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مجلة جامعة اإلمام محمد ندس ودعاإل اإلود ماة لامعلدام امعرنادة) إلوريدة للمادة محةمدة
تص ر لس لماإلة امبحث امعلمي نامجامعة .وتُعنى ننشر امبحاث امعلماة وفق امضاانط اآلتاة :
أوالً  :يشترط في امبحث ماقبل ملنشر في اممجلة :
 -1أن يتسم ناألصامة واالنتةار وامج ة امعلماة واممنهجاة وو مة االتجاه .
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أم مغاره .
ثانااً  :يشترط لن تق يم امبحث :
-1

أن يق د م امباحددث ًلب داً ننشددره مشددسالاً نسددارته امةاتاةلمختصددرة) وًقددراراً
يتضمس امت ك امباحث محقاق امملةاة امسةرية ملبحث كام ً وامتزاماً نعد م
نشر امبحث ًال نع ماافقة خطاة مس هائة امتحرير .

-2

أن يةان امبحث في ح وإل ل )50صسحة مقاس ل. )A 4

-3

أن يةدان حجدم اممدتس ل  Traditional Arabic )17وامهداام

حجدم ل)14

وأن يةان تبال اممسافات ناس األوطر ل مسرإل) .
-4

يق د م امباحددث نسددخة مطبالددة مددس امبحددث ونسددخة حاودداناة مددم ملخدد
ناملغتاس امعرناة واإلنجلازية ال تزي كلماته لس مائتي كلمة أو صسحة واح ة .
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ثامثاً :امتاثاق :
 -1تاضم هاام

كل صسحة أوسلها للى ح ة .

 -2تثبت اممصاإلر واممراجم في فهرس يلحق نآخر امبحث .
 - 3تاضم نمالج مس صار امةتاب اممخطاط اممحقق في مةانها اممناوب .
 - 4ترفق جمام امصار وامروامات اممتعلقة نامبحث للى أن تةان واضحة جلاة .
رانع داً  :لند وروإل أوددماء األلد م فددي مددتس امبحددث أو ام راوددة تددةكر وددنة امافدداة نامتدداري
امهجري ًلا كان امعَلَم متافى .
خامس داً  :لن د وروإل األل د م األجنباددة فددي مددتس امبحددث أو ام راوددة ف نهددا تةتددب نحددرو
لرناة وتاضم ناس قاواس نحرو التاناة مدم االكتسداء ندةكر االودم كدام ً
لن وروإله ألول مرة .
واإلواً  :تُحةَّم امبحاث اممق مة ملنشر في اممجلة مس قبل اثناس مس اممحةماس للى األقل.
وانعاً  :تُعاإل امبحاث مع مة للى أوطاانة م مجة  CDأو ترول للى امبريد اإلمةتروندي
ملمجلة .
ثامنا ً :ال تعاإل امبحاث ًمى أصحانها لن ل م قبامها ملنشر .
تاوعاً  :يُعطى امباحث نسختاس مس اممجلة ولشر مست ت مس نحثه .
لناان اممجلة :
جميع المراسالت باسم رئيس تحرير مجلة العلوم العربية
الرياض  -11432ص ب 5701
هاتف  - 2582051 :ناسوخ ( فاكس ) 2590261

www. imamu.edu.sa
E.mail: islamicjournal@imamu.edu.sa
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آراء ابن عباس وتوجيهاته النحوية يف تفسري البحر احمليط
"دراسة وصفية حتليلية"

د .عاطف طالب عبد السالم الرفوع
قسم النحو والصرف وفقه اللغة  -كلية اللغة العربية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

آراء ابن عباس وتوجيهاته النحوية يف تفسري البحر احمليط
"دراسة وصفية حتليلية"
د .عاطف طالب عبد السالم الرفوع
قسم النحو والصرف وفقه اللغة  -كلية اللغة العربية -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث1439 /5 /29 :هـ

ملخص الدراسة:

تاريخ قبول البحث1439 /8 /27:هـ

تتعلَّقُ هذه الدَّراسة بالقرآن الكريم ،وهو أشرف الكتب السماوية ،وأعظمهاا نزللاة
وقدرا ،عزاد شصيا ة نوساوع ة اباا عاااق احبلقاب ةا ارناة ،وترآاان القارآن،
كتاب نا أبرز كتب التفسري "تفسري الاحر احمل ط" ربي ح ان ارندلسي.
تسعى هذه الدِّراسةُ إىل آع آراء ابا عااق ،وتوج هاتا الزحوياة نعتمادا علاى ناا
نسا أبو ح ان تفسري الاحر احمل ط ،وحتل لها حتل ال واف ا تتقيى ف ها آراء جا العلمااء
نا الزحاة ،واحبعربني ،واحبفسريا سواء نا وافق ابا عااق ،أو خالف  ،ثم يارج ب زهاا
وفق قواعد الرتج الدق قة.
ويقومُ نزهجُ الدِّراسةِ على والوصفِ والتَّحل ِ ،ناا خاالت تتااع آراء اباا عاااق
الاحر احمل ط ،وكذلك تتاع آراء العلماء احبسألة الواحدة ،نعتمداً علاى كتابِ التفساري،
وعلوم القرآن ،وأنات الكتب اللُّغويَّةِ والزَّحويَّةِ ارصوتِ ،وقد رتات احبساال الاحا
وفق ورودها ألف ة ابا نالك.
وتوصلت الدَّراسة إىل نتالج هانة نا أبرزها أن هذه اآلراء والتَّوج هات الزحوية تدت
بشك يق ين على بروز احلس اللُّغوي ،والذَّوق الزَّحوي الدَّق ق عزد اباا عاااق ،وتادت
على تضلع بعلوم اللغة ،وإحبان بالزحو ،وميكا عدها نا الااوادر اروىل الا سااهمت
نشأة الزحو وتأس س  ،وقد أخذ بهذه التوج هات كاار الزحاة ،واحتجوا بها كاخلل ،
والكسالي ،والفراء ،والزحاق ،وغريهم.
الكلمات الدَّالَّة :ابا عااق  ،التوج هات الزحوية  ،تفسري الاحر احمل ط.

املقدمة:

احلمد هلل الذي علم اإلنسان ما مل ععلم احلمد هلل الـذي اصـال اإلنسـان
بنعمة البيان حنمده محداً كـثااً ييبـاً مباركـاً ،يـا والوـلس والسـلم ا ـان
ا كملن علـ الـن الرريـي اليوـيو وعلـ لـا وأصـاابا ومـ انتـ
بسناا إىل عوم الدع .
يزت اللُّغـة العربيـة علـ نتـارر اللغـات باليوـاةة والبلغـة والبيـان
وهذا ا مرُ هيأها لاكونَ لغةَ الرر ن الكرعم ،علـ ممـة عـرل العربيـة عا لـ
الرر ن الكرعم بإع ازه وبلغاا وبيانا وصلةياا لكـ زمـان ومكـان
ومد هيأ اهلل للرر ن الكـرعم رجـاص صـدموا اهلل ،ـأدركوا عظـم يـأن الرـر ن
،ــأمبلوا عليــا ةيظ ـاً ودرنتـاً وويســااً وعنــوا بــا عناعــة كــباس ومـ أبــرز
هؤصء عبد اهلل ب عباس  -رضي اهلل عنهما .-
اب عباس ةرب ا مـة ووراـان الرـر ن غـدا بيالـ ملزمـة الـن -
صل اهلل عليا ونتلم  -وبركة دعارا نابغة يف الايسا واحلدعث واليرـا
وال لغة وا نساب وأعام العـرب والعـعر ومـ هنـا جـاءت هـذه الدرانتـة
لابني اآلراء والاوجيهات الناوعة صبـ عبـاس ولللـها ووكعـم ميماهـا يف
كااب م أبرز كاب الايسا "ويسا البار احمليط" بي ةيان ا ندلسي.
ووســع هــذه الدِّرانتــة إىل ا ـ راء اب ـ عبــاس وووجيهاوــا الناوع ـة
وإعالاةها ولليلها لليل وا،يا معامدا عل ما نسبا أبو ةيان ا ندلسي يف
ويســـاه مــ انتـــابعاد مـــا رواه الستـــديأ ن رواعاـــا مــ أوهــ الرواعـــات
وأضعيها ووسع الدِّرانتة إىل لريق ا هداف اآلوية:
 - 1ا اآلراء والاوجيهات الناوعة واللغوعة اليت نسبها أبـو ةيـان يف
ويساه صب عباس.
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 - 2لليــ هــذه اآلراء والاوجيهــات للــيل وا،يــا ووابــ راء العلمــاء
والناــاس وابعــا وا،يــا علـ اصــالف أزمــانهم نتــواء مـ وا،ــق ابـ عبــاس أو
صاليا.
 - 3ووضيو وكعم جهود ابـ عبـاس اللغوعـة ومعر،اـا بعلـوم اللغـة
وحنوها.
- 4ذكر النتكت واليوارد الناوعة واللُّغوعة الـيت ايـاملت عليهـا راء ابـ
عباس وووجيهاوا الناوعة.
ومــد جعلــت الباــث يف مردمــة و هيــدأ لــدنت ،يــا ع ـ اب ـ عبــاس
ومنزلاــا نــم حملــة مراالــبة ع ـ أبــي ةيــان وويســاه .نــم الدرانتــةأ وهــي
بعنوان " :راء اب عباس وووجيهاوـا الناوعـة يف ويسـا الباـر احملـيط" درانتـة
وصيية لليلية وهي جوهر الباث ومعظما ةيث يرعت بـذكر راء ابـ
عباس وووجيهاوا الناوعة  ،علاها يف مسـار بلـع عـدوها إةـدش وععـرع
مسألة وضعت لك مسألة عنوانا عنس م م ما وعاجلا وبدأت املسألة برأي
اب عباس كما جاء يف البار نم الاالي الذي بين علـ وروِّـي راء العلمـاء
م النتااس وامليسرع واملعربني نم صامت املسألة بالرتجيو و،ق مواعـده
وأنتسا العلميـة الدميرـة علمـاً أن املسـار يف الدرانتـة روبـت و،ـق ا لييـة مـا
أمك ذلك نم ذعلت الباث خبا ة ومارمة املوادر واملراج .
وجتـــدر اإليـــارس إىل أن ابـــ عبـــاس كـــان موضـــ نظـــر العلمـــاء
ودرانتاهمأ لنبوغا يف علوم كـثاس كاليرـا والايسـا ورواعـة ا ةادعـث
ورواعة ا يعار ومعر،ة العربية ومد أليت درانتـات كـثاس وناولـت جوانـب
يخوية اب عباس العملية املاعـددس ومـ الدرانتـات الـيت وبـدو ول وهلـة
وكأنها واراي مـ موضـوع الدرانتـةأ درانتـة بعنـوان" :الاوجيهـات الوـر،ية
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راء اب عباس وووجيهاوا الناوعة يف ويسا البار احمليط "درانتة وصيية لليلية"
د .عايم يالب عبد السلم الر،وع

والناوعــة لرــراءس عبــد اهلل بـ عبــاس -رضــي اهلل عنهمــا  "-وهــي رنتــالة
ماجســاا نومعــت عــام2007 :م أعــدها اللالــب ويســا هــارون النوا،لــة
جامعـــة مؤوـــة -ا ردن ووهـــدف هـــذه الدرانتـــة -كمـــا ذكـــر الباةـــث يف
املردمــة  -إىل الكعــم ع ـ مــراءس اب ـ عبــاس وووجيههــا صــر،يا وحنوعــا
،الباةث ا ما أنر ع ابـ عبـاس مـ مـراءس نـم صـنيها ةسـب املسـاوش
الوريف واملساوش الناـوي نـم ذكـر ووجيـا العلمـاء لرـراءس ابـ عبـاس .أمـا
موضوع الباث ،يخالم اصالف جذرعا ،هذا الباث ععن بآراء ابـ عبـاس
وووجيهاوا الناوعة اليت نسبها أبو ةيـان يف ويسـاه الباـر احملـيط ومل عالـر
إىل مراءس اب عباس ،ل عوجد يف الباث مسألة هلا صـلة برـراءس بـ عبـاس
أو هلا صلة بـرأي أو ووجيـا عرـب بـا ابـ عبـاس علـ مراءوـا علمـاً أنـا ص
عوجد وداص بني الدرانتـاني صصـالف جمـال الباـث ،درانتـة النوا،لـة وعنـ
باوجيهات العلماء لرراء اب عباس أمـا هـذه الدرانتـة ،اعنـ باوجيهـات ابـ
عباس نيسا.
وعرومُ منهجُ الدِّرانتة علـ الوصـم والااليـ وذلـك مـ صـلل وابـ
راء اب عباس وووجيهاوا الناوعة يف "ويسا البار احملـيط" ولليلـها للـيل
وا،يا وارو ،يا راء ج العلماء -م الناـاس وامليسـرع واملعـربني -
وأدلاهم م السماع وغاه معامداً عل كاب الايسا وعلـوم الرـر ن وأمـات
الكاب اللُّغوعة والناوعة ا صول.
واهللَ أنتألُ الاو،يقَ والسدا َد إناُ نعمَ املوىل ونعمَ النواُ.

*

*

*
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التمهيد:

اب عباس:
وراان الرر ن وحبر الايسا وةرب ا مة وهو :عبد اهلل ب عباس بـ
عبد املللب ب هايم بـ عبـد منـاف الرريـيت اهلـاايت الوـاابيت اجلليـ ُ
عكن أبا العباس اب ُ عمِّ رنتول اهلل -صل اهلل عليا ونتلم .)1(-
والده العباسُ ب عبد املللب عمت رنتـول اهلل  -صـل اهلل عليـا ونتـلمَ
 عكنــ أبــا اليالــ ( )2أمتــاُ لبَابــة بنــت احلــارل اهللليــة العــهاس بــأمِّاليال (.)3
ولد كما يف أرجو الرواعات مبكة املكرمة مب اهل رس النبوعة بثلل نتـنني
ولــد يف العِّــعب ةيــث ةوــرت مــرع بــين هايــم ومــد ةنكـا الــن ت برعرــا
( . )1صية الويوس :أبـو اليـرا اجلـوزي  294 /1أنتـد الغابـة يف ييـز الوـاابة :ابـ
ا نا  291 /3وـذكرس احليـا  :الـذه  33 /1معر،ـة الرـراء الكبـار علـ اللبرـات
وا عوــار :الــذه

 22:البداعــة والنهاعــة :اب ـ كــثا  78 /12غاعــة النهاعــة يف

يبرات الرراء :اب اجلزري ، 425 /1ـاو البـاري :ابـ ة ـر  100 /7اإلصـابة يف
ييز الواابة :اب ة ـر  122- 121 /4يبرـات امليسـرع  :الـداودي 239 /1
ا علم :الزركلي  95 /4الايسا وامليسرون :حممد السيد  50/1الواضـو يف علـوم
الرــر ن :موــلي البغــا وحمــي الــدع مســاو

 226- 225:الايســا وامليســرون يف

غرب أ،رعريا :حممد السلمي .416 /1
( . )2نتـا إعـلم النـبلء :الـذه  78/2اإلصـابة يف ييـز الوـاابة :ابـ ة ــر /3
.511
( . )3البداعة والنهاعـة :ابـ كـثا  78 /12اإلصـابة يف ييـز الوـاابة :ابـ ة ـر /4
 122الايسا وامليسرون :حممد السيد .50/1
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العرعم( .)1ومد اصالم أه العلـم يف و،اوـا وأرجـو الرواعـات أنـا وـويف نتـنة
مثان ونتاني باللارم وهو اب نتبعني نتنة ومد كم بورُهُ (.)2
نعأوا العلمية:
كـان لوـلة الررابــة مـ الــن ِّ  -صـل اهلل عليــا ونتـلمَ  -وخلالاــا أم
املؤمنني ميمونة أنـر بـالع يف بنـاء وصـر يخوـية ابـ عبـاس العلميـة ،رـد
سـو لــا ذلــك بــأن عـرتدد كــثااً علـ بيــت النبـوس وأن عبيــت ،يــا عنــد صالاــا
أةياناً هذا جعلا ملزماً للن

 -صل اهلل عليا ونتلمَ  -عرامبـا وعأصـذ

عنا وعالبط أموالا وأ،عالـا ،ـزاد ذلـك مـ معار،ـا وعلومـا وويااـت
مواهبــا وملكاوــا وصــلل مبياــا عنــد صالاــا أم املــؤمنني ميمونــة كــان عال ـ
للرنتول وضـوءه، .يرـول الرنتـول مـ وضـ هـذا، :ارـول ميمونـة :عبـد اهلل.
،يرول الرنتول" :اللهم ،رِّهاُ يف الدع

وعلما الاأوع "(.)3

( . )1صية الويوس :أبـو اليـرا اجلـوزي  294 /1أنتـد الغابـة يف ييـز الوـاابة :ابـ
ا نا  291 /3البداعة والنهاعة :اب كثا ، 79 /12او الباري :اب ة ر 100 /7
يبرات امليسرع  :الداودي  239 /1الواضـو يف علـوم الرـر ن :موـلي البغـا وحمـي
الدع مساو

 226 :الايسا وامليسرون يف غرب أ،رعريا :حممد السلمي .417 /1

( .)2معر،ة الرراء الكبار عل اللبرـات وا عوـار :الـذه

 24:وـذكرس احليـا :

الذه  34/1غاعة النهاعة يف يبرات الرراء :اب اجلزري ، 426 /1او الباري :ابـ
ة ر  100 /7اإلصابة يف ييز الواابة :ابـ ة ـر  131 /4وا عـلم :الزركلـي /4
 95الايسا وامليسرون :حممـد السـيد  50/1الايسـا وامليسـرون يف غـرب أ،رعريـا :حممـد
السلمي  418 /1الواضو يف علوم الرر ن مولي البغا وحمي الدع مساو

.226 :

( . )3اللبرــات الكــربش :ابـ نتــعد  279 /2صــايو البخــاري  41 /1رمــم احلــدعث
( )143ونوا "اللهم ،رهـا يف الـدع " غاعـة النهاعـة يف يبرـات الرـراء :ابـ اجلـزري /1
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إن ملزمة اب عباس للن ودعوس الن لا أن عيرهـا يف الـدع جعلـت
اب عباس عبلع منزلة ر،يعة ومكانة عالية م العلم واملعر،ـة وا صـل
ةا ،ا أبناء جيلـا ونـا ،كبـار الوـاابة بيالـ ملزمـة الـن ودعووـا
لا ،رد غدا اب عباس ،ريهـا يف الـدع عاملـاً بكاـاب اهلل وراوعـا ةادعـث
الن حبرا يف العلم ووراانا للرر ن.
وبعد و،اس الن املعلم ا ول وكان صب عباس نلل ععـرس نتـنة صزم
اب ـ عبــاس كبــار الوــاابة عأصــذ م ـ علمهــم وأدبهــم وأصلمهــم وم ـ
أبرزهم :عمر ب اخللاب وعلي ب أبي يالب وأبي ب كعـب _رضـي اهلل
عنهم .)1(-
منزلاا العلمية و،واةاا:
اب عباس حبر الايسا وةرب ا مة ووراان الرر ن بلع منزلة عليـا يف
اليرا والايسا ورواعة ا ةادعث ورواعة ا يعار ومعر،ة العربيـة ومـد
أنن عليا كثا م الواابة وأيادوا مبنزلاا العلمية و،واةاا.
مال عمر ب اخللاب خمايبـا ابـ عبـاس" :لرـد علمـت علمـا مـا علمنـاه
ولربا بيا الكهول" ومال" :ذاكم ،ا الكهول إن لا لسـانا نتـؤوص وملبـا
عروص"( .)2ومال علي ب أبي يالب يف اب عباس" :كأمنـا عنظـر إىل الغيـب مـ
 426اب ة ر، :او الباري  170 /1الايسا وامليسرون :حممد السيد .52/1
( .)1معر،ة الرراء الكبار عل اللبرات وا عوار :الـذه

 23 :وـذكرس احليـا :

الذه  34 /1الايسا وامليسرون :حممد السيد .53- 52/1
( .)2وارعخ اإلنتلم وو،يات املعاها وا علم :الذه  658 /2البداعة والنهاعة :اب
كــثا ، 88 /12ــاو البــاري :اب ـ ة ــر  735 /8اإلورــان :الســيويي 2328 /6
الايسا وامليسرون :حممد السيد .51/1
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نترت رميق"أ لعرلا و،لناا(.)1
ومال عنا عبد اهلل ب مسعود" :نعم وراان الرر ن اب عباس"(.)2
ومال عنا اب عمر " :اب عبـاس أعلـم أمـة حممـد مبـا نـزل علـ حممـد"(.)3
وع مسرو ب ا جدع وهو أةد كبـار الاـابعني أنـا مـال" :كنـت إذا رأعـت
اب عباس .ملت :أا الناس ،إذا نلق .ملت :أ،وو الناس ،إذا لـدل.
ملــت :أعلــم النــاس"( .)4وعـ ُم اهـدل مــال" :كــان ابـ ُ عبــاس -رضــي اهلل
وعاىل عنا  -عُسَم البارَ م كثرس علما"(.)5
عرــول عبيــد اهلل بـ عبــد اهلل بـ عابــة" :كــان ابـ ُ عبــاس مــد ،ــات النـاسَ
خبوالأ بعلم ما نتَـبَرَاُ و،رـال ،يمـا اةاـيج إليـا مـ رأعـا وةلـم ونسـبل
ونار وما رأعت أَةدًا كـان أعلـم مبـا نتـبرا مـ ةـدعث الـن ِّ -صـل اللـاُ
عليا ونتلمَ  -منا وص برالاء أَبي بكر وعُمرَ وعثمانَ منا وص أَ،رـا يف رأي
ب وص
منـــا وص أَعلـــم بعـــعر وص عربيــ لة وص بايســـا الرـــر ن وص حبســـا ل
بيرعالةل منا" .)6( ..مال الذه عـ ابـ عبـاس" :ةـرب ا مـة و،ريـا العوـر
( . )1الايسا البسيط :الواةـدي  140/1الربهـان يف علـوم الرـر ن :الزركعـي 8/1
الايسا وامليسرون :حممد السيد .51/1
( . )2اللبرــات الكــربش :اب ـ نتــعد  366 /2الايســا البســيط :الواةــدي 140/1
وذكرس احليا  :الذه  34/1الربهان يف علوم الرر ن :الزركعي ، 8/1او البـاري:
اب ة ر  100 /7اإلوران :السـيويي  2328 /6الايسـا وامليسـرون :حممـد السـيد
.50/1
(، . )3او الباري :اب ة ر  100 /7الايسا وامليسرون :حممد السيد .52/1
( . )4وارعخ اإلنتلم وو،يات املعاها وا علم :الذه .658 /2
( . )5ةلية ا ولياء ويبرات ا صيياء :أبو نعيم ا صبهاني.316 /1
( . )6البداعة والنهاعة :اب كثا  94 /12وارعخ اإلنتـلم وو،يـات املعـاها وا عـلم:
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وإمام الايسا"(.)1
وأنن عل ،واةة اب عباس وامادةا ةسان بـ نابـت ا نوـاري ،رـال
(م اللوع ):
إذا مالَ مل عرت ك مراص لرارـ  ...مبلارلاتل ص وَرش بينهـا َ،وـل
()2
كي ويَي ما يف النيوس َ،لَم َعدَع  ...لذي إربةل يف الرَول ج ّداً وص هَزص
مكاناا يف علوم اللغة:
لرد أنن علماء اللغة عل اب عباس وأيادوا مبنزلاا العليـا ،رـد كـان
ذا معر،ة وانتعة بلغة العرب وعلومها املخالية وم أبرز العلماء الذع أننوا
عل اب عباس :الناـاس وابـ جـين وابـ ،ـارس ومـد اةـاج كـثا مـ
النااس والعلماء بأموال ابـ عبـاس وووجيهاوـا كالكسـاري والزجـاجي
واب مالك وغاهم...
مال النااس" :كان اب عباس إذا نتئ ع ييءل م أمر الرر ن أنعد ،يـا
يعراً م أيعارهم"(.)3
ومد أنن اب جنِّي عل اب عباس يف غا موض ومنها:
الــذه  658 /2نتــا إعــلم النــبلء :الــذه  350 /3الايســا وامليســرون :حممــد
السيد .51/1
( . )1نتا إعلم النبلء :الذه  331 /3الايسا وامليسرون يف غـرب أ،رعريـا :حممـد
السلمي .417/1
( . )2دعــوان ةســان

 211- 210:انظــر :نســب مــرع  :أبــو عبــد اهلل الــزباي

 27:اجلوهرس يف نسب الن وأصاابا الععرس  :الربي  18 /2الـوايف بالو،يـات:
الويدي .122 /17
( . )3عمدس الكااب :النااس .35/1
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أوص :ممّا عؤكد معـاركة ابـ عبـاس يف علـوم اللغـة ومنزلاـا العليـا مـا
مالا ييخ اللغوعني اب جـين يف كاابـا (اخلوـارل) إذ ذكـر يف (بـاب يف صـد
النرلة ونرة الرواس واحلملة) .مال" :هذا موض م هذا ا مـر ص ععـرف صـااا
إصّ مـ ووـوّر أةــوال الســلم ،يــا ووـوّرهم ور هــم مـ الو،ـور واجلللــة
بأعيانهم واعارد يف هذا العلم الكرعم ما جيب اعاراده لا وعلم أنّا مل عو،ق
صصرتاعـــا واباـــداء موانينـــا وأوضـــاعا إصّ الــربّ عنـــد اهلل -نتـــباانا -
احلظيظ مبا نوّه با وأعل يأنا أوَ ص ععلم أن أما املؤمنني عليّا -رضـي اهلل
عنا  -هو البادرا واملنّبا عليا واملنعئا واملريد إليا نم لرُّق ابـ عبـاس
رضي اهلل عنا  -با واكايال أبي ا نتود  -رمحا اهلل  -إعاه.)1(" ...نانيا :ذكر اب جين أن اب عباس مرأ :ﱡﭐوأعر أنا اليرا ﱠ (نتورس الريامة عة:
 )28مال اب عباس يف ويساه :ذهب الظ  .مال أبو الياو :عنبغي أن حيس
الظ باب عباس ،يرال :إنا أعلم بلغة الروم م كثا م علمارهم ومل
عك ليخي عليا أن ننت مد وكون مبعن علمت(.)2
ومد أنن عليا اب ،ارس يف كاابا (الواة

يف ،را اللغة) يف (باب أم

العدد اجلم ) ،رال" :وإىل ذلك ذهب عبد اهلل اب عباس -ومكانا م
العلم باللغة مكانا  -يف مولا ج

نناؤهﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﱠ

(نتورس النساء م اآلعة، )11 :إن احل ب يف هذا املوض ع الثلث إىل
السدس ص عكون إصّ بأكثر م اننني، .")3(...العاهد هنا (ومكانا م العلم
( . )1اخلوارل :اب جين .310- 309 /3
( . )2احملاسب :اب جين .342 /2
( . )3الواة يف ،را اللغة :اب ،ارس

.196- 195 :
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باللغة مكانا) ،هذا إمرار ونناء م اب ،ارس مبكانة اب عباس يف علوم
اللغة ومنزلاا العليا.
ومــد ييــق الناــاس عل ـ اصةا ــاا بأموالــا و رارــا وممــا أنــر عنــا م ـ
ذلك:
 مال الزجاجي" :مالَ اب عَباس يف رواعة أبـي صـا  :هـي كـأَن اهللعبسط ومال :وي صلة يف الكلمأ هذا وودعق اخللي "(.)1
 أن ا ص ـ يف صــرب (جع ـ ) إذا كانــت م ـ أ،عــال املراربــة أن عكــونمالارعاً ومد جييء الة ،علية ماضوعة كرول اب عباس ،" :عـ َ الرجُـ ُ
خي ُراَ  -أَر َنت َ رَنتُوصً"(.)2
إذا مل عَساَل أن َ مال اب مالك" :ومثال النكرس املبدوء بها ج العموم مـا روي مـمول اب عباس -رضي اهلل عنهما  :-رس صا م جرادس"(.)3
مال عبد الرزا الواعدي موضاا دور ابـ عبـاس يف علـوم اللغـة" :إن
صب عباس احلظ الوا،ر يف وأنتي علوم العربيـة لغـة وحنـوا ود،ـ ع لاهـا
بروس ملا أنر عنا م نعاط معهور يف هذا العأن"(.)4
أبو ةيان وويسا البار احمليط:
اإلمام أنا الدع حممد ب عونتم ب علي ب عونتم بـ ةيـان النِّييـزي
ا ندلسي اجلياني الغرنايي املغربي املالكي نم العا،عي عكن بأبي ةيان(.)5
( )1ةروف املعاني والويات :الزجاجي

.68 :

( )2يرح الاسهي  :اب مالك  393 /1يرح اصاوني 275/1ةايية الوبان .382 /1
( . )3يرح الاسهي  :اب مالك  293 /1يرح الكا،ية العا،ية :اب مالك .365 /1
( . )4أصول علم العربية يف املدعنة :الواعدي

.305 :

(، . )5وات الو،يات :صلح الدع  71/4الوايف بالو،يات :الويدي  175/5أعيان
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ولد أبو ةيان مبلخعارلأ مدعنة م ةالرس غرناي َة يف صر يوال نتـنة
أربـ ونيســني ونتــامارة (654هــ) عمــر وســعني عامــا وــويف بالرــاهرس نتــنة
ني وأربعني ونتبعمارة (ت745:هـ)(.)1
ومد نعأ أبو ةيان نعأس علمية موعة ووالل م علوم عدس ،هو العيخ
اإلمام احلا،ظ العلمة ،رعـد العوـر ويـيخ الزمـان وإمـام الناـاس مـرأ
الرـــر ن بالرواعـــات وســـ احلدعث ...وةوـــ اإلجـــازات مـــ العـــام
والعرا واجاهد ويلب وةو وكاب نظم ونثـر ولـا املويـاات
البدععة ولا اليد اللوىل يف الايسا واحلـدعث والعـروط واليـروع وهـو
نبت ،يما عنرلا حمرر ملا عرولا عـارف باللغـة ضـابط ليا هـا .وأمـا الناـو
والاورعمأ ،هو إمام الدنيا ،يهمـا وهـو الـذي جسـر النـاس علـ موـنيات
اال الدع ب مالك ورغبهم يف مراءوهـا ويـرح هلـم غامالـها وصـا
العور وأعوان النور :الويدي  325/5يبرات العا،عية الكربش :السبكي 276/9
اإلةايـة يف أصبــار غرنايـة :لســان الــدع ابـ اخلليــب  28/3يبرـات العــا،عية :ابـ
ماضي يهبة  67/3الدرر الكامنة يف أعيـان املارـة الثامنـة :ابـ ة ـر  58 /6الن ـوم
الزاهرس يف ملو ك مور والراهرس :أبو احملانت  111/10بغية الوعاس يف يبرات اللغـوعني
والناــاس :الســيويي  280/1يبرــات امليســرع  :الــداوودي  287/2نيــو الليــب:
املرري .535/2
(، . )1وات الو،يات :صلح الدع  72/4أعيان العور وأعوان النور :الويدي /5
 328- 327الــوايف بالو،يــات الوــيدي  185/5العرــد املــذهب يف يبرــات محلــة
املذهب :اب امللر

 423 :الن وم الزاهـرس يف ملـو ك موـر والرـاهرس :أبـو احملانتـ

 112/10يبرات امليسرع  :الداوودي  287/2مع ـم ةيـا الرـر ن عـرب الاـارعخ:
حممد حميس .137/2
جملة العلوم العربية
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بهــم حل هــا و،ــاو هلــم مريلــها والاــزم أن ص عرــر أةــداً إص أن كــان يف
نتيبوعا أو (الاسهي ) صب مالك أو يف مونياوا(.)1
ومــد وــر ك أبــو ةيــان نــروس كــباس م ـ املؤليــات يف علــوم عــدسأ كاللغــة
والناــو والرــراءات والايســا واليرــا ..وذكــر املرــري أن الــرعيين مــال:
"ووانيم أبي ةيان وزعد عل نيسني ما بـني يوعـ وموـا"( .)2ومـد اعـت
الباةثة صدجية احلدعثي بي ةيان حنو نتبعة ونتاني مؤليا موزعة بني ملبـوع
وخملــوط وميرــود( )3ومــد ذكــر لــا الباةــث صالــد يــكري مثانيــة ونتــبعني
مونيا صنيها ةسب املوضوعات منها امللبوع واملخلوط وامليرود.)4(...
ويسا البار احمليط:
هــو مثــان جملــدات ضــخمة أليــا اةاســابا لوجــا اهلل -وعــاىل  -كمــا
صرح يف مردماا ،رال،" :ما ملخلـو باألييـا موـدت وص غـا وجـا اهلل بـا
( . )1جوام الساس وني رنتار أصرش صب ةزم :اب ةزم

، 13- 12:وات

الو،يــات :صــلح الــدع  72- 71 /4الــوايف بالو،يــات الوــيدي 176- 175/5
نكث اهلميـان يف نكـت العميـان :الوـيدي

 267- 266:أعيـان العوـر وأعـوان

النور :الويدي  325 /5يبرات العا،عية :اب ماضي يهبة  69- 67/3الن وم
الزاهرس يف ملو ك مور والراهرس :أبو احملانت  112/10بغية الوعـاس يف يبرـات اللغـوعني
والناــاس :الســيويي  282- 280/1الاــاا املكل ـ م ـ جــواهر مــآنر اللــراز اآلصــر
وا ول :الرنوجي

.341- 339 :

( . )2نيو الليب :املرري .563 /2
( . )3أبو ةيان الناوي :احلدعثي

.62- 55 :

( . )4أبو ةيان ا ندلسي ومنه ا يف ويساه الباـر احملـيط وإعـراده الرـراءات ،يـا :أمحـد
يكري
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.126- 94 :

راء اب عباس وووجيهاوا الناوعة يف ويسا البار احمليط "درانتة وصيية لليلية"
د .عايم يالب عبد السلم الر،وع

أردت" ومد عكم أبو ةيان عل وونيم هـذا الكاـاب واناخـاب الوـيو
واللباب يف أواصر نتنة ععر ونتبعمارة وهي أوار نتنة نتـب ونيسـني مـ
عمره(.)1
أبان أبو ةيان ع منه ا وأهدا،ـا يف مردمـة ويسـاه ،ـذكر أنـا عباـد
بعــرح امليــردات ليظــة ليظــة وعــذكر مــا عُااــااُ إليــا م ـ اللُّغــة وا َةكــام
الناوعة اليت لالك الليظة مب الرتكيب نم ععرع يف ويسا اآلعة ذاكرًا نتبب
نزوهلا ونسخها ومنانتـباها واروبايهـا مبـا مبلـها ةايـدًا ،يهـا الرـراءات
ياذها ومساعملها ذاكرًا ووجياَ ذلك يف العربية ..مبدعًا ما ،يها م غوامض
اإلع ـراب ودمــارق اآلداب م ـ بــدع وبيــان جمانبــا الاكــرار ناملًــا أماوع ـ َ
اليرهــاء ا َربعــة حميلًــا عل ـ الــدصر الــيت يف كاــب اليرــا ومــا عــذكره م ـ
الرواعد الناوعة حيي يف وررترها واصنتادصل عليها عل كاب الناـو منكبًّـا
يف اإلعراب ع الوجوه اليت وَنَـزهَ الرـر نُ عنهـا مبيِّنـا أَنهـا ممـا جيـب أَن ععـدل
عنا وأَنا عنبغي أَن حيم عل أةس إعراب وأَةس وركيب إذ كلم اللـا
وعــاىل  -أَ،وــو الكــلم ،ــل جيــوز ،يــا ايـ مــا جيــوِّزه النتاــاس يف يــعرالعــما

واللِّرمــاح وغاهمــا مــ نتــلو ك الارــادعر البعيــدس والاراكيـــب

الرلرة واجملازات املعردس(.)2

( . )1ويسا البار احمليط :أبو ةيان .102 100/1
( . )2ويسا البار احمليط :أبو ةيان .103 /1
جملة العلوم العربية
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الدرانتـة " :راء ابـ ع بــاس وووجيهاوــا الناوعـة يف ويســا الباــر احملــيط"
درانتة وصيية لليلية.
املسألة ا وىل :ةد اجلم اننان ،واعدا أم نلنة ،واعدا.
مال اهلل وعاىل :ﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﱠ (نتورس النساء م
اآلعة.)11 :
عـرش ابـ عبـاس كمــا جـاء يف الباـر :أن ــاهر ليـظ (إصـوس) اجلمـ  .وأن
الــذع حيلــون ا م إىل الســدس نلنــة ،وــاعداً وعــرش اجلمهــور أن ا صــوع
ةكمهما يف احلط ةكم الثلنة ،واعداً(.)1
ومد عـزا هـذا الرـول صبـ عبـاس أكثـر علمـاء الايسـا كالعـا،عي واللـربي
واملاورعــدي واجلوــا وأبــي إنتــاا الــثعل والراغــب ا صــيهاني واب ـ
عليـــة ونعـــوان احلمـــاي والرـــري والســـيويي واخلليـــب العـــربيين
وا لونتي( )2وذكر الرري أن مم مال" :إن أَمَ اجلمـ نلنـة  -وإن مل عرـ بـا
هنا  -اب مسعود والعا،عيّ وأَبو ةنيية وغاهم"(.)3
( . )1ويسا البار احمليط :أبو ةيان .193/3
( . )2ويســـا اإلمـــام العـــا،عي :العـــا،عي  537 /2ويســـا اللـــربي  40 /7ويســـا
املاورعــدي  45 /3أةكــام الرــر ن :اجلوــا

 103 /2الكعــم والبيــان ع ـ ويســا

الرر ن :الثعل  268 /3ويسا الراغب ا صـيهاني  1126 /3احملـرر الـوجيز :ابـ
عليــة  17 /2ا ـ العلــوم ودواء كــلم العــرب م ـ الكلــوم :نعــوان احلمــاي /3
 1350ويســا الرــري  72 /5الــدر املنثــور :الســيويي  447 /2الســراا املــنا يف
اإلعانة عل معر،ة بعض معاني كلم ربنا احلكيم اخلبا :اخلليـب العـربيين 286 /1
روح املعاني :ا لونتي .435 /2
( . )3ويسا الرري .73 /5

30
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وجتدر اإليارس مبـ العـروع يف لليـ املسـألة أن حمـ اخلـلف والنـزاع
لي

يف ميهوم اجلم لغةأ وهو ضم يـيء إىل يـيء ،ـإن ذلـك يف اصنـنني

ويف الثلنة وما زاد م غا صلف وإمنا حم النزاع هـو يف الليـظ الـذي هـو
مسم باجلم أ مث  :الرجال واملسلمني ص يف ليظ اجلم (.)1
وذكرُ كابُ الايسا أن اإلصوسَ حي بون ا م ع الثتلث وعَالُّونها إىل
س ولألب نيسة
ال تسدُس وإن كانوا ص عرنون م ا ب ،يكونُ هلا ال تسدُ ُ
ا نتداس وعساوي يف احل ب اصننان ،واعدًا ،هم جممعون عل أن
ا صوع ،واعداً حي بون ا م عنا وهذا مول ا كثرع م الواابة وهذا
مول عمر وعثمان وعلي وزعد ب نابت واجلمهور إص عند اب
عباس ،روي عنا أن ا صوع يف ةكم الواةد وص حي بُ ا م أم ت م
نلن لة وأن الذع حيلُّون ا م إىل ال تسدُس نلنة ،واعداً .وانتادل اجلمي ُ بأن
أم اجلم اننانأ ن الاثنيةَ ا ُ ييءل إىل مثلا ،املعن عراالي أنها ا ٌ
وذكر امليسِّرون أن العربَ مد وأوي بليظ اجلم

وهي ورعدُ الاثني َة وعليا ،رد

اةا توا بأن اإلصوسَ عدص لاا ا صوان .ومنعأ اخللف ه اجلم ُ أملُّاُ اننان
أو نلنة؟ .وهي مسألة عباثُ ،يها يف أصول اليرا ومد أا أكثر علماء
الايسا عل أَن أم اجلم اننان وأن اإلصوس عدص لاا ا صوان ،واعداأ
ن الاثنية ا

واجلم ضَمت ييءل إىل ييء ،هو موجود يف اصننني كما

مال اللاُ -وعاىل :ﭐﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﱠ (نتورس الاارعم م
( . )1انظر :ويسا البار احمليط :أبو ةيان  193 /3هام رمم .2
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اآلعة )4 :ذكر الرلب بليظ اجلم

وأضا،ا إىل اننني والاثنية ا

أو

ضم يي إىل مثلا ،املعن عراالي أَنها ا  .ومال مالك :مالت السنة أن
اإلصوس اننان ،واعدا ومذهبا أن أم اجلم اننان .والباثُ يف ةد اجلم يف
علم الناو أليقُ(.)1
أما النااس ،هم عكادون جيمعون أن اصننني ا وم أبرز العلماء الـذع
مـــالوا بـــذلك نتـــيبوعا واليـــراء وأبـــو عبيـــدس والزجـــاا والزجـــاجي
والنااس وأبو نتعيد الساايف ومكي والعكربي( .)2مال نتيبوعا" :ونتألتُ
اخللي ـ -رمحــا اهلل  -ع ـ  :مــا أةس ـ َ وجوهَهمــا؟، .رــال :ن اصنــنني

( . )1عنظر :اهلداعة إىل بلوغ النهاعـة :مكـي  1242 - 1241 /2ويسـا البغـوي /1
 579الكعاف :الزخمعري  36 :2احملرر الوجيز :اب علية  17 :2باهر الربهـان:
بيان احلق  355 /1زاد املسـا يف علـم الايسـا :أبـو اليـرا اجلـوزي  379 /1ويسـا
الرري  73 - 72 /5لبـاب الاأوعـ يف معـاني الانزعـ  :اخلـازن 350- 349 /1
الاسهي لعلوم الانزع  :اب جزي  181/1ويسا الباـر احملـيط :أبـو ةيـان 193 :3
الدر املوون :السمني  602 /3اللباب :اب عادل  217 /6ويسا الثعـال /اجلواهر
احلسان .179- 178 /2
( . )2الكااب :نتيبوعا 48/2أ  622 /3معاني الرر ن :اليراء 208/2أ  249جماز
الرر ن :أبو عبيدس  118 /1معاني الرر ن وإعرابا :الزجاا  22/2اإلعالاح يف عل
الناـو :الزجـاجي

 137 :معــاني الرـر ن :الناــاس  32 - 31 /2يـرح كاــاب

نتــيبوعا :الســـاايف  364/3اهلداعــة إىل بلـــوغ النهاعــة :مكـــي ،1242- 1241/2
إعراب ما ععك م أليا احلدعث النبوي :العكربي
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.125 :

راء اب عباس وووجيهاوا الناوعة يف ويسا البار احمليط "درانتة وصيية لليلية"
د .عايم يالب عبد السلم الر،وع

اي ٌ..ومد مالت العرب يف العيئني اللذع ك ت واةد منهما انتـمٌ علـ ةـدس
ولي واةدٌ منهما بعض ييء كما مالوا يف ذاأ ن الاثنية ا ٌ"(.)1
مال اليراء" :مولا -وعاىل َ،( :-إن كانَ لَاُ إصـوَس ،لكـ ّ واةـد) عرعـدُ
ه
ُ َّ
ة ــبَ بـــاصننني ،هـــذا كرولـــاَ ﴿ :وكنااِ كُ مِۡ كِ كۡ ا
أصـــوع ،مـــا زاد لـــذلك ُ
َش هاَٰ كۡ كِن َ ﴾ (نتورس ا نبياء مـ اآلعـة )78:عرعـد :داود ونتـليمانأ إذ اـ
اننني"( .)2ومال أبو عبيدسَ،(" :إن كانَ لَـاُ إصـوَس)أ أي :أصـوان ،وـاعداأ ن
العرب جتع ليظ اجلمي عل معن اصننني"(.)3
مــال الزجــاا، :ــإن وــوِّ،ي رجُ ـ وصلــم أصــوع وأبــوع ،رــد أا ـ
اليرهــاء أن ا صــوع حي بــان ا م عـ الثلــث إص ابـ عبــاسأ ،إنــا كــان ص
َ ا َ
اِْ اُ ماإ َْا َ
 مـال﴿ :ف كاِْ َحي ب بأصوع وة اا أن اللـا  -عـز وجـ
ك
َف مِل ِّمااإ ُ
سُدا ماِ م ﴾ .ومــال ايــ أهــ اللغــة :إن ا صــوع ااعــة كمــا أن
ك ك
الإصوس ااعةأ نك إذا اعت واةداً إىل واةد ،هما ااعة وعرال هلمـا
إصوس .وةك نتيبوعا أَن العرب ورول :مد وضعا رةاهلما عرعدون رةليهما.
وما كان العيءُ منا واةـداً ،اثنياـا اـ أ ن ا صـ هـو اجلمـ ُ مـال اللـا
َم َ ا ه َ
مُ ُ
سَّلل ف َقِ َص َغت قل موبك َِِ﴾ (.)4
-وعاىل  ﴿ :-كْْ تتوبِ كَْل ك

( . )1الكااب :نتـيبوعا 48/2أ  622 /3يـرح كاـاب نتـيبوعا :السـاايف 364/3
اهلداعة إىل بلوغ النهاعة :مكي 1242 /2
( . )2معاني الرر ن :اليراء 208/2أ . 249
( . )3جماز الرر ن :أبو عبيدس .118 /1
( . )4معاني الرـر ن وإعرابـا :الزجـاا  22/2زاد املسـا يف علـم الايسـا :أبـو اليـرا
اجلوزي 379 /1
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مــال الناــاس" :واصننــان ااعــةأ نــا واةــد اعاــا إىل صــر..وصــلس
اصننني ااعة"(.)1
مال مكي" :واإلصوس يف اآلعة عراد بهم اننان ،ما ،ومهما وإمنا جاز أن عر
ليظ اجلماعة للننني نهما يبها بالعيء الذي لي يف اإلنسان منا غا عالـو
واةــد كرولــك :الزعــدان صــغت ملوبهمــا وصرجــت أنيســهما و،رئــت
أعينهما ،لما ا يف موض الاثنية كـان هـو املعـهور عـ العـرب وأوـ بـا
الرر ن يـبا العخوـان با عالـاء الـيت يف كـ واةـد منهمـا عالـو واةـد يف
موض الاثنيـة كمـا جيمـ ا عالـاء يف موضـ الاثنيـة والعـبا الـذي بيـنهم أن
العخوني ك واةد غـا صـاةبا كـذلك ا عالـاء كـ واةـد غـا اآلصـر
،أصرا وثنياهما بليظ وثنية العالوع "(.)2
ومد صالم اب ،ارس رأي النااس وامليسرع املاردم ووا،ق ابـ عبـاس
،يما ذهب إليا .مال يف باب أم ِّ العدد اجلم  :ال تروَبُ يف ا عـداد نـلل :روبـة
الواةد وروبة اصننني وروبة اجلماعة ،هي للاوةيد والاثنية واجلمـ ص
عزاةم يف احلريرة بعالُها بعالاً ،إن عُبِّر ع واةد بليظ ااعة وعـ انـنني
بليظ ااعةأ ،ذلك كلا جماز والااريق ما ذكرناه، .إذا مال الرار ( :عندي
دراهمُ ,أو أ،راسٌ ,أو رجال) ،ذلك كلا عبارس ع أكثر مـ انـنني .وإىل ذلـك
ذهب عبد اهلل ب عباس -ومكانُا م العلم باللغة مكانُا  -يف مولا -ج ّ
نناؤه َ،( :-إن كَانَ لَاُ إصوَس َ،لأمِّا الستـدُسُ) إىل أن احل ـب يف هـذا املوضـ
ع الثلـث إىل السـدس ص عكـون إص بـأكثر مـ انـنني ومـول الرارـ  :إن أمـ ّ
ذلك أن جيم واةد إىل واةد ،هذا جماز وإمنا احلريرة أن عُرـال :كـان واةـد
( . )1معاني الرر ن :النااس .32 - 31 /2
( . )2اهلداعة إىل بلوغ النهاعة :مكي .1241 /2
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،ثنّي نم ا ولـو كـان ا مـر علـ مـا مـالوه ملـا كـان للاثنيـة وص للنـنني
معن بوجا وحن نرول :صرجا وخيرجان ،لو كان اصننان اعاً َلمَـا كـان
لرولنا خيرجان معن ً وهذا ص عرولا أةد(. )1
ومما وردمَ ،إن احلكم اليو يف هذه اآلعة هو علـمُ الناـو ،ـأكثر علمـاء
الناو عذهبون أن اجلم َ يف اآلعة (إصوس) ععم ُ ا صوع وععهدُ لـذلك مـولُ
ييخ النتااس نتيبوعا املاردِّم :اصننان اي ٌ ومد نتبرا إىل ذلك ييخا اخلليـ .
أمــا امليسِّــرون ،رــد اصاليــواأ ،ــاجلمهورُ عــرش أن اجلمــ َ ععــم ُ اصنــنني
عؤعدُ هذا ،اجلم ُ واصننان خماليان ص نتيما اب عباس.
وبعالُهم ص ِّ
وممــا ععالــد مــا ذهــب إليــا اهــور الناــاس وامليســرع أن ومــوعَ اجلمـ
موض َ املثن اهرس ملردس يف ا داء اللُّغويِّ العربيِّ نتواء أكانت ،يمـا عاعلـقُ
بالعالو الواةد م اجلسـد كرـوهلم :ملعـتُ رؤوسَ الكبعـني أم كانـت يف
املنيو مما لي لا علمة جبسد اإلنسان كروهلم :ض رةالَهُما وهـي مـ
ُنتَن العرب اليت درجوا عل النتلق با ومـد مسـمَها أبـو ةيـان ا ندلسـيت إىل
ميانتــيةل وساعي ـةلأ ،الريانتــية وعــم ُ مــا هــو اننــان م ـ يــيئني كالرلــب
وا نم والوجا والظهر وأما السماعية، :هي وعم ُ ما كان يف كـ ِّ يـيءل
منهما اننان كاليدع وا ذنني واليخذع ،إن وض َ اجلم موض َ الاثنيـة
ص علر ُد وإنما حييظ وص عراسُ عليا أما الغر ُ م وضـ اجلمـ موضـ َ
املثن أ ،هو املي ُ إىل الستهولة وكراهة اجامـاع وثنيـاني والارـارُبُ بـني الاثنيـة
واجلم ،اصننان ا ٌ و نهُم أَمنُوا ةدولَ اللب (.)2
( . )1الواة يف ،را اللغة :اب ،ارس

.196- 195 :

( . )2انظر ويوي هذه الظاهرس :اهرس الابادل اللغوي يف العربية :عايم الر،وع

:

.191 - 177
جملة العلوم العربية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

35

وذلـك

بناء عل ما وردم ،يرتجو مول اجلمهور م النااس وامليسرع
للا ج اآلوية:
أوصً :اإلااعأ إذ أا أكثـر الوـاابة وامليسـرع وعلمـاء اللغـة
أن ليظة (اإلصوس) يف اآلعة الكرميـة عـراد بهـا اننـان ،وـاعدا ةيـث بـين علـ
هذا اإلااع احلكـم العـرعي اليرهـي الـذي نـل علـ أن ا صـوع ،وـاعدا
حي بون ا م ع الثتلث وعَالُّونها إىل ال تسدُس.
نانيا :أن م نتن العرب اإلويان باجلم وهـم عروـدون املثنـ ومـد
جاء السماع بذلكأ كرولـا -وعـاىل ،( :-رـد صـغت ملوبكمـا) .ومـوهلم:
ض رةاهلما.
نالثـاً :الريـاس املــبين علـ علــة املعــابهة ةيــث وضــو مكــي كمــا يف
الاالي هذا الرياس وذكر عليا أمثلة م كلم العرب.
املسألة الثانية :وردعر مرج الالما.
ذكر أبو ةيان يف الباـر ووجيهـات كـثاس واعلـق بارـدعر الالـما والعارـد
إليــا منســوبة صب ـ عبــاس ومــد بلــع عــدد مــا وميــت عليــا يف البا ـر نيســة
وأربعني موضعا أو ووجيها ويف هذه الدرانتة ص عسعين أن أمم عل اي
هذه الاوجيهات لذا نتأعر نلنة مناذا ،اسب.
النموذا ا ول:
مال اهلل -وعاىلﱡﭐﱟﱠﱡ ﱢﱣﱤﱠ (نتورس الوا،ات).
جاء يف البار" :والظاهر عود الالما يف (م ييعَاا) عل نوح مالـا ابـ ُ
عَبـــاس وجماهــ ٌد وماـــادس والستـــدِّيت أَي :ممــ يـــاععا يف أصـــول الـــدع
والاوةيــد وإن اصاليــت يــرارعهما أَو اويــق أَكثرهمــا أَو ممــ يــاععا يف
الاولُّب يف دع اللا وموابرس املكذِّبني .وكان بـني نـوح وإبـراهيم أليـا نتـنة
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-عليهمـــا

ونتــاتمارة وأربعـــون نتــنة وبينهمــا مــ ا نبيـــاء هــود وصـــا
السلم .)1("-
عرش اب عباس أن الالما يف (ييعاا) عارد عل نوح ونسب هذا الرـول
صب عباس ابـ عليـة وأبـو ةيـان وأبـو زعـد الثعـال واملعنـ  :وإن مـ
ييعة نوح يف الدع والاوةيد إلبـراهيم( )2ومـد وا،ـق الزجـاا ابـ عبـاس
،يما روي عنا، .رال الزجاا :أي م ييعة نوح م أه ملاا ععين نوةاً(.)3
وعرش اليراء أن الالما يف (ييعاا) عارد عل حممد -صل اهلل عليا
ونتلم ، -رال :إنّ م ييعة ُماَمد إلبراهيم .عرول :عل دعنا
ومنهاجا ،هو م ييعاا وإن كان إبراهيم نتابرًا لا .وهذا مث مولا -
وعاىل  :-ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ (نتورس ع )
أَي :ذرعة م هو منهم  ،علها ذرعاهم ومد نتبراهم( .)4ومي يف ووجيا
مول اليراء :إن ا عرف أن املاأصر يف الزم هو ييعة للماردم ولك مد
جييء م الكلم عك ذلك ،رد وللق العِّيعة عل املاردم(.)5
وم يواهد ذلك مول الكميت (م اللوع ):
( . )1ويسا البار احمليط :أبو ةيان .350/7
( . )2احملــرر الــوجيز :ابـ عليــة  477 /4ويســا الباــر احملــيط :أبــو ةيــان 350 /7
ويسا الثعال  :اجلواهر احلسان .36 /5
( . )3معاني الرر ن وإعرابا الزجاا .308 /3
( . )4معاني الرر ن اليراء  388 /2احملرر الـوجيز  477 /4ويسـا الباـر احملـيط :أبـو
ةيــان  350 /7الــدر املوــون :الســمني احلل ـ  318 /9ويســا الثعــال  :اجلــواهر
احلسان .36 /5
( . )5احملرر الوجيز  478 /4ويسا البار احمليط :أبـو ةيـان  350 /7الـدر املوـون:
السمني احلل .318 /9
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()1

وما ليَ إص لَ أمحدَ ييعَة  ...وما ليَ إص مَععَبَ احلقِّ مَععَ ُ
ب
 ،ع ل أمحدَ  -وهم ماردِّمون عليا وهو واب هلم  -ييعةً لا مالا
اليراء .واملعروف أن العِّيعة وكون يف املاأصِّر(.)2
وا هر هنا أن الالـما راجـ إىل نـوح وهـذا مـا رجاـا أبـو ةيـان مـ
صاة ما ذهب إليا اليراء.
النموذا الثاني:
مال اهلل -وعاىل  :-ﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ

ﲔﲕﲖ ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﱠ (نتورس احلدعد).
جاء يف البار ةول الالما العارد يف مولا وعاىل (،ما رعوها)" :ومـال ابـ
َعباس وغاه :الالما للملو ك الذع ةاربوهم وأَجلوهم"(.)3
ومد ذكر يف ووجيا الالما العارد يف مولا -وعاىل ،( :-ما رعوها) عدس
ووجيهات ،ذكر أَن الالما يف (رَعَوها) عارد عل ما عاد عليا يف ابادعوها
وهو ضما الذع اوبعوه أَي :مل عرعوها كما جيب عل الناذر رعاعـة نـذرهأ
َنا عهد م اللا ص حي ت نكثا ومـد روي أن ابـ زعـد مـال :مل عـدوموا علـ
( . )1دعوان الكميت ب زعد ا نتدي

 517 :احملرر الوجيز :ابـ عليـة 478 /4

ويســا الباــر احملــيط :أبــو ةيــان  350 /7الــدر املوــون :الســمني احلل ـ 318 /9
اللباب :اب عادل .321 /16
( . )2الدر املوون :السمني احلل  318 /9اللباب :اب عادل .321 /16
( .)3ويسا البار احمليط :أبو ةيان .227 /8
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ذلك وص و،وه ةرا بـ غيـروا وبـدلوا وعلـ ورـدعر أَن ،ـيهم مـ رعـ
عكون املعنـ ، :مـا رعوهـا بـأاعهم .وروي أن ابـ عَبـاس وغـاه مـالوا:
الالــما للملــو ك ال ـذع ةــاربوهم وأجلــوهم .وروي أن الالــاا كَ وغــاه
مالوا :الالما لألصلف الذع جاءوا بعد املبادعني هلا(.)1
ومد ذكر اب جرعر اللربي يف نتيا ويساه لآلعـة الكرميـة أنـا روي أن ابـ
عبــاس مــال :كــان ملــو ك بعــد عيس ـ
()2

واإلجني ...

-عليــا الســلم  -بــدلوا الاــوراس

وهذا اخلـرب عؤعـد مـا نسـب صبـ عبـاس يف كـون الالـما ععـود

للملو ك الذع جاءوا بعد عيس .
النموذا الثالث:
مال اهلل -وعاىل

 :-ﱡﭐ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲﱳﱴﱵﱶﱠ (نتورس النبأ).
مــال أبــو ةيــان يف الباــر" :والظــاهر عــود الالــما يف (ص َعاَكَلمُــونَ) علـ
(الرتوحُ وَامللَاركَة)  .ومال اب عبـاس :عارـد علـ النـاس ،ـل عـاكلم أةـد إص
بإذن منـا وعـاىل ونلـق بالوـواب .ومـال عكرمـة :الوـواب :ص إلـا إص اهلل
أي :ماهلا يف الدنيا"(.)3

( . )1احملرر الوجيز :اب علية  270 /5ويسا البار احمليط :أبو ةيان .227 /8
( . )2ويســا اللــربي  203 /23ويســا ابــ كــثا  30 /8لبــاب الاأوعــ يف معــاني
الانزع  :اخلازن .253 /4
( . )3ويسا البار احمليط :أبو ةيان .407 /8
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ذكــر اب ـ عليــة أن اب ـ عبــاس مــال :الالــما يف (َعاَكَلمُــونَ) عارــد عل ـ
الناس صاصة والوواب املعار إلياأ ص إلا إص اهلل مال عكرمـة :أي :ماهلـا
يف الدنيا(.)1
املسألة الثالثة :انتم اجلن (اليلك) و (السبي ).
مال اهلل -وعاىل  :-ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ
(نتورس ع ).
جـاء يف الباــر(" :اليلـك) انتـمُ جـن مَـ علـيهم بــذلك وكـون اليلــك
مُــرادًا بــا اجلــن ُ مالــا اب ـ ُ عَب ـاس أَعالًــا والظــاهر أَن الالــما يف (لَهُــم) ويف
(ذُرِّعاوهم) عارد علـ يـيء واةـد ،ـاملعن أَنـاُ وعـاىل محـ ذُرِّعـات هـؤصء
وهم باؤهم ا مدمون يف نتيينة نوح -عليـا السـلم  -مالـا ابـ ُ عَبـاس
وااعة"(.)2
مال اهلل -وعاىل  :-ﱡﭐ ﲏ ﲐﲑﲒﱠ ( ،نتورس عب ).
جاء يف البار" :مال جماهد واحلس وعلاء واب عباس يف رواعـة أبـي
صا عنا :السبي العامت انتم اجلن يف هدش وضلل"(.)3
املنامعة:
ذكر العلماء والنااس وعرعياتل وةدودًا عدس صنتم اجلن وم أدهلا
عل املروود ما عأوي:
ذكر اب السراا أن انتـم اجلـن هـو "اصنتـم الـدال علـ كـ مـا لـا ذلـك
اصنتم ,وعاساوش اجلمي يف املعن  ,حنو :الرج  ,واإلنسـان ,واملـرأس واجلمـ
( . )1احملرر الوجيز :اب علية .429 /5
( . )2ويسا البار احمليط :أبو ةيان .323/7
( . )3ويسا البار احمليط :أبو ةيان .420 /8
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واحلمـــار والـــدعنار والــــدرهم والالـــرب ,وا كـــ  ,والنـــوم ,واحلمــــرس,
والويرس واحلس  ,والربو واي ما أردت با العموم ملا عايـق يف املعنـ
بأي ليظ كان ،هو جن "(.)1
ومال أبو إنتاا الثعل انتم اجلن  :وهو "انتم واةد وعدل عل أيـياء
كثاس كرولك :ةيوان وناس وحنوهما"(.)2
وذكر ابـ ععـي أنـا "مـا كـان داص علـي ةريرـةل موجـودسل ,وذواتل كـثاسل
ولريقُ ذلك أنّ اصنتـم امليـرد إذا دلّ علـ أيـياء كـثاس ودلّ مـ ذلـك علـ
ا مر الذي وم با وعابُاُ ولك ا يياء وعـاب ًها وامًّـا ةاـ عكـون ذلـك اصنتـمُ
اسًا لذلك ا مر الذي وم با الاعابُ ُا ،إنّ ذلك اصنتم عسمّ انتـم اجلـن
وهــو املاــواي أ كـــ(احليــوان) الوام ـ عل ـ اإلنســان واليــرس والثــور
وا نتد ،الاعابُا بني هذه ا يياء وم باحليـاس املوجـودس يف اجلميـ وكـذلك
إذا ملــت( :إنســانٌ) وم ـ عل ـ ك ـ ّ إنســان باعابــار اآلدَميّــة وكــذلك إذا
ملــت( :رجـ ٌ) ومـ علـ كـ ّ رجـ باعابــار الرجليّــة وهــي الذتكورعّــة
واآلدميّة"(.)3
أو هــو الــذي ص خيــالت بواةــد دون صــرَ مــ أ،ــراد جنســاأ كرجــ
وامـــرأس ودار وكاـــاب وةوـــان ومنـــا الالـــمار ُر وأســـاءُ اإليـــارس

( . )1ا صول يف الناو :اب السراا .111/2
( . )2الكعم والبيان :الثعل .180 /1
( . )3يــرح امليو ـ  :ابـ ععــي  91/1يف ا ص ـ ذكــر ا دميــة بــاهلمزس وهــذا صلــأ
والوواب ما أنبت يف امل .
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وا ســاءُ املوصــولة وأســاءُ العــرط وأســاءُ اصنتــايهام ،هــي أســاءُ
أجناسأ نها ص ختالت بيرد دون صر(.)1
ومد مح اب عباس كما جاء يف البار مولا -جـ جللـا ( -اليلـك)
عل أنا انتم جن وعزا هذا الرأي أعالاً إىل ابـ عبـاس ا لونتـي إذ جـاء
يف ويساه واملـراد باليلـك جنسـا  ...وإرادس اجلـن مروعـة عـ ابـ عبـاس
وجماهـــد والســـدي( )2واليليـ ـك هـــو الستـــي أو الســـيينة عكـــون واةـــدا
وااعــة وواةــده واعــا بليــظ واةــد وذكــر اللــربي والعــوكاني أنــا
عذكر وعؤنث ( )3وهذا ا رجو ،يا* .مال اب عليـة :وروي عـ ابـ عبـاس
ةمَلينا ذُرِّعاَهُم يف اليليك املعـاون أي :السـي املوجـودس يف
أعالا أن املراد أَنا َ
( . )1جـــام الـــدروس العربيـــة :الغلعـــين  108/1الناـــو الـــوايف :عبـــاس ةسـ ـ
.287- 286/1
( . )2ويسا ا لونتي .26/12
( .)3جمــاز الرــر ن :أبــو عبيــدس  162 /2معــاني الرــر ن :ا صي ـ  371/1ويســا
اللربي ، 273/3او الردعر :العوكاني .189/1
* «اليلك  ...والسي »  :و ،البخاري :اليليك وَاليَلَك واةدٌ وهي السيينة والستي ُ كذا
وم ـ لبعالــهم بالــم اليــاء ،يهمــا ونتــكون الــلم يف ا وىل و،ااهــا يف الثانيــة وآلصــرع
بياااني يف ا وىل وبالم نم نتكون يف الثانية ورجاا اب الاِّني ومال ا ول واةدٌ والثاني
ا ـ ٌ مث ـ أَنتَ ـدل وأنت ـدل .ومــال عيــا ٌ ولبعالــهم بالــم نُــم نتــكون ،يهمــا ايعًــا وهــو
الوواب واملراد أَن اجلمـ والواةـد بليـظ واةـ لد ومـد ورد ذلـك يف الرـر ن ،رـد مـال يف
جرَع َ بهم" والذي
الواةد يف "اليليك املعاُون" ومال يف اجلم "ةَا إذَا كناُم ،ي الييليك وَ َ
يف كــلم أبــي عُبيــدسَ اليليــك واةـدٌ واـ ٌ وهــي الســيينة والستــي ُ وهــذا أَوضــو يف املــراد
(انظر، :او الباري :اب ة ر .)352- 351 /8
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بين دم إىل عوم الريامة(.)1
وذكر الرري أن اليلك لام مولني :الرول ا ول :اليلك نتيينة نُوح
واملعن  :و عة ه مكةَ أَنا محلنا ذرعة الررون املاضيَة (،ي اليليـك املعـاون)
،الالماان خماليان عند علي ب نتليمان ا صي كما ةكـ الناـاس( .)2مـال
النااس، :سمعت علي ب نتليمان عرول :الالماان خماليان واملعن  :و عـة
ه مكة أنّا محلنا ذرعات مـوم نـوح يف اليلـك( .)3الرـول الثـاني :الالـماان
ايعًا ه مكةَ عل أَن عكونَ ذُرِّعاوُهم أَوصدَهم وضُعياءَهم ،اليلك علـ
الرـول الثــاني عكـونُ اسًـا لل ـن صَبـرَ جـ وعــز بلليـا وامانانــا أَنـاُ صلــق
السي حيم ،يها م عَوعُبُ عليا املعي والركـوبُ مـ الذمـة والالتـعياء
،يكونُ الالماان عل هذا مايرني( .)4مال النااس :هذا مول ةس (.)5
ومال اب جزي :واليلك هنا حيامـ أن عرعـد بـا جـن السـي أو نتـيينة
نوح -عليـا السـلم  -وأمـا الذرعـةأ ،ريـ  :اآلبـاء الـذع محلـهم اهلل يف
نتـيينة نــوح -عليــا الســلم  -وسـ اآلبـاء ذرعــة نهــا ونانتــلت مــنهم
وهذا بعيد وا هر أنا أراد باليلـك جـن السـي ،ـيعين جـن بـين دم
وإمنا صل ذرعاهم بالذكر نـا أبلـع يف اصمانـان علـيهم و ن ،يـا إيـارس إىل
مح أعرابهم إىل عوم الريامة (.)6
( . )1احملرر الوجيز :اب علية .455 /4
( . )2انظر :ويسا الرري ، 34/15او الردعر :العوكاني .426/4
( . )3إعراب الرر ن :النااس .396 /3
( . )4انظر :ويسا الرري ، 34/15او الردعر :العوكاني .426/4
( . )5إعراب الرر ن :النااس .396/3
( . )6الاسهي لعلوم الانزع  :اب جزي .183/2
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نلاظ مما وردم أن اليلك انتم لل ن أ وهذا رأي اب عباس كما ذكر أبو
ةيان وا لونتي واملعن أنـا جـ جللـا جعـ السـي يف بـين دم إىل ميـام
الساعة حيم ،يها م حيم مـ بـين دم وذرعـاوهم وهـذا أبلـع يف اصمانـان
عليهم و،يا إيارس إىل محـ أعرـابهم إىل عـوم الريامـة وهـذا املعنـ وصـيا
النااس باحلس ومد وا،را يف هذا الرأي الرري وهذا الـرأي هـو ا هـر
عند اب جزي وهذا ما أمي إليا.
(السبي ) يف مولا -وعاىل  -اآلنم الذكر انتم جـن أ أي :يف هـدش
وضلل وهذا الرـول نسـبا أبـو ةيـان صبـ عبـاس ونسـب ابـ عليـة هـذه
الرواعــة جملاهــد ،ر ـط .مــال :ومــال جماهــد :أراد الســبي عامــة انتــم اجلــن يف
هدش وضلل أي :عسر موما هلذا وموما هلذا(.)1
مما وردم ،هذه املسألة ووم إىل مالية هامة وهي أن موللو انتم اجلـن
كـــان معرو،ـــا يف ومـــت مبكـــرأ إذ نســـب ذكـــره إىل ابـ ـ عبـــاس وجماهـــد
واحلس

وعلاء وهذه مالية وأصيلية هامة هلذا املوللو وهذا عـدل علـ

معر،ــة وانتــعة باللغــةأ ن انتــاررار املو ـللو عــدل عل ـ ملمــو م ـ ملمــو
نالوا اليكر اللغوي.
املسألة الرابعة :انتم اإليارس (ذلك)أ اإليارس بامليرد إىل اننني.
مال اهلل –وعاىل :-

ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ

ﱝﱞﱠ (نتورس هود).

( . )1احملرر الوجيز :اب علية  439- 438/5الايسا الونتيط :الزةيلي .2824/3
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جاء يف البار :مال اب عباس" :اإليارس بذلك إىل اصصـالف والرمحـة
معًا ،يكون عل هذا أيا بامليرد إىل اننني كرولاَ ﴿ :ع َو ُۢان بَ نيََۡ َٰذَ ِلي َ ﴾ (نتـورس
والبكر"(.)1
البررس م اآلعة )68 :أي :بني اليار
ذلك :انتم إيـارس مركـب مـ نلنـة أليـا أ ذا والـلم والكـاف .ومـد
،و العلماء الرـول يف الـدصصت احملاملـة لــ(ذلك)أ وجممـوع مـا ذهبـوا إليـا
نلنة أموال ويويلها عل الناو اآلوي:
أوصً :ذكر كـ مـ املـربد وابـ السـراا أن ذا انتـم مـبهم عرـ علـ كـ
ييءل(.)2
نانياً :مال ا زهري :أصربني املنذري ع أبي اهليثم أنا مال :ذا انتـم كـ
معار إليا معاع عراه املاكلم واملخايـب .مـال :واصنتـم منهـا (الـذال) وةـدها
مياوةة .ومالوا :الـذال وةـدها هـي اصنتـم املعـار إليـا وهـو انتـم مـبهم ص
ععــرف مــا هــو ةاـ عيســر مبــا بعــدهأ كرولــك :ذا الرجـ ذا اليــرس ،هــذا
ويسا (ذا)  .ونوبا ور،عا وصيالا نتواء .مال :وجعلـوا ،ااـة الـذال ،رمـاً
بــني الاــذكا والاأنيــث كمــا مــالوا :ذا أصــو ك .ومــالوا لألنثـ  :ذي أصاــك
،كسروا الذال يف ا نث وزادوا م ،ااة الذال يف املذكر أليـا ومـ كسـروها
لألنث عاء وأضاف اب منظور والزبيدي ملا ذكـره ا زهـري :ومـد وـزاد الـلم
للاأكيد، .يرال ذلك والكاف للخلاب و،يها دلي عل أن املعار إليا بعيد
وص موض هلا م اإلعراب(.)3
( .)1ويسا البار احمليط :أبو ةيان .273 /5
 )2(.املراالب :املربد  145/2ا صول يف الناو :اب السراا.115/1
( .)3وهذعب اللغة :ا زهري  32/15لسان العرب :ابـ منظـور 450- 449/15
واا العروس :الزبيدي .422 /40
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نالثاً :ذا انتمٌ ععار با إىل املذكر امليرد عامل أو غا عامـ وإن ننّيـت ذا
ملت ذان واجلم أوصء م غا ليظا، .إن صايبـت جئـت بالكـاف ،رلـت:
ك ،اللم زاردس وهي ةـرف دال علـ املبالغـة يف البعـد وـزاد مبـ
ذا كَ وذَل َ
الكاف والكاف للخلاب و،يها دلي ٌ عل أن ما عومأ إليا بعيدٌ (.)1
وعلةظ أن الرأعني ا ول والثاني ماراربـان إص أن ا ول جـاء جممـل وجعـ
(ذا) أعمأ لذا ميك عد الرأي الثاني مبنزلة الاوضيو والعرح للرأي ا ول.
ومد ،و العلماء الرول يف انتم اإليارس (ذا) إذا أحلرت با كـاف اخللـاب
(ذلك) ،ذكروا نلنة راء وهي:
أةــدهما :ولارــا كــاف ةر،يــةأ ن أســاء اإليــارس ص والــاف وهــذه
الكاف واورف وورف الكاف اصسية غالبـا لياـبني بهـا أةـوال املخايـب مـ
اإل،راد والاثنية واجلم والاذكا والاأنيث ،ايـاو للمخايـب ووكسـر
للمخايبــة وواو ـ بهــا علمــة الاثنيــة واجلمعــني ،ارــول :ذا كَ وذا ك
وذاكما وذاكم وذاك وهذا يف غالب اللغات ومايق عليـا عنـد اهـور
النااس(.)2
( . )1الوااح :اجلوهري  2550/6خماار الوـااح :الـرازي

 111 :الكنـال:

ياهنعاه  261/1إرياد السالك إىل ة أليية اب مالك :ابـ مـيم اجلوزعـة 136/1
يرح اب عري عل أليية اب مالك :اب عري  130/1الناـو الـوايف :عبـاس ةسـ
.322/1
( . )2وسهي اليوارد ووكمي املراصد :اب مالك

 40 :يرح الاسهي  :ابـ مالـك

 245 /1الاــذعي والاكميـ  :أبــو ةيــان  200 /3اجلنـ الــداني :املــرادي

92

يرح الاسهي املسـم « هيـد الرواعـد بعـرح وسـهي اليوارـد» :نـا ر اجلـي 807/2
يرح الاورعو عل الاوضيو أو الاورعو مبالمون الاوضـيو يف الناـو :صالـد ا زهـري
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أما الثـاني، :رـالوا :ودون هـذا -الـرأي ا ول  -أن ويـاو يف الاـذكا
ووكسر يف الاأنيث وص ولارها علمة وثنية وص ا (.)1
الرأي الثالث :وهو أن كاف املخايب وياو مللرا وعرود بها مللق
اخللاب وص ولارها علمة وثنية وص ا

وحياملهما مولا -وعاىل :-

ﱡﭐﲃﲄﲅ ﱠ (نتورس البررس م اآلعة )232:ومولا -وعاىل

َٰ ﴿:-ذَ ِل َ

خ نَۡ ٞر لَّك نم ﴾ (نتورس اجملادلة م اآلعة .)2()12 :مال الزجاجي" :واعلم أن
(الكاف) مد جتيء يف مث هذا موةدس يف اصننني واجلم  ,ورت ك عل أص
اخللاب وهي لغة"(.)3

 145 /1همـ اهلوامـ  :الســيويي  300/1ةايــية الوــبان علـ يــرح ا اــون
ليية اب مالك :الوبان .206 /1
( . )1اجلن الداني :املرادي

 92يرح الاورعو عل الاوضيو أو الاورعو مبالمون

الاوضــيو يف الناــو :صالــد ا زهــري  145 /1هم ـ اهلوام ـ  :الســيويي 302/1
ةايية الوبان عل يرح ا اون
( . )2اجلن الداني :املرادي

ليية اب مالك :الوبان.206 /1

 92يرح الاورعو عل الاوضيو أو الاورعو مبالمون

الاوضـيو يف الناــو :صالــد ا زهــري  145 /1ةايـية الوــبان علـ يــرح ا اــون
ليية اب مالك :الوبان 206 /1ضياء السالك :الن ار (141/1هام .(3
( . )3اجلم يف الناو :الزجاجي

 269وانظر :يرح ا الزجاجي :اب صروف

 1067 /2الاــذعي والاكمي ـ يف يــرح كاــاب الاســهي  :أبــو ةيــان  200/3اجلن ـ
الداني :املرادي

.92 :
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ومال اب مالك" :ومد عغين ذلك ع ذلكم"( .)1مال -وعاىل

 :-ﱡﭐ ﱮ

ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱠ (نتورس البررس م اآلعة )85 :ومولا -
()2

وعاىل ( :-ذَلكَ صَيرٌ لَكم) أغن (ذلك) ع (ذلكم)

ومد عرب عليا

أبو ةيان برولا :وما ذكره املونم م أن الكاف املذكورس وغين ع الكاف
وامليم ولي
املثن

خماوًا إغناؤها بذلك ب لغة للعرب عكايون يف صلاب
()3

واجملموع واملؤنث خبلاب امليرد املذكر إذا كان م انتم اإليارس

ومد اةاج لذلك برول الزجاجي السابق.
ومد نر النيليّ جواز ،او كاف اخللاب يف ذلك كلّا مـال" :إنّ ذلـك نرلـا
الثرــات مـ غــا إحلــا علمــة وثنيــة وص اـ وص غــا ذلــك بـ عيــرد
وعذكّر عل ك ةال"(.)4
مال السيويي" :ويف الكاف لغة أصرشأ وهي اصماوار عليهـا بكـ ةـال
مـ غــا إحلـا علمــة وثنيــة وص اـ وركــا هلــا علـ أصـ اخللــاب كمــا
خيايب امليرد املذكر(.)5

( . )1وسهي اليوارد ووكمي املراصد :اب مالك

 40 :يرح الاسهي  :ابـ مالـك

.245 - 244/1
( . )2الاــذعي والاكميـ يف يــرح كاــاب الاســهي  :أبــو ةيــان  200/3يــرح الاســهي
املسم « هيد الرواعد بعرح وسهي اليوارد» :نا ر اجلي .808 - 807/2
( . )3الاذعي والاكمي يف يرح كااب الاسهي  :أبو ةيان . 201- 200/3
( . )4الكنال يف ،ين الناو والورف :ياهنعاه 262/1
( . )5هم اهلوام  :السيويي .302 300 /1
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والرأي الثالث عدل أن أنتم اإليـارس (ذلـك) ليـظ مـبهم غـا خمـالأ بـ
معرت ك عولو جلمي أنواع العدد واملعار إليا وةـده هـو الـذي حيـدد الدصلـة
نتواء أكانت للميرد أم املثن أم اجلم مذكرا أم مؤنثـا عـاملً أم غـا
عام وهذا ما وجا با اب عبـاس وهـذا عـدل علـ معر،اـا بعلـوم العربيـة
ولغـــات العـــرب إذ عـــرش أن انتـــم اإليـــارس (ذلـــك) عـــدل أو ععـــا إىل
اصصالف والرمحة أو جمموع اصصـالف والرمحـة وهـذا الرـول أنتـنده
اب علية وأبو ةيان والسمني احلل وابـ عـادل صبـ عبـاس( )1ومـد وا،ـق
اب عباس يف هذا الاوجيا اليراء والزجـاا ،ـذهبا إىل أن (ذلـك) ععـا إىل
السعادس والعراءأ أي :صلرهم للسعادس والعراء وأضاف اليراء أنا عرـال:
للصــالف والرمحــة(، )2هــو عنــدهم ععــا إىل انــنني ومــد وــبني أن هــذا
الاونت يف اصنتاخدام لغة م لغات العرب ومد جتلت هـذا اللغـة واضـاة يف
الررءان الكرعم م صلل ما وجا با اب عباس وكذلك ما ذكره العلمـاء مـ
عات كاب مالك وأبي ةيان.
وذهــب ااع ـة إىل أن (ذلــك) ععــا إىل اصصــالف ،اســب( )3وذهــب
صرون إىل أن (ذلك) ععا إىل الرمحة ،اسب( .)4وهـذا الاوجيـا ميكـ محلـا
( . )1احملــرر الــوجيز :اب ـ عليــة  215 /3الباــر احملــيط :أبــو ةيــان  273 /5الــدر
املوون :السمني احلل

 427 /6اللباب :اب عادل .600 /10

( . )2معاني الرر ن  :اليراء  31 /2معاني الرر ن وإعرابا :الزجاا .84/3
( . )3بــاهر الربهــان :بيــان احلــق  689 /2الــدر املوــون :الســمني احلل ـ 427 /6
اللباب :اب عادل 600 /10
( . )4معاني الرر ن وإعرابا :الزجاا  84/3باهر الربهان :بيان احلق  689 /2الـدر
املوون :السمني احلل  427 /6اللباب :اب عادل 600 /10
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عل ـ الــرأي ا ول عل ـ ا ص ـ يف اخللــاب ونســالي محلــا عل ـ الوجــا
الثالث م باب السعة.
ومما وردم جند أن ما مالا اب عباس ووا،را ،يـا اليـراء والزجـاا عانـاول
مالــية الدصلــة الناوعــة لـــ(ذلك) ،هــي يف هــذه اللغــة انتــم إيــارس مــبهم صــا
للدصلة أو اإليـارس إىل كـ يـيء معـرت ك جلميـ أنـواع العـدد واجلـن أ
العام أو غا العام ةيث ص عاعني مدلول (ذلك) وعزول إبهامـا إص مـ
املعار إليا.
ومد عرب أبو ةيان عل مول اب عباس برولـا،" :يكـون علـ هـذا أيـا
()1
والبكـر"
ك) أي :بـني اليـار
بامليرد إىل انـنني كرولـا (عَـوَانٌ بَـي َ ذلـ َ
ووعريب أبي ةيان ععاجل مالية أصرش مغاعرس ملا نتبق منامعـاا وهـي أن امليـرد
مد عدل عل الاثنية وهي اهرس عامة لـدلَ عنهـا ةبـة مـ العلمـاء ا وارـ
الكبارأ كاب ،ـارس وأبـي منوـور الثعـال ِّ وابـ املـؤدِّب وابـ ععـي َ
ـي وابـ ـ عريـــ
وابـ ـ عويــــور وابـ ـ مالـــك وأبـــي ةيـــان ا ندلســ ِّ
تيويي والبغداديِّ( )2وغاهـم ,ووزصـر ا يـعارُ العربيـة
ركعي والس ِّ
ِّ
والز
( .)1ويسا البار احمليط :أبو ةيان  273 /5انظر :املساعد عل وسهي اليوارـد :ابـ
عري .191/1
( . )2عنظــر :دمــارق الاوــرعم :اب ـ املــؤدب
، 249را اللغة :أبو منوور الثعال
 212 :3ضــرارر العــعر :اب ـ عوــيور

 81 :الوــاة  :اب ـ ،ــارس

:

 268- 267 :يـرح امليوـ  :ابـ ععـي
 251 :يــرح الاســهي  :اب ـ مالــك /1

 109الاذعي والاكمي  :أبو ةيان  79 70 /2املساعد عل وسهي اليوارد :ابـ
عري  74- 72 :1يـرح الاسـهي املسـم « هيـد الرواعـد بعـرح وسـهي اليوارـد»:
نــا ر اجلــي  413/1الربهــان :الزركعــي  240 :2هم ـ اهلوام ـ  :الســيويي /1
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والرــر نُ الكــرعمُ واملنثــورُ العربـيت الرــدعمُ با مثلــة والعــواهد الدالــة علـ
اناعار هذه الظاهرس وييوعها يف الارال اللُّغويِّ الردعم.
ومد ذكر العلماء يواهدَ وا،ر ًس عل وض امليرد موضـ املثنـ مـ الرـر ن
الكــرعم واملنظــوم واملنثــور وم ـ العــواهد عل ـ انتــاخدام انتــم اإليــارس
للميــرد داص علـ اصنــنني مولــا -وعــاىل ( :-عَــوانٌ بــني ذلــك) أي :بــني
والبكر .مال اب مالك :ومد ععار مبا للواةد إىل اصننني(.)1
اليار
وم العواهد الععرعة عل انتـم اإليـارس للواةـد داص علـ اصنـنني مـول
أبي ملبة اهلذلي (م البسيط):
()2
إن الريادَ وإن الغَي يف َمرَن  ...بك ذلك عأويك اجلدعدان
مال :ذلكأ وهو عرود الرياد والغي.
ومال العاعر :عبد اهلل ب الزِّبَعرَش (م الرم ):
()3
ك َوج ٌا َو َمَب
إن للخا وللعرِّ مدًش  ...وكل ذَل َ
 195- 194اإلوران :الستـيويي  1518 :4معـرت ك ا مـران :الستـيويي 193 :1
املزهر :الستيويي  334 /1صزانة ا دب :البغدادي . 537- 536 :7
( . )1وسهي اليوارد ووكمي املراصد :ابـ مالـك

 40يـرح الاسـهي  :ابـ مالـك

 249- 248 /1الاــذعي والاكمي ـ  :أبــو ةيــان 206/3أ 209- 208املســاعد
عل وسهي اليوارد :اب عري  191- 190 /1يرح الاسهي املسم « هيد الرواعد
بعرح وسهي اليوارد» :نا ر اجلي . 813- 812/2
( . )2دعوان اهلذليني  39 /3يرح الاسهي  :اب مالك  249 /1الاذعي والاكميـ :
أبو ةيان  209 /3يرح الاسهي املسم « هيد الرواعد بعرح وسهي اليوارد» :نـا ر
اجلي .813/2
( . )3امليو ـ  :الزخمعــري

 119 :مياــاح العلــوم  :الســكاكي

 132 :يــرح
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أي :وكل ذعنك(، .)1انتم اإليارس هنا أيا با إىل اننني إىل اخلا والعرأ
لذا صو إضا،اا إىل كل ،هو وإن كان ميردا يف الليظ ،هو مثن يف املعن .
ومد ذكرت يواهد كـثاس مـ املسـموع علـ جمـيء امليـرد داص علـ املثنـ
صارا باب أساء اإليارس ومما جاءَ يف الرر ن الكرعم ما عأوي:
 - 1مالَ -وعاىل :-ﱡﭐ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ
(نتورس الععراء) ،موي ُ العاهد يف مولا -وعاىل  -يف ليظة (رنتول)
وهي ميردس ووعم ُ مونت

وهارون ،امليردُ هنا مامَ مرامَ املثن

هذا اب ُ املؤدِّب والزركعيت واب ُ عري

،أياروا إىل أن اصننني عُعَبرُ عنهما

بليظ الواةد وذكر حممود نتليمان عاموت أن املروودَ مونت
 - 2مالَ –وعاىل
ﱇ ﱈﱠ

ومد ذكرَ

وأصوهُ(.)2

:-ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

(نتورس مرع ) وذكرُ كابُ الايسا أن اب َ عباس مال:

الاســهي صبـ مالــك  240 /3يــرح الكا،يــة العــا،ية :ابـ مالــك  930 /2الاــذعي
والاكمي  :أبو ةيان  209 /3ووضيو املراصد واملسـالك :املـرادي  810 /2أوضـو
املسالك إىل أليية اب مالـك :ابـ هعـام  125 /3املسـاعد علـ وسـهي اليوارـد :ابـ
عريــ  192 /1املراصـــد الناوعـــة :العـــيين  1334 :3ضـــياء الســـالك إىل أوضـــو
املسالك :الن ار .345/2
( . )1الاذعي والاكمي  :أبو ةيان  209 /3املساعد عل وسـهي اليوارـد :ابـ عريـ
.192 /1
( . )2عنظر :دمارق الاورعم :اب املؤدب

 81 :الزركعـي :الربهـان - 240 :2

 241املســاعد عل ـ وســهي اليوارــد :اب ـ عري ـ 74- 73 :1
الويع الور،ية :عاموت

52

.21 :

راء اب عباس وووجيهاوا الناوعة يف ويسا البار احمليط "درانتة وصيية لليلية"
د .عايم يالب عبد السلم الر،وع

ــاهرس الااوع ـ يف

رةلة إىل اليم

ورةلة إىل بورش ومال :عرةلون يف الويم إىل اللارم

للا ارس ونتارر أغراضهمأ
والظ ت وعرةلون يف العِّااء إىل مكةَ ِّ
ةيثُ املاءُ ِّ
،هاوان رةلاا العِّااء والويم .ومال الزخمعريت :وأراد رةليت العِّااء
والويمأ ،أ،رد م اإللباس(.)1
أما ع هدي الـن ِّ – صـل اهلل عليـا ونتـلمَ – ،رـد اةـاج ابـ ُ عوـيور
لتَ عنوان (إبدال امليرد م الاثنية ووضعا موضـعَاُ) برولـا – عليـا السـلمُ
– "(إن لعَينكَ ةراً) عرعدُ لعينيك"( .)2ونلت احلدعث كما رواهُ البيهرـيت، :عـ
مــال :مــال رنتــولُ اهلل  -صــل اهلل عليــا
عبــد اهلل ب ـ عمــرو ب ـ العــا
ونتلمَ " :-عا عبدَ اهلل أمل أصرب أنك ووومُ النهارَ وورومُ اللي َ" .مليتُ :بل .
مالَ،" :ل ويع أ إنك إذا ،علـتَ ذلـك ه مـت عينـا ك ونيهـت نيسُـك إن
لعينكَ ةرًا ولنيسك ةرًا و هلك عليك ةراً صم وأ،لر ومم ومن"(.)3
ض َ امليردَ موض َ املثن كمـا
و إذ وَ َ
،موض ُ العاهد يف هذا احلدعث واض ٌ
ذكرَ اب ُ عويور ،املروودُ يف (لعينك) :لعينيك.
أما العِّعرُ العربيت اليويوُأ ،ذكر العلماءُ أيعاراً كثاسً جاء ،يها امليردُ داصً
عل املثن ومؤدِّعاً و ي َياَ ُا ومد بوبَ العلماءُ هذه العواهدَ لتَ (باب امليرد
الذي عرادُ با املثن )أ كاب ،ـارس وأبـي منوـور الثعـال ِّ وابـ عوـيور
( . )1عنظــر :الكعــاف :الزخمعــري  437 /6احملــرر الــوجيز :اب ـ عليــة 525 /5
ويسا البار احمليط :أبو ةيان  515/8مسار الناو والورف يف ويسا الباـر احملـيط:
عبد احلميد السيد .45 /3
( . )2ضرارر الععر :اب عويور

.251 :

( . )3السن الكربش :البيهري .24 :3
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تيويي وغاهـم وممـا جـاءَ يف العِّـعر علـ هـذه
ندلسي والس ِّ
ِّ
وأبي ةيان ا
الظاهرس ما عأوي:
 - 1مالَ العاعرُ (م اللوع ):
ةَمامَةَ َب يل الوادعَي َورَنمي نتَرا ك م َ ال ُغرِّ الغَوادي مَلاُها(*)1
موضـ ـ ُ العـــاهد هنـــا يف مولـــاَ( :بليـ ـ ) ،هـــو ميـــردٌ أضـــاَ،اُ إىل املثنـ ـ
(الــوادعَي ) ،وض ـ امليــردَ موض ـ َ املثن ـ وهــو عرع ـدُ كمــا عرــولُ أبــو ةيــان
ا ندلسيت( :بلنَي الوادعَي )( )2ومال نـا ر اجلـي " :ةرـا أن عرـول :بلـين
الوادعنيأ ن لك واد بلناأ ،انتاغن بالواةد ع الاثنية"(.)3
 - 2مالَ العاعرُ ( م اللوع ):
()4
ال بوَارَاء َ،ليج َلاَا وَكيَان
إذَا َذ َكرَت عَيني الزمَانَ الذي مَ َ
( . )1عنظــر :الاــذعي والاكمي ـ  :أبــو ةيــان  71 /2ويســا الباــر احملــيط :أبــو ةيــان
( 515/8ذكــر العــلر ا ول( يــرح الاســهي املســم « هيــد الرواعــد بعــرح وســهي
اليوارد» :نا ر اجلي  4849 /9مسار الناو والورف يف ويسا البار احمليط :السيد
( 45 :3ذكر العلر ا ول).
* ونسـبُ بعـضُ الكاـب هــذا البيــت إىل ووبـة بـ احلمَيِّـر اخليــاجيأ إذ عــذكر هـذا البيــت ضــم
موــيدس ماهلــا يف ليل ـ ا صيليــة انظــر :ا غــاني :أبــو اليــرا ا صــيهاني 198 /11 :العــعر
والععراء :اب مايبة  446 - 445 /1ا مالي :الرالي .131 - 130 88 - 87 /1
( . )2عنظر :الاذعي والاكمي  :أبو ةيـان  71 /2ويسـا الباـر احملـيط :أبـو ةيـان /8
 515مسار الناو والورف يف ويسا البار احمليط :السيد .45 :3
( . )3يرح الاسهي املسم « هيد الرواعد بعرح وسهي اليوارد» :نا ر اجلي .4849 /9
( . )4عنظر :الواة  :اب ،ارس

، 249 :رـا اللغـة :أبـو منوـور الثعـال

:

 268يــرح الاســهي  :اب ـ مالــك  110 /1الاــذعي والاكمي ـ  :أبــو ةيــان 80/2
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موض ُ العاهد هنا يف مولا( :عَيني) ،املروـودُ :عينـايَأ بدصلـة مولـا:
( َلاَا وَكيَان) مال الستيوييت" :أي :عينايَ"(.)1
وذكر البغداديت "أنك ورولُ :رأعاُاُ بعيين وسعاُاُ بأذني ومـا نتـعت يف
ذا ك مدمي، .إن ملتَ :بعينَي وأذنـي ومـدمي ،ثنيـتَأ ،هـو ةـقت الكـلم
م وأكثرُ انتاعماصً"(.)2
وا ولُ أص ت
ومال ،اوُ اهلل نتليمانُ" :إن الاعباَ ع املثن بامليرد عُرفٌ لغَويٌّ مدعمٌ"(.)3
ويف ضــوء الاالي ـ الســابقأ ،ــإن رأي اب ـ عبــاس ميك ـ أن عــدرا لــت
مسألة جميء انتم اإليارس صـاحلا جلميـ العـدد وميكـ أن حيمـ علـ ويسـا
أبي ةيان وما عرب با مـ أن امليـرد عـدل علـ املثنـ ومحلـا علـ الـرأي
ا ول أوىلأ نا ا هر أما الرأي الثاني ،هو مارم عل الاأوع .
املسألة اخلامسة  :جميء انتم اإليارس (ولك) مبعن (هذه).
مال اهلل -وعاىل  :-ﱡﭐﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱠ (نتورس
عون ).
جاء يف البار" :انتاعم (ولكَ) مبعن (هذه) واملعارُ إليا ةاضرٌ مرعبٌ
مالاُ اب ُ عباس واصاارهُ أَبو عبيدسَ، .ري  :عاتُ الرر ن .ومي  :عاتُ الستور

يرح الاسهي املسـم « هيـد الرواعـد بعـرح وسـهي اليوارـد» :نـا ر اجلـي 415/1
همـ اهلوامـ  :الســيويي  195 /1صزانـة ا دب :البغــدادي (556 :7مل أعثــر علـ
مار البيت(.
( . )1هم اهلوام  :السيويي .195 /1
( . )2البغدادي :صزانة ا دب .555- 554 :7
( . )3ا نتلوبية :نتليمان

.244 :
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اليت وردم ذكرها يف مولا :ﱡﭐ ﳅ ﳆ ﳇ ﱠ ( نتورس الاوبة م اآلعة:
 )124ومي  :املعار إليا هو الراء ،إنها كنُوزُ الرر ن وبها العلومُ اليت
انتاأنرَ اللاُ بها .ومي  :إيارس إىل ما والمناا الستورس م اآلعات"

(.)1

عرش ابـ عبـاس كمـا جـاء يف الباـر أن انتـم اإليـارس (ولـك) يف مولـا -
وعاىل  -جاء مبعن (هذه)أ ن املعار إليا ةاضر مرعب ونسب هـذا الـرأي
صب عباس أعالا أبو اليرا اجلـوزي( .)2مـال أبـو عبيـدس" :جمازهـا :هـذه عـات
الكااب احلكيمأ أي :الرـر ن"( .)3ومـد ذكـر بعـض امليسـرع أن (ولـك) مبعنـ
(هــــذه) كــــاب أبــــي زمــــنني والنيســــابوري والرــــري وابــ ـ عــــادل
والعــوكاني( .)4مــال العــوكاني" :ومي ـ  :ولــك مبعن ـ هــذه أي :هــذه ع ـاتُ
الكا ـاب احلك ـيم وهــو الرــر ن وعؤعِّــد كــون اإليــارس إىل الرــر ن أَنــا مل جيــر
للكاب املاردّمة ذكر وأَن احلكيم م صيات الرر ن ص م صيات غاه"(.)5
وذكر ملرب ع اب عباس أن انتم اإليارس (ولك) مبعن (هذه) يف مولـا
وعــاىل َ ﴿ :-و َمييت لِ نك ي َ بَِۡ ِمۡنِ ي َ َََٰٰمو َى ي َٰ  ( ،﴾١٧نتــورس يــا)( )6وك ـذلك( . )1ويسا البار احمليط :أبو ةيان .126 /5
( . )2زاد املسا يف علم الايسا :أبو اليرا اجلوزي .314/2
( . )3جماز الرر ن :أبو عبيدس  272/1الايسا البسيط :الواةدي .115/11
( . )4ويســا الرــر ن العزعــز :ابــ أبــي زمــنني  243 /2الايســا البســيط :الواةــدي
 115/11الايسا الونتيط :الواةـدي  538/2ويسـا الرـري  305 /8اللبـاب:
اب عادل، 252/10او الردعر :العـوكاني ، 480 /2ـاوُ البيـان يف مراصـد الرـر ن:
الرنوجي  9 /6الايسا الونتيط :الزةيلي .938/2
(، . )5او الردعر :العوكاني ، 480 /2اوُ البيان يف مراصد الرر ن :الرنتوجي .9/6
( . )6معك إعراب الرر ن :مكي  18 /2املونتوعة الرر نية :ا بياري .279/4
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وممـا نتـألا عنـا ﴿ :ا ٓل ٓيم َٰ ١ذَ ِلي َ

ذكر املربد أن نا ،ب ا زر نتأل اب عبـاس
نٱل ِك َٰت َب ََل َر نَٰ َۛ َب فِۡ َۛ ِه هدى ِل نكمتَّقََِۡ ( ﴾٢نتورس البررس)، .رال اب عباس :وأوعلـا:
هذا الرر ن .مال املربد :هكذا جاء وص أةيـظ عليـا يـاهداً عـ ابـ عبـاس
وأنـــا أةســـبا أنـــا مل عربلـــا إص بعـــاهد ..معنـــاه :هـــذا الكاـــاب الـــذي كنـــام
واومعونا(.)1
ومــد ذكــر الناــاس أن انتــم اإليــارس (ولــك) عــأوي مبعنـ (هــذه) كــاليراء
وأبي عبيدس وأبي بكر ا نباري وأبي الربكات ا نباري ومـ اآلعـات الـيت
وجهها العلماء عل ذلك مولا -وعاىل َ ﴿ :-و َمت لِ نك َ ِبَۡ ِمۡنِ َ َََٰٰمو َى َٰ ﴾١٧
(نتورس يا) .مال اليراء( :ولك) مبعن (هذه)( .)2ومال أبو الربكـات ا نبـاري:
الاردعر ،يا :أي ييء هذه بيمينك و(ولك) مبعن (هذه) كما عكون (ذلك)
مبعن ـ (هــذا)(، )3ن ــد أن كــل م ـ اليــراء وأبــي عبيــدس وا نبــارعني مــد
وا،روا اب عباس ،يما ذكره يف مولا -وعاىل .-
ومد لدل اب مالك ع وموع أساء اإليارس موم بعالها ،رال :ومد
عنوب ذو البعد ع ذي الررب لعظمـة املعـا كرولـا -وعـاىل َ ﴿ :-و َميت لِ نكي َ
ى ي َٰ ( ﴾١٧نتــورس يــا) أو لعظمــة املعــار إليــا حنــوَٰ ﴿ :ذَ ِلكييم َّ
ٱُ
ِب َۡ ِمۡنِ ي َ َٰ ََٰمو َ
( . )1الكام  :املربد  166 /3صزانة ا دب .439 /5
( . )2معاني الرران :اليراء  177 /2جماز الرر ن :أبو عبيدس  272/1معك إعراب
الرران :مكي  18 /2الايسا البسيط :الواةدي 115/11أ  7 /12اإلنواف :أبو
الربكات ا نباري  591/2ويسا الرري  186 /11ويسا البار احملـيط :أبـو ةيـان
، 126 /5او الرـدعر :العـوكاني ، 427 /3ـاوُ البيـان يف مراصـد الرـر ن :الرنتـوجي
 222/8املونتوعة الرر نية :ا بياري .279/4
( . )3اإلنواف :أبو الربكات ا نباري .591/2
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َربِي﴾ (العورش م اآلعة  )10ومد عنوب ذو البعد عـ ذي الرـرب لعظمـة
املعا أو املعار إليا وذو الرـرب عـ ذي البعـد حلكاعـة احلـال ومـد عاعامبـان
مُعارا بهما إىل ما مد ولياه ومد ععار مبا للواةد إىل اصننني وإىل اجلم (.)1
مال أبـو ةيـان " :ومـا ذهـب إليـا املوـنم مـ أنهمـا مـد عاعامبـان، ,يكـون
(ذلك) للااضر مبعن (هذا) ,هو مذهب اجلرجاني ويارية"(.)2
ومـ اآلعــات الرر نيــة الــيت محلــها العلمــاء والناــاس علـ ومــوع أســاء
يب فِۡي َۛ ِه
اإليارس موم بعالها م باب الاعامب مولا ـ وعاىل ـَٰ ﴿ :ذَ ِل َ نٱل ِك َٰت َب ََل َر نَٰ َۛ َ
هييدى ِل نكمت َّ ِقييََۡ ( ﴾٢نتــورس البرــرس) املعن ـ  :هــذا الكاــابأ ن العــرب مــد
ختايــب العــاهد ،اظهــر لــا خمايبــة الغارــب( )3وذكــر أبــو اليــرا اجلــوزي أن
(ذلكَ) ،يا موصن" :أةدهما :أنا مبعن هذا وهو مول اب عباس وجماهد

( . )1وسهي اليوارد ووكمي املراصد :اب مالـك

 40يـرح الاسـهي  :ابـ مالـك

 248 /1اروعاف الالرب م لسان العرب :أبو ةيان  980/2الاـذعي والاكميـ :
أبــو ةيــان  207- 206 /3املســاعد عل ـ وســهي اليوارــد :اب ـ عري ـ - 190 /1
 191يــرح الاســهي املســم « هيــد الرواعــد بعــرح وســهي اليوارــد» :نــا ر اجلــي
.812/2
( . )2الاذعي والاكمي  :أبو ةيان .207 /3
( . )3جماز الرر ن :أبو عبيـدس  28/1غرعـب الرـر ن :الس سـااني

 227 :ويسـا

اللــربي  225/1معــاني الرــر ن وإعرابــا :الزجــاا  66/1ويســا املــاوردي /النكــت
والعيــون  67/1ويســا الرــر ن :الســمعاني  ,42 - 41/1بــاهر الربهــان :بيــان احلــق
 21/1اإلنواف :أبو الربكات ا نباري  591/2ويسا الرري .157 /1
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وعكرمــة والكســاري وأبــي عبيــدس وا صي ـ  .والثــاني :أنهــا إيــارس إىل
غارب"(.)1
وم العواهد الععرعة اليت ذكرها العلماء عل جميء أساء اإليارس موم
بعالها مول ا عع الكبا ميمون ب مي (م اخلييم):
()2
وليكَ صَيلي مناُ ووليكَ ركابي ُ ...ه صُ ييرٌ أوصدُهَا كالزبيب
أي :هذه صيلي وهذه ركابي(. )3
ومال صياف ب ندبة السلمي (م اللوع ):
()4
أَمولُ لَاُ وَالرتموُ َعأييرُ مَانَاُ َ ...وأَم صُيَاً،ا أَنني أَنَا ذَلكَا
( . )1زاد املسا يف علم الايسا :أبو اليرا اجلوزي .27/1
( . )2دعوان ا عع الكبا 335 :ويسا املاوردي /النكـت والعيـون  420/2ويسـا
الرر ن :السـمعاني  364/2ويسـا العـز بـ عبـد السـلم  61/2ويسـا الرـري /8
 305اللباب :اب عادل .252 /10
( . )3ويسـا املاوردي/النكـت والعيـون  421/2ويسـا العـز بـ عبـد السـلم 61/2
ويسا الرري  305 /8اللباب :اب عادل .252 /10
( . )4جمــاز الرــر ن :أبــو عبيــدس  29/1الكام ـ  :املــربد  167 /3ويســا اللــربي /1
 227غرعـــب الرـــر ن :الس ســـااني

 227 :معـــاني الرـــر ن وإعرابـــا :الزجـــاا

 66/1ويسا املاوردي = النكـت والعيـون  67/1ويسـا الرـر ن :السـمعاني ,42 /1
باهر الربهان :بيان احلق  21/1اإلنواف :أبو الربكات ا نبـاري  591/2زاد املسـا
يف علـــم الايســـا :أبـــو اليـــرا اجلـــوزي  27/1ويســـا الرـــري  157 /1الاـــذعي
والاكمي ـ  :أبــو ةيــان  208 /3صزانــة ا دب :البغــدادي  438 /5أضــواء البيــان:
العــنريلي 283 /4أ 186 /7 490د،ــ إعهــام اصضــلراب عــ عــات الكاــاب:
العنريلي

 6- 5 :ا نتاليب واإليلمات العربية :املنياوي

.90 :
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()1

أي :أنا هذا

،رد أيار إىل نيسا إيارس البعيد ومعلوم أَنا ص ميك أن

عكون بعيدًا م نيسا(.)2
مما وردم ،إن وموع أساء اإليـارس مومـ بعالـها أنتـلوب يـار يف الرـر ن
الكرعم كما وجا اب عباس واليراء والنااس وا نبارعان وابـ مالـك
وغاهم ةيث جتل هذا ا نتلوب أعالـا يف العـعر العربـي كمـا ورـدم ومـد
ذكر العنريلي أَن اإليارس إىل الررعـب إيـارس البعيـد أنتـلوب عربـيٌّ معـروفٌ

ومنــا مولــا﴿ :

ومــد ذكــره البخــاري ع ـ أَب ـي عبيــدس معمــر ب ـ املثن ـ
نٱل ِك َٰت َب﴾ أَي :هـذا الرـر ن .ن الكاـاب مرعـبٌ

()3

()4

ذلك الكااب مبعنـ هـذا الكاـاب

َٰذَ ِل ي َ

وعامّـة امليسِّـرع علـ أَن

وبهـذا عاـبني أن جمـيء ولـك مبعنـ هـذهأ

أي :وموع أساء اإليـارس مومـ بعالـها أنتـلوب مـ أنتـاليب العربيـة وهـو
أنتــلوب عربــي معــروف ميثـ ملماــا مـ ملمــو الســعة واملرونــة يف اللغــة
وعكعم لنا ع معر،ة اب عباس بأنتاليب اللغة.
 227 :معـاني الرـر ن

( . )1الكام  :املربد  167 /3غرعب الرر ن :الس سـااني

وإعرابا :الزجاا  66/1ويسا الرر ن :السمعاني  ,42 /1زاد املسا يف علم الايسـا:
أبو اليرا اجلوزي  27/1ويسا الرري  157 /1الاذعي والاكمي  :أبو ةيـان /3
 208صزانة ا دب :البغدادي .439 /5
( . )2أضواء البيان :العنريلي  490 /4ا نتاليب واإليلمات العربية :املنياوي

:

.91
( . )3أضواء البيان :العـنريلي  490 /4د،ـ إعهـام اصضـلراب عـ عـات الكاـاب:
العنريلي  5/1ا نتاليب واإليلمات العربية :املنياوي

.90 :

( . )4د ،إعهام اصضلراب ع عات الكااب :العنريلي .6/1
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املسألة السادنتة :انتم كان
ى ي ت ِلت َكونييوا ش ي َددَآ َ َعكَ ي
مــال اهلل -وعــاىل َ ﴿ :-و َكي َََٰٰ ِل َ َعلَ نك ي َٰنَك نم ة َّمي َو َ

ش ِدۡدا َو َمت َع َل نكنَيت نٱل ِق نۡكَي َ ٱلَّتِيي كنيََ َعكَ نۡ َديت ٓ ِل ََّل ِلينَلن كَ َم َميَ
ٱلرىول َعكَ نۡك نم َ
تس َو ََٰكونَ َّ
ٱلنَّ ِ
ۡيرً ِل ََّل َعكَي ٱلَّيََََِٰٰ هَيدَى َّ
ٱُ َو َميت
ََٰت َّ ِۡع َّ
ٱلرىو َل ِم َّمَ ََٰنقَ ِكب َعكَ َٰ َع ِقَۡ نۡ ِۚ ِه َو ِلن كَتن نََ لَ َك ِۡ َ
َكتنَ َّ
ضۡ َع لَِٰ َٰ َمنَك نِۚم لِ َّن َّ
وف َّر ِح ۡٞم ( ﴾١٤٣نتورس البررس).
تس لَ َر ٞ
ٱَُ بِٱلنَّ ِ
ٱُ ِلۡ ِ
عرش اب عباس أن انتـم كـان يف مولـا -وعـاىل ( :-وإن كانـت) ضـما
مسارت ععود إىل الاولية ع البيت املردس إىل الكعبة البيت احلـرام ةيـث جـاء
يف البار أن "انتم كانت مالمر ععود عل الاولية ع البيت املردس إىل الكعبـة
مالا اب عباس وجماهد وماادس ولرعره م جهة علم العربية أنا عارد عل
جعَ يلنَا الربلَةَ) أي :وإن كانت اجلعلة لكـباس
املودر امليهوم م مولا( :وَمَا َ
أو ععود عل الربلة اليت كان رنتـول اهلل -صـل اهلل عليـا ونتـلم  -عاوجـا
إليها وهي بيت املردس مب الااوع مالـا أبـو العاليـة وا صيـ  .وميـ :
ععود عل الولس اليت صلوها إىل بيت املردس"(.)1
ذكــر العلمــاء وامليســرون عــدس ووجيهــات ملرج ـ الالــما يف مولــا -
وعاىل ( :-وإن كانت) بيانها ميولة عل الناو اآلوي:
أوص :ذكر اللربي والرري وأبو ةيان ع اب عباس أن انتـم كانـت
مالــمر ععــود إىل الاوليــة أو الااوعلــةأ والاوليــة والااوعلـة مبعن ـ واةــد وييــد
ميارمة مبلة بيت املردس إىل الكعبة البيـت احلـرام ععـين لوعلـها والارـدعر:
وإن كانت الااوعلة( )2وذكر اللربي أن بعض حنوعي الكو،ـة مـال :بـ أنثـت

( . )1ويسا البار احمليط :أبو ةيان .598/1
( . )2ويسا اللربي  164/3معك إعراب الرران :مكي  152 /1البيان يف إعـراب
الرر ن : :أبو الربكات ا نباري  127/1مياويو الغيب/ويسا الرازي  91 /4إمـلء
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(الكباس) لاأنيث الاولية والااوعلة ،اأوع الكلم عل ما وأولـا مـارلو هـذه
املرالة :وما جعلنا لوعلانا إعا ك ع الربلـة الـيت كنـت عليهـا وووليانـا ك عنهـا
إص لنعلم م عاب الرنتـول ممـ عنرلـب علـ عربيـا وإن كانـت لوعلانـا إعـا ك
عنها وووليانا ك (لكباس إص عل الذع هدش اهلل)(.)1
نانيا :انتم كانت مالمر ععود إىل الربلةأ مبلة بيـت املرـدس وهـي الربلـة
اليت كان عليا الن وأصاابا مبـ الااوعـ املـدلول عليهـا بسـيا الكـلم
ذكر هذا الرأي م النااس ا صي والزجاا( )2مال اللربي" :ومـال بعـض
حنوعي البورس :أنِّثت (الكباس) لاأنيث الربلة وإعاهـا عنـ جـ ننـاؤه برولـا:
(وإن كانت لكباس)"(.)3
نالثا :انتم كانت مالمر ععود إىل الولسأ أي :وإن كانت الولس لكباس
إص عل الذع هدش اهلل(.)4
ما م بـا الـرمح  :العكـربي  67 /1الابيـان يف إعـراب الرـر ن :العكـربي  124 /1ويسـا
الرري  157 /2ويسا البار احمليط  :أبو ةيان 598/1الدر املوون :السـمني احللـ /2
 156اللباب :اب عادل ، 25- 24 /3او الردعر :العوكاني .175 /1
( . )1ويسا اللربي .165/3
( . )2معان الرر ن لألصي  161/1ويسا اللربي  164/3معاني الرر ن وإعرابا:
الزجاا  220/1إعراب الرـر ن :الناـاس  269 /1ميـاويو الغيـب /ويسـا الـرازي
 91 /4إمــلء مــا مــ بــا الــرمح  :العكــربي  67 /1الابيــان يف إعــراب الرــر ن:
العكربي  124 /1ويسا الرري  157 /2الدر املوون :السمني احلل 156 /2
اللباب :اب عادل ، 25- 24 /3او الردعر :العوكاني .175 /1
( . )3ويسا اللربي .165 /3
( . )4ويســا اللــربي  165/1إمــلء مــا مــ بــا الــرمح  :العكــربي  67 /1الــدر
املوــون :الســمني احلل ـ  156 /2البيــان يف غرعــب إعــراب الرــر ن : :أبــو الربكــات
ا نباري  127/1الابيان يف إعراب الرر ن :العكربي .124 /1
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ومد ذكر ا نباري الوجا ا ول والثالث دون ورجيو( )1وذكـر العكـربي
ا وجا الثلل دون ورجيو( )2والاأوع ا ول أوىل الاأوعلت بالوواب كمـا
عرــول اللــربيأ " ن الرــوم إمنــا كبُــر علــيهم لوعـ الــن -صــل اهلل عليــا
ونتلم  -وجها ع الربلة ا وىل إىل ا صرش ص عني الربلـة وص الوـلسأ
ن الربلة ا وىل والولس مد كانت وهي غا كباس عليهم"( )3وهذا الوجـا
رجاــا كــذلك ،خــر الــدع الــرازي إذ ذكــر "أَن اصمااــان واصبــالء ةو ـ
بــني الربلــة أو بااوع ـ الربلــة ومــد بينــا أَن الثــاني أوىلأ ن اإليــكال
احلاص بسبب النسخ أموش م اإليكال احلاص بسبب ولك اجلهات"( .)4وما
رجاا اللربي والرازي هو مول اب عباس والكو،يني ومكي ومد بنيت
اآلراء الثلنة اليت ميلت يف ووجيا مرج الالما يف مولـا -وعـاىل ( :-وَإن
كَانَــت) عل ـ الســيا ممــا عــدل عل ـ ربــط العلمــاء بــني الاأوع ـ والســيا
واةاكامهم للسيا يف الرتجيو بني اآلراء....
املسألة السابعة :دصلة (عس ).
مــال اهلل -وعــاىل َ ﴿ :-و َ ا َخييرونَ ن
َٰ ي ِك ت
ٱعت ََرفييوا ِبييَٰنو ِب ِد نم َخكَ ييوا َع َم ي
َٰ َ
هييي َّ
ٱُ ةَن ََٰتيييو َ َعكَي نييۡ ِد نِۚم لِ َّن َّ
ييور َّر ِحيييۡم ( ﴾ ١٠٢نتـــورس
ٱَُ َ ي ٞ
ىيييِۡست َع َ
يير َ
َو َ ا َخي َ
الاوبة.)102 :
جاء يف البار" :مال اب عباس :عس م اهلل واجب اناه "( )5عرش ابـ

( . )1البيان يف غرعب إعراب الرر ن : :أبو الربكات ا نباري .127/1
( . )2الابيان يف إعراب الرر ن :العكربي .124 /1
( . )3ويسا اللربي .165/1
( . )4مياويو الغيب /ويسا الرازي .91/4
( . )5ويسا البار احمليط :أبو ةيان .99/5
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عباس أن عس يف اآلعة الكرمية ودل علـ وجـوب الومـوع وعرينـا وذلـك مـ
الذات ا هلية وهذه الدصلة السيامية انتامدها اب عبـاس مـ العـرف الـدعين
والثرــايفأ ن الســيا الرر نــي املاعلــق بالــذات اإلهليــة يف هــذا املوضـ ومــا
يــاكلا ص عليــق أن وكــون لللم ـ واإليــيا ،ــالعرف الــدعين أو الســيا
الدعين والثرايف لا دور رريسي يف ووجيا دصلة عس يف اآلعة الكرمية.
ونسب كثا م العلمـاء هـذا الرـول صبـ عبـاسأ كرلـرب والناـاس
وأبـــي اليـــرا اجلـــوزي والرـــري واخلـــازن والزركعـــي والســـيويي
والبغدادي وأبي البراء الكيوي والعـوكاني إذ نوـوا ايعـا أن ابـ عبـاس
مال :وعس يف الرر ن واجبة أو هي واجبة م اهلل(.)1
مال النااس" :وروش معاوعة ب صا ع علـي بـ أبـي يلاـة عـ ابـ
عبــاس مــال :ك ـ عس ـ واجبــة .مــال أبــو عبيــدس :ععــين يف الرــر ن"( .)2ومــال
النيسابوري" :واب عباس وامليسرون عرولون :عس واجبة م اهلل"(.)3
ولرــد وا،ــق اب ـ عبــاس ،يمــا ذهــب إليــا كــثا م ـ الناــاس وامليســرع أ
كاخلليــ والعــا،عي وأبــي عبيــدس واليــراء وابــ كيســان واللــربي
( . )1ا ضداد :ملرب

 70معاني الرر ن :النااس  185 /4زاد املسـا يف علـم

الايسا :أبو اليرا اجلوزي 243/2أ  294ويسا الرري  91/8لبـاب الاأوعـ يف
معــاني الانزع ـ  :اخلــازن  402 /2الربهــان :الزركعــي  288/4اإلورــان :الســيويي
 1120/3الـــدر املنثـــور :الســـيويي  587/1معـــرت ك ا مـــران يف إع ـــاز الرـــر ن:
السيويي  625/2صزانة ا دب :البغدادي  314/9الكليات :الكيوي
،او الردعر :العوكاني .249 /1
( . )2معاني الرر ن :النااس .185/4
( . )3الايسا البسيط :الواةدي .335/10
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597 :

والزجاا وأبي ةامت الس سااني واجلوهري وأبي بكر ا نباري ومكي
واب ععي والنيسـابوري ،نوـوا ايعـا علـ أن عسـ يف الرـر ن الكـرعم
واجبة ودل علـ الومـوع عرينـا وهـذا أعالـا مـول امليسـرع واويـامهم ومـد
انتاثن بعالهم عاني م الرر ن الكرعم ،يـي مولـا -وعـاىل  -دلـت عسـ
عل الاخوعمَ ﴿ :ع َهي َٰ َرب ٓهيه لِن َلكَّقَك َّيَ ةَن َٰ نۡ ِدلَ ٓيه ة َ نَٰ َٰ َوعيت ﴾ (نتـورس الااـرعم
م اآلعة )5 :ومولا أعالاَ ﴿:ع َه َٰ َربهك نم ةَن ََٰ نر َح َمك نِۚم ﴾ (نتورس اإلنتراء م
اآلعة )8 :ععين بين النالا ،ما رمحهم اللـاُ بـ ماولـهم رنتـولُ اللـا -
صل اللاُ عليا ونتلمَ  -وأوم عليهم العروبةَ(.)1
( . )1انظر :كااب العني :اخللي  200 /2ويسا اإلمام العا،عي :العا،عي 648 /2
جمــاز الرــر ن :أبــو عبيــدس  134/1معــاني الرــر ن :اليــراء  451 /1معــاني الرــر ن:
ا صيـ ـ  426 /2ويســـا اللـــربي  168/14معـــاني الرـــر ن وإعرابـــا :الزجـــاا
 157/5 438 181/2ا ضـــداد :أبـــو بكـــر ا نبـــاري

 23- 22 :معـــاني

الرــر ن :الناــاس  185/4وهــذعب اللغــة :ا زهــري  85/3الوــااح :اجلــوهري
 2426/6مرــاعي اللغــة :ابـ ،ــارس  317 /4الكعــم والبيــان الــثعل 106/6
اهلداعة إىل بلوغ النهاعة :مكي  2951 /4الايسـا البسـيط :الواةـدي 295/9أ /22
 20احملرر الوجيز :اب علية  16 /3زاد املسا يف علـم الايسـا :أبـو اليـرا اجلـوزي
243/2أ  294مياويو الغيب /ويسا الرازي 386 /6أ  133/16يـرح امليوـ :
اب ععي  378- 377/4ويسا الرري

 39/3أ  193/18لسـان العـرب :ابـ

منظور  55 /15الدر املوون :السـمني احللـ  388 /2ويسـا ابـ كـثا 121 /4
اللباب :اب عـادل 528- 527/3أ  202- 201 /19الربهـان يف علـوم الرـر ن:
الزركعـي  289- 288/4ويسـا الثعـال /اجلواهر احلسـان  279 /4الـدر املنثـور:
السيويي  140/4اإلوران :السيويي  1120/3معـرت ك ا مـران يف إع ـاز الرـر ن:
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وذكــر أَبــو عبيــدس أن عسـ هلــا دصلاــانأ الــيرني أو الوجــوب والدصلــة
الثانية :العك أو الرجاءأ وهما لغاان ع العرب .مال أبـو عبيـدس معلرـا علـ
دصلــة عس ـ يف الرــر ن الكــرعم :ه ـي إجيــاب م ـ اهلل وه ـي يف الرــر ن كلّهــا
واجبــة  ،ــاءت عل ـ إةــدش ل َغاَــي العــربأ ن عَسَ ـ يف كلمهــم رجــاءٌ
وعرنيٌ(.)1
مال أبـو بكـر ا نبـاري :وعسـ هلـا معنيـان ماالـادان :أَةـدهما العـك
هي َٰ ٓ ةَن ل نَك َرهيوا ش نَيۡت َوه َيو
واللم واآلصر :اليرني .مال اهلل ـ عز وج ـَ ﴿ :و َع َ
خ نَۡ ٞر لَّك نيم﴾ (نتـورس البرـرس مـ اآلعـة )216 :معنـاه :وعرـني أَن ذا ك عكـون.
ومال بعض امليسِّرع  :عسـ يف ايـ كاـاب اهلل -جـ ّ وعـزّ  -واجبـة(.)2
واملعن الثاني هو الذي نل عليا اب عباس وهو حم اويا عند امليسرع .
ومد ذكر السمني احلل أنها ودل علـ الااريـق والومـوع .مـال :وميـ :
كــ ت (عســ ) يف الرــر ن للااريــقأ ععنــون الومــوع إص مولــا -وعــاىل :-
﴿ َع َه َٰ َرب ٓهه لِن َلكَّقَك ََّ ﴾ (نتـورس الااـرعم مـ اآلعـة )3()5 :ومـا ذكـره أبـو
بكــر ا نبــاري والســمني احلل ـ عوا،ــق مرالــة اب ـ عبــاس أنهــا وــدل عل ـ
الوجوب أي :عرني ومـوع احلـدل بانتـاثناء اآلعـاني الكـرمياني اآلنيـاني ،رـد
دلت الررار السيامية واملرامية أنهما ليساا للوموع واليرني.
الســيويي  625/2صزانــة ا دب :البغــدادي  316- 314/9الكليــات :الكيــوي
 597 :واا العروس :الزبيدي .41 /39
( . )1جماز الرر ن :أبو عبيدس  134 /1الوااح :اجلوهري  2426/6واا العروس:
الزبيدي .41/39
( . )2ا ضداد :أبو بكر ا نباري

 23- 22 :واا العروس :الزبيدي .41/39

( . )3الدر املوون :السمني احلل  388/2اللباب :اب عادل .527/3
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وم العواهد عل جميء (عس ) ودل عل اليرني مـول ـيم بـ أبَـيّ (مـ
الكام ):
()1
َ ٌّ بهم كعَسَ وهُم َبَانُوَ،ةل  ...عانازعون جوارزَ ا َمثال
أَراد ٌّ َ :بهم كيرني أو ين بهم كاليرني(، )2عس هنا لليرني.
وم العواهد عل جميء (عس ) للعـك مـول هُدبَـةَ بـ صَعـرَم العـذريِّ
(م الوا،ر):
()3
عَ َس الكَربُ الذي أَمسيتَ ،يا  ...عكون وراءهُ َ َ،راٌ مَرعبُ
مال أبو بكر ا نباري،" :عس يف هذا البيت عل معن العكّ"(.)4

( . )1دعوان اب مرب

(191 :ذكر جوارب مكان جـوارز( جمـاز الرـر ن :أبـو عبيـدس
 23 :الوــااح :اجلــوهري 2426/6

 134 /1ا ضــداد :أبــو بكــر ا نبــاري

يرح امليو  :اب ععي  378/4إعالاح يواهد اإلعالاح :الريسي  116/1الاذعي
والاكمي ـ  :أبــو ةيــان  333/4صزانــة ا دب :البغــدادي  313/9وــاا العــروس:
الزبيدي  41/39املع م امليو يف يواهد العربية :إمي بدع .380 /6
( . )2جمــاز الرـــر ن :أبــو عبيـــدس  134 /1ا ضـــداد :أبــو بكـــر ا نبـــاري

23 :

الوااح :اجلـوهري  2426/6يـرح امليوـ  :ابـ ععـي  378/4إعالـاح يـواهد
اإلعالــاح :الريســي  116/1الاــذعي والاكميـ  :أبــو ةيــان  333/4صزانــة ا دب:
البغدادي .316/9
( . )3ضـــداد :أبـــو بكـــر ا نبـــاري

 23 :إعالـــاح يـــواهد اإلعالـــاح :الريســـي

 113/1املراصد الناوعـة يف يـرح يـواهد يـروح ا لييـة املعـهور بــ «يـرح العـواهد
الكربش» :العيين .691/2
( . )4ا ضداد :أبو بكر ا نباري
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وعل اجلوهري جميء عس م اهلل ودل علـ وجـوب الومـوع وعرينـا إذ
نر ـ الرضــي أن اجلــوهري مــال" :عس ـ م ـ اهلل واجبــة صنتــااالة اللم ـ
واإليــيا عليــا وعــاىل إذ ص عكونــان إص يف اجملهــول ومولــا -وعــاىل :-
﴿ َع َه ي َٰ َربهي ٓيه ِلن َلكَّقَكي َّيَ ةَن َٰ نۡ ِدلَي ٓيه ة َ نَٰ َٰ َوعييت ﴾ [نتــورس الااــرعم م ـ اآلعــة[5 :
للاخوعم ص للخوف واإلييا "(.)1
ومــال الســمني احلل ـ " :و(عس ـ ) م ـ اهلل -وعــاىل  -واجبــةأ ن
الرتجِّي واإلييا مُااصن يف ةرا"( )2ومال حمرـق معـاني الرـر ن للزجـاا:
" ن الرتجــي ص عكــون م ـ اهلل عــامل ك ـ يــيء ،هــي وــدل عل ـ احلــدول
ملعا"(.)3
ومــد ذكــر الناــاس لعسـ دصصت وانتــاعماصت أصــرش إضــا،ة ملــا نتــبق
أوجز الرول يف أبرزها عل الناو اآلوي:
مـــال نتـــيبوعا والزجـــاا والس ســـااني واجلـــوهري :عسـ ـ يمـ ـ
وإيــيا (، )4ــاللم يف احملبــوب واإليــيا يف املكــروه حنــو :عســيت أن
وت ومعن اإلييا  :اخلوف( .)1ومال الراغب :عس  :يم وورا(.)2
( . )1يرح الرضي عل الكا،ية :الرضي .214 /4
( . )2الدر املوون :السمني احلل  388/2اللباب :اب عادل .527/3
( . )3معاني الرر ن وإعرابا :الزجاا .181/2
( . )4الكااب :نتـيبوعا  233 /4معـاني الرـرءان وإعرابـا :الزجـاا  367 /2غرعـب
الرــر ن :الس ســـااني

 330 :الوـــااح :اجلـــوهري  2425/6إعالـــاح يـــواهد

اإلعالاح :الريسي  115/1يـرح امليوـ  :ابـ ععـي  372/4يـرح الرضـي علـ
الكا،يــة :الرضــي  213 /4لســان العــرب :اب ـ منظــور  23/6اللبــاب :اب ـ عــادل
 273/9درانتات نتلوب الررءان الكرعم :عاليمة .602/2
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وودل عل املراربة عل نتـبي الارجِّـي وهـي ملراربـة ا َمـر علـ نتـبي
الرجاء واللمـ أَي :لاومـ ةوـول مـا مل حيوـ نتـواء عرجـ ةوـولا
ع مرعب أَو بعيد مُدس مدعدس .ورـول :عسـ اهلل أَن عـدصلين اجلنـة وعسـ
الن أَن ععي لي(.)3
ووكونُ كذلك مبنزلة (كان) كما يف املث السارر :عس ال ُغوَعرُ أَبؤُنتـاً .مـال
نتيبوعا" :عس الغوعر أبؤنتاً ،هـذا مثـ مـ أمثـال العـرب أجـروا ،يـا عسـ
جمرش كان"(.)4
ووأوي عس مبعن لع ذكـر ذلـك الكيـوي "وأمـا عسـ زعـد أَن خيـراأ
،هو مبعن لعلا خيرا"(.)5
وم دصصت عس أنها وعبا بكـاد والعكـ ( )6وإمنـا لـذف منهـا (أن)
وعــبيهاً (بكــاد) ووررعبــاً لآلوــي مــ احلاضــر علــ جهــة الايــاؤل لليــرا
( . )1يرح امليو  :اب ععي  378- 377 372/4يرح الرضـي علـ الكا،يـة:
الرضي  215- 214 /4الدر املوون :السمني احللـ  388/2اللبـاب :ابـ عـادل
.527/3
( . )2امليــردات يف غرعــب الرــر ن :الراغــب ا صــيهاني

 566 :عمــدس احليــا :

السمني احلل  75/3واا العروس :الزبيدي .41/39
( . )3اللم يف العربية :ابـ جـين

 144:امليوـ  :الزخمعـري

امليو  :اب ععي  372/4الكليات :الكيوي

 359 :يـرح

.635 :

( . )4الكااب :نتيبوعا .158/3
( . )5الكليات :الكيوي

.635:

( . )6الوااح :اجلوهري  2426/6امليو  :الزخمعري

 358 :يرح امليوـ :

اب ععي  379/4واا العروس :الزبيدي .41/39
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املؤم ( .)1وذكـر أبـو ةيـان أنـا أبـا علـي اليارنتـي مـال" :ورمبـا اضـلر العـاعر
()2
،اــذف (أن) مـ صــرب (عسـ ) وعــبيهًا هلــا بكــاد كمــا يــبا كــاد بعسـ "
وانتاعهد برول هدبة السابق.
وصلصة الرول لعس دصصت ومعان عدس بـاصالف السـيا الـذي وـرد
،يا ومد بن اب عباس رأعا عل السيا الثرايف والدعين ووا،را امليسرون
باويـا واهــور الناـوعنيأ إذ ذهبــوا ايعـا مــذهب ابـ عبــاس وهــو أن
(عس ـ ) م ـ اهلل -وعــاىل  -واجب ـة وإن كانــت رجــاء ويمعًــا يف كــلم
املخلومنيأ ن اخللق هـم الـذع عاوـور مـنهم ومـوع العـكو ك والظنـون يف
ا مور املمكنة وص عرلعون علـ الكـار منهـا واهلل -عـز وجـ  -منـزه
ع ذلك ،عس م اخلالق واجبة ويم وإييا م اخللق.
ومد اعرت الراغب ا صيهاني عل مول كـثا مـ الناـاس وامليسـرع
أن عس يف الرر ن الكرعم صزمة أو واجبة .مال الراغب :عسـ يمـ ووـرا
وكثا م امليسّرع ،سّروا لع ّ وعس يف الرر ن باللّازم ومـالوا :إنّ اللّمـ
والرّجـــاء ص عوــوّ مــ اهلل ويف هـــذا مـــنهم موـــورُ نظـــر وذا ك أن اهلل -
وعـاىل  -إذا ذكـر ذلـك عـذكره ليكــون اإلنسـان منـا راجيـا ص ن عكـون هــو
وعاىل عرجو ،رولاَ ﴿ :ع َه َٰ َربهك نم ةَن َٰدن ِك َ َعيد َّوك نم ﴾ (نتـورس ا عـراف مـ
اآلعة )129 :أي :كونوا راجـني( )3وبنـاء علـ الااليـ السـابق ،ـاعرتا
الراغب لي يف مكانا ومـا مالـا ردأ ن جـ الناـاس وامليسـرع ذهبـوا أن
( . )1إعالاح يواهد اإلعالاح :الريسي 115/1
( . )2الاذعي والاكمي  :أبو ةيان .340 /4
( . )3امليردات يف غرعب أليا الرر ن :الراغب ا صيهاني

 566 :عمدس احليـا :

السمني احلل  75/3واا العروس :الزبيدي .41/39
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عس م اهلل يف الرر ن واجبة ص كما ذكر ،عس عنـدهم إذا كانـت منسـوبة
إىل ،ع ـ اهلل -عــز وج ـ ، -هــي واجبــةأ ن أ،عــال اهلل ص عالــر إليهــا
العك أما إذا كانت عس ةكاعة ع ،ع البعـر يف الرـر ن ،ليسـت بواجبـة
ب ـ هــي عل ـ بابهــا م ـ اللم ـ أو اإليــيا أو الرتجــي أو العــك أو
الــيرني وهــذا املعنـ الــذي ذكــره ص عاوــور أن عكــون جمهــوص أو غاربــا عـ
أذهــان الناــاس وامليســرع بـ هــو أمــرب إىل املســلمات عنــد عامــة النــاس
،كيم بالعلماء؟ .مـال الزركعـي :عسـ ولعـ مـ اللـا واجباـان وإن كاناـا
رجاءً ويمعًا يف كلم املخلومنيأ َن اخللقَ هم الذع ععر هلـم العتـكو ك
والظُّنــون والبــار ُمنَــزهٌ ع ـ ذلــك والوجــا يف انتــاعمال هــذه ا ليــا أَن
ا مور املمكنة ملا كـان اخللـق ععـكُّون ،يهـا وص عرلعـون علـ الكـار منهـا
واللاُ ععلـم الكـار منهـا علـ الوـاة صـارت هلـا نسـباان :نسـبة إىل اللـاأ
ٍّ
ـك و ـ
ٍّ
وســم نســبة مل ـ وعرــني ونســبة إىل املخل ـومنيأ وســم نســبةَ يـ
،وارت هذه ا َليـا لـذلك وـرد وـارسً بليـظ الرلـ حبسـب مـا هـي عليـا عنـد
اللا ..ووارسً بليظ العكِّ حبسب ما هي عليا عند اخللق(.)1
املسألة الثامنة :ووجيا اصنتاثناء يف مولا -وعاىل ( -إص مليل).
ف ةَذَاعيوا ِبي ِه
يَ ة َ ِو نٱلخ نَيو ِ
مال اهلل -وعـاىل َ ﴿ :-و ِلذَا َعيت ٓ َ ه نم ة َ نم ٞير ِميََ نٱم َ نم ِ
َولَ نو َردهوه لِلَ
ٱلرىو ِل َولِلَ َٰ ٓ ةو ِليي نٱم َ نم ِير ِم نيند نم لَلَ ِك َميه ٱلَّيََََِٰٰ ََٰ نهيت َُۢنِۡ ونَه ِم نيند نم َولَ نيو ََل
َّ
فَ ن
ضل َّٱُِ َعكَ نۡك نم َو َر نح َمته َلَلََّۡلن تم ٱل َّش نۡ َٰ َََ لِ ََّل قَ ِكۡ ( ﴾٨٣نتورس النساء).

