحقة،  سابقة  إل    مجلة  آخر 

 .(2) عروفة له«املغري دللة 
***** 

 
 
 
 
 
 
 

 
 . 5ص( تسهيل الفوائد 1)
،  242، وانظر: السيا  اللغوي يف النص القرآن، خليل خلف بشري ص116( النحو والدللة ص2)

 .  147والسيا  اللغوي وإنتاج املعىن، غسان غنيم ص 
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 املطلب الثاين: دور القرينة اخلارجية يف توجيه بعض الظواهر النَّْحوية 
 أوَل: احلذف 

اخلارجية   القرينة  اللغة،    -بقدر  غري يسري -لقد سامهت  قواعد  يف ضبط 
النحويون   هبا  يكون -واستأنس  ما  فيها    -أكثر  ووجدوا  احلذف،  ابب  يف 

إم خي  َلد   احملهادا  تقدير  يف  وتواجدت  ليه  سيا     -مواربة ولو    –ذوف،  يف 
تعليلهم حذفه؛ إذ عولوا عليها يف تقديره، ومن ذلك: حذف املضاف يف حنو  

ََقوله تعال: ﴿  آء  بُّك َو ج  صحة  ما  أنه يستحيل  إذ رأى بعض العل،  {22:الفجر}﴾ر 
ي  إل  وف؛ ألن نسبة اجملالك م عق  يف هذه اآلية إل بتقدير مضاف حمذ

مستحيل، ملا تقتضيه من املكانية والنتقال، وهو سبحانه منزه عن    عالهللا ت
األجسام »أي  (1) عوارض  احملذوف:  املضاف  تقدير  يف  هشام  ابن  يقول   ،

 .(2) أمره؛ لستحالة احلقيقي« 
ال  الوجعل  احلذف  سيوطي  أصل  على  دلت  قرينة  الكرمية  اآلية  يف  عقل 

تعين  فقال:  وعلى  الع  احملذوف،  يدل  حنو: »واتر   التعين  على  أيضا  قل 
جمي   َوَجآَ   } استحالة  على  دل  العقل  ألن  عذابه؛  مبعىن  أمره  أي  رَبَُّك{ 

أمره«  اجلائي  أن  قو (3) البارئ؛ ألنه من مسات احلادث وعلى  منه  ل  ، وقريٌ  
بدلل احملذوف »حنو:  الدسوقي  وتعين  احلذف  على  العقل  آَ}ة  ََو ج  بُّك َء  {، ر 

 
ص1) اللبي   مغين  انظر:  القرآن  811(  علوم  يف  واإلتقان  على  5/1608،  الدسوقي  وحاشية   ،

 .  2/680خمتصر املعان لسعد الدين التفتازان  
 .  2/55، والتصريح مبضمون التوضيح 2/172، وانظر: شرح األمشون 811مغين اللبي  ص( 2)
 .5/1608( اإلتقان يف علوم القرآن 3)
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املراد  العقف تعين  على  ويدل  وتقدس،  تعال  الرب  امتناع جمي   على  يدل  ل 
 . ( 1) أيضا، أي: أمره أو عذابه«

تعال هللا  أمسا   إن  القائل  الرأي  مع  جمال    والباحث  ل  توقيفية  وصفاته 
سه ب  كيفية، وليس  ما أثبته لنف   -جلَّ وع  –ها، فنثبت هلل  إلعمال العقل في

أن مبو   لنا  عنه  ولكين ننفيها  عقولنا،  النحوين يف  ج   بعض  آلرا   تعرضت    
الستشهاد هبا على استنادهم على القرينة العقلية يف    اآلية السابقة، من ابب
 .  احلذف وتعين احملذوف
تعال: قوله  يف  ل يَْ﴿   وقيل  ع  ْتَ ِم  يْت ةَُُحر  الْم  مضافا  {3: املائد }﴾ ُكُمَ هناك  إن   :

لعقل يدل على أهنا  السيوطي: »إن ا   على حذفه، يقول   حمذوفا بدللة العقل 
يضافان   واحلل  األجرام، وإمنا هو  إل  التحرمي ل يضاف  احملرمة؛ ألن  ليست 
إل األفعال، فعلم ابلعقل حذف شي ، وأما تعيينه وهو التناول  فمستفاٌد من  

ا : »ملسو هيلع هللا ىلصوهو قوله    الشرع  أىْكُلهى ُرمى  حمل احلل  ؛ ألن العقل ل يدرك  (2) « ِإَّنَّىا حى
 . (3) رمة«ول احل
السيوطي  وهكذا     وتعيينه-أحالنا  احملذوف  املضاف  معرفة  إل    -يف 

خارجيتن،   والسنة  قرينتن  احلذف،  أصل  على  بدللتها  العقلية  القرينة  ومها 
 

 . 2/680وقي على خمتصر املعان لسعد الدين التفتازان ( حاشية الدس 1)
 َرس وَل  ه أَنَّ ، وفي62( أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الذابئح والصيد، ابب جلود امليتة ص2)

قَ   ملسو هيلع هللا ىلص اَّللَِّّ   َمي َِّتٌة،  َا  إِّهنَّ قَال وا:  َا؟«  إبَِِّّهاهبِّ تَ ع ت م   َتم  اس  »َه َّ  فَ َقاَل:  َمي َِّتة ،  بَِّشا    َحر َم  َمرَّ  َا  »إِّمنَّ اَل: 
ابلدابغ   امليتة  جلود  طهار   ابب  احليض،  صحيحه كتاب  يف  مسلم  أخرجه  وكذلك  ل َها«،  َأك 

1/190  . 
 .5/1607لقرآن لوم ا( اإلتقان يف ع3)
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ف هِّ  ملا  ولولمها  تعيينه،  على  قد  بدللتها  إذ  اآلية،  يف  التحرمي  من  املقصود  م 
 ودها وغري ذلك.الستفاد  من جلُي  َمل على ملسها وأكلها و 

وقري  من ذلك الستدلل العقلي قولك: شرب زيٌد َفَسكِّر، انظر كيف  
إذ   وأشباهه؛  ابخلمر  احملذوف  به  املفعول  تقدير  املثال  هذا  يف  عليك  يتعن 

كًِّرا. أوج  الستدلل العقلي أن يكون ا  ملشروب م س 
 وفة قول الشاعر:ومما دلت فيه القرينة اخلارجية على الصفة احملذ

ْ أُْمنىعِ  ئاا وَلى يـْ  (1) وقىْد ُكْنُت يف احلىْرِب ذا ُتْدرىٍإ            فـىلىْم ُأْعطى شى

التناقض؛ إذ  (2)شيًئا طائ  أو مرضيا  ع طَ أي: أ   ، وعلله ابن هشام بدفع 
ًئا( مع قوله )وملَ  أ  لول هذا التقدير وحنو  ، (3) م َنع(ه لتناقض قوله )فَ َلم  أ ع َط َشي  

الصفة إمنا هو لتحري الصد  قائ : »إن الواقع    ميين أبن تقديروانقشه الدما
هبا   الك م  يكتسي  تقدير صفة  إل  فيحتاج  يرضه،  مل  لكنه  شيئا  أ عطى  أنه 

، ورده الشمين  (4) جلباب الصد ، وإل فعدم اإلعطا  ل يناقض عدم املنع«
 . (5) قضه عرفًا«بقوله: »وقد يقال هو وإن مل يناقضه عقً  لكنه ينا

 
، والشعر والشعرا ، لبن  111( البيت من املتقارب، وهو للعباس بن مرداس السلمي يف ديوانه ص1)

 .  1/72ب ، ولسان العر 2/736قتيبة 
 . 5/296( انظر: البحر احمليط 2)
 . 2/119، والتصريح مبضمون التوضيح 818( انظر: مغين اللبي  ص3)
الدماميين  4) حاشية  و 2/258(  التوضيح    انظر:،  مبضمون  الصبان  119/ 2التصريح  وحاشية   ،

3/105. 
 . 2/258( حاشية الشمين 5)
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كأ يف تقدير الصفة احملذوفة على إعمال العقل ودفع  أي أنَّ ابن هشام اتَّ 
) ًئا( وقوله: )وملَ  أ م َنعِّ  . التناقض بن قول الشاعر: )فَ َلم  أ ع َط َشي  

الرجوع إل الظرف الذي قيل   -شتهيف مناق-واستلزم األمر من الدماميين   
ا أبيات  فيه  »قاله يف  فقال:  النيب  لبيت،  أعطى  من  ملسو هيلع هللا ىلص    حن  قلوهبم  املؤلفة 

 غنائم حنن مائة مائة، وأعطاه أابعر، وهي: 
َنَة واألَق                  رَعِّ َأَُت َعل  هَن يبِّ وهَن َ           َ ع يَ ي    الع بَ ي                      دِّ َبن 
ئً د  وقَ  َرإ      فَ َلم  أ ع     َط َشي    ا وملَ  أ م َنع  ك ن ت  يف احلَر بِّ ذا ت د 
ص ٌن  َكاَن  َوَما     َحابٌِّس      يَ ف وقَانِّ مِّر َداَس يفِّ جَم َمعِّ َوَل  حِّ
ن  ه م       َوَمن  َتَضعِّ ال يَ و َم َل ي  ر َفعِّ       (1) وَما ك ن ت  د وَن ام رِّئ مِّ

النيب   لساناقطعو   ملسو هيلع هللا ىلص فقال  رضي«ا  حىت  فزادوه  عين،  أن  (2) ه  ونلحظ   ،
والد–كليهما   هشام  اساستحضر    -ماميينابن  خارجية  يف  قرينة  هبا  تأنس 

اختذه   وقد  العقلي،  الستدلل  ابن هشام يف  لدى  متثلت   والتعليل،  التحليل 
الدماميين   عوَّل  بينما  احملذوف،  تقدير  مناقشته-ت َكأً  يف  مناسبة    -يف  على 

 القصيد .  
تعال لد قوله  املوصوف احملذوف  اخلارجية على  القرينة  فيه  اود  ومما دلت 

الس م ﴿ عليه  دَِ:  ْ الَّس  ِِفَ ْرَ ِ و ق د  سابِغاٍتَ ْلَ اْعم  ِنَ
 
تعين   ،{11:سبأ}﴾ أ فسابغات 

القرينة   عليه  دلت  )دروعا(  تقديره  حمذوف  ملوصوف  صفة  وهي  واسعة، 

 
السل1) مرداس  بن  للعباس  وهي  املتقارب،  من  األبيات  ص(  ديوانه  يف  )وفيه:    112،  111مي 

ن  ه ما(.           فََأص َبَح هَن يبِّ وهَن    ...، وَما ك ن ت  د وَن ام رِّئ مِّ
 . 2/257( حاشية الدماميين 2)
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، فكان كالشمع يصرفه بيده كيف  اخلارجية؛ فإن هللا تعال َأَلَن احلديَد لداود
الس م  يشا  من غري انر ول ضرب مبطرقة؛ أل أح  أن أيكل من  نه عليه 

 . (1) كس  يده، فعلمه هللا صنعة الدروع، ويسرها له، وكان أَول من اختذها
حذفه؛    وسوَّغت   احملذوف  املوصوف  على  دلت  التارخيية  احلقائق  هذه 

غة، كما أن القرينة العقلية هنا جعلت  من  فجا  التعبري القرآن أكثر قو  وب 
ابمل إع ًما  الصفة  حنموصوف،  ذكر  سيبوعليه  قول  حذف  ل  تعليل  يف  ويه 

 .  (2) املوصوف: »ح ذِّف ختفيفا، واستغنا  بعلم املخاَط  مبا يعين«
ومن احلذف الذي دلت فيه القرينة اخلارجية على احملذوف: حذف مجلة  

 الصلة، حنو قول الشاعر: 
نى َلى فىاْْجىْع ُْجُــــــــــو             عىكى ُثَّ وىجِِ  األُ َنىْنُ   ( 3)ا ْهُهْم ِإلىيـْ

أراد حنن األل ع رَِّفت شجاعت هم، أو ع رِّفوا بعدم مبال م أبعدائهم، أو ل  
وما دل   الص لة،  فحذفت مجلة  املوت،  هَنَاب  أو ل  أحد،  أمرهم على  خيفى 

كان يف سيا  الفخر؛ إذ إن القصيد  يف    (عليها سوى أن قوله: )حنن  األ ل
ولذ والتباهي؛  التفاخر  لنحو مقام  ح قَّ  ما  إلا  تقديرها  يف  يقدرها ي  أن   

 .(4) بكلمات  تدل على الفخر أو حنو ذلك
 

 . 3/571  ، والكشاف4/244، ومعان القرآن وإعرابه 223-19/222( انظر: جامع البيان 1)
 . 2/346( الكتاب 2)
لعَ 3) الكامل، وهو  البيت من  ابن    119بِّيد بن األبرص يف ديوانه ص(  وأمال  )وفيه:مَج ِّع  مج  وًعا(، 

 .2/289، وخزانة األدب 1/42الشجري 
،  1/458، واملقاصد النحوية  3/172، والتذييل والتكميل  1/236د  ( انظر: شرح تسهيل الفوائ4)

 .  1/147وشرح األ مش  ون 
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وملا كان األصل يف مجلة الصلة أن ي ؤَتى هبا للتبين والتوضيح؛ لذا ما جاز  
حذفها، إابن  عليها  دل  ما  لقو   إل  حذفها  الت    هنا  اخلارجية  القرينة  وهي 

السابق–أحالتنا   البيت  من هذا ساغ    سب   ؛ وب (1) القصيد    إل مناسبة   -يف 
 حذفها. 

ولقائل  أن  يقول: إن هناك تشابكا بن القرينة املعنوية واخلارجية يف ك م  
أن يكون يف   الصلة من غري  يقول: »وقد حتذف  إذ  األستاذ عباس حسن، 

عليها، وإمنا تكون هناك قرينة معنوية يوضحها املقام؛    الك م قرينة لفظية تدل
فمن أمثلة الفخر أن يسأل القائد  ، والتهويل ...  تعظيم، والتحقري كالفخر، وال

فيجيبه   أنت؟  من  هزمه:  قائًدا  اهلزمية  أثر  وعلى ك مه  عليه  البادي  املهزوم 
الصلة من   ف همت  فقد  الذي هزمتك.  أان  أي:   ... الذي  أان  قرينة  املنتصر: 

وهو  -كيد أن املقام  ، ومن َثَّ لزم التأ(2) خارجية، ل ع قة هلا أبلفاظ اجلملة«
القرائ  بقرائن    -نكربى  وخارجية ميدان  ومعنوية،  يف  (3) حالية،  تعارض  ول   ،
 دللته عليهم.

عند استعظام شي  و ويله    -أعين مجلة الصلة –كما َكث ر حذفهم إايها  
ا( و)الَّت(، وقد أحملت  إليها القرينة اخلارجية، أي: الت  بقصد اإلهبام بعد )اللَّتَ يَّ 

 
رًا عليه  برص امرأ القيس بن حجر الكندي م نكِّ ( بيت الشاهد من قصيد  خياط  هبا َعبِّيد  بن األ1)

ه مبقتل أبيه، ومفاخرا بقومه بين أسد، ومطلع القصيد :    ديده ابلنتقام، ومعري 
 ا ذاي 

 
َنا. انظر: خزانة األدب أبيهِّ َخو ِّفَنا بَِّقت         لِّ امل  .  2/289إذ لًل َوَحي  

 . 1/391( النحو الوايف 2)
 . 127، واللغة والنقد األديب ص354-351، 150عربية معناها ومبناها ص( انظر: اللغة ال3)
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 التزم العرب فيها حذف الصلة، »وإمنا  ت وَكي ت، ومن َث ظاعة شأهنا َكي  من ف
 .(1) حذفوا ليومهوا أهنا بلغت من الشد  مبلغا تقاصرت العبار  عن ك ن هِّهِّ« 
رجية نصا،  ومن املواضع الت أفصح فيها النحا  عن مصطلح القرينة اخلا

األمشون حن  رحه على  وعولوا عليها يف وضع القاعد  حديث  الصبان يف ش
المتناعية إذا    )لول(من كون القرينة جم ِّيز  حلذف خرب  اد  ول أن يوضح املر حا

الوقوف على   الذي حاول من خ له  الصبان  كان كوان مقيدا؛ وإليَك نص 
ساقه: »ألنه إن أراد اخلارجية عن  ماهية القرينة اخلارجية، يقول دفعا لعرتاض   

القرينة الك مع القيد قد تك  ك م "لول" ورد عليه أن  م، وإن  ون من نفس 
د    كانت غري نفس "لول" كما يف: لول أنصار زيد محوه ما سلم، وَلوَل الغِّم 
ك ه  لَسال؛ لدللة األنصار على احلماية، والغمد على اإلمساك، وإن أراد   مي  سِّ

  ورد -وهذا هو املتبادر من عبارته-ة عن "لول" وإن كانت من الك م  اخلارجي
اعتبار أن  "لول" يف   عليه  أجزا   دللة  احلذف دون دللة غريها من   وجوب 

اعتربوا يف وجوب   نصه: كأهنم  ما  اجلواب  يف  قال سم  وهلذا  الك م حتكم، 
خارج قرينة  من  ل  الك م  من  عليه  مدلوًل  اخلرب  يكون  أن  عن  احلذف  ية 

   .(2) الك م اعتنا  ابخلرب« 

 
 .1/142( التصريح مبضمون التوضيح 1)
 . 1/316( حاشية الصبان 2)
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الكون  مع  اخلرب  حذف  أن  ل  حنو:  ويبدو  يف  زيد  "   املقيد  أنصار  لول 
قرينًة خارجية   م سوغه  مالك هللك" كان  ابن  إليها  أبو  (1) َفَطن  إليها  وأشار   ،

أفصحت عنه وكفته عن الذكر حىت    ، قرينةً (3) ، ونصَّ عليها الصبان(2) حيان
التصريح هبذا اخلرب أن يكونابت  فيه  ي فرَتض   املدلول عليه حلنا؛ ألن اخلرب    

 .(4) حال أو بدلبعضهم أن يعربه  ؛ ومن َث ارأتى  حمط الفائد 
على   فيه كثريا  النحا   عوَّل  العربية،  يف  واسع  ابب  احلذف  وابب  هذا، 
تلك   سوَّغت   الت  القرائن  لتلمُّس  السيا   مراجعة  من  فيه  وأكثروا  القرائن، 

يف كشف  وم،  اإلسقاطات مهم  دور  هلا  كان  الت  اخلارجية  القرينة  نها 
ه أحياان، ابلنص ِّ عليه، وقد  حلذف، بل وتعيينلتها على أصل ااحملذوف؛ بدل

اقتصرت  فيه على املواضع الت أشار النحا  فيها بدور  للقرينة اخلارجية تصرُيا  
وظي إل  مواضعها وصوًل  يتناول  البحث  إن موضوع  تلميحا، حيث  فتها  أو 

النحوين  أقوال  ضو   يف  الل  ،ودللتها  القرائن  من  فغريها  واملعنوية  وإل  فظية 
 ابب احلذف.كشف احملذوف يف حد يف  قامت بدور  ل جي  

 
مقيد مدلول عليه جاز اإلثبات واحلذف، حنو: لول أنصار َزيد  بن مالك: »فلو أ ريد كون  قول ا( ي1)

 . 276/ 1جوز إثباته وحذفه« شرح تسهيل الفوائد محوه مل  ينج، ف "محوه" خرب مفهوم املعىن، في
به2) املراد  النفي  دخل  إذا  ألنه  معلوما؛  مطلقا كان  اخلرب كوان  »وإذا كان  عبارته:  ونص  نفي    ( 

العموم، فاملتبادر إل الذهن هو نفي الوجود... خب ف الكون املقيد، فإنه ل يتبادر الذهن إل  
رجل أيمر ابملعروف إل زيد، إل إن دل على ذلك قرينة  تعيينه، فلذلك ل جيوز حذفه حنو: ل  

 . 2/76من خارج فيعلم، فيجوز حذفه« البحر احمليط 
 . 1/316( انظر: حاشية الصبان 3)
 . 2/873، ومتهيد القواعد 360، ومغين اللبي  ص3/1090انظر: ارتشاف الضرب ( 4)
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 اثنيا: التقدمي والتأخري 
اللغة   املتكلمَ   متنح  األدائية  العربية  اإلجرا ات  من  واسعا  والقدر     ، فضا  

اجلملة  مكوانت  يف  التصرف  والابلتقد  على  ملقتضيات  مي  استجابة  تأخري 
واحتكم يف اللبس"  قاعد  عامة وهي  إلالنحويون    ذلك  سياقية،  ، (1) "أمن 

فاملفعول به رتبته يف اجلملة تقضي أبن يتأخر عن الفاعل، وإن  و جدت  قرينٌة  
التقدمي، حنو : اللبس مل ميتنع  ابن يعيش:   موسى،الكمثرى  أكل    تزيل  يقول 

 .  (2) « الكم ثرى مأكولٌ أن  لظهور املعىن لَِّسب ق اخلاطر إل  »جاز تقدمي املفعول
الوأحس القرينة  أن  الرتبة والع مة    يف–عقلية هاهنا     قرينت  ظل غياب 
فاكهة مأكولة،    -اإلعرابية  الكمثرى  قد جزمت  أبن موسى هو اآلكل، وأن 

سعدى   أضنت  ذلك:  على  وي قاس  منها،  األكل  وقوع  استحالة  حيث  من 
و  اإلعرابية  احلمى،  احلركات  ظهور  تعذر  ما  وكل  الكربى،  الصغرى  أرضعت 
 ه. على آخر 

الن فطنواولئن كان  قد  القرينة وجعلوها قيمة مرجعية يف    حا   ألمهية هذه 
طلقوا عليها  تعين الفاعل من املفعول فيما تعذر ظهور اإلعراب فيه، إل أهنم أ

 .(4) ، أو املعنوية(3) يف هذا املوضع القرينة احلالية
 

اللمع ص( انظر:  1) وشرح الكافية  ،  1/323لصائغ  اللمحة يف شرح امللحة، لبن ا، و 129توجيه 
 . 1/403وشرح األمشون ،  2/589الشافية، لبن مالك 

 . 1/72( شرح املفصل 2)
 . 146ات ص، والتعريف 1/32اخلصائص  :( انظر3)
انظر4) املفصل    :(  ص1/72شرح  الصدى  وبل  الندى  قطر  وشرح  مبضمون  186،  والتصريح   ،

 .  1/282التوضيح 
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م قد  كما أن إراد  املتكلم ورغبته يف تسليط الهتمام على جز  من الك 
ه يف ابب "الفاعل الذي يتعداه فعل ه إل مفعول"  ميه، يقول سيبوييدفعه لتقد 

ا يقد مون الذي  م إمنهنكأبعد حديثه فيه عن تقدمي املفعول به عن الفاعل: »
هلم  بيانه مجيعاً   ،أهم  وإن كاان  أغىن،  ببيانه  ويَ ع نِّياهنم  وهم  م  ، (1) « ي هِّم اهنِّ

متمث  يف إراد   –لسيا   ط فيها النحا  اوأحسبها من أوضح العبارات الت رب
 . والقدر  على التصرف يف مكوانت اجلملة ابلتقدمي والتأخري -املتكلم وعنايته

 اثلثا: ترجيح أحد األوجه اإلعرابية املتعددة  
ت، وجيد املعرب  نفَسه م طَالًَبا قد تتعدد األوجه اإلعرابية يف بعض الكلما

حنو:  حد هذه األوجه،  تمكن من ترجيح أع إل م بسات النص حىت يابلرجو 
ويتوقف  أبخيك  مررت    البيان،  وعطف  البدلية  ُيتمل  اتبع  "زيد "  ف   زيد ، 

 ترجيح أحدمها على معرفة املعرب بتعدد أخو  زيد، أو ل.
ا فإن  زيد   غري  إخو   للمتكلم  "زيد " فإن كان  وهو  احلالة  هذه  يف  لتابع 

عط  يكون أن  على  اعتمادا  بيان،  البيان  عطف  قد    -النعت  خب ف–ف 
أخص من متبوعه، ول شك يف أن املتبوع هنا "أخيك" يفيد العموم،    يكون

التابع   يكون  فعندئذ   إخو   للمتكلم  يكن  مل  إن   أمَّا  مثله.  بسب  وجود كثري 
 . (2)وهو "زيد " بدًل ل عطف بيان

امل بسات  متمثلة يف الظروف و -ومل ينكر حناتنا أثر هذه القرينة اخلارجية   
ابلنص احملي تر   -طة  مل  يف  وإن  وهم  التابع،  هلذا  الوظيفية  الدللة  وتعين  جيح 

 
 . 1/34الكتاب ( 1)
 .   15ابع بن القاعد  واحلكمة، د/ حممود عبد الس م شرف الدين ص( انظر: التو 2)
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إعراب   توجيه  يف  عليها  أحالوا  أهنم  إل  نصا،  اخلارجية  القرينة  على  ينصوا 
، وتنحو به إل وجه إعرايب آخر،  التابع، وارأتوا أهنا قد تصرفه عن وجه إعرايب

األثري:   ابن  للر ج »يقول  قلت  مإذا  واحد:  أخ  له  ، كان زيدأبخيك  ررت  ل 
زيد،  أبخيك  بيان، ولو كان له إخو ، فقلت: مررت  بدل، ومل يكن عطف  

 .(1)«بيانكان "زيد" عطف  
يعيش:    ابن  عطف   »ويقول  فهو  إخوٌ ،  له  إن كان  مل قالوا  وإن  بيان، 
 . (2) « ن له أٌخ غريه، فهو بدلٌ يك

***** 
 
 
 
 

 
 .1/354( البديع يف علم العربية، لبن األثري  1)
 . 3/71( شرح املفصل 2)
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 بعض األدوات النَّْحوية  توجيه دَللة  ينة اخلارجية يف املطلب الثالث: دور القر 
إن لكل أدا  يف أصل الوضع معىن دلل، ورمبا اختصت به عن غريها، 
ودللت    العربية  األسالي   يف  دلليا  تنوعا  لتؤدي  عنه؛  خترج  قد  ولكنها 

، اكتسبتها من السيا  اللغوي أو السيا   (1)ت  "حروف املعان"زمخت  هبا ك
وية    خري بدور مهم يفمي، وقد قام األ املقا اإلثرا  الدلل  لبعض األدوات النَّح 

 . وخروجها عن الدللة املعجمية أو الوضعية هلا
إحدى هذه األدوات الت أضفت عليها القرائن اخلارجية معىًن مل يكن هلا   

تفيد جمرد النفي من غري دللة    (2) فهي عند اجلمهور  (،لنوضع: )يف أصل ال
، وإن  أفاد ما يف سيا   فسيكون بسب   مِّن  قرينة  ك ين ِّ  (3) دوام ول أتبيدعلى  

 عنها أبهنا دليل وأمر خارجي ليس من مقتضيات )لن(.
فيما   التأبيد  اآللوسي إل أيب حيان من جعله دللة  ما نسبه  ومن ذلك 

قال أبو حيان: هو الصحيح    ن( ليس مستفاد منها، يقول اآللوسي:»نفته )ل
)ل( لنفي املستقبل عند اإلط      ، وهي عندهم أختعدم إفاد ا ذلكإل  

 
( انظر على سبيل املثال: حروف املعان والصفات، للزجاجي، واجلىن الدان يف حروف املعان،  1)

 للمالقي، واألزهية يف علم احلروف، للهروي. للمرادي، ورصف املبان يف حروف املعان، 
 .2/366، ومهع اهلوامع 8/111، وشرح املفصل 1/101( انظر: الكشاف 2)
أن منفيها ل يقع أبدا، وقد نس  بعض العلما  إل الزخمشري أنه قاله    ىن به التأبيد: مصطلح ي ع (3)

الفوائد   تسهيل  شرح  انظر:  "لن".  دللة  احمليط  4/14يف  والبحر  الدان  166/ 1،  واجلىن   ،
 .  3/407، وحاشية الصبان 374، ومغين اللبي  ص270ص
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وبواسطة   خارج  من  فهو  فهم  إذا  وأنه  أتبيد،  أو  أتكيد  على  دللة  بدون 
 .(1) القرائن«

يق قائله،  يسمي  أن  دون  الرأي  هذا  عن  السيوطي  نوَّه  ول: وكذلك 
د  لو كانت للتأبي  ... ورده غريه: أهنا  »واد عى الزخمشري أيضا أهنا لتأبيد النفي

ََ﴿ فيها ابليوم يف  مل ي قيَّد من َٱۡل  و م  ل ِم  ك 
ُ
َأ ... واستفاد  التأبيد    {26مرمي:}﴾َاإِنِسي َ ف ل ن 

ْلُُقواَُذب اب َا﴿ يف   .(2) وحنوه من خارج«  {73احلج:}﴾ل ْنََي 
يف  الرأي  هذا  من  الز وقري   قول  )لن(  دللة  )ل(    أن  »واحلق  ركشي: 

ا عن  النفي  جملرد  املستقبلو)لن(  وعدألفعال  والتأبيد  دليل  ة،  من  يؤخذان  مه 
 .(3) خارج«

وكذلك خطَّأ اخلطي  الشربيين قول من ذه  إل إفاد ا التأبيد، انفيا أن 
 . (4) تكون هذه الدللة من مقتضيا ا، جازما أن التأبيد يتأتى من أمر خارجي
قائ : » احلرف،  مدلولت هذا  التأبيد من  يكون  أن  ول  ونفى اخلضري 

للز يفيد أتبيد   تعال:النفي خ فا  قوله  أمنوذجه، وأما  ْلُُقواََ﴿  خمشري يف  َي  ل ْنَ
 .   (5) فالتأبيد فيه من خارج عن )لن( ل منها«  {73احلج:}﴾ ُذب اب َا

 
ذا الرأي يف مؤلفات أيب  على ه   -فيما أمكنين الط ع عليه-، ومل أقف  191/ 9( روح املعان  1)

 حيان.  
 )بتصرف(.   1173-4/1172( اإلتقان يف علوم القرآن 2)
 . 2/421( الربهان يف علوم القرآن 3)
 . 1/513سراج املنري ( انظر: ال4)
 . 2/723( حاشية اخلضري 5)
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باس حسن قائ : »هو  وأيَّد هذا الرأي من الباحثن املعاصرين األستاذ ع
 .   (1)نة خارجة عنه«أتبيد إل بقري حرف، يفيد النفي بغري دوام ول 

ْلُُقواَُذب اب اََ﴿ول جرم أن )لن( يف قوله تعال:  َِل ْنََي  َِمْنَُدوِنَاَّلل  َت ْدُعون  ِين  َاَّل  إِن 
َُ ل  ُعواَ اْجت م  ل وَِ الن،  {73:احلج}﴾و  معىن  وأفادت  املعجز،  ابلتحدي  في  نطقت 

ْلُُقوَاََل نَْ﴿»  والتأبيد، يقول البقاعي: اآلن،  ر  هلم على ذلك  أي ل قد  ﴾ُذب اب َاَََي 
يتجدد من    ول  حال  على  األزمان،  من  شي   يف  أصً   الوصف  هذا  هلم 
، إل أن هذه الدللة استندت إل قرينة خارجية جاوزت حدود  (2) األحوال« 

قر  مقتضيا ا،  من  تكن  ومل  النفي  على  )لن(  القاطع  دللة  العلم  مفادها  ينة 
بة ولو اجتمعوا  ن أن خيلقوا ذاباملستمد من املشاهد  الصادقة على عجزهم ع

 لذلك. 
يف قوله عز     -حاشا هلل–ولو كانت )لن( تفيد التأبيد وضعا لوقع التعارض

 ﴿ َاوجل:  إِنِْسيًّ َ اْۡل وْم  َ ل ِم  ك 
ُ
أ ولَت وهِّم،  {26:مرمي}﴾ف ل ْنَ ابليوم،  منفيها  ق يد    حيث 

َإِنَْ﴿ يف قوله تبارك وتعال:    كرار املعي  لتا وْت  ن ُواَالْم  ت م  ادَِف  ن وْهََََُ*قِيَ َُكنُْتْمَص  ت م  ل ْنَي  و 
يِْديِهمَْ

 
ْتَأ م  اَق د  اَبِم  ب د 

 
ألهنا لو كانت دالة على التأبيد بنفسها ملا    ؛{ 95-94:البقر }﴾أ

الكرمية  ب   )أََبًدا( يف اآلية  اتباعها  إمنا يدل على أهنا جملرد    ذا فه  ،(3) احتيج إل 
 آخر. النفي، وأن التأبيد م ستفاٌد من دليل  

 
 . 4/299( النحو الوايف 1)
 . 13/95( نظم الدرر يف تناس  اآلايت والسور، للبقاعي 2)
 .412/ 2لربهان يف علوم القرآن: ظر: ا( ان3)
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وية الت ُتاوزت دللت ها معناَها املعجمي مبعاونة القرينة  ات النَّح  ومن األدو 
كما حققه اللغويون، ف     ؛ إذ هي ملطلق اجلمع والشرتاك،الواو(اخلارجية: )

خر هو األول، واألول هو  يقتضي العطف هبا ترتيبا، »فإن شئت جعلت اآل 
فأ وزيدا،  هللا  عبد  زرت  قلت:  فإذا  هواآلخر،  شئت كان  املبتدأ    يهما 

، إل أن بعض النحا  ذكر أن الواو قد تفيد الرتتي  مبعاونة قرينة  (1) ر «ابلزاي
خارجية؛ فقد ارأتى أبو سعيد الع ئي أن الواو ل تقتضي الرتتي  إل مبعاونة  

أهن قرينة نصَّ على  تعال:  (2) "دليل خارجي"ا  من  بقوله  واستشهد  لُُهََ﴿ ،  و ۡح  
َٰلُهَُ فِص  و   ،{15: األحقاف}﴾ و  احلمل،  بعد  والفصال  بقوله:  تعال: عن  وأعقبه  قوله 

﴿ََ لَع   َ ت و ت  و ٱس  ُرَ م 
ٱۡل   َ و قُِِض  آُءَ ٱل م  َ َۖو ِغيض  ُودِي ِ

واستواؤها    {44:هود}﴾ٱۡل  معقبا:  قال 
 . (3) كان بعد غيض املا 

ة  ألمور املستمد  من املشاهد  الصادقشري يف اآلية األول إل ابه ي  وكأن
الثانية إالدائمة، ويف   التارخيية، وهو ما كىن عنه أبنه دليل  اآلية  ل األحداث 

   خارجي.
ََ﴿ أما قوله تعال:   ُموَس  َو  اهِيم  َو ِمْنَنُوٍحَِإَوبْر  ِمنْك  ُهْمَو  َِميث اق  َاْل بِي ِي  ْذن اَِمن  خ 

 
أ ِإَوذَْ

ْري مَ  م  ابِْنَ َ على    {7: األحزاب}﴾و ِعيَس  املقدم  عطف  اآلية  هذه  يف  اجتمع  فقد 
اخ املقدم، حيث  املؤخر على  الت سبقت  املؤخر، وعطف  الواو  تلفت دللة 

د  عن   ) ن وح  )مِّن   مطلق  قوله  منهما  األول  فأفادت  َولِّيَ ت ها،  الت  الواو  للة 

 
 . 1/396، ومعان القرآن للفرا  41/ 3، و انظر: الكتاب 3/349( شرح تسهيل الفوائد 1)
 . 82املفيد  يف الواو املزيد ، للع ئي صالفصول انظر: ( 2)
 . 81ص انظر: السابق ( 3)
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َهم بدللة  اجلمع والشرتاك يف احلكم، ودلت الثانية على الرتتي ، ولكنه مل   ي  ف 
ف  )ا وإمنا  وضعا،  تفيده  ل  فهي  عليه؛  وإل  لواو(  قرينة خارجية،  من  ذاك  هم 

ل تعينهفالواو  الرتتي     ،  »إفاد ا  حسن:  عباس  األستاذ  واإلمهال  يقول 
يقطع   الذي  الثابت  التاريخ  احرتامها، هي  قرينة خارجية جي   من  مستفاد  

نة ما أفادت الواو  أبن زمن إبراهيم متأخر كثريًا عن زمن نوح، ولول هذه القري
وفسح الزمين،  الفسحة  الرتتي   وهذه  الوقت.  املهلة -ة  العرف  ي قد    -أو  رها 

زمنية ابلطول، وعلى أخرى    الذي ُيكم على مد   -وحده-بن الناس، فهو  
  .(1) ابلقَِّصر، تبًعا ملا جيري يف العرف الشائع« 

الزمن بن  الحتاد يف  إفاد ا  الواو  إل  األستاذ عباس  املعطوف    كما عزا 
عليه  يف نوح  –واملعطوف عليه بقرينة خارجة عنها، ومثَّل لك مه بقوله تعال  

  -فرارًا من الغر  ابلطوفانالس م حن رك  السفينة هو وأصحابه املؤمنون،  
آََ﴿ َٰه  ل ن  ع  فِين ةَِو ج  َٱلس  َٰب  ح  ص 

 
أ َُٰهَو  جن ي ن 

 
َف أ َٰل ِميَ ء اي ة  الواو تفيد  قائ : »  {15:العنكبوت}﴾ل ِل ع 

املعطوف؛   بن  الزمن  يف  الحتاد  معه  وتفيد  املعىن؛  يف  والشرتاك  اجلمع 
نوح   جنا  فقد  "اهلا "،  عليه:  واملعطوف  وقت  "أصحاب..."  يف  وأصحابه 

بدليل النصوص القرآنية األخرى، ورواايت التاريخ القاطع؛ ف     -مًعا -واحد  
 .(2) ترتي  ول مهلة«

 
 

 
 . 3/559( النحو الوايف 1)
 . 560-559/ 3سابق ( ال2)
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 ويف قول الشاعر:  
ِقياا        وىَلى وىزىٌر ِمَّا قىضىى هللاُ وىاِقيىا  تـىعىزَّ   (1) فىالى شىْيٌء عىلىى األىْرِض َبى

اجلنس يف هذا البيت م ستفاٌد  نصَّ الصبان على أن التنصيَص على نفي  
منفٌي عن كل فرد   إذ احلكم )اخلرب(  اخلارجية ل من نفس )ل(؛  القرينة  من 

 .(2) من أفراده على سبيل التنصيص والشمول
وكان النحا  قد اشرتطوا لعمل )ل( الت لنفي اجلنس عمل )ليس( مجلة   

لنفي اجلنس نصا أل تكون  بينها  البيت    ، وقد وردت )ل((3)شروط من  يف 
السابق عاملًة عمل )ليس( انفيًة احلكم عن جنس امسها نصا، نفيا استغر   

الدللة   الصبان عزا هذه  أن  بيد  أفراده،  فرد من  لتنصيص على  وهي ا-كل 
اجلنس ألفراد  النفي  نفي    -استغرا   على  التنصيص  »أن  مؤكًدا  قرينة   إل 

 .  (4) اخلارجية ل من نفس "ل"«اجلنس فيه من القرينة  
***** 

 
 
 

 
الطويل1) من  البيت  وهو (  الفوائد    ،  تسهيل  شرح  يف:  نسبة  والتكميل  1/376ب   والتذييل   ،

 . 315، ومغين اللبي  ص292، واجلىن الدان ص4/282
 . 2/3 ( انظر: حاشية الصبان2)
 . 2/4( انظر: أوضح املسالك، لبن هشام 3)
 . 1/373( حاشية الصبان 4)
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ــــــــة  ــ  اخلامتــ
القرائن   من  النوع  هذا  مدى حضور  ي درك  وية  النَّح  للدراسات  املتتب ِّع  إِّنَّ 

كانت إحدى األدوات الفاعلة يف الدرس النحوي،  وهي القرينة اخلارجية؛ فقد  
َلِّه، وحافظت  على   أزالت  م ل بَِّسه، وبَ يَّنت  جم  َمله، وَصَدحت  مبا غاب عن مج 

النحوي    ضبط املعىن  توجيه  عنها، وسامهت  يف  َشذَّ  ما  قواعده، وصححت  
 الدلل. 
   وميكن إمجال أهم النتائج الت خلصت  إليها يف النقاط اآلتية:  
الرَّغ مِّ من أن القرينة اخلارجية غابت عن تصنيفات النحوين القدما   على   -

طلحا إل أهنا  للقرائن وعن مصنفا م حىت هناية القرن الثامن اهلجري مص
 .كانت حاضر  مبفهومها وكنااي ا ومرادفا ا

يف الدرس النحوي من خ ل قناتن أ حيل    لقرينة اخلارجيةا   متثل استحضار -
خاط  إل مساحة دللية ختطت األول منهما حدود اجلملة إل  فيهما امل

للقرينة   النحوين  تناول  أن  يعكس  ما  وهو  خارجية،  وآفا   رحاب  
بينما ختطت    .ان مبفهوم  مساير  لتناول األصولين والب غين هلااخلارجية ك

هذه   منها  تتألف  الت  اجلملة  حدود  إل  ومدلوهلا  الكلمة  حدود  الثانية 
مة، حيث تقوم القرينة اخلارجية بتوجيهها وحتريك دلل ا حنو معان   الكل

اب ارأته  املكونة هلذه اجلملة، وهو رأي  ابلعناصر  مالك  حنوية مستعينة  ن 
أثنا  حديثه عن زمن الفعل؛ إذ جعل دللَة الكلمة حدودها، وما جاوزها 

الوضعية مسو ِّغا من خارج   أبعدها عن دللتها  تعبري –وقد    -ه على حد 
 حىت وإن جاورها يف الرتكي ، واتبعه يف ذلك أبو حيان.  
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نصً  - النحا   يفصح  القرن  مل  هناية  حىت  اخلارجية"  "القرينة  مصطلح  عن  ا 
بن  ال إلبراهيم  النحوية  املؤلفات  إدخاله  األوليَّة  يف  وكانت  اهلجري،  ثامن 

ه ( حن أتى على ذكر هذا املصطلح يف كتابه 790موسى الشاطيب )ت: 
شرح  "ش يف  الشافية  "املقاصد  املسمى  مالك"  ابن  أللفية  الشاطيب  رح 

 اخل صة الكافية".
النحوين  - لدى  َمثَّلت   اخلارجية  القرينة  أن  الفهم  أحس   ي عن  على  دليً    

وإزالة الغموض واللبس يف الرتاكي ، وات كأوا عليها يف التقعيد والتخريج،  
إ اللغة،  قواعد  ضبط  يف  هبا  يف  واستأنسوا  ُتلى  هبا  اهتمامهم  أنَّ  ل 

بومضات ملعت  يف   أشبه  فيما هو  والتعليل  التحليل  مقام  الشروحات يف 
يقصدوا  مل  وإن  وهم  خاطفة ،  قصدا    إشارات   م حظا م  –إليها  بدليل 

ذكرها    -املتناثر  وارتبط  وية،  النَّح  املسائل  شرح  يف  وظفوها  أهنم  إل 
لشروحات دون املتون، كما يف "شرح  ابلغاايت التعليمية؛ ولذا برزت  يف ا
 الشاطيب"، و "حاشية الصبان". 

الرتاث  تعددت طرائق النحا  يف التعبري عن هذا النوع من القرائن يف كت     -
النحوي، فلم يوحد النحويون املصطلح الدال عليها، كما أهنم مل يعطوا هلا  

ها على مفهوما واضحا يبن حقيقتها، أو يوضح معاملها، أو مدى أتثري 
 الرَّغ مِّ من كثر  إحالتهم عليها.

