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صلخالم  

من النص   ترابطتحليل  في أجريتالتي  األبحاثنا يوجد القليل من انتهى إليه علمفيما 

، هذه الدراسة تحلل بعض الشروط التي تجعل من "قصة الساعة" حيث المعنى

(، حاول الباحثان أن يكتشفا كيف 1977مترابطة من حيث المعني. بإتباع فان ديجيك )

واإلطار الفكري   يعمل كل من التطابق الفردي، والكل والجزء، والتضمين والعضوية

ل عملية التحليل ولتسهي من حيث المعنى , على ترابط النص .... الخوالعالقات الحسية

إلى عشرة اجزاء معتمدين على المزاج االيجابي المساعد  يم القصةسققام الباحثان بت

أظهر التحليل أن القصة على اعطاء حكم حدسي على الترابط المعنوي للقصة.  

هم ويأمل الباحثان أن تسا , متماسكة من حيث المعنى حسب الشروط المذكورة أعاله

هذه الدراسة في أساسيات التعليم والمواد التعليمية وإنتاج نصوص متكاملة من حيث 

 المعنى .  
Abstract  

Few studies have been conducted on the semantic coherence analysis of To 

the knowledge of the researchers, there has not been any research involving 
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the analysis of coherence of an English discourse carried out by Arab 

scholars in the Arab World. This study analyzes some conditions which 

make "the Story of an Hour" coherent. Following Van Dijk (1977) , the 

researchers have attempted to find out how individual identity,  whole-part , 

inclusion, membership , frame ,  senses relations ,  make this story coherent 

. Just for To facilitate the process of analysis , each line in the story is 

numbered . The analysis has shown that this story is coherent according to 

these conditions . It is also hoped that the study may contribute to the basics 

of teaching , teaching materials, and producing and understanding coherent 

discourses . 

 

Key Words : Coherence, Frame , Inclusion , Frame , Sense Relations , The 

Story of  an Hour. 
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Introduction  

Van Dijk (1977) defines coherence as a semantic property of discourses, 

based on the interpretation of each individual sentence relative to the 

interpretation of other sentences . He states that sentences or propositions in 

a discourse may form a coherent discourse, however, even if they are not all 

connected to every other sentence or proposition . 

Brown and Yule (1983) define a coherent text as one having the elements of 

the message to be connected with or without overt linguistic connections 

between those elements. They also quote Labov (1970) who states that 

coherence or incoherence is not based on a relationship between utterances , 

but between the actions performed with those utterances. The following two 

examples are coherent although there are no formal linguistic links 

connecting contiguous linguistic strings . 

               

              1. Find the Ball . Win a House. 

              2. Ali was ill . He didn't go to school. 

Despite the imperative form in number 1 , the required interpretation of the 

first sentence involves the first as a condition for the second . But in number 
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2, despite the declarative   form , the required interpretation of the first 

sentence involves the first as a reason for  the second . 

 Beaugrande and Dressler (1981) assert that a text is coherent if the concepts 

and "relations" which underlie the surface text are mutually accessible and 

relevant . A concept is a configuration of knowledge (cognitive content) 

which can be recovered or activated with more or less unity and consistency 

in the mind. Relations are links between concepts which appear together in a 

textual world . In supplying these relations, people draw upon their stored 

knowledge of the world . A text which makes sense is one where there  is 

continuity of sense among the knowledge activated by the expressions of the 

text . The continuity of senses is the foundation of coherence . 

Coherence begins in the mind of the writer (Morgan & Sellner,1980), is 

transferred to the text ( Halliday and Hasan , 1976) , and finally occurs in 

the mind of the reader (Carrel,1982) . Coherence is a global feature of 

discourse (Mandl, Stain, &Trabasso,1984) . 

Coherence is related to the principle of organization postulated to account 

for the underlying functional connectedness or identity of a piece of spoken 
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or written language (text , discourse) (Crystal, 1991, p.60) . In other words , 

coherence refers to connectivity in terms of content and organization . 

 McCarthy (1991) states that making sense of a text is an act of 

interpretation that depends as much as on what we, as readers, bring to a 

text as what the author puts into it . He emphasizes the role of the reader in 

actively building the world of a text based on his/her experience of the 

world and how states and events are characteristically manifested in it . The 

reader has to activate such knowledge, make inference and constantly assess 

his/her interpretation in the light of the situation and the aims and goals of 

the text as the reader perceives them. 

In the following section , a short story called "The Story of an Hour" by 

Kate Chopin (1894) has  been chosen to be the subject of this study . The 

researchers  are  going to analyze some conditions which make this story 

coherent . For the sake of facilitating analysis only , each line in the story is 

numbered as shown in the appendix .  

A Semantic Coherence Analysis of the Story 

 In the first twelve lines of the  story , it seems that the Individual Identity 

is the first determinant in the model sequence . V (Mrs. Mallard) = (she) . 
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The other individuals , viz  V (death) ,V (disaster), V (the list of killed) , V 

(Josephine) , V (Richard) are related in a less direct way . The relations 

involved are those of inclusion , membership and part-whole . Death, 

disaster, the list of  killed , message , storm , and truth may be included in 

the individual , story , the most general term, similarly, Josephine , Mrs. 

Mallard and Mr. Mallard may be members of the same family , while 

Richard be a member of friends related to that family . In the first line, heart 

is part of Mrs. Mallard's body , similarly , room (line 11) is part of her house 

where she received the news of her husband's death . 

The individuals seem to cluster around two concepts , viz the wife and the 

husband's death . The individuals related by identity or partiality through 

successive models will be called a series . In most sentences , these two 

series are related by predicates , eg by verbs. The predicates in these 

successive sentences are related to each other because they denote a possible 

sequence of activities , bodily states , and mental (emotional) states for the 

sick wife series and related properties of her husband's death series . These 

twelve lines are also coherent due to time period and place identity which 

are associated with the activity sequence and the husband's death series . To 
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understand this , further explication is necessary . All predicates are 

identical by past tense and also identical by place , her house where those 

sequences of activities , bodily , mental ( emotional) states happened . 

The second determinant in making such a story coherent is the Assumed 

Normality of the World involved . That is our expectation about the 

semantic structures of this discourse are determined by our knowledge about 

the structures of worlds in general and of particular states or affairs or 

courses of events . 

According to this normality condition , the following alternative for the 

main clause in the first sentence ( lines 1-2 ) is not acceptable . 

     (……………) no care was taken to break to her the news of her 

husband's  death . 

As such , this main clause could occur in discourses in which such a state or 

event is made plausible . Normality , therefore , is a relative concept . The 

set of propositions characterizing our conventional knowledge of a situation 

(activity , courses of events, states ) is called a Frame . In the above 

example , we have a husband's death frame , viz a set of typical death 

individuals and typical activities concerning husband's death . For this 
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reason, the alternative above in this respect conflicts with a husband's death 

frame . Also , such a frame includes propositions determining the possible 

ordering of facts , e.g. along the causal- consequence and general –particular 

or whole-part lines . 

The previous topic in which Mrs. Mallard is in her room (line 11) , is being 

picked up again by the phrase there stood (line 13) . The adverb there in that 

case refers to her room where she was alone . The predicate facing the open 

window ( line 13 ) is related to the predicates being in her room ( line 11 ) , 

and sinking and pressing down ( lines 13-14 ) . 

The new topic sentence : She could see ……… ( line 16 )  is less obviously 

coherent. The individuals introduced in the subsequent sentences, viz trees, 

rain, peddle, sky,               clouds ,sparrows , song (lines 16-19 ) do not 

belong to the wife or to the husband's series or frames. None of the 

individuals introduced before reappear in the models for  these sentences. 

Therefore , these passages ( lines 16-21 ) would be incoherent with the 

previous passages (lines1-15). We have an example of a change in the 

topic of discourse . Now , the question is whether this change is acceptable 
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or not . In other words , whether the new topic of discourse can be reached 

from the previous one . 

The link connecting  the two topics is expressed by the clause she could 

see… ( line 16),which entails that she sees something outside . The implied 

introduction of  the notion seeing in the open square allows introduction of 

the atmosphere-biosphere frame . The access to the new topic , established 

in a locally different world , is provided by seeing relation , whereas it is 

understood in such a case that some individuals in that world are objects of 

the seeing relation . Also hearing and feeling relations implied play a role in 

making the new topic coherent and a few other individuals are the objects of 

hearing and feeling relations implied . 

The sentence ( lines 22-24) is related to the previous passages by 

introducing cushion , chair  which are parts of her room where she sat ( line 

11) . It is also related to the sentence: Into this she sank… (lines 13-15 ) by 

being tired property . 

The subsequent sentences ( propositions ) ( lines 25-31 ) , therefore , are to 

be satisfied in models with world accessible by seeing , thinking , feeling 

and hearing relations . Indeed , the individuals ( sky , patches , air , sounds 
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, scents, color, etc belong to the actual  atmosphere / biosphere series).No 

new individuals are introduced in these subsequent models. Thus recall 

worlds are coherently introduced because they are related to the present 

actual world of the agent . 

The subsequent sentences ( lines 32-38 ) are related to the previous 

sequences by recognizing relation . The words free , free , free are included 

in the individual, thing , she saw previously through her open square . 

The topic of freedom is introduced . Terror going from her eyes , staying 

keen and bright , pulses beating fast, the course of warming blood, 

relaxation , living for herself , possession of coming years , welcoming 

those years , no imposing will , brief moment of illumination , self-assertion 

and strongest impulse of her being are propositions characterizing the 

freedom world of the wife frame ( lines 32-53) . 

In ( lines 54-56 ) , Josephine introduced at the beginning of the story, 

reappears again here . Since she is the closest member in the family , a sister 

, her role here is to console her sister , Louise ( Mrs. Mallard ) and ease her . 

Louise (Mrs. Mallard ) still lives in the freedom world . 
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In ( lines 57-70 ) , leaving her room and with her sister going down are still 

coherent with the previous propositions by feeling relations . Feeling and 

living in freedom exist by introducing individuals , viz triumph , victory 

which are relevant to freedom series introduced in the previous sentences . 

Richard , introduced at the beginning of the story, reappears here again . 

In ( lines 66-70 ) the introduction of a new topic comes as a surprise by the 

action of opening the front door . Mr. Mallard , introduced as dead at the 

beginning of the story, reappears here as alive . 

Josephine  and Richard also appear in these lines . By normality condition , 

all of them were amazed particularly Mrs. Mallard ( Louise ) who fainted . 

Doctors were called for help . They said that heart disease , introduced at the 

beginning of the story , was the cause of her death ( line 71 ). 

By activating the inference process , the joy of freedom which she lived 

ended after seeing her husband alive and that is the reason for her death . 

Therefore ,    ( line 71 ) is coherent with the previous lines ( 66-70 ). 

  

 

Conclusion            
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 We can say that the conditions which make this story coherent are : 

1. Each situation of each model for this story is either identical with an 

actual situation or accessible from this situation . 

2.The valuation functions of  Mrs. Mallard ( Louise ) are related to the 

valuation functions of the individuals of the atmosphere / biosphere - series 

by the seeing , hearing and feeling relations . 

3.The valuation functions of  Mrs. Mallard ( Louise ) are related to the 

valuation functions of the individuals of the freedom series by the feeling 

and thinking relations . 

4. Many individuals are defined by relations of partiality ( inclusion, part - 

whole , membership ). 

 Examples  :  

a.  accident  , disaster , storm and message may be   Included  in the most 

general individual , story . 

b. Head , eyes , hands and blood are parts of a body. 

c. Mrs. Mallard ( Louise ) and Josephine are members of a family . 
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5. Human working activities are composed of components such as , she 

wept , she went , (she) stood , whereas sad ,veiled , killed are members of 

death condition dimension . 

6.The Assumed Normality of the Worlds , (lines 1-2 ) reveals that it is a 

normal condition that her sister Josephine who told her sister the news of 

her husband's death in broken sentences , veiled hints that revealed in half – 

concealing . 

7.Frame : to prevent any exception to the normality of the world , a frame 

is introduced. Such a frame includes propositions determining the possible 

ordering of facts , e.g. Along the cause / consequence and general – 

particular or whole – part lines .        

(………….)  no care was taken to tell her sister the  news of  her husband's 

death .   

According to death frame of this situation, this alternative is not acceptable 

(lines 1-2 ). 

8.The Approximation of the Condition of Coherent Topic Change . This 

means that a sequence of sentences consisting of two coherent sequences is 

coherent if there is a relation such that individuals or properties of the two 
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topics or frames satisfy this relation in this   story , or if the first sequence 

contains a predicate giving possible access to the possible worlds in which 

the second sequence is satisfied. 

Examples :  

She wept at once , with sudden , wild  abandonment , in her sister arms 

(lines 10-11). 

She sat with her head thrown back upon the cushion of the chair , quite 

motionless , except when a sob came up into her throat and shook her , as a 

child who has cried itself to sleep continues to sob in its dreams ( lines 22-

24 ). She knew that she would weep again when she saw the kind tender 

hands folded in death : the face that had never looked safe with love upon 

her , fixed and gray and dead (line40 -42 ) . And yet she had loved him 

sometimes . Often she had not ( line 50 ) . It was only yesterday she had 

thought with a shudder that life might be belong ( line 61 ) . 

These  sentences ( propositions ) existing  in different topics  are  coherent 

by the approximation of the condition of coherent topic change . Therefore , 

the sequences  of  the sentences  consisting  of these coherent sequences are 

coherent . 
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9. Repetition: repeating the same individuals . 

Examples :  

days ( lines 59, 60 ). 

Open window ( lines 13,58 ).  

10.The permanence of the individuals during the story . 

Examples :  

Mrs. Mallard = she = Louise 

Josephine appears at the beginning , in the middle and at the end of the story 

. 

11.Inference as filling in gaps or discontinuities in interpretation . 

Inferences are connections people make when attempting to reach an 

interpretation of what they read or hear .    

Examples :  

the joy that kills , ( the last line ) . 

The researchers hope that this analysis may contribute to the basics of 

teaching and teaching materials which may help in producing and 

understanding coherent discourses. The designers of the syllabus should 

focus on sense relations between lexical items , such as synonymy , 
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hyponymy , meronomy , antonymy , inclusion ,  possessions as well as other 

terms , such as inference , entailment , predicate and referring expressions  

since each of them plays an important role in making a text coherent. 

Teachers should also be interested in how to teach each of them effectively 

in order to make a message coherent. For example , Some inferences create 

coherence, for example: 

1 . I went shopping yesterday. 

2 . The climb did me good. 

To understand this, it is necessary to infer that the climb of the second 

sentence was part of the shopping trip of the first . 

Another example on hyponymy and entailment  can be seen as follows: 

A . Suzan is from Amman. 

B . Suzan is from Jordan. 

Sentence A entails Sentence B according to the following basic rule of sense 

inclusion : 

Given two sentences A and B , identical in every way except that A contains 

a word X where B contains a different word Y , and X is a hyponym of Y , 

then sentence A entails sentence B. 
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In short , each term above should be presented in a syllabus in a good way 

and should be taught successfully showing  the role of each in creating and 

understanding coherent texts. 
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Appendix 1 

“ The Story of an Hour”  by  Kate Chopin (1894) 

1 Knowing that Mrs. Mallard was afflicted with a heart trouble, great care 

was taken to  

2.break to her as gently as possible the news of her husband’s death. 
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3.It was her sister Josephine who told her, in broken sentences; veiled hints 

that revealed in  

4.half concealing. Her husband’s friend Richards was there, too, near her. It 

was he who had     

5.been in the newspaper office when intelligence of the railroad disaster was 

received, with  

6.Brently Mallard’s name leading the list of "killed". He had only taken the 

time to assure  

7.himself of its truth by a second telegram, and had hastened to forestall any 

less careful,  

8.less tender friend in bearing the sad message. 

9.She did not hear the story as many women have heard the same, with a 

paralyzed inability  

10.to accept its significance. She wept at once, with sudden, wild 

abandonment, in her  

11.sister’s arms. When the storm of grief had spent itself she went away to 

her room alone.  

12.She would have no one follow her. 
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13.There stood, facing the open window, a comfortable, roomy armchair. 

Into this she sank,  

14.pressed down by a physical exhaustion that hunted her body and seemed 

to reach into  

15.her soul. 

16.She could see in the open square before her house the tops of trees that 

were all aquiver  

17.with the new spring life. The delicious breath of rain was in the air. In 

the street below a  

18.peddler was crying his wares. The notes of a distant song which someone 

was singing  

19.reached her faintly, and countless sparrows were twittering in the eaves. 

20.There were patches of blue sky showing here and there through the 

clouds that had met  

21.and piled one above the other in the west facing her window. 

22.She sat with her head thrown back upon the cushion of the chair, quite 

motionless,  
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23.except when a sob came up into her throat and shook her, as a child who 

has cried itself  

24.to sleep continues to sob in its dreams. 

25.She was young, with a fair, calm face, whose lines bespoke repression 

and even a certain  

26.strength. But now there was a dull stare in her eyes, whose gaze was 

fixed away off  

27.yonder on one of those patches of blue sky. It was not a glance of 

reflection, but rather  

28.indicated a suspension of intelligent thought. 

29.There was something coming to her and she was waiting for it, fearfully. 

What was it? She  

30.did not know; it was too subtle and elusive to name. But she felt it, 

creeping out of the  

31.sky, reaching toward her through the sounds, the scents, the color that 

filled the air. 

32.Now her bosom rose and fell tumultuously. She was beginning to 

recognize this thing that  
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33.was approaching to possess her, and she was striving to beat it back with 

her will – as 

 34.powerless as her two white slender hands would have been. When she 

abandoned 

 35.herself a little whispered word escaped her slightly parted lips. She said 

it over and over  

36.under the breath: "free, free, free!" The vacant stare and the look of terror 

that had  

37.followed it went from her eyes. They stayed keen and bright. Her pulses 

beat fast, and  

38.the coursing blood warmed and relaxed every inch of her body. 

39.She did not stop to ask if it were or were not a monstrous joy that held 

her. A clear and  

40.exalted perception enabled her to dismiss the suggestion as trivial. She 

knew that she  

41.would weep again when she saw the kind, tender hands folded in death; 

the face that 
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 42.had never looked save with love upon her, fixed and gray and dead. But 

she saw beyond  

43.that bitter moment a long procession of years to come that would belong 

to her  

44.absolutely. And she opened and spread her arms out to them in welcome. 

45.There would be no one to live for during those coming years; she would 

live for herself.  

46.There would be no powerful will bending hers in that blind persistence 

with which men  

47.and women believe they have a right to impose a private will upon a 

fellow-creature. A  

48.kind intention or a cruel intention made the act seem no less a crime as 

she looked upon  

49.it in that brief moment of illumination. 

50.And yet she had loved him –sometimes. Often she had not. What did it 

matter! What  

51.could love, the unsolved mystery, count for in the face of this possession 

of self-assertion  
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52.which she suddenly recognized as the strongest impulse of her being! 

53."free! Body and soul free!" she kept whispering. 

54.Josephine was kneeling before the closed door with her lips to the key 

hold, imploring  

55.for admission. "Louise, open the door! I beg; open the door -- you will 

make yourself ill.  

56.What are you doing, Louise? For heaven’s sake open the door." 

57"Go away. I am not making myself ill." No; she was drinking in a very 

elixir of life through  

58.that open window. 

59.Her fancy was running riot along those days ahead of her. Spring days, 

and summer days,  

60.and all sorts of days that would be her own. She breathed a quick prayer 

that life might  

61.be long. It was only yesterday she had thought with a shudder that life 

might be long. 

62.She arose at length and opened the door to her sister's importunities. 

There was a feverish 
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 63.triumph in her eyes, and she carried herself unwittingly like a goddess of 

Victory. She 

 64.clasped her sister's waist. And together they descended the stairs. 

Richards stood waiting  

65.for them at the bottom. 

66.Some one was opening the front door with a latchkey. It was Brently 

Mallard who entered,  

67.a little travel-stained, composedly carrying his grip-sack and umbrella. 

He had been far 

 68.from the scene of the accident, and did not even know there had been 

one. He stood  

69.amazed at Josephine's piercing cry; at Richards quick motion to screen 

him from the view  

70.of his wife. 

71.When the doctors came they said she had died of heart disease--of the 

joy that kills. 
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( فاي   Collocationباالرمم مان االهتماام المتزاياد بموااوع المتالاماات اللف ياة ) 

العقود األربعة األخيارة , كماا يبادو واااحا مان األدبياات المتاوفرة عنهاا , لام يلاق هاذا 

المواوع االهتمام الكافي في البرامج المعتمدة لتدريب طلبة الترجماة فاي الجامعاات . 

الذي تم إجراؤه علاى طلباة قسام الترجماة فاي جامعاة ارباد  ولقد أظهرت نتائج االختبار

األهليااة هااذه المالح ااة . وبالتااالي فااان البحااث يونااي بإعااادة الن اار فااي التعاماال ماا  

 المتالامات اللف ية في المناهج الجامعية وايالئها  اهتماما اكبر .

 
 
 
 

"Tell me who you go with and I'll tell you who you are." 

 

 

Abstract 

 

 

         Collocation has received a wide interest over the last four decades and 

that has led to the proliferation of a bulky literature on the topic. 

Unfortunately, however, this aspect has received very little attention in the 

programs designed and accredited to train translators at the university level. 

This observation has been supported by the results of a test conducted for 
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this purpose. This paper is, then, a call to reconsider the university 

syllabuses for the purpose of giving collocation its due attention.  

 

1. Introduction. 

 

        Collocation is "an expression consisting of two or more words that 

correspond to some conventional way of saying things" (Manning & 

Schutze, 1999:14). This term was first introduced by Firth (1951 ) through 

his focus on the importance of context: the context of the social setting (as 

opposed to the idealized speaker), the context of spoken and textual 

discourse (as opposed to the isolated sentence), and the context of the 

surrounding words (collocation). 

      Collocation is a significant  aspect of language, and hence in translation, 

for "If grammar is the bones of a text, collocations are the nerves, more 

subtle and multiple and specific in denoting meaning, and lexis is the flesh" 

(Newmark, 1988:213). The significance of collocation is ascribed to the 

following  reasons: 

1.  Choosing the appropriate collocation will make the translated text more 

natural and more easily understood (www.englishclub.com). 
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2.  Readers of a translated text unconsciously predict what is going to be 

said based on the use of phrases (Deveci, 2004:17).  

3. Appropriate collocation will minimize the possibility of misinterpretation, 

"The precise meaning in any context is determined by that context: by the 

words that surround and combine with the core word – by collocation" 

(Oxford Collocation Dictionary, 2002:9). 

        Some linguists, for example Harmer (1991), have gone as far as to 

assume that collocation relations are sometimes more important than 

structural relations, thus he writes "It is accepted that choosing our words 

carefully in certain situations is more important than choosing grammatical 

structures".  

2. Collocation: Range and Types. 

        Collocation is a very wide topic, so investigating any of its aspects 

should begin with delimiting its range and types.  Bischof (2004) sees that 

collocations "…are situated on a scale between free word-combinations and 

idioms". This opinion is reinforced by Halliday and Hassan (1976) who use 

the term as a subclass of lexical cohesion that covers any instance which 

involves a pair of lexical items that are associated with each other in the 
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language in some way. This would entail, among other things, that three 

types of collocation can be said to exist: 

1. incidental collocation: refers to a sequence of two lexical items whose 

either constituent can be freely substituted by other, synonymous, 

alternative. For example,  in  fire staff ,  fire can well be replaced by dismiss, 

sack, or lay off and staff can be replaced by workers, employees, etc. Such 

kind of co-occurrence cannot be considered collocation proper, and thus are 

outside the scope of the present study. 

2. true collocation: refers to the habitual co-occurrence of lexical items 

which are either used together or avoided together. For example, no 

constituent in addled eggs  can be replaced. 

3. frozen collocation: refers to the sequence of words whose meaning cannot 

be inferred from the meanings of its constituents. They are idioms, proverbs, 

and clichés. For example, kick the bucket cannot be interpreted from the 

meanings of each of its parts. In other words, opacity is a prerequisite of this 

kind of collocation.  

       Thus, frozen collocation is a special type of collocation that differs from 

the true collocation kind in the following ways:  
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1. The lexical items involved in collocation are always, to some degree, 

mutually predictable (Crystal, 1995). Idioms, proverbs, and clichés, on the 

other hand, are unpredictable either in terms of the co-occurring items or in 

terms of meaning . 

2. Collocations are subject to syntactic modification, whereas the majority 

of idioms, proverbs, and clichés are not. (www.ac/web.org/anthology). 

       Accordingly, this type of collocation requires a separate investigation. 

Thus, the present paper is entirely restricted to the true collocation type.  

      As for types of collocation, several divisions have been forwarded based 

on range, meaning, register, and structure. 

1. As far as range is concerned, Lewis (1988) gives the following types: 

a. strong: those that have very small range, for example 'rancid bacon’, but 

not in other contexts. 

b. medium strength: those words that collocate in a wider range than those 

of the first type. For instance, 'hold' and 'carry out' in 'hold a meeting' and 

'carry out a study'. 
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c. weak: words which occur with a wider range than those of the first two 

types. For example, 'good' can collocate with so many words that one can 

hardly talk of collocation proper here. 

       Baker (1992:50) (citing Beekman and Callow, 1974) mentions two 

factors that influence the range of collocation. The first is its level of 

specifity: the more general a word is, the broader its collocational range; the 

more specific it is, the more restricted its collocational range. The second 

factor is the number of senses a collocated word has. 

2.  In terms of meaning, Cowie (1983) distinguishes between: 

a. restricted collocations: here one constituent has a literal meaning, the 

other has a figurative meaning, e.g. 'to jog somebody's memory'. 

b. open collocations: both elements keep their literal meaning, e.g. 'fill the 

bucket'. 

 Other linguists use various terms to designate this same division: primary 

sense vs. figurative sense, transparent vs. opaque, natural vs. conventional, 

etc. 
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3. With register, collocations are divided into register-specific vs. register-

free (others use technical vs. general). The first is typical of a particular 

jargon, while the latter is used in general, everyday English.  

4. Finally, collocations can be classified formally and various structural 

patterns have been set down. The commonest of such types are mentioned 

here for convenience: 

a. adv. + adj. : completely satisfied 

b. adj. + n. : excruciating pain 

c. n. + n. : a surge of anger 

d. n. + v. : lions roar 

e. v. + expression with preposition: burst into tears 

f. v. + n. : commit suicide 

g. v. + adv. : wave frantically   

 

 

3. Some Sources of Difficulties in Rendering Collocations Interlingually. 

        In recent years, collocation has aroused much interest, and this is 

evident from the bulk of literature available on the topic. However, it is 
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poorly understood and can hardly be rendered interlingually without agony. 

This section is designed to survey briefly the most outstanding sources 

behind such difficulties. For the purpose of this study, only the difficulties 

in connection with Arabic into English and English into Arabic translation 

are dealt with. 

1. The first source of difficulty is associated with the syllabuses used to train 

students of translation. In such syllabuses, much attention is placed on 

"…the grammatical, phonological and orthographic aspects of language'' in 

comparison with the lexical component (Sadeghi, 2010). Moreover, when 

the lexical level draws any attention, then there is more "…concentration on 

the paradigmatic relations of lexical items. Very little attention is paid to the 

syntagmatic aspect of lexis" (Sadeghi, 2010). 

2. Another source of difficulty is related to the idiosyncratic meaning a word 

acquires from co-occurring with another word in a collocation (Bennett, 

1981:273). This indicates that the meaning of a collocation cannot be 

predicted from the meanings of its constituting parts. In this connection, Lu 

and Zhou (2004:1) maintain that collocations "…are idiosyncratic in the 

sense that they are unpredictable by syntactic or semantic features". For 
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instance. 'heavy'   is always understood to mean  ثقيل  ; however it can 

acquire a variety of senses depending on what it collocates with as shown in 

the following: 

       Heavy smoker                   مدخن شره     

       Heavy sleep                      نوم عميق    

       Heavy fog                         اباب كثيف  

       Heavy rain                        مطر مزير    

       These different senses the word 'heavy' can display make it very 

difficult to predict its collocational patterns. Thus, unless well familiar with 

the idiosyncratic meanings of 'heavy' in different collocational 

environments, a non-English speaker can hardly guess these added 

meanings. 

      Unpredictability of the collocational patterns can also stem from the fact 

that every language is arbitrary in terms of how it puts words together 

(Nation, 2001 b). For example, 'rancid butter' and 'addled eggs' are quite 

arbitrary though both mean the unlikely 'rotten' (Palmer, 1976). 

Collocational patterns, moreover, change along time, 'bridge the gap' was 
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about to become an idiom due to the strong collocatability they show, 'close 

the gap', however, is widely used nowadays. 

3. In many cases, collocation is a feature of the linguistic system, rather than 

a logical reflection of the outside world. In this connection, Sinclair 

(1987a:320) maintains that "…there are many ways of saying things, many 

choices within language that have little or nothing to do with the outside 

world". In other situations, however, a collocation is closely connected with 

cultural setting. For instance, 'law and order' is a frequent collocation in 

English, whereas   القانون والتقاليد   is more frequent in Arabic. This indicates 

the high value the English people place on 'order', and the high value the 

Arabs place on 'tradition' (Baker, 1992:49). 

4. The non-substitutability nature of the words used in collocation. Near-

synonyms cannot be used to replace any element of collocation. For 

example, we cannot say 'yellow wine' instead of 'white wine' even though 

'yellow' is a good description of 'white wine' (Manning and Schutze, 

1999:172-3). 

5. Another difficulty arises from using words involved in collocation in their 

non-primary sense. This constitutes a serious problem in translation, for 
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translators usually opt for the primary sense of a word which helps a 

translator form a mental image, and this works as a context in which the less 

transparent word must be used (Sadeghi, 2010).  When the primary sense  

does not fit, then translators go for chaotic interpretations. For instance, 'dry' 

in 'dry clean' causes no problem in interpretation and consequently in 

translation. 'Dry voice', on the other hand, is likely to cause serious problem, 

for 'dry' here is used in the non-primary sense to mean 'emotionless' and 

literal translation into  نوت جاف  would sound odd.  

6. Collocational status is different from one language to another, for "one 

cannot assume that a concept expressed by way of a collocation in one 

language will use a collocation in another language" (Mekeon and Radev, 

2000:12, cited in Gorgis and Al-Kharabsheh, 2009 p.25). For example, the 

English non-collocations 'controversial'  and  'brief'  are  the equivalents of  

the Arabic collocations  مثير للجدل  and يقدم إيجااا  respectively. This particular 

point has a serious burden in translation, as translators are greatly influenced 

by the L1 text when rendering into L2. 

4. Statement of the Problem. 
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       A quick look at the bulk of literature available on collocation reveals 

that it has received a world-wide interest by researchers who handled it from 

various aspects. A corollary to this was the interest in investigating the 

importance and/or difficulty of collocation in English as a second or foreign 

language, including translation. This is apparent from the experimental 

works conducted to test collocational knowledge (cf. Farghal and Shakir 

1992f., Farghal and Obiedat 1995, Mahmoud 2005) to mention but few. By 

the same token, excellent dictionaries have been produced such as Lea's 

(2002) Oxford Collocations Dictionary for students of English, Hill and 

Lewis' (1997) LTP Dictionary of Selected Collocations, Al-Hafiz Arabic 

Collocations Dictionary (2004), among others. 

        Unfortunately, the findings and recommendations of these and other 

studies have not been made use of in the curriculum designed to train 

translators at the undergraduate level at the Jordanian universities. In fact 

the researchers, being staff members at various departments of translation 

inside Jordan and abroad, have noticed that collocation is the weak point not 

only in the syllabuses, but in the instructional orientation which tends to 

overlook collocational relations as well. This has resulted in having 
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translation trainees with very weak command of collocation, which has had 

its serious consequences in leaving translators subject to a variety of 

influences in juxtaposing words when translating into L2, at the top of 

which are L1 influence, haphazard choice, persistent looking for primary 

sense equivalents etc. Moreover, translators have weak perception of the 

role of collocation in register-specific vs. register-free texts, which 

constitutes the core of any translation program. In some register-specific 

texts, such as legal texts where near synonyms are never tolerated, an 

erroneous collocational use is a fatal mistake. 

       In accordance with these observations, the present paper is set to 

examine advanced level translation trainees' collocational competence in 

both register-specific and register-free texts. Through examining the 

collocational competence, difficulties and their reasons can be specified and 

recommendations can accordingly be set down. As stated earlier, this paper 

is restricted entirely to the true collocations type. 

5. The Test. 

5.1. Population and Design.  
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       To verify the observation related to the problem stated in the previous 

section, fourth year students (i.e. those who passed 99 credit hours out of the 

total 132) majoring in translation between English and Arabic at Irbid 

National University were asked to sit for a test designed for this purpose. 

Out of 45 total number of fourth year translation students, 40 attended the 

test. 

       The test consists of 24 Arabic texts along with their English translations 

with one word missing in each of the English translations. The missing word 

is the core collocational element targeted for the purpose of this study. All 

the collocations included in this test are contextualized, for the main 

objective of this paper is to investigate translational awareness of 

collocation. This requires collocations in context so as to elucidate the 

impact of translating on collocational choices. Moreover, context is 

important in distinguishing between register-free vs. register-specific texts. 

Above all "The precise meaning in any context is determined by that 

context: by the words that surround and combine with the core word – by 

collocation" (Oxford Collocations Dictionary, 2002:9). This last point is 

enhanced by Miller (1993:2) (cited in Bowker, 1998:3) who makes the 
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following observation "Translators are knowledge users , they need 

background information about the subject matter of the source text". 

Following each text, four alternatives are given and the testees are asked to 

choose among them. It might seem strange, at first sight, to test translational 

competence through providing multiple choices. However, the aim of giving 

multiple choices is two-fold, (1) to create real-life like situation where 

translators are equipped with a variety of dictionaries, and (2) to make the 

testees of this paper aware of the aim this paper is designed for, thus 

controlling other variables such as caring about syntax or the like. 

       Proceeding from the rationale that translators are expected to work on 

general as well as specialized texts, and also from recognizing the general 

fact that collocations usually, but not always, take on the characteristics of 

the text in which they occur, the test has included register-specific vs. 

register-free texts. Texts 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 20, and 21 are 

register-specific. Texts 2, 3, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 23, and 24, on the 

other hand, are register-free. All the collocations and their texts are taken 

from authentic texts subjects of this test have been exposed to, for one 

cannot expect capacity to incorporate new, not previously used collocations 
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in a non-native language. For this purpose, textbooks or collections of texts 

compiled by the concerned instructors which testees have covered in 

different ex-courses, namely Texts and Translation, Translation into Arabic, 

Translation into English, Literary Translation, Legal Translation etc. have 

been surveyed and most frequently used collocations have been selected. 

       The collocations included in this test cover as many structural patterns 

mentioned in section (2) as possible; consequently six adj.+ n., three adv.+ 

adj., seven v.+ n., three n.+ v., four v.+ expression with preposition, one n.+ 

n. collocational patterns are incorporated. 
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5.2. Results and Discussion. 

      The results of the testees' achievement are tabulated and discussed as 

below.                                                                          

Table 1 

Descriptive Statistics of the Items and their Difficulty Coefficients 

 a b c D    

Item Frequenc

y 

Percent Frequenc

y 

Percent Frequenc

y 

Percent Frequency Perc

ent 

Freque

ncy 

Percent Difficulty 

Coefficient 

1 9 22.5 2 5.0   29 * 72.5 0 0.0 40 100.0 0.75 

2 32 80.0 4 10.0 3 7.5   1* 2.5 40 100.0 0.03 

3 1 2.5   35 * 87.5 3 7.5 1 2.5 40 100.0 0.88 

4   15 * 37.5 8 20.0 13 32.5 4 10.0 40 100.0 0.38 

5 5 12.5 12 30.0 14 35.0   9 * 22.5 40 100.0 0.23 

6 15 37.5   8 * 20.0 11 27.5 6 15.0 40 100.0 0.20 

7 9 22.5 5 12.5 12 30.0   14 * 35.0 40 100.0 0.35 

8 24 60.0   4 * 10.0 12 30.0 0 0.0 40 100.0 0.10 

9   9 * 22.5 8 20.0 7 17.5 16 40.0 40 100.0 0.23 

10        2   5.0    8 * 20.0 22 55.0 8 20.0 40 100.0 0.20 

11   6 * 15.0 12 30.0 7 17.5 15 37.5 40 100.0 0.15 

12   6 * 15.0 19 47.5 12 30.0 3 7.5 40 100.0 0.15 

13 7 17.5 14 35.0    7 * 17.5 12 30.0 40 100.0 0.18 

14 2 5.0    27 * 67.5 7 17.5 4 10.0 40 100.0 0.68 

15    30 * 75.0 2 5.0 4 10.0 4 10.0 40 100.0 0.75 

16 6 15.0 1 2.5    26 * 65.0 7 17.5 40 100.0 0.65 

17 22 55.0 8 20.0 10 25.0   0 * 0.0 40 100.0 0.00 

18 18 45.0    9 * 22.5 11 27.5 2 5.0 40 100.0 0.23 

19 11 27.5 16 40.0 4 10.0    9 * 22.5 40 100.0 0.23 

20   6 * 15.0 15 37.5 10 25.0 9 22.5 40 100.0 0.15 

21 10 25.0 11 27.5 12 30.0    7 * 17.5 40 100.0 0.18 

22 2 5.0 14 35.0    19 * 47.5 5 12.5 40 100.0    0.45 

23 25 62.5 5 12.5   6 * 15.0 4 10.0 40 100.0 0.15 

24 5 12.5   19 * 47.5 5 12.5 11 27.5 40 100.0 0.48 

 

277 28.9 266 27.7 266 27.7 151 15.7 960 100.0 
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                                                                                         *  The correct 

answer of each item 

 

       Table (1) shows that the subjects of the test  attempted all the items 

included on the test, and that indicates their seriousness. This is an indicator 

that the test's results are reliable and indicative. 