جاء يف البار" :ومي  :إص مليلً مساثن م مولا :أذاعـوا بـا والارـدعر:
أذاعــوا بــا إص ملــيلً  .مالــا :ابــ عبــاس وابــ زعــد واصاــاره الكســاري

( . )1الربهان :الزركعي  159- 158/4اإلوران :السيويي  1121/3الكليـات:
الكيوي
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واليـــراء وأبـــو عبيـــد وابـ ـ ةـــرب وااعـــة مـ ـ الناـــوعني ورجاـــا
اللربي"(.)1
عرش اب عباس كما نر أبو ةيان أن(مليلً) مسـاثن مـ مولـا -وعـاىل:
(أذاعوا با) والاردعر :أذاعوا با إص مليل منهم مل عذع ومل عي عزا هـذا
الرول صب عباس كثا م العلماء كالنااس ومكي واملـاوردي والواةـدي
واب علية وأبي اليرا اجلوزي والعـز بـ عبـد السـلم والرـري واخلـازن
وأبو زعد الثعال وم املعاصرع عبد اخلالق عاليمة (.)2
ذكر العلماء والنااس أمواص عدس يف ووجيا اصنتاثناء يف اآلعـة الكرميـة كمـا
يف البيان اآلوي:
الرول ا ول :أن (مليلً) مساثن م مولا( :أذاعوا با) واملعن  :أذاعـوا
بـا إص ملـيل مـنهم مل عـذع ومل عيـ وهـذا مـول ابـ عبـاس وابـ زعــد
وهذا مول الناوعنيأ كالكساري وأبي عبيدس وا صي وأبي ةامت وهو
الوايو والوواب عند اللربي(.)3
( . )1ويسا البار احمليط :أبو ةيان .320 /3
( . )2ويسا البار احملـيط :أبـو ةيـان 320/3انظـر :معـاني الرـر ن الناـاس142/2
اهلداعـة إىل بلــوغ النهاعــة :مكــي 1400/2ويسـا املــاوردي النكــت والعيــون512 /1
الايسا البسيط :الواةدي 639/6الايسا الونتيط :الواةـدي 87/2احملـرر الـوجيز:
اب علية 84/2زاد املسا يف علم الايسا :أبو اليرا اجلوزي 440/1ويسا العز بـ
عبـــد الســـلم 339 /1لبـــاب الاأوعـ ـ يف معـــاني الانزعـ ـ  :اخلـــازن 403 /1ويســـا
الرري  292/5ويسا الثعال  :اجلواهر احلسان 269 /2درانتات نتلوب الرـر ن
الكرعم :عاليمة.317 /1
( . )3ويســا اللــربي  578 /8إعــراب الرــر ن الناــاس  475 /1اهلداعــة إىل بلــوغ
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مال اليراء" :هذا نزل يف نتراعا كان رنتول اهلل -صـل اهلل عليـا ونتـلم-
عبعثها ،إذا غَلَبوا أو غلبوا بادر املنا،رون إىل اصنتـاخبار عـ ةـال السـراعا
نم أ،عوه مب أن عيعيا رنتـول اهلل -صـل اهلل عليـا ونتـلم  -أو حيدّنـا
،رــال (أَذَاعُــواي بــا) .عرــول :أ،عــوه ولــو مل عيعلــوا ةا ـ عكــون رنتــول اهلل -
صــل اهلل عليــا ونتــلم -الــذي خيــرب بــا لكــان صــاا هلــم أو ردّوه إىل أمــراء
السراعا ،ذلك مولا( :وَلَو رَدتوهُ إَل الرنتُـول وَإلَـ أولـي ا َمـر مـنهُم َلعَلمَـاُ
الذع َ عَساَنبلونَاُ منهُم)"( .)1ومال الواةدي" :مـال اليـراء :انتـاثناء (مليـ ) ممـا
يف (أَذَاعُــوا) أوضـــو وأبـــني معنــ أ نهــم ص جيامعـــون يف اإلذاعـــة كمـــا
جيامعون يف اصنتـانباط ومعر،ـة اخلـرب املظهـر هلـم"( .)2مـال الناـاس" :املعنـ
أذاعوا با إص مليل وهذا الرول للكساري وهو صايو ع اب عباس"(.)3
الرــول الثــاني :أنــا مســاثن م ـ ،اع ـ (عَلمــا) أو ،اع ـ (عســانبلونا)
واملعن  :لعلما الذع عسانبلونا منهم إص مليل مـنهم مالـا احلسـ وماـادس
واصااره اب مايبة( )4وهو مول الزجاا واصاياره .مال" :إمنـا هـو انتـاثناء مـ
النهاعة :مكي  1400 /2ويسا املاوردي/النكت والعيون  316/1الايسـا البسـيط:
الواةدي  639 /6احملرر الوجيز :اب علية  84 /2زاد امليسـر يف علـم الايسـا :أبـو
اليرا اجلوزي  440/1ويسا الرري  292 /5ويسا الباـر احملـيط :أبـو ةيـان /3
، 320او الردعر :العوكاني  567/1درانتات نتلوب الرر ن الكرعم :عالـيمة /1
.317
( . )1معاني الرر ن اليراء  279/1الايسا البسيط :الواةدي .640 /6
( . )2الايسا البسيط :الواةدي .640 /6
( . )3معاني الرر ن النااس .142/2
( . )4معاني الرر ن اليراء  279/1معاني الرر ن وإعرابا الزجاا  84/2معاني الرر ن
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مولاَ( :لعَلمَاُ الذع َ عَساَنبلونَاُ منهُم) (إلا مَليلًـا)أ ن هـذا اصنتـانباط لـي
بعيء عساخرا بنظر وويكر إمنا هو انتانباط صرب ،ا كثر ععرف اخلـرب إذا
صُبرَ با وإمنا الرلي املبالعُ يف البلدس ص ععلم ما خيرب با"(.)1
مــال اليـــراء مرجاــا بـــني الرـــولني -ا ول والثــاني  :-لعلمـــا الـــذع
عســانبلونا مــنهم إص ملــيل مــنهم وعرــال :أذاعــوا ب ـا إص ملــيل وهــو أجــود
الــوجهنيأ ن علــم الســراعا إذا هــر علمــا املســانبط وغــاه واإلذاعــة مــد
وكون يف بعالهم دون بعضأ ،لذلك انتااسنت اصنتاثناء م اإلذاعة(.)2
واعــرت اللــربي علــ الاوجيــا الثــاني برولــا" :ص وجــا لاوجيــا ذلــك إىل
اصنتــاثناء م ـ مولــا( :لعلمــا الــذع عســانبلونا مــنهم)أ ن علــم ذلــك إذا رُد إىل
الرنتول وإىل أولي ا مر منهم ،بينا رنتول اهلل وأولو ا مر مـنهم بعـد وضـوةا
هلــم انتــاوش يف علــم ذلــك كــ ّ مســانبطل ةريراَــا ،ــل وجــا صنتــاثناء بعــض

الناـــاس  142/2ويســـا املاوردي/النكـــت والعيـــون  316/1الايســـا البســـيط:
الواةدي  639 /6احملرر الوجيز :اب علية  84 /2البيان يف غرعب إعراب الرـر ن:
أبو الربكات ا نباري  262 /1زاد امليسر يف علم الايسا :أبو اليرا اجلوزي 440/1
ويســا الرــري  292/5لبــاب الاأوعــ يف معــاني الانزع ـ  :اخلــازن  403 /1الــدر
املوون :السمني احلل  53/4اللباب :اب عادل  524 /6ويسا الثعال  :اجلواهر
احلسان ، 269 /2او الردعر :العوكاني.567/1
( . )1معــاني الرــر ن وإعرابــا الزجــاا  84/2اهلداعــة إىل بلــوغ النهاعــة :مكــي 1400 /2
الايسا البسيط :الواةدي  639 /6درانتات نتلوب الرر ن الكرعم :عاليمة .317 /1
( . )2معــاني الرــر ن اليــراء  280- 279/1الايســا البســيط :الواةــدي 640 /6
ويسا البغوي .255 /2
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املسانبلني منهم وصوو بعالهم بعلما م انتاواء ايعهم يف علما"(.)1
مال النااس" :وم أةسـ هـذه ا مـوالأ مـول مـ مـال :أذاعـوا بـا إص
ُـي َ
مليلأ نا عبعد أن عكون املعن ععلمونا الذع عسانبلونا منهم نـا إذا ب ِّ
انتاوش يف علما ،بعد انتاثناء بعض املسانبلني منا"(.)2
ومال الرازي رادًا عل الزجاا" :مـال اليـراء واملـربد :الرـول ا َول أَوىلأ
َن ما ععلم باصنتانباط ،ا َم ععلما وا َكثر جيهلا .مال الزجاا :هذا غلـط
َنا لي املراد م هذا اصنتاثناء ييئا عساخرجا بنظـر دميـق و،كـر غـامض
إنما هو انتانباط صرب وإذا كـان كـذلكأ ،ـا َكثرون ععر،ونـا إنمـا البـالع يف
الــبلدس واجلهالــة هــو الــذي ص ععر،ــا وميكـ أَن عرــال :كــلم الزجــاا إنمــا
عوو لـو محلنـا اصنتـانباط علـ جمـرد وعـرتف ا َصبـار وا َراجيـم أَمـا إذا
محلنـاه علـ اصنتــانباط يف ايـ ا َةكــام كمــا صــاانا ذلــك بالــدلي كــان
احلق كما ذكره اليراء واملربد"(.)3
الرــول الثالــث( :إص ملــيلً) مســاثن م ـ مولــا -وعــاىل ( :-صوبعــام
العيلان) وهذا الرول حيمـ علـ معنـينيأ أةـدها :مـال الالـاا ك :املعنـ
صوبعـــام العـــيلان إص ملـــيل أي :أن أصـــااب حممـــد -صـــل اهلل عليـــا
ونتلم  -ةدنوا أنيسهم بأمر م العيلان إص ملـيل ععنـ الـذع امـاا اهلل
ملوبهم للاروش وعل هذا الرول عكون مولـا (إص ملـيل) مسـاثن مـ مولـا:
(صوبعام العيلان)(.)4
( . )1ويسا اللربي .578 /8
( . )2معاني الرر ن النااس .144/2
( . )3مياويو الغيب /ويسا الرازي .156 /10
( . )4معاني الرر ن وإعرابـا الزجـاا  84/2معـاني الرـر ن الناـاس  142/2إعـراب
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املعنـ الثــاني :لــوص ،الـ اهلل علــيكم ورمحاــا بإرنتــال الــن إلــيكمأ
لالللام إص مليلً منكم كانوا عسادركون بعروهلم معر،ة اهلل وععر،ون ضـلل
م ععبد غاه كزعد ب عمرو ب نيي وورمة ب نو،ـ ومـ بـ نتـاعدس
ا عادي ( .)1وذكر السمني احلل واب عادل أنا مساثن م ،اع (اوبعـام)
أي :صوبعام العيلان إص مليلً منكم ،إنا مل عَاب العيلان علـ ورـدعر كـون
،الــ اهلل مل عأوــا وعكــونُ أراد باليالــ إرنتــال حممــد -صَــل اهلل عَلَيــا
وَنتَــلمَ  -وذلــك الرليـ كرـ ِّ بـ نتــاعدس اإلعــادي وزعــد بـ عمــرو بـ
نيي وورمة ب نو ،مم كان عل دع املسيو مب بعثة الرنتول(.)2
ومد رد اللربي والنااس هذا الرول ،رـاص :وغـا جـارز أن عكـون مـ
مولا( :صوبعام العيلان)أ ن م ويالـ اهلل عليـا بيالـلا ورمحاـا ،غـا
جارز أن عكون م وُباع العيلان(.)3
الرــــر ن الناــــاس 475 /1اهلداعــــة إىل بلــــوغ النهاعــــة :مكــــي  1402 /2ويســــا
املاوردي/النكــت والعيــون  316/1احملــرر الــوجيز  85 /2البيــان يف غرعــب إعــراب
الرر ن :أبو الربكات ا نباري  262 /1زاد املسا يف علم الايسا :أبـو اليـرا اجلـوزي
 440/1ويسا الرري  292/5لباب الاأوع يف معاني الانزعـ  :اخلـازن 403 /1
اللبـــاب :ابـ ـ عـــادل  524 /6الـــدر املنثـــور :الســـيويي ، 602 /2ـــاو الرـــدعر:
العوكاني 567/1درانتات نتلوب الرر ن الكرعم :عاليمة .317 /1
( . )1زاد املسا يف علم الايسا :أبو اليرا اجلوزي  440 /1ويسا الرري 292/5
لباب الاأوع يف معاني الانزعـ  :اخلـازن  403 /1درانتـات نتـلوب الرـر ن الكـرعم:
عاليمة .317 /1
( . )2الدر املوون :السمني احلل  52/4اللباب :اب عادل .524 /6
( . )3ويسا اللربي  577 /8معاني الرر ن النااس .144 /2
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ومد جوز الزجاا هذه اآلراء الثلنـة ،رـال الزجـاا" :والرـول ا ول مـ
هذع الرولني جارزس كلها .واهلل أعلم"(.)1
الرــول الراب ـ  :أنــا مســاثن م ـ املوــدر الــدالّ عليــا اليع ـ والارــدعر:
صوبعـام العــيلان إص اوِّباعـاً ملـيلً .ذكــر ذلــك الزخمعـري( )2مــال الزخمعــري:
"صوبعام العيلان لبريام عل الكير إلا مليلًا منكم أو إص اوِّباعاً مليلً" ( .)3مال
أبو الربكات ا نباري" :ومي  :إن مليل منووبأ نا صية مودر حمذوف
ووردعره إص اوِّباعا مليل ،اذف املوصوف وأمام الوية مراما"(.)4
الرــول اخلــام  :أنــا مســاثن مـ الالــما اجملــرور يف (عَلَــيكم) ووأوعلــا
كاأوع الرـول الثالـثأ أي :صوبعـام العـيلان إص ملـيلً مـنكم ،إنـا مل عابـ
العـيلان علـ ورـدعر كـون ،الـ اهلل مل عأوـا وعكـون أراد باليالـ إرنتــال
حممد  -صـل اهلل عليـا ونتـلم -وذلـك الرليـ ُ كرـ ِّ بـ نتـاعدس اإلعـادي
وزعد ب عمرو ب نيي وورمة بـ نو،ـ ممـ كـان علـ دعـ املسـيو مبـ
بعثة الرنتول (.)5

( . )1معاني الرر ن وإعرابا الزجاا .84/2
( . )2الكعــاف :الزخمعــري  117 /2البيــان يف غرعــب إعــراب الرــر ن :أبــو الربكــات
ا نبــاري  262 /1الــدر املوــون :الســمني احلل ـ  53 /4اللبــاب :اب ـ عــادل /6
، 525او الردعر :العوكاني .567/1
( . )3الكعاف :الزخمعري .117 /2
( . )4البيان يف غرعب إعراب الرر ن :أبو الربكات ا نباري .262 /1
( . )5البيان يف غرعب إعراب الرـر ن :أبـو الربكـات ا نبـاري  262 /1الـدر املوـون:
السمني احلل  53- 52/4اللباب :اب عادل .525- 524/6
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الرول السادس :أنا مساثن م ،اع (لوجدوا) أي :لوجـدوا ،يمـا هـو
م غا اهلل الانامض إص مليلً مـنهم وهـو مـ مل ميعـ النظـر ،ـيظ البايـ
ةراً واملانامض موا،راً(.)1
الرول الساب  :أن املخايب برولا( :صوبعام) اي الناس عل العمـوم
واملراد بالرلي أمة حممد -صَل اهلل عليا ونتلم  -صاصة(.)2
الرول الثام والاانت  :ذكر أبو الربكات ا نباري أعالا أن مليل ميك أن
عكون انتاثناء م اهلاء يف (با) أو م اهلاء وامليم يف (جاءهم)(.)3
وهنا ك ووجيهـات أصـرش إضـا،ة ملـا نتـبق ذكرهـا السـمني احللـ وابـ
عادل( )4وأموش هذه ا موال الثلنة ا وىل وأرجاها الرول ا ول لسـلماا
م اللعون واصعرتا أ ومعنـاه :أذاعـوا بـا إص ملـيل مـنهم مل عـذع ومل
عي وهو منسوب صب عباس واب زعد وهـو مـول الكسـاري واليـراء
وأبي عبيدس وا صي وأبي ةامت واملـربد وهـو الوـايو عنـد اللـربي
أما وعدد اآلراء والاوجيهات هنا ،ما هـو إص ملمـو مـ ملمـو العناعـة الكـباس
اليت أوصها العلماء والنااس للرر ن الكرعم.
املسألة الاانتعة :إص إبلي أ انتاثناء ماو أو منرل .
ه ي َود ٓوا ِل َّ ٓ
مــال اهلل -وعــاىل َ ﴿ :-و ِل نذ ق نكنَييت ِل نك َم َٰكَٓسِ َك ي ِ ن
ٱىييودوا ِم ٓدَ َم فَ َ
َل ِل نب ِكييۡ َ
ةَبَ َٰ َو نٱىت نَكَۡ َر َو َكتنَ ِمََ نٱل َٰ َك ِ ِرَََٰ ( ﴾٣٤نتورس البررس).
( )1الدر املوون :السمني احلل  53 /4اللباب :اب عادل .525/6
( . )2الدر املوون :السمني احلل .54 /4
( . )3البيان يف غرعب إعراب الرر ن :أبو الربكات ا نباري 262 /1
( . )4الــدر املوــون :الســمني احللـ  54- 25 /4اللبــاب :ابـ عــادل - 524 /6
.526
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جاء يف البار(" :إلا إبلـي َ) هـو مسـاثن مـ الالـما يف ،سـ دوا وهـو
انتاثناء م موجب يف حنو هذه املسألة ،يرتجّو النوب وهـو انتـاثناء ماوـ
عنــد اجلمهــور :اب ـ مســعود واب ـ عبــاس واب ـ املســيب وماــادس واب ـ
ي ،علـ هــذا عكـون ملكــا نُــم
جُــرعج واصاــاره العــيخ أَبــو احلسـ واللــرب ت
أبل ـ وغالــب عليــا ولع ـ ،وــار يــيلانا .وروي يف ذلــك نــار ع ـ اب ـ
عباس وماادس واب جبا ومـد اصالـم يف اسـا ،ريـ  :عَ َزازعـ وميـ :
احلا رل .ومي  :هو انتـاثناء منرلـ وأَنـا أَبـو اجلـ ِّ كمـا أَن دم أَبـو البعـر
ومل عك مطُّ ملكا مالا اب زعد واحلس "(.)1
ذكر العلماء يف ووضيو مولا -وعاىل ( :-إص إبلي ) ووجيهني:
الاوجيا ا ول :أن إبلي انتاثناء ماو عل أنا كـان ملكـا نُـم أبلـ َ
وَغالــب عليــا ولعـ ،وــار يــيلانا وهــذا الرــول نســبا أبــو ةيــان وأبــو
الرانتم بيان احلق وأبو اليرا اجلوزي وأبو الليـب الرنـوجي صبـ عبـاس
واصاــاره العــيخ أَبــو احلســ واللــربيت( .)2مــال اللــربي" :نــم انتــاثن مــ
ايعهم إبلي ،دلّ بانتاثنارا إعاه منهم عل أنا منهم"( .)3ورجو هذا الرـول
أبــو ةيــان ا ندلســي برولــا" :والظــاهر أَنــا انتــاثناء ماوـ لاوجتــا ا َمــر علـ
امللركة ،لو مل عك منهم ملا ووجا ا َمر عليا ،لم عر عليـا ذم لرتكـا ،عـ

( . )1ويسا البار احمليط :أبو ةيان 303 /1
( . )2ويسا البار احملـيط :أبـو ةيـان  303/1بـاهر الربهـان :بيـان احلـق  65 /1زاد
املســا يف علــم الايســا :أب ـو اليــرا اجلــوزي ، 54 /1ــاو البيــان يف مراصــد الرــر ن:
الرنوجي .132/1
( . )3ويسا اللربي .502 /1
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مــا مل عــؤمر بــا ( .)1ورجاــا الســمني برولــا" :وه ـ هــو انتــاثناء ماو ـ
منرل ؟ صلف معهور وا صو أنا ماو "(.)2
ومد ذكر العلماء ووجيهني حلملا عل اصنتاثناء املاو :
أةدهما :روي ع اب عباس أكثر م صرب يف كون إبلـي مـ امللركـة
،ــروي أن إبلــي كــان م ـ أيــراف امللركــة وأكــرمهم مبيلــة ،كــان اســا
احلارل وكان صازنًا عل اجلنان وكـان لـا نتـللانُ سـاء الـدنيا وكـان لـا
وم ـ ،يهمــا
وكــان أمينــا عل ـ الســماء الــدنيا وا ر
نتــللانُ ا ر
،أع باا نيسا ورأش أن لا ،الل عل امللركة ومل ععلم بذلك أةـد إص اهلل
جــ وعــز ، -لمــا أمــر اهلل -جــ وعــز  -امللركــة بالســ ود آلدمامان و هر وكربه .وروي أعالا ع اب عَباس :كان إبلي اسـا عَ َزازعـ ُ
وكان م أيرف امللركة م ذوي ا جناة ا ربعة نم أبل بعد .مال :إنمـا
سي إبلي أ َن اهلل أبلسا م اخلا كلا عسا منـا ومـال ابـ عبـاس :كـان
م ةي م امللركة عرال هلم :اجل صُلروا م نـار السـموم( )3وعلـ هـذه
ا موال عكون إبلي م جن املساثن منا ،هو انتاثناء ماو .
الثــاني :أنــا انتــاثناء ماوــ مــ بــاب الاغليــب ةيــث ذكــر كــ مــ
الزخمعري والزركعي واب هعام والسيويي والاهانوي وغاهـم (إلـا
إبلي َ) انتاثناء ماو أ نا كان جنيا واةدا بني ألوف امللركة مغمورا بهـم
أو

( . )1ويسا البار احمليط :أبو ةيان 303/1
( . )2الدر املوون :السمني احلل .273/1
( . )3ويســـا اللـــربي 504- 502 /1كاـــاب ا ضـــداد :أبـــو بكـــر ا نبـــاري

:

 336- 334معاني الرر ن الناـاس  138/6الايسـا الونتـيط الواةـدي 120 /1
ويسا الرري ، 294 /1او الرمح يف ويسا الرر ن :العليمي .185 /4
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،غلبــوا عليــا يف مولــاَ،( :سَ ـ َدُوا) نــم انتــاثين مــنهم انتــاثناء واةــد( .)1مــال
الزركعي" :وغليب اجلن الكثا ا َ،راد عل ،رد م غا هـذا اجلـن مغمـور
ٓ
هي َودَ نٱل َم َٰكَسِكَي ككهد نيم
،يما بينهم بأَن عللق انتم اجلـن علـ اجلميـ  .كرولـا ﴿ :فَ َ
ة َ نع َملونَ ِ ٧٣ل َّ َٓل ِل نب ِكۡ َ نٱىت نَكَۡ َر َو َكتنَ ِمََ نٱل َٰ َك ِ ِرَََٰ ( ﴾٧٤نتورس ) وأَنـا عُـد
جنيّـا واةـدا ،يمـا بيـنهم و َن محـ
منهم م أَنا كان م اجل ِّ وغليبـا لكونـا ِّ
اصنتاثناء عل اصوِّوال هو ا َص  .وعدلت عل كونا مـ غـا امللركـة مـا رواه
مســلم يف صــاياا" :صُلرــت امللركــة مــ نــور واجلــ ت مــ النــار""( .)2مــال
السيويي" :عُد منهم باصنتاثناء وغليبا لكونا كان بينهم"(.)3
الاوجيا الثاني :إص إبلي انتاثناء منرلـ ذكـر هـذا الزجـاا والناـاس
وجوزه الزخمعري يف أةد موليـا .مـال الزجـاا" :مـال مـوم مـ أهـ اللغـة:مل
عك إبلي م امللركة والدلي عل ذلك مولـاِ ﴿ :ل َّ ٓ
يَ
َل ِل نب ِكيۡ َ َكيتنَ ِميََ نٱل ِو ِ
فَ َ َهقَ َع نَ ة َ نم ِر َر ِب ِ ٓه ﴾ (نتورس الكهم م اآلعة )50 :وهذا الرول هو الـذي
ةاــارهأ ن إبلــي كــان م ـ اجل ـ كمــا يف مول ـا -عــز وجـ  -والرــول
اآلصــر غــا ممانـ "( .)4مــال الناــاس مرجاــا مــول الزجــاا هــذا" :وهــذا مــول
( . )1الكعاف :الزخمعري  254/1مغين اللبيـب :ابـ هعـام  794 792 /2ويسـا أبـي
السعود  87/1مونتـوعة كعـاف اصـللةات العلـوم والينـون :الاهـانوي  489 /1ةايـية
الوبان ، 220 /1او الردعر :العوكاني  79/1روح املعاني :ا لونتي .290 /7
( . )2الربهان يف علوم الرر ن :الزركعي (310 /3ذكر مغمـوز وعبـدو أنهـا ووـايم(
انظــر صــايو مســلم  2294 /4رمــم احلــدعث 2996ونوــا« " :صُلرَــت اليمَلَاركَــة مـ
نُور وَصُلقَ الي َانت م مَارا م نَار وَصُلقَ َدمُ مما وُصمَ لَكم».
( . )3اإلوران :السيويي  1525 /4معرت ك ا مران :السيويي .197 /1
( . )4معاني الرر ن وإعرابا الزجاا  114- 113 /1معاني الرر ن الناـاس 14 /3
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صــايو عــدلّ عليــا أن اهلل -جـ ّ وعـزّ  -أصربنــا أنــا صلــق اجلــانّ مـ نــار
وامللركة مل ختلق م نار"(.)1
ومال أبو بكر ا نباري " :مال صـرون :مـا كـان إبلـي مـ امللركـة مـطّ
وهو أَبو اجل ّأ كما كان دم أَبو اإلن ،ـاةاج علـيهم برولـا -وعـاىل :-
(وإذ م يلنَا للمَلَركَة انت ُدُوا آلدَمَ َ،سَ دُوا إص إبلي َ) وبرولا -وعـاىل :-
﴿َ َ،س َدَ امللركَة كلُّهُم أَج َمعُون إص إبلي َ﴾ ،اةا توا بأَنـا ملـا أمـرَ بالستـ ود
كما أمروا ،خالم وأَياعوا أصرا م ،علـهم ونُوـب علـ اصنتـاثناء
وهو م غا جنسـهم كمـا ورـول العـرب :نتـار النـاس إص ا َنرـال وارلـ
أَهـ ُ العســكر إص ا َبنيــة واخليــام"( )2وروي عـ احلسـ أنــا مــال :مــا كــان
إبلي م امللركة يَرَ،ةَ عني( )3وروي ع يهر ب ةويب :كان مـ اجلـ
وماولاهم امللركة ،سبوه صغاا ووعبـد وصويـب
الذع كانوا يف ا ر
معها واصنتاثناء عل هذه ا موال منرل (.)4
ومــال حممــد الناصــري مـ املعاصــرع  :واملعــروف أن امللركــة صلرــوا مـ
نور بينما اجل صلروا م نار واإلن صلروا م يني وبهـذا البيـان عاالـو
جلمي ا ذهان أن اآلعـات ا صـرش الـيت ورد ،يهـا ذكـر (إبلـي ) مسـاثن مـ
الكعاف :الزخمعري .254 /1
( . )1إعراب الرر ن النااس .380 /2
( . )2ا ضداد :أبو بكر ا نباري

.338- 337:

( . )3ويسا اللربي  506 /1ا ضداد :أبو بكر ا نباري

.338 :

( . )4احملرر الـوجيز :ابـ عليـة 124 /1ويسـا الرـري  294 /1ويسـا الثعـال :
اجلــواهر احلســان ، 216 /1ــاو الرــدعر :العــوكاني ، 79- 78 /1ــاو البيــان يف
مراصد الرر ن :الرنوجي .132/1
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(امللركة) إمنا ورد ذكره ،يها علـ معنـ اصنتـاثناء املنرلـ الـذي ععاـرب ،يـا مـا
بعد إص صارجا عما ورد مبلـها ص داصـل ،يـا وأنـا ص نتـبي إىل محلـا علـ
اصنتاثناء املاو لاخالم ا صلني ووباع اللبيعاني(.)1
ومد ذكر كل الوجهني نعلب ومكي واملاوردي وابـ عليـة وأبـو
الربكات ا نباري والعكربي واب جزي وأبـو زعـد الثعـال والعـوكاني
وغاهم مالوا :إن كـان إبلـي مـ امللركـة ،هـو ماوـ وإن مل عكـ ،هـو
منرل (.)2
مما وردم ،مسألة لدعد نوع اصنتاثناء يف (إص إبلي ) صل،ية ،م رأش
أنا م امللركة ،اصنتاثناء ماو وكذلك م محلا عل الاغليب ومد
رجو هذا الرول ااعةأ كاللربي وأبي ةيان والسمني احلل
وا لونتي وغاهم وم جعلا م غا جن امللركةأ ،اصنتاثناء عنده
منرل وهذا اصايار الزجاا ومد ذكر أصااب ك رأي ما عثبت ما ذهبوا
إليها والرل برول واةد يف ةريرة إبلي غا ممك وهذا ما نل عليا أبو
بكر ا نباري برولا :واهلل أَعلم حبريرة ذلك وأَةكم.

( . )1الايسا يف أةادعث الايسا :الناصري 454 /3
( . )2جمال

نعلب

 58 :معك إعـراب الرـر ن ملكـي 321- 320 /1أ 446أ

 475ويسا املاوردي/النكت والعيون  102 /1احملرر الوجيز :ابـ عليـة 124 /1
البيــان يف غرعــب إعــراب الرــر ن :أبــو الربكــات ا نبــاري  74 /1الابيــان يف إعــراب
الرـــرءان :العكـــربي  51/1الاســـهي لعلـــوم الانزعـ ـ  :ابـ ـ جـــزي  79/1ويســـا
الثعــال /اجلواهر احلســان ، 216- 215 /1ــاو الرــدعر :العــوكاني 79- 78/1
إعراب الرر ن وبيانـا :حمـي الـدع الـدروع  85 /1ويسـا ةـدارق الـروح والرحيـان:
حممد ا مني .335/1
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املسألة العايرس( :إص) مبعن (لك ).
ب فَ َ َٰ نظ ِدر َعكَ َٰ نَۡ ِۡ ِ ٓه ة َ َحدا ِ ٢٦ل ََّل َم َِ
مال اهلل -وعاىل َ َٰ ﴿ :-ع ِكم نٱلغ نَۡ ِ
َٰدا ( ﴾٢٧نتورس
نٱرلَ َ
ول فَإِنَّه ََٰ نهك ِم َُۢ َب نۡ َِ ََٰدَ نَٰ ِه َو ِم نَ خ نَك ِ ِه َر َ
ض َٰ ِمَ َّرى ٖ
اجل ).
جاء يف البار" :مال اب عباس( :إص) مبعن (لك )  ،علا انتاثناء
منرلعاً"(.)1
وعددت الدصصت الو ييية لـ(إص) حبسب السيا الذي ورد ،ياأ ،اأوي
ةرف انتاثناء وهذا معناها املعهور وور مبعن غا ومبعن الواو عند
اليراء وأبو عبيدس وا صي

وعايية وعر ك يف اإلعراب ص يف احلكم

مبعن (ص) عند الكو،يني وزاردس عند ا صمعي واب جين(.)2
ووأوي (إص) كذلك مبعن (لك ) ومد عرد نتيبوعا باباً لدل ،يا ع
جميء (إص) مبعن (لك )، .رال :هذا باب ما ص عكون إص عل معن ولك أ
،م ذلك مولا -وعاىل :-

تَٰ َم نٱل َۡ نو َم ِم نَ ةَ نم ِر َّ
ٱُِ ِل ََّل َمَ َّر ِح ِۚ َم﴾
﴿ ََل َع ِ

(نتورس هود م اآلعة )43 :أي :ولك م رةم ...ومث لا بأمثلة كثاس
م الرر ن والععر ومال هذا الالرب يف الرر ن والععر كثا(.)3

( .)1ويسا البار احمليط :أبو ةيان .348 /8
( .)2اجلن الداني :املرادي

 510 :مغين اللبيب :اب هعام .86- 83/1

( .)3الكاــاب :نتــيبوعا  327- 325/2عنظــر :يــرح كاــاب نتــيبوعا :الســاايف /3
 75- 69يرح أبيـات نتـيبوعا :أبـو حممـد السـاايف  64- 63 /2النكـت يف ويسـا
كااب نتيبوعا :ا علم العنامري .238 /2
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إن الدصلة اليت نتردوها صرا ونامعها نتـيبوعا نرايـا ملـوص يف الكاـاب
هي اليت نل عليا اب عباس يف هذه اآلعة الكرميةأ ،ـ(إص) مبعن (لك ).
ومـد وــداولت الناــاس وكاـب الناــو بعــد مرةلـة نتــيبوعا أن جمــيء (إص)
مبعن (لك ) عدل عل اصنتاثناء املنرل وعرود با :ما كان املساثن ،يـا مـ
غا نوع ا ول أو ما بعد (إص) غا الذي مبلا أو ما بعدها خمالم ملـا مبلـها
وسيَ املنرل صنرلاعا منا إذ كان م غا نوعا وهذا النوع م اصنتـاثناء
ِّ
لي علـ نتـبي انتـاثناء العـيء ممـا هـو مـ جنسـاأ ن انتـاثناء العـيء مـ
جنسا إصراا بعض ما لوصه لاناولا ا ول )1(...مال ابـ السـراا" :واعلـم أن
م اصنتاثناء ما عكون منرلعاً م ا ول ولي ببعض لا وهذا الذي عكـون
(إص) ،يا مبعن (لك ).)2("...
وجتـدر اإليــارس إىل أن هنـا ك نلنــة ضـوابط جملــيء (إص) مبعنـ (لكـ )أ
وهي:
الالابط ا ول :ذكره أكثر النااس ونوا :إمنا دصلت (إص) مبعن (لك )
نأ ما بعدها خمالم ملا مبلها(.)3
الالابط الثاني :نبا عليـا ابـ السـراا .مـال" :إذا كـان اصنتـاثناء منرلعـا
( .)1عنظــر :يــرح كاــاب نتــيبوعا :الســاايف  71/3النكــت يف ويســا كاــاب نتــيبوعا:
ا علم العنامري  238 /2يرح امليو  :اب ععي  54- 53 /2يرح الاسهي :
ابــ مالــك  266/2يــرح ابــ النــا م

 212 :الاــذعي والاكميــ  :أبــو ةيــان

.169 154/8
( .)2ا صول يف الناو :اب السراا .289 /1
( .)3يرح كااب نتيبوعا :الساايف  88 /3يرح الاسهي  :اب مالك  266/2يرح
اب النا م

 212:الاذعي والاكمي  :أبو ةيان .154 /8
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،ل بد م أن عكون الكلم الذي مب (إص) مد دل عل ما عُساثن منـا ،ايرـد
هذا ،إنا عد "(.)1
وهنا ك ضابط نالث ذكره الوبان، .رـال" :وماـ كـان مـا بعـد إص الـةأ
،إص مبعن لك  ...لكـ إن نوـب وـالي إصأ ،هـي كلكـ املعـددس وإن ر،ـ
،كاملخيية"(.)2
وهذه الالوابط اليت نل عليها النااس هـي الـيت لـدد جمـيء إص مبعنـ لكـ
،إذا دل ما مبلها عل ما عساثن وكان املساثن الة مغاعرا ملا مبلـاأ ،الغالـب يف
اصنتاثناء أنا منرل وإص مبعن لك  .أما إذا مل ووم إىل ذلـكأ ،ااامـ عندرـذ
الدصصت ا صرش اليت ذكرها النااس ةسب السيا الذي ورد ،يا.
ومد اجاهد العلماء والنااس يف ووجيا اصنتاثناء يف اآلعة الكرمية ،املـها
اب عبـاس كمـا ذكـر أبـو ةيـان علـ أن إص مبعنـ لكـ وعرـب أنهـا لامـ
اصنتاثناء املنرل وما ذهب إليا اب عبـاس يف هـذه اآلعـة الكرميـة هـو ذاوـا مـا
أيلق عليا نتيبوعا (باب ما ص عكون إص عل معن ولك ) ومد ،و الناـاس
بعد نتيبوعا الرول يف هذا الباب وأيلروا عل هذا النوع اصنتاثناء املنرل .
نل ك م السـمني احللـ وابـ عـادل أن مولـا -وعـاىل ( :-إص مـ
اروال ) جيوز أن عكون منرلعًا أي :لك م اروالاه ،إنا عظهره علـ مـا
ععاء م غيبا بالوةي  ...وجيوز أن وكون (م ) يريية أو موصولة ماالمِّنة
معن العـرط ومولـا،( :إنـاُ) صـرب املباـدأ علـ الرـولني وهـو مـ اصنتـاثناء
املنرل أعالًا أي :لك  .واملعن  :لك م اروالاه م الرنت ،إنا جيعـ لـا
ملركة رصداً حييظونا(.)3
( .)1ا صول يف الناو :اب السراا  289 /1اجلن الداني :املرادي

.511

( .)2ةايية الوبان.209 /2
( .)3الــدر املو ـون :الســمني احلل ـ  506 /10اللبــاب :اب ـ عــادل  443/19انظــر
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وجزم الزركعي بانرلاعا ،رال" :وكذلك( :إص م اروال م رنتـول)
ودصول الياء يف (َ،إناُ عَسلك) دلي انرلاعا ولو كان ماول لام الكلم عنـد
مولا( :رنتول)"(.)1
ذكر النااس واملعربون وجهني لاملـها (مـ ) يف مولـا -وعـاىل ( :-إص
م اروال )أ وهما:
أوص :أن (مـ ) انتــم موصــول يف موضـ ر،ـ باصباــداء وصــربه،( :إن ـاُ
عسلك) واجلملة اصسية يف موض نوب عل اصنتاثناء املنرل .
نانيا :أن (م ) انتم يرط يف موض ر ،باصباداء والة (َ،إنـاُ عَسـلك)
يف حم ـ جــزم جــواب العــرط و،ع ـ العــرط وجوابــا صــرب املباــدأ واجلملــة
العريية يف موض نوب عل اصنتاثناء املنرل (.)2
وجـــوز بعـــض الناـــاس واملعـــربني أن عكـــون اصنتـــاثناء ماوـــل( )3وذكـــروا
ووجيه لـ(م ):
أةدها :أن (م ) انتم موصول يف موض نوب عل اصنتاثناء م أةدأ
ن أةدا مبعن ااعة ذكر هذا النااس ومكي( .)4اآلصر :أن (مـ ) انتـم
ويسا ةدارق الروح والرحيان :حممد ا مني .330/30
( .)1الربهان :الزركعي .237 /4
( .)2انظر باورف :البيان يف غرعـب إعـراب الرـر ن :أبـو الربكـات ا نبـاري 468 /2
الابيان :العكربي 1245 /2الدر املوون :السـمني احللـ  506 /10اللبـاب :ابـ
عادل  443/19إعراب الرر ن وبيانا :حمي الدع الدروع .251/10
( .)3الابيان :العكربي 1245 /2ويسا البار احمليط :أبو ةيان .348/8
( .)4إعــراب الرــر ن الناــاس 54/5معــك إعــراب الرــر ن :مكــي  303 /2ويســا
ةدارق الروح والرحيان :حممد ا مني .330/30
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موصــول يف موض ـ بــدل م ـ أةــد( .)1وعكــون املعن ـ يف اصنتــاثناء املاو ـ إصَّ
()2
رنتوصً مد اروالاه لعلم بعض الغيبأ ليكون إصباره ع الغيب مع زسً لا
أو إلّا رنتولًا اروالاه إل هاره عل بعض غيوبا املاعلّرة برنتالاا(.)3
املسألة احلادعة ععرس( :نتوعّاً) منووبة عل احلالية:
مال اهلل -وعاىل  ﴿ :-قَت َل َر ِ ن
يتس
ٱعلَل ِل ٓي َ اََٰ قَيت َل َ اََٰتي َ ة َ ََّل لك َِك َيم ٱلنَّ َ
ث َ َٰكَ َث لََۡ ٖتل َى ِوَٰت( ﴾١٠نتورس مرعم).
جاء يف البار" :وع اب عباس (نتَوعاً) عارد عل الليالي أي :كاملت
مساوعاتأ ،اكون صية لثلل"(.)4
وذكر السمني احللـ وابـ عـادل عـ ابـ عبـاس أن (نتَـوعاً) مـ صـية
الليالي مبعن كاملت(.)5
ذكر العلماء مولني يف ووجيا مولا -وعاىل ( :-نتَوعاً):
الرول ا ول :عُزي إىل اب عباس أنا مـال( :نتَـوعاً) عارـد علـ الليـالي
أي :كاملت مساوعات وذكر اللربي واب كثا نـلل ليـال مااابعـات عـ
اب عباس ودل ذكر الليالي هنـا وا عـام يف ( ل عمـران) علـ أن املنـ مـ
الكلم انتامر لا نلنة أعام بليـاليه ومـد نسـب هـذا الرـول صبـ عبـاس ابـ
عليــة وأبــو ةيــان والســمني احللـ وابـ كــثا وابـ عــادل وأبــو زعــد
( .)1اجملاب م معك إعراب الرر ن :اخلراط 1379 /4إعـراب الرـر ن وبيانـا :حمـي
الدع الدروع .251/10
( .)2البار املدعد :اب ع يبة .161 /7
( .)3ويسا ةدارق الروح والرحيان :حممد ا مني .330/30
( . )4ويسا البار احمليط :أبو ةيان .167 /6
( . )5الدر املوون :السمني احلل  573 /7اللباب :اب عادل .23 /13
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الثعال وا لونتي وذكر اب كثا أن العَويف مال :عـ ابـ عَبـاس (نَـللَ
لَيال نتَوعًّا)أ أَي :مااابعات ،اكون(نتَوعاً) عل هذا الاوجيا صية لثلل(.)1
الرول الثاني( :نتَوعّاً) ةال م ،اع وكلـم ومعنـ مولـا -وعـاىل :-
(نتَوعّا) مال اجلمهور :أي :صـاياا مـ غـا علـة وص صـرس وهـذا مييـد
لكــون انايــاء الــاكلم بلرعــق اإلع ــاز وصــر العــادس ص صعارــال اللســان
واملعنـ  :عاعــذر عليــك وكلــيمهم وص وليرــا يف ةــال كونــك نتــوي
مبــر
اخللق نتليم اجلوارح ما بك ياربة بكم وص صـرس وععـهد لـا مولـا -
وعاىل  ﴿ :-قَت َل َر ِ ن
َّيتم ِل ََّل َر نمي ا
تس ث َ َٰكَثَي َ ةََٰ إ
ٱع َلل ِل ٓي َ اََٰ قَت َل َ اََٰت َ ة َ ََّل لك َِك َم ٱلنَّ َ
ٱۡل نب َٰ َك ِير ( ﴾٤١نتورس ل عمران) وهذا مـا
َو نٱذكر َّربَّ َ َكثِۡرا َو َ
ىِۡ نح بِ نٱللَشِي ِ َو ن ِ
عليا اجلمهور( )2ومد عزا اللربي واب كثا هذا الايسا صب عباس أعالـا
ومال اب كثا :وهو ا صو(.)3
ومـد وجــا أكثــر علمــاء اللغــة مولــا -وعــاىل ( :-نتَــوعّا) علـ احلاليــةأ
( . )1ويسا اللربي  153 - 152 /18احملرر الوجيز :اب علية  7 /4ويسا البار
احمليط :أبو ةيان  167 /6الدر املوون :السمني احلل  573 /7ويسا اب كثا /5
 191اللباب :ابـ عـادل  23 /13ويسـا الثعـال  :اجلـواهر احلسـان  9 /4ويسـا
ا لونتـــي :روح املعـــاني  390 /8أضـــواء البيـــان :العـــنريلي  200/1درانتـــات
نتلوب الرر ن الكرعم :عاليمة 84 /7أ .151 /10
( . )2احملـرر الـوجيز :ابـ عليـة  167 /6 7 /4الـدر املوـون :السـمني احللـ /7
 573اللباب :اب عادل  23 /13ويسا الثعال  :اجلواهر احلسان  9 /4ويسا أبي
السعود :إرياد العر السليم إىل مزاعا الكااب الكرعم  258/5ويسا ا لونتـي :روح
املعاني  390/8أضواء البيان :العنريلي .200/1
( . )3ويسا اللربي  151 /18ويسا اب كثا .191 /5
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كـــاليراء وا صيـ ـ والزجـــاا والناـــاس وأبـــي الربكـــات ا نبـــاري
نتوعّاً) عنــدهم منوــوب عل ـ احلــال م ـ املالــمر يف وكلــم
والعكــربيأ  ،ــ( َ
واملعن  :كأنا أمره أن عكم أو ميان ع الكلم م غا صرس( )1ومد ذكـر
مكي الاوجيهني(.)2
وا هر أن (نتَـوعًّا ) منوـوبة علـ احلاليـة وصـاةبها الالـما العارـد يف
(وكلــم) عل ـ زكرعــا وهــذا رأي اهــور امليســرع وج ـ الناــاس وهــو
ا صو عند اب كثا.
املسألة الثانية ععـرس :صـاةب احلـال يف مولـا -وعـاىل ﴿ :-أَعُمسـكاُ
عَلَ هُون﴾.
ِير ة َ َحيدهم بِ نيٱمنث َ َٰ َ
َّي َّل َو نعديه م نه َيودا َوه َيو
مال اهلل -وعاىل  ََ ﴿ :-لِذَا بش َ
يون ة َ نم ََٰدىهيه فِيي
ك ِ
ِير ِبي ِۚ ِ ٓه ةََٰ نمهِيكه َع َكي َٰ ه إ
َظ ۡٞم ََٰ ٥٨ت َ َٰ َيو َر َٰى ِميََ نٱلقَ نيو ِم ِميَ ى ٓيو ِ َميت بش َ
ٱلت ه َرا ِ ة َ ََل َىت ٓ َ َمت ََٰ ن كمونَ ( ﴾٥٩نتورس النا ).

جاء يف البار" :ويف مولا( :عل هـون) مـوصنأ أةـدهما :أنـا ةـال مـ
الياعـ وهــو مــروي عـ ابـ عبــاس مــال ابـ عبــاس :إنــا صــية لــألب
واملعن  :أميسكها م رضاه بهوان نيسا وعل رغم أنيا؟ .وميـ  :ةـال مـ
امليعول أي :أميسكها مهانة ذليلة"(.)3

( . )1معــاني الرــر ن اليــراء  163/2معــاني الرــر ن ا صيـ  438 /2معــاني الرــر ن
الزجاا  321/3إعراب الرر ن النااس  7 /3البيان يف غرعب أعراب الرر ن : :أبـو
الربكات ا نباري  120 /2الابيان يف إعراب الرر ن :العكربي .867 /2
( . )2معك إعراب الرر ن ملكي  6 /2اهلداعة إىل بلوغ النهاعة ملكي .4499 /7
( . )3ويسا البار احمليط :أبو ةيان .489 /5
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ذكــر العلمــاء يف ووجيــا مولــا -وعــاىل ( :-علـ هــون) مـولني كمــا يف
الايوي اآلوي:
الاوجيــا ا ول( :عل ـ هــون) اجلــار واجملــرور يف حم ـ نوــب ةــال م ـ
الياع وعود إىل ا ب واملعن  :أميسكها م رضاه بهوان نيسا وعل رغـم
أنيا وهذا الاوجيا نسبا الرازي وأبو ةيان والسمني احلل

واب عادل

والنيسابوري إىل علاء ع اب عباس(.)1
الاوجيا الثاني :اجلار واجملرور (عل هون) ةالٌ م امليعول أي :ةـال
للمولودس أي :ميسكها ذليلة مهانة(.)2
وكل الرولني جارز ،عـبا اجلملـة يف حمـ نوـب ةـالأ إمـا مـ ا ب
واملعن ـ  :أميســكها م ـ رضــاه بهــوان نيســا؟ وإمــا م ـ املولــودس واملعن ـ :
ميسكها ذليلة مهانة وعظهـر لـي أن محلـها علـ احلاليـة مـ ا ب أوىلأ ن
العرف اجلاهلي كـان عنظـر إىل املـرأس علـ أنهـا هـي الـيت وـأوي بالـذل واهلـوان
هلها ،ياخلل م هذا الذل واهلوان بوأدها.
( . )1مياويو الغيب /ويسا الرازي  410/9ويسا البار احمليط :أبو ةيـان 489 /5
الدر املوون :السمني احلل  246 /7اللبـاب :ابـ عـادل  89 /12غرارـب الرـر ن
ورغارب اليرمـان /ويسـا النيسـابوري  33/5روح البيـان :املـوىل أبـو اليـداء 44 /5
روح املعاني :ا لونتي .169/14
( . )2مياويو الغيب /ويسا الرازي  410/9ويسا البار احمليط :أبو ةيـان 489 /5
الدر املوون :السمني احلل  246 /7اللبـاب :ابـ عـادل  89 /12غرارـب الرـر ن
ورغارب اليرمـان /ويسـا النيسـابوري  33/5روح البيـان :املـوىل أبـو اليـداء 44 /5
روح املعاني :ا لونتي .169/14
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املسألة الثالثة ععرس :أهون مبعن هني.
مال اهلل ـ وعاىل ـَ ﴿ :وه َو ٱلََِّٰي ََٰ نۡدَؤا نٱلخ نَكقَ ث َّم َٰ ِلۡده َوه َو ة َ نه َيون َعكَ نۡي ِۚ ِه َولَيه
ت َو نٱم َ نر ِ ِۚ
ض َوه َو نٱل َل ِ َٰ نٱل َ ِكۡم ( ﴾٢٧نتورس الروم).
ه َٰ َم َٰ َو ِ
نٱل َمثَل نٱم َ نعكَ َٰ فِي ٱل َّ
جاء يف الباـر(" :وَهُـوَ أَهـوَنُ عَلَيـا) أي :والعـود أهـون عليـا وليسـت
أهـون أ،عـ ويالـي أ نـا ويـاوت عنــد اهلل يف النعـأوني :اإلبـداء واإلعــادس
،لذلك وأولا اب عباس والربي ب صيثم عل أنـا مبعنـ هـني وكـذا هـو يف
موام عبد اهلل والالما يف (عليا) عارد عل اهلل"(.)1
عرش اب عباس أن أهون يف مولا -وعـاىل  -مبعنـ هـني ومـد ذكـر يف
ووجيــا مولــا -وعــاىل ( :-وهــو أهــون عليــا) مــوصن ويوــيلهما يف البيــان
اآلوي:
الرول ا ول :ما نسبا اللربي وأبو إنتاا الثعل وابـ عليـة وأبـو
ةيان واب عادل وأبو زعد الثعال وا لونتي أن أهـون مبعنـ هـني صبـ
عباس وهـو مـول كـثا مـ أهـ اللغـةأ كـأبي عبيـدس واملـربد والناـاس
والنااس املاأصرع ،اهلل -وعاىل  -لـي عنـده يـيء أهـون مـ يـيء بـ
الك عنده هني إذ ص وياوت يف نسبة املردورات إىل مدروا وعـاىل وهـذا كمـا
عرال :اهلل وعـاىل أكـرب أي كـبا وأنـت أوةـد النـاس أي :واةـدهم وإنـي
وج أي :وج ومال النااس :وهذا مول ةس (.)2
( . )1ويسا البار احمليط :أبو ةيان .165/7
( . )2جماز الرر ن أبو عبيـدس  121 /2املراالـب :املـربد  245 /3الكامـ  :املـربد /2
 227- 226ويســا اللــربي 94- 92 /20معــاني الرــر ن وإعرابــا :الزجــاا /4
 183معــاني الرــر ن الناــاس  256 /5الكعــم والبيــان :الــثعل  300/7ويســا
املاوردي/النكت والعيون  309 /4اصناوار للرر ن الباملني  592/2إعراب الرر ن
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مال املربد، :أما مولا يف اآلذان :اهلل أكـرب ،اأوعلـا :كـباأ كمـا مـال -
عــز وجـ ( :-وهــو أهــون عليــا) ،إمنــا وأوعلــا :وهــو عليــا هــنيأ نــا ص
عرال :ييءٌ أهون عليا م يـيءلأ نـا إمنـا عياضـ بـني العـيئني إذا كانـا مـ
جن واةد عرال :هذا أكربُ م هذا إذا ياكلا يف باب ،أما اهلل أجـود مـ
،لن واهلل أعلم بذلك منك ،وجا بنيأ نـا مـ يرعـق العلـم واملعر،ـة
والبذل واإلعلاء مال املربد :وهذا الرول هو املرضي عندنا(.)1
عرش املربد أن "(أ،ع ) عر عل وجهني :أةدهما :أن عكون نعاا مارمـا يف
املنعـــوت حنـــو :أمحـــر وأصـــير وأعـــور والوجـــا اآلصـــر :أن عكـــون
للايالــي حنــو :هــذا أ،الـ مـ زعــد وأكــرب مـ عبــد اهلل ،ــإن أردت هــذا
الوجا مل عكـ إلـا أن ورـول :مـ كـذا وكـذا أو بـا لم والـلم حنـو :هـذا
ا صغر وا كرب ،أما مولا يف اآلذان :اهلل أكـرب ،اأوعلـا :كـبا ..واعلـم أن
(أ،ع ) إذا أردت أَن والعا موض الياع ،ملرد( .)2أي :أن (أ،ع ) علـرد أن
لألصبهاني

 307 :احملرر الوجيز :ابـ عليـة 335 /4بـاهر الربهـان :بيـان احلـق

 1106 /2الابيان يف إعراب الرر ن :العكربي  1039/2يـرح امليوـ  :ابـ ععـي
 134 /4ويسا البار احمليط :أبو ةيان  165/7يرح ابـ عريـ 183- 182/3
الدر املوون :السمني احللـ  39 /9اللبـاب :ابـ عـادل  404- 403 /15يـرح
الاســهي املســم " هيــد الرواعــد بعــرح وســهي اليوارــد" :نــا ر اجلــي - 2677/6
 2678الربهان :الزركعي  171 /4ويسا الثعال /اجلواهر احلسان  311/4صزانة
ا دب :البغـــدادي  278 /8الكليـــات :الكيـــوي

282- 281 :

- 96 :

 97روح املعــاني :ا لونتــي  36/21ا مثــال الرر نيــة الريانتــية املالــروبة ل ميــان:
اجلربوع .1016 - 1015/3
( . )1املراالب :املربد  245 /3الكام  :املربد .227- 226 /2
( . )2املراالب :املربد .247- 245 /3
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عكون عارعا ع معن الايالي بعرينيأ أةدهما :إذا مل عـأت بعـده (منـا)
وهــذا عيهــم مـ مولــا( :مـ كــذا وكــذا) .واآلصــر :جتــرد (أ،عـ ) مـ ا لــم
واللمأ ،ذان دليلن جيعلن أ،ع ملرد يف غا باب الايالي عند املربد.
ومال اب ععي " :وجيوز أن عكون (أهون) ها هنا مبعَن ( َهّي )أ نّـا -
نتباانا  -لي عليا ييء أهون م ييء"(.)1
ومد ذهب الناـاس املاـأصرون كـاب مالـك وابـ النـا م وابـ الوـارع
ونا ر اجلي والعـيين وا اـوني وغاهـم أن أ،عـ الايالـي عسـاعم
كثاا عارعًا م اإلضا،ة وا لـم والـلم دون مـ جمـردًا عـ معنـ الايالـي
مؤولًا بانتم ،اعـ حنـو﴿ :ه َيو ة َ نعكَيم بِك نيم﴾ (نتـورس الـن م مـ اآلعـة)32 :
أي :عامل أو صية معبهة حنو( :وَ ُهوَ أَهـوَنُ عَلَيـا) أي :هـني ،ــ (أعلـم)
 هنا  -مبعنـ عـاملأ إذ ص معـار ك هلل وعـاىل يف علمـا بـذلك و(أهـون)مبعن هيّ أ إذ ص وياوت يف نسبة املردورات إىل مدروا وبار ك ووعـاىل وهـذا
ملرد عند أبي العباس املربد لكثـرس الـوارد منـا وا صـو وا وىل أن مينـ ،يـا
الرياس وعراور منا علـ مـا سـ ( .)2مـال ابـ مالـك" :وأجـاز أبـو العبـاس
حممد ب عزعد انتاعمال أ،ع مؤوّص مبا ص ويالـي ،يـا ميانتـا وا وىل أن مينـ

( . )1يرح امليو  :اب ععي .134 /4
( . )2يرح الاسهي  :اب مالك  60 /3يرح الكا،ية العـا،ية :ابـ مالـك1143 /2
يرح اب النا م

 345 :اللماـة :ابـ الوـارع  431/1الاـذعي والاكميـ  :أبـو

ةيان 268 /10يرح الاسـهي املسـم " هيـد الرواعـد بعـرح وسـهي اليوارـد" :نـا ر
اجلـــي  2678 2682 - 2677/6املراصـــد الناوعـــة :العـــيين  1538 /4يـــرح
ا اوني  307/2هم اهلوام  :السيويي  98- 97 /3صزانة ا دب :البغدادي
 277/8ةايية الوبان .72/3
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،يا الرياس وعراور منا عل ما س "(.)1
علاظ أن رأي املاأصرع م النااس عايق م مـذهب املـربد يف جميء(أ،عـ )
عارعا ع معن الايالي بالعريني املـذكورع إص أن املـربد جعـ ذلـك ملـرداً
لكثرس املسموع منا يف ةني رأش املاأصرون أن عرور عل السماع ص نتيما اب
مالك.
ومد ذكرت يواهد كثاس عل ذلك منها :مول اليرزد (م الكام ):
()2
إن الذي َنتمَكَ السمَاءَ َبَن َلنَا  ...بَياًا دَعَارمُاُ أَ َعزت وَأَ ييوَلُ
أَي :دعارما عزعزس يوعلة(.)3
ومول مع ب أوس املزني (م اللوع ):
( . )1يرح الاسهي  :اب مالك .60 /3
( . )2دعوان اليرزد

 489 :جماز الرر ن أبي عبيدس  121 /2باهر الربهـان :بيـان

احلـــق 1106 /2زاد املســـا يف علـــم الايســـا :أبـــو اليـــرا اجلـــوزي  421/3يـــرح
الاسهي  :اب مالك  60 /3ويسا الرـري  21/14يـرح ابـ النـا م

345 :

اللماــة :اب ـ الوــارع  432/1الاــذعي والاكمي ـ  :أبــو ةيــان 268 /10يــرح اب ـ
عريـ  183/3يــرح الاســهي املســم " هيــد الرواعــد بعــرح وســهي اليوارــد" :نــا ر
اجلــي  2678- 2677/6املراصــد الناوعــة :العــيين  1538 /4يــرح ا اــوني
 307/2ويسا ةدارق الروح والرحيان :حممد ا مني .132/22
( . )3جمــاز الرــر ن أبــي عبيــدس  121 /2يــرح الاســهي  :اب ـ مالــك  60 /3ويســا
الرري  21/14يرح اب النا م

 345 :اللماة :اب الوـارع  432/1يـرح

اب عري  183/3يرح الاسهي املسم " هيد الرواعد بعرح وسـهي اليوارـد" :نـا ر
اجلي  2678- 2677/6املراصد الناوعة :العيين  1538 /4ويسا ةدارق الروح
والرحيان :حممد ا مني .132/22
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()1

ج ُ  ...عَلَ أَِّعنَا وَعدُو املنية أَولُ
َلعَمرُ كَ مَا أَدري وَإنِّي َلأَو َ
أراد :إنِّي لوج (.)2
ومول العنيرش (م اللوع ):
()3
وإن ُمدّت ا عدي إىل الزاد مل أك  ...بأع لهم إذ أجع ُ الروم أع ُ
أي :مل أك ع لًا ومل عرد أك أكثرهم ع لةأ ن مود ذلك عسـالزم
نبــوت الع لــة غــا الياررــة ولــي غرضــا إص الامـدّح بنيــي الع لــة مليلــها
وكثاها(.)4
الرول الثاني :أن (أهون) عل بابها للايالي ومد ذكر العلماء يف ووجيـا
( . )1يرح دعوان احلمانتة بي ام :املرزومي
(121ملع ـ ب ـ أوس م ـ كلمــة  ،ـ دعوانــا

 791 :جمـاز الرـر ن أبـو عبيـدس /2
 (36الكام ـ  :املــربد 157 227/2

معــاني الرــر ن وإعرابــا الزجــاا  183 /4إعــراب الرــر ن ا صــبهاني

 308 :زاد

املسا يف علم الايسا :أبو اليرا اجلوزي  421/3ويسا الرري .21/14
( . )2جماز الرر ن أبو عبيدس  121 /2الكام  :املربد  227 /2معـاني الرـر ن وإعرابـا
الزجــاا  183 /4زاد املســا يف علــم الايســا :أبــو اليــرا اجلــوزي  421/3ويســا
الرري .21/14
( . )3انظر :دعـوان العـنيرش

 59 :إعرابيـة صميـة العـنيرش :العكـربي

67 :

يرح الاسهي  :اب مالك  60 /3الاذعي والاكمي  :أبو ةيان  268 /10يرح اب
عريـ  182 /3يـرح الاسـهي املسـم " هيـد الرواعـد بعـرح وسـهي اليوارـد" :نـا ر
اجلي  2678/6يرح ا اوني 307 /2ةايية الوبان .73 /3
( . )4يرح الاسـهي  :ابـ مالـك  60 /3الاـذعي والاكميـ  :أبـو ةيـان 268 /10
يرح اب عري  182 /3يرح الاسهي املسم " هيد الرواعد بعرح وسهي اليوارـد":
نا ر اجلي .2678/6
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معن ذلك نلنة ووجيهات:
أوصً :أن اإلعــادس أهــون عليــا م ـ البداعــة  -أَي :عل ـ اللــا  -أي:
هي ٌ عليـا مالـا جماهـد وأبـو العاليـة وعكرمـة والالـاا ك(.)1
أعسر وك ٌّ ِّ
ووكــون اهلـــاء يف (عليــا) عارـــدس إىل اهلل -عــزّ وجــ ّ  )2(-ومـــد رُد هـــذا
الاوجيا ،ري ، :أما ما عروش ع جماهد م أنّا مال :اإلنعاء عليا أهـون مـ
اصباــداء ،رــول مرغــوب عنــاأ نّــا ص عهــون عليــا يــيء دون يــيء وبــار ك
ووعاىل(.)3
نانيا :أن (أهون) عل بابها للايالي واملعنـ  :وهـو الـذي عبـدأ اخللـق
نم ععيده وهو أهون عل اخللقأ أي :إعـادس العـيء أهـون علـ اخللـق مـ
ابادارا .مال امليسرون :صايـب وعـاىل العبـاد مبـا ععرلـون ،ـإذا كانـت اإلعـادس
أنته مـ اصباـداء يف ورـدعركم وةكمكـم ،ـإن مـ مـدر علـ اإلنعـاء كـان
البعث أهون وأعسر عليا ةسـب مـنلركم وأصـولكم وهـذا لـي باعابـار
،ع ـ اهلل وإمنــا باعابــار ةكــم املخــايبني و ــنكم( .)4وهــذا اصايــار اليــراء
( . )1زاد املسا يف علم الايسا :أبو اليرا اجلوزي  420 /3ويسا الرري .21/14
( . )2زاد املسا يف علم الايسا :أبو اليرا اجلوزي .421/3
( . )3إعراب الرر ن ا صبهاني

.308:

( . )4ويســا اللــربي 93 /20إعــراب الرــر ن ا صــبهاني
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الايســا :أبــو اليــرا اجلــوزي  421/3الابيــان :العكــربي  1039/2الــدر املوــون:
السمني احلل  39 /9اللبـاب :ابـ عـادل  404- 403/15ويسـا ةـدارق الـروح
والرحيان :حممد ا مني  132/22ويسا الكرعم الرمح يف ويسا كلم املنان :السعدي
 640:صــيوس الايانتــا :الوــابوني 439/2ا مثــال الرر نيــة الريانتــية املالــروبة
ل ميان :اجلربوع .1012 /3
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وةسنا الزجاا وهو مول مراو (.)1
ومد وجا الرري رأي جماهد السابق عل هذا الرـول ،رـال :ووجهـا أَن
هذا مث ضربا اللا -وعـاىل  -لعبـاده .عرـول :إعـادس العـيء علـ اخللرـق
أهون م ابادارا ،ينبغي أَن عكون البعث مل مدر عل البداعة عنـدكم و،يمـا
بيــنكم أهــون عليــا م ـ اإلنعــاء( )2واهلــاء يف (عليــا) عارــدس إىل اهلل -ع ـزّ
وج ّ  )3(-وهذا ا هر كما ذكر ابـ عليـة( )4ومـد ذكـر كـ مـ السـمني
احلل واب عادل أن اهلاء يف (عليا) ععود عل املخلو مبعنـ  :واإلعـادس
أَهون عل املخلو أ أي :إعادوا ييئاً بعد ما أنعأه هذه يف عـرف املخلـومني
،كيم عنكرون ذلك يف جانب اهلل وعاىل(.)5
نالثاً :الالما يف (عليا) للخلق أو املخلومني والعود أهونأ أي :أعسر
أو أنترع عليهمأ أي :عل اخللقأ نا عواح بهم صياة واةدس ،يرومـون
د،ع ًة وعرال هلم :كونوا ،يكونون ،ذلك أَهون عليهم م أَن عكونوا نليـا
نم علرا نم مالغا نم أَجنةً نم أَيياص نم غلمانا نم يُبانا نم رجـاص
أَو نساء وذكر النااس أن هذا مول اب عباس يف رواعة أبي صا عنا( .)6مال
( . )1معـــاني الرـــر ن اليـــراء  324- 323 /2معـــاني الرـــر ن وإعرابـــا الزجـــاا /4
 184- 183زاد املسا يف الايسا :أبو اليرا اجلوزي .421/3
( . )2ويسا الرري .22- 21 /14
( . )3زاد املسا يف علم الايسا :أبو اليرا اجلوزي .421/3
( . )4احملرر الوجيز :اب علية .335/4
( . )5الدر املوون :السمني احلل  39 /9اللباب :اب عادل .404 /15
( . )6معاني الرر ن :الناـاس  255 /5إعـراب الرـر ن :ا صـبهاني
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ا صبهاني" :وهذا مول الناوعني وعروش مثلا ع ابـ عبـاس"( .)1ومـال أبـو
اليرا اجلوزي" :رواه أبو صا ع اب عباس وهـو اصايـار ملـرب"( .)2مـال
الرري : :هذا الرأي مالا اب عباس وملرب"(.)3
ويف اخلاــام  ،ميــ ا مــوال الــيت ذكــرت يف ووجيــا (أهــون) صــاياة
وصاة املعن كما نتبق هلا دور واضـو يف الاوجيـا إص أن وعـدد بعـض الناـاس
بــاصعرتا علــ الرــول ا ول( )4عــرد لكثــرس الرــارلني واآلصــذع بــا مــ
املارــدمني ويف مرــدماهم اب ـ عبــاس وأبــو عبيــدس واملــربد والناــاس إذ
ةســنا وغاهــم .مــال اللــربي" :والــذي ذكرنــا ع ـ اب ـ عبــاس  ..مــول لــا
وجا"( .)5ومال الزجاا" :مال أبو عبيدس وكثا م أه اللغة :إن معنـاه :وهـو
هـِّـي ٌ عليــا"( )6وعــرد علــيهم أعال ـاً بإاــاع كــثا م ـ الناــاس املاــأصرع ويف
مردماهم اب مالك.
أما ما نسبا الرـري مـ اعـرتا أبـي عبيـدس علـ الرـول الثـاني .مـال:
"مال أَبو عبيدس :ومـ جعـ أَهـون ععبِّـر عـ ويالـي يـيء علـ يـيء ،رولـا
،مردود برولا وعاىلَ ﴿ :و َكتنَ َٰذَ ِل َ َع َك ٱ َُِّ ََٰهِيۡرا﴾ (نتـورس النسـاء مـ اآلعـة:
الرـــري  22/14الـــدر املوـــون :الســـمني احللـ ـ  39 /9ويســـا ةـــدارق الـــروح
والرحيان :حممد ا مني  132/22روح املعاني :ا لونتي .36/21
( . )1إعراب الرر ن ا صبهاني

.308 :

( . )2زاد املسا يف علم الايسا :أبو اليرا اجلوزي .421/3
( . )3ويسا الرري .22/14
( . )4الاذعي والاكمي  :أبو ةيان  270 /10ةايية الوبان .74/3
( . )5ويسا اللربي .93/20
( . )6معاني الرر ن وإعرابا الزجاا .183/4
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 )30وبرولــاَ ﴿ :و ََل ََٰ يوده ِح ن ظد َمي ِۚيت﴾ (نتــورس البرــرس م ـ اآلعــة.)1(")255 :
،غــا مربــولأ ن الاوجيهــات الــيت ذكــرت صــاياة واملعن ـ صــا ،يهــا

ومال بها علماء أجلء هلم يأن كبا نتواء مـ امليسـرع
رجعت جملاز الرر ن ،ابني لي أنـا مل ععـرت

أو الناـوعني ومـد

علـ الرـول الثـاني ومل عـذكر أنـا

رده ب كان عرد عل م اةاج عل رأعا ونل مولا" :وذلك هّي عليا ...
،ان اةاجّ حماجّ ،رال :إن اهلل ص عوصم بهـذا وإمنـا عوصـم بـا اخللـق ،ـزعم
أنا وهو أهون عل اخللق وإن احل ة عليا مول اهلل( :وَكـانَ ذلـكَ عَلَـ اللـا
()2

عَســااً) و،ـ عــة أصــرش( :وَص عَـؤُدُهُ ةييظهُمــا) أي ص عثرلــا"
()3

ذكــره اللــربي بوــيغة مــالوا ومل عنســبا بــي عبيــدس

وهــذا مــا

وأوىل ا مــوال عنــدي

بالوواب أن أهون مبعن هني وهذا مول اب عباس وأبـي عبيـدس واملـربد
وإاــاع كــثا مـ الناــاس املاــأصرع

وممــا ععالــد هــذا الرــول وعرجاــا أنهــا

كابت يف موام اب مسعود (وهو هني عليـا) ويف بعـض املوـاةم (وكـ
()4

هني عليا)

وكذلك مرأ أبيت ب كعب وأبـو عمـران اجلـوني وجعيـر بـ
()5

حممد وعبد اهلل ب مسعود (وهو هَِّي عليا)

ومد جع املـربد هـذه املسـألة

( . )1ويسا الرري .21 /14
( . )2جماز الرر ن أبو عبيدس .122- 121 /2
( . )3ويسا اللربي .94/20
( . )4احملرر الوجيز :اب علية  335/4ويسا الثعال /اجلواهر احلسان .311 /4
( . )5معاني الرر ن النااس  256 /5زاد املسا يف علم الايسا :أبو اليرا اجلوزي /3
.421
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ملــردس يف ةــال وجــود العــريني اآلنيــني الــذكر وا وىل أن عراوــر علــ
املسموع وص عراس عليا كما ذكر اب مالك.
املسألة الرابعة ععرس  :جميء انتم الياع مبعن املودر.
مـــالَ اهلل -وعـــاىل  ﴿ :-فَأ َ َّميييت ثَميييود فَيييأ نه ِككوا بِٱل َّت ِ َۡييي ِ ( ﴾ ٥نتـــورس
احلامة).
جاء يف البار" :ومال اب عباس واب زعد أعالاً وأبو عبيـدس مـا معنـاه:
اللاغية موـدر كالعامبـة ،كأنـا مـال :بلغيـانهم وعـدل عليـا ﴿كَيََّٰبَ نَ ثَميود
بِ َ نغ َو َٰى َدت ٓ ( ﴾ ١١نتورس العم ) ومي  :اللاغية :عـامر النامـة واهلـاء ،يـا
للمبالغة كرج راوعة وأهلكوا كلهم لرضاهم بيعلا وميـ  :بسـبب اليئـة
اللاغية واصاار اللربي وغاه أن اللاغية هي الوياة"(.)1
عرش اب عباس أن اللاغية مبعن يغيانهم ومـ الـذع عـزوا هـذا الـرأي
صب عبـاس الواةـدي والـرازي وأبـو ةيـان وا لونتـي ووا،رـا يف هـذا
الرأي ك م أبي عبيدس واب زعد والزجاا والزخمعـري وأبـي الربكـات
ا نباريأ ن ،اعلة مد عأوي مبعن املودر(.)2
وذكـرت كـذلك أمـوال أصــرش يف ووجيـا مولـا -وعـاىل ( :-باللاغيــة")
،اللاغية هي الوامعـة اجملـاوزس للاـدِّ يف العِّـدس والرـوسأ ،اكـون اللاغيـة صـية
( . )1ويسا البار احمليط :أبو ةيان .316- 315 /8
( . )2جماز الرـران :أبـو عبيـدس  267 /2معـاني الرـرءان واعرابـا الزجـاا - 213 /5
 214الايســا الونتــيط للواةــدي  343/4الايســا البســيط :الواةــدي 134/22
الكعاف :الزخمعري  196 /6البيان يف غرعب إعراب الررءان :أبو الربكـات ا نبـاري
 286 /1ميــاويو الغيــب /ويســا الــرازي  621/30اللبــاب :اب ـ عــادل 416 /7
روح املعاني :ا لونتي  46 /15الاارعر والانوعر :اب عايور .131/1
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حمذوفل علـ معنـ  :أهلكـوا بالوـياة اللاغيـة وهـي الـيت جـاوزت مرـدار
الوياح وهو مول ماادس( )1ومي  :باللاغيـةأ أَي :باليرمـة الـيت يغـت مـ
الـــة مثـــود ،اـــآمروا بعرـــر النامـــة ،عرروهـــا أَي :أهلكـــوا بعـــؤم ،ـــرماهم
اللاغية وجيوز أَن عكون املراد باللاغية ذلك الرج الواةد الـذي أَمـدم علـ
عرــر النامــة وأَهلــك اجلمي ـ أ َنهــم رضُــوا بيعلــا ومي ـ لــا ياغيــة كمــا
عرول، :لن راوعة الععر وداهية وعلمة ونسابةأ واهلاء للمبالغة(.)2
وما وجا با اب عباس حبثا النااس ميول وبوبوا لا وصرجوا كـثاا مـ
يواهد العربية عليا وم العلماء الذع ذكروا هذه الرالية:
اب ُ ،ارس :إذ عرد هلا يف كاابا (الواة ِّ) باباً بعنوان (باب الاعوعض).
،رال" :مـ نتـن العـرب الاعـوعضُ :وهـو إمامـة الكلمـة مرـامَ الكلمـة ومـ
ذلك إمامة الياع مرامَ املودر".)3(...
الزركعيت :يف كاابا (الربهان) لتَ عنوان (إمامة صيغةل مرـامَ أصـرش)
ومنا إمامة الياع مرامَ املودر(.)4
الستيوييت :مال" :وم نتن العرب الاعوعضُ :وهـو إمامـة الكلمـة مرـامَ
( . )1الايسا الونتيط :الواةـدي  344 /4الايسـا البسـيط :الواةـدي - 134/22
 135الكعاف :الزخمعري  194 /6مياويو الغيب /ويسا الـرازي  621/30الـدر
املوون :السمني احلل .424 /10
( . )2البيان يف غرعب إعراب الررءان :أبو الربكات ا نبـاري  456 /2احملـرر الـوجيز:
اب علية  357- 356 /5مياويو الغيب /ويسا الرازي  621/30الـدر املوـون:
السمني احلل  424 /10اللباب :اب عادل .416/7
( . )3الواة  :اب ،ارس

.236- 235 :

( . )4الربهان :الزركعي .285 287 :2
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الكلمةأ كإمامة الياع مرامَ املودر"(.)1
وعرود مب يء انتم الياع مبعن املودر هو أن عأويَ املثالُ املوضـوعُ علـ
صيغة انتم الياع مبعن املودر ،يرومُ مرامَ املودر وعؤدِّي دورَهُ الـو ييي
يف السِّيا وإمامة انتم الياع مرامَ املودر م نتن العرب الـيت نـل عليهـا
اب ُ ،ارس والستيوييت.
ولرد ذكر بعض املعاصرع أنا ياعَ يف اللُّغة العربية انتاعمالُ انتـم الياعـ
م الثتلنيِّ مبعن املودر وذكرت كاب اللُّغة كثااً م العـواهد علـ ذلـك
ص نتـيما يف بــاب امليعــول املللــق ،هُــم عل ـؤون يف بعــض ا ةيــان إىل وضـ
انتم الياع موض َ املودر لاأكيـد اليعـ وعندَرـذل عا ـردُ ليـظ انتـم الياعـ
م الدصلة عل الذات احملدنة ،يدلت يف السِّيا عل مللق احلـدل ،اسـبُ
ٍّ للوِّــيع
ناهي ـكَ عمــا عرتكــا هــذا الابــادل م ـ ل ـوتل عيالــي إىل وع ـدتد و ييــي
الور،ية(.)2
ذكـر الزخمعــريت أن املوــدر مـد عــرد علـ وزن انتـم الياعـ ...أ كرولــك:
ممــت مارمـاًأ ومنــا :الياضــلة والعا،يــة والكا،يــة والدالــة .مــال ابـ ُ ععــي
يـــارةاً مـــولَ الزخمعـــريِّ :وممـــا جـــاء مــ املوـــادر علــ (،اعــ ) مـــولهم:
(الياضلة) مبعن اليال واإل،الال و(العا،ية) مبعن املعا،اس عرال( :عا،اهُ
اهلل وأعيــاهُ معا،ــاسً وعا،ي ـةً) و(الدالــة) :الــدلت م ـ مــوهلم،( :لنــة ةســنة
( . )1عنظر :اإلوران السـيويي  1517 /4املزهـر السـيويي  337 /1معـرت ك ا مـران
السيويي .192 /1
( . )2عنظر :اهرس النيابة يف العربية :عبد اهلل بابعا
غرعــب الرــر ن يف ضــوء علــم اللغــة املعاصــر :امللمحــة
الناوي :املوري

 310 :لوصت بنية الكلمة يف
 112 :اإلنابــة يف الــدرس

.180 :
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الدصل والدلِّ والدالة) وهو كالغنج(.)1
ومما جاء أعالاً م املوادر عل صيغة انتم الياع مـ الثتلنـيِّ وعـرادُ بـا
املودرُ موهلم :وَاميَةأ إذ عرال :وَمَـاهُ اهلل وَمييـاً ووَاميـةً وومَاعـةًأ أي :صـاناأ
،وَامية :مودرٌ جاء عل زنة انتم الياع ومث ُ ذلك :كاذبةأ أي :كـذبٌ
وكذلك اللاغية والعا،يـة والعادعـة والراغيـة والثاغيـة والنادعـة ومنـا
أعالا :صارا وصرمة وصارنة وبامية وصغية (.)2
ومد وردت عدس عـات يف الرـر ن الكـرعم وجِّهـت علـ جمـيء مثـال انتـم
الياع مبعن املودر وم هذه اآلعات ما عأوي:
 - 1مال وعاىل ﴿ :لَ نۡ َ ِل َو نقلَتِ َدت كَت ِذبَ ( ﴾٢نتورس الوامعة).
 - 2مال وعاىل ﴿ :فَ َد نل ل ََر َٰى لَدم ِم َُۢ بَتقَِۡ ٖ ( ﴾ ٨نتورس احلامة).
 - 3مال وعاىل ﴿ :فَأ َ َّمت ثَمود فَأ نه ِككوا بِٱل َّت ِ َۡ ِ  ﴾ ٥نتورس احلامة).

صدور (﴾ ١٩نتورس غا،ر).
 - 4مال وعاىلََٰ ﴿ :لن كَم َختٓئِنَ َ نٱم َ نعۡ َِ َو َمت ل نخ ِي ٱل ه
ون َّٱُِ كَت ِش َ ( ﴾ ٥٨نتورس الن م).
 - 5مال وعاىل ﴿ :لَ نۡ َ لَ َدت ِمَ د ِ
ص ٖ ذ نِك َرى ٱلد َِّار (﴾ ٤٦نتورس ).
 - 6مال وعاىل ﴿ :لِنَّت ٓ ة َ نخكَصن َٰنَدم بِخَت ِل َ

 - 7مال وعاىلََّ ﴿ :ل ل نَه َمع فِۡ َدت َٰلَ ِغ َۡ ( ﴾١١نتورس الغايية).
،العــاهدُ يف اآلعــات الكرميــة عامث ـ ُ يف مولــا وعــاىل( :كاذبــة) و(بامي ـةل)
و(اللاغيــة) و(صارنـةَ) و(كايــية) و(صالوـةل) و(صغيـةً)أ ،هــي أســاء
،ــاعلني عــراد بهــا معن ـ املوــدر واملروــود بهــا عل ـ
( . )1عنظر :امليو  :الزخمعري

 277:يرح امليو  :اب ععي 57 /4أ .62

( . )2املعــارات الدالــة عل ـ الياعليــة وامليعوليــة :نتــيم اليرــراء
ا ساء وا ،عال، :خر الدع مباوس
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الارويــب :كــذبٌ أو

 136 :ووــرعم

.136- 135 :

راء اب عباس وووجيهاوا الناوعة يف ويسا البار احمليط "درانتة وصيية لليلية"
د .عايم يالب عبد السلم الر،وع

م وإصل ٌ ولغوٌ(.)1
ب وبرا ٌء ويغيانٌ وصيانة وكع ٌ
وكذع ٌ
مما وردم ،ما ذكره اب عباس م جميء انتـم الياعـ مبعنـ املوـدر ـاهرس
يارعة وهي م نتن العربية الدالـة علـ السـعة واملرونـة يف إةـلل الوـيع
ٍّ للوِّيع الور،ية.
حم بعالها مما عيالي إىل وعدتدل و ييي
املسألة اخلامسة ععرس :ةذف ةرف الرسم.
مال اهلل -وعاىل َ ﴿ :-و نٱذك ِر ن
ِ
ٱى َم َربِ َ َولََۡت َّ نل لِلَ نۡ ِه ل نَۡتِۡ َّ ٨ر ه نٱل َم نش ِير ِ
َو نٱل َم نغ ِر ِ َ َٓل ِل َٰلَهَ ِل ََّل ه َو فَٱل َّ ِخ نَٰه َو ِكۡ ( ﴾٩نتورس املزم ).
جاء يف البار" :ومال الزخمعري وع ابـ عبـاس :علـ الرسـم ععـين:
صيض (رب) بإضمار ةرف الرسم كرولك :اهلل ،عل وجوابا :ص إلـا
إص هو كما ورول :واهلل ص أةد يف الدار إص زعد"(.)2
اصالــم الر ـرّاء يف مــراءس مولــا( :ربت املعــر ) ،رــرأ ا صــوان -محــزس
والكساري  -وعاصم يف رواعة أبي بكر واب عامر وععرـوب وصلـم
ووا،رهم ا عم واب حميو جبرِّ (ربِّ املعر ) ومرأ أبو جعير ونا،
واب كثا وأبو عمرو وةيل ع عاصم (ربت املعر وَاملغـرب) بـالر،
( . )1عنظــر :معــاني الرــر ن :اليــراء  180 /3معــاني الرــر ن وإعرابــا :الزجــاا /5
107أ 213الواة  :ابـ ،ـارس

 236 :الكعـاف :الزخمعـري650 /5أ /6

196أ 364احملـــرر الـــوجيز :ابـ ـ عليـــة210 /5أ 238أ 357أ  474البيـــان يف
غرعب إعراب الررءان : :أبو الربكات ا نباري  287- 286 /1يرح امليوـ  :ابـ
ععي  62 /4ويسا البار احمليط :أبو ةيان 315 /8أ 458الربهان :الزركعـي /2
 287اإلورــان :الســيويي  1517 /4املزهــر :الســيويي 337 /1معــرت ك ا مــران:
السيويي 192 /1

اهرس الااوع يف الويع الور،ية :حممود عاموت

.54 :

( . )2ويسا البار احمليط :أبو ةيان .356- 355/8
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ٍّ (رب) بالنوـــب( )1ومـــرأ ابـ ـ عَبـــاس (ربت املعَـــار
ومـــرأ زعــدُ بــ علـــي
وَاملغَـارب)( .)2مــال اللـربي" :مــرأ عامــة مـرّاء املدعنــة بــالر ،ومـرأ عامــة مـرّاء
الكو،ة باخليض والوواب م الرول يف ذلك عندنا أنهما مراءوـان معرو،اـان
مد مرأ بك ّ واةدس منهمـا علمـاء مـ الرـرّاء ،بأعاهمـا مـرأ الرـار ،موـيب
ومعن الكلم :ربّ املعر واملغرب وما بينهما م العامل"(.)3
وجا العلماء والنااس اصالف الرراء يف مولا -وعاىل ( :-رب املعـر
واملغرب) كما يف الاوضيو اآلوي:
أوصً :مراءس الر ،هلـا ووجيهـانأ صـرب مباـدأ حمـذوف علـ الرلـ إل،ـادس
املــدح أو مر،ــوع باصباــداء وصــربه اجلملــة( :ص إلــا إص هــو) والعارــد إليــا
الالما املنيو ( .)4مال الناـاس" :والر،ـ ةسـ أ نـا أول اآلعـة مبعنـ هـو
( . )1احل ة للرراء السبعة :اليارنتي  336 /6املبسـوط يف الرـراءات الععـر :أبـو بكـر
النيســابوري

 451 :ة ــة الرــراءات :ابــ زجنلــة

 731 :الكعــم والبيــان

الــثعل  63 /10جــام البيــان يف الرــراءات الســب  :أبــو عمــرو الــداني 1669 /4
مياويو الغيب /ويسا الرازي 688 /30الدر املوـون :السـمني احللـ - 521 /10
 523لية ا مران :أبو جعير ا ندلسي

 37- 36 :النعـر يف الرـراءات الععـر:

اب اجلزري  393 /2اللباب :اب عادل  468- 467 /19روح املعاني :ا لونتـي
.118 /15
( . )2مياويو الغيب /ويسا الرازي .688 /30
( . )3ويسا اللربي .689 /23
( . )4احل ة للرراء السب  :اليارنتي  336 /6ة ة الرراءات :اب زجنلة

731 :

الكعــم والبيــان :الــثعل  63 /10الايســا البســيط :الواةــدي  369 /22ويســا
البغوي  255 /8الكعاف :الزخمعري  244 /6مياويو الغيب /ويسـا الـرازي /30
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رب املعر وجيوز أن عكون مر،وعا باصباداء وصربه (ص إلـا إص هـو) ولـو
كان صربه (،اختذه وكيل) لكان النوب أوىل با"( .)1ومال السمني" :وهو رَبت
وهذا أةس ُ صروباط الكلم بعالا ببعض"(.)2
نانياً :مراءس اخليض -اجلر  -ذكرت الاوجيهات اآلوية:
أوصً :اخليــض علـ إوبــاع مولــا( :انتـمَ رَبِّـكَ) أي :بــدل أو بيــان أو
عل النعت لـ(ربك)(.)3
نانيـاً :مــال الزخمعــري" :وعـ ابـ عبــاس :علـ الرســم بإضــمار ةــرف
الرسـم كرولـك :اهلل ،علـ ّ وجوابـا (صَ إلـا إص هُـوَ) كمـا ورــول :واهلل ص
أةد يف الـدار إص زعـد"( )4وذكـر الـرازي والنسـيي واخلليـب العـربيين مـا
 688الابيــان :العكــربي  1247 /2ويســا الرــري  45 /19ويســا النســيي /3
 557الــدر املوــون :الســمني احللـ  523 /10ليــة ا مــران :أبــو جعيــر ا ندلســي
 37 :ويسا اب عر،ة .312 /4
( . )1إعراب الرر ن النااس .57 /5
( . )2الدر املوون :السمني احلل .523 /10
( . )3ويســا اللــربي  689 /23احل ــة للرــراء الســب  :اليارنتــي  336 /6الكعــم
والبيان :الثعل  63 /10الايسا البسـيط :الواةـدي  369 /22ويسـا البغـوي /8
 255الكعــاف :الزخمعــري  244 /6ميــاويو الغيــب /ويســا الــرازي 688 /30
الابيــان :العكــربي  1247 /2ويســا الرــري  45 /19ويســا النســيي 557 /3
ويسا البار احمليط :أبو ةيان  355 /8الدر املوون :السمني احلل  522 /10لية
ا مــران :أبــو جعيــر ا ندلســي

 36 :ويســا اب ـ عر،ــة  312 /4روح املعــاني:

ا لونتي .118 /15
( . )4الكعاف :الزخمعري .245- 244 /6
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مالــا الزخمعــري نوــاً( )1ومل عنســبوه للزخمعــري والاعــابا الاــام عثبــت أن
الزخمعري صاةب هذا الرول ،رد نرلوه ع الزخمعري ومل عنسبوه لا.
ومد وعرب أبو ةيان مرالة الزخمعري وما نسـبا صبـ عبـاس واعـرت
عليا ،رـال" :ولعـ هـذا الاخـرعج ص عوـو عـ ابـ عبـاس إذ ،يـا إضـمار
اجلار يف الرسم وص جيوز عند البورعني إص يف ليظة اهلل وص عراس"(.)2
ومد ذكر السمني احلل واب عادل وعرـب أبـي ةيـان واعرتاضـا علـ
الزخمعري نواً ووا،راه ،يما ذهب إليا( )3ومد ذكر ابـ عر،ـة أن الزخمعـري
مــال" :وع ـ ابـ عبــاس علـ الرســم بإضــمار ةــرف الرســم كرولــك :اهلل
،عل ،رال :إن أراد أن اب عباس مل عنرـ عنـا غـا الرـراءس ،رـط ،لـي
،يا دلي عل أنا مسم وإن أراد أنا مرأهـا واعهـا علـ الرسـم ،هـذا مل
عنر مثلا ع اب عباس وص عـ عمـر وص غاهمـا مـ الوـاابةأ نهـم
مل عكونـوا عرـرؤون اصـللح الناـوعني إذ الناـو ةـادل بعـدهم وإمنـا كــانوا
عاكلمون بلبعهم وحيامـ أن عرـال :إن ابـ عبـاس ،سـر املعنـ ،يهـم عنـا
ةذ،ا عل الرسم"(.)4

( . )1مياويو الغيب /ويسا الرازي  688 /30ويسا النسيي  557 /3السراا املنا:
اخلليب العربيين .418 /4
( . )2ويسا البار احمليط :أبو ةيان .356- 355/8
( . )3الــدر املوــون :الســمني احلل ـ  522 /10اللبــاب :اب ـ عــادل - 467 /19
 468روح املعاني :ا لونتي  118 /15ويسا ةدارق الروح والرحيان :حممد ا مـني
.353 /30
( . )4ويسا اب عر،ة 312 /4
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ووجا اصعرتا علـ الزخمعـري أن ةـذف ةـرف الرسـم وبرـاء عملـا
صا يف ليـظ اجلللـة (اهلل) كمـا جـاء يف مـول بعـض العـرب (اهلل لَـأَ ي،عَ َل )
ومد ورد يف ووجيها صلف بني النااس، .رال نتيبوعا" :وم العرب م عرـول:
اهلل لَ ـأَ ي،عَ َل وذلــك أنــا أراد ةــرف اجلــر وإعــاه نــوش  ،ــاز ةيــث كثــر يف
كلمهم وةذ،وه ختيييا وهم عنوونا"(.)1
ومال املربد" :واعلم أَن م العـرب مـ عرـول :اهلل لَـأَ ي،عَ َل عرعـد الـواوأ
،ياذ،ها ولي هذا جبيد يف الريـاس وص معـروف يف اللُّغـة وص جـارز عنـد
كثا م الناوعني وإنما ذكرناه َنا ييء مد مي ولي جبـارز عنـديأ َن
ةرف اجلر ص حيذف وععم إلا بعو "(.)2
وذكر أبو ةيان أن مذهب البورعني أن املرسم با إذا ةذف منا احلـرف بـل
ومل عنو احملذوف جاز نوبا كارنا ما كان ومي  :ص جيـوز ،يـا إذ ذا ك
عو
إص النوب إص يف ليظ (اهلل)أ ،ي وز اجلر وأجاز الكو،يون ،يا إذ ذا ك اجلـر
والر ،ـ وص جيــوز النوــب عنــدهم إص يف ةــر،ني :كعبــة اهلل ومالــاء اهلل
وذكر أعالا أنا جيوز جـر ليـظ (اهلل) دون عـو ةكـاه نتـيبوعا وا صيـ
وغاهمــا ورــول :اهلل لَ ـأَ ي،عَ َل وأجــاز بعالــهم ر،عــا ،ارــول :اهلل مــوم
وةكاه اليراء ومنعا بعالهم(.)3
وعرش بعض النااس أنا علرد ةذف ةرف اجلر وبرـاء عملـا يف مواضـ
( . )1الكااب :نتـيبوعا  498/3ا صـول يف الناـو :ابـ السـراا  433 /1اروعـاف
الالرب :أبو ةيان .1767/4
( . )2املراالب :املربد .336 /2
( . )3اروعاف الالرب :أبو ةيان  1768- 1767/4الاـذعي والاكميـ  :أبـو ةيـان
.347- 346 /11
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حنو( :اهلل َلأَ ي،عَ َل )(.)1
ومنها ليظ اجلللة يف الرسم دون عو
ومـال ابـ عوــيور" :وص جيـوز يــيء مـ ذلـك يف نتــعة الكــلم إص يف
انتم اهلل -وعاىل  -يف الرسم ،إنا مد حيذف منا ةرف اجلـر وعبرـ عملـا
ختييياً لكثرس اصنتاعمال ،يرال :اهلل لَـأَ ي،عَ َل خبيـض انتـم اهلل أو يف يـذوذ
م الكلم حنو ما روش ع رؤبة م أنا كان عرال لا :كيم أصبات عا،ـا ك
اهلل؟ ،يرول :صا واحلمد اهلل .عرعد :عل صا"(.)2
وبنـــاء عليـــا ،ـــإن ةـــذف ةـــرف الرســـم وبرـــاء عملـــا صـــا يف انتـــم
اجلللة(اهلل) كما جاء يف مول بعض العرب (اهلل لَـأَ ي،عَ َل ) ومـد جـوزه نتـيبوعا
لكثــرس اصنتــاعمال وهــذا مــذهب البوــرعني وأكثــر الناــاس وجعلــا بعــض
الناوعني ملردا يف انتم اجلللة (اهلل) ومنـ ذلـك املـربدأ نـا لـي جبيـد يف
الرياس وص معروف يف اللُّغة وص جارز عند كثا م الناـوعني وبنـاء عليـا
،يابني صاة اعرتا أبي ةيان علـ الزخمعـري وص وجـا للخيـض يف مولـا
وعاىل ( :-رب) مرع أ ن ةذف ةرف الرسم وبرـاء عملـا صـابليظ اجلللة (اهلل) وص عراس عليـا( .)3والثـاني :ويـرد الزخمعـري بنسـبة هـذا
الرأي صبـ عبـاس وهـذه النسـبة ملعـون ،يهـا ومل وثبـت ومل وـرو إص عـ
يرعق الزخمعري.
( . )1إريــاد الســالك إىل ةــ ألييــة ابــ مالــك :ابــ مــيم اجلوزعــة  472 /1يــرح
ا اوني  113 /2ةايية الوبان.351 /2
( . )2ضرارر الععر :اب عويور

.145 :

( . )3الكنال :أبو اليداء  89 /2ويسا البار احملـيط :أبـو ةيـان 356 - 355 /8
ليــة ا مــران :أبــو جعيــر ا ندلســي

 37- 36 :روح املعــاني :ا لونتــي /15

.118

110

راء اب عباس وووجيهاوا الناوعة يف ويسا البار احمليط "درانتة وصيية لليلية"
د .عايم يالب عبد السلم الر،وع

واملـدح بإضـمار أمـدح
نالثاً :مراءس النوبأ بالنوب عل اصصاوـا
أو أَعــين أَو بــدص مـ (انتـمَ) أَو بيعـ عيسِّــره (َ،اوخــذهُ) أَي :اوخــذ رب
املعر (.)1
ٍّ (رب) بالنوــب عل ـ املــدح
مــال الســمني احللـ " :ومــرأ زعـدُ ب ـ علــي
وجيوز أَن عناوب (رب) يف مراءس زعد م وجهني صرع أ أةـدُهما :أنـا بـدلٌ
م (انتـمَ ربِّـك) أو بيـانٌ لـا أو نعـتٌ لـا ..وهـذا جيـيءُ علـ أن اصنتـم هـو
املسم  .والثاني :أنا منوـوبٌ علـ اصيـاغال بيعـ مرـدر أي، :اوخـذ رب
املعر ،اوخذه وما بينهما اعرتا ٌ"(.)2
املسألة السادنتة ععرس :أو مبعن ب :
مال اهلل -وعاىل َ ﴿:-وة َ نر َى نك َٰنَه لِلَ َٰ ِمتئ َ ِ ة َ نلفإ ة َ نو ََٰ ِ َٰدونَ ( ﴾١٤٧نتورس
الوا،ات).
جاء يف البار أن اب عباس مال(" :أَو) مبعن (ب ) ...والزعادس نلنون ألياً
مالا اب عباس أو نتبعون ألياً مالا اب جبا أو ععـرون أليـاً رواه أبـي عـ
الن  -صل اهلل عليا ونتلم -وإذا صو بل ما نتواه"(.)3
أو :ةرفُ علم عُعلمُ با ما بعده عل ما مبلا ومد ذكر العلماء معـاني
كــثاس لـــا منهــا أنــا عكــون للعــك أو اإلبهــام أو الاخــيا بــني يــيئني أو
اإلباةة .وعكون مبعن مللق اجلم مبعن (الواو) عند الكـو،يني وا صيـ
واجلرمي وذلك عند أم اللب  .وعكـون مبعنـ الاررعـب كرـوهلم :مـا أَدري
( . )1الابيــان :العكــربي  1247 /2ليــة ا مــران :أبــو جعيــر ا ندلســي

37 :

روح املعاني :ا لونتي .118 /15
( . )2الدر املوون :السمني احلل  523 /10اللباب :اب عادل .468 /19
( .)3ويسا البار احمليط :أبو ةيان .360 /7
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أَنتَــلمَ أَو وَدّ َع ،يــا إيــارس إىل وررعــب زمــان اللرــاء .وعكــون مبعن ـ (إىل أَن)
ورــــول :ضــ ـربنا أَو عاــــوبَ أَي :إىل أَن عاــــوبَ .وعكــــون مبعنــ ـ (إص) يف
اصنتاثناء وهذه عناوب املالارع بعـدها بإضـمار (أَن) .وجتـيء يـرييةأ عـ
الكساري وةده ذكر هذا الزبيدي ونسب اب هعـام والسـيويي هـذا الرـول
صب الع ري حنوَ :ضربَنا عال أَو مات .وعكون للابعـيض حنـو مولـا -
ص َر َٰى ل َدن ت َدوا﴾ (نتورس البرـرس مـ اآلعـة:
وعاىل َ ﴿ :-وقَتلوا كونوا هودا ة َ نو نَ َٰ َ
 )135أَي :بعالًــا مـ إةــدش اللــارياني .وعكــون مبعنـ (بَـ ) ل ضــراب يف
رأي الكو،يني والزجاجي وأبي علي واب برهـان .وعكـون مبعنـ (ةاـ ).
وعكــون لايوــي مــا أبهــم .وعكــون للارســيم .ومبعن ـ إذن .ومبعن ـ وص .ومــد
نظمت معاني (أو) يف ذع البياني:
بـأو صا أبو مسم وأبهم  ...ويف يك وإضراب وكون
()1
ومث وص وواو أو لنوب  ...بإضمار حلرف ص عبني
( .)1العـــني :اخلليـ ـ  438 /8معـــاني احلـــروف والوـــيات :الزجـــاجي

52 :

الوــــااح :اجلــــوهري  2275- 2274 /6اإلبانــــة يف اللغــــة العربيــــة :الوــــااري
 85- 84/2ناـــارج اليكـــر :الســـهيلي

 199- 198 :اللبـــاب يف علـ ـ البنـــاء

واإلعــراب :العكــربي  423- 422/1يــرح امليو ـ  :اب ـ ععــي 20- 19 /5
يـــرح اــ الزجـــاجي :ابــ عوـــيور  236 - 233 /1يـــرح ابــ النـــا م

:

 380- 378اللماة يف يرح امللاة :اب الوارع  696- 694 /2اجلنـ الـداني:
املــرادي

 229- 228 :مغــين اللبيــب :اب ـ هعــام 80- 74 /1يــرح يــذور

الــذهب :ابـ هعــام

 577 :يــرح ملــر النــدش :ابـ هعــام

الراموس احملـيط :اليـاوز أبـادي

306- 305 :

 1261 /يـرح الاوـرعو علـ الاوضـيو :صالـد

ا زهــــري  174- 173 /2همــ ـ اهلوامــ ـ  :الســــيويي  208- 203 /3وــــاا
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عرش اب عباس كمـا ورـدم أن (أو) يف مولـا -وعـاىل  -مبعنـ (بـ ) أو
عزعدون مبعن ب عزعدون والزعادس نلنون أليًا وبعد واب املسألة وـبني لـي أن
العلماء م امليسرع والناـاس اصاليـوا يف معنـ (أو) يف اآلي السـابق كمـا يف
الايوي اآلوي:
الرأي ا ول :أن (أو) مبعن (ب ) وهذا ما نسب صبـ عبـاس يف كـثا مـ
كاــب الايســا وعلــوم الرــر ن( )1وروي ع ـ اب ـ عبــاس أنــا مــرأ ( :ب ـ
عزعدون)( )2مال مراو والكل " :معنـاه بـ عزعـدون"( .)3مـال اخلليـ (" :أو)
وكون مبعن (ب ) ووُيَسـر هـذه اآلعـة( :إىل مئـة ألـم أو عزعـدون) أي :بـ
َٰ
يترًِ ةَ نو ةَشَيده قَ نه َيو ًِۚ﴾
عزعدون ومثلا ﴿ :ث َّم قَ َ
ي ك نَٱل ِ َو َ
ه نَ قكوبكم ِم َُۢ بَلن ِد ذَ ِل َ فَ ِد َ
(نتورس البررس مـ اآلعـة )74 :معنـاه :بـ أيـد مسـوس ،لهـذا ارويـ أيـد
ولي بنسق عل احل ارس وورول للرّج  :اةذر البئر ص ور ،يهـا ،يرـول:
أَو عُعايف اهلل أي :ب عُعايف اهلل"( .)4مـال اليـراء" :بـ عزعـدون هكـذا جـاء يف

العروس :الزبيدي .121- 118 /37
( . )1ويسا اللربي  115/21معاني الرر ن وإعرابا الزجاا  314 /4أةكام الرر ن
لل وــا

 497/3اليــرا بعــد العــدس للانــوصي  73/1ويســا ابـ ،ــور ك253/2

احملرر الوجيز :اب علية  487 /4ويسا النسيي  137 /3ويسا البار احملـيط :أبـو ةيـان
 360 /7ويسا الثعال اجلواهر احلسان  49/5روح املعاني :ا لونتي .147 /23
( . )2احملرر الوجيز :اب علية  487 /4الاسهي لعلوم الانزع  :ابـ جـزي 198/2
ويسا الثعال اجلواهر احلسان .49 /5
( . )3ويسا البغوي .48 /4
( . )4العني :اخللي  438 /8اجلم يف الناو :اخللي

.293 :
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()1

وذكر أبـو الربكـات ا نبـاري أن هـذا مـذهب

الايسا م صااا يف العربية"
الكو،يني(.)2
ومال أبو علـي الانـوصي " :ومـد روي عـ ابـ عَبـاس وهـو الوجـا أَنـا
مال :أَو عزعدُو َن ب عزعدُو َن ومال :كانت الزِّعـادس نلنـني أليـا وروي عـ
اب جُبا ونوف العامي أَنهما ماص :كانت الزِّعادس نتـبعني أليـا ،رـد نبـت أَن
(أَو) هُنا مبعن (ب ) ومد ذهب إىل هـذا اليـراء وأَبـو عبيـدس"( )3وذكـر أن
مولا -وعاىل ( :-أو عزعدون) ععين :ب عزعدون بلغة كندس(.)4
وم العواهد الععرعة اليت ذكرت عل جميء أو مبعن بـ مـول ذي الرتمـة
(م اللوع ):
()5

ا  . . .وصُورَوها أَو أَنت ،ي العَني أَملَوُ
َبدَت مث َ مَرن العم ،ي رَونَق الالت َ

( . )1معــاني الرــر ن اليــراء  ٣٩٣ /٢جمــال نعلــب  112 /1اليــرا بعــد العــدس
للانوصي  73/1الواة  :اب ،ارس

 131 :احملكم واحمليط ا عظم :اب نتيده

 599/10ويســا الرــر ن الســمعاني  417/4لســان العــرب :اب ـ منظــور 54/14
اجلن الداني :املرادي

 229 :مغـين اللبيـب :ابـ هعـام  77 /1وـاا العـروس:

الزبيدي .121/37
( .)2البيان يف غرعب إعراب الرـر ن :أبـو الربكـات ا نبـاري  308 /2اإلنوـاف :أبـو
الربكات ا نباري  391 /2مغين اللبيب :اب هعام .77 /1
( . )3اليــرا بعــد العــدس :الانــوصي  73 /1انظــر :ويســا الباــر احملــيط :أبــو ةيــان
.360/7
( . )4اللغات يف الرر ن :اب ةسنون

.42:

( . )5دعـــون ذي الرمـــة يـــرح البـــاهلي  1857 /3ا ضـــداد :أبـــو بكـــر ا نبـــاري
 282:ةروف املعاني والوـيات :الزجـاجي
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 52 :الوـااح :اجلـوهري /6
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عرعـدُ :ب ـ أَنــت( .)1مــال البغــدادي" :والوــايو أَنهــا ،يــا للع ـكّ وعك ـ
املعن أبدعأ كأَنا مال :إل،راط يبهها بررن العم ص أَدري ه هي مثلـها
أَو أَملو"( .)2وما أراه أن محلها عل معن (ب ) أبدع وأموش وعكون املعن :
ب أنت يف العني أملوُ م مرن العم وليست مثلها أمـا إذا محلـت علـ
العــك ،ــا مر حيام ـ الــوجهني مثلــها أو أملــو واملعن ـ يف هــذا واضــو
للنا ر.
()3
الرأي الثاني :أن (أو) مبعنـ (الـواو) ومعنـاه :وعزعـدون علـ ذلـك
وهذا مذهب ا صي واجلرمي وبعض الكو،يني( )4ومد نسب هذا الـرأي
 2275اإلنوــاف :أبــو الربكــات ا نبــاري  391 /2يــرح اــ الزجــاجي :ابــ
عويور  235/1لسان العرب :ابـ منظـور  54/14الـدر املوـون :السـمني احللـ
 167 /1صزانة ا دب :البغدادي  65 /11واا العروس :الزبيدي .121/37
( . )1ا ضداد أبو بكر ا نباري

 282:ةروف املعاني والويات :الزجـاجي

:

 52الوـــااح :اجلـــوهري  2275 /6لســـان العـــرب :ابــ منظـــور  54/14الـــدر
املوون :السمني احلل  167 /1واا العروس :الزبيدي.121/37
( . )2صزانة ا دب :البغدادي .67 /11
( . )3وأوع معك الرر ن :اب مايبة

 290:جمال

نعلب  112 /1اليرا بعـد

العدس للانوصي  73/1معك إعراب الرر ن :مكي 166 /2ويسا البغوي 48 /4
احملــرر الــوجيز :اب ـ عليــة  487 /4البيــان يف غرعــب إعــراب الرــر ن :أبــو الربكــات
ا نبــاري  308 /2الاســهي لعلــوم الانزعــ  :ابــ جــزي  198/2ويســا الثعــال
اجلواهر احلسان  49- 48/5ويسا ةدارق الروح والرحيان :حممد ا مني .260/24
( . )4معــاني الرــر ن ا صي ـ  34 /1البيــان يف غرعــب إعــراب الرــر ن أبــو الربك ـات
ا نباري  308 /2اإلنواف :أبو الربكات ا نباري  391 /2اروعاف الالـرب :أبـو ةيـان
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يف بعض كاب الايسا إىل اب عباس( ...)1ونسب أعالا إىل ملرب( )2ومال أَبو
زعد( )3يف مولا (أَو عَزعدُو َن) إمنا هي وعزعدون( )4مال أبو عبيدس" :هي مبعن
الواو اليت للمواصس"(.)5
مال اب مايبة" :وأما مولاَ ( :وأَرنتَليناهُ إىل مارَة أَ يلمل أَو عَزعدُونَ) وكـذلك
ص ِير ة َ نو ه َيو ة َ نق َير ِۚ ﴾ (نتـورس الناـ مـ
مولاَ ﴿:و َمت ٓ ة َ نمر ٱلهَّيت َع ِ لِ ََّل َككَ نميحِ نٱلَۡ َ
اآلعة )77 :ومولا ﴿:فَ َكتنَ قَت َ قَ نو َى نۡ َِ ة َ نو ة َ ندنَ َٰ ﴾ (نتورس الن م)أ إمنا هي
مبعن (الواو) يف اي هذه املواض  :وأرنتلناه إىل مارة ألم وعزعـدون ومـا
أمر الساعة إص كلمو البور وهو أمرب و،كان ماب مونتني وأدن " (.)6
ونرــض الزجــاا والناــاس هــذا الــرأي وذكــرا أن (أو) ص وكــون مبعنـ
(الواو)أ ن (الواو) معناهـا صـلف معنـ (أو) ،ـالواو معناهـا اصجامـاع
 1991 :اجلن الداني :املرادي

 230 :مغين اللبيب :اب هعام .75/1

( . )1الكعـــم والبيـــان :الـــثعل  171 /8ويســـا البغـــوي  48 /4روح املعـــاني:
ا لونتي  147 /23ويسا ةدارق الروح والرحيان :حممد ا مني .260/24
( . )2نتر صناعة اإلعراب :اب جين .406 /1
( . )3أَبُو زعد :نتعيد بـ أَوس اليأنوَـاريّ صـاةب النـوادر كـان عاملـاً بـالناو واللغـة
نرة وويف نتنة 215هـ (املنوم :اب جين

 414 :نزهـة ا لبـاء :ا نبـاري

:

 101بغية الوعاس :السيويي  376 /2مع م ةيا الرر ن عرب الاارعخ :حممد حميس
.(224/1
( . )4لسان العرب :اب منظور .54/14
( . )5جماز الرر ن أبو عبيدس .175 /2
( . )6ويســا غرعــب الرــر ن اب ـ مايبــة

 375 :وأوع ـ معــك الرــر ن :اب ـ مايبــة

.291- 290:
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ولي ،يها دلي أن أةد العيئني مب اآلصر و(أَو) معناها إ،راد أةـد يـيئني
أو أيياء ،لو كانت إةداهما مبعن ا صرش لبللت املعاني(.)1
الرأي الثالث :أن (أو) عل أصلها لكنهم اصاليوا يف معناهاأ وللبوـرعني
،يها نلنة أموال(:)2
الرول ا ول :مال املربد وكثا م البورعني :هي للعك نظرا إىل النـا ر
م البعر عل معن م ر هم يك يف عددهم ومال :مارة ألم أو عزعدون
واملروود بيان كثروهم أو أن الزعادس ليست كثاس كثـرس ميريـة كمـا عرـال هـم
ألم وزعادس( .)3مال اب جين" :مولا -وعاىل ( :-وأرنتلناه إىل مارة ألم أو
عزعــدون) مــالوا :معنــاه وأرنتــلناه إىل ا ـ لــو رأعامــوهم لرلــام أنــام ،ــيهم
هؤصء مارة ألم أو عزعدون ،هذا العك إمنا دص الكـلم علـ احلكاعـة لرـول
املخلــومني ن اخلــالق -ج ـ جللــا ووردنتــت أســاؤه  -ص ععرتضــا
العك يف ييء م صربه"(.)4

( . )1معاني الرر ن وإعرابا الزجاا  314/4إعراب الرر ن النااس.443 /3
( .)2انظر ويوي املسألة يف :اإلنواف :أبو الربكات ا نباري .395- 391 /2
( . )3املراالب :املربد  304/3البيان يف غرعب إعراب الرـر ن :أبـو الربكـات ا نبـاري
 308 /2اإلنواف :أبو الربكات ا نباري  391 /2ويسـا الباـر احملـيط :أبـو ةيـان
 360 /7لسان العرب :اب منظور  54/14مغين اللبيب :اب هعام  77/1ويسا
الثعال اجلواهر احلسان  49- 48/5روح املعاني :ا لونتي .147/23
( . )4نتر صـناعة اإلعـراب :ابـ جـين  406 /1احملكـم واحملـيط ا عظـم :ابـ نتـيده
 599- 598/10مغــــــين اللبيــــــب :ابــــــ هعــــــام  77/1وــــــاا العــــــروس:
الزبيدي.121/37
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الرول الثاني :للاخـيا عنـد البوـرعني( .)1أي إذا ر هـم الرارـي ختـا بـني أن
عرول هم مارة ألم أو عرول هم أكثر نرلا اب الع ري عـ نتـيبوعا و،ـ
نبووا عنا نظر( )2ومد يـكك ابـ هعـام ،يمـا نرلـا ابـ العـ ري برولـا" :يف
نبووا عنا نظر وص عوو الاخيا بني ييئني الوام أةدهما "( )3وكذلك مـال
حممود اللناجي حمرـق أمـالي العـ ري" :ومـد ،اّعـت يف كاـاب نتـيبوعا ،لـم
أجد ،يا ييئا مما ةكاه عنا ابـ العـ رش"( )4ومـد حبثـت حبثـا ةثيثـا يف كاـاب
نتيبوعا كذلك ،لم أجد ما نرلا ومل عنسبا لسيبوعا إص اب الع ري.
الرــول الثالـــث( :أو) ل بهــام واملعنــ أن البعـــر إذا نظــر إلـــيهم عـــرتدد
،يرول :هم مارة ألم أو عزعدون واصالم يف عددهم( .)5مالـت، :رمـة هـي
ل بهام عل املخايب كما ورول :ما عليك أنت أنـا أعلـي ،لنـا دعنـارا أو
ألم دعنار وحنو هذا مولا -وعاىل  ﴿ :-لَ نۡ َ لَي َ ِميََ نٱم َ نم ِير ش ن
َيي ة َ نو ََٰتيو َ
َعكَ نيۡ ِد نم﴾ (نتــورس ل عمــران مـ اآلعــة .)6()128 :ومــال ابـ ُ بَــرِّي( :أَو) هُنــا
ل بهام عل ةدِّ مول العاعر لبيد ب ربيعة (م اللوع ):
َو َمنّ ابَناَايَ أن عَعي َ أبُوهُما  . . .و َه أَنا إص م ربيعَةَ أَو مُالَر(.)7
( . )1معك إعراب الرر ن ملكي 166 /2البيان يف غرعب إعراب الرر ن :أبو الربكـات
ا نباري  308 /2اإلنواف :أبو الربكات ا نباري .393 /2
( . )2أمالي اب الع ري  77 /3مغين اللبيب :اب هعام .77/1
( .)3مغين اللبيب :اب هعام .77/1
( .)4أمالي اب الع ري .77/3
( . )5الاسهي لعلوم الانزع  :اب جزي 198/2
( . )6احملرر الوجيز :اب علية .487 /4
( . )7دعوان لبيد ب ربيعة العامري

 50 :يرح كااب نتيبوعا :السـاايف 428 /3

أمالي اب الع ري  75/3يرح امليو  :اب ععي  19 /5لسان العرب :اب منظور
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ذكر ك م الساايف واب ععي أن لبيداً مد علم أنّـا مـ مالـر ولـي
م ربيعة وإمنا أراد :م إةدش هاوني الربيلاني كأنا أبهم عليهما(.)1
وذكر اب الع ري أن هذا العاهد م يواهد الكو،يني علـ جمـيء (أو)
مبعن (الواو) ،ـ(أَو) هُنا مبعن (الواو)أ َناُ ص ععك يف نسبا ةا ص عـدري
أَم ربيعة هو أم م مُالر؟ ولكنا أَراد بربيعة أَباه الذي ولدهأ َناُ لبيد ب
ربيعـة .نــم مــال :أَو مُالـر عرعـد :ومُالــر ععـين :مُالــر عـ نـزار بـ معــد بـ
عدنان(.)2
وأضــاف الســمني احللـ ووجيهــا صــر وهــو أن (أو) وــدل علـ اإلباةــةأ
أي :أن النا ر إليهم عباح لا أن حيزرهم بهـذا الرـدر أو بهـذا الرـدر( .)3وذكـر
الوجوه السابرة ايعا ومل عياض بينها.
ومد رد املـربد وبعـض البوـرعني جمـيء (أو) مبعنـ (بـ ) يف اآلي السـابق
لسببنيأ أةدهما :أن (أو) لو ومعت يف هذا املوض موم (بـ ) جلـاز أن ورـ
يف غا هذا املوض وكنت ورول :ضربت زعدا أو عمرا وما ضربت زعـدا أو
عمرا عل غا العك ولك عل معنـ (بـ ) ،هـذا مـردودٌ عنـد اـيعهم.