اخلارجيَة   - القرينَة  فإن  اإلهبام،  لرفع  به  ي ؤَتى  األصل  إِّن  كان يف  التمييَز  إِّنَّ 
املبهم -ادرٌ   ق بيانِّ  على  دللتها  أخرى،    -بقو ِّ  وظيفة   إل  إحالته  على 

 وهي التوكيد يف املستوى الدلل ل الوظيفي.  
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دورَ   - حناتنا  يغفل  وتوجيهه؛  مل  النحوي  الزمن  تعين  يف  اخلارجية  القرينة   
القرائن   حتدده  حنوي  زمن   عن  احلديث  إل  يكون  ما  أقرب  فكانوا 

املفردات، وذلك  وامل بسات، ول ي الصيغ ودللة  قتصر يف حتديده على 
الزمن قد يتعن من دليل خارج ل من حيث وضع   حن نصوا على أن 

 اللفظ.
وية املختلفة، واستأنس  تغلغلت القرينة اخل  - ارجية يف األبواب والظواهر النَّح 

النحويون   يكون  -هبا  ما  وتواجدت    -أكثر  احلذف،  ابب  ولو  –يف 
سي  -مواربة ومن  يف  تقديره،  يف  عليها  عولوا  إذ  احملذوف؛  تعليلهم  ا  

واخلرب،   واملفعول،  واملوصوف،  والصفة،  واملضاف،  اجلار،  حذف  ذلك: 
وغريها   الصلة،  ح جة  ومجلة  اخلارجية  القرينة  الت كانت  احملذوفات  من 

 عليها يف غياهبا. 
اخلارجية بدور مهم   - القرينة  يغفل عنه حناتنا–قامت  ب  -مل  عض  يف خروج 

و"ل"؛  و"الواو"،  "لن"،  حنو:  املعجمية،  دللتها  عن  وية  النَّح  األدوات 
ك  لتثار  حيث سامهت  القرينة اخلارجية يف حتريك دلل ا حنو معان  مل ت

 لول ظ هلا الدللية.
يقتصر   - النحوي ل  الدرس  اخلارجية يف  القرينة  أن جمال عمل  واضًحا  بدا 

بل اخلارجية،  النصوص  اليشم  على  كذلك  وامل بسات ل    ظروف 

 .غري اللغوي  السيا  غري ذلك من أوجه  و   يواملنطق الستدلل العقليو 
التوفيق يف  ، إن  فاته  العمل، فلعله مل يفته صد     وبعد، فهذا جهد املقل ِّ

 النية فيه وإل هللا القصد، وهو اهلادي إل سوا  الصراط. 
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 املصادر واملراجع 
 

القرآن: ▪ علوم  يف  الدين  ج   اإلتقان  مركز  911)ت:  السيوطي ل  حتقيق  ه (، 
واألوقاف   اإلس مية  الشؤون  وزار   السعودية،  العربية  اململكة  القرآنية،  الدراسات 

 ه .  1426اد، إصدار جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، واإلرشوالدعو  
 األندلسيحممد بن يوسف املعروف أبيب حيان    ارتشاف الضرب من لسان العرب: ▪

ط745ت:) القاهر ،  اخلاجني،  مكتبة  حممد،  عثمان  رج   حتقيق  ،  1ه (، 
 م. 1998ه / 1418

احلروف ▪ علم  اهلروي األزهية يف  بن حممد  علي  حتقيه ( 415)ت:  :  املعن  ،  عبد  ق 
 م. 1982امللوحي، دمشق، 

البالغة: ▪ هللا    أساس  جبار  املعروف  عمرو  بن  حممود  القاسم    الزخمشري أبو 
 م. 1922ه/1341صرية ابلقاهر ، ه (، دار الكت  امل538)ت:

دريد    اَلشتقاق: ▪ بن  احلسن  بن  حممد  بكر  عبد  321)ت:  األزدي أبو  حتقيق  ه (، 
 م. 1991ه /1411 ،1ت، طالس م هارون، دار اجليل، بريو 

املعروف  األصمعيات ▪ أصمع  بن  قري   بن  امللك  عبد  سعيد  أبو  ابألصمعي  : 
رون، دار املعارف، مصر،  ه (، حتقيق أمحد حممد شاكر، وعبد الس م ها216ت:)
 م. 1993، 7ط

أصول النظرية السياقية احلديثة عند علماء العربية ودور هذه النظرية يف التوصل  ▪
البحوث والدراسات مد سامل صاحل،  حمتور/  الدك  : إَل املعَن حبث منشور يف جملة 

العزيز،   عبد  امللك  والرتبية، جامعة  والعلوم  اآلداب  املعلمن،يف  )  كلية    (، 7العدد 
 م.  2007

النحو:   ▪ يف  سهل  األصول  بن  السري  بن  حممد  بكر  السراج أبو  اببن    املعروف 
الفتلي،  ه ( 316)ت: احلسن  عبد  الرسال  ،حتقيق  بري مؤسسة  طة،  ،  3وت، 

 م. 1996ه / 1417
ه (، حتقيق مشهور آل  751: ابن قَ ي ِّم اجلَو زِّيَّة )ت:إعالم املوقعني عن رب العاملني  ▪

 م. 2002ه /1423، 1اململكة العربية السعودية ط سلمان، دار ابن اجلوزي،
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ابن احلاجب:   ▪ احلاج أبو عمرو  أمال  الدكتور/  ،  ه (646)ت:  عثمان بن  حتقيق 
سلي صاحل  قدفخر  عمار،  ار مان  اجليل  -دار  دار  بريوت،    -األردن، 

 م. 1989ه / 1409
الشجري: ▪ ابن  املعروف    أمال  العلوي  حممد  بن  علي  بن  هللا  الشجري  هبة  اببن 

ط542ت:) القاهر ،  اخلاجني،  مكتبة  الطناحي،  حممود  الدكتور/  حتقيق  ،  1ه (، 
 م. 1992ه / 1413

وراه، جامعة املوصل، كلية  حة دكت: بكر خورشيد، أطرو أمن اللبس يف النحو العريب ▪
 م. 2006الرتبية، 

: أبو الربكات عبد  البصريني والكوفيني  اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني ▪
حم بن  سعيدالرمحن  أيب  بن  جود   577)ت:  األنباري   مد  الدكتور/  حتقيق  ه (، 

 م. 2002، 1مربوك، مكتبة اخلاجني، القاهر ، ط
ابن   ▪ ألفية  إَل  املسالك  عبد  :  مالكأوضح  الدين  هشاممجال  بن  األنصاري    هللا 

الدين 761)ت: حميي  املسالك، حملمد  أوضح  حتقيق  إل  السالك  عد   ومعه  ه (، 
 العصرية، بريوت، )د، ت(. عبد احلميد، املكتبة 

النحو:   ▪ علل  يف  الزجاجي  اإليضاح  إسحا   بن  الرمحن  عبد  القاسم  أبو 
املبارك،  337)ت: مازن  الدكتور/  حتقيق  اله (،  طدار  بريوت،  ،  5نفائس، 

 م. 1986ه / 1406
ه (، حتقيق حممد عبد 739)ت:القزويين  : ج ل الدين  اإليضاح يف علوم البالغة  ▪

 م. 1993ه /1414، 3يل، بريوت، طاملنعم خفاجي، دار اجل
التفسري:  ▪ يف  احمليط  حيان    البحر  أبيب  املعروف  يوسف  بن    األندلسيحممد 

 م. 1999ه / 1420الفكر، بريوت،   ل، داره (، حتقيق صدقي حممد مجي745)ت:
العربية ▪ الكرمي البديع يف علم  املبارك بن حممد بن عبد  السعادات  أبو  الدين  : جمد 

ه (، حتقيق الدكتور/ فتحي أمحد علي الدين، 606ألثري )ت:الشيبان اجلزري بن ا
 م.1999ه/1420،  1الناشر: جامعة أم القرى، مكة املكرمة، ط
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ال ▪ علوم  يف  هللا    قرآن:الربهان  عبد  بن  حممد  الدين    ، ه (794)ت:  الزركشيبدر 
ط القاهر ،  العربية،  الكت   إحيا   دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  ،  1حتقيق 

 م.   1957ه / 1376
القرآن ▪ روائع  يف  )ت:البيان  حسان  متام  الدكتور/  الكت ،  1432:  عامل  ه (، 

 م.1993ه /1413،  1القاهر ، ط
، حتقيق عبد الس م  ه(255)ت:  بن حبر اجلاحظ عمرو    : أبو عثمانالبيان والتبيني ▪

 م. 1985ه /1405، 5هارون، مكتبة اخلاجني، القاهر ، ط
احملصول ▪ من  حممو التحصيل  الدين  سراج  )ت::  األر َموي  بكر  أيب  بن  ه (،  682د 

الدكتور/  ط  حتقيق  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  زنيد،  أبو  علي  احلميد  ،  1عبد 
 م.  1988-ه 1408

حممد بن يوسف املعروف أبيب حيان    يف شرح كتاب التسهيل:  لتكميلالتذييل وا ▪
والثالث 745)ت:  األندلسي األول  اجلز   هنداوي،  حسن  الدكتور/  حتقيق  ه (، 

طوالرا الرايض،  إشبيليا،  كنوز  دار  الثامن،  اجلز   دمشق،  القلم،  دار  ،  1بع، 
 م.  1997ه / 1418

املقاصد: ▪ وتكميل  الفوائد  حممد  تسهيل  الدين  عب   مجال  املعروف  بن  هللا  اببن  د 
بركات672)ت:  مالك كامل  حممد  حتقيق  العريب،    ،ه (،  الكات   دار 
 م. 1967ه / 1387

النحو:  ▪ ه (،  905)ت:  األزهري خالد بن عبد هللا    التصريح مبضمون التوضيح يف 
 دار الفكر، بريوت، )د، ت(. 

املعَن  ▪ توليد  القرائن يف  ماجستري، جاتضافر  رسالة  الطوالية،  ثروت  ال:  ريموك،  معة 
 م. 2004كلية اآلداب، 

الشريف    التعريفات: ▪ السيد  ه (، حتقيق  816)ت:  اجلرجانعلي بن حممد بن علي 
 م. 2004لة، القاهر ، حممد صديق املنشاوي، دار الفضي

الفوائد: ▪ تسهيل  بشرح  القواعد  املعروف    متهيد  يوسف  بن  اجليش حممد  بناظر 
فاخ778ت:) حممد  علي  الدكتور/  حتقيق  وآخر ه (،  القاهر ،  ر  الس م،  دار  ين، 
 ه . 1428، 1ط
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: الدكتور/ حممود عبد الس م شرف الدين، دار الثقافة  التوابع بني القاعدة واحلكمة ▪
 م.   1989ه /1410، 2لقاهر ، طالعربية، ا

، حتقيق الدكتور/ فايز زكي  ه ( 638)ت:  : أمحد بن احلسن بن اخلبازتوجيه اللمع ▪
 م. 2007ه /1428، 2، طلقاهر حممد دايب، دار الس م، ا

البيان عن أتويل آي القرآن = تفسري الطربي: ▪ أبو جعفر حممد بن جرير    جامع 
هللا بن عبد احملسن الرتكي، دار هجر،    ه (، حتقيق الدكتور/ عبد310)ت:  الطربي 

 م. 2001ه /1422، 1ط
النحو ▪ ااجلمل يف  أمحد  :  بن  فخر 170)ت:  الفراهيدي خلليل  الدكتور/    ه (، حتقيق 

 . 1995ه / 1416، 5مؤسسة الرسالة، بريوت، ط قباو ، الدين
ه (، حتقيق رمزي  321)ت:  األزدي أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد    ْجهرة اللغة:  ▪

 م. 1987،  1علبكي، دار العلم للم ين، بريوت، طمنري ب
ه (،  749)ت:  املرادي بدر الدين حسن بن قاسم    اجلَن الداين يف حروف املعاين: ▪

فخر الدين قباو ، واألستاذ حممد ندمي فاضل، دار الكت  العلمية،  كتور/  حتقيق الد 
 م.1992ه /1413، 1بريوت، ط

ألفية ▪ على  عقيل  ابن  شرح  على  اخلضري  مالك:  حاشية  عفيفي    ابن  بن  حممد 
ابلشيخ   املعروف  حممد 1345)ت:  اخلضري الباجوري  الشيخ  يوسف  حتقيق  ه (، 

 م. 2003ه / 1424، 1البقاعي، دار الفكر، بريوت، ط 
التفتازاين: ▪ الدين  لسعد  املعاين  خمتصر  على  الدسوقي  عرفة    حاشية  بن  حممد 

املكتبة  1230)ت:  الدسوقي هنداوي،  احلميد  عبد  حتقيق  بريوت،  ه (،  العصرية، 
 )د، ت(. 

األفكار: ▪ وشوارد  األبكار  نواهد   = البيضاوي  تفسري  على  السيوطي    حاشية 
الدين   حتقيق  911)ت:  السيوطيج ل  حه (،  رسالة  أمحد  عثمان،  حممد  اج 

 ه . 1423/1424اململكة العربية السعودية،   -دكتوراه، جامعة أم القرى 
مغَن ▪ على  الكالم  من  املنصف   = الشمِن  األنصاريا  حاشية  هشام  تقي  بن   :

حممد   بن  أمحد  وهبامشها  872)ت:  الشمينالدين  الدماميِنه (،  لبدر  شرح   ،
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ه (، املطبعة البهية مبصر، )د،  838-827الدين حممد بن أيب بكر الدماميين )ت:
 ت(.

على   ▪ الراضي  وكفاية  القاضي  عناية   = البيضاوي  تفسري  على  الشهاب  حاشية 
البيضاوي: الدي  تفسري  حممد  شهاب  بن  أمحد  دار  1069)ت:  اخلفاجين  ه (، 

 صادر، بريوت، )د، ت(. 
األمشوين ▪ شرح  على  الصبان  علي  حاشية  بن  حممد  العرفان  أبو    الصبان: 

 م. 1997ه /1417،  1(، دار الكت  العلمية، بريوت، طه  1206)ت:
القراءات: ▪ )ت:  حجة  زجنلة  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  زرعة  حتقيق  403أبو  ه (، 

 م. 1997ه /1418، 5ان، مؤسسة الرسالة، بريوت، طسعيد األفغ
عبيد    احلماسة: ▪ بن  الوليد  ع باد   إبراهيم  284)ت:  البحرتي أبو  حممد  حتقيق  ه (، 

يد، هيئة أبو ظيب للثقافة والرتاث، اجملمع الثقايف، اإلمارات العربية  محد عبحور، وأ
 املتحد ، )د، ت(.

العرب:  ▪ لسان  لباب  ولب  األدب  القا  خزانة  عمر  عبد  بن   البغداديدر 
ط1093)ت: القاهر ،  اخلاجني،  مكتبة  هارون،  الس م  عبد  حتقيق  ،  4ه (، 

 م. 1997ه / 1418
ه (، حتقيق حممد علي النجار، اهليئة  392:تجين )بن أبو الفتح عثمان  اخلصائص: ▪

 ، )د.ت(.4املصرية العامة للكتاب، ط
العشرين:  ▪ القرن  معارف  فريد    دائرة  املعرفة،  ه (1373)ت:  وجدي حممد  دار   ،

 ، )د، ت(. 4بريوت، ط
، الدار اجلامعية للطباعة والنشر  محود الدكتور/ طاهر    دراسة املعَن عند األصوليني: ▪

 م. 1983ه /1403ية، سكندر والتوزيع، اإل
الكلمة  ▪ أبنية  يف  القرائن  الدكتور/  دَللة  جملة  ا:  يف  منشور  حبث  خبولة،  الدين  بن 

ديوا الس مية،  والدراسات  والدراسات البحوث  البحوث  مركز  السين،  الوقف  ن 
 م. 2013(،  34الس مية، العدد )

مرداس   ▪ بن  العباس  ُيىي18)ت:  السلميديوان  الدكتور/  حتقيق  ري،  اجلبو   ه (: 
 م. 1991ه / 1412،  1مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
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عبيد   ▪ األبرصديوان  الكتاب  598 .ه / 25ت:)  بن  دار  أشرف عدر ،  م(: شرح 
 م. 1994ه / 1414، 1العريب، بريوت، ط

املباين يف حروف املعاين  ▪ املالقرصف  النور  ، حتقيق  ه(702ي )ت:: أمحد بن عبد 
 م.  1975أمحد حممد اخلراط، دمشق، 

امل ▪ اآللوسي:عاين  روح  املثاين = تفسري  العظيم والسبع  القرآن  شهاب    يف تفسري 
بن عبد هللا   الباري، 1270)ت:  اآللوسيالدين حممود  عبد  دار    ه (، حتقيق علي 
 ه . 1415، 1الكت  العلمية، بريوت، ط

ه (، مطبعة  977)ت:  الشربيينمشس الدين حممد بن أمحد اخلطي     السراج املنري: ▪
 ه . 1285اهر ،  (، القبول  )األمريية

القرآين: ▪ النص  اللغوي يف  جملة مركز  حبث منشور يف    خليل خلف بشري،   السياق 
 م. 2011(،  4العدد ) دراسات الكوفة،

ال ▪ املعَن:  السياق  وإنتاج  غنيم،  لغوي  الكتاب  غسان  احتاد  جملة  يف  منشور  حبث 
   م.2020(،  585(، العدد )49العريب، اجمللد )

أبو احلسن نور الدين علي بن حممد بن عيسى  بن مالك:لفية اشرح اأُلمْشُوين على أ ▪
 م. 1998ه /1419،  1ه (، دار الكت  العلمية، بريوت، ط900)ت: األ مش  ون

= املقاصد الشافية يف شرح اخل صة الكافية: أبو  يب أللفية ابن مالك  شرح الشاط ▪
موسى   بن  إبراهيم  الرابع:  790)ت:  الشاطيبإسحق  اجلز   حتقيق  ر/  الدكتو ه (، 

وإحيا    العلمية  البحوث  معهد  قطامش،  اجمليد  عبد  والدكتور/  البنا،  إبراهيم  حممد 
 م. 2007ه /1428، 1مكة املكرمة، ط -جامعة أم القرى -الرتاث اإلس مي

الشافية ▪ الكافية  املعروف    :شرح  هللا  عبد  بن  حممد  الدين  مالك مجال    اببن 
هريدي 672)ت: أمحد  املنعم  عبد  حتقيق  القرى ناشر:  ال،  ه (،  أم  مركز    ،جامعة 

مكة   ،كلية الشريعة والدراسات اإلس مية  ،البحث العلمي وإحيا  الرتاث اإلس مي
 م.1982ه /1402، 1، طاملكرمة

املفصل:شر  ▪ عل  ح  بن  يعيش  الدين  يعيش  املعروف    يموفق  ه (،  643)ت:اببن 
 املطبعة املنريية، مصر، )د، ت(. 
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ه (، حتقيق خالد عبد  469بشاذ )ت:د بن ابطاهر بن أمح  : شرح املقدمة احملسبة ▪
 م. 1977،  1الكرمي، املطبعة العصرية، الكويت، ط

الفوائد: ▪ تسهيل  امل  شرح  هللا  عبد  بن  حممد  الدين  مالك  عروف  مجال  اببن 
ه (، حتقيق الدكتور/عبد الرمحن السيد، والدكتور/حممد بدوي خمتون، دار 672ت:)

 م. 1990ه / 1410، 1هجر، القاهر ، ط
ه (، حتقيق حممد نور  686)ت:  رضي الدين السرتاابذي   ابن احلاجب:شافية  شرح   ▪

العل الكت   دار  احلميد،  عبد  الدين  حميي  وحممد  الزفزاف،  وحممد  مية،  احلسن، 
 م 1975ه / 1395بريوت، 

املغِن: ▪ شواهد  الدين    شرح  ظافر  911)ت:  السيوطيج ل  أمحد  تعليق:  ه (، 
 م. 1966ه /1386كوجان، جلنة الرتاث العريب، 

الصدى: ▪ وبل  الندى  قطر  عبد    شرح  الدين  هشام مجال  بن  األنصاري    هللا 
 ه . 1383،  11الدين عبد احلميد، القاهر ، ط  ي ه (، حتقيق حممد حمي761)ت:

ه (، حتقيق الدكتور/  686)ت:  رضي الدين السرتاابذي   شرح كافية ابن احلاجب:  ▪
 م. 1975ه /1395ليبيا،   -يوسف حسن عمر، جامعة قاريونس

كتاش ▪ سيبويه:  رح  سعيد  ب  املرزابن    السريايفأبو  بن  هللا  عبد  بن  احلسن 
حممود  ه (، اجلز  األول: حتقيق الدكتور/ رمضان عبد التواب، والدكتور/  368)ت:

اهليئة  الرتاث،  حتقيق  مركز  الدامي،  عبد  هاشم  حممد  والدكتور/  حجازي،  فهمي 
 .م 1986املصرية العامة للكتاب،  

والشعراء: ▪ مسلم  حممد    أبو   الشعر  بن  هللا  قتيبة عبد  )ت:  بن  ه (،  276الدينوري 
 ه . 1423حتقيق الشيخ أمحد شاكر، دار احلديث، القاهر ، 

العر  ▪ وصحاح  اللغة  اتج  محاد    بية:الصحاح  بن  إمساعيل  نصر   اجلوهري أبو 
،  4ه (، حتقيق أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للم ين، بريوت، ط393)ت:

 م. 1987/ه  1407
الدكتور/ طاهر سليمان محوده، الدار اجلامعية،  ذف يف الدرس اللغوي:  رة احلظاه ▪

   م. 1998
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والعموم: ▪ اخلصوص  يف  املنظوم  إ  العقد  بن  أمحد  الدين   القرايف دريس  شهاب 
الدكتور682)ت: حتقيق  ط  / ه (،  مصر،  الكتيب،  دار  هللا،  عبد  اخلتم  ،  1أمحد 

 م. 1999ه / 1420
العريب ▪ للقارئ  مقدمة  اللغة،  الدكعلم  العربية،  :  النهضة  دار  السعران،  حممود  تور/ 

 بريوت، )د، ت(. 
ي،  ه (، حتقيق الدكتور/ مهدي املخزوم170)ت:  الفراهيدي اخلليل بن أمحد    العني: ▪

 والدكتور/ إبراهيم السامرائي، دار اهل ل، )د، ت(. 
املزيدة:   ▪ الواو  يف  املفيدة  بن كيكلدي  الفصول  خليل  الدين  ص ح  سعيد  أبو 

دار البشري، عمان،  ،  ه (، حتقيق حسن موسى الشاعر761)ت:   ئيالعقي  الدمش
 م. 1990ه /1410، 1ط

العربية:  ▪ وسر  اللغة  منصور    فقه  فهمي،  ه 429)ت:  الثعاليب أبو  خالد  حتقيق   ،)
 م.  1418/1998، 1مكتبة اخلاجني، ومطبعة املدن، القاهر ، ط

القرآين ▪ التعبري  يف  للمعَن  الدَللية  الدكتالقرائن  ع:  أطروحة  ور /  اجلبار،  عبد  دوية 
 م. 2006ه /1426دكتوراه، كلية الرتبية للبنات، جامعة بغداد، 

: نوال  هم مقصود اخلطاب القرآينالقرائن السياقية عند األصوليني وأمهيتها يف ف ▪
تيزي وزو،  اللغوية، جامعة مولود معمري  املمارسات  زلل، حبث منشور يف جملة 

 م. 2017(،  39العدد )
، جامعة اجلزائر، ه: عبد اجلبار توامة، أطروحة دكتوراعنوية يف النحو العريب ائن املالقر  ▪

 م. 1995
النحو ▪ يف  الدكتور القرائن  سلي  / :  أبو  القادر  البحث  عبد  جملة  يف  منشور  حبث  م، 

العلمي والرتاث اإلس مي، كلية الشريعة والدراسات اإلس مية، جامعة امللك عبد 
 م. 1979(، 2العزيز، العدد )

العربيةالق ▪ األَساء  يف  النحوية  جامعة  رينة  ماجستري،  رسالة  اجلليل،  عبد  دريد   :
 م. 1997بغداد، كلية الرتبية للبنات، 

بشر عمر   الكتاب: ▪ امللق   أبو  قنرب  بن  عثمان  بن  ه (، حتقيق  180)ت:  بسيبويه و 
 م. 1988ه /1408، 3عبد الس م هارون، مكتبة اخلاجني، القاهر ، ط
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أليب القاسم حممود   زيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،ق التنالكشاف عن حقائ ▪
عمر   الرتاث 538)ت:  الزخمشري بن  إحيا   دار  املهدي،  الراز   عبد  حتقيق  ه (، 

 عريب، بريوت، )د، ت(. ال
إسحا   الالمات ▪ بن  الرمحن  عبد  القاسم  أبو  حتقيق  337)ت:  الزجاجي:  ه (، 

 م. 1985ه / 1405، 2ط الدكتور/ مازن املبارك، دار الفكر، دمشق،
ه (، دار  711)ت:  بن منظور األنصاري مجال الدين حممد بن مكرم    لسان العرب: ▪

 . ه1414، 3صادر، بريوت، ط
معناه ▪ العربية  ومبناهااللغة  )ت:  : ا  متام حسان  الكت ،  1432الدكتور/  عامل  ه (، 

 م.2006ه /1427،  5القاهر ، ط
والوصفية:  ▪ املعيارية  بني  متام    اللغة  )الدكتور/  الثقافة،  1432ت:حسان  دار  ه (، 

 م.1980الدار البيضا ، املغرب، 
األديب:  ▪ والنقد  متام    اللغة  منشور  يف جمل1432)ت:حسان  الدكتور/  مقالة  ة  ه (، 

 م. 1983(، 1(، العدد )4اهليئة املصرية العامة للكتاب، اجمللد ) فصول،
امللحة:  ▪ شرح  يف  املع  اللمحة  باع  سِّ بن  حسن  بن  حممد  الدين  ابمشس  بن  روف 

العلمي 720)ت:  الصائغ البحث  عماد   الناشر:  الصاعدي،  إبراهيم  حتقيق  ه (، 
ا العربية  اململكة  املنور ،  املدينة  اإلس مية،  ،  1ط  لسعودية،ابجلامعة 

 م.  2004ه/1424
ه (، حتقيق  458)ت:بن سيده أبو احلسن علي بن إمساعيل    احملكم واحمليط األعظم: ▪

الدكتور/  فهرسة  ا  مراد كامل،  احلفيان،  عبد  فيصل  والدكتور/  سليم،  السيد  لفتاح 
 م.   2003ه/1424معهد املخطوطات العربية، القاهر ، 

اللغة:  ▪ يف  إمساعيل  احمليط  القاسم  ابلصاح     أبو  املعروف  عباد  عباد بن    بن 
،  1ه (، حتقيق الشيخ حممد حسن آل ايسن، عامل الكت ، بريوت، ط385)ت:

 م. 1994ه / 1414
الفقهي ▪ أمحد    :العام  املدخل  مصطفى  طالزرقااألستاذ  دمشق،  القلم،  دار   ،2  ،

 م. 2004ه / 1425
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ه (،  567)ت:  بأمحد ابن اخلشا: أبو حممد عبد هللا بن أمحد بن أمحد بن  املرجتل  ▪
 م.  1972ه /1392حتقيق علي حيدر، دمشق، 

  ه (، حتقيق الدكتور/ 437)ت:  القيسي مكي بن أيب طال   مشكل إعراب القرآن:   ▪
 م. 1985ه / 1405،  2مؤسسة الرسالة، بريوت، ط، امنحل الضحامت صا

وإعرابه: ▪ القرآن  الزجاج    معاين  سهل  بن  السري  بن  إبراهيم  إسحا   أبو 
حتقيق  311)ت: طه (،  بريوت،  الكت ،  عامل  شليب،  عبده  اجلليل  ،  1عبد 

 م. 1988ه / 1408
لي  حممد عه (، حتقيق أمحد يوسف جنايت، و 207)ت:  الفرا أبو زكراي    معاين القرآن: ▪

 م. 1955ه /1374النجار، دار الكت  املصرية، القاهر ، 
الفقهاء: ▪ لغة  ط1435)ت:  رواسحممد    معجم  بريوت،  النفائس،  دار  ،  1ه (، 

 م. 1985
اللبيب عن كتب األعاريب:م ▪ الدين عبد هللا    غِن  ه (،  761ت:بن هشام )مجال 

الفكر دار  هللا،  محد  علي  وحممد  املبارك،  مازن  الدكتور/  بريو حتقيق  ط،  ،  6ت، 
 م. 1985

: أبو عبد هللا حممد بن أمحد احلسين مفتاح الوصول إَل بناء الفروع على األصول  ▪
مكة املكرمة،    -فركوس، املكتبة املكيةه (، حتقيق حممد علي  771التلمسان )ت:
 م.  1998ه / 1419،  1بريوت، ط -مؤسسة الراين

  العيين مود بن أمحد  دين حم : بدر الاملقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح األلفية ▪
السودان،  855)ت: توفيق  حممد  أمحد  أ.د/  فاخر،  حممد  أ.د/علي  حتقيق:  ه (، 

 م. 2010ه / 1431، 1قاهر ، طد/عبد العزيز حممد فاخر، دار الس م، ال
اللغة: ▪ أمحد    مقاييس  احلسن  فارس أبو  الس م  395)ت:  بن  عبد  حتقيق  ه (، 

 م. 1979ه /1399هارون، دار الفكر، 
حتقيق حممد عبد اخلالق    ، ه (285)ت:    املربدأبو العباس حممد بن يزيد  :  ملقتضبا  ▪

جلنة   اإلس مية،  للشئون  األعلى  اجمللس  األوقاف  وزار   الرتاث عضيمة،  إحيا  
 م. 1995ه /1415،  3اإلس مي، القاهر ، ط
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اللغة ▪ يف  البحث  متام  مناهج  الدكتور/  األجنلو  1432)ت: حسان  :  مكتبة  ه (، 
 . م 1955 املصرية،

ه (، حتقيق حممد احلبي   684)ت:  القرطاجينحازم    منهاج البلغاء وسراج األدَبء:  ▪
 م.  1986،  3ابن خوجه، دار الغرب اإلس مي، بريوت، ط

 املكتبة األزهرية للرتاث، )د، ت(. ،عوىن الدكتور/ حامد ملنهاج الواضح للبالغة: ا ▪
الوايف، ▪ )لألستاذ عباس    النحو  دار امل1398ت:حسن  ،  5القاهر ، ط  عارف،ه (، 

 )د، ت(. 
حممد محاسة عبد  الدكتور/  :  النحو والدَللة، مدخل لدراسة املعَن النحوي الدَلل ▪

 م. 1983، 1دن، القاهر ، طه (، مطبعة امل1437اللطيف )ت:
احملصول ▪ شرح  يف  األصول  إدريس  نفائس  بن  أمحد  الدين  شهاب   القرايف : 

املوجود،684)ت: عبد  أمحد  عادل  حتقيق  نزار  وعلي    (،  مكتبة  معوض،  حممد 
 م. 1995ه / 1416، 1مصطفى الباز، ط

األصول:   ▪ دراية  يف  الوصول  )ت:هناية  األرموي  الدين  حتقيق  715صفي  ه (، 
املكتبة   /الدكتور السويح،  سامل  بن  سعد  والدكتور/  اليوسف،  سليمان  بن  صاحل 

 م.  1996ه /1416، 1التجارية، مكة املكرمة، ط
اَلوامع يف شرح ْج ▪ اجل مهع  الدين  وامع:  ع  ه (، حتقيق  911)ت:السيوطي  ج ل 

 عبد احلميد هنداوي، املكتبة التوفيقية، مصر، )د، ت(. 
العربية   ▪ للجملة  الدَللية  النظرية الوظائف  بني  النحوي  العمل  لعالقات  دراسة 

: الدكتور/ حممد رز  ش عري، تقدمي: د/ عبده الراجحي، مكتبة اآلداب،  والتطبيق
 م.2007/ه 1428،  1القاهر ، ط

 ***** 
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  أول   في  المشكلة   المسائل  تفسير   على   وحاشيته  جني   بن  عثمان  بن  عالي

 تحليلية  دراسة( ه391ت) للفارقي  المقتضب
 
 الصاعدي  مبارك بن مرشود بن صالح. د

 العربية  اللغة كلية – اللغوياتقسم 
  اإلسالمية الجامعة

   هـ 1443  /3  /4: تاريخ قبول البحث   هـ  1442 / 9 /6: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة

  من   حقها   أتخذ   مل  مغمورة  حنوية   شخصية   عن   اللثام   إماطة   إل   البحث  هذا  يهدف
  عند   املشهور   العامل،  جن  بن   عثمان  الفتح   أب   ابن ؛  جن   بن   عثمان   بن   عال   وهو ؛  الدراسة

  املسائل   تفسي   على  حاشيته   خالل   من  الشخصية   هذه  معامل   لرسم؛  واللغويي  النحويي 
 . والتحليل   االستقراء سبيل  البحث   وسلك، املقتضب أول ف  املشكلة

  خالل   من؛  عثمان  بن  عال  حياة  عن   األول  الفصل  حتدث ؛  فصلي   ف  البحث  وجاء
 .  العلمية ومكانته ، املختلفة  حياته جوانب

  للفارقي   املقتضب   أول  ف  املشكلة   املسائل   تفسي   على  عال   حاشية   الثاين  الفصل   وتناول 
 . العلمية  وقيمتها  وشواهدها مصادرها  فأابن ؛ والتحليل ةابلدراس 
 

 .املقتضب، جن ابن، املسائل، عال :الكلمات املفتاحية



 

 

Ali bin Othman bin Gennie and his footnote on the interpretation of the 

problematic issues in the beginning of the almuqtadab for Al-Farqi (d. 391 

A,H) An analytical study 

 

Dr. Saleh bin Marshoud bin Mubarak Al-Saedi 

Department Linguistics- Faculty of Arabic Language 

Islamic university 

 

Abstract:  

This research aims to unveil an obscure grammatical personality that did not 

take the right to study; He is Ali bin Othman bin Gennie; Ibn Abi Al-Fath 

Othman bin Gennie, the famous scholar of grammarians and linguists; To draw 

the features of this character through his footnote on the interpretation of the 

Problem issues in the beginning of almuqtadab, and the research took the path of 

induction and analysis. 

The research came in two chapters; The first chapter talks about the life of 

Ali bin Othman; Through the various aspects of his life, and his scientific status . 

The second chapter dealt with Ali footnote on the interpretation of the 

Problem issues in the beginning of almuqtadab for Al-Farqi by study and 

analysis; He showed its sources, evidence, and scientific value. 

  

key words: Ali, issues, Ibn Gennie, almuqtadab. 
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 : املقدمة
النيب   الذي علم ابلقلم، علم اإلنسان مامل يعلم، والصالة على  احلمد هلل 

 األعظم، وعلى آله وصحبه وسلم.
ع والتنقيب  املغمورين  العلماء  عن  البحث  جماالت  يعد  من  آاثرهم  ن 

 البحث العلمي.    
بن   الفتح عثمان  ابن أب  بن جن،  بن عثمان  العلماء عال  ومن هؤالء 

من أخباره املبثوثة ف  قليل  امسه و عرف عنه إال  مع شهرة أبيه ال ي  جن، الذي  
 .   بعض املصنفات وكتب الرتاجم

العثور ل  هللا  يسر  والتنقيب  البحث  وه  وبعد  له،  حاشية  األثر  على  ي 
ال والنحوالوحيد  الرتاجم  ف كتب  ذكًرا  هلا  أجد  ومل  عليه،  وقفت  اليت    ذي 

 . اطلعت عليها
البحث   أمهية  حياة    ف وتكمن  عن  و الكشف  عثمان  بن  مكانته عال 

 العلمية. قيمتهابيان و  للقارئمعامل حاشيته  وإبراز العلمية، 
 والذي دفعن الختيار هذا املوضوع اآليت:

 فال يعرف عنه إال البيت الذي سأل أابه عنه. من املغمورين  أن هذا العامل .1

 أيني وجدت حاشية له تصلح أن تكون جمااًل للدراسة.  .2

بعض  وجدت   .3 عليها  وقف  آاثرًا  له  أني  إل  تشي  اليت  األقوال  بعض   
 العلماء. 

 .من درس هذه الشخصية وآاثرها العلمية -فيما أعلم  -مل أجد  .4

والطبقات ف    رتاجمما ذكرته املصادر وكتب الويقوم البحث على استقراء  
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ه(  391سائل املشكلة يف أول املقتضب للفارقي )تعايل بن عثمان بن جين وحاشيته على تفسري امل
 دراسة حتليلية 

 د. صاحل بن مرشود بن مبارك الصاعدي 

املقتضب   أول  ف  املشكلة  املسائل  تفسي  على  ودراسة حاشيته  ترمجة عال، 
 دراسة حتليلية.    

 البحث ف مقدمة، وفصلي؛ ومها: وجاء
مخسة   وفيه  وآاثره،  حياته،  جن؛  بن  عثمان  بن  عال  األول:  الفصل 

 مباحث:
 وكنيته، ولقبه. املبحث األول: امسه، ونسبه، 

 املبحث الثاين: مولده، ونشأته، ووفاته.
 املبحث الثالث: شيوخه، وتالميذه. 

 ء العلماء عليه.املبحث الرابع: علمه وثنا
 املبحث اخلامس: آاثره.

املسائل   تفسي  على  جن  بن  عثمان  بن  عال  حاشية  الثاين:  الفصل 
 مباحث:املشكلة من كتاب املقتضب، دراسة حتليلية، وفيه مخسة 

 املبحث األول: وصف نسخة املخطوط.
 املبحث الثاين: نسبة احلاشية لعال بن عثمان.

 ية.شواهد احلاشاملبحث الثالث: 
 .احلاشية املبحث الرابع: مصادر

 املبحث اخلامس: القيمة العلمية حلاشية عال بن عثمان. 
 ثبت املصادر واملراجع.  اخلامتة، وملحق البحث، و مث 
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 بن عثمان بن جين؛ حياته، وآاثره: ول: عايل الفصل األ
 املبحث األول: امسه، ونسبه، وكنيته، ولقبه: 

، (3) ، كنيته أبو سعد (2) ، املوصلي(1) بغدادي هو عال بن عثمان بن جن ال
 ، وهي خالف املشهور عنه.(4) وقيل: أبو سعيد

ونشأته، إال من جهة احلديث    مل تذكر كتب الرتاجم شيًئا عن أسرة عال
الفتح عثمان بن الثالثة علي  مل تزد على  جن، و   عن أبيه أب  أنه أحد أبنائه 

 خوانه.، وال ي علم ترتيبه بي إ(5) وعال وعالء
وهو أشهر أبناء أب الفتح الثالثة، فلم أجد ترمجة لغيه ف كتب الرتاجم،  

،  (6) وذكر حمقق اخلصائص أنه مل ير ذكًرا ف كتب الطبقات واألدب لغي عال
 .(7) ف كتب الطبقاتذا ذكر حمقق احملتسب أن اسم عال وحده يرتدد وك

ه ك نِي ابسم أحد أوالده،  وكنية أبيه أبو الفتح، وهي كنية ال تدل على أني 
ا كنيته قبل زواجه   . (8) ويرجيح أَّني

 
 . 25/306( ينظر: اتريخ دمشق 1)
 . 16/328( ينظر: الواف ابلوفيات 2)
اإلكمال  3) ينظر:  دمشق  2/585(  واتريخ  الرواة  25/306،  وإنباه  األدابء  2/385،  ومعجم   ،

 . 112، 10/28، واتريخ اإلسالم  4/1475
 .16/328، والواف ابلوفيات  5/419ت ممن مل يقع ف الكتب الستة ( ينظر: الثقا4)
 . 4/1589( ينظر: معجم األدابء 5)
 .1/55( ينظر: اخلصائص )املقدمة( 6)
 . 1/7( ينظر: احملتسب )املقدمة(  7)
 .  1/55( ينظر: اخلصائص )املقدمة( 8)
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 د. صاحل بن مرشود بن مبارك الصاعدي 

 املبحث الثاين: مولده، ونشأته، ووفاته: 
 مولده ونشأته: 

أو مكانه، ولعله ولد ف املوصل،    الع  اتريخ مولدكتب الرتاجم    تذكرمل  
 ف مكان إقامة والده ونشأته.

ليه ميكن أن يكون اتريخ  ، وع(1) وذكر الذهيب أنيه توف وعمره مثانون سنة 
 ابلنظر إل اتريخ وفاته واخلالف فيه. ه 378مولده ف سنة  

؛ ألن كتب الرتاجم تذكر أن  سنة  ومخسون فيكون قد و لد وعمر أبيه ست  
وعليه    على الراجح،،  (3) ه239سنة  ، ووفاته ف  (2) ف عمر السبعي ف  أابه تو 

م وفاه322ف سنة    هولديكون  عند  عال  ويكون عمر  أربع عشرة  ،  أبيه  ة 
 سنة.

سمع  ف  وذكرت كتب الرتاجم لعال رحالت وتنقالت بي عدد من املدن؛
  ،(5) ، وانتقل إل دمشق، ومسع من بعض مشاخيه(4) ببغداد من عيسى بن علي

انتقل   فنزهلمث  صور،  مدينة  هباإل  الناس  وأفاد  وقته    ا،،  مشايخ  عن  وروى 
       .(1) صيدا، فسمع منه بعض تالميذه فيها، مث انتقل إل  (6) العراقِيي والشامِيي 

 
 . 10/112( ينظر: اتريخ اإلسالم 1)
 . 1/9، واخلصائص )املقدمة( 2/183والعرب ف خرب من غرب ،  8/715( ينظر: اتريخ اإلسالم 2)
ص3) النحويي  العلماء  اتريخ  ينظر:  و 25(  بغداد  ،  األدابء  13/205اتريخ  ومعجم   ،4/1585  ،

 . 2/132، وبغية الوعاة 17/19وسي أعالم النبالء 
 . 25/207( ينظر: اتريخ دمشق 4)
 . 25/206( ينظر: اتريخ دمشق 5)
 . 2/385واة ( ينظر: إنباه الر 6)
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 وفاته: 
سنة    :، وقيل(3) سنة سبٍع أو مثاٍن ومخسي وأربعمائة ،  (2) بصيداعال  مات  

أو مثان ومخسي وأربعمائة ، (5) اثنتي ومخسي وأربعمائة   سنة   :، وقيل(4) تسع 
 . (6) وله مثانون سنة

   .ه458وعليه يرتجح أن تكون وفاته ف سنة  
 

*** 

 
 ( كما سيبي ذلك عند ذكر تالميذه.1)
 . 16/328يات ، والواف ابلوف10/112( ينظر: اتريخ اإلسالم 2)
األدابء  3) معجم  ينظر:  اإلسالم  4/1475(  واتريخ  الكتب  10/112،  ف  يقع  مل  ممن  والثقات   ،

 . 2/24، وبغية الوعاة 5/419الستة 
 . 16/328( ينظر: الواف ابلوفيات 4)
 . 10/28نظر: اتريخ اإلسالم ( ي5)
 . 10/112( ينظر: اتريخ اإلسالم 6)
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 د. صاحل بن مرشود بن مبارك الصاعدي 

 ثالث: شيوخه، وتالميذه: املبحث ال
 شيوخه:

   تلقى عال علمه عن عدد من العلماء؛ منهم:

 . ه377. أبو علي الفارسي، توف سنة 1 
 .(1) ذ عن أب علي الفارسي وحده أن عال بن عثمان أخ  القفطيذكر 

، وعمره مثانون  ه458وف هذا نظر؛ فكتب الرتاجم تذكر أن وفاته سنة  
تقريًبا، ومع هذا يصعب القول بتتلمذه    ه378ف  عاًما، وعليه فوالدته تكون 

 .   ه377على أب علي الفارسي املتوىف سنة  
ه خلق كثي،  نيُّ، املوصلي، روى عجاخلليل املر  حممد بن  نصر بن أمحد بن .  2

، مسع  (2) جيِ ، مسع عال ابملوصل من نصر بن أمحد املر  ه039توف سنة  
 . (3) منه مسند أب يعلى

علي  3 بن  عيسى  ثبت  .  الوزير، كان  القاسم،  أبو  اجلراح،  بن  عيسى  بن 
 .(4) ه139السماع، صحيح الكتاب، توف سنة  

 .(5) ببغداد من عيسى بن عليعال مسع 
 . ه392  مان بن جن، توف سنة. والده أبو الفتح عث4

 
 . 2/385( ينظر: إنباه الرواة 1)
 .  5/318ينظر: الواف ابلوفيات  (2)
 . 10/28، واتريخ اإلسالم 17/17( ينظر: سي أعالم النبالء 3)
 . 12/515( ينظر: اتريخ بغداد  4)
 . 25/207( ينظر: اتريخ دمشق 5)
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 ة العلوم العربية جمل 
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

  .(1) وأكثر عنه، وتقدم وأفاد هذا العلم ، أخذ العربية عن أبيه
هللا  .  5 عبد  بن  حممد  بن  مث  متام  الرازِي  البجلي  القاسم  أبو  جعفر،  بن 

األصل  ،الدمشقيِ  مغرِب  احلديث،  حفاظ  ف    ،من  دمشق  حمدث  كان 
 .  (3) ، مسع عال منه بدمشق(2) ه 441، توف سنة عصره

 .(4)عن مشايخ وقته العراقِيي والشامِيي  مدينة صوروروى عال ف 
 تالميذه: 

 أخذ عن عال تالميذ؛ منهم:
، األمي، أبو نصر، صاحب كتاب   بن جعفر بن ماكوالعلي بن هبة هللا.  1

والكىن   األمساء  ف  واملختلف  املؤتلف  عن  االرتياب  رفع  ف  اإلكمال 
 .  (5) لكغي ذ ( وقيله947واألنساب، ق تل سنة )

ومسعت    دركته بصيداأبن عثمان بن جىن،    أبو سعد عال))قال ابن ماكوال:  
 .   (6)((منه

السالم  2 عبد  بن  توف سنة  . مكي  ثقة متحرًًي،  القاسم، كان  أبو  الرُّميلي، 

 
 . 2/385رواة ( ينظر: إنباه ال1)
دمشق  2) اتريخ  ينظر:  النبالء  11/43-45(  أعالم  وسي  ابلوفيات  289-291/  17،  الواف   ،

 .  2/87، واألعالم 3/462
 . 25/306( ينظر: اتريخ دمشق 3)
 . 2/385( ينظر: إنباه الرواة 4)
 .18/576( ينظر: سي أعالم النبالء 5)
 . 2/585( ينظر: اإلكمال 6)
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ه(  391سائل املشكلة يف أول املقتضب للفارقي )تعايل بن عثمان بن جين وحاشيته على تفسري امل
 دراسة حتليلية 

 د. صاحل بن مرشود بن مبارك الصاعدي 

 .(2) ، أخذ احلديث عن عال جبامع صيدا (1) ه 249
 الناسخ. ة. حفاظ بن سالم 3

ج بن  عثمان  بن  عال  عن  عال(3) ن حكى  وأنشده  الشريف    ،  شعر  بعض 
 . (4) الرضي 

، حديث بدمشق عن أب  أبو بكر،  أمحد بن عبد هللا الرويدشيت األصبهاين.  4
 .(5) سعد عال بن عثمان بن جن

ف البلدان  وجاء  الرويدشيت  معجم  أمحد  ترمجة  أب:  ف  عن  حديث    أنه 
 .(7) ، وكذلك ف نسبة ومنسوب(6) سعد علي بن عثمان بن جن

ولعله تصحيف؛ فالذي اشتهر بكنية أب سعد هو عال بن عثمان، كما  
الروي هللا  عبد  بن  أمحد  أن  على  نصيت  الرتاجم  على  أن كتب  تتلمذ  دشيت 

 .(8)عال
يشر   مل  وإن  احلموي  ًيقوت  نص  نقل  ومنسوب  نسبة  وصاحب كتاب 

 إليه. 

 
 . 5/403( ينظر: شذرات الذهب 1)
 . 2/418، وبغية الوعاة 25/306( ينظر: اتريخ دمشق 2)
 . 14/406( ينظر: اتريخ دمشق 3)
 .      7/199، وخمتصر اتريخ دمشق 14/406ظر: اتريخ دمشق ( ين4)
 . 3/105، ومعجم البلدان 25/306( ينظر: اتريخ دمشق 5)
 . 3/105( ينظر: معجم البلدان 6)
 . 440( ينظر: نسبة ومنسوب ص7)
 .  25/306ينظر: اتريخ دمشق ( 8)
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 ة العلوم العربية جمل 
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

نزيل  .  5 الصوف  الشيازي  الرمحن  عبد  بن  حممد  بن  الرمحن  أبو  ،  صورعبد 
 .(1) ، روى عن عال بن عثمان بن جنطالب

، صاحب التصانيف  اخلطيب التربيزي بن حممد، أبو زكرًي،  حيىي بن علي  .  6
ف  حن وامللخص  والقواف،  العروض  ف  والواف  العشر،  القصائد  شرح  و: 

 .(2) ه 250إعراب القرآن، توف سنة 
ف غي موضع؛    هوروى عن،  (3) قرأ بصيدا على عال بن عثمان بن جن

 .(4) نقل بعًضا منها عنه تلميذه اجلواليقي
 

*** 

 
 . 25/306( ينظر: اتريخ دمشق 1)
 . 2/338وبغية الوعاة  ،2/224( ينظر: املختصر ألب الفداء 2)
 . 257( ينظر: املستفاد من ذيل اتريخ بغداد ص3)
 . 375، واملعرب ص30( ينظر: شرح أدب الكاتب ص4)
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ه(  391سائل املشكلة يف أول املقتضب للفارقي )تعايل بن عثمان بن جين وحاشيته على تفسري امل
 دراسة حتليلية 

 د. صاحل بن مرشود بن مبارك الصاعدي 

 املبحث الرابع: علمه وثناء العلماء عليه: 
 علمه: 

أعال  كان   الفتح  مثل  أب  جن  بييه  أديبً حنوًيً بن  جيد    اخلط  حسن  ا 
 . (1) طالضيب

اخلط حسن  أوالده  بتعليم  جن  بن  الفتح  أبو  ع ن  أنه (2) وقد  ويبدو   ،
هلم طريقة ف اخلط ي عرف هبا خطهم  ته اخلاصة ف اخلط، فصار  عليمهم طريق

طاهر، خطيب    من خط غيهم؛ ذكر القفطي ف ترمجة هاشم بن أمحد، أب
حلب أنه رأى ف تركته املخلفة عنه كتاب سيبويه يشبه أن يكون خبط أحد  

 .(3) ولدي عثمان بن جن 
أب  من تصانيف  و ،  (4)نهواها عر ا من تصانيف أبيه و ثيً ك  خبطِيه  عالكتب  

اليت كتبها  الفتح   جن  بن  عالعثمان  مدد  خبطه    ابنه  ف  رسالة  كتاب 
أب   إل  املدات كتبها  ومقادير  الطربي  األصوات  أمحد  بن  إبراهيم  إسحاق 

 .(5) مقدارها ست عشرة ورقة 
القزوين:    عالوروى   قال  أبيه؛  من كتب  ف  و ))كثيًا  )اللمع(،  كتاب 

،  جن النحوي  امللوك(، كالمها ألب الفتح عثمان بن  النحو، وكتاب )تصريف 

 
 16/328( ينظر: الواف ابلوفيات 1)
 . 4/1589( ينظر: معجم األدابء 2)
 . 3/355( ينظر: إنباه الرواة 3)
 16/328( ينظر: الواف ابلوفيات 4)
 .  4/1600ء ( ينظر: معجم األداب5)
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 ة العلوم العربية جمل 
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

أرويهما بطرٍق، منها: عن حممد بن يوسف بن حممد الشافعي إجازًة، عن أب  
البغدادي، عن أب الفضل حممد بن انصر  احل سن علي بن احلسي بن علي 

بن حممد بن علي األديب، عن أب زكرًي حيىي بن علي اخلطيب التربيزي، عن  
 . (1) ((اجن، عن أبيه، رمحهم هللا مجيعً   عثمان بنعال بن 

من الرواية عن أبيه؛ فروى نصوًصا بعضها مثبت ف كتب    وقد أكثر عال 
ابن أب    أبيه  اجلواليقي عن شيخه  نقل  موجود؛  وبعضها غي  املطبوعة،  جن 

عن عال القزوين  اخلطيب  ف    زكرًي  الالم  أني  أبيه:  عن  جن  بن  عثمان  بن 
ا ف  (2)َّزئ رئُّٱالزماني" غي الالم ف قوله تعال:    حدُّ   آلن  قوهلم: "ا ؛ ألَّني

"الر  قوهلم:  ف  مبنزلتها  الزماني"  حدُّ  "اآلن   أي  قوهلم:  املرأة"،  من  أفضل  جل 
 .(3)هذا اجلنس أفضل من هذا اجلنس

ف  مثبت بنصه ف اخلصائص ف "ابب    وهذا النص الذي ن قل عن عال
 .(4) مبا جيوز ف القياس" امتناع العرب من الكالم 

القزوين عن عال اجلواليقي عن أب زكرًي اخلطيب  بن عثمان عن    ونقل 
 .(5) يق، والشيوذنيق والشيو َذق ابلشي معجمة السُّوَذانيق والسيو َذنَ أبيه: 

 
 . 1/409( ينظر: مشيخة القزوين 1)
 . 71( البقرة: 2)
 . 30( ينظر: شرح أدب الكاتب ص3)
 . 1/395( ينظر: اخلصائص 4)
 . 375( ينظر: املعرب ص5)
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ه(  391سائل املشكلة يف أول املقتضب للفارقي )تعايل بن عثمان بن جين وحاشيته على تفسري امل
 دراسة حتليلية 

 د. صاحل بن مرشود بن مبارك الصاعدي 

املطبوعة جن  ابن  ف كتب  أجده  مل  النص  يزيد،  وهذا  مما    املنقول  وهذا 
 أمهية وعناية. 