       The total results show that the first items ( alternatives ) were resorted 

to more  frequently (277, 266, 266, 151) respectively. This is an indication, 

among other things, of the testees' lack of collocational knowledge, for it is 

generally held that inadequate knowledge drives testees always to the first 

alternative(s). 

        Most of the difficulties encountered by trainee translators ( testees ) 

show that they were greatly influenced by L1 (i.e. Arabic) and persistent 

looking for primary sense equivalent(s). This manifests itself clearly in item 

(2) where  باتا  in the SL text is understood in terms of absoluteness and that 

distracted the majority of the testees, thirty two, to the erroneous alternative 

absolute. Another representative instance is item (8), where the SL  دف  

tempted most of the students, twenty four, to rush towards the unlikely pay. 
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       Related to the above point is the influence of the SL culture. This is 

very clearly shown, as was expected by the researchers, in item (13) where 

the SL  الشرعي  is usually associated with religion and that led fourteen 

testees to opt for the erroneous choice religious. 

       Moreover, intralingual translation played a negative role in the trainee 

translators' choices. This is shown in item (17), among others, where testees 

interpreted the standard Arabic أقامت  into the more frequently used, the non-

standard عملت and that led more than 50% of the students, twenty two, to go 

for made, with 0% opting for the correct item gave. 

       The collocational status of the SL expression played an important, 

negative role in the testees' choice. This interprets why students opted more 

frequently for the erroneous single item options in item (20) to stand as 

equivalents of  10 ,15  العاقل, and 9 respectively than for the appropriate 

alternative which was resorted to by the least number of subjects, six only.       
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Table 2 

 

Descriptive Statistics ( Scores on the Test, Register- specific Items and 

Register- free 

Items ) 

 

 

      

 
No. of 
Students 

Range 
of 
Scores 

Minimum 
Score 

Maximum 
Score Mean 

Std. 
Deviation 

Test 40 9 3 12 7.73 2.04 

Register- 
specific 

40 6 0 6 2.98 1.40 

Register- 
free 

40 6 2 8 4.75 1.53 

Students' 
Cumulative 
Average 

40 26 56 82 67.67 6.87 

 

 

 

       Table (2) shows that the test subjects were more able, as expected, to 

recognize register-free collocations than register-specific ones (4.75 vs. 2.98 

). This reveals two important factors: 

1. That students counted more on their general, rather than curricular, 

knowledge of English. 

2. That when they are introduced to a new jargon, very little attention, 

if any, is ever paid to collocation when discussing the salient 

features of that jargon. 
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       Ironically, however, the worst-answered item (17) is one of the register-

free ones. The test has also shown that the more frequent a collocation is, 

the better it is scored by trainee translators. This is maintained clearly with 

the best register-free answered item (3) hard work, a very frequent 

expression in everyday English, whose coefficient difficulty is (0.88). This 

is also true of the best  register-specific answered item (1) whose coefficient 

difficulty is (0.75) as shown in Table 1. Item (1) collocation integral part is 

the most frequently used collocation in the preamble of every  legal and  

legal-like text. 

        Table  (2)  finally  states down  the  students' cumulative  averages  in  

their  university   career, which ranged between (56) and (82) with the mean 

(67.67) and standard deviation (6.87). The correlation between students' 

cumulative and their achievement in the test is detailed in Table (3) below.                                                                                

Table 3 

 

            Correlation between Students' Cumulative and their Scores on Test, 

Register- specific Items and Register- free Items 
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  Students Cumulative 

Averages 

Test Pearson Correlation 0.25 

 Sig. 0.12 

N 40 

Register- Specific Pearson Correlation - 0.27 

Sig. 0.09 

N 40 

Register- Free Pearson Correlation 0.58 * 

Sig. 0.00 

N 40 

 

       Table (3) indicates that the general correlation between students' 

cumulative averages and their scores on the test was (0.25). With register-

specific, the correlation between testees' cumulative averages and their test 

scores was negative (i.e. those with high scores were not able to score 

better). This gives another evidence to the observation mentioned above, 

namely that collocation is the neglected variable in identifying students with 

the features of a specific jargon. With register-free collocation, however, the 

image is conversed, that is a positive correlation was shown to exist between 
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students' cumulative averages and their test scores       ( those with higher 

cumulative scored better). 

6. Conclusion. 

      This paper was carried out to verify the observation that translation 

advanced level students encounter serious problems in dealing with 

collocation, and that this weakness is attributed to the negligence of this 

notion in university syllabuses and instructional orientation. For this 

purpose, a test was designed, in both general as well as technical texts which 

trainee translators are supposed to deal with, to see to what extent this 

observation is valid. The findings of the test support this observation. The 

results specifically indicate that the subjects of the test haphazardly dealt 

with collocation, which is mainly attributed to the wide negligence of this 

notion. It also showed that a number of factors intervene in the students' 

dealing with collocation, the most important of which are: the influence of 

the SL text, both interlingual and intralingual, persistent looking for primary 

sense equivalent(s) which do no always fit, and inability to distinguish 

between register-free vs. register-specific texts which represents one of the 

major tasks of a potential translator. 
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       To sum up, the test results have portrayed a gloomy picture of the 

students' translational awareness of collocation. This, consequently, needs a 

serious reconsideration of the syllabuses and methods, as far as collocation 

is concerned, used to train translators at the academic level. As a practical 

aid to this problem, it is recommended that instructors identify students with 

the notion of collocation at an early stage of their academic career and to 

guide them to consult and own specialized dictionaries, both monolingual 

and bilingual. Moreover, instructors may use effective methods in 

instructing students about collocation, such as isolating, at the end of every 

lecture/text, the most frequent collocations used. Such method is expected to 

help in forming efficient repertoire of collocation and in drawing the 

trainees' attention to the importance of this notion. 
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APPENDIX ( 1 ) 

Name:                                                     Cumulative Average: 
 

     Choose the most appropriate item a, b, c, or d that gives the exact 

equivalent of the underlined Arabic expression in each of the following 

texts. 

 

 منه وتقرا معه وحدة واحدة. جزءا اليتجزأتعتبر مقدمة هذا العقد  .1

 

1. The preamble of this contract shall be considered -------------- part hereof 

and shall be read along with it as one unit. 

 

  a. one                  b. a unified         c. an integral        d. a central 

 

 .منعا باتاممنوع التدخين في هذا المكان  .2

 

2. Smoking is ------------- forbidden in this area. 

 

  a. absolutely       b. totally            c. fully                 d. strictly 

 

 .احق عمال شاقاى الطابق الراب  وكان حملنا نندوق الكتب إل .3

 

3. We carried the carton of books to the fourth floor, and it was a very --------- 

work indeed. 

 

   a. great              b. hard               c. tiring               d. hectic 
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( دوالر للفريق الثاني على سبيل  1000دف  مبلغ ) هذا العقد يكون ملزما ب يخل ببنودأي فريق  .4

 التعويض.

 

4. In case either party ---------- the articles of this contract, that party 

shall pay an amount of $1000 to the other party. 

 

  a. breached       b. violated          c. broke             d. contradicted 

 

 5. ... وذلك بناءا على تقريره المؤيد بشهادة كل من المكلفين شرعا  )عادل رمزي( و )ثامر محمد(.

 

5. This is in accordance with his testimony supported by the testimony of 

the legally ---------- (Adel Ramzi) and (Thamir Mohammad). 

 

 a. able              b. mature             c. competent     d. capable 

 

 

 

 

 

 

 وحملت هذا الصندوق عنى؟ معروفالي إ أسديتهال  .6

 

 

6. I wonder if you could ---------- me a favour and carry this box for me. 

 

a. make            b. do                    c. give              d. hold 

 

 .الحادثةببطء بعد  تتحسنإنها  .7

 

7. She is slowly ---------- after the accident. 

 

   a. improving       b. recovering       c. getting well                d. getting 

better 

 

8. يلتزم الفريق الثاني بدف  تكاليف الطباعة من أوراق وأحبار وتجليد، وكذلك مصاريف النشر 

من ذلك. أيالفريق األول ب إلىعاية والتواي  دون الرجوع والد  
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8. The Second Party shall ---------- the costs of printing such as papers, 

inks, binding, as well as all expenditures related to publishing, 

advertising and distributing the book. None of these costs is borne by the 

First Party. 

 

 a. pay                  b. bear                  c. be responsible for       d. operate 

 

في حال  ؤهويمكن إنها 20/7/1977اعتبارا من يوم  ساري المفعوليصبح هذا العقد  .9

 حدوث خالفات خطيرة أو في حال وقوع ظروف خارجة عن إرادة الطرفين.

 

9. The contract shall -------- into effect as of 20/7/1977 and may be 

terminated by either of the two parties in the event of serious 

disagreements or circumstances beyond the control of the two parties. 

 

a. come              b. enter                  c. get                             d. start 

 

10. على أن اليحق للوني المذكور بي  أو رهن أو تأجير أي شيء من أمالكهم أو تن يم وكالة 

 عامة أو قبض مبلغ من المال يزيد عن )100( دينار اردنى. 

 

10. The abovementioned custodian has no right to sell, mortgage, or rent 

any of their properties, also, neither to -------- a general power of 

attorney or receive an amount of money exceeding JD (100). 

 

a. give               b. grant                 c. organize                    d. donate 

 

 استخدام )العالمة التجارية( من قبل الطرف الثاني. الطرف األول ويجيزيوافق  .11

11. The First Party agrees and ---------- the use of the (Trademark) by 

the Second Party. 

 

a. licenses         b. permits             c. grants                       d. accepts 

 

 

 انفجرت باكيةفي البداية امتألت عيناها بالخوف، ثم  .12

 

12. At first her eyes filled with terror, and then she ---------- into tears. 
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 a. burst            b. blew up            c. exploded                 d. bombed 

 

 

 أنا )احمد يونس( قااى  )اربد( الشرعي ..... يالمعقود لد المجلس الشرعيفي  .13

 

13. In the -------- council convened in my presence I (Ahmad Younis) 

the religious Judge of (Irbid) …….. 

 

  a. Islamic          b. religious          c. legal              d. judicial 

 

 .أسلحة الدمار الشامليسعى مجلس األمن لجعل العالم خاليا من  .14

 

14. The Security Council works to make the world free from ---------- of 

mass destruction. 

 

  a. arms             b. weapons          c. guns              d. armament 

 

 األسبوع المقبل. اجتماعاالمدير  يعقدس .15

 

15. The manager will ---------- a meeting next week. 

 

  a. hold             b. carry out         c. conduct          d. convene 

 

 في الواليات المتحدة. للدراسة دراسية منحةهاني  والتعليم منحت واارة التربية .16

 

16. The Ministry of Education has ---------- Hani a scholarship to the 

United States. 

 

  a. given          b. donated           c. granted           d. presented 

 

 عيد ميالد األسبوع المااي. حفلةتي خأ أقامت .17

 

17. My sister  ---------- a birthday party last week. 
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  a. made          b. conducted      c. held                d. gave 

 

 ون مت هذا السند وتلوته عليه علنا. عقدت مجلسا للعدلوعليه، فقد  .18

 

18. I have therefore --------- a Notary Council and drawn up this 

document and it has been read aloud to him. 

 

  a. held          b. convened        c. assembled      d. made 

 

 

 .ومتكلما مرعياحمد فالح( من سكان )اربد( ونيا شرعيا أعينت ونصبت )  .19

 

19. I appointed and installed Mr. (Ahmad Falih) resident in (Irbid) as 

legal guardian and --------- spokesman. 

 

a. legal          b. authorized      c. dependable     d. competent 

 

 

 األعزب. – العاقل –الرجل البالغ  –الزوج  .20

 

20. The male spouse, a bachelor man of legal age and ---------- . 

 

  a. of sound mind             b. mature              c. adult                d. wise 

 21. يعقد الزواج بموافقة الزوجين وبكامل حريتهما دون أي من  خارجي أو إجبار.

 

21. Marriage shall be --------- into only with the free and full consent of 

the intending spouses. 

 

  a. got                               b. maintained       c. involved          d. entered 

 

 .بممارسة الريااة بانت امنصحه الطبيب  .22

 

22. The doctor advised him to ---------- exercise. 

 

  a. on time                       b. daily                 c. regular            d. organized 
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 .مبيا بشكل وااحيعد احتالل البلدان عمال  .23

 

23. Invading countries is ---------- stupid act. 

 

 a. a clearly                     b. an evidently      c. an utterly        d. an overtly 

 

 السالم العربية. مبادرةالعاهل السعودي  أطلق .24

 

24. The Saudi monarch --------- the Arab peace initiative. 

 

 a. delivered                   b. launched            c. made              d. 

conducted 

 

 

Appendix ( 2 ) 

 

Answer Key 

 

1 c 13 c 

2 d 14 b 

3 b 15 a 

4 a 16 c 

5 d 17 d 

6 b 18 b 

7 d 19 d 

8 b 20 a 

9 a 21 d 
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10 b 22 c 

11 a 23 c 

12 a 24 b 
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 اخطاُب َأَرِق الُحرّيِة بين المنطوق اللفظي والملفوظ النفسي: معلقة عنترة نموذج
 25/11/2013تاريخ القبول:         1/5/2013تاريخ االستالم:

 

 )*( محمود سليم محمد هياجنهد.  
 

 

 الملخص:
بين تناولت هذه الدراسة معلقة عنترة؛ سعيا منها إلى النفاذ إلى ظاهرة َأَرق الحرية 

المنطوق اللفظي والملفوظ النفسي، ولهذا فقد تم رصد معطيات االتساق في النص 
على ضوء مرجعياته من الدوال التي جهر بها المشهد اللغوي؛ وبهذا فقد وجدت 
المقاربُة أن بناء المعلقة قد ُنِسج على قواعد بدت مشدودة في مجملها إلى قلق 

الت نفسية، تتعلق بما اان يعتمل في التساؤل، وحمى البحث التي تفضي إلى دال
نفسه من معاناة نيل الحرية، وتحقيق االنتماء في مجتمع ضنَّ عليه بحريته، وحرمه 
حقَّ االنتماء. وفي هذا السياق تموسقت المعلقة مع إحساس الشاعر بعدم نيل 

إلى فعل  -أمام هذا العجز -المبتغى، ووصف الحاجز بالبغيض، الذي حدا به
                                                 

 شقراء/ كلية التربية في الدودمي/ قسم اللغة العربية/ السعودية جامعة*()
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من طعن، وقتل، وفتك، وضرب مدمر، وتحدٍّ: شعًرا وفروسية، عّل في ذلك البطولة 
 َمْحَو معرَّة اللون األسود، واستجالب حلمه الضائع.

 
The Speech of the Freedom Fatigue between the Verbal Audio 

and the Psychological Word: Sampling Antra's Epic  
By: Dr. Mahmoud Saleem Mohammad Hayajneh 

This paper studies Antara's epic (a long narrative poem) to shed 

light on the fear of freedom between the verbal audio and the 

psychological vocalization. Thus, the balance of the context 

within his language scene has been shown. This scene has been 

established with stress in whole to questioning fear and extensive 

search for the freedom that has robbed by community who 

aggressively pillage his affiliation. Therefore, his epic followed 

his sense with the  unfulfilled wish, and described the barrier of 

repugnant, which led him to address the heroic character by 

massive hitting, murder, slander and destruction poetry and 

chivalry knighthood to disgrace his blackness and procure the 

wasted nipple.   
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 المقدمة:
تها ضمن اإلطار الذي يبلور العالقة بين تسعى هذه المقاربة إلى تشغيل إماانا

الظاهرة النصية ومعطياتها وفقا لقانون النص، وهي من ثم توسلت لمعلقة عنترة للتوفر 
على ظاهرة أرق الحرية تبعا لتمظهرها في نص المعلقة، وتحققها فعال إبداعيا يعزز 

 من نسقية القراءة.
في األفق الشعري الذي تعززت  لقد شال أرق الحرية ظاهرة إنسانية رسمت مالمحها

فيه رؤية الشاعر وايفية انفعاله مع الوجود، ضمن هذه المالبسات تتأسس معلقة 
عنترة بما تحيل إليه فضاءات تتنوع بين الشعور بالضياع بعيدا عن الرابطة القبلية أو 

 اإلحساس بالغربة.
ة على ااتساب أن تستقرئ بالمعلقة فاعلية هذه الظاهر  لمقاربةلقد حاولت هذه ا

 خصوصية التوظيف النصي.
إذ تقدم مشروعها ال تزعم الامال في امتالك ناصية المقاربة التي تضمن  مقاربةوال

الوقوف على مالبساتها  من جميع الوجوه؛ ولذا فهي ال تاتسب أية مشروعية أو 
عند  سلطة في االنحياز إلى الهدف الذي تتوخاه، ما لم يتوفر عليها بالدرس والمتابعة

 أساطين العلم من ذوي االختصاص.
 
 
 
 
 
 



 2016،لرابعا ،العددالثامن عشرإربد للبحوث والدراسات،المجلد    الهياجنة                             ...د. خطاب أَرق الُحرّية

89 

 

 التمهيد:
نما مطمح البحث أن تقرأ شعره قراءًة  ليست هذه الدراسة بصدد تتبع سيرة عنترة، وا 

بما تحوزه من إماانات  -عبر ااتناه عالم نصه -تشق السجوف عن تمظهرات البنية
ون ااتناه عالمه نصية، وهي إذ تفعل ذلك تؤمن أن القراءة التي تقف عند السطح د

نما هي قراءة تفقد النص الشعري  الشعري ليست بالقراءة التي تفي بالغرض المنشود، وا 
جمالياته، وتعفي ألقه، وتعّري روحه، وتطفئ وهجه، ذلك أنها تحول النص إلى شذور 

 نثرية، ال تعبر عن قراءة نقدية تنهض في مواجهٍة مع النص.
ى مقدرة لفك شفرة المالبسات اللغوية التي تستحوذ إن الولوج إلى عالم النص يحتاج إل

على بنية النص بصفتها متزامنة مع المعنى الظاهري، تفعل عموديا باتجاه خلق حال 
من العضوية التي يتأسس عليها العمل اإلبداعي، اما يحتاج إلى مقدرة للتعامل مع 

بها المشهد  معطيات االتساق في النص على ضوء مرجعياته من الدوال التي يجهر
 اللغوي.

تطلب وضعه في سياقه ضمن اإلطار الالي لهذا الشعر، ت"إن قراءة النص الجاهلي 
وهذا ال يعني االحتاام إلى السياقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والفارية التي 
نما تسليط الضوء على النص في ضوء رؤية الشعر الجاهلي  أنتجت هذا النص، وا 

 ( i)لشعر بصورة عامة"وتقنيات هذا ا
إن "النص معادل موضوعي لهموم اإلبداع، وليس تعبيرا عن الحقيقة، وهو نتاج 

، وعليه فلن تأخذ الدراسة ( ii)الواقع، وليس نتاج الحقيقة؛ فالحقيقة ليست بمتناول أحد"
 من خارج النص إال بمقدار، وأوله المعطى التاريخي.

ورا اباقي العبيد واإلماء، الذين اانوا في فلقد "عاش عنترة زمنا طويال عبدا مغم
الجاهلية ال يحسنون من حياتهم إال الخدمة والعمل، يمضون أيامهم مع اإلبل في 
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مراعيها، ومن اانت حياته هذه، اان في معزل عن الشهرة بين الناس وحسن الصيت، 
دعاه أبوه بعد ، فقد ذار ابن قتيبة أنه ا ( iii)فضال عن أن أباه لم يعترف به إال متأخرا"

 الابر... واان لعنترة إخوة من أمه ... وقال حين قال له أبوه ُار وأنت ُحر:
 َرهْ ْسفَ ارداُت مِ والوَ      وَده وأحمَرهْ سْ أَ     ي ِحَرهْ مِ رٍئ يحْ لُّ امْ اُ أنا الَهجيُن َعْنَتَرْة    

وه بعد ذلك، وقاتل يومئذ فأبلى، واستنفد ما اان بأيدي عدوهم من الغنيمة فاّدعاُه أب
  ( iv)ولحق به نسبه"

ولقد ضمَّ عنترَة يوما مجلٌس بعد ما اان قد أبلى، واعترف به أبوه، وأعتقه فساّبه رجل 
خوته؛ فسبه عنترة، وفخر عليه، واان مما قاله له:  من بني عبس، وذار سواده وأمه وا 

ناس قط، " إن الناس ليترافدون بالطعمة؛ فما حضرت أنت وال أبوك وال جدك رفد ال
ن الناس ليدعون في الغارات فيعرفون بتسويمهم؛ فما رأيتك في خيل مغيرة في أوائل  وا 
ن اللبس لياون بيننا فما حضرت أنت وال أبوك وال جدك خطة فصل،  الناس قط، وا 
ني ألحضر البأس، وأفي المغنم، وَأِعفُّ عن المسألة، وأجود  نما أنت فقع بقرقر، وا  وا 

 .( v)ل الخطة الصمعاء، وأما الشعر فستعلم"بما ملاْت يدي، وأفصِ 
ولعل أول ما يقف عليه الباحث، هو عامل التحدي وامتهان لونه األسود، اللذين اانا 
مدعاة إلى التفوق شعرا وفروسية، ولعل في ذلك ما يمحو معّرة اللون األسود، وما 

البة قوة اإلرادة وص -أيضا -يستجلب حلمه الضائع، ومن المقّومات الشخصية
العزيمة، تجلى ذلك في تاوينه العصامي؛ إذ اان يفاخر بقيم مختلفة عن القيم 
األساسية التي يفاخر بها العربي الجاهلي، إنه يتسربل بفروسيته رداًء يغطي عبوديته 

تدلنا على أنه اان يعبِّر عما يختلج في طوايا  -في شعره -وغرابيته، ونظرة دقيقة
اإلحساس بالمرارة وحال القهر، إنه يفخر بصفات ينتقدها نفسه من الشعور بالغربة، و 
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مجتمعه، وهذا نوع من التحدي الُمبّطن والتصدي لال أنواع النقد الذي اان يوجه إليه، 
 ولهذا نجده يفخر بانتمائه ألمه، ويتغّزل بسوادها، ويمتدح صفات العرق الحامي.

ن يقيم األثر الفني على نصاب ومهما يان من أمر فإن غاية ما يرمي إليه الناقد هو أ
الملفوظ المصاغ"  وما المعطيات التاريخية إال سند من األسانيد يضمحلُّ وقعها ما لم 
تقم في النص الملفوظ شهادة لها، وأقوى الشهادات تناسج المقول اإلنشائي باإلفضاء 

عسفا النفسي، أما أن يؤول التحقيق مع الوقائع المعيشة هدفا نقديا؛ فإن في ذلك ت
 .( vi)ُيْرِضُخ األدب تحت سطوة التاريخ فيحيد به عن قبلته"

ليس ثمة شك أن ديوان عنترة يصور لنا بطال ذاتيا، عاش تجربة عاطفية عميقة، 
باءت بالفشل لوجود فوارق المنزلة بينه وبين عبلة؛ إذ اان دونها في المقام، وهي أرفع 

ر يستعيض عن النسب بالفروسية منه شأنا لما نشأت عليه من سيادة، فذهب الشاع
والخلق الاريم، بل تنامى إحساس الغربة عنده إلى أن وصل به األمر بالمفاخرة 
بأخواله، فضال عن أنه ما وجد غضاضة في إعالن انتسابه إلى العرق الحامي ) 
األسود(، واأنه بذلك يتصّدى بشال حاد لال المفاهيم العصبية والعرقية التي اانت 

 لمجتمع القبلي الجاهلي.في ا ةسائد
ُطِعن طعنة حادة قوية مزقت وجدانه، وأذابت قلبه حزنا على واقع مرير  -إذن -عنترة

 اان سببا في عدم الزواج من عبلة، اما يبدو.
ونظرة تدبر في شعره تدلنا على أنَّ في هذا الشعر الذاتي ثنائية ذات بعدين: بعد  

عرية الخالقة، وبعد سلبي في ذاته لما فيه إيجابي من حيث تفجير طاقات الملاات الش
 من ُعَقٍد سْوداوية مأساوية اغترابية.

لقد ظل شبح سواده وغربته يالحقه ويطارده في ال آن؛ فالحب المتماهي لعبلة؛ الحب 
الضائع في سياق مفارقة اللون والمنزلة، أثرى العطاء الفني، فضال عن أن الشعور 
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بين القبيلة في قواعدها العرفية، والنظر إليه نظرة الدون، بالغربة لبعد الشقة ما بينه و 
قد جعله يقارع وينافح زيفهم في ضرب من التحدي، ال يصمد له إال ذوو العزائم القوية 

نا من ماونات  -أيضا -البطولية، وشّال حساسية فياضة، تفاعلت حتى اانت ماوِّ
 الخلق واإلبداع، فإذا هي معين الدفق لسْيل الشعر.

 لقة عنترة وأرق الحرية:مع
تتجلى معاني التمزق والتشتت واالنفصام واالنفعال الحاد، ، ففي قصيدته) معلقته(

، إنها تارس والقلق الالئب على نحو صائت، يبوح بها النص، ويمتاح منها الشاعر
 –إذن  -في مجملها، معاناة الذات، بفعل ما تلقاه من عنت اجتماعي )قبلي(. فثمة 

    علقة ذاتية طافحة ولانها في بروزها ال تخفي توجه عنترة إلى اآلخرفي هذه الم
 االجتماعي(.)

وبعد؛ فإّن ثمة سؤاال ُيْسَتْوَجُب اْقتضاًء لما وراء هذه المعلقة: لماذا اانت المعلقة؟ هل 
هي وراء تأزم عنترة في شدته؟ وهل هي محاجة للمجتمع في عاداته، وتقاليده، 

نى آخر هل وراء ذلك الوضع االجتماعي الذي يحياه اإلنسان وأعرافه، وقيمه؟ بمع
الجاهلي بعامة في مجتمعه القبلي الذي ال يخلو من ِقَيٍم جائرة وتعسٍف الفت في بناء 

 العالقات االجتماعية التي تميز تمييزا واضحا بين أبناء القبيلة الواحدة.
 

 : ( vii)ثبت المعلقة 
 َوهُّمِ ــَد تـــأْم هْل َعَرْفَت الدَّاَر بعْ   َتَرّدمِ راُء ِمْن مُ َـــ هْل غادَر الشُّع  .1
 ـــمـمِّ اأَلْعَجــحتَّى تكّلَم كاأَلصَ   ـَكّلِم             ــَأْعياَك َرْسُم الدَّاِر َلْم َيتـ  .2
 ثَّمِ ــــجُ  دو إلى ُسْفٍع َرواكِ ــأْشكُ   ناقتي            ويالا ـــولقْد َحَبْسُت ِبها ط  .3
ا داَر َعْبلَة َواْسَلمِ   ي             ــــعْبلَة بالِجَواِء تكلَّم يا دارَ   .4  يـــَوِعِمي َصباحا
 ـسِّمِ ــــع اْلِعناِق لذيَذِة اْلُمَتبَـ َطوْ   ا            ــــداٌر آلِنَسٍة َغضيٍض َطْرُفه  .5
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مِ ــــــالُمتَ  َفَدٌن ألْقِضَي حاَجةَ   ها               ـها ناَقتي وكأنـــَفَوَقْفُت في  .6  لوِّ
م  ا              ــــلُّ َعْبلُة بالِجواِء وأْهُلنوَتح  .7  مِ ـــــَتثلِّ اِن فالمـبالَحْزِن فالصَّ
 ثمِ ــــــأْقوى وأْقَفَر بْعَد أمِّ الهيْ   هُده            ــــُحيِّيَت ِمْن َطلٍل تقاَدَم ع  .8
 َرمِ ــــَعِسراا َعليَّ ِطالُبِك اْبنَة َمخْ   حْت         ـَحلَّْت بأْرِض الزائريَن فأْصبَ   .9

ا وأْقُتُل ق  .10  مِ ــــزْعماا وربِّ البْيِت لْيَس بَمْزعَ   وَمها             ـــُعِلْقُتها َعَرضا
 ْكَرمِ ــــــِمنِّي بَمْنزَلِة الُمِحبِّ المُ   ْيَرُه             ــــولقد َنَزْلِت فال تُظنِّي غ  .11
 مِ ــــــــِبُعَنْيَزَتْيِن وأْهُلنا بالَغْيلَ   د تربََّع أهُلها            ـــوق كْيَف الَمزارُ   .12
 ْظِلمِ ـــــــُزمَّْت ركاُبُكْم بلْيٍل مُ   ا           ـــإْن كنِت أْزَمْعِت الِفراَق فإنَّم  .13
 مِ ـبَّ اْلِخْمخِ ــفُّ حَ وْسَط الدَِّياِر َتسَ   ا             ــــُموَلُة أْهِلهما راَعِني إاّل حَ   .14
 َحمِ ـــــُسوداا َكخاِفَيِة الُغراِب األسْ   وَن َحُلوَبةا             ـــفيها اْثَنتاِن وأْربع  .15
 مِ ـــْطعَ ــــَعْذٍب ُمَقّبُلُه لذيِذ المَ   ٍم                ـــــَتْي ناعِصلّ َتْستَبيَك بأَ  ذإ  .16
 ْوَأمِ ـَــــزالِن لْيَس ِبتَرشأ ِمَن الغِ             اِدٍن    ــــوكأنَّما َنَظرْت بعْيَنْي ش  .17
 مِ ــــَسبقْت عواِرُضها إلْيِك ِمَن اْلفَ   ِبَقسيَمٍة                  رٍ ـــــوكَأنَّ فْأَرَة تاج  .18
 مِ ـــْعلَ ـدِّْمِن ليَس ِبمَ ـَغْيٌث قليُل ال  ا تضمَّن َنْبُتها             ـــأْو رْوَضةا أُُنف  .19
 مِ ـــــدِّْرهَ ـفترْكَن كلَّ حديقٍة كال  لُّ عْيٍن شرٍَّة              ــــْت علْيها كجاد  .20
ا وَتْسكاباا ف  .21 مِ ـــاُء َلْم يَتصَ ـَيْجري علْيها الم  َعِشيٍَّة                 ُكلُّ ـــــَسحًّ  رَّ
ا كِفْعلِ   اَب ِبها ُيَغنِّي وْحَده            ـــفَترى الذُّب  .22  مِ ـَرنِّ ـــالشَّاِرِب الُمتَ  َهِزجا
 َذمِ ـــِفْعَل الُمِكبِّ على الزِّناِد األجْ   ذراِعه                ــــَغِرداا َيِسنُّ ذراَعه ب  .23
 ِجمِ ـــــوَأِبيُت فْوَق َسَراِة َأْدَهَم ُملْ   ٍة         ـُتْمِسي وُتْصِبُح فْوَق َظْهِر َحِشيَّ   .24
 َزمِ ْــ ـــــالَمح َنْهٍد َمَراِكُلُه َنبيلٍ   ِل الشََّوى         وَحِشيَّتي َسْرٌج على َعبْ   .25
مِ ــــُلِعَنْت ِبَمْحروِم الشَّراِب ُمصَ   ٌة                 ـــــَهْل تُْبِلَغنِّي َداَرها َشَدِنيَّ   .26  رَّ
 مِ ـفٍّ ِمْيثَ ـــــصُّ اإلكاَم بكل خُ قِ تَ   ٌة                ــــيَّافَخطَّارٌة ِغبَّ السُّرى زَ   .27
َــّ اإلكاَم َعِشي وكأنَّما َأِقّص   .28  مِ ـَصلَّ ــــبَقريب بين الَمْنِسَمْيِن مُ   ةا               ــ
 مِ ــطِ ــــِحَزٌق َيَماِنَيٌة ألْعَجَم ِطمْ   ا َأَوْت          ـَيْأِوي إلى ِحَزُق النَّعاِم َكم  .29
 مِ ـــّــ َحَرٌج على َنْعٍش َلُهنَّ ُمخي                    َأنَُّه ــــِه وكَ ــَيْتَبْعَن ُقلََّة رْأسِ   .30
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 مِ ـــكاْلَعْبِد ِذي اْلَفْرِو الطَّويِل األْصلَ   ُه          ـَصْعٍل َيُعوُد ِبذي الُعَشْيرِة َبيضَ   .31
 مِ ــــَزْوَراَء َتْنِفُر عْن ِحياِض الدَّْيلَ   ْحُرَضْيِن فأْصَبَحْت        َشِرَبْت بماِء الدُّ   .32
 مِ ـــــــْحِشيَّ بْعَد مخيلٍة وتزع  َو             ـــوكأنَّما َيْنأى ِبَجاِنِب َدفِّها ال  .33
 مِ ـــــَغْضَبى اتَّقاها ِباْلَيدْيِن وِباْلفَ   ُه               ـــــُكلَّما َعَطَفْت ل ِهرٍّ َجنيبٌ   .34
 مِ ـــكْت على َقَصٍب َأَجشَّ ُمَهضَّ بر   ا             ـــَبَرَكْت على ماِء الرَِّداِع كأنم  .35
 مِ ــــقُ ـَحشَّ القياُن بِه جواِنَب ُقمْ   َعقداا                ـَحْيال مُ ــــوكأنَّ ُربًّا أْو كُ   .36
 َدمِ ـــــكْ ــزيَّافٍة ِمْثِل الَفِنيِق المُ   ْسَرٍة           ـَيْنباُع ِمْن ِذْفرى َغُضوٍب جَ   .37
 مِ ــِـ َتْلئــَطبٌّ ِبَأْخِذ الفاِرِس الُمسْ   ناَع فإنَّني             ـــإْن ُتْغِدفي دوني القِ   .38
 مِ ــــــَسْمٌح ُمخاَلَطتي ِإذا َلْم ُأْظلَ   ِت فِإنَّني               ــــْثني َعَليَّ ِبما َعِلمْ أَ   .39
 مِ ــــــِم اْلَعْلقَ ــظْ َقُتُه كعُمرٌّ َمذا  اِسٌل              ـــفإذا ُظِلْمُت فإنَّ ُظْلِمَي ب  .40
 مِ ـبالَمُشوِف الُمْعلَ  َد اْلَهواِجرُ ـــَركَ   دَما             ــَولَقْد َشِرْبُت ِمَن الُمداَمِة َبعْ   .41
 دَّمِ ــــُقِرَنْت ِبأْزَهَر في الشََّماِل ُمفَ   رٍَّة                 ــــِبُزجاجٍة َصْفراَء ذاِت َأسِ   .42
 مِ ـــي وِعْرِضي وافٌر لْم ُيْكلَ ــمال  هِلٌك                 ــــُمْستَ فإذا َشِرْبُت فإنَّني   .43
ُر عْن ن  .44 ذا َصَحْوُت َفَما ُأَقصِّ  يــــَوَكَما َعِلْمِت َشَماِئلي َوتَكرُّمِ   داى         ـوا 
 مِ ـــاأَلْعلَ ُكو َفريَصُتُه َكِشْدِق ــَتمْ   دَّال                ــــوَحليِل َغاِنَيٍة َترْكُت ُمجَ   .45
 َدمِ ْـــ اِفذٍة كَلْوِن الَعنــورَشاِش ن  اِجِل َطْعَنٍة              ـــَسَبَقْت َيداَي لُه بع  .46
 يـــــإْن ُكْنِت جاهلةا بما لْم تْعَلمِ   َة ماِلٍك            ـــَهالَّ َسأْلِت الخْيَل يا اْبنَ   .47
 لَّمِ َـ ــــماُة ُمكــَنْهٍد َتَعاَوُرُه الكُ         اِبٍح        ـــإْذ ال أزاُل على ِرَحاَلِة س  .48
 َرمِ ـِسيِّ َعَرمْ ــَيْأِوي إلى َحِصِد القِ   ارةا                ـــَطْوراا ُيعرَُّض للطَِّعاِن وتَ   .49
 ْغَنمَـــ أْغَشى اْلَوَغى وَأِعفُّ عْنَد الم  ي             ــُيْخبْرك َمْن َشِهَد الَوقيَعَة أنَّنِ   .50
ٍج َكرَِه الُكماُة ِنزالَ   .51 ــا ال ُمْمِعٍن َهَرب  ُه                  ـــــوُمَدجَّ  مِ ـــا وال ُمْسَتْسلِ ـ
مِ ــــناِة ُمقَ ــبُمثَقٍَّف َصْدِق القَ   اِجِل َطْعَنٍة             ـــَجاَدْت َيداَي لُه بع  .52  وَّ
مِ ـــباِع الضُ ِــ باللَّْيِل ُمْعَتسَّ السّ      دي َجْرُسها          ْــ بَرِحيَبِة الَفْرَعْيِن َيه  .53  رَّ
 رَّمِ ــُم على الَقنا ِبُمحَ ــلْيَس الكري  ِل ثياَبُه              ـــَكَمْشُت بالرْمِح الطَّوي  .54
 مِ ـــِه واْلِمْعصَ ــما بْيَن ُقلَِّة رْأسِ   باِع َيُنْشَنُه               ـِـــ وتركُتُه َجْزَر السّ   .55
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 اِمي الَحقيَقِة ُمْعَلمِ ـــبالّسْيِف عْن حَ   ها             ـــكِّ َساِبَغٍة َهَتْكُت ُفُروجَ وِمشَ   .56
مِ ـَـ ــاِت التَِّجاِر ُملـــَهتَّاِك َغاي  تا                 ـَداِح إذا شَ ــــَرِبٍذ َيداُه بالقِ   .57  وَّ
 ْوَأمِ َـــ ـْحَذى ِنَعاَل السِّْبِت ليَس ِبتيُ   ٍة                ــي َسْرحَ ــَبَطٌل كأنَّ ثياَبه ف  .58
 مِ ــــَذُه ِلَغْيِر َتَبسُّ ـــَأْبَدى َنواجِ   ُدُه                ــــلمَّا رآِني َقْد َقَصْدُت ُأري  .59
 ْخَذمِ ـــِديَدِة مِ ــِبُمَهنٍَّد َصاِفي الح  ْوُتُه                 َــ رُّْمِح ثمَّ َعلـــَفَطَعْنُتُه ِبال  .60
 ْظِلمِ ــَبان وَرْأُسُه بالعِ ـــُخِضَب الَّل  ما               َــ َهاِر كأنّ َــ َعْهدي ِبِه َشدَّ النّ   .61
 ُرمِ ـ،ـْم َتحْ ــَحُرَمْت َعَليَّ َوَلْيَتها لَ   ْن َحلَّْت َلُه            ــيا َشاَة ما َقَنٍص ِلمَ   .62
 يــاَرها لي واْعَلمِ ــَفَتَحسَِّسي أْخب   ي          ـتي فقلُت لها اْذَهبِ يَفَبَعْثُت جار   .63
 ْرَتمِ ـــِكَنٌة ِلَمْن ُهَو مُ ْــ والشَّاُة ُمم  َن اأَلَعاِدي ِغرَّةا             ـــقالْت رأْيُت مِ   .64
 رٍّ َأْرَثمِ ــــِغْزالِن حُ ــَرَشإ ِمَن ال  داَبٍة               ــــوكأنََّما اْلَتَفَتْت ِبِجيِد جَ   .65
 ْنِعمِ ُـ ْفُر َمْخَبَثٌة ِلَنْفِس المــــوالكُ   ٍر ِنْعَمِتي          ــغْيَر َشاكِ  ْئُت َعْمراا ُنبِ   .66
َحى        .67  َفتاِن َعْن َوَضِح الَفمِ ــإْذ َتْقِلُص الشَّ   َوَلَقْد َحِفْظُت َوَصاَة َعمَّتي بالضُّ
 ُغمِ ـــاُل غْيَر َتَغمْ ــاِتها األْبطَغَمر   ال َتْشَتِكي              يـالت في َحْوَمِة الَمْوتِ   .68
 يــــعْنها ولْو أنِّي َتَضاَيَق ُمْقَدمِ   ْم َأِخْم              َـــ إْذ َيتَُّقوَن بَي اأَلِسنََّة ل  .69
 مِ ـــــيَتذامروَن َكَرْرُت غْيَر ُمَذمَّ   َل َجْمُعُهْم              ـــلمَّا رأيُت القوَم أقب  .70
 مِ ــــــباِن األْدهَ َأْشطاُن ِبْئٍر في لَ   اُح كأنَّها              ـــَر والرِّمَيْدُعوَن َعْنتَ   .71
 دَّمِ ـــــــباِنِه حتَّى َتَسْرَبَل بالولَ   رِِه               ـــما ِزْلُت أْرميهْم ِبَثْغَرِة َنحْ   .72
 َحمِ ــــــيَّ بَعْبرٍة وَتَحمْ وَشكا إل  ِع الَقنا ِبلَباِنِه               ــــفاْزَورَّ ِمْن َوقْ   .73
 ْدِري ما َجواُب َتكلُِّميــــأْو كان ي  لْو كان يْدري ما الُمَحاَوَرُة اْشتكى          .74
 مِ ـــــما بين َشْيَظَمٍة وأْجَرِد َشْيظَ   واِبساا             ـــوالخْيُل تْقَتِحُم الَخَبار عَ   .75
 ِدمِ ــــيُل الَفوارِس وْيَك َعْنتُر أقْ قِ   ا             هــولقْد َشَفى َنْفسي وأْبَرَأ ُسْقمَ   .76
 رمِ ـــــــُلبِّي وَأْحِفُزُه ِبَرْأٍي ُمبْ   ي          ِــ ُذُلٌل ِركاِبي حيُث ِشْئُت ُمشاِيع  .77
 يــما قْد علْمِت وبْعَض ما لْم تْعَلمِ   ي           ــإنِّي َعداني أْن أُزوَرِك فاْعَلمِ   .78
 ِرمِ ــَوَزَوْت َجَواني الَحْرِب َمْن لْم ُيجْ   ي َبغيٍض ُدوَنكْم          ــاُح بنَحالْت ِرم  .79
 مِ ـــْذيـحتى اتََّقْتِني الخْيُل ِباْبني حِ   ْحُرهــولقْد َكَرْرُت الُمْهَر َيْدِمى نَ   .80
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 َضمِ ـــِللَحْرِب داِئرٌة على اْبَنْي َضمْ   ُدْر         ـولقد خشيُت بأْن أموَت ولْم تَ   .81
 يـــــوالنَّاِذَرْيِن إذا لْم أْلَقُهما َدمِ   ا          ــالشَّاِتَمْي ِعْرِضي ولْم أْشِتْمُهم  .82
 َعمِ ــــــْسٍر َقشْ َجَزراا ِلخاِمَعٍة ونَ   ا             ـمـــإْن يْفَعال فلقْد تركُت أباهُ   .83