 54/14يرح الاسهي املسم « هيد الرواعد بعرح وسهي اليوارد» :نا ر اجلي /7
 3467صزانة ا دب :البغدادي .69 /11
( . )1يرح كااب نتيبوعا :الساايف  428 /3يرح امليو  :اب ععي  20 /5يرح
الاسهي املسم « هيد الرواعد بعرح وسهي اليوارد» :نا ر اجلي .3467 /7
( . )2أمالي اب الع ري  76- 75 /3صزانة ا دب :البغدادي .69 /11
( . )3الدر املوون :السمني احلل

 332/9اللباب :اب عادل .348 /16
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والوجا اآلصر :أن (ب ) ص وأوي يف الواجب يف كلم واةد إص ل ضـراب بعـد
غلطل أو نسيان وهذا منيي ع اهلل -عز وج .)1(-
ومد رد اب ،ارس عل اعرتا املـربد والبوـرعني برولـا :ملنـا :والـذي
مالا اليراء ،رول مد وردما ،يا ناس ومـول مـ مـال :إن (بـ ) ص عكـون إصّ
إضراباً بعد غلط أو نسيان ،خلأأ ن العرب ونعد للع اا (م الرجز):
()2
َب مَا هااَ أَةزاناً  . . .و َي واً مَد َي َا
وأجاب الرضي ع هذا اصعرتا أعالاأ ،رال :أي :ب عزعـدون وإمنـا
جاز اإلضراب بب يف كلما وعاىلأ نا أصرب عنهم بأنهم مارة ألم بنـاء علـ
ما حيرز الناس م غا وعمق م كونا وعاىل عاملا بعددهم وأنهم عزعدون نم
أصذ وعاىل يف الااريـق ،أضـرب عمـا عغلـط ،يـا غـاه بنـاء مـنهم علـ ـاهر
احلزر أي :أرنتلناه إىل ااعة حيزرهم الناس مارة ألم وهم كـانوا زارـدع
عل ذلـك وكـذا مولـا -وعـاىل ( :-كلمـو البوـر) بنـاء علـ مـا عرـول
الناس يف الاادعد نم أضرب(.)3
يف صاـــام املســـألة ،أميــ إىل أن ايــ الاوجيهـــات الـــيت ذكـــرت واردس
واللع ،يها ردأ نها بنيت عل صاة املعن املسـامد مـ السـيا ،مـا مـ
ووجيا مما نتبق إص واملعن ،يا صايو واملعن لا أنر بارز يف الاوجيـا ص نتـيما
يف كااب اهلل إضا،ة إىل ذلك ،م صوارل (أو) أنها لمـ دصصت و يييـة

( . )1املراالب :املربد  305- 304/3الواة  :اب ،ارس
( . )2الواة  :اب ،ارس

.132- 131 :

 132 :ضـرارر العـعر :ابـ عوـيور

العروس :الزبيدي .120/28
( . )3يرح الرضي عل الكا،ية :الرضي .396 /4
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 73 :وـاا

ويف هـذا مرونــة ونتـعة وهمـا مـ

عـدس وبعـا للمعنـ الــذي عراالـيا السـيا
ميزات اللغة العربية ونتننها املعهورس.
املسألة السابعة ععرس  :أموال العلماء يف مولا -وعاىل ( :-وعكأن).
مال اهلل -وعاىل َ ﴿ :-و نَٰ َكأ َ َّن َّ
ٱلير نََِٰ ِل َميَ ََٰشَيت ٓ ِم نيَ
ٱَُ ََٰ نۡهيُ ِ
ِعَۡت ِد ِه َوََٰ نقدِر﴾ (نتورس الرول م اآلعة.)82 :
جاء يف البار" :ومال أَبو زعد و،رمة معا :وَع َكأَن ةرف واةد جبملاـا
وهــو مبعن ـ  :أَمل وَ ـرَ .ومبعن ـ  :أَمل وَ ـ َر مــال اب ـ ُ عبــاس والكســاريت وأَبــو
عبيد"(.)1
اصاليــت أمــوال العلمــاء يف (وَعكَ ـأَن) يف مولــا -وعــاىل  -عل ـ أربعــة
أموال بيانها يف الايوي اآلوي:
أوصً :ذهب اخللي ونتيبوعا والبوـرعون إىل أن (وَي) ميوـول وهـو
انتم سِّي با اليع يف اخلـرب وهـو مبعنـ أع ـب ومـال اخلليـ  :وذلـك أَن
الرــوم نــدموا ،رــالوا :مانـدِّمني علـ مــا نتــلم مــنهم وي وكـ مـ نــدم
،أَ هر نداماا مال :وَي، .ـ(وي) كلمـة عروهلـا املانـدم واملااسـر وا هـر
أنها كلمة عروهلا املاع ب .و َكأَن :هي كاف الاعبيا الداصلة عل أَن وكابـت
ماولة بكاف الاعبيا لكثرس اصنتاعمال( .)2ومال الزجاجي" :مال اب عبـاس يف
( .)1ويسا البار احمليط :أبو ةيان .131 /7
( . )2العني :اخللي  443- 442/8الكااب :نتيبوعا  154 /2ا صول يف الناو:
اب السـراا 251 /1ةـروف املعـاني والوـيات :الزجـاجي

 68 :معـاني الرـر ن

النااس  205- 204 /5يرح كااب نتيبوعا :السـاايف  481 /2اخلوـارل :ابـ
جــين 169 /3احملاســب :ابــ جــين  155 /2الكعــم والبيــان للــثعل 266 /7
الكعاف :الزخمعري  434 /3احملرر الوجيز :ابـ عليـة  302 /4الابيـان يف إعـراب
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رواعة أبي صا هي كأن اهلل عبسط ومال :وي صلة يف الكلم هذا ووـدعق
اخللي ـ "( .)1ومــال الناــاس" :أةس ـ مــا مي ـ يف هــذا مــول اخللي ـ -رمحــا
اهلل  -وعون ونتيبوعا والكساري :إن الروم ونبهوا أو نبهـوا ،رـالوا:
وي واملاندم م العرب عرول يف ةال وندما وي"(.)2
وأَنعد نتيبوعا لزعد ب عَمرو ب نُيَي (م اخلييم):
وَي َكأَن َم عَك لَاُ نَعَبٌ عو  ...بب وَ َم عَ يياَرر عَع عَي َ ضُرِّ(.)3
مال اليراء :ومد مال صرون :أن معن (وَي كـأن) أَنّ (وَي) منيوـلة مـ
(كأن)، ...رال :وَي نم انتاأنم (كأن) ععن (كَـأَن اللـاَ عَبسُـط الـرِّز َ) وهـ
وع ّب و(كأن) يف مذهب الظ ّ والعلم ،هـذا وجـا مُسـاريم ومل وكابهـا
الرر ن :العكربي  1027 /2يرح امليو  :اب ععي  90 /3ويسـا الرـري /13
 318ويسا البار احملـيط :أبـو ةيـان  130 /7اجلنـ الـداني :املـرادي

353 :

مغــين اللبيــب :ابــ هعــام  425/2يــرح ا اــوني  96 /3اإلورــان :الســيويي
 1216 - 1215/4صزانــة ا دب :البغــدادي  404 /6الكليــات :الكيــوي

:

، 948او الردعر :العوكاني  216 /4روح املعاني :ا لونتي .329 /10
( . )1ةروف املعاني والويات :الزجاجي

.68 :

( . )2إعـــراب الرـــر ن الناـــاس  244 /3معـــاني الرـــر ن الناـــاس  204 /5ويســـا
الرري ، 318 /13او الردعر :العوكاني .216 /4
( . )3الكاــاب :نتــيبوعا  155 /2جمــاز الرــر ن أبــو عبيــدس  112 /2معــاني الرــر ن
وإعرابــا الزجــاا  157/4اخلوــارل :ابـ جــين 169 /3ويســا الباــر احملــيط :أبــو
ةيان  130 /7اجلن الداني :املرادي

 353 :الـدر املوـون :السـمني احللـ /8

 698اللبـــاب :ابـ ـ عـــادل  297 /15يـــرح ا اـــوني  96 /3صزانـــة ا دب:
البغدادي  404 /6روح املعاني :ا لونتي .329 /10
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العرب منيول ًة ولو كانت عل هـذا لكابوهـا منيوـلةً ومـد جيـوز أن وكـون
َكثُر بها الكلم ،وُصلت مبا ليست منا( .)1ومـال ا لونتـي" :والريـاس كااباهـا
ميوولة وكابت ماولة بالكاف لكثرس اصنتاعمال"(.)2
أما الكاف يف هذا الرول ،ذكر السمني احلل وجهني لاملـهما الكـافُأ
أةدهما :الاعلي وأن وما يف ةَيِّزها جمرورس بها أي :أَع ب نـا ص عيلـوُ
الكا،رون ومياسُ هذا الرول أَن عومم عل (وَي) وةـدها ومـد ،عـ ذلـك
الكساريت إص أنا عُنر عنا أنا ععارد يف الكلمة أن أصلَها :وعلك وهذا عُنـايف
وميَا .الثاني( :كأن) هنا للاعبيا إص أنا ذهب منها معنـاه وصـارت للخـرب
واليرني وهذا أعالاً عنانتبُا الوممُ عل (وَي)( .)3مال اب جين،" :ـ(كأن) هنا
إصبارٌ عار م معن الاعبيا"( .)4ومال اب هعام" :وكأن للااريق"(.)5
ومد رجو هذا الرول وةسنا وةكم عليـا بالوـايو كـ مـ اليـراء
والزجاا والزجاجي والنااس واب جين(.)6
نانيا :ذهب أبـو احلسـ ا صيـ ُ إىل أن (وَعـكَ) كلمـة برأنتـها والكـافَ
( . )1معاني الرر ن اليراء  313- 312 /2الواة  :اب ،ارس

.181 :

( . )2روح املعاني :ا لونتي .329 /10
( . )3الدر املوون :السمني احلل  698 /8اللباب :اب عادل .297 /15
( . )4احملاسب :اب جين  155 /2روح املعاني :ا لونتي .329 /10
( . )5مغين اللبيب :اب هعام  425 /2اإلوران :السيويي  1216 /4روح املعاني:
ا لونتي .329 /10
( . )6معاني الرر ن اليراء  313- 312 /2معاني الرـر ن وإعرابـا الزجـاا ،157/4
ةــروف املعــاني والوــيات :الزجــاجي

 ،68 :إعــراب الرــر ن الناــاس 244 /3

معاني الرر ن النااس  ،204 /5احملاسب :اب جين .155 /2
جملة العلوم العربية
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ب أراد :وَعكَ أنا ص عيلو الكا،رون وعكأ أي :أع ب أنـا ص
ةرفُ صلا ل
عيلو الكا،رون أي :أع ب لسـوء اصايـارهم ،علـق (أنّ) مبـا يف (وعـك) مـ
معن ـ اليع ـ وجع ـ الكــاف ةــرف صلــاب مبنزلــة كــاف ذلــك وهنالــك
،الكــاف ةــرف صلــاب وص موض ـ لــا م ـ اإلعــراب وأن عنــده مياوةــة
اهلمزس باردعر العلم أي :أعلم أن اهلل والومـم عليـا وَعـكَ( )1وومـم أبـو
عمرو عل الكاف (وعك)(.)2
ومنا مول عنرتس (م الكام ):
()3
وَلَرَد يَيَا نَييسي وَأَبرَأَ نتُ يرمَهَا  ...مي ُ ال َيوَارس وَعكَ عَنَارَ أَميدم
ومال العاعر (م الوا،ر):
()4
أَص وَعكَ املالرس ص َودُومُ  ...وَلَا عَبر عَ َل البُؤس النعيمُ
( . )1اخلوارل :اب جين 169 /3ويسا البار احمليط :أبو ةيان  130 /7اجلن الـداني:
املرادي

 353 :الـدر املوـون :السـمني احللـ  698 /8مغـين اللبيـب :ابـ هعـام /2

 425اللبـــاب :ابـــ عـــادل  298 /15اإلورـــان :الســـيويي ، 1216 /4ـــاو الرـــدعر:
العوكاني  216 /4روح املعاني :ا لونتي  329 /10بيان املعاني :العاني .399/2
( . )2الدر املوون :السمني احلل  698 /8الوايف يف يرح العايبية :الراضي
( . )3دعوان عنرتس بااريق حممد نتعيد مولوي

.182:

 217 :إعالاح الومم واصباداء :أبو

بكر ا نباري  396/1اخلوـارل :ابـ جـين 169 /3الوـاة  :ابـ ،ـارس

:

 181الكعــم والبيــان للــثعل  266 /7ويســا الرــري  319 /13ويســا الباــر
احمليط :أبو ةيان  130 /7اجلن الداني :املرادي

 353 :الـدر املوـون :السـمني

احلل  698 /8يرح ا اـوني  95 /3روح املعـاني :ا لونتـي  329 /10بيـان
املعاني :العاني .399/2
( . )4الواة  :اب ،ارس
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(180 :ذكر الدهر مكان البؤس( ويسا البار احملـيط:

راء اب عباس وووجيهاوا الناوعة يف ويسا البار احمليط "درانتة وصيية لليلية"
د .عايم يالب عبد السلم الر،وع

نالثــا :ذكــر اليــراء والناــاس أَن بعــض الناــوعني عــرش أنهمــا كلماــان
عرعــد :وَع ـكَ أَن ـ ُا أراد وعلــك ،اــذ،ت الــلم لكثــرس اصنتــاعمال و،ــاو أن
ٍّ
بيع مالمر كأنا مال :وعـك أو وعلـك اعلـم أن والكـاف يف موضـ جـر
باإلضا،ة والعام يف أن ،ع العلم املردر أو هـو بارـدعر ن علـ أنـا بيـان
للسبب الذي مي جلا وعك وهي للردع والزجر والبعـث علـ وـر ك مـا
ص عرض  .مال أبو ةيان :ووكون وَعلَكَ كلمـةَ لـزتن ونسـب ا اـوني هـذا
الرول بي عمرو ب العلء ونسبا السـيويي للكسـاري ونسـبا أبـو ةيـان
والسمني احلل واب عادل وا لونتـي للكسـاري وعـون َ وأَبـي ةـامت
ونسبا الثعل والرري والعوكاني لرلرب(.)1
مال السمني احلل  :وةرُّهم أَن عريوا عل الكاف كما ،ع أبـو عمـرو
وم ـ مــال بهــذا انتاعــهد بــالبياني املار ـدمنيأ ،إنــا عُاام ـ أَن عكــونَ ا ص ـ ُ
ك ،اذف(.)2
،يهما :وَعلَ َ

أبو ةيان  130 /7الدر املوون :السمني احلل ( /8ذكر املسرس مكان املالـرس(698
روح املعاني :ا لونتـي  329 /10درانتـات نتـلوب الرـر ن الكـرعم :عالـيمة /11
 156بيان املعاني :العاني ( 400/2مل أعثر عل مارلا(.
( . )1معاني الرر ن اليراء  313- 312 /2إعـراب الرـر ن الناـاس  244/3معـاني
الرــر ن الناــاس  204 /5الكعــم والبيــان للــثعل  266 /7ويســا الرــري /13
 319ويســا الباــر احملــيط :أبــو ةيــان  131 /7الــدر املوــون :الســمني احلل ـ /8
 697اللبـــاب :ابـ ـ عـــادل  299- 298 /15يـــرح ا اـــوني 96 - 95/3
اإلورـــان :الســـيويي ، 1216- 1215 /4ـــاو الرـــدعر :العـــوكاني  216 /4روح
املعاني :ا لونتي .329 /10
( . )2الدر املوون :السمني احلل .697 /8
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ومد اعرت اليراء والزجاا والنااس والساايف عل هـذا الـرأي
،ــذكر اليــراء أن ،يــا إضــمار (اعلــم) ومل جنــد العــرب وُعمـ الظـ ّ والعلــم
بإضــمار مالــمر يف أَن .ومــال الزجــاا :وهــذا غلــط عظــيم ،اــذف الــلم
،بريت وَعكَ وةذف اعلم أنا ص عيلو الكا،رون وهذا صلأ م غـا جهـة
لو كان كما ما ل لكانت أن مكسـورس ومـ جهـة أصـرش أن عُرـالَ ملـ صايـب
الروم بهذا ،رالوا :وعلك إنا ص عيلو الكا،رون وم جهة أصرش أنا ةـذف
اللم م وع ومال النااس :ما أعلم جهة م اجلهات إص هـذا الرـول صلـأ
منهــا ،م ـ ذلــك أن املعن ـ ص عوــو عليــاأ ن الرــوم مل خيــايبوا أةــدا
،يرولوا لا وعلك وكان جيب عل مولا أن عكون (إنا) بكسر إنأ ن ايـ
الناوعني عكسرون أن بعد وعلك وأعالا ،إن ةذف اللم م وع ص جيوز(.)1
رابعاً :أن (وَعكأن) كلها كلمة ماولة بسيلة مال أَبو زعـد و،رمـة معـا:
وَع َكأَن ةرف واةد جبملاا ومعناها :أمل َورَ .مال السمني :ورُبما نُر ذلـك
ع اب عباس .ومال أبو ةيان :ومبعن أَمل وَـرَ مـال ابـ عَبـاس والكسـاريت
وأَبــو عبيــد .ونَرَـ َ الكســاريُ واليــراء أنهــا مبعنـ  :أمــا وــرش إىل صُــن اهلل .مــال
اليراء :ومولا( :وَع َكأَن اللاَ) يف كلم العرب وررعر كرول الرجـ  :أَمـا وـرش
إىل صُــن اهلل .ومــال أعال ـاً :وأصربن ـي يــيخ م ـ أه ـ البوــرس مــال :نتَــمعت
أعرابية ورول لزوجها :أع ابنك وعلـكَ؟، .رـال :وَعكأنّـاُ وراء البيـت .معنـاه:
أَمَا ورعنا وراء البيت .وامليسرون عيسرونها( :أمل ور أن اهلل) .وةكـ ابـ مايبـة
أنها مبعن  :رمحة لك يف لغة ةما(.)2
( . )1معاني الرران اليراء  312 /2معاني الرر ن وإعرابـا الزجـاا 157- 156 /4
إعراب الرر ن النااس  244 /3يرح كااب نتيبوعا :الساايف .482- 481 /2
( . )2معاني الرر ن اليراء  313- 312 /2جمـاز الرـر ن أبـو عبيـدس  112 /2معـاني
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وذكر الثعل أن العلماء اصاليـوا يف هـذه الليظـة "،رـال جماهـد :معنـاه:
أمل وعلم؟ .وماادس :أمل ور؟ .واليرّاء :هي كلمة وررعر كرول الرج  :أما وـرش
إىل صن اهلل وإةسانا؟ .و ابـ عبـاس واحلسـ  :هـي كلمـة اباـداء ولريـق"(.)1
ومال أبو البراء الكيوي( :وَعكَأن اهلل) أمل ور أن اهلل هي كلمة مسـاعملة عنـد
الانبيا للخلأ وإ هار الاندم"(.)2
ونسب بعالهم إىل اب عباس أنا مال :وعكأنا كلمة واةدس .مال الثعل :
"مــال اب ـ عبــاس واحلس ـ  :هــي كلمــة اباــداء ولريــق"( )3وذكــر ا لونتــي
كذلك "أنا روي ع اب عباس -رضي اهلل عنهما  -وعكأن :ةرف واةـد
جبملاا وهو مبعنـ أمل وـر"( .)4ومـال أبـو زعـد وااعـة معـا" :وعكـأن ةـرف
واةد جبملاا وهو مبعن أمل ور وهذه رواعة ع اب عباس"(.)5
ومل عُرنتَم يف الرر ن إص (وَعكأن) (وعكَأنا) ماولةً يف املوضعني ،عامـة
الرراء أوبعـوه الرنتـ َم والكسـاريت ومـم علـ ( َوي)أ نـا جعـ وي كلمـة
الرر ن ا صي

 472 /2ا صول يف الناـو :ابـ السـراا  251 /1ةـروف املعـاني

والويات :الزجاجي

 67 :إعالاح الومم واصباداء :أبو بكر ا نباري 395/1

الواة  :اب ،ـارس

 181- 180 :ويسـا الرـري  319 /13ويسـا الباـر

احملــيط :أبــو ةيــان  131 /7الاــذعي والاكمي ـ  :أبــو ةيــان  21/5الــدر املوــون:
السمني احلل

 699- 697 /8روح املعاني :ا لونتي .330- 329 /10

( . )1الكعم والبيان للثعل .266 /7
( . )2الكليات :الكيوي

.948 :

( . )3الكعم والبيان للثعل  266 /7ويسا الرري .319 /13
( . )4روح املعاني :ا لونتي  330 /10بيان املعاني :العاني .400 /2
( . )5بيان املعاني :العاني .400 /2
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وكأن كلمة ووي كلمة عروهلـا املانـدم واملاع ـب وأبـو عمـرو علـ وَعـكَأ
ومم عل الكاف جع (وعك) كلمـة وعكـون أصـلها وعلـك ةـذ،ت منهـا
اللم وهي لغة وهذا كلُّا يف ومم اصصابار دون اصصايار(.)1
ومما وردم  ،مي ا موال اآلنية الذاكرس صاياة إص الرـول الثالـثأ ،رـد
رده ك م اليراء والزجاا والنااس والساايف .مال الناـاس :مـا أعلـم
جهــة م ـ اجلهــات إص هــذا الرــول صلــأ منهــا .وأوىل ا مــوال الثلنــة املابريــة
بالرتجيو الرول ا ول وهو مـول اخلليـ وعـون ونتـيبوعا والكسـاري
والبورعني ومد صااا ورجاا ك مـ اليـراء والزجـاا والزجـاجي
والنااس واب جين ومد نسـبا الزجـاجي إىل ابـ عبـاس .مـال الزجـاجي:
مال اب عباس يف رواعـة أبـي صـا هـي كـأن اهلل عبسـط ومـال :وي صـلة يف
الكلم هذا وودعق اخللي .
املسألة الثامنة ععرس :جميء (إن) نا،ية:
كير نح َٰ َم َِ َولَيد ٞفَأَن ََيت ةَ َّول نٱل َٰلَِۡيدَََِٰ ﴾٨١
مال اهلل -وعاىل  ﴿ :-ق نيل لِن َكيتنَ ِل َّ
(نتورس الزصرف).
جاء يف البار" :ومي  :هي إن النا،يَة أَي :ما كـان للـرمح ولـد ،أنـا
أول م مـال بـذلك و َعبَـدَ ووَةـد...وأما الرـول بـأن إن نا،يـة ،مـروي عـ ابـ
عباس واحلس والسدي وماادس واب زعد وزها ب حممد"(.)2

( . )1الدر املوون :السـمني احللـ  698 /8اللبـاب :ابـ عـادل  299 /15ويسـا
ةــدارق الــروح والرحيــان :حممــد ا مــني  .302/21الــوايف يف يــرح العــايبية :الراضــي
.182 :
( .)2ويسا البار احمليط :أبو ةيان .29- 28 /8
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واب العلماء دصصت (إن) املكسـورس اخليييـة ومعانيهـا وانتـاخداماوها
،ذكروا أنها ورد عل نتبعة أوجاأ ا ول :أن وكـون يـريية أو جـزاء حنـو
مولا -وعـاىل ِ ﴿ :-لن ََٰنت َديوا َٰ نغ نَير لَديم َّميت قَ نيد َىيكَ َف﴾ (نتـورس ا نيـال مـ
اآلعة .)38 :الثاني :أن وكون نا،ية وودص عل اجلملة اصسية حنـو مولـا
ور﴾ (نتـورس امللـك مـ اآلعـة)20:
وعاىل ﴿ :-لِ ِن نٱل َٰ َك ِرونَ لِ ََّل فِي ر إوعل اجلملة اليعليـة حنـو مولـا –وعـاىل ـ َ ﴿ :ولَيَۡ ن ِك ََّ لِ نن ةَ َر ندنَيت ٓ لِ ََّل نٱل نهينَ َٰ ﴾
(نتورس الاوبة م اآلعة .)107:الثالـث :ووكـون للااريـق خمييـة مـ الثريلـة
،يلزمها يف اخلرب اللامأكرولك :إن زعدا لرارم .الراب  :ووكون زارـدس حنـو :مـا
إن ،علت وملا إن جاء زعد أَةسنت إلياأ معناه ملا جـاء زعـد .اخلـام  :وكـون
مبعن لرد أو مد وهذا ةكي ع الكسـاري حنـو مولـا -وعـاىل ﴿ :-لِن
َكتنَ َو نعد َر ِبنَت لَ َم ن ليوَل﴾ ( نتورس اإلنتراء م اآلعة .)108 :السـادس :وكـون
مبعن إذ كرولا -وعاىل َ ﴿ :-و ََل ل َ ِدنيوا َو ََل ل َ ن َ نيوا َوةَنيتم نٱم َ نعكَ نيونَ ِلن كنيتم
همي نيم ِمنََِۡ ( ﴾١٣٩نتــورس ل عمــران) أي :إذ كنــام .الســاب ( :إن) الــيت هــي
برية إما ذكر هذا نتيبوعا(.)1
عــرش اب ـ عبــاس وااعــة م ـ امليســرع أن (إن) يف مولــا -وعــاىل -
مبعن ما النا،ية ووا،را م النااس يف ذلك ا صي

( .)1وأوع معك الرر ن :اب مايبة

ونسب هذا الرأي صبـ

 419 :املناخب م كلم العرب :كراع النم

 680 :ةروف املعاني والويات :الزجاجي

 57 :وهـذعب اللغـة :ا زهـري

، 569- 566/15رــا اللغــة ونتــر العربيــة :أبــو منوــور الثعــال
الـــداني :املـــرادي

 249 :اجلنـ

 215- 207 :مغـــين اللبيـــب :ابـ ـ هعـــام 34- 29 /1
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()1

عباس يف غـا كاـاب مـ كاـب الايسـا

واملعنـ  :مـا كـان للـرمح ولـد

،ـــ(إن) مبعن ـ (مــا) وــدل عل ـ النيــي واجلاــد نــم أصــرب برولــا، :أنــا أول
العابدع العاهدع لا بذلك وعكون الكلم عل هذا وامـا( .)2وذكـر الناـاس
أن علي ب أبي يلاـة روش "عـ ابـ عبـاس يف مولـا -وعـاىل ( :-مـ إن
كانَ للرةم وََلدٌ) .مال :عرول :مل عك للرمح ولد"( .)3مال مكي،" :معن
( .)1معاني الرر ن ا صي  87/1ويسا اللربي  648/21إعـراب الرـر ن الناـاس
 122/4الكعــم والبيــان عــ ويســا الرــر ن :الــثعل  346/8اهلداعــة إىل بلــوغ
النهاعة :مكي  6708 /10ويسا املاوردي/النكت والعيـون  241 /5ويسـا البغـوي
 223 /7ويســا الرــري  119 /16لبــاب الاأوع ـ يف معــاني الانزع ـ  :اخلــازن /4
 114ويسا البار احمليط :أبو ةيان  29 /8ويسـا ابـ كـثا  242/7اللبـاب :ابـ
عادل  298 /17الدر املنثور :السيويي .395 /7
( .)2جماز الرر ن :أبو عبيـدس  206/2معـاني الرـر ن ا صيـ  87/1ويسـا اللـربي
 648/21معاني الرر ن وإعرابا للزجاا  420/4إعراب الرر ن النااس 122 /4
احملاســب :ابـ جــين  258 /2الكعــم والبيــان :الــثعل  346/8اهلداعــة إىل بلــوغ
النهاعــة :مكــي  6708 /10معــك إعــراب الرــر ن :مكــي  196/2ويســا البغــوي
 223/7البيـان يف غرعــب إعــراب الرــر ن :أبـو الربكــات ا نبــاري  355/2الابيــان يف
إعراب الرر ن :العكربي  1142/2ويسا الرري  119 /16لباب الاأوع يف معاني
الانزع  :اخلازن  114 /4ويسا البار احمليط :أبو ةيان  29- 28 /8الدر املوون:
الســـمني احللــ  609- 608 /9ويســـا ابــ كـــثا  242/7اللبـــاب :ابــ عـــادل
 298/17اإلوران :السيويي  1054- 1053/3معرت ك ا مـران يف ويسـا الرـر ن:
السيويي .66/2
( .)3إعراب الرر ن النااس .122/4
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الكلم عل مول اب عباس :ما كان ذلك وص عنبغي أن عكـون وهـو معنـ
مول ماادس واب زعد وهو مول زعد ب أنتلم"(.)1
ومـال أبـو الربكـات ا نبــاري" :ذهـب الكو،يـون إىل أن (إن) وكـون مبعنـ
(مــا) كرولــا -وعــاىل  ﴿ :-م ـ إن كَــانَ للــرة َم وَلَ ـدٌ﴾ أي :مــا كــان
للرمح ولد"(.)2
ومد ذكر بعض العلمـاء مـ الناـاس وامليسـرع أنهـا يـريية علـ بابهـا
واصاُلمَ يف وأوعلا وووجيها عل أموال ويويلها كاآلوي:
أوصً :روي ع جماهد أنا مـال :إن كَـانَ لَـاُ وَلَـدٌ َكمَـا وَرولـونَ ( َ،أَنَـا أَولُ
ا يلعَابدع َ) .عرول :أَنا أول املؤمنني باللا -عز وج  -وأول مـ عبـد اهلل
ووةده وكذّبكم ،رولـوا مـا يـئام وهـذا الرـول أةسـ مـا ميـ يف ووجيـا
اآلعة عند ا زهري(.)3
نانياً( :إن) يريية وجوابا (،أنا أول العابدع ) ومد ذكروا عـدس معـاني
للعابدع أ ومي  :العابدع مبعن  :اآلنينيأ م عَبـدَ عَعبَـدُ إذا ايـاَد أَنَيَـةً ،هـو
عَبدٌ وعابدٌ ومعن اآلعة :أنا أَول اآلنيني أن عرال هلل ولـد .ومـال أبـو عبيـدس:
جاَدنيـــا
ومـــال صـــرون :معنـــاه اجلاةـــدع عرـــالَ :عبَـ ـدَني ةَرِّـــي أيَ :
( .)1اهلداعة إىل بلوغ النهاعة :مكي .6708 /10
( .)2اإلنواف :أبو الربكات ا نباري .522/2
( .)3ويســا جماهــد

 595 :وأوع ـ معــك الرــر ن :اب ـ مايبــة

 289 :ويســا

اللــربي  648/21معــاني الرــر ن الناــاس  387 /6وهــذعب اللغــة :ا زهــري /2
 231اهلداعة إىل بلوغ النهاعة :مكي  6708 /10ويسا الرـر ن السـمعاني 118 /5
اإلنوــاف :أبــو الربكــات ا نبــاري  524/2ويســا اب ـ كــثا  242/7الــدر املنثــور:
السيويي .395 /7
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وجمازها :إن كان يف مولكم للرمح ولد ،أنا أول العابـدع أي :الكـا،رع
بذلك واجلاةدع ملا ملام .ومال أبو ةامت :العَبـدُ -بكسـر البـاء  -العـدعدُ
الغَالَب وهو معن ةس ٌ أي :إن كان لا ولدٌ عل زعمكم ،أنـا أول مـ
عغالب لذلك( )1وعكون وردعر املعنـ يف ايـ مـا ذكـر :إن ملـام ذلـك ،أنـا
أول اآلنيني أو الغالاب أو اجلاةدع أو الكا،رع ملا ملام.
نالثاً :مي ( :إن) يـريية ووأوعلـا :إن صَـو ذلـك ،أنـا أول مـ ععبـدهأ
لكنا مل عَوو ألباةَ بالدلي الراي (.)2
رابعاً :مي  :املعن كما أنا لي للرمح ولد ،لست بأوّل مـ َعبَـدَ اهلل
م ـ أه ـ مكّــة كمــا عرــال :إن كنــت كاوبــا ،أنــا ةانتــب عرعــد أنــك لســت

( .)1العــني :اخللي ـ  50/2جمــاز الرــر ن أبــو عبيــدس  207 /2إصــلح املنلــق :اب ـ
السكيت  45/1وأوع معك الرر ن اب مايبة

 289 :ويسا اللـربي 650/21

اهرس اللغة :اب درعـد  299/1وهـذعب اللغـة :ا زهـري  231 /2إعـراب نلنـني
نتورس :اب صالوعا

 26 :احملاسب :اب جين  258 /2مراعي اللغة :اب ،ارس

 207 /4الكعم والبيان :الـثعل  346/8معـك إعـراب الرـر ن ملكـي 196/2
ويسـا الرـر ن الســمعاني  118 /5كاـاب ا ،عــال :ابـ الرلــاع  218 /1احللـ يف يــرح
أبيــات اجلم ـ  :البلليونتــي

 86:احملــرر الــوجيز :اب ـ عليــة  66/5اإلنوــاف :أبــو

الربكات ا نباري  524- 523/2الابيان يف إعـراب الرـر ن :العكـربي  1142/2ويسـا
الرري  120- 119 /16لسان العرب :ابـ منظـور  274/ 3الـدر املوـون :السـمني
احلل  608/9ويسا اب كثا  243/7اللباب :اب عادل.297- 296 /17
( .)2الدر املوون :السمني احلل  607 /9اجملاب م معك إعراب الرر ن :اخلـراط
.1163/3
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بكاوب وص أنا ةانتـب( )1ومـد وـدص (إن) علـ املسـااي وجوده كرولـا
وعاىل ( :-م إن كَانَ للرة َم وَلَـدٌ َ،أَنَـا أَولُ ا يلعَابـدع َ) علـق مسـاايعل مسااي (.)2
ومد من مكي أَن وكون نا،يةً ةيث اعرت عل مول ابـ عبـاس هـذاأ
ت وهذا حمالٌ.
نا عوهم أنك إمنا نييت ع اهلل الولد ،يما مال دون ما هو ل
ومد ذكر أبو ةيان والسمني احلل واب عادل أن الناس ردوا علـ مكـيّ
ومالوا :كان مد وـدلت علـ الـدوام كرولـاَ ﴿ :و َكيتنَ ٱ َُّ َ يورا َّر ِحۡميت﴾
(نتــورس النســاء م ـ اآلعــة )96 :إىل مــا ص حيو ـ والوــايو م ـ مــذاهب
النااس :أنها ص ودلت عل اصنرلاع واملعن  :ما كان وما عكون(.)3
ومد هر لي بعد الباث أن مكيّا لي بواةب هـذا الرـول بـ عنرـ هـذا
الرأي ع اللربي .مال مكـي ،" :عـ (إن) للعـرط وهـو اصايـار اللـربيأ
نك إذا جعلت (إن) مبعن (ما) أوهمت أنك إمنا نييت ع اهلل نتباانا الولـد
،يما مال دون مـا هـو ت"( .)4مـال اللـربي" :وأوىل ا مـوال يف ذلـك عنـدي
بالوواب مول م مال :معن ( :إن) العـرط الـذي عراالـي اجلزاء...وذلـك أن
(إن) ص وعدو يف هذا املوض أةد معنيني :إما أن عكون احلرف الذي هو مبعن
العــرط الــذي عللــب اجلــزاء أو وكــون مبعنـ اجلاــد وهــب إذا وجهــت إىل
اجلاد مل عك للكـلم كـبا معنـ أ نـا عوـا مبعنـ  :مـ مـا كـان للـرمح
( .)1العني :اخللي  50/2اإلنواف :أبو الربكات ا نباري .524/2
( .)2وهذعب اللغة :ا زهري  231 /2لسان العـرب :ابـ منظـور  274/3اروعـاف
الالرب :أبو ةيان  1409/3اجلن الداني :املرادي  368- 367/1الناو الوايف:
عباس ةس .431/4
( .)3ويســا الباــر احملــيط :أبــو ةيــان  29- 28 /8الــدر املوــون :الســمني احلل ـ
 609/9اللباب :اب عادل .298- 297 /17
( .)4اهلداعة إىل بلوغ النهاعة :مكي .6709 /10
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ولد وإذا صار بذلك املعن أوهم أه اجله م أه العر ك باهلل أنا إمنا نيـ
بــذلك عـ اهلل -عـزّ وجـ ّ  -أن عكــون لــا ولــد مبـ بعــض ا ومــات نــم
أةدل لا الولد بعد أن مل عك "(.)1
أمــا رأي مكــي يف مولــا -وعــاىل ( :-م ـ إن كَــانَ للــرمح ولــد َ،أَنــا أول
العابــدع ) ،ــذكر أن "(إن) مبعن ـ (مَــا) والكــلم عل ـ ــاهره والعابــدع م ـ
العبادس"(.)2
ومــد اصالــم العلمــاء مـ الناــاس وامليســرع يف الــرأي الــراجو ،ــذهب
ااعــة إىل أن (إن) يــريية علـ بابهــا كــاللربي وأبــي الربكــات ا نبــاري
ورجاا النااس وا زهري وهـو مـول جماهـد وذهـب ااعـة إىل أن (إن)
مبعن (ما) كا صي ومد روي ع ماادس وزعد ب أنتلم أنهما مـاص( :مـ
إن كَانَ للرة َم وََلدٌ) ماص :هذه كلمة م كلم العـرب أو هـذا مـول العـرب
معروف إن كان :ما كان إن كان هذا ا مر مط أي ما كان( )3ومد رجـو
العنريلي مول اب عباس ،رال :وإنما اصرتنا أَن (إن) هي النا،يَة ص العرييةأ
ن هذا الرول جار عل ا نتـلوب العربـيِّ جرعانًـا واضـاًا ص إيـكالَ ،يـا
،كونُ (إن كَانَ) مبعن (مَا كَانَ) كثاٌ يف الرـر ن ويف كـلم العـرب كرولـا -
َٰ نۡ َ َٰ َو ِحدًَ﴾ (نتورس ع مـ اآلعـة)53 29 :
وعال  ﴿:-لِن كَتن نََ لِ ََّل َ
أَي :ما كانت إلا صياةً واةدسً، .رولك مثلًـا معنـ اآلعـة الكرميـة :مـا كـان هلل
وَلَ ـدٌ َ،أَنَــا أَولُ العَابــدع َ اخلاضــعنيَ للعظــيم ا َعظــم املن ـزه ع ـ الولــد أَو

( .)1ويسا اللربي .651 /21
( .)2معك إعراب الرران ملكي .196/2
( .)3ويســـا اللـــربي  649/21الـــدر املنثـــور :الســـيويي ، 395 /7ـــاو الرـــدعر:
العوكاني ، 651 /4او البيان يف مراصد الرر ن :الرنوجي .378 /12
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اآلنيني املسانكيني م أَن عوصم ربتنـا مبـا ص عليـق بكمالـا وجللـا مـ نسـبة
الولد إليا أَو اجلاةدع النا،ني أَن عكـون لربِّنـا ولـدٌ -نتـباانا ووعـاىل عـ
ذلك عُلوًّا كباًا  -ص إيكالَ ،ياأ َنا جار عل اللُّغـة العربيـة الـيت نـزل بهـا
الرر ُن دالٌّ عل ونزعا اللا ونزعهًا وامًّا ع الولد م غـا إعهـام ألباـةَ خلـلف
ذلــك وصــا مــا عُيَس ـرُ بــا الرــر نُ الرــر نُأ ،كــونُ املعبــر بــا يف اآلعــة مــا كــان
للرمح ولدٌ بويغة النيي الورعو ملابقٌ لرولا -وعاىل َ ﴿ :-وق ِل نٱل َ نمد ِ َُِّ
ٱلََِّٰي لَ نم ََٰت َّ ِخ نَٰ َولَدا﴾ (نتورس اإلنتراء مـ اآلعـة )111:ومولـا -وعـاىل :-
﴿ َولَ نم ََٰت َّ ِخ نَٰ َولَدا َولَ نم ََٰكَ لَّه ش َِرَٰ  ٞفِي نٱلم نك ِ ﴾ (نتورس اليرمان مـ اآلعـة)2:
ومولــا -وعــاىل َ ﴿ :-مييت ٱل َّ َخيََٰ َّٱُ ِمييَ َولَي ٖيد﴾ (نتــورس املؤمنــون مـ اآلعــة:
 )91ومولا -وعاىل  ﴿ :-لَ نم ََٰ ِك ند َولَ نم َٰولَ نيد( ﴾٣نتـورس الوـمد) إىل غـا
ذلك م اآلعات(.)1
ونتكت كثاون ع الرتجـيو بعـد نتـرد ا مـوال يف اآلعـة الكرميـة وذلـك
يف ــين  -ن اي ـ اآلراء الــيت ذكــرت واردس وصــاياة م ـ ةيــثاملعن واللع ،يها رد واصالف اآلراء مـ بـاب الايسـا وإن كنـت أميـ
إىل رأي اب عباس وماادس جلرعانا عل أنتاليب العربية يف الاعـبا وملـا علـ
با العنريلي -واهلل أعلم .-
املسألة الاانتعة ععرس( :ه ) مبعن (مد).
ه َِ ِح ٞ
يَۡ ِميََ ٱليد نَّه ِر لَ نيم ََٰكيَ ش نَيۡت
ٱۡلن َٰ َ
مال اهلل -وعاىل ﴿ :-ه نَل ةَل َ َٰ َعكَ ن ِ
َّم نَٰكورا ( ﴾١نتورس اإلنسان).

( .)1أضواء البيان يف إعالاح الرر ن بالرر ن :العنريلي .150/7
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جاء يف البارَ (" :ه ) ةرف انتايهام ،إن دصلت علـ اجلملـة اصسيـة
مل ميك وأوعلا بردأ ن مـد مـ صـوا اليعـ ،ـإن دصلـت علـ اليعـ
،ا كثر أن وأوي للنتايهام احملض .ومال اب عباس وماادس :هي هنا مبعنـ مـد.
مي  :ن ا ص أهـ ،كـأن اهلمـزس ةـذ،ت واجاـز بهـا يف اصنتـايهام
وعدل عل ذلك مولا:
نتار ،وارس عربوع حللاها أهـ رأونـا بـوادي النـتّ ذي ا كـم ،ـاملعن :
أمد أو عل الاردعر والاررعب ايعاً"(.)1
ا ص يف (هـ ) أنهـا ةـرف انتـايهام وهـذا املعـروف واملعـهور ،يهـا
ومد وأوي لادل عل معـان أصـرش يف السـيامات املخاليـةأ منهـا :مـد وكـون يف
معن أَلَي َ ووكون مبنزلة أم للنتـايهام ووكـون مبنزلـة بـ ووكـون مبنزلـة
مد ووكون مبعن اجلـزاء ووكـون مبعنـ اجلاـد ووكـون مبعنـ اخلـرب ووكـون
مبعن ا َمر ووكون ونبيهاً أو مبعن (أَص) ومبعنـ (إن) ومبعنـ (مـا) النا،يـة
ومبعن ألم اصنتايهام ووأوي ووبيخا ووكون انتم ،ع يف حنو( :ةَيهَ )(.)2
وم هذه املعـاني والـدصصت السـالية مـا ذكـره الواةـدي وابـ عليـة
وأبو ةيان واب هعام وأبو زعد الثعال وا لونتي منسوبا صبـ عبـاس
أن (ه ) يف اآلعة الكرمية مبعن (مد)(.)3
( . )1ويسا البار احمليط :أبو ةيان .385/8
( . )2اجلم يف الناو :اخللي

 157 :وهذعب اللغة :ا زهري 364- 363 /5

احملكــم واحملــيط ا عظــم :ابــ نتــيده  104- 103 /4لســان العــرب :ابــ منظــور
 707- 706/11اللماــة يف يــرح امللاــة :ابــ الوــارع  897- 896/2اجلنــ
الداني :املرادي

 246- 243 :الكليات :الكيوي

.958- 957 :

( . )3الايسـا البسـيط :الواةـدي  5/23احملـرر الـوجيز :ابـ عليـة  408 /5ويسـا
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ومـد اصالـم الناـاس وامليسـرون يف جمــيء (هـ ) مبعنـ (مـد) علـ نلنــة
أموال أالها يف اآلوي:
الرول ا ول :أن ه مبعن مد واملعن  :مَد أوـ عَلَـ اليإنسَـان ةـني مـ
الدهر ، ...هذا مـ اخلـربأ نـك مـد ورـول، :هـ وعظاـك؟ ،هـ أعلياـك؟
وررره بأنك مد أعلياا ووعظاا .وه أةسنت إليك؟ ومد أةس إليا وهذا
مول اخللي واليراء وأبي عبيدس واملربد واللـربي وابـ صالوعـا وأبـي
بكــر ا نبــاري ومكــي يف اهلداعــة وأبــو الربكــات ا نبــاري( .)1مــال اخلليـ :
"ووكون َه يف معن مد مال اهلل -ج ّ ذكره ( :-هَـ َأوَـ علـ اليإنسَـان
ةني م الدهر) أَي :مد َأَو عل اإلنسَان"(.)2
مال أبو بكر ا نباري" :وه ةـرف مـ ا َضـدادأ وكـون انتـايهاماً عمّـا
جيهلا اإلنسان وص ععلما ...ووكون هـ مبعنـ مـد يف ةـال العلـم والـيرني
وذهاب العكّ ...وياهده مول اهلل -عز وج ّ َ ( :-ه َأَو علـ اإلنسـان
ةنيٌ م َ الدهر) .مال ااعـة مـ أَهـ العلـم :معنـاه مـد أَوـ علـ اإلنسـان
ومال الن ت -عليا السلم  -يف بعـض غزواوـا" :اللهـم هَـ بَلغـت " هـ
البار احمليط :أبو ةيان  385/8مغـين اللبيـب :ابـ هعـام  405 /2ويسـا الثعـال
اجلواهر احلسان  527 /5روح املعاني :ا لونتي .167 /15
( . )1اجلم يف الناو :اخللي

 157 :معاني الرر ن اليـراء  213 /3جمـاز الرـر ن

أبو عبيدس  279 /2املراالب :املربد  44- 43 /1ويسا اللربي 87 /24ا ضداد
أبــو بكــر ا نبــاري

 192- 191 :احل ــة يف الرــراءات الســب  :ابـ صالوعــا

:

 294اهلداعــة إىل بلــوغ النهاعــة :مكــي  7902 - 7901 /12أنتــرار العربيــة :أبــو
الربكات ا نباري

 385 :لسان العرب :اب منظور .707 /11

( . )2اجلم يف الناو :اخللي

.157 :
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بلغت ،معناه :مد بلّغت"( .)1ومال اب ا نا اجلزري" :ومد ورد (هـ ) مبعنـ
(مد) إذا جاءت م عامل مبا نتأل عنا وكان بعدها ،ع كرولا -وعاىل :-
( َه أَو عَ َل اليإنسان ةنيٌ م َ الدهر)"(.)2
مال اب مالك" :ه ةرف انتايهام جتيء م املاضـي مبعنـ مـد كرولـا
وعــاىل ( :-هَ ـ َأوَ ـ عل ـ اإلنســان ة ـنيٌ م ـ َ الــدهر) مــال امليســرون:املعن  :مد أو عل اإلنسان ةني م الـدهر"( .)3ومـد أيـار مـدما إىل مالـمون
مول اب مالك اب صالوعا ،ذكر أن ك ما يف الرر ن م (ه أوا ك) ،هـو مبعنـ
مد أوا كأ كرولاَ ( :ه أََو عل اإلنسان ةنيٌ م َ الدهر) أي :مد أوـ علـ
اإلنسان(.)4
الرول الثاني :أن ه مبعنـ مـد واصنتـايهام مسـاياد مـ همـزس مرـدرس
ذكر نتيبوعا أن ه وكون مبنزلة مد ولكنهم وركوا ا لـم انتـاغناءأ إذ كانـت
ه ص ور إص يف اصنتـايهام( )5ومـد أ،ـاد الزخمعـري مـ مـول نتـيبوعا ونسـبا
لا مال :ه مبعن مد يف اصنتايهام صاصة وا صـ  :أهـ واملعنـ  :أمـد
أو ؟ عل الاررعر والاررعب ايعا أي :أو عل اإلنسان مب زمان مرعب
(ةـنيٌ مـ َ الــدهر لَــم عَكـ ) ،يــا (يَــيئاً مَــذكوراً) أي :كــان يــيئا منســيا غــا

( . )1ا ضداد أبو بكر ا نباري

.192- 191 :

( . )2البدع يف علم العربية :اب ا نا .218 /2
( . )3يرح الاسهي  :اب مالك .109 /4
( . )4إعراب نلنني نتورس :اب صالوعا

.64 :

( . )5الكاــاب :نتــيبوعا  100 /1 189 /3امليو ـ  :الزخمعــري
امليو  :اب ععي .101 /5
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 437 :يــرح

مذكور نلية يف ا صلب، .)1(...رولا( :عل الاررعر) امليهوم م اصنتـايهام
ومولا( :والاررعب) امليهوم م مد اليت وم مومعها ه (.)2
مال اب مالك" :ومد ودص اهلمزس علـ هـ ،اـاعني أن وكـون املراد،ـة
لرــد"( .)3وذكــر العــوكاني أنــا ميـ " :هــي وإن كانــت مبعنـ مــد ،ييهــا معنـ
اصنتــايهام وا َص ـ  :أَهَ ـ َأوَ ـ ،ــاملعن  :أَمَــد َأوَ ـ واصنتــايهام للاررعــر
والاررعب"(.)4
ومد اةاج الزخمعري واب مالك برول زعد اخلي (م البسيط):
()5
نتار ،وارسَ عَربوع بعَدونا . . .أ َه رَأَونا بسَييو الرَاع ذي ا َكَم
( .)1الكعاف :الزخمعري .274 /6
( . )2الدر املوون :السمني احلل .590 /10
( . )3يرح الاسهي  :اب مالك .112/4
(، . )4او الردعر :العوكاني 415 /5
( . )5يعر زعد اخلي اللاري

 155 :املراالب :املربد (44 /1بسيو الرم( يرح

كااب نتيبوعا :الساايف (95/1بسيو الرـم( اخلوـارل :ابـ جـين (463 /2بسـيو
الرم( اللم  :اب جين
امليو  :الزخمعري

(230 :بسـيو الرـم( الكعـاف :الزخمعـري 274 /6

 437 :أمـالي ابـ العـ ري (108 /3بسـيو الرـم( أنتـرار

العربية أبو الربكات ا نباري

( 385 :بسيو الرم( البيان يف غرعـب إعـراب الرـر ن

أبو الربكـات ا نبـاري (480 /2بسـيو الرـم( يـرح امليوـ  :ابـ ععـي 101 /5
يرح الاسهي  :اب مالـك (112/4برـاع الرـم( اجلنـ الـداني :املـرادي

344 :

الدر املوون :السمني احلل (590 /10بوادي الرـم( مغـين اللبيـب :ابـ هعـام /2
 406اللبــاب :اب ـ عــادل (4 /20بــوادي الرــم( يــرح يــواهد املغــين :الســيويي
 772/2هم ـ اهلوام ـ  :الســيويي  609/2صزانــة ا دب :البغــدادي 261 /11
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أي :مــد رأونــا ( )1وص جيــوز أن ُو ع ـ (ه ـ ) انتــايهامًاأ ن (اهلمــزس)
للنتايهام وةرف اصنتايهام ص عدص عل ةرف اصنتايهام(.)2
ومــد اعــرت اب ـ هعــام عل ـ مــول الزخمعــري اآلنــم الــذكر وذكــر أن
نتيبوعا الذي يا،ا العرب و،هم مراصدهم مل عرـ ذلـك( )3وبعـد وروـي مـا
ذكره اب هعام وبني لي أنا وهم يف اعرتاضاأ ن الزخمعري نر رأي نتيبوعا
كما هو دون نرل أو زعادس إص أن نتـيبوعا مل عـذكر يـاهدا واةـدا علـ جمـيء
ه مبعن مد  )4(...ومد ذكـر الرـري أنـا مـد ةُكـيَ عـ نتـيبوعا هَـ مبعنـ
مد( .)5ومد بني البغدادي عدم دمة اعرتا اب هعام عل الزخمعري(.)6
الرــول الثالــث :أن هـ يف اآلعــة انتــايهام مبرــاس علـ بابهــا وهــذا الرــول
ذهب إليا ك م الزجاا والرواب واب جين ومكي يف املعـك وابـ
علية وبيان احلق ( )7مال الرواب" :عذهب ناس إىل أن ( َه ) مبعن مد أو
روح املعاني :ا لونتي .167 /15
( . )1يــرح كاــاب نتــيبوعا :الســاايف  407/1اللم ـ  :اب ـ جــين
العربية أبو الربكات ا نباري

 230:أنتــرار

.386 :

( . )2يرح كااب نتيبوعا :الساايف  407/1أنترار العربية أبو الربكـات ا نبـاري
 386اجلن الداني :املرادي

:

.344 :

( . )3مغين اللبيب :اب هعام .407 /2
( . )4الكااب :نتيبوعا .189 /3
( . )5ويسا الرري .118/19
( . )6صزانة ا دب :البغدادي 262- 261/11
( . )7معــاني الرــر ن وإعرابــا الزجــاا  257 /5النكــت الدالــة علــ البيــان يف أنــواع
العلوم :الرواب  456/4اخلوارل :اب جين  462/2معك إعراب الرر ن ملكي
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علـ اإلنســان ولــي هــو عنــدي كــذلك بـ هــو  -واهلل أعلــم  -علـ
اهره ( َه ) إذ حمال أن عأوي احلني عل العيء العدم إمنا عـأوي احلـني علـ
العيء املوجـود ،كأنـا مـال -واهلل أعلـم  :-هـ أوـ علـ اإلنسـان منـذ
صلق ،وار إنسانًا ةني م الدهر مل عـذكر يف الـة املخلـومني أو مل عـذكر
خبا أو بعر أو باهدعد أو بابعا أو باعدعد الـنعم عليـا أو باخوعـم ممـا
وراءه م أهوال الريامة والنار وما أيبا ذلك"(.)1
مال اب جين" :ومد ميك عندي أن وكون مبراس يف هذا املوض عل بابهـا
م اصنتايهام ،كأنا مال -واهلل أعلم  :-ه أو عل اإلنسان هذا؟ ،ـل
بُد يف جوابا م (نعم) مليو ًا بهـا أو مرـدرس أي، :كمـا أن ذلـك كـذلك
،ينبغي ل نسان أن حيارر نيسا وص عأب مبا ،ـاو لـا وهـذا كرولـك ملـ ورعـد
اصةا اا عليا :باهلل ه نتـألاين ،أعلياـك أم هـ زروـين ،أكرماـك أي:
،كمــا أن ذلــك كــذلك ،ي ــب أن وعــرف ةرــي عليــك وإةســاني إليــك
وعؤكد هـذا عنـد ك مولـا -وعـاىل ( :-إنـا صَلَ يرنَـا اإلنسَـانَ مـ ُنلييَـةل أَمعَـاا
نَباَليا ََ ،عَ يلنَاهُ نتَميعًا بَواًا إنا هَـدَعنَاهُ السـبي َ) أ،ـل وـراه -عـز اسـا -
كيم عدد عليا أعادعا وأللا،ا لا"(.)2
مــال مكــي" :مولــا -وعــاىل ( :-هَ ـ َأوَـ علـ اإلنســان) ميـ  :هَ ـ
مبعن مد وا َةس أَن وكون ه عل بابها للنتايهام الـذي معنـاه الاررعـر
وإمنا هو وررعر مل أنكر البعث ،ل بد أَن عرول :نعـم مـد مالـ دهـر يوعـ
ص إنسان ،يا ،يرال لا :م أةدنا بعد أَن مل عك ؟ وكونا بعد عدمـا كيـم
 319 /2احملرر الوجيز :اب علية  472/5باهر الربهان :بيان احلق .1597 /3
( . )1النكت الدالة عل البيان يف أنواع العلوم :الرواب .456/4
( . )2اخلوارل :اب جين .462/2
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ميان عليا بعثا وإةياؤه بعد مووـا؟ وهـو معنـ مولـا( :ولرـد علمـام النعـأس
ا وىل ،لوص وذكرون) أَي، :هل وذكرون ،اعلمـون أَن مـ أنعـأ يـيئا بعـد
أَن مل عك عل غا مثال مادر عل إعادوا بعد عدما ومووا"(.)1
ومد وُجِّ َا ياهد زعد اخلا السابق عل أنـا ممـا جُمـ َ ،يـا بـني أداوـني ملعنـ ً
واةد عل نتبي الاوكيد( )2وذكر الساايف أن غـا املـربد عنعـد البيـت أم هـ
ومل ععزه( )3ومد لرعت الدمة يف خترعج هذه الرواعة ،مـا وصـلت إىل منعـدها
ٍّ.
بعد يول ورل
وممــا ورــدم ،...هـ أصـ وضــعها اصنتــايهام ومــد ختــرا عـ اصنتــايهام
لاــؤدي دصصت و يييــة أصــرش ةســب الســيا الــذي وــرد ،يــاأ منهــا أن وــأوي
مبعن مد ولذلك يروط ووصلت إليها الدرانتة م راء العلماء الـيت نتـبرت
وهي:
أوص :وكون ه مبعن مد يف ةال العلم والـيرني وذهـاب العـكّ أو إذا
جاءت م عامل مبا نتأل عنا مالا أبو بكر ا نباري واب ا نا اجلوزي.
نانيا :أن عكون بعد (ه ) ،ع -ص نتيما اليعـ املاضـي -أ نـا ماـ
دصلَت (ه ) عل الةل اسيةل انتااالَ كونُها مبعن (مد)أ ن (مـد) خماوـة
با ،عال ،ل وأوي مبعن (مد) إلا إذا دصلت عل اجلملة اليعلية املثباة(.)4
( . )1معك إعراب الرر ن ملكي .319 /2
( . )2اجلن ـ الــداني :املــردي

 344 :الــدر املوــون :الســمني احلل ـ 590 /10

اللباب :اب عادل .4 /20
( . )3يرح كااب نتيبوعا :الساايف .253 /3
( . )4البدع يف علم العربية :ابـ ا نـا  218/2الـدر املوـون :السـمني احللـ /10
 590هم اهلوام  :السيويي .609/2
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نالثــا :أن عكــون ا ص ـ أه ـ

وهــذا العــرط أو الانبيــا ذكــره نتــيبوعاأ

،رال :وكذلك ه وكون مبنزلة مد ولكنهم وركـوا ا لـمأ إذ كانـت هـ ص
()1

ور إص يف اصنتايهام

وذكره كذلك الزخمعري واب مالـك والعـوكاني.

وذكــر هــذا أبــو ةيــان يف وعليرــا علـ اآلعــة الكرميــة ،رــال :ميـ  :ن ا صـ
أه

،كأن اهلمزس ةذ،ت واجاز بها يف اصنتايهام أمـا العـاهد العـعري

،دصلت اهلمزس عل ه .
وبناء عل ما وردم ،ه ةرف انتايهام وهذا أص وضعها ومـد مالـ
أن النااس وامليسرع اصاليوا يف (ه ) يف مولا -وعاىل ( :-ه أو ) عل
نلنـة أمــوال وهــي ووجيهـات وخترجيــات صــاياة ذكرهـا علمــاء أجــلء ص
ملع ،يها وجتدر اإليارس إىل أن الرول ا ول والثاني ماراربانأ ن الاررعر
()2

ضرب مـ اخلـرب

لكـ أرش أرجاهـا الرـول الثـاني لاـو،ر ايـ العـروط

اآلنية الـذكر ،يـاأ ،اصنتـايهام مسـاياد مـ همـزس حمذو،ـة كمـا ذكـر نتـيبوعا
ومعناه الاررعرأ والاررعر ضرب م اخلـرب وبهـذا عسـاريم أن وـأوي هـ مبعنـ
()3

مد ومد مح الواةدي وأبو ةيان ووجيا ابـ عبـاس علـ هـذا الرـول

مال الواةدي :والوايو أنا انتايهام وررعر مبعن اخلرب وعل هذا ،سره اب
عباس(.)4
( . )1الكااب :نتيبوعا .189 /3
( . )2اخلوارل :اب جين .463 /2
( . )3الايسا البسيط :الواةدي  362 /14ويسا البار احمليط :أبو ةيان .385 /8
( . )4الايسا البسيط :الواةدي .362 /14
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املسألة الععرون  :الاغليبأ وغليب املذكر عل املؤنث.
مال اهلل -وعاىل َ ﴿ :-وةَن ل َلن ٓيوا ة َ نق َير ِلكت َّ نق َيو َِٰۚى﴾ (نتـورس البرـرس مـ
اآلعة.)237 :
جاء يف البار " :هذا صلـاب للـزوا والزوجـة وغلـب املـذكر مالـا ابـ
عباس"(.)1
عرش ابـ عبـاس أن اخللـاب يف اآلعـة مـ بـاب الاغليـبأ وغليـب املـذكر
عل املؤنث واخللـاب للـزوا والزوجـة أو للرجـال والنسـاء ونسـب هـذا
()2
الرأي صب عباس املاوردي وأبو اليرا اجلوزي والرري وأبو ةيـان
وغلــب جانــب الاــذكاأ ن الــذكورس هــي ا ص ـ والاأنيــث ،ــرع عنهــا
واملعن ـ  :وعيــو بعالــكم ع ـ بعــض -أعهــا الرجــال والنســاء  -أمــرب إىل
ةوول الاروش(.)3
مال البغوي(" :وَأَن وَعيوا أَ يمرَبُ للاريوش) موضـعا ر،ـ باصباـداء أي:
والعيو أَمرب للاروش أَي :إىل الاروش واخللاب للرِّجـال والنِّسـاء ايعـاأ
َن املذكر واملؤنث إذا اجامعا كانت الغلبـة للمـذكر معنـاه :وعيـو بعالـكم
ع بعض أمرب للاروش"(.)4
( . )1ويسا البار احمليط :أبو ةيان .247- 246 /2
( . )2ويسا املاوردي/النكت والعيون  307 /1زاد املسا يف علم الايسـا :أبـو اليـرا
اجلـــوزي  214/1ويســـا الرـــري  208 /3ويســـا الباـــر احملـــيط :أبـــو ةيـــان /2
.247- 246
( . )3لباب الاأوع يف معاني الانزع  :اخلازن  172/1ويسا ةدارق الروح والرحيـان:
حممد ا مني .354/3
( . )4ويسا البغوي 287/1
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ومــد عل ـ الــرازي وغليــب املــذكر برولــا" :هــذا صلــاب للرِّجــال والنِّســاء
ايعــا إلــا أَن الغلبــة لل ـذتكور إذا اجامعــوا م ـ اإلنــال ونتــبب الاغليــب أَن
الـذتكورس أَصـ والاأنيــث ،رع ...ماـ اجامـ الاــذكا والاأنيــث كــان جانــب
الاذكا مغلبا"(.)1
ومــد لــدل العلمــاء عـ بــاب الاغليــب وةــدوا لــا ةــدودا وذكــروا لــا
أنتبابا أو أنواعا ،م احلدود والاعرعيات اليت ميلت يف هذا الباب ما عأوي:
الاغليب لغة :إعراد الليظ الغالب .وعر،ا  :هو أن عغلـب علـ العـيء مـا
لغــاه لانانتــب بينهمــا أو اصــالطأ كــا بوع يف ا ب وا م واملعــرمني
واملغــربني واخلــا،رني يف املعــر واملغــرب والرمــرع يف العــم والرمــر
والعمرع يف أبي بكر وعمر واملرووني يف الويا واملروس(.)2
ذكر اب مالك أن "الاغليب ععم كل الونيني بليظ أةـدهما"( .)3ومـال أبـو
ةيان" :الاغليب ليظ ععم الربيلني وجيري عليهما معا ةكم أةدهما"( .)4مال
اب هعام،" :إن ةريرة الاغليب أَن جيام ييئان ،ي ري ةكم أَةدهما عل
اآلصر"(.)5
والاغليب عند أهـ املعـاني :إعلـاء العـيء ةكـم غـاه وميـ  :وـرجيو
أةد املغلوبني علـ اآلصـر أو إيـل ليظـة عليهمـا إجـراء للمخـاليني جمـرش

( . )1مياويو الغيب /ويسا الرازي .481/6
( . )2الكليات :الكيوي

.281:

( . )3يرح الكا،ية العا،ية :اب مالك .1691 /3
( . )4الاذعي والاكمي  :أبو ةيان .354/9
( . )5مغين اللبيب :اب هعام .760 /2
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املايرني حنو مولا -وعاىل َ ﴿ :-وكَتن نََ ِمََ نٱل َٰقَ ِنتََِۡ ﴾ (نتورس الاارعم مـ
اآلعة.)1()12 :
والاغليب م نتن العربية كما ذكر بعض العلماء .مال اب ،ـارس" :اـ
ما ععر وما ص ععر ،غلب ما ععر وهـي نتـنّة مـ نتـن العـرب أعـين
باب الاغليب وذلك كرولا -ج ننـاؤه َ ﴿ :-و َّ
ٱُ َخكَيقَ كي َّل دَآبَّي ٖ ِميَ َّميت ٓ ٖ

فَ ِم نندم َّمَ ََٰ نمشِي َعكَ َٰ بَ ن نِ ِه َو ِم نيندم َّميَ ََٰ نمشِيي َعكَي َٰ ِر نعكَ نيۡ َِ َو ِم نيندم َّميَ ََٰ نمشِيي َعكَي َٰ ٓ
ة َ نربَ ِۚ ٖع﴾ (نتورس النور م اآلعة، )45 :رـال( :مـنهُم) وغليبـاً ملـ ميعـي علـ

رجلني وهم بنو دم"( )2مال أبو منوور الثعال " :وم نتـن العـرب وغليـب
ما ععر كما ُعغَلب املذكّر عل املؤنث إذا اجامعا"(.)3
ومــد ذكــر بعــض العلمــاء أن الاغليــب ســاعي وذهــب بعالــهم إىل أنــا
ميانتي .مال ابـ العـ ري" :مـ ضـروب الاثنيـة وثنيـة الاغليـب وذلـك أنهـم
أجــروا املخــاليني جمــرش املــايرني باغليــب أةــدهما علـ اآلصــر خليّاــا أو
يــهروا جــاء ذلــك مســموعا يف أســاء صــاحلة كرــوهلم :لــألب وا م:
ا بـوان"( )4وكـذلك الســيويي إذ ذكـر علـ نتــبي الاغليـب كـا بوع لـألَب
ولألمّ والرمرع للعم والرمر والعمرع بي بكـر وعمـر .ومـال :وهـذا
النوع مسموع حييظ وص عراس عليا( )5بينما مال أبو البراء الكيـوي" :واعلـم
( . )1الربهـــان يف علـــوم الرـــر ن :الزركعـــي  313- 302 /3مونتـــوعة كعـــاف
اصــللةات الينــون والعلــوم :الاهــانوي  489 /1أنتــاليب بلغيــة :الر،ــاعي
.269- 266
( . )2الواة  :اب ،ارس

 36 :انظر :املزهر :السيويي .9/1

(، . )3را اللغة ونتر العربية :أبو منوور الثعال

.225 :

( . )4أمالي اب الع ري 19 /1
( . )5هم اهلوام  :السيويي 150 /1
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:

أن الاغليب أمـر ميانتـي جيـري يف كـ مانانتـبني وخمـاللني حبسـب املرامـات
لك غالب أمره دارر عل اخلية والعرف"(.)1
وعرول عباس ةس " :واخلا أن عكـون الاغليـب ميانتـيًّا عنـد وجـود مرعنـة
كمـا لـو أمبـ يخوـان معرو،ـان وانتـم أةـدهما
ودل عل املراد بغا لـب
حممد واآلصر علي ،رلت :جاء العليـان أو احملمـدان لكثـرس ولزمهمـا أو
يدس وعابههما يف أمر واضو وبهذا الرأي العملي النا ،عرول بعض الباةثني
الردام واحملدنني وا صذ با ةس ومييد"(.)2
وإذا نبت أن الاغليب م نتن العربية ،هذا عرجو كونا ميانتيا .ومد ذكـر
العلماء عدس أنتباب وعل للاغليب علمـاً أن أنتـباب الاغليـب ختالـم و،ـق
السيا الذي ورد ،يا ومما ذكر:
 - 1الاغليب بسـبب اخليـة أو لعلـة اخليـة - 2 .وغليـب ا يـرف- 3 .
وغليب ا عظم.
 - 4وغليب ا يهر - 5 .وغليب املذكر - 6 .وغليب العام (.)3
،م وغليـب املـذكر مولـا -وعـاىل َََٰٰٓ ﴿ :-أََٰه َديت ٱلَّيََََِٰٰ َ ا َمنيوا ٱلَّقيوا َّٱَُ﴾
ص يكَ َٰوً َ
(نتــورس البرــرس م ـ اآلعــة )278 :ومولــا -وعــاىل َ ﴿ :-وةَقِۡمييوا ٱل َّ
َو َ الوا ٱل َّ ك ََٰوً َ﴾ (نتـورس النـور مـ اآلعـة، )56 :عـم بهـذا اخللـاب الرجـال
والنساء وغلب الرجال ووغليبهم م نتن العرب(.)4
( . )1الكليات :الكيوي

.282 :

( . )2الناو الوايف :عباس ةس .118/1
( . )3انظــر :أمــالي اب ـ الع ـ ري  19 /1الربهــان يف علــوم الرــر ن :الزركعــي /3
 313- 302املزهــر :الســيويي  186- 185 /2هم ـ اهلوام ـ  :الســيويي /1
 150الكليـــات :الكيـــوي  282- 281 :أنتـــاليب بلغيـــة :الر،ـــاعي :
.269- 266
.234 :
(، . )4را اللغة ونتر العربية :أبو منوور الثعال
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ومـ أمثلــة وغليــب املــذكر أعالــا جملــرد كونــا مــذكرا الرمــران ومـ أمثلــة
وغليب ا صم لرلة ةرو،ا العمران ومـ وغليـب ا يـهر املعـرمان ،غلّـب
املعر أ نا أيهر اجلهاني(.)1
ومد ذكر ووجيا صر يف اآلعـة الكرميـة علـ أن اخللـاب للـزوا ،اسـب وميـ
هو صلاب للزوا واملعن  :وليعم الزوا ،ـيرت ك ةرـا الـذي نتـا مـ املهـر إليهـا
مب اللل ،هو أمرب للاروش( )2ومد نسب هذا الرول للعع (.)3
وذكر الزجاا كل الرأعني ،رال " :اهر هذا اخللـاب للرجـال صاصـة دون
النساء وهو حمام أن عكـون لليـرعرنيأ ن اخللـاب إذا ومـ علـ مـذكرع
ومؤنثني غلب الاذكاأ ن ا ول أمك "(.)4
املسألة احلادعة والععرون  :صلاب امليرد بويغة اجلم .
اآلعة ا وىل:
مــال اهلل -وعــاىل ۞ ﴿ :-ةَفَت َ ن َملييونَ ةَن َٰ نم ِمنييوا لَك نييم َوقَ نييد َكييتنَ فَ ِر ٞ
َٰييق ِم نييند نم
ََٰ نه َملونَ َك َٰكَ َم َّٱُِ ث َّم َٰ َ ِرفونَه ِم َُۢ بَلن ِد َمت َعقَكوه َوه نم ََٰلن كَمونَ ( ﴾٧٥نتورس البررس).
جــاء يف الباــر" :واخللــاب يف (أَ ََ،ا يل َمعُــونَ) للــن ِّ -صَــل اللــاُ عَلَيــا
وَنتَلمَ  -صاصةً صايبا بليظ اجلم وعظيما لا .مالـا ابـ عَبـاس ومراوـ
( . )1أمــالي ابــ العــ ري 19 /1هم ـ اهلوامــ  :الســيويي  150 /1الكليــات:
الكيوي .282- 281 :
( . )2ويســا املاوردي/النكــت والعيــون  307/1لبــاب الاأوع ـ يف معــاني الانزع ـ :
اخلازن  172/1ويسا ةـدارق الـروح والرحيـان :حممـد ا مـني  354/3زاد امليسـر يف
علم الايسا :أبو اليرا اجلوزي .214/1
( . )3زاد امليسر يف علم الايسا :أبو اليرا اجلوزي  214/1ويسـا املـاوردي /النكـت
والعيون .307/1
( . )4معاني الرر ن وإعرابا الزجاا .320- 319/1
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أَو للمؤمنني مالا أبو العالية وماادس أَو لألنوار مالا النرال أَو لرنتول اللا
واملؤمنني أَو جلماعة م املؤمنني أو جلماعة م ا نوار"(.)1
عرش اب عبـاس كمـا ذكـر أبـو ةيـان أن مولـا -وعـاىل ( :-أ،المعـون)
عارد عل الن وةده صايبـا بليـظ اجلمـ وعظيمـا لـا ونسـب هـذا الرـول
صب عباس ك م السمرمندي وأبي اليرا اجلـوزي والـرازي والرـري
واب عادل(.)2
مال السمرمندي،" :إن أراد با الن ّ -ص ّل اهلل عليا ونتلم  -صاصـة
،معناه أ،الم أن عودمو ك؟ ومد عذكر ليظ اجلماعة وعراد با الواةد"(.)3
ومد ذكر اخلازن هذا الرأي دون نسبة ،رال( " :أَ ََ،ا يل َمعُونَ) صلاب للن
صل اهلل عليا ونتلم -أ نا هو الداعي إىل اإلميـان وإمنـا ذكـره بليـظاجلم وعظيماً لا"(.)4
مال ،خر الدع الرازي" :وهو مول ابـ عبـاس أنـا صلـاب مـ الـن -
صـــل اهلل عليـــا ونتـــلم  -صاصـــةأ نـــا هـــو الـــداعي وهـــو املروـــود
باصنتــا ابة والليــظ وإن كــان للعمــوم لكنــا محلنــاه عل ـ اخلوــو هلــذه
الررعنــة روي أنــا -عليــا الســلم  -ةــني دصـ املدعنــة ودعــا اليهــود إىل
كااب اهلل وكذبوه ،أنزل اهلل -وعاىل  -هذه اآلعة"(.)5
( . )1ويسا البار احمليط :أبو ةيان .438/1
( . )2ويسا السـمرمندي 131 /1زاد املسـا يف علـم الايسـا :أبـو اليـرا اجلـوزي /1
 80ميــاويو الغيــب /ويســا الــرازي  559 /3ويســا الرــري  1/2اللبــاب :اب ـ
عادل .193/2
( . )3ويسا السمرمندي.131 /1
( . )4لباب الاأوع يف معاني الانزع  :اخلازن .55/1
( . )5مياويو الغيب /ويسا الرازي  164 /2اللباب :اب عادل .193/2
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ومي ـ  :هــو صلــاب للــن -صــل اهلل عليــا ونتــلم  -وأصــاابا(.)1
وذكر الرازي واب عـادل أن احلَسَـ َ عـرش أنـا صلـاب مـ الرنتـول واملـؤمنني
وهــذا -كمــا نرــل  -أليــق بالظــاهرأ نــا -عليــا الســلم  -وإن كــان
ا ص يف الدعاء ،رد كان يف الواابة م عدعوهم إىل اإلميان وعظهـر هلـم
الــدصر وعنــبههم عليهــا ،وــو أن عرــول -وعــاىل ( :-أَ ََ،ا يل َمعُــونَ أَن
عُؤمنُواي لَكم) وعرعد با الرنتول وم هذا ةالا م أصاابا وإذا كـان ذلـك
صايااً ،ل وجا لرت ك الظاهر(.)2
ومي  :صلاب لألنوار ،إنهم ملا أنتلموا أةبـوا إنتـلم اليهـود للرضـاعة
الــيت كانــت بيــنهم ذكــره النرــال( .)3وذكــر الرــري أن ا نوــار كــان هلــم
ةر عل إنتلم اليهود للالم واجلوار الذي كان بينهم(.)4
اآلعة الثانية:
مال اهلل -وعاىل  ﴿ :-ق نل ِلن كَتن نََ لَكم ٱلدَّار نٱم ٓ ِخ َرً ِعندَ َّ
ص ِميَ
ٱُِ َخت ِل َ
َٰ ِدقََِۡ ( ﴾٩٤نتورس البررس).
ون ٱلنَّ ِ
تس فَت َ َمنَّوا نٱل َم نوتَ لِن كنت نم َٰ َ
د ِ
جاء يف البار" :املراد بالناس اجلن ُ وهو الظاهر لدصلة الليظ ومولـا:
صالوةً .ومي  :املراد الن ت -صل اللاُ عليا ونتَلم  -واملسلمون .وميـ :
املراد با الن ت -صَـل اللـاُ عليـا ونتَـلم  -مالـا ابـ عبـاس .مـالوا :وعللـق
الناس وعراد با الرج الواةد وهذا ص عكون إلا عل جماز وونزع الرجـ
الواةد منزلة اجلماعة"(.)5
( . )1ويسا السمرمندي 131 /1لباب الاأوع يف معاني الانزع  :اخلازن .55/1
( . )2مياويو الغيب /ويسا الرازي  164 /2اللباب :اب عادل .193/2
( . )3زاد املسا يف علم الايسا :أبو اليرا اجلوزي .80 /1
( . )4ويسا الرري .1/2
( . )5ويسا البار احمليط :أبو ةيان .478 /1
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عرش اب عباس كما ذكر أبو ةيـان أن مولـا وعـاىل (النـاس) املـراد بـا النبـيت
صل اللاُ عليا ونتَلم  -وعل ذلك أبو ةيـان برولـا :وعللـق النـاسوعراد با الرج الواةد وهذا ص عكون إلا عل جماز وونزعـ الرجـ الواةـد
منزلة اجلماعة( )1ومد ذكـر هـذا الاوجيـا نوـا كمـا ذكـره أبـو ةيـان ا لونتـي
منسوبا صب عباس(.)2
إن مــا وجــا بــا اب ـ عبــاس مـ خمايبــة الواةــد بوــيغة اجلمـ صــايو يف
العربية وهي اهرس يارعة وعرود بها :أن عأوي الليظ الدالت علـ اجلمـ
أو ما عرومُ مرامَاُ م ضما اجلم يف موض الليـظ الـدالِّ علـ امليـرد ،يرـومُ
اجلم ُ بدور امليرد الو يييِّ يف السِّيا ومد عدها كـ مـ ابـ ،ـارس وأبـي
منوور الثعال والسيويي م نتن العرب( .)3مال اب ُ ،ـارس" :ومـ نتُـَن
العــرب خمايبــة الواةــد بليــظ اجلميــ ،يرــالُ للرجــ العظــيم :انظــروا يف
أمري"( .)4ومال أبو منوور الثعال ت" :وم نتُنة العرب يف هذا الباب أن عرولوا
للرج ـ العظــيم وامللــك الكــبا :انظــروا يف أمــريأ و ن الســادسَ وامللــو كَ
عرولون :حن ُ ،علنا وإنا أمرنا"(.)5

*

*

*

( )1ويسا البار احمليط :أبو ةيان  478 /1روح املعاني :ا لونتي .327 /1
( . )2روح املعاني :ا لونتي .327/1
( . )3عنظر :الواة  :اب ،ارس

، 218- 217 :را اللغة :أبو منوور الثعال

 227 :املزهر :السيويي .333 /1
( . )4عنظر :الواة  :اب ،ارس

 218- 217:املزهر :السيويي .333 /1

) . )5عنظر، :را اللغة :أبو منوور الثعال

 227 :املزهر :السيويي .333 /1
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اخلامتة:

ومد ووصـلت الدرانتـة إىل

احلمد هلل الذي بياللا ومَنِّا أجنز هذا العم
ناارج عدس م أهمها:
أوصً :راء اب عبـاس وووجيهاوـا ذات مـدر عـال وميمـة كـباس يف ووجيـا
ي الرر ن الكرعم وهي ووجيهات دميرة أصذ بها كبار النااس واةا وا بها
ومد وا،ق اب عباس يف كثا م ووجيهاوا أكثر العلمـاء والناـاسأ كاخلليـ
والكساري واليراء وأبي عبيدس واللربي والزجاا والنااس ومكي
وغاهم كثا وم املسار اليت وثبت ذلك املسألة اخلامسة والسابعة ...وهذا
دلي عل أن اب عباس لو ويرغ للناو لكان لا يأن عظيم و نـاج لنـا يـيئا
ذا مدر كبا.
نانيـاً :راء ابـ عبــاس وووجيهاوـا ميكـ عــدها مـ البــوادر ا وىل املبكــرس
اليت أدت إىل نعأس الناو أو نتاهمت يف هور ،كرس وض الناو.
نالثاً :صالم اهور العلمـاء مـ امليسـرع والناـاس ابـ عبـاس يف مسـألة
ةد اجلم ،اب عباس عرش أن ةد اجلم عبدأ م نلنة ،واعدًا واجلمهـور
عرون أن ةد اجلم عبدأ م اننني ،واعدا وهو الراجو.
رابعا :اعامد اب عبـاس يف رارـا وووجيهاوـا علـ معر،اـا بالسـيا الـذي
وــرد ،يهــا اآلعــات مو يــا ك ـ مــا عاعلــق بعناصــر الســيا م ـ نوابــت دعنيــة
وأعــراف نرا،يــة وأنتــباب نــزولأ إلعلــاء الاوجيــا املنانتــب لــآلي الكــرعم
وم أمثلة ذلك مسألة عس .
صامساً :اب عباس ملـمٌّ وعـارفٌ بأنتـاليب العربيـة كأنتـلوب الاغليـب
وعار،ــا بســن العربيــة يف الاعــبا كوض ـ امليــرد موض ـ اجلم ـ وانتــاخدام
اجلم داصً عل امليرد ومد جتل هذا يف أكثر م مسألة كاملسـألة الععـرع
واحلادعة والععرع وغاها..
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نتادنتا :و م اب عباس معر،اا بلغات العرب وهل ـاوهم يف الاوجيـا
والايسا كما جاء يف املسألة الرابعة.
نتابعاً :املرةلة الـيت عنامـي إليـا ابـ عبـاس مل وسـر علـ مـنهج الارييـد
والاادعدأ نهما م سات نالج الناو لذلك كانت ووجيهات اب عباس
بســــيلة ص وعريــــد ،يهــــا وهــــي مبنيــــة علــ ـ الدصلــــة الناوعــــة بالدرجــــة
ا وىل ....واهلــدف منهــا الايســا والاوجيــا اللغــوي والناــوي ووصــم
اصنتــاعمال اللغــوي لــذلك مل ـ إىل الاادعــد والارييــد أمــا مــا بعــد هــذه
املرةلــة ،ن ــد أن اآلراء أصــبات يــ إىل الارعيــد والاادعــد والارييــد
ووض الرواعـد الـيت والـبط اصنتـاعمال اللغـوي خبـلف املرةلـة ا وىل الـيت
ووم الوام اللغوي.
نامنا :هذه املسار والاوجيهات واآلراء البسيلة البعيدس عـ الغمـو
اليت عرضاها الدرانتة ودل عل بروز احل اللغوي والذو الناوي الدميق
عند اب عباس وودل ع واللعا بعلوم اللغة وإملاما بالناو.
وانتعاً :كاب الايسا وعلـوم الرـر ن وعـك مسـاودعا ضـخما ومـوردا
دّ،اما عزصر باإليارات اللغوعة والاوجيهات الناوعة للارية كباس م العلمـاء
م الواابة والاابعني وم جاء بعدهم ،ييها راء لعلماء أجلء مل وولنا
كابهم صلدت راؤهـم يف كاـب الايسـا وعلـوم الرر ن كـذلك وعـد موـدرا
مهما يف الدرانتات الاأصـيلية لنعـأس املوـللاات الناوعـة كمـا يف مسـألة انتـم
اجلن أ لذا ،درانتـة كاـب الايسـا وعلـوم الرـر ن وعلينـا ناـارج دميرـة ،يمـا
عاعلق بـالناو ص نتـيما أن كاـب الايسـا اعانـت بعـك كـبا يف رواعـة اآلنـار
وا صبار والاوجيهات الناوعة ولرت الدمة يف مبول ما عنر .
عايرا :كاـب الايسـا وعلـوم الرـر ن موـدر غـين بالارعيـد والاوجيـا
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الناــوي الــذي بــين عل ـ املعن ـ والعيوعــة والبســاية ،رــد ربــط الاوجيــا
الناوي باملعن والسيا احمليط وهذا هو الناو الدميق الذي عـدرس الوامـ
اللغوي داصلا بيئاا أو نتياما دون إصراا لا م وامعا اللغوي ،يبنـ الاوجيـا
عل اي معليات املعن والسيا ولي صارجا عنهـا ويف ـين درانتـة مثـ
هذه الكاب واملوادر نتاكعم ملمو وصوارل اي مراة نعأس الناو.
احلادعة ععرس :صااما م العـدل واإلنوـاف أن عرـال :إن ابـ عبـاس مـ
العلماء الذع نتاهموا بعك مباير وغا مباير يف نعوء ،كـرس وضـ الناـو
ومد كانت راؤه هامة ودميرة وميك عدها م بـاب الـدصصت الناوعـة الـيت
ص غمو ،يها وص وعريد...
وةرا أمول لو ويرغ اب عبـاس للغـة وعلومهـا كمـا ويـرغ للايسـا
واحلدعث واليرا ليا كثاا م علماء الناو املعهورع وما روي عنا م
راء لغوعة وحنوعة يف كاب الايسا وعلـوم الرـر ن ومعانيـا هلـو صـا برهـان
ودلي ...

*
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ثبت املصادر واملراجع:
 اإلبانة يف اللغة العربية .الوااري نتلمة ب مسـلم العَـوو

(ت511:هــ).

لريــق :عبــد الكــرعم صلييــة و صــرون .ط 1مســرط  -نتــللنة عمــان وزارس الــرتال
الرومي والثرا،ة 1999م.
 أبو ةيان ا ندلسـي وم نه ـا يف ويسـاه الباـر احملـيط وإعـراده الرـراءات ،يـا.
يكري أمحد صالد .ط 1عمان دار عمار 2007م.
 أبو ةيان الناوي .احلدعثي صدجية .ط 1بغداد منعـورات مكابـة النهالـة
1966م.
 اإلوران يف علوم الرر ن .الستيويي جلل الـدع عبـد الـرمح بـ أبـي بكـر
(ت911 :هـ) .لريـق :مركـز الدرانتـات الرر نيـة .اململكـة العربيـة السـعودعة -املدعنـة
جمم امللك ،هد للباعة املوام العرعم 1426هـ.
 اإلةاية يف أصبار غرناية .لسان الدع اب اخلليب حممد ب عبد اهلل ب نتعيد
(ت776 :هـ) .ط 1باوت دار الكاب العلمية 1424هـ.
 أةكام الرر ن .اجلوـا

أمحـد بـ علـي أبـو بكـر الـرازي (ت370 :هــ).

لريــق :عبــد الســلم حممــد علــي يــاهني .ط 1بــاوت -لبنــان دار الكاــب العلميــة
1994م.
 اروعاف الالرب م لسان العرب .أبـو ةيـان حممـد بـ عونتـم ا ندلسـي
(ت745 :هـــ) .لريــق :رجــب عثمــان حممــد مراجعــة :رمالــان عبــد الاــواب .ط1
الراهرس مكابة اخلاجني 1998م.
 إرياد السالك إىل ة أليية اب مالك .اب ميم اجلوزعة برهان الدع إبـراهيم
بـ حممــد بـ أبــي بكـر بـ أعــوب (ت 767 :هــ) .لريــق :حممـد بـ عـو
السهلي .ط 1الرعا

بـ حممــد

أضواء السلم 1954م.

 أنتاليب بلغيةأاليوـاةة/البلغة/املعاني .الر،ـاعي :أمحـد مللـوب أمحـد
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الناصري الويادي .ط 1الكوعت وكالة امللبوعات 1980م.
 ا نتاليب واإليلمات العربية .املنياوي املنذر حممود ب حممـد .ط 1موـر
املكابة العاملة 2011م.
 أنتد الغابة يف معر،ة الواابة .عز الدع اب ا نـا أبـو احلسـ علـي بـ أبـي
الكرم حممد اجلـزري (ت630 :هــ) .لريـق :علـي حممـد معـو

عـادل أمحـد عبـد

املوجود .ط( 1د.م) دار الكاب العلمية 1994م.
 أنترار العربية .أبو الربكـات ا نبـاري كمـال الـدع

(ت577 :هــ) .لريـق:

حممد به ة البيلار( .د.ط) دمعق ملبوعات اجملم العلمي العربي (د.ت).
 ا نتلوبية " مدص نظري ودرانتة ولبيرية" .نتليمان ،او اهلل أمحـد( .د.ط)
(د.م) الدار الينية 1990م.
 اإلصابة يف ييز الواابة .اب ة ر العسرلني أبو اليال أمحد ب علي ب
حممد ب أمحد (ت852 :هـ) .لريق :عادل أمحـد عبـد املوجـود وعلـ حممـد معـو .
ط 1باوت دار الكاب العلمية 1415هـ.
 إصلح املنلق .اب السكيت أبو عونتم ععروب ب إنتاا

(ت244 :هــ).

لريق :حممد مرعب .ط( )1د.م) دار إةياء الرتال العربي 2002م.
 أصول علم العربية يف املدعنة .الواعدي عبد الرزا ب ،راا .املدعنة املنورس
جملة اجلامعة اإلنتـلمية السـنة الثامنـة والععـرون العـددان - 106 1987- 105
1988م.
 ا صــول يف الناــو .اب ـ الســراا أبــو بكــر حممــد ب ـ نتــه

(ت316 :هـــ).

لريق :عبد احلسني اليالي .ط 3باوت مؤنتسة الرنتالة 1988م.
 ا ضداد .أبو بكر ا نباري حممد بـ الرانتـم (ت328 :هــ) .لريـق :حممـد
أبو اليال إبراهيم( .د.ط) باوت -لبنان املكابة العورعة 1987م.

156

راء اب عباس وووجيهاوا الناوعة يف ويسا البار احمليط "درانتة وصيية لليلية"
د .عايم يالب عبد السلم الر،وع

 أ ضواء البيان يف إعالـاح الرـر ن بـالرر ن .العـنريلي حممـد ا مـني بـ حممـد
(ت1393 :هـــ)( .د.ط) بــاوت -لبنــان دار اليكــر لللباعــة و النعــر و الاوزعــ
1995م.
 إعراب نلنني نتورس م الرر ن الكرعم .اب صالوعـا أبـو عبـد اهلل احلسـني بـ
أمحد ( ت370 :هـ)( .د.ط) باوت -لبنان دار ومكاب اهللل 1985م.
 إعـــراب الرــر ن .الناــاس أبــو جعيــر أمحــد ب ـ حممــد ب ـ إساعي ـ

(ت:

338هـ) .لريق :زها غازي زاهد .ط 3باوت علم الكاب 1988م.
 إعراب الرـر ن .ا صـبهاني(موام السـنة) أبـو الرانتـم إساعيـ بـ حممـد بـ
اليال ب علي (ت535 :هـ) .مدمت لا وونرت نووصا، :ارزس بنت عمر املؤعد .ط1
،هرنتة مكابة امللك ،هد الوينية 1995م.

الرعا

 إعراب الرـر ن وبيانـا .الـدروع

حميـي الـدع بـ أمحـد (ت 1403 :هــ).

ط 4محل -نتورعة دار اإلرياد للعئون اجلامعية/دمعق -باوت دار اليمامـة/
دمعق  -باوت دار اب كثا 1415ه.
 إعــراب صميــة العــنيرش .العكــربي :أبــو البرــاء عبــداهلل بــ احلســني (ت:
616هــ).لريق :حممـد أدعـب عبـد الواةـد اـران .ط 1بـاوت املكاـب اإلنتــلمي
1984م.
 ا علم .الزركلي صا الدع ب حممود بـ حممـد بـ علـي بـ ،ـارس (ت:
1396هـ) .ط( 15د.م) دار العلم للملعني 2002م.
 أعيان العور وأعوان النور .الويدي صلح الـدع صليـ بـ أعبـك (ت:
764هـ) .لريق :علي أبو زعد و صرون مدم لا :مازن عبد الرادر املبار ك .ط 1باوت
 لبنان دار اليكر املعاصر /دمعق  -نتورعا دار اليكر 1998م. ا غاني .ا صـيهاني أبـو اليـرا (ت356 :هــ) .لريـق :جلنـة مـ ا دبـاء.
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(د.ط) باوت دار الثرا،ة 1983م.


ا مالي .الرالي أبو علي إساعيـ بـ الرانتـم البغـدادي (ت356 :هــ).

عين بوضعها وورويبها :حممد عبد اجلواد ا صمعي( .د.ط) باوت – لبنان دار الكاب
العلمية (د.م).
 أمالي اب الع ري .اب الع ري هبة اهلل بـ علي بـ حممد (ت542 :هـ).
ت :حممود حممد اللناةي .ط 1الراهرس مكابة اخلاجني ملبعة املدني 1992م.
 ا مثـال الرر نيــة الريانتـية املالــروبة ل ميــان بـاهلل .اجلربــوع عبـد اهلل بـ عبــد
الرمح  .ط 1املدعنة املنورس اململكة العربية السعودعة عمادس الباث العلمي باجلامعـة
اإلنتلمية 2003م.
 إمــلء مــا م ـ بــا الــرمح  :العكــربي .أبــو البرــاء عبــداهلل ب ـ احلســني (ت:
616هـ) .باوت -لبنان دار الكاب العلمية /الراهرس يركة مكابـة وملبعـة موـلي
البابي احلل وأوصده 1970م.
 اإلنابة يف الدرس الناوي .املوـري موـلي يـعبان( .د.ط) اإلنتـكندرعة
املكاب اجلامعي احلدعث 2009م.
 اصناوار للرر ن .الباملني أبو بكر حممد ب الليب (ت403 :هـ) .لريـق:
حممد عوام الرالاس .ط 1عمان دار الياو باوت دار اب ةزم 2001م.
 اإلنواف يف مسار اخللف بني الناـوعني البوـرعني والكـو،يني .أبـو الربكـات
ا نباري كمال الدع

(ت577:هـ) .ط( 1د.م) املكابة العورعة 2003م.

 أوضو املسـالك إىل ألييـة ابـ مالـك .ابـ هعـام عبـداهلل بـ عونتـم (ت:
672هـــ) .لريــق :حممــد حمــي الــدع عبــد احلميــد( .د.ط) صــيدا  -بــاوت :املكابــة
العورعة 2001م.
 إعالاح يواهد اإلعالاح .الريسي أبو علي احلس ب عبد اهلل (ت567 :هـ).

158

راء اب عباس وووجيهاوا الناوعة يف ويسا البار احمليط "درانتة وصيية لليلية"
د .عايم يالب عبد السلم الر،وع

لريــق :حممــد بـــ محــود الــدع اني .ط 1بــاوت – لبنــان دار الغــرب اإلنتــلمي
1987م.
 اإلعالاح يف عل الناو .الزجاجي أبـو الرانتـم عبـد الـرمح بــ إنتـاا
(ت337 :ه) .لريق :مازن املبار ك .ط 3باوت دار النيار

1979م.

 إعالاح الومم واصباداء .أبو بكر ا نباري حممد ب الرانتم ب حممد ب بعار
(ت328 :هـ) .لريق :حميي الـدع عبـد الـرمح رمالـان( .د.ط) دمعـق ملبوعـات
جمم اللغة العربية 1971م.
 باهر الربهان يف معاني معكلت الرر ن .بيان احلق أبو الرانتم حممود ب أبـي
احلس

(ت :بعـد  553هــ) .لريـق :نتـعاد بنـت صـا بـ نتـعيد بـابري( .د.ط) مكـة

املكرمة جامعة أم الررش (رنتالة علمية) 1998م.
 البار املدعد يف ويسا الرر ن اجمليد .اب ع يبة أبو العباس أمحد ب حممد بـ
املهدي (ت1224 :هــ) .لريـق :أمحـد عبـد اهلل الرريـي رنتـلن .ط 2بـاوت دار
الكاب العلمية 2002م.
 البداعــة والنهاعــة .اب ـ كــثا أبــو اليــداء إساعي ـ ب ـ عمــر البوــري (ت:
774هـ) .لريق :عبد اهلل ب عبد احملس الرتكي .ط( 1د.م) دار ه ر لللباعة والنعـر
والاوزع واإلعلن 1997م.
 البدع يف علم العربية .اب ا نا جمـد الـدع أبـو السـعادات املبـار ك بـ حممـد
اجلزري (ت606 :هـ) .لريق ودرانتة، :ااـي أمحـد علـي الـدع  .ط 1مكـة املكرمـة
 اململكة العربية السعودعة جامعة أم الررش 1420هـ. الربهــان يف علــوم الرــر ن .الزركعــي بــدر الــدع حممــد ب ـ عبــد اهلل (ت:
794هـ) .لريق :حممد أبو اليال إبراهيم  .ط( 1د.م) دار إةياء الكاب العربية عيس
البابي احلل ويركارا 1957م.
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 بغي ة الوعاس يف يبرات اللغوعني والنااس .الستيويي جلل الدع عبد الـرمح
ب أبي بكر (ت911 :هـ) .لريق :حممد أبو اليال إبراهيم( .د.ط) لبنـان -صـيدا
املكابة العورعة (د.ت).
 البيان يف غرعب إعـراب الرـر ن .أبـو الربكـات ا نبـاري كمـال الـدع

(ت:

577هـ) .ت :يا عبد اجمليد يا مراجعة :مولي السرا( .د.ط) مور ملاب اهليئـة
املورعة العامة للكااب 1980م.
 بيان املعاني .العاني عبد الرادر ب ملّـا ةـوع

السـيد حممـود ل غـازي (ت:

1398هـ) .ط 1دمعق ملبعة الرتمي 1965م.
 واا العروس م جواهر الراموس .الزبيـدي السـيد حممـد مروالـ احلسـيين
(1205ه) .لريق :جمموعة حمررني( .د.ط) (د.م) دار اهلداعة (د.ت).
 الااا املكل م جواهر مآنر اللراز اآلصر وا ول .الرنوجي أبو الليب حممد
صـــدعق صـــان بـ ـ ةســـ (ت1307 :هــــ) .ط 1ملـــر وزارس ا ومـــاف والعـــؤون
اإلنتلمية 2007م.
 وارعخ اإلنتلم وَوَ،يات املعاها وَا علم .الذه

ا

الدع أبو عبـد اهلل

حممد ب أمحد ب عثمان (ت748 :هـ).لريق :بعار عوّاد معروف .ط( 1د.م) دار
الغرب اإلنتلمي 2003م.
 وأوع معك الرر ن .اب مايبة أبو حممد عبد اهلل بـ مسـلم (ت276 :هــ).
يرح ولريق :السيد أمحد صرر .دار إةياء الكاب العربية عيس البابي احلل ويركاه.
 الابيــان يف إعــراب الرــر ن .العكــربي أبــو البرــاء عبــداهلل ب ـ احلســني (ت:
616هــ) .لريــق :علـي حممــد الب ـاوي( .د.ط) (د.م) النايــر :عيسـ البــابي احللـ
ويركاه 1976م.
 الاارعر والانوعر « لرعر املعن السدعد وونوعر العر اجلدعد م ويسا الكاـاب
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اجمليد» .اب عايور حممد اللاهر ب حممد بـ حممـد اللـاهر الاونسـي (ت 1393 :هــ).
(د.ط) وون

الدار الاونسية للنعر 1984م.

 لية ا مران يف ما مـر بالاثليـث مـ ةـروف الرـر ن .أبـو جعيـر ا ندلسـي
أمحـد بـ عونتــم بـ مالــك الــرعيين الغرنـايي (ت779 :هـــ) .ط 2اململكــة العربيــة
السعودعة كنوز أيبيليا 2007م.
 لوصت بنية الكلمة يف غرعب الرر ن يف ضوء علم اللغـة املعاصـر .امللمحـة
حممد نتامل إساعي ( .د.ط) ا ردن رنتالة جامعية جـامعة مؤوة 2004م.
 وذكرس احليا  .الذه

ا

الدع أبو عبد اهلل حممد بـ أمحـد بـ عثمـان

(ت748 :هـ) .ط 1باوت -لبنان دار الكاب العلمية 1998م.
 الاــذعي والاكملــة يف يــرح كاــاب الاســهي  .أبــو ةيــان حممــد ب ـ عونتــم
ا ندلسي (ت745 :هـ) .لريق :ةس هنداوي .ط 1دمعـق دار الرلـم( مـ اجمللـد
2000 )5- 1م .ط 1اململكة العربية السعودعة -الرعا

دار كنـوز إيـبيليا (بـامي

ا جزاء م 2005 )11- 6م.
 وسهي اليوارد ووكمي املراصد .اب مالك أبو عبد اهلل اال الدع حممد ب
عبد اهلل (ت672 :هـ) .لريق :حممد كام بركات( .د.ط) (د.م) دار الكااب العربي
لللباعة والنعر 1967م.
 الاســهي لعلــوم الانزع ـ  .اب ـ جــزي أبــو الرانتــم حممــد ب ـ أمحــد الكل ـ
الغرنايي (ت741 :هـ) .لريق :عبد اهلل اخلالدي .ط 1باوت يركة دار ا رمم ب
أبي ا رمم 1416هـ.
 وورعم ا ساء وا ،عال .مباوس ،خر الدع  .ط 2بـاوت -لبنـان مكابـة
املعارف 1994م.
 ويسا أبي السعود أو إرياد العر السليم إىل مزاعا الكااب الكرعم .أبو السعود
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العمــادي حممــد بـ حممــد بـ موــلي

(ت982 :هـــ)( .د.ط) بــاوت دار إةيــاء

الرتال العربي.
 ويسا اإلمام اب عر،ة .اب عر،ة أبو عبد اهلل حممد ب حممد الورغمي (ت:
803ه) .لريق :ةس املناعي .ط 1وون

مركز الباول بالكلية الزعاونية 1986م.

 ويسا اإلمـام العـا،عي .ال عـا،عي أبـو عبـد اهلل حممـد بـ إدرعـ بـ العبـاس
املكــي (ت204 :هـــ) .ا ـ ولريــق ودرانتــة :أمحــد ب ـ موــلي اليــران (رنتــالة
دكاوراه) اململكة العربية السعودعة دار الادمرعة 2006م.
 ويسا البـار احمليط .أبو ةيان حممـد بـ عونتـم ا نــدلسي (ت745 :هــ).
لريــق :عــادل أمحــد عبـــد املوجــود و صــرون .ط 1بــاوت  -لبنــان دار الكاــب
العـلمية 1993م.
 الايســا البســيط .الواةــدي أبــو احلس ـ علــي ب ـ أمحــد النيســابوري (ت:
468هـ) لريق :أص لريرا يف ( )15رنتالة دكاوراس جبامعة اإلمـام حممـد بـ نتـعود
نم مامت جلنة علمية م اجلامعة بسبكا وونسيرا .ط 1الرعـا

 -جامعـة اإلمـام حممـد

ب نتعود اإلنتلمية عمادس الباث العلمي 1430هـ.
 ويسا اب ،ور ك .اب ،ور ك أبو بكر حممد ب احلس

(ت406 :هــ) .درانتـة

ولريق :رنتار ماجساا( جمموعة يلب) .ط 1اململكة العربيـة السـعودعة جامعـة أم
الررش  2009م.
 ويسا ةدارق الروح والرحيان يف روابي علوم الرر ن .حممد ا مني ب عبـد اهلل
ا رمي العلوي اهلرري العا،عي .إيراف ومراجعة :هايم حممد علي ب ةسني مهـدي.
ط 1باوت -لبنان دار يو الن اس 2001م.
 ويسا الراغب ا صيهاني .الراغب ا صيهاني أبو الرانتم احلسني ب حممد
(ت502 :هـ) .لريق ودرانتة :عادل ب علي العِّدي ( اجلزء  :3 2م أول نتـورس ل
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عمران وةا اآلعة  113م نتورس النساء) .ط 1الرعا

دار الوي

2003م.

 ويسا السمرمندي املسم "حبر العلوم" .السمرمندي أبو الليث نور ب حممد
(ت373 :ه) .لريق :علي حممـد معـو

و صـران .ط 1بـاوت -لنبـان دار الكاـب

العلمية 1003م.
 ويسا العز ب عبـد السـلم .العـز بـ عبـد السـلم أبـو حممـد عـز الـدع عبـد
العزعــز (ت660 :هـــ) .لريــق :عبــد اهلل ب ـ إبــراهيم الــوه  .ط 1بــاوت دار اب ـ
ةزم 1996م.
 ويسا الرر ن ويسا السمعاني .السمعاني أبو املظير منوور ب حممد ب عبد
اجلبار (ت489 :هـ) .لريق :عانتر ب إبراهيم وغنيم ب عباس ب غنيم .ط 1الرعـا
 -السعودعة دار الوي

1997م.

 ويسا الرر ن العزعز .اب أبي زمنني أبو عبد اهلل حممـد بـ عبـد اهلل بـ عيسـ
املالكي (ت399 :هـ) .لريق :أبو عبد اهلل ةسني ب عكاية و حممد ب موـلي الكنـز.
ط 1مور -الراهرس اليارو احلدعثة 2002م.
 ويسا الرر ن العظيم (ويسا اب كثا) .اب كثا أبو اليداء إساعي ب عمر
البوري (ت774 :هـ) .لريق :نتامي بـ حممـد نتـلمة.ط( 2د.م) دار ييبـة للنعـر
والاوزع

1999م.

 ويسا املاورعدي (وأوعلت أه السنة) .املاورعدي أبو منوور حممد ب حممد ب
حممــود (ت333 :هـــ) .لريــق :جمــدي بانتــلوم .ط 1بــاوت -لبنــان دار الكاــب
العلمية 2005م.
 ويسا جماهد .جماهد أبو احل اا جماهد ب جرب الاابعي املكي (ت104 :هـ).
لريق :أمحد عبد السلم أبو الني  .ط 1مور دار اليكر اإلنتلمي احلدعثة 1989م.
 ويسا النسيي (مدار ك الانزع وةرارق الاأوع ) .النسيي أبو الربكات عبد اهلل
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ب أمحد (ت710 :هـ) .ةررا وصرا أةادعثا :عونتم علي بدعوي .راجعا ومدم لـا:
حميي الدع دعب مساو .ط 1باوت دار الكلم الليب 1998م.
 الايســا الونتــيط .الزةيلــي وهبــة ب ـ موــلي  .ط 1دمعــق دار اليكــر
1422هـ.
 الايســا وامليســرون .الــذه

حممــد الســيد ةســني (ت1398 :هـــ)( .د.ط)

الراهرس مكابة وهبة (د.ت).
 الايسا وامليسرون يف غرب أ،رعريا .أبو ا رمم املوري حممد ب رز ب عبد
الناصر املدني .رنتالة دكاوراه ط 1اململكة العربيـة السـعودعة دار ابـ اجلـوزي للنعـر
والاوزع

1426ه.

 و وضيو املراصد واملسالك بعرح أليية اب مالك .املرادي :احلس بــ مانتـم
(ت749:هـ) .لريق :عبد الرمح علي نتليمان ط 1الرـاهرس :دار اليكـر العربـي
2001م.
 الايسا يف أةادعث الايسـا .الناصـري حممـد املكـي (ت1414 :هــ) .ط1
باوت -لبنان دار الغرب اإلنتلمي 1985م.
 وي سا الكرعم الرمح يف ويسا كلم املنان .السعدي عبد الـرمح بـ ناصـر
ب ـ عبــد اهلل (ت1376 :هـــ) .لريــق :عبــد الــرمح ب ـ معــل اللوحيــق .ط( 1د.م)
مؤنتسة الرنتالة 2000م.
 وهذعب اللغة .ا زهري أبو منوور حممد ب أمحـد (ت370 :هــ) .لريـق:
عبد السلم حممد هارون وحممد علـي الن ـار و صـرون( .د.ط) (د.م) الـدار املوـرعة
للاأليم والنعر (د.ت).
 جام البيان يف وأوع الرر ن ويسا اللربي .اللربي أبو جعير حممد ب جرعر
بـــ عزعــــد (ت310 :هـــــ) لريــــق :أمحــــد حممــــد يــــاكر .ط( 1د.م) مؤنتســــة
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الرنتالة 2000م.
 جام البيان يف الرراءات السب  .أبو عمرو الداني عثمان ب نتعيد ب عثمـان
ب ـ عمــر (ت444 :هـــ) .لريــق :رنتــار ماجســاا م ـ جامعــة أم الرــرش (جمموعــة
يــلب) مت الانســيق بــني الرنتــار ويباعاهــا جبامعــة العــارمة .ط 1اإلمــارات جامعــة
العارمة 2007م.
 جام الدروس العربية .الغلعين :مولي  .ط 28صيدا  -باوت :املكابـة
العورعة 1993م.
 اجلــام

ةكــام الرــر ن "ويســا الرــري " .الرــري  :أبــو عبــد اهلل حممــد ب ـ

أمحد (ت671 :هــ) .لريـق :أمحـد الربدونـي وإبـراهيم أييـي  .ط 2الرـاهرس دار
الكاب املورعة 1964م.
 اجلام املسند الوايو املخاوـر مـ أمـور رنتـول اهلل صـل اهلل عليـا ونتـلم
ونتـــننا وأعامـــا "صـــايو البخـــاري" .البخـــاري أبـــو عبـــد اهلل حممـــد بــ إساعيــ
(ت256:هــ) .لريــق :حممــد زهــا بـ ناصــر الناصــر .ط( 1د.م) دار يــو الن ــاس
1422هـ.
 اجلم يف الناو .اليراهيدي اخلليـ بـ أمحـد (ت170 :هــ).لريق، :خـر
الدع مباوس .ط 1باوت مؤنتسة الرنتالة 1985م.
 اجلم ـ يف الناــو .الزجــاجي أبــو الرانتــم عبــد الــرمح بـــ إنتــاا

(ت:

337ه) .ت :علي وو،يـق احلمـد .ط 1باوت مؤنتسـة الرنتـالة ا ردن دار ا مـ
1984م.
 اهرس اللغة  .اب درعد أبـو بكـر حممـد بـ احلسـ

(ت321 :هــ) .لريـق:

رمزي منا بعلبكي .ط 1باوت  -لبنان دار العلم للملعني 1987م.
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 اجلن الداني يف ةـروف املعـاني .املـرادي احلسـ بـ مانتـم (ت749:هــ).
لريق، :خـر الـدع مبـاوس حممـد نـدعم ،اضـ  .ط 1بـاوت لبنـان :الكاـب العلميـة
1992م.
 جوام الساس وني

رنتار أصرش صب ةزم .اب ةزم أبو حممد علـي بـ

أمحـد بـ نتـعيد (ت456 :هـــ) .لريـق :إةســان عبـاس .ط 1موــر دار املعــارف
1900م.
 اجلــواهر احلســان يف ويســا الرــر ن ويســا الثعــال  .أبــو زعــد الثعــال
الرمح ب حممد ب خملوف (ت875 :هـ) .لريق :حممد علي معـو

عبــد

وعـادل أمحـد

عبد املوجود .ط 1باوت دار إةياء الرتال العربي 1418هـ.
 اجلوهرس يف نسب الن وأصاابا الععرس .البُرِّي حممد ب أبي بكر ب عبد اهلل
بـ مونتـ ا نوــاري الاِّلمسـاني (ت :بعــد 645هــ) .ونرـيو ووعليــق :حممـد الاــوجني.
ط 1الرعا

دار الر،اعي للنعر واللباعة والاوزع

1983م.

 ةايية الوبان عل يرح ا اوني عل أليية اب مالك .الوبان حممـد بـ
علي (ت1206 :هـ)  .ضبلا وصااا وصرا يواهده :إبراهيم ا الـدع  .ط1
باوت -لبنان دار الكاب العلمية 1997م.
 احل ة يف الرراءات السب  .اب صالوعا أبو عبـد اهلل احلسـني بـ أمحـد (ت:
370هـ) .لريق :عبد العال نتامل مكرم .ط 4باوت دار العرو

1401هـ.

 ة ة الرراءات .اب زجنلة أبـو زرعـة عبـد الـرمح بـ حممـد (ت :ةـوالي
403هـــ) .حمرــق الكاــاب ومعلــق ةوايــيا :نتــعيد ا ،غــاني .ط 2بــاوت مؤنتســة
الرنتالة 1982م.
 احل ة للرراء السبعة  .أبـو علـي اليارنتـي احلسـ بـ أمحـد بـ عبـد الغيـار
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(ت377 :هـ) .لريق :بدر الدع مهوجي وبعا جوجيابي .راجعا ودمرا :عبـد العزعـز
رباح وأمحد عونتم الدما  .ط 2دمعق -باوت دار املأمون للرتال 1993م.
 ةروف املعاني والوـيات .الزجـاجي أبـو الرانتـم عبـد الـرمح بـ إنتـاا
البغدادي النهاوندي (ت337 :هـ) .لريق :علي وو،يق احلمد .ط 1باوت مؤنتسـة
الرنتالة 1984م.
 احلل يف يرح أبيات اجلم  .البلليونتي أبو حممد عبد اهلل ب حممد ب السيد
(ت521 :هـ) .مرأه وعلق عليا :حيي مراد .ط 1باوت -لبنان دار الكاب العلمية
2003م.
 ةلية ا ولياء ويبرات ا صيياء .ا صبهاني أبو نعيم أمحـد بـ عبـد اهلل بـ
أمحد ب إنتاا

(ت430 :هـ)( .د.ط) السعادس  -جبوار حما،ظة مور 1974م.

 صزانة ا دب ولب لباب لسان العرب .البغدادي عبد الرادر بـ عمـر (ت:
1093هـ) .لريـق ويـرح :عبـد السـلم حممـد هـارون .ط 4الرـاهرس مكابـة اخلـاجني
1997م.
 اخلوارل .اب جين أبو الياو عثمان (ت392 :هــ) .لريـق :حممـد علـي
الن ار دار الكاب املورعة املكابة العلمية (د.ت).
 درانتـــات نتـــلوب الرـــر ن الكـــرعم .عالـــيمة حممـــد عبـــد اخلـــالق (ت:
1404هـ) .وودعر :حممود حممد ياكر( .د.ط) الراهرس دار احلدعث.
 الدرر الكامنة يف أعيان املارـة الثامنـة .ابـ ة ـر أبـو اليالـ أمحـد بـ علـي
العسرلني (ت852 :ه) .لريق :حممد عبـد املعيـد ضـان .ط 2ةيـدر أبـاد  -اهلنـد
جمل داررس املعارف العثمانية 1972م.
 الدر املوون يف علـوم الكاـاب املكنـون .السـمني احللـ

أبـو العبـاس يـهاب
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الدع أمحد ب عونتـم (ت756 :هــ).لريق :أمحـد حممـد اخلـراط( .د.ط) دمعـق
دار الرلم (د.ت).
 الدر املنثور يف الايسا املأنور .السـيويي جـلل الـدع عبـد الـرمح بـ أبـي
بكر (ت911 :هـ)( .د.ط) باوت دار اليكر.
 د ،إعهام اصضلراب ع عـات الكاـاب .العـنريلي حممـد ا مـني بـ حممـد
املخاار (ت1393 :هـ) .ط 1الراهرس مكابة اب ويمية /ووزع  :جدس مكابة اخلراز
1996م.
 دمـارق الاورعم .اب املؤدب الرانتم ب حممد بـ نتـعيد (ت :بعـد 338ه)
لريــق :أمحــد نــــاجي الريســي وةــامت صــا الالــام وةســني وــورال( .د.ط) (د.م)
ملبعة اجملم العلمي العرامي 1987م.
 دعوان اب مرب  .لريق :عزس ةسـ  .بـاوت -لبنـان /ةلـب -نتـورعة دار
العر العربي 1995م.
 دعوان ا عع الكبا .ا عع

ميمون ب مي

( ت7 :هـ) .يرح ووعليق:

حممد ةسني( .د.ط) (د.م) مكابة اآلداب باجلماميز امللبعة النموذجية (د  .ت) .
 دعوان ةسان اب نابت ( .ت54 :هـ) .يرةا وكاب هوامعا ومدم لـا :عبـد أ
علي مهنا .ط 2باوت -لبنان دار الكاب العلمية ط1994 2م.
 دعوان العنيرش .ا ولريق ويرح :إمي بدع ععرـوب .ط 2بـاوت دار
الكااب العربي 1996م.
 دعوان اليرزد  .يرةا وضبلا ومدم لا :علي ،اعور .ط 1باوت -لبنـان
دار الكاب العلمية 1987م.
 دعوان الكميت ب زعد ا نتدي .اـ ويـرح ولريـق :حممـد نبيـ اللرعيـي.
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ط 1باوت دار صادر 2000م.
 دعوان لبيد ب ربيعة .العامري لبيد ب ربيعة ( ت41 :هـ) .اعان با :محدو
أمحد يماس .ط 1باوت – لبنان دار املعر،ة 2004م.
 دعــوان اهلــذليني .لريــق :حممــود أبــو الو،ــا( .د.ط) الرــاهرس الــدار الروميــة
لللباعة والنعر 1965م (نسخة مووّرس ع يبعة دار الكاب يف السّـنوات /48 /45
1950م).
 روح البيان .املوىل أبو اليداء إساعي ةري بـ موـلي

(ت1127 :هــ).

(د.ط) باوت دار اليكر.
 روح املعــاني يف ويســا الرــر ن العظــيم والســب املثــاني ويســا ا لونتــي.
ا لونتي يهاب الدع حممود بـ عبـد اهلل (ت1270 :هــ) .لريـق :علـي عبـد البـاري
علية .ط 1باوت دار الكاب العلمية 1415هـ.
 زاد املسا يف علم الايسا .أبو اليرا اجلوزي :اـال الـدع عبـد الـرمح بـ
علي (ت597 :هـ) لريق :عبد الرزا املهدي .ط 1باوت دار الكاـاب العربـي
1422هـ.
 نتـر صــناعة اإلعــراب .ابـ جــين أبــو اليــاو عثمــان (ت392 :ه) .لريــق:
ةس هنداوي .ط 2دمعق :دار الرلم 1993م.
 السراا املنا يف اإلعانـة علـ معر،ـة بعـض معـاني كـلم ربنـا احلكـيم اخلـبا.
اخلليــب العــربيين اـ الــدع

حممــد بـ أمحــد العــا،عي (ت977 :هـــ)( .د.ط)

الراهرس ملبعة بوص (ا ماعة) 1285هـ.
 السن الكربش .البيهري أبو بكـر أمحـد بـ احلسـني (ت458 :هــ) .لريـق:
حممد عبد الرادر علا .ط 1باوت -لبنان دار الكاب العلمية 1994م.
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 نتا أعلم النبلء .الذه

ا

الدع أبو عبـد اهلل حممـد بـ أمحـد (ت:

748هـ) .لريق :جمموعة م احملررني بإيراف يعيب ا رناؤوط .ط( 3د.م) مؤنتسـة
الرنتالة 1985م.
 يرح اب عري عل أليية اب مالك .اب عريـ

بهـاء الـدع عبـد اهلل (ت:

769هـ) .لريق :حممد حميي الدع عبد احلميـد .ط 20الرـاهرس دار الـرتال دار موـر
لللباعة :نتعيد جودس الساار ويركاه  1980م.
 يرح اب النا م عل أليية اب مالـك .ابـ النـا م أبـو عبـد اهلل بــدر الــدع
حممد (ت686 :هـ) .لريق :حممد بانت عيون السود .ط 1باوت لبنان :دار الكاـب
العلمية 2000م.
 يرح أبيات نتيبوعا .أبو حممد السِّاايف عونتم ب أبي نتعيد ب احلس ب عبد
اهلل ب ـ املرزبــان (ت385 :ه ــ) .لريــق :حممــد علــي الــرعو هايــم.راجعا :يــا عبــد
الرءوف نتعد( .د.ط) الرـاهرس مكابـة الكليـات ا زهرعـة دار اليكـر لللباعـة والنعـر
والاوزع

1974م.

 يرح ا اـوني علـ ألييـة ابـ مالـك .ا اـوني أبـو احلسـ نــور الـدع
علي (ت900 :هـ) .ط 1باوت  -لبنان :دار الكاب العلمية 1998م.
 يرح الاسهي "وسهي اليوارد ووكمي املراصد .اب مالك أبو عبد اهلل اـال
الـدع ا ندلسي (ت672 :هــ) .لريـق :عبـد الـرمح السـيد وحممـد بـدوي املخاـون.
ط( 1د.م) ه ر لللباعة والنعر والاوزع واإلعلن 1990م.
 يرح الاسهي املسم « هيد الرواعد بعـرح وسـهي اليوارـد» .نـا ر اجلـي
حمب الدع حممد ب عونتم ب أمحد (ت 778 :هـ) .درانتة ولريق :علي حممد ،اصر
و صـرون الرـاهرس  -اهورعــة موـر العربيـة دار الســلم لللباعـة والنعـر والاوزعـ
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والرتاة 1428هـ.
 يــرح الاوــرعو عل ـ الاوضــيو أو الاوــرعو مبالــمون الاوضــيو يف الناــو.
ا زهري صالد ب عبـد اهلل (ت905 :هــ) .لريـق :حممـد بانتـ عيـون السـود .ط1
باوت -لبنان دار الكاب العلمية منعورات علي حممد بيالون 2000م.
 يرح ا الزجاجي .اب صروف علـي بـ حممـد اإليـبيلي (ت609 :ه).
لريق :نتلوش حممد عمر عرب .ط 1مكة املكرمة :جامعة أم الررش 1419هـ.
 يرح ا الزجاجي "العرح الكبا" .اب عويور علي بـ مؤم اإليبيلي
(ت669 :هـ) .لريق :صاةب أبو جناح ( .ر،ـ عبـد الـرمح الن ـدي) .اهليئـة العامـة
ملكابة اإلنتكندرعة.
 يرح دعوان احلمانتة بي ام .املرزومي أبو عل أمحد ب حممد ب احلس
(ت 421 :هـ) .علق عليا وكاب ةواييا :غرعد العيخ .وض ،هارنتا العامة :إبـراهيم
ا

الدع  .ط 1باوت -لبنان دار الكاب العلمية "منعورات حممد علي بيالـون"

2003م.
 يــرح الرضــي علــ الكا،يــة .رضــي الــدع

حممــد ب ـ احلس ـ ا نتــرتباذي

(ت688:هـ) .ووايو ووعليق :عونتم ةس عمـر .ط 2بنغـازي :منعـورات جامعـة
مارعون  /بنغازي :دار الكاب الوينية 1996م.
 يرح يذور الذهب م كلم العرب .ابـ هعـام عبـداهلل بـ عونتـم (ت:
672هـ) .لريق :عبـدالغين الـدمر .ط 1دمعـق -نتـورعا :العـركة املااـدس للاوزعـ
1984م.
 يرح يواهد املغين .الستيويي جلل الدع عبد الرمح ب أبـي بكـر (ت:
911هـ) .وامم عل يبعا وعلق عل ةواييا :أمحد ا،ر كوجان .وذعي ووعليرـات:
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العيخ حممد حممود اب الالميد الرتكزي العنريلي( .د.ط) (د.م) جلنة الرتال العربي
1966م.
 يرح ملر الندش وب الودش  .ابـ هعـام أبـو حممـد عــبد اهلل اــال الــدع
ا نوـــاري (ت761 :هـــ) .لريــق :حممــد حمــي الــدع عبــد احلميــد .ط 11الرــاهرس
(د.ر) 1383هـ.
 يــرح الكا،يــة العــا،ية .اب ـ مالــك اــال الــدع حممــد ب ـ عبــد اهلل (ت:
672هـ) .لريق :عبد املنعم أمحد هرعـري .ط 1مكـة املكرمـة جامعـة أم الرـرش مركـز
الباــث العلمــي وإةيــاء الــرتال اإلنتــلمي كليــة العــرععة والدرانتــات اإلنتــلمية دار
املأمون للرتال 1982م .
 يـرح كااب نتيبوعا .السِّاايف أبو نتعيد احلس ب عبد اهلل ب املرزبان (ت:
 368هـ) .لريـق :أمحـد ةسـ مهـدلي علـي نتـيد علـي ط 1بـاوت -لبنـان دار
الكاب العلمية 2008م.
 يرح امليو  .اب ععي

أبو البراء ععي

ب علي ب ععي

املوصلي ( ت:

643هـ) .مدم لا ووض هوامعا و،هارنتا إميي بدع ععروب .ط 1باوت – لبنان دار
الكاب العلمية 2001م.
 يــعر زعــد اخلي ـ اللــاري .اـ ودرانتــة ولريــق :أمحــد خماــار البــزرس .ط1
(د.م) دار املأمون للرتال 1988م.
 العــعر والعــعراء .اب ـ مايبــة أبــو حممــد عبــد اهلل ب ـ مســلم (ت276 :هـــ).
لريق :أمحد حممد ياكر( .د.ط) الراهرس دار املعارف 1967م.
 ا

العلوم ودواء كلم العرب مـ الكلـوم .احلمـاي نعـوان بـ نتـعيد

(ت573 :هـ) .لريق :ةسني ب عبد اهلل العمري و صرع  .ط 1بـاوت -لبنـان دار
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اليكر املعاصر /دمعق -نتورعا دار اليكر 1999م.
 الوّاة يف ،را اللغة العربيّة ومسارلها ونتن العرب يف كلمها .اب ،ارس
أبو احلسني أمحد ب زكرعا (ت395 :هـ) .ةررا :عمـر اللبـاع .ط 1بـاوت :مكابـة
املعارف 1993م.
 الواـاح واا اللغة وصااح العربية .اجلوهري أبو نور إساعي ب محاد
(ت393:هـ) .لريـق :أمحــد عبـد الغيـور علـار .ط 4بـاوت :دار العلـم للملعـني
1987م.
 صايو مسلم " املسند الوايو املخاور بنرـ العـدل عـ العـدل إىل رنتـول
اهلل -صــل اهلل عليــا ونتــلم  "-مســلم مســلم بــ احل ــاا أبــو احلســ الرعــاي
النيسابوري (ت261 :هـ) .لريق :حممـد ،ـؤاد عبـد البـامي( .د.ط) بـاوت دار إةيـاء
الرتال العربي.
 صية الويوس .أبو اليرا اجلوزي :اال الدع عبـد الـرمح بـ علـي (ت:
597هـ) .لريق :أمحد ب علي .ط 1الراهرس -مور :دار احلدعث 2000م.
 صيوس الايانتا .الوابوني حممد علي .ط 1الراهرس دار الوـابوني لللباعـة
والنعر والاوزع

1997م.

 ضرارر الععر .اب عويور علي بـ مؤم اإليبيلي (ت669 :هـ) .لريق:
السيد إبراهيم حممد .ط( 1د.م) دار ا ندل

1980م.

 ضياء السالك إىل أوضـو املسـالك .الن ـار حممـد عبـد العزعـز .ط( 1د.م)
مؤنتسة الرنتالة 2001م.
 يبرات العا،عية .اب ماضي يهبة وري الدع أبو بكر ب أمحـد بـ حممـد بـ
عمـر (ت851 :هــ) .لريق:احلـا،ظ عبـد العلــيم صـان .ط 1بـاوت عـامل الكاــب
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1407هـ.
 يبرات العا،عية الكربش .السبكي واا الدع عبد الوهاب ب وري الدع (ت:
 771هــ) .لريـق :حممـود حممـد اللنـاةي وعبـد الياـاح حممـد احللـو .ط( 2د.م) ه ـر
لللباعة والنعر والاوزع

1413هـ.

 اللبرــات الكــربش .اب ـ نتــعد أبــو عبــد اهلل حممــد ب ـ نتــعد ب ـ مني ـ

(ت:

230هـ) .لريق :حممد عبد الرادر علا .ط 1باوت دار الكاب العلمية 1990م.
 يبرات امليسرع  .الداوودي اـ

الـدع حممـد بـ علـي بـ أمحـد (ت:

 945هـــ) .راجـ النســخة وضــبط أعلمهــا :جلنــة مـ العلمــاء بإيــراف النايــر( .د.ط)
باوت دار الكاب العلمية (د.ت).


اهرس الابـ ادل اللغـوي يف العربيـة .الر،ـوع عـايم يالـب .ط 1ا ردن -

عمان ا كادمييون للنعر والاوزع


2012م.

اهرس الااوع يف الويع الور،ية .عـاموت حممـود نتـليمان( .د.ط) (د.م)

دار املعر،ة اجلامعية 1985م.


اهرس النيابة يف العربية .بابعا عبد اهلل صـا عمـر( .د.ط) العـرا

رنتـالة

جامعية اجلامعة املسانورعة 1997م.
 العرد املذهب يف يبرات محلة املذهب .ابـ امللرـ

نتـراا الـدع أبـو ةيـل

عمر ب علي (ت 804 :هـ).لريق :أمي نور ا زهري ونتيد مهين .ط 1باوت -
لبنان دار الكاب العلمية 1997م.
 عمدس احليا يف ويسـا أيـرف ا ليـا  .السـمني احللـ

أبـو العبـاس يـهاب

الدع أمحد ب عونتم (ت756 :هـ) .لريق :حممد بانت عيون السـود .ط( 1د.م)
دار الكاب العلمية 1996م.
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 عمــدس الكاــاب .الناــاس أبــو جعيــر أمحــد ب ـ حممــد ب ـ إساعي ـ

(ت:

338هـــ) .لريــق :بســام عبــد الوهــاب اجلــابي .ط( 1د.م) دار اب ـ ةــزم  -اجليــان
واجلابي لللباعة والنعر 2004م.
 العني .اليراهيدي اخللي ب أمحد (ت175 :هـ) .لريق :مهدي املخزومـي
وإبراهيم السامراري( .د.ط) (د.م) (د.ن) (د.ت).
 غاعة النهاعة يف يبرات الرراء .اب اجلـزري اـ

الـدع أبـو اخلـا حممـد بـ

حممـد بـ عونتـم (ت833 :هــ) .عـين بنعـره ول مـرس عـام 1351هــ ا .برجسرتانتـر.
مكابة اب ويمية.
 غرارب الرر ن ورغارب اليرمان ويسا النيسابوري .النيسابوري نظام الدع
احلسـ ب ـ حممــد (ت850 :هـــ) .لريــق :العــيخ زكرعــا عمــاات .ط 1بــاوت دار
الكاب العلمية 1416هـ.
 غرعب الرر ن املسم بنزهة الرلوب .الس سااني أبو بكر حممد ب عُزعر (ت
330 :هـ) .لريق :حممد أدعب عبد الواةد اران .ط 1نتورعا دار مايبة 1995م.
، او الباري يرح صـايو البخـاري .ابـ ة ـر أبـو اليالـ أمحـد بـ علـي
العســرلني (ت852 :ه) .رمــم كابــا وأبوابــا وأةادعثــا :حممــد ،ــؤاد عبــد البــامي مــام
بإصراجا وصااا وأيرف عل يبعا :حمب الـدع اخلليـب عليـا وعليرـات العلمـة:
عبد العزعز ب عبد اهلل ب باز( .د.ط) باوت دار املعر،ة 1379هـ.
، او البيان يف مراصد الرر ن .الرنوجي أبو الليب حممد صدعق صان ب ةس
(ت1307 :هـ) .عين بلبعا ومدّم لا وراجعا :عبد اهلل بـ إبـراهيم ا نوـاري( .د.ط)
صيدا -باوت املكابة العورعة لللباعة والنعر 1992م.
، او الرمح يف ويسا الرر ن .العليمي جما الدع ب حممـد (ت927 :هــ).
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لريق وضبط وخترعج :نور الدع يالب .ط 1دولة ملر دار النوادر (إصدارات وزارس
ا وماف والعؤون اإلنتلمية  -إدارس العؤون اإلنتلمية) 2009م.
 اليرا بعد العدس .الانوصي أبو علي احملس ب علي ب حممد بـ أبـي اليهـم
(ت384 :هـ) .لريق :عبود العاجل ( .د.ط) باوت دار صادر 1978م.
، را اللغة ونتر العربية .أبو منوور الثعال

عبد امللك ب حممد ب إساعي

(ت429 :هــــ) .لريـــق :عبـــد الـــرزا املهـــدي .ط( 1د.م) إةيـــاء الـــرتال العربـــي
2002م.
، وات الو،يات .صلح الدع

حممد ب ياكر الكا

(ت764 :هـ) .لريق:

إةسان عباس .ط 1ا 4باوت -لبنان دار صادر 1974م.
 الراموس احمليط  .اليـاوز أبـادي جمـد الـني حممـد بـ ععرـوب (ت817:هــ).
لريــق :مكاــب لريــق الــرتال يف مؤنتســة الرنتــالة إيــراف :حممــد نعــيم العرمسُونتــي.
ط 8باوت -لبنان مؤنتسة الرنتالة لللباعة والنعر والاوزع

 2005م.