ث بصيدا عن الوزير أب القاسم عيسى بن  حدي حاديث؛  روى بعض األو 
علي بن عيسى بن داود بن اجلراح بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن  

  ئةي لى مي ه عَ وكَ ل  مَم    بَ اتَ كَ   ن  قال رسول هللا صليى هللا  عليه وسليم: "مَ   جده قال:
 .(1) قيق" هو رَ اٍق فَ وَ أَ  شري ي عَ ا غَ اهَ أدي فَ  وقيِيةٍ أ  

ابلنظر إل مشاخيه وتالميذه؛    (2) عال بن عثمان من احملدثي   أني   ويظهر
 فجلهم حمدثون.

ه قرأ خبط اجلواليقي عن  الشعر وأنشده؛ ذكر ًيقوت احلموي أن  عال وروى  
أب   أنشدان  قال:  جن  بن  عثمان  بن  عال  أنشدان  قال:  التربيزي  زكرًي  أب 

 لنفسه: 
 بي تبي احلسَ منيفي مرا       بي األدَ  لي ائي لو شََ وح  

 عقائل  ع قلةي اإلربي         مفاخر ه  أخي فخرٍ               
 .(3) إل آخر أبياٍت عددها أربعة وستون بيًتا

: أنشدين أبو سعد عال بن عثمان  بن سالمة الناسخ  حفاظتلميذه  قال  و 
 : (1) بن جن قال: أنشدين الرضي لنفسه

 
 . 11/245، وخمتصر اتريخ دمشق 25/206( ينظر: اتريخ دمشق 1)

 )ت د. بشار(.  539/ 2، و 1260)ت شاكر(، برقم  3/552واحلديث ف سنن الرتمذي       
 .1/56( ينظر: اخلصائص )املقدمة( 2)
 .1594-4/1591( ينظر: معجم األدابء 3)
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 ة العلوم العربية جمل 
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 ( 2) الذَ والعَ  ومَ اللي  يكي في  يع  طي وي           م ك  دَ ـــ ه  َــ ع ون  ــــــ خَي   يهي بي سَ ــــ حَت  اَل   
 ال بي ا قَ مَ  واك إليهي ي هَ اشي وَ          هت  جَ ه  م   تي أن  وَ  تي أن   تي ن  و ك  لَ 

قال   قوله:  من  وأكثر  جن،  بن  الفتح  أب  تالميذ  أحد  الرضي  والشريف 
 .  (3) شيخنا أبو الفتح بن جن

؛  ا على يد أب الفتح بن جنوال يبعد أن يكون معاصًرا لعال، تتلمذا معً  
 . ألني عال مالزم ألبيه طول حياته

القفطي:    عالول قال  ب))شعر؛  أمحد  خبط  جزء  ظهر  على  من  ن  ونقلت 
أنشدين   يِ عل اثبت:  عل  بن  بن  هللا  عبد  بن  جعفر  حممد  أبو  بن    ي الشيخ 

أنشدين قال:  عال  املفيد،  سعد  جِن   أبو  بن  عثمان  بن    بن  الفتح  أىب  ولد 
   ر لنفسه:صو ب جن

ي اَل أَ          ياسي قَ ممِا أ    يقاري فَ مَ  يب  شَ فَ          ايتي يَ ى حَ قَ ش  ا أَ مَ    ِلي
 يسي أرَ   وقَ فَ   ح  لَ س  تَ  هري الدي   ول  ط  ف          ءً وات دَ ربي شَ  ي العي وَ طَ  أني كَ 

 أيضا لنفسه مبنزله بصيدا:  قال: وأنشدين
 اري صَ م  األَ  ري ائي سَ  ا في رً د  قَ   ه  ن  مي         نَ د  أَ  يني عَ ى بي رَ  أَ اَل   زل  ن  مَ        
 اري كَ ف  األَ   ب  ائي رَ غَ  يسي م  أ   يَ حي          ي ائي طَ وي وَ   ة  حَ ق  فَـ  يهي ى في شي ر  فَـ       
 .(1)((اري الفَ  ابي تَ عي  في   ت  ق  يهَ فَ تَـ  سي         ا ن الني ا مي يسً ني أَ  د  جي  أَ ا ملَ إذَ وَ 

 
 . 7/199، وخمتصر اتريخ دمشق 14/406( ينظر: اتريخ دمشق 1)
 ، ورواية الديوان: 2/197الشريف الرضي  ( البيتان من الكامل، ديوان 2)

 ل  العذال ال حتسبيه وإن أسأتي به       ي رضي الو شاَة ويقب      
 . 350، 264، 80، 41( ينظر: اجملازات النبوية ص3)
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ه(  391سائل املشكلة يف أول املقتضب للفارقي )تعايل بن عثمان بن جين وحاشيته على تفسري امل
 دراسة حتليلية 

 د. صاحل بن مرشود بن مبارك الصاعدي 

 .(2) وكان عال بن عثمان حيدث ويعلم العربية ف صور وصيدا
 ثناء العلماء عليه: 

قال أبو الربكات ابن السقطي:  ومساعه؛  عال  ا على علم  أثىن العلماء كثيً 
 . (3)((اكان مساعه صحيحً ))

احلموي:  وق ًيقوت  وعالال  علِي  الولد  من  جن  البن  وعالء،    وكان 
وكلهم أدابء فضالء قد خِرجهم والدهم وحِسن خطوطهم، فهم معدودون ف  

 . (4)حسن اخلطالصحيحي الضبط و 
 .(5) : "كان حنوًًي أديًبا حسن اخلط"وقال ًيقوت احلموي

  .(6) "فاضاًل قرأ على أبيه ا أديبً  كان"وقال ابن النجار: 
 .(7) قال الذهيب: "كان أديًبا فاضاًل، أخذ عن أبيه، وهو صحيح السماع"

: سألت أاب زكرًي التربيزي إمام عصره  قوله  السلفينقل ًيقوت احلموي عن  
ال   ف له: قد رأيت أاب  ببغداد، فقلت  ل بن عثمان بن  اعالء ابملعرة وعاللغة 

بصور املوصلي  ابلبصرة  ،جن  بب  ،والقصاِب  برهان  من  وابن  وغيهم  غداد 

 
 . 10/28. وينظر: اتريخ اإلسالم 386و 2/385( ينظر: إنباه الرواة 1)
اتريخ دمشق  2) ينظر:  العر 25/306(  واتريخ األدب  الدول واإلمارات  ،  ضيف )عصر  لشوقي  ب 

 . 86الشام( ص
 . 5/419( ينظر: الثقات ممن مل يقع ف الكتب الستة 3)
 .  4/1589( ينظر: معجم األدابء 4)
 . 4/1475( معجم األدابء 5)
 . 5/419( ينظر: الثقات ممن مل يقع ف الكتب الستة 6)
 . 10/112( اتريخ اإلسالم 7)
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 ة العلوم العربية جمل 
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

األدابء فمن املفِضل من بينهم؟ قال: هؤالء أئمة ال يقال هلم أدابء، وأفضل  
 .(1) من رأيته ممن قرأت عليه أبو العالء

نصِي   وجاء عثمان"السابق:  ًيقوت    ف  بن  يدل  و   "علي  تصحيف؛  هو 
أورده ابن  ، وما  (2)  عن معجم شيوخ السلفيذكره ابن الدمياطي نقاًل عليه ما  

 .(3)  نقاًل عن عيسى بن عبد العزيز اللخمي عن السلفي العدمي
النحوي ابن النحوي، كان مثل  ))قال السيوطي ف ترمجة عال بن عثمان:  

 .(4) ((حسن اخلط، جيد الضبطأبيه، حنوًًي أديًبا، 
 

*** 

 
 .  1/305( ينظر: معجم األدابء 1)
 . 258( ينظر: املستفاد من ذيل اتريخ بغداد ص2)
 . 2/878( ينظر: بغية الطلب ف اتريخ حلب 3)
 . 2/24( بغية الوعاة 4)



 

 
222 

ه(  391سائل املشكلة يف أول املقتضب للفارقي )تعايل بن عثمان بن جين وحاشيته على تفسري امل
 دراسة حتليلية 

 د. صاحل بن مرشود بن مبارك الصاعدي 

 املبحث اخلامس: آاثره: 
الرتاجم    تشرمل   شيءٍ كتب  إل  عليها  اطلعت  عال  من   اليت  ومل  آاثر   ،

 كتب املؤلفي شيًئا من ذلك.  حتفظ له
 وال ي عرف له إال ما ذكره ابن عقيل من سؤاله عن إعراب قول الشاعر: 

 (1) ني زَ احلَ وَ  مِي هلَ ي ابي ضي قَ نـ  ٍن        يَـ مَ ى زَ لَ وٍف عَ أس  مَ  ي  غَ 
وقد سأل أبو الفتح بن جن ولده  ))وف عبارة ابن عقيل لبس؛ إذ قال:  

 .(2)((عرابهعن إعراب هذا البيت، فارتبك ف إ
واحلقيقة أني السائل ولده عال، هو الذي سأل أابه عن هذا البيت، كما  

 .، ولعله خطأ من النساخ(3) ورد ف املصادر األخرى 
ا نقله بعض العلماء إشارة إل أني له خمطوطًا؛ قال هباء  دت فيملكن وج

غفر    -يقول امللتجئ إل هللا جلت قدرته حممد النحاس  ))الدين بن النحاس:  
كل    -رمحهم هللا    -: وجدت خبط اإلمام عال بن عثمان بن جن  -هللا له  

 .(4) ((وكالم غيه -  رمحه هللا-ما صورت ه ف تعليق مجعه من كالم أبيه 

 
اللبيب  1) )مغن  نواس  ألب  نسب  املديد،  من  البيت  واخلزانة  2/886،  1/211(   ،1/346  ،)

 وليس ف ديوانه. 
 . 1/192( شرح ابن عقيل 2)
 . 3/278، والتذييل والتكميل 405( ينظر: تذكرة النحاة ص3)
 /أ. 41( حاشية عال على تفسي املشكل من أول املقتضب ل4)
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 ة العلوم العربية جمل 
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

وجدت خبط بعض شيوخنا، قال: وجدت خبط اإلمام  ))وقال أبو حيان:   
رضي هللا    -بن عثمان بن جن ف جمموع له ما صورته: سألت أب    (1)عال
 .(2) ((عن إعراب بيٍت مري ب... -عنه 

جد خبط الشيخ هباء الدين  قال أبو حيان: وو  ))وقال ابن عمار املالكي:  
 ما نصه: وجدت  خبط عال بن عثمان بن   - تعال  رمحه هللا  -بن النحاس  

 .(3) ((جن: حكى أبو جعفر بن النحاس قال: ...
بن لعال  أني  على  دليل  النقوالت  بيده،    فهذه  خطها  خمطوطات  عثمان 

 وكلها من طريق هباء الدين بن النحاس، شيخ أب حيان. 
الدي هباء  أني  الرتاجم  بعض كتب  ذكرت  فقد  ذلك  ف  غرابة  بن  وال  ن 

 . (4) سةالنحاس كان حيب اقتناء الكتب، وأنيه اقتىن كتًبا نفي
ومنها عثمان،  بن  عال  ما كتبه  النفيسة  الكتب  من  اقتناه  مما    فلعل 

تفسي   على  وسيأيت    ة املشكلاملسائل  حاشيته  للفارقي،  املقتضب  أول  ف 
 احلديث عنها مفصاًل مبشيئة هللا. 

 
*** 

 

 
 : جال، وهو تصحيف. 405كرة النحاة ص( ف تذ 1)
 . 405( تذكرة النحاة ص2)
 . 247( مفتاح السعيدية ص3)
 . 1/13( ينظر: بغية الوعاة 4)
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ه(  391سائل املشكلة يف أول املقتضب للفارقي )تعايل بن عثمان بن جين وحاشيته على تفسري امل
 دراسة حتليلية 

 د. صاحل بن مرشود بن مبارك الصاعدي 

ئل عثمان بن جين على تفسري املسا الفصل الثاين: حاشية عايل بن 
 املشكلة يف أول املقتضب، دراسة حتليلية: 

 املبحث األول: وصف املخطوط: 
(  111كورًيل ذات الرقم )اثين  احلاشية على نسخة مكتبة األس  جاءت

 (.ه391من كتاب تفسي املسائل املشكلة ف أول املقتضب للفارقي )ت
ورقتي   أي  صفحات؛  مخس  ف  احلاشية  صفحة  وتقع  ف كل  ونصف، 

مخس وعشرين  و عشرين    بي كل سطر  ، والكلمات ف  يًبامثانية عشر سطًرا تقر 
 كلمة. 

 بعضه طمس ألسطر  كتبت احلاشية خبط نسخي واضح ف معظمه، وف
 كاملة. 

األربعة  الصفحة  هوامش  على  احلاشية  وأسفلها    ك تبت  الصفحة  )أعلى 
طر وذهاب أجزاء كثية  جعلها عرضة لطمس بعض األس   وهذا ما  وجانبيها(؛

 جعل من الصعب حتقيقها وقراءة كل نصوصها. و  ،منها
واسم  يظهر أَّنا كتبت خبط هباء الدين حممد بن النحاس، وقد صريح ابمسه 

 صاحب احلاشية. 
النحاس  بدأها   "حاشية"ابن  ف  (1) بقوله:  احلاشية  إكمال  على  وينبه   ،

بقوله: اآلخر  األ   الوجه  الوجهة  ف  احلاشية  انتهت  (2)خرى""متام  وإذا   ،

 
 /أ. 41لحاشية عال ( ينظر: 1)
 /أ. 42لحاشية عال ( ينظر: 2)
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 ة العلوم العربية جمل 
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

متام احلاشية ف  يتلوه ، و"(1) الصفحة قال: "تتمة احلاشية ف الصفحة األخرى"
: "متت احلاشية وهلل احلمد  احلاشية بقوله، ونبيه على َّناية  (2) الصفحة األخرى"

 .(3) واملنة وصلواته على سيدان حممد وآله وصحبه وسالمه"
 املبحث الثاين: نسبة احلاشية لعايل بن عثمان بن جين: 

مل تذكر كتب الرتاجم أن لعال بن عثمان حاشية أو تعليقات على كتاب  
 ها أحد من العلماء.تفسي املسائل املشكلة ف أول املقتضب، ومل ينقل عن

وقد صريح ابن النحاس بنسبة هذه احلاشية إل عال بن عثمان بن جن  
:  -غفر هللا له    -يقول امللتجئ إل هللا جلت قدرته حممد النحاس  ))إذ قال:  

كلي ما صورت ه ف    -رمحهم هللا  -وجدت خبط اإلمام عال بن عثمان بن جن  
 .(4)((وكالم غيه... - رمحه هللا  -تعليق مجعه من كالم أبيه 

من   غيه  وكالم  أبيه  من كالم  مجعها  لعال  هذه  فاحلاشية  هذا  وعلى 
 اء، واجلمع من التأليف.العلم

 
*** 

 

 
 /ب. 41لحاشية عال ( ينظر: 1)
 /ب 42لحاشية عال ( ينظر: 2)
 /أ. 43لحاشية عال ( ينظر: 3)
 /أ.  41ر: حاشية عال ل( ينظ4)
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ه(  391سائل املشكلة يف أول املقتضب للفارقي )تعايل بن عثمان بن جين وحاشيته على تفسري امل
 دراسة حتليلية 

 د. صاحل بن مرشود بن مبارك الصاعدي 

 املبحث الثالث: شواهد احلاشية:
من    وجدت  واآلخر  الكرمي،  القرآن  من  أحدمها  شاهدين؛  احلاشية  ف 

 الشعر: 
 القرآن الكرمي:من 

ااستشهد   واملوصوف  على  الصفة  وبي  عليه  واملقسم  القسم  بي  لفصل 
 خل.   خن حن جن مم خم.  جم هل  مل خلُّٱبقوله تعال:  

 .(1) َّىل مل

بي    ففصل  وفصل  لقسم(  )وإنه  تعال:  بقوله  عليه  واملقسم  القسم  بي 
الصفة واملوصوف بقوله تعال: )لو تعلمون( مث أتى جبواب القسم بعد الفصل  

 .(2) قرآن كرمي(وفصل الفصل فقال تعال: )إنه ل
 الشعر:من 

لفصل بي الصفة واملوصوف ابملعطوف وهو أجنيب منهما  على ااستشهد  
 بقول لبيد:

ََقتـ ه م  ابلثـيَلل   وإًيدٍ          َلق نا ف م راٍد َصل قًة  َفصَ   ( 3) َأحل 
 .(4) نهماعففصل بي الصفة واملوصوف ابملعطوف وهو أجنيب       

 
 . 77-75( الواقعة: 1)
 /ب. 41( ينظر: حاشية عال ل2)
 ، ورواية الديوان:  146( البيت من الرمل، للبيد بن ربيعة، ف ديوانه ص3)

 ...                    وص داٍء أحلقتهم ابلثلل .....................     
 ، ومراد، وصداء، وإًيد قبائل.  2/396 ، واخلصائص 1/702وكذا ف املسائل البصرًيت      

 /ب. 41( ينظر: حاشية عال ل4)
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 ة العلوم العربية جمل 
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 املبحث الرابع: مصادر احلاشية:
ه أو ابلعلماء الذين أخذ  مل يصريح عال ابملصادر اليت نقل عنها ف حاشيت

فيه قواًل عن أب بكر بن اخلياط، وهو العامل  نقل    ( 1) عنهم إال ف موضع واحد
  الوحيد الذي صريح ابلنقل عنه بسنده. 

عال   مبصادر  النحاس  ابن  الدين  هباء  حاشيتهوصريح  تعليق ))  بقوله:  ف 
 .(2) ((وكالم غيه - رمحه هللا -الم أبيه مجعه من ك 

استشهاده   ف  أببيه  أتثره  وجو ويظهر  القسم  بي  الفصل  على  ابه، ابآلية 
اخلصائص  ف  جن  ابن  هبا  استشهد  فقد  واملوصوف،  الصفة  ، (3) وبي 

لبيد  واستشهاده   فقد    على ببيت  ابلعطف؛  واملوصوف  الصفة  بي  الفصل 
 .      (5) ، واحملتسب (4) خلصائصاستشهد به أبو الفتح بن جن ف ا

 
*** 

 
 /ب. 42( ينظر: حاشية عال ل1)
 /أ. 41( ينظر: حاشية عال ل2)
 . 1/335( ينظر: اخلصائص 3)
 . 2/398( ينظر: اخلصائص 4)
 . 2/250( ينظر: احملتسب 5)
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ه(  391سائل املشكلة يف أول املقتضب للفارقي )تعايل بن عثمان بن جين وحاشيته على تفسري امل
 دراسة حتليلية 

 د. صاحل بن مرشود بن مبارك الصاعدي 

 املبحث اخلامس: القيمة العلمية حلاشية عايل بن عثمان:  
 اشية عال بن عثمان وقيمتها العلمية ف أمور منها:تكمن أمهية ح

أَّنا حاشية على كتاب تفسي املسائل املشكلة ف أول املقتضب الذي مل   -
 ينل حظه من الدراسة والتعليقات.

لعال بن عثمان بن جن الذي تتلمذ على يد أبيه وأفاد    أني هذه احلاشية  -
ية مستفادة من أبيه كما  من علمه وفلسفته، وال يبعد أن تكون هذه احلاش

 ذكر ابن النحاس ف أول احلاشية.

أول   - ف  املشكلة  املسائل  تفسي  ملؤلف كتاب  معاصرة  احلاشية  هذه  أن 
سنة   توف  فالفارقي  عثمه391املقتضب؛  بن  وعال  توف  ،  جن  بن  ان 

احلاشية  ه458سنة   هذه  ف  ابنه  منه  أفاد  الذي  جن  بن  الفتح  وأبو   ،
 . ه392توف سنة 

احلاشية نقل عن عامل مل تصل إلينا مصنفاته؛ فقد نقل عال ف حاشيته  ف   -
اليد   عن  اإلخبار  ف  أوله،  ط مس  بسند  اخلياط  بن  بكر  أب  عن  قواًل 

بزيدٍ  مررت  قولك:  "من  والالم،  تقول:  ابأللف  وأنك  عمرو  يد  ف  يده   
 أجد  ، ومل(1)املار أان بزيٍد وهي ف يد عمرو يد ه، فتلحق اهلاء ف اإلخبار"

ابن اخلياط قواًل ف   اليت اطلعت عليها من نسب إل  النحويي  ف كتب 
النحوية وآراءه  اخلياط  ابن  درس  من  يذكره  ومل  املسألة،  وابن  (2) هذه   ،

ذك الذين  العلماء  من  ف  اخلياط  مصنفات  هلم  أن  الرتاجم  رت كتب 
 

 /ب. 42( ينظر: حاشية عال ل1)
 . 59-40وية والصرفية ص(  ينظر: ابن اخلياط وآراؤه النح 2)
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 ة العلوم العربية جمل 
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 ، ومل تصل إلينا.   (1) النحو

من كتاب تفسي املسائل املشكلة    وقعت هذه احلاشية على املسألة السابعة  -
املعطَيه درمهًا   املكرَم  الشامَت  "الضارَب  املربد:  قول  املقتضب وهي  أول  ف 

زيد   غالم ه  طعاَمه  اآلكل   أكرَم  سوطًا  أخوك  داره  ف  خالٍد    القائم   عمًرا 
أخوك" هللا  عبَد  فقد  (2) بكًرا  تفسيها؛  ف  الفارقي  أطال  مسألة  وهي   ،

سبعً  قاله  (3) صفحة  وتسعي   ا بلغت  ما  على  احلاشية  هذه  وأضافت   ،
 الفارقي ف تفسي هذه املسألة وتوجيهها: 

ف   .1 اخلوض  دون  للمسألة  خمتصر  بتصحيح  جاء  عثمان  بن  عال  أن 
وج على  اإلعرابية  بعد  ))هي:  التوجيهات  اليت  األمساء  تقر  أن  أحدمها: 

وإن   يصح  أتويل  على  وحتملها  النصب  من  عليه  ماهي  على  غالمه 
إل  خ األبدال  وتنقل  إعراهبا  على  تقرها  أن  والثاين:  إعراهبا،  بي  الفَت 

الذي   ابألجنيب  الفصل  من  الصالت  وتسلم  هبا  تصح  اليت  مواضعها 
 .(4)((يفسدها

ه قبل التشاغل ابلكالم عن املسألة بيان نوع  ذكر عال أن مما يقدم ذكر  .2
والالم؛ واأللف  ابلذي  عنها  رب  خي  اليت  اجملتلبة  أمساء    األمساء  منها  وأن 

 
( حنو: كتاب النحو الكبي، وكتاب املوجز ف النحو، وكتاب املقنع ف النحو. ينظر: إنباه الرواة  1)

 .  1/48، وبغية الوعاة 5/2309، ومعجم األدابء 3/54
 . 155، وتفسي املسائل املشكلة ف أول املقتضب للفارقي ص1/23ينظر: املقتضب  (2)
 . 251 -155سائل املشكلة ف أول املقتضب ص( ينظر: تفسي امل3)
 /أ.42/ب، و41لحاشية عال ( ينظر: 4)
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ه(  391سائل املشكلة يف أول املقتضب للفارقي )تعايل بن عثمان بن جين وحاشيته على تفسري امل
 دراسة حتليلية 

 د. صاحل بن مرشود بن مبارك الصاعدي 

 مستعارة جتري جمرى األمثلة، وغي مستعارة.

عال   .3 من  على  استشهد  بشاهد  واملوصوف  الصفة  بي  الفصل  صحة 
 القرآن الكرمي وآخر من الشعر.

مرجع الضمائر، وذكر أن اهلاء ف طعامه ال ترجع  بيي عال ف حاشيته   .4
 .(1) د إل مرجع اهلاء ف غالمه، وفصيل ف ذلك ابختصار مفي

بيي عال ما جيوز تقدميه وما ال جيوز تقدميه؛ ألنيه يؤدي إل الفصل بي   .5
 .(2) املتالزمي 

 
*** 

 

 
 /أ.42/ب، و41لحاشية عال ( ينظر: 1)
 /أ.43/ب، و42لحاشية عال : ينظر( 2)
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 ة العلوم العربية جمل 
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 اخلامتة:
 ها:خلص هذا البحث على وجازته إل مجلة من النتائج؛ كان من أمه 

ونقل    لعال أني   .1 العلماء  بعض  عليها  وقف  الرتاجم  تذكرها كتب  مل  آاثرًا 
 . تعليقات على مسائل ومؤلفاتعنها، وهي ف الغالب 

عال من احملدِيثي إضافة إل علمه ف النحو؛ يدل على ذلك شيوخه  أني   .2
 . وتالميذه لكن كتب الرتاجم مل تسعفنا مبروًيته كلها

تفسي  .3 على  حاشية  من    لعال  مجعها  املقتضب  أول  ف  املشكلة  املسائل 
 كالم أبيه وغيه من العلماء وقد صرِيح ببعضهم.  

ة عال على تفسي املسائل ف أول املقتضب مع صغرها ذات قيمة  حاشي .4
 .علمية يدل عليها ما ذ كر ف موضعه من البحث

 وختاما: هللا أسأل أن يقدم هذا البحث جديدا، وأن يلقى القبول. 
والتابعي   وصلى أمجعي،  وصحابته  وآله  حممد،  نبينا  على  وسلم  هللا 
 إبحسان. 
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ه(  391سائل املشكلة يف أول املقتضب للفارقي )تعايل بن عثمان بن جين وحاشيته على تفسري امل
 دراسة حتليلية 

 د. صاحل بن مرشود بن مبارك الصاعدي 

 ملحق البحث: 
( من خمطوط )تفسي املسائل  41حة األول من احلاشية، وهي اللوحة الـ)اللو 

 املشكلة ف أول املقتضب(:  
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 ة العلوم العربية جمل 
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 ثبت املصادر واملراجع 
وامل - العرب  من  والنساء  الرجال  ألشهر  تراجم  قاموس  واملستشرقي:  األعالم  ستعربي 

 م. 2002، دار العلم للماليي، بيوت، 15للزِيركلي، ط
االر  - رفع  ف  واألنساب:  اإلكمال  والكىن  األمساء  ف  واملختلف  املؤتلف  عن  تياب 

 ، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، د.ت.  1لألمي احلافظ ابن ماكوال، ط
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 المنفلوطي  لمصطفى النظرات كتاب في  النقدية  اآلراء

 
 بن عتيقد. إبراهيم بن عبد هللا 

 اآلداب كلية – قسم اللغة العربية
  جامعة الملك سعود

  هـ 1442/ 6/ 11تاريخ قبول البحث:    هـ 1442/ 4/ 8تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة:  

املقالة األدبية، ومل   األدبية أبنه أحد رواد  الدراسات  املنفلوطي يف  ُعرف مصطفى لطفي 
 ابإلسهامات النقدية. يعرف عند أكثر القراء 

وجاء هذا البحث ليسلط الضوء على آرائه النقدية، ويربزها، ليتعرف القراء على جهوده   
النقدية املتنوعة، حيث كانت له آراء يف املفاهيم كمفهوم الشعر والبيان واجلمال، وإسهامات 

والصدق والغموض،  والوضوح  والصنعة،  والطبع  واملعىن،  نقدية كاللفظ  قضااي  والكذب،    يف 
واألخالق وااللتزام األديب، إىل جانب رأيه يف أدوات األديب ومقوماته، ورأيه يف عدد من شعراء 

 عصره وكّتابه.
 

 املنفلوطي، النقد األديب، الشعر، البيان، املقالة.الكلمات املفتاحية: 
 



 

 

The Critical Opinions in the Book of Alnadharat by Mustafa Al-Manfaloti 

 

Dr. ebrahim Abdullah bin ateeq 

Department of Arabic Language and Literature - College of Arts 

King Saud University 

 

Abstract:  

Mustafa Lutfi Al-Manfalouti was known in literary studies as one of the 

pioneers of the literary essays. But, little is known among his many readers for his 

critical contributions . 

This research came to shed light on his critical views and also to highlight 

them. This is to afford readers to get acquainted with his various critical efforts, 

where he had views on concepts such as the concept of poetry, proclamations and 

beauty. He has also contributions to critical issues such as pronunciation and 

meaning, nature, and craft, clarity and ambiguity, truthfulness and lies, ethics and 

literary commitment . 

This extends to his views or opinions in the tools and ingredients used by the 

poet, and also his views about a number of poets and writers of his time. 
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 جملة العلوم العربية
 هـ )اجلزء الثاين(1443العدد الرابع والستون رجب 

 : املقدمة
 : أما بعد .صلى هللا عليه وسلمعلى رسول هللا   احلمد هلل والصالة والسالم

املنفلوطف لطفي  مصطفى  األديب  -1876هـ/1343  -1289)ي  يعد 
املقالة  اب  وأبرز كتّ   ،احلديثاب البيان العريب يف العصر  أحد كبار كتّ   م(1924

مقاالته مجعت  وقد  واألدبية،  والدينية  بعنوان  االجتماعية  أجزاء  ثالثة   :يف 
،  النقدية يف عدد من القضااي األدبية املتنوعة  هراءآنظراته    يف  وقد بث  (النظرات)

لكون أكثرهم    ؛ويربزها للقراء  ،الضوء على تلك اآلراء  طل س ليوجاء هذا البحث  
شهرته يف اجلوانب االجتماعية واخللقية    ةلبغل  ،ال يعرف للمنفلوطي جهودا نقدية

ملنهج الوصفي التحليلي للكشف  متخذا يف ذلك ا  .والكتابة القصصية املرتمجة
 .رؤيته النقدية بعادأعن 

 وخامتة.  ،وأربعة مباحث ،وقد ارأتيت أن تكون الدراسة يف مقدمة 
 ف البحث، ومنهجه.، وفيها هداملقدمة -

 وفيه: ،: املفاهيماملبحث األول  - أ
 .مفهوم الشعر  -ب
 . مفهوم البيان -ج
 مفهوم اجلمال.  -د
 :وفيه ،القضااي النقدية :املبحث الثاين  -

 . اللفظ واملعىن - أ
 .الطبع والصنعة  -ب
 . الوضوح والغموض -ج
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 .الصدق والكذب -د
 . واألخالق األدب  -ه
 .االلتزام  -و
 . مقومات األديب والناقد :املبحث الثالث -
 . اباآلراء النقدية يف الشعراء والكتّ  :املبحث الرابع  -
 وفيها تلخيص أهم نتائج البحث.  ،اخلامتة  -
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 جملة العلوم العربية
 هـ )اجلزء الثاين(1443العدد الرابع والستون رجب 

 : ـ املفاهيمـ املبحث األول
املفاهيم مجع مفهوم، وهو مشتق من )فهم( وقد جاء يف لسان العرب أن  

 .(1) الشيء: عقلُته وعرفته"الفهم: "معرفتك الشيء ابلقلب... وفهمُت 
ويطلق املفهوم ويراد به :"صفات ومميزات تذكر لتحديد معىن كلمة من   

 . (2)الكلمات"
ويرى علي القامسي أن املفهوم: "متثيل فكري لشيء ما )حمسوس أو جمرد(   

 .  (3) أو لصنف من أشياء هلا مسات مشرتكة ويعرب عنها مبصطلح أو برمز"
لفظ العلوم   )املفهوم(  اويرد  يف  الباحثني  يف كتاابت  و)املصطلح( كثريا 

اإلنسانية، ومنها األدب والنقد على اعتبار أهنما شيء واحد، فهما امسان 
فاملفهوم من حيث صيغته هو املصطلح، أو هو مضمونه،    ملسمى واحد،
اللفظ املعرب عن املفهوم، وكأن العالقة بينهما تشبه العالقة    واملصطلح هو 

 . (4) ملعىن ابللفظاليت تربط ا

 

م، 1991،  1لسان العرب، أبو الفضل حممد بن منظور، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة،ط  )1(
 مادة: )فهم(. 

 .259م، ص 1984، 2املعجم األديب، جبور عبد النور، دار العلم للماليني، بريوت، ط )2(
م، ص  1985دار الشؤون الثقافية، بغداد،  ، املصطلحية: مقدمه يف علم املصطلح، علي القامسي  )3(

213. 
انظر: الدراسة املفهومية: مقاربة تصورية ومنهجية، سعاد كورمي، جملة إسالمية املعرفة، املعهد العاملي    )4(

 . 43م، ص 2010ه ،1431،  60، ع 15للفكر اإلسالمي، مج 
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لكن هناك من فّرق بينهما حني جعل )املصطلح( يتميز خبصائص دون  
)املفهوم( وهي خصيصة االتفاق على املصطلح بني قوم معينني بعد نقله 

النضج التام اليت يبلغ   عن معناه اللغوي املوضوع له يف األصل، وخصيصة 
مفهوم، وإن غاب فهو  هبا املصطلح أشّده، فإن مل يكن النضج اتماً فهو  

 . (1) لفظ لغوي جمرد عن أّي محولة مفهومية أو مصطلحية 
 :ومنها ،قف املنفلوطي يف بعض مقاالته عند بعض املفاهيمقد و و 
  :مفهوم الشعر -أ

عصر أديب   للك"ذ  إ  ،شائك وصعبن مفهوم الشعر حديث  احلديث ع 
للشعر اخلاصة  األدبية  ،مفاهيمه  مذاهبها  اترخيية  مرحلة  الشعر ولكل   ...

بل   واملذاهب.  والزمان  املكان  بتعدد  مفهومه  يتعدد  ابمتياز  خاليف  مصطلح 
أنه  "  (موريس بورا ويذكر الناقد )سري   .(2) يكاد يتعدد بتعدد الشعراء والنقاد..."

 . (3)"للشعر فيامل جيد أحد حىت أرسطو تعريفا كا

 

 .50-  44املرجع السابق، ص انظر:  )1(
العرب،   (2) الكتاب  احتاد  منشورات  عالق،  فاتح  احلديث،  العريب  الشعر  رواد  عند  الشعر  مفهوم 

 .91م، ص 2005دمشق، 
األسس اجلمالية يف النقد العريب )عرض وتفسري ومقارنة( عز الدين إمساعيل، دار الفكر العريب،    )3(

 .344م، ص 1968، 2ط
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 جملة العلوم العربية
 هـ )اجلزء الثاين(1443العدد الرابع والستون رجب 

القرن  وإذا رجعنا إىل زمن   التاسع عشر ومطلع  القرن  املنفلوطي يف هناية 
على مدى اليقظة يف احلس   لل يدالعشرين جند أن مفهوم الشعر موضع جد

 . (1)  احلضاري لألمة العربية...
الدائر حول قضية مفهوم  وكان املنفلوطي مم ن أدىل بدلوه يف هذا اجلدل 

أبن    (،الكالم املوزون املقفى)  نه، وصرّح برأيه يف املفهوم الشائع للشعر أبالشعر
وهم ال يعرفون حقيقة الشعر، وإمنا يعرفون    ،هذا تعريف علماء لغة وعروض
وتصريفه واشتقاقه  وبناءه  يرون    .إعرابه  الشعر كما  ابستطاعة  ولو كان  لكان 

 .(2)عن النغمة املوسيقيةيعجز أحد من الناس قول الشعر ألنه ال اجلميع 
حقيرفضه   ويؤكد أبن  يصرح  حني  الشائع  يف   ةق للمفهوم  ليست  الشعر 

يذهب   وأنه ه،اموأنغ وزنه وهباؤه كونحسنُ ال  ورونقه  و ه  منظوم  غري  ال  ه 
رأي كثري من األدابء   هوهنا جند أن املنفلوطي يتبىن رأايً خيالف في  .(3) موزون

التقليديني الذين يرون الوزن والقافية من أركان الشعر األساسية، وبدوهنما 
ال يكون الشعر شعراً، فالشعر لديه أكرب من مسألة وزن وقافية، إذ هذان  
عنصران  ومها  النظّام،  والسيما  الناس  أكثر  عليهما  يستطيع  العنصران 

 

الفنية، حممد أبو انظر:    (1) الفكرية وآاثره  احلوار األديب حول الشعر: قضاايه املوضوعية، ودالالته 
 .430م، 2007، 1األنوار، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط

اجليل، بريوت، ط   :انظر  )2( دار  املنفلوطي،  لطفي   -121/  1م،  1990،  1النظرات، مصطفى 
122.  

 .2/209 انظر: املصدر السابق ، )3(
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ـ نظره  ـ يف  الكثريون  يستطيع  الشعر أكرب من   شكليان  بينما  صنعتهما، 
 هذا، فهو روح تسري يف جنبات القصيدة. 

يفرق املنفلوطي بني    ،للشعر  ـ  يف نظرهة املفهوم الصحيح ـ  يل جلت  سعيهويف   
والنظم اخللط    ا،عر اش  انظم  وال كل  ،شعرا موزون فليس كل  ، الشعر  وبسبب 

النظامون   بينهما الشعراء  دخل  عداد  يستطيع   وأصبح ،يف  تفريق  الال 
  .(1) من النقاد  قلة إال بينهما

، ظامحيسن استخدامها النّ  اللذين والقافية فالشعر أكرب من عنصري الوزن
ما الشعر إال روح   ، ولذا جند املنفلوطي يقرر:"روح الشعر إىل ماوال يتجاوزوهن 

كمون النار يف  يودعها هللا فطرة اإلنسان منذ مبدأ نشأته، وال تزال كامنة فيه  
على   الكهرابء  تفيض  أقالمه كما  أسالت  على  فاضت  شدا  إذا  حىت  الزند 
أسالكها، فمن أحس منكم هبذه الروح يف نفسه فليعلم أنه شاعر، أو ال فليكف  

نة التخطيط والتسطري، وليصرفها إىل معاانة ما يالئم طبعه، ويناسب  و نفسه مؤ 
 ى أمهية املوهبة وامللكة األدبيةعل  يؤكد فهو .(2)..."فطرته من أعمال احلياة

واالستعداد الفطري الكامل يف روح اإلنسان، والذي ينتظر ما يثريه وحيركه  
حىت خيرج يف صورة فنية بديعة، ودون هذا الروح يكون ما يقوله املتأدب نظماً  

ومن افتقد هذه الروح امللهمة من اخلالق فلريح    ال شعراً، وعماًل ال روح فيه.
نفسه من عبء الشعر، وليتجه إىل ما يناسب طبعه، وما فطره هللا عليه من  

 أعمال احلياة األخرى. 
 

 .209 /2ر: املصدر السابق، انظ )1(
 .122/  1، النظرات )2(
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الوزن عالقة ال أنه ويؤكد  وجوهره،  بني  الشعر  وحقيقة  هو    والقافية  فها 
إال ألوان   والبحر  الكاتب اخليايل شاعر بال قافية وال حبر، وما القافية  :"يقول

وحقيقته" جوهره  وبني  بينها  عالقة  ال  لدى   .(1)وأصباغ...  الفين  اخليال  إذ 
املنفلوطي هو حقيقة الشعر وجوهره، بينما الوزن والقافية جمرد ألوان وأصباغ 

 خارجية ميكن األديب املبدع االستغناء عنهما يف عمله الفين. 
الشعراء  ،خاليفمصطلح   الشعر أن ـسابقاذكرـ   نئ ول بتعدد  يتعدد  يكاد 
  يف نظره  ـ  لهتعريف   أفضل املنفلوطي خيتار لتعريف الشعر أن جند فإننا ،والنقاد

انطق)الشعر   أن وهو  ـ الشاعر   الرأي وهذا،  (2) (تصوير  من  مستمد 
والشعر   (سيمونيدس) اإلغريقي الغنائي صامت  شعر  الرسم  إن  قال:"  الذي 

إىل  احلس األول ينقل مشاهد أن إالقل وحاك،  فكالمها ان،  (3) تصوير انطق"
 .(4)والثاين مشاعر النفس إىل النفس  ،احلس

 وميزان جودته إذ يقول:  ويذهب املنفلوطي إىل بيان وظيفة الشعر وقاعدته
"قاعدة الشعر املطردة هي التأثري، وميزان جودته ما يرتك يف النفس من األثر،  
التأثري أن الشاعر يتمكن برباعة أسلوبه وقوة خياله ودقة مسلكه   وسر ذلك 
وسعة حيلته من رفع ذلك الستار املسبل بينه وبني السامع،، فرييه نفسه على  

 .(5) يف حسه ووجدانه..."حقيقتها حىت يكاد يلمسها ببنانه، فيصبح شريكه 
 

 .208 -207/ 2املصدر السابق، انظر:  )1(
 .210/ 2املصدر السابق، انظر:  )2(

 .19م، ص 2019فن الشعر، حممد مندور، مؤسسة هنداوي، سي أي سي، اململكة املتحدة،  (3)
 . 3/100 انظر: النظرات، )4(
 .210/ 2املصدر السابق،  )5(
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الشعر  مفهوم  يف  املنفلوطي  احلياة  ،ويتوسع  سر  يف    ،فهو  يؤثر  ما  وكل 
اخلاصة يف رؤيته  شعر  يؤثر يف حيا  ،النفس ويثري مشاعرها وإحساسها    ة وال 

تلك    الشعر املعروف، والصامت  الناطقف  ،أو صامتا  ااإلنسان مثل الشعر انطق
يطلق دموع    ثل حياة عظماء الرجال، وظالم الليل شعر، ألنهالتماثيل اليت مت

 .(1) الباكني، وحفيف أوراق األشجار شعر، ألنه ميثل تناجي العشاق...
منفتحة ومتقدمة   ةوهكذا نلحظ أن نظرة املنفلوطي ملفهوم الشعر كانت نظر 

حيث مل يقم للوزن والقافية ،  النثرالتفعيلة وشعراء قصيدة   شعراء يف زمنها على
أمهية يف الشعر، وركز على أن الشعر روح تتدفق بني جنبات القصيدة، وتسري  

 املسلك. ةداخلها؛ لتؤثر يف املتلقي جبمال األسلوب، وقوة اخليال، ودق
 : مفهوم البيان  -ب

ذكاء،  مع  واإلفصاح  واللسن،  الفصاحة  به:  ويراد  اللغة  يف  البيان  يطلق 
يف اجملال    (البيان)  لفظةولعل أول من أدخل  .  (2) وإظهار املقصود أببلغ لفظ

إن من   ـ حني قال:"  صلى هللا عليه وسلمـ  نا حممد  نبي هو أفصح العرب    ،األديب
نوع  لل   مقابال  ـ  هناـ  جاء    البيانف.  (3)البيان لسحرا ، وإن من الشعر حكمة"

األدب من  اجلاحالشعروهو    اآلخر  وأييت  مفهوم    ،ه(225)ت    ظ.  ويبني 
املعىن، وهتك    :"البيان بقوله قناع  والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك 

احلجاب دون الضمري، حىت يفضي السامع اىل حقيقته، ويهجم على حمصوله 

 

 .217 -621/ 2، النظراتانظر:  )1(
 انظر: لسان العرب، مادة )بني(. (2)
 . 187م، ص  1986،  1ط،  بريوت   األدب املفرد، اإلمام حممد البخاري، مؤسسة الكتب الثقافية،  (3)
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مر  ؛ ألن مدار األكائنا ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان ذلك الدليل
إليها جير  اليت  إمنا هو ا  يوالغاية  لفهم واإلفهام، فبأي شيء  القائل والسامع، 

 . (1)ك هو البيان يف ذلك املوضع."لفهام وأوضحت عن املعىن، فذغت اإلبل 
الداللة الظاهرة على املعىن اخلفي هو   :"آخر وأييت مبفهوم للبيان يف موضع

ـ  .  (2) البيان" ـإذفالبيان  نظره   ن  املعاينيف  يكشف  ما  ويوضحها   ،اخلفية كل 
 .كانت  ةطريق أبي ،سامعل ل

بعض   اللسان،   الباحثنيويشري  طالقة  يعين  اجلاحظ  لدى  البيان  أن  إىل 
وحسن اختيار األلفاظ إىل جانب كشف املعىن يف صدور الناس واملتصّور يف 

بني   .(3) أذهاهنم يفرقون  املتقدمون  العلماء  يكن  والبالغة  لفاأ ومل  البيان  ظ 
والبديع  والفصاحة يذكر  والرباعة  يكاد  ال  طفيف  بشكل  جاء   .(4)إال  حىت 
طريقته   ه(626)تالسكاكي يف  املتأثرين  البالغة  علماء  من  بعده  ومن 

وأصبح    (،البيان واملعاين والبديع)وأصبح البيان علما من علوم البالغة    ،ومنهجه

 

، 1البيان والتبيني، عمرو بن حبر اجلاحظ، حتقيق: عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت، ط  )1(
 .76/ 1م، 2004

 .1/75املرجع السابق، ص  )2(
انظر: البالغة والنقد )املصطلح والنشأة والتجديد(، حممد كرمي الكواز، مؤسسة االنتشار العريب،    )3(

 .63-61م، ص 2006، 1بريوت، ط
فضل عباس، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان،    انظر: البالغة فنوهنا وأفناهنا )علم البيان والبديع(،  (4)

 .11م، ص 2006، 10ط
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اخلاص  له يف :" وهو    ،تعريفه  خمتلفة  بطرق  الواحد  املعىن  إيراد  به  يعرف  علم 
   .(1)"الداللة وضوح 

 اومقلدمتأثرا ابجلاحظ،    ها كتبه املنفلوطي عن البيان جندم ننظر في وحني
هو يعرف  ها  ف   ، وإمنا استمد منه بعضا من ألفاظهليس يف األفكار فقط  ،له

ليس البيان إال اإلابنة عن املعىن القائم يف النفس، وتصويره يف    قوله:" البيان ب
السامع تصويرا صحيحا ال يتجاوزه، وال يقصر عنه، فإن  نظر القارئ أو مسمع  

ويعيد املنفلوطي هذا    .(2) ن تينك اآلفتني فهو العي واحلصر"علقت به آفة م
أما البيان فهو تصوير املعىن القائم املفهوم مرة أخرى يف مقالة أخرى، يقول:"  

ُه ال يزيد على  يف النفس تصويرًا صادقًا ميثلُه يف ذهن السامع كأنُه يراُه ويلمس
املعاين القائمة يف صدور  وهذا ما جنده عند اجلاحظ يف قوله:"    . (3) ذلك شيًئا"

الناس املتصورة يف أذهاهنم ... مستورة خفية ... وامنا حييي تلك املعاين ذكرهم  
من   هبا  تقر  اليت  هي  اخلصال  وهذه  إايها.  واستعماهلم  عنها،  وإخبارهم  هلا، 

الظاهرة على  الفهم، وجتليها   ... والداللة  اخلفي منها ظاهرا،  للعقل، وجتعل 
   .(4) املعىن اخلفي هو البيان"

وجعلها مدار األمر  (واإلفهام ألة )الفهممس مهيهأ ومثلما أكد اجلاحظ على
البيان أو  الباحثني    جعلها بعض  ىتح   ـ  كما مر معنا ـ   والغاية إحدى مفاهيم 

 

 .83م، ص 1995، 2، غازي ميوت، دار الفكر اللبناين، بريوت، طعلم أساليب البيان )1(
 .6/  2لنظرات، ا )2(

 .3/7املصدر السابق،  (3)
 .1/75البيان والتبيني، ص  (4)
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  ( الفوظائفه  والتبيني  (مية هالوظيفة  البيان  يف كتابه  اجلاحظ  جند  .  (1)  عند 
 الكالم   :"و يقولا ه فه وجيعلها قاعدة البيان،    ،املنفلوطي يؤكد على هذه املسألة

صلة بني متكلم يُفهم، وسامع يَفهم، فبمقدار تلك الصلة من القوة والضعف 
ردت أن تكون كاتبا فاجعل  أ، فإن  سفافواإل  علوتكون منزلة الكاتب من ال

 . (2) "هذه القاعدة يف البيان قاعدتك
وهو يف هذا   ـ  كما مر معناـ  البيان   آفات واحلصر من  العيّ  املنفلوطي وجيعل

  .(3)والعيّ  سةب  واحلُ  ذراهلالبيان من الفضول و  والذي يشرتط خل يتبع اجلاحظ 
البيان مفهوم  توضيح  على  حريص  أمهيته  ،واملنفلوطي  جنده ا  ذول  ،وبيان 

نه يريد ترسيخ املفاهيم يف هذا أوك  ،تكرار الفكرةخيصص له مقالتني يغلب فيها  
 ـ  غري ما سبقـ  آخر للبيان    ااه يعرض مفهومومن هنا نر   ،املوضوع املهم يف زمنه
وليس البيان ذهاب كلمة، وجميء   :"يقولإذ    األسلويب،  يركز فيه على اجلانب

والنسق واالنسجام،   النظم  هو  حرف وخروج آخر، وإمنا  أخرى، وال دخول 
واالطراد والرونق واستقامة الغرض وتطبيق املفصل، واألخذ مبجامع األلباب... 