 
           
 :المعلقة استهاللة

يارسون جل عنايتهم وبالغ اهتمامهم على  -في األغلب -ما انفك الشعراء
ددة، فضال عن استهاللة القصيدة، وقد تفننوا في ذلك، فاتخذت أشااال وأساليب متع

إجادتها، والتفنن في إبداعها، لما في ذلك من القيمة الفنية واألدبية و باهتمامهم البالغ 
 .(viii)أول وهلة"" ألنها أول ما يقرع السمع، وبها يستدل على ما عند الشاعر من 

اوية في خلجات الشاعر، واألغلب أنها حراة ترجمة ماثفة للفاعلية النفسية الث
ن انفعال معادل للاثافة الشعورية لتجربتة؛ ولذا فإن فهمها مهم إلضاءة مالمنبجسة 

الخلفيات الثاوية في النص والمتخللة نسيجه، سواء تعلق األمر بالخطاب الرؤيوي أو 
في... إلخ، وألنها تمثل الرهاف القصوى التي بلغها الشاعر، وتعلن الفلسفي أو الثقا

 عن حضورها باستمرار من خالل هيمنتها على النص.
تبدأ القصيدة باستهاللة تجسد توترا ذاتيا ينبجس من أغوار نفس مبهمة مظلمة، تارس 

رف به شعورا يسوغها فاعلية أعراف وتقاليد مجتمع ال ترتضي الشاعر ِصْنًوا، وال تعت
 ًنا، ومن ثمة تقف سدًّا منيعا أمام ِطالبه، لَتُحوَل بْيَنه وبين محبوبته.ابْ 

وتزداد شّدة ضغوط الحرمان وألم االنفصام والعجز المطلق إلى أن تصل رهافها 
م النفسي بتعبير ماثف من اإليحاءات يجسد قلقا الئبا، وتوترا  القصوى، فيدلف المقوِّ

 حادا، وتََيهاًنا متأزًما.
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فالنص يبدأ باستهاللة ال تخرج عن نغمة حائرة إزاء سؤال يتضمن معنى التيه والحْيرة 
) هل غادر الشعراء من متردم(، إنه سؤال " الحائر الذي ال يعرف جوابا عن إماانية 

ضافة شيء جديد"  .( ix)القول إطالقا، إماانية التعبير الشعري نفسه، وا 
خطاب يجري مجرى متناوًبا من المعرفة ال شك أن الشريحة األولى تنبني على 

 طلب الوصول إلى معرفة يقينية...إلخ.توالالمعرفة، والوهم وانجالء التوهم، واستغاثة ت
      فاإلطار الموضوعي الذي ينبني عليه محور هذا الخطاب متحصل من قوله: 

                هل غادر الشعراء من متردم( و ) أم هل عرفت الدار بعد توهم( و)
                 حتى تالم ااألصم األعجمي( ... و)أعياك رسم الدار لم يتالم( و )

 و )يا دار عبلة بالجواء تالمي(.  ) أشاو إلى سفع روااد جثم( 
وهاذا تتفاعل بنية المنطوق مع بنية المدلول، على أساس معطيات االتساق في 

هد اللغوي إلى حراة مدٍّ من الشريحة، وفي ضوء المرجعيات التي يجهر بها المش
 االستفسارات، وطلٍب للمعرفة اليقينية، ثم تأزم يصل إلى حال التوتر والقلق.

وفهم هذا المعنى، أو الاشف عنه في المشهد اللغوي للنص، يتحقق من خالل فهمنا 
دراانا لمجموع التزامنا وثوقية لمعنى القصيدة  ةت فيه؛ إذ يتحقق من خالل ذلك رؤيوا 

ادها األاثر عالئقية بموضوع الدراسة، وألن إدراك التزامن فيها ضروري لفهم في أبع
عناصر العمل الشعري. وفي هذا يقول فراي: "تتحق رؤيانا لمعنى القصيدة عندما 

 .( x)ياون إدراانا للتزامن فيه ممانا"

، ويرى الرّباعي: أّن " التزامن يعني تاوين عالقة بين موضوعين فأاثر داخل القصيدة
ومن مجموع التزامنات يتشال معنى القصيدة، ويستطيع الناقد أن ينظر إلى مجموع 
التزامنات أو العالقات من خالل تشالين أساسيين للمعنى في الشعر، هما: التشايل 
المااني والتشايل الزماني... إذ إن مجموع التشايالت الماانية والزمانية في الشعر 
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القات المختلفة التي تتقارب وتتباعد في أوضاع تزامنية تتفاعل معا لبناء شباة من الع
وتواؤمية، لخلق رؤيا إبداعية تنشأ عند الشاعر أوال، ثم تنحل في الناقد فتحرك طاقات 
اإلدراك الاامنة عنده ثانيا، ومن خالل التفاعل القائم بين الرؤيا عند األول واإلدراك 

وجود، وبهذا تغدو الحدود الشالية الظاهرة عند الثاني يتولد المعنى األعمق لإلنسان وال
 ( xi)مفاتيح لاسر ال حد يعيق النظرة المنفتحة على عوالم الحياة في حقائقها وتجليها"

. 
        ليس ثمة شك أن القطعة الطللية في المعلقة تجهر بترايز ماثف على الطلل

راك لوشائج الترابط الماان( وفاعلية الزمان ببعدْيه الحاضر والماضي؛ لذا فإن اإلد)
بين التشايلين: المااني والزماني التي أحدثها الشاعر تقربنا إلى ااتناه واقع الشاعر 
وموقفه بصفته إنسانا ينفعل ويتأثر بالوجود، ومن ثم اإلحساس بوجوده، والرغبة في 
تحقيق ذاته الفردية في الوقت الذي يرى في نفسه قدرات ومواهب ال تقل عن قدرات 

 غيره. ومواهب
إن تجربة الشاعر في اللحظة الزمنية الحاضرة تبدو تجربة متوترة وقلقة ، ذلك أنها 
ظهرت بصورة الحائر التائه، يسوِّغ ذلك طبيعة وقوفه على الطلل، أو إشارته إلى 
الطلل من خالل تراث شعري خصب، قدَّم اثيرا من الصور الطللية التي عبَّرت عن 

 هموم الشعراء ومعاناتهم.
موقف المتسائل الحائر الذي يريد معرفة يقينية، يصل من خاللها  -هنا -ن الموقفإ

 إلى جواب، جواب ياشف حقيقة المصير، مصير يحقق حلما طال عليه أمد الوهم.
ال شك أن الطلل يجسد التهدم، والتهدم معناه عام "قد ياون متسببا عن الموت 

 -التجارب، أو غضب الطبيعة -الطبيعي، وقد ياون متسببا عن الفعل اإلنساني
قد تناول  -هنا -، ولان ما يلفت االنتباه أن الشاعر( xii)غضب الزمان والماان"
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ذا اان  الماان) التهدم( بسؤال الحائر التائه، ) هل غادر الشعراء من متردم(، وا 
االستفهام بـ) هل( يفيد التصديق وطلب العلم بشيء ما؛ فإّنه قد يخرج عن المعنى 

ثارة  -هنا –إلى معنى مجازي لناتة بالغية، أو إرادة نفسية، وهو  الحقيقي يفيد النفي وا 
االنتباه، وهذا يعني أن شأنا عظيما في هذا السياق؛ إذ ترتب عليه الرؤية التي يدلف 

 بها الشاعر، ويمتاح منها؛ إيذانا بأن هذا التراث الشعري جدير بالفهم واإلدراك.
أنه اان  -اء بال االنفعاالت التي تعتلج في نفس الشاعر وف -ونظرة تأمل دقيقة تدلنا

يرهص بثورة ابرى تؤجج أوار العقول اي تتنبه إلى تراث سوداوي أمام قضية إنسانية 
 ابرى، إنها احترام إنسانية اإلنسان في موقعه الصحيح.

إن عنترة يرى أن المجتمع بحاجة إلى إعادة النظر في توارث معطف السلف، والتنبه 
 التيقظ في التعامل معه.و 

أمام تساؤل يتدفق حْيرة وغربة في الوقت الذي يجسد صرخة خطيرة  -إذن -نحن
درااه يعني الرجوع إلى تراث  تصفع واقعا ظالما، ولان ما سرُّ هذا السؤال؟ إن فهمه وا 
شعري متراام، جّسد حقيقة حزن الشعراء وتألمهم إزاء حقيقة التهدم اإلنساني في شتى 

، إنه يريد من المجتمع أن يقرأ التراث أو الالمات الشعرية التي تجسد أزمة من مظاهره
القلق والتوتر واالنفصام، إنه يقول: هل ترك السابق لالحق شيئا؟ واأن السؤال يحمل 
في طياته دعوة إصالحية من خالل إعادة النظر في موروث الالمات الشعرية التي 

اان هذا السؤال وسيلة لبث همٍّ يؤرق الشاعر  تتحدث عن الطلل، وبعبارة أخرى، هل
 ويقلقه؟

واأن عنترة قد افترض أن موروث الوقوف على الطلل والبااء عليه يحتاج إلى 
تصحيح، اما أنه الحظ أن الوقوف والبااء بتجلياته اان دعوة صارخة من ِقَبل 

، لانه يريد أن الشعراء، وهو يرى أن الشعراء لم يتراوا شيئا لم يقولوه في هذا الشأن
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ُيْخِرَج هذا المفهوم وتجلياته من قلق فردي إلى قلق اجتماعي، إلى مشالة تعمُّ مجتمعا 
 بأسره.

ولعّل الدراسة تعتقد جازمة أن عنترة في تساؤله يتجاوز الظاهرة بمعناها الظاهر إلى 
معنى أعمق وأدق، إلى معنى يهيب بعقل المجتمع للتفطن والتيقظ والتنبه لمشالة 
جلل، مشالة تحامها أطر األلم والقلق واألرق، في سياق فردي أو الذات المنغلقة 
)الشعراء(، وهو يريدها أن تاون شغل الذات المنفتحة على المجتمع، يريدها أن تنتقل 
من طْور قلق فردي إلى طْور قلق خصب الئب على مستوى الساحة االجتماعية، 

خلف في هذا السياق شيئا، فماذا بعد؟ وما واأنه يقول: إذا اان السلف لم يترك لل
المفهوم أو اإلدراك الذي وعيناه من خالل ذلك؟ وما مدى احترامه على أرض الواقع؟ 
هذا إذا وعينا أن الوقوف واالستيقاف والبااء واالستبااء نتيجة " تملي الشاعر للتهدم 

ن هذه العالقات ، أو نتيجة العالقات " أل( xiii)اإلنساني في مظاهر العدم الماانية"
. ( xiv)بحراتها داخل المجتمع هي التي تفرض الجدل والصراع من أجل تحسين الواقع"

وفي هذا السياق قال الناقد األمرياي) بيرت(: " اما أن فهمنا ايف يعيش الناس، وما 
تعنيه الحياة لهم، لن يعمق إال بدراسة العالئق الفردية بين الرجل والرجل وبين المرأة 

ة، أو عالئق ذلك الفرد بعائلته أو مجتمعه أو وطنه أو أية مجموعة شئت، من والمرأ
مثل هذه العالئق تنشأ أنواع من الصراع والتآلف والتايف وفيها يجد المؤلف/ الشاعر 

وهذا يعني بشال آخر "أن أهم ما يبرز في الشعر هو البناء   ( xv)أغزر المواد"
العالقات المادية والروحية المتفاعلة في االجتماعي ألن البناء يتألف من مجموع 

 . ( xvi)المجتمع"
وبهذا ال يمان للدراسة أن تقف عند هذا السؤال الذي طرحه عنترة بتمظهراته الحائرة 
نما يجب عليها أن تتجاوز السطح إلى ما وراء ذلك من  بابتسار وفقر شديدْين، وا 
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 -إن جاز التعبير -لفلسفيةمدلوالت إشارية ورموز غنية، قد تدلي باثير من الرؤى ا
 التي يمتاح منها الشاعر، أو من الرؤى العميقة بأبعادها االجتماعية.

ولعّل من األهمية البالغة أن نقف على عتبات األسباب التي أدت بالشاعر إلى 
االتجاه نحو اللغة المتزاحمة بالقلق من خالل تأرجحها" بين طغيان االستفهام الحقيقي 

)  : ( xvii)والجملة الخبرية من جهة أخرى"    نداء والشرط من جهة واالستنااري وال
 هل غادر الشعراء؟( و) أم هل عرفت الدار؟( و ) يا دار عبلة(...إلخ.

وهي بال شك تفضي إلى قلق داخلي يستان طوايا نفس الشاعر، أضف إلى ذلك اله 
طبيعة المراد من  كى ذلطبيعة المراد من األسئلة وطبيعة المراد من النداء، منضافا إل

 الجمل الشرطية والجمل الخبرية.
ولهذا اان لزاما على الباحث تتبع هذا القلق ومحاولة تفسيره من خالل ما يجهر 

 به المشهد اللغوي، ومعطيات االتساق في النص.
على عالمة تتعمق  -التي تشغل حيزا جوهريا في شعر عنترة -تنهض شريحة الحب

      ليها فاعلية استئثارها وتجليها في القصيدةضديا على أساس ما تحيل ع
من هي؟ وما صفاتها؟ وما فاعلياتها في المعلقة؟ ولماذا ارتهنت  : المعلقة(، عبلة)

 قلب الشاعر؟
ال يهم إن اانت عبلة في خيال الشاعر فتاة حقيقية أم خيالية، ولان الذي هو محط 

أنها تجسد معنى ابيرا، إنها  الرحال أن عبلة تشال في معلقته حضورا ابيرا، اما
تشال في ايان الشاعر حياته ووجوده وألقه وقلقه ومبعث توتره " إنها أساس الحياة 
التي اانت؛ فالمرأة في العصر الجاهلي، اما في ال عصر، أم لقوم، والمرأة حبيبة، 

أي صاحبة األثر الباقي في البيت، إنها صانعة الحياة وقطبها، إنها بالنسبة للشاعر) 
ء عصره؛ ألنها التأايد من عندي( الحياة الغابرة التي عرفها اغيره من أبناو المرأة، 
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وهي على األرض قد مألتها حراة ونشاطا حتى فرضت نفسها على ضمير الناس؛ 
فغدْوا يذارونها في ال مجلس وعبر ال زمن، إنها التاريخ الشهير الذي تتشوق النفس 

  ( xviii)خارج حدوده لمعرفة ماانه، وما أن تجده حتى تتوقف عنده"
 تتحد فاعلية عبلة في البيت السابع:

ماِء فالُمتثلِّمِ   عبلُة بالجواِء وأهُلنا         وتحلُّ   بالَحْزِن فالصَّ

سببا لمعاناة الشاعر وأرقه وتوتره وقلقه؛ فالبيت يراز على ديار عبلة النائية؛ فعبلة في 
بال ما في الالمة من دالالت الوسع والرحابة واإلطالق، والشاعر في"  ( ،xix)" الجواء"

، والها المات تدلُّ على الوعورة واالناسار والغلظة ( xx)"الَحْزن والصمان والمتثّلم
أزمة االنفصام والبعد  -من خالل هذه الالمات -والتفتيت، بمعنى أن الشاعر يجسد

والتنائي، وبعد الشقة ما بين الماانين؛ أي أن النص يارس قلقا داخليا لدى الشاعر، 
أزومة بينهما يعاسها برز من خالل قلق الالمات، وهذا يعني أن ثمة عالقة م

 المنطوق اللفظي والملفوظ النفسي.
ويمان استدرار الدالالت الضمنية في البيت من خالل قراءة البيتين اللذين يليان البيت 

 السابق:
 وى وأْقَفَر َبْعَد ُأمِّ الهْيَثمِ ــأقْ   ْهُدُه         ـــُحيِّيَت مْن َطلٍل تقاَدَم عَ 

 َعِسراا عليَّ ِطالُبِك ابنَة َمْخَرمِ   بحْت     حلَّت بأرِض الزائريَن فأص

نرى أنهما" بيتان يبلوران فاعلية الزمن التدميرية، ) تقادم عهده،  ء البيتينوباستجال
أقوى، وأقفر(، وفي حلول عبلة بأرض ال تنال؛ ألن أهلها زائرون؛ فأصبح منالها 

ة النائي إلى عالم مغلق عسيرا بل أصبح حتى طالبها عسيرا، وهاذا ينقلب عالم عبل
 ( ،xxi)أمام الشاعر، وهو خارجه في فضاء الحراة المفتوح، لانه عاجز عن دخوله"

وهاذا تتااثف الحجب على المستويين: مستوى المنطوق اللفظي، ومستوى الملفوظ 
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النفسي، ) فتقادم عهده، وأقوى وأقفر( جميعها المات تدل على االنغالق اما أن المة 
بال ما فيها من ظلمة منغلقة سوداوية تدل على عسر المطلب، وعلى  ( ،xxii)" الزائرين"

 هذا الضرب يستمر األلق والقلق والتمزق.
و" التمزق اما هو متواضع عليه حالة ازدواج في الايان النفسي، ينعاس معها 
انشطار الوعي الشخصي بفضل ضغوط خارجية أو تناقضات داخلية؛ فهو إذن حال 

تنبع من تقمص تجربة ذاتية واعية أو غير واعية؛ فالتمزق تجربة نفسية انعااسية 
جاهزة لدى األديب تتحول عبر الحساسية الفنية معينا خصبا يغذي أدبه بروح 
وجودي، فيصطبغ تعبيره عن المرارة المأساوية، وما اان للتمزق أن يستحيل موّلدا 

األديب ليعبِّر عن حاله  أخالقا لوال أنه قوة محراة تفجر الطاقات الاامنة في نفس
الاائنة ومآله الصائر بما يصّور عادة نمطا من التجارب اإلنسانية، فإذا باألثر الفني 

، ولهذا يبلغ التمزق والتشتت الضارب في ( xxiii)يتبوأ منزلة األدب اإلنساني القاطع"
 :االزدواج حّد المفارقة الصارخة في البيتين

ا وأْقُتُل قوَمه  َزْعما لَعْمُر أبيِك لْيس ِبَمْزَعمِ   ا           ُعلِّْقتها َعَرضا
 منِّي بمنزلـِة الُمِحبِّ الُمْكَرمِ   ولقْد َنَزْلِت فال تُظنِّي غْيرُه          

فبينما يؤاد الشاعر حبَّ عبلة وحب أهلها ألجلها؛ نجده يؤاد حبها وقتل أهلها رغم 
 هذا الحب، ونزولها قلبه منزلة المحب المارم.

د عْ ا لبُ ا حادً دً عْ يفجؤنا الشاعر ليعود من جديد، مؤاًدا أن نوال المطلب والمزار بعيد بُ  ثم
 الشقة بينهما؛

 مِ لَ يْ نا بالغَ وأهلُ  نِ يْ تَ زَ بعنيْ   ها               أهلُ  عَ تربَّ  وقدْ  زارُ كيف المَ 
ربع وهذا يشال حراة مأزومة بينهما، يعاسها ثباته على الحب وبعدها عنه، بعد أن ت

أهلها) بالعنيزتين(، وأهله ) بالغيلم(، إنه أمام عجز مطلق واستحالة في الواقع الفعلي، 
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واما يقال: هي في المشرق وهو في المغرب، على الرغم من أن جمرات لهب الطلب 
 ال تبارحه.

 :ثم يأتي البيت
 ُزمَّت ركاُبكْم بليٍل ُمْظِلمِ   إْن كنِت أزمْعِت الفراَق فإنما         

ة نفسه، ويؤاده بث هذه جَّ بالمقايسة، وهي مقايسة منبجسة عن عجز يستان لُ 
المقايسة لخلق نوع من التبرير المنطقي، بمعنى أن نأي الحبيبة وفراقها لم يان لوال أنه 
تم بليل مظلم. وال يهمنا إن اان الرحيل حقيقيا أم مجازيا، اما ال يهمنا إن اان الليل 

نم ، توحصل تا الذي يهمنا أن حال انفصام وانشراخ ونأي قد تمحقيقيا أم مجازيا وا 
اان بتمظهرات خارج سياق إرادته؛ إذ لو اان  أنه لم يان بوعي من الشاعر أو وذلك

رادته لاان األمر على غير ذلك.  في سياق وعيه وا 
 تااد المعلقة، تستغرقها أساليب لغوية متباينة، واما هو ظاهر في البيت السابق فإن

يحمل  انِت، أزمعِت( و ) ُزمَّْت راابام(،ات( الذي تضمنه البيت في قوله: )لتفاال)
ففي الشطر  قيمة إنجازية عالية؛ وذلك لقدرته على تغيير نمط العالقة بين المخاَطبين،

 -الذي يمثل جواب الشرط -األول اان الخطاب موجها لها بينما في الشطر الثاني
بمعنى أن امتناع طالبها اان من فعل الجماعة اان الخطاب موجها لضمير الجمع، 

التي حالت بينه وبينها، اما يجب علينا أن نتنبه إلى وقت الرحيل/ الفراق/ االنفصام؛ 
إذ نجده قد تم بليل مظلم، ولعله تجسيٌد لصورة سوداوية تارس حاال من الشعور بسواد 

 ليل الزمن.
شاعر عندما يصف اإلبل بالسواد، تتنامى فاعلية هذا السواد، وتسيطر على نفسية ال

ومن ثمة يصفها بسواد الغراب األسحم) نذير الشؤم والخراب(، والشاعر في ال هذا ال 
اعني(، وهو فزع ر ل بالفزع الذي عبَّر عنه بقوله) يستطيع فعل شيء سوى االنفعا
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وع(: والذهن والفؤاد؛ لذلك نجد معنى) جاوز الحدَّ ؛ ألنه فزع يروِّع القلب القلب الرُّ
 . ( xxiv)والذهن، "يقال: وقع في ُروعي أي في النفس وخلدي"

وفي خضم هذا االنفعال، وما رافقه من قلق وأرق مصحوبا بعجز عن فعل شيء ما، 
ال نلبث حتى نقف أمام صورة باهرة تفجؤنا تألقا ولمعانا وعذوبة، إنها صورة المعشوقة 

ر بعطف أمه؛ حيث لم يان معه وقد بدت من لذيذ المطعم، وبعيني شادن رشأ، استأث
توأم ينازعه، أو صورة لروضة تجسد الخصب والنماء والرواء، وتاتمل الصورة بإطار 

افعل الشارب المترنم(... )   حيوي نشواني، إنها صورة الذباب المغرد النشوان الطرب
 إلخ.

وصورة  والصورة باستغراقها النفسي والوجداني امتداد لصورة الطلل، وصورة المحبوبة،
 الشاعر، ولان بمقايسة بين نقيضين.

صورة الروض الخصب  -اآلن–ففي الوقت الذي يظهر فيه الطلل مقفرا، تبرز 
صورة الحبيبة  -اآلن–العامر، وفي الوقت الذي تظهر فيه المحبوبة نائية؛ تبرز 

 بفيض من العذوبة والعطر الفواح،... وهاذا.
على محاورة النص، واستنطاق دالالته، إن التوسل بالقراءة النصية التي تتائ 

واستجالء ما فيه من رؤية للذات الشاعرة وال ما يرتبط بها من التزامنات والتشاباات 
أداة  يصلح ألن ياون -العالئقية، ومن خالل البحث في عالقات النص المتراابة

 عبلة( بالتزامن ومعطيات السياق اللغوي للنص.اختبار إجرائية لما تعنيه)
 واإلضرابالبعد، النأي( بالقلق أن نلحظ ازدحام المقدمة الطللية)ية، يمان لنا بدا

والتوتر واالغتراب، يتضح ذلك من االضطراب اللغوي " الذي يتأرجح بين طغيان 
االستفهام الحقيقي واالستنااري والنداء والشرط من جهة، وبين الجملة الخبرية المؤادة 

لك قلق األلفاظ والالمات المستعملة، يتضح ذلك ، منضافا إلى ذ( xxv)من جهة أخرى"
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الجواء( )     من استعمال األلفاظ والالمات التي تتسم بالضدية، فبينما الحبيبة في
الحزن لوسع واالنفتاح، ياون الشاعر في)بال ما تشع الالمة من دالالت الرحابة وا

ألسى والتشتت. والصمان والمتثلم( بال ما تشع به من دالالت الوعورة والضيق وا
واما يمان لنا أن نلحظ تشتت الماان في تيٍه من األسماء، بما يوحي بضياع هويته 
ومعرفة تحديده، وهذا يعني فقدان السيطرة والتشتت واالضطراب؛ فبينما الحبيبة في) 

حييت من ك صاحبة الطلل الذي أقفر وأقوى:)الدار(:) يا دار عبلة بالجواء( هي اذل
 أقوى وأقفر بعد أم الهيثم(.طلل تقادم عهده 

    حّلت بأرض الزائرين(، هي اذلك في موضعاما أنها بأرض الزائرين: )
 العنزتين(: ) وقد تربع أهلها بعنزتين(.)

ومن المقاربات الشالية للخطاب التي يمان تجليتها وبلورتها على أساس 
 بة.معطيات االتساق اللغوي، نلحظ مالبسات في تعدد أسماء ذات المحبو 

لوقت الذي يفصح الشاعر عن اسمها)عبلة( في أبيات المقدمة: )يا دار عبلة(، ففي ا
تحل عبلة بالجواء(، نجده يسميها بثالثة أسماء أخرى و )عمي صباحا دار عبلة(، و )

ي خضم الصراع؛ فهي: أم الهيثم؛ متباينة، توحي بدالالت القلق والتوتر والتحول ف
، متسمة بهذا البعد اإلشاري الذي يؤشر على عالمة خالقة أقوى وأقفر بعد أم الهيثم()

لألم الولود، التي تحمل وتلد، وهنا يجب أن ال ننسى أنه اان يتحدث عن طلل تقادم 
عهده، وأصبح قواء مقفرا بعد رحيلها، اما يجب أن ال ننسى أنه عندما دعاها بعبلة 

إلى ذلك  ، أضف( xxvi)لدار"اانت "تمتلك هوية فردية متميزة تنسب إليها األشياء/ ا
 ( xxvii)عبلة( من معاني "الضخامة من ال شيء وتمام الخلقة"البعد الذي يحمله اسم )

 . 
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وفي الوقت الذي يتحدث فيه عن ثنائية التنائي والبعد، وحلولها بأرض الزائرين، الذين 
يقفون حاجزا منيعا بينه وبين الظفر بها؛ فإنها تدعى باسم جديد يتزامن مع نسيج 

لتأزم النفسي والموقف الشعوري من الظفر والتحصيل والوصول لها، يحدد بالقياس ا
 ؛ فهي هنا ابنة مخرم:( xxviii)إلى) أب(؛ أي إلى "سلطٍة تجسِّد المنع والقهر"

 عسراا علي طالبك ابنة مخرم  حّلت بأرض الزائرين فأصبحت      
مى نسبتها إلى سلطة األب وبتأايد نسبتها إلى األب في قوله: ) لعمر أبيك( اما تتنا

 في قوله: ) ابنة مالك( في البيت الذي يقول فيه:
 إْن كنِت جاهلةا بما لْم تعلِمي  هال سألِت الخْيَل يا اْبَنَة مالكٍ 

 وهنا إشارة واضحة إلى سلطة التملك واستغراقها في نفسه.
 

ظهر ذلك من وتمتد مرارة الغربة والتالشي العاطفي إلى حّد الضياع في الوجود. وي
 خالل الترميز الذي يتمظهر باسمها أو نعتها) بشاة قنص(.

وهي اما أشار شارح المعلقات السبع " محرمة علّي محللة لغيري ويا ليتها محللة 
، وأما على مستوى التشايل الزماني فإنا نجد الشيء ذاته في التشتت والقلق  ( xxix)لي"

الزمن بين الماضي والحاضر وفعل الذي صدحت به القراءة السابقة؛ إذ يتأرجح 
األمر، بانتقاالت مفاجئة؛ ففي البيت األول نجده بصيغة الماضي:) غادر الشعراء(، 
و) عرفت الدار(، ثم يقول بعد ذلك:) أعياك رسم الدار( ثم ينتقل مباشرة ليقول: ) لم 

مباشرة  يتالم(، ثم يقول: )تاّلم ااألصم(.... ثم يقول: )حبست بها ناقتي( ثم ينتقل 
إلى المضارع )الزمن الحاضر(، يقول:) أشاو إلى سفع( ثم ينتقل إلى األمر، ليقول: ) 

 تالمي( و ) عمي صباحا( و) اسلمي(... إلخ.
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وهاذا... بتأرجح واضح بين األفعال الثالثة على مستوى النص بأامله، أما على 
ملحوظ بين  صعيد الضمائر؛ فإنا نجد الشيء نفسه في التشتت والقلق في توزع

 الغائب والمتالم وصيغة المفرد وصيغة الجمع... إلخ.
إذ تشتايك(... إلخ بصيغة فقوله: )أم هل عرفت الدار( و) -مثال–بالنسبة للشاعر أما 

 المفرد، ثم قوله: ) وأهلنا بالغيلم(، بصيغة الجمع.... إلخ.
بصيغة (، هي؛ قوله: ) حلت بأرض الزائرينفوأما بالنسبة للمحبوبة، مثال 

إلخ، ثم مخاطبتها بضمير  يا ابنة مخرم( أنِت المخاطبة....المفرد، ثم قوله: )
 أنتم( في بيت واحد، مثل قوله:المفرد)أنِت( وضمير)

 ُزّمْت ركاُبكم بليٍل مظلمِ   إْن كنِت أزمعِت الِفراَق فإّنما         
امال أبو ديب إلى  ويشير زمت راابام(أي: أنتمفي قوله: )أزمعِت(أي: أنِت، وقوله:)

أن قلق النص األعظم يتجلى في قلق موقف الشاعر نفسه: بين التلّوم والتحية، ورجاء 
االستجابة والبطولة التي ال تعرف حدودا، بين العجز المطلق أمام الحبيبة المتمثل في 
لى وجود أشياء أخرى ال تعرفها،  إشارته إلى وجود الزائرين الذين يمنعون زيارته وا 

ايف المزار وقد...( ألن ما بعد )قد( ليس إال عذرا )زيارته، ثم في تساؤله القلق: منعت
النعدام فعل البطولة من قبل شاعر تشال تجربة البطولة جوهر وجوده، وجوهر النص 

 . ( xxx)الشعري الذي ينتجه، والقول الذي يقوله...."
ية واللفظية... وغير ذلك، مثل هذه المالبسات اللغوية بشتى أنواعها: الزمانية والماان 

ها صفَة التعالي النصي الذي يستدعي حضور موقفين تتسحب على ديالاتياي
 متناقضين؛ واحد يبلوره القلق العاجز، وآخر تبلوره المحبوبة الحرَّة المرهفة.

ولما اان الوعي بالماان والزمان في إطار الوجود المادِّي لال من الفاعلين ضمن 
النفتاح؛ فإن عبلة ال تبرح أن تاون رمزا للحرية واالنتماء الذي حراية االنغالق وا
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افتقده الشاعر، ومضى جاهدا لتحقيقه والوصول إليه، وهو ما يحمله على األرق 
واإلحساس بالقلق واالضطراب، لمعرفته أنه بعيد الشقة بين هذه الحرية وهذا االنتماء، 

وتحقيق الذات من خالل على امتشاق سيف الفروسية،  -أيضا -وهو ما حمله
الحرب؛ ألن الفروسية هي السلَّم الوحيد الذي يعرج من خالله إلى مدارج باحة 
المحبوبة/ الحرية، وما عالم القوة في فعل البطولة في النص إال ليخلق صورة البطل 
المغوار والفارس المثال، الطاعن المدمِّر من خالل طعنات الرماح وضربات السيوف؛ 

 ه، ويقترب من عالمه) الحرية واالنتماء( المفقود.ليحقق غايت
وبهذه الرؤية يماننا أن نمضي في استدرار المضامين الداللية في الشرائح المتبقية من 

 المعلقة.
 
 

 لوحة البطولة) الحصان(:
تنهض هذ الشريحة على عالمتين تتفاعالن معا في سياق عالقة تقابلية تارس حالة 

 :من االفتراق بين نقيضين
 ُمْلجمِ  أدهمَ  فوق سراةِ  وأبيتُ   ٍة        حشيَّ  رِ ظهْ  فوقَ  بحُ صْ ي وتُ سِ مْ تُ 

هتان العالمتان هما: تمسي وتصبح/ أبيت، والعالقة بينهما تتعمق ضدًِّيا على أساس 
ما تحيل إليه فاعلية ال منهما ، فاإلمساء واإلصباح يسوِّغه خلو القلب من الهموم، 

 ان قلب الشاعر بالنزعة البطولية:أما المبيت فيسوغه ارته
 نهٍد مراِكُلُه نبيِل الَمْحَزمِ   وحشيَّتي سْرٌج على عبل الشوى          

وتأايد الشاعر على ظهر الحصان وتميزه بين الخيول اأنه تأايد لتميز الشاعر وفعله "
 ضمن إطاره الذي ينتمي إليه، ومن هنا يمان أن تاون الصفات التي يمنحها للحصان
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هي إسقاط لصفاته هو؛ إذ إنها صفات تجذر اإلحساس بنشوة االمتالء والفعل.... 
ولذلك فإن صورة الحصان ما هي إال معادل لصورة الشاعر وتميز فعله وسط 

، و"  ( xxxi)الجماعة... وهي صفة تؤاد البروز والظهور في مقابل االختفاء والهامشية"
 .( xxxii)نتصار وتأايد الحياة"الحصان هو رفيق البطولة ، وفعل الصراع واال

ففي الشريحة تبرز صورة الحصان بشال جلي، ولانها تبرز بشال المقايسة الضدية 
الحادة؛ لقد وضع عبلة في موقعها االجتماعي مقابال لوضعه المتميز؛ فبدأ بعرض 
مقارنة بينه وبينها، بحيث تبدو الحبيبة مرهفة تعتلي عيشة ناعمة، أما الشاعر الفارس 

يعتلي فرسا ذا صفات، منها: ) أدهم ملجم، مرااله نبيل المحزم(، حمال على  فإنه
 فروسيته، وبين وضعه العام المقابل لعبلة.