 الكام يف اللغة وا دب .املربد أبـو العبـاس حممـد بـ عزعـد (ت285 :هــ).
لريق :حممد أبو اليال إبراهيم .ط 3الراهرس دار اليكر العربي 1997م.
 الكااب .نتيبوعا أبو بعر عمرو بـ عثمان بـ منرب (ت180 :هــ)  .لريـق:
عبد السلم هارون .ط 3مور :اهليئة املورعة العامة للكااب 1988م .
 كاـاب ا ضـداد .ملـرب أبـو علـي حممـد بـ املسـانا (ت .) :لريـق :ةنــا
ةداد .ط 1الرعا

-السعودعة دار العلوم 1984م.

 كاــاب ا ،عــال .ابـ الرلــاع الوــرلي :أبــو الرانتــم علــي بـ جعيــر بـ علــي
السعدي (ت515 :ه) .ط 1الراهرس :عامل الكاب 1983م.
 الكعــاف ع ـ ةرــارق غــوامض الانزعـ وعيــون ا ماوع ـ يف وجــوه الانزع ـ .
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الزخمعري جار اهلل أبو الرانتم حممـود بـ عمـر (ت538 :هــ) .لريـق :عـادل أمحـد
عبـــد املوجــود وعلــي معــو

و ،ااــي ة ــازي .ط 1الرعــا

مكابــة العبيكــات

1998م.
 الكعم والبيان ع ويسا الرر ن .الـثعل

أبـو إنتـاا أمحـد بـ حممـد بـ

إبراهيم (ت 427 :هـ).لريق :اإلمـام أبـي حممـد بـ عايـور مراجعـة ووـدميق :نظـا
الساعدي .ط 1باوت -لبنان دار إةياء الرتال العربي 2002م.
 الكليات مع م يف ا ملوللاات واليرو اللغوعة الكيوي أبو البراء أعوب ب
مونت ـ احلســيين (ت1094 :ه ــ) .لريــق :عــدنان دروع ـ وحممــد املوــري( .د.ط)
باوت لبنان :مؤنتسة الرنتالة (د.ت).
 الكنال يف ،ين الناو والورف .أبو اليداء عماد الدع إساعي ب علي ب
حممــود صــاةب محــاس (ت 732 :هـــ) .درانتــة ولريــق :رعــا

ب ـ ةس ـ اخلــوام.

(د.ط) باوت -لبنان املكابة العورعة لللباعة والنعر 2000م.
 لباب الاأوع يف معاني الانزع  .اخلازن أبو احلس علء الدع علي ب حممد
(ت741 :هـــ) .ووــايو :حممــد علــي يــاهني .ط 1بــاوت دار الكاــب العلميــة
1415هـ.
 اللباب يف عل البناء واإلعراب .العكربي أبو البراء عبداهلل ب احلسني (ت:
616هـ) .ت :عبد اإللا نبهان .ط 1دمعق دار اليكر 1995م.
 اللباب يف علوم الكااب .اب عادل أبو ةيل نتراا الدع عمر بـ علـي بـ
عادل احلنبلي الدمعري النعماني (ت775 :هـ) .لريق :العيخ عادل أمحد عبد املوجود
والعيخ علي حممد معو  .ط 1باوت  -لبنان دار الكاب العلمية 1998م.
 لسان العرب .اب منظور اال الدع حممـد بـ مكـرم (ت711 :ه) .ط3
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باوت  -لبنان :دار صادر 1414هـ.
 اللغات يف الرر ن .اب ةسنون أبو أمحد عبد اهلل ب احلسني السامري (ت:
386هـ) .ةررا ونعره :صلح الدع املن د .ط 1الراهرس ملبعة الرنتالة 1946م.
 اللماة يف يرح امللاة .اب الوارع أبو عبد اهلل ا الدع حممد بـ ةسـ
ب نتباع (ت720 :هـ) لريـق :إبـراهيم بـ نتـامل الوـاعدي .ط 1املدعنـة املنـورس
اململكة العربية السعودعة عمادس الباث العلمي باجلامعة اإلنتلمية 2004م.
 اللم يف العربية .اب جين أبو الياو عثمان املوصلي (ت392 :هــ) .لريـق:
،ارز ،ارس( .د.ط) الكوعت دار الكاب الثرا،ية (د.ت).
 املبسوط يف الرراءات الععر .أبو بكر النيسابوري أمحد ب احلسني ب مهران
(ت381 :هـــ) .لريــق :نتــبي محــزس ةــاكيمي( .د.ط) دمعــق جممـ اللغــة العربيــة
1981م.
 جمــاز الرــر ن أبــو عبيــدس معمــر بـ املثنـ الايمــي ( ت210 :هـــ) .عارضــا
بأصولا وعلق عليا :حممد ،ؤاد نتزكني( .د.ط) الراهرس مكابة اخلاجني (د  .ت).
 جمال

نعلب .نعلب أبـو العبـاس أمحـد بـ حييـ

( ت291 :هــ) .لريـق:

عبد السلم حممد هارون( .د.ط) النعرس الثانية مور دار املعارف 1960م.
 اجملاب م معك إعراب الرر ن .اخلراط أبو بـلل أمحـد بـ حممـد( .د.ط)
املدعنة املنورس جمم امللك ،هد للباعة املوام العرعم 1426ه.
 احملاسب يف وبيني وجوه يواذ الرراءات واإلعالاح عنها .اب جـين أبـو اليـاو
عثمــان بـ جــين املوصــلي (ت392 :هـــ) .لريــق :علــي الن ــدي ناصــم وعبــد الياــاح
إساعي يل  .أعده لللبعة الثانية ومدم لـا :حممـد بعـا اإلدلـ  .ط( 2د.م) وزارس
ا وماف -اجملل ا عل للعؤون اإلنتلمية 1999م.
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 احملرر الوجيز يف ويسا الكااب العزعز .اب علية أبو حممد عبد احلق ب غالب
ا ندلسي (ت542 :هــ) .لريـق :عبـد السـلم عبـد العـايف حممـد .ط 1بـاوت دار
الكاب العلمية 1422هـ.
 احملكــم واحملــيط ا عظــم .اب ـ نتــيده أبــو احلس ـ علــي ب ـ إساعي ـ

(ت:

458ه) .لريــق :عبــد احلميــد هنــداوي .ط 1بــاوت – لبنــان :دار الكاــب العلميــة
2000م.
 امل زهر يف علوم اللغة وأنواعها .الستيويي عبـد الـرمح جـلل الـدع

(ت:

911ه) .لريــق :حممــد أمحــد جــاد املــوىل و صــران( .د.ط) صــيدا بــاوت :املكابــة
العورعة 1986م.
 مسار الناو والورف يف ويسا البار احمليط .السيد عبـد احلميـد موـلي .
ط 1عمان  -ا ردن دار اإلنتراء عمان – ا ردن 2003م.
 املساعد عل وسهي اليوارد .اب عري

بهاء الدع عبـد اهلل (ت769 :هــ).

لريق :حممد كام بركات .ط 1دمعق دار اليكر 1980م.
 املعارات الدالة عل الياعليـة وامليعوليـة " درانتـة صـر،ية دصليـة إةوـارية ".
اليرراء نتيم الدع يا .ط 1إربد -ا ردن عامل الكاب احلدعث 2004م.
 معك إعراب الرر ن .مكي أبـو حممـد مكـي بـ أبـي يالـب الريسـي ( ت:
437هـ) .لريق :ةامت صا الالام  .ط 1دمعق دار البعارر 2003م.
 معامل الانزع يف ويسا الرر نأ "ويسا البغوي" .البغوي أبو حممد احلسني ب
مسعود البغوي (ت510:هـ) .ةررا وصرا أةادعثا :حممد عبد اهلل النمر/عثمان اعة
ضماعة/نتليمان مسلم احلرل .ط( 4د.م) دار ييبة للنعر والاوزع

1997م.

 معاني الرر ن .اليراء أبو زكرعا حيي ب زعاد (ت207 :هــ) .لريـق :أمحـد
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عونتم الن اوي /حممـد علـي الن ـار /عبـد الياـاح إساعيـ العـل  .ط 3موـر دار
املورعة للاأليم والرتاة (د.ت).
 معــان الرــر ن  .ا صي ـ ا ونتــط أبــو احلس ـ اجملايــعي (ت215 :هـــ).
لريق :هدش حممود مراعة .ط 1الراهرس مكابة اخلاجني 1990م.
 معــاني الرــر ن .الناــاس أبــو جعيــر أمحــد ب ـ حممــد ب ـ إساعي ـ

(ت:

338هـ) .لريق :حممد علي الوابوني .ط 1مكة املكرمة جامعة أم الررش 1988م.
 معاني الرر ن وإعرابا  .الزجاا أبو إنتاا إبراهيم ب نته

(ت311 :هـ).

لريق :عبد اجللي عبده يل  .ط 1باوت عامل الكاب 1988م.
 معرت ك ا مران يف إع از الرر ن .الستيويي جلل الدع عبد الرمح ب أبـي
بكــر (ت911 :هـــ) .ضــبلا وصــااا وكاــب ،هارنتــا :أمحــد ا ـ الــدع  .ط1
باوت – لبنان دار الكاب العلمية 1988م.
 مع ــم ةيــا الرــر ن عــرب الاــارعخ .حميسـ
1422هـ) .ط 1باوت دار اجلي

حممــد حممــد حممــد نتــامل (ت:

1992م.

 املع م امليو يف يواهد العربية .ععروب إميـ بـدع ععرـوب .ط( 1د.م)
دار الكاب العلمية 1996م.
 معر،ة الرراء الكبار عل اللبرات وا عوار .الذه

ا

الدع أبـو عبـد

اهلل حممــد ب ـ أمحــد ب ـ عثمــان (ت748 :هـــ) .ط 1بــاوت -لبنــان دار الكاــب
العلمية 1997م.
 مغين اللبيب عـ كاب ا عارعب .اب هعام أبو حممـد عبد اهلل اـال الـدع
ا نوـــاري (ت761 :هـــ) .لريــق :حممــد حمــي الــدع عبــد احلميــد .ط 3صــيدا -
باوت املكابة العورعة 2003م.
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 مياويو الغيبأ الايسا الكبا "ويسا الرازي"، .خر الدع الرازي أبو عبد اهلل
حممد ب عمر ب احلسـ بـ احلسـني الايمـي (ت606 :هــ) .ط 3بـاوت دار إةيـاء
الرتال العربي 1420هـ.
 ميااح العلـوم .السـكاكي أبـو ععرـوب عونتـم بـ أبـي بكـر بـ حممـد (ت:
626هـ) .ضبلا وكاب هوامعا وعلـق عليـا :نعـيم زرزور .ط 2بـاوت -لبنـان دار
الكاب العلمية 1987م.
 امليو يف صنعة اإلعراب .الزخمعري جار اهلل أبـو الرانتـم حممـود بـ عمـر
(ت538 :هـ) .لريق :علي بو ملام .ط 1باوت مكابة اهللل 1993م.
 املراصد الناوعة يف يرح يـواهد يـروح ا لييـة املعـهور بــ «يـرح العـواهد
الكربش» .العيين بدر الدع حممود ب أمحد ب مونت

(ت 855 :هــ) .لريـق :علـي

حممد ،اصر وأمحد حممد وو،يق السوداني وعبد العزعز حممد ،ـاصر .ط 1الرـاهرس -
اهورعة مور العربية دار السلم لللباعة والنعر والاوزع والرتاة 2010م.
 مراعي

اللغة .اب ،ارس أبو احلسني أمحد ب زكرعا (ت395 :ه) .لريق:

عبد السلم حممد هارون( .د.ط) (د.م) دار اليكر 1979م.
 املراالب .املربِّد أبو العباس حممد ب عزعد (ت285 :هـ) .لريق :حممد عبـد
اخلالق عاليمة( .د.ط) باوت عامل الكاب (د.ت).
 املناخب م غرعـب كـلم العـرب .كـراع النمـ

أبـو احلسـ علـي بـ احلسـ

اهلنــاري ا زدي (ت :بعــد 309هـــ) .لريــق :حممــد بــ أمحــد العمــري .ط 1مكــة
املكرمة جامعة أم الررش (معهد الباول العلمية وإةياء الرتال اإلنتلمي) 1989م.
 املنوم صب جين يرح كااب الاورعم بي عثمان املازني .اب جين أبو
الياو عثمان املوصلي (ت392 :هـ) .ط( 1د.م) دار إةياء الرتال الردعم 1954م.
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 املونتوعة الرر نية .ا بياري إبراهيم ب إساعي
(د.م) مؤنتسة نت

(ت1414 :هــ)( .د.ط)

العرب 1405هـ.

 مونتوعة كعاف اصللةات الينون والعلوم .الاهـانوي حممـد بـ علـي ابـ
الراضي (ت :بعد 1158هـ) .وردعم وإيراف ومراجعة :ر،يـق الع ـم لريـق :علـي
دةروا نر النل اليارنتي إىل العربية :عبد اهلل اخلالدي الرتاة ا جنبيـة :جـورا
زعناني .ط 1باوت مكابة لبنان نايرون 1996م.
 ناــارج اليكــر يف الناــو .الستـهَيلي أبــو الرانتــم عبــد الــرمح بـ عبــد اهلل بـ
أمحد (ت581 :هـ) .لريق :عادل أمحد عبد املوجـود وعلـي حممـد معـو  .ط1
باوت دار الكاب العلمية 1992م.
 الن وم الزاهرس يف ملو ك مور والراهرس .أبو احملانت

عونتم ب وغري بردي ب

عبد اهلل (ت874 :هـ)( .د.ط) مور وزارس الثرا،ة واإلرياد الرومي دار الكاب.
 الناو الوايف .ةس  :عباس .ط( 15د.م) دار املعارف 2004م.
 نسب مرع  .الزباي أبو عبد اهلل موعب ب عبد اهلل ب موعب ب نابت ب
عبد اهلل ب الزبا (ت236 :هـ) .لريق :لييي برو،نسال .ط 3الراهرس دار املعارف
(د.ت).
 النعر يف الرراءات الععر .اب اجلزري ا الدع أبو اخلا حممد ب حممد ب
عونتـم (ت 833 :هــ) .أيـرف علـ ووــاياا ومراجعاـا للمـرس ا صـاس :علـي حممــد
الالباع .باوت -لبنان دار الكاب العلمية.
 نيــو الليــب مـ غوـ ا نــدل

الرييــب وذكـ ر وزعرهــا لســان الــدع بـ

اخلليــب .املرــري يــهاب الــدع أمحــد بـ حممــد الالمســاني (ت1041 :هـــ) .لريــق:
إةسان عباس .اجلزء 2ط 1باوت  -لبنان دار صادر 1997م.
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 النكت الدالة عل البيان يف أنواع العلوم وا ةكام .الرواب أمحد حممد ب
علي ال َكرَجي (ت :حنو 360هـ) .لريق اجلـزء  :4يـاع بـ عبـده بـ يـاع ا سـري.
ط( 1د.م) دار الريم /دار اب عيان 2003م.
 النكت يف ويسا كااب نتيبوعا العنامري (أبو احل اا عونتـم بـ نتـليمان
ا علــم) (ت476 :هـــ) .درانتــة ولريــق :ريــيد بلابيــب( .د.ط) اململكــة املغربيــة
1999م.
 النكت والعيون " ويسا املاوردي" .املاوردي :أبو احلس علي ب حممد (ت:
450هـ) .لريق :السيد اب عبد املروود ب عبد الـرةيم( .د.ط) بـاوت -لبنـان دار
الكاب العلمية (د.ت).
 نكث اهلميان يف نكت العميان .الويدي صلح الدع صلي ب أعبك ب عبد
اهلل (املاو764 : ،هـ) .علق عليا ووضـ ةوايـيا :موـلي عبـد الرـادر علـا .ط1
باوت -لبنان دار الكاب العلمية 2007م.
 الواضو يف علوم الرر ن .البغا مولي دعب /مساو حمي الدع دعب .ط2
(د.م) دار الكلم الليب /دمعق دار العلوم اإلنسانية 1998م.
 الــوايف بالو،يــات .الوــيدي صــلح الــدع صليــ بــ أعبــك بــ عبــد اهلل
(املاــو764 : ،هـــ) .لريــق :أمحــد ا رنــاؤوط ووركــي موــلي ( .د.ط) بــاوت دار
إةياء الرتال 2000م.
 الوايف يف يرح العايبية يف الرراءات السب  .الراضي عبد اليااح ب عبد الغين
ب حممد (ت1403 :هـ) .ط 4جدس مكابة السوادي للاوزع

1992م.

 الونتيط يف ويسا الرر ن اجمليد "الايسا الونتيط" .الواةدي أبو احلس علي
ب ـ أمحــد النيســابوري (ت468 :هـــ) .لريــق ووعليــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود
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و صــرون مدمــا ومر ــا :عبــد احلــي اليرمــاوي .ط 1بــاوت -لبنــان دار الكاــب
العلمية 1994م.
 اهلداعة إىل بلوغ النهاعة يف علم معاني الرر ن وويساه وأةكاما وا م
،نون علوما .مكـي أبـو حممـد مكـي بـ أبـي يالـب الريسـي (ت437 :هــ) .لريـق:
جمموعة رنتار جامعيـة بكليـة الدرانتـات العليـا والباـث العلمـي  -جامعـة العـارمة
بإيراف :العاهد البوييخي .ط 1جامعة العارمة جمموعة حبول الكاـاب والسـنة -
كلية العرععة والدرانتات اإلنتلمية 2008م.
 هم اهلوام يف يرح ا اجلـوام  .الستيويي جـلل الــدع عبــد الـرمح
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The Arguments and the Syntactic Instructions of Ibn Abbas in Tafseer Albahr
Almuheet, a Descriptive and Analytical Study
Dr. Atef Taleb Al Rfou’
Al-Imam Mohammad Ibn Saud University
Department of Grammar, Morphology and Philology
College of Arabic Language
Abstract:
This study is concerned with the Holy Quran which is the greatest and most
honorable book among all the scriptures for Muslims. This study aims at
revealing and clarifying the arguments and the syntactic instructions of Ibn
Abbas, the encyclopedic scholar who was called the interpreter of the Holy
Quran and who was also called the scholar of the Islamic nation, in the
explanatory book of Tafseer Albahr Almuheet, which is one of the best books in
this field written, by Abi Hayyan Al Andalusi.
The study seeks to collect the arguments and the syntactic instructions of
Ibn Abbas depending on what Abu Hayyan Al Andalusi included in his book,
Tafseer Albahr Almuheet. This study also seeks to deeply analyze these
arguments and syntactic instructions by exploring the arguments of most
scholars, grammarians, linguists as well as interpreters, who either agreed with
Ibn Abbas or disagreed with him, to evaluate all of these arguments to find out
the right one in accordance with the adopted precise rules.
The approach of the study is descriptive and analytical in reviewing the
arguments of Ibn Abbas in Tafseer Albahr Almuheet. The approach also
highlights exploring the arguments and opinions of scholars for each argument
depending on the interpretation books of the Holy Quran and other related
linguistic and grammar references. The arguments were ordered in accordance
with their occurrence in Alfiat ibn Malik.
The study came to many important findings. The most important of these
findings is that these arguments and syntactic instructions highly indicated that
Ibn Abbas had the sense of a linguist and of a grammarian as well. They also
indicated how aware he was in grammar and the syntax of Arabic language. This
can be regarded as the first initiative of setting off the syntax of the Arabic
language. The syntactic instructions of Ibn Abbas were followed and quoted by
the famous linguists and grammarians such as Al Khalil, Al Kesa’i, Al Fara’, and
Al Nahhas.
Keywords: Ibn Abbas, syntactic instructions, Tafseer Albahr Almuheet
Keywords: supplication, response, proportionality of words and meaning,
Quranic nazm.
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البـِنية املــَوضُوعاتـيـة
ك الْ ِغنَى)
َف الْفَقْرِ ،مُشْتَرَ ُ
يف قصيدة حامت الطائي (وَإِنِّ ْي لَع ُّ
يف ضوء إجراء :التَّشاكُل والتَّبايُن السِّيميائي

د .اجلوهرة بنت خبيت آل جِهجاه
قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي  -كلية اللغة العربية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

البـِنية املــَوضُوعاتـيـة
يف قصيدة حامت الطائي ( َوإِنِّيْ لَ َعفُّ الْفَ ْقرِ ،مُشْ َت َركُ الْغِنَى)
يف ضوء إجراء :التَّشاكُل والتَّبايُن السِّيميائي
د .اجلوهرة بنت خبيت آل جِهجاه
قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي  -كلية اللغة العربية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث1439 /07 /22 :هـ

تاريخ قبول البحث1439 /09 /19:هـ

ملخص الدراسة:
تُعاجل هذه الدراسة حتليلَ التنظيم الددالل للتييادايف ق يدديدَ تَداتلم اليّداو ي نَِّْ د
لَعَفُّ الْفَقْر ،مُشَترَكُ الْ لغنَى) من ِّجهة ظدر النقدد اضوعدويات مُيدتعينةج اد جراش التشدا ل
ِّالتبايُن اليياياو يِّ .يد يَييات الدراسةُ التيياايف ْىل ثالثل ِّتدايفٍ مُتنامية؛ هد

تيادة

التيع درُّ  ،ثددم تياددة ال دداُقاِّمة ،ثددم تياددة التيعددال ؛ مددب حتليددل اددبلة التياددايف الفرييددة
الداُتواللدَ منها يلى ميتويايف الوي ِّالالِّي ِّ ،الذيايف ِّاآللدرِّ ،اضودور ِّالغيدا .
ِّيد ا تهت ْىل أني تياة اخلَو ه التياة الرويية ق هذه القديدَ؛ اليت ا ت تتندامى ق
البنية العايقةِّ ،تُوجيه اضوعويايف األلرى ِّما يُشلّلها مدن رمدو ع يلدى البنيدة اليدي ية
للنص؛ لتجعلها متااسللة.
الللاايف اضفتاتية تامت الياو  -البنية -اضوعوياتية -التشا ل -التباين -اليياياوية-تياة.

املقدمة:

احلمدُ هلل واهِبِ النِّعم ،والصالةُ والسالم على حم ّمدٍ بـ عدـدِ اهلل ،وعلـى
آله ،وصحده ،و َم تِدعَه إىل يوم الدي  .أمّا بعدُ:
فتتناول هذه الدّراسة حتديد التيمات املهيمنـة صصـيدة العـاعر الـاهلي
"حامت ب عدد اهلل ب سعد ب احلعـر ....الاـا ي الطحاـاني"( )1الـ مالعهـا
"وَإِنِّـي علعَـال القْعطقـرِ ،مُعـَترَغُ ا قل ِنَــى"( ،)2وذلــم مـ ــالل ا ليــات ا جرا يــة
للنطد املوضوعاتي ومْاهيمه ،وإجراء التّعاكل والتداي السيميا ي ومْاهيمه
خباصة أنّ تلم التيمات أو الدنيات املوضوعاتية وحـدة مسـتطلٌة "مـ العالصـات
الدا لية املتكوِّنة على أساس التدرل ....أي :وِحـدة مُزـََّّأة إىل أصسـام تُطـيم
تراباهــا عالصــاتٍ مُتدادَلعـةم مــك الكُـلّ الــذي تُعــكله"( ،)3وفـ َ "تنمــيمخ دا لــي
اص بها"( .)4وما يتصل مبْاهيم املصالحات املكوِّنة لعنوان الدِّراسة سيأتي
بيانُه التمهيد.
يكادُ شعر حامت الاا ي ال تُ ادره صراءتُـه مـ منمـور ِـرلِ الْاـر بـالكرم
الذاتي حيث يكون الكـرم ِرضاـا وهـدفما لذاتـه بوصـْه صيمـةم أ الصيّـةم عربيّـةم
عُليا( )5وإذ إنَّ ما وصْـُُ عليـه  -حـدود اٌّالعـي -مـ دراسـاتٍ ال يُ ـادر
( )1تاريخ مدينة دمع  ،اب عساكر ،دراسة وحتطي  :حمب الدي  ،أبي سعيد عمر ب
ِرامة العَمرويّ( .66/40 ،بتصرف).
( )2ديوان شـعر حـامت بـ عدـد اهلل الاـا ي وأ دـاره ،صـنعة :ميـى بـ مُـدرغ الاـا ي،
رواية :هعام ب حممد الكليب ،دراسة وحتطي  :د.عادل سليمان مجال.149- 147 ،
( )3صاموس مصالحات التحليل السيميا ي ،رشيد ب مالم( .197 ،بِنية)( .بتصرف).
( )4الساب .197 ،
( )5ينمر –على سديل املثال  :-الدالِة الععرية ديوان حـامت الاـا ي ،أ ـد أ ـد
السيد شتيوي ،جملة العلوم العربيـة وا نسـانية ،جامعـة الطصـيم ،السـعودية ،ا لـد ،7
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ذلم مك توصُّْي صصا دِ حامت الاـا يّ عنـد بعـل التلميحـات ال تُْـا ِر ُ
الْاـرَ بــالكرم مــك تعنيــا الدايــل أو الــمُعاكِس لــه علــى مســتوو امل ــمون،
وتُْـــارِ الـ ــمُداشَرة مســـتوو اخلاـــاا يُ ـــاف إىل ذلـ ـمع مـــا فتحـ ـهُ لـــي
()1
(ألـــسداس جُوليَـــان ِر ـــاس ) (Aljerdas Julien Greimas) (1917-
العــدد ،2فربايــر 2014م 768- 725 ،وبواعــث الصــرا( (داليّــة) حــامت الاــا ي،
شريا بعس أ د ،جذور ،النادي األدبي الثطا جبدّة ،السعودية ،ا لد  ،3الَّء ،6
سدتمرب 2001م 226- 211 ،وحامت الاـا ي :حياتـه وشـعره ،حـامت بعـس إبـراهيم،
إشراف :با بكر الَّولي عثمان ،رسالة ماجستس خماوّة ،كلية الل ة العربية ،جامعة أم
درمان ،السـودان2000 ،م وحـ ول كـرم حـامت الاـا ي :دراسـة صصـيدة ،ف ـل بـ
عمّار العمـاري ،الـدارة ،السـعودية ،ا لـد  ،17العـدد  ،4مـارس 1992م- 162 ،
 182والصورة الْنية شعر حامت الاا ي :مادة تعكيلها وتدا ل احلواس فيها ،حس
كاتب ،جملة العلوم ا نسـانية ،الَّا ـر ،العـدد  ،12ديسـمرب 1999م195- 185 ،
وظاهرة العذل شعر حامت الاا ي ،د.علي أبو زيد ،جملة جامعة دمع  ،سوريا ،ا لد
 ،18العــدد 2002 ،1م 97- 83 ،وظــواهر أســلوبية شــعر حــامت الاــا ي ،خمتــار
عاية عدد العَّيـَّ ،جملـة كليـة ا داا ،جامعـة املنصـورة ،مصـر ،العـدد  ،45أِسـاس
2009م 156- 1 ،وفلســْة الُــود عنــد حــامت الاــا ي شــعره ،حممــد حس ـ عدــد
اللايــا علــي ،حوليــة كليــة الدراســات ا ســالمية والعربيــة بالطــاهرة ،جامعــة األزهــر،
مصــر ،العــدد 1991 ،9م 227- 181 ،ومكــارم األ ــال

شــعر حــامت الاــا ي:

رؤية بالِية ،أ د حس علي حممد ،جملة جامعة ّيدة لآلداا والعلوم ا نسانية ،كلية
ا داا والعلــوم ا نســانية ،جامعــة ّيدــة ،الســعودية ،ا لــد  ،2العــدد 2013 ،4م،
.490- 433
( )1ختتلـــا كتابـــة النلطٌـــاد ،والدـــاحثم ،والــــ ُم جِمم الســـم ( )Greimasإذ يُكتَـــب:
صر ــاس ،وجر ــاس ،وِر ــاس ،وكر ــاس ،وكر ــاص وســأعتمد مــا هــو أِلْــة
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ا القْعطقرِ ،مُعتَرَ ُغ الق ِنَى)
الدِـنية املــَوضُوعاتـيـة صصيدة حامت الاا ي (وَإِنِّي لععَ ل
ضوء إجراء :التَّعاكُل والتَّدايُ السِّيميا ي
د .الوهرة بنُ خبيُ آل جِهزاه

1992م)و(جَـاغ فُــونتنيي) (Jacques Fontanille) (1948م -حتــى ا ن)
حتليلــهما الســيميا يّ للدُاــل ،ومُتعــاكالتِه ،ومُدايِناتــه بوصــْهِ واح ـداا مــ
األهواء ال ّاِاة على اخلاـاا وفيـه( )1وإذ إنّ هـذا كُلَّـه نطـل رؤيـ املعـتَّتة
لإلشكاليّة م احلسة إجياد ث رةٍ ال ا دالالت ااا الذات العـاعرة
صصـــا د حـــامت إىل التعـــابُم حـــول الدحـــث عـ ـ جمموعـ ـةِ إجابـــاتٍ لـــدعل
تساؤالتي ال منها:
/ 1مــــــا أبــــــرز الدنيــــــات التعدسيــــــة الــــــ ترمــــــَّ إىل الوحــــــدات
التيمية()2والعَوامِل( )3األثر األدبي( )4الـمَدروس؟

الكُتب ثدُ املصادر واملراجك وا حـاالت ،و النصـوص الــمُطتدسَة ،و ِـس ذلـم
سأعتمد االسم حبرف ال َم (ِر اس) ألنه األِلب كتابته.
( )1ينمر :سيميا يات األهواء :م حاالت األشياء إىل حـاالت الـنّْس( ،ألـسداس ..
ِر اس) وَ(جَاغ فُونتنيي) ،ترمجة :سعيد بنـﮝـراد.195 - 159 ،
()2نِسـدة إىل التِّيمـة ( )Themeأي :املوضــو( مبْهومـه النطــد املوضـوعاتي ،وســيأتي
تديينُه التمهيد .وصد ف ّلُُ استعمال (تيمة) كما صنك الدكتور /يد حلمداني حيث
هي صي ة مُعرَّبـة دالٌـة علـى مْهـوم (املوضـو() النطـد الــمَوضوعاتي حتـى ال طـتل
مبْهوم املوضو( التطليدي الدّالّ على الْكرة .يُنمر :سحر املوضو(،

يـد حلمـداني،

( ،29احلاشية )* :وَمعزم املصالحات العربية الل ة واألدا ،جمدي وهدة وَكامل
املهندس( .396 ،املوضو().
()3مجك (عامِل) ،ويُطصَد به العاصية الْاعِلة االصاالح السيميا ي األدبي .ينمـر:
صاموس مصالحات التحليل السيميا ي ،رشيد ب مالم( .16- 15 ،عامِل).
( )4يُطصَد به العمَل األدبي ،ولكنه يدلّ على عملية التَّطٌْي ملؤشرات التزربة ال يُعدّر
م

ال يتّسم بالوحدة الع وية ،وتَعدلد
الهلا األنا املدد( ع رؤيته للوجود تعدساا مُتايَّ م
جملة العلوم العربية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

209

/2ما أبرز الوحدات التيمية الر يسة املنتعرة فيه؟
/3ما أنوا( العالصات الطا مة بم التيمات ضوء التّعاكل والتّداُي ()1؟
()2
 /4أيّ املواضك تتعطٌـد العالصـات بـم ذات املدـد( (أو الـذات املددعـة)
وا ر ال َرِيم( )3فيه؟
 /5أيّ املواضِك يتكثَّا توليد التيمات األثر األدبي الـمَدروس؟
/6ما التيمة املهيمنة على ااا ذات املدد( فيه؟
/7ما أثر التعاكالت والتدايُنات حتولالت الذات وا ر فيه؟
أمــا مــا يتعل ـ بطصــيدة حــامت الاــا ي موضــو( الدراســة ،ف ـ ني اعتمــدتُ
روايتها املذكورة نساة ديوانِ حامت الاـا ي بتحطيـ د.عـادل سـليمان مجـال
مرا ِكَِّه .يُنمعر :مد ل إىل املناهج النطدية التحليل األدبي( ،دانيال بارجاس) (

Daniel

 )Bergezوآ رون ،ترمجة :د.الصاد ب الناعس ب الصاد صسومة.241- 237 ،
( )1سيأتي تديمُ مْهومَيهما التمهيد.
ي بنـاءا
( )2هو مُؤلا النص ،الـمُتلْظ به ،واملُوجِّه لرؤية العامل فيه أي :حـامت الاٌـا ّ
على ا شارات املرجعية دا ل النص .يُنمر :مد ل إىل مناهج النطد األدبـي( ،دانييـل
برجيَّ) ( )Daniel Bergezوآ رون ،ترمجة :د.رضوان ظاظـا ( .101- 99 ،بعـل
املواضِك استعنُُ ب مجة د.الصاد ب الناعس ب الصاد صسومة للكتاا نْسه بسدب
متثيل صي ة ال مجة العربيّة للمطصود الذي أستهدِفُه).
( )3أصصد بـ(ا

ر) العاصـيات األ ـرو ِـس الـذات املدـد( ،وِـس (ا

أي :تلم ال مل تك معادِيةم أو مُعارِضَةم للذات املدد( .وأمّا (ا

ـر ال َـرِيم)

ر ال َرِيم) ،فأصصد به

العاصية الـمُ ايِرة للذات املدد( تلم ال كانُ مُعتَدِيةم عليه ،جتذبه إىل حيِّـَّ االفتطـار
والتوتر ،ومُعارِضـ مة لـه ،تصـنك احلـواجَّ ّريطـه ،وَتحُـول دون حتطيـ ِاياتـه .يُنمـر:
صاموس مصالحات التحليل السيميا ي ،رشيد ب مالم ،18 ،وَ.124
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ا القْعطقرِ ،مُعتَرَ ُغ الق ِنَى)
الدِـنية املــَوضُوعاتـيـة صصيدة حامت الاا ي (وَإِنِّي لععَ ل
ضوء إجراء :التَّعاكُل والتَّدايُ السِّيميا ي
د .الوهرة بنُ خبيُ آل جِهزاه

ّدعته الثانية م صنعة :ميى ب مُدرغ الاـا ي ،وروايـة :هعـام بـ حممـد
الكليب (ت204هـ) وصد كان د.عادل سليمان مجال صـد أصـدر ّدعـة ديـوان
حامت الاا ي األوىل عام 1975م ،تلته الادعة الثانية عام 1990م ،وصـد نسـخ
احملططــون التــالون  -كمــا ذكــر مطالــه املْصَّــل -عملعــه بأصســامه ،وهوامعــه،
وفهارسه دون ا شارة إليه ألدتة( !)1وصد ذكر الادعـات املتسلسـلة للـديوان مـ
صدله ابتداءا م ّدعة رز اهلل حسّون (1241هـ 1298-هــ) عـام 1289هــ،
وما تالها م ّدعات حمططم عـرا ومستعـرصم انتهـاءا بادعـة عدـد الـر
املصااوي عام 2005م( ،)2وصد علٌ د.عـادل سـليمان مجـال علـى الادعـات
بطوله" :وكلّ الادعات ال ظهرت بعد ّدعـة حسّـون  -ـال ّدعـة املستعـر
السويســــري (فريــــدريم شــــولتهس) (Friedrich Schulthess) (1868-
1922م)(ّ - )3دعات ِس علمية ،ال صيمة هلا اهتدم فيها (حمطٌطُوها) أعمـالَ
َم سدطهم ،واعتمدت مجيعاا على ّدعـة حسّـون"( !)4وصـد بـرز الدراسـة
الــ تطــدّمُ مــنَ الـــديوان عنايـــة د.عـــادل ســـليمان مجـــال بســـند الـــديوان
مُحلَّ ـالم( ،)5واألمانــة العلميــة بــذكر النلسَــخ املادوعــة للــديوان صدــل ّدعتــه(،)6

( )1ينمر :ديوانان علم الساو ،عادل سليمان مجال ،93- 92 ،و.168- 151
( )2ينمر :الساب .151- 148 ،
( )3ينمر :موسوعة املستعرصم ،د.عدد الر

بدوي.379 ،

( )4ديوانان علم الساو ،عادل سليمان مجال( .151 ،بتصرف).
( )5ينمــر :ديــوان شــعر حــامت ب ـ عدــد اهلل الاــا ي وأ دــاره ،دراســة وحتطي ـ  :د.عــادل
سليمان مجال.114- 107 ،
( )6ينمر :الساب .127- 124 ،
جملة العلوم العربية
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وتديم عمله التحطي (.)1
التيمــات ،واعتمــدتُ إجــراء التعــاكل والتدــاُي الســيميا ي ملراصدــة تولُّــد
التيمــات ،وتواتراتهــا ،وحركــات انتعــارها ،وتطاّعهــا ،وختالُْهــا المــاهرة
وال ــمنية ومبــا أنّ النطــد املوضــوعاتي يُعنــى بدراسةشــكل امل ــمون أي:
كيا يتعكٌل املعنى األثر األدبي م زاوية املنهزية( ،)2فالسيميا ية ال تُهمـل
مســتوو التعدس/شــكل التعــدس مبــا فيــه مــ كلمــاتٍ ،وجُمــلخ ،وبِناــى ويّــةٍ
وأسلوبيّةٍ ،حم ينصب اهتمامها على دراسـة م ـمون العـكل املسـتوو
الســاحي حيــث املركٌدــة الســردية واملركٌدــة اخلِاابيــة اللٌتــان تُــربزان الــذات،
وا ــر ،واملوضــو( الــذي تتع ـكٌل العالصــات حولعــه ...وتــدرس م ــمون
امل ون حيث الدنية العميطة ومنمومة العالصات واألنسـا الـ خت ـك هلـا
العناصــر بهــدف الوصــول إىل املعنــى بتزلياتــه املاتلْــة( )3إذ إنّ "النمريــة
السيميا ية نمرية داللية األساس ،تستهدف بناء مناذ .صادرة على إبراز ُنمُـم
إنتا .اخلِااا ،ال الُملة مبْردها"( )4كمـا "تسـتهدف الكعـا عمّـا يند ـي أن
يكون ،وال تطتصر  -فط  -على ما هو كا ٌ العامل"(.)5

( )1ينمر :الساب .128- 127 ،
( )2ينمر :املنهج املوضوعي ،د.عدد الكريم حس .97- 93 ،
( )3ينمـــر :الســـيميا ية :األصـــول والطواعـــد والتـــاريخ( ،آن إينـــو) (Henault

)Anne

وآ ـــرون ،ترمجـــة رشـــيد بــ مالـــم ،129- 125 ،و 242- 229وَ األُســـس
النمرية لالجتاه السيميا ي ،حممد ناصر العزيمي.141- 136 ،
( )4األُسس النمرية لالجتاه السيميا ي ،حممد ناصر العزيمي.134 ،
( )5دروس السيميا يات ،د.حنون مدارغ ،ص.78
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ضـــوء مـــا ســـد  ،بُنيـــُ اٌـــة الدحـــث علـــى أن يعـــمل التمهيـــد:
/1املصــــــالحات واملْــــــاهيم الر يســــــة وهــــــي :النطــــــد املوضــــــوعاتي،
واملوضـــو(/التيمة ،والتعـــاكل والتدـــايُ الســـيميا ية ،والعالصـــة بينهمـــا،
ووظا ْهما /2 .اـوات التحليـل املوضـوعاتية/3 .الـنصّ األدبـي الــمَدروس.
وجاء بعده توّئة بالدنيات التعدسية املهيمنة مبا فيها م بناى صرمةٍ وضِمنيّة
تالها املدحث األول بعنوان :تيمة التّعـرلف ثـم املدحـث الثـاني بعنـوان :تيمـة
الـمُطاومة ثم املدحث الثالث بعنوان :تيمة التّعـالِي وتلتـهُ اخلامتـة ،ثـم ثدـُ
املصادر واملراجك.
وأرجو أن تْتح هذه احملاولة النطديـة صـراءاتٍ م ـمونيّةم خمتلْـةم لعـعر حـامت
الاا يّ.

* * *
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متهيد:

/ 1املصالحات واملْاهيم الر يسة:
أ/النطد املوضوعاتيّ (:)Thematic Criticism
عُـــــرف هـــــذا النطـــــد بتســـــمياتٍ/ترمجاتٍ خمتلْـــــة منهـــــا :النطـــــد
املوضــوعاتي،والنطد التيمــاتي(،)1والنطــد ال ــمَوضوعيّ( ،)2والنطــد المــاهراتي
()3
( ، )Phenomenological Criticismوالنطـــــد الـــ ــزَذرِي ( Radical
 ،)4()Criticismوالنطــد ال ــمَدارِيَ/العلمولي (،)5()Totalitarian Criticism
ضيّ(.)6
والنطد ال َر ِ
وصــد ا ـ تُ مصــالح (النطــد ال ــمَوضُوعاتيّ) دون ِــسه ألنّ ـهُ أكثرهــا
استعماالم ،وألنّه األصرا إىل متثيـل املْهـوم اخلـاص باملصـالح النطـدي األدبـي
( ،)Thematic Criticismوال طــتل ب ــسه و -علــى ســديل املثــال  -إن
استُعمل الوصا على أنّه (املوضوعيّ) ف نه طتل بداللة املوضـوعية الـ
( )1ينمر :سحر املوضو( ،د .يد حلمداني ،49 ،و 52ومعزم املصالحات األدبية
املعاصرة ،د.سعيد علوش( .56 ،التّيم) و (التّيميّة).
( )2ينمر :املنهج املوضوعي ،د.عدد الكريم حس  9 ،وما بعدها.
( )3ينمر :سحر املوضو( ،د .يد حلمداني .52 ،وصد جعلـُُ املصـلح املطابـل للعربـي
با جنليَّية بدالم م الْرنسية الـمُعتمدة لدو د.حلمداني ألنين ال أُحسنها ،وأريد توحيد
ل ة املصالح األجنيب الدراسة.
( )4ينمر :الساب .52 ،
( )5ينمر :الساب  ،52 ،والتْكس الديين ،أ.د.صا ح اهلادي ب رم ان.216 ،
( )6ينمر :مد ل إىل املناهج النطدية التحليل األدبـي( ،دانيـال بارجـاس) وآ ـرون،
ترمجة :د.الصاد ب الناعس ب الصاد صسومة.209- 211 ،
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هي مطابل الذّاتيّة! كما ك أن طتل املصالح ب مجتِه إىل (النطـد ال َرَضِـيّ)
مك مْهوم التّ ـريل ( )The Matisationعلـم ال ٌل ـة النّصّـيّ ،ومعنـاهُ بعيـدٌ
ع التّيمة( ، )1أو طـتل مبْهـوم األِـرال العـعرية العربيـة التطليديـة .حـم
ا تُ مصالح (تيمة) للتعـدس عـ املوضـو( بداللتـه النطـد املوضـوعاتي
بعيداا ع استعمال مصالح (موضو().
م ـ أبــرز النطٌــاد املم ـثّلم للنطــد املوضــوعاتيّ وفلســْتهِ :اســتون باشــالر
(Bachelard) (1884-1962

Gastonم) ،و(ألدـار ِب ـم) (

)Albert Beguin

(1901-1957م) ،و(مرسال رِ ون) (Marcel Raymond) (1897-1981م))،
و(جُور .بُولي) (Georges Poulet) (1902-1991م) ،و(جَان رُوسّي) ( Jean
(1910-2002
(1920

)Roussetم) ،و(جَــان ستاروبنســكي) (

)Jean Starobinski

-حتى ا ن) ،وصاحب االجتـاه النْسـي املوضـوعاتية (جَـان -بِيـار

رِيتعار) (( )- 1922Jean-Pierre Richard)(2حتى ا ن).
يُعنى النطد املوضوعاتيّ بتتدلك العدكات الدّاللية ال تنعأ بواسـاة إدراغ
األنا املدـد( حلمـةٍ زمن يّـةٍ معيّنـةٍ مـ

ـالل اخليـال حيـثُ ت ابَـ الـدّالالتُ

الـــ مُتلوِّنة عُمــ األثــر األدبــي ،وختتْــي التناص ــات فيمــا بينهــا ،ويــَّول
التّْكُّم الذي ملّ حملٌه االنسزام ،والتماسم حتُ مِهاد تيمةٍ كُـرباو مهيمنـةٍ
( )1ينمر :لسانيات النص ،حممد اٌابي ،295- 293 ،و.410
( )2ينمر :سحر املوضـو( ،د .يـد حلمـداني 30- 29 ،ومـد ل إىل منـاهج النطـد
األدبي( ،دانييل برجيَّ)وآ رون ،ترمجـة :د.رضـوان ظاظـا 96- 95 ،ومـد ل إىل
املناهج النطدية التحليل األدبي( ،دانيال بارجاس) وآ رون ،ترمجة :د.الصـاد ابـ
الناعس ب الصاد صسومة ،212- 214 ،و.286- 275
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()1

شاملةٍ لدالالت النص األدبي الص رو

إذ إنّ املوضوعاتيّة تتزـاوز الْصـل

التطليــدي الـــنص األدبــي بـــم العّــكل وامل ـــمون ألنّ جتربــة الكتابـــة
موضــو(خ أدبــي هــي جتربــة مجاليّــة ذاتيّــة ،يَلت ـَِّم فيهــا األنــا ال ــمُدد( بالعــكل
وامل مون معاا األسلوا هو نمرةُ األنا املدد( إىل املوضو( نْسه(.)2
وستطوم هذه الدراسة على املوضوعاتيّة التأويلية ،وليسُ الوصْية ،كمـا
ف ـرّ بينهمــا (ريتعــار) فالتأويليــة يتزــاوز فيهــا الطــارف عمليّــات الوصــا
للمعـــــاني والتيمـــــات املوجـــــودة ليُعنَـــــى بتَكـــــثس املعنَـــــى والتوسلـــــك
املوضو(/التيمة(.)3
ا/املوضو(/التّيمة (:)Theme
املوضو(/التّيمة/العذر/ال ــمَدار عنــد (ريتعــار) يعــين  -م ـ ضــم مــا
يعين عنده وعند ِسه م املوضوعاتيم  -أنّهُ "إحدو الُدؤَر ال ينمـر منهـا
املدــد( إىل الوُجــود وهــو كــذلم إحــدو الوحــدات الدّالليــة ذات الْاعليــة
الدّالليــة التّاييليــة ال ــمُتميَِّّة ،والنّافِــذة ال ـ منهــا ينمــر املدــد( إىل الكلمــة

( )1ينمر :سحر املوضو( ،د .يد حلمداني 43- 42 ،ومد ل إىل املنـاهج النطديـة
التحليـل األدبـي( ،دانيــال بارجـاس) وآ ــرون ،ترمجـة :د.الصـاد بـ النـاعس بـ
الصـاد صسـومة 237- 236 ،ومعزـم املصـالحات األدبيـة( ،ﭘـــول أرون) (
 )Aronوآ رون ،ترمجة :د.حممد

Paul

ود( .1147 ،املوضوعاتي -النطد).

( )2ينمر :التْكس الدَيينّ ،أ.د.صـا ح بـ اهلـادي رم ـان 218- 216 ،ومـد ل إىل
املناهج النطدية التحليل األدبي( ،دانيال بارجاس) وآ ـرون ،ترمجـة :د.الصـاد بـ
الناعس ب الصاد صسومة.221 ،
( )3ينمر :التْكس الدَيينّ ،أ.د.صا ح ب اهلادي رم ان.221 ،
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األدبية ،ومـا تت ـمّنه مـ وحـداتٍ معنويّـةٍ جَُّ يّـة"( .)1إنّ التيمـة هـي "الوِحـدة
الدّاللية للنص"(.)2
التيمة حدسٌ بالوُجود/العالعم ،ثّل زاويـةم مُ ـيئةم دراغ الوُجود/العـالعم
م الهلا حلمةٍ معيّنة( )3فهي م إنتا .الـذات الطار ـة أكثـر منهـا ا تيـاراا
َعمداا م األنا املدد(( .)4والتّيمات  -املْهـوم السـيميا ي  -ليسـُ مُداشِـرةم
ُمت َّ
ملموسَـةم ظــاهرةم بــذاتها علــى ســاح األثــر األدبــي ،وإمنــا هــي رمَّيّــة مَلموســة
بواساة أحاسيس الذّات الطار ة مـ ـالل تتدلـك ا شـارات الـ تُزسّـدها،
وتُحيل إليها(.)5
( )1عامل ماالرمي الععريّ (( ،)L’ Univers Imaginaire de Malarméجـان -بيـار ريتعـار)،
 110نطالم ع  :التْكس الديينّ ،أ.د.صا ح ب اهلادي رم ان.221- 220 ،
( )2املصـــالحات املْـــاتيح لتحليـــل اخلاـــاا( ،دُومينيـــم مـــان ونو) (

Dominique

 ،)Mangonoترمجة :حممد ميات ( .130 ،املوضو().
( )3ينمــر :الــتْكس الدَــيينّ ،أ.د.صــا ح ب ـ اهلــادي رم ــان ،218- 216 ،و- 225
 ،226و 229ومد ل إىل مناهج النطـد األدبـي( ،دانييـل برجيـَّ) وآ ـرون ،ترمجـة:
د.رضوان ظاظا 113- 112 ،ومد ل إىل املناهج النطدية التحليل األدبي( ،دانيال
بارجــاس) وآ ــرون ،ترمجــة :د.الصــاد ب ـ النــاعس ب ـ الصــاد صســومة- 223 ،
 ،225و.242- 241
( )4ينمر :التْكس الدَينِيّ ،أ.د.صا ح ب اهلادي رم ان.230 ،
()5

see: Key Terms in Semiotics, Bronwen Martin and Felizitas Ringham, pp.

.)200-201. (Theme and Rheme
ينمر :املصالحات املْاتيح( ،برونوي مارت ) وَ(فيليَّيتاس رين ام) ،ص.201- 200
(التيمة والسِّمَة).
جملة العلوم العربية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

217

"إنّ صْة (مَوضُوعاتيّ) ال بـدّ أن تَعنِـي (مؤشِّـراتِ ح ـور التيمـة) ،بـدالم
مـ (التّكــراري) اخلــالص أو (ال ــمُتكرّر)"( .)1ليســُ الط ــية املِطــدار ،وإمنــا
تكم املسألة املنا الذي تتكرر م الله الصلور والرموز ألن ا حلاح
علـــى عنصـــر (تكـــرار) املوضـــو( -دون ِـــسه  -هـــو التصـــور التطليـــدي
للموضــو( وأمــا التص ـولر احلــديث ،ف نــه يُلِ ـحّ علــى ا حــاالت املتَّامنــة إىل
العكل واحملتوو معاا( .)2إنّ التيمة نسَـ ٌ مـ أنسـا االرتدـا ( )3الـ حتكُمهـا
جمموعـــة مـ ـ الطـــوانم مثـــل" :التعـــاكل والت ـــاد ،والثدـــات والتحـــول،
واالنْتاح واالن ال  ،واملداشَرة وال ِّمنية"(.)4
إنّ األنــا الــمُدد( يدتكــر نْسَــه مـ ــالل تلــم التّكــرارات ،وا حــاالت،
واالنتعــارات املوضــوعاتية ،ويتزــاوزُ بهــا ذاتَ ـهُ -أي اــا  -فهــي م ــامرة
منْـردة( )5واألنـا املوضـوعاتيّة ال تُرجَـكُ إىل الْـردِ التـارطي املؤلـا هلــذا ال

()1

The Routledge Dictionary of Literary Terms, Peter Childs and Roger Fowler,

.)p. 239. (Theme
معزــم رُوتلِيــد .للمصــالحات األدبيــة( ،بــي شــايلدز) وَ(روجــر فــاولر) ،ص.239
(التيمة).
(.see: ibid, p. 239)2
ينمر :الساب  ،ص.239
(.see: ibid, pp. 239-240)3
ينمر :الساب  ،ص.240- 239
( )4النطد املوضوعاتي ،د.سعيد علوش ،ص.13- 12
( )5ينمر :مد ل إىل مناهج النطد األدبي( ،دانييل برجيَّ) وآ رون ،ترمجة :د.رضوان
ظاظـــا 98 ،ومـــد ل إىل املنـــاهج النطديـــة التحليـــل األدبـــي( ،دانيـــال بارجـــاس)
وآ رون ،ترمجة :د.الصاد ب الناعس ب الصاد صسومة.221 ،
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يَستعمل النطٌاد املوضوعاتيلون لْظ (الكاتب) أو (األديب) دراساتهم وإمنـا
يستعملون( :األنا)( ،األنا املدد(/اخلالٌ )( ،الذّات)( ،الكا )(.)1
وهذا األنا املدـد( "يتأسـس عالصتـه بذاتـه ،وهـو يتحـدَّد بالعالصـة الـ
()2

ترباه مبا يُحي به"

هلذا يدطى النص األدبـي وهـو "تْـتلحٌ مُتـَّا ِم ٌ ِلدِنيـةٍ مـا،

ولِْكرخ ما ...مـَّيجٌ مـ شـكلخ وجتربـةٍ ،يت ـام مـ تَكولنِهمـا ووِالدتِهمـا"(،)3
وَ"كلّ صورةٍ ال تَستمدّ صِيمتَهـا مـ ذاتِهـا ،وإنّمـا تسـتمدّها مـ شـدكة املعنـى
ال بها تَنْتحُ ،أو بوساّتها تنتعر وتتوسّك"(.)4
/.التعاكل والتداي

السيميا ية:

كــان (ألــسداس جُوليــان ِر ــاس(( ))5

)Aljerdas Julien Greimas

(1917-1992م) أوَّل َم أد ل إجراء التعاكُل إىل حطل اللسانيات مَنطُوالم مـ

( )1ينمر :مد ل إىل املناهج النطدية التحليل األدبـي( ،دانيـال بارجـاس) وآ ـرون،
ترمجة :د.الصاد ب الناعس ب الصاد صسومة.225- 223 ،
( )2الساب .226 ،
( )3مــد ل إىل منــاهج النطــد األدبــي( ،دانييــل برجيــَّ) وآ ــرون ،ترمجــة :د.رضــوان
ظاظا.98 ،
( )4مد ل إىل املناهج النطدية التحليل األدبي( ،دانيال بارجاس) وآ رون ،ترمجة:
د.الصاد ب الناعس ب الصاد صسومة.264- 263 ،
( )5ختتلـــا كتابـــة النلطٌـــاد ،والدـــاحثم ،والــــ ُم جِمم الســـم ( )Greimasإذ يُكتَـــب:
ِر ــاس ،وصر ــاس ،وجر ــاس ،وكر ــاس ،وكر ــاص وســأعتمد مــا هــو أِلْــة
الكُتب ثدُ املصادر واملراجك وا حـاالت ،و النصـوص الــمُطتدسَة ،و ِـس ذلـم
سأعتمد االسم حبرف ال َم (ِر اس) ألنه األِلب كتابته.
جملة العلوم العربية
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حطلعــي الْيَّيــاء والكيميــاء( ،)1وهــو مصــالحٌ معــروفٌ حطلعــي الرياضــيات
واملعادن كذلم(.)2
:./1مْهوم التّعاكُل:
مصـــالح التعـــاكُل بالل ـــة الْرنســـية( ،)Isotopie( )3وبالل ـــة ا جنليَّيـــة
( .)4()Isotopyوصد صدّم (ِر اس) عدّة مْاهيم للتّعـاكُل ،وحتـدّيف مُعزمـه
()1

see: Semiotics and Language: An Analysis Dictionary, A. J. Greimas and J.

.)Courtés, translated to English by: Larry Crist and others, pp.163. (Isotopy
ينمر :السيميا ية والل ة :معزم حتليلي( ،أِ .. .ر اس) وَ(جُوزيا كُورتيس) ،ترمجه
إىل الل ة ا جنليَّية :الرّي كريسُ وآ رون ،ص( .163التعاكل) ويُنمعر :مد ل إىل
السيميا ية السردية واخلِاابية( ،جوزيـا كُـورتيس) () ،82 ،Joseph Courtésوَكـذلم:
حتليل اخلااا الععري ،د.حممد مْتاح.20- 19 ،
( )2ينمر :إشكالية املصالح ،د.يوسا وِليسي.269- 268 ،
( )3صـدّمُُ املصــالح الْرنسـي علــى ا جنليــَّي ألنّ الْرنسـي هــو األصـل تدعاــا للُ ــة
صاحب النمرية وإد ال ا جراء حطل اللسانيات.
( )4ينمر –على سـديل املثـال  :-املعنـى( ،ألـسداس جوليـان ِر ـاس) ،تعريـب،
أ.د.جنيــب ِــَّاوي 210 ،وكــذلم :إشــكالية املصــالح ،د.يوســا وِليســي،264 ،
و 269- 267وحتليل اخلااا العـعري ،د.حممـد مْتـاح 19 ،والتحليـل السـيما ي
للاااا الععري ،د.عدد امللم مرتـال ،ص ،7و 9وصـاموس مصـالحات التحليـل
السيميا ي ،رشيد بـ مالـم( ،94- 93 ،إيَّوتوبيـا) ومعزـم السـيميا يات ،فيصـل
األ ر( ،235 ،التعاكل والتداي ).
هنـــاغ مَـ ـ اســـتعمل ( )Isomorphismمبعنـــى التّعـــاكُل والتّعـــاكُليّة .ينمـــر :أُســـس
الســيميا ية( ،دانيــال تعــاندلر) (Chandler

220

 ،)Danielترمجــة :دّ.ــالل وهدــة،424 ،
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و 439وَمعزـــم املصـــالحات األدبيـــة املعاصـــرة ،د.ســـعيد علٌـــوش ،130 ،و.282
(التعــاكلية) .والوصــا منــه" :مُتعــاكِل ( .")Isomorpheاملعنــى( ،ألــسداس جُوليــان
ِر ــاس) ،تعريــب ،أ.د.جنيــب ِــَّاوي .210 ،وصــد ميّــَّ (ِر ــاس) و(كُــورتيس)
معزمهما مْهوم التعاكلية ( )Isomorphismال هي "تَماُثلٌ شكليٌّ بم بِنيتَم أو أكثر،
ترباان حماور أو مستويات داللية خمتلْة".
.(Semiotics and Language, A. J. Greimas and J. Courtés, p.163. (Isomorphism
السيميا ية والل ة ،أِ .. .ر ـاس وَ  ..كُـورتيس ،ص( .163التعـاكلية)- .ميّـَّاه عـ
مْهوم التعاكل ( )Isotopyالذي سيأتي.
.see: ibid, pp.163-165
ينمر :الساب  ،ص.165- 163
وهنـــاغ مَـــ اســـتعمل كتابـــة التمثيـــل الصـــوتي العربـــي للمصـــالح بالْرنســـية:
(ا ِيَّوتوبيا) ،والنِّسدة (ا يَّوتوبيّـة) .ينمـر :صـاموس مصـالحات التحليـل السـيميا ي،
رشيد ب مالم( .94- 93 ،37- 30 ،مربَّك سيميا ي) و (إيَّوتوبيا) .وهي ال تُناسب
ضــوء احلــرص علــى ســالمة الل ــة العربيــة مصــالحيا ومْاهيميــا .وهنــاغ مَ ـ تــرجم
املصـالح املــذكور إىل (التنـاظر) .ينمــر :معزـم املصــالحات األدبيـة املعاصــرة ،د.ســعيد
علٌــوش )Isotopie( 282 ،و(التنــاظر) .وإىل (ال ـنّمس) .ينمــر :املعنــى( ،ألــسداس
جوليــان ِر ـاس) ،تعريــب ،أ.د.جنيــب ِــَّاوي 210 ،وكــذلم :ســيمياء األنســا ،
د.آمنــة بلعلــي 137 ،ومعزــم الســرديات ،أ.د.حممــد الطاضــي وآ ــرون.92- 91 ،
(تعاكل) .وصد ذكر د.وِليسي تراجم عربية أ رو خمتلْة للتعاكل لـدو عـددٍ مـ النطٌـاد
والدّارســـم العـــرا منهـــا" :الطُاـــب الـــداللي ...واالٌّـــراد ...واملتنـــاثِرات ...والتنـــاظر
املوضوعي ،أو التناظر الداللي ...والتكرار ،أو الـمُعاودَة لْئات داللية ...وتكرار وحدات
لُ وية ...وحمور التّواتُر" .إشكالية املصالح ،د.يوسا وِليسـي .265 ،وصـد ذكـر مـا يـراه
م أسداا تلم ا شكالية ا تالف مْهوم التعاكل عمّا هو عليه تنمس (ِر اس)،
جملة العلوم العربية
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الـ ــمُع َغ مـــك (جُوزيـــا كُـــورتِيس) (Joseph Courtés)(1936م -حتـــى
ا ن) ،عنـ ـهُ باستْاضـــة مُصـــنِّْما كـــثساا مـ ـ أنواعـــه الْرديـــة واملتدا لـــة
كــالنحويّ ،وال ـدّاللي ،والصّــوتي ،واملعزمــي ،والتــداولي ،والســيميا ي،
ي ضوء تتدلك مراحل تاوّر مْهـوم املصـالح( )1الـذي
والَّ ي ،والعمول ّ

وا تالف مْهومه ومصالحه بم النطٌاد العرا .ينمر :الساب  .269- 268 ،وصد رأو
أن األنســــــب هــــــو ترمجــــــة ( )Isotopyإىل التنــــــاظر ،وترمجــــــة ()Isomorphisme
و( )Isomorpheإىل التعاكل ،أو التعاكلية ،أو املــُعاكلة على اعتدار األصل اليوناني
الذي ا در منه املصالح .يُنمر :الساب .269- 268 ،
()1

see: Semiotics and Language, A. J. Greimas and J. Courtés, pp.163-165.

.)(Isotopy
ينمـــر :الســـيميا ية والل ـــة( ،أِ .. .ر ـــاس) وَ ( ..كُـــورتيس) ،ص165- 163
(التعاكل) .ويُنمر كذلم :املعنى( ،ألسداس جوليان ِر ـاس) ،تعريـب ،أ.د.جنيـب
َِّاوي ،210 ،وكذلم :حتليل اخلااا الععري ،د.حممد مْتـاح ،20 ،و26- 25
ومعزم السرديّات ،د.حممـد الطاضـي وآ ـرون( .92- 91 ،تعـاكل) .وصـد نطـل بعـلُ
الدــاحثم مْهوماــا م ـ مْــاهيم (ِر ــاس) للتعــاكل يطتصــر فيــه علــى الانــب ال ـدّاللي
فوص ـُْوه بالطُصــور ،واص حُــوا ِ ـسَه ،كمــا عرضُــوا مَْــاهيم مَ ـ جــاء بع ـدَه م ـ النلطٌــاد
والماعات النطديّة .يُنمعر :أُسس السيميا ية( ،دانيال تعاندلر) ،ترمجة :دّ.الل وهدة،
 439وَ
Key Terms in Semiotics, Bronwen Marth and Felizitas Ringham, pp. 109-110

.)(Isotopy
املصــــالحات املْــــاتيح الســــيميا ية( ،برونــــوي مــــارت) وَ(فيليَّيتــــاس رين ــــام)،
ص( .110- 109التعاكل).
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بدأ وهو "سلسلة م املعاني السّـياصية الـ تؤكٌـد تَزـانُس اخلِاـاا املـَـناُو .
وم مُناعلعـ هـذه الرؤيـة ،يتّ ـح أنّ الدِنيـة تـربِ ُ عُنصـري دِاللـيَّم معاـا علـى
األصل  -بوصْه احلدّ األدنى ال روري  -لتأسيس التعاكل"( )1الطـا م علـى
نعا ِ "الـمَسار التّوليديّ ،وانتِعار مُكوِّناته"(.)2
وصد اتّسك مْهوم التّعاكُل م زاويـةٍ أُ ـرو لياـر .عـ حُـدود التّكـرار
للمطــوالت املعنويّــة إىل موضــوعاتيّة تل ـمع ال ــمَطوالت املعنويــة ورَم َِّيّتهــا ــا
صنك تَعارُضاا بم التّعاكُل الدّاللي والتعاكل السيميا ي م زاوية علمِ الدّاللـة
اخلِاـــابيّ( )3الـــذي عُــرِف فيـــه التّعـــارُل "بـــم الـــمُكوِّنات الرّمَّيـــة التابعـــة
للتّعكيالت اخلاابيّة ،والتعاكالت املوضوعاتيّة ال متوضَعُ ُاثلعـةٍ مـك
املسار التوليديّ مستواو أكثر عُمطما"(.)4

وَحتليل اخلاـاا العـعري ،د.حممـد مْتـاح ،26- 20 ،والتحليـل السـيما ي للااـاا
العــعري ،د.عدــد امللــم مرتــال ،9- 7 ،و ،20- 19وســيمياء احلكــي الـــ ُمرَكَّب،
مجــال بنــد ان ،34- 33 ،ومعزــم الســيميا يات ،فيصــل األ ــر.242- 237 ،
(التعاكل والتداي ) .وما ستأتي ترمج إيّاه م معزمه الــمُع َغ ال يُوافِـ هـذا املوصـا
النطدي الذي اعتمـد علـى اجتـَّاء مْهـو خم مـ مْـاهيم التعـاكل مرحلـ ٍة مـ مراحـل
تاوّره ال كان (ِر اس) يَعرضها ،ويُحللها ،ويُؤصّلها.
(.)Semiotics and Language, A. J. Greimas and J. Courtés, p.163. (Isotopy )1
السيميا ية والل ة( ،أِ .. .ر اس) وَ ( ..كُورتيس) ،ص( .163التعاكل).
(.Ibid, pp.163-164)2
الساب  ،ص.164- 163
(.see: ibid, p. 164)3
ينمر :الساب  ،ص.164
(.Ibid, p. 164)4
الساب  ،ص.164
جملة العلوم العربية
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يتّ ح م هذا أنّ التعاكل الرّمَّيّ ال يتوافـ ُ مـك أيّ شـيءٍ علـى املسـتوو
املوضــوعاتي بعــل التلُّْمــات ،وأحياناــا يتوافـ التعــاكل املوضــوعاتي مــك
التعاكل الرمَّيّ( )1على أسـاس "أنّ التعـاكل األعمـ (املوضـوعاتي) يَسـتلَِّم
التعاكل الساحي (الرمَّي) ،ولـيس العكـس"( .)2و بعـل األحيـان تتوافـ
جمموعــة م ـ التعــاكالت الرّمَّيــة املتعــددة مــك تعــا ُكلخ موضــوعاتي وحيــد،
وأحياناا تتوافـ جمموعـة مـ التعـاكالت الرمَّيّـة مـك جمموعـةٍ مـ التعـاكالت
املوضوعاتيّة(.)3
إنّ للتعاكالت نـواةم تاْـو حولعهـا ،وتلـم النّـواة صابلـة للت يلـر حبسـب نـو(
اخلِاــاا ،ومِ ـ مهــامِّ الطــارف العم ـلُ علــى اســتثمار التّعــاكُالت حــم تكــون
ظاهرةم على الدِنية الساحية اخلِاابية ،والعمل على اكتعـاف تلـم التعـاكُالت
حم تكون ْيّةم مُ مَرةم الدِنية العميطة(.)4
وال بُـدّ أن يت ـمّ التّعـاكُل تَدايُناـا وصِـراعاا بـم مُكوِّناتـه ألنّ األلْـاظ -
على سديل املـِثال  -ال يَصِل تَعاكُلُها إىل التّاابُ التّامّ( ،)5واألمـر نْسـه يُطـال
ع التّداُي (.)6
(.see: ibid, p. 164)1
ينمر :الساب  ،ص.164
(.Ibid, p. 164)2
الساب  ،ص.164
(.see: ibid, p. 164)3
ينمر :الساب  ،ص.164
( )4يُنمعر :سيمياء احلكي الـمُركٌب ،مجال بند ان.34- 33 ،
( )5يُنمعر :حتليل اخلااا الععري ،د.حممد مْتاح.73 ،
( )6يُنمعر :التحليل السيما ي للاااا الععري ،د.عدد امللم مرتال.21- 20 ،
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:./2مْهوم التّدايُ :
التّداُي بالل ة الْرنسية ( ،)Allotopie ،)1(Hétérotopieوبالل ة ا جنليَّية
( .)2()Allotopyومل يَلق َ مصالح التَّداُي العـِنايةع املـُداشِرة الـ لع ِطيَهـا مُصـلح
()1

see: Semiotics and Language, A. J. Greimas and J. Courtés, p.142.

.)(Hétérotopie
ينمر :السيميا ية والل ـة( ،أِ .. .ر ـاس) وَ ( ..كُـورتيس) ،ص( .142التدـاي ) .وهـو
اص بالتداعُد املكاني ألنّ املصالح املوجـود املعزـم بالْرنسـية( :

Hétérotopique

 ، )Espaceويطابله با جنليَّية .)Heterotopic Space( :وصد ترمجه د.مرتال إىل "املكان
ا َر" .التحليل السيما ي للاااا الععري ،د.عدد امللم مرتال ،ص.21
( )2ينمــر –علــى ســديل املثــال  :-إشــكالية املصــالح ،د.يوســا وِليســي268 ،
وحتليـل اخلاـاا العـعري ،د.حممـد مْتـاح ،19 ،و 28والتحليـل السـيما ي للااـاا
الععري ،د.عدد امللم مرتال ،ص .21وصـد اسـتعمل د.علٌـوش مصـالح ()Contraste
الْرنسي للتدايُ  ،وأردفه مبصالح ( )Contradictionا جنليـَّي الـذي يعـين التنـاصل،
ومبصـــالح ( )Contraireالْرنســـي الـــذي هـــو صـــْة مبعنـــى النَّطِـــيل .ينمـــر :معزـــم
املصـالحات األدبيــة ،د.سـعيد علــوش )Contraste( 273 ،و(التدـاُي ) .ولــيس التدــايُ
ـمناا التنــاصلَ دا ماــا! وصــد اســتعمل فيصــل األ ــر مصــالح ( )Paradoxesللتّدــايُ .
مت ـ ِّ
ينمر :معزـم السـيميا يات ،فيصـل األ ـر( ،235 ،التعـاكل والتدـاي ) .وَهـو مـرتد
باملْارَصات بدالالتها الدصيطة ،وليس بالتدايُ

حتى "إنّ بعل النمريات النطدية تُعـس إىل

أنّ لُ ة الععر هي لُ ة املْارَصات".
A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, J. A. Cuddon, pp. 510

.(Paradox). And see: pp. 509-511
صــاموس املصــالحات األدبيــة والنمريــة األدبيــة ..( ،أ .كُــودلون) ،ص( 510املْارصــة).
وينمر :ص.511- 509
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التّعاكُل ألنّه يَح ُر بوصْهِ الملَّ املــُطابِل للتّعاكُل مداشر مة وم مْاهيمه:
أنّه جمموعة عناصر "َت ُدلل على اشتمال املوصا على حـاالت مُتعارِضـة ،تُـؤدِّي
إىل ُم ايَرةٍ ،تُحدِّد أبعاد الصِّرا( الدّراميّ"(.)1
هل ِويّـة( )2ومبـا
والتّداُي يُمثِّل ا َر/ال َير/ال َي ِريّة مُطابِـل الذّات/األنا/ا ُ
أنَّ التّداُي يَحديف بم مَوضُو(خ (املـُسنَد إليـه) ومَحمُـولخ (املــُسنَد) ،فـال بُـدّ مـ
وُجود عالصةٍ تَرب بينهمـا مـ جهـةٍ ،وتَصـنك اال ـتِالفَ والتّداعُـد بينهمـا -
كذلم  -م جهةٍ أ رو( ،)3وإدراغ الطـارف هلـذه العالصـة هـو الـذي يُاـرِ.
التّدــاُي إىل الوُجــود م ـ ــالل إِمكانيّــة إيطاعِــه ِ ـدَ(ِ األلْــاظ والعالصــات
املـُــتنافرة بينهما( ،)4حم يكون ظاهراا جبالء على ساح النص األدبي بسـدب
صعــراِ الصّــرا( والتّــوتلر ،وحــم يكــون َِْيــا يُــوهِم الطــارفَ بسَــيارةِ التّعــاكُل
والتّطارُا فهو  -أي :التّداُي  -مُكوِّنٌ ر يسٌ للمٌواهر ا نسانية ال منهـا
الل ويّــة( )5واكتعــاف التّدــايُ صــا مٌ علــى آليــة التأويــل بــا تالف
المٌــاهِرة ُّ
مستوياتها(.)6
 :./ 3العالصة بم التَّعاكُل والتّدايُ :
ال ينْصــل التّعــاكُل عــ التّدــايُ فالتّعــاكُل يَت ــمّ ُ تَداُيناــا مــا يُدطِــي
األشــياء ،أو األلْــاظ ،أو ال ـدّالالت ،أو الدِنيــات املاتلْــة ،أو الســياصات ،أو
( )1معزم املصالحات األدبية املعاصرة ،د.سعيد علٌوش( .55 ،التّداي ).
( )2يُنمعر :التحليل السيما ي للاااا الععري ،د.عدد امللم مرتال.20 ،
( )3يُنمعر :الساب .21- 20 ،
( )4يُنمعر :الساب .22 ،
( )5يُنمعر :حتليل اخلااا الععري ،د.حممد مْتاح.71 ،
( )6يُنمعر :التحليل السيما ي للاااا الععري ،د.عدد مرتال.23- 22 ،
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املــَطامات مُرتداةم تنمو شدكةٍ متّحرِّكة والتّدـاُي  -كـذلم  -ال يَمهـر أو
يُلحَظ إالٌ بوُجود رابِ ٍ تَتنا عظرُ حَولعه تلم الـمُكوِّنات(.)1
 :./4وظا ا التّعاكُل والتّدايُ :
حتدّيف النلطٌاد ع وظيْة التّعاكُل على وجـه اخلُصـوص ومبـا أنَّ التّعـا ُكلَ
ل ف نّ وظا ْهما تتمثّل ا تي:
يَت ّم التّدايُ  ،والتّداُي يت ّم التّعا ُك َ
/1رَفقـــك ال ُمـــول وااللتِدـــاس عـ ـ الـــنص األدبي/اخلِاـــاا ليُصـــدح
مْهُوماا مك أنَّ االلتِداس النص/اخلِااا حالة م حاالت ا ثراء فيه(.)2
/2حتطيـ التّــرابُ بــم الصلــور املـــُــتنافرة أو املــُــــتداعدة مـ

ــالل توحيــد

الـمَطوالت الدّاللية صـراءةٍ واحـدةٍ والـنص األدبـي صابِـلٌ لتَعـدلد الطـراءات
بسدب تَعدلد التّعاكُالت(.)3
/3حتطي هدفٍ مُهم م أهداف االتصال ،وهو ضمان تَزانُس اخلِاـاا،

( )1يُنمعـــر :حتليـــل اخلاـــاا العـــعري ،د.حممـــد مْتـــاح 73- 71 ،21 ،وَالتحليـــل
السيميا ي للاااا الععري ،د.عدد امللم مرتال ،16- 15 ،و 23- 19ومعزم
املصالحات األدبية املعاصرة ،د.سعيد علٌوش( .55 ،التّداي ).
( )2يُنمعــر :مــد ل إىل الســيميا ية الســردية واخلِاابيــة( ،جُوزيــا كُــورتيس) ،ترمجــة:
د.مجال ح ري 83- 82 ،وَكذلم :حتليل اخلااا الععري ،د.حممد مْتاح27 ،
وَمعزم السيميا يات ،فيصل األ ر( .243- 242 ،التعاكل والتداي ).
( )3يُنمعــر :مــد ل إىل الســيميا ية الســردية واخلاابيــة( ،جُوزيــا كُــورتيس) ،ترمجــة:
د.مجـــال ح ـــري 82 ،وَمعزـــم الســـيميا يات ،فيصـــل األ ـــر243- 242 ،
(التعــاكل والتدــاي ) .ومعزــم املصــالحات األدبيــة املعاصــرة ،د.ســعيد علٌــوش.55 ،
(التّداي ).
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()1

وانســزامه ،وتَماسُــكه ،وان ــداّه

ــا نحــه احليــاة فـ"ـــاحل ّ أنّ احليــاة

تندعث كلّ األشياء عندما تتزمّك التناص ات"(.)2
 / 2اوات التحليل املوضوعاتيّة:
النطد املوضوعاتي طتار كلل ناصدٍ "صي ةم موضوعاتية مكوّنة م عدد م
التيمــات أو م ـ تيمــة واحــدة ر يســة تتْــر( عنهــا تيمــات أ ــرو ،ثــم يدــدأ
معالــــة كــــل واحــــدة منهــــا مطارِناــــا بينهــــا ،ومتوسِّــ ـعاا شــــرح أبعادهــــا
املدلوليــة"(.)3وهــذا اال تيــار تْرضــه ّديعــة الــنص األدبــي م ـ ــالل الطــراءة
املتأنية ال جتعل الناصد يالحظ هيمنة بعل العناصر.
وعليه ،ستكون اخلاوات ا جرا ية هلذه الدراسة على النحو ا تي:
/1رصــد أبــرز الدنيــات ال كيديــة املهيمنــة علــى املســتوو الســاحي ل ثــر
()1

see: Semiotics and Language, A. J. Greimas and J. Courtés, p.163-165.

.)(Isotopy
ينمـــر :الســـيميا ية والل ـــة( ،أِ .. .ر ـــاس) وَ ( ..كُـــورتيس) ،ص165- 163
(التعــاكل) .ويُنمعــر :املعنــى( ،ألــسداس جُوليــان ِر ــاس) 210 ،ومــد ل إىل
السيميا ية السردية واخلاابية( ،جُوزيا كُورتيس) ،ترمجة :د.مجال ح ري- 82 ،
 83وكــذلمَ:حتليــل اخلاــاا العــعري ،د.حممــد مْتــاح 26- 25 ،21 ،وســيمياء
األنسا  ،د.آمنـة بلعلـي 137 ،وسـيمياء احلكِـي املـــُركَّب ،مجـال بنـد ان- 33 ،
 34وصـــاموس مصـــالحات التحليـــل الســـيميا ي ،رشـــيد بـــ مالـــم94- 93 ،
(إيَّوتوبيا) .ومعزم السيميا يات ،فيصل األ ر( 243- 242 ،التعاكل والتدـاي ).
ومعزم املصالحات األدبية املعاصرة ،د.سعيد ب علٌوش( .130 ،التعاكلية).
( )2مجاليات املكانِ( ،استون باشالر) ،ترمجةِ :الب هلسا ،ص.62
( )3سحر املوضو( ،د .يد حلمداني ،ص.36
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األدبي ،وحتديد دالالت مَطاّعها ،والعالصات الر يسة ال تنعأ بينها.
/2حتديـــد التيمـــات المـــاهرة الر يســـة الناميـــة عـــرب املســـارات الصـــورية
والتعــكٌالت اخلاابيــة حبســب مــا يْرضــه النّســ الــدا لي للــنص األدبــي،
وتصنيا املطوالت الععرية املتصلة به م الل التْكيم وال كيب.
/ 3تتدـك العالصـات بـم التيمــات المـاهرة الر يسـة ،وكــذلم بـم كـل تيمــة
ر يســة ومــا يتولَّــد عنهــا م ـ شــدكة تيمــاتٍ وصُــور فرعيــة ،تــدل علــى التيمــة
الر يســة مـ ــالل ا جــراء الســيميا ي التحليلــي :التعــاكل والتدــايُ حيــث
رب الدالالت الواعية وِس الواعية ،وواصك امللُْـوظ األدبي/واصـك الـنص ومـا
()1
يُحيــل إليــه نـصّ الواصــك أي :مــا هــو ارجالدنيــة النســطية امل لطــة للــنص
وكل هذا إّار دراسة الدنية العميطة ل ثر األدبي وجتذّراتها.
/4تأويــل األثــر األدبــي بكعــا موصــا األنــا املدــد( مـ ال ُوجُود/العــالعم،
والوصول إىل اكتعاف التيمة املهيمنة املــُــــتاْية أِوار الدنية العميطة(.)2

* * *

( )1ينمر :الساب  ،ص.45
( )2ينمر :الساب  ،ص.45
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/ 3النص األدبي موضو( الدراسة(:)1
شكقلِي
ش قكلٌ لعاق ُيوَافِطُهُ َ
وَإِنِّي عل َعال القْع قطرِ ،مُعَترَغُ ا قل ِنَى وَوُدل عغ َ
وَشَكقلِي شَ قكلٌ لعاق يَطُومُ ِبمِثلِهِ

ِم َ النَّاسِ إِالَّ ُكلل ذِي ُلُ خ مِثلِي

وَلِي نِيطعة فِي ا قلمَزدِ وَا قلدَذلِ لعم يَ ُك

َتأعنَّطعهَا فِي َم

وَأعج َعلُ مَالِي دُونَ عِرضِي جَُّنةم

ِلنَْقسِي ،عفأعسَت نِي ِبمَا كعانَ ِم فع لِ

وَلِي َمكَ بَذلِ ا قلمَالِ وَا قلدَأقسِ صَولعة

إِذَا القحَراُ أعبدَت عَ نَوَاجِذِهَا القعُصلِ

لِ قلعَعِيرَةِ جَُّنةم

وَأعح ِملُ عَنهُم كُلَّ مَا ضَا(َ ِم ثِ قطلِ

وَمَا سَرَّنِي أعن سَارَ سَعدٌ ِبأعهلِهِ

وَأع قفرَدَنِي فِي الدَّارِ لعيسَ َمعِي أعهلِي

سيَكقِْي ابِتنَاِي القمَزدَ سَعدَ ب َ حَعرَ.خ
َ

وَأعحمِلُ عَنكُم كُلَّ مَا حَلَّ فِي أعزلِ

علئِيمخ عَالعهُ الدَّهرُ مَرَّةم

عفيَذ ُكرَهَا إِالَّ اسَتمَالَ إِلعى ا قلدُالِ

فعطعدتُ َّالذِي مِنَّا َيرَو ا قلدُالَ رِ قفعَةم

إِذَا حَلَّ ضَياٌ لعاق ُي ِمرل وَلعاق يُحلِي

كعانَ بَا ِالم

أع َعال ،وَلع قلِعاعاءُ َيرٌ مِ َ ا قلدُالِ

وَأعج َعلُ نَْقسِي

وَمَا ِم

وَلع قلدِالعةُ ا قلأُولعى ِل َم

مَ َى عأحَدٌ صعدلِي

( )1ديوان شـعر حـامت بـ عدـد اهلل الاـا ي وأ دـاره ،دراسـة وحتطيـ  :د.عـادل سـليمان
مجال( 146- 145 ،تطديم للنص)( 149- 147 ،النص).
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توطئة:
البِنيات التعبريية املهيمنة

تُعنى معممُ صراءاتِ شـعرِ حـامت الاـا يِّ ب ـرل املـــَدح الـذّاتي ،وا شـادة
ي الــــذي جعلعــــه منوذجاــــا مثاليــــا ( )Archetypeهــــذا
بكعرمِــــه العّاصــ ـ ّ
ال رل( )1و هذا النص الععري تَمهـر تيمـة الكـرم جـاهَّة علـى السـاح،
ِ ـسَ أنَّ هنــاغع مُؤشِّــرات تُلِ ـحل علــى الطــارف مبتابعــة حرك ـةِ العُم ـ لــدو األنــا
املــُددِ( فمْتاح الطصيدة الذي هو بدايـة حلمـةِ وعـيخ بالعـالعم مـ بُـؤرةٍ مـا،
تنــتمم مـ الهلــا جمموعــة مـ التّيمــات الصّـ رو الـ تُحيــل علــى التّيمــة
الكــربو":وَإِنِّــي لععَ ـال القْعطق ـرِ ،مَع ـتَرَغُ الق ِنَــى"( )2املطاــك األوّل م ـ الديــُ
األوّل ،يتعاكعل مك مِ الصِها أي :مك مطاعَي الديُ األ س:
()3
أععَال ،وَلعلقِعاعاءُ َيرٌ مِ َ القدُاـلِ"
" وَلعلقدِالعةُ األُولعى لِمَـ كعـانَ بَـا ِالم
وكذلمع تكرار "وَأعجعَلُ ...جُنَّةم"( )4الذي يُوحِي خبعوفٍ مَكدُوتٍ مـ شـيءٍ
ما ال يَراه سوو األنـا املدـد(! مـك تَنـاوُا بِنيَتَـي ا ثدـات والنَِّْـي األُسـلوبيّتم
علـى حيّـَّ األنـا الــمُددِ( وحيِّـَّ ا َرال َـرِيم ،وسـ جمموعـةٍ مـ التّعــاكُالت
والتّدايُنــات مبــا بينهــا م ـ عالصــاتٍ مُتوالــدةٍ مُنتعــرةٍ ســياصاتٍ خمتلْ ـةٍ ،تُن ـتِج
تِيمــاتٍ ودالالتٍ متنوّع ـةم تطــودُ  -نهايتهــا  -إىل تيم ـةٍ كــربو ،ودالل ـةٍ
كربو حتكم نسيجَ النص الععري.
( )1ينمر :الدراسات املذكورة مطدّمة الدحث عند احلديث ع الدراسات السابطة.
( )2ديوان شـعر حـامت بـ عدـد اهلل الاـا ي وأ دـاره ،دراسـة وحتطيـ  :د.عـادل سـليمان
مجال.147 ،
( )3الساب .149 ،
( )4()4الساب .148 ،
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سينْذ التحليلُ إىل الدنية املوضوعاتية لنسيج األثـر األدبـي مـ ـالل أبـرز
بِنياته الساحيّة ال كيديـة وهـي :بِنيـة ا ثدـات والنّْـي ليتـدلٌى التحليـل-
أثناء تْكيكها ،وإعادة تركيدهـا ،وتأمّـل العـدكات العال طيّـة الـ تتزـذّر
األثر األدبي -إىل ّدطاِت الدِنية العميطة/الداللية حيث الطدل علـى التّيمـات
املنتعرة ،واحلوافَّ ال تُربِزها وتؤلا بينها.
مـ مالحمـةِ ســاح النص،وتْكيكـهِ األوّلـيّ يتّ ـحُ أنَّ كـلَّ بِنيـةِ إثدــاتٍ
ص رو صرمةٍ ،تُلِحل على تأسيسِ تَرسـيماتٍ
ص رو صرمة ،أو كلّ بِنيةِ نْيخ ُ
ُ
أ رو ضمنيّةٍ مُعاكِلةٍ أو مُدايِنةٍ لدو األنا املدد( وا ر ال َرِيم و ك حصـر
نِسب ح ور تلم الدنية على النحو ا تي:
أ/الدِنَى الصرمة:
ورد ا ثداتُ الصريح مُتعلٌطما باألنا املدد( وا ر ال رِيم ععر مـرّاتٍ بنسـدة
 % 76.92نصيبُ األنا املدـد( منهـا نـان وورد النْـي الصـريح متعلٌطمـا باألنـا
املدد( وا ر ال َـرِيم ثـاليف مـرّات بنسـدة  %23.08نصـيبُ األنـا املدـد( منهـا
ثنتان حم ِلبَ نصيبُ األنا املدد( م ا ثدات والنْي الصرمم مبزمـو(
ععر مرّاتٍ تُساوي  ،%76.92وصلّ نصيبُ ا ر ال َرِيم منهما ليدلـ ثـاليف
مرّاتٍ تُساوي .%23.08
إنّ اخلاـــاا الصـــريح يتّزـــه إىل العنايـــة بعنصـــر األنـــا املدـــد( دون ا ـــر
ال َرِيم ،وحب وره املكثّا األثر األدبي.
ا/الدِنَى ال منية:
ورد ا ثداتُ ال مين متعلٌطما باألنـا املدـد( وا ـر ال َـرِيم مـا يُطـارا سـدكَ
مرّاتٍ تُساوي  %31.82نصيبُ ا ر ال َرِيم منها أربك مـرّات حـم ورد
النْيُ ال مين متعلٌطما باألنـا املدـد( وا ـر ال َـرِيم سـس ععـرة مـرّةم تسـاوي
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 %68.18نصيبُ ا ر ال َـرِيم منهـا نـاني مـرّات .وصـد ورد ا ثدـاتُ والنْـي
ال منيّان متعلطعم باألنا املدد( ععر مرّات مبا يساوي  %45.45حم تْوّ
ورودُ ا ثدات والنْي متعلٌطعم با ر ال َرِيم بعدد ثنتَي ععـرة مـرّة مبـا يسـاوي
.%54.55
إنّ اخلاــاا ال ــمين يتزــه إىل العنايــة بــا َر ال َ ـرِيم ،واســتدعا ه م ـ
ِيابه الذي يُعكل حا ِفَّاا ضَا ِِاما على األنا املدـد( جتربتـه الـ يُعيـد بهـا
تَعكيل ذاتِه ،ويُحاول جتاوزَها.
/.جممو( الدِنَى:
جاء نصـيبُ ا ثدـات املتعلـ باألنـا املدـد( وا ـر ال َـرِيم صـرمما وضِـمنيا
ســدك ععــرة مـرّةم مبــا نســدتُه  ،%48.57وتْوّصــُ نســدة ا ثدــات إىل األنــا املدــد(
بعــدد إحــدو ععــرة إثداتاــا مطابــل ســتة إثداتــات لآل ــر ال َـرِيم حــم جــاء
نصيبُ النْـي املتصـل باألنـا املدـد( وا ـر ال َـرِيم نـاني ععـرة مـرة مبـا نسـدته
 ،%51.43يتساوو فيها األنا املدـد( وا ـر ال ـريم .وصـد ِلدـُ نسـدة العنايـة
باألنا املدد( إثداتاا ونْياا بعدد ععري مرّةم تساوي .%57.14
إنّ الدنــى الســاحية تُعنــى باألنــا املدــد( بوصــْه مَرك ـَّاا للااــاا ،ومندعاــا
لتعكُّل الرؤية اللوحـة األماميـة للـنص ،حـم يـأتي ا ـر ال َـرِيم هامعاـا
متحركما اللوحة اخللْية يُربِز حركة األنا املدـد( الْكريـة ،والنْسـية،
حا ِفَّاا ِّ
والســـلوكية مـ ـ اللـــه وســـيمهر هـــذا مـ ـ ـــالل مراصدـــة حركـــة الدنيـــة
املوضوعاتيّة وما فيها م تيماتٍ وعالصاتٍ تنتعر وتتعابم.

* * *
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املبحث األوّل :تيمةالتعرُّف:

الديُ األول:
وَإِنِّـــي لععَـــال القْعطقـــرِ ،مُعـــتَرَغُ ا قل ِنَـــى

وَوُدلغع شَ ـكقلٌ لع ـاق يُوَافِطُ ـهُ شَ ـكقلِي

يُثدُُ األنا املدد( لذاتِه أنّه يس عوزَه حم يطـك ،ومدسـهُ حيِّـَّه مبعنـى
أنّــه مــرصُ علــى ح ــور التّدــاُي بــم حالِــه هــذا وحــالِ ا ــري (ا موعــة
احملياة) حم دل العَّراكة حال ال ِنى والعااء إىل أولئـم ا ـري دون
استثناء ليارجوا ع حيَِّّ التدايُ مـك حالـه ،ويـد لوا حيِّـَّ التّعـاكُل معـه
حالِ الرَِّد" :وَإِنِّي لععَال القْعطقرِ ،مُعتَرَغُ الق ِنَى"( ،)1وينْي عـ ا ـر ال ـريم
()2
أن يُعاكِلعه ذلم م مُنالعـ األصـل " :وَوُدلغع شَـكقلٌ لعـاق يُوَافِطُـ ُه شَـكقلِي"
فتكون النتيزة أن يَثدَُ لآل ر ال َرِيم أنّه خبيلٌ ّمّا(ٌ ال يتعٌْا عمّا أيـدي
النــاس ،وإمنــا يَا ُلدُــه جبعلِهِــم شُــركاء حــالِ العَـوَز وال ِّــي فهــو :مُعـَترَغ
الْطقر َعال ال ِنَى أي :مرص على تأسيس التّداُي بينـه وا ـري حـال
الرَِّد ،كما مرص على ُد وله حيَِّّ التعاكُل مك ا ري حـم يكـون هـو
حالِ َع َوزخ وَضِي ! وهذا ينْي ع األنا املدد( أن يُعـاكِل هـذا ا ـر ال ـريم
سُلوكه ووصْه ،وينْي أن يُعاكِلعه ا ـر ال ـريم وِـسُه كـذلم سـلوكه
ووصْه فاألنا املدد( ال َمثِيلَ لـه أي :يُثدـُُ األنـا املدـد( لذاتـه صـْةع التْـرلد
املـُداِي لُملة ا ري فالعالصة بم األنا املدد( وبم ا ر ال ـريم وا ـري
(ا موعــة احملياــة باألنــا املدــد() صا مــة علــى الت ــادّ املدــدأ املؤسِّــس لاديعــة
( )1ديوان شـعر حـامت بـ عدـد اهلل الاـا ي وأ دـاره ،دراسـة وحتطيـ  :د.عـادل سـليمان
مجال.147 ،
( )2الساب .147 ،
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()1

العالصــة مــك ا ــر ،وهــذا الت ــادّ يؤسّــس لعالصتَــي االنطدــال واالمتــداد
املنتعرتَم النص الععري.
يددو م ذلم أنّ ا ر ال ريم ا ا دا ماا ال ينـَّوي إىل مكـانخ ضـيّ ،
وإمنــا يــد ل اتّســا(خ مــك ا ــري ! أمــا األنــا املدــد(،فهو ــا اٌ كــذلم،
وطتْي استدرا .إصدـال ا ـري عليـه ليدطـى إّـار ا ـري الواسـك،
وينحــدس امتداداتــه ِــس املتناهيــة إذ إنّ "رِدــة االلتحــام مــك مجاع ـةٍ ذاتِ
شأن ،يتالٌبُ تدنّي العالمات ال تُميَّّها (الكـرم) .ولكـ تُصـدح العالمـات
مُهملعة حم يرفل أع اء الماعة هذا االلتحـام"( .)2وهـذا مـا يُعـس إليـه األنـا
املدد( ح ّ ا ر ال ريم الذي يُعاكسهُ االجتاه والطعدول.
ينتعــر التوكيــد مـ بدايــة الوحــدة األوىل الـ تُثدِـُُ ل نـا املدــد( صِــْاته
حيث الملة االمسية ،و(إنّ) ،والم االبتداء املؤكدة للمعنى( ،)3وإسنادُ صْةٍ
إىل كلِّ حالخ م احلالعم الــ ُم اِيرَي اللَّـذَي ياـرآن علـى األنـا املدـد(" :عَـاُّ
القْعطقرِ" وَ "مُعتَرَغُ الق ِنَى" فالنتيزة أنّ الْطر الواصِك عليه هو ال َعاّ ،وأنّ ال نِى
الواصِك عليه هو املـُع َغ!
( )1أف ّل استعمال (االمتداد) وصاِ حركةِ الذات أكثـر مـ االنتعـار ،وسأسـتعمل
(االنتعار) مراصدة شدكة التيمات نسـيج األثـر األدبـي ألنّ االنتعـار يت ـمّ معنـى
فتحِ العيء وتععلده .ينمر :مطاييس الل ة ،اب فارس ،حتطي وضد  :عدد السالم حممـد
هارون ،430 /5 ،مادة (ن ش ر) ،حم يعين الـمَدل "اتّصال شيءٍ بعيءٍ استاالة".
الســاب  ،269 /5 ،مــادة (املــيم والــدال) أي :ارتْــا(خ ،وصُ ـوّة ،وبُع ـدِ ِاية/نِهايــة.
ينمر :الساب .269 /5 ،
( )2السيميا يات( ،بيس جسو) ( ،)Par Pierre Guiraudترمجة :د.منذر عيّاشي.112 ،
( )3ينمر :م ين اللديب ،اب هعام ،حتطي  :د.عدد اللايا حممد اخلايب.239 /3 ،
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يدلّ ما سد على تأصلل الصْة وثداتها األنا املدـد( حيـث انتطلـُ منـه
إىل األحوال الاار ة عليه فصارت صْاتٍ ثابتةم تلم األحوال على الـرِم
م أنها أحوالٌ آنيّة! ويُعاكلها -مك التداي الصريح  -الوحدة الثانية ال
تُسنِد صْةم إىل :وُدّ ا ر ال ريم والـوُدّ يعـينّ :دـكَ ا ـر ال ـريم احملدّـة
والتّمنّي( )1أي :أعصل مَيلِه ،وهذا يدل على أن الوحـدة األوىل تتحـديف عـ
ّدك األنا املدد( حالعي الْطر وال ِنى املــُـتَداِينَم فـالْطر:هو انْرا/.انصـدا(
حَدِّ الكِْاية األدنى ـا يُـد ل املـرءَ حيِّـَّ الذِّلَّـة والـمــَسكنة واالحتيـا .إىل
ا ر( ،)2وال نى :هو الكِْاية ،واالن ال على الذات م جهةِ عـدم احتيـا.
ا ر( ،)3وحديث األنا املدد( ع ّدك ا ر ال ريم هو حديثٌ عـ ّدعـه
حالعي الْطر وال نى كذلم!
هنـــاغ تَعـــاكالتٌ م ـ ـمَرة ،تكعـــْها صرا نهـــا املذكورة فالوحـــدة األوىل
اخلاصة باألنا املدد( مُطسَّمة إىل مطاعَم وصْيّم مُتعـاكِلعم مـ جهـة الوصـا
الثابــُ األنــا املدــد( مــك تدــاُي العامِــل للوصــا فـــ"عَ ـال القْعطق ـرِ"فيهــا:
خلدِس ()Experiencer- Subject
"عَـاٌّ"صـْة تـدلل علـى الْاعِـل الــمُزرِّا/ا ع
أي :الْاعل الـــذي ال يـــدلّ معنـــى الوصـــا علـــى أنّـــه صـــاحب الوَضـــكِ
الــمَوصُوفِ بــه( )4أي :إنّ فعطقـرَ األنــا املدــد( عَــافٌّ عمّــا بأيــدي ا ــري  ،أو
مُستزيبٌ حلرمان األنا املدد( إيّاه م حتطي ِ ما يَستلَّمه م كِْايَةٍ تَسُـدله ختلُّطمـا
خبُلُ ـ ِ صــاحده وهــو األنــا املدــد( الــذي هــو الْاعِــل امل ــُعانِي ( Patient-
( )1ينمر :مطاييس الل ة ،75 /6 ،مادة (الواو والدال).
( )2ينمر :الساب  ،444- 443 /4 ،مادة (ف ر).
( )3ينمر :الساب  ،397 /4 ،مادة (غ ن و).
( )4ينمر :الصْة املعدهة ،فيصل إبراهيم صْا.90 ،
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ا القْعطقرِ ،مُعتَرَ ُغ الق ِنَى)
الدِـنية املــَوضُوعاتـيـة صصيدة حامت الاا ي (وَإِنِّي لععَ ل
ضوء إجراء :التَّعاكُل والتَّدايُ السِّيميا ي
د .الوهرة بنُ خبيُ آل جِهزاه

 )Subjectأي :الْاعل احلطيطـي( )1والوصـا مـ العِْعـة ،وهـي االنطدـال
عمّا يَطدُح ويُعـاا(ٌ )2ـا يـدلل علـى املدال ـة التعْـا تلـم املدال ـة الـ
جتعل التع ٌْاَ ّدعاـا أصـيالم مُالزِماـا األنـا املدـد( ،ويتحـوَّل منهـا إىل األحـوال
ال تارأ عليها.
أمّا "مُعتَرَغُ الق ِنَـى" ،فْيهـا "مُعـتَرَغ"صـْة تـدلّ علـى الـذات الـ وصـك
عليهـا معنـى وصـاِ ا شـراغ ،ويــدلّ عليهـا فــال ِنى فاعِـلٌ مُعــانخ أي :إنّ
ا ري (الماعة احملياة/ال عطدَلية) جعلوا حالَ ال ِنَـى لـدو األنـا املدـد( شِـركةم
بينه وبينهم مبال إرادة الرِّدة لديهم ،ومبال إرادة الطدول لدو األنا املدـد(
ويددو هذا بناءا على مدادرة األنا املدد( ب شراكهم فيـه ـا جعلـه ّدعاـا مُالزِماـا
مَحمُوالم م ا ري (ا موعـة احملياة/ال عطدَليـة) دون أن يَحمِـلَ نْسَـه علـيهم
للعــرل وّلــب ا صدــال واالش ـ اغ فأصــل العِّــركة :االص ـ ان ،واالمتــداد
املستطيم دون ب ( )3أي :إنّه الثّدات واللٌَّوم.
ومبا أنّ حـال الْطقـر يدطـى مُتعْْمـا ِْيـا عـ ا
ظاهِراا وعي ا

ـري  ،وحـال ال نـى يدطـى

ـري  ،مَطصُـوداا مـ صِـدَلِهم فـ نّ الداللـة الناجتـة عـ هـذا

التّدــايُ المــاهريّ أنّ ا

ــري ال يَ ـرون األنــا املدــد( إالٌ ِنيــا ،وال يَســتطرّ

وعيهم به إالٌ هذا فهم شركاء معـه صـناعة الـوعي بأحوالِـه كُلٌهـا وتلـم
األحوال هي  -ظا ِهرِهـا املالـ

 -حـالٌ واحـدة ألنّ مَحمُوهلـا واحـد

أي :حــال ال ِنَــى ،واالمتــداد إىل ا

ــري مبــا يطــومُ حبــاجتهم ،وهــذا تَعــا ُكلٌ

( )1ينمر :الساب  ،86 ،و.91
( )2ينمر :مطاييس الل ة ،3 /4 ،مادة (العم والْاء).
( )3ينمر :الساب  ،265 /3 ،مادة (ش ر غ).
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دا ليّ ،يكعاُ ّديعة الوعي الذي يُلِـحل األنـا املدـد( علـى إنتاجـه عـ ذاتـه
لدو ا

ري (ا موعة احملياة) ،وترسياه إدراكهم لعوهرِه.

يأتي املطاك اخلاصل با
فالملة االمسية تت ّم
إىل ما يتصل با

ُركداـا مـ وحـدتم مُتدـاينتَم ارجيـا
ر ال ريم م َّ
دا لها مجلـةم فعليّـةم تـؤدّي احملمُـو َل الـذي يُسـنَد

ر ال ريم " :وَوُ لدغع شَكقلٌ لعاق يُوَافِطُهُ شَكقلِي" فالملة الْعلية

امل ارعة املسدوصة بال النافية "لعاق يُوَافِطُهُ شَكقلِي" :تأويلها :مْا ِر ٌ ّدعي ،وصـد
أّل األنـا املدـد( الملـةع الْعليـةع حمكُومَـةم بوُجـوا تأويلـها علـى االسـتعالء
حيث إنّ ّدك األنا املدد( هو الذي ال يُوافـ ّدـكَ ا
شَـ قكلٌ مُْارِصُـهُ شَـكقلي أي :إنّ ا
ا

ري

ـر ال ـريم أي :ووُدلغع

ــر ال ــريم يُمــارس أفعــالَ االنطدــال عـ

حال ال ِنى ،ويُمارِسُ أفعـالَ االمتـداد إىل ا

ـري

حـال الْطـر

والعَوز وهذا ال تنحدر إليه ّدا كُ األنا املدد(!
إنّ العّ قكلَ يدلّ على الـمــُماثَلة وا يهـام بالتّعـابُه وباملـــُعاكعلعة( ،)1حـم
أنّ املوافعطة الـَمن ِْيّة تعين املالءَمة والتطارُا(.)2وإصصاء املوافطعة املـــُ ارَعة بــ(ال)
()3

النافيــة يُطصِــي جــنسَ املوافطــة ب ّالصــه

احلــال ،و الــَّم احلاضِــر ،و

االستطدال( ،)4ويعـمل املاضـي كـذلم  -كمـا سـتأتي التوكيـدات الوحـدات

( )1ينمر :الساب  ،204 /3 ،مادة (ش غ ل).
( )2ينمر :الساب  ،128 /6 ،مادة (و ف ).
( )3ينمر :م ين اللديب ،اب هعام 283 /3 ،والربهان علوم الطرآن ،الَّركعـي،
حتطي  :حممد أبو الْ ل إبراهيم.352 /4 ،
( )4ينمر :الربهان علوم الطرآن ،الَّركعي.353 /4 ،
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ا القْعطقرِ ،مُعتَرَ ُغ الق ِنَى)
الدِـنية املــَوضُوعاتـيـة صصيدة حامت الاا ي (وَإِنِّي لععَ ل
ضوء إجراء :التَّعاكُل والتَّدايُ السِّيميا ي
د .الوهرة بنُ خبيُ آل جِهزاه

الطادمة  -مبا يُحطـ داللـة ترب ـة()1األنـا املدـد( مـ نَُّولِـه إىل معـاكلةِ سـلوكِه
لسلوغِ ا ر ال ريم ،وم ارتْا( ا ر ال ريم إىل معاكلة سلوكه.
تنتعر بِنية التوكيـد -مـك اعتدـار االمسيـة ( -إنّ) مـ الوحـدة األوىل
إىل الثانية عـرب الـواو العاّْـة الـ تُحطٌـ مُالعـ المـك عـرب األزمنـة كلٌهـا،
واالشـــ اغ ،والتعـــاكل ،وال ابـــ  ،وال اكـــم ،واالشـــتداغ احلـــال،
واحل ور ،والوصا( :)2وإنّ وُدَّغع شَـ قكلٌ مُْارِصُـهُ شَـكقلي مـك تثديتهـا مالعـ
التّدايُنات بم الوحدة األوىل والوحدة الثانية.
كلّ تلم التّعاكُالت والتّدايُنات ُت ذّي تيمة التّعرلف ال تُْزّـر وعـي
األنا املدد( مباهيّته ومبكانه م العالعم ،وموصْه منه حيـث كـان ا ـر ال ـريم
مرآةم تعكِسُ صورةع األنا املدد( م الل وظيْة ال ِّـ ّديّة ،وهـذه التّيمـة تـرتد
مبزموعة م احلوافَّ ال ستتّ ح ُااّتها بعد حتليل مطاّك الديُ الثالث.
الديُ الثاني:
()3
مِ َ النَّاسِ إِالَّ كُلل ذِي ُلُ خ مِثلِي"
"وَشَـ ـكقلِي شَـ ـكقلٌ لعـ ـاق يَطُـــومُ بِمِثلِـ ـهِ
تنتعر بِنية النْي بـ (ال) النافية ،إالٌ أنّهـا تنطاـك  -ظاهريـا  -عـ التعمـيم
بوجود االستثناء التّعزيَّيّ!
ينْي األنا املدد( ع ذاته الـمُعاكلعة السلوغ والوصـا ،وفيـه إثدـاتُ أنَّ
( )1م دالالت (ال) النافية أنها تعمل عمل (إنّ) م جهة الترب ة .ينمر :م ـين اللديـب،
اب هعام.283 /3 ،
( )2ينمر :الساب  352- 351/4 ،وحتليل اخلااا الععري ،د.حممد مْتاح.79 ،
( )3ديوان شـعر حـامت بـ عدـد اهلل الاـا ي وأ دـاره ،دراسـة وحتطيـ  :د.عـادل سـليمان
مجال.147 ،
جملة العلوم العربية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

239

األنا املدد( متْرّد ال َمثِيل له ،وال شرِيم له ّدعه االنطدال بْطـره عـ
ا ري  ،واالمتداد إليهم ب ِناه ،وفيـه نْـيُ صـدرةِ ا ـر ال ـريم علـى مُماثلـة
األنا املدد( ّدعه ،وهذا فيه إثداتُ عزَِّ ا ر ال ريم ع مُماثلعة األنا املدد(
ذلم الاٌدك ،وسيأتي الديُُ الثالث تْسساا يُعـَِّّز صـْةع التْـرّد وعـي األنـا
املدـد( وذاته،وعـدَم املِثــل حتـى الطيمــة اخلُلُطيــة العا ـدة إىل ّدــا(خ دفينـةٍ
النْس الدعرية!
هذا العكقل/الادك املنْيةُ مُعاكع علتُه يَعودُ تْـرلده املنطاِـك عـ ا ّـال إىل
ابتِـدا(ِ شـر ٍ ـاص مبُعـاكلتِه هـو شـر الطِيـام بـه والطِيـام يعـين :اعتنـا
املدــدأ ،والعَــَّم عليــه ليكــون حتمِيــا س ـلُوغ املــرء ومصــسه( ،)1وهــذا مــا
عدرُ
استدعى شر املعاكلعة":ذُو ُلُ خ مِثلِي" ،واخلُلُ هو :السّزيّة ال تُط َّ
املرء( ،)2وهذا الديُ تْسسٌ للوحدة الثانيـة مـ الديـُ األول أي :هـو تْسـسٌ
للنْي املداشر اخلاص با ر ال ريم ،وتكرار (شكل) الديُ الثاني -وصـد
سد تكرارها الديـُ األول ليصـدح عـدد ذكرهـا الصـريح أربـك مـرات -
يصنك مُعاكلةم لْميّةم ومعنويةم تُْ ي إىل داللةٍ ما خباصة أنّ السيا َ هنا يكسِر
تأكيــد النْــي الـــمُالع املــدعوم مبلْوظــاتٍ تعميميــة( :النــاس) و(كـلّ) ،وهــذا
الكســر جــرو م ـ ــالل تطييــد التّعــاكل مــك األنــا املدــد( مبــا لــيس مُحــاالم
ظاهرِه ا ينعر استدراجاا للم ّ ب مكانيـة رفـك التّدـايُ أي :ب مكانيـة وصـو(
املعــاكلعة بــم ســلوغِ أحــد ا ـرِي (ا موعــة احملياــة) واألنــا املدــد( لينــَّل
اخلااا م تأكيد التْرلد ،إىل تَديم التـّمايَُّ حيث جتتمك املـــُعاكلة والتّدـاُي ،
وهذا يُععِر الطارف بأنّ األنا املدد( يد ل مرحلةٍ أعمـ مـ الـوعي املــُـــطنِك
( )1ينمر :مطاييس الل ة ،43 /5 ،مادة ( و م).
( )2ينمر :الساب  ،214 /2 ،مادة (خ ل ).
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بالــذات ،والتع ـرلف عليهــا مــرآة ا ــر ال ــريم ،وال س ـيّما أنّ ل نــا املدــد(
احل ور املال األثر األدبي ،حم يتنطٌل ا ر ال ريم بم حيِّـَّ احل ـور
الْاعِل ،والـمُستَلعب الِْعل ،وال ياا الذي ي اوح بم الْاعليّة واالسـتالا
كذلم وال الِب هو ِياا ا ر ال ريم ع األثر األدبي ،وحـم م ُـر مـ
ــالل احلــديثِ عنــه ِا داــا ،أو مُااّدتِــه  -كمــا الوحــدة الثانيــة م ـ الديــُ
ضراا ،ف نّ وظيْتَهُ تنحصر إثـارة فعـلِ االسـتالا بنْيِـهِ
األول  -بوصْهِ حا ِ
عـ حيِّــَّ مُعــاكلعة األنــا املدــد( ــا يتطـدّم مبُنزَـَِّ األنــا املدــد( التّعــرف علــى
ماهيّتها الوجود ،والتعرّف على ماهيّة الوجود كذلم.
مبراجعــة تَكــرار (شـكقل) ،ومــا جذبَــه مـ تكــرار (مِثــل) الـ تنتمــي إىل
دا رة املْردات الدالٌة على ُد ُول مُتداِينَم -أو أكثر  -عالصاتِ مُعـاكعلعة
تُطللِ مـ نسـدة اال ـتِالف واالفتِـرا  ،وتَِّيـد مـ نسـدة التعـابُه واالصـ اا أو
االندما .ف نّ هذا يطود إىل داللة الصّرا( بم األنا املدد( وا ر ال ريم علـى
حيَِّّ اكتعاف الذات ،وتطو ه! وهـذا الصِّـرا( يكعـاُ  -مـ وجهـة نمـر األنـا
املدد(  -أنّ ا ر ال ريم يدحثُ ع (ش قكلخ) يعتدِمُ مـك ّدا عِـه فال يـذوا
فيــه ،وال يُل يــه! كمــا يكعــا أنّ وجهــة النمــر لــدو األنــا املدــد( تدحــث ع ـ
(مِثـ ـلخ) يتوحَّـ ـدُ مـــك ّدا عـــه يـــذواُ فيـــه ،ويُل يـــه ليكتمـــل لـــه معـــرو(ُ
(التّعرلف)!ومبــا أنّ ح ــوره اخلاــاا بهــذه اهليمنــة م ـ ــالل املؤشــرات
االنْعاليــة والتطييميــة( )1ف ـ ن كثافــة ملْوظــات التّماثــل والتّطــارا :يُواف ـ ،
شَـكقل (أربــك مــرات) ،مِثــل (مــرتم) تؤكــد ِيــاا هــذه املماثلعــة واملطاربــة

( )1ينمر :املصالحات املْاتيح لتحليل اخلااا( ،دُومينيـم مـان ونو) ،ترمجـة :حممـد
ميات ( .124- 123 ،الذاتية).
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ــالل هــذا التهــااُ ــوفِ األنــا املدــد( م ـ

التصــرمات املنْيّــة .ويدــدو م ـ
الـمَُّا عة!
الديُ الثالث:
"وَلِي نِيطعة فِي القمَزدِ وَالقدَذلِ لعـم يَكُـ

تَأعنَّطعهَا فِيمَ مَ َـى أعحَـدٌ صعدلِـي"

()1

يُطدّم األنا املدد( ما يستعزل الطـارف إىل معرفتـه وكعـْه":لِـي" ليكعـاَ
َم سيحط شرّعه الذي ينتهِمُ تْرلدَه املتعالي الديتم السابطم ،ويَمهر أنّ
هذا ليس إالٌ جمرّد استدرا.خ آ ر ،وما يَحدِسهُ األنا املدد( على ذاتِه هو "نِيطعـة"
ُْسرُ هذا السـم ّو الـذي يَكمـ
أيُ :لَّة سامية يرتْك بها ع ا ري ( ،)2وي ِّ
أمري " :فِي القمَزدِ وَالقدَذلِ" فا دُ مرتد باملـَحمود م األمور ،وهو يعين
بُلــوغ ال ايــة العُليا/احلــدّ األصصــى الكــرَم خباصــة( .)3وأمــا الدَــذلُ ،فهــو:
"ا عااء ع ّيب نْس"( .)4وهما ُلَّتـان مُمكِنتـان الــمُعاكلة إذا حتمَّلـهما
آ رُ شُزا( ِس أنّ األنا املدد( ينتهمُ هذا ا ِراء سرِيعاا بالنْي املال لوُصو(
هذا التّعـاكُل املاضـي ـا يُثدِـُُ اسـتحالة وُصوعـه احلاضـر أو املسـتطدل
ألنّه مُزتَثل ا مكانية م ـالل مؤكـدات النْـي املتعـابِكعة الـَّم املاضـي:
"لعم يَكُ " أي :ما كانَ املاضي فهو منسُوخُ ا مكانية ،و"تَأعنَّطعهَـا" أي:
أحدَّهــا( )5املاضــي مبعنــى :ل ـ يــتم ٌك فع ـلُ ا ــر إيّاهــا م ـ المهــور إىل
( )1ديوان شـعر حـامت بـ عدـد اهلل الاـا ي وأ دـاره ،دراسـة وحتطيـ  :د.عـادل سـليمان
مجال.147 ،
( )2ينمر :مطاييس الل ة ،371 /5 ،مادة (ن و ).
( )3ينمر :الساب  ،297 /5 ،مادة (م  .د).
( )4تا .العروس ،الََّّبيدي ،حتطي  :د.حممود حممد الاناحي ،71/28 ،مادة (ا ذ ل).
( )5ينمر :مطاييس الل ة ،149- 148/1 ،مادة (أ ن ).
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الوُجـــود حتـــى يصـــل إىل مرحلـ ـةِ احلُـ ـبّ والعـ ـ ا بـــذلم الادـــك الســـامي!
و"مَ َى" أي :هلمع وبطيُ أ دـارُهُ تُـروَو علـى مسـتوو الواصـك الكـاِ
واصك ا ر ،و"صعدلِـي" أي :امتـداد الـَّم السـاب
واملـُتايَّل ِعس الكا
مل عاشوا على امتداد الدعرية عرفهم األنا املدـد( ،و ـ مل يعـرِفهم! مـك
لْظ العُموم الذي ينْي جِنسَ الْاعِلم نْياا مُالعطما" :أعحَدٌ"!
إنّ جمرَّد نْي اخلرب التاييليّ عـ تـاريخ الدعـرية السـابطة علـى وجـود األنـا
املدد( العالعم ،ووعيِه به هو تصعِيدٌ مُالع ٌ لتأكيد مُدايَنة األنـا املدـد( للدعـر
الْانِم/ال ا دم وللدعر احلاضري  ،واألنا املدد( بنْي وجـودِ مثِيـلخ لـه ،سـابِ خ
عليه يُثدُُِ لآل ر ال رِيم العزََّ املــُالع َ عـ مُعـاكعلتِه وعـ مُماثلعتِـه مـ صعدـل
زم وُجوده العالعم ،و أثناء زم وُجوده فيـه ،وينْـي عـ ا ـر ال ـريم
أن يكون منوذجاا سابطما عليه بُلوغ ِايةِ السموّ والع ا به فـا ر ال ـريم
ليس له تاريخٌ صدلَ األنا املدد( السـموّ والعـ ا بـه :كرَماـا ومساحـةع نْـس!
وا ر ال ريم نكِرة السموّ والع ا به هو َعدَم! وهذا فيه ارتْا(ٌ ب ثدـات
درجةِ صْةِ التْرلد إىل األنا املدد( مـ ـالل إضـافة صـْة االبتِـدا( أو االبتكـار
إليه فالعالصة بينه وا ـر ال ـريم وا ـري (علـى امتـداد التـاريخ الدعـري)
صا مة على التدايُ املالـ  ،وعنـد هـذه املرحلـة يـتمل ل نـا املدـد( التعـرلف علـى
ح ِملَ عليه حتطيطُها وهي تأسـيس
جَو َهرِه الوُجود ،وحتديد الوظيْة ال ُ
منوذ.خ مُنْردٍ ومُدتَ ِكرخ االمتـداد بعَـ اٍ إىل ا ـري ارتْاعاـا بهـم ـو حـدِّ
الكِْاية ،وهم حيَِّّ ا كرام النْسيّ والرضا.
لطد انْتح حيَِّّ الَّم مراجعة األنا املدد( لتاريخ الدعرية على الَّم
ا هــول الســاب كلٌــه ،وكــأنّ ا ــر ال ــريم لــيس ســوو صاعــة ص ـ سة م ـ
فُسيْســاء الدعــر وِّدــاعهم ال ـ حتــاول أن تتعــاكلَ مــك األن ـا املدــد( ،أو أن
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خت صه ،أو أن تُربِكعه التعرّف على حيَِّّه الْا ِر له عنهم.
ك ـ إجيــاز العالصــات بــم األنــا املدــد( وا ــر ال ــريم م ـ ــالل ثالثــة
عناصر:
/1العالصة مك ا ري (ا موعة احملياة/السـابطم) حيـث يعـ غ األنـا
املدد( وا ر ال ريم أمري :
أ /ارســة اخلِــدا( لآل ــري م ـ ــالل لعدــة اخلْــاء والتّزلٌــي ،والطُــرا
والدُعد ،واالنْتاح واالن ال  ،واالمتداد واالنطدال ،واالفتِطار واالست ناء.
ا/عدم الصّد مك ا ري م الل لعدة التطديم والتأ س األولويـة
حبســب الطِ ـيَم األ الصيــة لــدو كــل منهمــا وتوجيههــا إذ األنــا املد ـد( يط ـدّم
ا ــري علــى ذاتِــه ،ويُــؤ ّر ذاتَــه عــنهم وا ــر ال ــريم يطـدّم نْسَــه علــى
ا ري  ،ويؤ ّرهم ع نْسه!
/ 2العالصة مـك العـيء (املنْعَـة :املـال أو الـاه)  :م ـر التّدـاي هنـا بطـوة
على النحو ا تي:
أ/األنا املدد( يتصا با يثار لآل ـري علـى نيـل العـيء/املنْعة حـم
يتصا ا ر ال ريم باالستئثار به.
ا/األنــا املدــد( يتصــا بــالتالٌي ع ـ العــيء/املنْعة بع ـ َا ف ِلتَنــامي
اخلوف لديه م شيءٍ ما يطوم ب ّال املنْعة ،ودفعهـا عنـه! حـم يتصـا
ا ر ال ريم بالتعلٌ باملنْعة بع ا وبسدب وفه م فعطقدها ،يطوم حبدسـها
وإ ْاء امتالكه إيّاها! والـ َماُوفُ منه خمت ِلاٌ بم األنا املدـد( وا ـر ال ـريم
فاألنا املدد( َماُوفُه ِامل حتـى ا ن ،وا ـر ال ـريم َماُوفُـه منكعِـاٌ مـ
الل تصوير األنا املدد( له على أنّه فعطقد املنْعة!
/3العالصة بم األنا املدد( وا ر ال ريم :تتلاّص تَدايُناتها ا تي:
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أ/يمهر األنا املدد( وهو يْار بذاته ،ويسار م ا ر ال ريم ،ويؤكـد -
ظاهريا  -أنه مُسـ خخ ال يُعـاني تـوتلر املنافسـة! حـم يمهـر ا ـر ال ـريم
وهو رالخ بذاته ،وينتطد األنا املدد( مـ ـالل مؤشّـرات األنـا املدـد( النْسـية
والســلوكية عنــه ،وتأكيــد األنــا املدــد( أنّ ا ــر ال ــريم يُعــاني تــوتلر منافس ـتِه
الماهريّة ل نا املدد(!
ا/يمهر األنا املدد( بوصْه النموذ .املثـالي الــمُدتكعر فهـو مَتدُـو( ألنـه
احلُلقــــم الــــمَنعُود حــــم يَمهــــر ا ــــر ال ــــريم بوصــــْه العَــــدم أي:
(الالمنوذ !).ال شيء م الدعَر فهو تاِبكٌ ،مَندُـوذٌ ،مُتالـكٌ لالسـتحواذ علـى
عرش األنا املدد(!
/.يطوم األنا املدد( بوظيْة الـمُتحدِّي الطاهِر ،حم يطوم ا ر ال ـريم
بوظيْة اخلامِل/السـاكِ ومبـا أنّ األنـا املدـد( هـو مَـ يطـود التّحـدّي ،ويَسُـ ل
العّرو  ،ويُعل هَّ ة ا ر م الدداية ف نّ هذا ضراٌ م التّعزِيَّ الـذي
يَنحدِر بالـمُتحدِّي إىل االنكِعاف صُورة ال َّعا ،ودَ قفكِ ا ر ال ـريم عـ
االص ااِ منه ،ومُعاركتِه َس ِّ شُرو التّحدّي واتّزاهاته!
إنّ حسـم األنـا املدـد( باســتثنا يّته مٌْـَُّ جمموعـةم مـ األسـئلة الـ كانــُ
حاضِرةم وعي األنا املدد( ومنها:
هل كان هذا التْرلد ِهدَةم للذات املدد( دون عناء؟هل كان هذا َمحُوّما باألم والسالم؟هــل كــان ا ــرون (ا موعــة احملياــة) مُعزَـدِم بــه؟ مُعــزِّعم عليــه؟أي :هل كانوا مُتصادِصم مك الذات املدد( وهو تدّ إليهم بالعااء ،وينطدل
عنهم باالحتيا .إليهم؟
-هل كان نتيزةع الوعي والنل ج منتصاِ جتربة احلياة ل نا املدد(؟
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هل هو صا ِد ٌ؟ واصعيٌّ؟هذا التوتلر ال مينّ جاء حافَّاا للدنية التْسسية ال امتدت ستة أبيـاتٍ
الحطةٍ ،تتزذّر منها تيمة ُأ رو ت صٌى مبستوو الوعي لدو األنا املدد(.

* * *
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املبحث الثاني :تيمة املـــُــقاوَمة:

الديُ الرابك:
"وَأعجعَــلُ مَــالِي دُونَ عِرضِــي جُنَّــةم

()1

لِنَْقسِي ،فعأعستَ نِي بِمَا كعا َن مِ فع لِ"

يتكثّــا ح ــور ضــما ر املِلكيّــة الصــرمة اــاا األنــا املدــد( هنــا:
"مَــالِي"" ،عِرضِــي"" ،نَْقسِــي" ،لتصــنك تعــاكُالم انتمــاءِ تلــم املوضــوعات
الثالثة إليه فاملال هـو مـا يَملكـه الصاـا لـه ،يُصـرِّفه كيـا يعـاء والعِـرل
يتعاكل معنويا مك (النْس)( ،)2ولكنه يْ ُ عنها باتسـا( معنـاه الـذي يَمتـدل
إىل معنــى الدَــدن وصِ ـحّته ورِمــه ،وإىل معنــى احلعسَــب( )3والــنْسُ هــي دم
ا نسان الدّالل ا داسُهُ بدنِه على حياته( .)4واألنا املدد( يُثدُُِ وفعه م اـرخ
جنّ ـةٍ()5مدكهــا م ـ
ظــاهرخ وَعيِــه أجــربه علــى أن يتوصٌــاهُ م ـ ــالل ابتكــارِ ُ
مَوجُوداته( )6ليس بها ث راتـه الـ يعِـي أنّهـا ّعرِيـدة للااـر ،وتَحُـول بينـه
وذاغ اخلار ،ويتستَّربها ع أن يكون مكعوفما ملحُوظما حلمة ِْلة!