ذلك   صح  اجلليل"فإن  الشاعر  أو  القدير،  الكاتب  فهو  نبه يو .  (4) المرئ 
بعض الناس حني ظنوا أن البيان يكون يف االستكثار من    على خطأ املنفلوطي

 

م، 1999انظر: البالغة العربية )أصوهلا وامتداداهتا( ، حممد العمري، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،    (1)
 .194ص 

 .7/ 3 . وانظر:7/ 2،تالنظرا (2)
انظر: البيان العريب )دراسة يف تطور الفكرة البالغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكربى(،   (3)

 .78م، ص 1987، 7ط، ةبدوي طبانة، دار املنارة، جد
 . 32-1/31النظرات،  (4)
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اهلغريب   أو  األسلوب،  واندر  ح والتبس  ذر،اللغة  احلديث  يف  يسف  ىتط   
 . (1) ويبتذل

البيان ميدااًن ليس    :"ويؤكد مرة أخرى على الفهم اخلاطئ للبيان حني يقول
على   اطالًعا  وأوسع  اللغة،  يف  مادة  أكثر  أيهم  واحلُفاظ  اللغويون  فيه  يتبارى 

 ومتوارداهتا،   هار نوادرها وشواذها ومرتادفاهتامفرداهتا، وتركيبها، وأقدر على استظ
اجملازات    وال ألمحال  خمزاًن  وال  الرتاكيب،  وأنواع  األساليب  لصور  متحًفا 

ا لشواهد واألمثال، فتلك أشياء خارجة عن موضوع  واالستعارات، وحقائب 
القواميس واملعاجم  املؤلفون واملدونون وأصحاب  البيان وجوهره، إمنا يُعىَن هبا 

آداهبا" واتريخ  اللغة  فقه  ومصنفو  املرتادفات  جند    .(2)وواضعو كتب  وهكذا 
املتلقي املنفلوطي متأثراً ابجلاحظ يف موقفه من البيان، ومركزا على أمهية إفهام  

إذ   ؛)البيان(  ةأبسلوب منظم ومنسجم ومستقيم، ليصح وصف الكالم بصف
البيان أكرب من التالعب ابأللفاظ، أو إظهار املقدرة اللغوية، واستعراض غريب  

 اللغة، واندر األساليب يف الكتابة. 
 : مفهوم اجلمال -ج

ولذا أنكر يعد مفهوم اجلمال من أصعب املفاهيم حتديدا، وأكثرها تنوعا،  
.يقول  (3)كثري من العلماء إمكان حتديد اجلمال، أو الوصول إىل تعريف هنائي له

أبو راين  أمام ظاهرة  ه(  1417)ت    حممد  البحث اجلمايل  إننا يف جمال   ":
 

 .2/6 ،املصدر السابق انظر: (1)
 .3/7 ، املصدر السابق (2)
م، 1983،  2انظر: النقد اجلمايل وأثره يف النقد العريب، روز غرّيب، دار الفكر اللبناين، بريوت، ط  (3)

 . 61. واألسس اجلمالية يف النقد العريب، ص 7ص 



 

 
253 

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

تستعصي على التعريف ما دمنا يف جمال الوجدان والشعور، ال يف جمال العقل  
 . (1)والقضااي املنطقية"

وعرض يف أوهلا يف مقالة له هبذا العنوان،    (اجلمال)وقد تناول املنفلوطي  
للجمال بقوله:" اجلمال هو التناسب بني أجزاء اهليئات املركبة سواء   مفهومه

وما   .(2)أكان ذلك يف املادايت أم يف املعقوالت، ويف احلقائق أم اخلياالت"
، (3)من مسات اجلمال  ةالتناسب مس، فذهب إليه املنفلوطي ليس مفهوما للجمال

  أو أحد العوامل املؤثرة يف التقدير اجلمايل كما يذهب إىل ذلك عامل اجلمال 
الذوق ،  (4)(جارت   هو )وليم    اإلجنليزي صاحب  أن  إىل  املنفلوطي  ويذهب 

والتناسب اجلمال  يدرك  إىل  السليم  حيتاج  وال  يبين  بفطرته،  األ  هأن    ،ديبله 
 .صبعه عليهأويضع 

فسد ذوقه،   نـ مل  يف نظرهـ  انجعا    ان يقدم عالجاملنفلوطي أوال ينسى   
ذوقه   يقّوم  حىت  والتآلف  فيه  التناسب  ويتأمل  اجلمال،  أبنواع  حُيف  أن  وهو 

من    اواملوسيقويعّدله، كما أن تعلم الفنون اجلميلة ـ يف نظره ـ كالشعر والتصوير  
 .(5)أهم مقومات األذواق، وعالج الفساد فيها

 

،  8فلسفة اجلمال ونشأة الفنون اجلميلة، حممد علي أبو راين، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ط  (1)
 .70م، ص 1989

 .158/ 1ت،النظرا (2)
ط  (3) بريوت،  اإلسالمي،  املكتب  الشامي،  أمحد  صاحل  اإلسالم،  يف  اجلمالية  الظاهرة  ، 1انظر: 

 .230م، ص 1986
 . 36انظر: فلسفة اجلمال، ص  (4)
 .160/ 1انظر: النظرات،  (5)
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 ، الذي يرى أنللجمال  برؤية اجلاحظالباحث أتثر أديبنا املنفلوطي  ح  مل يَ و 
اجلسميف    مالاجل أجزاء  بني  هفه  ، التناسب  ومبينا  ا  موضحا  يقول  و 

هو التمام واالعتدال. ولست أعين و وأان مبني لك احلسن.    :"اجلمال /احلسن
وكدقة اجلسم، أو عظم  ابلتمام جتاوز مقدار االعتدال كالزايدة يف طول القامة،  

اجلارحة من اجلوارح، أو سعة العني أو الفم، مما يتجاوز مثله من الناس املعتدلني  
 يف اخلَلق؛ فإن هذه الزايدة مىت كانت فهي نقصان من احلسن...

وأما االعتدال فهو وزن الشيء ال الكمية ... فوزن خلقة اإلنسان اعتدال 
كالعني الواسعة لصاحب األنف الصغري   وأالّ يفوت شيء منها شيئاً،،  حماسنه

ا كان يتحدث ملاجلاحظ  ف.  (1)األفطس، واألنف العظيم لصاحب العني الضَّيِّّقة"
أعن   التناسب القيان  يعين  الذي  واالعتدال  التمام  هو  اجلمال  أن  إىل  شار 

وهو ما أشار له   اجلسم،  النعدام هذا التوازن بني أجزاء  ةوذكر أمثل   ،والتوازن
ـ  املنفلوطي  تقريبا  مجال  ـ  ذكر  املريض،    حني  الذوق  أصحاب  وذكر  الوجه، 

ما كان الوجه اجلميل مجيال إال للتناسب بني أجزائه... إن كثريا من    :"قولي
الكبري يف اجلسم   الكبري، والرأس  الوجه  الصغري يف  األنف  الناس يستحسنون 

 (2)"ريضةالصغري ...أولئك هم أصحاب األذواق امل
ومما سبق يتضح أتثر املنفلوطي يف رؤيته للجمال برؤية اجلاحظ، واعتبار  
ذاته. وأن كل   ـ هو اجلمال  الذي هو مسة من مسات اجلمال  ـ  التناسب 

 

، 1رسائل اجلاحظ، عمرو بن حبر اجلاحظ، حتقيق: عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت، ط  (1)
 .163 -162/ 2، م1990

 . 159 -158/  1النظرات،  (2)
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صاحب ذوق سليم يدرك اجلمال يف األشياء املختلفة بنفسه، ودون حاجة  
 إىل تدخل اآلخرين وتوضيحهم له. 
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 ة: القضااي النقدي -املبحث الثاين 
 تناول املنفلوطي يف كتاابته عددا من القضااي النقدية، ومنها:  
 اللفظ واملعىن:  -أ

ومازال   .(1)الدرس النقدي القدمي  هاهذه القضية أبرز قضية خالفية عرف   تعد
عنها مستمر  احلديث  ااحلديث  النقد  ال  .يف  تقسيم  وقد حاول بعض  دارسني 

وال ترابط    ،ن متامان األمرين منفصالوأنصار معىن، وكأالنقاد إىل أنصار لفظ  
 . بينهما  اً وثيق

بعد أن استعرض آراء   ه(1384)ت  محد بدويأمحد أوقد أشار الدكتور   
إىل اللفظ واملعىن  النقاد العرب    معظم  ةالنقاد القدامى يف هذه القضية إىل أن نظر 

  صياغةويدعون أن يظهر املعىن يف    ،ما ركنني أساسيني للعمل األديب أهنم يعدوهن 
 . (2)...قوية مؤثرة

مقاالته من  مواضع  يف  القضية  هذه  املنفلوطي  تناول    هلا وخصص    ،وقد 
واملعىن )بعنوان    ةقالم بني    (.اللفظ  التفريق  إىل  يذهب  من  رأي  يرفض  وفيها 

مل أر فيما رأيت من اآلراء يف قدمي   :"يقول  إذ  ، غريباً أايً فظ واملعىن، ويعده ر الل 
الذين يفرقون يف أحكامهم بني   القوم  األدب وحديثه أغرب من رأي أولئك 
اللفظ واملعىن، ويصفون كال منهما بصفة ختتلف عن صفة اآلخر، فيقولون: ما  

 

الغرب اإلسالمي،   (1) دار  الودرين ،  العرب ، أمحد  الشعر عند  اللفظ واملعىن ونظرية  انظر: قضية 
 .110م، ص 2003، 1بريوت، ط

العرب، أمحد أمحد بدوي، هنضة مصر للطباعة والنشر، مصر،   (2) انظر: أسس النقد األديب عند 
 .367م، ص 1996
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أمجل أسلوب هذه القصيدة لوال أن معانيها ساقطة مرذولة، أو ما أبدع معاين 
 .(1) أسلوهبا قبيح مضطرب... هذه القطعة لوال أن

ما  فه  ،رتباط بينهما قويالاو   ةبينهما عالقه وثيق  ةن العالقأويذهب اىل  
ممتم أب  اجزجان كامتز تحدان  يصح    ،شعتهاالشمس  فال  ر ـ  وعليه  ن أ  ـ  هأييف 

خر مجاال  ا يؤثر يف اآلمهكالف  ؛العكسأو  يوصف اللفظ ابجلمال واملعىن ابلقبح  
 . (2) و قبحاأ

املنفلوطي ابلن القدمياونلمح أتثر  العريب  قتيبة  قد  الذي   ه(271)ت  ابن 
 : ضربأالشعر أربعة  ـ أن بعد تدبرـ ذكر 

 ما حسن لفظه وجاد معناه.-1
 د فائدة يف املعىن.جنما حسن لفظه لكن ال  -2
 ما جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه.  -3
 .(3)ما أتخر معناه وأتخر لفظه  -4

 :ثالثة أقسام بدأما املنفلوطي فجعل األ
املزخرفة،   :األول واجلمل  املنمقة،  العبارات  تلك  وهو  اللسان،  حديث 

والكلمات اجلامدة اجلافة، اليت ال يعين صاحبها منها إال صورهتا اللفظية، وال  
يبايل ابستقامة املعىن يف ذاته وال مبقدار أثره يف النفوس. وهذا النوع هو أسقط 

 األنواع الثالثة وأدانها.
 

 .131/  3النظرات،  (1)
 .131/ 3، النظراتانظر:  (2)
انظر: الشعر والشعراء، أبو حممد عبد هللا بن قتيبة، حتقيق: أمحد شاكر، دار احلديث، مصر،   (3)

 . 69 -64/ 1م، 2006، 1ط
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اهبا مذهب  اين: حديث العقل، وهو تلك املعاين اليت يذهب فيها أصحالث
غراب، وهو أمر ال عالقة له جبوهر الشعر، وال حقيقة املعااية، والتحدي واإل

 الكتابة.
حديث القلب، وهو ذلك املنظوم أو املنثور الذي تسمعه، فتشعر   الثالث:

اجل  يتحدث  إليك كما  ليتحدث  جانبك  إىل  جلس  قد  قائله  إىل  أن  ليس 
جليسه... دون أن تدخل الصنعة اللفظية أو الفلسفة الذهنية يف ذلك، وحىت 
ترى حجاب اللفظ قد رق بني يديه دون املعىن حىت يفىن كما تفىن الكأس  

اخلمر. من  عليه  تشتمل  ما  دون  األحاديث   الصافية  أرقى  هو  النوع  وهذا 
  واملعىن، وفَنَِّيا يف بعض.. وهذا الذي امتزج فيه اللفظ (1)الثالثة

يف   ه(،471)تعبد القاهر اجلرجاين  ب  ـ  كذلكـ  ثر املنفلوطي  أت  لمحن  كما
 : رده على القائلني مبذهب التفريق بني اللفظ واملعىن يف األبيات املشهورة

 ح ابألركان من هو ماسحُ ومسّ  ... حاجة وملا قضينا من مىن كلَّ 
 رحالنا ... ومل يعلم الغادي الذي هو رائحُ ب املهاَرى على حد   ت  وشدّ 

 األابطحُ  أبعناق املطيِّّ  وسالت   أخذان أبطراف األحاديث بيننا ...
ولكنها اتفهة املعىن، بينما يرى املنفلوطي   ،مجيلة األسلوبذكروا أهنا حني 

أن الشاعر أبدع يف تصويره الذي هو رأس املعاين وسيدها، وأتى أبمجل املعاين 
 . (2) يف أمجل األساليب

 

 . 40-34/ 1انظر: النظرات،  (1)
 .133 -132/ 3، النظراتانظر: (2) 
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اجلرجاين    فقد ذهب القاهر  أعبد  اليت  األبيات  مجال هذه  أن   اشادو إىل 
 ،ليت وقعت موقعهايرجع إىل االستعارة ا  والدماثة  ووصفوها ابلسالسة  ،أبلفاظها

ل اللفظ  مع وصو   ، حىت وصل املعىن إىل القلبعه البيانمكامل  توحسن ترتيب  
 .(1) إىل السمع...

حني أورد هذه األبيات يف   ه(392)تبو الفتح عثمان بن جين  أوقبله  
املعاين(،   وإغفاهلا  ابأللفاظ  عنايتها  العرب  على  ادعى  من  على  الرد  )ابب 

أبلفاظ األبيات دون معانيها أبن ذلك راجع إىل جفاء ووصف فيه من أشاد  
 .(2)وخفاء غرض الناطق عليه ،طبعه

ا على  املنفلوطي  اويؤكد  وامتزاجالرتباط  واملعىن  اللفظ  بني  مع لوثيق  هما 
ابآلخر  ،بعض أحدمها  معناه   :"فيقول  ،وأتثر  ألن  إال  اللفظ  يضطرب  ال 

 . (3)غامض يف نفسه"مضطرب يف نفس صاحبه، وال يغمض إال ألن معناه  
 ويصف من يقول أبن البيت:

 أىن يكون أاب الربية آدم ... وأبوك والثقالن أنت حممد
قبيح اللفظ ولكنه مجيل املعىن، أبهنم وامهون، فالبيت ـ يف رأي املنفلوطي ـ  

ىن هذا البيت، وإمنا  ال معىن له مطلقا. واملعىن اجلميل الذي يتومهونه ليس مع

 

، القاهرة،  انظر: أسرار البالغة، عبد القاهر اجلرجاين، قرأه وعلق عليه: حممود شاكر، مكتبة اخلاجني  (1)
 .22-  21م، 1/1991

انظر: اخلصائص، أبو الفتح عثمان بن جين، حتقيق: حممد علي النجار، دار الكتاب العريب،    (2)
 .  218، 215/ 1، 1بريوت، ط

 .3/132النظرات،  (3)
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وكأن الشاعر نفسه مل يدر .  (1)أذهاهنم فألصقوه به إلصاقا  ىمعىن خطر عل
مدوح يقوم مقام الثقلني ـ  يف خلده هذا املعىن القائم على املدح، وأن امل

اجلن واإلنس ـ يف غنائه وفضله. ولو كان املعىن واضحاً لديه ملا احتاج إىل 
هذا التعسف يف بناء بيته، والفصل بني املبتدأ )أبوك( وخربه )حممد( جبملة 

ي املنفلوطي  رأة  أمهيوقد حاول عمر الدسوقي أن يقلل من    و)الثقالن أنت(.
ذكر:" أن املنفلوطي مل يفهم قضية اللفظ واملعىن حيث    يف قضية اللفظ واملعىن

على حقيقتها، فلو كان املهم هو املعىن يؤدى أبي لفظ كان لراقه ذلك البيت  
 .(2)املستغلق؛ ألن االستغالق جاءه من انحية اللفظ ال من انحية املعىن"

أبي   ىوالعجيب أنه ليس يف كالم املنفلوطي يف هذه القضية أن املعىن يؤد 
الشعراء والكتاب الذين يزعمون أن أساليبهم الغامضة   ف يصه  جند   ل ! بلفظ

 .(3)اذبون يف زعمهم أو وامهونكشريفة   ملضطربة تشتمل على معانالركيكة ا
وافق أولئك الشعراء ملا قال هكذا، ولولو كان يرى أن املعىن يؤدى أبي لفظ  

كتها  ا كة رغم غموض ألفاظهم وأساليبهم ور يف زعمهم أن معانيهم شريف  ّتابوالك
 . واضطراهبا

 والصنعة:الطبع -ب
إحدى القضااي النقدية اليت تناوهلا النقاد العرب يف القدمي واحلديث؛ نظرا 
ألمهيتها يف عملية اإلنتاج األديب شعرا ونثرا، وأثرها على املتلقي فهما وتذوقا.  

 

 .3/133انظر املصدر السابق،  (1)
 .247م، ص 1976ة، نشأة النثر احلديث وتطوره، عمر الدسوقي، دار الفكر العريب، القاهر  (2)
 . 132/ 3انظر: النظرات  (3)
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الذي  :"املتكّلف  الشعراء  ية ابن قتيبة حني ذكر أن من  وممن تناول هذه القض
النظر بعد  النظر  فيه  وأعاد  التفتيش،  بطول  ونّقحه  ابلثّقاف،  شعره   ( 1) "قّوم 

صدر بيته    يف، وأراك  القوايفمسح ابلشعر واقتدر على  :"  الذيومنهم املطبوع  
عجزه، وىف فاحتته قافيته، وتبّينت على شعره رونق الطبع ووشى الغريزة، وإذا  

  .(2)ر"امتحن مل يتلعثم ومل يتزحّ 
حمكما جيدا  وإن كان  املتكلف  الشعر  أن  على    ،ويبني  خيفى  ال  أنه  إال 

العلم التفكّ   ةشدظون  لح يفهم    ،أصحاب  وطول  بصاحبهالعناء  وكثرة    ،ر 
 . (3)و زايدة ما ال حيتاج إليهأ ،وحذف ما ابملعاين حاجة إليه  ،الضرورات

هذه القضية وخصص هلا اباب يف   ه(456)ت  وتناول ابن رشيق القريواين
 . (4) "وهو األصل الذي وضع أوال وعليه املدار  :"وقسم الشعر إىل مطبوع  ،كتابه

غري قصد وال تعمل، وليس فيه وشعر مصنوع وهو الذي وقعت فيه صنعة من  
القوم  فتكلّ  طباع  على  عفوا  الصنعة  جاءت  وإمنا  املولدين،  فإذا (5) أشعار   .

خبالف  يشهد  عيب،  فهو  القصيدة،  يف  الصنعة  كثرت 
 املصنوع . وهكذا يفرق ابن رشيق القريواين بني الشعر  (6) التكلف وإيثار الطبع،

 

 . 78/ 1الشعر والشعراء،  (1)
 . 90/ 1املرجع السابق،   (2)
 . 88/ 1السابق،   رجعامل (3)
القريواين، حتقيق: حممد قرقزان، دار املعرفة،   (4) العمدة يف حماسن الشعر وآدابه، احلسن بن رشيق 

 . 58/ 1م، 1988، 1بريوت، ط
 .258/ 1انظر: املرجع السابق،  )5(
 . 1/261، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه: رانظ )6(
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املرفوض  ،املقبول املعيب  املصنوع  البديع    ،والشعر  ألوان  من  فيه  ما  مبقدار 
 .والصنعة كثرة وقلة

ح تضاويشري بعض الباحثني إىل أن الفرق بني الطبع والصنعة يف الشعر   
والسيما مع الصراعات األدبية    ،اخلامس  وبدايةيف هناية القرن الرابع اهلجري  

وأصبح املصنوع يف رأي أصحاب   ،القائمة بني القدم واحلداثة يف الشعر العريب
والغريب  الوحشي  ابستعمال  الشعر  عمود  على  اخلروج  يعين  املطبوع  الشعر 

 .(1)...والتعقيد واإلفراط يف استعمال البديع
دون أن يفرد هلا مقالة   ه،مقاالتملنفلوطي هذه القضية يف عدد من  ويتناول ا

 الشعر أو أدوار  البيان  أخرى ك  موضوعاتوإمنا أييت حديثه عنها داخل    خاصة،
يف الشعر   طبعوكان مييل إىل ال  ،أغلب النقاد القدامىاء  ر آومل خيرج عن    العريب،

ومىت صدر القائل يف قوله    :"يقول  ،العرب األولني   ةويرى أنه طريق  ،والكتابة
العرب األولني" يف طريقتهم،  .  (2) عن سجية وطبع أصبح شأنه شبيًها بشأن 

يلزم أن يكون شبيهاً هلم يف إبداعهم؛ الختالف الزمن والبيئة وما يتعلق  مل وإن 
 هلا أثر يف اإلنتاج األديب شعراً ونثراً.متغريات هبما من 

ويذهب إىل أن الشاعر العريب األول كان ينظم شعره دون تصنع وال تكلف  
ني  وال تعمل، حىت جاء أبو متام شيخ الصناعة اللفظية فثغر يف الشعر ثغرة ح

وسار على هنجه آخرون جاءوا    ،سلك طريق اللفظ املصنوع واألسلوب املتكلف

 

دار    )1( حافظ،  حسني  القدمي،  العريب  النقد  يف  املعىن  عّمان،طانظر:  والتوزيع،  للنشر  ، 1صفاء 
 .351م، ص 2014

 .1/32النظرات،  )2(
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ومجاال براقا يف ظاهره دون    ،وح فيهال ر   حىت أصبح الشعر شكال  ،من بعده
الربّ ك  ،مضمونه الصينية  ظَ اآلنية  جمالسهم  زوااي  يف  املرتفون  يضعها  اليت  را  ه  اقة 

املنفلوطي أمثلة ألولئك الشعراء الذين أغرقوا وذكر    .(1)ا خاواي...نط  وبَ   ،زاهيا
العهد  يف  املتأخرة  العصور  أصحاب  من  وهم  اللفظية،  الصنعة  يف  أنفسهم 
اململوكي وما بعده إىل مطلع عصر النهضة احلديثة. وما ذهب إليه املنفلوطي  
املتأخرة؛  العصور  يف  الشعر  ضعف  يرون  الذين  النقاد  من  ورأي كثري  يتوافق 

 راق يف الصنعة اللفظية وتطلبها على حساب الطبع الشعري. نتيجة اإلغ 
ويذهب إىل أنه    ،والتكلف يف العمل األديب   عةف املنفلوطي ضد الصنويق

وما خالط التكلف عماًل من أعمال الذوق    :"فيقول  ،يؤدي إىل تشويه العمل
سبب   . ويف املقابل يرى أن الطبع(2)إال شوَّه وجهه، وذهب حبسنه وروائه."

ومجاله،  جود العمل  ديوان   :"يقولة  املتكلفني  الشعراء  ألحد  أايم  منذ  قرأت 
النثرية خطبته  غري  منه  أفهم  فلم  أحسبها    ،شعر  وما  سواها،  فيه  يُعجبين  ومل 

وال جاءت على هذه الصورة من اجلودة واحلسن إال ألنه أغفل    ،أفلتت من يده
ويقدم املنفلوطي    .(3)خلاطر..."العناية هبا والتدقيق يف وضعها فأرسلها عفو ا

ومن ذلك أنه ال يتكلف    ،ينتفعون هبا يف كتاابهتم  لعل املتأدبني  يف الكتابة  تهجترب
وال يبحث عن    ،تاده املعىن ويتطلبهيقغري اللفظ الذي  ة، وال اللفظ  كتابيف ال

 

 .193 -191/ 2 املصدر السابق،انظر:  (1)
 .134/ 1املصدر السابق،  (2)
 .3/6، النظرات (3)
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، وال حيمل وكان يكتب عفو اخلاطر  ،معىن غري املعىن الطبيعي القائم يف نفسه
 .(1)على الكتابة محال نفسه

يفوه  العملي  والتطبيق  الرأي  بني  املنفلوطي  جيمع  املوقفكذا  هذه    من   
 ، واملطبقني طريقته.والداعني إليه الطبعأنصار القضية النقدية، فهو من 

املهم اإلشارة إىل    أثرها يف ولعل من  للبيئة  أن  املنفلوطي يذهب إىل  أن 
النقية  أمة  ميف جاهليته   واكانفالعرب    ،والصنعة   الطبع مل    ،هائمة على الفطرة 

نفسه دون تكلف    وكان الشاعر العريب ينطق مبا يف  ،تتأثر ابحلضارة وال املدنية
طلع  ة واملدنية  ضار ياة احلمن بداوهتا إىل حلعربية  األمة اوملا انتقلت    ،وال تعمل

وهنجوا مناهج    ،نواس فطرقوا معاين مل تكن مطروقة  بشار وأيبكجيش املولدين  
معروفة تكن  و مل  بعدهم  جاء  ،  شيخ  من  متام  والبديع أبو  اللفظية  الصنعة 

شعراء   ديعلى    واستمرت الصنعة يف العصور اليت بعده  واألسلوب املتكلف،
وغريهم من    احلليوالصفي    ،والصفدي  ،وابن الفارض  احلموي،  ابن حجة   مثل

وهذا امللحظ املتعلق أبثر البيئة على الصنعة يف    .(2) والبديعأصحاب الصنعة  
)الفن  يف كتابيه  ضيف  املنفلوطي كشوقي  بعد  جاء  من  فيه  توّسع  األدب 

 ومذاهبه يف الشعر العريب( و)الفن ومذاهبه يف النثر العريب(. 
 : الوضوح والغموض -ج

 

 .41-1/40انظر: املصدر السابق:  (1)
 .193 -191/ 2انظر: املصدر السابق،  (2)
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أول واجب على  :"بعضهم أن  وعدّ  ،يل أكثر النقاد العرب إىل الوضوحمي 
ليس    حوضو وهذا ال  .(1)ئه"قراة  فادإيرمي إىل    ،البليغ أن يكون واضحا مفهوما

  ، ابجلودة الفنية واجلمال واإلمتاع  نرت قامل  حوإمنا الوضو   ، الساذج املبتذل  حالوضو 
الوضو  اجلمالا  حأما  من  لهجملرد  تصدى  فقد  واإلمتاع  والفنية  النقاد    ية 

 ، لغازيصل إىل حد التعقيد والتعمية واإللذي  االغموض    واكما رفض.(2) ورفضوه
الغموض    ، أماإال بصعوبة ومشقةـ  ن وصل إليه  ـ إيصل القارئ إىل املعىن    فال

الق فهو  غوال يصل إىل االن  ،الفين الذي يرتفع فيها املعىن عن الوضوح املباشر
أن الشيء " وذلك    ،عند كثري من النقاد يف القدمي واحلديث  ، بل مطلوبمقبول

إذا نيل بعد الطلب له أو االشتياق إليه، ومعاانة احلنني حنوه، كان نَيله أحَلى، 
أَضنَّ   به  وكانت  وألطف،  أجّل  النفس  من  موقعه  فكان  أوىل،  وابملزِّيَّة 

فإمنا كان مذموماً   .... وَأش َغف التعقيد،  زائد   ألنه أحوجك ...وأما  إىل فكر 
يف قالب   املعىن  على املقدار الذي جيب يف مثله، وَكدََّك بُسوء الدَّاللة وأودع لك

 .(3) ..."غري مستٍو وال مُمَلَّس

 

النهضة    (1) مكتبة  الشايب،  أمحد   ، األدبية(  األساليب  ألصول  حتليلية  بالغية  )دراسة  األسلوب 
 .186م، ص 1991، 1املصرية، القاهرة،ط

الوضوح والغموض يف الشعر العريب القدمي، عبد الرمحن القعود، مطابع الفرزدق التجارية، انظر:    (2)
 .105 -104م، ص 1990، 1الرايض، ط

 .142، 139غة، ص أسرار البال (3)
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على النقاد  اإليضاح أل  ؛الوضوح  أمهية  ويلح  هو  الكالم  من  املقصود  ن 
 . (1)فإذا مل يتحقق هذا اإلفهام يف الكالم ذهب املراد به  ،م املعىناهإفو   واإلابنة،

هل الشعر والكتابة إال و   :"ده يقولإذ جنويذهب املنفلوطي إىل هذا الرأي  
الناس والكتاب  الشعراء  هبا  حيادث  سائرة  خبواطر   ؛أحاديث  إليهم  ليفضوا 

نفوسهم وخلجات  آرائهم  وسوانح  حديثه  أفكارهم  يف  تحدث 
ُ
امل يعين  وهل  ؟ 

 .(2)..."سوى أن يعي عنه الناُس ما يقول ئاً شي
الوعر األسلوب  يسلك  حني  األديب  يستفيد  ماذا  متعجبا   ،ويتساءل 

أنه يكتب للناس ال لنفسه  ،غراب والتعقيدويتكلف اإل وال   .(3) ؟!وهو يعلم 
ا يلتفت إىل ظروف الناس  منإو   ،الفهم فقط  ةلأى مسصر املنفلوطي األمر عل يق

الزمن لديهم من  فهم مشغولون حبياهتم وأعماهلم وليس    ،االجتماعية يف هذا 
فهموا يل  ؛سطر نثر يعاجلون غموضهل بيت شعر أو الوقت ما يصرفونه من أج

 .ما حتته من معىن
اإلصالحية والرتبوية ورؤيته أن األدب جيمع بني املتعة   ومن منطلق نزعته

ب الوضوح ويرتك الغموض من أجل املنفعة  واملنفعة جنده يتساءل مل ال يؤثر األدي
 . (4)بني الناس للشهرة والذكر أو ،ثار سواد املنتفعني مبا يكتبهك واست ،العامة

 

املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين بن األثري، قدمه وعلق عليه: أمحد احلويف،    (1)
 .182/ 2وبدوي طبانة، دار هنضة مصر، القاهرة، 

 .7/  3النظرات،  (2)
 .3/6انظر: املصدر السابق،  (3)
 . 3/6، املصدر السابق انظر: (4)
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الغموض أسباب  إىل  املنفلوطي يف بعض مقاالته  غموض    ،ويشري  ومنها 
ال يضطرب اللفظ إال ألن معناه مضطرب    :"يقول  ،املعىن عند الكاتب نفسه

ويف مقام   .(1)"يف نفس صاحبه، وال يغمض إال ألن معناه غامض يف نفسه
من   آخر يذكر املنفلوطي حال األديب الذي أتيت معانيه غامضة قام دوهنا سرت

 :أن يكونإما فهو  ،ة واألساليب امللتويةظل الرتاكيب املتعا 
  .يعجز عن اإلفضاء مبا يف نفسهضعيف املادة اللغوية، فهو  -1
مججم  جاهال أو    -2 جيمجمه  فهو  يريده،  الذي  املعىن  له  يستوِّ  وال   ة،مل 

 .اإلفصاح عنهع ييستط
 يجهدسلوب غامض؛ ل أ   فيخرجه يف،  هاتف  اهعنمعلم أن  ي  داهية حمتاالأو    -3

 . أهنم ظفروا مبعىن غريب، أو خاطر بديعظنوا ، إذا ظفروا بهالقراء، ف
ال فهم  الناس،    أكثرفهام  أ  القوة النفسية قد علم ضعف  ضعيف  اعاجز   أو -4

قيق، ولذا يطلب الثمني إذا جاء يف أسلوب واضح ر عىن  امل  لى ن ع قدرو ي
 واإلهبام. ابلغموض رضاهم،  

يظن أن اللغة العربية حروف وكلمات، فينطق بشيء هو أشبه   اأعجميأو   -5
 . األشياء مبا يرتمجه بعض املرتمجني من اللغات األعجمية ترمجة حرفية

دون  األفكار  لناس  ل  قدمىب له لؤم نفسه، وخبث فطرته أن يأي   اشحيح  أو -6
ع ابملأن يكدرها  والتسويف واملط ليهم  يبخل  .  عةدافل  بعلمه كما  فيبخل 

 .(2) مباله
 

 .132/ 3النظرات ،  (1)
 . 15-1/13املصدر السابق،  (2)
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وقد ،  (1) الشعر من أسباب الغموض عند النقاديف  ودخول املعاين الفلسفية  
الفلسفية على الشعر  ه(371)تذكر اآلمدي   اب سبأ  وأهنا من  ،أثر املعاين 

ن األعرايب إذا مسع شعره مل يفهمه  إحىت    ،ه(231)تموض شعر أيب متامغ 
 .(2) ر لهحىت يفسّ 

ر  عن  املنفلوطي  خيرج  النقادي  أومل  إذهؤالء  يرى    ،  ما   الفلسفةن  أكان 
 .(3) هفسدتأ إال الفطرةعمال أدخلت على عمل من 

 : الصدق والكذب -د 
 ،فهناك من يراعي الصدق الواقعي  ،تعددت آراء النقاد يف قضية الصدق 
وهناك من يرى مراعاة   ،يف اعتبارهم املنفعة والغاية االجتماعية  واوضع  من  وهم

تعبريه،   الكاتب يف   ةصال أتظهر  حيث  .  (4) الصدق الفين املرتبط ابلتعبري واألداء
 . (5)ة ظو فالعبارات التقليدية املكررة واحمل ويرجع فيه إىل ذات نفسه، ال إىل

الواقع  )و  (الواقع اخلارجي)  هعل فج  (الواقع )بعض النقاد يف تفسري    وقد توسع
  الواقع النفسي العاطفي صادقا إذا طابق الواقع اخلارجي    ويكون الشعر  (،نفسيال
معيب إذا كانت املخالفة   أفهو خط  ، أما إذا خالف الواقع اخلارجي  .الشعوريو 

 

انظر: النقد التطبيقي عند العرب يف القرنني الرابع واخلامس اهلجريني، أمحد نتوف، دار النوادر،   (1)
 .321م، ص 2010، 1دمشق، ط

انظر: املوازنة بني أيب متام والبحرتي، احلسن اآلمدي، حتقيق: السيد أمحد صقر، دار املعارف،    (2)
 . 27/ 1م، 1973، 2مصر، ط

 . 1/34انظر: النظرات،  (3)
 . 27م، ص  1996،  1انظر: أصول النقد األديب، طه أبو كريشة، مكتبه لبنان انشرون، بريوت،ط  (4)
 .222م، ص  1993،  3انظر: النقد األديب احلديث، حممد غنيمي هالل، دار الثقافة، بريوت، ط   (5)
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أما إذا كانت املخالفة   ،هم أو قلب فيها حقائق الوجود والتاريخو أو ت   عن جهل
  ،نقاد ال يراه عيبافأكثر ال ،الكرمي ابلبخل أو عكسه كوصف  تعمدو عن قصد 

فيهأن    لشاعر لويبيح   يل يوجي.  (1) يكذب  أن  للشاعر  بعضهم  ألوان   جأز  إىل 
املختلفة إثبات  ،اخليال  على  يقوم  ما  حدود  عند  الوقوف  عدم  الربهان    هوإىل 

   .(2) (أعذب الشعر أكذبه) مقولة املشهورة لل وهذا تفسريهم   ،واليقني
 ، لتجربة الشخصيةابقاييس الصدق والكذب  م  بطويرفض بعض النقاد ر 

وما   ،شخصية ومعاانة حقيقية لألديب فهو صدق  ةفما كان صادرا عن جترب
يق  ضيإىل ت  يؤديبط  وهذا الر   .كذبالو  هف  ةجترب  ال يستند إىل  كان مفتعال

خلالق يستطيع أن خيلق  ااخليال اخلصب  ذا  ، ألن األديب  جمال األدب والشعر
كما   ،من واقع احلياة  ىنغ أكثر  و   اد تكون أعمق صدقخبياله جتارب بشرية ق

 ،ها أبسلوبه الفين حىت ال تقل صدقاوغويص  ،أيخذ جتارب غريه  أنيستطيع  
 :ويتناول املنفلوطي هذه القضية النقدية  .(3) لواقع احلياة اإلنسانية   ةوال مشاكل 

وكان من أنصار الصدق يف العمل األديب   ،وعالقتهما ابلتجربة  الصدق والكذب
 .الرافضني للتقليد أو االنطالق من جتارب غري حقيقية وال شخصية  ،تهاودع 

و  عنده  الشعراء  الكتّ أفأشعر  هوكتب  أثر   "اب  أو  نفسه  حلاالت  أوصفهم 
مشاهد الكون فيها، وأقدرهم على متثيل ذلك، وتصويره للناس تصويرا صحيحا  

 

 .427 -426انظر: أسس النقد األديب عند العرب، ص  (1)
 . 428انظر: املرجع السابق، ص  (2)
 .10-9 انظر: األدب ومذاهبه، حممد مندور، هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ص (3)
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ذلك  ول  .(1) "نظارهم عرضا، أو يضعه يف أيديهم وضعاكأمنا هو يعرضه على أ
عندأن  يرى   الغزل  هوأغزل  العاشقني  ه  ينطلق من جتربة شعورية    ؛غزل  ألنه 

وأ  ،صادقة الثاكلني،  راثء  الراثء  و   نبل وأفضل  الشاكرين،  مدح   أشرف املدح 
وهكذا تكون قيمة العمل األديب ومكانته  ،  (2)...العظات عظات املخلصني 

الصدق وأمهية التجربة    ةويلح على قيم  ،حقيقية  ةمبقدار ما فيه من صدق وجترب
ن األول ينقل مشاعر النفس إىل  أالإ يقرن بني الكاتب واملصور  ف  ،الشخصية

 .احلس إىل قل مشاهد احلسينواآلخر  ،النفس
فإن ميزان الفضل    ، األصليزان اجلودة يف الصورة أن تكون كن مأ  وكما 

 .(3) ال املكنون يف النفسخيواجلودة يف الكتابة أن يكون املكتوب يف الورق  
فهذا صانع    ،ضي به الناس إليهفن يكتب ما يمماألدب    ةوينزع املنفلوطي صف

فكالمها ،  اللؤلؤ  بقالذهب واث   غائويشبهه بص  ،ومرتجم غري قائل   ،غري كاتب
 .(4) ن له فيهأويتصرف يف ما ال ش ،ميلك ينظم ما ال

جترب املنفلوطي  الكتابة  تهويعرض  يف  وطريقته  بوضوح   اليت  األدبية  تظهر 
ويرى أنه مل يصل إىل ما وصل إليه إال ألنه    ،هو يرفض التقليدمذهبه الفين، ف

هبا    أفضى  ةوأنه ال يكتب كلم  ذاء،الت من قيود التمثيل واالحتاالنف استطاع  
كما   ،ه فراقهوال يبكي على من ال حيزن  ،يعرب عن معىن ال يقوم بنفسهال  و   ،غريه

 

 . 1/15ر: النظرات، انظ (1)
 . 1/16النظرات،  :انظر (2)
 .3/100املصدر السابق،  :انظر (3)
 .1/28املصدر السابق،  :انظر (4)
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فضاء مبا يراه من مشاهد أو مير عليه من  اإلعن  أنه ال يستطيع أن ميلك نفسه  
من الشؤون إال ومنطلق    أنال يكتب يف ش  ، فهوجتارب ومواقف أثرت يف نفسه

  .(1)ل عن نفسهحيب الكذب كما يقو   ال  فقد كان رجال  ،تلك الكتابة من قلبه
أنه ينطلق من النظرة الضيقة عند بعض النقاد إىل التجربة ـ  هنا  ـ  وواضح  

اليت يصدر عنها األديب، فإن كانت من جتربة شخصية ومعاانة حقيقية 
 .(2)فهو صادق، وإن كانت مفتعلة فهو كاذب

وهو الذي   (،حديث العقل)  يهالذي يسم   بد ويرفض املنفلوطي ذلك األ
ق موالتحدي والع  ةويذهب فيها مذهب املعاايحنتا،    فيه األديب املعاين  نحتي

يل  ين مسوها ابلتخ إو   (الكذب واإلحالة)وهذه كلها جيمعها عنده    ،رابغ واإل
  ،وهر الشعرجب  ـ يف نظره ـ  عالقة هلا ال  فهذه كلها    ،لو أو حسن التعليلغأو ال

  ، يليخيالف رأي كثري من النقاد يف قضية التخذا  هبوهو    .(3) الكتابة  قيقةوال ح
ل يف قول  يابلتخي به  جاإع  يبدي  ه(1388)ت  فإذا كان حممد غنيمي هالل

 : الشاعر
 مات عالك من بعد امل يضم   وملا ضاق بطن األرض عن أن

 األكفان ثوَب السافيات  عن  واستعــاضــواقربك  اروا اجلوّ ــأص
شرف وإجالل ،    اإلهانة والنكال إىل معاين   معاين"حيث قلب الشاعر   

وإمنا    ،له   اصلبه كان يف الواقع إكرامأن  ة حبيث يعتقد حقيقة  ه ومل يكن من البال
 

 .23، 1/5انظر: املصدر السابق،  (1)
 .9انظر: األدب ومذاهبه، ص  (2)
 . 36-1/35انظر: النظرات،  (3)
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نظر إىل متاما حيث    هجند املنفلوطي عكس.  (1)..."من الظامل  ةهي سخرية مر 
يضيق    الفالقرب    "ألنه خيالف احلقائق  ؛ومل يقبل ابلتخييل  ،واقعية  ةاألبيات نظر 

كفًنا، والرجل ال يزال مصلواًب غري مقبور، وال يزال عاراًي   يكون  الو  ، واجلحدأب
اخليال   .(2)"غري مدرج يف كفن املنفلوطي حكم على هذا  أن  وهنا يظهر 

املصلوب، وإىل أن الشاعر أراد أن    للمرثيالفين من خالل الواقع اخلارجي  
ميكن  ال  ما  وأوجد  يتصّور،  ال  ما  فصّور  للمتلقي،  وذكاءه  قدرته  يظهر 

 إجياده، وال يفهم من هذا أنه يرفض اخليال مطلقاً. 
النظرة   من  املستمدة  الشعرية  نظريتهم  يف  القدامى  بنظرة  متأثر  وهو 

املقاربة بني األطراف    التحقيقية اليت تقوم على أساس املشاهبة الشكلية أو
 .  (3)يف التشبيه أو االستعارة أو أي شكل من أشكال الصورة

وابحلقيقة فإنه ال    ،ابلصدق والتجربة الشخصية  وإذا كان املنفلوطي يعىن
يقول  هو    افه  ،ابخليال  ةوإمنا احلقيقة املشوب  ،باشرةامليريد بذلك احلقيقة اجلافة  

ين ما كنت أكتب حقيقة غري مشوبة خبيال،  إ"  :عن مذهبه وطريقته يف الكتابة
وال خياال غري مرتكز على حقيقة؛ ألين كنت أعلم أن احلقيقة اجملردة من اخليال  

فلوال خيال الشعر    ...ال أتخذ من نفس السامع مأخذا، وال ترتك يف قلبه أثرا
كما كنت أعلم أن اخليال غري املرتكز على    ...ما هاج الوجد يف قلب العاشق

 