فالفرس في هذه الشريحة خاص بالشاعر مرتبط بموقف إنساني خاص في شخصيته، 
وألنه مرتبط بالنزعة البطولية ياتسب صفة التعالي النصي، و" تبدأ من عالقته 

ية بالشاعر نفسه في إظهار وضعه االجتماعي المقابل لوضع عبلة، مما ظهر البطول
في الاناية في الشطرة الثانية من البيت األول، واذا الشطرة األولى من البيت الثاني؛ 
فهذه الصفات تربط الشاعر وفرسه برباط بطولي عام، لم يدخل بعد إلى الحيز 

ترد إلى الفارس نفسه، وما مْدُح اإلنساني أو الفروسي الخاص، فصفات الفرس 
 . ( xxxiii)الشاعر لفرسه إال مدحا لنفسه بالفروسية والبطولية"

وهنا تتمظهر الصورة بارتباط بطولي عام، والتي ستظهر فيما بعد بارتباط بطولي 
 خاص، وستشير إليها القراءة في حينه.

 لوحة البطولة) الناقة(:
 تبدأ شريحة بروز الناقة بقوله:

 ُلِعَنْت بمحروم الشراب ُمّصرَّمِ   نِّي دارها َشدنيٌَّة                    هل تُبلغَ 
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واضح أن الشاعر يتساءل عن إماانية الوصول إلى الحبيبة، من خالل ناقة شدنية 

 بعد أن تعذر الوصول إليها من خالل ما سبق.
قادر على "ولهذا االنقطاع في صورة الحصان وبروز الناقة دالالت عميقة؛ فالحصان 

أن ياون وسيلة الوصول إلى الحبيبة، لانه إذا فعل ذلك سياون تجسيدا لفعل بطولة، 
والشاعر بإزاء هذه المشالة عاجز عن ممارسة فعل البطولة، ولذلك تنبثق الناقة 

 . ( xxxiv)بديال"
وبهذا نستطيع القول إن امتشاق صهوة الفرس رغبة للوصول إلى المحبوبة/ الحرية، 

نما يريدها أن واالنتماء م ن خالل أخذها من مجتمعه عنوة لم يان هدفا لدى عنترة، وا 
 تتحقق من خالل إثبات البطولة والفروسية في مجتمعه تميزا وتفردا، ال عنوة وقهرا.

وانبثاق الناقة في قصيدته بديال عن الفرس ما هو إال تجربة أخرى تارس الثبات 
 الالل.والرسوخ واالندفاع بحيوية وحراة ال تعرف 

لان ما يفجؤنا هو صورة الناقة في هذه الشريحة) لعنت بمحروم الشراب مصرم( 
بداللة ترميزية لالنقطاع والصرم والحرمان، وهو جوهر أزمة الشاعر وغربته في 

 القصيدة اّلها.
ذا اانت الناقة بما تمثله من حيوية حراتها وثباتها ورسوخها واندفاعها وصالبتها؛  وا 

فيقة رحلة األسى، رفيقة لحظة اإلقرار بالتفتت واالندثار واالنقطاع، الناقة فإنها اذلك" ر 
تجسيد لفاعلية الزمن التي تولد التغير وتؤدي إلى تمزيق الماان والعالقات 

 . ( xxxvi)و"هي اذلك نية الشاعر وعزمه"  ( ،xxxv)اإلنسانية"
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ول، فإنها وبما أن الذات عاجزة عن فعل شيء، عاجزة عن الحراة واالختراق والوص
تلجأ إلى صيغة السؤال الذي يتضمن معنى التمني، ذلك أن االستفهام بـ)هل( قد يخرج 

 عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي يفيد التمني: ) هل تبلغني دارها ناقة شدنية(.
 -ولوحة الناقة، باستقرائها بشال الي، تجربة اإلخفاق والحرمان والعجز؛ إذ التمني

ة الوصول، مع أنه يومىء في الوقت نفسه إلى حاجة في النفس يفيد مشق -أحيانا
 للوصول إلى المبتغى والسعي له.

ودقيق نظرة تدلنا على أن لوحة الناقة قد انتهت دون الوصول إلى الحبيبة/ الحرية 
 واالنتماء، اما أنها مثلت تجربة اّرست رحلة األسى واالنقطاع.

 
 لوحة االنتصاب بكبرياء الفارس:

ل اإلحباطات التي تجلت في اللوحات السابقة، سواء عالقته البطولية في إبراز بعد ا
وضعه االجتماعي المقابل لوضع عبلة، أو رحلة الناقة التي انتهت بالعجز عن 

نه لمن  -اآلن -الوصول؛ يلج العالم اإلنساني الفرداني المميز أو الفروسي الخاص، وا 
همية، وهو أن الشاعر عندما يتحدث عن أن نعي أمرا غاية في األ -اآلن-المهم 

الفرس، إنما يتحدث عن نفسه، وعندما يعطيها تلك الصفات السامقة؛ إنما يارس 
 حضورا لفروسيته وبطولته.

 لميـإْن كْنِت جاهلةا بما لم تع  هاّل سألِت الخيَل يا ابنة مالٍك        
 لَّمِ ـــماُة مكـُه الكنْهٍد تعاَورَ   إْذ ال أزاُل على رحالِة سابٍح          
 يأوي إلى َحِصِد الِقِسيِّ َعَرْمرمِ   طوراا ُيعرَُّض للطِّعاِن وتارةا           
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والملحوظ أن هذه اللوحة تجسد فاعلية الذات الفرد، اما أنها تحاول أن تبرزها بشال 
ا ملحوظ، فنرى التجرد للطعان، وحصد القسي، ثم نلحظ وصفه للخيل، وبيان إقدامه

 وقدراتها المختلفة:
 ما بين شيظمة وأجرد شيظم  والخيل تقتحم الخبار عوابسا         

 
 

براز الذات الفرد في هذه اللوحة بشال ملحوظ  اما يتنامى التصعيد البطولي وا 
"فمن التصوير البطولي العام للفرس المقاتل إلى التصوير الشخصي اإلنساني مالمي 

 : ( xxxvii)الفرس/ المقاتل"
 أشطان بئر في لبان األدهم  ا        ـأنهــون عنتَر والرمح كيدع

 
 ولبانه حتى تسربل بالدم  حره        ــما زلت أرميهم بثغرة ن

 
 وشكا إليَّ بعبرة وتحمحم  ه        ـانـــفازور من وقع القنا بلب

 
 أو كان يدري ما جواب تكلمي  لو كان يدري ما المحاورة اشتكى  

 
 

إلى مشارك إنساني أو إنسي، أو زميل مقاتل يشاو، مما  -هنا -ول الفرسحيث تح"
يدل على تجاوز الشاعر مستوى الوصف البطولي العام إلى مستوى الفروسي 
اإلنساني العميق في بيان العالقة بينه وبين فرسه، ولم يصل الشاعر إلى هذا 

 .  ( xxxviii)المستوى فجأة؛ بل في تطور أو تصاعد تدريجي"
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هم ما يمان االلتفات إليه في التفصيل بمعطيات حضور المرأة رمزا ولعل أ
للحرية واالنتماء، هو تأايد مالبسات المساواة بين ذات الشاعر وذاتها منضافا إليها 

 مالبسات صفات الفرس التي يعتليها، ويحقق بطوالته الذاتية من خاللها.
فات للفرس/ الفارس، ولعل نظرة عميقة في هذا البيت تدلنا على أنه اختار ص

 وهي نفسها صفات المرأة/ الحرية واالنتماء، يقول:
 نهٍد مراكله نبيل المحزمِ   وحشيَّتي سرٌج على عْبل الشوى         

 
فالفرس) عبل الشوى ( يتماهى في اسم الحبيبة) عبلة(، وقوله: ) نهد المراال( االفتاة 

تاة التي نأت عنه وارتحلت، وصارت ذات النهدين، اما أن الفرس) نبيل المحزم( االف
 في حمى المحرم عليه.

 -هنا -ومن جهة أخرى؛ فإن حرف الجر) على( يفيد االستعالء، واالستعالء
على سرج الحصان، والحصان تمظهر بصفات الفتاة المنشودة أو المفقودة أو التي 

حرية حرم منها، بمعنى أن االستعالء في معرض وصف الشاعر لمعطيات المرأة/ ال
واالنتماء، يشير بال جالء إلى" ازدحام طاقات حسية تحقق تعويضا صرفا عن 

، والحرمان الذي افتقده عنترة هو الحرية واالنتماء إلى المجتمع ( xxxix)الحرمان الفعلي"
الذي يعيش فيه؛ لذلك نجده يعلو) عبل الشوى(؛ ألنه غير قادر على أن ينال من 

وهو يعلو) نهد المراال( ألنه غير قادر على أن ينال  عبلة/ المرأة/ الحرية واالنتماء،
 لذة الحرية وعبقها من نهد عبلة/ الحرية واالنتماء.

 ولعل ختام المعلقة يومىء بذلك:
 

 مـــما بين شيظمة وأجرد شيظ  ا         ـــوالخيل تقتحم الخبار عوابس
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 دمِ ـــأقْ  ترَ نْ عَ  كَ ويْ  وارسِ فَ ال يلُ قِ         ا         ـــهمَ قْ سُ  شفا نفسي وأبرأَ  ولقدْ 
 رمِ ــبْ رأي مُ ــــه بزُ فِ ي وأحْ بِّ لُ          ي    ــعشايِ مُ  تُ ئْ شِ  مالي حيثُ جِ  لٌ لُ ذُ 

 يِـ تعلم ما لمْ  وبعَض  علمتِ  ما قدْ   ي         ـــلمفاعْ  أزوركِ  إني عداني أنْ 
 مِ رِ جْ يُ  لمْ  نْ مَ  بِ رْ اني الحَ وَ جَ  تْ وَ وزَ   م       ـــدونك بني بغيضٍ  رماحُ  حالتْ 

 مِ يَ ذْ ـــحِ  يْ نَ بابْ  حتى اتقتني الخيلُ           ه    رُ ـــحْ ى نَ مَ دْ يَ  رَ هْ المُ  ولقد كررتُ 
 مِ ــضَ مْ ضَ  يْ نَ على ابْ  دائرةٌ  للحربِ           درْ ــت ولمْ  أموتَ  بأنْ  تُ ولقد خشي

 يـــمِ ما دَ هُ قَ لْ ا إذا لمْ  والناذرينَ               ا   ــمهُ مْ تُ أشْ  ي ولمْ ضِ رْ الشاتمي عِ 
 مِ ـــــعَ قشْ  رٍ ا لخامعٍة ونسْ را زَ جَ                ا     ــــمأباهُ  تركتُ  يفعال فلقدْ  إنْ 

 
  
   

في هذا السياق يتنامى اإلحساس عند الشاعر بعدم نيل المبتغى باستاانة 
)     غىواضحة؛ بل إلى إقرار العجز، ووصف الحاجز الذي منع الوصول إلى المبت

بالبغيض(، ولان أمام هذا السبيل ليس ثمة من االم، ولان فعل البطولة من طعن 
 وقتل وفتك وضرب مدمر هو الوحيد لتحقيق ذلك.

هاذا تتجلى حقيقة دامغة بالغة في معلقة عنترة، وهي أن عنترة يفضي بدالالت 
اء، ولهذا ال جرم نفسية تتعلق بما اان يؤرقه ويقلقه، وهي قضية الحرية وتحقيق االنتم

إن قلنا أن عنترة اان يعاني أزمة حادة من الشعور بالغربة في مجتمع ضنَّ عليه 
 حريته، وحرمه حق االنتماء.

 الخاتمة:
يزخر الموروث الشعري الجاهلي بانوز نفيسة اثيرة، وما يزال يطلب المزيد من 

ه وفق منهجية الدراسات الخاصة والفاحصة؛ إلعادة مقاربته ودراسته، والبحث في
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حديثة، بتسليط الضوء عليه، والتنقيب فيه، واشف السجوف عن نفائسه؛ لإلفادة منه، 
واستلهامه؛ ومعالجته، ومحاولة النهوض برؤية تفصيلية لجوانب الحياة المختلفة فيه، 
والستخالص ما يمان أن يخدم قضايا األدب والنقد، فربما ورد النص ليسهم في 

اتجاه، أو إثارة فارة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، أو  ترسيخ قضية أو تأايد
 ظروف الشاعر نشأة وفارا وثقافة، وغير ذلك.

وبعد هذا التجوال في معلقة عنترة) موضوع المقاربة(، التي حاولت الدراسة استفزاز 
إمااناتها ضمن اإلطار الذي يبلور العالقة الجدلية بين الظاهرة النصية ومعطياتها 

لقانون النص، وهي من ثمة توسلت بتلك المعلقة نموذجا؛ للتوفر على ظاهرة  وفقا
العجز وعدم القدرة محاولة الربط بين معطياتها على ضوء تحققها فيها، ولعل مقاربة 

غ، وقد و هذه الظاهرة يشال إضاءة للناقد ليقيم األثر الفني على نصاب الملفوظ المص
ي ثنائية ذات بعدين: بعد إيجابي من حيث تبين أن المصوغ في هذا الشعر الذات

تفجير طاقات الملاات الخالقة، وبعد سلبي في ذاته لما فيه من عقد سوداوية 
مأساوية، لقد ظل شبح غربته وسواده يالحقه ويطارده في ال آن، فحبه المتماهي 
 لعبلة/ الحلم الضائع في سياق مفارقة اللون والمنزلة أثر على العطاء الفني، فضال
عن أن الشعور بالغربة لبعد الشقة ما بينه وبين القبيلة في قواعدها العرفية والنظر إليه 
نظرة الدون، قد جعله يقارع وينافح زيفهم في ضرب من التحدي ال َيْصُمد له إال ذوو 

 العزائم القوية البطولية.
ال ذلك شال حساسية فياضة، تفاعلت حتى اانت ماونا من ماونات الخلق  

بداع؛ فإذا هو معين الدفق لسْيل الشعر، وقد بدا واضحا من خالل مقاربة المعلقة، واإل
اما بدت فيها معاني التمزق والتشتت واالنفصام واالنفعال الحاد والقلق الالئب والحْيرة 

 والتوتر . 
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ولقد شالت المعلقة ترجمة ماثفة للفاعلية النفسية الثاوية في خلجات نفس الشاعر، 

ابة معادل للاثافة الشعورية لتجربة الشاعر، ومثلت الرهاف القصوى التي واانت بمث
بلغها، في الوقت الذي أعلنت حضورها وهيمنتها على النص، الذي توجب على 
نما تجاوزها إلى ما وراء  الدراسة أن ال تقف عند حدود تمظهرات اللغة الظاهرية، وا 

يحائية، التي يمتاح منها الشاعر، ذلك من مدلوالت إشارية ورموز غنية بطاقاتها اإل
 ويدلف بها النص.
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 دراسة تحليلية 

 2541خطوطو رقم  –حد خطوطوت  اجنيية  ي  اجاترر  أل

 11/3/2013تتريخ اجابطل:      5/2/2013تتريخ االستالم: 
 

 محمود العمراتد.  
)*( 

 أمجد طالفحةد. 
)**( 

 محمد القرعةد. 
)***( 

 
 :اجخستطلص

ربية اليهودية كتب اليهود كثيرا من المخطوطات التي تناولت موضوعات مختلفة بالع
هذه الدراسة على إحدى مخطوطات الجنيزة التي  وتقوممثل موضوعات الجدل الديني. 

كتبت بهذه اللغة في العصور الوسطى، والتي تم اكتشافها في مصر بداية القرن 
الدراسة مقدمة عن العربية اليهودية؛ ظهورها واستخدامها واهم جاء في وقد  ،المنصرم

ن تبين أحاولت الدراسة لت الى عرض محتوى المخطوطة، كما ما كتب بها. ثم انتق

                                                 

 جامعة اليرموك / قسم اللغات السامية والشرقيةأستاذ مساعد / *()

 / جامعة اليرموك قسم اللغة العربية وآدابها / أستاذ مساعد(**)

 موك/ جامعة الير / قسم اللغات السامية والشرقيةأستاذ مساعد (***)
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سبب اختيار الكاتب لهذه اللغة لغة لمخطوطته، ودراسة بعض القضايا اللغوية الواردة 
العربية، ليتسنى للقارئ العربي قراءة  إلىفيها، مع نقل نص المخطوطة نقال حرفيا 

نص العربي بتصرف ليكون ، كما قام الباحثون بإعادة الاألصليالمخطوطة بنصها 
 يسرا.  أكثرفهمها 

 
One of the Cairo Geniza Manuscripts - Manuscript No. 2541 

An Analytical Study 

Abstract: 

There were a lot of Manuscripts written in Judaeo-Arabic by Jews in 

the middle ages. Many of these dealt with religious polemics. This study 

tries to reanalyze one of these Manuscripts, which have been discovered in 

Cairo Geniza. The study gives an introduction about the Judaeo-Arabic, its 

appearance, use and the most popular literary works written in it. Then it 

moves to the context of the Manuscript. It also shows the reason why the 

writer of this manuscript chose this language for his Manuscript, and 

analyzes the style in which the manuscript is written. At the end of this 

study the researchers transfer the text of the Manuscript into Arabic script to 

make it easier to understand by readers of Arabic   

 

 
 تأريطية:إضتء  

أدب  أنتته فتتي األنتدل  كانتت الستمة البتتارزة لتلدب العبترل فتتي العصتر الوستيط
شتتعرل حتتاكى الشتتعر العربتتي وتتتسثر بتته، لتتي  متتن ناحيتتة األوزان والتفعتتيالت والمقتتاطع 

نمتتتا بسأراضتتتته أي ضتتتا مثتتتتل الهجتتتاء والغتتتتزل والمتتتدض وأيرهتتتتا متتتن األأتتتتراض فحستتتب، واا
الشتتتعرية، علتتتى عكتتت  الشتتتعر التتتتوراتي التتتذل اقتصتتتر علتتتى أتتترض واحتتتد وهتتتو الشتتتعر 
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وموستى بتن  2. ومن أهم شعراء تلك الفتترة، يهتودا التالول وستليمان بتن جبيترول1الديني
إليتتتته  وأيتتتترهم الكثيتتتتر، متتتن التتتتذين أثتتتتروا األدب العبتتتترل فتتتي األنتتتتدل ، وأضتتتتافوا 3عتتتزرا

 الكثير. 
وبجانب الشعر العبرل الذل كتبه اليهود باللغة العبرية، كانتت هنتاك نصتوص 

. وتجتتتتتدر ا شتتتتتارة إلتتتتتى أن 4نثريتتتتتة تناولتتتتتت مواضتتتتتيع التتتتتدين والفلستتتتتفة والطتتتتتب والفلتتتتتك
النصتتوص الشتتعرية كانتتت تللتتف باللغتتة العبريتتة، فتتي حتتين أن أألتتب المللفتتات النثريتتة 

خدام الحتتروف العبريتتة، وقتتد أطلتتء العلمتتاء علتتى هتتذه كانتتت تكتتتب باللغتتة العربيتتة باستتت
ومتتن أهتتم هتتذه المللفتتات . "العربيتتة اليهوديتتة"وهتتو متتا يعنتتي  Judaeo-Arabicاللغتتة إستتم 

 כתאבاألدبيتتتتتتتة النثريتتتتتتتة التتتتتتتتي كبتبتتتتتتتت بهتتتتتتتذه  اللغتتتتتتتة "كتتتتتتتتاب المحاضتتتتتتترة والمتتتتتتتذاكرة   
وف العربيتة لموسى بن عزرا، الذل نقله فيما بعد إلى الحر  "ואלמדאכרה אלמחאצרה

 Abraham Halkin، وترجمته إلتى العبريتة 5مركتز الدراستات الشترقية فتي جامعتة القتاهرة
" אלחאירין דלאלה ويبعد كتاب "داللتة الحتايرين  . 6"והדיונים העיונים ספרبعنوان "

للفيلسوف اليهودل موسى بتن ميمتون، متن أهتم متا كبتتب بالعربيتة اليهوديتة فتي العصتر 

                                                 
عبد و ، 84 – 81العربي في الفكر اليهودل، القاهرة دون سنة طباعة، ص.  األثر، إبراهيم. انظر: هنداول، موسى 1

 .20-1، ص. 1988اللطيف، محمد، نصوص عبرية من العصر الوسيط، بغداد 

 . 1983 אביב-תל, הלוי וליהודה גבירול לאבן שירים ילקוט., י, רצהבי. انظر: 2
בהוצאת מישלב מכון  סף, א., משירת ימי הביניים, שירת ספרד ואיטליה, ביאורים ופירושים,יו-: ברانظر. 3

 .82-77עמ' ، 1984 ، ישראלי להשכלה
 .147، 22-19، ص 1999حمد، ابن رشد والفكر العبرل الوسيطي، مراكش انظر: شحالن، أ. 4
على اليهود، القاهرة  ا سالمعبد الرزاء، سلسلة فضل العربية، قنديل،  إلى ه. موسى بن عزرا، المحاضرة والمذاكرة، نقل5

 دون سنة طباعة. 

 .1975 ירושלים, והדיונים העיונים ספר., א, הלקין. 6
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من موسى بن ميمون إلى العبرية, ونقله فيمتا بعتد التدكتور حستين وتبرجم في ز  ,الوسيط
 .7أتال إلى العربية

وقتد اضتتطر اليهتتود إلتتى الختترول متتن األنتتدل , بستتبب الظتتروف السياستتية التتتي 
كانتتتتت محيطتتتتة بهتتتتم وأدت إلتتتتى اضتتتتطهادهم ومالحقتتتتتهم والتضتتتتييء علتتتتيهم, فغادروهتتتتا 

لتتى االستتتقرار فتتي أوروبتتا وشتتمال متتودعين إرثهتتم الثقتتافي فيهتتا، وانتهتتى بهتتم المطتتاف إ
وبخاصتتتة فتتتي مصتتتر، التتتتي رأى فيهتتتا مجموعتتتة كبيتتترة متتتنهم، مثتتتل موستتتي بتتتن  إفريقيتتتا

ميمتتون, بلتتدا مستتتقرا. وختتالل إقتتامتهم فتتي مصتتر، ختتط اليهتتود الكثيتتر متتن المخطوطتتات 
متتا يميتتز هتتذه  لعتتل   التتتي اكتشتتفتها التنقيبتتات األثريتتة فتتي نهايتتة القتترن التاستتع عشتتر. و

أنها تناولت مواضيع دينية، وبخاصتة مواضتيع الجتدل التديني، التذل بترز  المخطوطات
، كمتتتا تميتتتزت بسنهتتتا مخطوطتتتات 8فتتتي تلتتتك الفتتتترة، بتتتين اليهتتتود والمستتتيحيين والمستتتلمين

مجهولتتة المللتتف، إضتتافة إلتتى أن  أألبهتتا  كبتتتب باللغتتة العربيتتة اليهوديتتة واللهجتتة التتتي 
 كانت سايدة في ذلك العصر. 

مخطوطتات وجتدت فتي متا يتدعى بتالجنيزة، وهتي تستمية تطلتء ساير هذه ال إن
 ةود وربتتانيهم فتتي المعبتتد، وأصتتل كلمتتعلتتى المكتتان التتذل تحفتتظ بتته كتابتتات حكمتتاء اليهتت

وقتتد يعتتود اصتتل . بمعنتتى كنتتز גנזالمشتتتقة متتن الفعتتل  גניזהمتتن الكلمتتة العبريتتة  جنيتتزة

                                                 
  الى العربية، آتال، حسين، مكتبة الثقافة الدينية، دون مكان وسنة طباعة. هموسى بن ميمون، داللة الحايرين، نقل .7

 Steinschneider, M., Polemische undليهود والنصارى والمسلمين، انظر: . لنماذل من الجدل الديني بين ا8

Apologetische Literatur in Arabischer Sprache zwischen Muslimen, Christen und Juden, 

Leipzig 1887, Schreiner, M., “zur Geschichte der Polemik zwischen Juden und 

Muhammedanem”, ZDMG XLII, p. 591-675, Stroumsa, S., "Jewish Polemics Against 

Islam and Christianity In the Light of Judaeo-Arabic Texts", in N. Golb, ed., Judaeo-

Arabic Studies; Proceedings of the Founding Conference of the Society for Judaeo-

Arabic Studies (Studies in Muslim-Jewish Relations, 3; Amsterdam, 1997), pp. 241-250. 
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 גניזה"، ووردت كلمتتة "كنتتز أيضتتا" والتتتي تعنتتي گتتن " 9الكلمتتة الفارستتية إلتتىهتتذه الكلمتتة 
أ( بمعنى المكان الذل تحفتظ بته الشتهادات والوثتايء المهمتة 115 شبت في التلمود )ب

أ(، إال أن الكلمتة أختذت 56 بستاحيم  )ب "רפואות ספר" بما في ذلك االوثتايء الطبيتة
معنتتى آختتر فتتي عبريتتة العصتتور الوستتطى، وهتتو المختتزن الموجتتود فتتي المعبتتد  خفتتاء 

من األسفار المقدسة واألشياء المستخدمة فتي العبتادة كتالمالب  الباليتة. األوراء التالفة 
أمتتتتا فتتتتي العبريتتتتة الحديثتتتتة فقتتتتد أصتتتتبحت هتتتتذه الكلمتتتتة تتتتتلدل معنتتتتى مكنتتتتوزات الوثتتتتايء 

 1896والمخطوطات بالخط العبرل مثتل جنيتزة القتاهرة التتي تتم العثتور عليهتا فتي عتام 
 . 10في أحد المعابد

 خضخطن اجخطوطوة:
ي هتتتتتذه الدراستتتتتة العلميتتتتتة يقتتتتتوم علتتتتتى عتتتتترض واحتتتتتدة متتتتتن هتتتتتذه فتتتتتالعمتتتتتل إن 

 ، المخطوطات، التي كتبت في الفترة بين القرن العاشتر والقترن الثتاني عشتر بهتذه اللغتة
وتتنتتاول موضتتوعا دينيتتا يختتص ا ستتالم والمستتلمين، وتتتدعي بتتسن هنتتاك عشتترة حكمتتاء 

، وعتتتدم إستتتراييلي كتبتتتوا القتتترآن  للنبتتتي محمتتتد عليتتته الصتتتالة والستتتالم مقابتتتل تنجيتتتة بنتتت
، وتتدعي أيضتتا أن 11التعترض لهتم وقتتلهم، عارضتتة أستماءهم اليهوديتة وألقتتابهم العربيتة

                                                 
9 . ,Richarz, M. und Rürup, R., Jüdisches Leben auf dem Lande, Tübingen 1997, p. 207 

Semsek, Hans-Günter, Ägypten und Sinai: pharaonische Tempel und islamische 

Traditionen, 2007, p. 267.               
بحاث ندوة التسثيرات العربية في أ"التسثير ا سالمي في أوراء الجنيزا في ضوء قراءة مخطوطة"، ، محمد، الهوارل. 10

، 1992، جامعة عين شم ، دار الزهراء للنشر، القاهرة العبرل عبر العصور واألدباللغة العبرية والفكر الديني 
 Schechter, S., and Adler, E., "Genizah" in the Jewish Encyclopedia, Vol. 5, New ،123ص 

York und London 1901-1906, p. 612,،  2000 ירושלים ،המרוכז העברי המילון ،.א ,שושן-אבן، 
 .105' עמ

في بحث مقبول للنشر تناول الباحثان محمد القرعة ومحمود العمرات هذه الشخصيات، وتتبعا فيه أسماء هلالء . 11
هم لم يعاصروا الرسول عدا شخص يدعى عبداهلل بن سالم، أن  ، وتبين وألقابهمالحكماء المذكورين في المخطوطة 
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هتتلالء األشتتخاص قتتد تركتتوا رمتتوزا وبصتتمات فتتي بدايتتة الستتور القرآنيتتة، والمقصتتود هنتتا 
الحتتروف األولتتى التتتي نراهتتا فتتي بتتدايات بعتتض الستتور كمتتا فتتي أول ستتورة البقتترة وأول 

ن الستتتتتور، التتتتتتي اختلتتتتتف المفستتتتترون المستتتتتلمون فتتتتتي تسويلهتتتتتا ستتتتتورة متتتتتريم وأيرهتتتتتا متتتتت
. وتتتتتدعي أيضتتتتا أن هتتتتذه الحتتتتروف هتتتتي اختصتتتتارات لشتتتتيء معتتتتين تتتتتذكره 12وتفستتتتيرها

 ′ך′כالمخطوطتتتة فيمتتتا بعتتتد، وعنتتتد جمتتتع هتتتذه الحتتتروف تتشتتتكل الجملتتتة العبريتتتة ا تيتتتة: 
 : .13LeveenJوالتي ترجمها السيد  ′ע′ש′ר′ה ′ם′ל′א′ל ′ל′א′ר′ש′י ′י′מ′כ′ח ′ו′צ′ע′י

 “Thus did the wise men of Israel counsel the dumb wicked man” 

الغبتتي الشتترير" التتذل اعتمتتد علتتى متتا ورد فتتي  إستتراييلوالتتتي تعنتتي "هكتتذا وعتتظ حكمتتاء 
14، مصححا ترجمة 10:56سفر إشعيا 

Jacop Mann  الذل وضع عالمة استفهام عند
 ترجمته الجملة إلى ا نكليزية:

“In this manner did the Scholars of Israel counsel to ALM, the wicked, (?, 

or ‘in order to silence the wicked’)”  
الشتترير أو  ستتكات الشتترير(، ويبتتدو  אלם وتعنتتي فتتي العربيتتة: )هكتتذا وعتتظ اليهتتود التتت 

أن وجود إشارة االستفهام بجانتب الترجمتة ا نجليزيتة دليتل علتى عتدم معرفتته المقصتود 
                                                                                                                            

 انظر: 
Al Qara, M. und Amarat, M., “Mohammad und seine jüdische Elite, Legende oder 

Tatsache”, MARG 21, Teil 2,  (2012), pp. 1-20. 
و           ، ا يات "الم" 2005آن ، دار الفكر، القاهرة انظر: الطبرل، ابن جرير، جامع البيان عن تسويل آل القر . 12

، تفسير البغول "معالم التنزيل"، أبو محمد ،البغوى"كهيعص" و "المر" وأيرها وقارنه بكتب التفاسير األخرى مثل: 
يقية، القاهرة ، القرطبي، ابو عبداهلل، الجامع ألحكام القرآن "تفسير القرطبي"، المكتبة التوف1989دار طيبة، الرياض 

، 1998دون سنة طباعة، ابن كثير، الحافظ، تفسير القرآن العطيم، دار السالم ودار الفيحاء، الرياض دمشء 
 .2007الزحيلي، وهبة، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنه ، دار الفكر، دمشء 

Leveen, J., “Mohammad and his Jewish Companions”, JQR 16 (1925/26), pp. 399-406, p. 

399.           .13 

14 .Mann, J., “A Polemical Work against Karaite and Other Sectaries”, JQR 12 (NS), 

1921-1922, , pp. 123-150, p. 147.  
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أكثتتر دقتتة متتن ترجمتتة  J. Leveenهتتذه الجملتتة. لكننتتا نتترج  هنتتا أن تكتتون ترجمتتة  متتن
Jacop Mann  في سفر إشعيا. 10معتمدين على تفسير ا ية 
15 أدعىوقد 

Schwabe،  هذه الحروف والرموز هي مكونات في دراسة له، أن
رة متتريم " بتتسول ستتو  ′ו′צ′ע′י ′ך′כأوايتتل الستتور فتتي القتترآن، فقتتارن متتثال الحتتروف التاليتته 
بسول ستورة  "نبي"وتعني  ם'ל'אكهيعص" التي أراد بها "هكذا وعظوا"، والحروف التالية 

في أول سورة  יש، و"حكماء" وتعني חכמיوهي "حم" اختصار لكلمة  חםالبقرة "الم"، و
لتكتتتون أول ستتتورة الرعتتتد  ר אלם، و"استتتراييل" ישראל يتت  لتتتتدل علتتتى اختصتتتار لكلمتتتة

وأيرهتتتا متتتن الحتتتروف التتتتي  "النبتتتي الخطتتتس" ע'ש'ר ם'ל'אار لتتتت "المتتتر" وأراد بهتتتا اختصتتت
لتتم  Schwabe. إال أن 16HoyLandتشتتكل أوايتتل ستتور القتترآن، ووافقتته علتتى هتتذا التترأل 

يعتتط تفستتيرا للحتتروف األختترى مثتتل "طتته" فتتي أول ستتورة طتته، و"طستتم" فتتي أول ستتورة 
نريد ، لكننا وسوف نترك هذا الموضوع ألهل االختصاص من علماء التفسير الشعراء.

القتتتارئ التتتذل يتتبتتتع جميتتتع هتتتذه الحتتتروف أو الرمتتتوز، كمتتتا يتتتدعي  أن  أن نضتتتيف هنتتتا، 
كاتب المخطوطة، يجتد أن أألبهتا نتزل فتي الفتترة المكيتة، أل قبتل اتصتال النبتي صتلى 
ن وجتدت هتذه الحتروف فتي الستور  اهلل عليه وسلم بتاليهود مباشترة فتي الفتترة المدنيتة، واا

 .17ها مقابال في السور المكيةالمدنية، فإننا نجد ل

                                                 
89, –, 2 (1931), pp. 74TarbizSchwabe, M., “Mohammed's ten Jewish companions” (hebr.), 

15.p. 81.         

Hoyland, Robert G., Seeing Islam as Others Saw It: A Survey and Evaluation of Christian, 

Jewish      .16 and Zoroastrian Writings on Early Islam (Studies in Late Antiquity and 

Early Islam), Princeton New Jersey 1997, p.508. 
الحروف المقطعة، سورة البقرة، وسورة آل عمران وسورة يوسف، والحروف المقطعة في . من السور المدنية التي تبدأ ب17

سورة الرعد المدنية التي تبدأ بت "المر" وال نجد هذه البداية في أل  باستثناءهذه السور لها مشابه في السور المكية 
 سورة مكية.
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وتناولتتتت المخطوطتتتة أيضتتتا جانبتتتا متتتن عالقتتتة الرستتتول عليتتته الصتتتالة والستتتالم 
بالراهب بحيرا، الذل كان، كمتا تتدعي المخطوطتة، أحتد التذين كتبتوا القترآن للنبتي عليته 

ويتتتتتترى المستشتتتتتترء  ،18Sergiusالصتتتتتتالة والستتتتتتالم، والتتتتتتذل يعتقتتتتتتد المستشتتتتتترقون بسنتتتتتته 
19Sprenger عتنتتء ا ستتالم فتتي عصتتر الرستتول عليتته الصتتالة والستتالم مستتتندا أنتته قتتد ا

20إلتتى مخطوطتتة باللغتتة العربيتتة موجتتودة فتتي بتتاري ، وذهتتب 
Mann Jacop  إلتتى أنتته

  .בחורأو  בהירاالسم العربي "بحيرا" باألسماء العبرية  يهودل من خالل مقارنة

 
 كتتب اجخطوطوة طجغته:

ستتمه، ولعتتل تتتدوين استتمه كتتان اون إذ لتتم يتتد ؛امتتا بالنستتبة للكاتتتب فهتتو مجهتتول
ستتتيلدل إلتتتى مقتلتتته فتتتي حتتتال اكتشتتتاف أمتتتره فتتتي تلتتتك الفتتتترة، وخاصتتتة إذا كانتتتت هتتتذه 

بتتن العزيتز بتتن المعتتز، منصتتور  ،المخطوطتة قتتد كتبتت إبتتان فتتترة حكتم الحتتاكم بتسمر اهلل
التتذل حكتتم مصتتر فتتي نهايتتة القتترن العاشتتر وبدايتتة القتترن الحتتادل عشتتر؛ إذ إنتته أجبتتر 

ارتتتداء العمتتايم الستتوداء وارتتتداء متتا يميتتزهم ثتتم أجبتترهم علتتى دختتول الحمتتام اليهتتود علتتى 
. وأمتتا بالنستتبة للغتتته فيبتتدو أن العربيتتة 21بهتتا، ليفتترد لهتتم حمامتتات خاصتتة بهتتم بعتتد ذلتتك

هي لغته األم، لقدرته على كتابة نص من هذا النوع، على الرأم من وجود الكثيتر متن 
                                                 

Christian apologetics and īrā: eastern ḥRoggema, B., The legend of Sergius Ba: انظر. 18

apocalyptic in response to Islam, Leiden 2009, Lassner, J., The Middle East 

remembered: forged identities, competing narratives, contested spaces, Michigan 2000, 

p. 358, Leveen, J., “Mohammad and his Jewish Companions”, pp. 399-406, p. 401. 