( )1ديوان شـعر حـامت بـ عدـد اهلل الاـا ي وأ دـاره ،دراسـة وحتطيـ  :د.عـادل سـليمان
مجال.148 ،
( )2ينمر :مطاييس الل ة ،273 /4 ،مادة (( ر ل).
( )3ينمر :الساب  ،273 /4 ،مادة (( ر ل).
( )4ينمر :الساب  ،460 /5 ،مادة (ن ف س).
( )5ينمر :الساب  ،421 /1 ،مادة (اليم والنون) حيث "اليم والنون أصلٌ واحد،
وهو :السَّتر والتستلر".
( )6ينمر :تا .العروس ،208 /28 ،مادة ( ( .ل) حيثُ "الععل مبعنى إجياد العـيء
م العيء وتكوينه منه".
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إنّ فعــل االســتِتار ــرّ مبــرحلتَم متعــابِكتَم ،تَ ــمنان امتِــدادَ ا حاّــة
واحلماية وإحكامهما احليَِّّ اخلاص:
 املرحلــة األوىل :حتوي ـلُ املــالِ إىل حــاجَّخ حــامخ ض ـدّ العِــرل الــذي
متوي األنا املددعو َشرَف الذوات ال ا در منسُاللتها.
 امل رحلة الثانيـة :حتويـلُ ايـة العِـرل إىل حـاجَّخ حـامخ لـِـمُهزةِ األنـا
املدد( واستمرار تنُّْسه الوُجود الذي هو انِْـرا ُ.أمـ خ مـ كُـوّةِ ـوفٍ ،أو
انْرا ُ.كِْايةٍ م َشرَغِ ع َوزخ وذِلٌة!
إنّ إثداتاألنا املددعلتوصيه وختْيهعمّا طافُه م ـالل فِعـل االمتـداد بالعاـاء
إىل ا ري املتمثِّل مَنح املال الذي يَملكه ،وفِعل االنطدال م ـالل
حتطي حَدِّ الكِْاية األدنى لذاتِه صناعةم مبا يَّيدُ( )1ع حاجةِ تلم الدِّر( ال
يُوصي بهـا ذاتَـه وسـاللةع األرواح الـ تنََّّلـُ منهـا  -إنّـه يُْسّـر وحـدة (عَـاِّ
القْعطقر) الديُ األوَّل ،و(شِركعةع ا قل ِنَى) الـذي لـيس واصْمـا عنـد حـدود املـال
احملســوس ،وإنّمــا يتعــدّاه إىل معنــى األمــ  ،ومعنــى االســتمرار الوُجــود
واحل ور عاعلمِه .وفيه نْيُ حالِ االحتيا .إىل ا ـر ال ـريم ،ونْـيُ وجـودِ
ســديلخ لــه إىل األنــا املدــد( ألن ا ــر ال ــريم نكــرة! أي :األنــا املدــد( ينْــي
ضرورة وُجود ا ر ال ريم ،الوصُ الذي ينْي ع ذاته أن حتتا .إليه!
إنّ األنــا املدــد( يُثدــُ  -بهــذا  -أنّــه مُســت خ عــ ا ــر ال ــريم ،وأنّ
مطوّمات احلاجة إليه مَستُورة عنهُ ،م لطعة دُونه! كما يُثدُ لآل ر ال ـرِيم تَداُينَـه
معه فهو يعاني انكِعافَ ستره أو ث راته الداعية إىل احتياجِـه ا ـري فهـو
عُرضــة للحاجــة ،واالنكِســار ،وافتِ ــاح تالُّعــه إىل مــا عنــدهم أي :هــو
عُرضَة للعَيلعة واخلعوف! وهذا إثداتٌ لصِناعة احلمايـة واحلصـانة الـ ينعـ ل
( )1ينمر :مطاييس الل ة ،508 /4 ،مادة (ف ل ل).
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األنا املدد( ب جنازها م صُـنعه اخلـاص ،ومـ مُطتنياتـه األثِـسة اخلاصـة! واألنـا
املدد( مرص على صوّة التعاكل حال الكْاية واالحتيا ،.أو حـال األمـ
واخلوف حيث متمي بوسا ل يدتكرها م مكنوناته و تلكاته ،ويتَّوّد بدطايـا
م تلكاته ولكـ ملَ م ـر اخلـوف واألمـ هنـا؟ وهـل ـوفُ األنـا املدـد(
يُورِثه الدطاء حالِ استِتارخ وجُنب؟
الديُ اخلامس يُثدُُ األنا املدد( لذاته أفعاالم حركيّةم امتداديّةم أ رو:
()1
"وَلِي مَكَ بَذلِ القمَالِ وَالقدَـأقسِ صَـولعة إِذَا القحَراُ أعبـدَت عَـ نَوَاجِـذِهَا القعُصـلِ"
يُ ــياُ األنــا املدــد( إىل مــا ســد تْس ـساا يكع ـاُ بع ـلَ مكوِّنــات اخلاــر
ا هول ،وبواعث اخلوف ال ام ة إذ يددأ با عالن املؤكَّد ع سِـمةٍ متْـرِّدةٍ
جديدةٍ،يُؤ ِّر الكعاَ عنها إىل ما بعد حتديـد العناصـر الـ وصعـُ عليهـا
وهي :إعاـاء املـال إىل ا ـري بايـب نْـس( ،)2والعـدّة الكعـؤود( )3وهـذه
السِّــمة هــي الصَّــوالن أي :االســتاالة علــى مَ عكنَـةٍ مـ صعهـرخ وعُلُــو( )4حيِّـَّخ
زمين مكـاني ِـس آمـ وهـو حَيِّـَّ صد ـة احلـرا حـم يتـنٌْسُ عُنُْهـا ،وتْـ ل
أشداصُها ال كانُ ت بّص باألنا املدد( ،وهـي تـراه فريسـةم صـعدةم وصعـُ
فِاا ِها فتك ِعاُ أستارَها ع مصْوفةِ أنيااٍ مُعوجّـةٍ ،مُنطدِ ـة ،يابِسـةٍ(،)5
شديدةِ الْعرس ،صد أتلْعتها كثرة ا هالغ ،وما أضعْتها فأصدحُ أضراسُها
( )1ديوان شـعر حـامت بـ عدـد اهلل الاـا ي وأ دـاره ،دراسـة وحتطيـ  :د.عـادل سـليمان
مجال.148 ،
( )2ينمر :تا .العروس ،71 /28 ،مادة (ا ذ ل).
( )3ينمر :الساب  ،حتطي  :إبراهيم ال زي وآ ري  ،430 /15 ،مادة (ا أ س).
( )4مطاييس الل ة ،322 /3 ،مادة (ص و ل).
( )5ينمر :الساب  ،330- 329 /3 ،مادة (( ص ل).
جملة العلوم العربية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

249

كُلُّهـا أنياباـا عُصــال أي :تعـاكلُ أنــوا( أسـنانها مـ نواجــذ( )1وأنيـاا علــى
املمهر الذي ثّل حطيطتَها ال ّارية تلم احلطيطة ال تدفك األنا املدـد( إىل
احلملِ عليها مبا يُدايِنها فمكَ أنّهـا مُرعِدـة إالٌ أنّ األنـا املدـد( يَكِـرل عليهـا كـرّةم
جريئةم بطدر اخلوف الذي استَّّْته كلٌه عند األنا املدـد( فيُدـدِّدها ويَدمِسـها
ألنّه كان يتوصٌى م اخلوف وحربِه م مُنالع ِ الوَعيِ بهما ،واالستعداد هلمـا
ال ِم منال الهل وال عََّْ(! وإفراد (الصَّولة) يـدلّ علـى أنّهـا صاضِـية علـى مـا
تُحمَــلُ عليـــه دون االضـ ـاِرار إىل تكرارهـــا! إنّ تلـــم احلـــرا تط ـــي علـــى
ا موعة ال تد إليها األنا املدد( ،وطتْي فيها ليزِد األمان هلذا يُـدافك
األنا املدد( عنها بعراسةٍ واستدسال!
هــذا ا ثدـــات المتـــداد األنـــا املدـــد( إىل ا ـــري بـــالكرم ،والعـــزاعة،
والْروسية ،وا صدام ،واحلماية ،يت ّم ن قْيَ الدُال واالنطدال عنه ،ونْقـي
اخلوف م فع قطدِ موضوعات االمتداد الذيِ -الداا  -ما يُالزِم صْة الدُاـل
ــوفَ
ألنّ الدُاــل إمســاغُ العــيء الــالزم دَفعــه مبُوجِــب احلــال والسّــيا
عف قطدِه( ،)2وا ر -هنا  -يناوي على شاصيَّتم:
أ/ا ر ال مين ال رِيم الدَعريّ املععهُود األثر األدبي الـذي يَصـحبُ
وعـيَ األنــا املدــد( مـ الديــُ األول ،وهــو ِـرِيمٌ مـ الدعَــر ،تُثدَـُُ لــه صِــْةُ
الـمـُنطعذ م صِدَل األنـا املدـد( دا ماـا فاألنـا املدـد( مـانحُ احليـاة واألمـ  ،وهـذا
ا ر ال ريم مُمارِسُ ال َعوَز واخلوف!

( )1ينمر :الساب  ،392 /5 ،مادة (ن  .ذ).
ل حَدسُـها عنـه.
( )2الدال" :ض لد الكـرم والُـود .وحَـدله :إمسـا ُغ الــمُطتنيات عمّـا ال مـ ل
شرعاا :منكُ الواجِب" .تا .العَروس ،63- 62 /28 ،مادة (ا خ ل).
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ا/ا ر ال مين اخلاِر الاارف الـذي هـو احلـرا فـاحلرا ال صيمـةع
هلــا ،وال هيدــة هلــا متنــك األنــا املدــد( مــ الــدفا( عــ حطٌــه االمتــداد إىل
ا ري  ،والتّاٌْي جمموعهم إذ ينْي عنهـا األنـا املدـد( -أو يسـلدها -
صْةع ا رعاا الــ مُورِيف للعـلٌل اخلـا ا منهـا ،وينْـي عنهـا أن تُوصِـك األنـا
املدـد( العـعور بــاخلاعر واخلـوف السّـاِلدَم للــتْكس الـدفا( عـ حطوصــه
االمتداد واحلياة! فهي مَسلُوبَةُ ال ُطوّة والطِيمة ،وليسـُ سـالدَةم إياهمـا مـ األنـا
املدــد(! و هــذا إثدــاتُ العــزاعة الطــاهرة ل نــا املدــد( .وبينهمــا جمموعــة م ـ
التعــاكالت م ـ جهــة :احلُ ــور ،وامل ــُااتَلعة ،والعســارَة ،وإتــالف املــال،
واخلربة ،والـطوّة ِس أنّ التّدايُنات ت لبُ علـى عالصتهمـا فـاحلرا م لُوبـة،
واألنا املدد( ِالِب! واحلرا متطدِّمة السـ ّ (بداللـة عُصـل أنيابهـا) ،واألنـا
املدد( عفِتيّ! واحلراُ متنح اخلوفَ ،واملوتَ ،والْطر! واألنا املدد( نح األمـ َ،
واحلياةع -م الل الت حية برُوحه ومالِه  -وال ِنى! ولك ملاذا يُاـا ِّرُ األنـا
املدد( هذه املااّرة مبُهزته؟
يُزيب الديُ السادس:

"وَأعجعَــــــلُ نَْقسِــــــي لِلقعَعِــــــيرَةِ جُنَّــــــةم

وَأعحمِلُ عَنهُم كُلَّ مَا ضَا(َ مِ ثِطقلِ"

( )1

فيك ِعاُ أنّ جمموعة ا ري احملياة باألنا املدد( هي الطدِيلة ،وهي املــُحَّْ
الر يس لت حية األنا املدد( وجَسارته حبعملِ نْسِـه علـى احلـرا دفعـةم واحـدة،
وهو صد اتّاذ م مالِه وعِرضه درعاا لِـمـُهزته ـا يكعـا -هنـا  -مهزـةم
أ رو يَعدلها أن َ م مهزته الْردية ،أو هي اهلدف الذي تتمدَّدُ إليـه أفعالُـه
( )1ديوان شـعر حـامت بـ عدـد اهلل الاـا ي وأ دـاره ،دراسـة وحتطيـ  :د.عـادل سـليمان
مجال.148 ،
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الكــرم ،واحلِمايــة ،واملــُـــطاتَلعة فــال يكتْــي بأفعــالِ النَّزـدَة علــى املســتوو
املادي احملسوس إذ يُثدُ األنـا املدـد( ـرباا آ ـر بْعـلِ امتـدادٍ لآل ـري ممـلُ
مسة الدّعم والتّعويل وهو أنّه مملُ ع أفرادِ العَعسة هَمَّ كُـلِّ مـا أفـَّعهم
أو أصلطهم( )1م أمرخ " اسخ ،نِْـيسخ ،مَصُـونخ"( )2فيحطٌطـه هلـم ،وال جيعلـهم
يَعطونَ بهمِّه!
يُثدــُ األنــا املدــد( لِذاتــه تعــاكُلعه الكامــل مــك العَعِــسة مـ ــالل ايتهــا
وأجمادها ،ودعمها وتعوي ها أي :إنّه ينْي عـ ذاتِـه األنانيـة واالنتطـام،
حم ينْي ع ا ر ال ريم املــُ مَر است ناءَه ع األنا املدد( ،وع مسـاعدته
إيّــاه للطيــام بالعــأن العمعِ ـيّ علــى أعلــى مســتوياته وأ ارهــا صُــعوداا م ـ
مســتوو كْالــة رِــد احليــاة واألمـ إىل مســتوو احلْــاظ علــى األجمــاد املؤثَّلــة،
واس جاعها ،وحتطيطها ،و هذا إثداتٌ النكعاف ا ر ال ريم(املتصادِم مـك
األنــا املدــد( خباصــة) للعَيلعــة ،واخلــوف ،واخلاــر ،والـــمَذمّة فــا ر ال ــريم
أ ر !
األبيات الثالثة تتعكل عالصاتٌ جديدة:
/1األنـــا املدـــد( :يـــدفكُ العـــيء (املنْعَـــة/املال) ،وهـــو مَـــدفو(ٌ ّعـــام
الـــ َماُوفِ منــه فاألنــا املدــد( يَســت عـ شــيءٍ يَاافُــه ،وممــي ذاتَه/حياتَــه
فيَطقدــل بــأن يعــيف اخلْــاء علــى الْع ــلة ــا يدطــى لديــه مـ بعــد حتطيـ حـدِّ
الكْاية لآل ري ! األنا املدد( يُعاني جتويكَ ذاتِه على حسـااِ إّعـامِ الــ َماُوفِ
منه ا هول! وأما ا رون (الععسة/الطديلة) ،فهُم وسيلة ّعام املعدفُو( إىل
الـمَاُوف منه م الل ما يدفعه األنـا املدـد( إلـيهم مـ مـال! وهـذا يطـود إىل
( )1ينمر :مطاييس الل ة ،377 /3 ،مادة (ل و ().
( )2تا .العروس ،156 /28 ،مادة (يف ل).
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نتيزة وهي :ا رون َماُوفٌ منهم أي :م بُعدهم ع األنا املدد(! هـم
صورة حسيّة حاضِرة لل َماُوف منه ،وا ر ال ريم جَّءٌ منهم!
األنا امل دد( باذِلٌ ،مُتاـل عـ الـرّوح إىل جانـب املـال ،وهـو مُنطِـذٌ ،مـانِحٌ
للحياة واألمان! كـان األنـا املدـد( يسـ روحَـه فطـ  ،وا ن يطـومُ مبـا يُاـالِا
هذا فيكعْها ،ويدفعها إىل احلرا بطوّةٍ واندفا(!
األنــا املدــد( يُ ـحّي بروحــه مـ أجــل ا موعــة احملياــة (الععــسة)! يطــوم
جكُ احل ــور م ـ
بتع ـويلخ كُلــي ع ـ مَْطُــوداتهم النِّْيســة! األنــا املدــد( يس ـ ِ
ال يـــاا ،ويســ جِك احليـــاة مــ املـــوت ،ويســ جِك االتصـــال مــ ِياهـــب
االنطاا(!
األنا املدد( يرتْك ع احليَِّّ الْردي ال ـيِّ إىل احليِّـَّ العمعِـيّ! األنـا املدـد(
يُنكِر ذاتَه طد(ُ ذاتَه ،ويُددِّدها ا موعة احملياة ،وكأنّـه يطـوم بعمليـة ختدِئـةٍ
وسترخ م جديد!
/2ا ر:
أ/ال ريم :يمهر وعي األنا املدد( بوصْه مُست ناى عنه ،ال يُسـتَنزَد بـه!
هو مُهمَّف ،وهو ا اٌِ ،ا بٌ جمموعـة الععـسة املادُومَـة مـ ِصدَـل األنـا
املدـــد( فهـــو مُنطعـــذ ،ومَمنُوحَـــة لـــه احليـــاة واألمـــان! هـــو ِيـــااٍ كُلـــي،
وإعرالخ ،وسُكونخ ،ويُم ِع ذلم بَت ييبِ نْسِه فهو م جُملة الـمَحمِيِّم
الـمُعوَّضِم م ِصدَل األنا املدد( ،وليس لديـه أيل موصـاٍ ظـاهرخ رافِـلخ ملواصِـا
األنا املدد( حتى اللحمة!
ا/احلرا :شـيءٌ مُعـادٍ ،ضَـارخ ،مِطـدامٌ ،مُتـوحّفٌ ،لـهُ مِـراسٌ صَـر(ِ
النــاس وإهالكهــم ،واالســتحواذ علــى مُمتلعكــاتهم م ـ األرواح ،واألمــوال،
والعَالصات! وهي م اخلار الكام الصامُ الـذي مل ينكعِـا إالٌ حلمـةٍ
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حامس ـةٍ م ـ ــالل إبــراز أضراســها العُص ـلِ ال ــمُتحَّْة لإلجهــاز علــى األنــا
املدـــد( لـــذا حتــوّل هــذا ا ـــر أو العـــيء ا ـــر إىل مَكعُـــوفٍ ،مَطتُـــولخ،
مَصرُو(خُ ،مَددَّدٍ ،ينتهي تاريخُ وُجودِه وختْيه بصَرعة األنا املدد( الطاهرة له!
فيما سد  ،إثدـاتٌ لتوسلـك دا ـرة ايـة األنـا املدـد( مـو( الطديلـة كلهـا،
واالرتْا( بها ع اخلمول ،والنواصص ،والـمــَذامِّ إىل األجمـاد واملــَحامِد ،وإن
بطِي ذلم ا ر ال رِيم جمهولَ اهلُويّة واألثر!
الديُ السابك يُعرِّ .األنا املدد( على مُطوِّمخ نْسي عمي خ مَستُورخ بطوله:
()1
"وَمَــا سَـــرَّنِي أعن سَـــارَ سَـــعدٌ بِأعهلِــهِ وَأعفقرَدَنِي فِي الدَّارِ لعيسَ مَعِـي أعهلِـي"
حيث ينكعاُ اسم ا ر ال ـريم (سـعد) الـذي صـام بْعـلخ جَمعِـي أنـتج
وُصو(َ األنا املدد( شرَغ الوحدة املؤملة وال َّعا فنَْقـيُ األنـا املدـد( السّـرورَ
بهذا الِْعل املـُ ادّ مـ ا ـر ال ـريم (سـعد) ،هـو إثدـاتٌ حلَُّنهـا ،وهـو نْـيٌ
للْعــل ع ـ ا ــر ال ــريم ،ونْ ـيٌ لع ـدم األثــر الــذي تركــه ارتِحــالُ ا ــر
ال ـريم مبزموعـة ذوِي األنـا املدد(/أهلـها الــذي هُـم أُنسُـه ومُحياُـه األزلـيل
الدافئ و هـذا إثدـاتٌ لنزـاح ا ـر ال ـريم تَحـَِّي ِ األنـا املدـد( وكسـرِه
العــاّْيّ م ـ ــالل تــأثسه العمعِ ـيّ ،ومتتّعــه بالطيــادة مــو(ِ األهل/األس ـرة
اخلاصة باألنا املدد( ،ونْاذ أمره فيهم.
إنّ النْــي التْصــيلي للســرور ،هــو إثدــاتٌ تْصــيليٌّ لتوسلــك حيّــَّ احلــَّن
والوحدة الذي جعل األنا املدد( ينكسر كلّ تْصيل:

( )1ديوان شـعر حـامت بـ عدـد اهلل الاـا ي وأ دـاره ،دراسـة وحتطيـ  :د.عـادل سـليمان
مجال.148 ،
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 سَس ا ر ال ـريم (سَـعد) بأهـل األنـا املدـد( يـدلّ علـى حركـةِ مِ ِـي
مُعا َهدَةٍ سَلِسة( )1فليس هنا غ مَـ ـالعا ا ـر ال ـريم مـ األهـل الـذي
هُــم أ ــصل النــاس( )2بــا ر ال ــريم وباألنــا املدــد( ،وأصــربهم منهمــا دَماــا
ومكاناا!وهذا يكعا وجود اش اغٍ بم األنا املدد( وا ر ال ـريم األهـل
ا يُربّر اشتداكاتِ اهلويّة والصرا( بينهما!
 املدال ة فصل األنا املدد( ع أهلـه الـذي هُـم أهـل ا ـر ال ـريم
كذلم ،وحدس األنا املدد( وحدةٍ مُادطةٍ عليه مستواها األدنى هو الوحدة
ال ــمَسك  ،ومســتواها األعلــى هــو الوحــدةُ منــازِل الطديلــة( )3أي :إنّ
ا ر ال ريم سار بأفراد الطديلة كلٌهم ُم ا ِدراا األنا املدد(!
 تأكُّد األنا املدد( م الل النْي الثاني "لعيسَ مَعِي أعهلِـي" مـ ُد ولِـه
حَيِّــَّ النَّد ـذِ وا صصــاء فعلــى ال ـرِّم م ـ مســاعيه للتعــاكل ا جيــابي مــك
الطديلــة ،ورفعــه إىل ســطا الكْايــة وا ــد املُدتكعــر واملُعــوَّل ،إالٌ أنّ األهــل
والطديلة بـاينوهُ بَيناـا مُوضِـحاا فهـو مُطِـيمٌ ،وهـم مُرحتِلُـون! هـو وحِيـدٌ ،وهـم
مُزتمِعــون! هــو حاضِ ـرٌ ،وهــم ِــا دون! هــو ســا ِك ٌ ،وهــم متحرِّكــون! هــو
مُستوحِفٌ ،وهم مُؤَتنِسُون!
يمهر سيا هذا الديُ مُتدايِناـا مـك سـياصات األبيـات السـتة املاضـية حيـث
كان الدارِز :سـيا الطـوّة الماهريـة لـدو األنـا املدـد( الـذي حـلّ حملٌـه سـيا
ال عا الماهر! وسيا العااء م ِصدَله الذي حلّ حملٌه سيا االستالا م
ِصدَل ا ر ال ريم! وسيا االعتَّاز لدو األنـا املدـد( الـذي حـلّ حملٌـه سـيا
( )1ينمر :مطاييس الل ة ،121- 120 /3 ،مادة (س ي ر).
( )2ينمر :الساب  ،150 /1 ،مادة (أ هـ ل).
( )3ينمر :الساب  ،311 /2 ،مادة (د و ر).
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االنكســار! حــم تداينــُ الســياصات مـ زاويــة ا ــر ال ــريم حيــث كــان:
سيا ال ياا الـمـُهمَّف الذي حلّ حملٌه احل ور احلـاكِم! وسـيا ال ـعا
الذي حلّ حملٌه سيا الطوة! وسـيا الـمــُعاكلعة والـمــُماثَلة الـذي حـلّ حملٌـه
ســيا ا صصــاء! وســيا املراوِعــة والتاٌْــي الــذي ح ـلّ حملٌــه ســيا احلعس ـمِ
والربوز!
تلم التدايُنات جتعل الطـارف يتوصٌـك مـ األنـا املدـد( مُعـاكلعةم صادمـةم لسـيا
االنكسـار مـ  :انطدــالخ ،وعُــدولخ عـ انتعــار فِعــلّ/دك الكــرم ،وانكْــاءٍ
على الذات ،وانكسارخ أمام ا ر ال ريم (سعد) الذي أصدح تـأثسه األنـا
املدد( هو ال الِب ،وهذا التأثس يُداِي امسَه متاماا (سعد) فال يُثدُِ ِـسَ أفعالـه
العِدا يـــة جتـــاه األنـــا املدـــد( ،وإحَّانـ ـه ،وحدسِـــه حيِّـــَّ احلـــسة ،والتـــوتّر،
والنّكوص إىل بدايات موضو( التّعرلف لصعوبة مطاومة هذا الصّـرا( الـذي
بل ذروته!
تتعابم العالصات مك هذا الديُ حبدويف االنعاار واالنْصال الماهريَّم:
/1األنــا املدــد( حــَّي ٌ مُنكسِـرٌ ،يُعــاني الوحــدة ،والعَُّلــة ،والوَحعــة إذ
حـم يَمهـر
فطعدَ احلياة فهو سُكونخ أمام حتـدِّي ا ـر ال ـريم الــمُع عل
صراا ،يَنعَم باألُنس وس األسرة وا موعة احملياـة
ا ر ال ريم مُمتعِ اا ،مُنتَ ِ
به فهو صد جنا باحلياة ،وهو تلم ناصية التحدّي الصادِم ل نا املدد(!
/2يمهر  -حطيطة األمر  -أنّ األنا املدد( فازَ بالدطاء املكـان/احليَِّّ،
وبتحكمِــه اخلــاصِّ بــه أي :فــاز باالســتطرار علــى الــرِم م ـ التــوتر الــذي
ُّ
يَحمــل إليــه اخلــوفَ مـ الوحــدة ،ويُ ــاِّم لديــه احلُلقـمَ بعَــودة ا ــر ال ــريم
واألهل والععسة ،وامتِالء الـمَكان َمب يُمارِس عليهم سلوغ االمتداد بالعااء
أو السااء! حم يمهر أنّ ا ر ال ريم هو َم انهَّم مبُ ادرة املكان املـألوف
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ف أي :هذا املكان ار .حتكُّم ا ـر
إىل مكانخ جمهولخ ِسِ مُحدَّدٍ وال مَعرو ٍ
ال ــريم بــه ،وا ــر ال ــريم يُعــاني االرتِحــال مبــا فيــه مــ تــوتلرخ واســتِطدالخ
لل ُمـــول ،وإن كـــان يَحمـــل االّمئنـــانَ مـــك ا موعـــة املألوفـــة الـ ــمَطدُولة
سُلوكيّاتُها لديه ،ويت اّمُ لديه احللقم بلعحا األنا املدد( به وباألهـل ،وتْرِيـ
ذاغ املكـــــان املـــــألوف مـــ ـ ســـــلوغ األنـــــا املدـــــد( االمتـــــداد بالعاـــــاء
ِف/بالسرَف املرفُول لدو ا ر ال ريم!
َّ
الـمُسر
يأتي ااا األنا املدـد( مْاجئاـا الديـُ الثـام  ،و ا ِرجاـا عـ توصُّعـات
االستسالم ،والتعاكل مك ا ر ال ريم:
()1
"سَيَكقِْي ابتِنَاِي القمَزدَ سَعدَ ب َ حَعرَ.خ وَأعحمِلُ عَنكُم كُلَّ مَا حَـلَّ فِـي أعزلِ"
يكعا األنا املدد( هوية ا ر ال ريم (سعد ب حعر ).الذي هـو جَـدله
م الل الوثا التارطية( )2ال أحالَ إليها األث ُر األدبي ارجَه أي :هو
( )1ديوان شـعر حـامت بـ عدـد اهلل الاـا ي وأ دـاره ،دراسـة وحتطيـ  :د.عـادل سـليمان
مجال.148 ،
( )2ذكر الَّبس ب بكٌار (ت256هـ) صصة رحيل والد حامت باألهـل عـ حـامت ومسـاكنِهم
بعد أن أتلاَ إبِل والده بالعااء دفعةم واحدة ،وِـادره وحيـداا لـيس معـه سـوو جاريتـه،
وفرَسه ،وفُلوها مُطقسِماا أن ال يُساك ابنَه املِتالف بلداا أبداا .ينمـر :األ دـار املوفَّطيـات،
الَّبس ب بكٌار ،حتطي  :د.سامي مكٌي العاني .345- 342 ،وكـذلم جـاء ذِكـر الطصـة
عند اب صُتيدة (ت 276هــ) .ينمـر :العـعر والعـعراء ،ابـ صُتيدـة ،حتطيـ وشـرح :أ ـد
حممــد شــاكر .236- 235/1 ،وصــد وردت الطصــة ذاتُهــا عنــد أبــي الْــر .األصــْهاني
(ت356هـ) .ينمر :األِاني ،أبو الْر .األصْهاني ،حتطي  :د.إحسان عدّاس وآ ري ،
 264- 262/17مــك تصــويبِ هويّــة الاــرف الثــاني الطصّــة م ـ واصــك ا حــاالت
الدا لية املرجعية الطصيدة املرتداة بهذه الطصة وذلم بطوله" :وهذا شِـعرٌ يـدلّ علـى
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مندك النعأة السدية ل نا املدد( على الرِم م تداُي السـلوغ النْسـي ّدـك
االمتداد بالعااء بينهما ألنّ األنا املدد( يتّاذ لـه امتـداداتٍ خمالِْعـةم المتـدادات
ا ــر ال ــريم ،وتدــاُي ال ــمس (عــنكم) هنــا ع ـ ال ــمس الديــُ الســاب
(عنهم) يدلّ على ح ور ااا األنا املدد( أو رسوله لدو جمموعة ا ـري
ال ا دم ،أو الـمُ يَّدم ،أو الـمَرحُولِ بهم عـ حيِّـَّ األنـا املدـد( ولربّمـا يـدلل
على عودتهم إىل املكان املـألوف حيـث األنـا املدـد( بـا خ ألنهـم حتوّلـوا مـ
حيَِّّ املتحدَّيف عنه ال اِـب إىل حيِّـَّ املتحـدَّيف إليه/املــُااّعب احلاضِـر ،حـم
بطــي ا ــر ال ــريم (ســعد ب ـ حعــرِ ).ا داــا ضــمس ال ا ــب (هــو) ،ومل
يط ا م األنا املدد( ،أو يَرجك إليه با صدال على اابِه ووُعـودِه ،وهـذا مـا
ستُْسّره األبيات الطادمة.
والذي يددو أنّ ااا األنا املدـد( هنـا اـااٌ أُحـاديّ الكـالم يتحـديف
فيه األنا املدد( مك ذاتِـه دون احلاجـة إىل تـدا التٍ مـ ا ـري الـذي يُريـد
عودتَهم حتى وإن كـان يُنـاديهم أو يسـتْهِم عنهم/مـنهم( !)1ولعـلّ هـذا مـ
مؤشــــرات عــــدم املدــــاالة الــ ـ تُحيــــل إىل امتــــدادات املــــنح ،والــ ـدّفك،
أعنَّ جَدَّه صاحب هذه الطصة معه ،ال أنّها صصّة أبِيه .و ...أنَّ أبا حاتِم هلعمع وحامت صـ س
فكــان حِزــرِ جــدِّه ســعدٍ ابــ ِ احلععــر ."....الســاب  .264- 263/17 ،وألن هــذا
علمـي يُامـأ لن إليـه كـثساا ،وكتـاا األِـاني يـد ل عـد ٍد مـ
ٌّ
التحطي لـيس فيـه جُهـ ٌد
أ داره االرتياا موثوصيّتها فتُراجك الطصة نْسها والتعلي نْسه  :جتريد األِـاني،
اب ـ واصــل احلمــويّ ،حتطي ـ  :دّ.ــه حســم وآ ــري  ،الطســم ،2الــَّء- 1903/2
 .1904ونسدةُ حامت إىل جدِّه املذكور امسه الطصيدة الـمَدروسَة ثابتة ،وهي مذكورة
املصادر الـمُعار إليها ،و مطدمة هذه الدراسة.
( )1ينمر :املصالحات املْاتيح لتحليل اخلااا( ،دومينيـم مـان ونو) ،ترمجـة :حممـد
ميات  ،ص( .88- 87مُناجاتِيّ).
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واالستهالغ دون العناية بأيّ سلوغٍ إنتاجي أو ختَّيينّ!
ومبا "أنّ األمساء والكنايات ،هي م أكثر العالمات بساّةم ،وم أكثرهـا
كونيّةم فيما يتعلٌ باهلويـة .وهـذه العالمـات مُعَلَّلـة مدـد ها ،وتُميِّـَّ الْـرد مبـا
للْرد م انتماء لعا لـةٍ أو لععـسةٍ"( )1فـ نّ االسـم الـدالّ علـى ا ـر ال ـريم
ُثدتاــا للتدايُنـات الكـثسة بــم اسـم ا ــر
واحملـدِّد هلويّتـه (ابـ حَعـرَ ).يَح ُـر م ِّ
ال ريم وسلوكياته فاحلعر .هو "املاء العذا مـ مـاءِ احلِسـي( )3(")2و(سـعد
ب حعر ).م ُر واصكِ رؤية األنـا املدـد( عـامِالم ي صّـد منهزَـه االمتـداد
إىل ا ري بالعااء ماالم وجمداا لـد ه ،ونَ قْيِـه عـ العـالعم وهـذا الْعـل هـو
صمّة االستِالا ل نا املدد( ألنه يسـعى إىل صاـك انتمـاء األنـا املدـد( إىل ذاتـه،
وحتويله إىل شـيءٍ يريـده ا ـر ال ـريم باريـ الطعهـر( )4وهـذا الِْعـل مُْـا ِر ٌ
للعُذوبة الادك ،واحلُس النيّة ،والسلموّ ال اية!
وعلى الـرِم مـ إصـرار ا ـر ال ـريم علـى فعصـلِ حيِّـَّه عـ حيِّـَّ األنـا
املدد( ،وجعله يرتدم ويتادّ مصسه إالٌ أنّ األنا املدد( يُصـرّ علـى إثدـات
امتداده بالعااء وا د إىل ا ر ال ريم وجموعة ا ـري  :الطـريدم مـ دَمِـه،
والدعِ يدي م املعاركم لـهُ حيِّـَّ الطديلـة حيـث يـأتي جوابُـه عـ ا تاـاف
ا ر ال ريم شُركاءَه امتداداته بأنّه با خ على العهد ،ول يُطابل ا صصـاءَ
املستطدل بالنّدـذ ،وإمنـا سـيَّيد امتـداداا ووصـالم ،وسـيحط هلـذا ا ـر ال ـريم
( )1السيميا يات( ،بيس جسو) ،ترمجة :د.منذر عيّاشي ،ص.100
( )2احلِسيُ هو رملٌ متيدِّس ،يعلو جدالم صَلقداا ،يَحْظُ ماء املار حتتَه عـذباا بـارِداا .ينمـر:
تا .العروس ،حتطي  :مصاْى حزازي ،428- 427 /37 ،مادة (ح س ي).
( )3الساب  ،حتطي  ،مصاْى حزازي ،482 /5 ،مادة (ح ش ر).
( )4ينمر :معزم املصالحات األدبية املعاصرة ،د.سعيد علٌوش( .113 ،االستالا).
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الطا د س قطاَ الكِْايـة مـ األجمـاد( )1الـ سيُعـيّدها األنـا املدـد( تعـييداا كـثساا
متالحطما( )2فهذا ما يهمّ ا ر ال ريم ويع له علـى مسـتواه الطيـادي اخلـاص
م جانب الرؤية لدو األنا املدد(! وأما على مستوو الطديلة ،فـ نّ األنـا املدـد(
يعيف وَعي أفراد صديلته ،وهو كِْيلٌ بتح لملِ ُكلِّ مـا ينـَّل بهـم مـ ضَـواري
"ال ِّي  ،والعدّة ،والطح "(.)3
بهذا ينْي األنا املدد( ع ذاتِه االنتطام ،وينْي األنانيـة ،وينْـي حمدوديّـة
العنايــة أو ان الصهــا علــى حيَِّّهــا ال ــي اخلــاص ،حــم ينْــي -أي اــا -
است ناء ا ر ال ريم عنه ،وينْي اسـتطاللّيتَه عنـه حتـى وإن كـان يُلِـحل علـى
أفعال اهلعزر ،وا صصاء ،واالنطاا( ،والعََّل وهذا فيه إثداتٌ حلاجـة ا ـر
(ال ريم ،والماعة العا لية والطدَلية) لنزـدة األنـا املدـد( إيّـاهم مـك أنّ هنـاغ
إماءا بأنّ ا ر ال ريم ماول اية األنا املدد(  -أي اا  -م سلوكهِ الـذي
يُععِر بــ"عدم االكـ ايف املالـ أليّـة مصـلحةٍ شاصـيّة"( )4مـ ـالل السـااء
املمتد دون صُيود!
هنا تعاكلٌ احلاجة إىل ا ر ،ولكنّه -م جانبٍ خمتلا  -تدـاُي ٌ
نو( التعاكل وزاويتهِ/ايته فا ر ال ريم مُحتا ٌ.لـمُْارصة األنا املدد( ظعنـا
أنّ االبتعاد عنه/إبعاده جيلبُ إليه ال نـى واالسـتطرار ،ومْـظ حيِّـَّ ا ـد مـ
الل استمراره فعل االنطدال باملال واألجماد!
( )1ينمر :مطاييس الل ة ،188 /5 ،مادة (غ ف ا).
( )2ينمر :تا .العروس ،216 /37 ،مادة (ا ن ي).
( )3الساب  ،حتطي  :مصاْى حزازي ،441 /27 ،مادة (أ ز ل).
( )4ســيميا يات األهــواء( ،ألــسداس ِ ..ر ــاس) و(جــاغ فــونتنيي) ،ترمجــة :ســعيد
بنـﮝــراد.179 ،
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والماعة العا لية مُحتاجة للسك حيَِّّ َم ي ـم هلـا أمنَهـا واكتْاءَهـا
ب ـلّ النمــر ع ـ هُويّتــه أي :ال فعــر َ بــم أن يكــون األنــا املدــد( أو ا ــر
ال ريم!
جدِـلَ عليـه مـ نَزـدةِ ا ـري  ،وحتطيـ
واألنا املدد( حمتا ٌ.إىل ارسة ما ُ
االكتْاء ،واألمـ  ،وا ـد ،والسـكينة دون اعتدـارخ ملـوصْهم منـه ،أو ملوصـا
ا ر ال ريم منهم بوصْهِ ردّة فعلخ على جِنسِ أفعاهلم وأفكارهم ع األنـا
املدد(!
إنّ األنــا املدــد( يُلـحّ علــى كســوة ا ــري -مبــا فــيهم ا ــر ال ــريم -
بال عااء ،واألم  ،وا ـد ،والدّعـة ألنّـه يـرو ذاتِـه احلُلقـمَ الـذي تعيعـه
الطديلة منذ أفرادها األُوَل ،وتامحُ إليه جيالم بعد جيل ،ومل ينْتح هلـم حتطُّطـه
بامتــدادات التْـرّد ،والســارة ،وا يثــار ،والـوَعي إالٌ زمـ وُجــود األنــا
املدد( حتّى وإن دلّ هذا احلديف املتأزِّم مك ا ر ال ريم على أنّه كان زم
ّْولةِ األنا املدد( األُوىل حيث مل يك يععر ب رورة إرضاء ا ر ال ريم،
أو ضرورة جتريب حُلمِه باريطته اخلاصة ،وسـزاياه اخلاصـة ،وحـدود أُفقطِـهِ
الذي يَرضى تَحطيطعه م آفا حُلقمِ الطديلة األزليّ!
تمهر جمموعة أ رو م العالصات املتعابكة بم األنا املدد( وا ر:
/1األنــا املدــد( حاضِ ـرٌ ِاابيــا حيِّــَّ ال يــاا لآل ــر ال ــريم ومَ ـ معــه
(ا موعة احملياة م األهـل والطديلـة) فاألنـا املدـد( لعحِـ َ بـا ر مـ ـالل
ين الذي يُد ِل ه وَعدَه! حم يُلِحل ا ـر ال ـريم علـى التعـدلث
رَسوله ال م ّ
حبيَِّّ ال ياا والصمُ!
/ 2يمهر األنا املدد( متمسّـكما بـاحلُلقم مـ ـالل وُعـود االمتـداد بالعاـاء،
واالرتْا( با ر ال ريم و َم معه باألجماد حم يُصـرل ا ـر ال ـريم علـى
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صدّ والعَّل!
واصك ال ّ
/ 3مك وعد األنـا املدـد( بتحطيـ مـا هـو فـو حَـدِّ الكِْايـة لآل رال ـريم -
وهذا كناية ع حتطي ذلم للطديلة كلٌها  -وإعْا ه م الــ َم ارِم ،فـ نّ ا ـر
ال ريم يدطى على عدمِ الرِّضا ع األنا املدد(! وهـذا حتيّـة اعتـذار ِـس مداشِـر،
وحتيّة مَودّة وتَطارُا معناها :أنّ هدف ا ر ال َرِيم مُراعاى ُمَتحَط ٌ لـدو األنـا
الـمُددِ(!
/4يُمهِر األنا املدد( االنْتاح ،والرّحابـة ،والتسـامح جتـاه ا ـر ال ـريم
ومَـ معـه حـم يُمهِــر ا ـر ال ـريم االن ــال  ،وال ِـي  ،ومعاصدـة األنــا
املدد(!
/ 5يَمهر مـ مناُـو األنـا املدـد( حتـوللٌ عـ سُـلوغ االسـتهالغ،والدّفقك،
والتالــي عــ املنْعــة (املــال) إىل ســلوغ ا نتــا( .االبتِنــاء) وإعــادة ا نتــا.
والتّعويل" :أ ل عنهم/عنكم كُلَّ "...ما فُطِـد مـ املاضـي مـ جمـ ٍد وهـذا
جَلقبٌ للمالُواِ ال ا ب إىل حيَّّ احل ور ،أو ما حـلَّ احلاضـر مـ مصـاِب
وشدا د وهذا إبعادٌ للمَرفُولِ احلاضِر إىل حيَّّ ال ياا!
هــذا وع ـيٌ جدي ـدٌ ل نــا املدــد( بذاتِــه بعــد مواجهتــه لآل رال ــريم،
ومُطاومته ل ـ وّه املْاجئـة ،و هـذا حتطُّـ ٌ ِـس مداشـر لتـأثس ا ـر ال ـريم
ومَاالِده منه بالتّحولل م من االسـتهالغ للحاضِـر إىل منـ ا نتـا .للحاضِـر،
وإعادة ا نتا .لل ا ب واملْطُـود مـ املاضـي ،وحصـر اخلاـاا ذاتِ ا ـر
ال ريم"سَعد ب حَعرَ ".فيه تَا ِممٌ للطا د وجمموعته/صديلته بأنّ األنا املدد( صـد
جتــاوز معــرو( االســتهالغ إىل معــرو( الوِصايــة واحلمايــة ومنــه إىل معــرو(
التّعويل وا نتا .فتوحَّد وفُه خبوفِ ا موعـة الـ لـديها تـاريخٌ ّويـلٌ
م ذاكرة الْعطقـد والــمَرارة أو الــمُكابدَة! ويدـدو أنّ هـذا حتـذيراا للمزموعـة
م الـد ول عصـدة الدايـل ذي الـذاكرة السـلدية املليئـة بالْعطقـدِ ،واخلـوفِ
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منــه ،واخلعــوف علــى ال ــمَْطُود ــا يُن ـتِج ســلوكيات االنطدــال ،وا ْــاء،
واحلِرمــان ألنّ "مــا َيرُومــه الدايــل لــيس الثــروات الـ يُراكِمهــا ،بــل تلــم
ا لصــورة/اهلدف املثدّتَــة تَصــاوُرخ وهمــي كــام خ حيــث (ملــم) أنــه حمــا
بالثّروات"(!)1
يؤكٌــد الدي ـُُ العاشــر()2وعـيَ األنــا املدــد( بالعّــرخ الــذي يــرو أنّ ا ــر
ال ــريم يَهـدِف إىل إحداثــه ذاتِــه مـ ِــالل ِيابِــه وانْصــالِه عـ حَيِّــَّ األنــا
املدد( ،وهو انْصالٌ جسديّ ،ونْسيّ ،وسياسيّ يرتد بَّعامة الطدِيلة ا ال
ب ـدّ أن يُواجِ ـهَ األنــا املدــد( معــه حرجاــا ال َيحُلُّــه إالٌ تراجُعــه عــ ســدب هــذا
االنْصال املدين على االع ال على امتداداته الـمـُـــدَاعل فيهـا مـ وجهـة نمـر
ا ر ال ريم!
()3
"فعطعدتُ الَّذِي مِنَّا يَـرَو القدُاـلَ رِفقعَـةم إِذَا حَلَّ ضَياٌ لعاق يُمِـرل َولعـاق يُحلِـي"
يُصوِّا األنا املدد( بؤرة اخلاـاا علـى تدايُنـات حيِّـَّ ِيـاا ا ـر ال ـريم
ع حيَِّّ ح وره مبا يَصـدِمه فهويُثدـُ وصـو(َ فعـلِ الْعطقـد وال ـيا(ِ ،ـس أنّ
الـَمْطُود ليس م جنس املْطودات الثمينة ،وإمنا هو ـا فعطقـدُه رِبـح ،وضـياعُه
( )1ســيميا يات األهــواء( ،ألــسداس ِ ..ر ــاس) و(جــاغ فــونتنيي) ،ترمجــة :ســعيد
بنـﮝـراد ،ص( .164بتصرف).
( )2ينتمــي الديــُ التاســك إىل تيمــة التّعــالي ،حــم ينتمــي الديــُ العاشــر إىل تيمــة
ل
املواجهة ال جيري حتليـل متمهراتهـا حاليـا فهـو مبثابـة الطْـل هلـا هلـذا تطـدّم حتليـ ُ
الديــُ العاشــر ســيا التيمــة األنســب لــه ،وســأجتاوز حتليــل شــعريّة ا ـ ا التّراتُــب
الداللي لنمام الدنية العكلية ل ثر األدبي ألنه موضو(ٌ مستطلّ جديرٌ بدراسته منْصالم.
( )3ديوان شـعر حـامت بـ عدـد اهلل الاـا ي وأ دـاره ،دراسـة وحتطيـ  :د.عـادل سـليمان
مجال.149 ،
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فــالح ،وِيابُــه ح ــورٌ المتــدادات شــيمة العاــاء وا ــد ويُْسّــر األنــا املدــد(
ذلــم التدــاي م ـ ــالل صــورة الدُاــل والداِيــل (ا ــر ال َـرِيم) لــدو األنــا
املدد( فالدايل رؤيـة األنـا املدـد( يـرو االنطدـال عـ حتطيـ حـدِّالكْايـة
الذكقر ولذلم ف نّه يُمارسه حم
لآل ري مَحمَد مة ترفك الطدرَ ،وتُايل عُمر ِّ
ينَّل بأرضهم ضياٌ مُ ِا فينطدل وي يب بطرينة أنّه ال ي رّ وال ينْك ال
بطولخ وال بِْقعلخ( )1مبعنى أنّه يُ يِّب نْسَـه عـ املعـهد ،وطتدـئ فأيّـان يكـون
مَْطُوداا ا ن ،وهو فِعل ال ياا الكامل ع حيَِّّ الطديلة ،وال ّـياِ ،واألنـا
املدد(؟!
هذا الديُ ينْي األنا املدد( عـ ا ـر ال ـريم النزـاحَ حَْقـرِ األثـرِ أو
تَرغِ فراغخ ذاكـرة األنـا املدـد( ومعـاعره مبـا يـردله عـ منهزـه ا عاـاء،
وع ـ حِيــازة األم ـ موعــة ا ــري إىل حيِّــَّ الداــل الــذي يتمتّــك ا ــر
ال ريم مبمارسته م الل منمور األنـا املدـد(! حـم ينْـي األنـا املدـد( عـ
ذاتِه أنّه فع عطدَ  -ب ياا ا ر ال ريم  -أحداا ذا مكانةٍ عنده ألنـه لـيس كر اـا!
ـدا ٌ! وهــو شــكلٌ م ـ أشــكال التحيّــة الســلدية ،وعالمــة م ـ
وهــذا هزــاءٌ مُـ َّ
ي فالملــة الْعليــة
عالمــات العِــداء الصــرمة( !)2وهنــاغ تدــاُي ٌ تــركييبّ داللـ ّ
املاضية ظاهرها تُطدِّم رباا متعلطمـا بـا ر ال ـريم حـم يَصـعدُ ا ثدـات
ب صي ا ر ال ريم انطداضه ع احملامِـد إىل أن يَـدلّ ال كيـب داللـةم إنعـا يّةم
على الدلعاء بِْع قطدِ الدُاالءِ مثله ألنّ ا ر ال رِيم صد فُطِد ،وذهب ،وانط ـى
( )1ينمر :تـا .العـروس ،حتطيـ  :عدـد العلـيم الاحـاوي ،106 /14 ،مـادة (م ر ر).
و"ال يُ ِمرل ،وال يُحلِي" م ال اكيب ال ألِْها العرا

ااباتهم .ينمر :الساب /14 ،

 ،106مادة (م ر ر).
( )2ينمر :السيميا يات( ،بيس جسو) ،ترمجة :د.منذر عيّاشي.103 ،
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أمرُ ِيابه املريح واملامِئ ل نا املدد( على أجماده ال يؤثّثها للطديلة!
يُ اف إىل ذلم أنّ نسيج الديُ يُثدُُ أنّ رحيلَ ا ـر ال ـريم مـديحٌ ل نـا
املدد( الداصي ،الراسخ ،الثابُ على مداد ـه الـ أحـدَيف ا ـر ال ـريم فيهـا
حتويالم و ا نتاجية ،وليس مُطلِطما له ،وال مُْعَِّّعاا الستطراره!
إنّه يُثدُُ فعلَ ا ر ال ـريم ِاياتِـه مـ معـرو( ارحتالِـه عـ حيِّـَّ األنـا
املدــد( وهــذا يُثدــُ رُســوخ مدــدأ الود/العاــاء ،وامتــداد األم ـ إىل جممــو(
ا ري م ِصَدلِ األنا املدد(.
يددو أنّ األنـا املدـد( صـد جنـح مطاومـة ضـ و ا ـر ال ـريم ،وا بطـاء
على صديلته حيَِّّه ،وا بطاء عليها حتَُ صيادته تلم الطيادة ال مل تَع ِ لـه
ِسَ صدولِ امتداداته الكافِلة لل ِنى ،واألمـ  ،وا ـد الـذي يُالٌـده وصديلتـه
تــاريخ العــامل ،ومل يــرَ األنــا املدــد(ُ التحــ لولَ  -حتــُ تــأثلره ب ــ و ا ــر
ال ريم  -نَطقصاا!
تمهــر العالصــات بــم األنــا املدــد( وا ــر ال ــريم مـ جهــة أنَّ األنــا املدــد(
جدّ األنـا املدـد()
األص ر زمناا حاليا يطا أمام ا ر ال ريم األكرب زمناا حاليا ( َ
وبينهما تدايُنات:
/1األنــا املدــد( لديــه وعـيٌ مُتاــرِّفٌ ال يتنــازل عنــه فـ ن مل يكـ العاــاء
ب َسرَفٍ وبذلخ تام دون حساا فاحلاصِل بُاـل أي :إن االصتصـاد والتوسلـ
مرفوضان لدو األنا املدد( ،وهمـا حيِّـَّ الطِـيم األ الصيـة السـلديّة حـم
يدــدو أنّ ا ــر ال ــريم األكــرب يَعتنـ الطصــد واالعتــدال ،وصــد يصِــل إىل حَـدِّ
الدُال ،وهو ا مساغ ع معاركةِ املنْعة مك ا ري (!)1
( )1ينمــر :ســيميا يات األهــواء( ،ألــسداس ِ ..ر ــاس) و(جــاغ فــونتنيي) ،ترمجــة
وتطديم وتعلي  :سعيد بنـﮝـراد 166 ،وكذلم.164- 163 :
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/2األنا املدد( مستمرٌّ إبـداء ا صدـال علـى ا َـر ال ـريم والتسـامح
حم يُصرّ ا ر ال ريم على الصدّ وال ِياا!
/3األنا املدـد( ـدحُ ِيـاا ا ـر ال ـريم ،ويَهزـو حُ ـورَه السـاب ،
مطابل اس داده حل ـور أفـراد األسـرة (ا موعـة احملياـة مـ األهـل والطديلـة).
وأمّا ا ر ال ريم ،فهو سا ِك ٌ ِِيابِه!
ْي وهو أنّ عالصة األنا املدـد( األصـ ر بـا ر ال ـريم
/4ينكعا أمرٌ ٌّ
األكرب ي لب عليها االستطرار باستثناء زم خ واحد هو زم االشـتِداغ ،وهـو:
"إِذَا حَــلَّ ضَــياٌ" أي :زمــ نُــَّول ال ّــيا بأرضــهم ،ووُصــو( املســؤوليّة
األ الصية جتاهه عليهم .وأمّا بطيّة األوصات ،فهي أوصات استطرارخ بم الارفم!
إنّ زم االشتِداغ ذاغ يكعـا أنّ األنـا املدـد( األصـ ر متـورِّ مـ تَهـرلا
ا ر ال ريم األكرب دا ماا م الطيمة األ الصية الـ تَصـحب نُـَّول ال ـيا
بأرضهم وهي :إكرام ال يا ا يُدطِي األنا املدـد( األصـ ر مُْعََّّعاـا دا ماـا
للتعويل ع الـمَ ُوغ ،ومَلء الْراِات ال يَاـاف مـ أن تتّسـك دون أن
يُدرِكها فتتحوّل باألنا املدد( إىل االنتِساا إىل حيَِّّ الطِيم األ الصيـة السـلديّة
م الدُال واالصتصاد!
نَُّول ال ّيا يددو أنّه احلدَيف املُحرِّغُ للاَوف الذي يَحرص األنـا املدـد(
على اصانا( الُنَّةِ م أجله فهو ال يَحديف ِ -الداا  -إالٌ ِععيان الليـل،
وبطــدر عَتمتــه تكــون حِ ـدّة انطِدــاسِ الْ ــيحة وانتعــارها إذا أُهمِــل ال ّــيا،
واستُطدِل ب ِطيَمخ أ الصيّةٍ سلديّةٍ ،تَهدِم شرفَ الطعديلة وجمدَها دون استثناء!
وهذا يعين لدو األنا املدد( أ ّن هذا الْطقد لآل ر ال ريم األكـرب ،أو الـدّعاء
حبُلُول ف قطدِه حا ِفٌَّ لعلقبِ األمان إليـه حَيِّـَّه ،واسـتِدعاد الطعلـ واخلـوف إىل
حيَِّّ ال ياا عند ا ر ال ريم األكرب!
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ومك تعاكُل العالصة الَّمنية بم األنا املدد( األص ر عمراا اللحمة الراهنة
م ا

ر ال ريم األكرب منـه عمـراا اللحمـة الراهنـة إالٌ أنّ التّدـاُي متّسـك،

ويكاد يكون األصل رؤية األنا املدـد( للـَّم الوُجـودي لـه ول ر ـه الـذي
ُي َعدل األنا املدد( امتِداداا جسديا له ،وانتِعاراا لوُجوده إذ إنّ األنا املدد( يكـرّس
م بداية األثر األدبي أنّه استثناءٌ امتداداته ا جيابية عرب تاريخ الدعـرية ،ومـا
أتى َم يَُّا ه على هذا التاريخ املاضي ،ول يأتي أحدٌ كذلم احلاضـر
أو املستطدل وهذا يُحيل إىل ما كرّسه األنا املدد( م تهمـيف الوُجـود الـَّمين
واحلُ ــوري لآل ــر ال ــريم م ـ بدايــة األثــر األدبــي بــل إنّ (الــواو) املرتداــة
مبزهولخ على مستوو العاا أو االستئناف ،تُكرّس انْتاح األثر األدبـي علـى
الَّم الساب املال  ،وعلى ا تي املال !
فمطدار الَّم الوجودي ل نا املدد( أّول ،وأكرب ،وأِـور جتـ لذراا ،وأبعـد
امتداداا! بهذا ف ن األنا املدد( هو األكرب املال  ،وا

ـر ال ـريم هـو األصـ ر

الـمُهمَّف شده املتالشي!
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املبحث الثالث :تيمة التّعالي:

ل رابة املددأ السلوكي والنْسي لدو األنا املدد( الديُ الثام :
()1
"سَيَكقِْي ابتِنَاِي القمَزدَ سَعدَ ب َ حَعرَ.خ وَأعحمِلُ عَنكُم كُلَّ مَا حَـلَّ فِـي أعزلِ"
يتزه األنا املدد( إىل تْسسه الديُ التاسك حبطيطةٍ صد ةٍ أعمـا اخلـربة
الدعرية ،ويصحبُ تْسسَ سلوكه بتْسس سلوغ ا ر ال ريم م مددأ العَدل،
ولك ّ ال اية تنحو منحاى مُاتلِْما!
()2
"وَمَـــا مِـ ـ لعئِـــيمخ عَالعـ ـهُ الـــدَّهرُ مَـــرَّةم فعيَذكُرَهَا إِالَّ استَمَالَ إِلعـى القدُاـلِ"
يُصدِّر األنا املدد( النْيَ الذي ممله هذا الديُ م مُنالع الن قْيِ املالعـ
الذي يست ر األزمنة كلَّها :املاضي ،واحلاضر ،واملستطدل لطرينة تَ لمنِه
التعليل الذي يُؤكٌد النْي( )3ا جيعل الطولَ الععريَّ يُؤسِّس لتعا ُكلخ مُالعـ خ
ل وكأنّه مبرتدـة املـَـثَل الـذي يكتسـب مصـداصيته ،ويـدين
فيحالِ كُلِّ لعئيمخ خبي خ
فِعله ا صناعيّ بواسـاة عَطقـد اخلـربة املرجعيـة امل اكدـة مـ أصـدم الدعـر إذ "مل
يعــد الالفِــظ مُنِتزاــا للااابــات الصــادصة فحســب ،ولكنــه مُن ـتِج  -أي اــا -
خلاابات تُحدِيف أثرَ معنى الصّد "(.)4

( )1ديوان شـعر حـامت بـ عدـد اهلل الاـا ي وأ دـاره ،دراسـة وحتطيـ  :د.عـادل سـليمان
مجال.148 ،
( )2الساب .148 ،
( )3ينمر :الربهان علوم الطرآن ،الَّركعي.406 - 405 /4 ،
( )4صــاموس مصــالحات التحليــل الســيميا ي ،رشــيد بــ مالــم ،ص.251- 250
(تصدِي ).
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ا القْعطقرِ ،مُعتَرَ ُغ الق ِنَى)
الدِـنية املــَوضُوعاتـيـة صصيدة حامت الاا ي (وَإِنِّي لععَ ل
ضوء إجراء :التَّعاكُل والتَّدايُ السِّيميا ي
د .الوهرة بنُ خبيُ آل جِهزاه

ومــك أنَّ ظــا ِهرَ الدِنيــة النْ ـيُ منـذُ صــدرها ،إالٌ أنّ حطيطتَهــا ا ثدــات ألنّ
(إالٌ) تَنطل نْيَ (ما) ،وتَطق ِلدُـه إثداتاـا فهـي اصـة بـاخلربة الوجوديـة املـرء
"العحِيحُ املــَ ِهمُ الـنَّْقس،
اللٌئيم ،وأسداا حتوللِه إىل ّدك اللُّؤم واللئيم هوَّ :
الدَِّنيل السِّنخ(. )2(")1إنها تنْـي وُجـودَ امـرفخ ٌـ صـار لئيماـا بعـد أن ِالتـهُ حـالٌ
واحدة صاهرة ِالِدة زمـ خ واحـدٍ عصـيبٍ( )3فصـرَعتهُ حبعدسِـهِ حيِّـَّ العَيلعـةِ
َل فيأتيه حالٌ أو شاصٌ يَتسدَّبُ تـذكسه بتلـمع التزربـة
والْاصعة فعَ ِطيَ وذ َّ
جعَ ـ ُه ومل تتنازعـهُ نْسـهُ إىل
الوحيــدة الطــاهرة فيســتثس وفع ـهُ ،و عفرَصعـهُ ،و َو َ
جانبِ( )4الدُالِ وصعدلِ املالِ ،وردِّ العَون ع ا ـري دون متييـَّخ بيـنهم! أي:
هذا إثداتٌ لسُلوغٍ ّدَعي مُوجَُّهُ :كلل امرفخ ذا َ العَيلعـ عة سـيكونُ مـ تلطـاء
صيّةم
نْسه لئيماا خبيالم م جمرّد املرة األوىل ألنها سكنُ ذاكرتَه ،وأصدحُ ع ِ
على النّسيان ،واحتلٌُ فُرو َ.الرؤية لديه فـاللُّؤم صـارَ أصـالم فيـه ،والدُاـل
صار صْةم لصيطةم به ،دالَّةم عليه وكالهما حامِيانِ لهُ م ذلم اخلوف الـذي
صار تاريخَ جتربته الطد ةِ الوحيدة واملالطة الوجود!
إنّ األنا املدد( يطدّم تْسساا إنسانيا ملوصا ا ر ال ـريم مـ امتداداتـه ومـ
هويّته فهو ليس عدوا ،وإمنا هو شاصٌ س عكنَه اخلوف فصار مُْعََّّعاا م أيّ
جتربةٍ تُذكٌره بتزربته الطد ة الـ ا تـار أن يتكيَّـا معهـا بتسـكم االنطدـال
وال ياا ّعدا عه كي يععرَ بعيءٍ م األمان الدا لي!

( )1السِّنخ" :األصل" .مطاييس الل ة ،105 /3 ،مادة (س ن خ).
( )2الساب  ،226 /5 ،مادة (ل أ م).
( )3ينمر :الساب  ،306- 305 /2 ،مادة (د هـ ر).
( )4ينمر :الساب  ،290 /5 ،مادة (م ي ل).
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هــذا النّســج تَ ـمِسٌ وتَمثِيــل( )1إذ أضــمرَ األنــا املدــد( أنَّ ا رِ/ر َــه
ضرٌ هلـؤالء اللئـام الـداالء فهـو مُعـا ِكلٌ هلـم
(سعد ب حعر ).منوذ ٌ.حا ِ
العِلَّةِ واخلـَلعّة ،وإن كان يُداينُهم أنّه يدتعـد عـ األنـا املدـد( لكسـره وثَنيِـه
وفما عليه ،حم أنّ اللئام ا ري ال يُمانِعون االصـ ااَ مـ األنـا املدـد(،
والتكسلب م امتدادات عاا ه!
ي وُصـو( اللُّـؤم
وفيما سد نْيٌ للكرم وا يثار ع ا ر ال ريم ،وفيـه نْـ ُ
على األنـا املدـد( ومنـه فاألنـا املدـد( لـ يُصـدح لئيماـا بسـدب ذلـم املوصـا
(موصا ابتعاد ا ر ال ريم"سعد بـ حعـر ".مبالِـه وأهلِـه عـ األنـا املدـد()
ال ـرّد أنّ ا ـر ال ـريم صـد عرَّضـه للعَيلعـة
أي :ل يُصدح األنا املدد( خبـي م
كــي يكتس ـبَ حِ قكمَ ـةع التزربــة ال ـ توصَّــك أنّهــا ســتدم األنــا املدــد( بادــا(
االنطدال ،والدُال ،والتّ يلب زم َ حلول ال يا و هـذا إثدـاتٌ لعـزاعة
األنــا املدــد( وجســارته ،وإثدــاتٌ لرُســوخ مدــدأ االمتــداد الــذي مطــ حــدّ
الكْاية ،ويتزاوزه األنا املدد( دون التأثلر بالذاكرة السلدية للحرمان م ِصدَل
ا ر ال ريم ،وتَعرِي ه إيّاه للعَيلعة وان ال الوحدة.
يتأكٌد ا ن أنّ ا ـر ال ـريم طـاف مـ العَيلـة فيـد ل حيِّـَّ ا ـري
(ا موعة احملياة) حم متا ،.وينطـدل عـنهم حـم يسـت ين ،أو حـم يعـعر
أنّهم سيتوجّهون إليه بالب ا عااء وا شراغ!
لطد فعل ا ر ال ريم إحدايفِ تعا ُكلخ بينه واألنا املدد( حيَِّّ الـذاكرة
اخلا ْــة مـ حـدَيفِ العَيلعــة والْعاصــة ومــا كانــُ النتيزــة إالٌ زيــادة حيِّــَّ التدــايُ
بينهمــا ألنّ األنــا املدــد( لــم ذاكــرةم نابع ـةم م ـ أنّهــا نســيجُ وحـدِها إنتــا.

( )1ينمر :الربهان علوم الطرآن ،الَّركعي.124- 123 /3 ،
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ا القْعطقرِ ،مُعتَرَ ُغ الق ِنَى)
الدِـنية املــَوضُوعاتـيـة صصيدة حامت الاا ي (وَإِنِّي لععَ ل
ضوء إجراء :التَّعاكُل والتَّدايُ السِّيميا ي
د .الوهرة بنُ خبيُ آل جِهزاه

الُود ،والنّزدة ،وامتـداد العاـاء ،واألمـ مهمـا حـديف فهـي حُلقـمُ الطديلـة
املتحط !
إنّ وعي األنا املدد( بأسداا سُلوغ ا ر ال ريم م الل تعليـل سُـلوكه
الساب داللة علـى السـيارة الكاملـة ل نـا املدـد( علـى ا ـر ال ـريم ألنـه
متويه على مستوو احل ور/الوعي ،وعلـى مسـتوو ال ِيـاا/الالوعي ،و
هذا وسمٌ لآل ر ال ريم باهلِزاء الـمُ مَر مـك ا شـْا ِ عليـه ،ول نـا املدـد(
بالثناء امل مَر كذلم مك ا عزااِ به وهذا تداُي ٌ م التدايُنات املــُ مرَة
نسيج األثر األدبي.
يُ ل األنا املدد( اابه الععري الديُ احلادي ععر جبُملتم تْسـسيَّتم
تُديِّنان مآل كل م مطوِّمات االمتداد/ا عااء ،ومطوِّمات الطدل/الدال:
()1
أععَال ،وَلعلقِعاعـاءُ َيـرٌ مِـ َ القدُاـلِ"
"وَلعلقدِالع ـةُ الق ـأُولعى لِمَ ـ كعــانَ بَــا ِالم
ـربةٍ وُجوديـة،

هو نسيجٌ يُطارِا املثَل الذي يكتسي باحلطيطة املالطعة ع
ودِرايةٍ عميطةٍ بالعالعم!
وهي بِنية مُتعـاكلة ظاهرُهـا ا ثدـات والتوكيـد مـ ـالل الم االبتـداء
فالوِحــدة األوىل تُثدــُ لآل ــر ال ـرِيم أنَّ ارسـتَه ألوّل عمليّــة بُال/انطِدــال
ضامِنة ل فُّعه ع ّلـب مـا أيـدي النـاس ألنـه احتـا للعـدا د حبعـدس مـا
جي ـبُ بَذلُــه وتَداوُلــه بــم األفــراد ،وألنهــا األُوىل فهــذا يعــين أنّهــا الوحيــدة
واأل سة!

( )1ديوان شـعر حـامت بـ عدـد اهلل الاـا ي وأ دـاره ،دراسـة وحتطيـ  :د.عـادل سـليمان
مجال.149 ،
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ويُعاكِل هذه الوحدةع األوىل الوحدةُ الثانية ال تُثدُُ أنَّ سُلوغ ا عاـاء
والدذل الذي أدمنَهُ األنا املدد( م ـالل اعتيـاده مُــمارساتٍ متعـددةم أف ـل
وأكثر بركةم م سُلوغ االنطدال واملنك!
إنّ إثدــات الدُاــل لآل ــر الوحــدة األوىل ،وإثدــات العٌِْــة الناجتــة عــ
اكتعاف أثر ذلم م أوّل ارسةٍ ينْيان عـ ا ـر ال ـريم أن يكـون الداـل
لديه مرّةم واحـدةم لمـرفٍ ّـارفخ صـادِمخ ،وإمنـا هـو عـادة أصِـيلة فيـه ،ولـيس
مَعذُوراا فيها ألنه وصَا"الدِالعة" املــُْردة بـ "األُوىل" ،وإسنادها إىل "مَ كان
با ِالم" يدلّ على استمرار وصا الدُال فيه أي :استمرار الِْعل الستمرار
عَطقد النيّة ،وعَّم ا رادة حتى إنّه ليَذكر علذّةع أوّل ارسةٍ للدُاـل ،وأوّل عِلٌـةٍ
زّي بها لنْسه هذا السلوغ الذي يُععِره باألم م اخلوف!
والوحدتان األوىل والثانية تنْيان عـ األنـا املدـد( ارتِهانَـه للدُاـل بسـدب
احلاجة الـمُربَّرة صدل وُجود جتربـةٍ تُعمّـ الـوعي بالعـامل ،وبوُجـود األنـا املدـد(
فيه ألنه يْكٌر جتربةِ االنطدال واملــَــنك لـذا لـيس لديـه مـرّة مَعـدُودة هـي
الدداية ،وإمنا املوجود املصدر/أصل الُـود "ا عاـاء"( )1الـذي هـو عأ ـذٌ مـ
أجود ما لدو األنا املدد( ،ومُناولتُه ا ر باِيب نْـس دون تعـكُّل أيّ عالصـةِ
َتمَلُّـمٍ أو حُــب لــذلم العــيء الــمُعاعى لــذا هــو ـسٌ يـلُ إليـهِ ا نســانُ،
ويَعاِا على صاحِده فهو مكم ُ األم والطعرار خبِالف العرّ( )2فاألنا املدد(
أف ل م ا ر ،وأمسى مكاناـا ،وأكثـر رِيـا مـ منـابك األمـ والامأنينـة لـه
ولآل ري احمليام به م الله!

( )1ينمر :مطاييس الل ة ،354- 353 /4 ،مادة (( و).
( )2ينمر :الساب  ،232 /2 ،مادة (خ ي ر).
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ا القْعطقرِ ،مُعتَرَ ُغ الق ِنَى)
الدِـنية املــَوضُوعاتـيـة صصيدة حامت الاا ي (وَإِنِّي لععَ ل
ضوء إجراء :التَّعاكُل والتَّدايُ السِّيميا ي
د .الوهرة بنُ خبيُ آل جِهزاه

على مستوو الساح ،يمهر أنّ بم الوحدتم تداُيناا حادا ،حـم يتزلٌـى
بينهما تَعا ُكلٌ ضِمينٌّ العُم يُعل داللةم أ رو فا عااء سٌ ،وال جِـدال
ذلم وألنّ الدِالةع األوىل "لِـمَ كعانَ بَا ِالم أععَال" فهناغ حـذف :أعـال
م ماذا؟
إنّ "العَم والْاء أصالن صحيحان أحدهما :ال عكال ع الطدِيح ،وا ر
()1
دالٌّ علــى صِلٌــة شــيءٍ فــاألوّل :العٌِْــة ،وهــي :الكعــال عمّــا ال يَند ِــي"
والـمُ مَر ك تطدِيره بــِ :ولعلدِالـةُ األوىل ملـ كـان بـا ِالم أعـال مـ الـدّوام
على الدُال! ومبا أنّها بِالة أوىل فهذا يدلّ على اسـتِتارِها ،وأنهـا هـاجس
النْس أي :مَستُورة فهي أكثر صوناا للمَرء م إتيان الطدِيح ،واالتّصاف به
م ِالل إدمان فِعل الدُال بادّعاءِ العـوَز ،وتعـريك االشـ اغ مـك ا ـري
فيمــا لكونــه ،وصـدّهم بـ ِال ّــريطهم إليــه حــم متــاجون معــاركتَه فيمــا
عندَه!
وصد يكون املــُ مَر أنَّ أصلَّ مـا يُوصَـا بـه املـرءُ خبِـيالم أو شـارِعاا امتِهـان
سُــلوغِ االنطدــال والدُاــل هــو بِالعــة واحــدة ،وســتدطى ذاكرتــه ،وتَحكــم
ســلوكهُ املســتطدليّ ،ويدطــى رهِينَهــا حــم أنّ مَ ـ اعتــاد ا عاــاء ســيدطى
ا عااءُ رهِينَـه ّوعاـا ومَـيالم إىل ذلـم دُونَ جَــدر ،ولـيس هنـاغ عاـاءٌ أوَّلٌ أو
ثانخ ألنّه امتداد!
و هذا تْسسٌ دمانِ الدُال ألنّ "الدِالعةع األوىل" منوذجيّة ،وهي كْيلـة
ِبتَعِْيـةِ مُــروءَةِ املــَرء ،وجَعلِــه دا ماــا حــالخ مُْارِصـةٍ لِحيِّــَّ الكــرم ،وا عانــة،
والنزــدة ،واحلِمايــة ،والصــد أي :تَزعل ـهُ وحيـداا مُنعـَِّالم مَنسِــيا مطابِــل

( )1الساب  ،3 /4 ،مادة (العم والْاء)( .بتصرّف).
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امتداد األنـا املدـد( ،وتْولصـه ،و ُلـودِه! وهـذا مـا يتعـاكلُ دالليـا مـك الوحـدة
األوىل الديــُ األول " :وَإِنِّــي لععَ ـال القْعطق ـرِ ،مُع ـتَرَغُ الق ِنَــى"( )1إذ إنّ األنــا
املدــد( كــان منع ـ لما بالتّعــالي علــى أفعــالِ االنطدــال ،واألنانيــة ،واالنع ـ ال
بالَّم احلاضر احملدود ألنّه يصنكُ تارطما متْرِّداا به لطديلته م الل ارسات
االمتــداد الْ ـذّة لديــه تلــم ال ـ انالطــُ م ـ تأثيــث ذاتــه حيــاة األجــداد
الطدماء باجتاه املستطدل املنْتح على ّاصةٍ متزدّدة م االمتدادات الـمُتحوِّلة م
االســتهالكيّة إىل ا نتاجيّــة ذات احملمــوالت ا جيابيــة املتْــرّدة علــى املســتوو
املعنوي واملادي.
املطــاّك األ ــسة يتح ـوّل األنــا املدــد( م ـ الــذاكرة الْعرديــة إىل الــذاكرة
الدَعريّة الكُليّة ،وهو يتعالعى إىل منا اخلِربة/مناِـ اخلـدِس العـالِم مـك أنّ األنـا
املدد( هو األص ر أمام ا ر ال ريم األكرب الذي جعله موضو(َ تلُّْماتِه!
يُمهِر األنا املدد( تارلفما حادا تصـنيا الطِـيم األ الصيـة فهـو ال يَرضـى
خ ِصَيماــا أ الصيّـةم
بأصـلّ مـ االنْتــاح العاــاء ،واالمتــداد ،والــدَّفقك ،وال َّـ ّ
إجيابيّةم! وأمّا االصتصاد ،والـمَنك ،وِسهما م ال ِطيَم األ الصية الـ تَْـرل
مُحــدِّداتٍ رادة العَاــاء فهــي لديــه صِ ـيَمٌ أ الصيّــة شــديدةُ الســلديّة وا زراء
بْاعِلِها!
يْار األنا املدد( بعدم ختَّينه للـذاكرة الصّـادِمة الــمُسدِّدة للاـوف مـ فعطقـد
العيء املـَملُوغ (سواءا أكان ماالم أو جمداا) ،ويرو هذا الكعمـال والعّـزاعة
حم يَسارُ م ختـَّي ا ـر للـذاكرة الصّـادِمة الـمــُسدِّدة للاـوف مـ فعطقـد
العيء املـَملُوغ ،ويراهُ نَطقصاا وجُدناا!
( )1ديوان شـعر حـامت بـ عدـد اهلل الاـا ي وأ دـاره ،دراسـة وحتطيـ  :د.عـادل سـليمان
مجال.147 ،
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يُدـال األنـا املدـد( بتطـديم ا تِراصـه لـوعي ا ـر ال ـريم ،وكعـا أســداا
سلوكيّاته الـ مُنطدِ ة عـ العاـاء صـورة حُزـجخ دامِ ـةٍ تأكيديّـةٍ ،ويـرو هـذا
عُنصرَ فارخ له!
ومبا أنَّ األنا املدد( يُكثِّا عنايتَه ِبأعلعمِ الـمَرَّةِ األُوىل" :وَمَا مِ لعئِيمخ عَالعهُ
الدَّهرُ مَرَّةم ،"...وَ"لعلقدِالعةُ القأُولعى" ف نّ تلـم الــمَرَّةع ُماِيْعـة! وهـي مـك ادِّعا ـه
عدمَ الوُصو( َش َركِها ظاهريا كما وصك اللٌئيم والدَا ِل ف نّـه أثدـَُ وُصوعَـه
َش َركِها فيما سد :
()1
"وَمَــا سَـــرَّنِي أعن سَـــارَ سَـــعدٌ بِأعهلِــ ِه وَأعفقرَدَنِي فِي الدَّارِ لعيسَ مَعِـي أعهلِـي"
فالوُصو( فعخِّ الوحدة املْاجِئة ،هو وُصو(ٌ فعخِّ النَّدذ والكُره ،وهو عصاقـكٌ
لهُ ع جُذوره وامتِداداتِه ال كان يستمتِك بال َّخِّ إليها ،واالستتار فيها!
هذه الصدمة تُعاكِل الصّـدمة الـ جعلـُِ اللٌئـيمَ أو الدا ِـلَ يتحـوَّل إىل
إدمانِ سُلوغِ االنطدالِ عـ مُداولعـة الــمَنافِك بـم مُزتمعِـه .وإن كانـُ صـدمةم
جعلُ األنا املدد( يُصـدح أكثـر وعياـا تنمـيم إرادتِـه حيـث حتـوّل مـ إرادة
االسـتهالغ الــمُالع الـذي ال يُطِـيم أيَّ عالصـةٍ تَصِـلُه بالــمَنْعة الــمُتداولعة أو
ال ــمَدفُوعة إىل إرادة ا نتــا .وإعــادة ا نتــا .حيــث نعــأت عالصــة التّالِي ـ
والتّعويل بم األنا املدد( والـمَنْععة الـمُتداولعة .واخلوف الـذي كـانَ ِاِداـا
ســاح اخلِاــاا ،أصــدحَ حاضِ ـراا  -بوُضــوحخ  -عُمطِــه فهــو ــوفٌ م ـ
اية األنا املدد(
الع ا لديه باالبتكار العااء ،واالبتكار
ا تِرا عادةِ َّ
قلاَ أفعالِه ال اكتسدُ منه عاداتِهـا ،فأصـدحُ تطـومُ بهـا :فعطقـرُه عَـاٌّ،
( )1ديوان شـعر حـامت بـ عدـد اهلل الاـا ي وأ دـاره ،دراسـة وحتطيـ  :د.عـادل سـليمان
مجال.148 ،
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وِِناهُ مُعَترَغ ،وحِماَيتُهُ كُ ٌليّة ،وعَااؤهُ سٌ!
إنّ الِْعلَ حم يطوم مُستطِالًّ ع األنا املدد( العامِل ،ف نه يَ ـم اخللُـود
أي :االمتداد ِس الـ مَحدود بـأيّ زمـ خ ،أو مكـانخ ،أو حـالخ ،وهـذا مـا حطٌطـهُ
األنا املدد( م حتوللِـه علـى إِثـر تلـم املواجهَـة مـك ا ـر ال ـريم فهـو يتعـاىل
ي الذي ال ط ك إىل بدايةٍ أو
ي ليَد ُل الَّّم األُساور ّ
على زمنِه الدعر ّ
نهاية!
يمهــر ــا ســد أنّ األنــا املدــد( وا ــر ال ــريم واصعَــم حتــُ ض ـ تــوتلر
ال ــعا واخلــوف ،وأنّ كليهمــا ارســان التاْــي ا موعــة املُحياــة علــى
الرِم م التداينات اخلدّاعة الماهرية فاألنا املدد( يُالِـ املنْعـة إىل ا ـري
بع ا ليـد ل حيِّـَّهم بعـكلخ دا ـم ربّمـا ليَ ـم املُادِـرَ لـهُ حبلـول مـا
ال ألنّه متح ٌٌَّْ لـذلم دا ماـا عـيةع الْ ـيحة
طعاه ،وهو ّرو ال يا لي م
مـ التطصــس بســدب ختٌْــي ا ــر ال ــريم عـ أداء واجدــه وا ــر ال ــريم
يُمسِــم املنْعــة بعــ ا ليــد ل حيّــَّ ا موعــة احملياــة ربّمــا ليَ ــم
الت اضِــي عنــه ولعومَــه ،أو ليَ ــم الــمُاِدرَ لــه بــَّم التاٌْــي األنســب ألنّــه
متح ٌٌَّْ لذلم دا ماا عيةع االضارار ب تالف ما يكتنَّه م منافك!
إنّ زم ـ الليــل يع ـكٌل حمــور األزمــات ل نــا املدــد( ولآل ــر ال ــريم،
واالنطالا عالصتهما الراكدة فا ر ال ريم ي غ الطديلـة مُنكعِـْةم ألفعـال
املذلٌة والسبّ بالتعتيم على وُجوده وصُ نَّولِ ضياٍ مـا حـم يدطـى األنـا
املدد( وهو يتحوَّ بتصـنيك األسـتار مـ ـالل حتـرّي ال ـيوف ،والسَّـرَف
االمتـداد إلــيهم باملنــافك وكأنّـه يُعـوّل عـ شــيءٍ مـا ،أو يَّيـدُ التعتــيم علــى
ِيـااِ شــاصخ مـا ال يُريــد أن يُلتَْعـَُ إىل الْـراغ الــذي يَدطـى بريطُـهُ شــا ِهداا
على ِِيابِه وختلٌيه ع وظيْته دُلة كلّ ليل!
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األنا املدد( مانِحٌ للحياة واألم  ،ومك هذا فهو ُممَارِسٌ للعَـوزِ علـى نْسـه
مطابل ارسة ا تالف ملا عنده على ا
وا

ري  ،وهو كذلم مُمـارِسٌ للاـوف!
ري

ر ال ريم مانِحٌ للحياة واألم كذلم فهو مُمارِسٌ للعَوز على ا

مُطابِل مُمارسة االنطدال وعدم السـماح لآل ـري مبعـاركته منافعـه ،وهـو
كذلم مُمارِسٌ للاوف اجتاهم :اخلوف على منافِعـه اخلاصـة مـ معـاركةِ
ا

ري إيّاه فيها ،واخلوف على األنا املدـد( مـ االفتِطـار والعزـَّ عـ متويـل

نْسه مبـا يَسـ ها ،واالفتِ طـار والعزـَِّ كـذلم عـ
ا

ــري

ارسـةِ امتداداتـه مبنافعـه إىل

في ــدو هــدفما للعــماتة ،واهلُــَّء ،وربّمــا التالٌــي عنــه ألنــه اعتــاد

سلوكما واحداا ،ال يُح ِس ِسَه وهـو االمتـداد مبنافعـه إىل ا
يـتعلٌم االنطدـال علــى مـا عنــده ،واالمتـداد إىل حيّــَّ ا

ـري

دون أن

ـري ومعــاركهم

منافعهم!
مك أنّ ذاكِـرَة اخلـوف مـ العَيلعـة والعَـوَز كانـُ مُسـيارةم علـى أفعـال األنـا
املدــد( وا

ــر ال ــريم إالٌ أنهــا كانــُ تعــت ل اجتــاهم متدــاينم فــا

ر

ال ريم يُكـدّس ذاكـرة االفتِطـار الـذاتي احلسّـي  -بعـ اٍ  -باجتـاه الـد ول
مُمارســة أفعــال االفتِطــار ل ــمان ال ــمُربِّر الــاهَّ والمــاهر النطداضــاته ع ـ
معــاركة املنــافك ال ـ حبوزتــه! حــم يُك ـدّس األنــا املدــد( ذاكــرة االفتِطــار
العمعِ ـيّ املعنــويّ  -بع ـ اٍ  -باجتــاه اخلــرو .م ـ مُمارســة أفعــال االفتِطــار
ل ــمان ت ايــة الث ــرات اخلادِشــة الـ تُالُْهــا أفعــال ا

ــر ال ـرِيم صاِـدِ

ا موعة ال عطدَليّة!
وعلى الرِم م عالصة الذور ال توثّ الرّاباة بم األنا املدد( وا

ر

ال ريم إال أنّ األنا املدد( يُسيار على رؤيته لذاته بأنّـه حُلقـم الدَعـريّة املالـ
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وهــذا جــوهر رؤيتــه للعــامل!ومك هــذا فاألنــا املدــد( يمهــر وهــو كتلــة م ـ
حم يمهر ا

التعاكالت والتدايُنات

ـر ال ـرِيم وهـو حَُّمـة ي لـب عليهـا

التعاكالت ألنّ سلوكعه ومناطعه يمهر عليه التوازي ،واالنسزام ،والثّدات
فا

ر ال ـريم مل ياـرأ علـى مواصْـه حترلكـاتٌ متاالِْـة ،وإنّمـا كانـُ حركتُـه

تصاعديّةم باجتاه االع ال على األنا املدد( ومُْارصة حيَِّّه

حـم كـان األنـا

املدــد( منع ـ الم بابتكــار جمموعــة م ـ التحيّــات العِدا يــة الســا رة م ـ ا

ــر

ال ريم ،الـمُعـ ِليَة م ذاته وم سلوكيات ا تالف لديه ،جاء بعدها حتيّـة فيهـا
إعــالن انكســار األنــا املدــد( مـ ختليـاِ ا

ــر ال ــريم إيّــاه وحيـداا املكــان

مُست ناى عنه وع امتداداتِ منافعه حبيـث حرَمَـهُ مـ وجـود وجهـاتٍ يتـدفٌ ُ
إليهــا علــى الــرِم مــ أنّــه حتــوّل مــ ســلوغ ا تــالف إىل الوَعــد بســلوغ
التعويل! و التحية نْسها اع افٌ ِبنَيلِ ا

ر ال ريم م األنـا املدـد( مُطابِـل

سارياته السابطة ِس أنّ األنـا املدـد( عـادَ سـريعاا إىل التماسُـم ،وإىل ابتكـار
ــر ال ــريم تتســم بــروح اهلِزــاء فتح ـ ّولَ م ـ الوَعــد

حتيّــاتٍ عدا ي ـةٍ جتــاه ا

بسُلوغ التعـويل إىل الوعـد بسُـلوغ ا نتـا .االبتكـاريّ وإعـادة ا نتـا .ملنـابك
امتداداتـه باملنــافك الـ تعـمل املــادي واملعنــوي حيـث الوِصايــة ،واحلِمايــة،
واألمان ،والتّمتلك مبا فو حُدود الكِْاية مستوو العَيف مُطـدِّماا عـدداا مـ
الرباهم التصديطية م مناو اخلربة الـمُتعالية على حدود الَّم احلالي.
إنّ اخلوف م ا ا عاداتِ الع ا االمتـداد باملنـافك أو االنطدـال
عليها ومنعها ع ا

ري

هو التيمة املهيمنة على األثر األدبي ،وهـو احلـافَِّ

ل نا املدد( على جممـو( أفعـال االسـتِتار والــمُراوحة بـم اخلـوف مـ العَّلـة،
والوحـــدة ،وال يـــاا ،والتالشـــي ،واالرتـــداد ـــو الـــذات مطابـــل الرِدـــة
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الـمُندفِعة احل ور ،والوُجود ،والدطـاء ،واالمتـداد ،والـذوبان ا موعـة
احملياة ،واخللود ،وال سيما ضوء اضـاراا األدوار االجتماعيـة الطيـادة
وس أعراف ا موعة!

*

*

*
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خامتة:

لطد حلٌلُ الدراسة مَتنها ثاليفَ تيماتٍ ر يسة مبا تولٌد حتتهـا مـ تيمـاتٍ
فرعيّـةٍ مُنتعــرةٍ ومُتعــابكة اناالصمــا مـ تيمــة التعـرّف وحبــث األنــا املدــد( عـ
هويّته ،ثم تيمة املواجهة وصراعه مك ا ر ال ريم الذي يُاالْه الرؤيـة،
ويســـعى إىل حتويلِـــه إىل اعتِنـــا ِصَيمِــهِ األ الصيـــة الـــمَدِنيّة علـــى االصتصـــاد
االمتِداد إىل ا ري بالـمَنافك أو االنطدال ع ذلم م أصلِه ،وجاءت تيمةُ
التّعالِي ال تَكعا حتولالتِ األنا املدد( و ا جيابيـة ب نتـا .مصـادر تَ ـم
إجيابية االمتداد الـمُالع إىل ا ري باملنافك.
وم مراصدة حترّكات التّيمـات األثـر األدبـي السـاب ضـوء إجـراء
التعاكل والتداي السيميا ي ،وصلُِ الدّراسة إىل النتا ج ا تية:
/1كانُ بِنية النّْي وا ثدات هي الدِنيـة التعدسيـة املهيمنـة ،وصـد ظهـر فيهـا
تالزُم التّعاكل والتّداي فيما يتعلٌ باألنا املدد( ،وفيما يتعلٌ بـا ر ال ـريم
إذ إنّ األنا املدد( يُصرّح بالتّدايُنات الكـثسة حـم تتزلٌـى فيهـا التعـاكُالت
املستوو العمي اناالصما م العالصة ال ترب األنا املدـد( بـا ر ال ـريم،
وتتّزــه العناي ـةُ املكثّْــة إىل األنــا املدــد( ،حــم يــأتي ا ــر ال ــريم لْيّ ـةم
ضا ِِاعةم عليه.
/ 2جاءت التّيمـات الر يسـة كاشـْةم عـ صـراعات وحتـولالت متـواترة إذ
بدأت بتيمة التعرلف أي :استكعاف هويّـة الـذات مـ ـالل عالصـة ال ـدّية
بعكلخ اص مك ا ر ال ـريم الـذي كـان ضـمنيا بدايـة الـنص العـعري.
تالها تيمة املواجهة حيث بدأت هويّة ا ـر ال ـريم تَتحـدّد وتُمـارس بعـل
األفعال العِدا يّـة المـاهرة جتـاه األنـا املدـد( مـ ـالل عالصـة التحـولل وعالصـة
التناصل الذي يستلَّم التنافر واالنعاار مْارصةٍ مك العالصة الذرية ال
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ـر ال ـريم هـو جـذر األنـا املدـد(

ترب األنا املدد( با ر ال ريم حيـث ا
الذي تْرَّعُ منه حياتُه!
آ ر التيمات هي تيمة التّعالِي ال تدعم حتولل األنا املدد( م سـلوغ
االســتهالغ املالــ إىل ســـلوغ ا نتــا .االبتكــاري وإعـــادة ا نتــا ،.وتَدنِّـــي
جمموعة م ا لتّصديطات التْسـسية الـ تُعـَِّّز مـذهب األنـا املدـد( ،وتُصـدِّ(
مـذهب ا ــر ال ـريم مـ ـالل عالصــة االستدصـار والعمَــى إذ األنـا املدــد(
يَمتلـــم تأويـــل اخلـــربة الدعـــرية بادعَيهـــا الـــمُتنا ِفرَي االمتـــداد باملنـــافك إىل
ا ري باندِفا(خ ،و االنطدال بها عنهم باندفا(خ أي اا.
/3تَنـــامى الـــنص العـــعري ســـيا العـــدكات التيميـــة جمموعـــة مـ ـ
العالصات املتنا ِظرَة منها :احل ور وال ياا ،والوعي والالوعـي ،واالمتـداد
واالنطدال ،والـمَنح واالستالا ،والطدول والرفل ،واالدّعـاء والتّصـدي ،
وا يثــار واالســتئثار ،والثدــات والتح ـولل ،والصــمُ والــتلُّْظ ،االستدصــار
والعَمى.
وكانُ هذه العالصات تتعطٌد أماك االلتطاء والتواصـل املداشِـر بـم
األنــا املدــد( وا ــر ال ــريم أي :املطــاّك الــ تَحمــل تيمــة املواجهــة
وجذورها املنتعرة بكثافةٍ أحدثُ ارتداكمـا واضـحاا لـدو األنـا املدـد( ،وأعادتـه
إىل تيمــة الت عــرّف ،ثــم رجعــُ بــه إىل تيمــة املواجهــة ليســتزيبَ للتحــولل
ا جيابي م ّديعة الع ا باالستهالغ وا هالغ للمنـافك إشـراكما لآل ـري
فيها إىل الع ا با نتا .وإعادة ا نتا .للمنافك ،وتَعريم ا ري فيها.
/4كانــُ تيمــة املواجهــة أِنــى التيمــات الر يســة توليـداا لتيمــاتٍ صُـ رو،
ودالالتٍ مُتددِّدة تدلّ على تَصا ُعدِ التـوتّر ّريـ بلـوغ األنـا املدـد( سـطاَ
الرؤية لعالعم زم االستدصار احلاليّ.
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/ 5تيمة اخلـوف هـي التيمـة املهيمنـة علـى األثـر األدبـي وكانـُ هـي احملٌْـَّ
الــر يس لصــرا( األنــا املدــد( وا ــر ال ــريم ألنهــا تُســيار علــى االثــنم،
وتدفعهما اجتاه الطعصد نْسه مك ِداعهما بتوتلر العالصـة بينهمـا علـى الـرِم
م أنّ العالصة بينهما  -حطيطتها  -تكاملية ال تالف الوسـا ل وتناص ـها
المـاهري أي :إنّ اخلــوف كــان النــواة الر يسـة الـ تَندــك منهــا التعــاكالت
والتدايُنات بم تلم الدالالت والتيمات بعكلخ ال ينتهي تأويلُه وال تَولِيدُه.

*
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ثبت املصادر واملراجع:
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 الَّء الثالث :حتطي  :عدد الكريم العَِّباوي ،راجعـه :د.إبـراهيم السـامرا ي،
وعدد الستار أ د فرّا ،.ولنة فنية م وزارة ا عالم1407 ،2 ،هـ1987/م.
 الَّء اخلامس :حتطي  :مصاْى حزازي ،راجعه :عدد الستار أ ـد فـرّا،.

جملة العلوم العربية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

283
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 )11حتليــل اخلاــاا العــعري :اسـ اتيزية التنــاص ،د.حممــد مْتــاح ،3 ،املركــَّ
الثطا العربي ،بسوت ،الدار الدي اء ،يوليو 1992م.
 )12التحليــل الســيما ي للااــاا العــعري :حتليــل بــا جراء املســتوياتي لطصــيدة
شناشـيل ابنــة اللعــيب ،د.عدــد امللــم مرتــال( ،د ،) .احتــاد ال ُكتّــاا العــرا ،دمعـ ،
2005م.
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 )13التْكس الديين :أُسسه النمرية وأثره دراسة الل ـة العربيـة وآدابهـا ،أ.د.صـا ح
ب اهلادي رم ان ،1 ،مركَّ دراسات الل ة العربية وآدابها (سلسلة دراسات بينية،)2
جامعة ا مام حممد ب سعود ا سالمية ،الريال1436 ،هـ.
 )14مجاليــات املكــانِ ،اســتون باشــالر ( ،)Gaston Bachelardترمجــةِ :الــب
هلسا ،2 ،املؤسسة الامعية ،بسوت1404 ،هـ1984/م.
 )15حامت الاا ي :حياته وشـعره ،حـامت بعـس إبـراهيم ،إشـراف :بـا بكـر الَّولـي
عثمــان ،رســالة ماجســتس خماوّــة ،كليــة الل ــة العربيــة ،جامعــة أم درمــان ،الســودان،
2000م.
 )16حول كرم حامت الاا ي :دراسة صصيدة ،ف ل ب عمّار العمـاري ،الـدارة،
السعودية ،ا لد  ،17العدد  ،4مارس 1992م.182- 162 ،
 )17دروس الســيميا يات ،د.حنّــون مدــارغ ،1 ،دار تُوبطــال ،الــدار الدي ــاء،
1987م.
 )18ديوانان علم الساو :األحوص األنصاري ،حامت الاا ي (منوذجم) ،عادل
سليمان مجال ،جملة معهد املااوّات العربية ،مصـر ،ا لـد  ،52الـَّء  1و ،2مـايو
2008م.168- 91 ،
 )19ديوان شعر حامت ب عدد اهلل الاا ي وأ داره ،صنعة :ميى ب مُدرغ الاـا ي،
رواية :هعام ب حممد الكليب ،دراسـة وحتطيـ  :د.عـادل سـليمان مجـال ،2 ،مكتدـة
اخلاجني ،الطاهرة1411 ،ه1990/م.
 )20سحر املوضو( :ع النطد املوضوعاتي الرواية والععر ،د .يـد حلمـداني،
 ،2آنْو -برانُ ،فاس (امل را)2014 ،م.
 )21سيمياء األنسا  :تعكُّالت املعنى اخلاابـات التّراثيـة ،د.آمنـة بلعلـي،1 ،
دار النه ة العربية ،بسوت1434 ،ه2013/م.
 )22سيميا يات األهواء :مـ حـاالت األشـياء إىل حـاالت الـنَّْقس( ،ألـسداس ..
ِر ـاس) ( )Algirdas J. Greimasوَ(جَـاغ فُـونتنيي) ( ،)Jacques Fontanilleترمجـة،
وتطـــديم ،وتعليـ ـ  :ســـعيد بنــــﮝ ــ،ط  1ط ر لكتــاجل د ا ـ ت ـ ة بــ ،م ســار
2010م.
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 )23ســيمياء احلكــي املركَّــب :الدُرهــان والعِرفــان ،مجــال بنــد ان ،1 ،رؤيــة،
الطاهرة2014 ،م.
 )24السيميا يات :دراسة األنسا السيميا ية ِس الل ويـة ،بـيس جِـسو ( Par Pierre
 ،)Guiraudترمجة :د.منذر عيّاشي ،1 ،دار نينوو ،دمع 1437 ،هـ2016/م.
 )25الســـيميا ية :األصـــول والطواعـــد والتـــاريخ( ،آن إينـــو) (،)Anne Henault
وجوزيا كورتيس ( ، )Joseph Courtésوميعيل أرفيو ( ،)MichelArrivéولُـوّي بـانييو
( ،)Louis Panierوجان -كلـود كـوكي ( ،)Jean-Claude Coquetوجـان كلـود جـسو
( ، )Jean-Claude Guiraudترمجة :رشيد بـ مالـم ،مراجعـة وتطـديم :أ.د.عـَّ الـدي
املناصرة ،1 ،دار جمدالوي ،عمَّان1428 ،هـ2008/م.
 )26الععر والععراء ،اب صُتيدة ،حتطي وشرح :أ د حممد شـاكر ،دار احلـديث،
الطاهرة1423 ،هـ2003/م.
 )27الصــْة املعــدَّهة :صــراءة جديــدة الدنيــة العــكلية والدالليــة لــدعل األوصــاف
املعتطٌة ،فيصل إبـراهيم صـْا ،جملـة جممـك الل ـة العربيـة األردنـي ،األردن ،ا لـد ،20
العدد  ،51ديسمرب 1996م.104- 61 ،
 )28الصـورة الْنيــة شــعر حـامت الاــا ي :مــادة تعـكيلها وتــدا ل احلــواس فيهــا،
حس كاتب ،جملة العلـوم ا نسـانية ،الَّا ـر ،العـدد  ،12ديسـمرب 1999م- 185 ،
.195
 )29ظــاهرة العــذل شــعر حــامت الاــا ي ،د.علــي أبــو زيــد ،جملــة جامعــة دمعـ ،
سوريا ،ا لد  ،18العدد 2002 ،1م.97- 83 ،
 )30ظــواهر أســلوبية شــعر حــامت الاــا ي ،خمتــار عايــة عدــد العَّيــَّ ،جملــة كليــة
ا داا ،جامعة املنصورة ،مصر ،العدد  ،45أِساس 2009م.156- 1 ،
 )31فلسْة الُود عند حامت الاا ي شعره ،حممد حس عدد اللايا علي ،حولية
كلية الدراسات ا سالمية والعربية بالطاهرة ،جامعة األزهر ،مصر ،العدد 1991 ،9م،
.227- 181
 )32األُسس النمرية لالجتاه السيميا ي ،حممد ناصر العزيمي ،جملة الْكر العربي
املعاصـر ،مركـَّ ا منــاء الطـومي ،لدنـان ،مــج2007 ،139- 138( ،28م- 134 ،
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.143
 )33املعنى :دراسـات سـيميا ية ،الـسداس جُوليـان ِر ـاس( Algirdas Julien
 ،)Greimasتعريب :أ.د.جنيب َِّاوي( ،د ،) .مادعة احلداد ،الالذصية ،و 1999م.
 )34صــاموس مصــالحات التحليــل الســيميا ي للنصــوص :عربــي -إجنليــَّي -
فرنسي ،رشيد ب مالِم( ،د ،) .دار احلكمة ،الَّا ر2000 ،م.
 )35لســانيّات الــنص :مــد ل إىل انســزام اخلاــاا ،حممــد اخلاــابي ،1 ،املركــَّ
الثطا العربي ،بسوت -الدار الدي اء بامل را1991 ،م.
 )36مـــد ل إىل الســـيميا ية الســـردية واخلاابيـــة ،جُوزيـــا كُـــورتيس ( Joseph
 ،)Courtésترمجة :د.مجال ح ري ،1 ،الدار العربية للعلوم -بسوت ،منعورات
اال تالف -الَّا ر1428 ،هـ2007/م.
 )37مد ل إىل مناهج النطد األدبـي ،تـأليا :دانيـال بارجـاس (،)Daniel Bergez
بيـار بربـريس ( ،)P. Barbérisبيـار مـارغ دي بيـازي ( ،)P. M. de Biasiمرسـال مـريين
( ،)M. Mariniجيـــــَّال فلنســـــي ( ،)G. Valencyإشـــــراف :دانيـــــال بارجـــــاس
( ،)DanielBergezترمجة :د.رضوان ظاظا ،مراجعة :د.املنصا العنو  ،1 ،عـامل
املعرفـــة ( ،)221ا لـــس الـــوّين للثطافـــة والْنـــون وا داا ،الكويـــُ ،ذو احلزـــة
1417ه/مايو 1997م.
 )38مد ل إىل املناهج النطدية التحليل األدبي ،إعداد :دانيال بارجاس ( Daniel
 ،)Bergezبيار بربريس ( ،)P. Barbérisبيار مارغ دي بيازي ( ،)P. M. de Biasiمرسال
مـــريين ( ،)M. Mariniجيـــَّال فلنســـي ( ،)G. Valencyإشـــراف :دانيـــال بارجـــاس
( ،)DanielBergezترمجـة :د.الصــاد بـ النــاعس بـ الصــاد صسّــومة ،1 ،عمــادة
الدحث العلمي ،جامعة ا مام حممد ب سعود ا سالمية ،الريال1429 ،هـ2008/م.
 )39املصــالحات املْــاتيح لتحليــل اخلاــاا ،دومينيــم مــان ونو ( Dominique
 )Mangonoترمجة :حممد ميـات  ،1 ،الـدار العربيـة للعلـوم -بـسوت ،منعـورات
اال تالف -الَّا ر1428 ،هـ2008/م.
 )40معزم السرديات ،حممـد الطاضـي وآ ـرون ،إشـراف :حممـد الطاضـي،1 ،
الراباة الدولية للناشـري املسـتطلٌم :دار حممـد علـي -تـونس ،دار الْـارابي -لدنـان،
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مؤسسة االنتعار العربي -لدنان ،دار تالة -الَّا ر ،دار العم -مصر ،دار امللتطى -
امل را2010 ،م.
 )41معزم السميا يات ،فيصـل األ ـر ،1 ،الـدار العربيـة للعلـوم -بـسوت،
منعورات اال تالف -الَّا ر1431 ،هـ2010/م.
 )42معزم املصالحات األدبيـة ،ﭘــُول أرون ( ،)Paul Aronدينـيس سـان -جـاغ
( ،)Denis Saint-Jacquesأالن ﭬــِياال ( ،)Alain Vialaترمجـة :د.حممـد ـود،1 ،
جمد املؤسسة الامعية للدراسات ،بسوت1433،هـ2012/م.
 )43معزـم املصـالحات األدبيـة املعاصــرة ،عـرل ،وتطـديم ،وترمجـة :د.ســعيد
علٌــــوش ،1 ،دار الكتــــاا اللدنــــاني -بــــسوت ،سُوشــــربيس -الــــدار الدي ــــاء،
1405هـ1985/م.
 )44معزم املصـالحات العربيـة الل ـة واألدا ،جمـدي وهدـة وَكامـل املهنـدس،
 ،2مكتدة لدنان ،بسوت1984 ،م.
 )45م ــين اللديــب عـ ُكتُــب األعاريــب ،ابـ هعــام األنصــاري ،حتطيـ وشــرح:
د.عدـــد اللايـــا حممـــد اخلايـــب ،1 ،ا لـــس الـــوّين للثطافـــة والْنـــون وا داا،
الكويُ1421 ،هـ2000/م.
 )46مطاييس الل ة ،اب فارس ،حتطي وضد  :عدد السالم حممد هارون( ،د،) .
دار الْكر ،بسوت1399 ،هـ1979/م.
 )47مكارم األ ال شعر حامت الاا ي :رؤية بالِية ،أ د حس علـي حممـد،
جملة جامعـة ّيدـة لـآلداا والعلـوم ا نسـانية ،كليـة ا داا والعلـوم ا نسـانية ،جامعـة
ّيدة ،السعودية ،ا لد  ،2العدد 2013 ،4م.490- 433 ،
 )48املنهج املوضوعي :نمرية وتادي  ،د.عدد الكريم حس  ،3 ،جمـد :املؤسسـة
الامعية للدراسات ،بسوت1424 ،هـ2006/م.
بــدوي ،3 ،دار العلــم للماليــم،
 )49موســوعة املستعــرصم ،د.عدــد الــر
بسوت ،يوليو 1993م.
 )50النطد املوضوعاتي ،د.سـعيد علـوش ،1 ،شـركة بابـل ،الربـا -امل ـرا،
1989م.
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ب)ابللغة اإلجنليزية

: ) كُودلون. أ..( ،معزم املصالحات األدبية ونمرية األدا

A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, J. A., Revised by: M.
A. R. Habib, Associate Editors: Matthew Birchwood, Vedrana Velickovic,
Martin Dines and Shanyn Fiske, 5 ͭ ͪ edition, Wiley-BlackWell, United Kingdom,
2013.

: ) (برونوِي مارت) و(فيليَّيتاس رين ام،) املصالحات املْاتيح للسيميا ية51
Key Terms in Semiotics, Bronwen Marth and Felizitas Ringham,
Continuum, London and New York, 2006 .

 للمصالحات األدبية (مدين على صاموس املصـالحات النطديـة.) معزم رُوتليد52
: ) (بي شايلدز) و(روجر فاولر،) (روجر فاولر: حترير،احلديثة
The Routledge Dictionary of Literary Terms (based on A Dictionary of
Modern Critical Terms, edited by: Roger Fowler), Peter Childs and Roger
Fowler, 3rd edition, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York,
2006.

: ) (ألسداس جُوليان ِر اس) و(جُوزيا كُورتيس، معزم حتليلي:) السيميا ية والل ة53
Semiotics and Language: An Analytical Dictionary, Algirdas Julien Greimas
and Joseph Courtés, translated to English by: Larry Crist, Daniel Patte, James
Lee, Edward McMahon II, Gary Phillips, Michael Rengstorf, Indiana University
Press, Bloomington, 1982.
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Wezārti Al-Eʾelām (supervisor), 1394A.H/1974A.D.
 Part15: ed. Ibrāhīm At-Turzī, Muṣṭafā Ḥejazī, Abdul Al-Aleem Aṭ-Ṭaḥāwī,
Abdul Kareem Al-Ezbāwī. Abdul As-Sattār Aḥmad Farrāj(review).
Lejnaten Fanneiyyaten men Wezārti Al-Eʾelām (supervisor), (n.ed),
1395A.H/1975A.D.
 Part23: Ed. Dr. Maḥmoūd Muḥammad Aṭ-Ṭanāḥī. Abdul As-Salām
Hāroūn, Lejnaton Fanneiyyaton men Wezārti Al-Eʾelām (review), (n.ed),
1413A.H/1993A.D.
 Part27: Ed. Muṣṭafā Ḥejazī. Lejnaton Fanneiyyaton men Wezārti AlEʾelām (review), (n.ed), 1413A.H/1993A.D.
 Part28:
Hāroūn,

Ed. Dr. Maḥmoūd Muḥammad Aṭ-Ṭanāḥī. Abdul As-Salām
Lejnaton Fanneiyyaton men Wezārti Al-Eʾelān, (n.ed),

1413A.H/1993A.D.
 Part34: Ed. Alī Helālī. Muṣṭafā Ḥejazī, Dr. Abdul Al-ḥamīd Ṭalab, Dr.
Khāled Abdul Kareem Jumʾah (review), (n.ed), 1421A.H/2001A.D.
 Part37: Ed. Muṣṭafā Ḥejazī, Dr. Muḥammad Ḥamāsah Abdul Al-Laṭīf
(review), (n.ed), 1422A.H/2001A.D.
-Az-Zarkashī. AL-Burhānu fī Uʾlumī Al-Qurʾān, Ed.Muḥammad Abū ALFadhl Ibrāhīm. (No ed.), Maktabatu Dāri Al-Turāth, Cairo, (n.d).
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-Ramaḍhān, Prof.Ṣāliḥ Bin Al-Hādī. At-Tafkiru Al-BaineiyuL Ususuhū wa
Atharuhū fī Derasati Al-Lughati Al-Arabiyyati wa Āadābuha, 1st ed., Markazu
Derasati

Al-Lughati

Al-Arabiyyati

wa

Āadābuha

(Selselatu

Derasatin

Bayneiyyatin2), IMSIU, Riyāḍh, 1436A.H.
-Ṣafāʾ, Faiṣal Ibrāhīm. Aṣ-Ṣefatu Al-Mushabbahatu: Qerāʾtun Jadeedatun fī
Al-Beniati Ash-Shakleiyyati wa Ad-Delāleyyati Lebaʾḍhi Al-Aoṣafi AlMushtaqqati, Majallatu Majʾmaʾe Al-Lughati Al-Arabeiyyati Al-Urdoneii,
Vol.20, N.51, December 1996A.D, pp. 61-104.
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Thematic Organization of Ḥatim Aṭ-Ṭāʾeeʼs Poem
“And I am absolutely” In Light of Procedural Semiotic Homonymy and
Antonymy

Dr. AL-Jawharah Bent Bakheet A'al Jehjah
Associate professor in the department of Rhetoric, Criticism, and Methodology
of Islamic Literature
College of Arabic Language-Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University

Abstract:
This study deals with analyzing the internal system of themes in the poem"
Wa ini la'affu l'faqer, mushta'rekul ghinaa" “And I am absolutely the one who
has a chaste poverty, a shared wealth”

by Ḥatim Aṭ-Ṭāʾee in light of the

thematic criticism by using the semiotic procedures, namely homonymy and
antonymy. It divides themes into three generative units: recognition, resistance,
and transcendence. It analyzes the network of themes, which generates from the
consciousness and unconsciousness levels, self and other, and presence and
absence. The study concludes that fear is the main theme in this poem which is
growing in the deep structure and leading other themes and their components of
figures on the surface structure to be coherent.
Keywords: Ḥatim Aṭ-Ṭāʾee, thematic organization, Semiotics homonyms
and antonyms
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زائــيــــة أبـي الطــيــــب
دراسةٌ يف الرؤية والتشكيل

د .عـمـر بن عـبــدالعـزيــز الـمـحــمـود
قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي  -كلية اللغة العربية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

زائــيــــة أبـي الطــيــــب
دراس ٌة يف الرؤية والتشكيل
د .عـمـر بن عـبــدالعـزيــز الـمـحــمـود
قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي  -كلية اللغة العربية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث1439 /5 /25 :هـ

تاريخ قبول البحث1439 /8 /8:هـ

ملخص الدراسة:
تسعى هذه الدراسة املوسومة بـ(زائية أبـ الييـ د اراسـة ل الة وـة شالل)ـإي
اسلإناه بعض مواطن اجلمال شاللميز فيزائيةأب اليي  ،هذا النص الفةوـد الـذمل ي و ـ
عناوة كبرية من الع ماء ،شحاشلتْ أن تقف ع ى أهم مفاص الة وة شالل)إي فيـ ،،شأن
تل مس شيئا مما ولميز ب ،هذا النص الذمل رك فيـ ،ال)ـاعة فافيـة هـ مـن أصـع فـوال
العةبية شأندرها ألفاظا؛ رغبة ل معةفة طةوقلـ ،ل البنـاء شالاـياغة ،ششصـوىل
الفةود ل اسلثمار ألفاظ ،شصوره ىلبلإار اىلىلت شمعان بداعية شطةوفة.