 .232النقد األديب احلديث، ص  (1)
 .39/ 1النظرات، (2)
انظر: الصورة الفنية يف النقد الشعري: دراسة يف النظرية والتطبيق، عبد القادر الرابعي، دار العلوم   (3)

 .61ه، ص 1405، 1للطباعة والنشر، الرايض، ط
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اجلواحلق هبوات  هبوة طائرة من  إمنا هو  إىل   ،يقة  أرضا، وال تصعد  ال هتبط 
  ، ويشري املنفلوطي إىل األسباب اليت تنفي الصدق عن العمل األديب .(1)"مساء

  ،وهي كذب القائل  ،األديبدى  م التجربة الشعورية احلقيقية لعدانوتدل على ا
الرتمجة  و   ،العلم ووقائع التاريخسائل  مل والنقل    ،غراب يف األلفاظ والرتاكيبواإل

 .(2) دعاء البالغة والبيان وا ،والتفاصح ،احلرفية
ومما سبق يتضح أن املنفلوطي من أنصار الصدق يف العمل األديب، وأن  
نظرته للصدق أن يتطابق الواقع اخلارجي مع الواقع النفسي، داعياً إىل أن ينطلق  

 مقلدة، مازجاً هذه احلقيقة ابخليال. األديب من جتارب حقيقية ال مزيفة أو 
   :األدب واألخالق -ه

تفل   واوقفو   ،النقاد ابجلانب األخالقيمن    ريكث  ينع  األخالق   ت يف وجه 
إىل شيء   " وقد أشار أحد الباحثني إىل أنه وصل  ،واحنرافها يف العمل األديب

واستمراره يف أداء    ،من االطمئنان على حضور االجتاه األخالقي يف النقد العريب
  .(3) "من الوجهتني النظرية والعملية تهوظيف

يلحظ   املنفلوطي  مقاالت  يف  النز مي والناظر  إىل  واالجتاه له  األخالقية  عة 
 ،ومن ذلك وقوفه ضد ما خيل ابألخالق  ،اإلصالحي يف اجملتمع  االجتماعي

املختلفة  والفنية  األدبية  األعمال  يف  الرذيلة  إىل  مقالف  ،ويدعو  احلب )  ةفي 

 

 .1/41النظرات،  (1)
 .16  – 1/15، املصدر السابقانظر:  (2)
احلارثي، اندي مكة   (3) السابع اهلجري، حممد  القرن  العريب حىت هناية  النقد  االجتاه األخالقي يف 

 .130م، ص 1989، 1الثقايف األديب، ط
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وهتوين إمثه    ،وقد وصل احلد إىل تزيني الزان للزانية  ة:"علق على قصي  (والزواج
واخلروج من طاعته كلما    ،وإغراء العفيفة الصاحلة ابلتمرد على زوجها  ،عليها
  ة قرأها منشور ا  ملاحلزن  و م  اهلأصابه    أبنه   .(1)"إىل ذلك داع من اهلوى  دعاها 

كان   ذيإىل مذهب اإلابحية ال   ىتعز   ةوهي قص  ،ابللغة العربية بني أبناء اجملتمع
ن هذا أبكل وضوح    نويعل.  (2)ابنقضاء العصور املظلمةى  قضانحيسب أنه  

وينتقد املنفلوطي    .(3) "ال يطاق احتماله، وال يستطاع قبوله  "النوع من األدب
اليت ال عالقة هلا  ح التافهة ار ستلك امل (املالعب اهلزلية)أخرى بعنوان ة يف مقال

الفنون األدبية  وال أب  ،ابلتمثيل والتصوير وأيخذ  .  (4) حسب رأيهـ  ي فن من 
ة يف بتذلوأانشيدها السوقية امل  ،دار اهلزلية متثيلها السخيف الب  رحاعلى تلك املس 

وصور  ا  ئها،أدا  ةموضوعها  متثيل  أأو  جبميع  والنفسية  البدنية  ا هن واللشهوات 
  ى وعل   ،والرواايت  حار ساملنفلوطي الضوء على فساد تلك امل ط  ل يسو   .(5) هباو وضر 

للناسو مكرهم   مفاسدهم   :"يقولف  ،خداعهم  يلبسوا  أن  دائما  حياولون  إهنم 
الفضيلة واجلد ثوب  الرجال وخالعة ...وشرورهم  فساد  وينتقدون يف رواايهتم 

 

 .1/176النظرات،  (1)
 .1/175انظر: املصدر السابق،  (2)
 . 1/176املصدر السابق،  (3)
 .3/39انظر: املصدر السابق،  (4)
 .41-3/39انظر: املصدر السابق،  (5)
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وليس للنساء يف   ،ون على املصري تبديد أمواله يف سبيل شهواتهدقتالنساء, وين 
  .(1)..."مسارحهم عمل سوى إغراء الشبان وإغوائهم وإفساد عقوهلم

  ،لك األعمال الفنية واألدبيةت  حض ف  ىعند املنفلوطي عل ال يتوقف األمر  و 
هذا  وإمنا يدعو إىل هدم األماكن اليت تعرض    ،وبيان عوارها واحنرافها وفسادها

أخالق   ةناس يف كل مكان أننا أميعلم ال الفساد ابإلعراض عنها واحتقارها، ل
 .(2) بادوآ

عن الغناء    هاالجتماعية عند حديثابألخالق والقيم    ويربز اهتمام املنفلوطي
ويرفعوا    ،عهدا أن يهذبوا أخالق أمتهم   "أن يعقد املغنون والشعراءومتنيه    ،العريب
ليكون هلم من الفضل يف هنضتها وارتقائها ما عجز عن دركه الفالسفة    ،شأهنا

واحلكماء، فينظم الشاعر املقطعات الرقيقة العذبة السائغة يف فضائل األعمال  
ومكارم األخالق كالشجاعة والشهامة والشرف وحب الوطن واالحتاد والتزهيد  

امل منه  فيأخذها  عزائمها,  يف  والرتغيب  األمور  صغائر  يف  يف  يتكلف  وال  غين 
ويف اعتقادي أن ...  يغنيها يف الناس  ...  ها تلحينها أكثر مما يتكلفه يف تلحين

وطباعهم   أخالقهم  وهتذيب  العامة  نفوس  يف  احلسن  األثر  من  الطريقة  هلذه 
وتقومي ألسنتهم وعقوهلم ما خيلد للملحنني واملغنني أمجل ذكر يف اتريخ عظماء  

   .(3) "الرجال

 

 . 3/44انظر: النظرات،  (1)
 .46-3/45انظر: املصدر السابق،  (2)
 . 2/105املصدر السابق،  (3)



 

 
276 

 ملصطفى املنفلوطي اآلراء النقدية يف كتاب النظرات  
 د. إبراهيم بن عبد هللا بن عتيق 

يتضح سبق  واألد  املنفلوطيجتاه  ا  ومما  النقد  يف  أبنواعهاألخالقي  يف   ب 
والقصة  والغناء  ،الشعر  امتداد  .واملسرح  يكون  األخالقي  ل  اوهبذا  عند  الجتاه 

 .(1) الفالسفة وأصحاب النزعة الرتبوية اإلصالحيةالنقاد العقالنيني و 
 : االلتزام -و

أن يلتزم األديب يف أعماله األدبية    "يقصد اباللتزام يف االصطالح األديب
املبادئ العقائد أو مبدأ من  الفلسفات  ،عقيدة من  وهو    . (2) "أو فلسفة من 

واالجتماعية   السياسية  القضااي  من  األديب  يتخذه  الذي  املوقف  على  يقوم 
مع حتمل التبعات اليت ترتتب على    ، والفكرية بكل صراحة ووضوح وإخالص

 . (3)هذا االلتزام
ق  ويظهر من  املنفلوطي  األموقف  االلتزام يف  تعجبه ضية  أعلن  حني  دب 
مم القراءالشديد  لريضى  يكتب  ينفق    ؛ ن  الناسأحىت  سوق  يف  ويكثر    ،دبه 

ليس سلعة من السلع التجارية الهم    :"األدب يف نظر املنفلوطيف  .املعجبون به
لصاحبها سوى أن حيتال لنفاقها يف سوقها، إمنا األدب فن شريف جيب أن 
ببقية   املشتغلني  إخالص  خدمته  على  والقيام  حقه  أبداء  املتأدبون  له  خيلص 

 

 . 132انظر: االجتاه األخالقي يف النقد العريب، ص  (1)
م، 1987،  1االلتزام اإلسالمي يف الشعر، انصر اخلنني، دار األصالة للثقافة والنشر واإلعالم، ط  (2)

 .27ص 
 .14م، ص 1979، 1دار العلم للماليني، بريوت، ط حاقة، أبو االلتزام يف الشعر العريب، أمحد  )3(
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لفنوهنم  عل   .(1)"الفنون  املنفلوطي  يؤكد  قاد  ىمث  هم  األدابء  اجلماهري    ةأن 
  . (2)جيمل به أن ينزل على رأي اجلهال وتصورهم الفاسد  والقائد ال  ، همؤ وزعما

وإمنا جنده يطبق ذلك    ،لة نظرايأيف هذه املس  هي أيان ر بومل يكتف املنفلوطي ب
كنت أكتب للناس ألعجبهم،    ما  أين  :"به حني قال  ح صر وي  ،هت عمليا يف كتاب

أثرا مما    :بل ألنفعهم، وال ألمسع منهم أنت أحسنت، بل ألجد يف نفوسهم 
ونشره بني    ،واجلانب التطبيقي أقوى من النظري يف بيان الرأي  .(3)..."كتبت
 .الناس

  

 

 .10/  3 ،النظرات (1)
 .10/ 3انظر: املصدر السابق،  (2)
 . 42 -41/ 1املصدر السابق،  (3)
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 :مقومات األديب والناقد - املبحث الثالث
أدوات   هلب  ن األدألوما ذاك إال    ،أدابءمن املعلوم أنه ليس كل الناس   

األديب يف  توافرها  جيب  املس  ،معينة  هذه  إىل  أشار  القدمي أوقد  يف  النقاد  لة 
شعر أدوات  ل ل  حني ذكر أن  (ه322)تومن هؤالء ابن طباطبا    ،واحلديث

  ه،فيل  وابن اخلل   ،له  ل  مُ ك  من أدوات مل يَ   ةومن نقصت عليه أدا  ،جيب إعدادها
القاضي اجلرجاينو   .(1)من تلك األدوات  امث ذكر بعض   ( ه392)ت   يتناول 

الشعَر علٌم من علوم العرب يشرتك فيه الطبع  ن"  ويذكر أ  ،لة النقديةأهذه املس
والرواية والذكاء، مث تكون الدربة مادًة له، وقوة لكل واحد من أسبابه، فمن 
اجتمعت له هذه اخلصال فهو احملسن املربِّّز، وبقدر نصيبه منها تكون مرتبته  

وأنت تعلم أن العرب مشرتكة يف اللغة واللسان،    :"مث يقول .(2)" من اإلحسان
  ... القبيلة أختها بشيء من الفصاحة.وأهنا سواء يف املنطق والعبارة، وإمنا تفضل  

وجتد فيها الشاعر أشعر من الشاعر، واخلطيب أبلغ من اخلطيب؛ فهل ذلك  
 .(3) "إال من جهة الطبع والذكاء وحدة القرحية والفطنة

وهكذا جند عند عدد من النقاد العرب القدماء إشارات كثرية إىل مقومات   
ث  ويف العصر احلدي  .ار ثان  كان أم  ااألديب وأدواته اليت جيب توافرها فيه شاعر 

 

اخلاجني، القاهرة،    ةانظر: عيار الشعر، أبو احلسن حممد بن طباطبا، حتقيق: عبد العزيز املانع، مكتب  (1)
 .6م، ص 1985

بجاوي،  الوساطة بني املتنيب وخصومه، القاضي اجلرجاين، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، وعلي ال  (2)
 .15م، ص 1966مطبعة عيسى البايب احلليب، 

 .16املرجع السابق، ص  (3)
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جند أن عامل النقد األديب يرى أن املقدرة على األدب وتذوقه ونقده كلها منشؤها  
 .(1) طبيعة خاصة يف النفس

 ، ع خمتلفة من مقاالتهيف مواض  بديقد أشار املنفلوطي إىل مقومات األو 
ذكرها اليت  املقومات  تلك  أهم  هللا    :ومن  منحها  اليت  األدبية  واملوهبة  الطبع 

وإال ،  ال تظنوا أن الشعر كما تظنون  :"امني فيقولفهو خياطب النظّ   .لألديب
ما الشعر إال روح يودعها    ...الستطاع كل قارئ بل كل إنسان أن يكون شاعرا

حىت   ،وال تزال كامنة فيه كمون النار يف الزند  ،هللا فطرة اإلنسان من مبدأ نشأته
إذا شدا فاضت على أسالت أقالمه كما تفيض الكهرابء على أسالكها، فمن 
أحس منكم هبذه الروح يف نفسه فليعلم أنه شاعر أو ال فليكف نفسه مئونة  

وليصرفها إىل معاانة ما يالئم طبعه ويناسب فطرته من    ،التخطيط والتسطري
  .(2)..."أعمال احلياة

وما    ،أديباوبدوهنا ال يكون املرء    ،مقومات األديبالطبع واملوهبة من أهم  ف
اعلم أن    :"حني قال(  هـ637  )ته عند ابن األثري  دطي جنذهب إليه املنفلو 

ومالك    ...صناعة أتليف الكالم، من املنثور واملنظوم، حتتاج إىل أسباب كثرية
ل  امث و .  تلك اآلالت شيئاً   فإنه ال تغين طبع    فإنه مىت مل يكن مثَّ ،  الطبع هذا كله  

 

انظر: من الوجهة النفسية يف دراسة األدب ونقده، حممد خلف هللا أمحد، دار العلوم للطباعة   (1)
 .46 -45م، ص 1984، 3والنشر، ط

 .122/  1النظرات،  (2)
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احلديدة اليت يقدح هبا، أال ترى إنه و الطبع كمثل النار الكامنة يف الزاند،  ذلك 
 .(1) "فيد تلك احلديدة شيئاً تإذا مل يكن يف الزاند انر ال  

 ، الطبع يف اخللق األديب  ةمهيأعلى    ه(466)ت  ويؤكد ابن سنان اخلفاجي 
 ،م الشعر من ال طبع لهأن يعلّ   ال ميكن أحدٌ   ":وهلذا يقول  ،اإلبداع  ه آلةنأو 

 ."(2) ألن اآللة اليت يتوصل هبا غري مقدورة ملخلوق ؛وإن جهد يف ذلك
اآلواتفاق   هذه  ذكر  على  القدمي واملعاصر  ابلنسبة    ةلالناقد  أمهيتها  يؤكد 

 .لألديب
  قاد نالم مقومات األديب اليت يؤكد  االطالع إحدى أه   ةوأتيت الثقافة وسع 

أمهيتهاو  األدابء على  األديب  ،كبار  توافرها يف  جند ذلك عند عبد   ، وضرورة 
اليت دعا فيها إىل أن يتنافس  و   ،ابلكتّ ل   تهيف رسال  ه(132)ت    احلميد الكاتب

الكتّ شامع يف  ر  واألدبصن اب  العلم  الدين  وافقهيت  نأو   ،وف   ا و و وير   ،يف 
ومعانيها   ،ألشعارا غريبها  مهمته .(3) ويعرفوا  يؤدي  أن  الكاتب  يستطيع  حىت 

  ل ق القريواين الشاعر إىل أن أيخذ بكابن رشي   عودي و   .اجلليلة على أكمل وجه
لتكون هذه أداته    ،ويعرف األنساب وأايم العرب  ،واألخبار  وحيفظ الشعر  ،علم

املنشآت العربية    ةإىل مزاول  املنفلوطي داعيا طالب البيان العريب  وأييت  .(4) يف فنه
 

 .38/ 1املثل السائر،  (1)
سر الفصاحة، ابن سنان اخلفاجي، حتقيق: عبد املتعال الصعيدي، مكتبة حممد صبيح وأوالده،   (2)

 .83م، ص 1969 القاهرة،
انظر: كتاب الوزراء والكتاب، حممد اجلهشياري، حتقيق: مصطفى السقا وآخرين، مطبعة مصطفى   (3)

 .75م، ص 1938، 1البايب احلليب، القاهرة، ط
 . 361/ 1انظر: العمدة يف حماسن الشعر وآدابه،  (4)
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الطريق، فال  ها ومنظومهار و ثمن إال هذه  البيان  إىل  ا  ،طريق  الع طوأن يكون 
الثقافة   ةمهي أويقرر أديبنا  .  (1) جال جمرد قراءة سريعة وتفرّ   ،ماطالع تفهّ   بطالال

  :" يقول  ، البيان يف النفس  ةلكاستقرار من هذا هو السبيل إىل  أ و   ،واالطالع
البيان يف النفس حىت يقف املتأدب بطائفة من شريف القول    ةر ملكقولن تست
 .(2)"املستثبت املستبصر ومنثوره، وقوفمنظومه 

األديبَ  املنفلوطي  يف    وحيذر  سببا  العريب  الرتاث  مطالعته  تكون  أن  من 
ت  آأين أمحلك على مطالعة املنشفسك  وال حتدثك ن  :"فيقول  ،اختالسه وسرقته

العربية ألسلوب تسرتقه، أو تركيب ختتلسه، فإين ال أحب أن تكون سارقا وال 
مل يكن دركك دركا، وال بيانك بياان، وكان كل ما أفدته من    فإن فعلتخمتلسا،  

صورة مشوهة ال تناسب بني أجزائها، وبردة    البيانذلك أن خترج للناس من  
ألواهنا، وإمنا أريد أن حتصل لنفسك ملكة يف البيان راسخة    مرقعة ال تشابه بني
يف هذا   هويعرض املنفلوطي جتربت  .(3)بال تكلف وال تعمل" تصدر عنها آاثرها  

الناس  من  فقد أجاب عن سؤال كثري    .لألدابء الناشئني  اتكون نرباسل  ،اجملال
على    ،وإبداعه  ه ل ئرسا  ةعن كيفية كتاب  مؤكدا  اجلواب  االطالع   ة مهيأوجاء 

واحملفوظات ذلك    ،والثقافة  وحمتونسيان  مقلد  جمرد  إىل  يتحول  ال  ذ حىت 
ين ما استطعت أن أكتب هلم تلك الرسائل هبذا األسلوب  إ  :"يقول  ،لآلخرين

 

 .92/  2النظرات،  (1)
م، ص 2002، 1طي، دار ابن حزم، بريوت، طمصطفى لطفي املنفلو  :خمتارات املنفلوطي، مجع (2)

62. 
 .9/ 2النظرات، (3)
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ت من  ل فنإال ألين استطعت أن أ  ،الذي يزعمون أهنم يعرفون يل الفضل فيها
ما   شيء  ذلك  يف  نفعين  وما  واالحتذاء،  التمثل  ذاكريت، قيود  ضعف  نفعين 

وعجزها عن أن متسك إال قلياًل من املقروءات اليت كانت متر   ، والتواؤها علي
يب، فقد كنت أقرأ من منثور القول ومنظومه ما شاء هللا أن أقرأ، مث ال ألبث أن 
الطرب   ورنة  حسنه،  وروعة  آاثره  مجال  إال  ذاكريت  يف  منه  يبقى  فال  أنساه 

علوم    ةمهيأبني  ي و .  (1) ..."به على  واالطالع  واحلفظلغالالثقافة  ابلنسبة    ة 
األدبية  رضر و   ،ديبألل قدراته  على  عنده  ذلك  فالعلم    :"فيقول  ،ضعف 

ت واملادة اللغوية، والقواعد النحوية، إمنا هي أعوان الكاتب  ءاواحملفوظات واملقرو 
ن  على الكتابة ووسائله إليها، فاجلاهل ال يكتب شيئا؛ ألنه ال يعرف شيئا، وم 

ال يضطلع أبساليب العرب ومناحيها يف منظومها ومنثورها سرت العجمة إىل  
لسانه، أو غلبته العامية على أمره، ومن قل حمفوظه من املادة اللغوية قصرت  
يده عن تناول مجيع ما يريد تناوله من املعاين، ومن جهل قانون اللغة أغمض  

نفلوطي على  املح  ل وي   .( 2) "األغراض وأهبمها، أو شوه مجال األلفاظ وهجنها
نظره يف  ألمهيتها  الفكرة  متعجبالو   ؛هذه  يتساءل  جنده  يستطيع    :"ذا  كيف 

الكاتب أن يكون كاتبا عربيا قبل أن يطلع على أساليب العرب يف أوصافهم  
وأبي لغة حياول أن  ...م، وحماوراهتم ومساجالهتمخياالهتم و تصوراهت ونعوهتم، و 

 

 .1/5املصدر السابق،  (1)
 .34/  1النظرات،  (2)
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ه  تياحنالعربية استمدادا ميأل ما بني ج  الروح  يكتب ما يريد إن مل يستمد تلك
 .( 1) ..."حىت يتدفق مع املداد

املت  يدعو  احلديث، وإمنا  أو  للقدمي  متعصبا  املنفلوطي  إىل أدومل يكن  ب 
االختيار متقدمك  فليس  ،حسن  يضر  ، ينفع  ل  متأخر  العربة   ،وال كل  وإمنا 
الذوق    مواألخذ عن فطاحل األدابء الذين يعرف الناس منه   ،ابجلودة واجلمال

الثقافة   ة مهيأوعلى الرغم من    .(2) يف األدب  ةوامللك  ،والقرحية الصافية  ،السليم
من  ة  هم وأدام  وما حباجة إىل مقذه   أن  الإ  االطالع واحملفوظات املتنوعة  ةوسع

يهيئ صاحبه استعداد خاص  :"  وهو  ،الذوق  وه هذا املقوم    ،أدوات األدب
به  ريدلتق واالستمتاع  وأقواله   تهوحماكا  ،اجلمال  أعماله  يف  يستطيع  ما  بقدر 

  .(3)..."وأفكاره
ال أن  على  النقاد  على  األالوظيفة    و ه وق  ذوجيمع  احلكم  حماولة  عند  هم 

  .(4) العمل الفين
 آالفو ن  آكثريين منهم حيفظون القر   دمن العلماء جيجم كثري  راتطلع على  املو 

الشعرية واألقوال  والكثري  ،األبيات  اخلطب  ابللغة    ،من  واسعة  معرفة  ولديهم 
 

 .7/ 2املصدر السابق،  (1)
 .11/ 2انظر: املصدر السابق،  (2)
م، 1949،  1دراسات يف علم النفس األديب، حامد عبد القادر، املطبعة النموذجية، القاهرة، ط  (3)

 .145ص 
انظر: الذوق األديب وتطوره عند النقاد العرب حىت هناية القرن اخلامس اهلجري، جنوى صابر، دار   (4)

 .13م، ص 2006، 1ا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، طنيالوفاء لد
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وألفاظها وإعراهبا  وشعراء  ،حنوها  أدابء  جيعلهم  مل  ذلك  إال   ،لكن  ذلك  وما 
وقد   .الذي يعد مقوما مهما من مقومات األديب  ،من الذوق األديب  م خللوه 

ن  او ع فهو بعد أن ذكر أ  .انتبه املنفلوطي هلذا األمر وأشار إليه يف إحدى مقاالته
ستدرك أن ا  ...ات واملادة اللغويةءرو قالكاتب وأدواته من العلم واحملفوظات وامل

للفرد تكفي  ال  وحدها  وامل  ،هذه  عليها  القائمني  من  هب ضفكثري  ال  طلعني  ا 
نع التماثيل الذي يصب يف اصكجاء عملهم  ا  و ن فعل إو   ،يكتبون وال ينظمون

والسر يف ذلك أنه ينقصهم له،    روح فيه وال مجالال  لكن    ،ايسو   متثااللبه  اق
  .(1)..."لنفسياذوق  الوهو ، ه سر البيان ولبّ 

يتهيأ   األدب ال  أن  يتضح مما سبق  يرو لوهكذا  من  يتحقق   ،همكل  وال 
مقوماته فيه  تتوافر  ال  مدع  لكل  فيه  أدواته  ،اإلبداع  ميلك   ىقل ن  ذاول  .وال 

ويتجه إىل   ،يدعو من ال ميلك تلك األدوات أن ينصرف عن األدباملنفلوطي  
والقدوم يف   ،الفالححملراث يف يد  ا  فـ":  .من أعمال احلياةته  ر طوف  هطبع  ما يالئم 

  .(2) ظام واملسرب يف يد احلداد أشرف وأنفع من القلم يف يد النّ  ،يد النجار
نظر إىل املقومات اليت ينبغي توافرها يف العمل األديب جند أن بعض  نوحني 

من  يفمن املقومات اليت ينبغي توافرها  النقاد يف القدمي واحلديث يذكر بعضا  
  و أومن أهم تلك املقومات    ،األديب شعرا أو نثرا  يبدي رأيه النقدي يف العمل 

صائص الشعر  خبواملعرفة    ،ربة واملمارسةدوال  ،والتجربة  ،الذوق والفطرة  :األدوات

 

 .34/  1النظرات،  (1)
 .122/ 1، ملصدر السابقا (2)
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الفن األديب أسراره  ،أو  بعضهم  .  (1)ومداخله ومشاربه  ،والتعمق يف  ويضيف 
النفاذ    ةمقدر  على  األ إ الناقد  عقول  بني  ىل  واجلمع  ومشاعرهم    الذاتية دابء 

ننظر  .(2) واملوضوعية املنفلوطي من    لكننا حني  القضية جنده يف موقف  هذه 
  كل كاتب أول ف ،يفتح جمال النقد للجميع دون شروط وال حدود وال واجبات

ن االنتقاد نوع من  هذا أب  هيأر   ويعلل  ،ائل احلق يف انتقاد ما يشاء من الكالمق
وهذا الرأي ال .  (3) ومها حالتان طبيعيتان لإلنسان  .االستحسان واالستهجان

ونه  ن يما ال حيسف  دبألنه سيفتح اجملال للمتطفلني على األ  ؛م للمنفلوطييسلّ 
يقوم على دراسة العمل األديب، وتفسريه    والنقد يف حقيقتهأدواته،  وال ميلكون  

عليه  ،وحتليله قيمته  ،واحلكم  أي   ،ومنزلته  وبيان  حيسنه  أن  ميكن  ال  وهذا 
 شخص.

 
 
 

  

 

 . 192م، ص  1987، 1، بريوت، ط انظر: يف النقد العريب القدمي، جمد الربازي، مؤسسة الرسالة (1)
م، ص  1973،  8القاهرة، ط    ،انظر: أصول النقد األديب، أمحد الشايب، مكتبة النهضة املصرية  (2)

149 ،153 . 
 .59/ 3انظر: النظرات،  (3)
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 : اآلراء النقدية يف الشعراء والكتاب - املبحث الرابع 
مل يقتصر املنفلوطي على إبداء رأيه يف عدد من املسائل والقضااي النقدية  

ا أبدى رأيه بكل صراحة يف عدد من الشعراء منإو ،  املعروفة يف اتريخ النقد العريب 
 .ابه ح برأيه يف عدد من شعراء عصره وكتّ صر وكذلك  ،والكتاب القدامى

 ، شعراء املتقدمني ال وهو مل خيرج عن آراء النقاد السابقني يف نظرته لبعض   
مل   ةمناهج جديد  اجو بشار بن برد وأبو نواس من الشعراء املولدين الذين هنف

 .(1) وأبو متام شيخ الصنعة اللفظية  ،تكن معروفة من قبل
الش إعجابه  اخليّ ويبدي  عمر  ابلشاعر  وبصدق ه(  527  )ت   امديد 

الشاعر  إحىت    ه...تشبيه  ةورق   ،ومجال خياله  ،شاعرهم نه يرى أن نفس هذا 
 ةمأ  وإذا كانت كل  ...ثل هذا الكون يف أرضه ومسائه وليله وهنارهصافية مت   آةمر 

  ، ر العربافخ  (هـ354)ت    املتنيب   اكم،  ن اخليام فخار فارسإف  هادعي بتفاخر مب
هوجو)و  (مرتنيال)و الفرنسيني  (فيكتور  فخار   (بري كسش)و  ، فخار 

   .(2)..اإلجنليز
حيث يرى أن هؤالء   ،عصره ويشري إىل ضعف بياهنم  ابح برأيه يف كتّ ر صوي

يكتبو  مما  أكثر  ألنفسهم  يكتبون  أشبه أو   ،لناس ل   نالكتاب  ن كتاابهتم 
خلوته  اب حني  اإلنسان  صدر  يف  ترتدد  اليت  النفسية  بينما    ،بنفسه ألحاديث 

 .(3) همف يَ   عفهم وساميُ   متكلمالصلة بني    يوه   ،البيان يقوم على قاعدة مهمة
من كتّ   اكم على كثري  الصح أيخذ  بالغته  فاب  مراعاهتم    موعد ،  مضعف 

 

 .193-192/ 2انظر: النظرات،  (1)
 .170 -169/ 2انظر: املصدر السابق  (2)

 .7/ 2انظر: املصدر السابق (3) 
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واجلد يف موضع    ،يف موضع اجلد  اهلزلحيث جيد القارئ عندهم    ، ملقتضى احلال
وقصورا   ....واإلجياز يف مكان اإلسهاب  ،مكان اإلجيازيف  واإلسهاب    ،اهلزل

 .(1) الناس حسب أقدارهم ومكانتهم ةنازل خماطبم عن أدراك
العصر إىل نوعني ه من تروح كتابنوع منهم يستمد    :ويقسم أكثر كتاب 

ا  ممه  توآخر يستمد كتاب  ،والرواايت املرتمجة  ،الصحف واملؤلفات احلديثة  ةمطالع
روح وحنوها وصرفها دون    ،نظرية يف اللغة وبياهنا  من علوم  هأستاذمن    هخذأ

وال   ،ال روح فيها  ،مشوهةة  كتابتهم ساجمولذا أتيت    .(2) اللغة وجوهرها وأسرارها
 . بيان

 ، املنفلوطي ابآلراء اإلمجالية يف أدابء عصره من الشعراء والكتاب  ومل يكتف 
  وحممد عبده  ،مام الشعراءإ   (ه1322)ت    الباروديف  ،آبرائه اخلاصةح  ر صوإمنا  
النإ  ه(3132)ت   احلكم    .(3)رثمام  هبذا  اكتفى  السريعوإذا  فإنه   ،الذايت 

امسه  ةمقال  ه(1332)ت    زيدانجلرجي    صصخي حتمل  فيه  ،خاصة    اأشاد 
 اللفظ، الذي مجع بالغة    ،سلوب العذب البديعألأسلوبه اب ووصف    ،بكتابته

وما   ،حىت استطاع أن ينال ثقة الناس  ،وقوة احلجة  ،اخليال  ةوسع  ،راعة املعىنوب
ويصنف املنفلوطي  .  (4) ذاك إال ألنه من الكتاب الصادقني املخلصني يف نظره

كان   ثحي  ،كتاب األلفاظن  م  ال  ،اب املعاينكتّ   أبنه من  زيداناألديب جرجي  

 

 .5/ 2انظر: املصدر السابق  (1)
 .8/ 2انظر: املصدر السابق  (2)
 .256/ 2انظر: النظرات،  (3)
 .100/ 3انظر: املصدر السابق  (4)
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ويبلغ اإلعجاب به إىل أن   .عنه  لقنيذاملتح  ني على رضان يؤثر تعليم اجلاهلمم
 .  (1)يف زمنه (الكاتب) صفالناس بو  ه أوىليعدّ 

  رواايته وإشادته مبضامني    نلفكر جرجي زيدا  تهيزكعلى املنفلوطي ت  خذويؤ 
متجمال بصفات املؤرخ احلقيقي الذي ال  :"  حيث قال عنه إنه كان،  التارخيية

لعقيدته الدينية جماال للعبث    وال يرتك  ،وال يداهن وال جيامل  ،وال يتحيز  شيعيت
جبوهر التاريخ وحقائقه، فكتب وهو املسيحي األرثوذكسي اتريخ اإلسالم يف  

 . (2)"كتبه ورواايته كتابة العامل احملقق
م للمنفلوطي فقد كان جرجي زيدان منطلقا  تسلّ ال  وهذه اإلشادة والتزكية  

تاريخ  لايته من تشويه متعمد  رواذا مل ختل  لو   ،يف رواايته من منطلق ديين متعصب
استمد من   :"يقول عمر الدسوقي عن جرجي زيدان ورواايته  ،العرب واإلسالم

ل حىت يدخل عامل  ، وبدّ ريخ يف حقائق التاالتاريخ العريب قصته وأبطاله، وغرّي 
يف    ه(1431  )ت  ويقول شوقي أبو خليل  .(3)التشويق والتتابع القصصي..."

قدمنا مالحظاتنا حول رواايت جرجي زيدان، اليت تعمد فيها    :"نفسه  نأالش
فال  جهل،  عن  ال  قصد،  سوء  عن  العرب،  حتقري  ألجل  والكذب  التخريب 

 ، العلم بعد أن أوهم قرّاءه أنه عاد إىل مصادر ومراجع عربية  زيدان  ينقص جرجي
الطعن   مع  االستنباط  وتعمد  والتشويه،  الدس  وتعمد  التحريف،  تعّمد  لكنه 
املدروس لعمالته األجنبية، ولتعصبه الديين، الذي جعله ينظر إىل اترخينا العريب 

عبد  ويشري الناقد  .  (4)"اإلسالمي، وآداب اللغة العربية، بعني السخط واحلقد
 

 .101/ 3انظر: املصدر السابق  (1)
 .95/ 3انظر: املصدر السابق  (2)
 . 464/ 1م، 1973، 8يف األدب احلديث، عمر الدسوقي، دار الفكر، بريوت، ط (3)
 .307م، ص 1983،  3جرجي زيدان يف امليزان، شوقي أبو خليل، دار الفكر، بريوت، ط (4)
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زيدان ويذكر من    رجيإىل ضعف املستوى الفين لرواايت جالعشماوي  الرمجن  
   .(1)حداث التاريخ اإلسالميأل يتناول التارخي ه يف القصدأسباب ذلك عدم 

 (راتالنظ)نشرها يف كتابه    ابهوكتّ   همنفلوطي آراء نقدية يف شعراء عصر لل و 
الصادرة عام   الطبعة  الثانية    اآلراء يف  حذف هذه  م، لكنه1910يف  الطبعة 

راء  اآلوقد أعاد نشر هذه    ،واجهته  بسبب االنتقادات الشديدة والضغوط اليت
 .(2)مها الدكتور محد الدخيل يف رسالة قصريةخدو 

، اعشر شاعر   ثالثة  مهرأيه في  لوطيفنامل  ىبدأدابء الذين  وقد بلغ عدد األ
   :سمهم حسب األساليب إىل أربعة أقسامق  وثالثني كاتبا

العريب -1 أسلوب    ،األسلوب  صاحبه  فيه  حياكي  الذي  األسلوب  وهو 
 .اب املتقدمنيالكتّ 

العلمي -2 ابال  ،األسلوب  صاحبه  فيه  يتقيد  الذي  حات صطالوهو 
 . اخلاصة ابملوضوع الذي يكتب فيه ،العلمية
ن يتقيدون يف الكتابة السياسية  وهو أسلوب الذي   ،يفااألسلوب الصح  -3

 .اخلاصة هبا  تابالصطالحا 
اإلفرجني  -4 الذين أخذوا من   ،األسلوب  الكتاب  أولئك    وهو أسلوب 

هم حرفية  ت فتكون ترمج   ،مبثله من اللغة العربية  وابنصيب مل أيخذ  اللغات اإلفرجنية
 .(3)...أكثر منها معنوية

 

م، 1993،  1مع جرجي زيدان، عبد الرمحن العشماوي، مكتبة العبيكان، الرايض، ط  ةانظر: وقف  (1)
 .33ص 

 ،1جدة، طالنادي األديب الثقايف،  انظر: آراء املنفلوطي يف شعراء وكتاب عصره، محد الدخيل،    (2)
 .6م، ص 2004

 .54- 53انظر: املصدر السابق، ص  (3)
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أبهنا صادرة عن    ،على املعاصرين  طي و ل فنوقد وصف بعض النقاد أحكام امل
بعام شامل  للصن  .(1) مستوايتهو القول    ةإحساس  أثرهاوقد كان  الفنية  يف    عة 

ه يف ينامعض  ابي  :"(ه1368)ت  ن راطقوله عن خليل مو  بعض أحكامه حن
 . (2)"لوهأغفاستخراجه ف ةَ نفق الناسُ  أكربَ  م،حفه كاملاس يف المتسواد عج

على أثر الكتابة الفنية يف إصدار   نيدالباق والتشبيه يف هذا الرأي  طلاف
 .احلكم
أكرب من    هظّ ح  :"ـ(ه1351)ت    حافظ إبراهيميف    هبديع يف رأيال  جندو  
جيمع الذهب   ،قادر  غين  ال  ،رماه   غ ائصفهو    ،أشعر من شعره  يلتهوح  قدره،

ختل بعض آراء املنفلوطي من    ومل  .(3)..."سناءح  اعرضه صور يو   ،ماءص  اً قطع
األستاذ يف    هزكي مبارك تعليقا على رأيإليه  وهذا ما أشار    ،اإلهبام والغموض

جاويش  الشيخ العزيز  و (هـ 1347)ت    عبد  أمني،  إذ   هـ(1326  )تقاسم 
 . (4)طالب البيان" مبهمة ال تقنع  كلها عبارات :" وتلك  قال

  

 

، 1انظر: تطور النقد والتفكري األديب احلديث، حلمي مرزوق، دار النهضة العربية، بريوت، ط  (1)
 .192م، ص 1982

 .51آراء املنفلوطي يف شعراء وكتاب عصره، ص (2)
 . 49، ص املرجع السابقانظر:  (3)
 .56م، ص 1936، 2املوازنة بني الشعراء، زكي مبارك، املكتبة العصرية، بريوت، ط (4)



 

 
291 

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

 : امتة ــــــ اخل 
هنا نورد  و  ، يف مقاالته  املبثوثة املنفلوطي النقدية  آراء   ز حاول هذا البحث أن يرب   

 : ا الباحث أهم النتائج اليت توصل هل 
منه يف مفهوم  ز متقدم على    أي وجاء بر   ، الشعر والبيان   ي فهوم مب املنفلوطي    عين  -

  ، والسيما اجلاحظ   ، ى م ا يف البيان منسجما مع النقاد القد   ه ي أ ما جاء ر بين   ، الشعر 
 . وكذا كان رأيه يف اجلمال 

ـ وكان يف معظمها    يف النقد العريب   ة ع ئ الشا   قدية وقف املنفلوطي عند أبرز القضااي الن  -
وكان    ، اليت رأى فيها التالزم الوثيق بينهما   ، واملعىن   ة اللفظ قضي ك   متأثراً ابلقدامى ـ 

وهذا أدى به إىل دعوته إىل    ، تكلف   و ع أ لكتابة دون تصن وا   ع الطب   ة من دعا 
واالنطالق من    ق صد إىل ال دعا    ا وأسبابه. كم ضوح واالبتعاد عن الغموض  الو 

 ة. ال من جتارب غري حقيقية أو مفتعل   ، التجربة الشخصية 
وهو: حديث اللسان وحديث العقل،    جاء املنفلوطي بتقسيم خاص لألدب،  -

 وحديث القلب. 
  ، ذا كان مييل إىل النزعة األخالقية يف األدب ل و   ؛ ملتزم واملنفلوطي كاتب اجتماعي   -

 . ويدعو إىل االلتزام ابألخالق يف الكتابة 
  ب دي أل ل   ا ال بد من إ و ، ه وم ر كل من ي حقق ل ت ال ي   األدب على أن   املنفلوطي  د ك أ    -

فقد فتح اجملال فيه    النقد   أما   . والثقافة   ، والذوق   كاملوهبة ،  وأدوات من مقومات  
 ، وهذا توسع منه غري مقبول. ه هم فيما يقرؤونه ويسمعون آراء   ا لجميع أن يبدو ل 

ومل يكن راضيا يف اجلملة    ، وشعرائه ره  ص رأيه يف كثري من كتاب ع املنفلوطي    ى بد أ    -
 . الفنية ة  صنع ل ثرة اب أ مت   ، بهمة م   ة، وكانت بعض آرائه جممل   . عن أكثرهم 
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 املصادر واملراجع:
حممد ا - اهلجري،  السابع  القرن  هناية  العريب حىت  النقد  األخالقي يف  الجتاه 

 م. 1989،  1احلارثي، اندي مكة الثقايف األديب، ط
، 1ط   بريوت،  األدب املفرد، اإلمام حممد البخاري، مؤسسة الكتب الثقافية، -

 م. 1986
 هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر.األدب ومذاهبه، حممد مندور،  -
 النادي األديب الثقايف،  آراء املنفلوطي يف شعراء وكتاب عصره، محد الدخيل، -

 م. 2004، 1جدة، ط
أسرار البالغة، عبد القاهر اجلرجاين، قرأه وعلق عليه: حممود شاكر، مكتبة   -

 م. 1991 اخلاجني، القاهرة،
وتفسري ومقارنة( عز الدين إمساعيل،    األسس اجلمالية يف النقد العريب )عرض -

 م. 1968، 2دار الفكر العريب، ط
للطباعة   - مصر  هنضة  بدوي،  أمحد  أمحد  العرب،  عند  األديب  النقد  أسس 

 م. 1996والنشر، مصر، 
، أمحد الشايب، حتليلية ألصول األساليب األدبية(األسلوب )دراسة بالغية   -

 م. 1991، 1ط مكتبة النهضة املصرية، القاهرة،
، 8صول النقد األديب، أمحد الشايب، مكتبة النهضة املصرية القاهرة، ط  أ -

 م. 1973
لبنان انشرون، بريوت، ط - أبو كريشة، مكتبه  النقد األديب، طه  ، 1أصول 

 م. 1996
والنشر   - للثقافة  األصالة  دار  اخلنني،  انصر  الشعر،  يف  اإلسالمي  االلتزام 

 م. 1987، 1واإلعالم، ط
، 1، أمحد أبو حاقة، دار العلم للماليني، بريوت، طااللتزام يف الشعر العريب -

 م. 1979
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الدار  - الشرق،  أفريقيا  العمري،  حممد  وامتداداهتا(،  )أصوهلا  العربية  البالغة 
 م. 1999البيضاء، 

البالغة فنوهنا وأفناهنا )علم البيان والبديع(، فضل عباس، دار الفرقان للنشر   -
 م. 2006، 10والتوزيع، عمان، ط

وا - الكواز، مؤسسة البالغة  حممد كرمي  والتجديد(،  والنشأة  )املصطلح  لنقد 
 م.2006، 1االنتشار العريب، بريوت، ط

ومناهجها   - العرب  عند  البالغية  الفكرة  تطور  يف  )دراسة  العريب  البيان 
 م. 1987، 7ومصادرها الكربى(، بدوي طبانة، دار املنارة، جده، ط

حتقي - اجلاحظ،  حبر  بن  عمرو  والتبيني،  دار البيان  هارون،  السالم  عبد  ق: 
 م. 2004، 1اجليل، بريوت، ط

العربية،   - النهضة  النقد والتفكري األديب احلديث، حلمي مرزوق، دار  تطور 
 م. 1982،  1بريوت، ط

ط - بريوت،  الفكر،  دار  خليل،  أبو  شوقي  امليزان،  يف  زيدان  ، 3جرجي 
 م. 1983

ودالالته الفكرية وآاثره الفنية، احلوار األديب حول الشعر: قضاايه املوضوعية،   -
 م.2007، 1اآلداب، القاهرة، ط حممد أبو األنوار، مكتبة

دار  - النجار،  علي  حممد  حتقيق:  جين،  بن  عثمان  الفتح  أبو  اخلصائص، 
 )د.ت(. ،كتاب العريب، بريوتال

النموذجية،  - املطبعة  القادر،  عبد  حامد  األديب،  النفس  علم  يف  دراسات 
 . م1949، 1القاهرة، ط

إسالمية  - جملة  سعاد كورمي،  ومنهجية،  تصورية  مقاربة  املفهومية:  الدراسة 
املعهد   اإلسالمياملعرفة،  للفكر  مج  العاملي  ع  15،  ه 1431،  60، 

 . م2010،
جري،  الذوق األديب وتطوره عند النقاد العرب حىت هناية القرن اخلامس اهل -

لد الوفاء  دار  صابر،  والنشر،  ينجنوى  الطباعة  طا  ، 1اإلسكندرية، 
 م. 2006
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رسائل اجلاحظ، عمرو بن حبر اجلاحظ، حتقيق: عبد السالم هارون، دار  -
 م. 1990، 1اجليل، بريوت، ط

سر الفصاحة، ابن سنان اخلفاجي، حتقيق: عبد املتعال الصعيدي، مكتبة   -
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   هـ  1443 / 4 / 16: تاريخ قبول البحث    هـ 1442 / 9 /7: تاريخ تقديم البحث 

 
 : ملخص الدراسة

  ف  وأسهمت،  السبق  حققت  لكوهنا؛  اترخيية  قيمة  أدبية  مدونة  أي  في  البداايت  مرحلة  متّثل
  واإلقراري،  جتاهلها  بيي  معهاي  التعاملي  في  والباحثيي  النقادي  مواقف  تباينت  وقد،  بةالتجري  أمامي  الطريقي  تذليلي

  يزعم  جديدة طريقة البحث هذا يطرح حي ف،  فين جانبي من  هبا  واالهتمام،  فقط التارخيية بقيمتها

  احملفزاتي  أي، التجربة مبنطلقات  االهتمام  ف وتتمّثلي، التجارب هذه  مع  للتفاعل  موضوعية  أكثري أهناي

  املناسبةي  تشكيل  ف  رئيسا ي  وعامل ي،  املرحلة  هذه  ف  الكتابة  دوافع  من  دافعا ي  كانت  اليت  املولدات  أو

  حممدي  الشاعر  شعر  على  الطريقة  هذه  تطبيق  البحثي  هذا  وحياول،  الضاغطةي  اللحظةي  أو  الشعرية

،  الفكرة  هبذه  املتعلقةي  النتائج  بعض  مستخلصا ي  البداايت  مرحلة  في  السعوديي  الشعراء  أحد،  املسيطري

  وعدمي،  الشعرية  التجارب  هذه  منطلقات  فهم  حماولة  ف  البحث  هذا  يطرحهاي  اليت  الطريقة  وتتمثل

 . الفنيةي الناحيةي مني مساءلتهاي ف  املبالغة
ي

 . املسيطري حممد شعر، املسيطري حممد،  املكان :الكلمات املفتاحية
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 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

 املقدمة
احلمديهلليربيالعاملي،يوالصلةيوالسلميعلىيأشرفياألنبياءيواملرسلي،ي

ينبينايحممد،يوعلىيآلهيوصحبهيأمجعي،يأمايبعدي:ي
فتمّثليمرحلةيالبداايتيفيأييمدونةيأدبيةيقيمةياترخيية؛يلكوهنايحققتيي
السبق،يوأسهمتيفيتذليليالطريقيأماميالتجربة،يولويبصورةيمعنوية،يوقديتباينتيي
مواقفيالنقاديوالباحثييمنيالتجاربياألدبيةياليتيتنتمييإىليهذهياملرحلة،يوميكنيي

يأنيأخلصهايفيثلثةيمواقفيرئيسةي:
ي.يهذهياملرحلة،يوالتجاربياليتيكونتهايجتاهلي-ي1
اإلقراريبقيمتهايالتارخييةيوحسب،يمنيخللياإلشارةيإىليموقعهايالتارخيييمنيييي-ي2