في تمييز الصحابة، مكتبة مصر،  اإلصابةذكره ابن حجر في اإلصابة باسم جرجيس، انظر: العسقالني ابن حجر، 

 .232-230، ص 1الفاهرة دون سنة الطباعة، ج 
19             .            Sprenger, A., Das Leben und die Lehre des Mohammad, Bd. 1, 

Berlin 1861, p. 46 
20.                                         A Polemical Work Against Karaite And Other Mann, J., “

Sectaries”, p. 129. 
 .435، ص 11، ل 2006. الذهبي، شم  الدين، سير اعالم النبالء، دار الحديث،  القاهرة 21
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. ولعتل اختيتار الكاتتب العربيتة اليهوديتة لغتة األخطاء اللغوية التتي سنشتير إلتى بعضتها
 : ا تيةلهذه المخطوطة يعود إلى واحد من االحتماالت 

ربما يكون الكاتتب قتد اختتار بعنايتة هتذه اللغتة لكتابتة مخطوطتته؛ كتي  .1
 ال يستطيع المسلمون قراءتها؛ لعلمه أن  ما هو مكتوب سيثير سخطهم عليه

العربيتتتة نطقتتتتا وال يجيتتتتدها  ولعتتتل الستتتتبب يعتتتتود إلتتتى أن المللتتتتف يجيتتتتد .2
لكتابتتتة  علتتتى التتترأم متتتن إتقانتتتهحتتتال الكثيتتتر متتتن اليهتتتود آنتتتذاك،  حالتتته ،كتابتتتة

 الحروف العبرية 

وربمتتتا كتتتان الكاتتتتب يجيتتتد العربيتتتة نطقتتتا وكتابتتتة، لكنتتته اختتتتار العربيتتتة  .3
اليهوديتتة لختتط مخطوطتتته كتتون هتتذا التتنص، فتتي األصتتل، موجهتتا التتى اليهتتود 

يتتة نطقتتا وال يتقنونهتتا كتابتتة، متتع إتقتتانهم ألساستتيات التتذين كتتانوا يتقنتتون العرب
القتتتتراءة والكتابتتتتة بحتتتتروف تتتتتوراتهم، كونهتتتتا كانتتتتت لغتتتتة الصتتتتالة والتتتتتعلم فتتتتي 

 المدار  الدينية اليهودية آنذاك.
وبجانتتب اللغتتة العربيتتة اليهوديتتة، ذكتتر المللتتف فتتي المخطوطتتة بعتتض الكلمتتات 

اللغتتتة العبريتتتة، فستتترد متتتثال عبتتتارة واالختصتتتارات العبريتتتة، وذلتتتك ربمتتتا ليظهتتتر معرفتتتته ب
أمم العالم"،  وتخبط في بعض الكلمات، فذكر مثال الكلمتة " التي تعني: העולם אמות

وذكرها  'הנקרو 'הנקو' הנمختصرة بعدة أشكال منها  بمعنى "المدعو" הנקראالعبرية 
بعتض . كمتا أنته لتم يتبتع نظامتا ثابتتا لتمييتز كتابتة הנקראمرة أخرى بصتورتها الكاملتة 

مترة  ד, و بتت ׁ גצׁ בمترة كمتا فتي كلمتة  צׁ الحروف, فنجتده يعتوض الضتاد العربيتة بتت 
.  وتظهتر لنتا المخطوطتة عتدم معرفتة المللتف بتالقرآن אלמׁ גדובكما في كلمتة  أخرى
إذ يتحدث عن سورة سماها "السورة الوسطى" ويدعي وجود آية في هتذه الستورة  ؛الكريم

إليه كل شيء"  ،يز الجبار القاهر الغفار الولي الخالءهي: "بسم اهلل العلي العظيم العز 



 2016،رابعال ،العددالثامن عشرإربد للبحوث والدراسات،المجلد  ..د.العمرات د.طالفحة د.القرعة                 أحد خطوطوت  اجنيية 

66 

 

علمتتتتا بسنتتتته ال وجتتتتود لمثتتتتل هتتتتذه الستتتتورة وال لمثتتتتل هتتتتذه ا يتتتتة فتتتتي القتتتترآن الكتتتتريم علتتتتى 
 ا طالء. 

 

 جلخطوطوة: J. Leveenدراسة 
إن المخطوطتتتة التتتتي سنعرضتتتها فتتتي هتتتذه الدراستتتة قتتتد نشتتترها وترجمهتتتا وعلتتتء 

وقتتتد تتتتم اكتشتتتافها فتتتي مصتتتر فتتتي بدايتتتة القتتترن  J. Leveenعليهتتتا باالنجليزيتتتة الستتتيد 
، وهتي موجتودة ا ن فتي 2541تحت الترقم  Adlerالمنصرم، ودخلت في كتالول السيد 

، وتعتتذر علينتتا مشتتاهدتها بتتالعين، 22متحتتف فتتي نيويتتورك بالواليتتات المتحتتدة االمريكيتتة
عمتتل ) مفبركتتةهتتا أن  ، التتذل أكتتد J. Leveenلتتذلك ستتوف ننقلهتتا كمتتا وردت عنتتد الستتيد 

فتتتتي ترجمتتتتته  J. Leveenضتتتتد المستتتتلمين، ورأتتتتم الجهتتتتد التتتتذل بذلتتتته الستتتتيد  مغتتتترض(
للمخطوطة، فإن هناك بعض األمور التتي تجتدر ا شتارة إليهتا والتتي قتد تكتون ستقطت 

ف ء  با شارةوسنكتفي  ،العربيةباللغة  دراية إما سهوا أو عن أير إلى بعضها، فمثال: وب
 חפץ" األخيتتراردة فتتي المخطوطتتة باستتتثناء االستتم الكاتتتب فتتي نقتتل أستتماء الحكمتتاء التتو 

-Hephes called Jar al: "ا تتتيحيتتث نقلتته علتتى النحتتو " אלנבי גאריה צפיה אבי

nabi"" حفتتتص". ويبتتتدو أن نقلتتته لهتتتذا   חפץ  جاريتتتة" لقبتتتا لتتتت" גאריה ، معتبتتترا كلمتتتة  
تستعة الستابقة، ال األستماءاالسم بهذه الطريقة يرجع إلى أنه قد اعتمد علتى كيفيتة ورود 

إذ إنهتتتا كانتتتت متبوعتتتة جميعهتتتا بكلمتتتتة  ؛التتتتي وردت فتتتي المخطوطتتتة قبتتتل هتتتذا االستتتتم
وهتتذا يعنتتي بالعربيتتة "المتتدعو" أو "الملقتتب"، أيتتر أن  calledالتتتي ترجمهتتا بتتت " הנקרא"

االسم األخير قد خال من هذه الكلمة أو من اختصارها. وبرر ذلك بوجتود عالمتة المتد 
كلمتة جاريتة فتي نتص المخطوطتة، التتي تشتير، فتي رأيته، إلتتى  فتي הفتوء حترف الهتاء 

                                                 
22.                                                                          Leveen, J., “Mohammad and his Jewish 

Companions”, p. 401. 
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ن سلمنا بإدعايته وجوب حذف صورة الملنث واعتماد المذكر من هذه الكلمة.  لكننا، واا
إلى ذلك  J. Leveenن المذكر من كلمة جارية هو جارل ولي  جار كما اشار إهذا، ف

ه أن تالحتظ . ومتن المن يقتول: "حفتص ابتي صتفية جاريتة النبتي"أفي ترجمته، والصواب 
 . 23لى اسم صفية الوارد في النص األصلي في المخطوطةإلم يتطرء نهاييا 

 סמעתם אן כדלךعنتد ترجمتته للجملتة التاليتة: " אטעתםحتذف كلمتة نته أكما 
 Suchإذ ترجمها إلى االنجليزية على النحو االتي: " " דלך תואב לכם כאן ואטעתם

will be your reward, if ye listen."  :والصتواب ان يقتول ،“Such will be your 

reward, if ye listen and obey”.  علما بسن لفظتي السمع والطاعة أالبتا متا تتالزمتان
ومثالنا الثالتث واألخيتر هتو  (.46:4و  285:2كما ورد في القران الكريم ) ،في العربية

نجليزيتتتتة علتتتتى  " إلتتتتى اאלכפאר עלי מלהכה גהנם שיחأنتتتته قتتتتام بترجمتتتتة الجملتتتتة: "
، وبتذلك ”the old man in Hell makes it hot for the unbelievers“: ا تتيالنحتو 

في هذه الجملة كلمة عربية بمعنى "شيخ" علما بسن هذه الكلمتة كلمتة  שיחاعتبر كلمة 
 אחדعبريتتتة األصتتتل وتعنتتتي "حفتتترة" حيتتتث وردت فتتتي المشتتتنا بهتتتذا المعنتتتى كمتتتا فتتتي: "

 (، بمعنى: "الذل يحفر بيرا وحفرة ومغارة".5: 5 )بابا قاما "ומערה ושיח בור החופר
كمتتا ستتنتناول أهتتم إلتتى بعتتض القضتتايا اللغويتتة،  ستتتقوم هتتذه الدراستتة با شتتارةو 

خصايص اللغة العربية اليهودية من خالل عرض كل حرف عبرل من هتذه اللغتة ومتا 
دة القتتايمين علتتى يقابلتته بالعربيتتة حتتتى يتستتنى للقتتارئ العربتتي قتتراءة المخطوطتتة ومستتاع

ننقل نتص المخطوطتة متن العربيتة هذه الدراسة مستقبال في أمور قد تختتلط علتيهم. وست

                                                 
كما يدعي  اوليس حفص حيي بن أخطبهو  أباهاوان  ،. علما ان صفية سبيت في خيبر وتزوجها الرسول بعد ذلك23

، بد الحفيظ الشلبيمصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبن هشام، تحقيق االمخطوطة، انظر: ابن هشام، سيرة صاحب 

 .331، ص 2، ج م 1955 -هـ 1375الطبعة: الثانية، وأوالده بمصر،  مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
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وبترجمتتة العبتتارات العبريتتة فيهتتا إلتتى العربيتتة، وفتتي  استتطر العربيتتة ستتطرا  إلتتىاليهوديتتة 
 العربية بتصرف. إلىنهاية الدراسة سنقوم بنقل نص المخطوطة 

 

 اجاضتيت اجلغطية:
لتى بعتض القضتايا اللغويتة الخاصتة بتالنص، وال ننستى أن هتتذا تجتدر ا شتارة إ

النص المكتوب بحروف عبرية هو نص عربي في األستا ، وبالتتالي فتإن بإمكاننتا أن 
ننظر في بعض القضايا اللغوية فيه، محتكمين إلى قواعد اللغتة العربيتة، مقترين بشتكل 

ربيتتة، ولعتتل األمثلتتة مستتبء أنتته نتتص ال يصتتل إلتتى مستتتوى راء  متتن مستتتويات اللغتتة الع
 على ذلك كثيرة، وسنكتفي بذكر بعضها.

 أواًل، استخدام حروف الجر: 
ء المتكتتررة فتتي لعتتل متتا يلفتتت االنتبتتاه فتتي هتتذا التتنص علتتى قصتتره، هتتو األخطتتا

فالعربيتة وان كانتت تبتتتي  للنتاطقين بهتا استتخدام بعتض حتروف  ؛استخدام حتروف الجتر
تتترك ذلتك عشتواييًا، بتل اعتمتدت النصتوص الجر في موضع بعضتها ا ختر، فإنهتا لتم 

الفصتتتتيحة والشتتتتواهد فتتتتي إثبتتتتات هتتتتذه الظتتتتاهرة، وتكفتتتتي نظتتتترة ستتتتريعة فتتتتي كتتتتتب اللغتتتتة 
 المختصة ألخذ فكرة عن هذه الظاهرة.

بمعنتى "عتن"، كمتا فتي قولته تعتالى: "فويتل  24فمثاًل، يمكن استعمال حرف الجر " متن"
علتى، كمتا فتي قولته تعتالى: "ونصترناه  (، وبمعنى22:39للقاسية قلوبهم من ذكر اهلل" )

(، وبمعنتتتتتى البتتتتتاء كقولتتتتته تعتتتتتالى: "ينظتتتتترون متتتتتن طتتتتترف خفتتتتتي" 77: 21متتتتتن القتتتتتوم" )
(45:42.) 

                                                 
انظر المرادل، حسن بن القاسم، الجنى الداني في حروف المعاني، ملسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة  24

 .318- 314، ص 1976الموصل 
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 27بمعنى الالم كقوله تعالى: "واألمتر إليتك" ) 25كما يمكن استعمال حرف الجر "إلى"
 ( وبمعنى "في" كقول النابغة:33:

 26طلي به القار أجربإلى النا  م  فال تتركن تي بالوعيد كسنني 
 وبمعنى "من" كقول ابن أحمر:

أيسقى فال  يرول إلي  ابن أحمر  تقول وقد عاليت بالكور فوقها 
27 

 وأيرها من االستعماالت التي تثبتها كتب النحو العربي واألدوات.
لكننا إذا نظرنتا فتي نصتنا نجتد أنته يستتعمل حتروف الجتر فتي أيتر وجههتا، إذ 

أصتحاب محمتد إلحتاء إلتى كتتاب التتاريخ" فاستتعمل المصتدر  يبدأ كالمه بقولته: "قصتة
إذ تتتتذكر المعتتتاجم أن الفعتتتل  ؛"إلحتتتاء" متتتع حتتترف الجتتتر  "إلتتتى" وهتتتذا استتتتعمال ختتتاط 

يستتتخدم متعتتديًا بنفستته؛ فنقتتول: "ألحتتء فتتالن  فالنتتًا"، أو بحتترف الجتتر البتتاء؛  28"ألحتتء" 
 فنقول "ألحقه به".

لتى الحجتاز متن ستبب اا عاء و صتن إلتىرتفتع ويقول المللف فتي مكتان آختر: "... وكيتف ا
الراهتتتب"، وهنتتتا، أيضتتتا، استتتتعمال لحتتترف الجتتتر "متتتن" فتتتي أيتتتر موضتتتعه؛ واألصتتتل أن 

ننتتتا نجتتتد فتتتي كتتتتب النحتتتو وكتتتتب أن متتتن معتتتاني البتتتاء التعليتتتل، ومتتتع يقتتتول: "بستتتبب" أل
إذ إن   ؛29حروف المعاني أن  حرفي الجر "من" والباء، يستعمل كل منهما مكتان ا ختر

ني الباء موافقة "من"، ومن معاني "من" موافقة الباء؛ ولكن لي  بمعنى التعليل من معا
 والسبب.

                                                 
 .376 -373الداني في حروف المعاني، ص  انظر المرادل، الجنى 25

 .78، ص  1968النابغة الذبياني، الديوان، دار الفكر  26

 .79ص  1، ل1985انظر ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، دار الفكر، بيروت، الطبعة السادسة  27
 ، مادة " لحء".2005انظر ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت  28
 .318، ص 106لمرادل، الجنى الداني في حروف المعاني، ص انظر ا 29
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 ثانيًا، مطابقة الفعل والفاعل في العدد:
النحتتتو أن متتذهب جمهتتتور العتترب أنتتته إذا أستتند الفعتتتل إلتتى استتتم  30تتتذكر كتتتب

المثنى والجمتع؛ فيكتون ظاهر مثنى أو مجموع، وجب تجريده من أل عالمة تدل على 
ستتند إلتتى استتم ظتتاهر مفتترد؛ إذ نقتتول قتتام الرجتتل وقتتام التترجالن وقتتام الرجتتال. أكحالتته إذا 

، أن الفعتتل إذا استتند إلتتى 31لكتتن متتذهب طايفتتة متتن العتترب، وهتتم بنتتو الحتتارث بتتن كعتتب
ظتتاهر، مثنتتى أو مجمتتوع، أبتتتي فيتته بعالمتتة تتتدل علتتى التثنيتتة والجمتتع؛ إذ يقولتتون: قتتام 

ال. وقد عرفت هذه اللغة في كتب النحو بلغة "أكلوني الرجل وقاما الرجالن وقاموا الرج
. وقد جاء الكثير من النصوص الفصيحة على هذه اللغة، نذكر منها قولته 32البراأيث"

 (، ومنها أيضا قول الفرزدء:3:21تعالى "وأسروا النجوى الذين ظلموا" )
 33بحوران َيْعتِصرن السليط أقاِرببتهْ    أبوه وأمه  ولكن ديافي

 .34عدد كبير من الشواهد، التي نجدها في كتب النحو، على هذه اللغة إلىإضافة 
إذ يقتتتول  ؛وقتتتد وردت بعتتتض التراكيتتتب فتتتي هتتتذه المخطوطتتتة، علتتتى هتتتذه اللغتتتة

المللف: "قالوا هلالء األحبار..." وال نظن أن المللف مطلع على هذه اللغة بنصوصها 
نتته أكمتتا ال نظتتن ر العربتتي، المختلفتتة متتن القتترآن  الكتتريم ومتتن الحتتديث الشتتريف والشتتع

مطلع على هذه المسسلة عن طريء ثقافة واسعة في النحو العربي واللغات المذكورة فتي 
كتب النحو، لكننا نرج  أن يكون هتذا االستتعمال التذل ذكرنتاه، متن قبيتل متا هتو شتايع 

                                                 
-389، ص 1، ل1990انظر ابن عقيل، شرض ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار الخير، بيروت، الطبعة األولى،  30

394. 

 .390، ص1انظر ابن عقيل، شرض ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ل 31

 .41، ص2، ل1988اهرة، الطبعة الثالثة، انظر سيبوية، الكتاب، مكتبة الخانجي الق 32

 .40، ص2. وانظر سيبوية، ل37، ص1996الفرزدء، الديوان، ملسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت،  33

 .392 – 390، ص  1انظر ابن عقيل، ل 34
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فتتي العاميتتات العربيتتة المعاصتترة؛ فهتتذه العاميتتات تكتتاد تطتتابء بتتين الفعتتل والفاعتتل فتتي 
 إذ تقول : " قاموا األوالد" و"قامن البنات". ؛يع األقوالجم

 ثالثًا، جمع "ساذل" على "أساذل":
جاء في نص المخطوطتة استتعمال "أستاذل" جمعتا للوصتف "ستاذل" وهتذا يتدل 
علتتى عتتدم معرفتتة بنظتتام العربيتتة فتتي الجمتتع، إذ إن األصتتل أن الصتتفات ال تبتكس تتتر، بتتل 

يمنتع أن نظتام العربيتة يستم  بمخالفتة هتذا األصتل،  ، لكن هتذا ال35تجمع بالواو والنون
ستراباذل: "اعلتم أن الغالتب فتي فاعتل الوصتف سم الفاعل على "فبتع تل"، قال ا فيبتجمع ا

تيتتت ب، ونتتز ل ..." "فبعَّتتل"، كشبتهتتت د، وأب
وبتتذلك فتتان جمتتع "ستتاذل" ستتيكون "سبتتتذ ل" ولتتي   36

 أساذل.

 

 تجعربية اجيهطدية:قتئخة حرطف اجلغة اجعربية طخت ياتبلهت ب

ولكتتتي يتتتتمكن القتتتارئ العربتتتي متتتن قتتتراءة المخطوطتتتة بنصتتتها األصتتتلي وبحروفهتتتا 
اليهوديتتتة واالستشتتتهاد بالعربيتتتة العبريتتتة نقتتتد م قايمتتتة حتتتروف اللغتتتة العربيتتتة ومتتتا يقابلهتتتا 

 :كما هو مبي ن أدناه ،بمثال
 
 

 

 الحرف العربي  الحرف العبرل مثال

 أ -ا  א   سسل סאל -  يبقال יקאל

                                                 
 .116، ص 2، ل 1982ستراباذل، شرض شافية ابن الحاجب، دار الكتب العلمية، بيروت انظر ا  35

 .155، ص 2ل، شرض شافية ابن الحاجب، لستراباذا   36
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 ب ב   كتاب כתאב

 ت   ה – ת   قصة קצה –  حتى  חתי

 ث ת   ثواب תואב

 ل ׁ ג - ג   جاء ׁ גא –  جبل  גבל

 ض ח   األحبار אלאחבאר

 خ ך - כ   التسريخ אלתאריך –   الخالء אלכאלק

 د ד   الحديث אלחדית

 ذ ז - ד   -  ד   يبذكر יזכר –   هذه הד   ה -   هذا הדא

 ر ר سورة  ال אלסורה

 ز ז   الحجاز אלחגאז

   ס   سبيل סביל

 ش ׁש   المشركين אלמׁשרכין

 ص  צ   يصيب יציב

  الضالين   אלצאלין –  أضب  ׁ גצׁ ב
   المغضوب אלמׁ גדוב –

 ض ד -– צ – צׁ 

 ط ט   وأطعتم ואטעתם

 ظ טׁ  - ט نظرواا   טׁ רו אנ -  العظيم  אלעטים

رتفعا   ארתפע  ع ע 
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 غ ׁ ג - ג   الغف ار אלׁ גפאר –فلين   أا גאפלין

 ف ף – פ   كيف כיף –   الكافرين אלכאפרין

 ء ק   الخالء אלכאלק

 ك כ   كتاب כתאב

 ل ל   الذل אלדי

 م ם - מ   سالم סלאם –  عمود  עמוד

 ن ן – נ   كان כאן –  الجنة  אלגנה

 ه  ה   له לה

 و ו   الوسطى אלוסטי

 ل י   شفيع ׁשפיע

 ى י   الوسطى סטיאלו

 يت י   ليال לילא

 ل ו   الملمنات אלמומנאת

 ة ת - ה   صالة צלאת –   قصة קצה

 
 
 

 :Leveenكخت أطردرت  يص اجخطوطوة خياطاًل اجى اجعربية
Recto 
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 .אלתאריך כתאב אלי אלחאק. מחמד אצחאב קצה. 1
 التاريخ.  كتاب  قصة أصحاب محمد. إلحاء إلى    

  גבל לה יקאל אלגוסי סורעא מוצע פי כאן אלדי מחמד צהק כתאב הדא. 2
 يقال له جبل   37كان في موضع سرعا الجوسي الذل     هذا كتاب قصة محمد    
 סבב מן אלחגאז ואלי צנעא[ י]אל ארתפע חתי אמרה כאן וכיף אלחדית. 3
لى الحجاز من سبب    إلى  ارتفع  حتى   الحديث وكيف كان  أمره    صنعاء واا
 אׁ ג ומן שמס אל עלאמה לה יקאל עמוד עלי בלקין פי כאן אלדי אלראהב. 4

 الشم  ومن جاء   عالمة له   على عمود يقال  38بلقين في   الراهب الذل كان    
  ורכבו ′כת לה ו..והנ אמרה לה דכרו אליה צארו אלדין אלאחבאר מן. 5

 وركبوا  39..و له كتنوه  ذكروا له أمره صاروا إليه   الذين   من األحبار    
 ′ו′צ′ע′י ′ך′כ וכתבו ורכבו אסמהם קראנה מן סורה אול פי וכתבו. 6
  ′י′מ′כ′ח
  ركذا طعظ   حكختء" وركبوا وكتبوا  اسمهم   من قرآنه هوكتبوا في أول سور   
.. ל ר′ו′ואר יפהם לא חתי משוש מסתור ′ע′ש′ר′ה ′ם′ל′א′ל ′ל′א′ר′ש′י. 7

 כמא
ل..    طخلعطن مستور مشوش حتى ال يفهم      "اجطوأ     جليب       إسرائيل   
 كما

                                                 
 Leveen, J., “Mohammad andالمكان "جوسية" قرب حمص في سوريا، انظر:  هو. قد يكون المقصود هنا  37

his Jewish Companions”, p. 401   ،ص 2، ل2008دار احياء التراث العربي، بيروت ياقوت، والحمول ،
92. 

ا، لكنه ذكرها في معرض حديثه عن "ضاحك" فقال: ارض بلقين في الشام، . لم يذكرها الحمول في باب خاص به38
 ، مادة "ضاحك".البلدانمعجم  ياقوت، الحمول،انظر: 

 ".כתאבقد يكون المقصود بهذا االختصار كلمة كتاب" .39
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  ואלראהב. העולם אמות מן לאחד דלך יפהם למן אלאחבאר האולו קאלו. 8
 . والراهب اجعتجم    أخم  خنألحد   ذلك   لمن يفهم     األحبار   قالوا هلالء   
 ברהםא. אליה גאו 40אלדי אלאחבאר הם והאולו יזכר לא בחירא יקאל. 9
  ′קרהנ
 اجخدعطأبراهام    الذل جاءوا إليه.   األحبار   هم يبذكر وهلالء    يقال بحيرا ال    
 . אלשהיד עומר ′הנ יעקב. אלסלם עבד ′קהנ אבשלום. אלאחבאר כעב. 10

 عمر الشهيد.  اجخدعطيعقوب  السالم.  عبد اجخدعطكعب األحبار. أبشالوم      
  אלגנה פי אלטאיר ′הנק האנטוכי עקיבה. אלגנה אלי אלמנהזם ′הנק יוחנן. 11

  في  41ريالط اجخدعطنطوخي األ بهيعق. ةالمنهزم إلى الجن اجخدعطيوحنان      
 الجنة.

  שמעיה. אלנבי חב פי אלמקתול ′הנק יפתח. אלעצא צאחב ′הנק אליעזר. 12
 شمعيا  المقتول في حب النبي.  اجخدعط  صاحب العصا. يفت اجخدعطاليعيزر       

. אללה סביל פי אלמקתול ′הנק ברוך. אלבית אלי אלנבי מורד הנקרא. 13
  עשאל
 اهلل.   سبيل  المقتول في اجخدعطباروخ  البيت.  آل      د النبيامر  اجخدعط    
 اييل سع

 אלדין ′אלי הם האולו. אלנבי גאריה צפיה אבי חפץ. אלנבי כתן ′הנק. 14
 ואׁ ג

                                                 
 Leveen, J., “Mohammad and his Jewish، انظر: ןאלדיان تكون  . يبدو أن النون ساقطة، واألصح40

Companions”, p. 402. 
 ,.Mohammad “Al Qara, M. und Amarat, Mالطير"، انظر:  الطاير" و"" :. يمكن قراءتها على نحوين 41

und seine jüdische Elite…”, p. 12.  
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الذين  42هلالء هم  إلي  صفية جارية النبي. يفص أبختن النبي. ح اجخدعط     
 جاءوا

 וכתבו קראן לה ועמלו שי ישראל יציב לילא ידיה עלי ואסלמו אליה. 15
  ורכבו
 عملوا له قرآن وكتبوا وركبواو ليال يبصيب إسراييل شيء   إليه وأسلموا على يديه    
  אלסורה פי ווכתב. לאלאסאדג מוקע גיר מן סורה פי ואחד כל אסמאהם. 16

 للساذل. وكتبوا في السورة   في سورة من جير موقع هم كل واحد ءأسما     
 בסם .′ע′ש′ר′ה ′ם′ל′א′ל ′ל′א′ר′ש′י ′י′מ′כ′ח ו′צ′ע′י ′ך′כ אלוסטי. 17

  אללה
 اهلل   بسم . "ركذا طعظ   حكختء    اسرائيل    جليب      اجطوأ"الوسطى        

 אליה אלכאלק אלולי אלׁ גפאר אלקהאר אלגבאר אלעזיז אלעטים אלעלי. 18
 إليه  الخالء   الولي   الغفار    القهار    الجبار  العزيز  العظيم     العلي     

 .שי כל. 19
 كل شيء.     

Verso 
 ′א′ה′ת′א′י′ה  הד  וה

 هييتها    وهذه 
 מנקול
 منقول

 .′אלסל עליה ול[ס]אלר אלנבי אכתאר אלדי ללה עין[מ]סא כונו  ′כ
 .'عليه السل الرسول  النبي    ختار ا  الذل    ك  كونوا سامعين هلل 

 .43ואלעי. דלך תואב לכם כאן ואטעתם סמעתם אן כדלך  ′ך
                                                 

 . يبدو اختصارا لشيء في نفس الكاتب.42
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 .عيوال ثواب ذلك.  لكم  وأطعتم كان   كذلك إن سمعتم  ك  
 .′אלסל אהל ואנטׁ רו תקרבו אלכפר פי מנהמכון אלתוחיד ען גאפלין יא  ′י

 .'وانظروا أهل السل   تقربوا  منهمكون في الكفر   ن التوحيد ل  يا أافلين ع
 .וסכטה אללה ׁ גצׁ ב אלכאפרין עלי  ′ע

 وسخطه. اهلل   ع  على الكافرين أضب
 .ואלמומנאת אלמומין תכלץ אלרסול צלאת  ′צ

 والمومنات. ص  صالة الرسول تخلص المومين 

 .אלחסאב פי וקוף אל יום וחגאב סתר באללה אלמשרכין ובין וביננא  ′ו
 في الحساب. الوقوف  ستر وحجاب يوم    باهلل   المشركين   و  وبيننا وبين

 .אלתובה אלי אלרׁ גוע אלכפאר חילה  ′ח
 التوبة.   إلى    الكفار الرجوع  ض  حيلة 

 .אלנאר מן אלכלאץ הו צלת או אלרסול כלאם  ′כ
 النار.  الخالص من ته أو صال  الرسول   ك  كالم

 .אלשהוד מסירה אלבית אלי מרגוע  ′מ
 الشهود. مسيرة    البيت  ىإل  م  مرجوع

 .44אלמהר אלי אלראגעין מן תקבל יאלה יאלה  ′י

                                                                                                                            

ن الكلمة المذكورة في النص تحديد المقصود بهذه الكلمة، وقد حرنا نحن فيها، لك j. Leveen. لم يستطع السيد 43
 עם, הקדוש הזהר מספר ומשלים מעשיות לקט, ברראשית הזהר מעשיות ספרانظر:  ،وردت في كتاب الزوهر

' עמ, ז"תשמ  ירושלים, הכתב תכון', א חלק, בצרי יוסף ר"ב שלום דוד וערך לקטתרגום, הקודש ללשון תרגום
ولكننا نرج  أن يكون المقصود من الكلمة الواردة في نصنا "العاقبة"  وال ندرل ان كان هناك عالقة بين الكلمتين .קטו

 .(128:7" )كما وردت في القرآن:"والعاقبة للمتقينأل النهاية 
 ؛ وبناء على ذلك تكون الكلمة هي: المهد." רو  ד من الممكن أن يكون قد حدث لب  بين حرفي" .44
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 .رالمه إلى    من الراجعين تقبل   ل  يا اهلل يا اهلل
 .אלחיר פאעלי לכל מתשפעי אלקיאמה יום יכונו  ′י

 ير.الخ  متشفعي لكل فاعلي    ل  يكونوا يوم القيامة 
 .כפאר יא אלנאר אלי רגועא אללה לאוליא סלאם סלאם סאל  ′ס

 كفار.  يا النار   رجوعا إلى  اهلل   ألولياء   سالم  سالم  ل ا   س
 .אללה לענה מן מלעון לענכם קד אללה  ′אל
 اهلل.  من لعنه  لعنكم ملعون   قد     اهلل   ال  

 .עליהם אלמׁ גדוב פי שפאעה לא  ′ל
 المغضوب عليهم.  اعة في شف   ل  ال 

 .שפיע אלנבי. לילתקאר גהנם אלי מבעותין אלצׁ אלין  ′א
 النبي شفيع.   .45ارليلتق   مبعوثين إلى جهنم    ا  الضالين 

 .ׁ גפרא דנובהם כל מן ללמדנבין  ′ל
 ذنوبهم أفرا.  من كل   ل  للمذنبين

 .גאהלא תכון כאפר יא לך מא  ′מ
 جاهال. كافر تكون  لك يا     م  ما

 . יאמנון אלנבי בתורבת הונא  ′ה
 النبي يلمنون.   بتربة  هنا    ه  
 .אלעבאד עלי סאבקה רבך 46רבת  ′ר

 العباد.  سابقة على   ربكربة   ر  
                                                 

 ..ليلتقوا :على هذا فإن المقصود هنا على األرج ، و  "וو  רمن الممكن أن يكون قد حدث لب  بين حرفي" 45
ة ربك سابقة على عظم"؛ وهكذا يصب  معناها:  اوعظيم كبير" وتعني רבה"آرامية يبدو أن هذه الكلمة المستخدمة هي كلمة  46

 .هي األقربالعباد"، 
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 .אלכפאר עלי 47מלהכה גהנם שיח  ′ש
 ر.االكف  ملهكة على   ش  حفرة جهنم

  אלנהאר פי עליה אלצלאה ללרסול סאמע אללה עביד מן עאבד כל עלי  ′ע
 النهار   عليه في الصالة   للرسول  سامع    اهلل    من عبيد ع  على كل عابد 

 ללכפאר אהואל הוד. אלבקרה סורה פי מוצופין איצׁ א והם  גמדאד
 للكفار   أهوال   هود  أمداد وهم أيضا موصوفين في سورة البقرة.

 ...ולמומנאת ללמומנין
 للمومنين والمومنات... . 
 

 
 اجخطوطو بتصرف:يص 

Recto 
 التاريخ. قصة أصحاب محمد، إلحاء بكتاب هذه
كتتتان مستتترعا فتتتي موضتتتع فتتتي  التتتذل  [عليتتته الصتتتالة والستتتالم] هتتتذا ستتترد لقصتتتة محمتتتد

الجوستتتية، يقتتتال لتتته جبتتتل الحتتتديث، وكيتتتف ذاع صتتتيته حتتتتى وصتتتل صتتتنعاء والحجتتتاز؛ 
م ، واألحبتار لته عالمتة الشت بلقتين عنتد عمتود يقتال في  الراهب الذل كان بسبب ذلك

ة منته أستماءهم. وركبتوا لته قرآنتا وكتبتوا فتي أول ستور  ذكروا لته أمتره،و  ساروا إليه  الذين
هكتتتذا وعتتتظ حكمتتتاء إستتتراييل للنبتتتي الخطتتتس"، وقتتتد كتبتتتوا ذلتتتك بصتتتورة وكتتتان متتتا كتبتتتوه: "

مشوشة وأير واضحة حتى ال يبفهم. ملعتون، كمتا قتال هتلالء األحبتار، كتل متن يحتاول 
بحيترا ال يتترد ذكتره، وهتذه أستماء األحبتتار التذل يتدعى والراهتتب اليهتود. إفهتام ذلتك لغيتر 

الذين جاءوا إليه: أبراهتام المتدعو كعتب األحبتار، ابشتالوم المتدعو عبتد الستالم، يعقتوب 
                                                 

 .ار.كة على الكفجهنم مهل حفرة, وهكذا يصب  معناها: "מהלכה" من الممكن أن تكون "מלהכהكلمة"  47
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 المتتدعونطتتوخي األ بتتهيعق، ةالمنهتتزم إلتتى الجنتت المتتدعوعمتتر الشتتهيد، يوحنتتان  المتتدعو
المقتتتول فتتي حتتب  المتتدعو اضصتتا، يفتتتصتتاحب الع المتتدعوالجنتتة، اليعيتتزر  ر فتتييتتالط

 اهلل، ستتتبيل المقتتتتول فتتتي المتتتدعوبتتتاروخ  البيتتتت، آلد النبتتتي امتتتر  المتتتدعو شتتتمعيا النبتتتي، 
لالء هم الذين جاءوا إلى صفية جارية النبي. ه وختن النبي، حفص أب المدعو اييلسع

وا ستتتتلموا علتتتتى يديتتتته؛ لتتتتيال يصتتتتيب بنتتتتي إستتتتراييل شتتتتييا، وألفتتتتوا لتتتته قرآنتتتتا وكتبتتتتأالنبتتتتي و 
هكتذا الوستطى السورة  من جير موقع للسذل. وكتبوا في -كل اسم في سورة -أسماءهم

 الغفتار القهتار العظتيم العزيتز الجبتار العلتي اهلل ، بستموعظ حكماء إسراييل للنبي الخطس
 كل شيء. الخالء إليه الولي

 
Verso 

 وهذا تفسيرها
 منقول

 يه السالم.عل الرسول ختار النبياك:  كونوا سامعين هلل الذل 
 ذلك. ثوابلكم  وأطعتم كان كذلك إن سمعتم ك:  

 تقربوا وانظروا أهل السالم منهمكين في الكفر ل:  يا أافلين عن التوحيد
 وسخطه اهلل  ع: على الكافرين أضب

 والملمنات. ص:  صالة الرسول تخلص الملمنين 

 بفي الحسا الوقوف المشركين باهلل ستر وحجاب يوم و: وبيننا وبين
 الكفار الرجوع إلى التوبة ض: حيلة

 خالص من النار. تهأو صال ك: كالم الرسول
 الشهود. مسيرة  )الكعبة( البيتى م:  مرجوع إل

 من الراجعين إليك تقبل  ل:  يا اهلل يا اهلل
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 الخير متشفعا لفاعلي ل:  يكون )الرسول( يوم القيامة
 كفار اي النار ألولياء اهلل، رجوعا إلى السالمل س : س
 اهلل لعنكم، ملعون من لعنه قد اهلل ال:

 ل: ال شفاعة في المغضوب عليهم
 والنبي شفيع .ا: الضالون مبعوثون ليلتقوا في جهنم
 ل: للمذنبين لتبغفر لهم كل ذنوبهم
 م: ما بك يا كافر تكون جاهال

 النبي يلمنون بتربة هنا ه:
 ربك سابقة على العبادعظمة ر: 

 ر.اللكف ش: حفرة جهنم مهلكة
 النهار عليه الصالة في من عبيد اهلل سامعا للرسول ع: على كل عابد

 لكفارا أهوال )؟( وهم أيضا موصوفون في سورة البقرة. 
 للملمنين والملمنات... .
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 تجليات الفنون اإلسالمية في أعمال الفنان الجرافيكي والتشكيلي العربي المعاصر

 26/3/2013تاريخ القبول:      22/8/2012تاريخ االستالم: 
 

 )*( د. إحسان الرباعي 
 

 
 صالملخ

على أداء الفنان الجرافيكي والتشكيلي العربي المعاصر  الفنون اإلسالمية لها  تأثير   
تميز به هذه الفنون من أسس وقواعد تتواءم مع التصميم واإلبداع الفني وذلك لما ت

المعاصر، تلك أألسس والقواعد التي سمتها البحث عن كوامن األشياء ومواطنها، ومن 
ثم محاولة الكشف عن جوهر عناصرها، ورغم تعدد الصيغ والتكوينات التي تتألف 

عالقات جمالية العناصر التي تؤلف  العالقات المتوافدة بينفإن منها هذه الفنون، 
 أكسبتها سمة الفن المطلق والالمحدود.  جرافيكية وتشكيلية

abstract 

Inspired by Islamic art in the works of contemporary graphic artist 

Islamic arts has an effect on the performance of the graphical and formative 

Arabic modern artist, for this arts are distinguished by the basis and rules 

that deals with  the modern designing and creativity these basis and rules 

that are themed by the essences and inherences of things. And then the 

attempt to discover the essence of it's elements. Although the multiplicity of 

                                                 

 السعودية-المدينة المنورة -جامعة طيبة*()
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forms that compose those arts, the relationship between its elements that 

create these aesthetic and graphical relationships give it the name of extreme 

and infinite art. 
The transfiguration of Islamic arts in modern art seems to be a clear issue, 

some of the graphical and formatical modern arab artists benifited from the 

engineering and abstract features that the Islamic arts has distinguished by. 