ن ـ،

املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبيـا واملرلـلني،
ليدنا حممد ،وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين إىل يوم الدين ،أما بعد:
فقــد دعــددد الدرالــاد عــن أبــي الطيــب ،وتثــرد ا الفــاد ــو
نصوصه ،ى قيل عنه إنه مالئ الدنيا وشاغل الناس( ،)1ومن ال أعمالي
النقدية السابقة وجددُ أنَّ النقاد انقسموا وله بني م عصب له وعليه ،وفريـ
ثالث لعى إىل اإلنصاف ودغيَّا العـد واملووـوعية م معاتادـه ،ف عـ عـن
مجالياد نصوصه ،وأشار إىل مواطن اإل فاق والقصور فيها.
وقد عمددْ هذه الدرالة إىل نص من نصوص أبي الطيـب ،ل عـعه حتـ
جمهــر الفحــص الــدقي ولعــعه لل يمــل العمي ـ ا لــاعيةع إىل ال ـ ناه بع ـ
مــواطن اتمــا وال ميــف فيــه،فهو نــص فريــد أ ســبه ي يلـ عنايــة تــب ة مــن
العلمــا  ،و اولـ ْ أن دقـ علــى أهــر مفاصــل الر يــة وال عـ يل فيــه ،وأن
د لمس شيئا مما ي ميف به هذا النص البديع الذي رتب فيه العاعر قافية هي مـن
أصعب قوام العربية وأندرها ألفاظا وهي (الفاي)ا رغبةع م معرفـة طريق ـه م
البنا والنظر والصياغة ،ووصو ع إىل نهجه الفريد م ال ثمار ألفاظه وصـوره
ب ار د د ومعـان إبداعيـة ،ومـن هنـا جـا د هـذه الدرالـة الـ حتمـل
عنوان( :زائية أبي الطيب :درالةٌ م الر ية وال ع يل).
أما مع لة البحث الرئيسة ،ف مثـل م ال سـا د ايديـة :تيـ بنـى أبـو
الطيب هذا النص؟ وتي ال طاع أن يناغر بني معهديه الرئيسني؟ وهل وفـ
م هذا البنا وذلك ال ناغر؟وما الد د والصور ال اع مـد عليهـا ل حقيـ

( )1انظر :العمدة ،ابن رشي .100/1 :
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ــن مــن الـ ثمار ثقاف ــه اللغويــة وبراع ــه م الــنظر
أف ــاره الرئيســة؟ وتيـ
والصياغة لبنا هذا النص على الرغر من صعوبة قوافيه؟
وقد قام الدرالة على ال ثمار أدادَي الوص وال حليل ،مـع ا لـ فادة
مــن ال ــنظ العربــي البالغــي النقــدي ملقــاطع بنــا الــنصا انطالق ـاع مــن براعــة
ا ل هال  ،مروراع حبسن ال خلص أو ا ن قا  ،وان ها ً حبسن اخل اما يعـاف
إىل ذلــك ان خــاب أبــرز الظــواهر األلــلوبية الـ اع مــد عليهــا العــاعر م بنــا
نصــها يــث انطلق ـ الدرالــة مــن حماولــة د بــع ألفــاظ الــنص ،ودراتيبــه،
وصــوره ،ومولــيقاه ،مــع ال عويــل علــى ف ــرة حمــاورة النصــوص ،وحماولــة
ال ناه مجالياد بنائها ،وتي أبـدع العـاعر م الـ ثمار الـد د والصـور
م دوصيل أف اره الرئيسة.
وأش ـ هنــا إىل أنــت أغفل ـ ُ لــريل أبيــاد (الفائيــة) امل نــاثرة م مبا ــث
الدرالة األربعـةا رغبـة م اإلزـاز وا صـار ،م فيـاع ب ثبـاد تامـل الـنص
ولرزــه م ال مهيــد ،غــالف غ هــا مــن األبيــاد األ ــر الــ دســ دعيها
الدرالة من ارج النص ،فقـد رَّج هـا م مواوـعها ،لـوا أتانـ للعـاعر
نفسه أو لغ ه.
أما عن الدرالاد السابقة ،فمعلومٌ أنَّ نصوص امل ـن مـن أتثـر نصـوص
شعرا العربية دناو ومعاتة ،فهو مالئ الدنيا وشاغل النـاس ،غـ أنـه لفـ
نظري إغفا الدارلـني ذـذا الـنص حتديـدا ،ولعـل مـن ألـباب ذلـك صـعوبة
قافي ه ال جعل أبا الطيب ي في به حتـ هـذا الـروي (الـفاي) ،إذ اطلعـ
على تث من الدرالاد القدمية واحلديثة ال دناول شـعر أبـي الطيـب ،فلـر
أتد أجدهر يقفون عند بي وا ـد مـن هـذا الـنص أو يس عـهدون بـه ،ولعـل
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هــذا مــا شــدني إلفــراده بدرالــة مس ـ قلة ،إلبــراز مــا ملــه مــن قــير د ليــة
ومجالية.
ول حقي أهداف الدرالة فقد رأي ُ دقسيمها إىل أربعة مبا ث دنطلـ مـن
حتليل اإلطار العام ل ع يل النص حنو مفاصله الدا لية الدقيقة ،فبعد ال مهيـد
بنصِّ القصيدة الفائية ،ولرزها من مصادرها ،ا رتدُ أهر الفوايـا الـ أر
أنه ا مي ن أن د عـ عـن مجاليـاد الـنص ،مُعـ ملةع مبا ـث هـذه الدرالـة،
وهي:
املبحث األو  :بنـا القصـيدة ،وفيـه درلـ ُ مجاليـاد املطلـع وا ن قـا
واخل ام.
املبحــث الثــاني :األلفــاظ ،وفيــه درلـ ُ مــا م الــنص مــن غريــب وعــامي
وأعجمــي ،وأشــرد إىل دقــة العــاعر م ا يــار األلفــاظ ،إوــافة إىل معجمــه
الععري و قوله الد لية.
املبحـــث الثالـــث :ال صـــوير الفـــت ،وفيـــه درلـ ـ ُ مجاليـــاد ال عـــبيه
وا ل عارة ال دعمنها النص.
املبحث الرابع :موليقى النص ،وفيه درل ُ حبره ورويه وقوافيه.
و م ُ غا ة بين فيها أبرز الن ائل ال دوصَّل ُ إليها م هذه الدرالـة،
م بعاع ذلك بثب ٍ للمراجع ،راجياع من املوىل القدير أن زعلها الصـةع لوجهـه،
إنه ولي ذلك والقادر عليه ،واحلمد هلل رب العاملني.
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متهيد:
()1

-نص القصيدة :

تَفِ ـرِنْـ ـدِي فِ ـ ـ ـرِنْ ـ ـ ـ ـدُ لَ ـ ـيـ ـفِ ـ ــي الـجُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرَازِ

لَـــــــــذَّةُ العَـــــــيــــــــنِ عُــــــــــدَّةٌ للــبِـــرَازِ

دَـحْ ـسَـ ـ ـبُ الـمَ ـ ـ ــا َ ُ ـ ــطَّ فِــي لَ ـهَبِ ال ــنَّ ـ ــا

رِ أَدَقَّ الـــخُـــــطُــــــــــوطِ فــــي األَ ْــــرَازِ

تُـــلَّــــــمَا رُمْـــــــ َ لَـــونَـــهُ مَــنَـــعَ الــنَّــــــــا
وَدَقِـــيـــــ ٌ قِـــــــدَ الـهَــــبَــــــا ِ أَنِـــيـــــ ٌ

ظِـــــــــرَ مَــــــــوجٌ تَــــينَّــهُ مِـنْــكَ هَــــــــازِي
مُــَــــــــــوَا ٍ فــــــي مُـسْــَــــوٍهَـــفْهَـــــــــازِ

وَرَدَ الـمَـــــــــا َ فَـــالـجِــــــوانِـــــبَ قَـــــــدْراع

شَـــرِبَــــــــ ْ والـ ــــــي دَــلِـــيـــهَـــا جَــوَازِي

َــمَـلَـْــــــه َـمَــــائِــــلُ الــدَّهْــــــرِ َــَّــــى

هِـــــــي مُـحْـَـــــاجَــــــــةٌ إلــــــى َـــــــــــرَّازِ

وَهْــــــوَ دَـــلْــحَـــ ُ الــدِّمـــــــاُ غِـــرَارَيْــــ
يــا مُـــفيــــلَ الـظَّــــــالمِ عَـــنِّــــي وَرَووِــــــــي
واليـمــانـــي الــذي لَـــو الــطــعْـ ُ تَــانــ ْ
إنَّ بَـــرْقِـــــي إذا بَــــرَقْــــــ َ فَــــعَــــــالِــــــي
ولــر ا ْــملِـكَ مُــعْلَـــــــمــاع هَــ َــــــــذا إلـ
ولِــقَــطْــعـــي بِــــــكَ الـحَــــديـــــدَ عَــلَــيْـها
لَـــَّلـــهُ الــرّتْــــ ُ بــعــدَ وَهْــــنٍ بــنَـــجْــــدٍ
فـَــمَــنَّــيــ ُمِـــثْـــلَـــــهُفــ َـــــينّــــيجل
لَـيـــــسَ تـــــــلُّ السُّـــــــراةِ بالـــ ُّروذَبَــــــــار
فــــــارلــــيٌّ لَــــــهُ مـــــنَ الـمَــجــــد دــــاجٌ
ل أصْــــــلٍ شَـــريـــــــ ٍ
نَـفْـ ُسـهُ فَـــــوْقَ تـــ ِّ
شَــغَـــلَــ ْ قَــلْــبَــهُ ِــســـانُ الـمَـــعـــالـــي

ـــــهِ و عِــــرْضَ مُـنْــَــعــيـــهِالـمَــخَـــازِي
يـــــومَ شُــرْبــــــي وَمَـعْـــقِــلـــي فـــي الـبَـــرازِ
مُــقْـــلَـــــِــــي غِــمْـــــدَهُ مِـــــن اإلعْـــــــــفَازِ
وصَـلــيـــلِــــي إذا صَـلَــلْــــ َ اردِــجَــــــازِي
لِعَـــــرْبِ الــــرّقــــــاب واألجْــــــــــــوازِ
فــ ِــــالنَا لـجِـــنْــسِـــهِ الــيَـــــوْمَ غــــــــازِي
فـَــصَــ َّد للـغَــيـــثِ أهْــــــلُ الـحِـــــجَــازِ
طــالـــبٌ بــــنِ صـــالــــحٍ مَــــن يُــــوازي
يِّ و تُــــــــــلُّ مـــــــا يَـــطيـــــرُ بِـــبــــــــازِ
تــــــانَ مِــــنْ جَــــــوْهَــــرٍ عـلــى أبْــــرَوازِ
ولَــــوَانّــــي لَــــهُ إلـــى العّــمـــسِ عــازِي
عَــــــنْ ِــســــانِ الـوُجـــــوهِ واألعــجـــــازِ

( )1قاذا أبو الطيب امل ن ميدح أبـا ب ـر علـي بـن صـاو الروذبـاري ال ادـب م دمعـ ،
ديوانه ،187 :وانظر :الفسر ،ابن جت ،203/2 :معجف أمحد ،املعـري،365/2 :
شــرح ديــوان امل ــن  ،الوا ــدي ،439/1 :املووــح ،ال زيــفي ،119/3 :الصــفوة،
ال ندي ،407/1 :شرح ديوان امل ن  ،الزقوقي.281/2 :
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وتـــــــينَّ الـفَـــــريـــــدَ والــــدُّرَّ والـــيــــــــــا
دَــقــعَـــرُ الـجَــمـــرَ والـحــديـدَ األعـــادي
بَـَّلــغَــْـــهُ البَـــالغَـــةُ الـجَــهْــــدَ بــالعَـــفْـــــ
ــامِـــلُ الـحَـــرْبِ والــ ِّديــادِ عَــنِ القَـــوْ
تــيــ َ يَــعــَــ ــي وتــيــ َ دَــعَــ ّـــوا
أيُّــــها الـــوالِــــعُ الــفِــنـــــا ِ ومـــــا فــيـــــ
بِــكَ أوْــحَـــــى شَـــبَـــا األلــّنــةِ عـنـــدي
وانْــثَــنَــى عَــّنــــيَ الــرُّدَيْــــنـــــيُّ ـــَّـــــــى
وبــــآبــائِــــكَ الــ ِــــــــرامِ الــَّــــــيلِّــــــــي
دـــرَتـــــــــوا األرْضَ بَــعْـــــدَما ذَلّـــُلــــــوها
جـــيـــــوشُ وهِــــيــــُبــــوا
وأطـــاعَــْـــ ُهــرُ الـ ُ
وهِــجَــــــــانٍ عــلــــى هِــجَـــــــانٍ دــييّـــْـــــ
صَــَّفــها السَّــيــــرُ فـي العَـــرا ِ فــ َـانَـــ ْ
و ـ َــى فـي الـُّلحـــومِ فِـعلَــكَ فــي الوَفْـــ
ُتــَّلــما جــــادَدِ الظُّـــنــــــــونُ بـــوَعْــــــدٍ
مَـلِــــكٌ مُــنْـــعِــــدُ القَـــريــــ ِ لَـــدَيْــــــــهِ
ولَـنـــا الــقَــــــوْ ُ وهْـــوَ أدْرَ بــفَـــحْــــــوا

قــــــودَ مِــــنْ لَــفـــظِـــه وَلَـــامَ الــرِّتـــــا ِز
دونَــهُ قَــعْــــرَ لُــ َّــــــــر األهْـــــــــــوازِ
ـــــــوِ ونـــــــا َ اإللْــــهــــابَ بـاإليــجـــازِ
ــــــرِ وثِــــقْــــلِ الــدّيــــــونِ واإلعْــــــــــوازِ
وبـــــهِ بِـــمَــــنْ شَـــ ـــاهـــا الـمَـــــرازِي
ـــــهِ مَـــبـــيــــ ٌ لِـــمـــالِـــكَ الـ ُمــــجْـــ ـــازِ
تَـعَـــبَـــا ألْــــوُقِ الــجَــــــرادِ الــَّنـــــوازِي
حـــــروفِ فـــــــــي هَـــــــــــ َّوازِ
دارَ دَوْرَ الـــ ُ
والــّـسَــّلــي عَــ َّمـــنْ مــعَـــى والـّــعـــازِي
ومَـــعَـــ ْ دَــحـــَـــ ُهـــرْ بِــــال مِــــهْــمــــازِ
فـــ َـــالمُ الــوَرَ لــــ ُهــــــرْ تــالــُّنـــحـــــازِ
حـــبـــوبِ فـــي األقْــــوازِ
ـــكَ عَـــديــــدَ الـ ُ
فَـــوْقَ مِــثْـــلِ الـ ُمـــال ِ مِــثْــــلَ الـ مطــــــرازِ
ــــرِ فــيوْدَ بـالـعَــنْــَــــريــــــسِ الـ ِـــنَــازِ
عَـــنْــــكَ جــــادَدْ يَـــــداكَ بــاإلنـــجـــــازِ
واوِـــــعُ الــّثــــوْبَ فـــي يَـــــــدَيْ بَــــــ َّفازِ
ُه وأهْـــــــدَ فـــيــــــهِ إلـــــى اإلعْــجـــازِ

ومِـــنَ الــَّنـــاسِ مَـــــــن يَــجـــــوزُ عَــلَـــيْـــهِ
ويَـــــــــرَ أنَّـــــــهُ الــبَـــصـــيـــــرُ بِــــهَـــــذا
تـــــلُّ شِـــعْـــــرٍ نَــظـــيــــرُ قـــائِـــلِــــهِ فِـــيــ

شــــــعــــــراٌ تـــينَّـــــهَـــــا الـخَـــــــازِبَــــــــازِ
ُ
وهْـــــوَ فــــي الـ ُعــمْـــيِ وـائِــعُ العُــ َّــــازِ
ـــكَ وعَــقــلُ الـ ُمــجــيــفِ عَــقــلُ الـ ُمـجــازِ
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املبحث األو  :بنا القصيدة
دنبَّه النقاد القدامى إىل أهمية بنا النص ،ويعـد عبـد القـاهر أو مـن أدرك
أنَّ النص جمموعـةٌ مـن العالقـاد األلفاظ،وبهـذه الر يـة تانـ عنـده ف ـرة
الــنظر بنائيــةا ألنَّ األلفــاظ دــهدي معناهــا م الــنص جمــردة ،وإ ــا مردبطــة
مبجموعة من األلفاظ( ،)1وذذا ذهب املعاصـرون إىل أن البنـا العـعري عبـارة
عــن جمموعــة مــن العناصــر والقــو الـ د ظــاهر م الــنص علــى حنــو يـ ر فيــه
د امل املعاني الععرية امل بلـورة م قـائ لغويـة( ،)2أي إنـه جممـوع العالقـاد
املعقودة ب ل عنصر دا ل النسـ  ،وجممـوع هـذه العالقـاد هـو الـذي يسـمح
بيدا وظيف ه اللغوية( ،)3ولس أزعر أني لـيحتد عـن مجيـع عناصـر البنـا
الـذي د ـون منـه هـذا الـنصا لطبيعــة الدرالـة القائمـة علـى اإلزـاز ،وألنــي
ليدعرض لبععها م مواوـع أ ـر مـن الدرالـة ،وذـذا لـيت في باحلـديث
عن مجالياد املطلع وال خلص واخلا ة م هذا النص.
الـمطـلـع:
اف ح أبـو الطيـب هـذا الـنص بوصـ لـيفه القـاطع ،الـذي بلـا الغايـة م
اتما ى أوح العيون دلذ لر ي ـه ،وهـو الصـا ب م احلـرب ،املوثـوق
به م املعارك:
لَـــذَّةُ العَــيــنِ عُـــــدَّةٌ للبِــــــرَازِ
تفِرِنْدِي فِرِ نْدُ ليفي اتُرازِ
تما وص بريقه الذي أشبه النـار ،ومـا م جـوهره مـن آثـار دقيقـة تينهـا
طوط املا  ،أو ت لك ال ُي ب بهـا ال عاويـذ ،وه ـذا يسرتلـل العـاعر م
( )1انظر :د ئل اإلعجاز ،اترجاني.51 :
( )2انظر :بنية القصيدة العربية ،فورار حممد.26 :
( )3انظر :بنية اللغة الععرية ،جان توهن.27 :
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احلديث عن ليفه وما ي ميف به من مجا و دة ودقة ،وما فيه مـن قـوة وع ـ
وتفاية.
ويبدو م هذا املطلع إبداع أبي الطيـب وإدهاشـه املع ـاد ،إذ مجـع فيـه بـني
غرابة اللفظ وغرابة الرتتيب ،وذلك ني اف حه بهذا اللفظ األعجمي امل ـرر
مردني م شطر وا د ،وقدَّم أداة ال عبيه امل صلة باملعبه به علـى املعـبه املعـاف
املوصوف ،وم هذا نوعٌ من ال عوي وإثارة الرتقـب ،لفظـاع ومعنـى ،و ـروجٌ
عن ط املطالع ال عوَّدنا العاعر عليهـا ،ولعـل هـذا أو مـا لفـ النظـر إىل
درالة هذا النص وحماولة ال ناه مجالياده.
وأبو الطيب يدرك اماع أنَّ الععر قفل أوله مف ا ه ،وأنه ينبغي للعـاعر أن
زوّد اب دا شـعره ألنـه أو مـا يقـرع السـمع ،وبـه يسـ د علـى مـا عنـده أو
وهلة( ، )1ويعـي وـرورة أن ي ـون مطلـع القصـيدة دا علـى مـا بُنيـ عليـه،
مععراع بغرض الناظر من غ دصـريح ،بـل ب شـارة لطيفـة دعـذب الودهـا م
الذوق السلير ،ويسـ د بهـا علـى قصـده()2ا وذـذا جـا مطلعـه حمققـاع ذـذه
العروط النقدية وعلى طريق ه اخلاصة.
ولعل أبرز ما يلف م هذا ا ف اح بـروز شخصـية أبـي الطيـب وذادـه مـن
دقنــع و
اللحظـة األوىل نطـالق الـنص ،دلـك العخصـية الطمو ـة الـ
دعــبع ،وذادــه امل عاظمــة ،فهــو شــاعر شــديد ال زيــا بنفســه ،تــث ا ف خــار
بعخصي ه ،عظير ا فا بنصوصها وذذا فـال عجـب أن يعـ إىل جـوهره
وأصــله ،ويهتــد أنَّ لــيفه شــبيهه م املعــا واحلــدة والقــوة ،ومــع أنــه يف ـ ح
قصيدةع مدائحية ،ويص ليفه الب ار ،إ أنَّ شخصي ه ظلَّ دـفا ر املعـهد،
( )1انظر :العمدة ،ابن رشي .350/1 :
( )2انظر :فانة األدب ،ابن جة.30/1 :
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ودرتبع صدارة املسرح ،لي ون البطل الذي يُعبهِهُ ليفُهُ الع س ،وتـينَّ أبـا
الطيــب أراد أن يــثت علــى نفســه ويس ـ عرض ببطول ــه ــني ظــنَّ اتميــع أنــه
ي حــد عــن لــيفه اتُــراز م األبيــاد الال قــة الــ الــ ول علــى ثلــث
القصيدة ،ف ل ثنا على ليفه هو ثنا عليه م احلقيقـة ،ألنـه األصـل واملعـبه
به والنموذج ،تما قرَّر ذلك منذ أو روف هذا النص.
ثــر إنَّ امل يمــل م هــذا املطلــع ،ومــا دعــمنه الــنص مــن أوصــاف مدائحيــة
يلحظ صلة وثيقة بينهما ،يث ا ار العاعر ليفه ،ووص مـا فيـه مـن قـوة
ال ثنائية ومعا م فرد ،م ني أنه أثب للممدوح مثل هذه الصفاد ،وتينه
لي آ ر مل هذه األوصاف ،ثر إن د لة السـي ومـا يرمـف إليـه مـن قـوة
وشجاعة وجمد وان صار م املعارك ينسجر مع ما أوـافه للممـدوح مـن نعـود
تــان أغلبهــا يــدور م هــذا الفلــك ،مــن أمثــا قولــه :ددقعــر اتمــر واحلديــد
األعادي دونهد ،وقوله عن آبائه إنهر :ددرتوا األرض بعدما ذللوهـاد ،وإنـه:
دأطاع هر اتيوش وهيبواد.
لقد ن امل ن بعبقري ه املع ادة أن يبدع م ووع أو لبنة مـن لبنـاد هـذا
الــنص ،وأن يبهــر امل لقــي ويعــوقه مبطلعــه ،وأن يصــنع نوعــاع مــن ال نــاغر
وال نال بينه وموووع القصيدة.
ا ن قا واخلروج:
ير امل يمل م زائية أبي الطيب أنها جا د م ونة من معهدين علـى وجـه
اإلمجــا  ،معــهد اف ــا ي م وص ـ لــيفه ،يــث جــا م ثالثــة ععــر بي ـاع
مس ولياع بذلك على ثلـث الـنص ،ومعـهد رئـيس م وصـ املمـدوح ،توَّن ـه
ـن
بقية األبياد البالا عـددها سسـة وععـرين بي ـا ،والسـها هنـا :تيـ
العاعر من ا ن قا بني املعهدين؟ وما مجالياد هذا ا ن قا ؟
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لقــد تــان أبــو الطيــب يسـ طرد م أوصــاف لــيفه ا لـ ثنائي ،تينــه يهــذي
إعجاباع به،وما يـفا امل لقـي يُخيَّـل إليـه أنَّ العـاعر نسـي الغـرض الـرئيس مـن
النص ى ي فاجي بهذا البي الذي جا مرتمجاع لععور العاعر -الـذي بلـا
الغاية م اإلعجاب واإلدهاش  -جتـاه هـذا السـي الـذي لـلب لبـه وأدهـ
قلبه ف منى آ ر مثله:
فـ منَّيـ ُ مِــثْـلَهُ فــ ينِّــ يـ طالبٌ بنِ صاوٍ مَنْ يُوازِي
لقد جتل براعة العاعر م هذا البي املفصلي ،الذي نقـل بـه امل لقـي مـن
معهد السي إىل معهد املمدوح ،مع ا فاظـه بعـعور اإلعجـاب واإلدهـاش
الــذي دســلل مــن املعــهد األو إىل الثــاني غفــة ولاللــة ،حمققــاع مــا ذتــره
البالغيون م براعة ال خلص من أنه ان قا من فن ي ر بي سن ألـلوب ،مـع
دلط ـ و ســن ،حبيــث يعــعر الســامع با ن قــا ا لعــدة ا ل ئــام بينهمــا،
تينهمــا أفرغــا م قالــب وا ــد( ،)1وهــو مــا جعــل أجــفا القصــيدة منســجمةع
م ناغمة ،م مال ة البنا  ،م المحة املعاهد.
فبعد أن ألبا العاعر علـى لـيفه صـفاد ال فـرد وا لـ ثنا أعلـن م هـذا
البي عن أمني ه بين يوجد مثله ليحصل عليه أيعا ،وا يار ال مت هنا د لـة
علــى الـ حالة ال حقـ  ،غـ أن أبــا الطيــب بذتائــه ي يع مــد م إيصــا هــذه
ا ل حالة إىل امل لقي بوالطة اإلفصاح عن شعور الـ مت فحسـب ،وإ ـا مـن
ال عقد مماثلة ذتيـة بـني طبيعـة هـذه األمنيـة وبـني طلبـه شـبيهاع للممـدوح،
وهنا د داعى إىل ذهن امل لقي د د ا ل حالة ،وينبعث م نفسه اليـيس مـن
صو األمرين ،ومن هذا املعنى الفاصل ينعط العاعر بامل لقي من وصـ

( )1انظر :اإليعاح ،القفويت ،609/2 :شرح عقود اتمان ،السيوطي.173 :
جملة العلوم العربية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

309

الســي إىل وص ـ العــي  ،وينقلــه مــن ال ـ ثنائية أداة احلــرب إىل ال ـ ثنائية
احملارب العجاع.
ومما زاد من مجالياد هـذا ا ن قـا صـياغ ه بطريقـة عقليـة ،ودرتيبـه مـن
فلسفة منطقية ،ودرتـه ااـا للم لقـي لي عـ د دـه ون ائجـه ،وذلـك أنَّ
العاعر أثب لسيفه م األبياد السالفة صفاد ال فرد وال ميـف ،وهـذا دعـاه إىل
أن ي منى آ ر مثله ،ل نـه تعـ أنَّ هـذا الـ مت لـي ون ينهـا مثـل نيـه أن
ي ون للممـدوح نظـ وشـبيه ،وألنَّ الـ مت األو مسـ حيل ،نظـراع للصـفاد
ا ل ثنائية ال يف بهـا السـي  ،فـال مت الثـاني مثلـه م ا لـ حالة ،وه ـذا
يعمد العاعر إىل إعمـا عقـل امل لقـي لي وصَّـل إىل هـذه الن يجـة الـ هِّـد لـه
املعهد القادم ،وما ي عمَّنه من أوصاف ل جعل املمدوح م فـرداع ت فـرُّد لـي
العاعر.
ومع هذا ي دسلر طريق ه م ا ن قا من ا ن قاد ،فهذا ابن وتيع ير أنـه
دأفسد معناه ب منيـه مثـل لـيفها ألنَّ ذلـك غـثٌّ أن د منـى مـا هـو م يـديك أو
مل ك ،وإ ا دعرب بسي وا د فما نيك آ ر مثله؟ ولـو قـا  :ودطلَّبـ ُ..
لصحا ألنَّ لفـظ الطلـب ألـون مـن لفـظ الـ متا ألنَّ الـ مت سـن فيمـا
عــوض منــه ،ويقــبح فيمــا منــه عــوضد( ،)1والطريـ أن الع ــزي يقــو عــن
املطلع نفسه :دوهذا من أ سن املخالص ال للم ن د( ،)2وأر أنَّ ان قاد ابن
وتيع فيه شي من ال ل  ،ألنَّه مانع من أن ي منى العـاعر لـيفاع تالسـي
الذي لديها إمعاناع م إظهار قيم ه ،ومبالغةع م إبـراز ندردـه والـ ثنائي ه ،ـى

( )1املنص  ،ابن وتيع.34/2 :
( )2ال بيان ،الع زي.177/2 :
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وإن تان يعـرب بسـي وا ـد ،ثـر إن هـذا الـ مت يع ـس طمـوح العـاعر،
دقنع بالقليل.
وي نالب مع شخصي ه ال
الـخـــــــ ـــــــام:
يــدرك أبــو الطيــب -وهــو العــاعر اخلــب  -أهميــة اخل ــام ،وذــذا
رص على دأن د عمن اخلا ـة معنـى دامـاع يـهذن السـامع بينـه الغايـة واملقصـد
والنهاية ،فاخلا ة م تل شي هـي العمـدة م حمالـنهد( ،)1والعـاعر تـ ر هـذا
النص بقوله:
تُــلُّ شِــعْــرٍ نــظـيــرُ قابِلِهِ مـــنــ ــكَ وعَ ْقلُ الـمُجيـفِ عَ ْقلُ الـمُجازِ
وهو بهذا البي ـاو دقريـر قاعـدةٍ عامـةٍ مهمـةٍ م نظـره ،دـربط مسـ و
جودة الععر مبس و ذتا امل لقي وقبوله له ،وهي أنَّ دالعـعر إذا تـان سيسـاع
جاز على األ سا من القوم ،وإذا تان جيداع نف على الر لـا والسـادةد(،)2
ف لُّ شعرٍ دقوله -أيها العاعر  -شـبيهٌ بالـذي يقبلـه منـك وزيـفه لـك ،ثـر
يقرر هذه القاعدة بينَّ عقل مُجيف الععر وقابله يعبه عقل العاعر الــمُجاز ،م
ديتي ـدٍ علــى أنَّ العقــو الســليمة الذتيــة د عــابه م معرفــة اتيــد مــن العــعر،
والع س صحيح.
ويُرو (قائله فيك) ،و ينها ي ون املعنى دأنَّ تـلَّ شـعرٍ نظـ قائلـه ،فـ نَّ
العاي بالعـعر شـعرُهُ ي ـون علـى سـب علمـه ،وتـذلك مَـن دونـهد( ،)3تمـا
يُرو (مثل الــمُجازِ) ،وعنـدها زـوز أن يـراد بالــمُجاز العـاعر ،علـى دقـدير
ذف املعاف (مثل عقل) ،تمـا زـوز أن يـراد بـه العـعر ،وهـذا شـبيهٌ مبعنـى
( )3الطراز ،العلوي.183/3 :
( )1الالمع العفيفي ،املعري.596/2 :
( )2شرح ديوان امل ن  ،الوا دي.446/1 :
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الرواية األوىل ،وزوز أيعاع أن يراد به العطية ،أي إنَّ عقل اايف إذا تان وافراع
وفَّــر العطيــة( ،)1ويــرو (قائلــه منــك) ،واملعنــى :موقــع تــل شــعر منــك أيهــا
املمدوح تموقـع قائلـه ،فـ ن تـان فاوـالع مقـدَّماع فعـعره مثلـه ،وإن تـان رذ ع
فععره تذلك(.)2
وقد وُجِّه ذذا املعنى ان قادان ،األو  :أنه إن أريـد بالــمُجاز العـاعر ففيـه
ان قاصٌ للممدوح ،ألنه جعل عقله تعقل العاعر ،وذذا الـ بعد هـذا املعنـى
مَــن رو (مثــل الـــمُجاز)( ،)3ل نــه ي عــيَّن عنــد مَــن رو (عقــل الـــمُجاز)،
والثـاني :أنَّ هــذا املعنـى غـ صـحيحا ألنَّ ال ــرير قـد يقبــل املـديح ذا املعنــى
الععي واملبنى الردي وزيف عليه ،إما لعموم تـرمٍ أو ـوفٍ مـن هجـا (،)4
واحلـ ـ أن النقـــد األو مقنـ ـعٌ لـــه وجهـــه ،فـــيبو الطيـــب معـــروفٌ مبفامح ـــه
للممــدوح ،وبرغب ــه العــديدة ألن ي ــون قريبـاع منــه م املعــهد املــدائحي ،وأن
ي ون لذاده عورٌ م مقاماد الثنا  ،وانُقد تث اع م مثل هـذا ،وأمـا الثـاني،
فير فيه نوعاع من ال ل  ،إذ إنَّ الععر ينبغي أن يُفهر أو يُعـا مبثـل هـذه
احلرفية ،ثر إنَّ العاعر تان م لياق املوازنة بني أولئك الععرا الذين يقولـون
الععر الردي فيقبله منهر مَن يفقه فيه ،فيجيفهر عليه:
ومِن الناسِ مَـنْ يـجــــوزُ علــيـــــه شُــــعــــرا ٌ تــــينَّــهــــا اخلـــــازِبـــــــازِ
ويـــر أنَّــــــهُ البصــيــــرُ بِــــهَــــــذا وهـــــو م ال ُع ْميِ وَائِـــعُ العُ َّــــازِ

( )3انظر :الالمع العفيفي ،املعري.596/2 :
( )4انظر :معجف أمحد ،املعري.376/2 :
( )5انظر :الالمع العفيفي ،املعري.596/2 :
( )6انظر :املنص  ،ابن وتيع.40/2 :
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وبني ما يُقدِّمه هو للممدو نيا ثقةع بنفسه وبفهمهر وذوقهر ،وبنا عليـه
ت ر بهذه القاعدة ال دومئ إىل جودة شعره ،وذتا ممدو ه ،ثر إن العـاعر
أيع ـاع أراد أنَّ املمــدوح ناق ـدٌ بص ـ ٌ بالعــعر ،و مــه نــادلٌ عــن بص ـرٍ بالعــعر
ودرايةٍ به.
د فقــد أراد أبــو الطيــب مــن هــذا اخل ــام البــديع ال يتيــد علــى دأنَّ
وعلــى تـل
الععر حمكٌّ للمادح واملمدوح معاع ،فهـو يـد علـى م انـة العـاعر مـن القـدرة
وال جويد وا ب ار ،وعلى م انة املمدوح من البصر بالععر ونقده ومعرفة ما
يس حقهد( ، )1واتميل أنَّ هذه الـد د د نالـب مـع تـث مـن معـاهد الـنص
الذي أتد فيه أبو الطيب على ذتا املمدوح ومعرف ه بالععر ،فهو تمن ديعـع
الثوب م يدي بفَّازد ،وهو دأهد فيـه إىل اإلعجـازِد ،وهـو الـذي بلـا تالمـه
الغاية م احلسن وا ن ظام ،ى أوحى الفريد والدر والياقود ولـام الرتـاز
يس قى من لفظه ،وهو الذي:
ــوِ ونا َ اإللهابَ باإليـجازِ
بَلَغَ ْهُ البالغةُ الـجَهْدَ بالـــعـــــفْـــ

*

*

*

( )1شرح ديوان امل ن  ،الزقوقي.293/2 :
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املبحث الثاني :األلفاظ
معلـومٌ أنَّ األلفــاظ هــي املـادة الرئيســة للعمــل األدبـي ،يــث د ــون منهــا
اللغــة امل عــمنة للــد د الـ ملــها الــنص ،وحت عــن الر يــة الـ ــاو
املبدع دقدميها إىل امل لقي ،وألهمي ها وجَّه العلما عنـاي هر إىل قعـايا اللفـظ،
وبرزد تث مـن اتهـود الـ د عـ عـن اه مـامهر باللغـة ،ولعـل بعـر بـن
املع مر من أوائل العلما الذين شغل هر هذه القعية ني قا  :دمن أران معنى
ترميـ ـاع فليلـ ـ مس لـــه لفظـ ـاع ترميـ ـاع ،فـ ـ ن مـــن ـ ـ املعنـــى العـــري اللفـــظ
العري د(، )1وعلى دربه لـار اتـا ظ الـذي أتـد أن العـين إ ـا هـو م دإقامـة
الــوزن ،ول ـ اللفــظ ،ولــهولة املخــرج ،وتثــرة املــا  ،وم صــحة الطبــع،
وجــودة الســبكد( ،)2ودــواىل العلمــا بعــدهما يهتــدون علــى وــرورة اه مــام
املبدع بلغ ه ،ول ألفاظه بعناية ،ى أصبح جفالة اللفظ والـ قام ه قيمـةع
جوهريةع من قير الععر العربي ،وعنصراع مهمـاع مـن العناصـر الـ يقـوم عليهـا
عمــود العــعر ،تمــا ي عــح ذلــك عنــد العلمــا ( )3الــذين ألســوا ذــذا العمــود
وحتدثوا عنه.
وي ي ــن تفــى علــى أبــي الطيــب أهميــة هــذه القعــية ،ولسـ ُ م صــدد
احلديث عن عناي ه بيلفـاظ نصوصـه ،فهـذا مووـوعٌ أ سـبه أُشـبع حبثـا ،وإ ـا
املقصود ال عـ عـن تيفيـة دعاملـه مـع ألفـاظ هـذه الفائيـة ،وطريقـة صـياغ ه
للغ ــه ال ـ ش ـ َّلها منهــا ،ومعاتــة بع ـ القعــايا اللفظيــة فيهــا ،إوــافةع إىل
( )1البيان وال بيني ،اتا ظ.136/1 :
( )2املرجع الساب .131/3 :
( )3انظر :عيار الععر ،ابن طباطبا ،161 :املوازنة بـني الطـائيني ،ايمـدي،380/1 :
شرح ديوان احلمالة ،املرزوقي ،9/1 :الولاطة بني امل ن و صومه ،اترجاني.24 :
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حماولــة إبــراز بع ـ اتماليــاد ال ـ ال ـ طاع أن ققهــا مــن ــال براع ــه م
دع يله اللفظي الذي توَّن منه هذه القصيدة.
 ال خدام الغريب:حتدَّ النقاد عن غرابة اللفظ ،والقصد إىل النادر املهجور ،ولعل عمر بن
اخلطاب  أو من أشار إىل ذلـك ـني عـدَّ الغرابـة جبلـة اـودة الفصـا ة م
ديثه عن شعر زه بن أبي للمى وأنه أشعر الععرا ا ألنـه يعاظـل ،و
يس عمل و عي األلفاظ( ،)1تما رأ اتا ظ أنه مثلما يعرتط للفظ أ ي ون
عاميــا لــوقيا ،ف نــه ينبغــي لــه أن ي ــون غريبــا و عــيا( ،)2أمــا أبــو هــال
العس ري ،فيتد أنَّ ا ل عانة بالغريب عجف ،يفسد ال الم ،وفيه د لة على
ا ل راه وال ل (.)3
وامل يمل م النص ميدان الدرالة زد بع األلفـاظ الغريبـة الـ عمـد إىل
ال خدامها العاعر ،مي ن صرها م ايدـي( :اتـراز) :القـاطع ،و(قِـد ):
مقــدار ،و(جــوازي) :اإلبــل ال ـ ي دعــرب املــا  ،و(لــام الرتــاز) :الســام
عروق الـذهب والرتـاز مـا يوجـد م املعـدن مـن الـذهب ،و(هـوَّاز) :ـروف
هــوَّز ال ـ دنط ـ بهــا العــرب واألل ـ زائ ـدة ،و(العــنرتيس) :الناقــة العــديدة
الصــلبة العنيفــة م السـ  ،و(ال نــاز) :امل نــفة اللحــر ،و(اخلازبــاز) :ايــة
صــود الــذباب أو الــذباب نفســه ،و(األقــواز) :مجــع قــوز وهــو القطعــة مــن

( )1انظر :املوازنة بني الطائيني ،ايمدي.285/1 :
( )2انظر :البيان وال بيني ،اتا ظ.90/2 :
( )3انظر :ت اب الصناع ني ،العس ري11 :
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الرمل ،و(النحاز) :وهو السعا ( ،)1هذه أهمها ،ورمبا وجد القارئ غ ها.
وإذا تان ينبغي علينا أن نراعي مسيلة نسبية الغرابة بني عصـر وآ ـر ،فـ نَّ
النــاظر م هــذه األلفــاظ يــدرك أن نســبة الغرابــة د فــاود فيمــا بينهــا أيعــا،
فـ(اتراز) ليس بغرابة (العنرتيس) ،و(اتـوازي) أووـح مـن (النحـاز) علـى
تل ـا  ،والسـها هنـا :ملـاذا الـ خدم العـاعر هـذه األلفـاظ الغريبـة؟ وهـل
تان ورورة فروها النص؟
أو بد من ال حعار أن امل ن يس خدم دائماع الغريب م شـعره ،ومـن
ألباب ذلك دعلمه العربيـة م مر لـة مب ـرة مـن يادـه ،قـا عنـه ابـن عبـاد:
دومن أهر ما ي عاطاه ال فاصح باأللفاظ النـافرة وال لمـاد العـاذةد( ،)2إوـافة
إىل ثقاف ه اللغوية الوالعة ،دفقد تان من امل ثـرين مـن نقـل اللغـة ،واملطلعـني
على غريبهاد()3ا وذذا تان م وقَّعاع أن درد مثل هذه األلفاظ م شعره.
ثر إنَّ الناظر م معظر هذه األلفاظ ير أنها جا د قافية للبي  ،والعاعر
بنــى قصــيدده علــى ــرف الــفاي امل ســورة أو املن هيــة بيــا  ،املســبوقة بــيل ،
ومعلــوم نــدرة األلفــاظ ال ـ علــى هــذه العــاتلة ،وقــد دنبــه بع ـ النقــاد إىل
صعوبة هذه القافية ،بـل إنَّ ابـن عبـاد جعـل رتـوب القـوام الصـعبة مـن أبـرز
عيوبه ،وال عهد عليه بهذه القصيدة( ،)4وذذا مي ن القو  :إن لبب وعورة
هــذه األلفــاظ يرجــع م املقــام األو إىل نوعيــة القافيــة ،واوــطرار العــاعر إىل
( )1انظــــر :الفســــر ،ابــــن جــــت ،225- 203/2 :الالمــــع العفيــــفي ،املعــــري:
.596- 577/2
( )2ال ع عن مساوئ شعر امل ن  ،ابن عباد.48 :
( )3الصبح املن  ،البديعي.143 :
()4انظر :ال ع عن مساوئ شعر امل ن  ،ابن عباد.72 :

316

زائــيــــة أبـي الطــيــــب  -درالةٌ م الر ية وال ع يل
د .عـمـر بن عـبــدالعـفيــف الـمـحــمـود

الـ دعا املعجــر العربــي والبحــث عــن ألفــاظ دســهر م وــبط اإليقــاع واحتــاد
القافية و رف الروي.
وإذا تــان يظهــر للم لقــي أنَّ العــاعر ال ـ خدم بع ـ هــذه األلفــاظ اــرد
اإلغراب أو إقامة الوزن أو القافية فـير أنَّ غرابـة بععـها اي ـر د نالـب مـع
املعنى والسياق الذي وردد فيه ،فحني يقو أبو الطيب:
وأطاع هُرُ اتيوشُ وهِيبــوا ف المُ الور ذر تالنُّحازِ
فهو يهتد شدَّة هيبة املمدوح وقومه ،إىل درجة أنه زر أ د على جمـرد
ال الم أمامهر ،و ى لو د ذلك ف ن هذا ال الم ي حو أمامهر إىل أشبه
بالسعا  ،إذ هو أصواد غريبة غـ مفهومـة ،ف يثـار العـاعر للفظـة (النحـاز)
ي نالب مع غرابة األصواد الصادرة منهر ،دلك الغرابة الصودية ال أومـيد
إىل مس و هيبة املمدوح وقوده وشجاع ه وثق ه بنفسه.
ومي ن أن نر مثل ذلك م قوله:
ومِن الناسِ مَـنْ يـجــــوزُ علــيـــــه شُــعـرا ٌ تـينَّــهــا اخلـازِبـازِ
أي إنك أيها املمدوح ناقـد فريـد يـف بـني اتيـد والـردي مـن العـعر ،أمـا
غ ك ،فـال يفقـه فيـه شـيئا ،ولـذا ي جـرأ علـى الـد و عليـه وإنعـاده شـعرا
تالــذباب دســمع مــنهر إ الطــنني الــذي يُفهــر فعــال عــن ردا دــه ،فهــو
غريب عن الععر ليس منـه م شـي  ،وهـذا ي نالـب مـع ا يـاره ذـذا اللفـظ
(اخلازباز) الذي انسجر مع إيقاع النص أيعا ،مع ما فيه من لخرية ذعة.
ولعــل مــن ألــباب قصــده إىل ال ـ خدام الغريــب م هــذا الــنص أعجميــة
املمــدوح وقومــه ،وتينــه أراد مــن الذــا أن يفخــر عنــدهر بقودــه اللغويــة،
وي ع ذر أن معرف هر بالعربية دـفا قاصـرة ،إوـافة إىل لفـ أنظـارهر
إىل هــذه املعــاني ال ـ دعــمن ألفاظــا غريبــة ،ودعــويقهر إىل مــا حتملــه مــن
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د د مدائحية ،وهذا يعـي إىل الـنص تـاد دعـويقية بـالنظر إىل طبيعـة
املمدوح ،ومينح القصيدة نوعاع مـن اخلصوصـية ،إوـافة إىل صوصـية رويهـا
وقافي ها.
 ال خدام األعجمي:ير النقاد املعاصرون أنَّ ال عانة األمر والععوب بلغادِ غ ها يرجـع إىل
احلاجــة أو  ،وإىل اإلعجـــاب ثانيــا( ،)1ومثـــل هـــذا ال ــيثر قـــانونٌ اج مـــاعي
إنساني ،فاقرتاض بع اللغـاد مـن بعـ ظـاهرة إنسـانية أقـام عليهـا فقهـا
اللغة احملدثون أدلة دُحصـى( ،)2وقـد لـلك العـرب م دعاملـهر مـع األلفـاظ
األعجميــة طــريقنيا األو  :دغــي اللفظــة ل صــبح معــابهة للفظــة العربيــة م
األوزان واخلصائص ،وتوها (مُعرَّبة)،والثاني :درتوهـا تمـا هـي وتوهـا
(د يلة)(.)3
والناظر م هذا النص زد جمموعةع من األلفـاظ األعجميـة الـ اد ـي عليهـا
العـــاعر لصـــياغة د دـــه ،منهــــا( :الفرنـــد) :جـــوهر الســـي وأصــــله،
(الرُّوْذَبَــاري) :لقــب املمــدوح نســبة إىل بلــد أبيــه (رُوْذَبَــار) مــن بــالد العجــر،
(أبْ ـرَوَاز) :هــو أبرويــف أ ــد ملــوك العجــر ،ومــن عــادة العــرب ال صــرف م
األتــا األعجميــة( ،األهــواز) :أرض بــني البصــرة والفــارس تــان اتهــا
وزل ان( ،الطراز) :ما ي ون م الثوب من النق (.)4
( )1انظر :من ألرار اللغة ،أنيس.102 :
( )2انظر :درالاد م فقه اللغة ،الصاو.367 :
( )3انظر :املعرب من ال الم األعجمي ،اتواليقي ،98 :من ألرار اللغة ،أنيس.125 :
( )4انظــــر :الفســــر ،ابــــن جــــت ،225- 203/2 :الالمــــع العفيــــفي ،املعــــري:
.596- 577/2
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واحل أنَّ وجود مثل هذه األلفاظ م شعر أبي الطيب عموما لـيس غريبـاع،
فقــد دــيثر بــروح ا لـ يعاب الـ عاشـ ها اللغــة العربيــة مــن اللغــة الفارلــية،
اصة م العصر العبالي الذي تان فيه الفارلية من أتثر اللغاد ال نقل
عنها العربية األلفاظ،وذذا ي يف شراح شعره اإلشارة إىل تـث مـن األلفـاظ
األعجمية م نصوصه.
غ أنه مي ن القو بين امل ن عمد إىل ال خدم األلفاظ األعجميـة م هـذا
النص حتديداع رغبة منـه م إلبالـه صوصـية د نالـب مـع صوصـية املمـدوح
األعجمـي ،وتينـه أراد أن زعـل م نصـه رو ـاع دقـرتب منـه ،وتلـ م أثنائــه
جمموعة من الوشائل ال دسهر م دوثي الصالد بينه وممدو ه.
ثر إنَّ امل يمل م مواقع هذه األلفاظ اخلمسة زد أنَّ العـاعر الـ خدم ثالثـة
منها م القافية ،وتمـا ذتـردُ آنفـاع فـ ن قافيـة الـفاي مـن القـوام الصـعبة الـ
يصعب على العاعر عادة إزاد ألفـاظ ذـا م العربيـة ،ولعـل هـذا مـن ألـباب
توئه إىل اللفظ األعجمي الذي ق له وبط اإليقاع تما قلنا عن الـ خدامه
لبع األلفاظ الغريبة ،مع حتقيقه تمالية املعنـى تمـا لـنر ذلـك م مبا ـث
هذه الدرالة.
أما (الروذباري) ،فلقب املمدوح ،والنص عليه زعل القصـيدة اصـة بـه
وثيقة الصلة بعخصه وذاده ،وأمـا الـ خدام (الفرنـد) مـردني م شـطر وا ـد،
ف ان رتة ذتية من العاعر ،يث جعـل اف ـاح الـنص معـوقاع مـن جهـة،
وفريــداع م ميــفا ت ميــفه ولــيفه مــن جهــة ثانيــة ،ومــنح الــنص إ ــا ً بعخصــية
املمدوح وإعالماع بعجم ه منذ بداي ه ،وتينه أراد به إطرابه وإروا ه ،مع ما م
ذلك تله من إبراز معرفة العاعر بالفارلية ،وقدرده الباهرة على ا يار مـن
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ألفاظهــا ،وصــياغ ها م قالــب عربــي ،وال ـ ثمارها بعــ ل مــذهل م رلــر
د د هذا النص.
 ال خدام العامي والسوقي والرتيك(:)1حتد النقاد عن هذه القعية ،فقد أشـردُ آنفـاع إىل اشـرتاط اتـا ظ علـى
األديب أ ي ون لفظه عاميا ،ومثله فعل ابن لنان( ،)2م ني رأ ابن األث
أن فهر العامة ليس شرطاع مع زاع م ا يار ال ـالم( ،)3أمـا الثعـال  ،فـرأ أن
من عيوب أبي الطيب الرتاتة والسفسفة بيلفـاظ العامـة والسـوقة(.)4وقـد أشـار
شُرَّاح ديوان العاعر إىل تـث مـن هـذه األلفـاظ ،دوقـد لـجل القـدما م هـذا
نفا بعد هذه القـرون املم ـدة نعـارتهر فيهـا ،أو
اتانب مآ ذ على امل ن
م أغلبهــا الــرأي واملوق ـ  ،وأ صــوا عليــه ألفاظ ـاع مي ــن قبوذــا م معجــر
األلفاظ الععريةد( ، )5يث ذتر ابـن جـت أنـه دتـان قليـل الـ خ لل ـالم ،إذا
عبَّر عن املعنى الذي م نفسه بيي تالم عره فقد بلا غاي ه ،وال الم يُخ ـار
تما يُخ ار اتوهرد(.)6

( )1املقصود بالعامي دلك األلفاظ ال ي ثر ال عماذا على ألسنة العامة ،ومثله السـوقي
نســبة إىل الســوق ،أمــا الرتيــك ،فهــو العــعي  ،أي ال ـ خدام ألفــاظ بعيــدة عــن اللغــة
الععرية املن خبة.
( )2انظر :لر الفصا ة ،ابن لنان.25 :
( )3انظر :املثل السائر ،ابن األث .34/1 :
( )4انظر :ي يمة الدهر ،الثعال .160/1 :
( )5امل ن واملع لة اللغوية ،أبو جناح.33 :
( )6الفسر ،ابن جت.120/1 :

320

زائــيــــة أبـي الطــيــــب  -درالةٌ م الر ية وال ع يل
د .عـمـر بن عـبــدالعـفيــف الـمـحــمـود

والناظر م زائية أبـي الطيـب ميـدان الدرالـة زـد أنـه الـ خدم فيهـا بعـ
األلفاظ العامية والسوقية ،دلك األلفاظ ال دب عد عن اللغة الععرية ،ودقرتب
مـــن تـــالم العامـــة ،مـــن ذلـــك الـــ خدامه للفـــظ ( ـــرَّاز) ،و(العُ َّـــاز)،
و (األعجــاز) ،و(بــفَّاز) ،و(هفهاز)،وغ هــا ممــا أشــار إليــه بعــ النقــاد،
ووصــفوه بالســوقي والرتيــك واملــرذو والعــامي ،ولعــل مــرد ذلــك -تمــا
ذتردُ مرارا  -إىل صـعوبة القافيـة الـ جعل ـه ي نـاز عـن تـث مـن األلفـاظ
الععرية ل حقي دنالب اإليقاع.
فقد دوق ابن وتيع عند بي أبي الطيب:
َمل ْهُ َماِئلُ الدَّ ْهرِ ى هي مُـح اجَةٌ إىل َـــرَّازِ
وقا عنـه :دهـذا تـالمٌ هجـنيٌ غـ جـف ٍ و رصـني ...فلفـظ اخلـرَّاز لفـظٌ
رَذْ د(.)1
وقد تع عن هذه اإلش الية طه سني الذي دوق عند هذه القصـيدة،
وأشار إىل ما فيها من لل م بع ألفاظهـا ،وذـذا يـر أنَّ دصـعوبة القافيـة
وام ناعها ي لفان العاعر شططا ،ويعطرانه إىل أن يصطنع ألفاظـاع ليسـ مـن
لغة الععر م شي  ،وإ ا هي إىل العامية املب ذلـة أدنـى منهـا إىل لغـة العـعرا ،
ول ـــن نـــدرة القافيـــة دعـــطر العـــاعر إىل اصـــطناعها ،في ـــورط م ذلـــك،
مس ـ خذياع منــه ،و مس عــعراع ج ـالع أو يــا د( ،)2ثــر يــورد املهل ـ البي ـ
الساب ويص قافي ه باملب ذلة ،ويورد غ ها من األلفاظ.
وأظــن أن امل ــن م هــذا الــنص وغ ـ ه ي حــرج مــن ال ـ خدام األلفــاظ
العامية ما دامـ حتقـ لـه املعنـى املـراد تمـا أشـار إليـه ابـن جـت ،ومـا دامـ
( )1املنص  ،ابن وتيع.33/2 :
( )2مع امل ن  ،طه سني.137 :
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دنسجر مع اإليقاع الذي ا اره ،ولعل النقد الذي ينبغي أن يوجه إليه م هـذا
النص حتديدا ي ون أ من غ ه ،نظـراع ألعجميـة املمـدوح ،وعـدم معرف ـه
العميقة بالفروق الدقيقة بني األلفـاظ العـعرية وغ هـا ،األمـر الـذي قـد زعـل
جمي هذه األلفاظ أمراع طبيعياع م القصيدة.
ومع هذا فير أنَّ العاعر أبدع م ال خدام هـذه األلفـاظ ،وتانـ معانيـه
ال رتها من الذا سنة مقبولة ،وي دـهثر م جـودة القصـيدة وجفال هـا
وطرافة د دها ،تما ي يهثر ال خدامه للغريب واألعجمـي أيعـا ،وهـو مـا
ل ع عنه بقية مبا ث هذه الدرالة.
 ا يار األلفاظ ودقة د دها:ي ي ن تفى على أبي الطيب أن سن ا يار األلفاظ ودق ها من أبـرز مـا
مييف العاعر ،ألنها هي القالب الـذي مـل املعنـى ،وبوالـط ها دصـل الد لـة
إىل امل لقــي ،ومــا ي ي ــن اللفــظ مجــيال ســناع م موقعــه املنالــب فـ ن املعنــى
ليفقد تـث اع مـن مجاليادـه ،وذـذا فقـد تـان العـاعر دقيقـاع م ان قـا مفـرداد
نصوصه ،و ر يصاع على أن دـهدي املعنـى الـذي صـاغه م ذهنـه ب ـل ووـوح
ومجالية ودقة.
ولعلي م هذه املسا ة أت في بنموذج وا د أتع من اللـه عـن بعـ
مجالياد ا ياره لأللفاظ ،دارتاع للقارئ ديمل بقية ألفاظ النص،فمن ذلك مـا
جا م قوله:
دَقْعَرُ الـجَمْرَ واحلَدِيدَ األعادي دُونَهُ قَـعْـرَ لُــ َّـرِ األَهْـــوَازِ
فقد ذتر العراح م معناه أن األعـدا دلقصـورهر عنـه و ـنقهر وغيعـهر
يقعمون اتمر واحلديد تما يُقعر ل ر األهوازد(،)1إ أنه ي ينبه أ دٌ مـنهر
ي ا ار العاعر اتمر واحلديـد حتديـدا م هـذه الصـورة ،وهنـا د جلـى براعـة
( )1ال بيان ،الع زي.180/2 :
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ابن معقل الذي قا  :دإ ا صَّ اتمر واحلديد بالذتر دون غ هما ألنه جعـل
أعدا ه من وفه مبنفلة النعام ديتـل اتمـر واحلديـد ،والنعـام يوصـ بـذلك..
ويوص باخلوف والذعرد( ،)1ويس عهد ذـذا بيبيـاد دهتـد هـذه األوصـاف،
ومثل هذا ي ع عن رص أبي الطيب على ا يار بع ألفاظه ،ودق ـه م
ان قائها.
غ أن هـذا النمـوذج وغـ ه يعـت أن العـاعر تـان دائمـا موفقـاع م هـذا
ا يار ،و يد على أنـه ي ي ـورَّط م الـفج بيلفـاظ ي يـيدِ بهـا إ إلقامـة
وزن أو حتقي نغر القافية فحسب ،تما أتد على ذلك بعـ النقـاد ،دون أن
حتمـل د د مي ـن أن دعــي مجاليـاد إىل معنـى الــنص ،ولعلـي أشـ إىل
شي من هذا م ديثي عن موليقى النص.
 املعجر الععري:ين قي العاعر ألفاظه من معجمه اخلاص الذي د ـون بفعـل جبفونـه الثقـام
وا ج ماعي ،دفالععر بنا  ،وال لماد ليس إ لبناد هذا البنا  ،والعـاعر
اايــد مبثابــة املهنــدس البــارع ي ــون ظــه مــن الزاعــة مبقــدار ال ـ غالله ل ــل
اإلم اناد م دعييد بنائهد( ،)2ومعجر العاعر هو الذي دمييـف الـنص اإلبـداعي
مبجموعــة مــن اخلصــائص الفنيــة الـ ي فــرَّد بهــا ،أو زــب أن ي فــرَّد بهــا علــى
األقــل -جــد  -تــل مبــدع م أي لغــة وم أي أدبد( ،)3ومي ــن درالــة هــذا
املعجر مـن ـال إوـا ة احلقـو الد ليـة الـ اع مـد عليهـا العـاعر م بنـا
الفائيــة ،فاحلقــل الــد لي عبــارة عــن دجمموعــة مــن ال لمــاد دــردبط د دهــا
( )1املآ ذ ،ابن معقل.123/1 :
( )2املعجر الععري عند افظ إبراهير ،سنني.29 :
( )3بنية اخلطاب الععري ،مرداض.246 :
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ودووع عادة حت لفظ عام زمعهاد(.)1
وبالنظر إىل ألفاظ العـاعر الـ بنـى مـن الذـا نصـه مي ـن ووـعها حتـ
جمموعــة مــن احلقــو الد ليــة ال ـ دعاوــدد مفردادهــا م د ــوين القصــيدة
ود دهــا ،اثنــان منهــا رئيســان لــيبدأ بهمــا ،واأل ــر فرعيــة ،علــى النحــو
ايدي:
 - 1قل احلرب :وم هذا احلقل الـ خدم العـاعر جمموعـة مـن األلفـاظ
امل صلة باحلروب ،إذ ي بادر إىل ذهنك وأن دسمعها معهد املعرتة ،ومـا فيهـا
مـــــن أ ـــــدا وأدواد ،وجـــــا د األلفـــــاظ بصـــــيا م نوعـــــة ،ومنهـــــا:
(اتُراز)(،هفهاز)(،مســ ـ وٍ)(،غِراريه)(،الفِرِنْد)(،البِراز)(،دقي )(،أني )،
محائل)(،مُن عيه)(،اليماني)(،غِمده)(،صليلي)(،صلل ُ)(،ورب)(،قط
عي)(،غازي)(،الرت )(،للَّه)(،األعادي)(،احلرب)(،يعــــــــــــــ ـ ي)،
(دع وا)(،املرازي)(،األلــــــنة)(،الرديت)(،ذللوها)(،اتيوش)(،أود )،
(مُعلِما)( ،الدِّياد).
 - 2قــل املــديح :واملقصــود هنــا هــي دلــك األلفــاظ ال ـ يس ـ خدمها
العــعرا عــادة م مــدائحهر ،مــن أمثــا ( :املعــالي)( ،شــري )( ،الوالــع)،
هر)(،ديي ْك)(،الوَفْر)(،ملــــك)( ،أدر )( ،أهــــد )،
َّ
(ال ــــرام)( ،أطاع
(جادد)(،اإلجناز)(،مَالك)(،ااد).
وهذان هما احلقـالن الرئيسـان م الـنصا ألنَّ ألفاظهمـا دعـ ل املعـهدين
الرئيســني فيــه ،إذ تــان املعــهد األو م الفخــر بســيفه ،فا ــاج م د وينــه إىل
هذه األلفاظ ال يصفه بها ،ويثت على قوده ودفرده ،واوطره ذلك أن عد

( )1علر الد لة ،أمحد جب ار.79 :
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هذه األلفاظ ال دنسجر مع امليدان الذي يُس خدم فيه هذا السالح ،ل سهر م
ل جو ربي الص تان السي هو البطل فيه ،وش َّل ْ عدداع من املعاهد
البصرية والصودية ال أوغل م ال ع عن يفه وال ثنائي ه.
أما املعهد الثاني،ف ان م الثنا على املمدوح ،وا اج العاعر م د وينـه
إىل هذه األلفاظ ال للع صفاد الثنا وا لـ ثنا تلـها عليـه ،فسـيفه معـابه
للممــدوح م دفــرده ،فــال غــرو أن ينــا تــل هــذه اللو ــاد املدائحيــة ال ـ
رت هــا ألفــاظ هــذا احلقــل ،زادهــا مجــا ع براعــة أبــي الطيــب م ال ـ ثمارها
لصياغة هذه الد د ال أوف على املمدوح صفاد الثنا واملـديح ،تمـا
أوف عليه د د الندرة وا ل ثنائية.
 - 3قل األععا  :وفيه جند جمموعة من األلفاظ ال دعز عـن أععـا
اإلنســان أو احليــوان ،وذلــك مــن أمثــا ( :العــني)( ،الوجــوه)( ،األعجــاز)،
(الدما )( ،مقل )( ،الرقاب)( ،األجواز)( ،ألوق)( ،اللحوم)( ،يـداك)،
(َيدَي)( ،عقل)( ،نفسه)( ،قلبه).
وامل يمل م ال خدام العاعر أللفاظ هـذا احلقـل زـدها م دمـة املعـهدين
الرئيسني ،فهو م األو يس ثمرها م ديتيد الثنا على لـيفه امل ميـف ،فهـو لـذة
العـــني وهـــو الـــذي دلحــ غراريـــه الـــدما  ،وهـــو الـــذي يعـــرب الرقـــاب
واألجواز ،وهو الذي يس ح أن ي ون م املقلـة ،وي جلـى الثـاني م ال عـ
عــن بع ـ صــفاد املمــدوح الــذي ينعــغل قلبــه حبســان املعــالي بــالوجوه
واألعجاز ،والذي جتود يداه ب جناز الوعود ،والذي َّو -بيمانـه للعـاعر-
أطراف األلنة إىل ألوق جراد ،والذي شابه فعل الس م حلوم اإلبل فعله م
املا  ،وه ذا يعمـد العـاعر إىل ال قـاط هـذا النـوع مـن املفـرداد لبنـا معـاهد
نصه وصياغة د ده.
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 - 4قل األصـواد :واملقصـود بهـا مجيـع األصـواد الـ دصـدر مـن
املخلوقـــاد ،أو تانــ وصـــفا لطريقـــة ال ـــالم ،وهنـــا حتعـــر ألفـــاظ مثـــل:
(ارجتــــازي)( ،لفظــــه)( ،البالغــــة)( ،العفــــو)( ،اتَهــــد)( ،اإللــــهاب)،
(اإلزــــاز)( ،يعــــ ي)( ،دعــــ وا)( ،شــــ اها)( ،القــــو )( ،فحــــواه)،
(اإلعجاز)( ،النحاز)( ،تالم)( ،القري )( ،مُنعد)( ،اخلازباز).
والالف هنا أن أبا الطيب رص على عور هذا احلقل ووفـرة ألفاظـه،
ويبدو أن أعجمية املمدوح تان ذا أثر م ذلك ،وتينه أراد أن يثب له البالغة
والفصا ة و سن القو ومهارة النقد و ذق ال الم -وغ ها من الصفاد
ال ي ميـف بهـا العربـي م العـادة  -مـع تونـه أعجميـا ،وهـي مفارقـة ي يعـي
العاعر أن يفودها ،وذذا جنـد العـاعر يهتـد علـى إثبـاد هـذه الصـفاد لـه م
أتثـر مـن مووـع ،ولـاعد علـى ذلـك أنـه وجـد م هـذه املعـاني نافـذةع للفخـر
بنفســه ،وال ـ عراض شــاعري ه ،وا فــا ببالغ ــه ودــيث نصوصــه ،فـــ(لنا
القو ) ،و(تل شعر نظ قابله منك) ،و(عقل اايف مثل عقل اااز) ،وغـ ه
(شعرا تينها اخلازباز) ،وهو (منعـد القـري ) ،و(ارجتـازه) م احلـرب يعـبه
صليل ليفه.
 - 5قل الطبيعة :وم هذا احلقـل جنـد ألفاظـاع مثـل( :املـا )( ،ذـب)،
(النــار)( ،مــوج)( ،الظــالم)( ،العــمس)( ،الغيــث)( ،برقــي)( ،برق ـ َ)،
(اتمر)( ،األقواز)( ،رووي)( ،البَـراز) ،والعـاعر يسـ ثمر هـذه األلفـاظ م
دمة املعهدين ،وإن تان ي جـه مبعظمهـا إىل املعـهد األو الـذي يصـ فيهـا
ليفه وأدا ه م املعارك ،فنالب معه هذا النوع من األلفاظ.
 - 6قل املعادن :ويد ل فيها األ جار الثمينة وما يصنع مـن املعـادن،
وهنـــا جنـــد ألفاظــاع مثـــل( :احلديـــد)( ،دـــاج)( ،جـــوهر)( ،الفريـــد)( ،الـــدر)،
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(اليـــاقود)( ،لـــام)( ،الرتـــاز) ،وطبعـــي أن دـــرد مثـــل هـــذه األلفـــاظ م نـــص
مدائحي ،إذ ي جه العاعر غالباع إىل رلر صورةٍ مثاليةٍ للممدوح مـن ـال جعلـه
موازياع ذذه األشيا الثمينة ،من ال دعبيهه أو دعبيه ما يصدر عنه بها.
 - 7قل املهن :وفيه مي ن أن نعد ألفاظاع مثل ( رَّاز)( ،بفَّاز)( ،مُنعـد
القــري )( ،شــعرا ) ،والعــاعر هنــا يبــدع م دوظيـ هــذه املهــن مــن ــال
ووعها م لياقاد د نالب مع الغرض الذي وردد فيه ،فحمائل الدهر الـ
محل السي حت اج إىل راز ،م د لة على ع قه وعراق ـه ،وهـذا املمـدوح
ب بالععر وجيـده تخـزة البـفاز بالثيـاب ،أمـا هـو ،فمهن ـه الـ يـزع فيهـا
إنعاد القري  ،و مقارنة بينه وبني بقية الععرا .
 - 8قل احليوان :ويد ل فيـه احلعـراد،وما ي صـل بهـا مـن أوصـاف
وأصواد ،وهنا دصادفنا ألفـاظ مـن مثـل( :البـازي)( ،اتـراد)( ،اخلازبـاز)،
(العنرتيس)( ،ال ناز)( ،هجان)( ،النحاز) ،وأبو الطيـب يـورد هـذه األلفـاظ
م لــياقني ،لــياق الثنــا واملــديح ،ولــياق الــذم واذجــا  ،ففــي األو نــر
املمدوح مبنفلة البازي مـن الطيـور ،يـفاع والـ ثنا ً ،واإلبـل براتبيهـا دقصـده،
وقـد أفناهـا السـ شـوقا إليــه ـى أهلــك العـخمة امل نــفة ،وم الثـاني نــر
محاي ه للعاعر وأمانه له جعال ـدود األلـنة تسـوق اتـراد م عـدم ال ـيث ،
وإذا تان املمدوح اذقا بالععر فغ ه زوز عليه مَن شعره تيصواد الـذباب،
وهو ايوشه مهيب ى أوحى تالم العدا ذر تالسعا الـذي يصـيب الغـنر
واإلبل فال يسمع ذر صود.
 - 9قــل البلــدان :وفيــه جنــد أبــا الطيــب يس ـ خدم ألفاظ ـاع مــن أمثــا :
(جنـــد)( ،احلجـــاز)( ،األهـــواز)( ،الروذبـــاري) ،و ـــاو دوظيفهـــا م بنـــا
د د د نالب مع السياق الـذي جـا د فيـه ،ويع مـد م أغلبهـا علـى املفارقـة،
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فانسال السي م جند ينبه أهـل احلجـاز ،وأعـدا املمـدوح الروذبـاري يقعـمون
احلديد واتمر نقـا عليـه تمـا يُقعـر لـ ر األهـواز املعـهورة بـه ،وه ـذا ت ـار
العاعر هذه البلدان ليصون هذه الثنا اد ،أما عن دقة ا يارهـا ،فلـي معهـا ومـع
غ ها وقفاد م مواوع أ ر من هذه الدرالة.
هذه أبرز احلقو الد لية ال ان قى العاعر مفردادـه منهـا ،ولعـل القـارئ
يلحظ بوووح الثرا الذي يف به املعجـر العـعري ألبـي الطيـب ،تمـا يلحـظ
ذلك ال نوع الفريد م احلقو  ،والقـدرة امل ميـفة علـى دوظيفهـا والـ ثمارها م
بنا معاهد النص ،فجا د م نالقةع منسجمةع م الغالب مع لياقادها.
وبالنظر إىل هذه احلقو مي ن أن جند د د ل ل منهـا ،فـاحلرب دـد علـى
الصراع الذي يعانيه العاعر قبل أن يلجي إىل املمدوح ،واملديح يـد علـى ان صـاره
بوصوله إىل هذا امل ان وا مائه بصا به ،واألععـا واألصـواد واحليـوان دـد
علــى احلرتــة واحليــاة وا وــطراب م دــنقالد العــاعر ــى وصــوله ،واملهــن
املذتورة دد على اخلزة ال دد على ا لـ قرار وا ردفـاع ،والطبيعـة واملعـادن
دــد علــى األصــو والنمــا  ،ممــا يعــفز ا ل ـ قرار وا ردفــاع وا ل ـ قال  ،أمــا
البلدان ،ف د على الس ن وا ل قرار وا ن عار وال م ن.

*
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املبحث الثالث :ال صوير الفت
آدي اديد ني أ تد على ما د ميف به نصـوص أبـي الطيـب مـن ثـرا م
دـفا
الصور الفنيـة املذهلـة ،وغنـى بال عـبيهاد وااـازاد وال نايـاد الـ
حمـــل ا فـــا البالغـــيني والنقـــاد إىل يومنـــا هـــذا ،ـــى ألفــ فيهـــا ال ـــب
والرلـائل ،ومـا ذلــك إ ملـا وجـدوه فيهــا مـن عمـ ودقــة وثـرا م الد لــة،
وغنى م اإل ا  ،ومجا م الصياغة.
ولــي او هنــا أن أق ـ مــع الصــور الفنيــة ال ـ اع مــد عليهــا العــاعر م
صــياغ ه لــد د هــذا الــنص ،غـ أن وقــوم هنــا لــن ي ــون اــرد ا فــا
بطريق ه م ال صوير ،وإ ا ليجتاوز ذلك لاعياع إىل الغوص م دفصـيالد هـذه
الصور ،وحماو ع حتليلها وال ع عن مجاليادها ،ودقوميها ،ودلمس مواوـع
اإل سان واإلجادة فيها ،وبيان مواطن اخللـل واإل فـاق ،وأثـر ذلـك تلـهفي
السياق والف رة الرئيسة للنص ،وألنَّ معظر الصور م هذا النص دوزَّع بني
أللوبي ال عبيه وا ل عارة ،فسـي ون احلـديث م هـذا املبحـث اصـاع بهمـا،
لل ع ـ عــن طريقــة أبــي الطيــب م ال ـ ثمارهما لبنــا هــذه الفائيــة وصــياغة
د دها.
ال ـعـبـــيـــــه:
وهو الد لة على معارتة أمر ألمر آ ر م معنى بيداة ظاهرة أو مقدرة(،)1
وقد أفاض العلما م بيـان أهمي ـه وقيم ـه ،ولعـل أشـهرهر الفجبعـري الـذي
أشار إىل أن له شيناع ليس باخلفي م إبراز بيَّاد املعاني ،وأنه يريك امل خيل م
صورة امل حق  ،وامل وهر م معرض الـيقني ،والغائـب تينـه معـاهد ،ولـذلك

()1انظر :اإليعاح ،القفويت.80/1 :
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أتثر منه القرآن وفعا م تالمه  ،وتالم األنبيا واحل ما ( ،)1تمـا أن لعبـد
القاهر تالماع قيماع م هذا السياق(.)2
والالفـ هنــا أن أبــا الطيــب اع مــد علــى هــذا األلـلوب اع مــاداع تــب اع م
صياغة معانيه ورلر د ده ،بل إن اف ا ه للنص تان بوالط ه ،مـن ـال
دصديره ألداة ال عبيه ال اف ،ودقدميه للمعبه بـه علـى املعـبه ،ورلـر صـورة
فيها تث من الد د واإل ا اد ،يقو :
ت ِفرِنْدِي ِفرِْندُ ليفي اتُــــــرازِ لَــــذَّةُ العَــيـنِ عُــــدَّةٌ للبِـــــــرَازِ
وقبل ال ع عن هذه الصورة بد من حتديدٍ دقي ٍ للفـظ (الفرنـد) الـ
من شينها أن دفصح عن مجالياد هذا ال عـبيه بووـوح ،واملقصـود بـه جـوهر
السي ( ،)3وزاد بععهر بينه اخلعـرة الـ دـردَّد فيـه( ،)4وبنـا عليـه يُفهـر أنَّ
العاعر شبَّه جوهره الدا على شحوبه ودغ لونه اوهر السي م قـوة العـفم
ومعا احلداألنَّ هذا م السي دليلٌ على معا ده.
وإذا تــان العــراح قــد أوجــفوا احلــديثَ عــن هــذه الصــورة ال ـ دصــدَّرد
الفائية ،ف نَّ ابن ليده من أفعل من فصَّـل فيهـا وأفـاض ،يقـو  :دوإ ـا شـبَّه
فِرنده بفِرند ليفه ألنَّ فِرند السي دليلٌ على معا ده ،وعنـى بفِرنـد نفسـه
هنا شحوبه ودغ لونه من األلـفار وال عـب ،فجعلـه فرنـداعا ألنـه دليـلٌ علـى
معا عفمـه ،تمـا أنَّ فِرنـد السـي دليـلٌ علـى معـا ـده ،ففـي ذلـك شـبَّه
فِرنده بفِرند السي  ،وإن ي ي ـن شـحوبه م احلقيقـة فرنـدا ،بـل هـو ـالف
()1انظر :ال عاف ،الفجبعري.72/1 :
()2انظر :ألرار البالغة ،اترجاني.115 :
( )3انظر :شرح ديوان امل ن  ،الوا دي ،441/1 :ال بيان ،الع زي.173/2 :
( )4انظر :الفسر ،ابن جت ،203/2 :معجف أمحد ،املعري.365/2 :
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الفرند ،ف ا تاه به ألنه حممودٌ منه ،تما أنَّ ذلك حممودٌ من السي  ،وحنـوه
قولــه ( :خللــوف فــر الصــائر أ ــب إىل اهلل مــن املســك) ،ولــيس اخللــوف
بطيب ،ول ن لد ل ه على ما به اهلل  من الصيامد(.)1
وملفيدٍ من الدقة م بيان هـذا ال صـوير يعلـ ابـن لـيده علـى دفسـ الفرنـد
باتوهر ،وينبه إىل أهمية حتديـد املقصـود بهـذين اللفظـني ،يقـو  :دوأمـا ابـن
جت ،فقا  :عنى أنَّ جوهر ليفي تجوهري ،ف ن تان عنـى بـاتوهر الفرنـد
فخطــيا ألنَّ الفرنــد هــو صــفا الســي مبــا ــد فيــه مــن الصــقا  ،فهــو لــذا
َعرَض،وإن تان عنى بـاتوهر لِـنْ ( )2هـذا السـي  ،أي :إنَّ لِـنْخي م نـوع
اإلنســان تسِ ـنْ لــيفي هــذا م نــوع احلديــد ،فصــفا فهمــي مــن جهــة شــرف
جوهري ،تما أنَّ صفا هذا السي من مجلة شرف جوهره فحسن ،ويقـوِّي
ذلك أنه قد ال طرد م أبياد السي من هذا الععر دعـبيهه نفسـه بـه ،وجعلـه
نفسه م نوعه ،تسيفه م نوعهد(.)3
وابن ليده يرتف هنا على أهمية حتديـد وجـه العـبه م هـذه الصـورة ،فقـد
ذهب أو إىل أن العاعر وليفه يعرتتان م قوة العفم ومعـا احلـد ،فالفرنـد
م ليفه يد على هذه الصفاد ،تمـا أنَّ شـحوب العـاعر ودغـ لونـه بسـبب
تثرة األلفار وعدم ا ل قرار دليـل عليهـا ،ثـر يـر أنَّالصـفا مي ن أن ي ـون
وجهاع دقيقاع مقصوداع من هذه الصورة،فالسي ي ميف بالصفا العـارض لـه مـن

( )1شـرح املعـ ل ،76 :وانظــر :النظـام ،ابـن املسـ وم ،143/9 :واحلـديث أ رجــه
البخاري ،1894 :ومسلر.1151 :
السنْ  :األصل من تل شي  .انظر :لسان العرب( :س ن خ).
(ِّ )2
( )3شرح املع ل من شعر امل ن  ،ابن ليده.76 :
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الصقا  ،وهذا من مجلة شرف جوهره ،والعاعر ي ميف بصفا الفهر والذتا
والفطنة ،وهذا من مجلة شرف جوهره.
وأر أنَّ العاعر وف تث ا م رلر هذه الصور الفنيـة ،إذ يـفد بـالعم
والثرا والقـدرة علـى إثـارة األ يلـة ،تمـا أنَّ صـياغ ها جـا د بهـذا الرتتيـب
العجيــب الــذي يــث ا ن بــاه ويلفـ األنظــار ،ب قدميــه املعــبه بــه وإيثــاره ذــذه
األلفاظ األعجمية ،إوافة إىل دصدره ذذا النص واف ا ه به ،ممـا جعـل إثـارة
امل لقي ودعويقه يبدأ منذ وق مب ر جدا ،واألهر من تل هذا هيده ملـا بعـده
من د د املعهد األو  ،ألنه أفاد شبه ليفه به ،وجـا د األبيـاد بعـد هـذا
ل ع مالمح من هذا ال عابه.
ومــن الصــور الفنيــة الـ عمــد أبــو الطيــب إىل رتهــا م هــذه الفائيــة مــن
ال هذا األللوب ما جا م لياق قوله:
تَـعَـبَــ ا أَلْـــوُقِ الـجَـــرَادِ النَّـــوَازِي
بِكَ أَوْحَى شَبَا األلَِّنةِ عِنْدِي
وهــذا البي ـ زــي م لــياق الثنــا علــى املمــدوح ،وذتــر بع ـ صــفاده
احلميدة ،وإذا تان ما لب من أبياد ي ع عن فعـله علـى النـاس مجيعـاع،
ف ن هذا البي ت ص ببيان فعله على العاعر ،وما قاه منـه مـن عظـير املنـة
ووالع الفعل ني ال جي إليه واع صر به ،يث منحه األمان ،وا ل قرار،
والثقة ،وعدم اخلوف من األعدا .
ولصياغة هذه الد لة يرلر أبو الطيـب هـذه الصـورة الطريفـة الـ جعـل
فيهــا لــنان الــرمح م نظــره تســاق اتــرادة ،و ــده تحــدهاا ال ـ خفافاع بــه،
وديتيداع على وع ديث ه فيه ،وعدم وفه منه ،وقلة مبا ده به ،وهـذا يـد
أو ع على قوة املمدوح وعظير لطوده ،ويـد ثانيـاع علـى عظـر الفعـل الـذي
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ناله العاعر منه ،يث األمان وقلة ا ه مام باألعدا  ،يـث يعـي م تنـ
هذا املمدوح ،وينعر حت ظله ،وي باهى باألمان الذي منحه إياه.
وامل يمل م هذه الصورة يلحظ ما فيها من فـة وطرافـة ،بـل رمبـا أجـزد
امل لقــي علــى ا ب ســام ،ــني ي خيــل تيــ أصــبح طعــون هــذه الرمــاح
تو فاد لوق اتراد ،ويوازيه اب سام العاعر مبا يعـعر بـه مـن فخـر وان صـار
وعدم اترتا باألعدا .
ثر إنَّ هذا ال عبيه يومئ إىل د ل ني د سقان مع نفسية العاعر ،ودنسجمان
مع شخصي ه املعروفة با ع فاز والفخر ،ومع ما جا م مطلـع هـذا الـنص ممـا
يهتد هذه الصفاد ،األوىل :ا فا املمدوح به ،ومنحـه األمـان ،ولـعيه إىل
فظــه وصــونه ،وتــين أبــا الطيــب يريــد أن يقــو  :إن هــذا املمــدوح عــرف
م ــان  ،وأدرك قيم ،فهــو مــيت ــني ال جــيدُ إليــه ،الثانيــة :أنَّ هــذا
ال صوير أفصح أنه هدف لألعدا  ،وأن الرماح دال قه من تل صـوب ،ومَـن
هذا شينه ي ون م العادة ناجحاع حمسوداع على إجنازاده.
والناظر م هذا ال عبيه يدرك أصـال ه وجِدَّدـه ،فلـر يسـب أن أدـى العـعرا
مبثله على د علمـي ،تمـا يـدرك دقـة صـياغ ه ومجـا د ل ـه ،يـث عمـد
العاعر إىل ا يار اتراد حتديدا ألنها من أوع ال ائناد لـوقا ،يث دق هـا
وصغر جمها ،ووـع ديث هـا م األجسـاد ،إوـافة إىل أن م هـذا ال عـبيه
د د أ ــر مي ــن أن دُفهــر منــه ،إذ قــد يعــ إىل أنَّ العــاعر دعلَّــر مــن
املمدوح العجاعة واإلقدام( ،)1وذذا فهو يهاب الرماح ،و ييبه ذا ،تمـا
مي ن أن يقصد بهذه األلـنة نوائـب الـدهر ومصـائب الفمـان( ،)2دلـك الـ
( )1انظر :معجف أمحد ،املعري.372/2 :
( )2انظر :املرجع الساب نفسه.
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م تنـ املمـدوح ،وحتـ ظـال

مي ن أن دهثر م ياة العـاعر مـا دام يعـي
ترمه وجوده ومحاي ه.
بقي أمر مهر م هذه الصورة ،وهو اإلوافة ال أواف ها (النوازي) الـ
جعلــها العــاعر وصــفاع ذ ـذا اتــراد ،وهنــا عــر الســها  :هــل أوــاف هــذا
الوص ـ إىل الصــورة د لــة معينــة؟ أم أنــه تــان اــرَّد إقامــة الــوزن وحتقي ـ
اإليقاع؟ وإن تان فعـالع أوـاف فمـاذا أوـاف؟ ومـا القيمـة الد ليـة واتماليـة
ذذه اإلوافة؟
احل أنَّ بع النقاد اعرتض علـى هـذه اإلوـافة ،وي يـر فيهـا إ حتقيـ
اإليقاع النغمي ،اصة أنَّ العاعر يبت نصَّه علـى قافيـة صـعبة ،ومـن أولئـك
ابن وتيع الذي علَّ على البي بقوله :ديريـد أنـي م محـاك ،فقـد صـار شـبا
األلنة عندي تعبا أرجل اتراد النوازي ،يعمل مَّ شـيئا ،والنـوازي طلـبٌ
للقافيةا ألنَّ ال عبيه بيلهق اتراد ،نفد أو ي دنفد(.)1
وقد يبدو هـذا ا عـرتاض صـحيحاع ،إ أنـه مي ـن أن يقـا م الـدفاع عـن
أبي الطيب :إنَّ جمي (النوازي) هنا ألهر م د ميل الصورة الفنية ال لـعى
العاعر إىل رتها ،من ال إوافة وشيجة جديدة بني طرم ال عـبيه ،وهـي
احلرتــة الســريعة ،فالرمــاح دصــيب مــا ي د ــن م حرت ـةع م وجه ـةع ذــدفها،
دصـل إىل م انهـا ،و يظهـر مـا حتدثـه أرجلـها إ بعـد
ومثلها اتـراد الـ
القفف ،فال يث هنا وال يث هناك ي ر دون رتة لـابقة ،ولعـل هـذا مـا دعـا
أبا الطيب إىل لصيص اتراد بهذا الوص .
ثــر إن وص ـ اتــراد بالنــازي مي ــن أن يُفهــر بع ـ ل أدق ـني نعــود إىل

( )1املنص  ،ابن وتيع.37/2 :
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الد لة اللغوية ذذا الوص  ،فالنفو وثب فيـه ِـدَّةٌ ودفلُّـ ٌ ودسـرُّعٌ إىل العـر
وبه( ،)1وصيغة الر الفاعل دد على ال مرار ودعط لإلهالك ،وهذه تة
اتراد ،غاصة أنه ا ار اترادا للد لة على مر لة نعل هذه احلعـرة الـذي
دُهلك فيه األ عر واليابس ،فاتراد معاد لألعدا  ،الذين يهل ون ما ـو
اإلنســان مــن ولــائل ا بــا واحلمايــة ،واتــراد مينــع اإلنســان مــن ال م ــع
باحلماية.
أما ابن وتيع ،فلـر يقـ ان قـاده للصـورة عنـد هـذه اللفظـة ،وإ ـا جتـاوز
ذلك ليعمل صياغ ها وطريقـة بنائهـا ،يقـو معلقـاع عليهـا م لـخرية ذعـة:
دوما يُطلب ذذه املعاني ال خراج لرقةا لرغبة النـاس عـن مثلـها ،و معنـى
ل عبيه لنا األلنة بعبا ألهق اتراد ،أدر محاية هذا املمدوح إياه ممـا ُي ثِّـ
جلده ف ذا نال ه هذه األلنة والرماح ي دعمل شـيئا؟د( ،)2و تفـى مـا م هـذا
ا ن قاد من حتامل على أبي الطيب ،ألنَّ ابن وتيـع ناقـدٌ م ميف،يعـي جيـداع أنَّ
الصور الععرية زوز أن حتاتر هذه احملاتمة الدقيقة القائمة على احلقيقة.
ويبــدو أنَّ أبــا الطيــب تــان يعــي م الــة ــوف واوــطراب ودرقــب ،إذ
دع املصادر إىل أن ابن تيغلا أجزه على اإلقامـة م طـرابلس ـني رفـ أن
ميد ــه ،ف غفــل العيــون وف ـرَّ قاصــداع اتنــوب العــرقي ،ــى وصــل دمع ـ
فالـ جار بواليهــا املمــدوح( ،)3ويهيــد ذلــك صــياغ ه ذــذه الد لــة مــن ــال
رته ذذه الصورة ،ثر ديتيده عليها مرة أ ر م صورة جديـدة ـني يقـو
بعد ذلك:
( )1انظر:مقاييس اللغة( :ن ز و) ،لسان العرب( :ن ز و).
( )2املنص  ،ابن وتيع.38/2 :
( )3انظر :مع امل ن  ،طه سني.135 :
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دَارَ دَوْرَ الـحُـرُوفِ م هَـوَّا ِز
وانـثـنَـى عَـنـّيَ الرُّدَيـنِـيُّ ــَّـى
والعاعر م هذا البي يقو إنه دانعطـ عـت الـرمح وال ـو علـى نفسـه
ال وا احلروف املدورة م (هوَّاز)ا تاذا والواو والفاي ،واألل زائدة ،ولو
أم نــه أن يقــو (هــوَّز) تــان أ ســند( ،)1و ـصَّ هــذه احلــروف ألنهــا تلــها
مس ديرة منقطعة( ،)2ومع أنَّ م احلروف األادية ما يعـابهها م هـذه الصـفاد
إ أنَّ هذه حتديدا تلمة معروفة عنـد العـرب ،مـن وـمن لـ تلمـاد جتمـع
روف العربية(.)3
والعاعر هنا يس حعر م صورة طريفة بع أش ا احلروف الـ ي ـون
فيهــا احننــا وال ــوا م ش ـ لها امل ــوب ،ويربطهــا بهيئــة الرمــاح ــني د ــون
م وجهــة حنــوه ،إذ دــنحت ودعــود علــى أدراجهــا تمــا م شـ ل هــذه احلــروف
الثالثــة ،وهــي صــورة أ ــر دهتــد الصــورة األوىل ،ل عــفزا مع ـاع د لــة شــدة
محايــة املمــدوح للعــاعر ،وصــونه لــه ،وقــوة منحــه لألمــان .علــى أنــه مي ــن
للم يمل م الصوردني أن زد بينهما نوعاع من ال ناق  ،إذ تي يهتـد العـاعر
م الثانيــة احننــا الرمــاح عنــه وانثنا هــا ون وصــها وقــد أق ـرَّ م األوىل أنَّ دــيث
دِّها ت يث ألوق اتراد؟ ومع هذا مي ن أن يقا إنها دنثت م األصـل ،ومـا
وصل منها لـيس لـه دـيث يُـذترا ألنـه رمبـا قصـد دـيث اذـوا املصـا ب لقـوة
اندفاعها جتاهه م لطح بَ َعرِه .تما يعاف إىل ذلك أيعا أن انثنا الرديت مثل
ــروف هــواز فيــه د لــة علــى انثنــا رمــاح األعــدا عــن إصــاب ه ،فالرمــاح
( )1شــرح ديــوان امل ــن  ،الوا ــدي ،444/1 :وانظــر :الفـ ح علــى أبــي الفـ ح ،ابــن
فورجة.160 :
( )2انظر :معجف أمحد ،املعري.372/2 :
( )3انظر م دفصيل ذلك :الالمع العفيفي ،املعري.590/2 :
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دطاوع األعدا ا ألن العاعر م محايـة املمـدوح ذي املهابـة ،فالعـر تلـه مييـل
عنه ،ويهرب منه ،و يصله.
بقي أن أش إىل أمرين ي صالن بهذه الصورة ،األو  :أنَّ صا ب املعجـف
أورد دفسـ اع آ ــر رآه حم ـ مالع ،ت لـ عمَّــا أمجــع عليــه العــراح ،إذ ذتــر أنَّ
العاعر مي ن أن ي ون أراد بـ(هوَّاز) دمجيع روف املعجر ،ومعناه أنَّ الرماح
دهثر مَّ و لدشت تما لدش هذه احلروف األقالم و دـهثر فيهـاد(،)1
وهو معنى حم مل على تل ا  ،وإن تان األو أقرب وأووـح ،الثـاني :أنَّ
الو يد ي دعجبه هذه الصورة من جهة الـذوق ،و نـى لـو تـان العـاعر ألغـى
من القصيدة هذا البي ( ،)2غ أنه ي يعلل ذذا الرأي.
ومن ال عبيهاد م القصيدة ما جا م لياق قوله:
فَوقَ مِثْلِ الـمُ ال ِ مِثْلَ الطمـــــــــرَازِ
صَفَّهَا الس ُ م العَرَا ِ فَ َانَ ْ
يث تان العاعر ي حـد م لـياق اإلبـل األصـيلة ال رميـة الـ ام طاهـا
رجا الصو النسـب يقصـدون املمـدوح بيعـداد تث ة،وقـد تفانـا ابـن جـت
ال ع عن دفاصيل هذه الصورة وبيان بع مجاليادها ،إذ يقو معقباع على
البي  :دشبَّه ال وا اإلبل م نقا الفالة بطرازٍ على مُال ة ،و لـيما إذا تـان
هناك لراب ،تان أوقع م ال عبيه لبياوه ،وقد قا أبو نواس:
()3
صـــــ ٌّ دقدَّمهُنَّ وهي أمامُ
دذرُ الـمطــيَّ ورا ها وتينَّـها
وه ذا دس اإلبل إذا وقع ْ م بسـاط ،وتانـ تلـها ترامـاع الـ قام ْ م
الس  ،فلر د قدَّم وا دة األ ر ل وائها م ال رمد(.)1
( )1معجف أمحد ،املعري.373/2 :
( )2انظر :الفسر ،ابن جت .217/2 :احلاشية .3
( )3ديوانه.123/1 :
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وم رأيي أنَّ هذا ال عـبيه البـديع مـن أمجـل صـور القصـيدة بعـ ل عـام،
يـث ليَّـل العــاعر هـذه النــوق األصـيلة الـ حتمـل فرلــانها ترميـي احلســب
والنسب ،وهر م وجهون إىل هذا املمدوح بيعداد تث ة تحبوب الرما  ،وقد
اصطف بع ل مده م الصحرا  ،وقد ليَّل العاعر هذه الصـورة حبرت هـا
ودفاصيلها ب طريف على مال ة ،فهذه الصحرا أوح تالقماش املصنوع مـن
احلرير امل ميف برق ه ونعوم ه ،وصار هه الفرلان بنوقهر ودرديبهر وتثـردهر
فوقها تالف رفة اتميلة الدقيقة املصنوعة بـالغرزة واإلبـرة ،وزمـع الصـوردني
دقةُ الرتديب ،وال وا ُ الصفوف ،ومجا ُ املنظر.
والالف أنَّ ابن جت يع م دفس ه إىل د لـة دسـهر م مفيـد مـن مجـا
هذه الصورة ،وذلك ني ذتر السراب الذي ي ون عادة م الفالة مـع اشـ داد
العـمس ،ف نــه يعـي لــون البيـاض الــذي ينسـجر مــع لـون املــال ة ،و ينهــا
ي ون الطراز عليها أتثر ووو اع وبروزاع ،وذذا أتد ابن جت على أنه بوجـود
السراب ي ون ال عبيه أوقع وأتثر دقة.
والعــاعر يســعى مــن ــال رلــر هــذه الصــورة اتميلــة إىل ديتيــد ســن
هــه الفرلــان وروا لــهر ،ولــوا أريــد بهــر جيــوش املمــدوح وأعوانــه
وأوليا ه( ،)2أو مَن يطلبـون العـون منـه ويلجـهون إليـه عنـد وقـوع العـرر(،)3
ف ـ نَّ م هــذا الوص ـ مفيــد ثنــا ٍ علــيهر ،فهــر تــرام ،وال ــرير يقصــد إ
ترميا ،وأشعر أنَّ م الصورة إميا ً إىل فخـر العـاعر بنفسـه ،وال يتيـد علـى أنـه
ترير ذو نسب أصيل ،ألنه مِـن مجلـة مَـن قصـدوا املمـدوح وا مـوا حبمـاه،
( )1الفسر ،ابن جت.221/2 :
( )2انظر :شرح ديوان امل ن  ،الوا دي.445/1 :
( )3انظر :معجف أمحد ،املعري.374/2 :
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يقو أبو العال :ديريد أنَّ هه القوم فوق هذه اإلبل قد صفَّهر السـ  ،فهـر
تالطراز على هذه األرض املعبهة باملال  ،وهـذا تاملـدح للرتبـان والرتائـبا
ألنَّ الطراز يـُحسِّن الثوبد( ،)1وم إلناد الص ِّ إىل الس جماز أواف مجاليـة
أ ر إىل هذا ال صوير البديع.
يبقــى م هــذه الصــورة أن أش ـ إىل أنَّ ابــن وتيــع ال نيســي ي ي ـ م ن مــن
إ فا إعجابه بهذه الصورة ،علـى الـرغر مـن أنـه أشـهر مـن ان قـد أبـا الطيـب
امل ن وحتامل عليه م تث من مواوـع ت ابـه ،اصـة م هـذه الفائيـة ،يـث
علَّــ علـــى البيــ بقولـــه :دقـــد شـــبَّه أبـــو ـــام اي علـــى األرض بالــــمُال
الر ي :
()2
وعليهِ لَحْلُ الِمُال الرَّ ي ِ
وَبِـســ ــــاطٍ تـــينَّـــــما اي ُ فِـــيـــــــــــهِ
ف الم أبي الطيب مليح ،مجع فيه بني دعـبيهني ملـيحني مـن دعـبيه الفـالة
واي عليها ،وزاد م تالمه ما هو من امهد(.)3
ويع مد العاعر علـى بعـ الصـور الصـودية الـ ـاو أن يسـ ثمرها م
دمة املعهد املدائحي الذي جا د م لياقه ،منها قوله:
ش وهِــيبـُـــوا فَ َالمُ الوَرَ لَـهُرْ تالنُّحَازِ
وَأَطَاعَ ْهُرُ الـجيو ُ
فالعاعر هنا ي حد عن آبا املمدوح وأجـداده ،وي عـ عـن شـدَّة
قودهر وبيلـهر ،إىل الدرجـة الـ جعلـ النـاس غـ قـادرين علـى احلـديث
معهرامبالغ ـةع م طــاع هر ،واذيبــة مــنهر ،وا نقيــاد ذــر ،ول صــوير هــذه
الد لــة يُعــبِّه أبــو الطيــب تــالم الــور ذــر بالنحــاز ،وهــو -تمــا يــذتر
( )1الالمع العفيفي ،املعري.594/2 :
( )2ديوانه.182 :
( )3املنص  ،ابن وتيع.39 ،38/2 :
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اللغويون -دا ٌ يصيب اإلبل والغـنر ،مـن عواروـه لـعا ٌ شـديد ،وعالجـه
ال ي م الرقاب واألجنـاب،وإذا أصـاب الـبع َ دـرك املـا َ فلفقـ رئ ـه انبـه،
ويفرِّقون بينه والـدتاع بـين األ ـ أن يسـعل مـرة أو مـردني ثـر يسـ  ،وأمـا
النحاز،فرتاه يسعل ى د اد نفسُـه لـرج( ،)1وهنـا ت لـ العـراح م حتديـد
املعنى الذي أراده العاعر بدقة م هذه الصورة الصودية.
فقد ذهب بععهر إىل أن املقصود عدم ا ه مام مبا يقوله الناس ،تما
يُعبي بالسـعا  ،أي إنَّ مـا يصـدر عـنهر لـعا ٌ يُل فـ إليـه و ـاج إىل
جواب ،يقو ابن جت :دأي ي يعبـهوا ب ـالم أ ـد ملـا صـاروا إىل مثـل هـذه
احلالةد(.)2
وذهـب آ ـرون إىل أنَّ املعنــى ينظـر إىل ن ــائل هـذا الســعا  ،ومـا يُســبِّبه م
الصود عند ال الم .وهنا نراهر ت لفون ،ففري ذهب إىل ما ذتره الوا ـدي
الذي قا بعد إيراده رأيَ ابن جت :دوأجود من هـذا أن يقـا  :السـعا يرقـ
الصود ،واملعنى :ذيب هر تانوا يرفعون الصود بني أيديهرد(.)3
ومن العراح من قا  :إن ما يسببه السعا من دقطع ودعثر م ال الم يعـبه
تالم اخلائ  ،يقو الو يـد م بيـان ذلـك :داألوىل م دفسـ (ف ـالم الـور
ذــر تالنحــاز) أن ي ونــوا مــن شــدة اذيبــة ذــر يثب ــون تالمــا ،تمــا ي عثَّــر

()1انظــر :لســان العــرب ،ابــن منظــور( :نـحــــف) ،وانظــر :معجــر اتــير ،العــيباني:
 ،244/1الد ئل م غريب احلديث ،السرقسطي.864/2 :
()2الفسر ،ابن جت ،218/2 :وانظر :ال بيان ،الع زي.182/2 :
( )3شرح ديوان امل ـن  ،الوا ـدي ،445/1 :وانظـر :الصـفوة ،ال نـدي،411/1 :
شرح ديوان امل ن  ،الزقوقي.290/2 :
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وي ـ لجلل اخلــائ عنــد منطقــه ،ــى يطــاب هــذا ال فس ـ قولــه (هيبــوا) و(تــالم
الور ) ،وذاك( )1بعيدٌ من ال الم ،وإ ا يُعر تل شي إىل ما قاربه و ق بهد(.)2
وذهب ابن معقـل األزدي إىل ع ـس قـو الوا ـدي الـذي اعـرتض عليـه
بقوله :دأما قولك إنَّ السعا يرق الصود ،فهو غالف املعلـوم ،بـل يــُجفمي
الصــود ،واملــراد أنهــر تــانوا ذيب ـ هر إذا تلمهــر النــاس ــافوهر ،فعــغط
اخلوف النفسَ وقطع الصودَ فال ُد بيَّن احلـروف ،في ـون تالمهـر تالسـعا ،
يُفهر منه معنىد( ،)3وهو قريبٌ من قو الو يد تما در  ،وذهب صـا ب
املعجف م أ د آرائه إىل أنَّ دتل من أراد أن ي لر بني أيـديهر دنحـنح ولـعل،
تما يفعله احلص إذا عَيي بال المد(.)4
و غرو أن د عدد آرا العراح م مقصود هذه الصورة  ،ألن مبـدعها
شاعر عُرف بثرا د ده وعم معانيه ،وبراعة ا ياره لألطراف ال د ون
منها لو ه الفنية ،وتـل هـذه املعـاني دهتـد شـدة اذيبـة وعمـ اخلـوف الـذي
يسيطر على الور ني ي حدثون مـع آبـا املمـدوح وأجـداده ،ومـع هـذا فـ نَّ
ابن وتيع ي يعجبه هـذا البيـ  ،ورأ فيـه عـدم منالـبة للسـياق الـوارد فيـه،
يقــو  :دو موقــع للســعا مــع طاعــة اتيــوش ،وإ ــا شــغل القافيــة بغــ
طائل!د( ، )5وأراه نقدا م لفا ،ولـو عملنـا بـه أللغينـا تـث ا مـن الصـور الفنيـة
( )1يع إىل رأي ابن جت الذي تان يس درك عليه.
()2الفســـر ،ابـــن جـــت .218/2 :احلاشـــية  ،3وانظـــر :الالمـــع العفيـــفي ،املعـــري:
.592/2
( )3املآ ذ ،ابن معقل.141/5 :
( )4معجف أمحد ،املعري.373/2 :
( )5املنص  ،ابن وتيع.34/2 :
جملة العلوم العربية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

341

اتميلة حبجة عدم منالبة أ د طرم ال عبيه للسياق ،فعالع عـن دنالـب هـذه
ايثــار املرتدبــة عــن الســعا مــع موق ـ اخلــائ  ،الــذي بلــا الغايــة م اذيبــة
وا نقياد والطاعة عند ال الم.
ا لـ ـــــعـــــــارة:
وهي من أنواع اااز اللغوي الذي عُرِّف بينـه ال لمـة املسـ عملة م غـ مـا
ووع له م اصطالح ال خاطب على وجه يصح مع قرينة عدم إراددـه ،فـ ن
تان العالقة بني ما الُعمل فيه اللفظ وما وُوـع لـه قائمـةع علـى ال عـبيه فهـو
ال عارة ،وإ فهـو جمـاز مرلـل( ،)1وقـد أشـار إىل قيم هـا تـث مـن البالغـيني
الذين لف نظرهر ما فيها من يا ودصوير مجيـل ،دف نـك دـر بهـا اتمـاد
يــا ناطقــا ،واألعجــر فصــيحا ،واملعــاني اخلفيــة باديــة جليــة ،ودــر املعــاني
ــى رأدهــا العيــون،
اللطيفــ ة الــ هــي مــن بايــا العقــل تينهــا جُسِّــم
واألوصاف اتسمانية عادد رو انيـة دـدرك إ باألف ـار والظنـون ،وهـذا
اب ار يُحدِ م نفوس السامعني أمجل األثرد(.)2
وي للُ زائية أبـي الطيـب مـن بعـ الصـور ا لـ عارية الـ ـاو مـن
الذا ديتيد الد د املقصودة ،و دمة الف رة الرئيسة من النص ،منهـا مـا
جا م قوله:
خطُــوطِ م األ ــــــــرازِ
دَـحْسَبُ املا َ ُطَّ م لَـهَبِ النَّا رِ أدقَّ الـ ُ
وهذا هو البي الثاني من القصيدة الـ اف حهـا بوصـ لـيفه ،فبعـد أن
شبَّه جوهره اوهر نفسه ،وأتد على قوده ومجاله وجاهفي ـه ،يقـرتب م هـذا
()1انظر :اإليعاح ،القفويت.20 ،12/5 :
()2علــر البيــان ،طبانــة ،206 :وانظــر :ألــرار البالغــة ،اترجــاني ،42 :البالغــة
العالية ،الصعيدي.89 :
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البي إىل السي بصورة أتز ،ليص لنا دفاصيله بدقـة ،مـن ـال اع مـاده
على ال صوير الفت القائر على ا ل عارة ،ال رأ أنها وليلة إليصـا
هذه الصورة إىل امل لقي ،الذي ال طاع العاعر أن يبهره بال ثنائية هذا السـي
العجيب منذ الع باد األوىل للنص.
وم هذا البي يس ع أبو الطيب املا يثار الفرنـد الـ دظهـر علـى معـدن
الســي  ،ويسـ ع النــار لزيقــه ووميعــه ،يقــو الوا ــدي تاشــفاع عــن بعـ
مجالياد هادني ا ل عاردني :دشبَّه بري ليفه بالنار ،وآثـار الفرنـد فيـه ودق ـه
غطوطٍ من املا دقيقة تـيدق اخلطـوط م األ ـراز ،مجـع ـرز وهـو العـوذة،
وجردْ العادة ب دقي طم األ رازد(.)1
و تفــى مــا م هــذه الصــورة مــن مفارقــة بديعــة ،يــث مجــع م لــيفه
العدين :املا والنار م معهد وا د ،وجعل املا غطوطه الدقيقة يُـر ولـط
ذيب النار ،يقو املعري عـن هـذه املفارقـة :دإذا نظـردَ إليـه سـب َ أنَّ املـا
ُطَّ م ذيب النار ،فهذا عجيبٌ ألنهما ز معان ،وإنَّ ذلك اخلط م الدِقَّـة
أدقُّ من طوط األ رازد(.)2
والالفــ أنَّ أبــا الطيــب ي يــرد مبــا م هــذه الصــورة مــن مجاليـــاد
ومفارقاد ،وإ ا او أن يقرب الصورة أتثر إىل امل لقي ،ويص بدقة تي
دبدو آثار الفرند املعبهة خلطوط املـا الدقيقـة ،فيقـرر أنهـا دعـبه دلـك اخلطـوط
الدقيقة ال ُد ب بها األ راز ،بل يس ثمر أفعـل ال فعـيل ليهتـد أنَّ طـوط
املا دلك دعبه أدقها ،وهي إوافة لعى العاعر من الذا إىل املبالغة م بيـان
مد دقة هذه ايثار املرلومة على ليفه امل ميف.
( )1شرح ديوان امل ن  ،الوا دي.441/1 :
( )2معجف أمحد ،املعري.366/2 :
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واحل أنَّ صورة اج ماع املا والنار م السي ليس جديدة ،إذ لب
امل ن َ شعرا ٌ آ رون ،فمن ذلك قو أ دهر:
()1
تَــــــينَّـــــــهُ فـــــــــــي طَـــــــبْــــعِــــــــهِ والـــــلــــــونِ مـــــــــــا ٌ ولَـــظَـــــى
وقو اي ر:
()2
َمــــــاضٍ دَـــــــرَ فــــي مَـــــــــ ْــــنِـــــهِ مَـــــــــا ً بِـــنَـــــــارٍ مُــــخْــــَــــلِـــطْ
غ ـ أنَّ أبــا الطيــب زاد علــيهر م أمــرينا األو  :أنــه بنــى هــذه الصــورة
بع ـ لٍ أتثــر ووــو اع وصــاغها بيلــلوب أتثــر مجــا  ،يــث جعــل للمــا
طوطا وللنار ذبا ،وجعـل األو جبطوطـا ولـط الثـاني ،الثـاني :أنـه زاد م
دقة آثار الفرند ،وشبَّه طوطه املعبهة خلطوط املا بيدق ما ي ون من اخلطوط
ال ُد ب بها األ راز ،ففاد على ا ل عاردني هذا ال عبيه.
ثر يعمد أبو الطيب إىل صورة ال عارية أ ر م البي الذي يليـه ،يـث
يقو :
ــا ِظرَ مَوجٌ تَينَّهُ ِمنْكَ هَـــازِي
ت َُّلمَا رُمْـ َ لونَهُ َمَنعَ الــنَّــــ
وهو هنا يص جوهر السي من زاوية أ ر  ،ل نها زاوية دبدو أبعد من
زاويــة البي ـ الســاب  ،ويهتــد أنَّ مــا ميــوج م صــفح ه غ ـ ثاب ـ علــى ــا
وا ــدة ،فمــرة دــراه أصــفر ،وأ ــر أ عــر ،وأ ــر أزرق ،وز ـي مــرة
ويذهب أ ر ( ،)3ومهما او الناظر أن دد لونه فلن ي م ن من ذلك ألنه
( )1ألبي املع صر األنطاتي العاعر ،انظر :ال بيان ،الع زي ،173/2 :املنص  ،ابن
وتيع.31/2 :
( )2حملمد بـن احلسـني ،انظـر :لـرقاد امل ـن  ،ابـن بسـام ،53 :شـرح ديـوان امل ـن ،
الزقوقي.281/2 :
()3معجف أمحد ،املعري.366/2 :
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ي غ بال مرار و يعطيك قيقة لونه ،ف ينه يسخر منك ويهفأ بك.
والعاعر م هذه الصورة البديعة زسِّد لـيفه ا لـ ثنائي ،وزعلـه شخصـاع
ي عمَّد اذف بالناظر إليه ،ويوهر بـينَّ لـبب هـذا ال مـوج م صـفح ه ،والـ غ
املس مر الذي يطرأ على جوهره هو اذف والسخرية ممن يقصد معرفة لونه.
و ني ندل قليال إىل دفاصيل هذه الصورة نـر العـاعر أو ع يطلـ علـى
هــذه ال ـ غ اد اللونيــة وعــدم الثبــاد علــى وا ــد منهــا منعــا ،ثــر يعــبه هــذه
ال غ اد باملوج ،إذ إن أصله اللغـوي مـا يـذهب مـن املـا دـارة ويرجـع أ ـر
بقدر شدة الريـاح( ،)1ثـر يسـند هـذا املنـع إىل ذلـك املـوج املـ غ املسـ مر علـى
صفحة السي  ،ثر زسد ليفه وزعل له إرادة وقصدا ،ويهتد أنه يعبه ذلـك
الذي يعمـد إىل هـذه ال غـي اد رغبـة م اذـف مـن النـاظر إليـه والسـخرية بـه،
وتينَّـــه م هـــذه الصـ ـورة يعـــفز مـــن قـــوة لـــيفه ،ومينحـــه مفيـــداع مـــن الثقـــة
واإلعجاب ،فقـد بلـا بـه احلـا إىل أن يهـفأ بنـاظره الـذي يبغـي حتديـد لونـه،
ف ي ليفعل بعدوه وق احلرب!
ومن الصور ا ل عارية ال اع مد عليهـا أبـو الطيـب م وصـ لـيفه مـا
جا م قوله:
ي مُـحــَــاجَــةٌ إلـــى َـــــــــــــــرَّازِ
َـمَلَـــ ْــهُ َـمَاِئلُ الدَّ ْهرِ َــَّـى هِـــ َ
فالعــاعر هنــا يســعى إىل ديتيــد قِـدَم هــذا الســي وع قــه ،فيــذتر أنــه مــن
ِقدَمــه ،ودــداو األيــدي عليــه ،وتثــرة مــا أدــى عليــه مــن الســنني قــد أُ لِق ـ ْ
محائلــه ،وا اج ـ ْ لــذلك إىل اخلــرَّاز ل جديــدها( ،)2دوأو ـاف احلمائــل إىل
()1انظر :مقاييس اللغة( :م و ج) ،لسان العرب( :م و ج).
()2انظر :شرح ديـوان امل ـن  ،الوا ـدي ،442/1 :شـرح ديـوان امل ـن  ،الزقـوقي:
.281/2
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الدهر جمازا ،فيراد أنه قدير الصنعة ،قد أ ل طو ُ الدهر محائلَه ،فلمـا تثـر
ــاملوه بطــو الــدهر ،تــان تــينَّ الــدهر امــل لــهد(.)1ويــوجف املعــري دفس ـ
البيــ  ،معــ اع إىل ا لــ عارة ومجاليادهــا بقولــه :دالــ عار محائــل الســي
للدهر ،ووصفه بال ِقدَم ،وهذه نهايةٌ م املبالغةا ألنَّ محائل الدهر قـد محل ـه
ى بَلِي ْ ،فا اج إىل أن دُخرزد(.)2
لقــد ــاو امل ــن م هــذا البي ـ أن ي ع ـ عــن قِــدم لــيفه الــدا علــى
أصـــال ه وقودـــه وجوددـــه ونفـــاذه ،دوالســـي إذا تـــان أع ـ ـ  ،تـــان أجـــود
وأقطــعد(،)3وا ــار ذــذه الد لــة صــورةع ال ـ عاريةع حتمــل تــث اع مــن املبالغــاد
واتمالياد ،فقد شبَّه أو ع الدهرَ بالسي  ،ثـر ادَّعـى أنَّ للـدهر محائـل ،ثـر
جعـل هـذه احلمائـل حتمـل السـي  ،ثــر بـالا م قِـدمها فـادَّعى أنهـا حت ــاج إىل
رَّاز يعمل على جتديدها.
ويس دعي بع العراح( )4بي اع للبحرتي ي عمَّن د لةع شبيهة ،وهو قوله:
()5
مِن عَهدِ عَادٍ غَعَّـــةع لَـ ْر دَذْبُـــلِ
َـمَلَ ْ َـمَائِلُهُ القديـمة بَقْلَةع
و يذترون لو أن بني املعنيني شـبها ،أو أن أ ـدهما ينظـر إىل اي ـر،
غـ أن ابـن وتيـع عمـد إىل عقـد موازنـة بينهمـا ،يقـو معقبـاع علـى بيـ أبـي
الطيب :دهذا تالمٌ هجني غ جف و رصني ،أين هذا مـن قـو الـبحرتي...
( )1ال بيان ،الع زي.174/2 :
()2الالمع العفيفي ،املعري.579/2 :
( )3معجف أمحد ،املعري.367/2 :
()4انظـر :ال بيـان ،الع ـزي ،174/2 :أ بــار أبـي الطيـب ،الب ـري ،65/1 :شــرح
ديوان امل ن  ،الزقوقي.283/2 :
()5ديوانه.317/2 :
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فلفظ (اخلرَّاز) لفظٌ رذ  ،و محائل للـدهر إ الـ عارة ،ومجلـة إراددـه أنـه
قديرٌ غ حمد  ،وبي البحرتي يس ولي على هذا ،وقد شـبَّهه مبـا تـرج عـن
العادة ،وهي بقلةٌ من عهد عاد ،غعة ي دذبل ،وليس هذا من عادة البقـل،
فهي دعبيهادٌ واقعةٌ وألفاظٌ رائعة ،فرجح بها علـى أبـي الطيـبد( ،)1وواوـح
هنــا دفعــيله بيـ الــبحرتي ،وتيـ أنــه أبــدع م رلــر هــذه الصــورة الفنيــة،
وألــباب إ فــاق أبــي الطيــب م صــياغ ها ،واحلــ أنَّ م مــه نوعــاع مــن
اإلجحــاف ،يــث ان قــد أبــا الطيــب علــى ا يــاره للفــظ القافيــة ،والـ عارده
احلمائل للد هر ،وهذا غ مقنـع ،ثـر إنـه ي يـبني ي تـان ال ـالم هجينـا غـ
جف و رصني! هذا مع ال يتيد على ما ذتـره مـن مجـا بيـ الـبحرتي ومـا
دعمنه من د د ومجالياد.
ومن ا ل عاراد ال يلحظهـا امل يمـل م الفائيـة مـا جـا م لـياق ديثـه
عن آبا املمدوح وأجداده الذين:
وَمعَ ْ دَـحــَهُرْ بِــال مِهْمَـــازِ
درتوا األ رضَ بعـــدما ذلَّــــلوهـا
فبعد أن أثنى على املمـدوح ،وأشـاد بقـوة بيلـه وأمانـه الـذي منحـه إيـاه،
عرَّج على ذتر آبائه األوائل الذين تانوا تراماع ،يهـون بعـدهر تـل مـن مـاد،
فـبهر ُي عـفَّ وُي سـلَّى ويُ يلــى عــن تـل مصــيبة فَقْــد ،وألن هـذا العــعور يــث
دسا ع عن ألبابه يهتـد أبـو الطيـب مـا تـان ذـر مـن م انـة وهيبـة وقـوة ،إذ
مل وا األرض ،وي يغادروها إ بعدما ذللوها ،ودرتوها طائعة منقـادة ،بـل
إنها صارد عي حت هر دون اجة إىل ثها على اإللراع م الس .

( )1املنص  ،ابن وتيع.33/2 :
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وواوــح هنــا أنَّ العــاعر يعــبه األرض بالدابــة ،وتلــع عليهــا تــث اع مــن
صفادها ،فهه ايبا نوا من دذليلها ،وهـي عـي حتـ هر ،و حت ـاج إىل
مهماز ،وهي احلديدة ال دُجعل م عَقِب الراتب ،ينخس بهـا الدابـة ل سـرع
م املعي( ،)1تل هذه الصفاد دعم من هـذا ال عـبيه ،ـى إن امل لقـي لي ـاد
ينسى أن احلديث عن األرض ،م خـيالع هـه ايبـا راتـبني دابـة طائعـة دُقـاد
ب ل لهولة ،لريعة م الس  ،حت اج معهر إىل احلث عليه.
يقـــو الع ـــزي م شـــرح الصـــورة :إنَّ آبـــا املمـــدوح دمل ـــوا األرض
ـاج راتبهـا إىل مهمـازا
وذللوها ،وأطاع هر تطاعة الدابة الذلو  ،ال
لطاع ها له م املعيد( ،)2وي جـاوز املعـري م دفسـ ه ذـذه الصـورة إىل حتديـد
الد لــة املقصــودة،إذ ي ع ـ أنهــر تــانوا مطــاعني مــن أهــل األرض طوعــاا
حلــبهر إيــاهر ،مــن غ ـ تراهــة و إتــراه( ،)3وهــو هنــا يعــي إىل قــودهر
وهيب هر حمبة النـاس ذـر وإعجـابهر بهـر ،يـث أطـاعوهر رغبـة وا يـارا،
وتينَّ ما فعلوه من عد وأمانة و سن ددب يقابل دذليل الدابة ودطويعها.
غ ـ أنَّ امل يمــل م دفاصــيل الصــورة رمبــا يلحــظ إش ـ ا ع د لي ـاع ي مــن م
وجود نوع من ال ناق بـني مجلـ العـطر الثـاني ،إذ تيـ يثبـ ذـا املعـي
فحسب ثر يهتـد أنـه صـل دون احلاجـة إىل مهمـاز؟ ولعـل هـذا مـا دنبـه إليـه
جرَدْ حت هر بال مهماز) ،إذ تان املهمـاز
الو يد فقا  :دتان ينبغي أن ي ون ( َ
إ ــا يُس ـَعدُّ ل حفي ـ الفــرس علــى اتــريد( ،)4وتينــه يع ـ إىل أن املهمــاز إ ــا
( )1انظر :مقاييس اللغة( :ه م ز) ،لسان العرب( :ه م ز).
( )2ال بيان ،الع زي.182/2 :
( )3انظر :معجف أمحد ،املعري.373/2 :
()4الفسر ،ابن جت .217/2 :احلاشية .6
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يس خدم للحث على اتري واإللراع املعي فقط ،وذـذا يقـرتح دعـديالع م
جرَدْ) بد ع من (مَعَ ْ) ،ولعـل أبـا الطيـب تـان ينظـر إىل
اللفظ ،د ون فيه ( َ
جال هه امللوك وهيب هر الذي ي نالـب معـه املعـي ب زيـا وثقـة ورزانـة،
ثر إنه يسلر للو يد أن املهماز للجري فقط ،وإ ا هو أيعا ب دا املعـي،
ورمبا اإللراع فيـه لـرعة دصـل إىل اتـري ،ومـع هـذا يبقـى ان قـاد الو يـد
مقبو منطقيا له ما يسوغه.
هذه بع النماذج ال د ع عن عنايـة أبـي الطيـب بالصـورة الفنيـة م
بنائه ذذا النص ،وقد بين ال هذا املبحث تيـ تـان العـاعر ي ـئ علـى
ال عبيه وا ل عارة بع ل واوح م صياغة د ده واب ـار معانيـه ،مبـا تـدم
معه مقصـده الـرئيس ،وتيـ أبـدع م رلـر بعـ الصـور الـ مجعـ بـني
الطرافة وا ب ار والعم فيطرب امل لقي ،وجعل ه يق عندها طويال لي يمـل
م دفاصيلها ،وي ف ـر م زواياهـا ،ليصـل إىل تـل مـا مي ـن أن يصـل إليـه مـن
قيمة فنية د لية ومجالية.

*

*

*
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املبحث الرابع :موليقى النص
يقوم الععر العربي على أرتان مـن أهمهـا املولـيقى ،إذ ي صـور العـعر
دونها ،وألهمي ها تثرد املهلفاد فيها ،ى ال قل بوصفها علماع اصاع له
ــدوده املعلومــة ،وهــو علــر العــروض والقافيــة ،وقــد بلــا مــن عنــاي هر
باملولــيقى واإليقــاع أن جعلوهــا مــن دعامــاد عمــود العــعر ،إذ عــدوا منهــا
ال حــام أجــفا الــنظر وال ئامهــا علــى ل ـ مــن لذيــذ الــوزن ،تمــا عــدوا منهــا
معاتلة اللفظ للمعنى ،وشدة اق عـائهما للقافيـة ،ـى منـافرة بينهمـا(،)1
بل إنهر رأوا أن الوزن أعظر أرتان الععر وأو ها به صوصية(.)2
وي يغفــل النقــد العربــي الصــلة الوثيقــة بــني اإليقــاع واملعنــى ،إذ أدرك أنَّ
مولــيقى العــعر ليسـ جمــرد أصــواد ونغــر ،وإ ــا ذــا دــيث تــب م املعنــى،
وذــذا يع ـ قدامــة إىل أنَّ ا حنرافــاد العرووــية ال ــث ة دســبب زوا ــالوة
الععر وطالوده( ،)3ورأ ازم أنه دتلما وردد أنواع العي مردبة على نظام
م عاتل وديلي م نالب تان ذلك أدعى ل عجيب النفس وإيالعها با ل ماع
مـن العـي د( ،)4وأتــد بععـهر أن م ربـط العــعر بـالطرب واع بـاره شــرطاع م
جودده درتيفاع على فاعليـة العـعر ودـيث ه م امل لقـي ،واع ـداداع بالـذوق الفـت
امل مرِّس(.)5

( )1انظر :مقدمة شرح ديوان احلمالة ،املرزوقي.8 :
( )2انظر :العمدة ،الق واني.134/1 :
( )3انظر :نقد الععر ،قدامة.178 :
()4منهاج البلغا  ،القرطاجت.245 :
( )5انظر :اإلطراب م الرتا النقدي ،لغفيوي.86 :
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البحر الععري:
شك أنَّ شاعرا حبجر أبي الطيب تان ز هـد م ا يـار البحـور العـعرية
وفق ـاع للغــرض الــذي يــنظر عليــه قصــيدده ،وقــد ا ــار ذــذه الفائيــة البحــر
اخلفي  ،ودفعيالده:
فاعالدن مس فعلن فاعالدن
فاعالدن مس فعلن فاعالدن
وامل يمل م ديوان أبي الطيب زـد أنـه ا ـار هـذا البحـر لــ( )10قصـائد م
املدح ،من أصل ( )101من أبرز قصائده املدائحية ،إذ جا الطويل م املقدمـة
بـــ( )33قصــيدة ،ثــر ال امــل بـــ( )21قصــيدة ،ثــر البســيط والــوافر بـــ()14
قصــيدة ،فــاخلفي  ،ثــر املنســرح بـــ( )9قصــائد ،وهــذه حبــور مــدح م العــعر
العربي م ف عليها ،ود سر ادية النغر ورصان ه وأبه ه على دفاود بينها()1ا
وذذا ي ي ن غريباع على أبي الطيب هذا ا يار.
واخلفي ـ مــن أمجــل حبــور العــعر العــرب مولــيقى ،وأتثرهــا لاللــة
و فة ،ى إنه ليقا إنه تي بذلك خلف ه م الـذوق ،ولعـل أشـهر قصـائده
القدمية معلقـة احلـار بـن لـفة ،وزادد شـهرده مـع الـفمن ـى طغـى عنـد
بع الععرا على معظر األوزان األ ر  ،ولعل ظروف النص واملقـو فيـه
جعل العاعر يهثره دون غ ه.
فــيبو الطيــب تــان م الــة اوــطراب و ــوف ،إذ بلــا دمع ـ هارب ـاع مــن
أعدائه و ساده ،ولعل مد ه م هذا الـنص ي ي ـن جبططـاع لـه ،أي إن ف ـرة
القصيدة ي لطر على ذهنه إ بعد أن وصـل إىل دمعـ  ،يـث وجـد واليهـا
ير ب به ويعطيه األمان ،ولعل هذا مـا دعـاه إىل إيثـار هـذا البحـر الـذي يريـد

( )1انظر :أشعار امل ن واج هاده املوليقي ،حممد دقي جون.
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منه أن يع ـس نفسـي ه الـ يريـدها وي مناهـا ،نفسـية ايمـن اذـادئ املسـ قر،
وهو ما ي نالب مع وزن هذا البحر،وما يعي به إيقاعه من فة وهدو .
ولعــل ممــا ألــهر م ميــل أبــي الطيــب ذــذا البحــر أنــه تاطــب فيــه ممــدو اع
أعجمياع ،ولرمبا أدرك العاعر أن حبورا تال امل والطويل والبسيط د نالـب
مع طبيعة هذا املمدوح ،يث مي ـن دصـنيفها مـن البحـور القدميـة الـ قيلـ
عليهــا أغلــب القصــائد العربيــة امل قدمــة ،وتــين أبــا الطيــب رأ أن اخلفي ـ
أ د منها ،وفعال عن أنه ي نالب مع عصره فهو أيعا ينسجر مع أعجميـة
املمدوح الذي ي ي ن له ان ما أصيل وعمي إىل العربية القدمية.
رف الروي:
نظر أبـو الطيـب علـى معظـر احلـروف اذجائيـة ،ودفـاود عـدد القصـائد
حت تل منها ،غ أنه ي ينظر علـى بعـ احلـروف لـو قصـيدة وا ـدة،
ومنها رف (الفاي) ال بنى عليها هذا النص ،فقد تـان الو يـد الـذي جـا
علــى هــذا الــروي م ديوانــه ،وي ي ــن هــذا مفاجئــا ،إذ إن هــذا احلــرف مــن
احلروف الصعبة ،النـادر الـ عماذا رويـاع عنـد العـعرا عمومـا ،بـل إنَّ امل بـع
لقصائد الععر العربي ال جا رويها على هذا احلـرف لـيجد أنهـا د جـاوز
أصابع اليدين.
وقد واجه ا يار أبي الطيب ذذا احلرف ان قاداع من بع العلما  ،اصة
أولئك الذين عُرف عنهر درصدهر لـه ود ـبعهر أل طائـه وز دـه ،فـابن عبـاد
عـــدَّ رتـــوب القـــوام الصـــعبة مـــن عيـــوب العـــاعر ،وال عـــهد عليـــه بهـــذه
القصيدة( ،)1أما ابن وتيع ،فقد ذتر م لياق وقوفه عند هذا النص أن امل ـن

()1انظر :ال ع عن مساوئ شعر امل ن  ،ابن عباد.72 :
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دي ينظر من القوام الصعبة غ قافية ذالية قليلـة العـدد ،وهـذه الفائيـة ،وقـد
تثَّر فيها من اللفظ املرذو واملعنى املد و شيئاع تث اد(.)1
والسها الذي عر م هذا السياق :ما الذي دعـا أبـا الطيـب إىل رتـوب
هذه القافية الصعبة؟ وملاذا آثر (الفاي) رويا ذذا النص؟ إنَّ مثل هـذا ال سـا
مي ن اتفم ب جاب ه ،مثله مثل ال سـا عـن لـبب ا يـاره لبحـر اخلفيـ ،
وذذا لي او ا ج هاد هنا -تما اج هدد هناك  -م حماولـة ل عليـل هـذا
ا يار.
مي نت بعد ال يمل م ظروف النص أن أ دد أربعة ألباب جعلـ العـاعر
يهثر هذا الروي ،ينظر األو منها إىل القائل ،إذ مـن يعـرف أبـا الطيـب يـدرك
رصــه علــى الفخ ـر بنفســه ولغ ــه وثقاف ــه ومعرف ــه الوالــعة ،فلعلــه أراد أن
يس عرض م هذا النص ُّنه من الـنظر علـى أي ـرف مهمـا بلغـ صـعوب ه
وندرة ألفاظه ،ويبهر امل لقي بقدرده اللغويـة علـى إزـاد املفـرداد النـادرة الـ
جتمع له بني مجا الد لة وانسجام اإليقاع.
أما الثاني ،فينظر إىل املمدوح املقو فيـه هـذا الـنص ،ومبـا أنـه أعجمـي
يقارن بامل علعني بالعربية فلعل امل ن أراد إبهاره بهذا الروي الصعب ،ولفـ
نظره إىل ال حقاقه ذذا النص مع صعوبة نظمه ،وإذا تان العربـي يـدرك هـذه
الصعوبة ،ويعجب من قـدرة العـاعر علـى إزـاد ألفـاظ منالـبة فمـاذا لـيقو
األعجمي؟ وتي لي ون إعجابه ودعجبه؟!
يعاف إىل ذلـك لـبب ثالـث ،ينظـر إىل طبيعـة هـذه األلفـاظ الـ جـا د
قوام للنص ،فلرمبا ظ أبو الطيب أن تث اع من األلفاظ األعجمية أو املعربـة

( )1املنص  ،ابن وتيع.37/2 :
جملة العلوم العربية
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دن هي بالفاي ،مثل( :األهواز) و(أبرواز) و(الطراز) ،ولعل هـذا مـا دعـاه إىل
ا يار هذا احلرف ،الذي رأ أنه تدمه م اإلديـان بـبع األلفـاظ األعجميـة
ال رمبا نال إعجاب املمدوح األعجمي.
أما السبب الرابع ،فيعود إىل طبيعة هذا احلرف ،وما فيه مـن ـدة صـود
ود رار ،ولعل هـذا ي نالـب مـع أجـوا املوقـ دا ـل الـنص ،وينسـجر مـع
ا فــا النفســي الــذي تــا شــعور أبــي الطيــب ،وي نــاغر مــع الــرتجاعه
لذترياده املاوية املهملة.
القــــافـــيـــــة:
حت ل القافية أهميـة تـز م بنـا القصـيدة تمـا أشـار قدامـة( ،)1تمـا أنهـا
دع ل وافر الععر ومواقفه( ،)2وإذا تان العاعر مطالبـاع بال فامهـا فهـذا يعـت
أنه أمام قيد جديد اانب الوزن ،وذذا فـ ن العـاعر املبـدع هـو ذلـك القـادر علـى
إن اج الصور اتميلة والد د الدقيقة م ظل هـذه القيـود ،وذـذا درس العلمـا
القافية من جوانب عديدة ،وا لفوا م مفهومها ،فقيـده بععـهر بـآ ر ـرف م
البي إىل أو لاتن يليه مع امل حرك قبله( ،)3م ني دولـع بععـهر فجعلـه آ ـر
تلمة م البي ( ،)4وهو ما ليدعامل معه م هذه الفقرة نظرا لطبيعة املعاتة.
ولــي او هنــا أن أتع ـ عــن مــد دوفي ـ العــاعر م ا يــار قوافيــه،
وووــعها م املووــع املنالــب ،وهــل تــان املعنــى اجهــا؟ أو أنهــا هــي مــن
( )1انظر :نقد الععر ،قدامة.64 :
( )2انظر :البديع م نقد الععر ،ابن منقذ ،296 ،289 :منهاج البلغا  ،القرطـاجت:
.271
( )3انظر :ت اب القوام ،األ ف .3 :
( )4انظر :الوام مبعرفة القوام ،األندلسي.48 :
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ال دعى املعنى؟ وأظـن أن هـذه اتفئيـة أهـر مـا م هـذا املبحـثا نظـراع ل فـرد
الروي الذي بنى عليه قوام هذا النص ،ول ثـرة ا ن قـاداد الـ واجههـا أبـو
الطيب م ا يار هذه القوام ،وتي أن بععها جا د م لفة.
إن امل يمل م القوام ال جا بها أبو الطيب م هذه الفائية زد أنَّ معظمها
م موقعه املنالب ،دهدي املعنـى املـراد بدقـة ،وحتقـ الـنغر املطلـوب ،أقـو هـذا
بعــد أن عع ـ ُ مــع هــذا الــنص زمنـاع لــيس بالقص ـ  ،ديمل ـ ُ اللــه م د دــه،
ونظردُ م ألفاظه ومعانيه ،و اول ُ ال يعاب مـا ذتـره العـراح م تـل بيـ مـن
أبياده ،ومع هذا ففي بع هذه القوام إش ا ينبغي أن أش إليه م هذه الفقرة.
و ى د ـون املعاتـة منهجيـة شـاملة مي ـن دصـني هـذه اإلشـ ا د إىل
ثالثــة أنــواعا ي عل ـ األو منهــا باإلش ـ ا د الصــرفية امل صــلة ب غــي هيئــة
ال لمة وإ راجها عن القياس اللغوي ،إذ جند العاعر أ ياناع ي صرَّف م بع
األلفاظ ويعمد إىل دغي ها ى ق اإليقاع ،ومن اذج ذلك قوله:
ـا ِظرَ مَوجٌ تَينَّهُ ِمنْكَ هَـــازِي
ت َُّلمَا رُمْـ َ لونَهُ َمَنعَ الــنَّــ
فقــد دوق ـ تــث مــن العــراح عنــد قافيــة هــذا البي ـ  ،وبينــوا أن أصــلها
(هــازئ) ،ونبهــوا علــى أنَّ العــاعر دأبــد اذمــفة علــى غ ـ ــد ال خفي ـ
القيالــي ،وجعلــها وص ـالع مبنفلــة اليــا ال ابعــة بعــد الــفاي م (األ ــرازي) م
اللفــظ ،ولــيس ذا بقيــاسد( ،)1دولــو فَّفهــا لفي ـ القيــاس ي زــف أن دقــع
وصالد( ،)2وهذا من وروراد الععر تما بينه العلما (.)3

( )1الفسر ،ابن جت.204/2 :
( )2الصفوة ،ال ندي.407/1 :
( )3انظر :ال اب ،ليبويه ،354/3 :املم ع م ال صري  ،ابن عصفور.381 :
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ويعي املعـري إىل هـذا طريقـة ت اب هـا فيقـو  :دوإن تـان فَّـ اذمـفة
ونظر ال لمة م البي بعد ال خفي فقد صارد مثل قاضٍ ،زب أن دثب
فيها اليا عند ال ْب ،وإن تان جا باللفظة مهموزة ،فلمـا عجـف الـوزن عـن
ا ماذا تـذلك جعـل اذمـفة يـا  ،فيجـب أن دثبـ م اخلـط ،ولفيـ مثـل
ذلك تث د(.)1
ويس عهد العراح بقو عبدالرمحن بن سان:
()2
ف ن َ أذ َّ من وَِددٍ بقـــــــاعٍ يُعجِّل رأله بالفِ ْهرِ واجي
ومثل ذلك يقا م (جوازي) ال وردد م قوله:
َشرِبَ ْ وال دليها جوازي
َورَدَ الـمَا َ فالـجوانبَ َقدْراع
يقو ابن جت م البي  :ديقا  :جفأد جتفأ فهي جازئة ،وهنَّ جوازئ،
قا ر بة:
()3
جوازئاع تب ْطنَ أندا ال َغمَ ْ
َوَدرَكَ اذمفة م (جوازي) تمـا درتـه م (هـازي) معـطراع ،فـالقو فيهمـا
لوا  ،ومثله م درك اذمفة قو تثيّر:
()4
فلس ُ بناليــهـــا ولــســ ُ بـــ اركٍ إذا عَرَضَ األُدْمُ اتوازي لهالَـهاد

( )1الالمع العفيفي ،املعري.578/2 :
( )2انظـــر :ال ـــاب ،لـــيبويه ،170/2 :اخلصـــائص ،ابـــن جـــت ،154/3 :شـــرح
املفصل ،ابن يعي .114/9 :
( )3ديوانه.105 :
( )4الفسر ،ابن جت ،207/2 :والبي ل ث عفَّة ،ديوانه ،76 :وفيه (أعرض) بـد
(عرض).
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ومن القوام ال دصرَّف فيها امل ن وغيَّر هيئ ها ل نالب إيقاعه ما جا م
قوله:
تَانَ مِن جَوهرٍ على أَبْرَوَازِ
فارليٌّ له من الـمَ جْدِ دَــــــاجٌ
إذ عمد أبو الطيب إىل دغي رف م قافية هذا البي وال بداله بآ ر ى
ي ر له دنالب اإليقاع ،فالقصيدة مبنية على الـفاي امل سـورة املسـبوقة بـيل ،
والــر ملــك الفــرس الــذي يقصــده العــاعر هــو (أََبرْوِيــف) ،باليــا بــاألل ،
ف صرَّف فيه ل حقي النغر املطلوب ،تما أنه دصرَّف م رتادـه ولـ ناده تمـا
هو واوح باملقارنة بني اللفظني.
يقو الع زي م لياق شر ه للبي  :دأَبْـرَوَاز :هـو أََبرْوِيـف ،أ ـد ملـوك
العجــر ،وإ ــا غيَّــر اتــه ونقلــه للــوزن ،وتعــادة العــرب دفعــل باألتــا
األعجميــة م ـا شــا د فيهــا م دصــرفهاد( ،)1أمــا أبــو العال ،فــرأ أن العــاعر
اع مــد م هــذا ال غــي علــة نط ـ العجــر وطــريق هر م ال عامــل مــع األل ـ ،
يقو  :دأَْبرَوَاز :ملك من ملوك الفرس ،والعجر إذا نطقوا باألل جا وا بهـا
مثــل اليــا دــارة ،ومثــل األل ـ أ ــر  ،وتــينهر زعلونهــا بَ ـ ْينَ بَ ـ ْينَ ،ليس ـ
باخلالصــة أل ــد احلــرفني ،فلــذلك جعلــها أبــو الطيــب ألفـاع الصــة ،فيمــا أبــو
عبادة ،فهي فيععره يا  ،وذلك م قوله:
()2
ـفَ مُعاطِيَّ والبَلَهْبَذَ أُنْسيد
ودوهَّم ُ أنَّ تسر أَبَرْويـــ
ومنها لفظة (هوَّاز) ال جا د م قوله:
دَارَ دَوْرَ الـحُـرُوفِ م هَـوَّازِ
وانـثـنَـى عَـنـّيَ الرُّدَي ـنِـيُّ ــَّـى
()1ال بيان ،الع زي.179/2 :
()2الالمع العفيفي ،املعري ،586/2 :وانظر :املووح ،ال زيفي ،129/3 :والبيـ
للبحرتي ،ديوانه.1185 :
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فقد لب أن أشردُ إىل أنَّ امل ن يقصد دعبيه انثنـا الرمـاح عنـه ودورانهـا
بــدوران احلــروف :اذــا والــواو والــفايا ألن هــذه احلــروف فيهــا احننــا اد
وانثنـا اد دعـبه مــا صـل للرمــاح إذا اقرتبـ منــه ،فـفاد فيهــا األلـ ليحقـ
انسجام اإليقاع ،يقو ابن فورَّجة تاشفاع عـن ال غـي الـذي عمـد إليـه العـاعر
ومــد جــوازه :ديقــو  :انثنــ األلــنة عــت ،ودعطَّفــ دعطُّــ احلــروف
تال ـ داردها م ت ابــة (هــواز)ا ألن اذــا دائردــان ،والــواو مس ـ ديرة األعلــى
مس ديرة األلفل ،والفاي مس ديرة ،ولو لاعدده القافية فقا م (هوَّز) ل ان
أصوب ،إ أنَّ العرب دنط بهذه ال لماد على غـ مـا وُوـع د( ،)1ويـورد
ابن فورَّجة شواهد على هذا ال غي .
أمــا النــوع الثــاني مــن اإلش ـ ا د ،في صــل باوــطرار العــاعر إىل ا يــار
ألفاظ قريبة من ا ب ذا  ،بعيدة عن لغة العـعر ،ويس عـهد بعـ النقـاد علـى
ذلك بيلفاظ ( رَّاز) ،و(األعجاز) ،و(اخلازبـاز)،يقو ابـن وتيـع عـن البيـ
الذي جا د ( رَّاز) قافية له :دهذا تالمٌ هجنيٌ غ جف ٍ و رصـني ...فلفـظ
اخلرَّاز لفظٌ رَذْ د( ،)2ويع طه سني إىل هذه اإلش الية فيقـو  :دإنَّ صـعوبة
القافيــة وام ناعهــا ي لفــان العــاعر شــططا ،ويعــطرانه إىل أن يصــطنع ألفاظ ـاع
ليس من لغة الععر م شي  ،وإ ا هي إىل العامية املب ذلـة أدنـى منهـا إىل لغـة
الععرا  ،ول ن ندرة القافية دعطر العاعر إىل اصطناعها ،في ورط م ذلك
مس خذياع منـه ،و مس عـعراع جـالع أو يـا د( ،)3ويـورد ـاذج مـن القصـيدة

( )1الف ح على أبي الف ح ،ابن فورجة.161 ،160 :
( )2املنص  ،ابن وتيع.33/2 :
( )3مع امل ن  ،طه سني.137 :
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د عمن هذه األلفاظ سب رأيه ،وهي األلفاظ الـ ذتردهـا آنفـا ،وقـد أبنـ ُ
عن رأيي م بع هذه ا ل عما د م مبحث األلفاظ.
أما اإلش ا الثالث ،في عل بـاج الب القافيـة ،أي إنَّ العـاعر يعـطر إىل
صياغة د لـة البيـ وفقـاع للقافيـة الـ ت ارهـا ،حبيـث ي بـع املعنـى القافيـةَ
الع سا وذلـك لصـعوبة القافيـة الـ رأ بععـهر أنهـا حت َّمـ ْ بالعـاعر،
وفروـ ْ عليــه د د معينــة ،ممــا جعــل املعنــى م لفــا ،ولعــل هــذا مــا تــان
يقصده ابن عباد ني قا عن العاعر :دو يفا يرتب القوام الصـعبةا ثقـة
بالقر ة السمحة ...وليس العجب منـه ،ول ـن ممـن يظنـه معصـوماع يـر لـه
زلال ،و زد م شعره لال ...وم أقل ما ذترنا غنى للمنص  ،وإن ي ي ن
م أتثر منه تفاية للم عس د(.)1
أما طه سـني ،فقـد أفـاض م بيـان هـذه اإلشـ الية ،مهتـداع مـن الذـا
دورط العاعر م هذه القافية ال ال عبدد د ده ،فهو ير م لياق دعليقه
على هذا النص دأنَّ ا ياج العاعر إىل القوام يس عبده للقافية ،وي رهه علـى
أن يس عبد الععر ومعانيه للقافية أيعا ،فهـو زمـع األلفـاظ الـ دصـلح قافيـة
زائية أو ذالية أو شينية ،ف ذا اج مع له منها ما أراد ،نظـر قصـيدده علـى الـفاي
أو على الذا أو على العني ،وقد يُعطر إىل معنـى مـن املعـاني ،لعـي إ
ليعع م آ ر البي تلمة من ال لماد ال دصلح قافيةد(.)2
ومن اذج النقاد على هذا اإلش ا بي أبي الطيب الذي يقو فيه:
قُودَ مِن لَفْظِهِ ولامَ الرِّتازِ
وتــينَّ الــفـريـــدَ والـدُّرَّ واـي ا

( )1ال ع عن مساوئ شعر امل ن  ،ابن عباد.73 :
( )2مع امل ن  ،طه سني.137 :
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يث يقو ابن وتيع عن هذا البي  :دأما ال عبيه بالـذهب ،فغـ مع ـاد،
وإ ا يعت بـ(لام الرتاز) عروق الذهب م معدنها ،وأقـبح مـا ي ـون الـذهب
تذلك ،وإ ا سن بالسـبك ،و بُـدَّ للـذهب مـن معـدن ،ف وـافة السـام إىل
الرتاز غـ مفيـد ،ومـا طُلـب إ للقافيـةد( ،)1ويبـدو تـالم ابـن وتيـع منطقيـا
ومعقو ع ،ومع هذا فقد او بععهر دعليل هذه اإلوافة ،يقو الع ـزي:
دوالســام عــروق الــذهب ،وأوــافه إىل الرتــازا ألنَّ الرتــاز معــادن الــذهب
وتنوز اتاهليةد(.)2
ومن القوام ال ان قدها العلما بسبب اج البها ما جا م لياق قوله:
جمْرَ واحلَدِيدَ األعادي دُونَهُ قَــــعْـــــــــرَ لُـــ َّـــــرِ األَهْـــوَازِ
دَقْعَرُ الـ َ
فهذا ابن عباد ني ان قد ا يار روي هذا النص وأورد مطلعه قا  :د ـى
إذا ام دَّ به النَّفَس قا - :وأورد البي  -وهذا الس ر إذا جُمع بينه والزني
واألزاذ فيما دقدَّم من شعره متَّ له األمـرد( ،)3وهـو نقـد لـا ر مـن الصـا ب،
يع فيه إىل هـذه القـوام الـ دـرد م شـعر أبـي الطيـب إلقامـة القافيـة بسـبب
صعوب ها ،دون أن ي ون ورا ها تب معنى ،بل إن الو يد يعقب على البيـ
لا راع بقوله :دلي ه ي يقل هذا املصراع وعليَّ ُغرْمهد( ،)4على الـرغر مـن أنـه
دراجع عن ذلك تمالية رمبا أدرتها ،ويسـ دعي طـه سـني هـذا البيـ معقبـاع
( )1املنص  ،ابن وتيع.33/2 :
()2ال بيان ،الع زي ،179/2 :وانظر :شرح ديوان امل ن  ،الزقوقي.287/2 :
( )3ال ع ـ عــن مســاوئ شــعر امل ــن  ،ابــن عبــاد ،73 :والزنــي واألزاذ نوعــان مــن
ال مر ،وردا م قصيدده الذالية عند قوله:
ف ينه سِبَ األلنَّة ُلوةع
()4الفسر ،ابن جت .215/2 :احلاشية .2
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أو ظــنَّــها الــبَــرْنــــــــيَّ وايزاذا

عليه بقوله :دفلو القافية وحت مها م العاعر وام ناعهـا عليـه مـا ا ـاج هـذا
البي إىل ل ر األهوازد(.)1
وأر أن العاعر قد وف م ا يار األهواز ول رها م هذا البي  ،وذلك
ألمــرينا األو  :أنهــا بلــد أعجمــي يعرفــه املمــدوح ،ورمبــا ــنَّ إليــه ،فهــي
د نال ب معه ومع أصله وان مائـه ،بـل إن املعـاف قبلـها وهـو السـ ر أعجمـي
أيعا ،فلعل أبـا الطيـب أراد إبهـار املمـدوح بهـذا الرتتيـب ،الثـاني :أنَّ ت ـب
ال اري والبلدان( )2دذتر أنَّ هذا البلد اشُهر قدميا بالسـ ر ،وأن أجـوده فيهـا،
وهـو مــا زعـل ا يــاره ذـذا النــوع مــن الطعـام م هــذه الـبالد بالــذاد يعــي
مجالية على الصورة الفنية املرلومة م هذا البي .
تمــا أنَّ ا يــار لـ ر األهــواز جــا م ســقاع مــع ا يــار اتمــر واحلديــدا إذ
اتــامع بينهمــا صــفة القعــر ،فالعــاعر يــل إىل هيئــة انــدفاعٍ شــهيةٍ قوي ـةٍ م
افرتاس العي أو أتله بعرالة مع مفارقة بيِّنة ،فقعر احلديد الصلب واتمـر
احلارق تنايةٌ عن احلقـد العـديد مـع اتـش العـديد عـن إظهـاره ،فهـو دعـذيبٌ
شديدٌ للذاد ،أما قعر ل ر األهواز اذ امل هعر بني األلـنان ،فهـو تنايـةٌ
عــن ال لــذذ العــديد بيطيــب شــي ٍ ــا ٍ م دع ـةٍ ولــالمة صــدرٍ ورفاهي ـةٍ مــن
احلياة ،و تفى ما م هـذا مـن مفار قـةٍ قويـةٍ دقيقـةٍ رائعـة! هنالـك مـن يُطعِـر
قده و وفه وجُبنه مرارةع وهُل ةع باندفاع ،وهو م الـة تبـ قادلـة! وهنـاك
من يُطعِـر أمانـه ولـروره وشـجاع ه لـذةع وان عـا ً بالسـالمة بانـدفاع ،وهـو م
الة إعالنٍ لالنعراح بان عارٍ ودعا !