ي.يالتجربةي
ي.ياالهتماميهبايمنياجلانبيالفين،يالذييمليحتققهيهذهيالتجاربيأصل يي-ي3

وفيهذايالواقعييطرحيهذايالبحثيطريقةييزعميأهنايأكثريموضوعيةيللتفاعليي
تتعّلقيمبنطلقاتييمعيه اليتي اجلوانبي االهتماميجبانبيمني التجارب،يوهيي ذهي

التجربة،يأيياحملفزاتيأوياملولداتياليتيكانتيدافعا يمنيدوافعيالكتابةيفيهذهيي
ي.املرحلة،يوعامل يرئيسا يفيتشكيلياملناسبةيالشعريةيأوياللحظةيالضاغطة

هلذهيالتجارب،يوالييهذهيالطريقةياليتقفيعندياالعرتافيابلقيمةيالتارخييةيي
حتميلهايشرطياألدبيةيالذييملييتوفريفيها،يلكنهايحتاوليالتعّرفيعلىيهذهييتبالغيفيي

التجربة،يوفهميظواهرها،يوالتعامليمعهايبتوازن،يوعلىيأساسيالرؤيةياليتيأتسستيي
عليها؛يألمريمهم،يوهويأنيالتجربةيوإنيكانتيتنتمييإىليالبداايت،يإاليأهنايمايتزاليي

يصدرونياليوميدواوينيشعريةيحتمليمواصفاتييشعراءييييوقتناياحلايل،يفثمةيممتدةيإىليي
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يالبداايت.يتلكيالتجاربياليتيشكلتيمرحلةي
يتناولياملكانيفيشعريي البحثيالذيي السياقيجاءتيفكرةيهذاي فيهذاي

مرحلةيالبداايتييييتسليطيالضوءيعلىيجتاربيشعريةيمثلتحممدياملسيطري؛يهبدفيي
والشعريفيمنطقةيالقصيميبوجهيخاص،يحماوال ييييفيالشعريالسعودييبوجهيعام،

ي.يفهميخلفياتيهذهيالتجربةيأويمنطلقاهتايابالعتماديعلىيجمموعيشعره
تقوميي التجربةي منطلقاتي قراءةي علىيظاهرةيابرزةيفيجمموعيييي-أوال ي-وألني

التجربة،يفقدياخرتتياملكانيفيشعرياملسيطري؛يليكونيجسريالعبوريإىليأعماقيي
ا يعلىيأنياهلدفيمنيهذايالبحثيهويالتفاعليالذيييناسبييهذهيالتجربة،يمؤكد

يي.هذهيالتجربة،يوهويحماولةيفهمياملنطلقات،يوليسينقديالفنّيات
وقديقامتيهذهيالدراسةيعلىيمقدمة،يومدخل،يوثلثةيمباحث،يمثيخامتة،يي
وأسبابيي املوضوع،ي بياان يألمهيةي املقدمةي واملراجع،يحيثيحوتي للمصادري وثبتي

ماتيالدراسة،يومنهجيالبحث،يمثيعرضياملدخليألمهيةياملكانيفيياختياره،يوتقسيي
شعرياملسيطري،يوأبرزيالسماتياليتيجعلتيللمكانيحظوة يفيشعره،يبعديذلكيي
عرضتيالدراسةيفيمبحثهاياألوليللمكانيالعاميواملكانياخلاصيفيشعرياملسيطري،يي

األمكني فيهماي جتّلتي اليتي الشعريةي النماذجي مني مجلةي استعرضتي العامةييحيثي ةي
واخلاصة،يوفياملبحثيالثاينيتناولتيالدراسةياملكانييالطبيعييواملصنوعيمنيخلليي
إيراديمجلةيمنياملقتطفاتيالشعريةياليتييّتضحيمنيخلهلايتوظيفيالشاعريللمكانيي
واهتمامهيبه،يأماياملبحثيالثالثيفقديعرضيلدالالتياملكانيفيشعرياملسيطرييي

ةيواالجتماعية،يبعديذلكيجاءتياخلامتةيلتشمليأبرزييمرّكزا يعلىيالداللتييالنفسيي
ي.يالنتائجياليتيخرجتيهبايهذهيالدراسةي
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الذيييستعييي التحليلي،ي الوصفيي املنهجي الدراسةيعلىي وقدياعتمدتيهذهي
ببعضياملفاهيمياإلجرائيةيفيعدديمنياملناهج؛يهبدفيإضاءةياملكانيالشعرييمنيي

ي.يزوااييمتعددةي
-.يأسأليهللايأنييكونيالتوفيقيقديحالفيهذهيالدراسة،يفمنهيوحدهيي.يختاما ي
شأنهي آلهيييي-يجّلي وعلىي حممدي نبيناي علىي وصلىيهللاي واإلعانة،ي والتسديدي التوفيقي

ي.يوصحبهيأمجعيي
ي

ي***ي
ييييييييييييييييييييييييي
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 مدخل
العربية،يوقديجذبتيهذهيي الشعريةي املدونةي املكانيحبضوريكبرييفي حظيي

اهتماميعد االهتماميجمموعةييالظاهرةي هذاي فتمّخضتيعني النقاد،ي مني ديكبريي
املكانيابالعتماديعلىيمناهجيونظرايتيي اليتياستهدفتي كبريةيمنيالدراساتي

ي.(ي1)يمتعددة
ولقديكانيللمكانيدورهيفيدعميالتجربةيالشعريةيبشكليعام،يإذياعتمدتيي

وداعما يومساندا ،يفكانيمتنفسا يهلا،يي،ييا يونفسيا يعليهيفيتفجريياملكبوتياجتماعي
وهذاييقودانيإىليالقوليإنيهلذاياملكّوني/ياملكانيأمهيتهيفيأّييجتربةيأدبيةيأويي

ي.يفكريةيأويفنية
ليعنيجتربةياملسيطريييوماييقاليعنياملكانيفيالشعريالعريب،يميكنيأنييقا

هناياحتفتيابملكانيبشكليواضح،يفلييكاديخيلوينصيشعرييمنييالشعرية؛يأل

 
يمايأييتي:ييي-وهييكثرية-ي(يمنيتلكيالدراساتي1)
الزمانيواملكانيفيالشعرياجلاهلي،يد.يابديسيفوغايل،يعامليالكتبياحلديثةيللنشريوالتوزيع،يأربد،يييي-

يم.ي2008ي–يهي1429الطبعةياألوىل،ياألردن،يجدارايللكتابيالعاملي،يعمان،ياألردن،ي
املكانيفيالشعرياألندلسي،يعصريملوكيالطوائف،يد.يأمليحمسنيالعمريي،ياالنتشاريالعريب،يبريوت،يييي-

يم.ي2012لبنان،يالطبعةياألوىل،ي
ه،يد.يحممديعبيديالسبهاين،يي422يي–هيي92املكانيفيالشعرياألندلسييمنيالفتحيحىتيسقوطياخللفةيييي-

يم.ي2013ي–يهي1434لتوزيع،ياألردن،يالطبعةياألوىل،يداريغيداءيللنشريوا
شعريةياملكانياملقّدس،يدراساتيفيالشعريالسعودي،يد.يحافظياملغريب،يالناديياألديبيابلرايض،يييي-

 ه.ييي1427
صورةياملكانيفيشعريعزالدينياملناصرة،يزايديحممـدياخلوالدة،يداريالرايةيللنشريوالتوزيع،يعمان،ياألردن،يييي-

 م.ي2012ي–يهي1433ىل،يالطبعةياألوي
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مل ذكري مني طبيعتهايينصوصهي حيثي مني تتنوّعي األماكني وهذهي أكثر،ي أوي كاني
اجلغرافية،يكمايأهنايتتنوّعيكذلكيمنيحيثياملغزىيأوياهلدفيالذييكانيمنيوراءيي
إيراديالشاعريهلا،يإذيميّثليبعضهايحمورا يلفكرةيالنصيالرئيسة،يفيحييأتيتيبعضيي

أ مني شكل ي متثلي لكنهاي سابقتها،ي عني تقّلي مبنزلةي األخرىي شكاليياألمكنةي
ي.ياالحتفاءيابملكان

سنجديذلكيواضحا ييييوإذايمايحاولنايمتثُّليأمهيةياملكانيفيشعرياملسيطري،يفإنناي
ي،يرمبايكانيمنيأبرزهايمايأييتي:عديدةيفيجوانبي

حيثيجنديييي،وهذايممايتسهليملحظتهيفيديوانيالشاعرييالعنونة ابملكان :  -أ
ومنيتلكيالقصائدي:ي"فيربوعيييي،عددا يمنيالقصائدياليتيحوتيمكاان يفيعنواهنا

و"الكويت"(ي1)يالقصيم" و(ي2)ي،ي الرمة"(ي3)ي"الرايض"،ي و"واديي و(ي4)ي،ي "في،ي
ي.(ي6)ي،يوغريها(ي5)ياحملراب"

هذايمماييُلتقطيكإشارةيعلىياهتمامهيابألمكنةياالهتماميالنابعيمنييولعليي
وَمعيي؛يكيييالوجداني منطلقا ي ويغذّيتكوني الشعريةي ميّديجتربتهي أنيييهاينا ي ذلكي ،ي

 
(يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يحممديبنيعبدهللاياملسيطري،يمطابعيالرسالة،يالرايضي،يالطبعةيي1)

 .17م،يصيي2008ي–يهي1429األوىل،ي
 .يي106(ياملصدريالسابق،يصي2)
 .ي125(ياملصدريالسابق،يصي3)
 .ي164(ياملصدريالسابق،يصي4)
 .ي218(ياملصدريالسابق،يصي5)
،يي384،يي362،يي356،يي351،يي333،يي313،يي275،يي267،يي204(يينظري:ياملصدريالسابق،يصيي6)

 ،يوغريها.يي442،ي428
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أنهيي،ييالعتبةياألهميفيعتباتيالنصييمنيالنقادييالعنوانييعّديفينظريكثريي كماي
ي.(ي1)ياملتلقيييميّثلياخلطوةياألوىليفيالتواصليمعي

العنوانيهويأوىليييياستهالل القصيدة بذكر مكان أو أكثر :  - ب فإذايكاني
كماييراهيعدديمنيالنقاديييي–،يفإنياملطلعيي-كمايتقّدميييي–يعتباتيالنصيوأمههايي

،يوحضورياملكانيفيمفتاحيالقصيدةي/ياملطلع،يمؤشريي(ي2)يمبنـزلةياملفتاحيللقصيدةيي-
هميعلىيحرصيالشاعريوعنايتهيبه،يورمبايكانيهذاياحلرصيوتلكيالعنايةيسببا ييم

القارئيي إني حيثي املسيطري،ي قصائدي مطالعي في األمكنةي مني عددي حضوري في
لديواني"ليايليالعمر"ييلحظيأنيالشاعرييستهليعددا يمنينصوصهيبذكريأماكنيي

ي:(ي3)يمتعددةيفيمثليقولهيفيمطلعيقصيدةيبعنواني"تباريح"
ومرتعــاً ألف أرضــاً  نشتــاق   يائكـم 
 

ومنجعـــاً   روضـاً  الـوديــان  إىل   وهتفـــو 
 

ي:(ي4)يويقوليفيمطلعيقصيدةيأخرى
قدسية احلرم  من  البيت   من حرمة 

 
العلم  الركن من خفاقة   من جانب 

 
مطلعيي عامييويقوليكذلكيفي نظمهايفي فيهايهي1400قصيدةي وخاطبي يي،ي

 
(يينظري:يمدخليإىليدراسةيالعنوانيفيالشعريالسعودي،يد.يعبديهللايبنيسليميالرشيد،ياندييالقصيميي1)

 .يي5م،يصي2008ي-هـي1429األديب،يبريدة،يالطبعةياألوىل،ي
م،يي1986يي–يهيي1406والشعر،يشفيقيجربي،يالشركةياملتحدةيللتوزيع،يدمشق،يالطبعةياألوىل،ييينظري:يأانيييي(ي2)

 .ي67صيي
 .ي30ليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يحممديبنيعبدهللاياملسيطري،يصيييي(3)
 .351املصدريالسابق،يصيييي(4)
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ي:ي(ي1)األمرييعبداإللهيبنيعبدالعزيزيأمرييالقصيميآنذاكيصاحبيالسمويامللكييي
أنشـــد   لقــائك  يف  الــرس   هكــذا 

 
تـجـــــّدد  الزمــــان  على   خلجــات 

 
ي:ي(ي2)يويقوليأيضا يفيمطلعيقصيدةيبعنواني"دايرياملسلمييلنايداير"

وود   هـوًى  القصـيــم  فـي   لـقـاؤك 
   

مشــرق    فـردويـومـك   الطلعـات 
 

األمكنة بذكري الشاعري استهلهاي اليتي النصوصي مني ذلكي غريي ،ي(ي3)يإىلي
يدركيأنيالشاعريمطالبيبتجويديمطالعه؛يملايهلايمنيأثريفييفاملسيطرييوإنيكانيي

،يفإنهيرمبايرأىيأنيمنيجتـويدياملطلعيحضورياملكانيفيه،يخاصةيي(ي4)نفسياملتلقيي
ي.يللقصيدةيومرتكزا يهلـايحيييكـونيهذاياملكانيحمورا يي

تكمنيأمهيةياخلامتةيفيأهنايآخريماييبقىييياختتام القصيدة بذكر املكان :  - ج
الشاعريحممـدياملسيطري(ي5)يفياألمساعي القوليإني حينمايخيتميييي،يومنيمثيفيمكني

بعضينصوصهيبذكريمكانيأويأكثر،يفإنهييتوخىيإبقاءهيفيذهنياملتلقي؛يليكونيي
هذايالبقاءيقامسا يمشرتكا يبينهما،يولعليهذايدليٌليضمنيجمموعةيمنياألدلةيعلىيي

 
 .118املصدريالسابق،يصيييي(1)
 .132املصدريالسابق،يصيييي(2)
 ،يوغريها.275،يي261،يي255،يي102،ي85السابق،يصييينظري:ياملصدريييي(3)
م،يصيي1996ينظري:يأسسيالنقدياألديبيعنديالعرب،يد.يأمحديأمحديبدوي،يداريهنضةيمصر،يالقاهرة،يييي(4)

 .ي297
(يينظري:يالعمدةيفيحماسنيالشعريوآدابه،ياحلسنيبنيرشيقيالقريواين،يحتقيقي:يد.يحممديقرقزان،يداريي5)

،يصي1م،يجي1988يي-يهـيي1408للطباعةيوالنشريوالتوزيع،يبريوت،يلبنان،يالطبعةياألوىل،يييياملعرفـة
415. 
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احلرصيوالعنايةياليتيحتظىيهباياألمكنةيفيشعرياملسيطري،يومنيمناذجيالقصائديي
ي:يي(ي1)ياليتيختمتيبذكرياألمكنةيقوله

 (2)يسقـــاِك احليــــــا يــا دار برقــة عـاقـل
 

أربعــــــا   الـوبـل  جـادهــــا  أرضـــــاً   ورّواك 
 

بعنوانيي قصيدةي خامتةي في الّدرهي حممدي الفلسطينـيي الشهيدي خماطبا ي ويقولي
ي:يي(ي3)ي"الّدره"

حنـــو كفـــــاح الطــريـق  رمســـَت   قــد 
إىل   قــــــدس  وتعــــود   العــــروبـــــة 

 

َأســره   يطلق  يـــوم  القـــدس   حيرس 
غدره  وســـــائـل  يف  الكفــر   هاهلــا 

 
ي.يييييي(ي4)يإىليغرييذلكيمنيالقصائدياليتيُختمتيبذكرياألمكنةي

ولعليممايجيدريالتنبيهيعليهيأنياملكانيحينماييرديفيخامتةيالقصيدة؛يفإنيذلكيي
،يإذيإنيالشاعرييسعىيإىليربطيهذايي-يكماييراهيبعضهميييي-يراجعيإىليغرضينفسييي

،يي(ي5)املكانيابلغرضيالذييقيلتيمنيأجلهيالقصيدة؛يجذاب يللمتلقييوإشباعا يلعاطفتهي
ي.يوهذايماينلمسهيفيجتربةياملسيطرييالشعريةي

 
 .31(يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يحممديبنيعبدهللاياملسيطري،يصيي1)
(يواٍديكبرييمنخفضياجملرىيلذلكييسميهياألقدموني"بطنيعاقل"،يميّريإىلياجلنوبيالشرقييمنيمدينةيي2)

الرس،يعلىيبعديحوايليثلثةيعشريكيل .يينظري:يمعجميبلديالقصيم،يحممديبنيانصريالعبودي،يي
 .ي1524،يصي4م،يجي1990ي–يهي1410مطابعيالفرزدقيالتجارية،يالرايض،يالطبعةيالثانية،ي

 .86يالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يحممديبنيعبدهللاياملسيطري،يصيي(يليايلي3)
 ،يوغريها.ي447،ي344،ي233،ي141(يينظري:ياملصدريالسابق،يصي4)
اهلجرييي5) الرابعي القرني القصيدةيفي :يخامتةي ينظري بنيصاحليييي–(ي عبدالرمحني د.ي والشام،ي العراقي في

 .ي72م،يصي2014،ياخلميس،يالناديياألديبيابلرايض،يالطبعةياألوىل



 

 
313 

 جملة العلوم العربية 
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

منياألمورياليتيميكنيأنينتلّمسيفيهاييييحماورة املكان أو سـؤاله أو نــداؤه :   - د
بينهيوبيياألمكنة،ي اليتيتدوري الشاعريواهتمامهيابملكانيتلكياحلواراتي عنايةي

ذايالنداء،ييوتلكياألسئلةياليتيأتيتيمتتاليةيأحياان ،يوكذلكينداءياملكانيوتكّرريه
ي:يييي(ي2)ي،يحيثييقولي(ي1)يخماطبتهيلوادييالّرمةومنياألمثلةيعلىيذلكي

بــه  مــّرت  الذي  الــوادي  أيهـــا   يـــا 
رأيتهـــــا األيـــام كيف  عن  يل   قل 
 قل يل عن املاضيــــن كيف حتملـــوا 
به  ُملئت  وما  الدنيـــا  عن   حّدث 
تقّلبت األيـــــام كيف  يل   اقصص 

 

دوائــــر حقب    ُتديــــرهـــن   السنـــني 
وتغـــــــايــــــر  كـــّرهــــــا  تــــوالــــى   دواًل 
غدائــر  فيـــه  تشيب  الكفاح   صور 
عـــــاثـــــــر  وجـــــــّد  وتصـمـيــــم   مهـــــم 

وز  أوامـــــــر   اجــــــــــر و بــالــســــــالـفـــــني 
 

الّرمة،يذلكيالوادييالذييتعاقبتيعليهيالعصور،ييفالشاعرييبدأيمبناداةيوادييي
حماوال يمعرفةيأحوالياحلقبيالسابقةيوأحواليأهلها،يومنيمثينراهييُنوّعيفياألمناطيي
احلواريةيمني"قلييل"يإىلي"حّدث"يمثي"اقصص"،يوكأهنايأتخذيبُعدا يتصاعداي يي

فسيالشاعرييفالقوليفيالبدايةيمثياحلديثيمثيالقصة،يوهذاييُْشعريمباييعتمليفين
منيالشوقيملعرفةياملزيديمنيأخباريالسالفييوقصصهم،يفهويكثريا يماييُلّحيعلىيي
الرغبةيفيحماولةيي السابقي،ياليحتدوهيفيذلكيإالي أهلهاي األمكنةيأبسئلةيعني

 
(يوادييالرمةي:ييعديأطوليواٍديفيشبهياجلزيرةيالعربية،ييبدأيفيحرّةيخيربيجتاهياجلانبيالغريبيمنيشبهيي1)

اجلزيرة،يمثييتجهيحنويالقصيم،يوالقسميالذيييقعيفيالقصيميهويوادييالرمةياحلقيقي،يويسمىيغالبا يي
حولهيمزارعيالنخيل.يينظري:يمعجميبلدييبـــي"الوادي"،يحيثيميريابلقربيمنيمدينةيالرس،يوتكثريي

 .ي1524،يصي4القصيم،يحممديبنيانصريالعبودي،يجي
 .167يي–يي165ليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يحممديبنيعبدهللاياملسيطري،يصيييي(2)
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يقوليفيقصيدةييييحماكاةيمعيشتهميوحياهتم،يوإنيكانيذلكيعلىيسبيلياخليال،
 :ي(ي1)يبعنواني"رجعيالصدى"

بسكـنـــاك  أبلــى  الــذي  أين  دار   اي 
 انشــــدت اي دار أن تروي لـنــا خرباً 
 قّصي علّي من الّليـــــالت أحلكهــــا 

بنــــا الذكــــرى إىل زمــن    فقد تعــــــود 
 

مببــــنـــــاك   طــــــواًل  يف كـــفــــــه   وشـــاد 
 ك من السنـــــني تنـــــاهـــى فــــوق عليـــا

برؤيــاك  الفجــر إشعـــاعـاً   ومن سنـــا 
ثنـــــايــــاك  يف  شهيّــــاً  رغــــــداً   حنيـــــاُه 

 
لتكونيييي–يعاصمةياخللفةياإلسلميةيفيأزهىيعصورهايييي-يوحييأتيتيبغداديي

ابعثا يلنظميقصيدةيتعنونيابمسهاي"اييأنِتياييبغدان"،يولتصّوريمدىياألمليواحلسرةيي
املسيطريينتيجةيمايحّليهبايمنينكبات،يومنيمثيفإنناينراهيياليتيغمرتيوجدانيي

ي:ي(ي2)ييّلحيفيالنداءاتيوخيلعيصفاتيفخٍريمتعددةيعلىيبغداد،يفيقولي
الدنيــــــا ورايتهـــــــا  قمــــة  يــــا   بغـــداُن 
 يــــا قلعــــة اجملـــــد واأليـــــــام شاهـــــدة  

 يـــــا هـالــة الفجــــر يف ألالء غـــــرتــــــه  
 يـــا مـوطــن الفخـر يف دنيـاك ملحمـة  
مطالعهـــا يعلـــــو  أمـــــة  يــــا   بغــــــدان 
 بغــداد يــــا حاضـــر الدنيـــا وسابقهــــا

 

الّشمـــــم   بيتـــــه  مبينـــــاً  نصـــراً   ترّف 
 الفتح يلتحــم  عصـــَر الرشيـد وجيش 

 فجــــر على احلــــق يف ليـــاله والعلــــم
ترتســــم  التاريخ  أسطـــــــــورة   ختـــــّط 
 فجــــر  لــــــه القـــــرب واألبعـــــاد تلتئــــم 
 يــــا صفحـــة األمس فتح زانـــه احللـم 

 
وإذايمايجتاوزانياحلواريوالسؤاليوالنداءيكأدلةيعلىيعنايةياملسيطرييابألمكنة،يي
فإننايجنديفيبعضينصوصهيتفتيتا يللمكانيالكبرييإىليأماكنيأصغر،يمثيربطيهذهيي

 
 .ي262يي–يي261املصدريالسابق،يصيي(ي1)
 .336ي-ي334(ياملصدريالسابق،يصي2)
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ي:ييييي(ي1)ياألماكنيبذاته،يولعليقصيدةي"فلسطي"يخرييمثاليعلىيذلك،يإذييقول
حمـــدقــة   األوطان  على  أهلي   قلوب 

خلقت الدار   وأرضي كيفما   داري 
 واحلقل حقلي وغرسي يف يديَّ وقد 

 

تنـــم  لـم  القوم  عـــني  فلسطــني   وعن 
 واألهل أهلي وذاك الطود من علمي
السجـــــــم  هنــري  أو  بدمـــي   سقيتــه 

 
فياءياملتكلميفي)داري،يأرضي،يأهلي،يحقلي،يغرسي(يمتّثليحلقة يتربطيمايي

والشاعريالذييرأىيأهنايمبثابةيجزءيمنيذاته،يوأنيارتباطهيهباييشبهييبيياملكانيي
ييي.يالواحديييارتباطياألعضاءيداخلياجلسد

بصدديحتليلياملكانيفيشعرياملسيطري،يييي-يفيمايعرضناهيفيهذاياملدخلي-يولسنايي
أويإعطاءينتائجيهلذهيالدراسة،يبليكليمايأردانهيهويحماولةياإلقناعيأبنياملكانيفيشعريي

ترقىيألنيتكونيوسيلةيإىليمقاربةيمنطلقاتيهذهيالتجربة،ييميّثليوحدهيظاهرة يييياملسيطريي
بليميكنيالقوليإنهيليسيفيشعرياملسيطرييمايميكنيأنييضارعياملكانيفيالقياميهبذهيي

ي.يالوظيفةي
  

 
 .354ي-ي353(ياملصدريالسابق،يصي1)
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   العام واملكان اخلاص املكان :بحث األولامل
العمومي املسيطري،يهوي املكانيفيشعريحممدي أوليماييستوقفنايفيدراسةي ييإني

يواخلصوص،يالذيييتجّلىيفيمايأييتي:يي
 أواًل : املكان العام : 

خلليي مني الشاعري معهاي تفاعلي اليتي األمكنةي مني العاميمجلةي ابملكاني نقصدي
السياقيالثقافيالعام،يفهويملييرتبطيهبايوملييزرها،يلكنهايحضرتيفيشعرهيمنيي
خلليالرمزايتياليتيحتملهايأوياإلحاالتياليتيتفضييإليها،يوهناييكونيالتاريخي

مكنةيفيجتربةياملسيطريييواألدبيوالفنيعوامليرئيسةيغّذتيهذايالنوعيمنياأل
الشعرية،يوميكنيأنيمنّثليعلىيهذايالنوعيمنياألمكنةيبفلسطيياليتيحضرتيفيي
العريبيي العامليي شغلتي اليتي قضيتهاي إىلي احلالي بطبيعةي راجعي وهذاي شعره،ي

شاعرانييكتبييواإلسلمي،يوشغلتيأدابءمهايوالشعراءيعلىيوجهياخلصوص،يوقديي
علىيمايحّليابألمتيييييفيهايييحّسرييت،ييه1372عاميييعودياترخيهايإىلييقصيدةيي

 يييييييي:(ي1)يحيثييقولييالعربيةيواإلسلميةيمنيالضعفيواالنقساميوتكالبياألعداء
زمين كما  يف  احلق  شباب  أبكي 

يكفينـــــوالي بـــــــــوم  أمــــــأنــا    ةـــــ ا 

فلسطــتبك  الــي  الفــني   اين ـــرتاث 
ح بنـــــــالــيف  تُبكي    انـــــاإلنسي  ـة 

منيخللياملقارنةيييي–فيمايسبقيمنيأبياتيييي–يفاملكاني/يفلسطييحيضريي
بيياملاضييالقوييوالقيادييلألمتييالعربيةيواإلسلمية،يواحلاضريالبائس،يوتكاديي
اليتيي الشعريةي النصوصي تنسحبانيعلىيكلي املتباينيي للواقعيي الصوراتني هااتني
حتضريفيهايفلسطيي/ياملكانيفيشعرياملسيطري،يفهيياألرضياملستباحةياليتيي

 
 .374ي–ي373(ياملصدريالسابق،يصي1)
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ودّنسيطهرها،يبعديأنيكانتيآمنةيمطمئنةيتنعميبرغدييييعاثيفيهاياملستعمريخرااب ي
قصيدةيي الشاعريفي مايصّورهي وهذاي واالستقرار،ي ابألماني أبناؤهاي وينعمي العيشي

 :يي(ي1)يأخرىيإذييقول
أخن عليهـــفلسطني  الزمــــــــى   انـــــ ا 

فـــــــــــش منبـــراذم  األرض   وذة  ــــــــــــي 
بنوهـــــــفف علـــــــــــــ ّر  درهبـــــا   م ــــــى 

الليـــــيضجّ  ملء  الطـــالـــون   وال ــي 
ولكنهــــــــحي شقــــــــــــــاة   من    اء ـــــــــــــــ ا 

دول  إىل  الغـــــودالت   نــــــــــــــاصبيــــــــة 
عـــــــووصم التائهيــــــــة  من   نــــــــــــاٍر 

مجيعــــــــ وج الالجئيـــــــــاءوا  من   نــــــاً 
ابلــــــــويدع السنيـــــــ ون  عرب   ن ـــــويل 
ولكنــــــــــوضح أنيــــــــك  من    ن ــــــــه 

فاملكانيهنايقديأخىنيعليهيالزمان،يوتوالتيعليهياملصائبيوالشدائد،يحىتيي
فصاريي الجئي،ي إىلي أهلهي معهي وانقلبي مغتصب،ي مكاني إىلي ممتلئا ييانقلبي

ييي.ابلضجيجيوالشقاءيواألني،يبعديأنيكانتيترفرفيعليهيألويةياألمنيوالطمأنينة
واليتبتعديأرضيالرافدينيكثريا يعنيفلسطييمنيحيثيالويلتيوالنكباتيي
اليتيحّلتيهبايوخصوصا يفيالعقدينياألخريين،يفبعديأنيكانتيمصدريإشعاعيي

وال املصائبي لصنوفي مسرحا ي أصبحتي أبسره،ي حاولييللعاملي وقدي تجاوزات،ي
فيقصيدةيعنونيهلايبــ"الفرات"،يونشرهايفيصحيفةييشاعرانياستنهاضيالعراقيي

 يي:(ي2)ي،يومنهايقولهه11/4/4142اجلزيرةيفي
رسالة   تبدو  األهل  عراق  اي   مىت 

لنـوتبن صقـــي  كل  يف  منارةً ــا   ع 
عطــفنح واحليـــن  ذميمـــاش     ة  ــــاة 

هو    ما  اإلسالم  إىل   ضائع تعيد 
هلم والكمـــتنادي  هواجـــوا   عـــاة 

علـــــبعص أوطاننــر  يتصــى    ارع ـــ ا 

 
 .400ي–ي399(ياملصدريالسابق،يصي1)
 .242ي–ي241(ياملصدريالسابق،يصي2)
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فالشاعريينادييالعراقيكييينهضيمنيكبوته،يويعوديإىليسابقيعهدهيحيثيي
الرايدةيفيشىتياجملاالت،يإذينراهييصنعيمقارنةيبييواقعيالعراقياملرير،يومايينتظرهيي

تتجّلىيي املستقبل،يحبيثي منيخلليصنعهييمنهيفي الشاعري مني متفائلٌةي صورٌةي
ي.ي..يمنارة"ي.ملستقبليمزهريللعراقي"تبينيلنا

وإذايكانتيفلسطييحتضريفيشعرياملسيطرييمنيخللياملقارنةيبيياملاضييي
واحلاضر،يوحيضريالعراقيمنيخللياملقارنةيبيياحلاضريواملستقبل،يفإّنيلبنانيي

احل بيي املقارنةي منيخللي لبنانييقديحضرتيفيشعرهي إني إذي واحلاضر،ي اضري
اليتيتتابعتيعليهيوعلىييشهدتيفيمرحلةياحلربياألهليةيمسلسل يمنياخلياانتيي

 ييييييييي:(ي1)يوفيذلكييقولياملسيطرييشعبه،

وإنيكانييرىيفياحلربياألهليةياليتيداريفيلبنانيماييربرهاي"صورييييفاملسيطريي
اليتيحصلتيفيي.الكفاح التجاوزاتي تلكي يتحّسريعلىي أنهيابملقابلي إالي .."،ي

التقتيل مني "صوري وي األشلء"،ي "تطايري مثلي مني احلربي التدمريي.تلكي ..ي
ي.سهواحلرمان"،يفاملقارنةيبيياحلاضريواحلاضر،يأويلنقليبيياحلاضريونف

 
 .444ي–ي442(ياملصدريالسابق،يصي1)

الكفـــــص وشعلــــور  اإلميــــــاح   انـــــ ة 
األشــــتتط ســـــاير  يف   هــــاتـــ احـــالء 
شــــــص التقتيل  من  زماهنــــــور   ا ـــــــاه 

أتخ ال  فيهـــــلبنان  رمحــــذك   ةــــــم 
ب لألعــمن  حبّ ــــــاع   الده ـــــ ب  داء 

ويغـــميض للشقـــي  فصائالً  ـــرس    اء 

ي  بلـــلبنان  اإلبــــــا  املتفـــد   ي ـــانـــــــ ا 
يقذف محـــــــكالغيث  الربكانِ ــــــــه   ى 

التدم من  واــــــــورؤى   انِ ــــــــــحلرمري 
م هــــمن  أو  مبكــــــــدٍّع   انِ ـــــــــارٍب 

العــــــــفه مطيــــــــو  الشي ـــــــــدو   انِ طــة 
والتفـــــلله والعـــــريـــــدم    دوانِ ــــــــق 
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حيييستحضرياملسيطريياحلضارةياإلسلميةيفيماضيهاياألشم،يفإنيصورةييوي
 ييييييييييييييييييي:(ي1)ييقولفيترتسميفيذهنهياألندلس

أنــي دار  اإلسـدلـا  هنــــــس  أين   ا ـــــــالم 
 ا ـــــــــا منابرهـــــــ دّوت على مسرح الدني

ف علّي  نوادبـــإنــرّدي  من    هـــــــــــــــي 

فيه  رّف  خافــــــــ معامل  العلـــــــــا   م ـــــــــق 
ه يف  هللا  إىل  القيـــتدعو  من   م ـــــدي 

  م ـــوالندب قد يُنطق األطالل من بك
حضارةي شهدتي قدي فهيي الشاعر،ي ذهنيةي في حاضرةي األندلسي فأرضي
إسلميةيشاخمةيظلتيماييقربيمنيمثانيةيقرون،يمثيسلبتيهذهياألرض،يوبقيتي
الشعوريةي التجربةي اليتيوجهتي الذكرىيهيي الوجدان،يولعليهذهي ذكراهايفي

ي-بشكليعاميييي–لدىياملسيطريي؛يلتخرجيلنايهذهيالقصيدة،يذلكيأنياملكانيي
ي.(ي2)يريفيالذهنيويرسخيفيالوجدان،يإذايمايتعّرضيللفقديوالضياعيتجذّي

يقارنيبييحالييتتابعايعلىييي-منيخللياألبياتيالسابقةيييي-والشاعريي
هذاياملكان،يفاحلالياألوىليهيياحلالياليتيساديفيهاياحلكمياإلسلمييفيالفرتةيي

الثانيةيفهيياليتيتلتيهذهياملرحلة،يحبيثييه897إىلييييهي92منيي ،يأماياحلالي
يفصلهايعنيالشاعريمدةيتزيديعنيمخسةيقرون،يومنيهنايفإننايالينستطيعيأنيي
نقوليإنهييقارنيبييحالياملاضييوحالياحلاضر،يذلكيأنياحلالييينتميانيإىلي

ي.املاضي،يوإنيفجرمهاياحلاضريبطبيعةياحلال
ملكانيمنيخلليبكاءيذلكياملكانيوالتحّسرييأحياان ينرىيشاعرانييتناولياوي

اليتيأذاقهايالصربيألواان يمنيالعذابياملتمّثليفييسراييفوييعليه،يفهوييقوليفيي

 
 .ي317(ياملصدريالسابق،يصي1)
 .ي51م،يصي1986(يينظري:يمجالياتياملكان،ياعتداليعثمان،يداريالشؤونيالثقافيةيالعامة،يبغداد،ي2)
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 :يي(ي1)ياإلابداتياجلماعيةيوالتطهرييالعرقييوالتشريديوحنوها
الـــــــــــــــــغ نلقـــــــداة   اكِ ـــــــروع 

دمع حــــــــــــــــــونسكب   ّرىــــــــــــة 
جئنـــــــــــــــــــراييفــــس إذا   ا ـــــــــــــــو 

أمــــــــــــوننش ثكلـــــــــــــــد   ى  ــــــــــــة 
أتســــــــف ويـــــــــــال  أسفــــــــــــ ي    ي  ــــــــــــــا 

أشـــــــعل  قتـــــــــــــــى   الكِ ـــــــــــــ الء 
أنقـــــــعل ذكــــــــــى   راكِ ــــــــــــــاض 
صبــــــــــنع يف   اكِ ــــــــــــايــــــــــــ ّزي 
ضحــــــــحت عن   اكِ ــــــــــــــايـــــــّدث 

عل مصـــــــــعليِك    الكِ ـــــــــــى 
الييقارنيبييحالي،يوإمناييبكيياملكانيييي–يفيمايسبقيمنيأبياتيييي-يفاملسيطرييي

الذييحّليبهياخلراب،يوقـُّتليأبناؤهياألبرايء،يومنيهنايفقديأصبحياملكانياملنكوبيي
؛يجدانيةيومؤججا يملشاعرهيوأحاسيسهسراييفويممُِّدا يللشاعريبشحناتينفسيةيووييي/ي

جعيتلكييالشاعريحزينا يومتأملا يوممتزجا يابلدموع،يوهوييسرتيولذلكيفقديجاءيصوتيي
ي.ي(ي2)يالذكرايتيواملشاهدياملفزعةي

واليبديمنياإلشارةيهنايإىليأنيسراييفويليستيمبنزلةيفلسطييأويالعراقياليتيي
الشاعريالييدخليفيي هلايمكانتهايفيوجدانيكليعريبيومسلم،يومنيمثيفإني
التفصيلت،يوإمناييقتصريعلىيبكاءياملكانيومايحّليبهي"ونسكبيدمعةيحّرى"يي

لضحااييوأنقاضياملباين،يوهذايالبكاءيوتلكيالدموعيتتوّجهيإىلييعلىياألشلءيواي
املكاني/يسراييفويمنيجهة،يكمايتتوّجهيإىليمايحيويهيذلكياملكانيمنيإسلميي
جهةيي مني "مصّلِك"ي بـــي تعبريهي خللي مني الشاعري ضّمنهي ماي وهوي ومسلمي،ي

ي.أخرى

 
 .يي267مر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يحممديبنيعبدهللاياملسيطري،يصيي(يليايليالع1)
ييه،يد.يحممديعبيدي422يي–يهيي92ينظري:ياملكانيفيالشعرياألندلسييمنيالفتحيحىتيسقوطياخللفةيي(يي2)

 .89يالسبهاين،يصي
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شرانيإليهاييواليتقتصرياألماكنيالعامةيعنديحممدياملسيطرييعلىيتلكياليتيأ
:يغرانطة مثلي أشعارهيمني أماكنيعامةيكثريةيوردتيفي وإمنايهناكي يي،(ي1)يآنفا ،ي

والشام(ي2)يواليمني ومصري(ي3)ي،ي ي،(ي4)ي،ي وشاتيلي وحيفا(ي5)يوصرباي واهلنديي(ي6)ي،ي ،ي
ي.،يوغريها(ي7)يوالصيي
 اخلاص   كاناملاثنياً : 

ميّثليمجلةيمنياألمكنةياليتيتفاعليييي–كمايأسلفتيييي–إذايكانياملكانيالعاميي
فيحدوديييي–معهايالشاعريمنيخلليالسياقيالثقافيالعام،يفإنياملكانياخلاصي

يتمّثليفيتلكياألمكنةياليتيارتبطيهبايالشاعريارتباطا يمباشرا ،يإمايييي–يحبثنايهذايي
يمييميكنيلنايتقسيحنومها،يفضل يعنياألمكنةياليتيينتمييإليها،يويإبقامةيأويزايرةيأويي

األماكنياخلاصةياليتيوردتيفيشعريحممدياملسيطرييإىليأماكنيذاتيقداسةيمنيي
قصى،يوغريها،يوأماكنييمثلي:ياحلرمياملكي،يوالصفا،يواحلجرياألسود،يواملقام،يواألي

منيمثلي:يالرايض،يوجند،يوالرس،يي،يلكنهايمؤثرةيفيشخصيةيالشاعريغرييمقّدسةي
ي.يريهايوالقصيم،يواليمامة،يوجلجل،يوالصّمان،يوغي

أماكنيمقدّي اليتيحوتي الشعريةي املسيطريي سةيقولهيفيقصيدةييومنيمناذجي

 
 .يي314،ي313(يينظري:يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يحممديبنيعبدهللاياملسيطري،يصي1)
 .يي323،ي310(يينظري:ياملصدريالسابق،يصي2)
 .ي351،ي323(يينظري:ياملصدريالسابق،يصي3)
 .يي351،ي310(يينظري:ياملصدريالسابق،يصي4)
 .367،يي75(يينظري:ياملصدريالسابق،يصي5)
 .ي62ريالسابق،يصي(يينظري:ياملصد6)
 .ي398،ي393(يينظري:ياملصدريالسابق،يصي7)
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"احلمىياآلمن"،يوهييقصيدةينظمهايالشاعريتفاعل يمعياألحداثياإلجراميةيي
نفسييالعديديمنياأل،يوذهبتيجرّاءهاييه1400اليتيوقعتيفياحلرمياملكييعاميي

ي:ي(ي1)يربيئةال

واسيعلىيي املكان،ي استهدفتي احلرمي حادثةي أني مني حرمته،يالرغمي تهدفتي
أمريمعنوي أكثريمنييواحلرمةي احتفىيابملكاني الشاعريقدي نلحظيأني أنناي إالي ،ي

املعاينيوالذوات،يوزاديعلىيذلكيأنيفّككياملكان،يوكانيإبمكانهياالكتفاءيبقوليي
حيثيزمزمييييعمديإىليتفكيكياملكانيي–كمايقلتيييي–:يبيتيهللا،يأوياحلرم،يلكنهيي

واحلجريواحلطيميوالركنياليماين،يوتفكيكياملكانيالييقتصريعلىيالنصيالسابق،يي
ييي:(ي2)يإذيجندهيفينصوصيأخرىيمنيمثليقوله

حـم احلرم ــرمـن  قدسية  من  البيت   ة 
زمـم نبع  اجلــن  تلتام  بــزم   ه ــــراح 
   

العلم   خفاقة  من  الركن  جانب   من 
  القمم من صيحة احلق دّوت من ذرى  

 
 .ي25ي–ي24(ياملصدريالسابق،يصي1)
 .ي351(ياملصدريالسابق،يصي2)

الفـــه مــــــنـتـذه  أيــــــة  أتت  ــــن   ن 
اآلمــــاحلم مـــــــى  رّوعــــن  ؟ ــــــــن   ه 
السمـــواملط مــاف  لــح  أين   هــــــــن 

الــج رّب  سفـيـبـّل  من   ة ـــــاكــــت 
عمـــالـــــوتع هللا  اقرتفـــــــــــى   واــــــــا 
واحلجـــــــزم حمنتــــــــــــزم  يف   ه ـــــــــــــــر 

حنو ــــــــــالصل مــــات   بـــــرعـــــيب 
    

خي  الفجـيف  والفجـوط  ضيـر   اءــر 
الصفاء  أعلى  يف  الطهر   واحلجيج 
الدماء  وغوغاء  القتل   صخب 

احل وتــــتقتل  األبــــرمــّق   اءــــــــــريــي 
الشفاء  وينبوع  الركن  محى   يف 
البكاء  جّياش  القلب   واحلطيم 
حراء  واهتزت  الركن  منها   ضّج 

   



 

 
323 

 جملة العلوم العربية 
 )اجلزء الثاين(   هـ1443والستون رجب    الرابع العدد  

ي:ي(ي1)يكذلكييوقوله
زائره  الركن  واندى  احلطيم   ضّج 
زائره  ركنيه  يف  الوحي    جيلجل 

الّزلل   عاشها  قلوابً  يهدي   ابلذكر 
ضحل  وال  جدب  هبا  ما    مشارب 

،يحيثينراهييشريييوللمسجدياألقصىيوملأساتهينصيبيمنيشعرياملسيطري
قولهيفيقصيدةيبعنواني"دايرييي–يمثل يي–إليهيفيعدديمنيالنصوص،يومنيذلكي

يي:(ي2)ياملسلمييلنايداير"
املسلمــــيعي وقـــش  تناهــون   ى ــــد 

وكنّـــــا  كانــــوا  كيفمــا   صـــراع 
األقصـبك وقـى  أبلــى  فـد   داءً ــى 

وهـــاملسلم  جّ ــوض أســون    ارىـــم 

وحرمــــهب  سفك  وطــــم   رد ـــــان 
وغــــد  الساحـات  على   جيّســــده 

بعــــــــون األدنــــئـبـاء  ولــه   دّ ــــــــــى 
وويـــــــاديــــــــأخ أشــــــد   دّ ـــــــــــالت 
 ج

األماكنيي مني جمموعةي الشاعري فيهاي أوردي قصيدةي ضمني السابقي فاملقطعي
أننايجندي فيهاييتوّجهيإىليمكانيعام،يإالي العامة،يومنيمثيفإنيمسارياحلديثي

يييي.الشاعريينجذبيفيهايإىليمكانيخاصيومقّدسيوهوياملسجدياألقصى
،ييومتنوعةكثريةييسنرىيأهناييغريياملقدسةيفحيينتحّوليإىلياألمكنةياخلاصةييوي

ي:يي(ي3)يكالرايضياليتييقوليفيهايشاعران
حسن النواظر  يبهج   اً ـــوطن 

األُل حنِ ـــالرايض  إليهــــــى   ا  ــــــن 
الليال من  اخلوالـــأمنيات    يــي 

موّطد   ضرب  الصعاب   يتخّطى 
مـــــــــــورد  عذهبــــــــــا كل  من   فيطيب 
املرّشد  العطاء  من    وطريف 

 
 .ي295(ياملصدريالسابق،يصي1)
 .139ي–ي138(ياملصدريالسابق،يصي2)
 .131ي–ي130(ياملصدريالسابق،يصي3)
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للرايض،يوتعّلقهيهبا،يوشوقهيإليها،يكانيابعثا يخلروجيهذايفحّبيالشاعريي
النص،يومنيهنايفإنهيميكنيالقوليإنياحلنييفياألبياتيالسابقةيهوياملوّلديللطاقةيي

وهوي"يييي-الشعريةياملعرّبةيعنياملكانياخلاصي/يالرايض،يوقدييكونيالتشخيصيي
لدىيييي-ي(ي1)يلوكي"االرتفاعيابملادييليصليإىليمستوىياألحياءيفياحلركةيأويالس

ألقاهايي قصيدةي مني أبياتي مايجتّلىيفي وهذاي املكان،ي لتصويري وسيلةي املسيطريي
بيييدييجللةيامللكيسعوديفييوميمبايعتهيابحلكم،يفيقصريالناصريةييالشاعري

ي:ي(ي2)يإذييقولييابلرايض،
الي الرايض  أهبــــــــ لبس  حلّ ــوم   ةــــــى 

مـــــــرتـــــ جـــــــــاء  آيـــاتـــــــهوالشعب    ـــاًل 

ن  اجلـــــــــواستبدلت  بســــــار   المـــــــوى 
نظّـــــــــام  ومـــن  فيــــــــه  نـــــاثــــــــر    مــن 

فامللحظيهنايعندياحلديثيعنيمكانيخاصيوهويالرايض،يأنيالشاعريي
الرايضياليومييلبسييينطلقيفيتصويرهيهلذاياملكانيمتكئا يعلىيظاهرةيالتشخيصي"

ي."أهبىيحّلة
األمرييعبداإللهيبنيعبديالعزيزييخماطبا ي-ييقوليمنيالرايضيإىليالقصيم،يإذييوي