Whice means that Islamic art involved with the Arabic modern art through 

specified issues, connected with artistic and aesthetic values Of the art work. 

Expressed by the elements of lines, colours and shapes, whice carries 

overtunes about spiritual sides that reflects the originality and foreseeing for 

the infinite and extreme. In which the trace of these artistic and aesthetic 

Islamic values reflected on the modern Arabic art values which helped in 

giving it the feature of distinction and showing of its character clearly. As 

well as it reinforced the confidence of the modern arab artist that built on 

the basics and originality and rich feedback for it's fluent production, 

inspiring it from the sources of the Islamic art, and this shall never be 

grasped without researching and analyzation 

 
 
 

تجلي  الفنون اإلسالمية في الفن المعاصر تعد  مسألة  واضحة، استفاد 
ن العرب المعاصرين من السمات الهندسية يبعض الفنانين الجرافيكيين والتشكيلي

 والتجريدية التي  تميز بها الفن اإلسالمي.
مما يعني تشارك الفنون اإلسالمية مع الفن العربي المعاصر بمسائل محددة 

م الفنية والجمالية للعمل الفني. تعبر عنها عناصر الخطوط واأللوان تتصل بالقي
تنم عن أصالة واستشراف  تيحمل إيحاءات للجوانب الروحية الوهي ت ،واألشكال

ية على قيم ثر هذه القيم الفنية الجمالية اإلسالمأعكس للمطلق والالمحدود. بحيث ان
ظهار شخصيته  سمه ئهالفن العربي المعاصر التي ساعدت في إعطا التميز وا 
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بوضوح. مثلما عززت لدى الفنان العربي المعاصر قوة الشخصية الفنية المبنية على 
 ،ثوابت وأصول ومرجعية غنية لنتاجه الثري مستلهما إياه من منابع الفنون اإلسالمية

 وهذا ال يمكن إدراكه دون التمحيص والبحث والتحليل.
 مقدمـة:

تبارها مصدر خصب وتراث إنساني ثري؛ استقى منها  الفنان الفنون اإلسالمية باع    
  -الفكيير ؛ الييذي يسييتند فيييه ن أي الفنييان المعاصيير و  األسيياليب الفنييية العربييي المعاصيير

إليييى رصييييد إنسييياني حضييياري يمتيييد عبييير التارييييييل والعصيييييور اإلسيييالمية المتعيييددة التيييي 
سييييتلهام لييييدى الفنييييان وكانييييت بييييدايات اال ،رسييييخت وأكييييدت وجودهييييا  كمعييييين ال ينضييييب

المعاصر في فين العميارة، لميا تمثليه طبيعية البيئية فيي الشيرق العربيي، ثيم تيأثره بيالفنون 
 اإلسالمية الزخرفية والحروف العربية كنتاج فكر وحضارة.

وبينميا عجييزت التيييارات ال ربييية بعييد وصييولها إليى العدمييية اتجهييت مييرة أخييرى إلييى      
إلييى فتييرة البيياروك والروكييوك فييي العمييارة  ،عييد الحداثيية األصييول فييي التيييار الجديييد  مييا ب

والزخرفية والتصييوير، وهييانحن نشيياهد اليييوم العولميية بفنونهييا وضييروبها المختلفيية لتحيياول 
التجييارب التييي عجييزت فييي الماضييي عيين االسييتمرار والديموميية.  هأن تكييون البييديل لهييذ

ن معرفية هي يةواسيتمرار  ةلفنون اإلسالمية شاهدة على ديموميحيث ستبقى ا ذه الفنيون. وا 
بنييييية، وطبيعيييية  الفنييييون اإلسييييالمية، وكيفييييية قراءتهييييا، والتعييييرف علييييى الموضييييوع فيهييييا، 
والكشييف عيين سييمات الوحييدة والتوحيييد، ومسييائل إدراكهييا ومسييائل التييذوق الجمييالي فيهييا 
كملمح فلسفي عقائدي من جهة، تشكل من وجهة نظر الباحث مسالة هامية يمكين مين 

ثلة من بعض الفنانين العرب المعاصرين كنماذج إبداعية معاصرة خاللها استعراض أم
ن الفنييان العربييي قييد فييي أتتمثييل  ةلعملييية التييأثر بييالفنون اإلسييالمية، أمييام معضييلة رئيسيي

استهواه المشهد ال ربيي التشيكيلي لدرجية اإلعجياب والتقلييد المطليق حييث سيتحاول هيذه 
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سييييييت راب فييييييي ات ال ربييييييية واالالدراسيييييية فييييييي اإلسييييييهام ضييييييمن حمليييييية رد الفعييييييل للتيييييييار 
يجابييات وتوضييحات لالستفسيارات التاليية إإيجياد محاولية فيي الشكل.وتنحصر الدراسية 

 .مالية اإلسيالميةم الفنان العربي المعاصر القيم الفنية والجاكيفية استلهالتي تبحث في 
نميياذج إبداعييية فيهييا تبييدو التجليييات تجييارب لفنييانين عييرب معاصييرين تعييد  هييل هنيياكو 
هيل تسيتحق الفنيون اإلسيالمية هيذا التواصيل واالسيتمرار فيي إحيائهيا بعييدا و  إلسالمية؟ا

 عن حمالت الفنون الداعية لالست راب واالتجاه نحو المشهد التشكيلي ال ربي؟
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 أوال : شمولية الفنون اإلسالمية : 
وفي هذا اإلطار يمكن التعرض لتمايز وخصوصية هذه الفنون ومن ثم 

مقاربة جمالية في قراءة هذا اإلبداع الفني ومن ثم التعرض لمصادر محاولة أيجاد 
الرؤية فيه واكتشاف سمات البناء الفني من حيث الموضوع والعناصر واألسس 

 والمدارك المختلفة.
 ة: تمايز وخصوصية ـالميــالفنون األس

اكتسبت الفنون اإلسالمية حالة االستمرارية في الشكل واألسلوب في فنون فجر 
ن األوائل الذين حافظوا على أصالة ي، وذلك يرجع إلى الفنانين المسلماإلسالم وبداياته

فنونهم وتطورها مع نمو العقيدة اإلسالمية في أفكارهم ونفوسهم، ومن ثم أخذت الفنون 
اإلسالمية باالستقالل عن الخلفيات الفكرية والفلسفية التي كانت قد شكلت الفنون 

فنون اإلسالمية في منطقة الشرق األوسط بفنون الحضارات إذ تأثرت ال ؛السابقة
األولى التي بدأت في )بالد الشام، ومصر، وبالد الرافدين(، حتى غدت مبادئ العقيدة 

ترتبط و  اإلسالمية تشكل فكرا جديدا مصدره األول الشريعة والفلسفة اإلسالمية
في الحرية في التعبير  المطلق، واالرتباط بمعايير جماليةموضوعاتها باالتجاه نحو 

بخالف الفنون المصرية القديمة . والبحث عن المثل العليا وقضايا المطلق
تأثر من ن ا  . و (i)تشخيصية اواإلغريقية... التي تخضع للمعايير الجمالية باعتبارها فنون

الفنون اإلسالمية بفنون الحضارات التي احتواها اإلسالم تأثرا خالقا مثل هذا التأثير 
التي قام بها الفنان المسلم يحي الو اسطي اهده في فن رسوم مقامات الحريري شما ن

ن تمثل هذا االتجاه خير تمثيل يمن بين المقامات الواحدة والخمس كرسم مقامة الحجيج
. 
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 أبجديه: جماليات الفنون اإلسالمية قراءة
 ك القراءةفتل ؛يمكن أن تتم قراءة الفنون اإلسالمية القراءة الفنية الصحيحة ال

 تحتاج إلى ثمة اعتبارات أساسية يمكن اختصارها بالتالي:
 مصادر الرؤية للفن اإلسالمي:

حدى  خصوصيات الفنون اإلسالمية أنها فنون تتجه إلى العقل واإلدراك إ 
ن اإلسالمي ينب ي أن يحفز العين إلى دراسة العناصر فالمتلقي للف عن طريق العين،

دالالت  يحفزها إلى أن تقرأوأن شكال، أي، من خطوط وألوان و ي العمل الفنالتشكيلية ف
 ،والم لق ،والمنحني ،المستقيم :والخط بأنواعه ،النقطة العناصر التصميمية من

واللون، فالفنون اإلسالمية ركزت على كيفية الرؤية ال على  ،والمفتوح، والمساحة
والرؤية  .(ii)إلبداع والتطورلما لها من أهمية في إعطاء إيحاء لروح ا ،موضوع الرؤية

فالعين  ؛لقارئ المتأمل، والمتذوق المتفهمعن طريق العين، تجعل المتلقي في وضع ا
حساسه، فيها يمكنه إدراك ل ة الشكل والخط  هي نافذة المتلقي إذا حرك عقله وفكره وا 
واللون والمساحة، وبذلك يتم توافق وانسجام  بين المتلقي المتأمل وبين الفنون 

دراك معنى (iii)إلسالميةا ، شريطة امتالك المتلقي لعين تمتلك القدرة على قراءة العمل وا 
الخطوط والمساحات، في نظام يحكم البناء الفني ويعبر عن الوجود والكون معا، وهذا 
يعني الوقوف على خاصتي الظاهر والعارض، والعارض من الناحية الل وية يعرف 

يؤكد على أهمية الرؤية  (iv)انتصر وصار عارضا بالرجوع إلى الفعل )عرض( بمعنى
في الفنون اإلسالمية كونها تساعد في تحديد مستوى الموضوع البنائي للعمل الفني 

هامي من خالل الترابط بالصور التي لإلاوالثقافي والثاني العاطفي بشقيه العلمي 
ثوابت الشكلية، نتخيلها ونطبقها ونعطيها معاني جديدة في كل مرة تستجد. ولتأكيد ال
سنعيد تشكيل و والجوهرية الموزعة على محور الزمان والمكان، في حياة الفنان المسلم. 
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سلم إحاالت داخلية في النسق الفكري الذي انتهى إليه الفن اإلسالمي والذي ال شك 
خطابه المتماسك داخل صيرورته ستساعدنا كثيرا  ةتنظيم تاريخه الجمالي، وبني  أن

لتي تكشف عن خطاباتها جانب المرئي منه، وتحرك فينا تلك األصداء افي قراءة ال
وهذا هو منهج الفن اإلسالمي في اكتشاف ذلك الجوهر،  ،مرئيةالغير الجوهرية 

عادة تمثيل ذ لك الجوهر. ومنحه ذلك الجسد المرئي، أي استقراء الجوهر الماورائي وا 
و جدير بالتقديس والجالل والمهابة. في طبيعته ومصدره فه ا  لهيإولما كان هذا الجوهر 

والذي أكده أفالطون في كتابه الجمهورية مثلما أكدت عليه الفنون اإلسالمية من 
خالل التأكيد على ذلك الجوهر )الجمال الذي يدركه العقل( في محكم بيانه العظيم أو 

  في تجسيده لإليمان والوفاء والتقوى.
لحواس عن إدراكه أو نقله إلى العقل إذ إن الجمال المدرك بالعقل تعجز ا 

  .بارية المؤثرة في النفس والوجدان، باعتباره من المدركات االعت(v)بحكم محدوديتها
 جمالية الموضوع في الفنون اإلسالمية بحث وغاية: 

لفنان، لبالنسبة   مستقال   ا  جمالي الموضوع في الفنون اإلسالمية يشكل مبدأ   
ن التي عرفها التاريل الفني ويدفع إلى التذوق واالستيعاب ن باقي الفنو محيث يميزه 

والفهم بطريقة تكاد أن تكون مختلفة عن األسلوب الذي تقرأ فيه العديد من الفنون 
، وتكمن جماليات الفنون اإلسالمية ، في المبادئ الكلية التي تحكم الكون (vi)األخرى

، إلى ا  فني اوتكوين شكيال  حيث يتحول غياب الموضوع عن العمل الفني من كونه ت
غياب موضوعات اإلنسان  من المبادئ الجمالية الجوهرية، ونعني بذلك ا  اعتباره واحد
وغيرها والتي يشكل فيها ال ياب ترجمة صادقة للطبيعة األزلية لزوال  والحيوان 

هذا الموقف صرح ل ا  عارض ا  اإلنسان والطبيعة، حيث إن وجودها مجتمعة يعد وجود
لذي قد أن الفنان الخالق يحاكي العمل اتالطون عن الفن والشعر حيث كان يعفيه أف
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أو يكسبه  ذلك العمل  شيئا من طبيعته الخاصة.  ،يبدعه ويكتسب شيئا من طبيعته
غياب الموضوع في الفنون اإلسالمية مبدأ فلسفي فني وجمالي، استعيض  بمعنى إن  

لم الشهادة، بدال من أفعال اإلنسان عنه بمبدأ العالقة بين طرفي عالم ال يب وعا
أي يل ي حسابات  ؛حداث، حيث يختفي الصراع والمشاعر واألومظاهر الطبيعة
يجعل من الظاهر وهما عارضا و كمنطلقات للجمال الفلسفي، حيث  .الزمان والمكان

ن في إدراك الجمال في اتوضح لنا أمر  ،لمعنى الجوهر الذي هو الشيء المطلق
حسي، وجمال عقلي. األول يدركه البصر واألخر تدركه البصيرة .. اإلسالم، جمال 

بين ذلك النسق في العالقات الشكلية تتبدى  وهكذا وحدة الجوهر في الفن اإلسالمي، 
بين المفاهيم واألسباب التي أدت إلى تآلفها أو اختالفها، ويحقق ذلك النسق االكتمال 

  في الرؤية.
نه أورأى  ،الحضور العيني للوقائع البصريةن وهكذا تحرر الفن اإلسالمي م

ه على اإليمان حمل ما يرى في بصيرتب  لتعبير عن استحالة التعبير وذلك يمكن ا
فكان فن الخط والزخرفة والعمارة والكثير من  ،عنه التعبير   حال  م  بالالنهائية وهو 

وز ل ة منتجات الفن اإلسالمي.  لهذا كانت كل الفنون اإلسالمية تسعى إلى تجا
 الشكل والتقليد.

 الفنون اإلسالمية وحدة في المعنى والمضمون :
ود الوحدة في إذا كان مبدأ إنكار ذات )أنا( الفنان هو المساعد األول لوج 

توحيد رؤية الفن في الحقيقة واالعتقاد، شرط مالزم له كي تتم  ن  إف ،الفنون اإلسالمية
ها ازدهار الفنون اإلسالمية رات التي شهدورغم الت ي ،(vii)تلك الوحدة بشكلها األكمل

 ةقراءة من الرؤيتظل  عبر عصورها ومدارسها المختلفة، بين مرحلة تاريخية وأخرى، 
نطلق، وال في آلن تلك الت يرات تظل تفاصيل ص يرة، ال تؤثر في الم ؛الجامعة
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في إن طبيعة الفنون اإلسالمية، رغم تعددها ون. ... الفن هالجوهر األساسي لهذ
ف، والخشب. تسمو به خصائص العمارة، والزخرفة، والخط، والنسيج والسجاد، والخز 

فالتوحيد هو ال اية األكثر فعالية إلدراك هذه الفنون التي انتشرت في مساحة  ؛ الوحدة
وهي تحتفظ بصي ة  ،متسعة من العالم،  بها سيطرت هذه الفنون أكثر من ألف عام

ققة قيام وحدة الطابع اإلسالمي نتيجة من تشابه ظروف واحدة في المكان والزمان، مح
نادت ، مما يؤكد مبدأ الوحدة في قراءة الفنون اإلسالمية الذي (viii)البيئة بمعناه الشامل

جمالية إبداعية شاملة، سهلة الفهم والمدلول، مع تقرير  ةبه العقيدة اإلسالمية، برؤي
غة اإلنشاء والرؤية الموضوعية وتحقيق . وهذا يؤكد القدرة على صيا(ix)الوحدة والتوحيد

ل تحقيق الذوق الجمالي اإلسالمي. إن وحدة أجفاعل مع األحداث بروح أصيله من ت
الزخرفة ب ير بداية أو نهاية، هي سرمدية استوحت قواعدها من القواعد  ،الرقش

فالوحدة في الفنون  ؛غبة في حل معادلة الالنهايةالرياضية وتكرار الموضوع والر 
إلسالمية عملية انتظام في عالقات داخلة مع مكونات تلك الفنون مهما اختلفت ا

أساليبها ووسائلها، فكأن وحدتها األسلوبية هي في حقيقتها وحدة جوهر مع اختالف 
 جميع األغراض.

لتشبيهي الزخرفي والمدلول امدلول الجمالي المرتبط بالتجديد وبالتالي يتحقق ال
المعايير الفنية شريطة أن تكون تشبيهات ذات أصالة  وهو:  فن معالجة وصياغة

، سر الوحدة التي تجمع (x)صادقة ومعرفه جيدة للتقنية الفنية. ولهذا يرجع البعض
الفنون اإلسالمية وتتجلى في الطراز اإلسالمي إلى توحد الخط العربي. وكان لمبدأ 

نتظم به المبادئ، يحدد الشكل الذي ت جوهر حضاري في اإلسالم،  أسلوبالتوحيد ك
المكونة للحضارة في عملية التطبيق، والثاني في المبادئ نفسها التي تنتظم داخل 
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  الشكل الذي ندعوه بالمظهر والجوهر أو الشكل والمضمون.
 جماليةالفلسفية و المدارك من حيث الللفنون اإلسالمية 

 أوال: المدرك الفلسفي 
سالم المنطلق، والفكر الجمالي، الذي والفلسفة التي جاء فيها اإل تشكل العقيدة

ة صوفية إيمانية، العالقة بين الفن والدين عالق انحدر منها الفن اإلسالمي، فتبدو
فالتوحيد الذي دعا إليه اإلسالم، بترجمة الفن إلى ل ة فنية جرافيكية  ؛عقالنية فلسفية

ة الخطوط وتشكيلية فيه يتحول نداء التوحيد إلى نظام شامل وفلسفة تحكم حرك
يطبقه الفن عبر نظام واأللوان والعالقات القائمة بينها، والتوحيد كما يفسره الدين و 

فيها تحكيم العقل، الذي دعا الدين إلى  األساس   ،على أسس مدروسة ،رياضي هندسي
عالقة بأنها اإلسالمي والدين اإلسالمي  يمكن تقييم العالقة بين الفنو  .استخدامه
حيث أخذ الفن  ،الفن اإلسالمي منذ إنشاء أول أثر ديني إسالمي تضحاث يتكاملية،ح

من الدين رؤيته الكبرى في فهم الوجود وال يب معا، وفهم اإلنسان والحياة معا 
 .(xi)أيضا

 ثانيا : المدرك الجمالي
كان قد تعرض وفصل الفيلسوف أفالطون في معنى الظاهر والعارض ومن  

المعارضة عند أفالطون  ن  إأي  ؛د أمر أقدم منهوجهة نظره يكون العارض يوجب وجو 
والمتأمل في الم زى الفلسفي ألسطورة الكهف الواردة في كتاب  ،مبنية على العقل

وعالم المادة الحسي في  ،عالم المثل :الجمهورية يمكنه الوقوف على وجود عالمين
مخزن  لحسي وهوفعالم المثل هوى عالم عقلي م اير للعالم المادي ا ؛الرؤية الجمالية

التي ال تدرك إال عن طريق التأمل العقلي الفلسفي، أما عالم الحقائق المطلقة والثابتة 
فإدراك الحقيقة من وجهه نظر أفالطون  ؛المادة الحسي فهو عالم خيال وظالل زائفة
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دراك الحقائق وظاهري، وممارسة التأمل الفكري إليتطلب تجاوز ما هو حسي 
د في استقالل عن الذات العاقلة وهي التي سماها أفالطون عالم الموضوعية التي توج

 . (xii)المثل
إن المتأمل للفنون اإلسالمية بحاجة إلى بصيرة ليتذوق هذه الفنون 

)الصورة الظاهرة إنما هي لكي تدرك الصورة الباطنة(، والصورة الباطنة تشكل :بقوله
ولدراسة التذوق الجمالي ألجل إدراك صورة باطنة أخرى على قدر نفاذ بصيرتك، 

للفنون اإلسالمية ينب ي االنتقال من الشكل إلى المعنى ومن الدال إلى المدلول، 
. وهذا (xiii)لمعان متعددة، ويصبح ل ة تتضمن مختلف المعاني ا  فيصبح الشكل رمز 

الجمالي.  من الذوق ةيلتقي مع رأي اإلمام ال زالي بأن إدراك الشكل الظاهر هو حال
أو النفور بين المتلقي والعمل الفني، ويحول القراءة إلى عالقات تقرأ  ةإللفا فيها يقيما

ما بين العناصر واألسس، وهذا ما يسمى بنفاذ البصيرة. حيث نجد أن اإلمام أبو 
حامد ال زالي قد جعل الجمال الظاهر من شأن الحواس، والجمال الباطن من شأن 

 والحس والجمال يشملهما، وتدرك الصور ،ةفيقول   الصورة ظاهرة وباطنالبصيرة . 
. فمن ليس لديه بصيرة ةلباطنالباطنه بالبصيرة االظاهرة بالبصر الظاهر والصورة 

باطنه ال يمكن له أن يدرك أو يتلذذ بالصورة بل ليحبها وال يميل إليها ... في حين 
نه أكثر لباطالظاهرة كان حبه للمعاني من كانت عنده البصيرة غالبة على الحواس ا

جمال صورته الظاهرة لة، فشتان بين من يحب نقشا مصورا من حبه للمعاني الظاهر 
ن وحدة الرؤية في الفن إأي  (xiv)وبين من يحب نبيا من األنبياء لجمال صورته الباطنه

مصدرها من التزاوج بين الحكمة والمهارة الحرفية، وتبرز قيمة  ىستقاإلسالمي ي  
المي، كنوع من اإلخالص واإلجادة في أداء العمل، وهي اإلتقان هذا في الفن اإلس

اته اليومية فضال عن فنه. ال شك رؤية شمولية لحياة اإلنسان في عبادته وفكره وحي
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مثل هذه الرؤية الفنية والتراث الخالد مبنيان على البراعة والحكمة في كافة تجليات  ن  أ
)الهندسة( وهي تترجم النظام  ائل:وس ثلدى الفنان المسلم ثال ن  إإذ  ؛الفن اإلسالمي

)واإليقاع ( وهو يكشف النظام الزمني، وكذلك في المكان على نحو غير  المكاني. 
) والضوء ( بالنسبة للوجود المحدود، وهو في حقيقة األمر غير قابل    مباشر.

ه لالنقسام، وطبيعته ال تت ير بفعل انعكاساته على شكل ألوان، وال تقل بفعل انعكاسات
وهذه الوسائل الثالث تبدو بشكل نموذجي في  .(xv)أو تدرجاته من النور إلى الظلمة

  الفنون اإلسالمية في العمارة والزخرفة والخط.
 ثانيا: االستلهام والتجلي في أعمال الفنان الجرافيكي والتشكيلي العربي المعاصر

  استلهام الفن اإلسالمي في الفن العربي المعاصر
ويجب  (xvi)هو رائد الفنان العربي المعاصر راث وتطوره ومعاناتهلتالبحث في ا

ومن هذا االتجاه المعاصر الذي يستلهم الفنون اإلسالمية ظهر عدد  ؛أن يكون ذلك
من الفنانين العرب، وقفوا في مواجهة االتجاه نحو االغتراب في الفن بهدف مسايرة 

 األصالة  ةاتجاه يطرح قضي ظهرف، لحديثة والمعاصرة في الفن ال ربياالتجاهات ا
والمعاصرة  ويخاطب ال رب بل ة الفن التشكيلي،  الذي يعتمد على ركائز من التراث، 

شكال والزخارف العربية التي تتجه إلى األتلك الركائز خاصة التراث اإلسالمي، 
( الذي عمر نجدي)واإلسالمية واستلهام الفنون الهندسية. من هؤالء الفنان المصري 

ر مذهب األشياء أو ) فن األوبجكت ( الذي يتزعمه الفنان األلماني )جوزيف اعتب
حمد نوار( من أوتبدو أيضا أعمال الفنان )  ،بويز( كان مصدره التراث اإلسالمي

تماما كما كنا نفعل  ،مصر أل ازا عند قراءتها من الخارج أو عندما ال نعرف أبجديتها
ه الجمالية التي تقوم على صيغ مطلقه لعالم أمام الرقش العربي قبل أن تتضح قواعد

الواقع، والفنان األردني )محمود صادق( من األردن الذي استلهم أسلوب الزخارف 
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اإلسالمية، واألشكال الناتجة عن إضاءة المشكاة اإلسالمية لتحقيق لوحات تتميز 
في ( من األردن هيتجه الفنان )محمود طكما . بإيقاع زخرفي للفنون اإلسالمية

خزفياته إلى استلهام اإليقاع الهندسي في الفن اإلسالمي لحقيق أشكال بال ة االنتظام ز 
(، ومثله الفنان رفيق اللحام 1العربي وال ربي معا )لوحة  :والرقة بحيث تثير المتلقي

حوارية بين الذي استفاد من ظاهرة المعمار اإلسالمي وظاهرة الزخرفة محدثا حالة 
ولقد تميز أسلوب  (.2الهندسي والنمط المعماري حالة مجتمعة )لوحةة والشكل وفي  الحر 

حالة تراثية من الفكرية في العالم اإلسالمي رغم استلهام الفنون اإلسالمية نتيجة 
اختالف الشكل االجتماعي والفني للفن اإلسالمي عن األهداف المعاصرة للفن 

أعطى األهمية األولى للكتابة وكذلك الفنان )محمد غنوم( من سوريا الذي . التشكيلي
غناء القيم التشكيلية الحديثة بمعاني وقيم إوكأنة يريد  ،العربية في أعماله الفنية

، وكذلك الفنان السوري )سعيد نصري( الذي حاول االستفادة من (xvii)الجمالية العربية
 (xviii)لة( معبرة جمي3العبارات العربية والكلمات في أعماله الحديثة ليقدم لوحة )لوحة 

يتحاور مع ثالثة ه ن  أغا( الذي يبدو في أعمالة واضحا وأيضا الفنان السوري ) وليد األ
 ،الكتب :مة مستمدة من التراث العربي اإلسالمي وهيهمعناصر تشكيلية 

  (رناوؤطأكذلك الفنان السوري )عبد القادر والكتابات على الجدران، و  ،والمخطوطات
لهام إلبداعاته، إالزخرفة والرسوم األخرى كمصادر  فيفقد استفاد من التراث العربي 

ولكنة أعادها بصياغة ليجعل الكلمات العربية أكثر حداثة وتماشيا مع التطوير 
د البساطة، رناوؤط بكونه إبداعا هندسيا شديألايتسم إبداع و (، 4الجرافيكي )لوحة

ليها مهنته التزيينية، استكشاف الشكالنية التي قادته إبرناوؤط يستمد نبضه من ولع األ
..فقد استنطق المادة وصاغها، بحيث يشتبك فيها التراثي مع المعاصر المستمد من 

( وكذلك هي حال الزخارف ليصل إلى أن التراث 15تقاليد الشرق في عالم الشكل )
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قرب أاحدا من رناوؤط قد يكون و واأل ،العربي اإلسالمي له دوره في مجال الفن الحديث
لعرب المعاصرين إلى األخذ من التراث العربي واإلسالمي صدقا ... فدمج الفنانين ا

من الدائرة إلى  ةناصره الزخرفيعوالخط ف( Relieve) ريليفبين مالمح وعناصر من ال
يكللها اللون  ةوالحروفيه يلفها ضياء أطياف لونيالمربع إلى المساحات الشطرنجية 

ور كما كان يعيها الفنان المسلم منذ وهو إحساس مشدود إلى الن ،األبيض المركب
رناوؤط. وغيرهم كثر أمثال محمود حماد األ ةبهذا المعنى يمكن فهم حروفي (xix)القدم

حيث انطلقت االتجاهات التجريدية عند الفنان من لوحات كتب عليها بعض األحرف 
فن هو ن السعد عرابي الذي أراد الحداثة باعتبار أأ(، و 5من الكتابة العربية ) لوحة 

(، تدل 6جادة التأليف ورده إلى أشكال هندسية إسالمية )لوحة إهذا النظام الذي يملك 
على دراسة التراث العربي بعمق، وتعرف خصائصه الروحية التي تجعل الخط رمزا 

( التي 7)لوحة    للمطلق، واللون رمزا للروح وهكذا ... وأيضا خزيمة علواني 
كس وتبحث عن األشكال المالئمة له في فن وصورها تع ،استفادت من التراث

، ونذكر من تونس الفنان نجيب بن (xx)المنمنمات العربي وخصوصا أعمال الواسطي
فائدة الكبيرة التي يمكن كسبها من بعض لالخوجة الفنان الذي كان على وعي تام ال ل

للحيز  مهمةالعناصر التراثية، والتي تساعده في استلهام بعض الخصوصيات ال
يقاع الوحدات والحركة ا وال ناء لجمالي العربي اإلسالمي من حيث ازدواج األبعاد وا 

من تقاليد  ةعبد العزيز فرجي الذي كان انطالقه. والفنان ؤ البصري ونقاء اللون وصفا
 بن عبد اهلل.  االمنمنمات اإلسالمية ومثله الفنان علي بن سالم والفنان جالل 

الستلهام التراث األقرب زمنيا ن اإلسالمية نتيجة لقد تميز أسلوب استلهام الفنو 
، عن األهداف المعاصرة للفن التشكيلي رغم االختالف ،زالت مؤثراته الفكريةماو 

أعمال الفنانين المعاصرين  ن  إ .الشكل االجتماعي والفني للفنون اإلسالمية الحديث
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ام حالة تصوف العرب الذين استلهموا التراث اإلسالمي تتضح في أعمالهم بشكل ع
وتجليات ومالحم ناتجة عن استخدام األشكال الهندسية والعضوية المجردة التي يشع 
منها ضوء ونور روحانيين، وليس ناتجين عن مصدر ضوئي أحادي كما في الفن 

االستلهام للفنون اإلسالمية الهندسية،  ا  فيلفنانين العرب تنوعلبمعنى أن  ؛ال ربي
 عربي.وفنون الكتابة والخط ال

 قيم فنية وجمالية  في الفن العربي المعاصير بروح إسالمية : 
العديد من الفنانين العرب المعاصرين قد تأثروا بالفنون اإلسالمية  ن  إ

من قلدها، ومنهم من درسها دراسة متعمقة  المتنوعة، فمنهم من أعاد صياغتها ومنهم
وفق هذا  ةفكرية وفلسفية واستوحى منها ومن جوهرها قيمها وصاغ أعماله المعاصر 

الفكر وتلك القيم. وترجع البدايات األولى للفن العربي المعاصر حيث أقيم أول معرض 
مون أقامه رسا ،ميالدية1891سنة  ،هد الخديوي عباس حلميفي عللفن التشكيلي 

ل ومحمود مختار، وعطية ، ثم تبعة فنانون مصريون أمثال يوسف كام(xxi)مستشرقون
بعض الشباب لدراسة الفن في  أبتحاثعقب ذلك أف عبد المجيد، و و ؤ مصطفى، ور 

وعاد هؤالء متأثرين بأسلوب المدرسة التأثيرية والمدرسة التعبيرية والتكعيبية ثم  ،الخارج
ان المصري عمر النجدي الذي درس الفن اإلسالمي التجريدية، ومن مصر نذكر الفن
اإلسالمية بأسلوب  ةلة باالعتماد على الفنون الزخرفيبتعمق وتمحيص وكان يقدم أعما

وفلسفه صاغ بهما تصميماته المعاصرة،  ا  كان يحاول من خاللها أن يقدم فكر و راق، 
يل الكون كله يحاول تشك ،مثال ،فمن خالل الشكل المربع والذي يتضخم في مخيلته

في ل ة ة نه على مفردات يسيتخدمها كأبجديويكون مربعا فراغيا ثم يقسيمه ليحصل م
ه يستقي كل ذلك من جوهر وصميم الزخرفة اإلسالمية التي ن  أالتشكيل، ومن الطبيعي 

(، 8تبدأ بالنقطة ثم الدائرة فالمربع، حيث يحتوي المربع على حقيقة الدائرة )لوحة 



 2016،الرابع ،العددالثامن عشرإربد للبحوث والدراسات،المجلد  رباعي                                   د. ال...تجليات الفنون 

16 

 

له كل مقومات  كامال   ا  ك وباقي عناصر العمل الفني بناء تشكيليجاعال من كل ذل
انه لقد انطلقت االتجاهات التجريدية لدى الفنان  ،على سبيل المثال ،فنجد ؛التشكيل

( وكتب عليها بعض األحرف العربية في 9محمود حماد من سوريا مثال في )لوحة 
لزوار وألول مرة لوحة هذه اللوحة التي أثارت مشكلة حيث شاهد ا ؛1964سنة 

ماد إلى ن توصل محمود حا  معتادين عليه. و الذي كانوا تجريدية بعيدة عن التشخيص، 
كون نتيجة لدراسة الحرف العربي وتقديمه وفق نظام تشكيلي، يالحداثة الفنية يمكن أن 

وربط هذا بالمفاهيم التجريدية الحديثة وبالكتابة العربية، والتي لها أهمية كبيرة في 
ن الخط العربي يملك المقومات الفنية التشكيلية إمن حيث  ،(xxii)التراث العربي

والتجريدية التي يمكن استخدامها في الفن الحديث. فالفنان محمود حماد أحد الفنانين 
على الفنون الزخرفية االسالميه والحروف العربية، وقدم  ا  قائم االسوريين الذين قدموا فن

ة صاغ بهما تصميماته المعاصرة،  لقد قدم محمود حماد من وفلسف ا  من خاللهما فكر 
مكعبا فراغيا ثم بقسمة  خالل المربع الذي يتضخم في مخيلته ليشكل الكون كله ويكون

ان موضوع حركة التعبير كما ردات تشكل أبجدياته في التشكيل، على مف هليحصل من
خاصة اإليقاع النسبي  ،جه حماد من حيث الحركة واإليقاعلبين الشكل والمضمون عا

، حماد درس الفن اإلسالمي دراسة فاحصة (xxiii)مع الحرص على وحدة التعبير
صاغه الفكر اإلسالمي. كما نجد الفنان  ا  واحد ا  متعمقة، وهو بالنسبة له  يشكل نظام

تركي محمود بك لديه تجليات تعبيرية حروفية تستقي مكونات عناصرها البنائية من 
تناهي مفي الوصول الشكلي إلى الال ةقديمة في آلية تتابعيالعربية ال الخطوط
ومن تونس برز الفنان نجيب بن الخوجة  الذي أقام معارض شخصية  (xxiv)المعنوي

ئالت ثم انطلق للمشاركات في البي 1973وجماعية في تونس والخارج منذ عام 
...وغيرها، الفنان العالمية مثل بينالي باريس الثاني والثالث والخامس  وبينالي باليرمو
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نجيب الخوجة كان يعي تماما الفائدة الكبيرة واألهمية العالية التي يمكن أن  يكتسبها 
يقاعات الخطوط في  من بعض العناصر التراثية مثل البنية المعمارية المتراصة وا 

( )بعنوان تجريد ( متأثرا بالمسار 10تضادها واالنجذاب نحو العالقات اللونية ) لوحة 
بحيث يمكن القول أن  (xxv)ي للفنان الهولندي موندريان صاحب التشكيلية المدثرةالفن

فني بوسائل تشكيلية، حيث استطاع نجيب استطاع أن يقدم طرحا مستقال للتأصيل ال
للحيز الجمالي العربي اإلسالمي من حيث  مهمةيستلهم بعض خصوصيات  ن  إ

يقاع الوحدات التشكيلية والحرك ة واإلشباع الصريح وصفاء اللون ازدواج األبعاد وا 
بعنوان )منظر ليل(. أما الفنان محمود صادق من األردن فهو  11وبريقه، ) لوحة  

فنان تشكيلي وأكاديمي متمرس جاد، لقد استفاد محمود صادق من طبيعة التعبير في 
العمل الفني اإلسالمي باالعتماد على حركة التعبير في العمل الفني إذ الحركة هي 

برهان على وجود العمل الفني وهي صفة مهمة وأساسية للتعبير عن الفنون عند ال
وبنائياته بعد أن  تهلقد استقى من الفنان اإلسالمي أنظم (xxvi)مختلف الشعوب قاطبة

 ةريدية والرمزية، وبعد دراسة فكريتدرج في مراحل متعددة من الفن عبر الواقعية والتج
حث في الضوء، والتجريد، وانتقل من األصالة إلى متعمقة للفن اإلسالمي، ب ةوفلسفي

محاوال أن يعالج موضوع الضوء والنور بعين الفنان المسلم، على  ،التحديث والمعاصرة
اعتبار أن النور من منظور إسالمي هو إشراق غير ملموس منبعث من القلب وليس 

 كما ،(13ةمصدره ضوء الشمس أو األضواء الصناعية كما في النموذج ال ربي )لوح
لحظي،  واستثمار لما  ا  يمان عميق، وليس عابر بإتناول موضوع المطلق والالنهائي 

فالرمز عند الفنان صادق نبض وجداني مقترن بجماليات الفن منذ  ؛هو فوق الحسي
األزل، انطالقا من مفهوم الفن بما هو شكل ورمز به تتكشف قيمة الرمز في كونه 

أصبح و في توحد جمالي يتخطى حدود الزمان والمكان.  ،رتكثيفا وتركيزا لجوهر التصو 
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يشكل لدى الفنان صادق قناعة مرتبطة بمفهوم جماليات الفنون اإلسالمية من بذلك 
منطلق نفي الطبيعة والمادة وغياب أشكال التعبير الفني المتصلة بالطبيعة ) لوحة(، 

من جاعال  ،نا بالقدريةرك العقل والقلب إيمابحثا عن الجمال المطلق الذي فيه يتح
تالقى فيها الشكل عبر وحدة اللون والخط والشكل ياللوحة خالصة فكر وبناء جوهر 

 مع المضمون. 
شكل حالة انطالق لتجديد البحث عن أصول يولعل هذه الدراسة وما يشابهها 

في الحضارة العربية اإلسالمية، خاصة إذا علمنا أن الفكر الفن العربي المعاصر.
ي يشكل أهمية كبيرة في المنطق الجمالي للفنون اإلسالمية في العمارة الرياض

ومنذ أن وضع ابن مقلة النسبة  فضال عن الخط العربي. ،والزخارف النباتية والهندسية
الفاضلة في هندسة الخط العربي والتي قدرت أبعاد الحروف ورسم أشكالها وفق نسبة 

تعد هذه النسبة من أولى المحاوالت التي و  ،معينة تستمد جمالها من طبيعة األشياء
أرست هذه العالقة، وقيدت الخط بنسب ثابتة ال تت ير، حتى عرف خطه بالخط 

والتي يعتبرها جزءا  –م المرسومة بنفس القل –المنسوب، واتخذ شكل النقطة المربعة 
وسيلة لقياس أبعاد الحروف. ومن الجدير بالذكر أن مقياس الحروف  -من الحرف

سطة النقطة أصبح الوسيلة لتحديد العالقة العضوية بين أجزاء الشكل للتعبير عن بوا
  المسلمات الجمالية في الخط العربي. ىعالقات فنية صحيحة بل احد

  خصائص وأساليب
إال انه يمكن التمييز  ةورغم ثبات قواعد الخط العربي واستقرار أشكاله الفني

وأول هذه األساليب  ،الكتابةتجاهات في طريقة بين الحروف والعديد من األساليب واال
نجده عندما تبتعد زاوية البداية عن الزاوية العمودية فتكون الحروف العمودية عريضة 
ويسميها الخطاطون )حرفا مشبعة( كما هو األمر لدى الخطاطين األتراك سامي 
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ودية تكون وعندما تكون زاوية القلم اقرب إلى الزاوية العم ؛ونظيف وكامل وحامد
ين مثل سيد يكما هو األمر لدى خطوط الخطاطين المصر  ؛الحروف دقيقة ورفيعة

  إبراهيم وآخرين.
والزوايا تعتمد على كتابات أفضل  التردداتلقد كانت عملية تحليل هذه 

ومن  ،الخطاطين في تاريل الخط ولمرات متعددة لتكتسب صفة الثبات والمنطق
قها على خطوط أخرى يعني أن تلك الخطوط هي المؤكد بعد ذلك أن عدم انطبا

  خطوط ضعيفة ال ترقى إلى مستوى اإلتقان في الخط العربي.
هل كان الخطاط العربي المسلم يخطط ويهيئ  :والسؤال األكثر أهمية اآلن

لهذه الزوايا والنسب الذهبية والترديدات العمودية واألفقية مع اختالف الزمان والمكان 
وهل  ؟النسب بنفسهل كان يخطط في عمارته ؟ اري العربي المسلمومن قبله المعم

كان المزخرف في الزخارف الهندسية والنباتية والكتابية والحيوانية والمختلطة يخطط 
هل كانت هذه المنتجات الفنية الحضارية تنتج وفق و  ؟أيضا لهذه النسب واألبعاد

  ؟نهج الذي يعمل على الرأي الجماعيالم
قيم الجوهرية الماورائية التي تقف وراء الفنون اإلسالمية كان ال شك أن ال

. وفي الخط العربي على األقل لم يكن للخطاط المسلم من ا  واحد ا  مصدرها منطق
ولم يكن يعتمد وسيلة قياس أو أداة  ،وسيلة للكتابة واإلتقان سوى يده وعقله وقلمه

جميلة المتقنة بحروف الف الصور الآل ة العين سائدة كوسيلة تختزن  فكانت
على مستويات التهذيب والتجلي في أبارعين، ولترتقي بهذه الصور إلى الخطاطين ال

لوصول إلى طواعية اليد إلعادة لى يد الخطاط بالممارسة والتمرين ثم تسع ،الفكر
تطبيق أجمل الصور الذهنية المحفوظة بالذاكرة عن أولئك الخطاطين األوائل. هكذا 
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روحية وجوهر القواعد دون أن يكون لكل زوايانا وترديداتنا ونسبنا أي توارث الخطاط 
 حساب أو اعتبار.