( )1مع امل ن  ،طه سني.136 :
()2انظر :معجر البلدان ،احلموي ،285/1 :مسالك األبصار ،العدوي.422/3 :
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ثر إني أر أي د ل أو الـ دعا م هـذه القافيـة ،و أجـد أنهـا هـي
من ال دعى املعنى وإ ا املعنى هو من ال دعاها ،فالعاعر تان م لياق الثنـا
علــى املمــدوح ودعــداد بع ـ صــفاده ،وهــو هنــا ي ع ـ عــن ســد أعدائــه
وغيظهر منه بسبب هذه الصفاد ،وهو هنا يبالا م إظهـار غـيظهر إىل درجـة
عمــدوا فيهــا إىل قعــر اتمــر واحلديــد قــدا و نقــا و ســدا ،يفعلــون ذلــك
مُ ـرَهني مــن شــدة مــا يــرون منــه ويســمعون عنــه ،تمــا يقعــر غ هــر ل ـ ر
األهواز الذي بلا الغاية م اتودة ،وهو جب ـارٌ م لـذذ بـه ،وهـي صـورة بديعـة
ال دع القافية الع س.
وأ ر بهـذا النمـوذج الـذي وقـ عنـده العـراح طـويال ،وادهـر بععـهر
امل ن ب ل القافية فيه ،وبنا د لة البي دبعاع ذا ،وهو قوله:
فََصَدَّ للغَيثِ أَهلُ احلِجَازِ
للَّه الرت ُ بعدَ وَهْـنٍ بِنَجْـــدٍ
إذ رأ بععهر أنَّ العاعر مـا ا ـار احلجـاز إ للقافيـة ،بـل إنـه ي يصـا
هذه الد لة إ ليس خدم احلجاز قافية ذا ،م ني دافع عنـه بععـهر ،ورأ
أنَّ إيثار احلجاز دون غ ه من البالد له د ل ه اخلاصة ،وينبغي أن أعرض قبـل
هذا مـا يقولـه العـاعر نفسـه عـن هـذه القافيـة فيمـا يرويـه ابـن جـت ،ودعقيبـه
عليه ،يقـو صـا ب الفسـر :دقـا  :وإ ـا صصـ ُ أهـل احلجـاز ألنَّ فـيهر
طمعا ،وي أتع أنا هذا منه ،ف ن ي ن األمر تما ُ ي عنه وإ فالذي قاده
إليه القافيةد( ،)1ثر يورد ابن جت أبياداع دالية منها:

()1الفسر ،ابن جت.211/2 :
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()1

حبيث يدعو عامرٌ مسعودا
ويعقـب عليهــا بقولـه :دوي يــرد رجلـني م احلقيقــة ،الـر أ ــدهما عــامر
واي ــر مســـعود ،وإ ـــا أراد :حبيـــث يـــدعو الرجـــل صـــا به ،فجـــا بعـــامر
ومســعود ،ولــو تانــ القافيــة نونيـــة تــاز أن يقــو ( :حبيـــث يــدعو عـــامرٌ
لعْدانا) ،وتذلك لو تان ميمية تاز أن يقو ( :حبيـث يـدعو عـامرٌ يمـا)،
َ
وهــذا وال ـعٌ م أشــعارهر ،وإن تــان احمل ــي عنــه قــا فهــو أوىل بــين ي ــون
أرادهد(.)2
وأر أنَّ ابن جت تان او م هذا ال عقيب أن يظهر مبوق املنص من
هذه القافية ،ل نه أ ف م ذلك نوعا ماا وبدا م حيـفاع للعـاعر مـدافعاع عنـها
ألنه ي ي ع عن رأيه اخلاص م دسويا العاعر إن تان ثاب اع عنه ،فح ـى إن
قا امل ن ذلك فما رأيك أن ؟ وهل يلفم مـن تونـه أفصـح عـن قصـده ذـذه
الد لــة أن ي ــون البي ـ لــليماع د ل ـ فيــه؟ وهــل البي ـ الــذي جــا بــه
ال عــهاداع علــى لــعة ال ـ عما العــرب م القافيــة يصــدق هنــا؟ لقــد اعــرتض
الو يد علـى هـذا القيـاس ،م سـائالع :مـا الـذي يـد علـى أنـه ي يـرد رجلـني
بيعينهمــا؟ ومهتــداع أنَّ ا مــا قصــد الراجــف لــرجلني بهــذه األتــا اوــر
ومنطقي ،بل إنه دطري يعبه معاني القـوما ألنَّ الرجـل قـا هـذه األبيـاد م
قوم يعرفون ماله ،ويعرفون الراعينيد(.)3
()1ورد -مــع ثالثــة أ ــر

 -بــال نســبة م :املخصــص ،ابــن لــيده ،96/14 :دــاج

العروس ،الفبيدي( :بوز) ،دهذيب اللغة ،األزهري ،213/7 :وشرح أبيـاد إصـالح
املنط  ،الس ام ،135 :لسان العرب ،ابن منظور ( :وز)( ،لنر).
()2الفسر ،ابن جت.212 ،211/2 :
()3املرجع الساب  .212/2 :احلاشية .1
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ومهمــا ي ــن فقــد وق ـ العــراح بعــد ابــن جــت مواقـ م باينــة مــن هــذه
القافية ،ففريـ ي يقبـل هـذا ال عليـل ،وقـرر أنـه لـبب ذـذا ا يـار غـ
اإلديان بالقافية ،يقو األصفهاني :دوذتر احلجاز ألجـل القافيـة ،تمـا أنَّ أبـا
ام يث وص الظبية فقا :
()1
تالظبيةِ األَدْ مَا ِ صاف ْ فاردع ْ زهـرَ العَرارِ الغ َّ والـجثـجاثا
ألنَّ الظبيــة حتســن عليــه دون لــائر األععــاب ،بــل
فــذتر اتثجــا
للقافيةد(.)2
وهذا البي ألبي ام ان قده تث مـن العلمـا للسـبب نفسـه( ،)3وإىل أبعـد
من هذا ذهب ابن املس وم الذي رأ أنَّ دتال لفظي (جند) و(احلجاز) الـ عانة
و عو ،والذي قرأده أنه مد ه بدمع د( ،)4وتينه يع إىل املفارقة بني امل ـان
الذي ألقي فيه النص وبني هـذه البلـدان ،و أر م ذلـك إشـ ا  ،ألنَّ هـذا
البي تان ومن املعهد األو الذي ي حد فيه عن ليفه ،وي ي ن العـاعر
م لياق هذا املعهد حمصوراع م م ان معني ،ودبعه طـه سـني الـذي قـا عـن
البي  :دفلو أنه حم اج إىل أن يقير بي ه على احلجـاز ملـا ذتـر جنـدا ،وملـا نظـر
البي تلهد(.)5

()1ديوانه.168/1 :
()2الواوح م مع الد شعر امل ن  ،األصفهاني.75 :
()3انظـــر :نقـــد العـــعر ،قدامـــة ،88 :ت ـ ـاب الصـــناع ني ،العسـ ـ ري ،450 :لـــر
الفصا ة ،ابن لنان ،154 :املوشح م مآ ذ العلما على الععرا  ،املرزباني.401 :
()4النظام ،ابن املس وم.158/9 :
( )5مع امل ن  ،طه سني.136 :
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وفري ٌ ثانٍ سك بهذا ال عليل املروي عن أبي الطيب ،مهتدين أنه منطقي
م إيثار احلجاز دون غ ها ،وهو ما اعرتض عليه الو يـد بقولـه :دوقـو مـن
قـا  :إنَّ أهـل احلجـاز فـيهر طمـع ،ففـي تـل العـرب طمـع ،أدظـن أهـل جنــد
واليمن ليس فيهر طمع؟د(.)1
م ني نقل فريـ ٌثالـثٌ ا مـالي ابـن جـت دون إوـافة شـي جديـد(،)2
و او فري ٌ رابعٌ أن يبحث عن مجاليةٍ أ ر من هذا ا يـار ،فـابن بسـام
ير أنهر درأوه م جنـد وهـو مردفـع عـن احلجـازا لـذلك صـها بالـذترد(،)3
وأميل إىل رأي أبي العال الذي قا  :دو سَّن ذتر احلجاز م هذا املووع ألنَّ
املطر يقل فيه ،و ي ون تيمطار العام والعراقد( ،)4ومثله الو يد الـذي قـا
معقب ـاع علــى دفس ـ ابــن جــت :دول ــن زــوز أن ي ــون صَّــهر حلــاج هر إىل
الغيثا ألنَّ بالدهر قليلة املا  ،أو دصدق الزوق م أروـهر ،فـ ذا رأوا برقـاع
أيقنوا بالغيثد(، )5ودبعهر ابـن معقـل الـذي اعـرتض علـى مـا ذتـره ابـن جـت
فقا  :دإنه قد منع أن ي ون ثرَّ وجهٌ ثالثٌ يُحمل عليه قوله( :أهل احلجـاز)،
وفرَّ مما معنى له إ مثله ..واملعنى ب لك اللفظة أظهر مـن أن تفـى علـى مَـن
له أدنى نظر ،وذلك أنَّ احلجاز بالد شديدة احلر ،قليلة املطر ،جمـاورة لنجـد،
فلما للَّ الرت السي بليل أومـ  ،فظـن أهـل احلجـاز أنـه بـرق ،والـزق
مظنة الغيث ،ف صدوا لهد(.)6
()1الفسر ،ابن جت .212/2 :احلاشية .3
( )2انظر :ال بيان ،الع زي ،177/2 :شرح ديوان امل ن  ،الزقوقي.286/2 :
( )3لرقاد امل ن  ،ابن بسام.52 :
( )4الالمع العفيفي ،املعري.585/2 :
()5الفسر ،ابن جت .212/2 :احلاشية .3
( )6املآ ذ ،ابن معقل.122/1 :
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وأر أنَّ قــو هــذا الفري ـ األ ـ أقربهــا إىل الصــحة واإلقنــاعا وذلــك
أللباب ،منها أنَّ ما ذتروه ي ف دارتيا مع ما هو معروف عن مناخ احلجـاز،
ثر إن ذترها مع جند م لياق وا د من ال نالب ومراعاة النظ الـذي دعـارف
عليه البالغيون ،أو إىل هذا أنَّ العاعر تان م لياق ا ف خار بسيفه ،ومـا
ي ميف به من أوصاف الـ ثنائية ،وطاملـا أتـد علـى شـدة بريقـه وملعانـه ،م هـذا
النص وم نصوصه األ ر  ،وهو هنا يبلـا الـذروة ـني يصـون هـذه الد لـة
ينقصها اخليا اتميل واملبالغة املقبولة.
الطريفة ،ال
ثر ما املـانع ـني د ـوفر هـذه اخلصـائص للحجـاز ولغ هـا مـن البلـدان أن
ت ار العاعر منها ما ق لـه انسـجام الـوزن ودنـاغر اإليقـاع ،ولعـل هـذا مـا
تان يقصـده ال نـدي م دعقيبـه علـى البيـ ـني قـا  :دو ـصَّ احلجـاز دون
البالد ألنَّ القافيـة دوجبـه ،و سَّـنه أيعـاع تـون املطـر يقـل بـه ،ولـيس تالعـام
وغ ه من البالد ال ث ة املطرد(.)1
أو إىل هذا أنَّ العراح ني يقفـون عنـد هـذا البيـ يس حعـرون أبيادـاع
شبيهة مبا دعمَّنه من د لة ،تقو العاعر:
()2
بالسحَابِ العاما
ُبعرُ َّ
حلجَازِ حلاجةٍ إ ي ِّ
ما للَّه أهلُ ا ِ
وقو اي ر:
()3
إذا أُوقِددْ نارُها بالعــــــراق أوا َ الـحِـجـازَ لَــنا نارِهــا
()1الصفوة ،ال ندي.409/1 :
( )2البي لعثمان الوائلي ،انظر :ال بيان ،الع ـزي ،177/2 :املنصـ  ،ابـن وتيـع:
 ،34/2شرح ديـوان امل ـن  ،الزقـوقي ،286/2 :وروايـة العـطر الثـاني م املنصـ :
(إ َدبَعَّر بالسحاب العامُ).
( )3البي ـان لعلـي بــن اتهـر يصـ قبـة امل وتـل ،انظــر :ال بيـان ،الع ــزي،177/2 :
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ويـرون أن أبــا الطيــب أ ــذ املعنــى أو نقلــه مــن هــه  ،ومهمــا ي ــن ف ـ نَّ
الالف فيها هو ا يارهر للحجاز دون غ ها من البلدان ،وتينَّ هذه الد لـة
مقرونـة بــبالد احلجــاز دائمــا ،إذ د ــون أ ـد البلــدين املــذتورين فيهــا ،مــع أنَّ
اجة العاعرين إىل لفظة (احلجاز) أقل من اجـة امل ـن ذـا ،ألنهـا عنـدهر
م نالــبة مــع الــوزن فقــط ،م ــني هــي عنــد امل ــن دنســجر مــع وزن القافيــة
ورويها.
لقد واجه ْ قوام هذا النص ان قـاداد تـث ة ،تغـ ه مـن النصـوص الـ
ت ار ذا أصـحابها قـوام صـعبة ،ممـا زعـل الناقـد أتثـر ـذراع مـن قبـو دلـك
القوام ،وأتثر ش اع م اجة القافيـة للمعنـى ،غـ أن الوقـوف عنـد النمـاذج
ي ع عن دوفي أبي الطيب إمجـا م ا يـار هـذه القـوام ،وقبـل ذلـك م
ل حبر النص ورويه ،فجا م ميفاع م ديوانه ت ميف ذلك السـي الـذي دصـدَّر
معهدُه هذا النصَّ البديع.

*

*

*

الولاطة ،اترجاني ،240 :زهر ايداب ،احلصـري ،180/1 :لـرقاد امل ـن  ،ابـن
بسام.52 :
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الـخـــاتـمــة:

لع هذه الدرالة إىل ال ناه بع

اتمالياد ال تان جب بئـة م هـذا

النص الفريـد لعـاعر العربيـة أبـي الطيـب امل ـن  ،هـذا الـنص الـذي قصَّـر فيـه
العلمـا عـن ات عـاف مــا فيـه مـن إبـداع ومجــا م الر يـة وال عـ يل ،يــث
وقف الدرالة على أبرز مفاصل الـنص ،حمـاورةع ألفاظـه ومعانيـه ،ومفصـحاع
عن مد انسجام بنائه ،ومجالياد صوره ،ودنـاغر إيقاعـه ،م حماولـة جـادة
لل ع ـ عــن طريقــة أبــي الطيــب م بنــا معــاهده وصــياغة د

دــه ورلــر

لو اده.
وبعد هذه الر لة املادعة مع زائية أبي الطيب ،ووقـوف طويـل عنـد أبيادهـا
وما محل ه من د

د وصور ،رج الدرالة مبجموعة مـن الن ـائل ،تـان

من أبرزها:
 - 1علــى الــرغر مــن شــهرة أبــي الطيــب امل ــن  ،و لــود نصوصــه،
وبلوغهــا ايفــاق ،وتثــرة الدرالــاد ولــه ،ــى تانــ أتثــر النصــوص
ال هدافاع من قبل البا ثني والدارلني قدميا و ديثا ،إ أنَّ هـذا تلـه ي يعـفع
ذــذه الفائيــة أن دنــا

قهــا مــن العنايــة وا ه مــام ،ولعــل أهــر ألــباب هــذا

اإلغفا صعوبة القافية ال بنـى الـنص عليهـا ،فهـي الو يـدة م ديوانـه علـى
هذا احلرف ،إوافة إىل عـدم شـهرة املمـدوح األعجمـي ،أو ل ونـه ي ميد ـه
إ بهذا النص.
 - 2ش ـ َّل أبــو الطيــب نصــه مــن معــهدين ،تــان األو

اص ـاع بســيفه

امل فرد ،وما يف به من قوة ومعا وبري  ،وجا اي ـر مسـبغاع علـى املمـدوح
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أصــناف الثنــا  ،وقــد أودع العــاعر م تــل معــهد مــن األلفــاظ والــد

د

والصور ما ينسجر مع مقصوده وف رده ور ي ه.
 - 3ي ي ن مفاجئاع إبداع امل ن م اف اح هذه الفائيـة ،إذ أبهـر وأدهـ
منذ حلظادها األوىل ،لفظاع وأللوباع ،وصياغة وصورة ،وتان مطلعـه فيهـا مـن
ا ل هال د البديعة ال دلف األنظار ،وأتد الوقـوفُ عنـده الصـلةَ الوثيقـةَ
بينه وما دعمَّنه النص من إشادة بسيفه وثنا على ممدو ه.
 - 4ال طاع أبـو الطيـب تعاددـه أن ي ـون الـ ثنا ً م روجـه وللصـه،
فقد انساب الد

د طبعاع وب لقائية دون أن يععر امل لقي معهـا بـيي نـوع مـن

أنواع ال ل  ،ى وجد نفسـه ين قـل مـن معـهد وصـ السـي إىل الف ـرة
الرئيسـة دون أن يعـعر ،لــو امـا هــذا الـ خلص ،وإبــداع هـذا ا ن قــا ،
ومن ال صياغة د لة طريفة دربط بني املعهدين بيقو الروابط.
 - 5جا اخل ام م نالباع مع ما دعمَّن ه ر يـة العـاعر م الـنص مـن معـاني
املديح وصفاد الثنـا  ،مهذنـاع بان هائـه ،وملخصـاع لف ردـه الرئيسـة ،ومعـ مالع
على نوعٍ من احل مة ال دومئ إىل ال حقاق املمدوح ملا قيل فيه مـن إشـاداد
وأوصاف.
 - 6ي دسلر مفاصل النص الثالثة :املطلع وال خلص واخل ام من لـهام
نقد وجهها بع

العلما إليها ،ولعل أهر ما قيل فيهـا الـ خدام األعجمـي،

وفساد املعنى ،وطغيـان شخصـي ه علـى شخصـية املمـدوح واع ـداده بنفسـه م
مــواطن غـ منالــبة ،وأبانـ الدرالــة عــن وــع بعـ

هــذه ا ن قــاداد،

ود لفها ،وعدم القناعة بصح ها.
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 - 7أبدع العاعر م ا يار ألفاظ نصـه ،فجـا د م نالـبة مـع د

دهـا،

ومنســجمة مــع إيقاعهــا ،ومــع أنــه عمــد إىل ال ـ خدام الغريــب واألعجمــي
والعامي م هذه الفائية إ أن أبا الطيب ن من دوظي تل ذلـك فيمـا تـدم
الد لة ويقوي املعنى ويسهر م ات ما الصورة الفنية ،على الرغر مما واجه ه
بع

األلفاظ من نقد وعي أمام ال حليل اتمالي.
 - 8تعف الدرالة عن اد ا العاعر على الصـور الفنيـة بعـ ل بـارز،
اصة ال عبيه الذي فـاض بـه الـنص ،وعـوَّ عليـه أبـو الطيـب تـث اع م رلـر

لو اده ،وقبل ذلك م اف ا ه والـ هالله ،تمـا اع مـد علـى ا لـ عارة الـ
أدد دوراع بارزا اانب ال عبيه م ديتيد تل ما يرفـع مـن شـين املمـدوح ويعلـي
م ان ه.
 - 9ولعــل أهــر مــا مي ــن مال ظ ــه م هــذه الصــور الفنيــة أنهــا عمق ـ
د

د املديح ،تما يف معظمها باتدة وا ب ار ،إوافة إىل ما فيها من دقـة

الصــياغة ،و ــرص العــاعر علــى ا يــار م ونادهــا وأطرافهــا بدقــة ،فجــا د
طريفة بديعة ،مرتابطة غ م نافرة ،مل تل منها صـفة مـن صـفاد املـديح،
ش ل مبجموعها ر ية العاعر جتاه ليفه وممدو ه.
 - 10أتــدد الدرالــة دوفي ـ العــاعر إمجــا م حبــره الــذي ا ــاره،
ورويه النـادر الـذي ميـف هـذا الـنص وألـهر م دفـرده ،أمـا قوافيـه ،فقـد جـا
معظمها م مووعه املنالب ،دون د لـ أو الـ دعا تمـا رآه بعـ
بل تان حتمل قيمة د لية ومجالية دظهر إ بعد ديمل.
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النقـاد،

هذا وأمحد اهلل  على دوفيقه وديييده ،فله احلمد أو وآ را ،ومـا
تان م هذه الدرالـة مـن صـواب فب وفيقـه ،ومـا تـان مـن دقصـ فمـت ومـن
العيطان ،واحلمد هلل رب العاملني.

*

*

*
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 - 22ديـوان الـبحرتي ،حتقيـ  :تامـل الصـ م ،دار املعـارف ،القـاهرة ،الطبعــة
الثالثة( ،د.د).
 - 23ديوان ر بة بن العجاج ،دَحقيـ  :وليـام آلـورد ،بـرلني( ،د.ن)( ،د.ط)،
1903م.
 - 24ديوان تث عفة ،جَمـع وشـرح ودَحقيـ  :د .إ سـان عبـاس ،دار الثقافـة،
ب ود( ،د.ط)1391 ،هـ.
 - 25زهر ايداب وثَمر األلباب ،احلصري الق واني ،وبط وشـرح :د .يولـ
علي طويل ،دار ال ب العلمية ،ب ود ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.
 - 26لـــر الفصـــا ة ،ابـــن لـــنان اخلفـــاجي ،شـــرح ودصـــحيح :عبـــد امل عـــا
الصعيدي ،م بة مُحمَّد علي صبيح وأو ده ،األزهر( ،د.ط)1389 ،هـ.
 - 27لرقاد امل ن ومع ل معانيه ،ابن بسام النحوي ،دَحقيـ  :حممـد الطـاهر
بن عاشور ،الدار ال ونسية للنعر ،دونس1970 ،م.
 - 28شرح أبياد إصالح املنط  ،الس ام ،حتقي  :يالني السواس ،مرتف مجعة
املاجد للثقافة والرتا  ،دبي ،الطبعة األوىل1412 ،هـ.
 - 29شرح املفصل للفجبعري ،ابن يعـي  ،دقـدير :إميـل يعقـوب ،دار ال ـب
العلمية ،ب ود ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
 - 30شرح الوا دي ،أبو احلسن الوا ـدي ،دَحقيـ  :عمـر فـاروق الطبـاع ،دار
األرقر ،ب ود( ،د.ط)( ،د.د).
 - 31شرح ديوان احلمالة ،أبو علي املرزوقي ،دَحقي  :أمحد أمني وعبد السالم
هارون ،لَجنة ال يلي والرتجَمة والنعر ،القاهرة( ،د.ط)1371 ،هـ.
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 - 32شــرح ديــوان امل ــن  ،الزقــوقي ،دار ال ــاب العربــي ،ب ـ ود( ،د.ط)،
1407هـ.
 - 33شرح عقود اتمان ،السـيوطي ،مطبعـة مصـطفى احللـ وأو ده ،مصـر،
(د.ط)1358 ،هـ.
 - 34شرح مع ل شعر امل ن  ،أبـو احلسـن ابـن لـيده ،حتقيـ  :مصـطفى السـقا
و امد عبداحلميد ،دار ال ب املصرية ،القاهرة( ،د.ط)( ،د.د).
 - 35الصبح املن عن يثية امل ن  ،يول البديعي ،دَحقيـ  :مصـطفى السـقا
وآ رين ،دار املعارف ،القاهرة ،الطبعة الثالثة( ،د.د).
 - 36الصفوة م معاني شعر امل ن وشر ه ،أبو اليمن ال ندي ،دَحقي  :عبد اهلل
الفالح ،النادي األدبي بالرياض ،الطبعة األوىل1430 ،هـ.
 - 37الطراز امل عمن أللرار البالغة وعلوم قائ اإلعجاز ،يَحيـى بـن َمـفة
العلــوي ،مراجعــة ووــبط ودــدقي  :جَماعــة مــن العلمــا  ،م بــة املعــارف ،الريــاض،
(د.ط)1400 ،هـ.
 - 38عل ر البيان :درالة دارتية فنية م أصو البالغة العربية ،د .بدوي طبانة،
م بة األجنلو املصرية ،القاهرة ،الطبعة الثالثة1397 ،هـ.
 - 39علر الد لة ،أمحد جب ار عمر ،عاي ال ـب ،القـاهرة ،الطبعـة اخلامسـة،
1995م.
 - 40العمدة م مَحالن العـعر وآدابـه ونقـده ،ابـن رشـي الق وانـي ،دَحقيـ :
مُحمَّد مُحيي الدين عبد احلميد ،دار اتيل ،ب ود ،الطبعة اخلامسة1401 ،هـ.
 - 41عيــار العــعر ،ابــن طباطبــا العلــوي ،مراجعــة :نعــير زرزور ،دار ال ــب
العلمية ،ب ود ،الطبعة األوىل1402 ،هـ.

جملة العلوم العربية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

375

 - 42الفـ ح علــى أبــي الفـ ح ،ابــن فورجــة الزوجــردي  ،دَحقيـ  :عبــد ال ــرير
الدجيلي ،وزارة اإلعالم العراقية ،بغداد( ،د.ط)1974 ،م.
 - 43الفَـسْـر ،ابن جت ،دَحقي  :د .روا رجب ،دار الينـابيع ،دمعـ  ،الطبعـة
األوىل2004 ،م.
 - 44ت اب الصناع ني ،أبو هال العس ري ،دَحقيـ ووـبط :د .مفيـد قميحـة،
دار الباز للطباعة والنعر ،ب ود ،الطبعة األوىل1401 ،هـ.
 - 45ت اب القوام ،األ ف  ،دَحقي  :أمحد النفاخ ،م بة اخلاجني ،القاهرة،
الطبعة األوىل1390 ،هـ.
 - 46ال ــاب ،لــيبويه ،دَحقيـ  :عبــد الســالم هــارون ،اذيئــة املصــرية العامــة،
القاهرة( ،د.ط)1397 ،هـ.
 - 47ال عـــاف عـــن قـــائ ال نفيـــل وعيـــون األقاويـــل م وجـــوه ال يويـــل،
الفمَخعــري ،دَحقيــ  :ليــل مــيمون شــيحا ،دار املعرفــة ،بــ ود ،الطبعــة الثانيــة،
1426هـ.
 - 48ال ع عن مساوئ شعر امل ن  ،الصا ب بن عباد ،حتقي  :حممد سـن
آ يالني ،م بة النهعة ،بغداد ،الطبعة األوىل1385 ،هـ.
 - 49الالمع العفيفي ،أبو العال املعري ،دَحقي  :مُحمَّد لـعيد املولـوي ،مرتـف
امللك فيصل للبحو والدرالاد اإللالمية ،الرياض ،الطبعة األوىل1429 ،هـ.
 - 50لسان العرب ،ابن منظور ،دار صادر ،ب ود ،الطبعة األوىل2000 ،م.
 - 51املآ ذ على شراح ديوان أبي الطيب امل ن  ،ابن معقل األزدي ،دَحقي  :د.
عبد العفيف املانع ،مرتف امللك فيصـل للبحـو والدرالـاد اإللـالمية ،الطبعـة الثانيـة،
1424هـ.
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 - 52امل ن واملع لة اللغوية ،صا ب أبو جناح ،جملة املورد ،االـد السـادس،
العدد الثالث ،بغداد1977 ،م.
 - 53املثل السائر م أدب ال ادب والعـاعر ،ابـن األثـ  ،قدَّمـه وعلَّـ عليـه :د.
أمحد احلوم ود .بدوي طبانة ،دار نَهعة مصر ،القاهرة( ،د.ط)( ،د.د).
 - 54املخصص ،ابـن لـيده ،دَحقيـ  :ليـل إبـراهير جفـا  ،دار إ يـا الـرتا
العربي،ب ود ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.
 - 55مسالك األبصار م ممالك األمصار ،شهاب الدين العدوي ،اامع الثقام،
أبوظ  ،الطبعة األوىل1423 ،هـ.
 - 56مــع امل ــن  ،طــه ســني ،مهلســة هنــداوي لل علــير والثقافــة ،القــاهرة،
(د.ط)( ،د.د).
 - 57معجف أمحد ،املنسوب ألبي العال املعري ،دَحقيـ  :د .عبـد اايـد ديـاب،
دار املعارف ،القاهرة( ،د.ط)( ،د.د).
 - 58معجر البلدان ،ياقود احلموي ،دار صادر ،ب ود( ،د.ط)( ،د.د).
 - 59معجر اتير ،أبو عمرو العيباني ،حتقي  :إبراهير األبياري ،اذيئـة العامـة
لعهون املطابع األم ية ،القاهرة1394 ،هـ.
 - 60املعجر الععري عند افظ إبراهير ،أمحـد طـاهر سـنني ،جملـة فصـو ،
العدد الثاني1983 ،م.
 - 61املعــرَّب مــن ال ــالم األعجمــي ،اتــواليقي ،دار القلــر ،ب ـ ود ،الطبعــة
األوىل1990 ،م.
 - 62مقــاييس اللغــة ،ابــن فــارس ،حتقي ـ  :عبــد الســالم هــارون ،دار الف ــر،
القاهرة1399 ،هـ.
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 - 63املم ـع ال ـب م ال صـري  ،ابـن عصــفور ،م بـة لبنـان ،بـ ود ،الطبعــة
األوىل 1996م.
 - 64من ألرار اللغة ،إبراهير أنيس ،م بـة األجنلـو املصـرية ،القـاهرة ،الطبعـة
السادلة1978 ،م.
 - 65املنص للسارق واملسروق منه م إظهار لرقاد أبـي الطيـب امل ـن  ،ابـن
وتيع ال نِّيسي ،دَحقي  :د .مُحمَّـد يولـ نَجـر ،دار صـادر ،بـ ود ،الطبعـة األوىل،
1412هـ.
 - 66منهاج البلغا ولراج األدبا  ،ازم القرطاجت ،دَحقيـ  :مُحمَّـد احلبيـب
بن اخلوجة ،دار الغرب اإللالمي ،ب ود ،الطبعة الثالثة1986 ،م.
 - 67املوازنة بني شعر أبي دَمَّام والبحرتي ،أبو القالر ايمدي ،دَحقيـ  :السـيد
أمحد صقر ،دار املعارف ،مصر ،الطبعة الثانية1972 ،م.
 - 68موليقى الععر ،د .إبراهير أنيس ،م بة األجنلو املصرية ،القاهرة ،الطبعـة
الثالثة1965 ،م.
 - 69املوشح م مآ ذ العلما على الععرا  ،املرزباني ،وق على طبعه :مُحب
الدين اخلطيب ،املطبعة السلفية ،القاهرة ،الطبعة الثانية1385 ،هـ.
 - 70املووح م شرح شعر أبي الطيب امل ن  ،أبو زتريا ال زيفي ،حتقي  :ل
رشيد نعمان ،دار العهون الثقافية العامة ،بغداد2000 ،م.
 - 71النظام م شرح شعر امل ن وأبي دَمَّام ،ابن املس وم ،دَحقي  :ل رشيد
نعمان ،وزارة الثقافة ،بغداد ،الطبعة األوىل2002 ،م.
 - 72نقــد العــعر ،قدامــة بــن جعفــر ،دَحقيــ ودعليــ  :د .مُحمَّــد عبــد املــنعر
فاجي ،دار ال ب العلمية ،ب ود( ،د.ط)( ،د.د).
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 - 73الواوح م مع الد شعر امل ن  ،أبو القالر األصفهاني ،دَحقي  :مُحمَّد
ابن عاشور ،الدار ال ونسية للنعر ،دونس ،املهلسة الوطنية لل اب ،اتفائـر( ،د.ط)،
1968م.
 - 74الــوافِي بِمعرفــة القــوافِي ،أبــو العبــاس األندلســي ،دَحقيـ د .نَجــاة نــولي،
اإلدارة العامة للثقافة والنعر بِجامعة اإلمام مُحمَّد بن لعود اإللالمية ،الرياض ،الطبعة
األوىل1418 ،هـ.
 - 75الولاطة بني امل ن و صومه ،علي اترجاني ،دَحقي وشرح :مُحمَّد أبو
الفعل إبراهير وعلي البجاوي ،امل بة العصرية ،ب ود( ،د.ط)( ،د.د).
 - 76ي يمة الدهر م مَحالن أهل العصر ،الثعال  ،دَحقي  :مُحمَّد مُحيي الدين
عبد احلميد ،دار الف ر ،ب ود ،الطبعة الثانية1392 ،هـ.

*

*

*
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Za'aeet Abi Attayeb:
A Study of the Vision and Formation
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Abstract:
The present study entitled “Za'aeet Abi Attayeb: study of vision and
formationg” seeks to show some of the beauty and distinctive features in Za'aeet
Abi Attayeb. This study of this great text, which doesn't get much attention from
scholars, aims to highlight the main aspects of formation and vision. It also
attempts to view what gives this text its distinction in which the poet forms a
very rare and challenging rhyme aiming to know his method in construction,
forming, vocabulary and imagery to create creative and exquisite semantic
constructions .
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ملخص الدراسة:
إن من أبرز الشعراء الذين فقدوا أبناءهم يف العصر اململوكي مجال الدين ابن نُباتة،
فقد فجعته األيام بفقد عدد كثري من أبنائه قارب الست ،عشةر ابنةا وهةذص مصةكب ،كة
وكارث ،تتابعت فصوهلا على الشاعر فكصبح قوله يف هذا األمر ذا بال فقد جرّب ما مل
جيرّبه غريص يف أبنائه من الفقد املستمر واحلزن املتزايد.
والبحث معين بدراس ،أبرز ما حيويه رثاء ابن نبات ،ألبنائه من الوجه ،األسةلوبك ،وقةد
أتى يف ثالث ،حماور هي:
- 1الوظكف ،االنفعالك.،
- 2املعجم.
 - 3التناظر بني املتكلم واملخاطب (بني الراثي واملرثي).

املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا
حممد وعلى آله وصحبه أمجعني  .وبعد...
فما أكثر الشعراء الذين فقدوا أبناءهم ورثوهم رثـاء رـرا ال ي يـ اد صـدا
يرن يف رسارع شداة األدبال ورواة الشعرال يروونها ويتـثثرون بهـاال ويبربـون
ملا فيها رن رعان شاجيةال ورن إيقاع رؤثر.
ورن أولئك الشعراء الذين عانوا فقد األبناء غري ررة مجاد الدين ابن نباتـة
شاعر املشرقال الـذ نثـر بءـاء علـيهمال وتـثثر ب قـدهم يف نصوصـه()1ال وي
غرابة يف ذلك فقد تعلّقت بهم آرالهال وشام فيهم بـروق الناابـةال وأرـي فـيهم
كي خري.
ورثاء األبناء غرض غائب عن الدرسال مل يُعرض لـه إي بءـالم عـامال ي
يربز خصائصهال وي يبني عن أساليبهال باستثناء منـاذ حمـدودة أذكـر رنهـا رـثال
ديوان اقرتاح القريح واجـرتاح ارـريح ألبـي علـي احلصـر الاـرير القريوانـي

()1يقود صالح الدين الص د عن دفن ابن نباتة زهاء ستة عشر رـن أبنائـه ":وأضـي
إىل نءد ال ران أنه مل يعش له ولدال فدفن فيما أظن قريبا رن ستة عشـر ولـداال كلـهم إذا
ترعرع وبلغ مخسا أو ستا أو سبعا يتوفّا اهلل تعاىلال فياد لذلك اآليم املربحةال ويرثيهم
باألشــعار الرائقــة الرقيقــة".الــوايف بالوفيــاال .صــالح الــدين الصــ د  .اعتنــاء هلمــوال
ريرت .312/1:دار النشر فرانـ شـتاينر1411.هــ 1991م .شـتوتاارال .أملانيـا.وانظر:أرري
شعراء املشرق ابن نباتـة .عمـر روسـى باشـا.249 :دار املعـارف .القـاهرة1963.م .وانظـر
أياا :جملة الرسالة.رقاد عنوانه(الشـءو يف شـعر ابـن نباتـة) د .حممـود رزق سـليم .رـن
سلسلة رقايال عنوانها (طرائ رن العصر اململوكي) العدد 1949 .1143 :838م.
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(ال488هـ)( )1يف رثاء ابنه عبد الاينال وقد كان رثاء ابـن نباتـة ألبنائـه ضـائعا
بني رراثيه للسالطني ولألرراء ولاريهمال فال ينتبه لهال فـثثرال دراسـته وإبـراز
أسلوبيا والوقوف على خصائصه.
إن فقـد ايبــن رــن أشــد األرــور تـثثريا يف أذهــان الشــعراء ووجــدانهم فقــد"
أمجــع الشــعراء علــى أن احلـ ن ل قــد الولــد ي يُدانيــه حـ ن"()2ال فقــد فــارقتهم
فلذاال أكبادهمال فنظموا نصوصهم رـدفوعني بعاط ـة جياشـةال وشـعور رلـؤ
احلسرة واألمل.
ويتناود البحث أبرز را يف نصوص ابن نباتة يف رثاء أبنائـهال وهـي الوظي ـة
اين عاليـــةال ثـــم يتبـــرق إىل دراســـة احلقـــي الـــديلي ـــذا الاـــرض الانـــائي
الوجــداني وذكــر أبــرز احلقــود الــواردة يف رثــاء ابــن نباتــةال ثــم ينتقــي إىل ذكــر
التناظر بني املتءلم واملخاطب يف هذا السـياق التخـاط الـذاتي .وهـذ األرـور
الثالثة هي أبرز را حيويه رثاء ابن نباتة ألبنائه.
وقد سبقين إىل النظر يف رثاء ابن نباتة ألبنائه نظرا سريعا باحثـان همـا عبـد
القادر بري وحارد كمالي رسءونيال فقد كتبا دراسة عنوانها "رثاء األويد بني
ابن نباتة املصر واخلاقاني الشروانيال دراسة رقارنة" نُشرال يف جملة إضـاءاال
()1نُشرال رقالة ربولة رن ثالثة أج اء للحبيب العواد بعنـوان "نظـام القصـيدة يف رثـاء
األبناء ضمن ديوان "اقرتاح القريح" ألبي احلسن القريواني (رساهمة يف إنشـائية األجنـاس
الشعرية)"ال يف جملة دراساتثندلسية (تـون))ال العـدد 36ال ديسـمرب 2006مال ص- 75
86ال والعـــدد 37ال ينـــاير 2007مال ص72- 51ال والعـــدد 38ال ديســـمرب 2007مال
.60- 35
( )2رثاء األبناء يف الشعر العربي إىل نهاية القرن اخلار) ا ار  .خميمر حييى.19:رءتبة
املنار .ط1401 .1هـ1981 .م.ال رقاء .األردن.
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رثاء األبناء يف شعر ابن نباتة املصر (ال 768هـ) رقاربة أسلوبية
د .رـحمد بن إبراهيم الدوخي

نقدية يف األدبني العربي وال ارسي()1ال يف السـنة السـابعةال يف العـدد السـادسال
ح يــران 2017م .وأتــى هثهمــا يف ( )23ص ـ حةال وكــان هثهمــا يف ص ـ
األدب املقارن فهمـا ي عنيـان باملقارنـة بـني رثـاء ابـن نباتـة العربـي ألويد ورثـاء
اخلاقاني ال ارسي لولد ال واعتمد الباحثان املنهج الوص التحليلي( )2ال ف ـي
عملهما يـذكران أبياتـا ألحـد الشـاعرين ويـذكران رـا يشـبهها للشـاعر اآلخـرال
فـــعندهما كمــا يــذكران "ربــدأ املشــابهة هــو األســاس"( )3ال ويــذكران أياــا رــا
اختل الشاعران فيـه( . )4وهثـي خمتلـ اختالفـا تارـا عـن هثهمـاال فلـي) فيـه
رقارنة بني شاعرين رن لسـانني خمـتل نيال وهـو هـث رنهاـه املـنهج األسـلوبي
الذ مل يلت ت له الباحثان .
وقد سـعيت يف هـذ األوراق إىل ايبتعـاد عـن الءـالم املءـرر يف اسـتخرا
اخلصائ ال وهو جهد بشر ي رناص فيه رن التقصري.

*

*

*

( )1وهي جملة تصدر عن كلية اآلداب ال ارسية واللااال األجنبية يف جارعة آزاد يف إيران.
()2انظر :املرجع السابق.40 :
()3املرجع السابق.41 :
()4انظر :املرجع السابق.43 :
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التمهيد:

إن املرثية رن أقرب األغـراض الشـعرية إىل حماكـاة أحـواد الـذاال الشـاجية
عرب خمتل العصور والثقافـاالال ألنهـا غـرض إذا كـان داخـي القصـيدة ارتـب
بباقي األغراضال وإذا استقي أصبح جنسا رن أجناس القصيدال ولذلك جعـي
ابن سالم ارمحي املرثية يف الببقاال لونا خاصا حني عقد بابـا خاصـا بــ(طبقة
أصحاب املراثي)()1ال فالشعراء الذين صصوا فيها كانوا شعراء رراث حمرتفني
كمتمم بن نُويرة واخلنساء.
جــاء رثــاء ابــن نباتــة( )2ألبنائــه يف ســبعة نصــوص رــا بــني قصــيدة تصــي إىل
( )56بيتاال ورا بني نت ة يف بيـتنيال وعنـد النظـر إىل نصـوص ابـن نباتـة يف رثـاء

()1انظـــر :طبقـــاال فحـــود الشـــعراء .ابـــن ســـالم ارمحـــي .قـــرأ وعلـــق عليـــه حممـــود
شاكر .213- 203/1:رببعـة املـدني .جـدةال وانظـر يف أهميـة الرثـاء :الصـناعتني .أبـو
هـالد العســءر  .ققيـق علــي حممـد الباــاو وحممـد أبــو ال اـي إبــراهيم .137:طبعــة
عيسى البابي احلل .دال.
( )2قبي البدء أورد تعري ا رـوج ا بالشـاعر ابـن نباتـةال هـو حممـد بـن حممـد بـن حممـد بـن
احلسن ارذاريال أبو بءرال حاري لواء الشعر يف زرانهال وأحـد الءتـاب املرتسـلني العلمـاء
باألدبال رولد ووفاته يف القاهرةال لـه ديـوان شـعر وكتـب رنهـا (سـرح العيـون يف شـرح
رسالة ابن زيدون) و(ربلع ال وائد) و(ساع املبوق) بينـه وبـني صـالح الـدين الصـ د
رراســالال كــثرية شــعرية ونثريــة .انظــر :الــوايف بالوفيــاال.311/1:تــذكرة النبيــه يف أيــام
املنصـــــور وبنيـــــه.ابن حبيـــــب .ققيـــــق حممـــــد حممـــــد أرـــــني.304/3:دار الءتـــــب
املصرية1976.م.الوفياال ابن رافع .ققيق عبد اربار زكار .11/2:وزارة الثقافة .درشق.
1975م .الدرر الءارنة يف أعيان املئة الثارنة :ابن حاـر العسـقالني.217/4:دار اريـي.
بــريوال .األعــالم .ال ركلــي .39- 38 :7:دار العلــم للماليــني .بــريوال لبنــان.ط.15
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أبنائه( )1أجد بروز ثالث ظـواهر أسـلوبية زيـ ة تسـم نصوصـه ببـابع خـاصال
وهي :
أوي:
الوظي ة اين عالية:
الوظي ة اين عالية :هي وظي ة "تعبر بص ة رباشرة عن روق املتءلم جتـا
رــا يتحــدث عنــهال وهــي تنـ ع إىل تقــديم انببــاع عــن ان عــاد رعــني صــادق أو
خادع"( .)2وهي إحد وظائ اللاة عند جاكبسون يف التحليي الشعر ال فهـو
يقسم وظائ اللاة إىل ست وظائ رن أهمها يف الدراسة األسلوبية الوظي ـة

2002م.
( )1سبقين إىل النظر يف رثاء ابن نباتة ألبنائه باحثان هما عبد القادر بريـ وحارـد كمـالي
رسءوني كتبا دراسة عنوانها "رثـاء األويد بـني ابـن نباتـة املصـر واخلاقـاني الشـروانيال
دراسة رقارنة" نُشـرال يف جملـة إضـاءاال نقديـةال يف السـنة السـابعةال يف العـدد السـادسال
ح يران 2017م .وأتى هثهما يف ( )23ص حةال وهثهما كان يف صـ

األدب املقـارن

فهما يعنيان باملقارنة بني رثاء ابن نباتة العربي ألويد ورثاء اخلاقـاني ال ارسـيال واعتمـد
الباحثان املنهج الوص التحليلـي – كمـا يـذكران – ص  .40فهمـا يـذكران ابياتـا ألحـد
الشاعرين ويذكران رـا يشـبهها للشـاعر اآلخـر فــعندهما كمـا يـذكران "ربـدأ املشـابهة هـو
األسـاس" ص41ال ويـذكران أياـا رــا اختل ـا فيـه .ص .43وهثــي خمتلـ اارـا عنهمــاال
فلي) فيه رقارنة بني شاعرين رن لسانني خمتل نيال وهو يقوم على املنهج األسلوبي الـذ
مل يلت ت له الباحثان
()2قاايا الشِّعريَّة .روران ياكبسون .28:ترمجة :حممَّد الـولي وربـارح حنـون .ط .1دار
توبقاد للنَّشر .الدَّار البيااء .املارب1988 .م.
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اين عاليـــة(.)1وهـــي يف رثـــاء ايبـــن تتحقـــق املـــة رـــن األدواال وامل ـــرداال
والرتاكيب اليت ي تءون غايتها اإلخبارال بي غايتها التعبري عـن نـوع رـن أنـواع
اين عادال كالتث ّف والتعاب والتحريض والتحايض وغريها.
هذ األدواال والتعابري ي تقدم فءرة وي روق ا وي رأيـاال بـي تعـرب عـن
ان عــاد أو تعاــب أو اســتاراب أو غــري ال وهــي أدواال ــا إرءاناتهــا يف بيــان
ان عاد الشاعر وتثثر مبوال ابنهال وهي شءي رن أشءاد التواصي الـيت يـن ّ)
بها الشاعر عما بداخلهال ويـؤثر بـه يف املتلقـيال ذلـك أن التـثثري فيـه هـدف رـن
أهداف اخلباب األدبي ذ الصباة الانائية .
إن الوظي ة اين عالية تشمي مجلـة األسـاليب والعبـاراال الـيت ي تقـدم
رعنــى شــعريا أو صــورة أو فءــرةال ولءــن تقــدم ان عــاي أو شــءال رــن أشــءاد
التعــبري عــن احلالــةال فهــي ي تص ـ احلالــة ولءنهــا تعبــر عنهــاال وهــي وظي ــة
تتءي فيها اللُّاة لتتَّخذ رن املرسِي ررتء اً ا بشـءي رباشـر رـن دون سـوا ال
َّ
رشرية إىل روق ه زَّا يتحدَّث عنه(.)2
وهذا ظاهر يف أشءاد تعبريية كثريةال رنها را ورد يف قود ابن نباتـة يف رثـاء
أحد أبنائه:
()3
َـــــــــــــــــوزُ رَدَّح
ِّ
َفمَـــــــــــــــــا أج
يَـــــــــا سَـــــــــاِئيَ الـــــــــدَّرع إيـــــــــهٍ

()1انظر :املرجع السابق 28 :ورا بعدها.
()2انظر :املرجع السابق.29:
( ) 3ديــوان ابــن نباتــة املصــر  .رلت ـ م الببــع الشــي حممــد القلقيلــي .ط1323 .1ه ــ1905 .م .
رصر.
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فل ظة (إيهٍ) صوال ذو نَ َ) زتـد يعبـر عـن ان عـاد الشـاعرال ووقعـه رـؤثر
حني وضعه الشاعر يف املءـان املناسـب الـذ ـدم احلـ) الشـعر أو الصـ ة
الانائية للرثاء.
ورثله قوله:
()1
يُـــــــــوَفِّ بِـــــــــاحل ن بعـــــــــدَح
ٍّ لِقَلبِــــــــــــــــــ ـيَ إن لَــــــــــــــــــــم
أف
ورثله:
واهًـــــــــــــا لِـــــــــــــثَقالم عِلـــــــــــــم
ورثله:
تبًّــــا ِلعَا ِديَــ ـةِ ال َّرَــــان عَلَــــى ال َتَــــى

()2

عَـــــــدِرنَ يَـــــــا نَهـــــــرُ رَـــــــدَّح
فَلَقَد حَـذرالُ وَرَـا أَفَـادَ حِـذَار

()3

ورثله:
ثَهـــالنَ خَـــيَّ حَصَـــاةَ القَلـ ـبِ لَـــم
آهًــــا لَهَــــا حَسَــ ـرَاتٍلَو رَرَيــ ـتُ بِهَــــا
()4
ِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
الشــاعر
كــي بيــت رــن األبيــاال الســابقة يـــحوُيب ل ظــا داي علــى حالــة
ورعاناتهال رن تله أو تثف أو تـحسر أو تـثمل أو حـ ن أو تـثو ال وكـي ل ـ
بــارز يف النبــق بــروزا رمبــا يتاــاوز بــاقي األل ــاظ يف البيــتال فثكثرهــا يف صــدر
البيت ورنوَّنٌال وهذا ي يد بروزا ون اذا إىل السمعال في اـي إىل إثـارة التصـور
الذهين يف املتلقي.
( ) 1املصدر السابق.157 :
( ) 2املصدر السابق.157:
( ) 3املصدر السابق.219:
( ) 4املصدر السابق.348 :
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إن لألل ــاظ (تبــاال أفال إيــهال آهــا) وقعــا رلحوظــا يف الســمعال ويـ داد أثــر
بعض تلك األل اظ (إيهال أف ال وآها) يف الن الءايف الذ يرثي فيه ابنـه عبـد
الرحيمال فتلك األل اظ تتوزع يف الن زثلة نقاطـا تاـذ التلـه كلمـا مخـد
أوار يف ن ــ) الشــاعرال فءــثن الشــاعر يــوزع ويقســم رنــاطق الت اــع والتــثمل
ويقسمها ال وهذا ي يد وترية الرثاء حرارة.
وزا ي يد تثثري األل اظ السابقة وقوعها يف رواضع رهمة رن األبيـاالال فمرـا
أن تءـون يف بدايتــه أو نهايــة الشــبر األودال وكــال األرــرين لــه أهميتــه روقعــاال
فتمثي بذلك رواقع ترنم تبرب السمعال وي سيما رع جميئها رنونـةال وهـو أرـر
يدعم ت اعي املتلقي رع الن ال ويوق شعور وينبِّه حسه ويثري ان عاله .
إن اســتعماد املعاــم الاالــب عليــه حــروف اللــني واملــد واحلــروف الــيت
خمارجها رخـوة ي قـرب اللاـة رـن الوظي ـة اين عاليـةال وذاح أن هـذ الءلمـاال
(إيهال وا ال أفال ويهال آ ) ي قمـي رعنـى يف ذاتهـا بـي قمـي حسـا شـعريا أو
صـ ة غنائيــةال فلـي) فيهــا فعــي قـولي رتاــمن ـاال فقــود الشــاعر (:وا ٍ) ي
حيمي هو املعنى وإمنا املعنى يف قـود راـمن وهـو أنـين أقسـر فـثقود( :وا ٍ)ال
والدليي على ذلك أنك لو ع لت هذ األصواال (إيهال وا ال )...عن سياقها ملـا
أدال رعنى يف ذاتها.
وزا يدخي يف الوظي ة اين عاليـة النـداءُ امل يـد التـثو َ وايسـتااثةَال وشـيوع
النــداء يف األبيــاال انحهــا "نــربة خبابيــة عاليــة"( )1وقــد تــردد ورود ذلــك يف
نصوص ابن نباتة يف رثاء أبنائه غري ررة.

( ) 1يف الشعر العباسيال الرؤية وال ن .د .ع الـدين إااعيـي .439 :دار املعـارف.ط.2
القاهرة.
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فمن شواهد قوله:
أَشـــــــــ ـقَيتَ جَـــــــــــدِّ ِبثُءـــــــــــي
ورثله:
َفيَاأَسَــــــــــــــــــــــا َ َتمَــــــــــــــــــــ ـرَّد
وقوله:
َويَالِ ـبُ الصْــبحُ لِــي ر ــِمَّا أسَــاءُ بِ ـهِ

()1

ُبنَــــــــيَّ يَــــــــا ثُءـــــــيَ جَــــــــدح

()2

َويَـــــــــا سُـــــــــلوِّ تَــــــــــمَردَح

()3

َبيَاضَ شَعر َفيَـا فَرقِـي َويَـا فَرَقِـي

ورثله:
يَا تُـربُ كَـم رِـن فتُـور قَـد َنثَـرالَ بِهَـا

أَعاَــــاءَ حُســــن َكمِثــــي اللُّؤلــــؤ
()4
َّســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن النداء الوارد يف كي الشواهد السابقة الن
يصـدرــقعـن
كان هرف اليـاء الـذ

أصواال احللق املقذوفة رن اروف رُبلَقَـةً يف ا ـواء لتبلـغَ بالصـوال أقصـى رـا
يُبيقه تدافع الن َ)ال ويف ذلـك تن ـي) عـن أمل رءبـوال وغصـة خانقـة وتـوتر
ن سي فـــ"كلما دنت القرابة بني الشاعر واملرثي ازداد الرثاء حسـرة وت اعـا"(.)5
كما يُلح يف األصواال تءرار املدود باألل ال وهو صوال يتناسب رع صـوال
ٍّ.
البءاء والعويي ين را ال م يف كي

( ) 1ديوان ابن نباتة املصر .157 :
( ) 2املصدر السابق.157:
( ) 3املصدر السابق.348:
( ) 4املصدر السابق.348:
()5أدبــاء العــرب يف اراهليــة وصــدر اإلســالم.ببرس البســتاني.56:رؤسســة هنــداو
للتعليم والثقافة.ط2014 1م .رصر.
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ومل يستعمي ابن نباتة يف هذ املواضع السابقة أداة للنـداء إي حـرف (يـا)ال
ولعي ذا كان لشهرتهاال فهي أصـي حـروف النـداء()1وأعمهـا اسـتعمايال ألنَهـا
تستعمي لنداء القريب والبعيدال وأكثر رـا ورد املنـاد راـافا سـواء أكـان ليـاء
املتءلم أم إىل غريهاال أرا إذا ناد ابن نباتة ابنه فمنه يستعمي ا مـ ة أو حيـذف
حرف النداء لقرب ابنه رن ن سهال بي هو قبعة رنهال يقود:
فَـــــان َع أَبَـــــاحَ بِسَـــــاعَةِ اإلقتَـــــار
أَُبنَـــيَّ إنِّـــي قَـــد َكَن تُـ ـكَ فِـــي الثَّـ ـرَ
أَُبنَــــيَّ قَــــد وَقَ َــــت عَلَــــيَّ حَـــوَادِثٌ
وقوله:
أَُبنَــــــيَّ إن تُءــــ ـ)َ التْـــــرَابَ فَمنَّــــ ـهُ
وقوله:
أَُبنَــــيَّ إن تَبعــــد فَــــمنَّ رَــ ـدَ اللقَــــا

()2

فَـ ـوَقَ نَ رِـــن طَلَـــي عَلَـــى آثَـــار

()3

غَايَـــاالُ أَج َم ِعنَـــا وَلَـــي)َ ِبعَـــار

()4

بَينِــــي وَبَينَــــكَ رُســــرعُ التَّيَّـــــار

ويندر أن يناد ابنه بالياءال ورنه قوله:
()5
فَسَـــ ـبَقَتنِي َوثَقَلـــ ـتُ بِـــــاألوزَار
الناَــا بِ ـكَ يَــاُبنَيَّ إىل السَّــر
خَ ـ َّ َّ
ورن الالفت أنَّ ابن نباتة مل يندب ابنه كما هو رتعـارف عليـهال بـثن تـدعو

( ) 1انظر  :رعاني احلروف .أبو احلسن علي الرراني  .ققيق عبد ال تاح إااعيي شـل
 . 92:ط . 2دار الشروق ـ جدة1401 .هـ ـ 1981م.
( ) 2ديوان ابن نباتة املصر .218:
( ) 3املصدر السابق.218 :
( ) 4املصدر السابق.219 :
( ) 5املصدر السابق.218 :
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النادبة امليـت هسـن الثنـاء( )1وكثنـه يءـر ذلـكال ألنَّـه غالبـاً رـا يقـع " يف كـالم
النساء لاع احتما ن وقلة
صربهن "()2بي جاءال الندبة عند لارض بالغي فااءال ملعان كـالتوجعال
والتحسر.
وي ي ـ اد احلــديث روصــوي عــن الوظي ــة اين عاليــة ورظهرهــا يف هــذا
السياق هو أسلوب التمين :والوارد رنه يف نصوص ابـن نباتـة املدروسـة أشـهر
حروفه وهو (ليت) ويليه (لو).
ورن األرور املهمة يف نصوص ابن نباتة يف رثـاء ولـد قلـة الـتمين ال ولعـي
ررد ذلك إىل أن
هــذا الشــاعر كــان يعــيش حالــة رــوال ابنــه حقيقــة ي خيــايال ورــن الــتمين
الوارد لديه اين روته رع ابنهال أو أن املوال اهي يف قبض روح ابنهال يقود:
لَيتَ الرَّدَ إذ لَـم يَـدَعكَ أَهَـابَ بِـي

حَتـــى نَـ ـدُومَ َرعًـــا عَلَـــى رِاـ ـمَار

َليـ ـتَ القَاَـــا ارَـــار َتمَهَّـ ـيَ وردُ ُ

حبَسـت َعوَاقِـبَ اإلصـدَار
حَتى َ

()3

وقوله:
ُبنَـ ـيَّ لَيتَـ ـكَ لَـــم تَعـــرف وَيءَحَ فِـــي

حُبِّي َفرُحت ِبدَرعِي شَـاكِي الاَـرَق

( ) 1لسان العرب  .ابن رنظور :رادة (:ندب).
( ) 2شــرح ابــن عقيــي .ابــن عقيــي .ققيــق حممـد حميــي الــدين عبــد احلميــد .255/2:دار
ال ءر .بريوال  .باداد.
( ) 3ديوان ابن نباتة املصر .218:
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َولَيـــتَ نَامَـــكَ لَـــم يُشـــرق عَلَـــى
َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
حَريف الــن
ـراال
س وورود الــتمين ثــالث رـ

()1

وَلَيتَ بَرقَكَ لَـم يُـورِض عَلَـى أفقِـي

الســابق طبعــه ببــابع خــاص صــوتا

ورعنى.
ورن شواهد التمين قوله:
رَا كَـانَ أَقصَـرَ أَوقَـاالٍ بِـكَ اسـتُرقَت

()2

فَلَيـتَ عُمــر َ رَقبــوعٌ عَلَــى السَّــرق

ورن استعماله (لو) للتمين قوله:
لَه ِــــــي ِلاُصــــــن رَا َقنِــــ ـي ِبَنبَاتِــــ ـهِ

()3

لَــــو أَرهَلَتــــهُ التْــــربُ لِ ثمَــــار

وتعبــر بنيــة التصــاري عــن الــن ) الت اعــي والقصــد رنــه يف هــذا الســياق
التحبيــبال واحلنــو والتعب ـ ال ولــه بالوظي ــة اين عاليــة اتصــاد قــو ال وفيــه
إظهــار لعاط ــة جياشــة جتــا ابنــهال ويبــدو ذلــك جليــا يف نــداء ابــن نباتــة ابنــه بــــ
(بين)ال ورنه قوله:
أَُبنَـــيَّ إنِّـــي قَـــد َكَن تُـ ـكَ فِـــي الثَّـ ـرَ
أَُبنَــــيَّ قَــــد وَقَ َــــت عَلَــــيَّ حَـــوَادِثٌ

فَـــــان َع أَبَـــــاحَ بِسَـــــاعَةِ اإلقتَـــــار
()4

فَـ ـوَقَ نَ رِـــن طَلَـــي عَلَـــى آثَـــار

وقوله:
حلمَــام فَءَــم
بُ ــَنَّي إن تُس ـقَ كَاسَــاالِ ا ِ

َرلِيكِ حُسن َكمَا شَاءَ ال َّرَانُ سُقِي

( ) 1املصدر السابق.348:
( ) 2املصدر السابق.348:
( ) 3املصدر السابق.218:
( ) 4املصدر السابق.218:
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بُـ ــَنَّي إنَّ الـ ـرَّدَ كَـــثسٌ عَلَـــى أرَـــم

()1

رَــا بَ ـنيَ رُص ـ َببِح رِنهَــا وَرُاَتبِــق

إن تنــاثر (بــين) يف كــثري رــن األبيــاال أرــر ي غرابــة فيــهال بــي الاريــب قلــة
ورود ال فابن نباتة يـربز املرثـيال وبلـب انتبـا املتلقـي للمءـررال ويـبني أهميتـه
وشرف رن لتهال واتصاله الوثيق بوجدانـهال وي اءـن جتـاوز ذلـك أو التااضـي
عنه عند دراسـة الـن ال وقـد زاد اإليقـاعَ تءـرارُ(أبين) و(بـين) لورودهمـا يف
روضــع روحــد يف النصــني الســابقنيال فـــ(أبين) و(بــين) يف النصــني الســابقني
كثنهما ر تاحان لسـرد يتـيح يبـن نباتـة الـدخود إىل عـامل عواط ـه وحءايتهـا
لناال كما أن يف التءرار ققيقا لتماسك الن .
وزا ورد فيه (بين) وكان داي على التحبيب أياا قوله:
()2
ُبنَــــــــيَّ يَــــــــا ثُءـــــــيَ جَــــــــدح
أَشـــــــــ ـقَيتَ جَـــــــــــدِّ ِبثُءـــــــــــي
وقوله:
الناَــا بِ ـكَ يَــا ُبنَــيَّ إىل السَّــر
خَـ َّ َّ
وقوله:
أَُبنَــــــيَّ إن تُءــــ ـ)َ التْـــــرَابَ فَمنَّــــ ـهُ
ورن الن ن سه:
أَُبنَــــيَّ إن تَبعــــد فَــــمنَّ رَــ ـدَ اللقَــــا

()3

فَسَـــ ـبَقتَنِي َوثَقلـــ ـتُ بِـــــاألوزَار

()4

غَايَـــاالُ أَج َم ِعنَـــا وَلَـــي)َ ِبعَـــار

()5

بَينِــــي وَبَينَــــكَ رُســــرعُ التَّيَّـــــار

( ) 1املصدر السابق.348:
( ) 2املصدر السابق.157 :
( ) 3املصدر السابق.218 :
( ) 4املصدر السابق.218 :
( ) 5املصدر السابق.219 :
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وبعد ببيتني:
َوحَــوَ ُبنَـــيَّ تُــرَابُ رِصــرَ َوجِلَّـــق

()1

كَــــالاَيم رُرتَ ِءنَــ ـاً عَلَــــى أَقمَــــار

وقوله:
ُبنَــيَّ لَــويحَ رَــا اس ـتَعذَبتُ وردَ بُءَــا

وَي أَنِســـــتُ ِبتَســـــهيدٍ وَي َأرَق

وقوله:
ُبنَــيَّ لَيتَـ ـكَ لَـــم تَعـــرف وَيءَحَ فِـــي

حُبِّي فَرُحت بِدَرعِي شَاكِي الاَـرَق

()2

()3

ورع صار سن املرثي إي أن ابن نباتة بمع إىل التحسر عليه اايد بتءـرار
ذكــر ونعتــه بثفاــي الص ـ االال وهــذا يــدد علــى أن القصــيدة الرثائية"ســليلة
غرض قـديم رـن أغـراض العبـارة الشـعرية عنـد العـرب هـو الندبـة أو أنشـودة
النواح"(.)4
وزا يدخي يف الوظي ة اين عالية التعابال ورنه قود ابن نباتة:
فَلَيتَ عُمر َ رَقبوعٌ عَلَـى السَّـرق
رَا كَـانَ أَقصَـرَ أَوقَـاالٍ بِـكَ اسـتُرقَت
رَا كَانَ أَهدَاحَ فِي السِّـنِّ الصَّـاِري إىل

()5

فَاــي ُتاَمِّــعُ فِيــهِ كــيَّ رُ تَــرَق

واءن أن تر كذلك أن الوظي ة اين عالية تتحقق يف است هام اإلنءار :
( ) 1املصدر السابق.218 :
( ) 2املصدر السابق.347 :
( ) 3املصدر السابق.348:
( ) 4دروس يف األدب القديمال الوحدة 220؛ فنون الشـعر؛ املرثيـة يف اراهليـة وصـدر
اإلسالم (درس ررقون) .املرثية يف اراهلية وصـدر اإلسـالم .حممـد عبـد السـالم .الـدرس
الثالث :ص .7
( ) 5ديوان ابن نباتة املصر .348:
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حليَــاة وَقَــد دَفَنــتُ جَــوَاِنحِي
كِيــ َ ا َ
ورثله:
قــــــي لِلـــــذِينَ تَقَـــــدَّرَت أَرثَــــــالهُم

()1

رِـــــا بِـــــني أِناَـــــادٍ إىل أَغـــ ـوَار

()2

أَيـ ـنَ ال ِـ ـرَارُ وَيال حِـ ـنيَ فِـ ـرَارُ

واءن أن تر كذلك أن الوظي ة اين عالية تتحقـق يف التءـرارال وهـو رـن
الناحية الـيت تعنينـا ظـاهرة أسـلوبية رـن ظـواهر اللاـة ـا عـدة غايـاال فنيـة ال
ويعرف التءرار بثنه " الـرتدد املنـتظم وغـري املنـتظمال لوحـداال صـوتية رتءاث ـة
خ يـة كمـا يف الـوزن والقـوايف.
ظاهرة كما يف األصواال واألل اظ والرتاكيـب و َ
وأودُ رَــــداراال التءريــــر رــــا خَــ ـ َّ األصــــواالَال وتنَاســ ـبَ رــــع تءاث هــــا
وتردْدها"(. )3فهـو يل ـت انتبـا السـارع إىل ظـاهرة صـوتية خاصـةال فهـو عـدود
كمي بال يادة يوجه انتبا السارع إىل ر ردة أو رقبـع صـوتي أو صـورة ديليـة.
ويءون هذا العدود الءمي ب يادة حرف أو فعـي أو اسـم أو مجلـة كمـا يقـوم
علــى "التءــرار والتوضــيح وعلــى اســتعماد أبنيــة الــرتادف املعنــو والتشــقيق
الديلي"(.)4
وقد جاء التءرار يف رثاء ابن نباتة أبنـاء يف كـثري رـن املواضـع حتـى أصـبح
إدراكه أررا ريسوراال ورن شواهد قود الشاعر يف رثاء أحد أبنائه:
( ) 1املصدر السابق.219:
( ) 2املصدر السابق.219:
( ) 3لســانياال الــن

نــو رــنهج لتحليــي اخلبــاب الشــعر  .أ ــد رــداس .35 :عــامل

الءتب احلديث .األردن .ط 2009 .2م.
( ) 4التواصــي األدبــي رــن التداوليــة إىل اإلدراكيــة .صــاض رراــان  .27- 26:املرك ـ
الثقايف العربي الدار البيااء .بريوال .ط2015 .1م.
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لَه ِـــــــــــي عَلَيـــــــــــكَ ِلحُســـــــــــن

قَــــــــد كَــــــــانَ أَســــــ ـَبيَ بُــــــــردَح

لَه ِــــــــــــي عَلَيــــــــــــكَ ِلعَقــــــــــــي

قَـــــــد كَـــــــانَ أَحسَـــــ ـنَ عِقـــــ ـدَح

لَه ِـــــــــــــي عَلَيـــــــــــ ـكَ ِلثَاـــــــــــــر

()1

قَــــــد كَــــــانَ يَ اُـــــيُ عِقــــ ـدَح

وقوله:
لَه ِــــــي ِلاُصــــــن رَا َقنِــــــي ِبَنبَاتِــــ ـهِ

لَــــــو أَرهَلَتـــــهُ التْــــــربُ لِ ًثمَــــــار

لَه ِــــي ِلاَــــو َهرَةٍ خَ َــــت فَءَــــثََّننِي

حَاَّبتُهَـــــا رِـــــن أَد ُرعِـــــي ِبنُاَـــــار

لَه ِـــي لِسَـــار حَـــارَ فِـــيهش َتاَلُّــدِ

()2

وَاحَ َريتِــــي بِالءَوكَــــبِ السَّــــيَّار

إن التله رن أظهر أحواد الن الرثائيال وقـد ورد يف نصـنيال وكـان يف
كي رنهما يف ثالثة أبياالال وجميء ( ي) يف بـداياال األبيـاال لـي) عبثـاال بـي
فعي تواصلي يءش عما يف ن ) الشاعر رن أحـواد البـرب والت اـعال كمـا
يؤكد "حدة التثثري"(.)3
إن تتــابع عبــارة ( ــي) برتددهــا يف بــداياال األبيــاال جعــي للءلمــة فاــاء
بصريا يربز أثرهاال وبعلها فاعلة شعريا()4ال كمـا اثـي ارـتالء الـن ) بالتلـه
لشخ املرثيال ويتيح فرصا حسنة ل نشاد والرتمن باألبياال املتماثلة البوالع.
( ) 1ديوان ابن نباتة املصر .157:
( ) 2املصدر السابق.218:
( ) 3مجاليــة املــوال يف رراثــي الشــعراء املخاــررني القــراءة أســلوبية .د.عــارر احللــواني:
 .128كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية .ص اق) .رببعة التس ري ال ين.ط2004 .1م.
( ) 4انظــر :املوازنــاال الصــوتية .د .حممــد العمــر  .136 :أفريقيــا الشــرق.بريوال .لبنــان.
2001م.
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ورن شواهد التءرار قود ابن نباتة:
أَعــ ز عَلَــيَّ بَــثَن ضَــــَي رَسَـــا ِرعِي

لِــم يَح ـ َ رِــن ذَاحَ اللسَــان بِقَــار

أَع ز عَلَيَّ بَـثَن َرحَلـتَ وَلَـم َتخُـض

أَقــــدَامُ فِءـــــرحَ أَبحُــــرَ األَشــــعَار

أَع ز عَلَيَّ بَـثَن رَفَــقَت عَلَـى الـرَّدَ

()1

وَعَلَيــكَ رِــن دَرعِــي كَــ ُدرِّ ِنثَــار

وهــذا التءــرار يرس ـ يف اــع املتلقــي تلــك الصــيغ التعبرييــة الشــاجيةال
ويصــنع بينــه وبينهــا أل ــة تلــق؛ فمحلاحــه علــى التءــرار أرــر ذو رــرام ان عاليــة
ون سية وتنبيهية خمتل ةٌال تقتايها طبيعة السياق الشعر ال إن قوله" أَع ز عَلَـيَّ
" جتسد أقصى رعاني املعاناة وقسوة الشعور هدة ال اجعـةال فهـي عبـارة حمملـة
بءي رعاني التشءّي والتشظّي واألسى .
ورن التءرار تءرار قوله "كنت" الـذ حييـي إىل املاضـي الـذ ذهـب بءـي
مجييال فلم يعد غري ذكر ح ينة يف قوله:
َفعَـــــــــا َرضَ األفــــــــقُ سَـــــــــعدَح
كَنــــــــــــتَ الِهــــــــــــالدَ ألفــــــــــــق
وَكنـــــــــــ ـتَ فَـــــــــــــرعَ َنبَـــــــــــــاالٍ

َفثَذبَــــــــــــ ـيَ الـــــــــــــــمَوالُ وردَح

وَكنـــــــــــــتَ نَهـــــــــــــرَ ِبحَـــــــــــــار

()2

لَــــو عِشــ ـتَ أَحيَيــ ـتَ رَاــــدَح

إن فعي الشاعر يف الشـواهد السـابقة ينقـي اهتمارـا لـي) باليسـري رـن جهـة
ترصيع ربالعها كما أنه ينظّم تقابي املءرراال رءانـا وهـو بدايـة الشـبرال وهـو

( ) 1ديوان ابن نباتة املصر .218:
( ) 2املصدر السابق.157:
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رءان أساسـي إليقـاع البيـت()1ال والشـاعر بهـذا التءـرار يسـاي فاـائي ابنـهال
وكثنه يريد أن حي رها يف الذاكرة حتى ي تُنسى رع ال رن(.)2
ورثي را سبق قوله:
حَتـــى نَـ ـدُومَ َرعًـــا عَلَـــى رِاـ ـمَار
لَيتَ الرَّدَ إذ لَـم يَـدَعكَ أَهَـابَ بِـي
لَيـ ـتَ القَاَـــا ارَـــار َتمَهَّـ ـيَ وردُ ُ

()3

حبَسـت َعوَاقِـبَ اإلصـدَار
حَتى َ

ويربز التءرار يف ربالع األبياال وهذا أرر يل ت القـراءة البصـرية إىل التثرـي يف
املوقع الذ أتى فيه التءرارال فالءتابة رسم تشاهد العني وتدركه قبي األذن(.)4
وقد أفاد التءرار يف ربالع األبياال السابقة الت خيمال وبيان أثـر وفـاة الولـد
يف ن ) ابن نباتة ال وح ّـ علـى التلـذذ وحسـن اإلطـراق للاـرسال كمـا أفـاد
رغبة الشاعر يف البس والت صيي وبيان فداحة الرزءال ودد على رغبة الشـاعر
يف تقرير املعنى وتثبيته يف ن ) املتلقي .
كما أد التءرار وظي ة تثثرييـة تتمثـي يف "ترسـي ديلـة النـدب"()5ال حـني
يتله ابن نباتة على فقد ابنه رظهرا عظـم املصـاب يف قولـه" ـي عليـك" يف
ثالثة أبياال رتتالية أو " ي" يف ثالثة أبياال رتتالية ال أو قوله" أع ز علي بـثن"
يف ثالثة أبياال رتتالية أياا ال وأسهم

( ) 1انظر :املوازناال الصوتية.172:
( ) 2انظر :الرثاء .شوقي ضي  .6:دار املعارف .ط .2دال.
( )3ديوان ابن نباتة املصر .218:
( ) 4انظر :مجالية املوال.123 :
( ) 5املرجع السابق.123 :
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التءــرار يف ققيــق التــوازن يف األبيــاالال واينســاام يف النامــة املوســيقيةال
ف ي النامةِ هندسة املوسيقى اليت تُانِي املعنىال وتُشبِعه(. )1
كما أن نَ َ) التحسر بادٍ يف أسلوب التءرارال حـني يعيـد ابـن نباتـة صـياغة
التمين يف بيتني باألداة املشهورة له وهي (ليت) .
لقد كان للتءرار أثر يف صياغة غنائية األبياال السابقةال فهـو يعنـى بـثرر
ذ بــاد يف الــن ال وي صــح عــن عنايــة املــتءلم بهــاال ورــن خاللــه يســتبيع
الدارس قليي ن سية القائي ودراستها(. )2
ويف التءــرار اثــي ارنــاس ايســتهاللي اــة رــن اــاال صــي البنيــة
األسلوبية يف رراثي ابن نباتة ألبنائهال فمنه قوله :
()3
حمَـــــــــائِمَ النَّـــــــــوح بَعــــــــدَح
َ
أَبءِـــــــــــــي َفيَبءِـــــــــــــي َكثَنَّـــــــــــــا
ورثله:
حلمَـــامُ هَـ ـدِيلَهَا
أَبءِيـ ـكَ رَـــا بَءَـ ـتِ ا َ

حنَّـــت إىل األَوكَـــار
وََأحِـــنَّ رَـــا َ

ورثله:
َوخَ ـدَّدَال فَــوقَ خَــدِّ لِلبُءَــا ط ـ ُر ٌ
ق

حَتى رَوَيتُ حَدِيثَ احل ن عَن طرق

()4

()5

() 1انظر :شعرية اللاةال رقاربة أسلوبية يف ردونـة احلسـني بـن الاـحاح الشـعرية.د.علي
عمران.185:دار نينو 2010 .م.
( ) 2انظر :قاايا الشعر املعاصر  .نازح املالئءة  . 276 :دار العلم للماليني  .لبنـان  .ط
1978 . 5م .
( ) 3ديوان ابن نباتة املصر .157:
( ) 4املصدر السابق.218:
( ) 5املصدر السابق.347:
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والــذ يعنينــا يف هــذا الســياق اســتعماد ارنــاس ايســتهاللي الــذ اثــي
قاعــدة خِبابيــة ذاال قيمــة تعبرييــة ان عاليــة عاليــة ال فــورود األبيــاال بالصــورة
السابقة يدد على تثل وانتظام بني الصيغ يف األبياالال وهو يف ربالع األبياال
داد على أن يبن نب اتـة رـذهبا يف تنويـع ارنـاسال يتمثـي يف اسـتهالد اخلبـاب
الشعر بهال فهو جناس يتن د أسـلوبيا يف رسـتو ايـ اخلبـاب يف رراثـي ابـن
نباتــة ألبنائــه .وقــد ركّ ـ ابــن نباتــة علــى رنبقــة بدايــة البيــت فءث ـ الظــاهرة
األسلوبية يف أود البيت.
وتتصاعد وترية احل ن وتءرب رساحة األمل يف تءـرار ابـن نباتـة يف الشـواهد
الســابقةال كمــا يســهم تءــرار يف شــد الــن بعاــه إىل بعــض ولَحــم أج ائــهال
وياــاف إليــه أن التءــرار ش ـءّي يزرــة إيقاعيــة يف النصــوص الســابقةال وهــذا
يءث رن املعنى الذ يريد ابـن نباتـة إبالغـه ورـن اين عـاد الـذ يسـعى إىل
بعثـــه يف ن ـــ) الســـارع أو القــارئال وبعـــي القـــارئ يبيـــي النظـــر يف املءـــرر
ويتثرلــهالفمن "سُــنن العــرب التءريــر واإلعــادة إرادة اإلبــالا هســب العنايــة
باألرر"(.)1
وزا سبق يبني أن التءرار مل يرد مليء فراغـاال إيقاعيـة فقـ ال بـي ورد ولـه
أثر ديلي وروسيقي.
ولست أبالغ فثجعـي التءـرار حممـودا يف مجيـع الشـواهد املدروسـةال فمـن
الشواهد را ورد فيه التءرار دون صد فين يف الن ال وهذا يـبني يف قـود ابـن
نباتة:

( ) 1الصاح  .158:ابن فارس .ققيق عمر فاروق البباع .ص .213رءتبـة املعـارف.
ط . 1بريوال .لبنان.
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َفيَــــــــــــــا أَسَــــــــــــــا َ َتمَــــــــــــــرَّد

()1

حيَــــــــا الاَيــــــ ـثِ أَجــــــ ـ د
َويَــــــــا َ

()2

َويَـــــــــا سُـــــــــلوِّ تَــــــــــمَردَح
لِــــــ ـذَابِي العِبــــــ ـ ِ رفــــــ ـدَح

فما يف بداية البيتني ي يرقى لتثلي أثـر يبقـى يف املتلقـيال وذاح ألن املءـرر
حمدودال لي) ذا رساحة تتسع لءثري رن األحرف وهذا بعي أثر ضعي ا.
ورن التءرار تصرف ابن نباتـة يف الصـيغ الصـرفية يف شـعر فقـد يعمـد إىل
توزيع ارذرين املءررين على رصراعي البيتال ليوجه املتلقي إىل استخالص
دييال دم الـن فقـد حيـدث تنـاظر بـني ال عـي وايسـم رـن رـادة واحـدة
سواء أكان التناظر بني ال عي ورصدر أم بني ال عي واسم ال اعيال يقود ابن
نباتة:
()3
لَمَّــــــــــا تَــــــــــذَكَّرالُ قَــــــــــدَّح
وَقَــــــــــــــدَّ بِــــــــــــــا َمِّ قَلبِــــــــــــــي
وبعد بيت يقود:
أَقصَــــــــــــدَتنِي يَــــــــــــا زَرَــــــــــــانِي
وله أياا:
قَــد أَخلَقَــت جَسَ ـدِ أَي ـدِ األَسَــى
َف َمتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
وله كذلك:
سَ ـ ِلمُوا عَلَــى َعبَ ـبِ ال ـوَغَى وَ َدجَــا
بِهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

()4

كَـــــــ ـثَننَّي كنـــــــ ـتُ قَصـــــــ ـدَح

()5

لِألَرض تَررِي بِهَذا الـمَلبَ) اخلَلَق

()6

دَاجِــي الـــ َمنُون إىل َرحَــيِّ بَــوَار

( )1ديوان ابن نباتة املصر .157:
( )2املصدر السابق.157 :
( )3املصدر السابق.156:
( )4املصدر السابق.156:
( )5املصدر السابق.348:
( )6املصدر السابق.219:
جملة العلوم العربية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ
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وله أياا:
رَا كَـانَ أَقصَـرَ أَوقَـاالٍ بِـكَ اسـتُرقَت

()1

فَلَيـتَ عُمــر َ رَقبــوعٌ عَلَــى السَّــرق

يف مجيع الشواهد السابقة بتمع ايسم وال عي ويءون التوزيع قائما على
إدرا ال عــي يف الشــبر األود وإدرا ايســم يف الشــبر الثــانيال وقــد يتــوزع
الل ظــان (ال عــي وايســم) علــى األبيــاال ويءــون إيــراد الشــاعر ــا إرــا دفعــا
يختالد البنية أو غموض ردلوله()2ال كما يف قود ابن نباتة:
()3
فَظهُــــورُ ُ سِــــرن رِــــنَ األَســــرَار
فَلتُظهـــرُ ال ِبَـــنْ الَثوَاقِـــبُ عَا َهَـــا
فماـــيء (ظهـــور ) أبعـــد اخـــتالد البنيـــةال كمـــا أســـهم يف تشـــابه بدايـــة
الشبرينال وقد يءون رـراد ابـن نباتـة ربـ الشـبرين بل ظـني رـن جـذر لاـو
واحدال كما يف قوله:
()4
كَـــــــ ـثَننَّي كنـــــــ ـتُ قَصـــــــ ـدَح
أَقصَــــــــــــدَتنِي يَــــــــــــا زَرَــــــــــــانِي
وجمــيء البيــت ربــدوء وخمتورــا اــذر (قصــد) بعــي املعنــى رنصــبا علــى
(القصد)فابن نباتة حمارَبال وكثن املصائب مل تقصد غري .
وقد يءون التءرار رساعدا على زيادة اإليقاع بشءي ظـاهرال في يـد البيـت
انساارا كما يف قوله:
()5
وَلَيتَ بَرقَكَ لَـم يُـورِض عَلَـى أفقِـي
وَلَيـــتَ نَامَـــكَ لَـــم يُشـــرق عَلَـــى
َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
األودحَررا يقابلها وزنا يف الشبر الثاني:
س فلءي كلمة يف الشبر
( )1املصدر السابق.348:
( )2راجع يف ذلك :مجالية املوال.164 :
( )3ديوان ابن نباتة املصر .219:
( )4املصدر السابق.156:
( )5املصدر السابق.348:
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الءلمة يف الشبر األود
وليت
جنمك
مل
يشرق
على
سحر
ورثله قود ابن نباتة:
َطرَقَــت عَلَــى تِلـكَ النْ ــوس طَـوَار ٌ
ق

را يقابلها يف الشبر الثاني
وليت
برقك
مل
يورض
على
أفقي
وَطَــــرَال عَلَـــــى تِلــــكَ ارسُـــــوم
()1
الثانيوَار
َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ط را يقابلها يف الشبر

الءلمة يف الشبر األود
وطرال
طرقت
على
على
تلك
تلك
ارسوم
الن وس
طوار
طوارق
هــذا ال عــي رعــني علــى رــنح البيــت صــباة غنائيــة ب اــي رــا تاــمنه رــن
الصنعةال وهذا التوازن والتعادد بني الشبرين حيقق تناسقا إيقاعيا جاذبـا انتبـا
املتلقيال ف يه انتظام لألج اءال وتوازن للمقاطع وتبابق للصيغ.
إن الشاعر يف التواصي الش و يلاـث إىل كـي وسـيلة وكـي رسـلك رـن
رسالك العبـارة رـن شـثنها أن تـؤازر السـمعال وتشـد اينتبـا ال لتثبيـت املقـاطع
( )1املصدر السابق.219:
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الل ظية والصور الذهنية يف آن رعاال ويقوم ذلك على أساس التنوع والتظـافرال
أو على ضروب خمتل ة رن التءرار(.)1
وهذا العمي يوحد املنواد الرتكي بـني الصـدر والعاـ ال وييسـر التواصـي
وققيق الت اعيال ويسهي احل

واإلنشاد ال فيتعاري اإلدراح رع البيت تعارال

هندسياال فءي شءي يستدعي شءله(.)2
ويســتايب فعــي الشــاعر يف البيــتني الســابقني "ألوضــاع اإلنشــاد الش ـ و
للشعرال وي سيما يف املقاراال اليت يستدعيها غرض الرثاءال ورا يتصي بـه رـن
ندب وتثبني وت اع ورا إىل ذلك"(.)3
وإكمــاي للتعليــق علــى النصــني الســابقني فــمن صــنيع الشــاعر يصــوا نســقا
رتثل ا يف رسلك رنتظم يُيسر التواصي ويءون أعلق بالذاكرة .
ورمبا يثتي التواز رن التءرار العمود ورنه قود ابن نباتة:
ي عليــــــــــــــــك حلـــــــــــــــسن
ي عليــــــــــــــــك لعقـــــــــــــــــــــــي
رـسـت ــعـلن

فــــــــــعــــالتـــــــــــــن

قد كان أســـــــــــــ بلبـــــــــــــــــردح
قد كانث حــــــــــــــ

()4

سنعقدح

رست عـــــــــــــــلن فــــــــــــــعالتن

يرب البيتني انتظـامُ أجـ اء وتشـاكي صـيغ وتـوازن رقـاطعال وبهـذا تـدخي
أصــواال البيــتني كلــها يف عالقــاال ت اعليــة صــوتية وأســلوبية بينيــة دون تركيـ
( ) 1انظر :رن الوسائ اإلجرائية يف األدب العربي القديم .رراد بن عياد. 353/1:ط.1
رببعة التس ري ال ين .ص اق) .تون)2010.م.
( ) 2انظر :املرجع السابق.353/1 :
( ) 3املرجع السابق.353/1 :
( ) 4ديوان ابن نباتة املصر .157:
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على ج ء وإهماد آخرال وهنا يقابي كي ل

رن البيت الثاني ل ظـا رـن البيـت

األودال فيادو استحاار البيت الثاني أيسر عنـد إنشـاد البيـت األودال فالثـاني
ربين على الصيغ اليت يف البيت األود ن سها .
ورثله ولءن يف الشبر األود فق قود ابن نباتة:
َفثَذبَــــــــــــ ـيَ الـــــــــــــــمَوالُ وردَح
وَكنـــــــــــ ـتَ فَـــــــــــــرعَ َنبَـــــــــــــاالٍ
وَكنـــــــــــــتَ نَهـــــــــــــرَ ِبحَـــــــــــــار

()1

لَــــو عِشــ ـتَ أَحيَيــ ـتَ رَاــــدَح

ويلحق بذلك ولءن يف الشبر الثاني فق :
لَمَّـــــــــــا تَـــــــــــذَكَّرالُ خَـــــــــــدَّح
يَسِــــــــــــييُ أَحمَــــــــــــرُ دَرعِــــــــــــي
()2

وَقَــــــــــــ ـدَّ بِــــــــــــــا َمِّ قَلبِــــــــــــــي

لَمَّــــــــــا تَــــــــــذَكَّرالُ قَــــــــــدَّح

وأقي رنه:
رَــا زَادَ رُب ـيَضْ دَرعِــي دَا ِعيَ ـاً لِ ـدَرِي

حَتَّى بَءَيتُ ظِالدَ احلسـن بِالشَّـ َق

َوخَ ـدَّدَال فَــوقَ خَــدِّ لِلبُءَــا ط ـ ُرقٌ

()3

حَتى رَوَيتُ حَدِيثَ احلـ ن عَـن طـرق

وأقي رنه وهو يف ج ء رن الشبر األود وج ء رن الشـبر الثـاني قـود ابـن
نباتة:
حَتـــى نَـ ـدُومَ َرعًـــا عَلَـــى رِاـ ـمَار
لَيتَ الرَّدَ إذ لَـم يَـدَعكَ أَهَـابَ بِـي
لَيـ ـتَ القَاَـــا ارَـــار َتمَهَّـ ـيَ وردُ ُ

()4

حبَسـت َعوَاقِـبَ اإلصـدَار
حَتى َ

( ) 1املصدر السابق.157:
( ) 2املصدر السابق.156:
( ) 3املصدر السابق.347:
( ) 4املصدر السابق.218:
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ورن التواز املتولد رن التءرار األفقي قود ابن نباتة:
دَرَّال عَلَيــــ َح رِـ ـنَ الاَمَـــام رَرَاضِـ ـعٌ

()1

َوتَءَنَّ َتــــ حَ رِـ ـنَ النْاُـــوم جَـ ـوَار

رت اعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــن رــت اعل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــ ــن

رت اعلـــــــــــن رت اعلـــــــــــــــــــــــــــن

ورثله:
رت اعلـ ـ ـ ــن

رـتـ ــاعلــن

أَصــــبَحتُ فِـــــي احلــــ ن وَحــــدِ

إذ كنـ ـتَ فِـــي احلســـن وَحـ ـدَح

()2

إن كي را سبق رشري إىل عناية الشاعر يف خبـاب الت اـع والرثـاء بارانـب
الشاجي رن النامال والت اال إىل السمع حرصا علـى اإليقـاع الشـاجيال ثـم إن
ورود ارناس يف بعض األبياال السابقة أد إىل علوقها باألذهان بصـورة أشـد
رن غريهـاال ولـذلك كلـه صـلة بالوظي ـة اين عاليـة الـيت تسـهم يف بـروز حالـة
الصــراع الــيت يعانيهــا الشــاعرال ولــذكرها "فاعليــة يف بنــاء الــن

الشــعر رــن

()3

خالد توالد األنساق وتناريها"

وبعد فقد أبانت الوظي ة اين عاليـة حالـة ال ـ ع والدهشـة وعظـم اخلبـب
الذ أصاب ابن نباتة.
( ) 1املصدر السابق.220:
( ) 2املصدر السابق.157:
( ) 3مجالياال النسق الاد ال شعر أبي العالء املعر منوذجا .ار ديوب .جملـة الـرتاث
العربــي .جملــة تصــدر عــن اقــاد الءتــاب العــرب .درشــق .172 :العــدد  .110الســنة .28
ح يران 2008م مجاد اآلخرة 1429هـ .
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ثانيا:

املعام :
املعام" عنوان تعبري تنـدر قتـه جمموعـة ر ـرداال تءـون فيمـا بينهـا رـا
يصبلح عليه الديئليون بالقبب الـديلي أو ااـاد املعنـو "(.)1إن لءـي جتربـة
شـعرية رعامـا خاصــا بهـاال ويعـد املعاــم الشـعر عنصـرا رــن عناصـر البنــاء
اللاــو للــن ()2ال فبــه تــنعء) يف الــن املســتوياال اللاويــة لالجتــا ال ــينال
وملوضــوعاال الــن ال فيــتخري الشــاعر رــن رصــيد اللاــو رــا يالئــم املوق ـ
الشعر الذ يعيشه()3الويعد ذلك "رـن أبـرز اخلـواص األسـلوبية الدالـة عليـه
واملبينة عن سر صناعة اإلنشاء عند "()4ال كما اثي ر تاحا رن ر اتيح الن (.)5
ويعــني إدراح ذلــك املعاــم علــى بيــان "واحــدة رــن أهــم املالرــح املمي ـ ة
لألســلوبال فمــا امل ــرداال إي اخلاليــا احليــة الــيت يــتحءم املنش ـ يف ليقهــا
وتنشـــي ت اعلـــها علـــى نـــو يتحقـــق بـــه للـــن كينونتـــه املتميـ ـ ة يف ســـياق
( )1اخلبـــاب األدبـــي وقـــدياال املـــنهج .د.صـــاض ا ـــاد رراـــان.284:نـــاد أبهـــا
األدبي.ط .1أبها1431.هـ 2010م .وانظر:علم الديلة .د.أ د خمتـار عمـر  .79:عـامل
الءتب .الص اة .ط 1988 .5القاهرة.
()2انظر :قليي اخلباب الشعر  .إسرتتياية التناص .د .حممد ر تاح .58:املركـ الثقـايف
العربي .الدار البيااء .بريوال .ط2006 .4م .وانظر :لسانياال الن

.24:

( )3انظر :علم األسـلوب ربادئـه وإجراءاتـه .صـالح فاـي.179:ا يئـة املصـرية العارـة
للءتاب .ط1985. 2م .
( )4يف الـن

األدبـيال دراسـاال أسـلوبية إحصــائية .سـعد رصـلوح .89 :عـامل الءتــب.

القاهرة .ط1422 .3هـ2002 .م.
()5انظر :قليي اخلباب الشعر .58:
جملة العلوم العربية
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النصوصال وللمنش ت رد بني املنشئني"(. )1
وقد تتبعت املعاجم الواردة يف نصوص ابـن نباتـة يف رثـاء أويد ووجـدتها
رعامني بارزينال هما رعام البءاء ورعام املوال.
_1رعام البءاء:
يصاب ابن نباتة يف رقتله حني ي قد أحـد أبنائـهال فيءـون البءـاء رـن أجلـى
صــور احل ـ ن وأبــرز رظــاهر التــثثرال وقــد تــرددال ر ــرداال البءــاء واألقبــاب
الديلية املشاكلة ا أو املتااورة يف حقي ديلة البءاء بءثـرة رشـءّلة بشـيوعها
اــة أســلوبية زيــ ةال وأعبــت نصــوص ابــن نباتــة يف رثــاء أبنائــه لونــا رــن
اخلصوصية رقارنـة ببـاقي احلقـودال ف ـي نصوصـه تعـبري عـن اللوعـة وحـديث
رءرر عن الدرع تتداعى بسببه ر رداال البءاء إىل نصه.
وقد وردال أل اظ البءـاء ورـا يتصـي بهـا رـن درـع ونيـب ونوهـا كـثرياال
رشءلة احلقي األبرز رن حقود الرثاء يف نصوص ابن نباتة الرثائية.
وأكثر األل اظ تءررا هنا املادة األوىل (بءى) ورا اشتق رنهاال أكان بايسـم
أم بال عيال وقد أصبحت ل ظة (بءـى) حمـورا بـذب إليـه األل ـاظ الدالـة علـى
البءاءال ورن أبرز شواهد قود ابن نباتة يف رثاء ابنه عبد الرحيم:
كَمَــا بَءَــى الــرَّوضَ صَــوبُ العَــارض الاَ ـدَق
أَبءِيـ ـكَ لِلحُسـ ـَنيَين اخلَلـــق واخللـــق
تَبءِيـ ـكَ رقَّـــة لَ ظِـــي فِـــي رَهَارقِهَـــا

يَــا غص ـنُ فَاســمَع بُءَــاءَ ال ـوُرق فِــي الــوَرَق

وَرَـــا أوَفيـ ـكَ يَـــا عَبـ ـدَ الــ َّـرحِيم وَإن

بَءَت لَـكَ العَـينُ بَعـدَ املَـاءِ بِـالعَلَق

رَــا زَادَ رُب ـيَضْ دَرعِــي دَا ِعيَ ـاً لِ ـدَرِي

حَتى بَءَيتُظِـالدَ احلسـن بِالشَّـ َق

()1يف الن
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َوخَ ـدَّدَال فَــوقَ خَــدِّ لِلبُءَــا ط ـ ُرقٌ

حَتى رَوَيـتُ حَـدِيثَ احلـ ن عَـن طـرق

وقوله:
حلمَـــامُ هَـ ـدِيلَهَا
أَبءِيـ ـكَ رَـــا بَءَـ ـتِ ا َ

وََأحِــــنَّ رَــــا حَنَّــــت إىل األَوكَــــار

أَبءِـــــي ِبمُحمَـــــرِّ الـــ ـدْرُوع وَإَّنمَـــــا

()1

()2

تَبءِـــي ال ُعيُـــونُ َنظِيرَهَـــا ِبنُاَـــار

وورود البءــاء بصــيغ عــدة (ال عــي املاــارع املســند إىل الشــاعرال ال عــي
املاــارع املســند إىل غــري الشــاعرال ال عــي املاضــي املســند إىل الشــاعر ال ال عــي
املاضــي املســند إىل غــري الشــاعرال ايســم)يدد علــى حماكــاة الشــاعر ألحــواد
الن ) الشاجيةال وعلى جتدد البءاء ال فقد رات األبياال حالة رن ح ن ابـن
نباتة املتادد.
وزا يربز يف الن السابق بدء ابن نباتة قصيدته بالبءاءال وجعله روضـوعاً
رن روضوعاال القصيدة وال ااء التعبري ال وهذا جعله يستدعي أل اظ البءاء
يف األبياال املذكورة ويف باقي أبياال الـن ال فءثنـه يبحـث عـن امل ـرداال الـيت
تساعد على إاام رسم صورته الذاتية ال فالل ظة تستدعي أختها.
ورمبــا وردال أل ــاظ البءــاء رتنــاثرة يف اخلبــاب ال وهــذا يــدد علــى أن
عاط ة ابن نباتة كالدفقاال اليت ت را شحناته العاط ية ثم ترتـاح قلـيال وتعـاود
بعد ذلك ت ريغ شـحناتهاال ويـدد ذلـك الـدفق املتقبـع علـى أن الشـاعر يـوزع
رناطق األمل وال ايعة يف الن .
ورن ذلك را ورد يف قود ابن نباتة يف رثاء ابنه عبد الرحيم:
()3
لَمَّــــــــــا تَــــــــ ـذَكَّرالُ خَــــــــــدَّح
يَسِـــــــــــييُ أَحمَـــــــــــرُ دَرعِـــــــــــي

( ) 1ديوان ابن نباتة املصر .347:
()2املصدر السابق.218 :
()3املصدر السابق.156 :
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وبعد بيت يقود:
يَـــــــــا سَـــــــــائِيَ الـــــــــدَّرع إيـــــــ ـهٍ

ـوزُ رَدَّح
َفمَـــــــــــــــــــا أجَـــــــــــــــــــ ِّ

وبعد مخسة أبياال:
عَبـــــــــ ـدَ الــــــــــ َّـرحِيم ِبرَغمِـــــــــــي

أَن تَســــــ ـقِي العَــــــــينُ عَهــــــ ـدَح

َفثَجعَــــــــــــيُ النَّـــــــــــــومَ وردِ

()1

فِـــي اللَّيـــي وَالـــدَّرعُ وردَح

ويسري الشاعر يف عارة رثائه أبنائه على هذا النهجال فهـو ي حيشـد األبيـاال
اليت يذكر فيها الدرع مجلـة واحـدةال ويف هـذا فـرق عـن الـن السـابق الـذ
تناثرال فيه أل ـاظ البءـاء يف أبيـاال رتتاليـةال ولسـت أر لـذلك سـببا رعينـا إي
الرغبــة يف التن ــي) ويف ت ريــغ شُـعَي احلـ ن املســتعرة يف ن ســه يف الــن الــذ
تناثرال فيه أل اظ البءاء يف أبياال رتتالية .
لقد شاع ذكر الـدرع حتـى أن ابـن نباتـة جعلـه يف املبلـع يف أكثـر رـن نـ
ورنها:
()2
كَمَا بَءَى الرَّوضَ صَوبُ العَـارض الاَـدَق
أَبءِيــكَ لِلحُســَنيَين اخلَلـــق واخللـــق
وقوله:
اهلل جَـــــــارُحَ إنَّ دَرعِـــــــي جَـــــــار

()3

يَــا رُــوحِشَ األَوطَــان وَاألَوطَــار

هذاال ورن أبرز حايال الدرع املذكورة الا ارة ورنها قود ابن نباتة:
()4
لَمَّــــــــــا تَــــــــ ـذَكَّرالُ خَــــــــــدَّح
يَسِــــــــــــييُ أَحمَــــــــــــرُ دَرعِــــــــــــي

( )1املصدر السابق.157 :
( )2املصدر السابق.347 :
( )3املصدر السابق.217 :
()4املصدر السابق.156 :
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والسيالن ر يد الا ارةال وقوله:
رَــــا كنــ ـتَ إي رِثــ ـيَ لَمحَــ ـةَ بَــــارق

()1

وَلَّــى وَأَغــرَ ارَ ــنَ بِاإلربَــار

واإلربار يدد على الا ارةال وقوله:
()2
فَاضَــت عَلَيــكَ العــني بِاألَنهَــار
حدِيقَـ ـةً
َلمَّـــا سَـ ـءَنتَ رِـ ـنَ التْـ ـرَابِ َ
وال ياان يدد على الا ارةال وقوله:
()3
حَاَّبتُهَــــا رِــــن أَد ُرعِــــي ِبنُاَــــار
لَه ِــــي ِلاَــــو َهرَةٍ خَ َــــت فَءَــــثََّننِي
وقوله:
إن تَســ ِقنِي فِــي احلَشــر شَــربَةَ كَــوثَر

فَلَقَـــد سَـــقَتكَ رَـ ـدَا ِرعِي ِباِـــ َار

وقوله:
ُبنَـــيَّ لَيتَـ ـكَ لَـــم تَعـــرف وَيءَحَ فِـــي

حُبِّي فَرُحت بِدَرعِي شَـاكِي الاَـرَق

وايستمرار:
ي غَــــــــــروَ إن بَــــــــــاالَ دَرعِــــــــــي
وقوله:
حلمَـــامُ هَـ ـدِيلَهَا
أَبءِيـ ـكَ رَـــا بَءَـ ـتِ ا َ

()4

()5

()6

بِـــــــــالرَّ يُناِـــــــ ـ ُ وَعـــــــ ـدَح

()7

حنَّـــت إىل األَوكَـــار
وََأحِـــنَّ رَـــا َ

()1املصدر السابق.218 :
()2املصدر السابق.217 :
()3املصدر السابق.218 :
()4املصدر السابق.219 :
( ) 5املصدر السابق.348:
()6املصدر السابق.157 :
( ) 7املصدر السابق.218:
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وي غرابة يف أن يسند الشاعر إىل ابنه وهو يرا يف ارنـة فعـي البءـاء وذاح
أن البءاء أصبح أبرز حقي يف نصوصه الراثية أبناء ال يقود ابن نباتة:
()1
َلبَءَيتَ فِي ارَنَّـاالِ رِـن أَخبَـار
لَــــو أَنَّ أَخبَــــار إلَيــ ـكَ َتوَصَّــــلَت
وزا يتصي بالبءاء النوحال ورنه قود ابن نباتة:
()2
حرَقِي
حرَقِي إن قلتُ وَا ُ
يَقودُ وَا ُ
كَم نَـائِح كَالصَّـدَ رِثلِـي عَلَـى وَلَـدٍ
ولءثــرة ورود البءــاء يف نصــوص ابــن نباتــة أجــد يســند إىل ابنــه وهــو يف
ارنة قائال:
()3
َلبَءَيتَ فِي ارَنَّـاالِ رِـن أَخبَـار
لَــــو أَنَّ أَخبَــــار إلَيــ ـكَ َتوَصَّــــلَت
ويف هذا السياق عدود ديلي نـوعيال ـر فيـه الشـاعر رـن وضـع تل ـ
الباكي والراثيال ويسند البءاء إىل ابنهال فيصبح ايبن باكيا علـى أبيـه رـن بـاب
التخييال ف ي إسناد ابن نباتة البءاء إىل ابنه لون رن الوجد اخليالي يف القصـيدة
إن جــازال العبــارة ال ويف هــذا يــ رــن حاــم البءــاءال فهنــا حيــدث بــني
املتخاطبني تـراثٍ فءثمنـا الشـاعر يرثـي ابنـهال وابنـه يرثيـه  -والصـلة الروحيـة
والعاط ية والوجدانية بني األب امللتاع والولد امل قـود ي تـ اد باقيـة( - )4وقـد
استو يف الرثاء ويف اإلحساس بال ايعة األسرية احلي وامليت .
إن إسناد الشاعر البءاء إىل ابنه وتاـيري املواقـع يف القصـيدة يـدين علـى أن
( )1املصدر السابق.218 :
( )2املصدر السابق.348 :
( )3املصدر السابق.218 :
()4انظر:نظــام القصــيدة يف رثــاء األبنــاء ضــمن ديــوان "اقــرتاح القــريح" ألبــي احلســن
القريواني (رساهمة يف إنشائية األجناس الشعرية)" .55العدد 37ال جوان2007م.
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الشاعر ين د ن سه رن لة املرثي رن الناحية املعنوية.
وهذا عدود نوعي يف رعاني الرثـاءال فـايبن وهـو يف ارنـة يبءـي ملـا علـم
هالة والد يف الدنياال وهـذا املنحـى يف التعـبري جديـد مل يسـبقه إليـه شـاعر رـن
شعراء الرثاءال وهو ينبلق أسلوبيا وينتهي ديليا رن ناحية تبـوير رسـار املعنـى
يف تاري الرثاء ويف التاربة الشعرية العربية القداة عمورا.
- 2رعام املوال:
تــدور كــثري رــن أل ــاظ النصــوص املدروســة حــود صــورة املــوالال بصـ ته
روضوعا رن روضوعاال الشعر الانائيال ومل ي أ ن رن النصوص املدروسـة
رن ذكر ال وهي سـببُ إنشـاء هـذ القصـائد إي املـوال الـذ أصـاب أبنـاء ابـن
نباتةال وقـد بلاـت امل ـرداال الـيت تـدخي يف هـذا املبحـث )44( :ل ظـاال وهـي
قليلةال ولعي سبب ذلك ابتعاد الشاعر عن تءرار أل ـاظ املـوال ملـا فيهـا رـن أمل
ن ســي شــديد الوقــع عليــه .وقــد تعــددال األل ــاظ الدالــة علــى املــوال وهــي :
(املــوالال احلمــامال الــرد ال املنــونال ال نــاءال الــدفنال القــربال اللحــدال العــدمال
األجداث).
ويرتب ورود املوال عند ابـن نباتـة بسـياق القـدر الـذ ي اءـن اخلـالص
رنهال فعلى اإلنسان أي يثرن الدهرال يقود:
يَناُــو وَي أَسَــدُ البُــرُو الاَّــار
ي عَقرَبُ ال َلَكِ اللَّسُوبِ رِن الرَّدَ
حنَــــا
يِررِــــي ا ِــــالدُ بِقَوسِــــهِ أَروَا َ

وَلَقَـــد يُصَـــابُ القَـــوسُ بِاألَوتَـــار

َكتَــبَ ال َنَــاءُ عَلَــى الشَّــوَا ِهدِ حِاَّــةً

()1

َغِنيَـــت عَـــن اإلقـ ـرَار وَاإلنءَـــار

ويقود:
()1املصدر السابق.219 :
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أَيــ ـنَ امللــــوح الرَّافِلــــونَ إىل العُلَــــى

َعثَــــرُوا إىل األَجــــدَاثِ أَ َّ ِعثَــــار

جبَــــايً ي تُــ ـرَامُ َفثَصــ ـَبحُوا
كَــــانُوا ِ

ِبيَـ ـدِ الـ ـرَّدَ حَ َنَـــاالِ تُـــربٍ هَـــار

أَيــنَ الءمَـــاة إذَا ال َعاَاجَـــة أَظ َلمَـــت

قَـ ـ َدحُوا القِسِـــيَّ وَنَاضَـــلوا بِشَـ ـرَار

سَ ـ ِلمُوا عَلَــى َعبَ ـبِ ال ـوَغَى وَ َدجَــا
ـم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـَـــا
أبَيِهـــنَ األَصَـــا ِغرُ فِـــي املهُـــودِ َكثََّن

دَاجِـــي الــــ َمنُون إىل َرحَـــيِّ بَـــوَار

حلمَـــامُ ِعظَـــارَهُم بِلحُـــورِهم
خَلَـ ـ َ ا ِ

ضَــــمَّت َكمَاِئمَهَــــا عَلَــــى أَزهَــــار
()1

حَتــى تَسَــاوَ الــ ْدرْ بِاألَحاَــار

إن الشــاعر ينــوع الصــور الدالــة علــى أن املــوال قــدر حمــتمال ي تن ــع رعــه
احلييال وي ياين عنه شيءال وابن نباتة يف تقرير هـذا األرـر يعـ ن سـه بهـذا
الءالم الذ يالب عليه النقاش العقلي ا ادئ.
وزــا يــدخي يف هــذا املبحــث أن الشــاعر ي يــر ابنــه بــدعا فيمــا أصــابه ال
يقود:
َرلِيكِ حُسن َكمَا شَاءَ ال َّرَانُ سُقِي
حلمَــام فَءَــم
بُ ــَنَّي إن تُس ـقَ كَاسَــاالِ ا ِ
بُـ ــَنَّي إنَّ الـ ـرَّدَ كَـــثسٌ عَلَـــى أرَـــم

()2

رَــا بَ ـنيَ رُص ـ َببِح رِنهَــا وَرُاَتبِــق

وارتب املوال يف نصوص ابن نباتة بسواد احلياة بعد املتوفىال يقود:
رِــــــا بِــــــني أِناَــــــادٍ إىل أَغــــــوَار
حليَــاة وَقَــد دَفَنــتُ جَــوَاِنحِي
كِيــ َ ا َ
َوحَـ ـوَ ُبنَـــيَّ تُـ ـرَابُ رِصـ ـرَ َوجِلَّـــق

كَــــالاَيم رُرتَ ِءنَــ ـاً عَلَــــى أَقمَــــار

()1املصدر السابق.220- 219 :
( ) 2املصدر السابق.348:
()3املصدر السابق.219 :
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وقوله:
َفيَـــــا وَلَــــدِ َتوَلَّــــدَ حُــــ نُ قَلــــبٍ

َفعَــ ـمَّ أصُــــودَ بَيتِــ ـكَ وَال رُوعَــــا

وَرَــ ـ)َّ ُعيُــــونَ رَــــن فَارَقــ ـتَ شَــ ـرٌ

ج ُوعَـــــا
َفثَصــــبَحَ كـــ ـيْ إنسَـــــان َ

أَرَـــــا وَارَاريَـــــاالِ بِصَـــــحن خَـــــد
ٍّ

بَءَــت وَالـــمُوريَاالُ َورَال ضُــلوعَا

لَقَـــــد أَط َـــــا شُـــ ـمَيعَةَ نُـــــور بَيـــ ـتٍ

()1

رَدَ كَـــم رِثلهَـــا أط َـــا شُــمُوعَا

ويستعمي الشاعر رن جهة أخر ال عي املاضي يف مجيـع رـا يتصـي بـذكر
املوالال كقوله:
()2
أَحرَقتَ بِالنَّار يَا كَانُونُ أَحشَـائِي
حلمَــامُ لَقَــد
فِــي شَــهرَ كَــانُونَ وَافَــا ُ ا ِ
وقوله:
وَكنـــــــــــ ـتَ فَـــــــــــــرعَ َنبَـــــــــــــا ٍ
ال
وقوله:
حدِيقَـ ـةً
َلمَّـــا سَـ ـءَنتَ رِـ ـنَ التْـ ـرَابِ َ

()3

َفثَذبَـــــــــــيَ الـــــــــــــمَوالُ وردَح

()4

فَاضَــت عَلَيــكَ العــني بِاألَنهَــار

وقد شءلت هذ الدواد رن أل اظ املبحث را نسـبته ( )%40وهـي يف كـثري
رن املواضع ترد فاعال (وافا احلمامُال خل احلمامُال ودجا بهم داجـي املنـونال
وحو بين ترابُ رصر وجلقال لقـد أط ـا عيعـةَ نـور بيـتٍ رد )ال والشـاعر

()1املصدر السابق.310 :
()2املصدر السابق.18 :
()3املصدر السابق.157 :
()4املصدر السابق.217 :
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حني بعي املرء ر عوي به ــــ يشري إىل ضع ه أرـام املـوالال ويركـ علـى رعـاني
ال ناء واينتهاء الاياب(.)1
ويدخي يف األل اظ احمليبة مبعام املوال ل ظة (القرب) ويرد بل ظـهال كقـود
ابن نباتة:
()2
عَسَى أسَـاعدُ فِـي شَـاو وَفِـي قَ َلقِـي
أَدنَيـ ـتُ لِلبَّـــرفِ قَبـ ـ َراً أَنـ ـتَ سَـــا ِكنُهُ
ويرد بل (اللحد) كما يف:
يَــا سَــا ِكنَ اللَّحـدِ رَسـرُورَ الـــمُقَامَ بِـهِ
ويف:
أَســـــــــ ـءَنتُ قَلبِـــــــــــي لَحـــــــــ ـدَح

()3

ألرَق
ارقـ ـدُ َهنِئيَـ ـاً فَـــمنِّي دَائِـ ـمُ ا َ

()4

ي خَــــريَ فِــــي العَــــيش بَعــــدَح

وينحــو الشــاعر إىل اســتعماد أل ــاظ أخــر غــري املــوالال ولءنهــا أل ــاظ
رشاركة له يف احلقـي الـديلي رثـي احلمـامال الـرد ال املنـونال ال نـاءال الـدفنال
القربال اللحدال العدمال األجداثال أ هي قبب ديلي تتشـاكي فيـه األل ـاظال
يقود ابن نباتة:
()5
حَتــى تَسَــاوَ الــ ْدرْ بِاألَحاَــار
حلمَـــامُ ِعظَـــارَهُم بِلحُـــورِهم
خَلَـ ـ َ ا ِ
()1انظر يف ذلك:نظام القصيدة يف رثاء األبناء ضمن ديوان "اقرتاح القريح" ألبـي احلسـن
القريوانــــــي (رســــــاهمة يف إنشــــــائية األجنــــــاس الشــــــعرية)"الاحلبيــــــب العــــــواد .
جملة دراساتثندلسية (تون))ال العدد 36ال ديسمرب 2006مال .84
()2املصدر السابق.348 :
()3املصدر السابق.347 :
()4املصدر السابق.156 :
()5املصدر السابق.220- 219 :
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ويقود:
لَيتَ الرَّدَ إذ لَـم يَـدَعكَ أَهَـابَ بِـي
ويقود:
أَيــ ـنَ امللــــوح الرَّافِلــــونَ إىل العُلَــــى
ويقود:
َكتَــبَ ال َنَــاءُ عَلَــى الشَّــوَا ِهدِ حِاَّــةً

()1

حَتــى نَ ـدُومَ َرعًــا عَلَــى رِا ـمَار

()2

َعثَـ ـرُوا إىل األَجـ ـدَاثِ أَ َّ ِعثَـــار

()3

َغِنيَـــت عَـــن اإلقـ ـرَار وَاإلنءَـــار

وقد يعبر عن القرب بـ(سءنت الرتابال سءن الثر ) كقوله:
()4
فَاضَــت عَلَيــكَ العــني بِاألَنهَــار
حدِيقَـ ـةً
َلمَّـــا سَـ ـءَنتَ رِـ ـنَ التْـ ـرَابِ َ
وقوله:
سَــ َءنَ الثَّــرَ َف َءثَنَّــهُ سَـ ـ َءنَ احلَشَـــا

رِن فَرطِ رَـا شُـاِلَت بِـهِ أَفءَـار

()5

وتعبري العرب عن القرب بالبيت آالٍ على سبيي التشبيه(.)6
ويف نصـــوص ابـــن نباتـــة مجـــي وتراكيـــب تـــدد علـــى املـــوال( :ســـءن
الرتابالحلدحال عدرنال سءنت رن الـرتاب حديقـةال سـءن الثـر ال رحلـتال
كنـــ تك يف الثــر ال تبعــدال دفنــت جــوانيال حــو بــين تــراب رصــر وجلــقال
يرري ا ـالد بقوسـه أرواحنـاال كتـب ال نـاء علـى الشـواهد حاـةال عثـروا إىل
( ) 1املصدر السابق.218:
()2املصدر السابق.219 :
()3املصدر السابق.219 :
()4املصدر السابق.217 :
()5املصدر السابق.218 :
()6لسان العرب:رادة (ب ال).
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األجــداثال دجــى بهــم داجــي املنــونال يــا ســاكن اللحــدال إن تســق كاســاال
احلمامال بَدر ردفوناال أدنيت للبرف قرباال سي الرد ).
وأكثر األل اظ ورودا يف هذ التاربة الشـعرية  :املـوال  8رـراال وي غرابـة
يف ذلك فهو أشهر ل يف الديلة على ا الح.
وتـــثتي بـــاقي األل ـــاظ بعـــدد أقـــي ( :الـــرد  .7 :احلمـــام .5 :الـــدفن.2
اللحد.2املنون.1:ال ناء .1 :القرب .1:العدم.1:األجداث.)1:
وأخــريا لنــا أن نســثد الســؤاد اآلتــي  :رــا الــذ بمــع بــني هــذ الصــيغ
املعامية كلها ؟
اءن أن يقاد إن ارارع بني هـذ الصـيغ هـو أن اخلبـاب ي يقـدم رسـالةال
وي رب عن رعنىال وي يص ررجعا اجتماعيا أو فءريـاال بـي يعيـد اخلبـاب
الشعر بناء احل) العاط ي عنـد الشـاعرال وهـو رـرادف للوظي ـة التعبرييـة أو
التن يسية .
ثالثا:
التناظر بني املتءلم واملخاطب (بني الراثي واملرثي):
اثي التناظر يف هـذا املوضـع ر تاحـا رـن ر ـاتيح بنيـة الـن ال فالنصـوص
كلها رن جهة انساام اخلباب قائمة على التناظر وهو نوعان:
أ_تناظر بني املوال واحلياةال فالقصائد كلـها قائمـة علـى تنـاظر بـني رعاـم
املـوال ورعاــم احليــاة الــذ قتــهال وهــو رــن جهــة أخــر تنــاظر بــني احلاضــر
واملاضي رثي قود ابن نباتة :
لَمَّـــــــــــا تَـــــــــــذَكَّرالُ خَـــــــــــدَّح
يَسِــــــــــــييُ أَحمَــــــــــــرُ دَرعِــــــــــــي
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ف ي هـذا املثـاد تنـاظر بـني ـرة الـدمال و ـرة خـد املرثـيال فقـد أتـى بــ
(أ ر درعـي) رـن تـذكّر خـد ابنـه األ ـر الاـض البـر ال فنـاظر بينـه وبـني
أ ر دره الذ اثي أملا ون ي ا.
واثي التناظر اة رن ااال نصوص ابن نباتة يف رثاء أبناء ال فهـي اـة
أسلوبية غنائيـة ن سـي ة يف آن واحـدال تنـتظم النصـوص كلـها فيـربز التنـاظر بـني
الشاعر احلاضر وابنه الاائبال وبني احلياة واملـوالال وبـني املـتءلم واملخاطـبال
وبــني ارنــة والنــارال وبــني ال ـ رن احلاضــر والـ رن املاضــيال فمــن التنــاظر بــني
الشاعر احلاضر وابنه الاائب:
ي خَـــــريَ فِــــــي العَــــــيش بَعـــــدَح
أَســـــــــ ـءَنتُ قَلبِـــــــــــي لَحـــــــــ ـدَح
رَــــــــا الــــــــدَّارُ بَعــــــ ـدَحَ عِنــــــ ـدِ

َأرَ وَإي َفعِنـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـدَح

يَسِــــــــــــييُ أَحمَــــــــــــرُ دَرعِــــــــــــي

لَمَّـــــــــــا تَـــــــــــذَكَّرالُ خَـــــــــــدَّح

وَقَــــــــــــ ـدَّ بِــــــــــــــا َمِّ قَلبِــــــــــــــي

()1

لَمَّــــــــــا تَــــــــــذَكَّرالُ قَــــــــــدَّح

ورثله رن الن ن سه:
عَبـــــــــ ـدَ الــــــــــ َّـرحِيم ِبرَغمِـــــــــــي

أَن تَســــــــقِي العَــــــــينُ عَهــــــــدَح
()2

َفثَجعَــــــــــــــــيُ النَّــــــــــــــــومَ وردِ

فِــــــي اللَّيــــــي وَالــــ ـدَّرعُ وردَح

أَبءِي َيَبءِـــــــــــــــــــــي َكثَنَّـــــــــــــــــــــا

حمَــــــــــائِمَ النَّــــــــــوح بَعــــــــ ـدَح
َ

رَــــــــا كنــــــ ـتُ أحمِــــــ ـيُ هَاــــــ ـ َراً

()3

فَءَيــــــــ َ أَحمِــــــــيُ فَقــــــــدَح

( ) 1ديوان ابن نباتة املصر .156:
( )2املصدر السابق.157 :
()3املصدر السابق.157- 156:
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 - 2ورن التناظر الانائي حركة الت اعي بني الت اع والتعقيال وتعـين أن
يرد يف النصوص ت اع يعقبه خباب حءمة تهدئ الشاعر وتبعث ايرتيـاح يف
ن سه ال ثم يرد ت اع فحءمة وهءذاال ورن شواهد قود ابن نباتة:
ولقـــد تصـــاب الشـــهب باألقـــدار
رـــالي وعتـــب الشـــهب يف تقـــديرها
ي عَقرَبُ ال َلَكِ اللَّسُوبِ رِن الرَّدَ

يَناُــو وَي أَسَــدُ البُــرُو الاَّــار

حنَــــا
يِررِــــي ا ِــــالدُ بِقَوسِــــهِ أَروَا َ

وَلَقَـــد يُصَـــابُ القَـــوسُ بِاألَوتَـــار

َكتَــبَ ال َنَــاءُ عَلَــى الشَّــوَا ِهدِ حِاَّــةً

()1

َغِنيَـــت عَـــن اإلقـ ـرَار وَاإلنءَـــار

وله رن ن آخر:
ُبنَــيَّ لَــويحَ رَــا اس ـتَعذَبتُ وردَ بُءَــا

وَي أَنِســـــتُ ِبتَســـــهيدٍ وَي َأرَق

ِليَصــنَع الــدَّرعُ وَالتَّســهيدُ رَــا صَــَنعَا

فَــمنَّ ذَلِ ـكَ رَحمُــودٌ عَلَــى احلَ ـدَق

جبِــــــين تَحـــــتَ ط َّرتِـــــهِ
ُبنَـــــيَّ ي َو َ

ملَ يَخيُ َح نُكَ ي صُبحِي وَي غَسَـقِي

يُهَــــيِّجُ اللَّيــ ـيُ نَــــا َراً فِيــ ـكَ أن ِءرُهَــــا

فَــمن صَ ـدَقت فَقَلبِــي لَيلَــة الصَّــدق

َويَالِ ـبُ الصْــبحُ لِــي ر ــِمَّا أسَــاءُ بِ ـهِ

َبيَــاضَ شَــعر َفيَــا فَرقِــي َويَــا َفرَقِــي

وينتقي بعدها للحءمة قائال:
حلمَــام فَءَــم
بُ ــَنَّي إن تُس ـقَ كَاسَــاالِ ا ِ

َرلِيكِ حُسن َكمَا شَاءَ ال َّرَانُ سُقِي

بُـ ــَنَّي إنَّ الـ ـرَّدَ كَـــثسٌ عَلَـــى أرَـــم

()2

رَــا بَ ـنيَ رُص ـ َببِح رِنهَــا وَرُاَتبِــق

()1املصدر السابق.219 :
( ) 2املصدر السابق.347 :
( ) 3املصدر السابق.348:
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وَلِلهــــالد عَلَــــى األَعمَــــار قَا ِطبَــ ـةً

فتـــرٌ ُيحُـــاودُ رِنهَـــا كـــي رُخَتنَـــق

وَالعُمـ ـرُ رَيـ ـدَانُ سَـــبق وَاحلِمَـــامُ لَـ ـهُ

َردً وَكيْ ال َورَ جَار عَلَـى نَسَـق

رَــا رَدَّ سَــي َ ال ـرَّدَ سَــي ُ اب ـنُ
َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـفِـَن
ـي
ذِ يوَي احَتمَــى عَن ـهُ ذُو سِــندَادِ

وَي َناَــــا تُبَّــ ـعُ فِــــي ال عــ ـ ِ
ـق)
واخللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1
وَي اختَ َت دُونَهُال َّبَّاءُ فِي َن َق

قائال:ـرَفٍ
َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ش وينوح يف ن ثالث
أَعــ ز عَلَــيَّ بَــثَن ضَــــَي رَسَـــا ِرعِي

لِــم يَح ـ َ رِــن ذَاحَ اللسَــان بِقَــار

أَع ز عَلَيَّ بَـثَن َرحَلـتَ وَلَـم َتخُـض

أَقــــدَامُ فِءـــــرحَ أَبحُــــرَ األَشــــعَار

أَع ز عَلَيَّ بَـثَن رَفَــقَت عَلَـى الـرَّدَ

()2

وَعَلَيــكَ رِــن دَرعِــي كَــ ُدرِّ ِنثَــار

يف النصوص السابقة تدافع يف بِنيَـة القصـيدة بـني احلـدث الـذاتي والتاريـد
احلءميال فالشاعر يوزع احلءمة يف القصيدة بشءي واع فهو يرسم احلـدث ثـم
يصوا احلءمة وهءذا يف رراوحةال فالشاعر حيركه أسلوبان خمتل ـان رتءـارالن
أسلوب ررتب باحلدث وهو غنائي ررتب بايبن وروتـهال وهـذا األسـلوب قـد
استوحى رنه الشاعر األحداث املنسوبة إىل اخلواص رـن األشـياءال واألسـلوب
الثاني هو األسلوب احلِءمِيال حني برد الشاعر األحداث ار ئية اليت أصـابته
لءــي يا ـ يها علــى املخلوقــاال وامللــوح واحليوانــاال وغريهــاال وجتــد ذلــك يف
رناطق رعلورة فالصدر للحدث اخلاص والعا للحدث العام.
ويعين التناوب السابق يف األبياال أن يف كيان الشـاعر صـراعا بـني ذاتـنيال
ذاال غنائية رت اعة باكيةال هي ذاال األب اليت اطب ايبـنال وذاال حءميـة
()1املصدر السابق.348:
( ) 2املصدر السابق.218:
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إنسانية عاقلـة تءـبح مجـاح األوىلال فـاألوىل تريـد تاليـب الوظي ـة التعبرييـةال
والثانية قاود أن تالب الوظي ة احلءميةال وهذا صراع يف ن ـ) الشـاعر ـود
را أصـابهال وهـذا لـون رـن ألـوان التن ـي) والتخ يـ عـن الشـاعر باسـتخدام
املعــاني احلءميــة الءليــة املســتمدة رــن حءمــة األيــامال فالشــاعر يــداو كيانــه
ااروحال وهو بني ذاال ر اوعة وذاال عاقلة.
إن الشاعر يرا وح بـني أسـاليب الت اـع والبءـاء وأسـاليب التع يـة ال وهـذا
لون رن التبهري الذاتيال
ف ي را يرد يف النصوص ت ـاوال عـاط ي بـني السـياقاال املختل ـة رـرد إىل
شــعور ابــن نباتــة بالرغبــة يف ت ريــغ شــحنه العاط يــة يف أبيــاال ثــم يعقــب ذلــك
هدوؤ بـذكر املعـاني احلءميـةال ثـم يعـود إىل اين عـاد وهءـذاال وسـبب ذلـك
احلالة اليت سيبرال عليه وجعلته يف قلق ن سي.
إن املوال واحلياة حياران يف نصوص ابن نباتة بص تهما روضوعني يف عدة
رواطنال وإن كـان حاـور املـوال أكثـر وي غـرو يف ذلـك فالنصـوص رثائيـةال
واحلديث فيها عن املوال سيحار رغما عـن الشـاعر فقـد فَقَـدَ أحبـاء وعـاش
صدِم به.
ذلك وعانا و ُ
ورن الشواهد على را سبق قود ابن نباتة:
َفعَـــــــــا َرضَ األفــــــــقُ سَـــــــــعدَح
كَنــــــــــــتَ الِهــــــــــــالدَ ألفــــــــــــق
وَكنـــــــــــ ـتَ فَـــــــــــــرعَ َنبَـــــــــــــاالٍ

َفثَذبَــــــــــــ ـيَ الـــــــــــــــمَوالُ وردَح

وَكنـــــــــــــتَ نَهـــــــــــــرَ ِبحَـــــــــــــار

()1

لَــــو عِشــ ـتَ أَحيَيــ ـتَ رَاــــدَح

وقوله:

( ) 1املصدر السابق.157:

434

رثاء األبناء يف شعر ابن نباتة املصر (ال 768هـ) رقاربة أسلوبية
د .رـحمد بن إبراهيم الدوخي

حليَــاة وَقَــد دَفَنــتُ جَــوَاِنحِي
كِيــ َ ا َ

رِــــــا بِــــــني أِناَــــــادٍ إىل أَغــــــوَار

وقوله:
أَيــنَ الءمَـــاة إذَا ال َعاَاجَـــة أَظ َلمَـــت

قَـ ـ َدحُوا القِسِـــيَّ وَنَاضَـــلوا بِشَـ ـرَار

سَ ـ ِلمُوا عَلَــى َعبَ ـبِ ال ـوَغَى وَ َدجَــا
ـم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـَـــا
أبَيِهـــنَ األَصَـــا ِغرُ فِـــي املهُـــودِ َكثََّن

دَاجِـــي الــــ َمنُون إىل َرحَـــيِّ بَـــوَار
ضَــــمَّت َكمَاِئمَهَــــا عَلَــــى أَزهَــــار
()1

حلمَـــامُ ِعظَـــارَهُم بِلحُـــورِهم
خَلَـ ـ َ ا ِ

حَتــى تَسَــاوَ الــ ْدرْ بِاألَحاَــار

وله:
أَســـــــــ ـءَنتُ قَلبِـــــــــــي لَحـــــــــ ـدَح

ي خَـــــريَ فِــــــي العَــــــيش بَعـــــدَح

رَــــــــا الــــــــدَّارُ بَعــــــ ـدَحَ عِنــــــ ـدِ

()2

َأرَ وَإي َفعِنــــــــــــــــــــــــــــــدَح

أرا تناظر ارنة والنار فثسلوب يرد يف أرثلة رن قبيي :
()3
اتِـي فِـي النَّـار
رنَان وَرُه َ
غرَفِ ا ِ
شَــتَّانَ رَــا حَــالِي َوحَال ـكَ أَن ـتَ فِــي
لقد كان ذا التااد قيمة هارةال وأثر حاسم يف بنـاء رعمـار املعنـىال وقـد
كون خيبا رهما يف رب الـن بعاـه بـبعض سـواء أكـان يف بيـت أم قصـيدةال
زيادة علـى أثـر املهـم يف أداء املعنـىال وتءـوين الصـورةال ونقـي األثـر الن سـي
للشاعر.
وأحل أن كي هذ الشواهد يف التناظر قائمة على كي شبر.
فمن التناظر بني ال رن احلاضر وال رن املاضي:
()1املصدر السابق.220- 219 :
( ) 2املصدر السابق.156:
( ) 3املصدر السابق.218:
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()1

َفعَـــــــا َرضَ األفـــــ ـقُ سَـــــــعدَح

كَنــــــــــــتَ الِهــــــــــــالدَ ألفــــــــــــق
وقوله:
أَصـــ ـبَحتُ فِـــــي احلـــ ـ ن وَحـــ ـدِ

()2

إذ كنـــتَ فِـــي احلســـن وَحـــدَح

فـ(أصبحت) تدد ال رن احلاضر و(إذ كنت) تدد على ال رن املاضي.
()3
اتِـي فِـي النَّـار
رنَان وَرُه َ
غرَفِ ا ِ
شَــتَّانَ رَــا حَــالِي َوحَال ـكَ أَن ـتَ فِــي
وقوله:
إن تَســ ِقنِي فِــي احلَشــر شَــربَةَ كَــوثَر

()4

فَلَقَـــد سَـــقَتكَ رَـ ـدَا ِرعِي ِباِـــ َار

وقوله:
فَلتُظهـــرُ ال ِبَـــنْ الَثوَاقِـــبُ عَا َهَـــا

()5

فَظهُــــورُ ُ سِــــرن رِــــنَ األَســــرَار

إن كي را سـبق داخـي يف إطـار التنـاظر بـني الراثـي واملرثـي وبـني الوجـدان
والعقي ووراء كي هذا بني املاضي واحلاضر أو بني احلياة واملـوال أو بـني الصـبا
والءرب .ولعي احملرح األساس يف الانائية الشعرية عمورا رهما كان الارض هـو
هذ ايزدواجية أو الثنائية بني املتااداالال وهذ رتااداال تبعث على الت ءري
يف حءمة املوال بقدر را تبعث على التثري يف حءمة احلياة .