ي:ي(ي3)يهي0140عاميتعوديفياترخيهايإىليفيقصيدةييي-أمرييمنطقةيالقصيميآنذاكي
من علـــأنت  القصيـا  أمــــــى   ريــــــم 
يعل أيّ ـــبَك  القصيم  يعل ـــو   وـــــان 

انتصاراً   ايبن   فيكَ  نسمو   القصيم 

مم  فيك  العمالق   دـــــجّ ــوالقصيم 
ألفـــم أايديك  تــــــن  أو   وّددـــــــــ ة 

الـــــونعي إىل  تبـــــد  ما   ّددـــــــرؤى 

 
(يالصورةيالفنيةيفيشعريزهرييبنيأيبيسلمى،يد.يعبديالقادريالرابعي،يداريالعلوميللطباعةيوالنشر،يي1)

 .يي178م،يصي1984يي-هـي1405الرايض،يالطبعةياألوىل،ي
 .يي434(يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي2)
 .يي121(ياملصدريالسابق،يصي3)
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رنـــك طـــــ ونـــــم  البناء  إىل  من كفّ   اًل ـــويــــا  اإلمداد    دـــــــــأجم  واستبقنا 
فالتفاعليفياألبياتيالسابقةيبيياملكانيواإلنسانيظاهريواضح،يفاملكانيي

القصيميقديتكّرريأربعيمرات،يواإلنساني/ياألمرييعبداإللهيقديجتّلىيفيأربعةيييي/
مواضع،يوهيي:ي"أنتيمنا"،يوي"بَكييعلو"،يوي"فيَك"،يوي"كّفيأجمد"،يوانطلقا يي

لىيتوظيفيالتفاعليبيياإلنسانييممايسبقيفإننايحنّسيأنياملسيطرييكانيحريصا يع
واملكانيفيهذهيالقصيدة،يويظهريهذايجليا يفيالبيتياألخري،يحيثيالربطيبييي
البناءيالطويليوعطاءياألمري،يمماييعرّبيعنيعمقيالصلةيبيياإلنسانيواملكانيفيي

ي.يالتجربةيالشعوريةيلشاعران
ىيالتفاخر،يييفيأتجيجيالشعراءيعلشكيأنياملكانييسهميإسهاما يكبريا يييوال

ابملنجزاتيي والزهوي العليا،ي واملثلي ابلفضائلي التغنـيي هوي إمناي الفخري أني ذلكي
وهذايماييتضحيفيقصيدةيشاعرانياليتيألقاهايفيحفلييي،(ي1)يواملكتسباتياملتنوعة

ـ،ييهي1424والثقافةيفيدورتهيالتاسعةيعشرةيعامييافتتاحياملهرجانيالوطينيللرتاثيي
ــ"جند"يفينفسه،يفهوييرىيفياالنتماءيإليهايمصدرا ييحيثيجتّلتياملكانةيالسامقةيلــي

 :(ي2)للفخريوالعزّة،يومنيأبياتيتلكيالقصيدةيقولهي
هاتفها   الشعر  معطيات  من  جند   من 
ذخائره   يف  مــــــاذا  الفخر  موطن   يــــــا 
شواخمـــــــــــه  سعـــــــودي  البنــــــاء   فيــــــه 

 

والزجــــــل   الشوق  فيه  املعانني   حلن 
ــــــل  ومقتبـ وإجنـــــــــــاز  أثيـــــــــــل    جمــــــــد  
ملل  وال  ال كــــــــــدٌّ  السواعد   صلب 

 

 
ه،يد.يحممديعبيديي422يي–يهيي92ينظري:ياملكانيفيالشعرياألندلسييمنيالفتحيحىتيسقوطياخللفةيي(يي1)

 .يي97السبهاين،يصيي
 .ي296ي–يي295(يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي2)
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جنديمنييييإّنياألبياتيالثلثةيالسابقةيكانتيضمنيقصيدةيُعنِونيهلايبــ"مني
الفخريي وهذاي جند،ي /ي ابملكاني الشاعري فخري نلحظي وفيهاي الشعر"،ي معطياتي
يتمظهريفيقولهي"موطنيالفخر"،يوكذلكي"البناءيسعودي"،يمثي"شواخمه"،يومني
املكانيي فكأّني املسيطرة،ي هيي ابملكانيكانتي واالعتزازي االفتخاري نربةي فإني هناي

ي.يمعادليموضوعييللفخر
احلدودياجلغرافيةيملنطقةيجند،يإاليأنيالشاعرييييومعيأنيحمافظةيالرسيتقعيضمن

مساحةيفيشعرهي؛يفهييمسقطيرأسهيوملعبيصباه،يومنيمثينراهيييفرديهلايي
ي:(ي1)يينذاكاإللهيبنيعبدالعزيزيأمرييالقصيميآيقوليخماطبا ياألمرييعبد

وأهـــــــل    أبنــــــاء   الــــــــرس  يف   هنـــــــا 
ميضــــــي  أيّـــــــــــان  بركبكــــم   حييــــــــط 
حبّ  أسري  اجلزيل  يعطي   فمن 

 

صــــدّ   يشجيـــه  نـــــابض    وقلب  
وعـــــدّ  حصـــــر   لـــه  مــــا   جبيٍش 
محــــــد وهـــــي  املــآثـــر  جينـــي   كمن 

 
فاملكاني/يالرسيميّثليمسقطا يلرأسيالشاعر،يولذلكيفإّنياألبياتيتتأسسي
علىياالرتباطيالقائميبييذاتيالشاعريواملكان،يوهذايمايجعلهييستدعيياألبناءيي

أخرىيفييواألهليوالقلبيي أبياٌتي السابقةي األبياتي ومُتاثلي وحنوها،ي النابض،ي
ي يقصيدةي يديي بيي يألقاهاي عبدي بني سلطاني فيياألمريي وذلكي العزيز،ي

ي:يي(ي2)يه9141/ي16/5
جمــــٍد  سلطان  يــــا  األفراح   أبـــا 
وأهـــــــل    أبناء   الــــرس  يف   هنــــا 

ــــود    اخلل يصحبــــه  بــــــــات   أثيــــــٍل 
نشيـــــد مواقفـــــــه  فـي   وجيـــــل  

 
 .يي136ي–ي135(ياملصدريالسابق،يصي1)
 .يي148ي-ي147(ياملصدريالسابق،يصي2)
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الشاعر،يذلكيأنيهذاياملكانيموطنييفاملكاني/يالرسيمرتبطيارتباطا يوثيقا يبذاتيي

اليتيجتلبييييلألبناءيواألهل،يوهويأيضا يموطنيجليلييتمّيزيمبواقفهيالبطوليةياملشّرفة،ي
ي.يتستدعييالتباهييالفخريوي

ومعيأنياملكِّونياملكاينيالواقعييسيطريعلىيجتربةيحممدياملسيطرييالشعرية،يي
الواقعي،يومنيذلكيعلىيسبيلييقديالتفتيإىليختييلياملكانييفإننايجنديالشاعريي

ي:ي(ي1)ياملثاليقولهيفياألمرييفيصليبنيبندريبنيعبديالعزيز
األمـــانـي  أمـــري  يـــا  أنت   فيصل  
جمــــــــٍد   مراتــع  يف  الرس  يف   أنت 

 

النــــــــداءُ   يــسـتـجـيـب  ننـــاديــك   إن 
ي3)يوسبسب    (2)يصحصحان  (ي4)يوقـواءُ (ي

 
فاملكانيواقعيي)الرس(،يلكنيهذاياملكانيينتقليإىليدرجةياملَتخّيليفيقولهيي
"مراتعيجمد"،يمثيوصفهايابلصحصحانيوالسبسبيوالقواء،يإييإهنايصحصحاٌنيي
وسبسٌبيأييإنهيميثليأرضا يمستوية،يوهذهياألرضيقواٌءيأيياليأحديفيها،يوهنايي

ملكانيالواقعييعنيطريقيينلحظيكيفيأنيعمليةيالتخييليأُريديهلايأنيُتربزيهذايا

 
 .يي21(ياملصدريالسابق،يصي1)
صحاني:ياألرضياملستويةيالواسعة.يينظري:يلسانيالعرب،يحممديبنيمكرميبنيمنظـور،يحققـهيي(يالصحي2)

وعّلقيعليهيووضعيحواشيهي:يعامريأمحديحيدر،يداريالكتبيالعلمية،يبريوت،يلبنان،يالطبعةياألوىل،يي
 .ي600م،يمادةي)صحح(،ياجمللديالثاين،يصي2003ي-هـي1424

ي3) البعيدة.ي املستويةي األرضي :ي مادةيي(السبسبي منظـور،ي بني مكرمي بني حممدي العرب،ي لساني :ي نظري
 .ي534)سبسب(،ياجمللدياألول،يصي

(يقواءي:ياليأهليفيها،يوأقوتيالداريإذايخلتيمنيأهلها.يينظري:يلسانيالعرب،يحممديبنيمكرميبنيي4)
 .ي244منظـور،يمادةي)قوا(،ياجمللدياخلامسيعشر،يصي
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قيمته،يمبايفيذلكياإلنسانيييي–عادةيييي–يتغييبيمجيعيالعواملياليتيمتنحياملكانيي
ي.ينفسه

وتغييبيي املكاني إبرازي علىي يقومي السابقيي البيتيي في التخييلي وإذايكاني
وهذايييي-ياإلنسان،يفإننايجندهيفيالقصيدةيذاهتايخيّيلياملكانيعنيطريقيالتشخيصيي

لربطيبيياملكانيواإلنسانياليتيأحلّيعليهاياملسيطرييفيعدديياألمرييتصليبفكرةياي
ي:يي(ي1)يحيثييقوليفيالقصيدةييي-يمنيقصائدهيي

بنـــــاء للقصيـــم  اليـــــوم   فــارفـع 
 

الكـــربيـــــاء   (2)كـأبــان   بنـــــاؤه 
 

ي4)ياخليشوم (3)ي  مشمخرّ  يعلو  (ي
 ارتفاعاً 

 

عرانينــه   واعتــــــالء محـــًى    (5)يفـي 
 

الليايل  صــــروف  دونــــــه   وقفت 
 

الــوقــــــــاء   فيــــــه  املنيــع   والسياج 
 

يرسميأبعادا يملكانيمعنوي،يوهذاييي-منيخللياألبياتيالسابقةيييي-يفالشاعريي
 

 .يي21ي–يي20(يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي1)
(يجبليمنيأشهريجبالياملنطقةيفيالقدمييواحلديث،يويقعيإىليالغربيمنيمدينةيالرس،يعلىيبعديي2)

 .ي221،يصيي1ينظري:يمعجميبلديالقصيم،يحممديبنيانصريالعبودي،يجيكيل .ييي50حوايلي
،يي(ياملشمخري:يالطويليمنياجلبال.يينظري:يلسانيالعرب،يحممديبنيمكرميبنيمنظـور،يمادةي)مشخر(3)

 .ي496اجمللديالرابع،يصي
(ياخليشومي:يأقصىياألنف.يينظري:يلسانيالعرب،يحممديبنيمكرميبنيمنظـور،يمادةي)خشم(،ياجمللديي4)

 .ي207الثاينيعشر،يصي
(يالعرانيي:يمجعيعرنييوهويأولياألنفيحيثييكونيفيهيالّشَمم.يينظري:يلسانيالعرب،يحممديبنيي5)

 .ي343ثالثيعشر،يصيمكرميبنيمنظـور،يمادةي)عرن(،ياجمللديال
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،يحبيثياليميكنيإدراكهيي(ي1)ياملكاني"يتشّكليإبطاريالرتكيبياجملازييللغةيالشعرية"
ي.ييي(ي2)يمباشرا ،يولكنهييفسَّريفيالذهنيمنيخلليالصورةياملتوّلدةيفيهإدراكا ي

الواقعي،يغايتهيإّنياملكانياملتخّيليعندياملسيطرييإمنايهويتفريعيمنياملكانيي
التعبرييعنياالرتباطيالوجداينيهبذاياملكان،يوالدليليعلىيذلكيأنيهذايالتفريعي

ي.يظهريإاليفياألمكنةياخلاصةياليتيارتبطيهبايالشاعريملي
ي

ي***
  

 
(يالزمانيواملكانيفيشعريأيبيالطيبياملتنبـي،يد.يحيدريالزميمطلك،يداريالصفاءيللنشريوالتوزيع،ياألردن،يي1)ي

 .ي161م،يصيي2010يي–يهيي1431عمان،يالطبعةياألوىل،يي
 .ي161(يينظري:ياملرجعيالسابق،يصي2)
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ياملكان الطبيعي واملكان املصنوع  ياملبحث الثاين :
يي-يمنيجانبيآخري-يحييننظريإىلياألمكنةيالواردةيفيشعريحممدياملسيطرييي

املكانيالطبيعي،يونقصديبهيتلكياألمكنةييي:يميثلهماييجنديأهناياليخترجيعنيدائرتي،يي
اليتيمليتصنعهاييدياإلنسان،يكاجلباليواألوديةيوحنومها،يواملكانياملصنوع،يوهييي

ييي.يإلنسانيأثريفيصناعتهالييياألمكنةياليتيكاني
 أواًل : املكان الطبيعي 

تعـّدياجلباليفيطليعةياألمكنةيالطبيعيةياليتيوردتيفيشعرياملسيطري،يوهييي
ابألنفةيوالعزةيوالكربايء،يإذينراهييشرييإىليجبليأابنيييي–يبوجهيعاميييي-يبطةييعندهيمرتي

ي:يي(ي1)يفيقولي
بنــــــــاء  للقصيـــــــم  اليـــــــوم   فــــــارفـــــــع 
ارتفاعــــًا  يعلــــو  اخليشوم   مشمخـــــر  
الليــــــــالـي   صـــــروف  دونــــــه   وقفت 

 

الكــــــربيـــــــــاء   بنــــــــــاؤه   كأبـــــــان 
واعتــــــــــالء   محــــًى  عرانينـــــــــه   يف 
الوقــــــــاء  فيـــــــه  املنيــــــــع   والسيــــــاج 

 
ضمن تندرجي الثلثةي األبياتي القصيم"،ييييهذهي ربوعي "في بعنواني قصيدةي

هايأهنايقيلتيفيحفليأقامهيأهايليحمافظةيالرسيعلىيشرفياألمرييفيصلييتومناسب
بنيبندريبنيعبديالعزيزيأمرييمنطقةيالقصيميآنذاكيمبناسبةيعيديالفطرياملبارك،يي
ومنيمثيفإنيهذهيالقصيدةيليستيمنيالقصائدياليتيولدتيفيحلظةيضاغطةيي

التجربةيالشعريةيللمسيطري،ييييلكنيألّنياملكانيالطبيعييجزءيمنويييمرتبطةيابملكان،
وليستيالشعوريةيوحسب،يفقديجاءياملكانيالطبيعييفيحقلياملشبهيبهيالذييي

 
 .يي21ي–يي20(يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي1)
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يعديفيأدبياتيالبلغةيأعلىيرتبةيمنياملشبهي"فارفعياليوميللقصيميبناءيكأابن"،يي
ذلكياملكان،ييييوملييكتِفيابلتشبيهيابملكانيالطبيعي،يبليزاديعلىيذلكيأنيصّور

ميّثليي أنهي الدهريوشدائده،يكماي نوائبي فهويجبليمشمخريعاٍل،يوقفتيدونهي
ي.حصنا يوملذا يلكليخائف

ستأثريخبمسةيياملكانيالطبيعييقدياأنييإىلييييولعليمنياملناسبياإلشارةيهنا
قتصرياملكانياملصنوعيعلىيشطريياييفيحيييي-يمنياألبياتيالثلثةيالسابقة-يأشطريي

ي.فعياليوميللقصيميبناء"واحديوهويقولهي"فاري
طبيعييكيييكونيوسيلةيللشاعريلإلحباريفيعواملياحلني،يحيضرياملكانيالوي

،ييقولياملسيطرييي(ي1)يريأحاسيسهيوانفعاالتهياليتييشعريهبايجتاهيذلكياملكانيصويوت
ي:يي(ي2)يمعرّبا يعنيحنينهيللماضي

األي إىل  حنَِن   ذا  جيمعنـــكم   ا ـــام 
 ه ـــتدعو الورى دوماً خيامش(يي3)يوكريُ 

   

ببهجــــده  أفيــــــر   ووديـــــ ة   ان  ـــاء 
  ان  ـهدى من طود بني(يي4)يزاز ــويف خ

 
 .ي293(يينظري:ياملكانيفيالشعرياألندلسي،يعصريملوكيالطوائف،يد.يأمليحمسنيالعمريي،يصي1)
 .ي440(يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي2)
س،يوإىليالشمالييكريي:يجبليأمحريمعيميليإىليالسواد،ييقعيفياجلنوبيالغريبيمنيانحيةيالري(3)

منيجبليخزازياجملاوريلبلدةيدخنة،يوهوييرىيعلىيالبعدي؛يألنهيواقعيفيأرضيمرتفعة،يوهويي
مستطيليبعضياالستطالةيمنيالشماليإىلياجلنوب،يوتسميتهيقدميةيملييتغرييمنهايشيء.يينظريي

 .ي2136،يصيي5:يمعجميبلديالقصيم،يحممديبنيانصريالعبودي،يجي
كيل يتقريبا ،يويبعديعنيييي49إىلياجلنوبيمنيمدينةيالرس،يعلىيبعدييخزازي:يجبليأمحريواقعيييي(4)

،يصيي3أكيال.يينظري:يمعجميبلديالقصيم،يحممديبنيانصريالعبودي،يجيي5بلدةيدخنةيحبوايلي
 يي.ي889
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فيي الطبيعيي املكاني ابلعاطفةإني يرتبطي السابقيي وسيلةييالبيتيي ليكوني ؛ي
للتعبرييعنيحالةيالتواصليبييالذاكرةيوالشعور،يفالفعلياملضارعي)حننُّ(ييُعرّبيعنيي

للماضي،يذلكيي واالنسجام،ييحنييمتواصلي يّتصفيابلبهجةي الذيي املاضيي
مايي التعبرييسرعاني يلتفتيبفعليتكوينيالتجربةيالشعريةياليتيأشرُتيإليهاييلكني
ــاييرّيـــيليكونيهويالقناةياليتيميي؛يسابقا يإىلياملكانيالطبيعييي وهويماييياملعىن،يمنيخلهلـ

ييي.ي"يخزازي"،يوي"يكريي"،يوي"يودايني"يييجتّلىيفي:ي
وإسهامهيفيتكوينييي،ومماييؤكديانغراسياملكانيالطبيعييفيجتربةيالشاعري

التجربة،يي جبليتلكي وخزازييجميءي أخرىيييكريي قصيدةي هذاييي،يفي علىي مرتّبيي
يي:ي(ي1)يفيهاييإذييقوليييعياألمس"،ي"مايأرويالنحو،يوذلكيفيقصيدتهيي

 ة ـــــائمـــواآلرام ه(يي2)ةــــــــــاك رامـــــهن
مالحمــــا كـــيشّده داجي  يف    ه  ــــــــ ري 

الرم  أطــــــبني  على  ماضيه ــــال   الل 
خــــــــــ ويستبيه تعــــا  يف    ه  ــــاليـــــزاز 

انتييبوصفهايأحديمكوّييي-يهنايارتباطيالشاعريابجلبالييييهينتباياالييلفتييمماييوي
إضافةيييي-لعلناييويييآخر،يينيطبيعيمكوّيييأكثريمنيارتباطهيأبيّييي-ييياألمكنةيالطبيعيةي

شواهد مني سبقي ماي قصيدتهيينيي-يييإىلي إىلي امللحوظةي هذهي علىي للتدليلي شريي
نظمهايمبناسبةيافتتاحيالطريقيالذيييربطيمايبييييياليتيي"مواكبيفيركبياحلياة"

ـ،ييه1386عاميييي-ييرمحهيهللايييي-جللةيامللكيفيصلييييلرايضيواحلجازيعلىيشرفيا
جبليييييالرايضياحلجاز،يولكنهيتوّقفيعندطريقييييالقصيدةيياستعرضيففاملسيطرييي

 
 .ي423(يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي1)
رامةي:يوهييمنطقةيرمليةيمرتفعة،يمييليلونيرملهايإىلياللونياألمحر،يوتقعيفيمنطقةيالقصيميفياجلهةييي(2)

منيمدينةيعنيزة،يوإىلياجلنوبيالشرقييمنيمدينةيالرس،يوإىلياجلنوبيمنيمدينةيييياجلنوبيةيالغربيةي
 .ي981،يصيي3ينظري:يمعجميبلديالقصيم،يحممديبنيانصريالعبودي،يجيييالبدائع.
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يي:(ي3)ي،يحيثيقاليبوصفهمايمعلمييابرزينيفيهذايالطريق(ي2)يوثبري(ي1)يطويق
بغرهب البالد  شرقي   ا  ـــــــــفريبط 

على   عرصات(يي4)يالص مانجير    ه  ـيف 
حياهتا  البالد  يف  يذكي  اخلط    هو 

يسي  ابحلياة  قلٍب   ر ــــــــــــ كشراين 
م طويق  وثبيــــــفيحيا   رـــــــــــــ رًة 

احلي أهليها  وينيــــومينح    ر ــــــــــــ اء 
حيثيي"تبسم"ييييويتأكدياالرتباطيبييذاكرةيالشاعريواألمكنةيالطبيعيةيفيقصيدتهي

ي:يي(ي5)ييقولي
 ر ــــــــ ا قلب تلك الذكـــــــاجتك يــــــأه

ره األســـــــوبّت  والفـــــني   راق  ـــــــــى 
ل الـكأن  تلك  بني  يكن   وع  ــــربـــــم 

قلـــــف  يف  أو ضجـــــــــأصبحت   ر ـــــــ ق 
 ر ـــــــــ غـد الصــــــــهــي وعــانــــلطيب املغ
من حـــــرفيف  أو  مســــــــًى   ر ـــــــــ ديث 

 
يقي:يجبلياليمامةياألشم،ييبدأيمنيرمالي)الثويرات(يمشاليالزلفي،يويذهبيجمنبا يحىتييندفنيي(يطوي1)

طرفهيفيالربعياخلايليجنواب ،يأييمبايتقّدريمسافتهيأبلفيكيل،يفطرفاهيتبتلعهمايالرماليمشاال يوجنواب ،يي
ظري:يمعجمياليمامة،ييوفيهيوحولهيتنتشرياملزارعيواملدنيوالقرى،يوتسيليمنهيعشراتياألوديةيالكبار.يين

األوىل،يي الطبعةي الرايض،ي التجارية،ي الفرزدقي مطابعي مخيس،ي بني حممدي بني يي–يهيي1398عبدهللاي
 .ي117،يصي2م،يج1978

(يثبريي:يهوياجلبليالذيييقابليحراءيمنياجلنوب،يويشرفيعلىيمىنيمنيالشمال،يوهويأمشخيجباليي2)
عجميمعاملياحلجاز،يعاتقيبنيغيثييمكة،يتراهيوأنتيتدخلهايمنيالغربيواليترىيغريه.يينظري:يم

،يي2م،يج1979يي–هيي1399البلدي،يداريمكةيللنشريوالتوزيع،يمكةياملكرمة،يالطبعةياألوىل،يي
 .ي69صي

 .ي224(يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي3)
الصُّّماني:يمنطقةيتقعيشرقيي)الدهناء(،يوجنويبي)وادييالباطن(،يوغريبي)واديياملياه(،يومشايلي)املنطقةييي(4)

)الدهناء(يوي)الفروق(ييتداخليمعيمنطقةي)الصُّْلب(،يوهذهياملنطقةي الشرقية(،يفياملفصليمايبيي
تيمياهيوقيعان.يينظري)الصُّّمانيوالصُّْلب(يحزونيمتداخلةيوقفافيوحتائف،يتتخللهايرايضيومستقرا

 .78،يصي2:يمعجمياليمامة،يعبدهللايبنيحممديبنيمخيس،يجي
 .ي169(يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي5)
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القشيـول يُك فوق صخور  برام  (1)يع ــم  يــــــــــوكثب  أغــــــــــــة    ر ـــــــــ وم  
ميكنيييي،انتمكوّيييالسابقةيأنيالتعبرييينبينيفيهايعلىيعّدةينلحظيفياألبياتيي

يعلىيالنحوياآليتي:ييييبهارتت
ي.يالتذّكرعمليةيالدافعيإىليوأعينيبهيييالذاكرةيواملذكِّر،ي-ي1
املييي-2 إجيابية،يتَيربطي املغاينيحيثييييذَكَّريحبالةي املىنيوييي،يطيبي حديثيوييي،رفيفي

 .يغرياألييومييوالييي،السمري
 .ي"يكثبيبرامةيويييفوقيصخوريالقشيعي"يييربطيهذهياحلالةيابملكانيالطبيعييييي-ي3
والقلقييييحيثيهيجانيالقلب،يييالتعبرييعنيأثريالذكرىيفيوجدانيالشاعر،ييي-ي4

ي.يريواألسىيوالفراقيوالضجي
ييمجيعا يييودوراهنايي،انتيفيأكثريمنيقصيدةيشكيفيأنيظهوريهذهياملكوّييياليوي
تشّفيعنيأثرياألمكنةيالطبيعيةيفيتكوينييييأويانتهاء ييياملكانيالطبيعييابتداء يعلىيي

الشاعر وفيّيلِيوجعْييي،طاقةي هلاهاي عنييوييي،ةي التعبريي في عليهاي موضوعاهتاييمعتمدةي
،يوهذايمايميكنيأنينلمسهيفيقصيدتهي"تباريح"،يتلكيالقصيدةياليتييوقضاايها

ي:يي(ي2)ييقولوفيهايييي،خريطةياألمكنةيالطبيعيةمنييييظهرتيفيهايالوداينيبوصفهايجزءا ي
أرض نشتاق  ومرتعــألفيائكم  ــاً   ا ـ

فينـــوختف جــــق  للقلوب   ح  ــ وانـا 
ومنجع  روضاً  الوداين  إىل   ا ــ وهنفو 

هب وأضلعـــأمّض  قلباً  التربيح   ا ـــا 

 
القشيعي:يويقاليبصيغةيالتثنيةي)القشيعان(يمضغَّري)القشع(،يومهايجبلنيصغريانيأمحراياللونيمعيييي(1)

كيلتيتقريبا ،يوإىليالشمالييي8الرس،يعلىيبعدييميليإىليالبياض،ييقعانيإىلياجلنوبيمنيمدينةيي
،يي5منيوادييالعاقليي)عاقليقدميا (.يينظري:يمعجميبلديالقصيم،يحممديبنيانصريالعبودي،يجي

 .ي1990صيي
 .ي30(يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي2)
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روض واديك  يف  عــفلله   ق  ــ اشــة 
البِ  وادي  يف  هواتف طَ فللحب    اح 

فيه مغنـتعانُق  احلب  ومرتعـا   ا ــ ى 
وعلقم حلواً  اللذات  من    ا ــــسقتنا 

التعبرييعنيالوداينيبصيغةياجلمعيييفيهايييلمسيواملتأمليلألبياتيالسابقةييي
البيتياألولي مثيابملفرديمضافا يإىلياملخاطبيأويجزءييييهنفويإىليالوداين"،"يييفي

ال،يمثيي"فيواديك"ييفيقولهييمنه التعبرييفييالصرحيةييتعريفيةييالصيغةييأتيتي حيثي
ييأوديةيإىليوادٍيفالشاعريينتقليمنيييي،احطَيبعينهيهويوادييالبِيييالبيتياألخرييعنيوادٍي

ي."سقتنايمنياللذاتحيييقولي"ابلذاتيييهذايالوادييربطيمثيي،بعينه
املكانيالطبيعييفيجممليجتربةيييإنّيوانطلقا يممايسبقيفإنهيميكنيالقولي:يي

حيفريالشاعريفيكليأبياتهيحىتييصليييي،يأخرية ييينقطة يييييالشعريةيميّثليياملسيطريي
معهياملكانيالطبيعييييأنينعدّيي-أيضا يييي-يييممايميكنييي،يإليهايفيغلقيبذلكيقصيدتهي

وحركةيكتابةيالقصيدةيلديهيأتيتيفييييواحد،مبتدأيالطاقةيالشعريةيومنتهاهايفيآٍنيي
تساعدانيقدييالرؤيةييوهذهيي،ييهذايالسياقيبشكليدائرييتنتهييحيثيتبتدئيتقريبا ي

منهاي:يحديثهيإىلياملكانيالطبيعييييي،يفسرييظواهريمتعددةيفيهذهيالتجربةيعلىيتي
فيي "وادييكماي عنواهناي في الطبيعيي املكاني جتّلىي اليتي وفيهاييييقصيدتهي الرمة"،ي

ي:يي(ي1)ييقولي
عامر  حديث  الدنيا  فم  يف   لك 

مفـــوجب قدسيـــــــــانبيك   ة   ــــــــ اتن  
به   مّرت  الذي  الوادي  أيها    اي 

من  للبيان  ضفافك   ر ـــــــ ابـــوعلى 
ملعتم مشــفيها  القريض   ر ــــ اعـر 

السن تديرهــحقب  دوائـني    ر ـــن 
قصيدتهي"علىيضفافيهيبوضوحيفييكمايجّلييي،وكذلكيحديثياملكانيإليهي

 
 .ي165يي–ييي164صيييي(ياملصدريالسابق،1)
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ي:ي(ي1)يالنيل"،يومنيأبياهتا
 وما أان يف روض اهلوى غري عاشق  

 اً ملثله  ــــــــإذا افرت زهر الروض شوق
 وابحت له الورقاء يف شجو قلبها  

أن شوقــــــتراين  املعيّن  مربحــــــا    ًا  ــــــاً 

األزهـــــــتعّلل  ابلبسمــــــــــه   ات  ــــــــــ ار 
األسح له  ابلنسمــــــــوهّبت   ات  ــــ ار 

ال له  أنـــشكوبّثت  بدون   ات  ـــــوى 
أن أســـــوإين  دون  املكلوم    ات  ـــــــــــ ا 

 اثنياً : املكان املصنوع    
قلناهييإّنييييي دراستناماي شعريحممدييييفي وردتيفي اليتي اخلاصةي لألماكني

املسيطري،يوتقسيمنايهلايإىليأماكنيذاتيقداسةيوأماكنيغرييمقّدسة،يميكنيأنيي
هييمجلةيييياملكانياملصنوع،يفاألماكنياملصنوعةينسحبيعلىيحديثنايهنايعنيي

األماكنياليتيابتناهاياإلنسان،يوعكسيمنيخلهلايرؤيتهيوطبيعته،يوهذايالنوعيي
منياألمكنةيمكّونيمهٌميفيمعرفةيأحواليالزمن،يوطبيعةيالناسيفيه،يوهييتبعا يي

ي.يلذلكيوعاءيثقافيمهم
فيشعرييواضحةييومتابعةيملايأسلفنا،يفقديحظيياملكانياملصنوعيمبساحةيي

:ياملسيطريي قسميي فيهي نقسمهاي أني وميكني مقدسةيييي،ي غريييويأماكني أماكني
تناولتيي اليتي النصوصي ومني األوليمقدسة،ي نظمهاييــيقصييييالقسمي اليتي دتهي

فهديــيمبناسبةيمروريعقدينيعلىيتويليخي امللكي يي-ييرمحهيهللاييي–يييادمياحلرميي
البلد هذهي في احلكمي إشادتهمقاليدي وضّمنهاي ايي،ي للحرميييابلتوسعةي لكبريةي

يييييييييي:(ي2)يومنيأبياهتايه،الشريفييفيعهدي
العظـــــــــــــم  عصر البناء على العشرين راسيـــــــة  دونـــه  جميد  الوفـــاء   هلـــا 

 
 .يي429ي–يي428(ياملصدريالسابقي،يصيي1)
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 يـــــا خـــــادم احلرمني الغـــــر ديدنـــــــــه 
 يف مكـــــــة األم بيت  يف دعــــائمــــــــه 

 تطوف من حـولـــه األرواح خاشعــة  
البناء   دعائمــــــــــــه يبقى  يف   رفيعــــــــاً 

فطـــــن شاهــــــــد  عطاء   والتوسعات 
هنـــــــــر من روافـــــــــده   النور   يف طيبة 
داعيــــــة  الساحـــات  مــآذهنـــــا   تعلو 
طارفــــــه  اإلجناز  على  مّرا   عقدان 

   

ال القمــــم رفع  دونـــه  طويـــــــاًل   بنــــــاء 
يلتئم اخلاّلق  وهدى  اهلدى   ركن 

والكـــــــرم   العفـــــــــو  يلتقيها  رهبة   يف 
سقم هبــــــــا  مــا  عيـــــــــون  ابركتـــــه   ما 

واهلمـــم  البذل  يكـــون   للمسجـــدين 
 روح من اخللــد يشفـــى عندها األمل 

 فــــال هــــــــــّم وال وهـــــــمإىل الســــالم  
اهلــــــــرم  يرتــــاده  فمـــــــا  تليداً   يبقى 

 
وفيهذهياألبياتينلحظيكيفييتجّسدياملكانيأوال يمنيخلليمفرداتيي

ويييي:ي دعائمه"،ي في رفيعا ي "البناءي وي دعائمه"،ي في "بيٌتي وي طويل "،ي "البناءي
ي.ي"التوسعات"،يوي"تعلويمآذهنايالساحات"ي

ياملكانياملصنوع(يمعىنيمنيي مثينلحظيكيفيأنيرفعيالبناءي)الذيييعّديأسَّ
املعاينياملستحقةيللمدح،يإذيربطيالشاعريبيياملكانياملصنوعيومجلةيمنياملعاينيي

ايفيربطهيبييتوسعةياحلرميالشريفيواملسجديالنبوييولقبيخادمييوالقيم،يكم
يي–فيخطابهيالتلفزيوينيالشهرييي–ياحلرمييالذيياختارهيامللكيفهديلنفسهيمعرّبا ي

ي.يعمايخيتزنهيمنيمعىنيجليل
ابلسلميي العاليةي واملآذني واهلمة،ي البذلي التوسعةيخبصليتي ربطهي ذلكي ومني

األكثريعمقا يفيآخريهذهياألبياتيبربطيهذهيالتوسعةييوالروحانية،يليأيتيالربطيي
الكبريةيابملدىيالزمينيالذييعرّبيعنهيالشاعريمنيحكميامللكيفهدي)عقدينيمنيي
الزمن(يمثيربطهيابلقدامةيبوصفهايمعىنيذايقيمةيفياملكانياملصنوعي"طارفهييبقىيي

صنوعيعلىييتليدا "،يوابجلدةيأيضا يبوصفهايمعىنيداال يعلىيقدرةيهذاياملكانياملي
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ي.يعبورياألزمنة،يوالبقاءيحيا يوقادرا يعلىيالتأثري
وفيكليمايسبقيتتجلىيمسةيمهمةيفيالتفاتةيالشاعريللمكانياملصنوعيالذييي
النظريإىليهذاياملكانيبوصفهيتعبريا يعنيالقيميي حيمليطابعيالقداسة،يأاليوهيي

لةيابلقيمياإلسلميةييواملعاينيالرفيعة،ياليتيتتجاوزيعامليالبشريلتلتحميابلسماء،يممث
ي.كعمارةياألرض،يونشريالسلم،يوأتميياإلنسان،يوغريها

"القدس"وي إىليقصيدتهي أنينشريي السياقيميكني أنيصيغةيي،ييفيهذاي فمعي
طفلياحلجارةيفيصراعهياملنتصريي"ييإهدائهايتوجهتيإىليمهدىيإليهيمعّي،يوهو

بوصفهيمكاان ييييإاليأنناينلحظيكيفياستدعىيالشاعريفيهاياألقصىيييمعياملعتدين"
ي:ييي(ي1)يمصنوعا يمينحيمبايلهيمنيخصوصيةيهذايالطفليالقوةيوروحياملواجهة

بيت   الرمحــــات  من  األقصـــى   هــــو 
وكفــــــــــر رجس  من  هللا   محـــــــــــاه 

 

رحيـــــــــــم   خلـــــق  أمحــــــــــد   ومســــــرى 
ي وتدميـــــــــــــــر   ـــــــــــــــدوم  وتدنيــــــــــس 

(1) 
العامة،يوي املصنوعةي األمكنةي متثلهي الذيي الثايني القسمي في جندييييأماي فإنناي

مثلي مني البارز،ي حضورهاي والثقافةي العلمي واملعاهد،يييي:يييملعاقلي الكليات،ي
الناديييييافتتاحييومنذيذلكيقصيدتهيمبناسبةواملدارس،يوالنواديياألدبية،يوحنوها،يي

ي:ي(ي2)يفيهاييقالياليتيييي،يه18/3/2137األديبيمبعهديالرايضيالعلمييفي
ثنايـــاه  افتـّرت  الربــا  كــزهــر   نــاٍد 
مظاهره  أهبى  يف  النبل   ميّثل 

ورّواه   حسـن  من  هللا  صــاغـــه   قـد 
أجلــــى   يف  الفــن   مزايـــــــاه ويرسم 

 
 .ي364(ياملصدريالسابق،يصي1)
 
 .ي414(ياملصدريالسابق،يصي2)
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مظاهـــره  أهبـــى  يف  السعـــد  ترعـاه   فطلعة  احلسن  بطـرف  وطـوراً   طـوراً 
   

ابجلماليالذيييلمسهييييدييهناي)يقصديمكانيالنادي(يتشبيهففييوصفيالناي
الشاعريفيالطبيعة،يلكنهيفيالبيتيالثاينييعوديإىليربطيهذاياملكانيبقيمةيالنبليي

ي.يحيثيالعطاءياإلنساينياملتدفقيالذيييتجلىيهنايفياإلنتاجياألديبيوالفين
فيقصيدةيألقاهايبيييدييجللةيامللكييإىليشيءيمنيهذايماليالشاعرييوي

ي:يي(ي1)يفقاليينيابةيعنيطلبيمعهديالرايضيالعلميسعوديفييوميمبايعتهيابحلكم،يي
ألالئـــــــــــه يف  العلمـــــــــي   واملعهـــــــــد 
رعيتــــــــــــــه ثـــــــــم  للعلم   أنشـــــــــأتـــــــــه 
 فغـــــدا بفضــلك مــــورداً يف روضــــــة

   

واإلكــــــــــــرام  اإلجـــــــــــالل  من   قبس 
اإلخــــــالص سقــي غمـــاموس  قيتــــــه 

األكمــــــــــــام متفتّـــــــح  هبـــــــــــــا    حييــــــــــا 

ففييهذهياألبياتييرسميالشاعريصورةيواسعةيللمعهديمعتمدةيعلىيأبعاديي
الطبيعييواملصنوع،يمثلي:ي"أنشأته"،يوي"رعيته"،يوي"سقيته"،ييمتنوعةيمنياملكانيي

"متفتحياألكمام"،يوهذهيمسةيأخرىيفياملكانياملصنوعييييوي"موردا يفيروضة"،يوي
وي املصنوعي بيي املسافةي تقليصي وهيي إالي الشاعر،ي إىلييلدىي والنظري الطبيعي،ي

ي.ياملصنوعيعلىيأنهيامتداديللطبيعةيمبايحوتيمنيمكوانتيمجاليةيمتعددة
وكليمايسبقييشّفيعنيجتاوزيالشاعريللمكانياملصنوعيإىلياملعاينياملتصلةيي
بنائه،ي ومجالياتي ابملكاني الكبريي احتفائهي ومعي عنها،ي تعرّبي أني ميكني أوي به،ي

،يفإنيكليذلكييتوارىيأماميسطوةياملعىنييالقصيدةيوعصريتهيمبقاييسيمرحلةيإنشاءيي

 
 .435ي-ي434(ياملصدريالسابق،يصي1)
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متحّسرا يييي-ينراهييقوليييي،:ي"املشّرد"ييففييقصيدةيلهيبعنوانيييعلىيجتربتهيالشعرية،ي
التفّرقيواالنقسامياليتييعيشهايبن ،يفيقوليمعربا يعنيضآلةييالعربييوعلىيحالةي

والعسكرييي واحلضاريي الثقافي الرتاجعي أمامي البنياني في والتطاولي القصوري
ي:يي(ي1)يواالقتصادييللعرب

ممزقـة ظلت  أن  الُعرب  ضيعـــة   يـا 
أنسكنهــا  ندري  وال  القصـور   نبـي 
مرابعهــــــا  شتـى  يف  العُــرب    وأمــة 

واخلـور  واجلنب  الردى  فيهــا   وعاث 
ينتظــــر للحتف  جـــدث   أهنــــا   أم 
حُتتَضر أنفاس  منهـا سوى  يبـَق    لـم 

وجبانبيمايسبقيفإننايجنديالشاعريخيّصيعددا يمنياملدنيبقصائديمستقلة،يي
ولعليالشاعريهبذاييتخذيي،يي(ي5)،يوغرانطةي(ي4)،يوبغدادي(ي3)ي،يوالقدسي(ي2)يالرايضيمنيمثليي

والذكرايتيمنيجهة،يودعوةيإىلياالجتماعيوالتوّحديمنييييمنياملكانيوسيلةيللحنيي
ي.(ي6)يجهةيأخرى

املصنوعيياملسيطرييييعمدييوقديي املكاني بُعدا يمنيييي-يأحياان ي–إىلي منهي ليجعلي
طّيبيي–لملكيعبدالعزيزييفيتشبيههيلييكماينرىي،يياملعرّبةيعنيالشخصيةياألبعاديي
يييييييييييييييي:(ي7)ياالنتصاراتابلقلعةيواحلصنيفيالقوةيوحتقيقيي–يهللايثراه

 
 .186ي–ي185(ياملصدريالسابق،يصي1)
 .ي125(ياملصدريالسابق،يصي2)
 .ي362(ياملصدريالسابق،يصي3)
 .ي333(ياملصدريالسابق،يصي4)
 .ي313(ياملصدريالسابق،يصي5)
 .ي65صييييصورةياملكانيفيشعريعزالدينياملناصرة،يزايديحممـدياخلوالدة،ي(يينظري:ي6)
 .ي214(يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي7)
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إنّ  عبـدالعزيــــز  ابن  حصــــناي   ك 
نصـــراً   مســاعيــك  أحرزت   كلما 
صــــــــراع وهـــي  األيـــــــام   لكــــــأن 
خفــــــــي ســـــــر  اآلمـــــــال   وكــــــأن 

 

ابلذخــــائــــــــر  مليــئـــــــــة   وقــــــــالع 
خل تسعـــى  مبــــادرقمت  نصــــر   ري 

دوائــــــــــر وهـــــي  القيـــاد   مّلكتك 
لظــــافـــــــر القــديـــــــر  يـــد    منقتهـــــــا 

وهذايبليشكييعرّبيعنياملساحةياليتيحيتلهاياملكانيأبمناطهياملتعددةيمنيي
فيي وهوي صنعة،ي بوصفهي وحاضري طبيعة،ي بوصفهي حاضري فهوي الشعرية،ي جتربتهي

ي.ياحلالييوصٌليبييهذايوذاك،يومجلةيمعرّبةيعنيمعىن،يأويخالقةيملعىن
إنياملكانيفيهذهيالتجربةيالشعريةيليسيشيئا يعابرا يميكنيجتاوزه،يبليهويي
الشاعريبتكوينهيالثقاف،يوهويالشاعريفيحالةيتفاعلهيمعيالذواتيوالقيميوكليي

ي.مايحييطيبه
ي

ي***
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 يف شعر املسيطري  املكان دالالت  :ثالثبحث الامل
حيينبحثيفياملعىنياللغوييلكلمةي"يداللةي"،يفإننايجنديفيمعاجمياللغةيي

الدليلي:يي يبهي"ي وقديدلّهيعلىيالطريقييُدلّهيَداللةيييي.يوالدليلي:يالدالييي.يماييُْستدلُّ
ي.ي(ي1)يوِداللةيوُدلولةي"ي

العلمييوأمايفياالصطلح،يفإنيالداللةيتعيني:يكونيالشيءيحبالةييلزميمنيي
ي.ي(ي2)يبشيءيآخر،يومنيمثيفإنياألوليداٌل،يوالثاينيمدلولٌييبهيالعلمي

السابقي،ي املبحثيي في الواردةي الشعريةي للنماذجي استعراضناي خللي ومني
وغريهايمنيأشعارياملسيطري،يفإنناينستطيعيالقولي:يإنيدالالتياملكانيفيشعرهيي

اللةياالجتماعية،يعلىيأنييتكاديتنحصريفيداللتي،يمهاي:يالداللةيالنفسية،يوالدي
ي.يالداللةيالنفسيةيهيياألكثريواألبرزيإذايمايقورنتيابلداللةياالجتماعية

 أواًل : الداللة النفسية  
تبّييلنايمنيخللياملبحثييالسابقييأنياألماكنيمتنّوعةيفيشعرياملسيطري،يي

واألماي الطبيعيةي األماكني وهناكي اخلاصة،ي واألماكني العامةي األماكني كنييفهناكي
املصنوعة،يولكلينوعيمكاينيداللتهياخلاصةياليتيتشّفيعنيحالةينفسيةيمّريهبايي
الشاعريإاّبنيتشّكليهذايالنصيأويذاك،يومنيمثيفإنيإيرادياملسيطرييملكانيبعينهي

 
لسانيالعرب،يحممديبنيمكرميبنيمنظـور،يحققـهيوعّلقيعليهيووضعيحواشيهي:يعامريأمحديحيدر،يداري(يي1)

م،يمادةي)دلل(،ياجمللدياحلاديي2003يي-هـيي1424الكتبيالعلمية،يبريوت،يلبنان،يالطبعةياألوىل،يي
 .298عشر،يصي

الراينييي(2) األبياري،يداري إبراهيمي لهيووضعيفهارسهي:ي للجرجاين،يحققهيوقّدمي التعريفات،ي :ي ينظري
 .ي139للرتاث،يالقاهرة،ي)د.ت(،يصيي
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ملييكنيصدفةيأويعبثا ،يبليكانينتيجةيوضعينفسي،يوهذايييي-وهذايفياجململيييي-
عورا ينفسيا يجتاهيأمريأثّريفيهذهييالوضعيقدييكونيمتعلقا يبذاته،يوقدييكونيش

ييي.ي(ي1)يالذات
النفسيةيللمكانيفيشعرياملسيط العاميللداللةي يمنييرييوميكنيأنينتمّثلياإلطاري

بوصفهيمعرّبا يعنيحالةيانفعاليةيمّريهبايالشاعريجتاهيييالفـخـــرخلليالتوقفيعندي
أويي قبيلتهي أوي أرضهيأويوطنه،يوقديجتّلىيالفخري)مبايهويمحولةينفسية(يفيذاتهي

اختياريالشاعريلبعضياألمكنة،يوخباصةيتلكياليتيتقعيضمنياحلدودياجلغرافيةيي
املرتعييهذايالوطنيكانييصلهيهبذايالبعديالنفسييييلبلدان،يفكليمكانيعلىيأرضي

ابلفخر،يويكّونيبهيأويفيهيسياقا يللفخريوالتباهي،يواألمثلةيعلىيهذايكثرية،يمنهايي
ي:يييي(ي2)يقولهيفيوطننايالكبريياململكةيالعربيةيالسعوديةي

ذخائره   يف  ماذا  الفخـــر  مـــوطن   يــا 
شواخمـــــــــه سعـــــودي  البنــــاء   فيــــه 