نون اإلسالمية كانت عمل النسبة الذهبية في هذا النظام الدقيق بين الف ن  إ
وهي إشكالية ال يمكن أن تكون في حالة  ،نساق سيميائية وضمنيةأتشكل مجموعة 

اإلشكالية يطرحها  ن  إأي  ؛نظوماتها المصطلحيةرفية وتداخل متقاطع مع األنساق المع
زمان و حضور النسق وغيابه وانطباقها على منتجات متعددة مع اختالف مكان 

نساق تحدد لها شكل وجودها كحاالت أأو يجعل األشياء تنضوي ضمن  ،إنتاجها
  .(xxvii)التشابه والتقابل والتطابق

الداخلي لمفردات الفن  دقيق يعاد اكتشاف القانون منهجيوفي إطار وتسلسل 
اإلسالمي والخط العربي بتلك الشبكة المتداخلة بين منظومة النظرة والفكرة والل ة 

 الذاكرةي مفهومية والمنهجية فيؤسس مكوناته ال اخطابي ا  لتجعل الفن اإلسالمي نظام
يجب  ال شك أن خلف كل تقنية أو أسلوب ميتافيزيقياو  الجمالية، والخطابية الفنية

الثقافية  األرضيةالماورائية للعمل الفني، من خالل  ةمعالمها لفهم تلك الرؤيحصر 
 والتاريخية ألشكال الخطوط العربية والفنون اإلسالمية عموما.

ر الزمان الموزعة على محو  الشكليةوهنا يكشف الفن اإلسالمي بناء ثوابته 
لمتماسك في صيرورة الت داخلية تنظم تاريخه وبنية خطابه ااوالمكان ويؤسس لسلم ح

  تعيد النسق الفكري إلى تلك النقطة الجوهرية التي ابتدأ منها الفن اإلسالمي.
 الفن اإلسالمي بمنظور اآلخر

بالفنون اإلسالمية، ولقد طرح بعضهم بعض  لقد تأثر الفنانون ال ربيون  
اإلسالمي  أو أن الفن ،مثل مقولة   الرعب من الفراغ   ،االنتقادات للفنون اإلسالمية

إال أن تلك األشياء تعد من  ؛اب الموضوع وغياب أسماء الفنانينأو غي ،تعبير فن بال
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ولكي تتضح صورة الشرق في . المميزات التي تؤكد الطبيعة المميزة للفن اإلسالمي
الظهور، إال عين )ال رب / اآلخر( والقوى المتقدمة، بدأت فكرة االستشراق الفني في 

ومن أشهر روادها    ،ما في الحياة ال ربية بل ظلت حركة هامشيةهما أنها لم تشكل أثر 
 (1962 -1883لوي ماسنيون الفرنسي الجنسية )Louis Massingon المستشرق 

الحاصل على دبلوم الل ة العربية والذي قام بإعداد بحث عن الم رب العربي وزار كال 
وقد اشتهر ماسنيون  ،من الجزائر والم رب وزار مصر وكان يحضر دروس األزهر
 Alexandre papaباهتمامه بالتصوف اإلسالمي، ومثله أيضا المستشرق 

adopoulo  الكسندر بابا دوبلو وتعرض لموضوع الرعب من الفراغ أو ما يصطلح
عليه غياب الفراغ أو كراهية الفراغ  أو عقدة الصورة في اإلسالم مقابل الحرص على 

به شخصية هذا الفن، ويندر  تطورت إلى نموذج تحددازدهار فن التجريد إلى درجة ت
كان الكسندر بابلو يرى أن ما شاع من أحاديث  .ن يوجد له مثيل في فنون أمم أخرىأ

على العكس،  ،نبوية وأقوال مأثورة في تحريم الصورة والتجسيد أو التمثيل كان لها
ته، وال يتعارض فضل كبير في إيجاد  فن تشبيهي إسالمي بالغ الخصوصية قائم بذا

مع األحاديث الشريفة. وفي نظر الكسندر بابلو أدى هذا التكيف إلى تصور خاص 
جدا للعمل الفني في الحضارة اإلسالمية، وهو أن هذا العمل عالم خاص من األشكال 

، وهذا يعني القول بأن واأللوان يحكمه منطق تشكيلي داخلي وتنظيم رياضي دقيق)  (
 خاصة به وجمالية يمتاز بها، هي الزخرفة والتجريد. للفن اإلسالمي طبيعة

 ةورسمي ةركة االستشراق الفني كحركة منظمبعد ظهور آلة التصوير انتهت ح
ومع أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين  ،(xxviii)من ال رب إلى الشرق

يات ساليب وتقنوهي تعليم الشرقيين أ ،ظهرت حركة عكسية أشد أثرا على الشرقيين
بتعلمهم ل تهم وأساليبهم الفنية، ولقد  تم سيطرة ال رب على الشرقتالفن ال ربي، حتى 
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ارتبطت الحركة الفنية الشرقية والعربية بالحركات الفنية ال ربية، ماعدا بعض الحركات 
الشرقية التي تنادى بالبحث عن الهوية،  والوطنية، والتراث. ومن هنا تبدو الحاجة 

ومع منتصف القرن العشرين، ، يم أعمق وأشمل للحركة الفنية في الشرقللعودة إلى تقو 
يجمع بين  ،ظهر فن جديد لحركة الفنون التشكيلية في العالم العربي بشكل عام

ضرورة االنفتاح على ال رب كمثال للتقدم الحضاري، وفي نفس الوقت ضرورة تأكيد 
يط األضواء على الذات، أي الهوية الحضارية بعد مرحلة االستقالل السياسي، وتسل

إلى الحاضر كنقطة وصل، ويحاول الفنانون الدارسون في ال رب الجمع بين األصالة 
 الشرقية، والحداثة ال ربية.

 انعكاسات جمالية الفنون اإلسالمية على الفنون العالمية المعاصرة:  
عشر،  لقد اهتزت القيم الثقافية التي استقرت عليها أوروبا في القرن التاسع

وكان خالص الفن والفكر، في العودة إلى الواقعية االجتماعية، وكانت الثورة في 
ال رب األوروبي في نطاق الفكر والفن وأسلوب الحياة، واتجه الفنانون إلى الشرق 
العربي، حيث تأثروا بروائع الفن اإلسالمي في المعارض التي أقيمت في باريس، 

استوحوا من أوطانهم في مصر، وبالد الشام،  ميننل، ولندن، ألعمال عرب مسلوميو 
هذا الفن يعبر عن  ن  إ  التجاه  رينيه ويج بقوله:وأكد هذا ا م.وغيرها. صورهم وأساليبه

نه عالم مختلف تماما عن عالمهم فهو بعيد جدا وقديم إواإلبداع   عالم زاخر بالعطاء
م منذ عصر النهضة جدا، بل هو أقدم من جميع الفنون التي تشكل أصال لفنونه

الواقع  ن  إ)     . وكان قول الشاعر  أبو للينير :(xxix)وحتى نهاية القرن التاسع عشر
نحو التجريد، حيث تابع  موندريان   ليس أكثر من ذريعة( البداية للفنان ال ربي

 سوموز :  التشكيالت الهندسية الملونة باحثا عن الالشيء كما قال مؤلف التجريدية
، يصور الالشيء، وفي هذا الالشيء لون ةن يصور الفراغ األكثر سعموندريا ن  إ
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أبيض يحمل صفاء الالشيء  وبمقارنة التجريدية بالزخارف االسالميه تجد أن 
ظهرت في القرن العشرين كما  (xxx)التجريدية لم تبحث عن المطلق بل عن الالشيء

 ربي في القرن جماعية وفردية حددت مالمح التطور للفن ال ةحديث ةمدارس فني
العربي إلى الوصول إلى  ألنه أسهم في دفع الفن ؛شرين متأثرين بالتيار االستشراقيالع

وان لقد تأثرت المدرسة الوحشية باألل ؛مجال العالمية بعيدا عن واقع وتقليد محدود
ألواني تعتمد على مالحظاتي التي قمت  ن  إ) :ماتيس قالالشرقية والسجاد الشرقي  ف

د النور )الجزائر ( وتعتمد على مشاعري( وقال  دولوزه  المستشرق الذي أقام بها في بل
في دمشق:   حاول الوحشيون األوائل أن يضمنوا لوحاتهم الخصائص ذاتها التي 

الشرقي القديم مثل كثافة اللون ونصاعته في فن الفسيفساء وفن  ظهرت في الفن
ال عملة االستشراقي وقدم ولقد مضى   هنري ماتيس  في مج.  النسيج المضيء

 ال رب لبناء الفن ال ربي بمنظور العصر في الدروس األولى التي استفاد منها الفنانون
نه قبلة الفنان أهو مخزون الفنون و )أن الشرق   كالحديث، مقتفين أثر مقولة  مورو 

ويلتقي فن ماتيس بالفن العربي من حيث التبسيط ، والحذف، والتماثل  الحديث(
ها في األصل هي خصائص ادل. وهذه الخصائص في فن ماتيس يمكن القول أن  والتع

ومثلما هي خصائص فنية إلبداعات الواسطي وفنون الفترة . لفن الرقش العربي
ند ماتيس معه في الفن عهنا انسجم وتوافق مفهوم الجمال  ومن ،الفاطمية بالقاهرة

و تكرار به بل عندما يعبر عن فالشكل ال يكون جميال ألنه شبيه للواقع أ ؛العربي
ن هما سمتان هامتان في الفن اإلسالمي. وما يزيد توضيح ياللذ (xxxi)الن م واإليقاع

عالقة فن ماتيس بالفن اإلسالمي خاصة فن المخطوطات، هو انتساب فنه إلى مفهوم 
المطلق الذي يتضح في فن الرقش العربي أكثر من انتسابه إلى مفهوم التجريد الذي 

الفنية بتحطيم الشكل    تجربتهلقد بدأ بيكاسوو . (xxxii)  كاندنيسكي أو موندريان قدمه 
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، ولقد اهتم ةالهندسي لكي يبرزه بأشكال تكعيبيالواقعي باحثا من خالله عن األساس 
فريقي المتأثر بالفن العربي اإلسالمي، باعتبار أن الفن العربي بعد ذلك بالفن اإل

العربية  هنسبة لماتيس أضحى من الصعب إنكار جذور اإلسالمي الذي بدا مست ربا بال
وبينما تأثر   ماتيس  بزخرفة التوريق العربية سار بيكاسو وفق  عند بيكاسو اإلسالمية

 .منطلقه التكعيبي تجاه الرقش العربي
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 الخالصة :
أن تكون على إن المدرسة العربية التشكيلية المعاصرة دأبت بجميع مجاالتها 

اإلنسان العربي خاصة من الناحية الحسية والعاطفية  ةتفي بحاج ةللها مميزات أصي
الفنون العربية اإلسالمية تتسم  ن  فإوعلى العموم  ،والروحية كالتصوير والخط العربي

بصفات أساسية تميزها وذلك لوجود الحضارة العربية اإلسالمية المتداخلة في معالمها، 
العربي وخاصة تلك الخصائص ذات وقد أشار بعض المبدعين إلى خصائص الفن 

وذكر منها أن التصوير العربي المعاصر يتميز بجمال  ،العالقة القوية بهذه الدراسة
الخط البدائي إضافة إلى توظيف اللون المتقن، وقوة األسلوب في التكوين والذي يتسم 

ط الخفنجد دقة الخطوط وعملية استلهام الحرف و  ؛بروح العصر والعالقات المتجددة
للنظر ... لما للخط من أهمية كعنصر فني  ةفتالالعربي في الفنون المعاصرة ظاهرة 

أسهم في أن يؤسس لفن عربي معاصر ذي هوية خاصة من خالل أصوله وأنواعه 
بطريقة مبنية على وعي الفنان ؛ إضافة إلى جمال النسب وحيوية اللون وقوة األشكال

نطلق، يمكننا تفسير أزمة التعبير التي يعيشها بأسس العمل الفني الناجح. ومن هذا الم
فهي  ؛الفنان العربي المعاصر اليوم، والتي يظهر فيها جليا عجز النخبة عن اإلبداع

ر، وتدخل قوم بمهامها بتوعية العامة من الناس لتواكب التطو تغير قادرة على أن 
بعض  سقاطي عليهم.  ويمكنني التأكيد على موقفالتاريل بسبب موقفها اإل

ن هذه النخبة تمتلك مفردات حروفية ومعرفية في أالمختصين الذين يتلخص رأيهم 
عصرية مفككة ال يمكن جمعها وتأليفها لترى النور والحياة إال من خالل المنهجية 

 الخاصة، المستقاة من الذات العميقة في التاريل والمتصلة بحاضر األمة.
 
 

 المراجع العربية:
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 لسانية دراسة :العربية اللغة في المطلق الزمن

 7/12/2014تاريخ القبول:      8/6/2014تاريخ االستالم: 
 

 )*( ةقوقز  حسن محمدد.  
 

 
 الملخص

 بحث عند خاطئ وهم في يقع الدارسين من كثيرا   أن   في الدراسة مشكلة تكمن     
 فيها العربي ة أن   إلى نظرتهم فهو: أولهما أم ا أمرين، في يتمث ل العربية، في الزمن

 الماضي: الثالث الفعلي ة الصيغ على تقتصر الزمن، عن للتعبير محدودة إمكانات
 مجال في متنوعة إمكانات على تنطوي العربي ة اللغة أن   والصحيح. واألمر والمضارع

 دة،والمزي المجردة الفعلي ة بالصيغ الزمن عن التعبير فتستطيع الزمن، عن التعبير
 .المفعول واسم الفاعل واسم كالمصدر األسماء وببعض وبالتراكيب،

 ال بالفعل العربية في يرتبط الزمن أن الدارسين من كثير اعتقاد فهو: ثانيهما وأم ا    
  .الزمن على كثيرة سياقات في يدل االسم أن والصحيح باالسم،

                                                 

 لية/السعوديةجامعة الحدود الشما *()
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 الزمن عن العربية اللغة ابه تعب ر التي الطرائق بيان إلى الدراسة هذه تهدف     
 هائلة إمكانات العربية فتضم  . فيها واالستعماالت الشواهد استقراء ضوء في المطلق،

 والفعل المجرد، بالفعل عنه التعبير فتستطيع المطلق، الزمن عن التعبير مجال في
 وقس مت .والتراكيب ،(والمصدر ،المفعول واسم الفاعل، اسم) األسماء وبعض المزيد،

 األحداثو  االعتيادية، األحداث: وهي أقسام، ثالثة على المطلق الزمن الدراسة ههذ
 .وتجدده الحدث وثبات المطلقة،

 العربية النصوص لتتب ع وذلك التحليلي؛ الوصفي المنهج الدراسة استخدمت       
 المطلق، الزمن على داللتها وبيان األسماء، وبعض األفعال فيها ورد التي الفصيحة

 الزمن على األسماء وبعض األفعال داللة على وشواهد أدل ة النصوص هذه ونفتك
 الزمن تدرس فلم المطلق، الزمن دراسة على مجالها الدراسة وحصرت. المطلق
 .ذكرها إلى الحاجة تستدعي التي المواضع في إال المستقبل أو الحاضر أو الماضي

 .والحدث والجهة، المطلق،و  الزمن،: الدالة الكلمات

 
 

The Absolute Time in Arabic language: linguistic Study 

 

This study is designed to shed some light on an illusion that many learners 

of Arabic could have when studying the concept of tense in Arabic. This 

illusion manifests itself in two ways: the first way is that Arabic has limited 

approaches to indicate tense, only by using the three verbal constructions, 

namely the past verb, the present verb and order of command verbs. 

However, the fact is that Arabic has many approaches which can be used to 

indicate time. For example, time can be inferred through: abstract verbs, 
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augmented verbs, gerund, present participle and past participle. The second 

way goes to the idea that says time is only related to verbs, not to nouns 

while, in fact, nouns can indicate tense in many contexts. 

   This study aims to show the ways by which Arabic can express absolute 

time through examining such usages. Arabic has multi-abilities to express 

the absolute time, that it can express the absolute time by the infinitive 

forms, increased forms (augmented), some nouns (present participle, past 

participle and gerund) and constructions.  This study divides the absolute 

time in Arabic into three patterns: the habitual action, absolute action, and 

the stability of the action and its regeneration. 

     This study implemented the descriptive analytical method through which 

some standard Arabic passages can be investigated in order to find out 

concrete examples that show how verbs and some nouns can indicate 

absolute time. This study has limited its scope for the absolute time. The 

study did not refer to the past time, present and future, except in situations 

that needed to be mentioned. 

Keywords: tense, absolute, aspect, and action. 

 
 

 :المقدمة

 لةمحص   فهو اإلنساني ة، اللغات في اللغوي ة العناصر أهم   أحد اللغوي   الزمن يعد     
 عند النظر َقْصر يمكنال أن ه في تهأهمي   وتكمن. الجمل داخل والتراكيب الصيغ لداللة
 الزمني ة، داللتها إلى النظر يجب بل السياق، من مجردة والتراكيب الصيغ على دراسته
 .الزمني ة الداللة دتحدي في تساهم ومعنوي ة لفظي ة قرائن فثم ة فيه، الواردة للسياق وفقا  

 فيها العربي ة أن   إلى نظرتهم في يتمث ل خاطئ، وهم في الدارسين من كثير يقع   
 الماضي: الثالث الفعلي ة الصيغ على تقتصر الزمن، عن للتعبير قليلة إمكانات
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 اللغات في الزمني ة الصيغ كثرة أمام الدارسون هؤالء وينبهر. واألمر والمضارع
 مجال في اللغات بهذه قوبلت ما      إذا فقيرة العربي ة أن   ظانين نجليزي ة،كاإل األجنبي ة
 فتستطيع الزمن، عن التعبير مجال في ومتنوعة كثيرة إمكانات العربي ة فتضم  . الزمن
 واسم كالمصدر األسماء وببعض والمزيدة، المجردة الفعلي ة بالصيغ الزمن عن التعبير
 و ( فعل كان) و( يفعل قد) و( فعل قد: )نحو اكيب،وبالتر  المفعول، واسم الفاعل

 (.يفعل كان)

 العربي ة النصوص علتتب   وذلك ؛التحليلي الوصفي المنهج الدراسة استخدمت     
 هذه فتكون الزمني ة، دالالتها وبيان المعاصرة، اللغوي ة واالستعماالت الفصيحة
 بأنماطه المطلق الزمن على ةالعربي   داللة على وشواهد أدلة واالستعماالت النصوص
 عن العربي ة بها تعب ر التي الطرائق دراسة على مجالها الدراسة وضي قت. المختلفة
 أو الماضي الزمن عن العربي ة بها تعب ر التي الطرائق تدرس فلم المطلق، الزمن

 .ذكرها الحاجة استدعت قليلة، مواضع في إال المستقبل أو الحاضر

 ثم   ومن للفعل، الزمني ة الداللة بيان العربي ة في المطلق الزمن دراسة قبل بنا يجدر     
 .األسماء لبعض الزمني ة الداللة بيان

 على الفعل داللة عن فتحد ثوا والفعل، الزمن بين المتقدمون العرب النحاة ربط     
 حد ه عند( ه180ت) سيبويه قول في جلي ا   ذلك ويظهر. للفعل تقسيمهم عند الزمن
 ولم يكون ولما مضى، لما وُبنَيت األسماء، أحداث لفظ من ُأِخذت أمثلة"  بأن ه للفعل
 وأم ا. وَحمد وَمكث وَسمع فذهب مضى، ما بناء وأما. ينقطع لم كائن هو وما. يقع
 وَيضرب وَيذهب َيقتل: ومخبرا   واْضرب، واْقتل اْذهب: آمرا   قولك فإن ه يقع لم ما بناء

  .(1)" أخبرت إذا كائن وهو ينقطع لم ما بناء كذلكو  وُيْضرب، وُيْقتل
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 األمر: بالفعلين المستقبل والزمن الماضي، بالفعل الماضي الزمن سيبويه حد د قدف    
 الفعل بحدثي ة وعيه على يدل   مم ا. المضارع بالفعل الحاضر والزمن والمضارع،

"  : قوله في أكثر حبوضو  ذلك ويظهر يحتضنه، زمان من حدث لكل   بد فال. وزمانه
ذا. الزمان من مضى ما في الحدث أن   على دليل فهو ذهب قال فإذا  سيذهب قال وا 
 يمض لم وما مضى، ما بيان ففيه الزمان، من ُيستقبل ما في يكون أن ه على دليل فإن ه
  . (2)" الحدث وقوع على استدالال   فيه أن   كما منه،

 األفعال الكوفيون وقس م: "فقال للفعل، لكوفيينا تقسيم( هـ368ت) السيرافي وبي ن     
له في ما وهو ومستقبل، ماض: أقسام ثالثة  وتقوم وأقوم يقوم: نحو األربع، الزوائد أو 
 .(3)" الحال وهو وأشباهه، وضارب وذاهب قائم وهو الدائم، الفعل والثالث. ونقوم

 .لحاضرا بالزمن هنويربطو  فعال ، الفاعل اسم يعد ون إذن فالكوفيون

 من كثير وفر ق .اللغوي   الزمن تناولت كثيرة معاصرة لغوي ة دراسات ظهرت     
، الزمن في مفهومين بين المعاصرين اللغوي ين  والزمن الصرفي   الزمن: هما اللغوي 
،  الفعل يؤديها السياق في وظيفة النحوي   الزمن" : قال إذ حسان، تم ام ومنهم النحوي 

 والزمن والخوالف، كالمصادر للكلم األخرى األقسام من الفعل إلى ُنِقل ما أو الصفة أو
 مفردة الفعل صيغة وظيفة هو إذ الصرف، في منه ُيْفَهم عم ا يختلف المعنى بهذا
 من يستفاد وال بالحدث، موصوفا   تفيد التي الصفة من يستفاد فال السياق، خارج

: قال حين وضوحا   األمر حسان امتم   وزاد. (4)"  الزمن دون الحدث يفيد الذي المصدر
 السياق، في وظيفة هو قليل، منذ ذكرنا كما الزمن أن فسنرى النحوي   السياق في أم ا" 

 .(5)"  معناه  إلى تنقل التي الكلم أقسام  من غيره و الفعل يؤديها

 ا  وزمن ،اصرفي   ا  زمن: زمنين (6) والمضارع الماضي للفعل أن   ؛إذن القول يمكن     
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 أو الحاضر والزمن الماضي، للفعل الماضي الزمن فهو الصرفي   الزمن أم ا. اي  نحو 
 للفعل الصرفي   الزمن فإن   ،(يدرس) و( درس: )تقول فعندما. المضارع للفعل المستقبل

 إلى نظرنا ألن نا وذلك المستقبل؛ أو الحاضر هو( يدرس) وللفعل الماضي، هو( درس)
 النحوي   الزمن وأم ا. السياق من مجردين( يدرس) و( درس: )للفعلين الزمني ة الداللة
 للسياق وفقا   المستقبل، أو الحاضر أو الماضي يكون فقد والمضارع الماضي للفعل
 : اآلتية األمثلة تناول يمكننا ذلك ولتوضيح. الفعل فيه يرد الذي

 [.20:صصالق سورة( ]َيْسَعى الَمِديَنةِ  َأْقَصى ِمنْ  َرُجل   جاء  وَ : )تعالى قال -

 اإِلْساَلمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  ِنْعَمِتي َعَلْيُكمْ  َوَأْتَمْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  أ ْكم ْلت   الَيْومَ : )تعالى قال -
  [.3:المائدة سورة( ]ِدين ا

( قًّاحَ  َربَُّنا َوَعَدَنا َما َوَجْدَنا َقدْ  َأنْ  الن ارِ  َأْصَحابَ  الَجن ةِ  َأْصَحابُ  ن اد ىوَ : )تعالى قال -
  [.44:األعراف سورة]

 ِمْنُهمْ  َطاِئَفة   ي ْست ْضِعف   ِشَيع ا َأْهَلَها َوَجَعلَ  اأَلْرضِ  ِفي َعال ِفْرَعْونَ  ِإن   :)تعالى قال -
 [ .4:القصص سورة( ]الُمْفِسِدينَ  ِمنَ  َكانَ  ِإن هُ  ِنَساَءُهمْ  ي ْست ْحِييوَ  َأْبَناَءُهمْ  ي ذ بِّح  

 (:هـ68ت) ذريح بن قيس قال -

 (7)ُمنَكرُ  الَخيرُ  َلكَ  يا ُلبنى َوُهجرانُ        ُيهَجرُ  الَيومَ  َأصَبحَ  ُلبنى َبيتَ  أ رى

ون   َجَهن مَ  ِإَلى َكَفُروا َوال ِذينَ : )تعالى قال -  .[36: األنفال سورة( ]ي ْحش ر 

 يدل   ألن ه الماضي؛ الزمن على األولى اآلية في( جاء) الماضي الفعل دل   فقد     
 الزمن على الثانية اآلية في( َأكَمل) الماضي الفعل ودل  . ماض   حدث حكاية على
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 ودل  . الحاضر بالزمن يختص   ظرف وهو ،(اليوم) الزمان ظرف لوجود الحاضر؛
 حدث على يدل   ألن ه المستقبل؛ الزمن على الثالثة اآلية في( نادى) الماضي الفعل

 في( يستحيي) و( يذب ح)و( يستضعف) ارعةالمض األفعال ودل ت. القيامة يوم سيحدث
 ودل  . بقومه فرعون يفعلها كان الماضي، الز من في حصلت أحداث على الرابعة، اآلية
 الزمان ظرف لوجود الحاضر؛ الزمن على الشعري البيت في( أرى) المضارع الفعل

ون   َجَهن مَ  ِإَلى َكَفُروا َوال ِذينَ ) اآلية في( يحشر) المضارع الفعل ودل  (. اليوم) ( ي ْحش ر 
 .القيامة يوم سيحدث حدث على يدل   ألن ه المستقبل؛ الزمن على

 األمثلة في ُحدِّد والمضارع الماضي للفعل النحوي الزمن أن   ؛إذن القول يمكن     
 هذين زمن حددت التي هي والمعنوي ة اللفظي ة فالقرائن فيه، الوارد للسياق وفقا   السابقة
 .الفعلين

 ثالثة عليه والتراكيب الصيغ داللة بحسب يقسم اللغوي   الزمن أن   القول؛ ومحص ل     
 المحدثين اللغويين بعض قس م وقد. والمستقبل والحاضر، الماضي،: وهي أزمنة،
 بين الفاصل الحد هو الحاضر الزمن وجعلوا مستقيم، خط شكل على اللغوي   الزمن
 :(8)اآلتي بالشكل لذلك واومث ل المستقبل، الزمن و الماضي الزمن

 

 الزمن الماضي لحظة الحاضر الزمن المستقبل

 
 واألحداث المستقبل، الزمن في هي الحاضر لحظة يمين على تقع التي فاألحداث   
 .الماضي الزمن في هي الحاضر لحظة يسار على تقع التي
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 السابقة الثالثة األزمنة إلى يضاف أن يمكن رابع زمن ثم ة أن الدراسة ترى     
 والحاضر الماضي في الحدث وقوع أي مطلق،ال الزمن وهو األحداث، وقوع بحسب

 ومثاله. كل ها الثالثة األزمنة على ليشتمل الواحد الزمن يتخطى زمن فهو والمستقبل،
 حدث نفي على اآلية فدل ت[. 3: اإلخالص سورة( ]ُيوَلدْ  َوَلمْ  َيِلدْ  َلمْ : )تعالى قوله

 غير االستمرار وهذا مستمر، الحدث فنفي والمستقبل، والحاضر الماضي في الوالدة
 ممتد   ولكنه ،(المستقبل أو الحاضر أو الماضي) معين زمني   مجال على مقتصر
 الماضي،: )األربعة األزمنة بين الفوارق ولتوضيح. ومكان زمان كل في ومستمر

 :اآلتية األمثلة تناول يمكن( المطلق والزمن والمستقبل، والحاضر،

 .الملعب في المتسابق ركض -
 .اآلن الملعب في لمتسابقا يركض -
 .الملعب في المتسابق سيركض -
 .يومي ا   الملعب في المتسابق يركض -

 الجملة ألن   األولى؛ الجملة في الماضي الزمن على( ركض) الفعل دل   فقد     
 الحاضر الزمن على( يركض) الفعل ودل  . ماضية أحداث سرد سياق في وقعت

 الفعل ودل  (. اآلن) الزمان ظرف وهي فظي ة،ل قرينة لوجود الثانية؛ الجملة في
.  السين االستقبال حرف لوجود الثالثة؛ الجملة في المستقبل الزمن على( يركض)

 لفظي ة، قرينة لوجود الرابعة؛ الجملة في الزمن مطلق على( يركض) الفعل ودل  
 في ويحصل الماضي، في حصل الركض فحدث ،(يومي ا  ) التكراري الظرف وهي

 .المستقبل في حصوله يستمر   أن ويتوقع ر،الحاض

( aspect) الجهة مفهوم معرفة لغة، ألي ة الزمني النظام دراسة قبل لنا بد   ال     
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 من الحدث به يعرض الذي األسلوب أنهافي  فيتمث ل مفهومها أم ا. بالزمن وعالقتها
 الحدث، لحصو  وقت بيان هو الزمن فمجال. اعتيادي ونشاط وتكرار واستمرار تمام

 أو مستمرا   أو تاما   الحدث يكون فقد الحدث، عرض طريقة بيان هو الجهة ومجال
 . (9)اعتياديا   نشاطا أو متكررا  

 وجهة التمام، جهة: وهي للجهة، أنواع أربعة ثم ة أن   إذن؛ القول يمكن     
 من نوع لكل   بيان يلي ما وفي. االعتيادي ة األحداث وجهة التكرار، وجهة االستمرار،

 :األنواع هذه

 الحدث إلى ينظر أن بها ويقصد ،(perfect aspect) التمام جهة: األول النوع
 يمكنو  .المستقبل أم الحاضر أم الماضي في التمام هذا أكان سواء تاما ، بوصفه
 :اآلتية األمثلةب ذلك توضيح

 [.20:القصص سورة(]َيْسَعى الَمِديَنةِ  َأْقَصى ِمنْ  َرُجل   جاء  وَ : )تعالى قال -

 اإِلْساَلمَ  َلُكمُ  َوَرِضيتُ  ِنْعَمِتي َعَلْيُكمْ  َوَأْتَمْمتُ  ِديَنُكمْ  َلُكمْ  أ ْكم ْلت   الَيْومَ : )تعالى قال -
  [.3:المائدة سورة(] ِدين ا

  .العاشرة الساعة في المحطة غادر قد القطار سيكون -

 في وقع ألن ه الماضي؛ نالزم على( جاء) الماضي الفعل دل   األول المثال ففي     
 الزمن في المغادرة حدث تمام على أيضا  ( جاء) الفعل ودل  . سابقة أحداث سرد سياق

 هي الحدث تمام على وداللته الزمن، مجال هي الماضي على الفعل فداللة. الماضي
 على يطلق فأصبح المثال، هذا في التمام وجهة الماضي الزمن وتضام  . الجهة مجال
 (.التام الماضي) ةالدالل هذه
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 ظرف لوجود الحاضر؛ الزمن على( َأكملَ ) الماضي الفعل دل   الثاني المثال وفي    
 فحدث الحاضر، الزمن في الحدث تمام على أيضا  ( أكمل) الفعل ودل   ،(اليوم) الزمان

 اللحظة في انتهى حدث ولكنه الحاضر، في متكرر أو مستمر غير االكتمال
 هي الحدث تمام على وداللته الزمن، مجال هي الحاضر على لالفع فداللة. الحاضرة

 على يطلق فأصبح المثال، هذا في التمام وجهة الحاضر الزمن وتضام  . الجهة مجال
 (.التام الحاضر) الداللة هذه

 سبق ألن ه المستقبل؛ الزمن على( يكون) المضارع الفعل دل   الثالث المثال وفي     
 نقطة في المغادرة حدث تمام على( غادر قد) التركيب ودل  . السين االستقبال بحرف
 الزمن، مجال هي المستقبل على الفعل فداللة. العاشرة الساعة وهي معينة، زمني ة

 في التمام وجهة المستقبل الزمن وتضام  . الجهة مجال هي الحدث تمام على وداللته
 (.مالتا المستقبل) الداللة هذه على يطلق فأصبح المثال، هذا

 إلى ينظر أن بها ويقصد ،(progressive aspect) االستمرار جهة: الثاني النوع
 أم الحاضر أم الماضي في االستمرار هذا أكان سواء مستمرا ، بوصفه الحدث

 :اآلتية األمثلة فلنتناول ذلك ولتوضيح .المستقبل

 [.10:البقرة سورة] (ي ْكِذب ون   ك ان وا ِبَما َأِليم   َعَذاب   َوَلُهمْ : )تعالى قال -

  (:هـ208 ت)الوليد بن مسلم قال -

 (10) ُمنَتِكسِ  َأعضاءِ  في الَسالَمةِ  َجريَ        عاِشِقها َقلبِ  في َمَحب ُتها ت جري

  (:هـ24 ت) الخنساء قالت -
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َقة   ناَحت ما أ بكيك   س وف  وَ   (11)ِللساري الَليلِ  ُنجومُ  َأضاَءت َوما         ُمَطو 

 

  

 الفعل ودل    الماضي، الزمن على( كان) الماضي الفعل دل   األول المثال فيف    
 يتوقفوا ولم بكذبهم، الكفار استمر فقد الكذب، حدث استمرار على( يكذبون) المضارع

 هي الحدث استمرار على وداللته الزمن، مجال هي الماضي على الفعل فداللة. عنه
 يطلق فأصبح المثال، هذا في االستمرار وجهة الماضي الزمن وتضام  . الجهة مجال
 (.المستمر الماضي) الداللة هذه على