*

*

( ) 1املصدر السابق.157:
( ) 2املصدر السابق.157:
( ) 3املصدر السابق.218:
()4املصدر السابق.219 :
( ) 5املصدر السابق.219:
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اخلامتة:

وبعدال فث د اهلل الـذ يسـر العمـي يف هـذا البحـثال وأسـوق رـا توصـي
إليه البحث رن نتائجال وهي:
 جاء شعر الرثاء عند ابن نباتة حماكاة حلركة الـن ) يف ان عا ـا ودفقهـاالعــاط ي فقــد كانــت اللاــة الشــعرية لاــة اين عــاد ي لاــة اإلخبار.وقــد كث ـ
الشاعر استعماد اللاة اإلنشائية أ اللاـة احلارلـة ألسـاليب اإلنشـاء يف ديلتـه
البالغية .وهـي أسـاليب اطـب يف القـراء احلـواس اخلمـ) والتلقـي العـاط ي
واروانــب اإلدراكيــة احلســية دون الذهنيــةال بــي اطــب بشــءي أدق حاســة
السمع.
 توخى ابـن نباتـة يف رثا ئـه ابنـه ويف اإليقـاع شـءال رـن أشـءاد صـياغةالن َ) الت اعي والبءائيال كما يربز يف نصوصه جتـان) املقبوعـاال رـن جهـة
اخلصائ اإليقاعية الانائية الت اعية .
أرا يف بنية الشءي يف رثاء ابن نباتة فالقارئ يلحـ أن الشـاعر أقـام شـعر
يف رثاء أبنائه على قسمني واضحنيال قسم رن باب النت ال وهي أكثـر اتصـاي
بلحظاال الت اع وباملواق الدقيقة املرتببة خبصيصة را رن خصـائ الشـعور
ال فهــي أقــرب إىل الن ثــة الشــعرية أو إىل الصــرخة امللتهبــة املءث ــة رــن ناحيــة
املشاعر رنها إىل الصناعة األدبية املتثنية اليت تثتي بعد ررور عاص ة اإلحسـاس
ال وهـذا الشـءي ينخـرط يف اجتـا األشـءاد البسـيبة يف الشـعر العربـي .والنت ــة
اءن أن قمي كثافة اإليقـاع الت اعـي غـري املـرتب بالتـثني والتمهـي يف القـود
إنشادا أو كتابة.
أرا القسم الثاني فيتءون رـن القصـائد املصـنوعة وهـي يف حـد ذاتهـا تلـك
النصوص اليت اءن دراستها أسلوبيا .وقد حلظت أن رـن رظـاهر اينسـاام يف
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هذا اخلباب الت اعي اسـتعماد املقـاطع األوىل يف األبيـاالال وتءـرار السـماال
الت اعية الدالة على الوجهة اين عالية يف القود الشعر .
_ ورن النتائج بروز حالة الصراع اليت يعانيها الشاعرال ولذكرها أثر يف منو
الن ال الصراع بـني العاط ـة الذاتيـة وبـني خبـاب التعقـي أو احلءمـة ال وهـذا
التااد بني التيارين الداخليني هو الذ خدرته الظواهر اإليقاعية يف القصـائدال
ووظ رن خالله الشاعر املظاهر املوسيقية املتنوعة .

*
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 جملة الرسالة .رقاد عنوانه (الشءو يف شعر ابن نباتة) د .حممود رزق سليم .رنسلسلة رقايال عنوانها (طرائ رن العصر اململوكي) العدد 1949 .838هـ.

*

442

*

رثاء األبناء يف شعر ابن نباتة املصر (ال 768هـ) رقاربة أسلوبية
د .رـحمد بن إبراهيم الدوخي

*

Al-Safadiy, S. (1991). Al-Wāfiy Bilwafiyat (H. Ritiyr, Ed.). Germany:
Franz Shtāyinr.
'Ibn Rāfi`, (1975). Al-Wafiyat (`A. Zakār, Ed.). Damascus: Wizarat AlThaqafah.
Journals.
Braiyz, `A. & Maskuniyi, H. K. (2017). BaHath Ritha' Al-'Awlād bayin 'Ibn
Nabatah Al-MaSiryi Wsa Al-khaqāniyi Al-Sharawāniyi. Majalat 'IDHa'at
Naqdiyah Fi A;-'Adabaiyn Al-`Arabi Wa Al-Farisiy, 7(6),
Al-Qayrawāniy, 'A. (2006). Musahamat fi 'Inshā'iyat Al-'Ajnas Al-Shi`riyah.
Majalat Dirasāt 'Andalusiyah NiDhām Al-QaSiydah Fi Rith'a Al-'bn'a DHimn
Diywan "'IqtiraH Al-QariyH, 36, 75-86.
Al-Qayrawāniy, 'A. (2007). Musahamat fi 'Inshā'iyat Al-'Jnas Al-Shi`riyah.
Majalat Dirasāt 'Andalusiyah NiDhām Al-QaSiydah Fi Rith'a Al-'bn'a DHimn
Diywan "'IqtiraH Al-QariyH, 37, 51-72.
Saliyim, R. M. (1949). Al-Shakwa Fi Shi`r 'Ibn Nabātah. Majalat AlRisalah, 838,

*

*

*

هـ) مقاربة أسلوبيّة768 رثاء األبناء يف شعر ابن نباتة املصري (ت
 مـحمد بن إبراهيم الدوخي.د

`Imrān, A. (2010). Shi`ryyat Al-Lughah: Muqāranah Uslūbyyah Fi
Mudawwanat Al-Husayn Ibn Al-DHaHHāk Al-Shi`ryyah. N.p.: Dār Naynawa.
Ibn Fāris. (n.d.) Al-SāHibi (1st ed.). U. F. Al-Tabbā` (Ed.). Beirut: Maktabat
Al-Ma`ārif.
Abu Hilāl Al-`Askari. (n.d.). Al-Sinā`atayn. A. M. Al-Bajāwi & M. A.
Ibrāhīm (Eds.). N.p.: Tab`at `Īsa Al-Bābi Al-Halabi.
Ibn Islām Al-JumHi. (n.d.). Tabaqāt FuHūl Al-Shu`arā'. M. Shākir (Ed.).
Jeddah: Dār Al-Madani.
FaDHl, S. (1985). `Ilm Al-Uslūb Mabādi'uh Wa Ijrā'ātuh (2nd ed.). N.p.: AlHay'ah Al-MiSryyah Al-`Āmmah Li-Al-Kitāb.
`Umar, A. M. (1988). `Ilm Al-Dalālah (5th ed.). Cairo: `Ālam Al-Kutub.
Ismā`īl, I. (n.d.). Fi Al-Shi`r Al-`Abbāsi: Al-Ru'yah Wa Al-Fan (2nd ed.).
Cairo: Dār Al-Ma`ārif.
MaSlūH, S. (2002). Fi Al-NaS Al-Adabi: Dirāsāt Uslūbyyah IHSā'yyah (3rd
ed.). Cairo: `Ālam Al-Kutub.
Al-Malā'ikah, N. (1978). QaDHāya Al-Shi`r Al-Mu`āSir (5th ed.). Lebanon:
Dār Al-`Ilm Li-Al-Malāyīn.

Yakibsun, R. (1988). QaDHayā Al-Shi`riyah (1st ed.) (M. Al-Waliy & M.
Hanun, Trans.). Moroco: Dar Tubiqāl Linshier.
'Ibn manzhuer, (1955). Lisān AL-`Arab (1st ed.) Beirut: Dar Sadir.
Midās, 'A. (2009). Lisāniyat Al-NaS NaHu ManHaj LitaHlil Al-KhiTābAlShi`riyi (2nd ed.) . Jordan: `Alam Al-Kutub Al-Hadith.
Al-Rumāniy, 'A. `A. (1981). Ma`āni Al-Huruf (2nd ed.) (`A. 'I. Shalbi, Ed.).
Jeddah: Dar Al-Shuruq.
`Ayād, M. (2010). Min Al-WaSā'iT Al-'Ijrā'iyah Fi Al-'Adab Al-`Arabiy AlQadiyim (1st ed.). Tunis: MaTba`at Al-Tafsiyir Al-Faniyi.
Al-`Umariy, M. (2001). Al-Muwazanāt Al-Sawtiyah. Beirut: 'Afriqiya' AlSharq.

جملة العلوم العربية
هـ1440 العدد الثاني واخلمسون رجب

List of References:
Works cited
Ibn Nabātah Al-Misri. (1905). Dīwān Ibn Nabātah Al-Misri (1st ed.). Cairo:
Published by Al-Shaykh MuHammad Al-Qalqīli.
References
Al-Zarkali. (2002). Al-A`lām (15th ed.). Beirut: Dār Al-`Ilm Li-Al-Malāyīn.
Bāsha, U. M. (1963). Amīr Shu`arā' Al-Mashriq. Cairo: Dār Al-Ma`ārif.
Al-MiftāH, M. (2006). TaHlīl Al-KhiTāb Al-Shi`ri: Istirātījyyat Al-TanāS
(4th ed.). Beirut: Al-Markaz Al-Thaqāfi Al-`Arabi.
Ibn Habīb. (1976). Tadhkirat Al-Nabīh Fi Ayyām Al-Mansūr Wa Banīh. M.
M. Amīn (Ed.), N.p.: Dār Al-Kutub Al-MiSryyah.
RamaDHān, S. (2015). Al-TawāSul Al-Adabi Min Al-Tadāwulyyah Ilā AlIdrākyyah (1st ed.). Beirut: Al-Markaz Al-Thaqāfi Al-`Arabi.
Dayyūb, S. (2008). Jamālyyāt Al-Nasaq Al-DHiddi: Shi`r Abi Al-`Alā' AlMa`arri Namūdhajan. Majallat Al-Turāth Al-`Arabi, 110 (28).
Al-Halwāni, A. (2004). Jamālyyat Al-Mawt Fi Marāthi Al-Shu`arā' AlMukhaDHramīn: Qirā'ah Uslūbyyah (1st ed.). Sfax: MaTba`at Al-Tasfīr AlFanni.
RamaDHān, S. A. (2010). Al-KhiTāb Al-Adabi Wa TaHaddyāt Al-Manhaj
(1st ed.). Abha: Nādi Abha Al-Adabi.
Ibn Hajar Al-`Asqalāni. (n.d.). Al-Durar Al-Kāminah Fi A`yān Al-Mi'ah AlThāminah. Beirut: Dār Al-Jīl.
Abdul-Salām, M. Durūs Fi Al-Adab Al-Qadīm: Funūn Al-Shi`r, AlMarthyyah Fi Al-Jāhilyyah Wa Sadr Al-Islām ]Lecture, Unit 220[ .
DHayf, S. (n.d.). Al-Rithā' (2nd ed.). N.p.: Dār Al-Ma`ārif.
YaHya, M. (1981). Rithā' Al-Abnā' Fi Al-Shi`r Al-`Arabi Ilā Nihāyat AlQarn Al-Khāmis Al-Hijri (1st ed.). Jordan: Maktabat Al-Manār.
Ibn `Aqīl, B, (n.d.). SharH Ibn `Aqīl. M. M. Abdul-Hamīd (Ed.). Beirut: Dār
Al-Fikir.

هـ) مقاربة أسلوبيّة768 رثاء األبناء يف شعر ابن نباتة املصري (ت
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Lamenting children in the poetry of Ibn Nabatah Almasri – year 768 Hijri
Stylistic approach
Dr. Mohammed Ibrahim Aldokhi
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Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University

Abstract:
One of the most prominent poets of the Mamluk era who lost their sons was
Jamal al-Din ibn Nabatah. He was shocked by the tragedy of the loss of a large
number of his children, about sixteen sons. This is a major calamity and a
disaster that haunted the poet. This made his poetry in this matter recognizable,
for he experienced what others did not experience in continuous loss of children
and growing sadness.
This research is concerned with studying the most important aspects of the
lamentation of Ibn Nabata for his sons from stylistic point of view, which came
in three sections:
1. Emotional Function Section
2. Dictionary Section
3. The section of the symmetry between the speaker and the communicator
(between the lamenter and the lamented).

جملة العلوم العربية
هـ1440 العدد الثاني واخلمسون رجب

قصَّة آدم  بني سورتي (البقرة) و (ص)
دراسة يف السّياق والنظم

د .خلود بنت عبد اللطيف اجلوهر
قسم اللغة العربية  -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باألحساء
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

قصَّة آدم  بني سورتي (البقرة) و (ص)
دراسة يف السّياق والنظم
د .خلود بنت عبد اللطيف اجلوهر
قسم اللغة العربية  -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية باألحساء
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث1440 /01 /27 :هـ

تاريخ قبول البحث1440 /04 /13:هـ

ملخص الدراسة:
يظلُّ القرآن الكريم قادرًاا لىاإ ارادًل اللقانق بًق عااد لار  ،اراًشا ًا لدادئقد لا قد
بالغلها ًهذا يؤ ّ خىنر الجدزشا ًيًمادز باريرارش لىقصا

اتلًنلا ا ًلراايفد ع ضلار

بالغي ب يع يلغ د اللرب ًاللظدتا ضع بكراً بلضيفد بكراًاا يزي ًيؤ مسنّ بالغليفد.
ًحاااد با ا بَّرت قصَّا ا آرم  ع ااانًبيل العقااارل ًتا ًنا ا ت ب ًيفماااد قد قا اد
ضلددبايفدت ً،خاار ضااخلىفدتا ًبرا ا بالغ ا بلكارً ع التانًبد ضلاادا ًلكالّ زيادرل
ضقص يرارا ًه ف يُتلفدر؛ اذ انَّ لّ ىم بل لّ حرف ع القرآن الكريم قدًّ مبنقلها
أمند مل بكر هذش الكىم اال هلذا اتنقع الذي ندءت لى ه ع الًظم القرآ يا ًبعاّر هاذش
ال ًِّا ً،نه اللطدب ًاالئرتاقا ضر خالق الرت ز لىإ ،ح اث القص ا ً ،ىنبيفد.
الكىمدت اتفلدح لآرم ا التِّ دقا القص ا ،ح اثا  ،ىنب.

املقدمة:

احلمد هلل وكفى وصالة وسالم علـى نيياـا اطفـ فى وعلـى ولـب وصـ يب
أمجعني؛ أمَّا بعد:
فســي ا الآــرون ال ــررً ــادرثا علــى ولــارة العآــوس ااآييثــا عــ أســرار
واكتشــافًا لــد ا ب بالهتــب وهــدا ر كــد خلــود وعجــا .و ولعــاَّ مــ ل ا فــب
الد يآــة وأســرار الفررــدة ســرد الآفــع م ـ ا ــرار بعاــكا ا ــرارثا ر رــد
ور كد مسوّ بالهتكاو
وحــني اــدبَّرت فَّ ـة ودم  يف ســوراي :اليآــرة وج وجــدت بياكمــا
نآاطًا متشابكات وأخـر مـختلفات واراكيب بالهية ات رر يف السـوراني معثـا
وون اختلفت يف عافر ماكا ر رد يف سورة اليآرة عما هو عليب يف سـورة ج أو
الع س ول اّ .رادة مآفد رُراد وهـد رُسـتفاد؛ وإ ونَّ كـاَّ كلمـة بـا كـاّ
حـر يف الآــرون ال ــررً ــارّ بــمو عب كأنــما مل ا ـ هــد ال لمــة و لــكدا
اطو الدي جاءت عليب يف الا ً الآرونيو
و د كان م أبر .األسياب اليت دعتين وىل اختيار هدا اطوضوع سييني:
األوس :إااي رتفا بتدبر كتاب اهلل اعاىل إلك ال تاب الدي أعجـ أهـا
الففاحة واليالهة رهً مت اكً م الييـان العربـي وبآـي وعجـا .نـي عاارـة
الآدماء واحملدلنيو
الثاني :موضوعي ركد وىل ناولة است اا جانـب مـ جوانـب وعجـا.
اليياني لل تاب الع ر ؛ وهو اطتعلب باإلعجا .الآففيو
لدا اوجكت نـ و دراسة إلك وباهلل التوفيبو
والي ث رسعى وىل حتآيب جمموعة م األهدا م أهمكا:
 الرتكي ـ علــى اــية مــثاة لالهتمــام يف اإلعجــا .الآففــي للآــرونال ررً؛ وهي ا رار الآفة يف أكثر م سورةو
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 الي ث يف أسياب هدا الت رار وما رايفب وىل اليالهة الآرونيةو التمثيا هلد الآاية بآفة ودم يف سـوراي اليآـرة وج وبيـان سـياقالآفة ون مكاو
وااياعثا للماكجيَّة أعـر فيمـا رلـي للم ـاور الـيت سـو اـدور حوهلـا
الدِّراسة؛ وإ ات ون م اـمكيدٍ ومي ثني أمَّـا التّمكيـد فيتاـاوس الآفَّـة الآرونيـة
ومســات وعجا.هــا وخُفّــع اطي ــث األوس لدراســة السّــياق وراآســً وىل
م لـــيني؛ رشـــتما اط لـــب األوس علـــى الســـياق العـــام لآفَّـــة ودم  يف
السوراني وبيان اختال م ان ن وهلما ومآفدهما أما اط لب الثاني فتاـاوس
الســياق اخلــاج لآفَّــة ودم  يف الســوراني ورتو ــف اطي ــث الثــاني عاــد
الـــا ً يف فَّـــة ودم  يف ســـوراي اليآـــرة وج واتيـــ أوجـــب الت ـــابب
وا فــرتاق فيكمــا وجــاء يف م لــيني؛ لــتعّ اط لــب األوس بدراســة أحــدا
الآفة أمّا اط لب الثاني فيتفدّى لت ليا أسلوب الآفةو
واعتمدت يف هد الدراسة اطاكج اطوضوعااي األسلوبي وسأسـتاد علـى
ما أشار وليب بعض العلماء وما فتح اهلل لي بب م اعلياٍ دون اخلو كثاثا يف
أمور التعليا؛ خشية التآوّس على اهلل اعاىل بغا هُدى و علًو وأسـأس اهلل أ
أكــون ــد و عــت يف شــيء مـ إلــك وأن رغفــر لــي كــاَّ .لــا وأن رلــكمين
الفواب يف الآوس والعماو
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منت الدِّراسة
قصَّة آدم  يف السورتني

فَّة ودم  يف سورة اليآرة :ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠ ﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯﮊ اليآرة٣٩ - ٣٠ :و
فَّة ودم  يف سورة ج ﭧ ﭨ ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ ﰃﰄﰅﰆﰇ
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ﰈ ﰉﰊﰋﰌﰍﰎ ﰏﰐﰑﰒ ﰓ
ﰔﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ
ﰞﰟ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ ج٨٥ - ٦٩ :و
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متهيد:

رامــا .الآــرون ال ــررً بــلرراد للآفــع اطتاوعــة مـ عرضــكا يف معــر
بالهي بدر رتغيا العرب والع ات ورتَّاح إلـك ممـ خـالس متابعـة األحـدا
الآففية اليت اـ تشد بني لاارا سور ال رمية فتاآا ولياا حآا ب وو ـا عـ
األمــً الســالفة يف األ.مــان الغــابرة اســت وإ علــى األإهــان واأســر الافــو
واعمـــب اجلوانـــب اإلنســـانية يف الـــدَّات؛ ليت آـــب الغـــر األســــمى يف ـــا
التوجيكـــات الرا ـــدة والعوا ـــب اطاـ ـوّ عاكـــا ورـ ـ داد أولـــو األليـــاب عـــربة
وبفاةم()1و
سأاـ د يف التمكيد ع الآفَّة الآرونيَّة ومسات وعجا.ها:
الآفَّة الآرونيَّة:
الآفة الآرونية هي أحدا وأخيـار الآـرون الـيت خلـت واشـما فـع
األنيياء م خالس بااء ن ً بعيد ع اخلياس وعر مشـوق ومـثا يف هارـة
اجلماس ن ا لب يف األساليب العربية()2و
ورـــم اآســيً الآفــع الآرونــي موضــوعيا وىل لاللــة أ ســام كــربى
هي(:)3
 فــع حــدلت يف األمــً الســالفة والغــابرة مثــا :فَّــة أص ـ ابال كف وإي الآرنني وطالوت وجالوت وأص اب الفيا و ارونو
 فـــع أدارهـــا األنييـــاء علـــيكً الســـالم ااـــمات معجـــ ااكًودعوااكً وىل ومكً وموا ف خفومكًو
( )1روا يف الآفع الآروني :دراسة يف خفا ع األسلوب الآففي اطعج 5و
( )2را ر :الآفع الآروني يف ما و ب ومفكومب 40 39و
( )3را ر :مياحث يف علوم الآرون 317 316و
جملة العلوم العربية
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 فع اختفت بالايب نمد صلى اهلل عليب وسلً افور جـ ءثا مـحيااب الشخفية وا جتماعية والدرايةو
ورل ظ الآارئ للآرون ال ررً أنَّ فع األنيياء عليكً السالم د كـررت
أكثر م مرة ما عدا فَّة روسف )1(و
ونَّ ا رار الآفع يف الآرون ال ررً بأساليب شتَّى م الففـاحة واليالهـة
ضربٌ م ضروب اإلعجا .والعربة والع ة بـمفا كـا مـ رــ يد عـ أوامـر
اهلل  وللعلماء افساات خمتلفة حوس هدا الت رار اإلعجـا.يو ورُرجـ ابـ
تيية (ت  276هـ) سيب ا رار الآفع يف الآرون ال ـررً وىل أنّ اهلل  ن َّلـب
ماجَّمثـا يف لــال وعشــرر ســاة ايسـاثا علــى العيــاد وااييكثـا لــكً مـ ســاة
الغفلة وش دثا لآلوبـكً بتجدّد اطوع ة()2و
و د عدَّ ال ركشي (ت 794هـ) ا رار الآفَّة الآرونيَّة م اطتشابب اللف ـي
وعرفب بآولب :مهو ورراد الآفَّة الواحدة يف صور شتَّى وفواصاَ خمتلفةٍ ورَ ثُر
يف ورراد الآَفع واألنياء وح متب التفرُّ يف ال الم ووايانب على ضروبٍ؛
ليُعلمكً عج هً ع مجي طرق إلكم()3و
واوسَّ ـ العلمــاء يف اعررــف اطتشــابب يف ورــات الآــرون ال ــررً ولـــمَّة
اعررف جام لب :مهو أن اـجيء اآلرات الآرونية مت ررة يف الآفَّة الواحدة م
فع الآرون أو موضوعااب يف ألفا متشابكة وصور متعددة وفواصـا
شتى وأساليب متاوعة اآدرـ ثما واـأخاثا و.رـادةً ونآفثـا وإكـرثا وحـدفًا
( )1را ــر اعليــا العلمــاء لعــدم ا ــرار فــة روســف  الربهــان يف علــوم الآــرون
29/3و
( )2را ر :اأورا مش ا الآرون 232و
( )3الربهان يف علوم الآرون 112/1و
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واعررفًا واا اثا ووفرادثا وجــمعثا وورــجا.ثا ووطاابثـا ووبـداس حـر بــ ر
وخــر أو كلمــة ب لمــة أخــرى ونـــ و إلــك مــ ااـــ اد اطعاــى لغــر
بالهيم()1و
ولـ است سـ علمــاء اليالهــة ا ــرار اطفــردات واجلمــا يف اخل ــاب و
أنـكً اسـتآي وا ا ـرار اطآـاط الافـية اطتوسـ ة وال ـربى()2و بيـد أنكـً و فـوا
مشــدوهني أمــام ا ــرار الآفــع يف الآــرون ال ــررًو إلــك الت ــرار احمللــب يف
مسوات اإلعجا .والر ي الفين الدي رآدر أن جياررب بشر يف مجيـ األم اـة
واأل.ماة با لآد عدَّ اب أبي األصي (ت 654هـ) اإلايـان بـاطعاى الواحـد يف
عــدة صــور ضــربثا م ـ ا تــدار( )3موعلــى هــدا أاــت مجي ـ فــع الآــرون
الع ر فلنك ارى الآفَّة الواحدة اليت ختتلف معانيكـا كيـف اـأاي يف صـور
خمتلفة و والبَ م األلفا متعددة حتى ا اد اشتيب يف موضـعني ماـب و
بد أن جتد الفرقَ بني صُورها اه ثرام()4و
ومثة فوا د جـمَّة لت رار الآفَّة يف الآرون ال ررً ماكا(:)5
 - 1بيــان بالهــة الآــرون يف أعلــى مراايكــا :فمـ خفــا ع اليالهــة إكــر
اطعاى الواحـد يف صـور شـتَّى والآفَّـة اطت ـررة اـرد يف كـاّ موضـ بأسـلوب

( )1مآدمة نآب درة التا را وهرة التأورا 56 55/1و
( )2را ر :العمدة يف ناس الشعر وودابب ونآد 398/2و
( )3را ر :بدر الآرون 289/2و
( )4السابب 290/2و
( )5را ـــر :مياحـــث يف علـــوم الآـــرون  319 318والربهـــان يف علـــوم الآـــرون
26 27/3و
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رتمــار عــ اآلخــر واُفــايف يف الــب هــا الآالــب و ميــا اإلنســان مــ
ا رارها با اتجدد يف نفسب معانٍ حتفا لب بآراءاكا يف اطواض األخرىو
 - 2وة اإلعجا :.فلرراد اطعاى الواحد يف صور متعددة م عج العرب
ع اإلايان بفورة ماكا أبلغ يف الت ديو
 - 3ا هتمام بشأن الآفَّة :لـتم ني عربهـا يف الـافس؛ ألنَّ الت ـرار مـ
طرا ب التأكيدو فآفَّة موسى م فرعون مثالً اـمثا الفراع بـني احلـب والياطـا
أمتّ اـمثيا م أنَّ الآفَّة ا رر يف السورة الواحدة مكما كثر ا رارهاو
 - 4ايار الغارة اليت سيآت مـ أجلـكا الآفَّـة :فتـدكر بعـض معانيكـا الـيت
افي بالغر يف مآام وارب .معان أخرى يف سا ر اطآامات وفب مآتاى احلاسو
ونَّ ا ــرار الآفَّــة الآرونيَّــة واخــتال الـــ وار فيكــا ضــربٌ مــ ضــروب
التشورب؛ وإ رتجلى فيكا التاور يف األسلوب والوراب وا نتآاس م شخفـية
وىل أخرى؛ مـما رـجعلكا مثاة نفعا ت اطتلآي ومـ ف ة لتلآيب األحدا
ومتابعة لـمفا الشخفيات اطتياراة()1و
وللآفَّـــة الآرونيَّـــة مـــاكجٌ فررـ ـدٌ يف اآـــدرً العااصـــر الآففـــية رتمثـــا يف
ا تفارها على إكر العااصر اط لرة يف موضـوع الآفَّـة ومآاصـدها متجـاو.ة
ما عدا إلك؛ فيفيح الآـارئ لتلـك الآفـع متشـو ًا سـتآياس مـا ر ـرأ مـ
أحدا ومراي ًا بـمآفد الآفَّة يف ون()2و

( )1را ر :احلوار الآروني بني التفسا والتيفا  10- 9واحلوار ورسً الشخفـية يف
الآفع الآروني  45والآفع الآرونـي يف ما و ـب ومفكومـب  122- 119ومـ
أساليب التشورب يف فع الآرون ال ررً :دراسة حتليلية 198و
( )2را ر :م أساليب التشورب يف فع الآرون ال ررً :دراسة حتليلية 198و
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أمَّــا فَّــة ودم  ماــاا الدِّراســة فآــد وردت ســي مــرات يف الآــرون
ال ررً يف سورة اليآرة واألعرا واحلجر واإلسراء وال كف وطـب
وجو وآلدم  مأَســماءٌ مخســة :اإلسنســان واليشـ ُر وأَبُــو اليَشَـرس وودَمُ
واخلَلِيفَةُم()1و
ورـــجد اطتــدبّر يف الآــرون ال ــررً أنَّ فَّــة ودم  بــرهً اعــدد إكرهــا يف
سـور متعــددة أو أي فَّـة أخــرى مت ـررةً و أنـــكا موإا ضـً بعــض إلــك وىل
بعض اراف ومجالب ووضح كمالب فتيارك مـ هـدا كالمـب ومـ جعلـب حجـة
اطعة وورة باهرةم()2و
وهــين عـ الييــان أن رـــجد اطتــدبِّر يف ا ــرار فــع الآــرون ال ــررً أروع
الا ً وأسكلب وأففح اللفظ وأبياب( )3وأجـما اطعاى وأعمآبو

( )1بفا ر إوي التميي 22/6و
( )2ن ً الدرر يف اااسب اآلرات والسور 354/7و
( )3را ر :الت رار م اهر وأسرار 393و
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املبحث األول /السِّياق:

اــدور مــادة ( و ق) يف اللغــة حــوس معاــى اطتابعــةو رآــاس :ســاق اإلبــا
وهاهــا رســو كا سَ ـ ْو ًا وسِ ـيا ًا و ــد انســا ت واســاو َت اإلبــا اســاو ًا وإا
اتابعت وكدلك اآاودت فكـي متآـاودة ومتسـاو ة واطسـاو ة :اطتابعـة كـأنَّ
بعاكا رسوق بعاثا واألصا يف اساوق اتساوق كأنَّـكا لاعفكا وفرا ه اهلـا
اتخاإس ورتخلف بعاكا ع بعضٍ( )1ومالـمُـاساقُ :التاب والآرربم()2و
والسِّياق اص الحثا رعر أنَّب :مالا ً الرتكييب لل الم الدي روجّب د لة
ال لمــات واجلمــا والفآــرات؛ باــاء علــى مو عكــا يف الــاعّ واســتاادثا وىل
العال ات اطعاورة بياكما؛ مبا رتفب يف الاكارة مـ الغـر العـام لل ـالم ومـ
مجلة ال رو اخلارجية اطفاحية لبم()3و
أمَّا الوحدة السّيا ية للسورة فتعين كونكا كالمثا واحدثا متفالً انففـاس
فيــب؛ وونْ اعــددت اطوضــوعات فيكــا وااوَّعــت أســياب نـ وس ورااـــكا؛ فثمــة
هر عام ركـيم عليكـا وخفـا ع موضـوعية وأسـلوبية اــمّي هاو وهـدان
همــا اللــدان رع يــان الســورة نـــم كا اطســتآا و آآــان الــتال م وا نســجام
والت اما بني ورااكا()4و
واتجلى أهـمية السِّياق مـ خـالس الــميدأ الـدي صـاهب ال ركشـي حيـث
رآوس :لي نيُّ ن ر اطفسِّر مراعاة ن ً ال الم الدي سِيبَ لبم()5و
( )1را ر :لسان العرب 166/10و
( )2الآامو احمليي 896و
( )3الوحدة السيا ية للسورة يف الدراسات الآرونية يف الآرنني الثام والتاسـ اهلجـررني:
دراسة بالهية يف الرتا العربي 82و
( )4را ر :السابب 82و
( )5الربهان يف علوم الآرون 317/1و
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ونَّ مـ اـدبَّر الآـرون ال ـررً فَكســً السِّـياق الـدي وردت فيـب اآلرـات؛ مفـال
مـ يعَ للمتفكًِّ ع ردِّ وخر ال الم على أوَّلـب وأوَّلـب علـى وخـر ووإ إاك
فــا مآفــود الشَّ ـارع يف فكــً اط ل ـف فــلنْ فــرَّق الاَّ ــر يف أج ا ــب؛ فــال
فحُّ ا تفـار يف الاَّ ـر علـى بعـض أجـ اء ال ـالم
رتوصَّا بب وىل مُراد فال رَ ِ
دون بعضٍم()1و
بــا رــرى بعاــكً أنَّ الـــم رَّة يف بعــض ال تــب مثــا( :كتــاب اطفــردات)
للراهب األصفكاني (ت 502هـ) اعود وىل اص ياد الــمعاني مـ السـياق؛ وإ
مدلو ت األلفا خاصة()2و
و ــد نــاس الســياق أهميــة كــربى عاــد العلمــاء بوصــفب مرُرشــد وىل ايــيني
ال ــمُجمالت واــرجيح احملــتمالت واآررــر الواض ـ اتو وكــاُّ إلــك بعُ ـ سر
ا ستعماسو ف ـاُّ صـفةٍ و عـت يف سـياق اطـدا كانـت مـدحثا وونْ كانـت إمـا
بالوضــ و وكــاُّ صــفةٍ و عــت يف ســياق الــدَّمِّ كانــت إمــا وون كانــت مــدحثا
بالوض كآولب اعاىل :ﮋﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮊم()3و
با طعرفة اطراد بد م التدبر يف السياق ـاس ابـ ايميـة (ت 728هــ) يف
إلك :مفم ادبَّر الآرون وادبَّر ما يا اآلرة وما بعدها وعَ َر َ مآفود الآرون:
ايـــيَّ لـــب اطـــراد وعـــر َ اهلـــدى والرِّســـالة وعـــر َ السَّـ ـداد مـ ـ ا فـــرا
وا عوجاجم()4و

( )1اطوافآات 226/4و
( )2را ر :الربهان يف علوم الآرون 291/1و
( )3الي ر احمليي يف أصوس الفآب 55- 54/ 8و
( )4مـجموع الفتاوى 94/15و
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فَّة ودم يف السوراني (اليآرة) و(ج) م خالس سيا كما العـام

وسأدر
واخلاجو
اط لب األوس /السياق العام:
رتو ـف هــدا اط لــب عاــد ال ــرو السـيا ية اخلارجيــة الــيت رافآــت نـ وس
سوراي اليآرة وج بوصفكما سوراني ااماتا فة ودم و واتجلـى أساسثـا
يف م ان ن وس السوراني ال رميتني واطآفد ماكما؛ فلكـدا السـياق العـام دور
بار .يف وضاءة فة ودم مااا الدراسةو
رــــختلف م ـــان نـ ـ وس الســـوراني :اليآـــرة وج ورــــختلف كـــدلك
مآفدهما:
 - 1فَّة ودم  واختال م ان الا وس يف السوراني:
ايار العلماء يف اـ درد اط يّ واطدنيّ يف الآرون ال ررً فماكً م سَّـمب
م حيث م ان الا وس فمـا نـ س بــم ة فكـو م ـيّ ومـا نـ س يف اطدراـة فكـو
مدنيّو وماكً م اراأى .م الا وس فاط يّ ما ن س يا اهلجـرة واطـدنّي مـا
ن س بعد اهلجرة وون كان بـم ةو وماكً مـ صـاَّف وفـب اطخـاطيني فـاط يّ
وإا كان اطخاطب أها م ة واطدنيّ وإا كان اطخاطب أها اطدراة()1و
و د ففَّا العلماء يف خفا ع السور اط يَّة واطدنيَّة بعد اسـتآرا كً لسـور
الآرون ال ررً فدكروا مجلة م الاوابي اطوضوعية واألسلوبية اليت اايي
اط يّ واطدنيّ:
 ضوابي السور اط يَّة(:)2( )1را ر :الربهان يف علوم الآرون 187/1و
( )2را ر :مياحث يف علـوم الآـرون  63 - 62وط رـد مـ التففـيا :ناسـ الآـرون
الع ر وماسوخب  59واإلاآان يف علوم الآرون 72- 36/1و
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- 1كاّ سورةٍ فيكا سجدةو
 - 2ك ـاّ ســورةٍ فيكــا لفــظ (كــال) ومل اــرد و يف الافــف األخــا م ـ
الآرون وإُكرت لاللثا ولاللني مرة يف مخسَ عشرةَ سورةًو
 - 3كـ ـاّ ســـورةٍ فيكـــا :ﮋ ﮜ ﮝﮊ ولـــيس فيكـــا :ﮋ ﯰ ﯱ
ﯲ ﮊ و سورة احلـج ففـي أواخراهـا :ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮊ وم هدا فلنَّ كثاثا م العلماء ررى أنَّ هد اآلرة م يَّة كدلكو
 - 4كاّ سورةٍ فيكا فع األنيياء واألمً الغابرة سوى اليآرةو
 - 5كاّ سورةٍ فيكا ودم  ووبليس سوى سورة اليآرةو
 - 6كاّ سورةٍ افتح حبرو التكجـي كــ ﮋ ﭑ ﮊ و ﮋ ﭑﮊ و ﮋ ﭤ ﮊ
وفو إلك سوى ال هراور  :وهمـا :اليآـرة ووس عمـران واختلفـوا يف سـورة
الرعدو
أما اطمي ات اطوضوعية وخفا ع األسلوب فكي(:)1
 - 1الــدعوة وىل التوحيــد وعيــادة اهلل وحــد ووليــات الرســالة ووليــات
اليعــث واجلـ اء وإكــر الآيامــة وهوهلــا والاــار وعــدابكا واجلاــة ونعيمكــا
وجمادلة اطشركني بالرباهني العآليَّة واآلرات ال ونيَّةو
 - 2وض األسس العامة للتشرر والفاا ا األخال ية اليت رآـوم عليكـا
كيان اجملتم وفاح جرا ً اطشركني يف سفك الـدماء وأكـا أمـواس اليتـامى
لمثا ووأد الياات وما كانوا عليب م سوء العاداتو
 - 3إكر فع األنيياء واألمـً السـابآة .جـرثا هلـً حتـى رعتـربوا مبفـا
اط دبني يلكً واسلية لرسوس اهلل -صلى اهلل عليب وسـلً -حتـى رفـرب علـى

( )1را ر :مياحث يف علوم الآرون 63و
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أإاهً ور م وىل ا نتفار عليكًو
 - 4فر الفواصا م وة األلفـا ووجيـا .العيـارة مبـا رفـ اآلإان
ورشتد رعب علـى اطسـام ورفـعب الآلـوب ور كـد اطعاـى ب ثـرة الآَسَـً
كآفار اطففَّا و نادرثاو
 ضوابي السور اطدنيَّة(:)1- 1كاّ سورةٍ فيكا فرراة أو حدّو
 - 2كاّ سورةٍ فيكا إكر اطاافآني سوى العا يوت فلنَّـكا م يَّةو
 - 3كاّ سورةٍ فيكا جمادلة أها ال تابو
أما بشأن اطمي ات اطوضوعية وخفا ع األسلوب فأمجلوها يف(:)2
 - 1بيان العيادات واطعامالت واحلدود ون ام األسرة واطواررث
وفاـــيلة اجلكـــاد والفـــالت ا جتماعيـــة والعال ـــات الدوليـــة يف الســـلً
واحلرب و واعد احل ً ومسا ا التشرر و
 - 2م ــخاطية أهــا ال تــاب ودعــواكً وىل اإلســالم وبيــان حتــررفكً
ل تب اهلل  واختالفكً م بعد ما جاءهً العلً بغيثا بياكًو
 - 3ال شف ع سلوك اطاافآني وو.احـة السـتار عـ خيارـاهً وبيـان
خ رهً على الدر و
 - 4طوس اطآاط واآلرات يف أسلوب روضح أهدا الشررعة ومراميكاو
ومعلوم أنّ انيااء اخل ـاب اطـدنيّ يف الغالـب علـى اط ـيّ وأنَّ اطتـأخر مـ
كاِّ واحد ماكما ميين على ما اآدّمب ور ون إلك :ومَّـا بييـان مـا أجــما أو
ختفيع ما عمً أو اآييد اط لب أو اففيا أو ا ميا()3و
( )1را ر :السابب نفسبو
( )2را ر :را ر :مياحث يف علوم الآرون 64و
( )3را ر :اطوافآات 293/3و
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وردت فَّة ودم  يف سـورة اليآـرة وهـي مدنيـة أمَّـا سـورة ج
فكي م ية و د إكر إلك بعض العلماء يف معر حـدرثكً عـ الفـروق بـني
السور اط ية واطدنية فدكر اب اليار.ي (ت 738هـ) أنَّ مكا سـورة فيكـا كـال
فكي م ية ووو وكدا ما فيكا فَّة ودم ووبليس سوى اليآرةم()1و
 - 2اختال مآفد السوراني:
جمِي الْ ُآرْون واطيياـة لوجـب
ونَّ الآاعدة اطكيماة يف معرفَة اراياا الْآرَات فِي َ
الا ً هي الا ر يف مالغر الدي سيآت لب السُّورة واا ر ما تاج وليب إلك
الغر م اطآدِّمات واا ر وىل مرااب الك اطآـدمات يف الآـرب واليعـد مـ
اط لوب واا ر عاد اجنرار ال الم يف اطآدمات وىل مـا رسـتتيعب مـ استشـرا
نفس السَّام وىل األح ام واللوا.م التابعة لب اليت اآتاي اليالهة شفاء العليـا
ردف عااء ا ستشرا وىل الو و عليكام()2و
 /1- 2مآفد سورة اليآرة:
إكر بعض العلماء أنَّ سورة اليآـرة بـالرهً مـ طولــكا و أنَّــكا اــ توي
علــى وحــدة موضــوعية ماســجمة ومتااهمــة فتتــألف م ـ  :مآدّمــة وأربعــة
مآاصد وخااـمة()3و جاءت اطآدمة :يف التعررف بشأن هـدا الآـرون وااـمَّ
اطآفــد األوس :دعــوة الاــا كافــة وىل اعتاــاق اإلســالم واخــتع اطآفــد
الثاني :بدعوة أهـا ال تـاب دعـوة خاصـة وىل اـرك باطلـكً والـدخوس يف هـدا
( )1ناس الآرون الع رـ وماسـوخب  59وإكـر السـيوطي يف حدرثـب عـ معرفـة اط ـي
واطدني :مووو أو فيكا فة ودم ووبليس سوى اليآرة فكي م يةمو اإلاآان يف علـوم الآـرون
 69/1ال ليات :معجً يف اطف ل ات والفروق اللغورة 494و
( )2ن ً الدرر يف اااسب اآلرات والسور 18/1و
( )3را ر :الايأ الع يً 196و
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الدر احلب وعـر اطآفـد الثالـث :شـرا هـدا الـدر اففـيالً وإكـر يف
اطآفد الراب  :الوا.ع والاا.ع الدرين الدي ريعث على مال.مة الك الشـرا
وراكى ع خمالفتكـا أمَّـا اخلامتـة :فاشـتملت علـى التعررـف بالـدر اسـتجابوا
هلـــد الـــدعوة الشـــاملة لتلـــك اطآاصـــد وبيـــان مـــا ررجـــى هلـــً يف وجلـــكً
وعاجلكً()1و
 /2- 2مآفد سورة ج:
ونَّ اطآفود م سورة ج مبيان ما إكـر يف وخـر الفـافات مـ أنّ جاـد اهلل
هً الغاليون -وون ر ي أنكـً ضـعفاء وون اـأخر نفـرهً  -هليـة وخرهـا
سالمة للفررآني؛ ألنَّب سي انب واحد ل ونب ني ًا بفـفات ال مـاس كمـا أفكمـب
وخر الفافات م التا رب واحلمد وما معكمام()2و
وعيّرت السورة ال رمية ع هدا اطآفد م خالس ورااكا اليت اااولـت بيـان
اعجُّب ال فار م نيوة نمد صـلى اهلل عليـب وسـلً واسـت يارهً ووصـف
اطا رر رسوسَ اهلل صـلى اهلل عليـب وسـلً بـا ختالق وا فـرتاء ومفـا مـ
كدب الرسا يف األمً السابآة وبيان معج ة داود ونيأ مـ اختفـما عاـد
و فَّة سليمان ومل ب وما حد ألروب م ابتالء فم لً الشفاء وم لـً
وبراهيً وأباا ب عليكً السالم وحاس اطتآني وال اهني وأخاثا حوار اهلل جـا
جاللب م وبليس واست يار للسجود ودم )3( و
اط لب الثاني /السياق اخلاج:

( )1را ر :الايأ الع يً 197 196و
( )2ن ً الدرر يف اااسب اآلرات والسور 321/16و
( )3را ر :بفا ر إوي التميي 400 399 /1و
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رت ـدّد الســياق اخلــاج للآفــة يف جممــا العااصــر احملي ــة بكــا والــدا رة يف
فل كا داخا السورة الـيت ااـماتكا؛ وإ ارتابـي الآفـة مبـا يلـكا أو بعـدها مـ
ورات؛ مما رسكً يف وضوا مرادهاو
ونَّ إكر أي فَّة يف الآرون ال ررً لـكا عال ـة وليآـة ووشـيجة وطيـدة بِــما
يلكا م ورات وكدلك بِـما بعدها وسواء أكانـت الآفَّـة يف مآدمـة السـورة
أم يف وس كا أم يف نـكارتكا اتااسب وسياق السورة اخلاج فعاد ـراءة سـورة
اليآرة رـجد الآارئ أنَّ فَّـة ودم  اــ تا صـدراة السـورة بيامـا يف سـورة
ج م ان فَّة ودم  هي وخر فَّة اشتملت عليكا السورةو
 - 1السياق اخلاج لآفَّة ودم  يف سورة اليآرة:
يف اآلرــتني الســابآتني لآفَّـة ودم  يف ســورة اليآــرة عــدد اهلل نعمــب الــيت
لـً ع ـف علـى
أنعمكا على عياد فكو م خلآكً وخلـب مـا يف األر
هدا اطشكد فَّة ودم  فاطعاى :ماإكروا نعمـيت الـيت أنعمـت علـي ً وإ
خلآت ً ومل ا ونوا شيثا وخلآت ل ً ما يف األر مجيعثا وسورت ل ـً
مــا يف الســماءو لــً ع ــف بآولــب :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ علــى اطعاــى
اطآتاَــى بآولــب :ﮋ ﯝ ﯞ ﯟﮊ وإ كــان مآتاـيثا مــا وصــفتُ م ـ
ولب :اإكروا نعميت وإ فعلت ب ً وفعلتُ واإكروا فعلي بأبي ً ودم وإ لتُ
للمال ة وني جاعاٌ يف األر خليفةًم( )1ونَّـكا نعمة لالثة اعًّ الاا فخلـب
ودم وأمر اطال ة بالسجود لب ونعام لب ولدررتب()2و
كما أنَّ لـمة اااسآًا داخليا يف الآفَّة مثلما أشار وليب أبـو حيـان األندلسـي
(ت 745هـ) بآولب :ونَّ ماهلل اعاىل طـا شـرَّ ودمَ بفاـيلة العلـً وجعلـب معلمثـا
( )1جام الييان يف اأورا الآرون 443/1و
( )2را ر :أنوار التا را وأسرار التأورا 67/1و
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ـوهلً السَّـابب :ﮋ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

للمال ة وهً مسـتفيدون ماـب مـ
ﭠ ﭡ ﭢﮊو أراد اهلل أن رُ ــرِّم هــدا الــدي اســتخلفب بــأن رســجد لــب
مال تب؛ لي كر بدلك م رَّة العلً على م رَّة العيادةم()1و
ونَّ مـــخاطية الرســوس صــلى اهلل عليــب وســلً ووســااد الآــوس وىل اهلل 
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ يف هارـــة التااســـب فكـــو ااييـــب علـــى شـــر
الرسوس صلى اهلل عليب وسلً وه األمساع طا ردكر بعد إلك م ابتـداء أمـر
اجلاس اليشري خ اب خرج م العام وىل اخلـاج فيـب وشـارة ل يفـة وىل أنَّ
اطخاطب لب الآدا اطعلى م اجلملة اطخرب بكا()2و
وررى أبو السعود (ت 982هـ) أنَّ ااورـ اخل ـاب واوجيكـب وىل الرسـوس
صلى اهلل عليب وسلً؛ ملإلردان بأنَّ ف وى ال المس ليس ممـا ركتـدى وليـب بأدلـة
العآاس كاألمور اطشاهدة اليت نيَّب عليكا ال َفرَةَ ب ررب اخل ـاب بـا ونــما طررآُـب
الوحيُ اخلـاجُّ بـب  ويف التعـرّ لعاـوان الربوبيـة اطاي ـة عـ التييلـغ وىل
ال مــاس مــ اإلضــافة وىل ضــماس  مــ اإلنيــاء عــ اشــررفب  مــا
لفىم()3و
وإكر اهلل  بعد فَّة ودم  نـداءثا وىل بـين وسـرا يا؛ مألنَّــكً بعـد مـا
أُواُوا م الييان الواضح والدَّليا الال ـح اطـدكور إلـك يف التَّـوراة واإلجنيـا
م اإلرفـاء بالعكـد واإلميـان بـالآرون كـر مـاكً ضـدُّ إلـك ب فـرهً بـالآرون
وم جاء بب وأ يا عليكً بالاِّداء لي رككً لسماع ما رَ سرد عليكً مـ األوامـر

( )1الي ر احمليي يف التفسا 245/1و
( )2را ر :السابب 225/1و
( )3ورشاد العآا السليً وىل م ارا ال تاب ال ررً 79/1و
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والاَّواهي فو ولب :ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ ﮋﯖ ﯗﮊم()1و و ـد إكـر
ال ـربيُّ (ت 745هـــ) اعلــيالً طررفًــا يف ورود إكــر وسبْلِــيسَ يف ســورة اليآــرة؛
فآاس :م فَّة وبليس اآرر ٌ لـم أشْيكَب م بين ودمَ وهً اليكـود الـدر كفـروا
مب مَّد  م علمكً بايوَّاب وم ِ َدم نعً اهلل عليكً وعلى أسالفكًم()2و
 - 2السياق اخلاج لآفَّة ودم  يف سورة ج:
مل رـــدكر يف ســـورة ج ـــوس اطال ـــة يف خلـــب ودم  واســـت آا ب
للخالفة مبثا ما إكر يف سورة اليآرة فاختفرت وا تفـرت بــما رتااسـب مـ
السورة موهو ونـدار اطشـركني سـت يارهً علـى الـايب عليـب الفـالة والسـالم
بـمثا ما حاق بلبليس على است يار علـى ودم م )3(ـاس اعـاىل :ﮋ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮊ و
إكــر اهلل  فــر الرســوس صــلى اهلل عليــب وســلً نفســب الشــررفة علــى
اإلنــدار ــاس اعــاىل :ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮﮊ فآــد كــان ال فــار راســيون وليــب
ال دب وحاشا ع إلـك فـأاى مبـا رـدس علـى صـد ب وعلـى ع ـيً هـدا
الايأ فدكر ما حد يف اطأل األعلى اس اعاىل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊﮊ مغر ًا الافـي
بالتأكيد يف ولب :ﮋ ﮋ ﮌﮊ فلً ر ـ لدرـب وحاطـة فيمـا جـرى مـ اطال ـة
ووبليس بشأن ودم )4(و
وبني فَّة ودم  واآلرة السابآة هارة التااسب؛ فيعد أنْ اس اهلل اعاىل:
ﮋ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮﮊ مي الً شآاق ال ـافرر أايـ إلـك ب ـر أو بـدس ﮋ ﮛ
( )1الي ر احمليي يف التفسا 280/1و
( )2الي ر احمليي يف التفسا 245/1و
( )3أنوار التا را وأسرار التأورا 34/5و
( )4را ر :ن ً الدرر يف اااسب اآلرات والسور 416/16و
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ﮜ ﮝ ﮊ وا لتفات م الت لً وىل اخل اب وكد يف اطدا وأنَّب مادر م يا
رب العاطني()1و
وبعد أن إكر فَّة ودم  بوصـفكا ورـة مـ ورـات صـد ب ووخيـار
باألمور الغييية أمر نييب الآوس باستعالء ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ فال رررـد
أجرثا على التيليـغ واإلنـدار( )2ولـتعلم صـد ي يف مجيـ مـا أنيـأا ً بـب فيـب
وعاب م األخيار الع يمةو
و رايــاا فَّــة ودم بـــما بعــدها إكــر اهلل ســي انب واعــاىل يــا إكــر
الآفَّـــة :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ لـــً اختـــتً الســـورة بآولـــب :ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﮊو
ورتَّفا وخر سورة ج بأولـكا اافا ً عجييثا اس اعاىل يف نـكارة السورة:
ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﮊ وهدا وليات م كـون الآـرون
إكرثا وهدا ما أليتتب أوس ورة مـ السـورة ﮋ ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕﮊ علـى أاــًِّ
وجب م .رادة الوعيـد( )3و ـد ورد لف ـة (إكـر) بتفررفااــكا يف هـد السـورة
لال عشرة مرةو
وورـــراد فـــة ودم  يف ســـورة ج لـــب اـــرابي مــ موضـــوع الســـورة:
(اخلفومة) فآد اشتملت سورة ج على خفومات متعددة(:)4
الاِييِّ صلى اهلل عليب وسلًو
 - 1خُفُومَةُ الْ ُفارس َم َ َّ
ف َم ْي س ِع ْادَ دَاوُدَ و
ختِفَامُ ا ْلخَ ْ
- 2ا ْ
( )1را ر :السابب 418/16و
( )2را ر :السابب 434 432/16و
( )3را ر :ن ً الدرر يف اااسب اآلرات والسور 435/16و
( )4الربهان يف علوم الآرون 170 169/1و
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َ - 3اخَاصًُُ أَ ْهاس الاَّارسو
الد َرجَاتُ وَالْ َفارَاتُو
ختِفَامُ ا ْلمَ َلأِ ا ْلأَعْلَى فِي ا ْلعِلًْس وَ ُهوَ َّ
- 4ا ْ
السجُودِ آلدم و
َ - 5اخَاصًُُ وسبْلِيسَ وَا ْعِترَاضُبُ عَلَىَأمر رَبِّبِ بعدم ُّ
ج َمعِـنيَ وسلـا أَهْـاَ
شأْنس َبِايس ودم َوحَلِفِـبِ َلُيغْـوسراَّكًُْ َأ ْ
ختِفَامُ وبليس فِي َ
- 6ا ْ
ا ْلسلخْلَاجس ِماْكًُْو
و د إكر صاحب الي ر احمليي يف صلة فَّة ودم  بـما يلكا راب ًا بني
مفاصا اآلرات حيث أبان يف افسا ولب اعـاىل :ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮊ أنَّـكا ماحتجاجٌ على ـرر ٍ بـأنَّ مـا جـاء بـب مـ عاـد اهلل مـ ِيَـا
نفسبو فلنَّ م يف األر ما لب علًٌ مب يف السَّماء و بـلعالم اهلل اعـاىل وعلـً
()1
اطغيّيات روصا وليـب و بـلعالم اهلل اعـاىل وعلمـب بـأحواس أهـا الاَّـارم
وهاــا رشــا وىل اآلرــات الــيت اســيب فَّــة ودم  وهــي ختاصــً أهــا الاــار
واحلوار الدي ردور فيما بياكً وىل ولب اعاىل :ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﮊ ج ٥٩ :وىل ولـــــب اعـــــاىل :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﮊ ج ٦٤ :وأرد ا الً :موابتداء خلب ودمَ مل ر عاب علًٌ بـدلك
فلخيار بدلك هو بلعالم اهلل وا ستد س بآفَّـة ودم ألنَّـب أوَّس اليشـر خلآًـا
وبياب وبـني الرسـوس  أ.مـانٌ متآادمـة و ـرونٌسـالفةووو لـًَّ احـتجَّ بفـ َّة
نيوَّاب بأنَّ ما رايىء بب ع اطأل األعلى واختفامكً أمرٌ مل ر لب بب م علًٍ
يُّو لًَّ علمب م ها ال ررـب الـدي رسـل ب اطتعلمـون بـا إلـك مسـتفادٌ مـ
الوحي وباطأل متعلب بعلًم()2و

( )1الي ر احمليي 172/9و
( )2السابب نفسبو
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ونَّــب اااســب بــني اآلرــات وانت ــام فيمــا بياكــا أرـــما انت ــام مفللــب در هــدا
ا نت ام فكو لعمري أضوأ م مشس الا ى وأمت م بدر التمام فسـي ان
م أن لب وأمجلب وففلب وفالب وشرفب وكرمبم()1و
املبحث الثاني /النظم:

أاااوسُ يف هدا اطي ث ن ً فَّـة ودم  يف سـوراي اليآـرة وج واتيـ
أوجب الت ابب وا فرتاق م خالس الرتكي على :أحدا الآفة وأسلوبكاو
اط لب األوس /أحدا الآفة:
الآفَّة الآرونيَّة اراعي أحواس اطخاطب وال م الدي يلت فيب؛ لدا فكـي
اســا علــى ن ــام واحــد يف عــر الآفَّــة وم ـ رتــدبَّر فَّــة ودم  يف
السوراني جيد أنَّ كلتيكما بـدأاا بــمشكد وخيـار اهلل  اطال ـة للـب ودم 
م ـ اخــتال يف الوســي ولـــمة اشــابب طفيــف يف نـــكارة الآفَّــة؛ وإ إكــر يف
الآفتني مفا ا اياعو سأبدأ بدكر مواط ا افاق فا ختال :
مواط ا افاق اطوضوعي يف السوراني:
 - 1وخيار اهلل  اطال ة للب ودم و
 - 2أمر اهلل  اطال ة بالسجود آلدم و
 - 3وخيار اطوىل  ع سجود اطال ة وامتثاهلً ألمر و
 - 4امتااع وبليس ع السجود فلً ميتثا ألمر اهلل و
 - 5وخيار اهلل  باست يار وبليسو
 - 6اإلخيار أن وبليس م ال افرر و
 - 7مفا الاا بشأن ا اياعو
مواط ا ختال اطوضوعي بني السوراني:
( )1ن ً الدرر يف اااسب اآلرات والسور 435/16و
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أ /مواط اختال سورة اليآرة:
 - 1إكر احلوار بني اهلل  واطال ة وس اهلً التعجيب ع اخلليفةو
 - 2اسييح اطال ة واآدرسكً هلل و
والسر والعل و
 - 3وخيار اهلل ع علمب هيب السموات واألر
 - 4الاداء اإلهلي آلدم  وأمـر أن رسـ و.وجـب اجلاـة وأن رأكـا
حيث شاءو
 - 5نـكي اهلل  ع األكا م ا رتاب م شجرة معياةو
 - 6إكر اهلل  أنَّ جمرد ا رتابكما م الشجرة ر ونا م ال اطنيو
 - 7و .س الشي ان آلدم و
 - 8أمر اهلل  آلدم  و.وجب ووبليس باهليوا ووخيار هلً بأنكً
سي ونون أعداءو
 - 9اإلخيــار اإلهلــي آلدم عليــب الســالم و.وجــب بــأنَّ األر ســت ون
مستآرا هلً ومتاعثا وىل حنيو
 - 10الآي ودم  م ربب كلماتو
 - 11يوس اهلل اوبة ودم و
 - 12اأكيد األمر اإلهلي للجمي باهليوا م اجلاَّةو
 - 13إكر مفا ااياع اهلدى ومفا ال افرر اط دبنيو
ب /مواط اختال سورة ج:
 - 1ســ اس اهلل  إلبلـــيس عــ ســـيب امتااعـــب عاـــدما أمـــر ســـي انب
بالسجودو
 - 2ا ستفكام اإلهلي ع السيب يف عدم امتثاس وبليس للسـجود وهـا
هو است يارٌ أو علوّ؟
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 - 3جواب وبليس ع سيب رفاب السجودو
 - 4طرد وبليس م اجلاة لرفاب السجود واست يار و
 - 5لعاة اهلل  إلبليس وىل روم الدر و
 - 6طلب وبليس اإلن ار وىل روم بعثكًو
 - 7وجابة طلب وبليس فكو م اطا رر و
 - 8إكر أنَّ اإلن ار وىل روم الو ت اطعلومو
 - 9بيان مو ف وبليس بعد اإلن ار ووعد بلهواء بين ودمو
 - 10استثااء وبليس عياد اهلل اطخلفني م اإلهواءو
 - 11سً اهلل  بآوس احلبو
 - 12ماء اهلل  جكاً بلبليس وم ايعب أمجعنيو
ورـم ومجاس م اهر ا افاق وا فـرتاق اطتفـلة بالآفَّـة يف سـوراي
اليآرة وج م خالس اجلدوس التوضي ي اآلاي:
ا فرتاق
ا افاق
السورة
 إكر و يفة ودم ( خليفة)واليآرة
 حوار اهلل  م اطال ة ال راموودم و
 خلب ودم و امتااع وبليس ع إكر اطادة اليت خلب ماكا ودم (بشرج
السجود
م طني)
 حوار اهلل  م وبليسو إكر صفة وبليس وا اياعوم خالس ما سيب رتـيني أنَّ الآفَّـة يف السـوراني بـدأت بــ وار اهلل  مـ
اطال ة بشأن ودم  لً افرت ت سورة اليآرة بالرتكي على حوار اهلل  مـ
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اطال ة؛ وإ إكر فيكا استفكامكً ع سـيب وجـود اخلليفـة وأمـر اهلل  ودم
 بتعليً اطال ة األمساء وم لً أمر بدخوس اجلاة وعدم ا ـرتاب مـ
الشجرة وم لً األمر باهليوا أما يف سـورة ج ف ـان الرتكيـ علـى حـوار
وبليس وسيب امتااعب ع السجود علوا واست يارثا وهـدا رتاـاهً مـ مآفـد
السوراني؛ وإ سورة اليآرة كما إكرت سابآًا مدنية وكـان اطآفـد ا ـررً ودم
 أمَّا سورة ج فم يَّة و
و د رسأس سا ا ع سيب ا تفار سورة اليآرة على كلمة (خليفة) بيامـا
لـً ارد يف سورة ج؟
لعاَّ اجلواب -واهلل أعلً  -هـو أنَّ فَّـة ودم يف سـورة اليآـرة وردت يف
ســياق التــدكا بــاعً اهلل وفاــلب علــيكً؛ ألنَّـــكً كفــروا بِـــكا هــدا مل ــظو
واطل ظ الثاني أنَّ سورة اليآرة سورة الت اليف اليت كلف بكا اط ماون وهد
الت اليف بدَّ هلا م عل ً فم علـً بــكا كـان جـدررثا باخلالفـة؛ لــكدا إكـر
(خليفة) ليتااسب م موضوع السورة()1و
بيامــا مآفــد الســورة يف ســورة ج رــتالحً و فَّــة ودم ؛ وإ او فــت
عاد است يار وبليس ع السجود وكفر وطليب اإلن ار فسياق الآفَّة اخلـاج
رآتاي إلك؛ فاآلرات اليت اسيآكا فيكا مإِ ْكر ما أعدَّ مـ اجلاَّـة والاَّـار خللآـب
ف يث إكر ماتكى هدا اخللب إكر ميدأهً و فَّتب م عدوِّ وبليس؛ لي دِّرهً
مـ كيــد ؛ وليا ــروا مــا جــرى لــب معــب حتــى أخرجــب مـ اجلاــة مآــرَّ السَّـعادة
والرَّاحة وىل األر مآـرِّ التَّ ليـف والتَّعـب فيت ـر.وا مـ كيـد م( )2ولــً
ردكر ما جرى م احلوار اإلهلـي الـدي جـرى مـ ودم ؛ وإ ماطآفـود مـ
( )1را ر :فع الآرون ال ررً 118و
( )2الي ر احمليي 476/6و
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ح ارة الآفع يف الآـرون ونَّــما هـو اطعـاني فـال راـر اخـتال اللفـظ وإا أدَّى
جـمي اطعاى أو بعاب ومل ر هااك ماا اة فلنَّ الآفَّة كانـت حـني و وعكـا
بأوفى اطعاني الواردة لً ونَّ اهلل اعاىل رعرب لاا يف كاِّ سورة ادكر الآفَّة فيكا مبـا
رااسب إلك اطآام يف األلفا عما رليـب مـ اطعـاني ورـرتك مـا رآتاـيب إلـك
اطآامم()1و
اط لب الثاني /أسلوب الآفة:
الآفَّة الواحدة رـم عرضكا بأساليب مـختلفة اـختلف اـألاثا وجاإبيـة
وم ادبَّر يف ورات ال تاب الع ر رـجد أنَّ مكاّ مجلة مات مة بـما يلـكا انت ـام
الدر اليتيً يف العآد احمل ً الا يً؛ ألنَّـكا وما أن ا ون علـة لــما التـب أو دلـيالً
أو متممـــة بوجـــب مـ ـ الوجـــو الفا آـــة علـــى وجـــب مـ ــمت اجلاـــاب جليـــا
احلجابم( )2وعاد ادبُّر فَّـة ودم  يف السـوراني رتَّاـح أنَّ أسـلوب فـة
ودم  يف سورة اليآرة رتيار ع سورة جو
أ /أسلوب فَّة ودم  يف سورة اليآرة:
م ـ اجلوانــب الــيت الفتاــا يف الآــرون ال ــررً مجلــة والآفــع ختفيفــا
جانب األسلوب الدي بكـر السـابآني واحملـدلني وصـافت فيـب ال تـب ال ـثاة
اليت اروم جتلية وعجا .و وابو
ونَّ التــدبر يف أســلوب فــة ودم  رشــي بتاــوع األســاليب الفايــة فيكــا
وسأبني بعض هد األساليب ضم احملاور اآلاية :اطعجـً والرتاكيـب واحلـوار
والتآاباو
 /1- 1اطعجً:
( )1ن ً الدرر يف اااسب اآلرات والسور 284/1و
( )2ن ً الدرر يف اااسب اآلرات والسور 233/19و
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* لف ــة ﮋﯝﮊ؛ وإ الســياق مبيــان الــاعً اســتع افًا وىل اط الفــة كــان
ع ف األكـا بـالواو يف ولـب :ﮋﯛ ﯜ ﮊ كافيثـا يف إلـك وكـان التفـررح
بالرهــد الــدي هــو م ـ أج ـا الــاعً ع ــيً اطو ـ فآــاس اعــاىل :ﮋﯝﮊ أي
واسعثا رافكثا طييثا هايثا ﮋﯞﮊ أي :أيّ م ان ﮋﯟﮊم( )1ومل ردكر نوع
الشجرة يف اآلرة؛ وإ السياق مبيان ش م اطخالفة وبركـة التوبـة لتعـيني اطاكـي
عاب فليس بيانب حيا د م احل مةم()2و
* لف ة ﮋ ﯨﮊ. :لـة ودم ؛ وإ أهـرى الشـي ان ودم  حتـى
أو عب يف اطعفية ويف إلـك ـاس اعـاىل :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﮊو
* لف ــة ﮋ ﯩﮊ :إكــر اهلل  الشــي ان بوصــفب م ـ بــاب الــت آا
واإلإ س م بامسب وبليس طا يف معاى الشي اة مـ اليعـد والسـرعة الـيت اآيـا
الرجاء ف ان يف إلـك بشـرى اسـتدراك
التاليف وطا يف معاى اإلبال م
ودم بالتوبةم()3و و د ا رر إكر الشي ان -حف اـا اهلل ماـب  -يف سـورة اليآـرة
يف ســياق الت ــدرر مـــما رعــد ؛ فكــو العــدو اطــيني والــدي رعــد الفآــر ورــأمر
بالف شــاء حيــث ورد لــال مــرات ــاس اعــاىل :ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ
اليآـــرة ٣٦ :و ـــاس اعـــاىل :ﮋ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳﮊ اليآـــرة١٦٨ :و
و اس اعاىل :ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙﮊ اليآرة ٢٠٨ :و و اس اعـاىل:
ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﮊ اليآـــــــرة ٢٦٨ :و و ـــــــاس

( )1السابب 284- 283/1و
( )2السابب 286/1و
( )3السابب 289- 288/1و
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اعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ

اليآرة٢٧٥ :و
 2- 1الرتاكيب:
* اآدرً اسً اهلل ﮋ ﮋﮊ على اسً اهلل ﮋ ﮌ ﮊ :ونَّ الا ر مليـا يف
أمساء اهلل وصفااب اليت اـختً بـكا كثا م اآلرات الآرونية واـدبُّرها -مفتـااٌ
()1
م مفاايح التااسب بني اآلرات احملآآة اافا ً للسياق وم اخـاة للمعـاني
و ــد اايَّــب العــرب يف ورــات كــثاةٍ وىل مــدى اااســب أمســاء اهلل وصــفااب بــني
اآلرــات م ـ إلــك مو ــف األعرابــي عاــدما أخ ــأ م ـ رعلمــب ولــب اعــاىل:
ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ

اليآرة ٢٠٩ :حيث مح ـى الاآـاأ أنَّ كعـب األحيـار طـا أسـلً كـان رـتعلً
الآرون فأ رأ الدي كان رعلمب :فاعلموا أنَّ اهلل هفـور رحـيً فآـاس كعـب:
وني ألستا ر أن ر ون ه دا ومرَّ بـكما رجا فآاس كعـب :كيـف اآـرأ هـد
اآلرــة؟ فآــرأ الرجــا :ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮊ فآــاس كعــب :ه ــدا
رايغيم()2و وعاد اأمّا أمساء اهلل وصفااب اليت ختمـت بــكا بعـض اآلرـات الـيت
وردت يف فَّة ودم يف سورة اليآـرة أجـد ولـب اعـاىل :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ اليآرة٣٢ :و
و د رأى ال ركشي (ت 794هـ) أنَّ اإلاآان راشأ ع العلً وجوَّ .اآدرً
العلــً افــالب مبــا يلــب فآــاس :م َواَآْـدِرًس ﮋ ﮋﮊ علــى ﮋ ﮌﮊ؛ ألنَّ
صفِ ا ْلعِلْـًس عَلَـى
اإلاآان ناشئ َع س ا ْلعِلًْس َو َكدَا َأ ْكَثرُ مَا فِي الْ ُآرْونس ِم ْ اَ ْآدِرًس وَ ْ
( )1را ــر :الوحــدة الســيا ية للســورة يف الدراســات الآرونيــة يف الآــرنني الثــام والتاس ـ
اهلجررني 222و
( )2احملرر الوجي يف افسا ال تاب الع ر 283/1و
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ا ْل ِ ْمَـــــــ ـةِ :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ

َوَرجُــو ُ.أَنْ رَ ُ ـونَ ُــدِّمَ وَصْ ـفُ ا ْلعِلْ ـًس ُهاَــا ِليَتَّفِ ـاَ ِبمَــا ُراَاسِ ـيُبُ وَهُ ـوَ ﮋ ﮂ ﮃ

ﮄﮊم()1و
وأرى -واهلل أعلً  -أنَّ اآدرً العلً علـى احل مـة لت ـرار العلـً علـى
اختال الفيغ يف اآلرات السابآة واآلرة الالحآـة وإلـك يف اآلرـات :ﮋ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ اليآــرة ٣٠ :و ولــب :ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ
اليآـــرة 31 :و ولـــب :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮊ اليآـــــــرة 32 :و ولـــــــب :ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮊ اليآرة33 :و
* اآدرً اسً اهلل ﮋ ﰈ ﮊ على اسً اهلل ﮋ ﰉ ﮊ :وعاـد اـدبُّر أراثـا
صفيت (التـواب والـرحيً) يف ولـب اعـاىل :ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﮊ أرى -واهلل أعلً  -أنَّ اآدرً التـواب علـى الـرحيً؛
ألنَّب عادما رآيا التوبة فداك دلياٌ على كونب رحيمثاو فففات اهلل أات ماسجمة
م السياق ومتااهمة م مامون اآلرة ال رميةو
وم وعجا .الآرون ال ررً د ة اختيار اللف ة ومدى مالءمتكا للسـياق؛ وإ
مونَّ وحدى اللف تني د اافر يف موضـ واـ س عـ م ـان اـ س عاـب اللف ـة
األخرى با اتم فيب واارب جبرانكا واراها يف م انــكا واــجدها فيـب
ها ماا.عة وىل أوطانـكا وجتد األخرى -لو وضعت موضـعكا  -يف مــ ا
نفار ومرمى شراد ونابية ع استآرارم( )2فسي ان اهلل الع يً!

( )1الربهان يف علوم الآرون 247/3و
( )2وعجا .الآرون 184و
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* اآدرً اجلار وجمرور على اطفعوس بب :وإلـك يف ولـب اعـاىل :ﮋ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅﮊ حيـــث اآـــدَّم اجلـــار وجمـــرور ﮋ ﰀ ﰁﮊ علـــى
اطفعوس بب ﮋ ﰂﮊ ومردّ إلك وىل ما اعرتى ودم مـ لـب ووىل حاجتـب طـا
ريعث ال مأنياة يف نفسب وطا رشعر بآيوس التوبة ولو اأخّر اجلـار ومــجرور
وىل مــا بعــد اطفعــوس ألع ــى نااـــجثا د ليــا مغــاررثاو ونَّ مفــدر ال لمــات ﮋ ﰀ
ﰁﮊ أهً عاد ودم م ال لمـات وأجـدر أن رـدهب عاـب الآلـب؛ هلـدا كـان
اآدرً الـجار ومـجرور مراعيثا احلالة الافسية آلدمو
* ا ســتفكام :مل رــرد يف فَّــة ودم  يف ســورة اليآــرة و مــراني:
وحداهما ر كر يف ولب اعاىل :ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ
وريدو يف اهر هدا ا ستفكام أنَّب اعرتا ٌ واحتجـاجٌ مـ اطال ـة علـى شـيء
أراد اهلل  وا عرتا ضربٌ م ضروب اطعفية واطعفية م اطال ـة
ها واردة؛ ألنَّ اهلل رآوس عاكً :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﮊ
الت ررً٦ :؛ وهلدا اهتً الدَّارسون درـمثا وحدرثثا بِـكدا ا ستفكامو فيعاـكً
ررى أنَّب لالسرتشاد واليعض ررى أنكا للتعجُّب()1و
ورعد ال خمشري (ت 538هـ) ا ستفكام يف ﮋﭜ ﭝﮊ اعجُّيثا مم أن
رسـتخلف م ــان أهـا ال اعــة أهـا اطعفــية وهـو احل ــيً الـدي رفعــا و
اخلــا و رررــد و اخلــام( )2وإهــب الــرا.ي (ت 606هـــ) وىل أنَّ عفــمة
اطال ة م العفيان ادع مـجا ً لتفسا ا ستفكام و على أنَّب للتعجب م
كماس علً ا هلل اعـاىل ووحاطـة ح متـب بــما خفـي علـى كـا العآـالء( )3وهـدا
( )1را ر :الربهان يف علوم الآرون 338/2و
( )2ال شا ع حآا ب التا را وعيون األ اورا يف وجو التأورا 154/1و
( )3را ر :التفسا ال يا 168/2و
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بـــخال مــا .عمتــب بعــض الفــرق م ـ أنَّ هم ـ ة ا ســتفكام لإلن ــار وم ـ
اســتد هلً باآلرــة علــى عــدم عفــمة اطال ــة؛ عرتاضــكً علــى اهلل اعــاىل
وطعاكً يف بين خلآب()1و
بياما ررى ال ييب (ت 685هـ) أنَّ اهلم ة ولدت ممعاـى التعجـب؛ ألنـب
رـجو .أن رـ ما على اإلن ار؛ ألنَّب رتفور مـ اطال ـةم( )2وأوضـح أبـو
السعود (ت  982هـ) أنَّ ا ستفكام للتعجـب كـان است شـافًا عمـا خفـي علـى
اطال ـــة مـ ـ احل ـــً اعرتاضثـــا علـــى فعـــا اهلل و طعاثـــا يف ودم 
وإررتب()3و
وأن ر الدكتور اط عين (ت 1429هـ) أن ر ون هـدا ا سـتفكام ون اررـا أو
مشــوبثا باإلن ــار أو مــرادثا ماــب اطعاــى احلآيآــي وونـــما رعــد اســتفكامثا جما.رــا
وبالهة الآرون اأبا ونَّب اعجُّب واستع ام نشأ عـ دهشـة اطال ـة مـ أمـر
اخلالفــة م ـ مــا رعرفونــب م ـ صــفات اطرشــح للخالفــة( )4وأحســب -واهلل
أعلً  -أنَّب رفيد الدهشة والتعجُّب؛ ألنَّ اإلن ار رتأاى م ما إكر اهلل 
ع طاعة اطال ة لب كما أنَّ الدهشـة اتماشـى واخلـرب الع ـيً الـدي نآـا وىل
اطال ة بشأن اخلالفةو
أمَّــا ا ســتفكام الثــاني جــاء يف ولــب اعــاىل :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮊ وهاـا اطـراد با سـتفكام التآررـر والتـدكا؛ ألنَّ اهلل اعـاىل

( )1را ر :التفسا اليالهي لالستفكام يف الآرون احل يً 53/1و
( )2نواهد األب ار وشوارد األف ار 187/2و
( )3را ر :ورشاد العآا السليً وىل م ارا ال تاب ال ررً 82/1و
( )4را ر :التفسا اليالهي لالستفكام يف الآرون احل يً 55/1و
جملة العلوم العربية
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مل رات ر جوابثا عـ سـ الب بـا أراد اـا اطال ـة علـى ا عـرتا بعلـً اهلل
اط لبو
* شــيوع أفعــاس األمــر :ااــمات فَّ ـة ودم  يف ســورة اليآــرة ســيعة
مواض ـ ألســلوب األمــر األوس ماكــا :جــاء يف ولــب اعــاىل :ﮋ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊو واألمــــر بــ ــ ﮋﭹﮊ ركــــد وىل و كــــار
ندودرة علً اطال ـة ياسثـا بشـمولية العلـً اإلهلـي وفيـب -واهلل أعلـً -
اعجي ـ للمال ــة وهــو اعجي ـ متو ـ يف ــا اعتآــاد اطال ــة بــأن بــين ودم
سيفسدون يف األر وسيسف ون الدماءو
فـاألمر اإلهلـي :ﮋﭹﮊ مولـود مـ أحشـاء اجلملـة ا سـتفكامية الــيت
اسيآب وهدا ر كر مدى التااسب والوحدة العاورة اليت اــجعا اآلرـات رشـد
بعاكا بعاثا حبيث رـم .ح حة ورة ع موضعكاو
ولـاني األوامــر جـاء يف ولــب اعـاىل :ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮊ وهــو
أمر حآيآي ر شف ما رتمت بب ودم م علً فاق علً اطال ة كما أنب أمر ارّ
يف م انب اطال ً متا ثما؛ ألنب أاى بعد أن عج اطال ة ع الييـة األمـر اإلهلـي:
ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﮊ فمــا دامــوا أ ــروا بــالعج  :ﮋﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ فم ال يعـي أن رفـدر
األمــر آلدم؛ كــي ر كــر اـــمي العلمــي الــدي بــب اســت ب خالفــة األر
وسجود اطال ةو
ولالـث األوامــر هــو أمـر اهلل  اطال ــة بالســجود آلدم  ﮋﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪﮊ وإ مأراد اللب أَنْ ُر رِّم هدا الدي استخلفب بأنْ رسجد لب
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مال تب؛ لي كر بدلك م رَّة العلً على م سرَّة العيادةم()1و
واألمران الراب واخلامس وردا يف ولب اعـاىل :ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﮊ فـ ــ (اسْـ ـ ُ ْ -كُلَـــا( ))2أمـــران حآيآيـــان
اتفاعد بـكما أحدا الآفَّة وااتآا م انيا وىل اجلاَّة؛ وكرامثا واآـدررثا هلمـا
فأي نعيً هدا الدي راعمان بب!
ونَّب نعيً اجلاة اليت اتآ دونـكا أنفـا اليشـر و ـد أُمـر ودم بـأن رتخـدها
مس اثا وبأن رأكا  -و.وجب  -مـما فيكا متى شاءا وحيثما شاءاو
بعد إلك رتعر ودم  ألع ً اختيار وهـو وسوسـة الشـي ان فـلن
انفاع لب فآد الاعيً الدي رتمت بب يف اجلاة وايدلت حالب فماإا هو فاعـا؟
ها سيآاوم وسوسات الشي ان أم ر يعب؟ فدلك اوق رـ ف اطتلآي ورـجعلب
شغفًا بـمتابعة األحدا و
وخــامس أســاليب األمــر جــاء يف ولــب اعــاىل :ﮋ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﮊ األمــر بــاهليوا أمــر بـــمفار ة اجلاــة واودر ـ نعيمكــا الــدا ً والتكي ـ
ستآياس وا جدرد وأحواس ها األحواس اطأنوسـة يف اجلاـةو ونَّـب ـرار وهلـي

( )1الي ر احمليي يف التفسا 245/1و
( )2ايارات اآلراء حوس سيب إكر الفعا (كُـال) بعـد حـر الع ـف الـواو فماكـا :أنـب
جملردم اإلخيـار واإلعـالم للرسـوس  مبـا جـرى يف فـة ودم  وابتـداء خلآـب وأمـر
اطال ة بالسجود لب وما جرى م وبلـيس عـ السـجود لـً مـا أمـر ودم مـ سـ اى اجلاـة
واألكا ماكا م ها ارايب .ماني أو حتدرد هارةمو مالك التأورا الآـاط بـدوي اإلحلـاد
والتع يا يف اوجيب اطتشابب اللفظ م وي التا را  187/1و يا ونـكا  :مللد لـة علـى
اإلباحة اط لآةم معارج التف ر ود ا ب التدبر 712 /3و
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و رادّ طشي ة اهلل فلـيس آلدم  و ا نفـياع ألوامـر ربـبو األمـر هاـا أمـر
حآيآي رتام ا ستعالء الال ب بالدات العليةو
أما وخر أساليب األمر فكو ا رار األمـر اإلهلـي بـاهليوا ور كـر إلـك يف
ولــــب اعــــاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ وا ــــرتن األمــــر بــــاهليوا ب لمــــة
ﮋﭔﮊ أي أنَّ ال رد م اجلاة مل رتجب وىل وبليس وحـد بـا جـاء ضـم
األمــر الفــادر وىل ودم و.وجــب( )1واياراــت وراء العلمــاء حــوس ســيب ا ــرار
اهليــوا( )2فيعاــكً رــرى أنَّــب اأكيــد وا ررــر ووخــر رأى اخــتال اهليــوا
الثاني عـ األوس فـاألوس :هيـوا مـ اجلاـة وىل السـماء الـدنيا أمـا الثـاني:
ومــاكً م ـ رأى أن ودم وحــواء اــا أنــب
فكيــوا م ـ الســماء وىل األر
()3
هيوا بعد التوبة؛ لدا أعيد األمر باهليوا للتأكيد أنَّ ماـاج مـ إلـك
وهدا لون م الرتدرد()4و
ولعلب -واهلل أعلً  -كرر الفعا :ﮋ ﭒﮊ؛ ألنَّ الـخروج م نعيً
اجلاة جـاء يف أعآـاب ا نفـياع ألوامـر الشـي ان وعـدم التآيّـد بــما نــكى اهلل
عاب فكو نتيجة مرتاية على سيبو ويف إلك عـر مرتابـي طراحـا اطعفـية
وما اراب عليكا م خروج لـً هيـوا ونَّ أمـر اعـاىل :ﮋ ﭒﮊ ميف إلـك
( )1مفاايح الغيب 25/3و
( )2استفدت يف هدا التوضيح م كتاب :م بالهة اطتشـابب اللف ـي يف الآـرون ال ـررً
172و
( )3را ــر :مفــاايح الغيــب 25/3و وورشــاد العآــا الســليً وىل م ارــا الآــرون ال ــررً
161/1و وافسا الآرون الع يً 160/1و والت ررر والتاورر 426 425/1و
( )4مالرتدرـد :هــو أن اعلــب لف ـة بـــمعاى لــً اردهـا بعياكــا واعلآكــا مبعاـى وخــرم معجــً
اطف ل ات اليالهية وا ورها 302و
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ل ــف لدررتــب بــالتَّافا م ـ الـــخ أ والتَّرهيــب الشــدرد م ـ جررراــب والتَّرهيــب
الع يً على اآدرر الو وع فيب يف التوبة واهليوام()1و
ما رـم استخالصب مـ أسـاليب األمـر الـيت ااـماتكا فَّـة ودم  يف
ســـورة اليآـــرة هـــو أنَّ هـــد األســـاليب كلـــكا أوامـــر حآيآـــة اتاـــم معاـــى
ا ستعالء؛ ل ونـكا صادرة ع ربّ الع َّة واجلالسو
* الاكي :مل رـرد يف هـد الآفَّـة و مـرة واحـدة يف ولـب اعـاىل :ﮋ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﮊ والاكـي هاــا جــاء بـــمعاا احلآيآــي وهــو
طلب ال ف عـ شـيء مـاو واحلـ ّب -ايـارك واعـاىل  -رررـد بــكدا الاكـي أ
رأكا ودم وحواء م هد الشجرة؛ فلً ر الاكـي عـ مــجرد األكـا فآـي
وونـما كان ع مـجرد ا رتاب ماكا وبدهي أنَّ عدم ا رتاب متام معاـى
عدم األكا با هو أبلغو
 /3- 1احلوار:
كان احلوار يف سورة اليآرة مُافيثا على حوار اهلل  م اطال ة وم لً
م ودم  حوار اطال ة كشـف عـ اسـيي كً هلل واآدرسـكً لـب ونـوع
م التعجب الدي ر سو األدب م اهلل  علـى جعـا اهلل خليفـة يف األر
مف وبثا بـ جَّة فجاءهً الرَّد بالـ جَّة الدَّامغـة أن ر شـفوا عـ أســماء فلـً
رعلمواو
و د اختعَّ اهلل  ودم بالـ وار وإلك بـالتلآي والتوبـة دون حـواء؛ ألنَّـب
الـمخاطب يف أوس الآفَّة؛ لدا فت ون الاكارة بدكر فآي وألنَّ اطرأة مسـتورة
فأراد اهلل السرت لـكا()2و
( )1ن ً الدرر يف اااسب اآلرات والسور 290/1و
( )2را ر :احملرر الوجي يف افسا ال تاب الع ر 131/1و
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التآابا :يف الآفـة مثـة اآـابالت عـدة ماكـا :اآابـا ال اعـة والعفـيان
وا م ال اعة يف (امتثاس اطال ة للسجود ااياع هـدى اهلل اطخلفـني) أمـا
العفيان في م يف (وبـاء وبلـيس السـجود اايـاع وبلـيس) والتآابـا يف العلـً
واجلكا :العلً (علـً اهلل) واجلكـا (جكـا اطال ـة باألمسـاء) كمـا رتشـح
الـ وار بثاا ية ال ماس والاآع كماس اهلل  بعلمب وح متـب ونآـع علـً
اطال ة وهدا راتآع م م انتكً ونَّب نآع انتآاج مـاكً فال مـاس
هلل وحد ونآع ودم  يف عدم وداركب خ ورة ا رتاب مـ الشـجرة مـ
نـكيبو
واتاح لاا ية ال ماس والاآع بالش ا اآلاي:
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ب /أسلوب فَّة ودم  يف سورة ج:
 /1- 1اطعجً:
* لف ــة ﮋ ﮐ ﮊ :م ــما افــردت بــب ســورة ج ومل رــرد يف ســورة
اليآرة يف فَّة ودم  إكر الفعا :ﮋ ﮐ ﮊ يف ولـب اعـاىل :ﮋ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮊ وهـدا رتااســب مـ مــا ورد يف ســورة ج مـ
خفومات متعدِّدة وهـي خفـومات بشـررة متمثلـة يف خفـومة ال فـار مـ
الرســوس صــلى اهلل عليــب وســلً ــاس اعــاىل :ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ
ج ٢ :لً اختفام اخلفمني عاد داود  ـاس اعـاىل :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﮊ ج ٢١ :لــً اـــخاصً أهــا الاــار ــاس اعــاىل:
ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ ج ٦٤ :وخفومة وبليس واعرتاضـب علـى
السجود ليشر لً يف خفومة وبليس م بين اليشر()1و
* لف ة ﮋ ﯤﮊ :خعَّ اهلل  خلب ودم  بآولب :ﮋ ﯤﮊ؛ لـدا
است ب وبليس اللعاة باإلضافة أراثا فآـاس عـ وجـا :ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﮊ؛
ليفيح اوافب بني األلفا ()2و
* لف ة ﮋ ﰎ ﰏﮊ :م د ـة التعـيا الآرونـي مل رآـا( :سـأن رك)
ونَّــــما ـــاس :ﮋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﮊ فأنــــت مـــ مجلــــة اطا ـــرر مـــ
التيعياية اـخفيفثا لب وا ررـمثا؛ وإ مورود اجلواب باجلملـة ا مسيَّـة مـ
التعرُّ لشموس ما سألب آلخرر على وجـبٍ رشـعر ب ـون السـا ا ايعثـا هلـً يف
إلـك دليـاٌ واضـحٌ علـى أنَّـب وخيــارٌ باإلن ـار اطآـدَّر هلــً أ ً .ونشـاءٌ إلن ــار
( )1را ــر :الربهــان يف علــوم الآــرون  170 169/1وبــدا الفوا ــد 1121/3
واإلاآان يف علوم الآرون 384/3و
( )2را ر :درة التا را وهرة التأورا 817/2و
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خاج بب د و وجابة لدعا ـب وأنَّ اسـتا ار كـان طليثـا لتـأخا اطـوت وإ بـب
رت آب كونُب مـاكً لتـأخا العآوبـة كمـا يـا فـلنَّ إلـك معلـومٌ مـ وضـافة
جملــة الــدر أخّ ـرت وجــاهلً أ ً .حســيما
اليــوم وىل الــدر أي :ونَّ ـك م ـ ُ
اآتايب ح مة التَّ ور م()1و
 /2- 1الرتاكيب:
* حــد الفعــا (أبــى) ــد حــد اإلبــاء يف ســورة ج مآتف ـرثا علــى
است يار وبليس اس اعاىل :ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ ج٧٤ :
بياما يف سورة اليآرة إكر اإلباء وا سـت يار معثـا ـاس اعـاىل :ﮋﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﮊ اليآرة٣٤ :؛ ألنَّ ادبر بااء السـورة ر شـف عـ
أنَّ سورة ج بايت على است يار ال افرر وأنَّـكً يف ع َّة وشآاق؛ لـدا مبـني
أنَّ اطــان لــب مـ الســجود ال ــرب اــافاثا عاــب مآتفـرثا يف شــرا ا ختفــام عليــب
وعلـى مــا رتَّفـا بــب فآــاس :ﮋﯗﮊ أي طلـب أن ر ــون أكـرب مـ أن رـ مر
بالسجود لب وأوجد ال رب على أمر اهلل وكان م اطست ربر العـررآني يف هـدا
الوصف كما است ربمت أركـا ال فـرة علـى رسـولاا وسـارف رسـولاا صـلى اهلل
عليــب وســلً كمــا رفعاــا ودم صــفياا  علــى مـ اســت رب عـ الســجود لــب
ونـجعلب خليفـة هـدا الوجـود كمـا جعلاـا ودم  وأشـرنا وىل إلـك يف هـد
الســورة بافتتاحكــا ب ــخليفة واختتامكــا ب ــخليفة أمــر رســوس اهلل صــلى اهلل عليــب
وسلً بدكر كا م أحواهلمام( )2فاكتفى يف هـد السـورة بيـان الياعـث علـى
اإلبــاء وهــو ا ســت يار( )3هــدا الســيب األوسو ومثــة ســيب وخــر وهــو أنَّ يف
( )1ورشاد العآا السليً وىل م ارا ال تاب ال ررً 238 237/7و
( )2ن ً الدرر يف اااسب اآلرات والسور 421- 420/16و
( )3را ر :الت ررر والتاورر 301/23و
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ال وااَّاـح فيـب
سورة ج كان احلوار الدي جـرى بـني اهلل  ووبلـيس مففـ ً
وبــاء وبلــيس م ـ خــالس جدالــب بيامــا يف ســورة اليآــرة أمجلــب؛ ألنَّ الســياق
رت لب اإلمجاس؛ وإ احلوار كان مافيثا علـى اطال ـة وودم  كمـا إكـرت
ونفًا هدا واهلل أعلًو
* األمــر :يف ولــب اعــاىل :ﮋ ﮫﮊ كــان األمــر بالســجود ﮋ ﮫﮊ
ومل رأت بالفعا (اسجدوا) فلما بالغ يف األمر بالسجود بـالغ يف ا متثـاس؛
فآـــاس :ﮋ ﮯ ﮰﮱ ﯓﮊ؛ حتـــى اآـ ـ اطوافآـــة بـــني األمـــر
وا متثاس()1و
وكــدلك يف ولــب اعــاىل مـــخاطيثا وبلــيس :ﮋ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﮊ
األمر اإلهلي :ﮋ ﯹ ﮊ أمر حآيآي رتاـم معاـى ا سـتعالء وهـو واضـح
الد لة على ما حاَّ بلبليس م هاب ولـكي استوجب طرد م اجلاة وإكـر
اب ال با الغرناطي (ت  707هـ) أنَّ بعد احتآـار وبلـيس مـادة ال ـني وافاـيلب
مـادة الاـار عليكـا ناسـب إكـر أمـر اهلل سـي انب بالــخروج اهليــوا()2؛ ألنَّ
األمر باخلروج أع ً احتآارثا م األمر باهليواو
وأمَّا األمر اجملا.ي ففي ولب اعاىل على لسان وبليس :ﮋ ﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊ ﮊو فـــاألمر ﮋﰇﮊ( )3خـــرج عــ معاـــا احلآيآـــي وىل فاـــاء
( )1را ر :أسرار الت رار يف الآر ون اطسـمى الربهـان يف اوجيـب متشـابب الآـرون طـا فيـب مـ
احلجة والييان 155و
( )2را ر :مالك التأورا الآاط بدوي اإلحلاد والتع يا يف اوجيب اطتشابب اللف ي م وي
التا را 489/1و
( )3دخوس الفاء علـى الفعـا (أن رنـي)؛ لتآـدم إكـر اللعـ

وطـا رآتاـيب وضـمار :موإا

لعاتين رـا ربم إكـر الفـاء يف اجلـوابو را ـر :درة التا رـا وهـرة التأورـا يف بيـان اآلرـات
اطتشابكات يف كتاب اهلل الع ر 104و
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جما.ي مغارر لـما وض لب وهو فااء التوسا والتَّارع وكـان إلـك مااسـيثا
للسِّياق حيث جاء بعد طرد وبليس م اجلاة عآابثا لب على معفية اهللو
* ا ســتفكام يف ولــب :ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ فالعــاس واطســت رب
أمر واحد فسياق السورة العام رآتاي إلـك؛ مولــمَّا كانـت ـرر ٌ خـالفوا
الرَّسوس  بسيب احلسد وال رب إكـر حـاس وبلـيسَ حيـث خـالف أمـر اهلل
بسيب احلسد وال رب وما وس وليب مـ اللعاـة وال ـرد مـ راـة اهلل؛ لي دجـر
ع إلك م فيب شيءٌ ماكمـام( )1مـ د ـة اللف ـة ﮋ ﯦﮊ ومل رآـا:
(ا يّرت) وإ ا ست يار مطلب ال رب م ها است آاقم( )2وال رادة يف اطياى
.رادة يف اطعاىو
* التآدرً والتأخا :هادرت الدواس موا عكـا التآليدرـة يف أكثـر مـ ورـة
مثـاس إلـك اآـدرً اجلـار واجملـرور ﮋ ﯿﮊ واـأخا اسـً ونَّ وإلـك يف ولــب
اعاىل :ﮋﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﮊ حيث خـعَّ اهلل وبلـيس باللعاـة الـيت
اغــادر وىل رــوم الــدر وإلــك مــ خــالس اآــدرً اخلــرب اجلــار وجمــرور
ﮋﯿﮊ ولو اأخر اجلار ومـجرور لدهب وىل نااج د لي ها اطستكد و
طا كانت وجابة وبليس مفعمة با ستعالء والعافررة؛ است ب ال رد ولعاـة
اهلل وىل روم اليعث و د إكـر ابـ جررـر ال ـربي (ت  310هــ) لفتـةً ل يفـةً يف
إلك؛ وإ رأى أنَّ فيب لونثا م اآرر اهلل للمشركني الدر مل رتيعـوا مـا جـاءهً
بب نمد صلى اهلل عليب وسلً است يارثا ع ااياعكً رجالً ماكً؛ لـدا حـدرهً
اهلل اعاىل م است آاق اللع مثلما اسـت آب وبلـيس عاـدما ا يَّـر عـ السـجود

( )1الي ر احمليي 173/9و
( )2معجً الفروق اللغورة 49و
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آلدم( )1وهدا رتااهً م جوّ اخلفومة والشآاق الدي ااّش ت بب سورة ج
وانفردت ببو
ومثا إلك اآـدرً اجلـار وجمـرور علـى الفـفة يف ولـب اعـاىل :ﮋﰛ
ﰜ ﰝ ﰞﮊ وكدلك اآدرً اطفعوس على الفعا يف ولب اعاىل:
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ واآدرً اجلار ومـجرور على احلاس يف ولـب اعـاىل:
ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮊ ولعــــــاَّ إلــــــك -واهلل
أعلً  -طا لة ودم  ومراعاة للفاصلة الآرونيةو
* التوكيد يف عـدد مـ األلفـا  :مثـا :ﮋ ﯻ ﯼ ﮊ ﮋ ﯾ ﯿﮊ
ﮋﭖ ﮊ؛ وإ األسلوب يف سورة ج جـاء يف بعـض ألفا كـا اوكيـد رع يكـا
وة وج الة وفيكا أراثا الآسـً ﮋﰖ ﰗﮊ ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ
بيامــا يف ســورة اليآــرة رعلــو أســلوب الآفَّــة اللــني ولعـاَّ مــردّ إلــك -واهلل
أعلً  -أنَّ سورة ج م يَّـ ة بيامـا اليآـرة مدنيَّـة ومــما رغلـب علـى السـور
اطدنيَّة طوس سورها ووطاابــكا وأسلوبــكا التشـررعي اهلـادي( )2ومل اـرد فَّـة
ودم ووبليس و يف السور اط يَّة ماعـدا سـورة اليآـرة ومــما رشـي يف السـور
اط يَّة فر ورااكا وحرارة اعياها وكثرة الآسً جررا على أساليب العرب؛
ولعاَّ الك الآـوة يف األلفـا  :ﮋ ﯹﮊ ﮋ ﯻ ﯼ ﮊ ﮋﭖ ﮊ اـدخا
ضــم ُــوَّة اللفـظ لآُــوَّة اطعاــى()3؛ ألمــر رآتاــيب ســياق اآلرــات؛ و هــرو يف

( )1را ر :جام الييان يف اأورا الآرون 240 /21و
( )2را ر :مياحث يف علوم الآرون 184 - 183و
( )3أفرد اب جين (ت 392هـ) يف اخلفـا ع بابثـا (يف ـوَّة اللفـظ لآـوَّة اطعاـى) را ـر:
اخلفا ع 264/3و
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اآد حروفكا

إلك؛ وإ السورة م يَّة فألفا كا مشدردة الآرع على اطسام
شرر الوعيد وألساة العدابم()1و
* الت رار :ا رار لف ة ا ست يار اس اعاىل :ﮋﯗﮊ و اس اعاىل:
ﮋﯦﮊ وونْ اختلف أسلوب اجلملة وإ جاءت يف األوىل فعالً ماضيا
وجــاءت يف الثانيــة فعــالً ماضــيا مســيو ًا بـــكم ة ا ســتفكام؛ و أنَّ الت ــرار
رتااسب م اجلوّ العـام للسـورة اطتمثـا يف اسـت يار اطشـركني حيـث ورد يف
م ل السورة ولب اعاىل :ﮋ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ ج٢ :و
ا رر الفعا ﮋ ﭑﮊ مثاني مرات( )2وهدا اطعدس مـ الت ـرار أضـفى
على فَّة ودم حوارثا مستعرضثا األحدا ومشو ًا للمتلآيو
كما ا ررت كلمة ﮋ ﮋﮊ مراني يف ورة 84 :وهدا رتااسب م اجلوّ
العام للآفَّة ا طتمثلة يف بسـي احلـب ونفـرة أهلـب ورفـض الياطـا وناربـة
.مرابو وا ررت كلمة ﮋ ﮣﮊ مراني؛ لتشف عـ سـيب امتاـاع وبلـيس عـ
السجود اطتمثا يف عافررتب واستعال ب علـى ودم اطخلـوق مـ هـد اطـادة ﮋ
ﮣﮊو
 /3- 1احلوار:
* كان احلوار بني اهلل  واطال ـة وحـوار وبلـيس؛ وإ احلـدرث انفـب
على أصا اإلنسان ور كـر هـدا يف ولـب اعـاىل :ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﮊ وهد اإلشارة وىل أصا اإلنسان اتااسـب والسـياق اطوضـوعي
الــدي وردت فيــب؛ ألنـــَّكا مراي ــة بال شــف عــ ســيب امتاــاع وبلــيس عــ
السجود فاإلشارة وىل خلب اإلنسان م طـني هيـأت العآـوس سـتآياس وجابـة
( )1مياحث يف علوم الآرون 50و
( )2اآلرات84 82 80 79 77 76 75 71 :و
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وبليس وما فيكا م شعور با ستعالء والعافررة حيـث رـدَّعي وبلـيس لافسـب
خارة عافررة مرجعكا وىل أنَّـب مــخلوق مـ نـار وأنَّ ودم  مــخلوق مـ
طني؛ وهلدا رفض السجود ارفعثا على أصا ودم وعفيانثا ألوامـر اهلل اعـاىلو
اس اعاىل :ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﮊو
ور كر لي اعليا وخر -واهلل أعلً  -أنب لـما كان احلدرث يف سـورة ج
ع ـ خلــب اإلنســان م ـ طــني جــاء احلــدرث ع ـ ســيب امتاــاع وبلــيس ع ـ
الســجود وهــو احتآــار هلــدا اطخلــوق بيامــا مل رــدكر ســيب امتااعــب ع ـ
الســجود يف ســورة اليآــرة؛ ألنَّ اطآفــد مل ر ــ بيــان خلــب اإلنســان ﮋ ﯵ
ﯶﮊ وونـما كان بيان و يفة اإلنسان (اخلالفة يف األر )و
و د رجَّح اب عاشور (ت 1393هـ) أنَّ أوس ما نـ س علـى نيياـا نمـد
صلى اهلل عليب وسلً م فَّة ودم هـي سـورة ج فآـاس :مولعـاَّ هـد اآلرـة
م هد السورة هي أوس ما ن س على الايب  م إكر فَّة خلب ودم وسجود
اطال ة ووباء وبليس م السجود م()1و
*س ـ اس وبلــيس واوبيخــب ــاس اعــاىل :ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊو
احلوار يف سـورة ج كـان مافـيثا علـى حـوار وبلـيس حـوار مـ .ايف عـ
احلب وااشـح بـال رب واجلـرأة حـوار ر مـ فيـب حلـً اهلل  عمـ عفـا
الا ـرة وسىل رــوم اليعــث فَ ـأَْن َرَ ُ احللــيًُ ال ـدِي لَــا َر ْعجَــا علــى م ـ
مفســأس اللــب َّ
عفــــــــــا م( )2ﮋ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﮊ ونَّ

( )1الت ررر والتاورر 186/23و
( )2افسا اب كثا 82/7و
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وع اء خفمك مساحة لل وار وأنت يف ا تدار لــكو احللـً عياـب ونَّـب حـوار
ودر يف احلوار م اطتشيث برأرب رهً هيِّب وضاللب ورعونتب ون بو
و هاى ع الييان :مأنَّ لسياق ال الم ألرثا يف ورثار اعيا على اعيا ولفـظ
في ون كا اعيا أو لفظ أليب يف موضعب م ها هدا؛ والعآوس اصرة عـ
اإلحاطــة بأســرار كــالم اهلل الــدي أن لــب للتعيــد واإلعجــا .ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﮊ األعـــــــــــــــرا  ١٨٥ :ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ
ال ور ٣٤ :واهلل أعلًم()1و

*

*

*

( )1فتاوى الشي عيد الـرا الـرباك  473/3والتفـاوت اليالهـي بـني وي الآـرون
401 /1و
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الـخاتـمة:

لآــد اعــددت وجــو اإلعجــا .الييــاني يف الآــرون ال ــررً وااــاوس العلمــاء
األ ــدمون والدَّارســون احملــدلون كــثاثا مـ هــد الوجــو بالدِّراســة والتففــياو
وم بني مـا رـدسُّ علـى ســمو بيانيـة الآـرون ال ـررً مـا حاولـت اسـليي بعـض
الاوء عليب وهو اجلانب اطتعلب بت رار الآفَّة الواحدة يف سوراني مـختلفتنيو
فعــادة مــا ر ــون ا ــرار الآفَّــة أو اطآــاط اللغورــة ال ورلــة مــدعاة اـــكام
ال تاب بالاعف والتكلـكا وضـياع مجاليـات ال تابـة و أنَّ الآـرون ال ـررً
بلغ بِـكدا الت رار وىل مآامات وعجا.رة بيانية ايارى أو ادانىو
و د حاولت ال شف ع الآيمة الييانية والد لية لت رار فَّـة ودم  يف
سوراي (اليآرة) و(ج) م خالس اآسيً الي ث وىل مي ثني بار.ر  :اااولت
يف األوس /اارا اتعلب بالسِّياق الدي وردت فيب الآفتان؛ ألنَّ ايـار السِّـياق
ر دي وىل ايار اطآاصد والغاراتو فميّ ت بني السِّـياق العـام اطتفـا بــم يَّة أو
مدنيَّة السوراني احلاضاتني للآفَّة والسِّـياق اخلـاج اطتفـا بــما يـا الآفَّـة
وبعدها يف السورانيو
لً عرَّجت يف الآسً الثاني على م اهر ا افاق وا فرتاق يف ورـراد الآفَّـة
يف السوراني وإلك م خالس أحدا الآفة وأسلوبكاو
وخلفت الدِّراسة وىل الاتا ج اآلاية:
 /1أبانــت الدِّراســة أنَّ لـــمة اشابـــكثا لآفَّــة ودم  يف ســوراي (اليآــرة)
و(ج) يف أحدالكا وأسلوبكا و هرو يف إلك؛ وإ ونَّ اطامون العـام واحـد
وهو ( فَّة ودم  )كما أنَّ بياكما اختالفًـا أراثـا؛ وإلـك ايعثـا طآفـد كـا
سورة ماكما وجوها وسيا كا العام الدي وردت فيب الآفَّةو
 /2رصـــدت الدِّراســـة أوجـــب ا افـــاق وا فـــرتاق يف أحـــدا فَّـــة ودم يف
السوراني و د جاءت الك األوجب وفب األهدا اطآفودة والغارات اطستكدفةو
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 /3بيّاــت الدِّراســة أنَّ حــوار اهلل  م ـ اطال ــة كــان مفف ـالً يف ســورة
اليآرة بياما أاى يف سورة ج مـجمالًو
موش ثا بثاا يـة ال مـاس
 /4أ كرت الدِّراسة أنَّ احلوار يف سورة اليآرة كان َّ
والاآع كماس اهلل  بعلمب وح متـب ونآـع علـً اطال ـة ونآـع ودم
 يف عدم وداركب خ ورة ا رتاب م الشجرة م نـكيبو
 /5رصدت الدِّراسة األوامر اإلهلية يف سـورة اليآـرة حيـث بلغـت سـيعة
أوامر واتعدد اطخاطيات اطرادة م هد األفعـاس وىل لاللـة :فكاـاك خ ـاب
للمال ة وخ اب آلدم  وخ اب ط مل ميتثا ألوامر اهلل ع وجاو
 /6اوصَّلت الدِّراسة وىل أنَّ احلـوار يف سـورة ج كـان مافـيثا علـى حـوار
وبليس وااَّاح حلً اهلل  رهً است يار وبليس وعفيانبو
 /7كشفت الدِّراسة ع بعض احل ً م هد الآفَّة مـ إلـك بيـان يمـة
وضرورة طاعة اهلل وا نفياع لـب
العلً وأهميتب يف ا ستخال يف األر
يف كا أمرٍ رأمر بب والاأي بـالافس عـ احلسـد وال ـرب؛ ألنَّــكما كانـا السـيب
الر يس يف مآس وبليس وىل جكاًَّ عاـدما حسـد ودم  وا يّـر وامتاـ عـ
السجود لب وهدا مـا حـد ل فـار ـرر عاـدما حسـدوا الرسـوس صـلى اهلل
عليب وسلً واست ربوا على ااياعبو
 /8أكدت الدِّراسة أنَّ األسلوب يف فَّة ودم  ردسُّ على علوّ اخل ـاب
الآروني الدي راوّع يف اراكييب وأسالييب وفآًا لـمآتاى احلاسو
أاـد اهلل الـدي باعمتـب اـتًّ الفـاحلات وصــلى اهلل
ويف اخلتـام
على خامت األنيياء واطرسلني نيياا نمـد وعلـى ولـب وصـ يب والتـابعني هلـً وىل
روم الدر وسلً اسليمثا كثاثاو

*
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ثبت املصادر واملراجع:
1و اإلاآان يف علوم الآرون السيوطي (ت  911هــ) حتآيـب :نمـد أبـو الفاـا
وبراهيً اهلي ة اطفررة العامة لل تاب (دوا) 1394هـ 1974 /مو
2و ورشاد العآا السليً وىل م ارا الآرون ال ررً اطعرو بـ ( افسا أبي السعود)
أبو السعود (ت  982هـ) دار وحياء الرتا العربي باوت (دو ا) (د و ت)و
3و أسرار الت رار يف الآرون اطسمى الربهـان يف اوجيـب متشـابب الآـرون طـا فيـب مـ
احلجــة والييــان أبــو الآاســً برهــان الــدر ال رمــاني ورعــر بتــاج الآــراء (ت فــو
505هـ) حتآيب :عيد الآادر أاد ع ا مراجعة واعليب :أاد عيد التواب عـو
دار الفايلة ال يعة الثانية 1396هـو
4و أنوار التا را وأسـرار التأورـا افسـا اليياـاوي اليياـاوي (ت 685هــ)
حتآيب :نمـد عيـد الـرا اطرعشـلي دار وحيـاء الـرتا العربـي  -بـاوت ال يعـة
األوىل  1418هـو
5و الي ر احملـيي يف أصـوس الفآـب ال ركشـي (ت 794هــ) دار ال ـتيب ال يعـة
األوىل 1414هـ 1994 -مو
6و الي ر احمليي يف التفسا اب حيان ألا الدر األندلسي (ت 745هـ) حتآيب:
صد ي نمد مجيا دار الف ر باوت ال يعة األوىل  1420هـو
7و بدا الفوا د اب يًّ اجلو.رة (ت 751هـ) حتآيب :علي ب نمد العمران
وشرا  :ب ر ب عيـد اهلل أبـو .رـد دار عـامل الفوا ـد جممـ الفآـب اإلسـالمي جـدة
1424هـ
8و الربهان يف علوم الآرون ال ركشـي (ت 794هــ) حتآيـب :نمـد أبـو الفاـا
وبــراهيً دار وحيــاء ال تــب العربيــة عيســى اليــابى احللــيب وشــركا ب ال يعــة األوىل
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1376هـ 1957 -مو
9و بفا ر إوى التميي يف ل ا ف ال تـاب الع رـ الفـاو .وبـادي (ت 817هــ)
حتآيب :نمد علي الاجار اط تية العلمية باوت (دو ا) (دو ت)و
10و اأورا مش ا الآرون اب تيية (ت 276هـ) شـرحب ونشـر  :السـيد أاـد
صآر م تية دار الرتا

ال يعة الثانية 1973مو

11و الت ررر والتاورر ( :حتررر اطعاى السدرد وااورر العآا اجلدرد م افسا ال تاب
اجمليــد) اطعــرو بتفســا اب ـ عاشــور ابـ عاشــور(ت 1393هـــ) م سســة التــارر
العربي باوت ال يعة األوىل  1420هـ2000/مو
12و التفاوت اليالهـي بـني وي الآـرون أودو عيـد احملسـ بـ عيـد الع رـ العسـ ر
السجا العلمي لادوة :مااهج الي ث يف بالهة الآرون ال ـررً جامعـة اإلمـام نمـد بـ
سعود اإلسالمية كلية اللغـة العربيـة سـً اليالهـة والاآـد ومـاكج األدب اإلسـالمي
م اب اجلامعة (دوا) (دوت)و
13و التفســا اليالهــي لالســتفكام يف الآــرون احل ــيً دو عيــد الع ــيً اط عــين (ت
1429هـ) م تية وهية الآاهرة 1420هـ 1999 -مو
14و افســا الآــرون الع ــيً ابـ كــثا (ت 774هـــ) حتآيــب :نمــود حس ـ

دار

الف ر ال يعة اجلدردة 1414هـ1994/مو
15و الت ــرار م ــاهر وأســرار عيــد الــرا نمــد الشــكراني رســالة جامعيــة
جامعة أم الآرى كلية اللغة العربية 1404هـ 1983مو
16و جام الييان يف اأورا الآرون اب جررر ال ربي (ت 310هـ) حتآيب :أاـد
نمد شاكر م سسة الرسالة ال يعة األوىل  1420هـ 2000 -مو
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17و احلوار الآروني بني التفسا والتيفا أاـد سـايا دار ابـ هـانئ دمشـب
ال يعة األوىل 1998مو
18و احلوار ورسً الشخفية يف الآفع الآرونـي دو عيـد اطرضـي .كررـا م تيـة
.هرة الشرق الآاهرة (دوا) (دوت)و
19و اخلفــا ع ابـ جــين (ت 392هـــ) حتآيــب :نمــد علــي الاجــار اط تيــة
العلمية (دوا) (دوت)و
20و درة التا را وهرة التأورا اخل يـب اإلسـ ايف (ت420هــ) حتآيـب :دونمـد
مف فى وردر

جامعة أم الآرى و.ارة التعليً العالي سلسلة الرسا ا العلمية اطوصـى

بكا ( )30معكد الي و العلمية م ة اط رمة ال يعة األوىل 1422هـ 2001 -مو
21و ر وا يف الآفع الآروني :دراسة يف خفا ع األسلوب الآففي اطعج
نمود السيد حس

اط تب اجلامعي احلدرث اإلس ادررة ال يعة الثانية 2003مو

22و العمدة يف ناس الشعر وودابـب ونآـد ابـ رشـيب (ت 462هــ) حتآيـب :دو
الايوي عيد الواحد شعالن م تية اخلاجني الآاهرة ال يعة األوىل 2000مو
23و فتاوى الشي عيد الرا الرباك اعتاى بكا :أودو عيد احملس ب عيـد الع رـ
العس ر مر ومة على اآللة ال ااية يد الاشرو
24و الآامو

احمليي الفاو.وبادي (ت  817هـ) حتآيب :م تب حتآيب الرتا يف

م سسة الرسالة وشـرا  :نمـد نعـيً العر سُوسـي م سسـة الرسـالة لل ياعـة والاشـر
والتو.ر

باوت  -لياان ال يعة الثاماة  1426هـ  2005 -مو

25و فع الآرون ال ررً دو فاـا حسـ عيـا (ت 1432هــ) دار الفر ـان
ال يعة األوىل 1420هـ2000 /مو
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26و الآفع الآرونـي يف ما و ـب ومفكومـب عيـد ال ـررً اخل يـب دار اطعرفـة
باوت ال يعة الثانية 1395هـ 1975-مو
27و ال شا ع حآا ب التا را وعيون األ اورا يف وجو التأورا ال خمشري (ت
 ) 538حتآيب :عيد الر.اق اطكدي دار وحياء الرتا العربي باوت ال يعة الثانية
1421هـ 2001مو
28و ال ليــات معجــً يف اطف ـ ل ات والفــروق اللغورــة أبــو اليآــاء ال فــوي (ت
 1094هـــ) حتآي ـب :عــدنان درور ـ

ونمــد اطفــري م سســة الرســالة بــاوت

1419هـ 1998 /مو
29و مياحث يف علوم الآرون مااع ب خليا الآ ان (ت 1420هـ) م تية اطعار
للاشر والتو.ر

ال يعة الثالثة 1421هـ 2000 -مو

30و جمموع الفتاوى اب ايمية (ت 728هـ) حتآيـب :عيـد الـرا بـ نمـد بـ
اســً جمم ـ اطلــك فكــد ل ياعــة اطف ـ ف الشــررف اطدراــة الايورــة اطمل ــة العربيــة
السعودرة 1416هـ1995/مو
31و احملرر الـوجي يف افسـا ال تـاب الع رـ ابـ ع يـة األندلسـي (ت 542هــ)
حتآيب :عيد السالم عيد الشايف نمد دار ال تب العلمية  -بـاوت ال يعـة األوىل
 1422هـ
32و معــارج التف ــر ود ــا ب التــدبر عيــد الــرا حســ حاي ــة اطيــداني (ت
1425هـ) دار الآلً دمشب ال يعة األوىل 1423هـ2002 /مو
33و معجً الفروق اللغورة أبو هالس العس ري (ت فو 395هـ) حتآيب :الشي
بيت اهلل بيات وم سسة الاشر اإلسالمي الاشر اإلسـالمي التابعـة جلماعـة اطدرسـني بــ
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« ً» ال يعة األوىل 1412هـو
34و معجــً اطفــ ل ات اليالهيــة وا وُّرهــا دو أاــد م لــوب م تيــة لياــان
ناشرون باوت لياان (دوا) 2000مو
35و مفاايح الغيب (التفسا ال ـيا) الـرا.ي (ت 606هــ) دار ال تـب العلميـة
باوت 1421هـ 2000 -مو
36و مالك التأورا الآاط بدوي اإلحلاد والتع يا يف اوجيب اطتشابب اللفظ مـ وي
التا رــا أاــد بـ وبــراهيً بـ الـ با الثآفــي الغرنــاطي (ت 708هـــ) حتآيــب :ســعيد
الفالا دار الغرب اإلسالمي 1405هـو
37و م أساليب التشورب يف فع الآرون ال ـررً :دراسـة حتليليـة دو علـي بـ
نمد احلمود جملة العلوم العربية جامعة اإلمام نمد ب سـعود اإلسـالمية الررـا
العدد ( )14نرم 1431هـو
38و م بالهة اطتشابب اللف ي يف الآرون ال ـررً دو نمـد بـ علـي الفـاما دار
وشييليا الررا

ال يعة األوىل 1422هـ 2001 /مو

39و اطوافآات الشـاطيب (ت 790هــ) حتآيـب :أبـو عييـدة مشـكور بـ حسـ وس
سلمان دار اب عفان ال يعة األوىل 1417هـ1997 /مو
40و مو ف الشوكاني يف افسا يف علً اطااسيات حبث ن ً ب لية أصـوس الـدر
جامعة األ.هر 1425هـ أاد ب نمد الشر اوى سامل م تية التفساو
41و ناس الآرون الع ر وماسوخب هية اهلل اليار.ي (ت 738هـ) حتآيب :دوحامت
الاام

م سسة الرسالة باوت ال يعة الثالثة 1405هـو

42و الايــأ الع ــيً ن ــرات جدرــدة يف الآــرون ال ــررً نمــد بـ عيــد اهلل درا( .ت
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1377هـــ) اعتاــى بــب :أاــد مف ـ فى فاــلية ــدَّم لــب :أو دو عيــد الع ــيً وبــراهيً
اط عين دار الآلً للاشر والتو.ر

1426هـ 2005 -مو

43و ن ً الـدرر يف اااسـب اآلرـات والسـور اليآـاعي (ت 885هــ) دار ال تـاب
اإلسالمي الآاهرة (دوا) (دوت)و
44و نواهد األب ار وشوارد األف ار = حاشـية السـيوطي علـى افسـا اليياـاوي
السيوطي (ت 911هـ) جامعة أم الآرى كلية الدعوة وأصوس الدر

اطمل ة العربية

السعودرة 1424هـ 2005 -مو
45و الوحــدة الســيا ية للســورة يف ال دراســات الآرونيــة يف الآــرنني الثــام والتاس ـ
اهلجررني :دراسة بالهية يف الرتا العربي سامي ب عيـد الع رـ بـ علـي العجـالن
جامعة اإلمام نمـد بـ سـعود اإلسـالمية الررـا

سلسـلة الرسـا ا اجلامعيـة ()94

ال يعة األوىل 1430هـ 2009-مو

*
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The story of Adam (peace be upon him)
in Suras of (al-Baqarah) and (Sad)
A Study of Context and Structural Composition

Dr. Khuloud A Al-Gawhar
Department of Arabic Language
College of Sharia' and Islamic Studies at Al-Ahsa
Al-Imam Muhammad ibn Saud Islamic Studies

Abstract:
The Holy Quran remains capable of stirring up the minds searching for its
secrets, and discovering the depths of its communication. This confirms the
immortality of its miraculous nature, stands out with its inclusion of various
narratives. The latter are stylistically presented in accordance with the targeted
morale. Even the reiteration of some serves its stylistic rhetoric is meaningful.
The story of Adam (peace be upon him) in the two Suras, Baqarah and
Sa’ad, comprises similarities as well as differences regarding repeated rhetorical
structures. Such repetitions serves a goal; each letter and each word has been
destined for the exact place it holds in the Holy Book.
This study investigates the correspondences and convergences, by focusing
on the events of the story, and its style.
Keywords: Adam, context, narrative, events, style
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