جاحدهـــــا  عني  هتدي  املفاخر   شأن 
هتفت  مــوطنــا  يـا  أيب  فداك   عفـــواً 

 

ــــــــل    ومقتب وإجنـــــــاز  أثيــــــل    جمـــــد  
ملل وال  ال كـــــدٌّ  السواعد   صلب 
اخليل راهبــــــــا  مــــا  إذا   ابملكرمــــات 
والنصــل  واألفــواج  الرسـاالت   فيــه 

 
اليحتمليهذهياألبياتيبييجنبيهايماييشرييإىليمكانيذييملمحيمكتملة،يي

عنيالوطنيهبذاياملعجمياملاديياملتمّثليفي:ي"جمد"،يوي"إجناز"،يوييغرييأنيالتعبرييي
"صلبيالسواعد"،يوي"هتفتيفيهيالرساالت"،يجيعلهيييي"البناء"،يوي"شواخمه"،يوي

 
بعياحلميضي،يينظري:ياملكانيفيشعريالربدوين،يدراسةيموضوعاتية،يخالديبنيعبدالعزيزياللعبون،يمطاي(يي1)

 .167م،يصيي2014ي–هيي1435الرايض،يالطبعةياألوىل،ي
 .ي296(يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي2)
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معرّبةيعنيمكاٍنيبعينهيفهيييتكنيهذهياحلالةييمتجّسدا يفيحالةيمكانية،يإنيمليي
معربةيابلضرورةيعنيحالةياستوعبهايمكان،يفاألبياتيهنايقدياليتشرييإىليالوطنيي
ابلتعبرييعنيحالةيي مثقلةي لكنهاي وحيزيوفضاء،ي ومنطي لهيحدودي مكاني مبايهوي
متصلةيابملكان،يميثلهايعبوريالوطنيمكاان يوأانسيَّيمنيمرحلةيإىليأخرى،يمنيي

ي.ياضر،يومنياللشيءيإىلياللحّديمنياألشياءالتاريخيالبعيديإىلياحل
إهنايأبياتيتغّيبياملكان،يأويأتخذيمنهيمسافةيكافيةيمتّكنيالشاعريمنيإعادةيي
رمسهيفيلوحةيالينرىيفيهايإاليماييدعويإىليالفخر،يوهذايمايجندهيفيالكثرييمنيي

 :(ي1)ياألبياتياليتييعرّبيفيهايشاعرانييعنيالوطن،يكمايفيقوله
يبهـــــوط النـــــــن  حــــــــواظــج  الصـــيتخطّ    اً ـــــــــنـس ـر  ضـــــــ عـى  مـــاب    دـــــوطّ ــ رب 

تتكّثفييييبليإنيالطاقةيالنفسيةيالكامنةيفيسياقيالفخريفيشعرياملسيطري
هويي مباي يتعّتمي أوي املكاني معهاي ويغيبي املعنوي،ي إىلي املاديي وتتجاوزي أحياان ،ي
تضاريسيوحدوديوحّيزيوفضاء،يليحضريبوصفهيمعىن،ياليميكنيأنيينتظميإاليي

ي:يييي(ي2)يفيسياقيالفخر،يوهذايمايجندهيفيقصيدتهيعنيالرايض،يإذييقولي
ريـــــــاض   يــــا  األمـس   املعــالـــيلغــــة 

شبــــــــــل  من كل  األســــــود   وعرين 
اليــــــوم حتكــــي  صـــــور من مفـــاخـــر 

   

الـــزمــــان من كل منشــــــــد    ونشيــــــد 
مبهنّـــــــــد  احلمـــــــــى  حيــــــــرس   أغلب 
منضـــد  بنــــاء  فــي  األمس   صــــولــة 

 
وحجريالزاويةيفيهذاياملكانياملؤطريابملعىنيهويالزمنيحاال يفيمكان،يوهذاي

استبعاٌديللمكانيمنيأجليتقريبهيذهنيا ،يابلقدريالذييتكربيفيهيييي–يكمايأسلفناي–ي
 

 .ي130(ياملصدريالسابق،يصي1)
 .ي128(ياملصدريالسابق،يصي2)
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هذهيي في متفرقا ي جندهي ماي وهذاي السطح،ي علىي منهي املظروفي ويظهري امللمح،ي
بناءيي البيتياألخريي"صـولـةياألمسيفي الثاينيمني الشطري األبيات،يوجمموعا يفي

ي.منضد"،يحيثييظهريالزمنيوهويحاليفي"بناء"،يأيي:يمكاني
ذهيالصورةيمنيالتعبرييأبعدينقطةيفيقصيدتهيعنيالرس،ياليتييقولييوتصليه

ي:يييي(ي1)يفيها
ذكــــر  الكـــون  يف  للكالم  يعد   لـم 
وتــغــــــــدو تــــــروح  التــــي   واحليـــــــــاة 

يتغنّـــــــــــــى  أمــــــــة  الــــرس  فـــي   حنــــن 
 

وأفيـــــ  أبقــى  األعمـــال   دفحـــديث 
وخمـــلّــــــــــــــــــد وخــــالـــــــد  ذكــــــــر   هـــي 
ويشهــــــــد الــزمـــــان   بـــأســاطيـــرهـــا 

 
بليينسحبيهوييي-يمبايهويمعطىيمادييييي-يفهنايالييستبعديالشاعرياملكانيي

منياملشهديعنيطريقينفييقيمةيالكلم،يأوينفييحاجةيالشاعريإليه،يفلمييعديي
حديثيي هوي األبقىي واحلديثي ابلرس،ي يتغىني الذيي هوي والزماني ذكر،ي للكلمي

ي.ياألعمال،يوالذكرياخلالديهويالذييميضييمعياحلياةي
إنهيالفخريحيييكربيفينفسيالشاعر،يوحيجبهيحىتيعنينفسه،يوجيعلهيأقلَّيي
ييمنيأنييكونيقادرا يعلىيالتعبرييعّماييفخريبه،يوفيهذايالسياقييبدوياملكانيمنطلقا ي

ي.يللفخريومنتهىي
إنيفخرياملسيطرييابملكانيملييكنياعتباطيا ،يبليجاءينتيجةيعواطفيمنفعلةيي

مشاعرياحلبيوالفخر،يفكانياملكانيأشبهيابلينبوعيالذيييستمديمنهيأهلبتهايي

 
 .124ي-ي123(ياملصدريالسابق،يصي1)
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ي.يي(ي1)يوتباهيهيييالشاعريبواعثيفخرهي
منيأبرزيالدالالتيالنفسيةياليتيجتّلتيفياختيارييييداللة احلزنوميكنيأنينعّديي

الشاعريلألمكنةيأويتعبريهيعنها،يإذييقوليمتأملا يملايحّليابحلرمياملكييعلىيأيدييي
فلمييراعوايحرمة يي الشيطان،ي طغمٍةيممايتنكبوايجادةياحلق،يوساروايفيمسالكي

ي:ي(ي2)يأرواحا يبريئة،يوأرهبوايأنفسا يآمنةيللمكانيواليالزمان،يفأزهقوا

فرغميأنيهذهياألبياتيتتحدثيعنيجرميةيفيحقياإلنسان،يإاليأنيالشاعريي
التعبرييعنهايمسلكا يآخر،يوهويوصفياملكانيالذييشهدياجلرمية،يسلكيفيي

مفعوال يبهيأويجمنيا يعليه،يوهناينلحظيكيفيأنسنيالشاعريييالوصفوقديجتلىيفيي
املكانيمنيخلليوصفهيابلسمح،يوالسؤاليعّمنيرّوعه،يوفيهذايداللةيعلىي

ي.واملكانياالرتباطيالوثيقيبييانفعاالتيالشاعر
تظهريهذهيالصورةيبشكليأكثريوضوحا يفيقصيدتهيعنيسراييفو،ياليتييوي

 
ه،يد.يحممديعبيدي422يي–يهي92ينظري:ياملكانيفيالشعرياألندلسييمنيالفتحيحىتيسقوطياخللفةيي(ي1)

 .ي102السبهاين،يصيي
 .ي25ي–يي24(يليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصي2)

الفتنــــــــه مـــــــــذه  أيــــــــة  أتت ــــــن   ن 
أميــــانــنـــــــا   علــى  الـــرعــب   تــنــــثــــر 
ملهبـــــــاً  جحيمـــا  املــوت   تقـــــذف 

اآلمـــاحلم مـــــى  رّوعــــــن  ؟ـــــــــــن   ه 
السمـــــواملط لــــــاف  أين  من   ه ــــح 

البـــج رّب  سفّل  من   ة ـــــــاكــــــــيت 
    

خي  الفجـــيف  والفجـــوط  ضيــر   اء ـــر 
الفنــــــــــاء  بــــأصــــــوات   وتنـــــادينـــا 

األمنــــــــــــاء  وأمـــــــــن  هللا   حبمـــــــى 
الصف أعلى  يف  الطهر   اء ــــواحلجيج 

القت وغوغــــصخب  الدمــــــل   اء ــــاء 
احلــــــتقت وتــــــل  األبريـــرمــّق    اء ــــــي 
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عاثيفيهايالصربيفسادا ،يوأذاقوهايصنوفيالظلم،يوألوانيالعذاب،يمنيإابداتيي
 يييييييييييييي:(ي1)يمجاعية،يوتطهرييعرقي،يوقتٍل،يوتشريد،ييقولياملسيطريي

الــــــ نلقــــــــــــــغـــــــــــــــــداة   اكِ ــــــــــــــروع 
دمعــــــــ حــــــــونسكب   ــــــــــّرىـــــــــــــــــة 

جـــــــ فــــــيــرايــــس إذا   نـــــــــــــــا ـئــــــــــــــــــو 
ثكــــــــوننشــــ أمـــــــــــــــة     لــــــــــــى ـــــــــد 

الــغــالــ مــــــــوطنــــــــــي  يـــــــــا   ـــــي متــى 
فــــــــــاقــــــــــــت أعـيـنـــــــــــاً    ونـفـتـــــــــــح 

أشــــــــــــع  قــــــلـــــــى   ــــــــالكِ ـتـــــــــــــالء 
أنــع ذكــــــــــــــراكِ ــــــقـــــــــــلـــــــى   ــاض 
فــــعـــــ ــن صـــــــــّزي   بــــــــــــايــــــــــــاكِ ــي 

عـــ حتـــــ  ضـــــــّدث   ــــــــــاكِ ـــــــــايــــــحــن 
لقيــــــــــــــــــــــاكِ  ليــــــــــــــــوم   هنـــــــــــــب 
جــــــــــــرحـــــــــــاكِ  أنّـــــــــــــــات    علــــــــــى 

وحييتوالتيالنكباتيعلىيأرضيالرافدين،يوجدانياملسيطرييينظميقصيدةيي
وحتاوليي وأهله،ي حلّيابلعراقي ماي علىي واحلزني ابألملي تفيضي "الفرات"،ي بعنواني

اهلهم؛يلعلياملاضيياجمليدييعود،يوتعوديمعهيأمتنايإىليالصدارة،ييييجاهدة ياستنهاض
 :يييييييييييي(ي2)يومنيأبياتيتلكيالقصيدة

 بـــدار سلّــــط اجلــور سوطــــــهفمن يل  
 ومن يل بشعب ساقه اخلسف عْنوة 

رسالة   تبدو  األهل  عراق  اي   مىت 
لنــوتبن فـــــي  صقــــي كـا  منـــــل    ارةً ــــــ ع 

راكــــــع  وهـــو  شــرطـــه  وأملــــى   عليهــــا 
بـــــه للمـــوت شـــــاٍر وبـــــائــــــــع   ونــــادى 

اإلستعيد   مـــإىل  هــــالم   ع ـــــــو ضائـــــــا 
هلمـــــتن والكمــــــــ ادي  هــــوا    عـــــواجــاة 

نلحظيهنايكيفياســــــــــــتفتحيالشــــــــــــاعريالتعبرييعنيالعراقيابلدار،يفيحماولةيي
ــبةيلكتابةيانفعاالتهيحولياملواقفيي لتعزيزيالبعدياملكاين،يالذيييراهياألكثريمناســــــــ
واألشــــياءيمنيحوله،يوإذايكانتيالدارياليتي"ســــلطياجلوريســــوطهيعليها"يوصــــفا يي
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ــتقـبلياـلذيييرـيدهيللعراقيجتّلى ــورةيييلواقعيالعراق،يفـإنياملســــــــــــ هوياآلخريفيصــــــــــــ
ييييمكانيةيمثّلهايالبيتياألخرييبقولهي:ي"وتبينيلنايفيكليصقعيمنارة".ي

،يوأتيتيغالبا يفيداللة احلننيومنيالدالالتيالنفسيةيللمكانيفيشعرياملسيطرييي
الشاعريلألماكن الغال-اليتيارتبطيمعهايبذكرايتيخاصةييييذكري بيعلىييوهيي

ي:ييييييييييييييييييييييي(ي1)يالرايض،يمنيذلكيقولهيعنيمدينةي-شعره
األُلـــــريـــال حنِ ـــــاض   ا ــــــــــــــه ــيـــإل  نّ ـــــــــــى 

ربــــــــانـــــــــا  صـــــدر  بــالــفـتـيـــــق    مـــألت 

مــــــورد   عـــذهبـــــــا كــــــل  مــــن   فيطيب 
املتفـ حـسـنـهــــــا  مــــن    ـــــّرد بــصـــنــــوف 

واحلنييهناييبدويفاحتةيالنفعاليالشاعريجتاهيالرايض،يبداللةي"فيطيب"،يويي
إّنياحلنييهناييتولديفيرحميذاكرٍةيختتزنيييي"مألت"،يوي املتفرد"،ي "منيحسنهاي

املاضييفيشرائحيمكانية،يوتنطلقيمنهايفيالتعبرييعنيالذاتيواآلخريواحلياةيي
ي.بشكليعام

ويبلغياحلنييمداهيفيقصيدتهيوادييالبطاحيحيثييرتبطياملكانيبعاطفةيي
التأمل حّدي إىلي واحلنيي التذكري اببي ويفتحي فهياحلب،ي املكانيي،ي نظريي-ذاي في

احلبيبة،يومنيمثيفإنيالشاعرييعشقياملكانييمرتبطيبوجوديالصاحبةيأويييي-الباحثي
وادييالبطاح،يكماييعشقيتلكياحلبيبةيومايهلمايمنيذكرايتيمرتبطةيهبذايييي/ي

،يوهويياملكان،يحىتيكأّنيهذايالوادييأصبحيمبنـزلةياملعادلياملوضوعييللحبيبةي
،ييقوليي(ي2)ي،يكمايجنديفيكثرييمنيشعرياألندلسيمايجرتيعليهيعادةيالشعراءيقدميا ي
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ي:ييييييييييييييييييييي(ي1)ياملسيطري
 فللحّب يف وادي البطـــــاح هواتف 
وامــق   شـربـة  احلب   شـربـنــا كــؤوس 
حىت كأنين والشـوق  اجلـوى   براين 

 

وعلقمـا   حلواً  اللذات  من   سقتنا 
 وعّل لنا الساقي من الشهد مرتعــا 

متيمـــا ُخلقت   وبّت   جـــوًى حمضــــاً 
 

ييمثليهذهيالنغمةيجندهايكثريايمعياألمكنةيالطبيعية،يكمايفيقصيدتهيعنيوي
ي:ي(ي2)ييقوليإذيييي،يجبليخزازي

األي إىل  حنَِن   ذا  جيمعنـــــكم   ا ــــــام 
أبـــــارقـــــــــه تنـــاجينــــــا   والعــــــاقلـــي 

دومـــتدع  وكريُ  الورى   هـــخيامشاً  ـــو 
زاهيـــــــــة مثــــل  تقّضــــى  عهــــــد   هلل 
جتمعنـــــــــا  احلــــّي  وديـــــــــــــار    كأنّنــــــا 

ببهجـــــــده  أفيــــــــــر   ووديـــــة   ان ـــــاء 
غريان  ظل  من  ذرى  القشيع   ويف 
بنيان  طود  من  هدى  خزاز   ويف 

وأزمـــــ أحـــــــالم  بلـــذة   ـــــان اتهت 
جنبـــــــان  للحّب  تكّنفــــــــــه    قلب 

وفيهذايالنّصينلحظيكيفيمتّددياملكانيابلقياسيعلىيمايسبق،يوأصبحيي
تفاصيليمتعددة،يمرتبطةيحبالةيشعوريةيضاغطة،يقائمةيعلىياحلنييللعهديالذييي
ربطهيابملكان،يوقديأجاديالشاعريحييكّثفيهذهياحلالةيفيالبيتياألخرييمنيي

يييي.هذاياملقتطف،يحييشّبهيأايميعهدهيبتلكيالدايريبقلبيغشاهياحلبّي
وقدييتجاوزيالشاعريفيتناولهيللمكانيمنطقةياحلديثيعنهيواالحتفاءيبه،ي

ي:يييييييييي(ي3)يإىليأنييكونيمشاركا يفياحلديثيوالكتابة،ييقولياملسيطرييخماطبا يوادييالّرمة
بـه  مــّرت  الذي  الوادي  أيهـا  دوائــــر  يـا  تُديــــرهـــن  السنـــني   حقب 
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رأيتهـــاقل   األيـام كيف  عـن   لـي 
حتملـوا  املاضني كيف  عن  يل   قل 
مبجدهــم الزمان  تـاه  اأُلىل   وعن 
به  ُملئت  وما  الدنيـــا  عن   حّدث 
تقّلبت األيـــــام كيف  يل   اقصص 

 

وتغـــــــايــــــر كـــّرهــــــا  تــــوالــــى   دواًل 
الك غدائــرصور  فيـــه  تشيب   فاح 

قيـــاصــر اخلافقيـن  يف  هلـــم   دانت 
عـــاثــــر وجــــّد  وتصـمـيــم   مهـــم 

وز  أوامـــــر   اجــــــرو بــالــســـالـفـــــني 
 

فالشاعريخياطبيي املاضييواحلاضر،ي السابقةيتنهضيعلىيثنائيةي فاألبياتي
الذكرايت،يومنيهنايجاءيالنداء،يوتوالتييمكاان يأحّبه،يواحتفظيلهيجبملةيمنيي

األسئلةياليتياليميلكياإلجابةيعنهايإاليذلكيالوادي،يفبدال يمنيأنييكونياملكانيي
ي.يالوادييمكتواب يعنه،يصاريجزءا يمشاركا يفيالكتابةي/

علىيمايسبق،يبليجنديييواليتقتصريالدالالتيالنفسيةيللمكانيفيشعرياملسيطري
اليتيغالبا يمايترتبطيابألمورياملستقبلية،يفهييبعكسيداللةييييداللة القلق  كذلكي

احلزنياليتيتتكئيفيمنطلقاهتايعلىياألحداثياملاضية،يوهنايجتدرياإلشارةيإىليي
ميكنيأنيتتقامسهايأكثريييي-يمثل ي-الكربىيكقضيةيفلسطيييأنيبعضيقضاايياألمةيي

كانتيإىلياحلزنيأقرب،يإاليأنيمستجداتياألمورييييمنيداللة،يذلكيأهنايوإن
قوليي في جتّلىي ماي وهوي أيضا ،ي ابلقلقي تشعري قدي العاملية،ي الساحةي علىيصعيدي

ي:يييييييييييييييييييييييييييييي(ي1)ياملسيطري
األوطان حمدقــة   على  أهلي   قلوب 
 الـدار داري وأرضي كيفما خلقت 
 واحلقل حقلي وغرسي يف يديَّ وقد 

تنــــــم  لـم  القوم  عني  فلسطني   وعن 
 واألهل أهلي وذاك الطود من علمي
السجـــــــم هنــــــري  أو  بدمـــي   سقيتــه 
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أستهني بـــدالً   ال  هبـــا  أبغـــــي   وال 
 

القـــيــــــم من  ابألدنـــى  أقـامـــر   وال 
 

االرتباطيابملكانييمنيخلليييي-يفيهذهياألبياتي-يإىليفلسطيييلقديبدايالشاعريمنتميا يي
واألرضي"داري"،يوي"أرضي"،يوي"حقلي"،يوغريها،يوقديعربيهبذاياالرتباطياملادييي

العضوييعنيمدىيالقلقيالذييينتابهيعلىيأمريفلسطي،يفهويبعضيأمكنتها،يييي/ي
وقديسقاهايبدمهياملتدفقيكالنهر،يوهويالييريديهبايبدال ،يوالييتنازليعنيقيمةيي

اءيصورةييغّذيهايالقلقيمنياآليت،يوممايسيؤوليإليهيياالنتماءيإليها،يحننيإذنيإبزي
 .أمريفلسطيي

فيهذهياجلزئية،ييوجتدرياإلشارةيهنا،يإىليأنيالداللةيالنفسيةياليتيأشرانيإليهايي
مبثابةيالقشرةياخلارجية،يأويالعلقةياليتييشّفيعنهايالغرضيالشعرييأوياملعىن،يي

ة،يأويالتعبرييعنيموقفييوليستيداللةينفسيةيعميقةيتسهميفيصناعةيرؤيةيشعريي
غرييحمدودةي أوي حمدودةي فهيي األمكنةي وكذلكي احلياة،ي أوي الذاتي مبثابةيييي-مني

اإلطاريالعاميالذييمليحيظيبتجربةيشعريةيتنفذيإىليأعماقهيوتعيديصياغته،يأويي
ي.تعرّبيعنهيبشكليمجايل

 اثنياً : الداللة االجتماعية 
يكبرييمنياألمكنةيي حتضريالداللةياالجتماعيةيفيهذايالسياق،يمنيخلليكمٍّ

منييفيمجلةييتناوليياليتيوظفهاياملسيطرييفيتعبريهيعنيتفاعلهيمعياجملتمع،يحيثيي
أحدييييولعليالتطّورياالجتماعييي،(ي1)يلعديديمنيأحداثياجملتمعيوقضاايهاينصوصهيي

 
الشعريةيالكاملةي)ليايليالعمر(يعددا يمنيأحداثيجمتمعهيوقضاايه،يومنهايييتناوليالشاعريفيجمموعتهييي(1)

يعلىيسبيلياملثالي:
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فيها تشّكلتي اليتي املساراتي فياالجتماييالداللةيييأهمي اليتيقصيدييعية،يكماي ييتهي
نظمهايمبناسبةيمروريعقدينيعلىيتويليخادمياحلرمييامللكيفهديمقاليدياحلكميي

إىليالتوسعاتياهلائلةياليتيحظييهباياحلرمياملكييييي،يوضّمنهاياإلشارةفيهذهيالبلد
ييييييييييييييي:(ي1)يقولذلكيييفي،يوينبوياليواملسجد

البناء على العشرين راســـعص  ة ـيـر 
عط فطـــ ـــوالتوسعات  شاهـــــد   ن اء 

الن طيبة  هنــــــــيف  مور  ر ـر   ـده  وافــــن 
مــآذهنــ داعيــــ تعلو  الساحــــات   ة ــا 

   

العظـــــــــــــم  دونــــــه  جميــــد  الوفاء   هلـــا 
يكـــو  البذل واهلمـــم للمسجـــدين   ن 

 مـ ى عندها األلروح من اخللد يشفــ
الســــال وهـــــــمإىل  وال  هــــّم  فــــال    م 

فاملكانيفيهذهياألبياتيليسيمقصودا يلذاته،يبليهويموّظفيفيسياقيي
فيمجيعيييي–يرمحهيهللاي–يشعرييغايتهياالحتفاءيمبايأجنزهيامللكيفهديبنيعبدالعزيزيي

املستوايت،يممايكانيلهيأثريفيتطورياجملتمع،يولذلكيأطلقيعلىيالعصريكلهيي

 
يه.ي1400،يومناسبتهاي:يأحداثياحلرميفيعامي24قصيدةي"احلمىياآلمن"،يصيييي-ي
يه.1425،يومناسبتهاي:يالتفجرييالذييوقعيفيمدينةيالرايضيعاميي36قصيدةي"اليتُراعي"،يصيييي-ي
،يومناسبتهاي:يزايرةيخادمياحلرمييامللكيفهديبنيعبدالعزيزي41ضنايمنيحاقد"،يصييقصيدةي"لنيتدنسيأرييي-ي

يه.1408ملدينةيالرسيعامييي–ييرمحهيهللايييي-ي
ي–يرمحهيهللايييي-،يومناسبتهاي:يزايرةياألمرييسلطانيبنيعبدالعزيزيي142قصيدةي"إليكيإليك.."،يصيييي-ي

يه.ي1419/ي5/يي16حملافظةيالرس،يبتاريخي
،يومناسبتهاي:يافتتاحيخطيالرايضياحلجاز،يعلىيشرفي224ركبياحلياة"،يصييقصيدةي"مواكبيفيييي-ي

يه.ي1386عامييي–يرمحهيهللايييي-يصاحبياجلللةيامللكيفيصليبنيعبدالعزيزي
 وغريهايالكثرييمنياألحداثيواملناسباتياملختلفةياليتيمتتلئيهبايجنباتيالديوان.ي

 .ي350يي–ييي348ليايليالعمر،ياجملموعةيالشعريةيالكاملة،يصيي(ي1)
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يييي.يعصريالبناء،يوالبناءيمنيأهميالعواملياملنتجةيللمكاني
فيقصيدةيأخرىييقوليمشريا يإىليأبرزيملمحيالنهضةياليتيتعيشهايهذهييوي
يي:(ي1)يالبلدي

تسمــــــــو   هلــــــــــــامهـــــــم   وأجمـــــــــاد 
حــــــّرة حيـــــــــاة  تبنـــــي   قـــــــوة 
خضـــرة الصحـــارى  قلب    مألت 

ـــا   عنفــوان تعلـــــو  النصـــر   رفرفـات 
قُــــرانـــــــــــا  مــّن  بــــال   ومـــــــواســــــاة 
جنـــانــــا  القفــر  نشــوته  من    بـات 

فياألبياتيالسابقةيجندياإلشارةيإىليانعكاساتيالنهضةيعلىياجملتمع،يممثلةيي
فيالنصر،يوالقوة،يواستحالةيالصحارييوالقفاريإىليجناٍنيخضراء،يوجييءياملكانيي
فيالبيتياألخرييمعرّبا يعنيكليمايسبقيمنيخللياملقابلةيبييالصحارىياجلرديي

ييييي.واحلدائقيالغّناء
االعتماديعلىياملكانيفيالتعبرييعنيالتغريياالجتماعييمبعناهيالشامليفييتأصلييوي

يييييييييييييييييي:(ي2)يقولهي-يمثل ييي-قصائده،يومنهايي  كثرييمني
يـــغـــل األمس  املعـــالــي ــــة  ريـــــاض   ـا 

م مفــصـــور   حتكــــي ــن  اليـــوم   اخـــــر 
ُصــــواهــــــا   اجلــديـــــد  من   ملســــات 
ذراهـــــــا   يعلــــي  عبـــدالعــزيــــز    راح 

منشـــــــد    من كل  الزمــــــان   ونشيــــد 
معّمـــــــد  بنــــــاء  األمس يف   صـــولــــــة 
ومقيّــــــد  ســـــاحبـــــــاً  اللّـــب   تــــأســـــر 

أمنهـــ قــــرددرافعـــــاً  علــــى كــل    ـا 
وقدييسوغيلنايإدراجيإحدىياجلزئياتياملهمةيفيالداللةياالجتماعية،يوإنيي
التعبرييعنيصوتيي القصيدةيفي بدتيبعيدةيفيالظاهر،يونقصديهنايتوظيفي
اجملتمعيحياليبعضيالقضاايياحملليةيوالعربيةيواإلسلمية،يواختاذياملكانيأبمناطهيي

 
 .ي42املصدريالسابق،يصيييي(1)
 .ي129يي–ييي128املصدريالسابق،يصيييي(2)
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ىيهذايفيمثليقصيدتهياليتييللتعبرييعنيهذايالصوت،يويتجلّياملتعددةيمدخل يي
،ييه1400كانيابعثهاياحلدثياإلجرامييالذييوقعيفياحلرمياملكييمطلعيعامي

ي:يي(ي1)ييقولياملسيطري

فمعيأنيالقتليهناياستهدفياإلنسان،يوهويمنيماتيبسببهيأويأصيب،يبليي
يي–يتبعا يملنطقيجتربته–هويالطرفياألكثريأمهيةيفيهذاياملشهد،يفإّنيالشاعرياختاريي

وأعطاهيصفةيي املكان،ي ولذلكيجّسدي اإلنسان،ي أصابي عّماي يعرّبيابملكاني أني
الشعور،يوصفاتيأخرىيإنسانية،يوهذايمايجندهييفيقولهي:ي"منيرّوعهي؟"،يويي

ييييي."واملطافيالسمح"
عاميي جلجلي ببلدةي للبناتي االبتدائيةي املدرسةي مبىني اهنياري حادثةي وفي

قاليييي،ديمنيالطالباتيواملعلمات،يتلكياحلادثةياليتيراحيضحيتهايعده1397
ييييييييييييييييييييييييييييييي:ي(ي2)ياألليمةييالفاجعةيييشاعرانيمتحداث يعنيتلكي

ف ديــــــعـــــــزاًء  الليـــــــالـــــــاجـي   ـي  ــــــــري 
آهــــــــــــــاً  ثـــــــم  قلـــــــــــــوبٍ وآهــــــــــــاً    من 

يــــ  جــــالجــــــوصــــرباً  النـــــــزالِ ـــا  يف   ــُل 
الفجيعــمتـــــّزقهــــــ حــــــالِ ــا  شــــــــــّر   ــــة 

 
 .ي25يي–ييي24املصدريالسابق،يصيييي(1)
 .ي275املصدريالسابق،يصيييي(2)

أتت  أيــــــن  من  الفتنـــــة   هـــــذه 
؟  رّوعـــــــــــه  مـــن  اآلمــــن   احلمــى 

السمــواملط مـاف  أيــح  لـــهـن   ن 
الـج رّب  سـيـبـّل  من   ة ــــاكــفــت 

اقرتفــــــوا  عمــــــــا  هللا   وتعـــــالـــى 
    

الفج  خيوط  والفجــيف  ضيــر   اءـــر 
الصف أعلى  يف  الطهر   اء ــواحلجيج 

الدم وغوغاء  القتل   اءـــــــــــصخب 
احل وتــــتقتل  األبري ــــرمــّق   اءـــــي 

الشف وينبوع  الركن  محى  ــــــيف   اءـ
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عصــــــــراً  األكبـــــاد  على   وتعصـــرهـــــــا 
املومتطـــرهــ مصـــــــــا  مصـــــائب    ــبٍّ ن 

حيـــــ الـــــــرمــــــالِ تريـــــــــق  حتت   ــــاهتـــــــــــا 
  ي الـــــــزمن احملــــــــالِ ــّرعب فــأشــــــاع الـــ

يتفاعليمعيفاجعةيجلجل،يوهذايييي-يفيمايسبقيمنيأبياتيييي-يييفاملسيطريي
التفاعلييظهريمنيخلليحديثهيإىلياملكاني/يجلجل،يالذييالييعّديمكاان يي

ي.يعابرا ،يبليظرفيمنيالقلوبياملتأملة،يواألكبادياملتفطّرة
قدييشّكليالبعدانيالزماينيواملكاينيمنطلقا يلتفاعليالشاعريمعياحلدث،ييوي

منددا يابألحداثياإلجراميةياليتييييضوحيفيالقصيدةياليتيقاهلايوهويماييتجّلىيبوي
جتاوزتيأربعييبيتا ،يحيثييقادهتايبعضياجلماعاتياملتطرفةيعلىيأرضياجلزائر،يي

 :ييييي(ي1)يومنها
اإلســــــالم   دولــة  يــا  جــــرى   مــــاذا 
تسـاقطــوا  يـــوم  الغافون  أذنب   هل 

عــامـــــاً   حمنـــــة مخســــون   واجلــزائـــــر 
وعــــالــم األليــم  البـــؤس  من    صور 

واآلالم   النــــكبــــــات  عـــالــــــــم   فـــي 
واألعتـــــــام  الليــــــالت  ظلمـــــة   يف 
ذمــــام  دون  العـــدل  تغــــزو   ســــوداء 
عظـــام  دّق  الطــاغــوت  له    يقضـــي 

تفاعلهيمعيهذهياألحداثيمنيخللياالعتماديعلىيالبعدينييفالشاعريحيّدديي
إطارا يي معا ي ليكواني )اجلزائر(؛ي واملكايني عاما (،ي الليلت،يمخسوني )ظلمةي الزميني

ي.للتعبرييعنيانفعالهيجتاهيهذهياألحداثياملمتدة
تناولييوي التعبرييأكثريوضوحا يفيقصيدةيأخرىي رمبايكانيهذايالشكليمني
ي:ي(ي2)ي،يحيثييقوليومايحّليهبابغداديفيهاي

بـــأرض الرافــــدين شقــــــاً  ألــم   حيـــّل أم لعنــــــة نـــــــادى هلــــــا العـــــدم  مــــاذا 

 
 .ي360يي–ييي356املصدريالسابق،يصيييي(1)
 .ي338يي–ييي337املصدريالسابق،يصيييي(2)
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حيــــرقهـــــا  العلــــــم  لـــدار  ُجــــرم   وأّي 
زمـن   بغــداد يف  اي  اجلـــرح   فلملمي 
مكـرمـــة   الضــراء  يف  إن    فصـابري 

املبكيــــــ أثـــميف  جمــــرم  دخيـــــل   ات 
جــــراح كلهــــا كلـــم فيهـــــا   تسيل 
واحلكــم األفراح  هبـــا  جتيء    حيناً 

فبغداديتتجّلىيهنايفيمفرداتيمعربةيعنياملكاني)بغداد،يأرضيالرافدين،يي
العلم(،يوكليمايي يتعلقيببغداديمنيأحداثيوشخوصيوقيمة،ينراهيينفذيإىلييداري

،يمماييؤكديأمهيةياملكانيفيجتربةياملسيطريييالقارئيمنيخلليهذهيالقناةياملكانيةي
خلاصةيوحسب،يبليحىتيعنييايالشعرية،يوأمهيتهيفيالتعبريياليعنيخلجاتينفسهيي

،يوكأّنياألمكنةييالقضااييالعامةياليتييتعرضيهلاياإلنسانيفيمشرقياألرضيوغرهباي
هيياجملالياإلبداعييهلذايالشاعر،يواليفرقيبييطبيعييمنهايومصنوع،يواليبييي

ي.يقريبيمنهايوبعيد،يواليبييخاصيمنهايوعام
ي

ي***
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 اخلامتــة 

املسيطري،يي حممدي شعري في للمكاني فيهي عرضناي الذيي التطوافي هذاي بعدي
يخنلصيإىليعدديمنيالنتائج،ياليتيرمبايكانيمنيأبرزهاي:ي

بوصفهيكياان ييي-فيالغالبيةيالعظمىيمنينصوصه-تعامليالشاعريمعياملكانيييي-1
ماييطلقيعليهيشاعريةيييي-يإىليحديكبريي-اجلغرافية،يمهمل ييييواقعيا ،يلهيأبعادهي

حضرياملكانيبشكليواضحيوابرزيفيأشعاريحممدياملسيطري،ييان،يولقديياملك
عتبةيالعنوان،يفكأّنيييي-حتديدا ي-وهذاياحلضوريبدأيمنيالعتبات،يوأعينيهنايي

الشاعريهبذايأراديأنييكونياملكانيمنطلقا يوَمعينا يميّديجتربتهيالشعريةيويغذيها،يي
؛ييالنصوصيالشعريةيمستهل يلعدديمنييييحيضرييي-بعديذلكي-مثيإنناينرىياملكانيي

به،يمثيهويكذلكيي الشاعريوعنايتهي ذلكيمؤشرا يهاما يعلىيحرصي ليكوني
منياألدلةييحاضريفيخواتيميمجلةيمنيقصائده،يوهذايدليٌليضمنيجمموعةيي

الكلسيكيةييييساريالتقليدي،يأويالرؤيةيايةيالشاعريواحتفائهيبه،يوفقياملياليتيتؤكديعني
ي.للمكان

الشعريةيإىليحماورةياملكان،يوسؤاله،يييي-2 الشاعريفيعدديمنينصوصهي يعمدي
وندائه؛يليكونيذلكيكلهيوسيلةيللتعبرييعنيخلجاتينفسه،يورؤيتهيلذاتهي

ي.وللحياة،يوتفاعلهيمعيالزمنيومايحواهيمنيوقائعيوأحداثيوتطلعات
مباشريييي-ي3 بشكلي حيضري العامي املكاني أني املسيطريي ألشعاري القارئي يلحظي

اان ،يوأحياان يأخرىيحيضريمنيخلليالرمزايتياليتيحيملهايذلكيالعنوان،ييأحي
إنيي نقولي أني إليها،يومنيهنايميكني اليتييفضيي أويمنيخللياإلحاالتي
التاريخيواألدبيوالفنيمنيأهميالعوامليالرئيسةياليتييغّذتيهذايالنوعيمنيي
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ي.األمكنةيفيجتربةياملسيطرييالشعرية
اصةياليتيوردتيفيشعريحممدياملسيطرييفيتلكييتكاديتنحصرياألمكنةياخلي-ي4

اليتيارتبطيهبايالشاعريارتباطا يمباشرا ،يإمايإبقامةيأويزايرةيأويحنومها،يوهييي
نيذاتيقداسة،يوأماكنيغرييمقّدسة،يكماييتنقسميفياجلملةيقسميي:يأماك

-يأنيهذهياألمكنةيتُعرضيفقط،يدونيأنييكونيهلايأدىنيتوظيف،يكمايأهنايي
تقفيعنديحدودياالسم،يدونيأنيتدخليفيسياقيوصفي،يأويييي-يفيالغالب

ي.يتتصليجبانبيوجداينيأويمشاعري
يتنوّعياملكانيالطبيعييفيأشعارياملسيطرييمايبيياجلباليواألوديةيوالرايض،ييي-ي5

ويسعىيالشاعريفيعدديمنينصوصهيإىليجعلياملكانيالطبيعييمُمّثل يللنقطةي
نراهيي أبياياألخرية،يحبيثي بذلكييحيفرييفيكلي فيغلقي إليهاي يصلي تهيحىتي

الطبيعييييينعدّي،يوهذايمايجيعلناييقصيدتهي الشعريةيياملكاني فيجتربةياملسيطريي
،يوهبذايميكنيأنينفّسريندرةيواحدفيآٍنييييىيهلاطاقةيالشعريةيومنتهلمبتدأيل

ي.املكاني/يالبيتيفيشعرياملسيطريي
يعلىيالرغميمنيحضورياملكانياملصنوعيفيشعرياملسيطري،يإاليأنيالشاعرييي-ي6

علىيي قصائدهي مني عددي في الطبيعيييحيرصي املكاني بيي املسافةي تقليصي
واملصنوع،يوالنظريإليهيعلىيأنهيامتداديللطبيعةيمبايحوتيمنيمكوانتيمجاليةيي

يي.يمتعددة
ي-ياألعمياألغلبييفي-يتتعّدديدالالتياملكانيفيشعرياملسيطري،يولكنهايييي-7

اليخترجيعنينطاقييالداللةيالنفسيةيواالجتماعية،يفالشاعريالييوردياألماكني
منياببيالصدفةيأويالعبث،يوإمناينتيجةيلوضعينفسييواجتماعي،يوهذاي
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يي.يالوضعيقدييكونيمتعلقا يبذاتهيأويابجملتمعي
تتجّلىيالداللةياالجتماعيةيفيأشعارياملسيطريياملرتبطةيابملكانيمنيخللييي-8

لُيعرّبيمنيخلهلايعني وظفهاي اليتي األمكنةي يكبرييمني لكمٍّ الشاعري حشدي
ليسيمقصودا ييي-يفيبعضينصوصهي-يتفاعلهيمعيجمتمعه،يحبيثينرىياملكانيي

حداثيلذاته،يبليهويموّظفيفيسياقيشعرييغايتهياالحتفاءيمبناسباتيوأ
ي.مرتبطةيبذلكياملكاني

ي-يبشكليعام-يجتدرياإلشارةيإىليأنياملشكلةيالكربىيعنديشعراءيالنظميييي-9
مبعىنيأنيمعظمياملشاهداتييي-يفيالغالب-يهيياالعتماديعلىيفكريسطحييي

أني فإنناينلحظي هناي إىلياألعماق،يومني والتعبرياتيسطحيةيغرييانفذةي
أماكنيي تستحضري املسيطري،ي املكانيفيشعري حُنّليغريهايحركةي أني ميكني

العميقيلألمكنةيفي التمثيلي ينعدمي املعىن،يومنيمثي يتغرّيي أني مكاهنايدوني
جتربةييي-بطبيعةياحلالي-يهذايالنوعيمنيالتجاربيالشعرية،يواليتيتنتمييإليهايي

ي.املسيطرييالشعريةي
وبعدياستعراضيالنتائجيالفرعيةيالسابقة،يخنلصيإىليأنيالشعريفيمرحلةيييي-ي10

لقيمنيمنطلقاتيمباشرةيوتقريرية،يتتعامليمعياألشياءيتعامل ييالبداايتيينط
ي.خارجيا ،ياليميلكيالقدرةيواليالرغبةيعلىيالنفاذيإىليأعماقها

أتيتيالتجاربيالشعريةياملكونةيملرحلةيالبداايتيتقريرية،يإىلياحلدييييمنيهنا
التجربةيعنييييالذييميكنيمعهيوصفهايابلنظمياليابلشعر؛يولذلكيتشفّي هذهي

وهوياملهميي-يمنطلقيواضحيوارتباطيابملناسبة،يودورانيعلىيالقيمياجلمعية،يوأيضا يي
مايوجدانهييييعلىيحسابياملعنوايت،يوهوييتياالرتباطيابملاداييي-فيهذايالسياقي
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فييعندمايتتّبعناياحلضوريالواسعيللمكانيفيشعرياملسيطري؛يإذيإنيسعةياملكانيي
الرؤي ُتسنديبسعةيفي املكانيفيشعرهيوفيا يييييةشعرهيملي التناول،يبليظلي واليفي

لصورتهياملاديةي)غرييالشعرية(،يحىتيكأنهيمنطلقيلكتابةيالشعريالييتجاوزيالبدايةيي
حالةيالتلقيييإىليتشكيليرؤيةيشعريةيتنعكسيعلىياألدوات،يوتلقييظلهلايعلىيي

ي.يأويالتفاعل
ي

ي***
ي
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 ثبت املصادر واملراجع  
ياملصادري:ييي-أ

العمر،يي- الرسالة،ييييليايلي مطابعي املسيطري،ي بنيعبدهللاي الكاملة،يحممدي الشعريةي اجملموعةي
ي.يم2008ي–هي1429الرايض،يالطبعةياألوىل،ي

 املراجعي:ييي-ب
ي.يمي1996أسسيالنقدياألديبيعنديالعرب،يد.يأمحديأمحديبدوي،يداريهنضةيمصر،يالقاهرة،يييي-ي
هيي1406أانيوالشعر،يشفيقيجربي،يالشركةياملتحدةيللتوزيع،يدمشق،يالطبعةياألوىل،يييي-

 .يم1986ي–
التعريفات،يللجرجاين،يحققهيوقّدميلهيووضعيفهارسهي:يإبراهيمياألبياري،يداريالراينيييي-

ي.يللرتاث،يالقاهرة،ي)د.ت(
ي.يم1986مجالياتياملكان،ياعتداليعثمان،يداريالشؤونيالثقافيةيالعامة،يبغداد،يي-
بنيصاحلييي- عبدالرمحني د.ي والشام،ي العراقي اهلجرييفي الرابعي القرني القصيدةيفي خامتةي

ي.يمي2014اخلميس،يالناديياألديبيابلرايض،يالطبعةياألوىل،يي
للنشرييي- احلديثةي الكتبي عاملي فوغايل،ي ابديسي د.ي اجلاهلي،ي الشعري في واملكاني الزماني

العا للكتابي جداراي األردن،ي أربد،ي األوىل،ييوالتوزيع،ي الطبعةي األردن،ي عمان،ي ملي،ي
ي.يم2008ي–هيي1429

الزمانيواملكانيفيشعريأيبيالطيبياملتنبـي،يد.يحيدريالزميمطلك،يداريالصفاءيللنشرييي-
ي.يم2010ي–يهي1431والتوزيع،ياألردن،يعمان،يالطبعةياألوىل،ي

شعريةياملكانياملقّدس،يدراساتيفيالشعريالسعودي،يد.يحافظياملغريب،يالناديياألديبييي-
 ييييييي.ه1427ابلرايض،ي

عريزهرييبنيأيبيسلمى،يد.يعبديالقادريالرابعي،يداريالعلوميللطباعةييصورةيالفنيةيفيشاليي-
ي.يمي1984يي-هـي1405والنشر،يالرايض،يالطبعةياألوىل،يي

صورةياملكانيفيشعريعزالدينياملناصرة،يزايديحممـدياخلوالدة،يداريالرايةيللنشريوالتوزيع،ييي-
 ييي.يم2012ي–يهي1433عمان،ياألردن،يالطبعةياألوىل،ي
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العمدةيفيحماسنيالشعريوآدابه،ياحلسنيبنيرشيقيالقريواين،يحتقيقي:يد.يحممديقرقزان،يداريييي-ي
ي.يمي1988يي-يهـيي1408املعرفـةيللطباعةيوالنشريوالتوزيع،يبريوت،يلبنان،يالطبعةياألوىل،يي

عامريأمحديييلسانيالعرب،يحممديبنيمكرميبنيمنظـور،يحققـهيوعّلقيعليهيووضعيحواشيهي:ييي-ي
ي.يم2003ي-يهـي1424تبيالعلمية،يبريوت،يلبنان،يالطبعةياألوىل،يحيدر،يداريالك

مدخليإىليدراسةيالعنوانيفيالشعريالسعودي،يد.يعبديهللايبنيسليميالرشيد،ياندييييي-
 ييييي.مي2008ي-هـيي1429القصيمياألديب،يبريدة،يالطبعةياألوىل،ي

الرايض،يالطبعةييمعجميبلديالقصيم،يحممديبنيانصريالعبودي،يمطابعيالفرزدقيالتجارية،يييي-
ي.يم1990ي–يهي1410الثانية،ي

معجميمعاملياحلجاز،يعاتقيبنيغيثيالبلدي،يداريمكةيللنشريوالتوزيع،يمكةياملكرمة،ييي-
ي.يم1979ي–يهي1399الطبعةياألوىل،ي

املكانيفيالشعرياألندلسي،يعصريملوكيالطوائف،يد.يأمليحمسنيالعمريي،ياالنتشاريييي-
 .ي121ي–يي120م،يصيي2012وىل،يالعريب،يبريوت،يلبنان،يالطبعةياألي

ه،يد.يحممديي422يي–هيي92املكانيفيالشعرياألندلسييمنيالفتحيحىتيسقوطياخللفةيييي-
األوىل،يي الطبعةي األردن،ي والتوزيع،ي للنشري غيداءي داري السبهاين،ي يي–يهيي1434عبيدي

ي.يم2013
مطابعييي- اللعبون،ي عبدالعزيزي بني خالدي موضوعاتية،ي دراسةي الربدوين،ي شعري في املكاني

ي.يم2014ي–يهي1435ميضي،يالرايض،يالطبعةياألوىل،ياحل
ي

ي***ي
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