 الشاعر ألن   الحاضر؛ الزمن على( َتجري) المضارع الفعل دل   الثاني المثال وفي     
 حدث استمرار على أيضا   الفعل هذا ودل  . الحاضر الزمن في يعانيه ما يصف
 لمحبوبته؛ الشاعر ةمحب   استمرار وهي وي ة،معن قرينة لوجود ؛(المحبوبة حب  ) الجريان

 مجال هي الحاضر على الفعل فداللة. تتوقف وال تستمر   الشاعر معاناة جعل مم ا
 وجهة الحاضر الزمن وتضام  . الجهة مجال هي الحدث استمرار على وداللته الزمن،

 .(المستمر   الحاضر) الداللة هذه على يطلق فأصبح المثال، هذا في االستمرار

 سبق ألن ه المستقبل؛ الزمن على( َأبكيكَ ) المضارع الفعل دل   الثالث المثال وفي     
 لوجود البكاء؛ حدث استمرار على أيضا   الفعل هذا ودل  (. سوف) االستقبال بحرف
َقة   ناَحت ما: )عبارة وهي لفظي ة، قرينة  مجال هي المستقبل على الفعل فداللة(. ُمَطو 

 وجهة المستقبل الزمن وتضام  . الجهة مجال هي الحدث استمرار ىعل وداللته الزمن،
 (.المستمر   المستقبل) الداللة هذه على يطلق فأصبح المثال، هذا في االستمرار
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 الحدث إلى ينظر أن بها ويقصد ،(iterative aspect) التكرار جهة: الثالث النوع
 .المستقبل أم لحاضرا أم الماضي في التكرار هذا أكان سواء متكررا ، بوصفه

 :اآلتية األمثلة فلنتناول ذلك ولتوضيح

ل   ُكل َما: )تعالى قال - د   الِمْحَرابَ  َزَكِري ا َعَلْيَها د خ  ج   آل سورة( ]ِرْزق ا ِعْنَدَها و 
 [. 37:عمران

 .اآلن الباب جرس يقرع محمد -

  .[71:الزُّمر سورة( ]اُزَمر   َجَهن مَ  ِإَلى َكَفُروا ال ِذينَ  ِسيق  و : )تعالى قال -

 الماضي؛ الزمن على( َوَجدَ ) و( َدَخلَ : )الماضيان الفعالن دل   األول المثال ففي      
 -السالم الصالة عليه- زكريا قصة وهي سابقة، أحداث سرد سياق في وقعا ألن هما

 الرزق؛ ووجود الدخول: حدثي تكرار على أيضا   الفعالن هذان ودل  . البتول مريم مع
 فداللة. التكرار على دائما   تدل التي ،(ماكل  : )الشرط أداة وهي لفظي ة، قرينة لوجود
. الجهة مجال هي الحدث تكرار على وداللته الزمن، مجال هي الماضي على الفعل

 الداللة هذه على يطلق فأصبح المثال، هذا في التكرار وجهة الماضي الزمن وتضام  
 (.     المتكرر الماضي)

 ظرف لوجود الحاضر؛ الزمن على( يقرع) المضارع الفعل دل   الثاني المثال يوف    
 الجرس قرع فحدث القرع، حدث تكرار على أيضا   الفعل هذا ودل  (.  اآلن) الزمان
 هي الحاضر على الفعل فداللة. فيتوقف فُيقرع فيتوقف، ُيقرع الجرس إن      أي متكرر،
 الحاضر الزمن وتضام  . الجهة مجال هي الحدث تكرار على وداللته الزمن، مجال
 (.المتكرر الحاضر) الداللة هذه على يطلق فأصبح المثال، هذا في التكرار وجهة
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 وقع ألن ه المستقبل؛ الزمن على( سيق) المضارع الفعل دل   الثالث المثال وفي      
 لوجود قة؛ياالسِ  حدث تكرار على أيضا   الفعل هذا ودل  . القيامة أحوال حكاية سياق في

 جماعة، تلو جماعة جهنم إلى سيقوا الكافرين إن أي ،(زمرا  : )كلمة وهي لفظي ة، قرينة
 تكرار على وداللته الزمن، مجال هي المستقبل على الفعل فداللة. واحدة دفعة وليس
 المثال، هذا في التكرار وجهة المستقبل الزمن وتضام  . الجهة مجال هي الحدث
 (.المتكرر المستقبل) الداللة هذه على يطلق فأصبح

 ينظر أن بها ويقصد ،(habitual action) االعتيادّية األحداث جهة: الرابع النوع
 هذه فزمن والمستقبل، والحاضر الماضي في حصوله ريتكر   حدثا   بوصفه الحدث إلى

 الماضي أي معين، زمن في الحدث زمن حصر يمكن وال المطلق، الزمن هو الجهة
 دل   فقد ،(يوميا   الجامعة إلى علي يذهب: )تقول فعندما .المستقبل وأ الحاضر أو

 فزمن والمستقبل، والحاضر الماضي في الذهاب حدث تكرار على( يذهب) الفعل
 .    الزمن مطلق هو الحدث

 وداللة المطلق، الزمن وهو الزمن، على داللة: داللتان الجملة هذه في فللفعل       
 .االعتيادي   الحدث وهي الجهة، على

 الماضي الزمن على السابقة األمثلة في األفعال داللة ن  أ األمر ومحص ل     
 الحدث، حصول وقت يبي ن فالزمن الزمن، مجال هو والمطلق والمستقبل والحاضر

 األفعال هذه وداللة الزمن؟ مطلق أم المستقبل أم الحاضر أم الماضي في أكان سواء
 تبي ن فالجهة الجهة، مجال هي واالعتيادي والمتكرر والمستمر التام الحدث على

 التكرار أو االستمرار أو التمام حيث من الحدث، هب يعرض الذي األسلوب أو الطريقة
  .االعتيادي النشاط أو
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 الزمن أقسام أحد عن العربي ة بها تعب ر التي الطرائق بيان إلى الدراسة عمدت      
 األحداث :وهما العربي ة، في المطلق للزمن نمطان ةوثم   .المطلق الزمن وهو األربعة،

 .المطلقة األحداثو  االعتيادي ة،

لذلك  .الزمن مطلق على وداللته وتجدده الحدث تو ثب بين وثيقة عالقة وثم ة     
 ُقسِّمت الدراسة على ثالثة محاور، وهي:

 .االعتيادّية األحداث -1

 .المطلقة األحداث -2

 .الزمن مطلق على وداللته هوتجّدد الحدث تو ثب -3

  :المحاور هذه من محور لكل   بيان يأتي ما وفي    

 الماضي في حصولها يتكرر التي األحداث بها ويقصد االعتيادّية، األحداث -1
 العربي ة وتعب ر. فعلها على األفراد اعتاد أنشطة بوصفها والمستقبل والحاضر

 :اآلتية بالطرائق النمط هذا عن

( ساعة كل  : )مثل ،التكرار على داّلة وعبارات بكلمات المتبوع المضارع الفعل-أ-1
 أن   استيتية سمير بي ن وقد ،(كان عندما)و( غالبا  )و( عادة)و( سنويا  )و( يوم كل  )و

 يكون أن شأنه من ما أو غالبا ، تقع عادة على داال   "  يكون قد المضارع الفعل
: وقولك ،(وجبات   ثالثَ  يوم   كل   أتناولُ : )لكقو  مثل وذلك حكمها، يأخذ مم ا كالعادة،

 الجمل، هذه في المضارع فالفعل(. عام   كلِّ  في أحجُّ : )وقولك ،(كتابا   أسبوع   كل   أقرأُ )
 .(12)" الحاضر الوقت في الحدث وقوع أو الفعل بحدوث صلة له ليس
 (:هـــ357ت) الحمداني فراس أبي قول أيضا   ومثاله     
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  (13)َوَتروُعها َحسَرة   َنفسي عُ َجرِّ تُ              ِرحَلة   عدَ بَ  ِرحَلة   وم  يَ  ُكلِّ  َأفي

 ،(َيوم   ُكلِّ ) عبارة لوجود متكررة؛ عادة على( تروع) و( َتَجر ع: )نالفعال دل   فقد     
 .الحدث تكرار على تدل   التي

،االعتي الحدث على يدل   إذ ،حالّية بجملة المتبوع المضارع الفعل -ب-1  ومثال ادي 
 :قولك ذلك

 .أتأل م وأنا المشر دين األطفال إلى أنظرُ  -

 والحاضر الماضي في حدوثها يتكرر عادة على( أنظر) المضارع الفعل دل   فقد     
 .حدوثها يتكرر عادة على أيضا( أتأل م) المضارع الفعل ودل   والمستقبل،

 على يدل   مضارع بفعل لمبدوءةا الحالي ة الجملة في الحدث أن   إلى التنب ه يجدر     
 فعال   الحدث أكان سواء والمستقبل، والحاضر الماضي في حدوثها يتكرر عادة

 الفاعل اسم لدل  ( متأل ما   المشر دين األطفال إلى أنظرُ : )قلت فلو مشتق ا ، أم مضارعا  
 .والمستقبل والحاضر الماضي في( التأل م) حدث تكرار على( متأل ما  )

 الماضي والفعل حالي ة بجملة المتبوع المضارع الفعل داللة بين فارق لنا يت ضح     
 :اآلتيتين الجملتين من الفارق بيان ويمكن حالي ة، بجملة المتبوع

 .يبكي المدرسةِ  إلى الطفلُ  يذهب -

 .يبكي وهو المدرسةِ  إلى الطفلُ  ذهب -

 في حدوثها تكرري عادة على األولى الجملة في( يذهب) المضارع الفعل دل   فقد     
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 على الثانية الجملة في( ذهب) الماضي الفعل ودل  . والمستقبل والحاضر الماضي
 .يتكرر ولم وانتهى الماضي في حصل حدث

 الماضي والفعل حالي ة بجملة المتبوع المضارع الفعل داللة بين ا  اشتراك ثم ة لكن       
 مع متزامن والماضي لمضارعا: الفعلين حدث أن   في يتمث ل حالي ة، بجملة المتبوع
 حدث مع امتزامن السابقتين الجملتين في( البكاء) فحدث الحالي ة، الجملة حدث

 .الذهاب

 االعتيادي ة؛ األحداث على غالبا   يدل   إذ الموصول، االسم بعد المضارع الفعل -ج-1
 والمستقبل، والحاضر الماضي في الموصوف تالزم أوصاف على يدل   ألن ه وذلك
 :ذلك لومثا

 .يكذب الذي الرجل جاء -
 .االمتحانات في يتمّيزون الذين الطلبة المعلم شكر -
 .لزوجها تخلص التي المرأة أحترم -

 في الحدث تكرار على( تخلص) و( يتمي ز)و( يكذب: )األفعال دل ت فقد      
: الموصوفين ات صاف على األفعال هذه دل ت إذ والمستقبل، والحاضر الماضي

 .واإلخالص والتمي ز الكذب بأحداث( المرأة) و( الطلبة) و( الرجل)
 على داال    الكريم القرآن في كثيرا   الموصول االسم بعد المضارع الفعل ورد وقد     

 :ذلك أمثلة ومن الزمن، مطلق أو االعتيادي ة األحداث

َبا ي ْأك ل ون   ال ِذينَ : )تعالى قال -  [.275سورة البقرة: (]الرِّ
ر ك مْ  ال ِذي ُهوَ :  )تعالى لقا  - وِّ  ِإال   ِإَلهَ  اَل  َيَشاءُ  َكْيفَ  اأَلْرَحامِ  ِفي ي ص 

 [. 6سورة آل عمران: (]الَحِكيمُ  الَعِزيزُ  ُهوَ 
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اَلةَ  ي ِقيم ون   ال ِذينَ : )تعالى قال - سورة  (]ُيْنِفُقونَ  َرَزْقَناُهمْ  َوِمم ا الص 
 [.3األنفال: 

 في تتكرر اعتيادي ة أحداث على( يقيم) و( يصو ر) و( يأكل) :األفعال دلت فقد      
 .والمستقبل والحاضر الماضي

 في المضارع الفعل استخدام يكثر إذ ،الحصر أسلوب في المضارع الفعل -د-1
 :قولك نحو المتكررة، العادة عن للتعبير الحصر أسلوب

 .را  متأخ   إال محمد يحضر ال -

 .جةالحا عند إال خالد   يكل مني ما -

( و )يكل م( في الجملتين السابقتين على عادة متكررة في يحضرفقد دل  الفعالن: )     
 الماضي والحاضر والمستقبل.

 أو مجتمع في سائد تقليد عن التعبير سياق في يقع عندما المضارع الفعل -ه-1
 : قولك ومثاله ،(14) ما شعب

 . العيد أيام في بعضا   بعضهم المسلمون يزور -
 العادة) السابق االستخدام من تا  و ثب أكثر  االستخدام هذا أن   إلى التنب ه بنا يجدر     

 وحضاري ة، ثقافي ة مسألة السائد والتقليد فردي ة، مسألة العادة ألن   وذلك ؛(المتكررة
 حدث الجامعة إلى محمد ذهاب فإن   ،(يومي ا   الجامعة إلى محمد يذهب: )نقول فعندما

 لن الذهاب حدث ولكن   المستقبل، في وسيحدث الحاضر، في ويحدث الماضي، في
 .الذهاب عن فويتوق   يتخر ج، سوف ألن ه أبدا ؛ يستمر  
 حدث فإن   ،(العيد أي ام في بعضا   بعضهم المسلمون يزور: )تقول عندما لكننا     
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 هاوعادات األمة ثقافة من جزءا   أصبح ألن ه يتغي ر؛ أن الصعب ومن ثابت، حدث الزيارة
 .وتقاليدها

 في الحدث تكرار على الس ياق يدل   قد ،السياقات بعض في المضارع الفعل -و-1 
 قول ونحو  ،(العشاء بعد محمد ينام: )قولك نحو والمستقبل، والحاضر الماضي
 :أخيها رثاء في( هـ24 ت) الخنساء

 ُنكسي ْرطِ بفَ  ُبليتُ  َقدْ  حُ بِ فُأصْ        ســيُأمْ  حينَ  ك رُ ذَ الت   يقنِ رِّ ؤَ يُ 
 (15) َشْمسِ  ُغروبِ  لُكلِّ  َوَأذكرهُ      َصْخر ا الش ْمسِ  ُطُلوعُ  ُيَذكُِّرِني

ر    ر مساء، كل   في( التْأريق) حدث فيتكر   ،الشمس طلوع عند( التذك ر) حدث ويتكر 
رو   .الشمس غروب عند أيضا( الِذْكر) حدث يتكر 

 تحضْر  زيد   يأتِ  متى: )ولكق نحو الشرط، سياقات بعض في المضارع الفعل -ز-1
في الماضي  الحدث تكرار على( تحضر) و( يأتي: )الفعالن دل   فقد ،(المشاكل

 والحاضر والمستقبل.
 عليه اهلل صلى الرسول قول نحو الشرط، سياقات بعض في الماضي الفعل  -ح-1

َذا َكَذَب، َحد ثَ  ِإَذا: َثاَلث   الُمَناِفقِ  آَيةُ :  " وسلم َذا َأْخَلَف، َوَعدَ  َواِ   . (16)" َخانَ  اْؤُتِمنَ  َواِ 
      ( أؤتمن) و( أخلف)و( وعد)و( كذب) و( حّدث: )الماضية األفعال فدل ت     

 .تكرارها على المنافق اعتاد أحداث على( خان)و

، الحدث على يدل   إذ المصدر، -ط-1    سياقي ة، قرينة وجود عند وذلك االعتيادي 
 :قولك ذلك ومثال

 .بالعمل استهتارك على يدل   المتكرر غيابك -
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 والحاضر الماضي في حدوثها يتكرر عادة على( غياب) المصدر دل   فقد   
 (.المتكرر) السياقي ة القرينة لوجود وذلك والمستقبل،

 زيد   ِمْشية: )قولك نحو ،االعتيادي حدثال رتكر   على يدل   إذ ،الهيئة مصدر -ي-1
 حت ى السريع، المشي بحدث زيد صافات   على( ْشيةمِ ) الهيئة مصدر دل   فقد ،(سريعة

 .العادة أصبح هإن  

 أن   إلى للمشتقات الزمني ة الداللة دراسة عند التنب ه بنا يجدر ،الفاعل اسم -ك-1
 ماض) مخصوص زمن على غالبا   تدل   المفعول واسم الفاعل كاسم المشتقات بعض

 تدل   المبالغة وصيغة المشبهة كالصفة المشتقات بعض وأن   ،(مستقبل أو حاضر أو
 .مطلق زمن على

: العمل في أخطاؤه تكثر لرجل قولك الزمن مطلق على الفاعل اسم داللة ومثال     
 في حدوثها يتكرر عادة على( مستهِترَ ) الفاعل اسم دل   فقد(. هِترستَ مُ  رجل   أنتَ )

 .والمستقبل والحاضر الماضي

 الرابعة الساعة من مفتوح الحديقةِ  بابُ : )قولك ذلك ومثال ،المفعول اسم -ل-1
 باب فتح حدث تكرار على( مفتوح) المفعول اسم دل   فقد(. مساء العاشر إلى عصرا  
 .والمستقبل والحاضر الماضي في الحديقة

 أم   وصف في( هـ50ت) ثابت بن حسان قول ذلك ومثال المشبهة، الصفة -م-1
 :عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين

 (17)الَغواِفلِ  ُلُحوم من َغْرَثى وُتَصبح         بريبة   َتزنُّ  َما ن  رزا َحَصان  
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 أم ات صاف على( غرثى) و( رزان) و( حصان) المشبهة الصفات دل ت فقد     
 . مخصوص بزمن مرتبط غير مطلقا   اتصافا   األحداث بهذه المؤمنين

 صيغة دل ت إذ ،(ِمْهذار   رجل   أنتَ : )قولك ذلك ومثال المبالغة، صيغة -ن-1
 والحاضر الماضي في( الكالم كثرة) الَهَذر حدث حصول تكرار على( ِمْهذار  ) المبالغة

 :الشاعر قول ذلك ومثال. والمستقبل

 (18) َحِذٌر أُُموًرا الَ تَِضْيُر َوآِمٌن     َما لَْيَس ُمْنِجيَهُ ِمَن األُقَدارِ 

 الماضي في( الَحَذر) حدث صولح تكرار على( َحِذرٌ ) المبالغة صيغة دل ت إذ     
 . .والمستقبل والحاضر

 الفعل، على الزمن مطلق عن التعبير في تقتصر ال العربي ة أن   إذن؛ القول يمكن     
 .واالسم بالفعل عنه تعب ر إذ

 المتكررة والعادة الماضي في المتكررة العادة بين افارق ثم ة أن   إلى اإلشارة تجدر     
 الماضي، في الحدث بداية على الماضي في المتكررة العادة فتدل  . الزمن مطلق في

 وينتهي الماضي في يبدأ الحدث فزمن  الماضي، في وانتهائه الماضي، في وتكرره
 .اهيتخط   وال الماضي في محصور الحدث زمن أن   أي فيه،

 في وتكرره الماضي، في الحدث بداية على الزمن مطلق في المتكررة العادة وتدل       
: أزمنة ثالثة على ليشتمل الواحد الزمن ىيتخط   الحدث فزمن والمستقبل، الحاضر
 :اآلتيين المثالين فلنتناول ذلك ولتوضيح. والمستقبل والحاضر، الماضي،

 .أسبوع كل   جد ه يزور محمد كان -
 .أسبوع كل   جد ه محمد يزور -
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 هذا ولكن   الماضي، في ةالزيار  حدث تكرار على( يزور كان) التركيب دل   فقد     
 في الزيارة حدث تكرار على( يزور) الفعل ودل  . الماضي في انتهى المتكرر الحدث

 :اآلتين بالشكلين الجملتين داللة تمثيل ويمكن. والمستقبل والحاضر الماضي

 

 

 

 

 

 

 
  

 المستقبل ضرالحا الماضي

 عادة متكررة في الماضي
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 الماضي في حصولها يتكرر التي األحداث بها ويقصد ة،المطلق األحداث -2
 زمن على تقتصر أن يمكن ال ثابتة حقائق بوصفها والمستقبل والحاضر

رَ : )تعالى قوله نحو ،واحد  (]ُمَسمًّى أِلََجل   َيْجِري ُكل   َوالَقَمرَ  الش ْمَس  َوَسخ 
 و الماضي  في يحصل حدث على( يجري) الفعل فيدل   ،[2سورة الرعد:

 . والمستقبل الحاضر

 المستقبل الحاضر الماضي

 عادة متكررة في مطلق الزمن
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ثم ة فارق بين األحداث االعتيادي ة واألحداث المطلقة )الحقائق الثابتة(.         
فينظر إلى األحداث االعتيادي ة بوصفها حالة عام ة تغط ي مرحلة مبهمة من 

ها أن تستمر  إلى المستقبل. في ن الماضي إلى الحاضر، وُيْفَترضالوقت، وتمتد  م
حداث المطلقة )الحقائق( بوصفها حاالت ثابتة، اليمكن وضع حد  وينظر إلى األ

 الستمرارها في المستقبل. ولتوضيح ذلك فلنتناول المثالين اآلتين:
 يذهب محمد إلى الجامعة كل  يوم. -
 يوم. تدور األرض حول محورها مرة واحدة كل   -

في الفعل )يذهب( في الجملة األولى على حصول حدث الذهاب  فقد دل       
الماضي والحاضر، وتوقع استمراره في المستقبل، لكن  استمرار حدث الذهاب 
سيتوقف؛ ألن  )محمد( سيتخرج من الجامعة، ويتوقف عن الذهاب. ودل  الفعل 
)تدور( في الجملة الثانية على حصول حدث الدوران في الماضي والحاضر، 

تمرار هذا الحدث؛ واستمرار هذا الحدث في المستقبل، وال يمكن وضع حد  الس
 ألن ه يمثٍّل حقيقة ثابتة.

 :اآلتية السياقات في الثابتة الحقائق عن العربي ة وتعب ر      
 :ذلك ومثال العلمية، الحقائق عن التعبير عند – أ - 2
 .الماء على الزيت يطفو -
 .الماء في السمك يعيش -

 الماضي في نايتكرر حدثين على (يعيش) و( يطفو) الفعالن دل   فقد    
ن بوصفهما والمستقيل والحاضر  .ثابتة علمية حقائق على يدال 

 : نحو واألمثال، والِحك م المأثورة العامة األقوال  – ب - 2
 . الحر تستعبد بالِبر   -
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 .َوَجد جد   ومن -

 وذلك الزمن، مطلق على( أمسى) و( أضحى) و( أصبح: )الناقصة األفعال تدل       
 ،(األيام هذه في عدوا   الصديق أصبح: )قولك نحو المطلقة، رةالصيرو  تفيد عندما
 .والحكم العامة األقوال ضمن الحالة هذه في األفعال هذه وتدخل

 الشرط فعل فيدل   ِحكمة، على تدل   عندما الزمن بمطلق الشرط أدوات ترتبط      
 :(ه 354ت) المتنبي قول نحو ،(َمنْ ) أبرزها ومن الزمن، مطلق على وجوابه

 (19)إيالمُ  ِبَميِّت   ِلُجرح   ما             َعَليهِ  الَهوانُ  َيسُهلِ  َيُهن َمن

 على تطبيقه يصلح عام ة، حالة على القرآني النص   في الحدث يدل   عندما  – ج -2
 َصَنُعوا َما َتْلَقفْ  َيِميِنكَ  ِفي َما َوَأْلقِ : )تعالى قوله في( أتى) الفعل ومثاله حالة، كل  
 على يدل   إذ ،[69: طه سورة(]َأَتى َحْيثُ  الس اِحرُ  ُيْفِلحُ  والَ  َساِحر   َكْيدُ  َصَنُعوا اِإن مَ 

  ( .20)الثابتة الحقائق تشبه التي المستمر ة الحال  

 الثابتة، الحقائق على غالبا   تدل    إذ ،والعيوب األلوان على الداّلة األفعال – د - 2
 :نقول فعندما
 .زيد عينُ  َعِورتْ  -
 واستمراره الماضي، الزمن في الحدث حصول على يدل  ( عور) الفعل فإن        

 .المستقبل الزمن في استمراره ويتوق ع الحاضر، الزمن في
 في( خلق) الفعل ومثاله ،البشرية للذات وصفا   األفعال تقع عندما – ه - 2

 :اآلتية اآليات
 [.28:النساء سورة( ]َضِعيف ا اإِلْنَسانُ  َوُخِلقَ  َعْنُكمْ  ُيَخفِّفَ  َأنْ  اهللُ  ُيِريدُ ) -
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 [.4:النحل سورة( ]ُمِبين   َخِصيم   ُهوَ  َفِإَذا ُنْطَفة   ِمنْ  اإِلْنَسانَ  َخَلقَ ) - 
 [. 37:األنبياء سورة( ]َتْسَتْعِجُلونِ  َفاَل  َآَياِتي َسُأِريُكمْ  َعَجل   ِمنْ  اإِلْنَسانُ  ُخِلقَ ) -  
 :اآلتية السياقات في ذلك ويكون لدينية،ا الحقائق عن التعبير عند – و - 2

 اهلل صلى اهلل رسول قول نحو ،العقدّية الحقائق عن التعبير عند - 1 - و - 2
َداِنهِ  َفَأَبَواهُ  اْلِفْطَرِة، َعَلى ُيوَلدُ  َمْوُلود   ُكلُّ : " وسلم عليه َراِنهِ  َأوْ  ُيَهوِّ  َأوْ  ُيَنصِّ

َساِنهِ   .(21)"  ُيَمجِّ
د) و( ُيوَلدُ ) عالاألف دلت فقد    ر) و( ُيَهوِّ  مطلقة، أحداث على( ُيَمجِّسِ ) و( ُيَنصِّ

 .والمستقبل والحاضر الماضي في تحصل

 أكانت سواء ،وأقواله وأفعاله تعالى هلل وصفا   األحداث تقع عندما - 2 - و - 2
: تعالى قوله ومنه اإلثبات، حالة في أم النفي حالة في واألفعال األوصاف

 َوَما الس َماَواتِ  ِفي َما َلهُ  َنْوم   َواَل  ِسَنة   َتْأُخُذهُ  اَل  الَقيُّومُ  الَحيُّ  ُهوَ  ِإال   ِإَلهَ  اَل  اهللُ )
 والَ  َخْلَفُهمْ  َوَما َأْيِديِهمْ  َبْينَ  َما َيْعَلمُ  ِبِإْذِنهِ  ِإال   ِعْنَدهُ  َيْشَفعُ  ال ِذي َذا َمنْ  اأَلْرضِ  ِفي

 وال َواأَلْرَض  الس َماَواتِ  ُكْرِسيُّهُ  َوِسعَ  َشاءَ  ِبَما ِإال   ْلِمهِ عِ  ِمنْ  ِبَشْيء   ُيِحيُطونَ 
 .[255سورة البقرة: (]الَعِظيمُ  الَعِليُّ  َوُهوَ  ِحْفُظُهَما َيُئوُدهُ 

 و( ُيِحيُطونَ  ال) و( َيْعَلمُ ) و( تَْأُخُذهُ  ال: )والتراكيب األفعال دل ت فقد           
 من الزمني   بإطالقها واإليمان. الزمن مطلق على( َيؤوُدهُ  ال) و( َوِسع)

 .اإللهية بالذات قتتعل   ألن ها العقيدة؛ متطلبات
َبا اهللُ  َيْمَحقُ ) :تعالى قوله أيضا   ومثاله     َدَقاتِ  َوُيْرِبي الرِّ سورة  (]الص 

 في تعالى اهلل من يصدران سيظالن( يربي) و( يمحق) :فالحدثان ،[276البقرة:
 .يعهاجم األزمنة
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 الزمن، مطلق على للداللة الكريم القرآن في( كان) الفعل استخدام يكثر     
 (]َرِحيما   َغُفورا   الل هُ  َوَكانَ : )تعالى قوله ذلك ومثال تعالى، هلل وصفا   يرد عندما
 لالفع دل   إذ ،[11:الفتح سورة (]َخِبيرا   َتْعَمُلونَ  ِبَما الل هُ  َكانَ  َبلْ ) ،[96:النساء سورة

 .الزمن مطلق على السابقتين اآليتين في( كان)

 نحو اإللهية، للذات وصفا   تقع عندما الزمن مطلق على المشتقات تدل قد      
 ِمنَ  الَميِّتِ  َوُمْخِرجُ  الَميِّتِ  ِمنَ  الَحي   ُيْخِرجُ  َوالن َوى الَحبِّ  َفاِلقُ  اهللَ  ِإن  : )تعالى قوله
( فالق) الفاعل اسما دل   فقد ،[95سورة األنعام:(    ]ُتْؤَفُكونَ  ىَفَأن   اهللُ  َذِلُكمُ  الَحيِّ 

 .الزمن مطلق على( مخِرج) و

 بالذات تتعلق عندما الزمن، مطلق على النفي أدوات داللة  مالحظة بنا وحري         
 من الداللة هذه بيان ويمكن. الدارسين من كثير لها يتنب ه لم داللة وهي اإللهية،
 :تيةاآل اآليات

 [.255سورة البقرة: (]َنْوم   واََل  ِسَنة   تَْأُخُذهُ  ال: )تعالى قال -
سورة  (]الَبِصيرُ  الس ِميعُ  َوُهوَ  َشْيء   َكِمْثِلهِ  َلْيَس : )تعالى قال -

 [.11الشُّورى:
 [. 3سورة اإلخالص: (]ُيوَلدْ  َوَلمْ  َيِلدْ  َلمْ : )تعالى قال -
سورة  (]ِإَله   ِمنْ  َمَعهُ  َكانَ  َوَما َوَلد   نْ مِ  اهللُ  ات َخذَ  َما: )تعالى قال -

 [.91المؤمنون:
 جاءت عندما الزمن، مطلق بيان على السابقة اآليات في النفي أدوات ساعدت فقد   

 .اإللهية للذات وصفا  

 النفي داللة إلى فذهب الزمن، مطلق ونفي الحالة نفي بين زيدان الجب ار عبد مي ز   
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 الحالة، نفي على [34سورة لقمان: (]َغد ا َتْكِسبُ  َماَذا َنْفس   َتْدِري َماوَ : )تعالى قوله في
 هذا ولكن   الحاضر، الوقت في حاصل الدراية فعدم الحاضر، هو النفي هذا وزمن
 . (22)إنسان كل   على للتعميم صالح الحدث

 :تعالى قوله نحو ،اهلل بحقّ  تؤدى أحداث على األفعال تدلّ  عندما - 3 - و - 2
 ،[28سورة فاطر: (]َغُفور   َعِزيز   اهللَ  ِإن   الُعَلَماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  اهللَ  َيْخَشى ِإن َما)

 .المستقبل الزمن في مستمر هلل ماءالعل( خشية) فحدث
 الس َماَواتِ  ِفي َما هللِ  ُيَسبِّحُ : )تعالى قوله في ورد ما أيضا   األفعال هذه ومثال   
( التسبيح) فحدث[. 1سورة الجمعة: (]الَحِكيمِ  الَعِزيزِ  الُقدُّوسِ  ِلكِ المَ  اأَلْرضِ  ِفي َوَما

 . األزمان طول على مستمر ا   وسيبقى والحاضر، الماضي، في حصل

 َوَحر مَ  الَبْيعَ  اهللُ  َوَأَحل  :) تعالى قوله نحو: الشرعية األحكام جميع - 4 - و - 2
َبا ن( حر م)و( أحل  ) فالفعالن ،[275سورة البقرة:( ]الرِّ  مطلقة أحداث على يدال 
 جميعهم الناس على يجب شرعية أحكاما   تمث ل ألن ها جميعها؛ األزمان في

 . امتثالها
 نزول وقت من يبدأ الشرعية لألحكام مبي نة ترد التي األحداث زمن إن     

، النص    زمن أن   أي المستقبل، الزمن فترات جميع ليشمل ويستمر   الشرعي 
 االستمرار هذا ولكن   المستقبل، الزمن إلى الحاضر الزمن من تمر  يس األحداث

 . محدد غير

 وسلم، عليه اهلل صلى للرسول وصفا   األحداث تقع عندما - 5 - و - 2
 سورة( ]ُيوَحى َوْحي   ِإال   ُهوَ  ِإنْ  ،الَهَوى َعنِ  َيْنِطقُ  َوَما): تعالى قوله نحو

 مطلق على( ُيوَحى: )والفعل( نطقي ما: )التركيب دل   فقد. [4- 3:النَّجم
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 .الزمن

 .الزمن مطلق على وداللته وتجدده الحدث تو ثب -3

 يفيد االسم وأن والحدوث، التجد د يفيد الفعل أن   إلى واللغويون النحاة ذهب     
 االسم موضوع إن  (: " ه471ت) الجرجاني القاهر عبد قول ذلك على ويدل   الثبوت،

 وأم ا شيء، بعد شيئا   تجد ده يقتضي أن غير من للشيء، المعنى به يثبت أن   على
: قلت فإذا شيء، بعد شيئا   به المثبت المعنى تجد د يقتضي أن على فموضوعه الفعل

... فشيئا   شيئا   ويحدث يتجد د أن غير من له فعال   االنطالق أثبت   فقد( منطِلق   زيد  )
 أن   زعمت فقد ،(ينطلقُ  ذا هو زيد  : )قلت فإذا. ذلك إلى به يقصد فإنه الفعل وأما

 أيضا   الفرق هذا وأكد  . (23)"ويزجيه يزاوله وجعلته فجزءا ، جزءا   منه يصدر االنطالق
 الثالثة األزمنة بأحد فللتقييد فعال   كونه وأم ا: " قال إذ ،(هـ739 ت) القزويني الخطيب

 التقييد معد فإلفادة اسما   كونه وأم ا التجد د، إفادة مع يكون ما أخصر على
 .     (24)"والتجد د

 الثبوت، يفيد االسم إن  : " فقال المسألة، هذه في الحديث السامرائي فاضل وفص ل     
 ،(خالد)لـ االجتهاد ثبوت أفاد( مجتهد   خالد  : )قلت فإذا والحدوث، التجد د يفيد والفعل

 وكذا يكن، لم أن بعد له االجتهاد حدوث أفاد ،(خالد يجتهد: )قلت إذا أن ك حين في
 على يدل  ( يحفظ)و الثبوت، على يدل  ( حافظ)فـ ،(يحفظ) أو( حافظ هو: )قلت إذا

 . (25)"والتجد د الحدث

 على الداللة في تشترك( المشتقات) األسماء وبعض األفعال ن  إ إذن؛ القول يمكن     
 وثبات منالز  على تدل   األسماء بعض أن   في يتمث ل ،امهم   ا  فارق ثم ة ولكن الزمن،
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 حدث إسناد أردت إن فإنك لذلك. والتجد د الزمن على األفعال تدل   بينما الوصف،
 الحدث، هذا إليه المسند الشخص بين تمي ز أن فعليك معي ن، شخص إلى( االستهتار)

 عن يصدر االستهتار هل أو ،(مستهِتر أنت: )فتقول صفاته؟ من صفة االستهتار هل
 على( تستهتر) الفعل فيدل   ،(تستهتر أنت: )فتقول معي ن؟ موقف في الشخص هذا

ََ مستَ ) الفاعل اسم ويدل   والتجد د، الحاضر الزمن  وعلى الحاضر الزمن على( رهِت
 .المضارع الفعل من أكثر ثبات

 ولكن. (26)" وفاعله والحدوث الحدث على دل   ما"  بأنه الفاعل اسم النحاة عر ف     
 ال االسم أن   متقد   وقد الحدوث، على الفاعل اسم يدل   كيف: وهو ،ا  مهم تساؤال   ثم ة
 عن السامرائي فاضل أجاب لقد الفاعل؟ اسم على أمثلة وسيقت الحدوث، على يدل  
 المشبهة، والصفة الفعل بين وسطا  "  يقع الفاعل اسم أن   إلى فذهب التساؤل، هذا

 الماضي، في تم   حدثه أن   على دل   ماضيا   كان فإن والحدوث، التجد د على يدل   فالفعل
ن  الفعل، من وأثبت أدوم فهو الفاعل اسم أم ا ذلك، على دل   استقباال   أو حاال   كان وا 

      ( قامَ ) من وأثبت أدوم( قاِئم) كلمة فإن   المشبهة، الصفة ثبوت إلى يرقى ال ولكن ه
 . (27) ("طويل)ثبوت مثل ثبوتها ليس ولكن ،(يقوم) و

 الحدث على المفعول اسم فيدل   الفاعل، اسم عن قيل ما لمفعولا اسم عن وُيقال     
 التجد د على يدل  و  بالفعل، قيس ما إذا الثبوت على يدل   فهو المفعول، وذات والحدوث

 كأن   أي ،(مغلوب هو: )فُيقال ،(سُيغَلب؟ أتظن ه: )فتقول المشبهة، بالصفة قيس ما إذا
 . (28)له وثبت تم   قد الوصف هذا

 األفعال بين للتفريق يصلح تو والثب التجد د معيار أن   ؛إذن القول نيمك     
 الفعل بين التفريق أم ا. المشتقات أنواع بين للتفريق أيضا   ويصلح والمشتقات،
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. تو الثب على غالبا   المشتقات وداللة التجد د، على الفعل داللة من فيظهر والمشتقات
 على المفعول واسم الفاعل اسم داللة من فيظهر المشتقات أنواع بين التفريق وأم ا

 النحو كتب في الحديث َكُثر لذلك. تو الثب على األخرى المشتقات وداللة التجد د،
 إن إنك: " التصريح في فجاء المشبهة، والصفة الفاعل اسم بين الفرق عن القديمة
ن ،(َحَسن: )قلت الوصف ثبوت أردت : تقول وال ،(حاِسن: )قلت حدوثه أردت وا 

 بهما قصد إذا والمفعول الفاعل اسمي فإن  : " أيضا   التصريح في وجاء .( 29)(" َحَسن)
 في األصل أن  : " الصبان حاشية في وجاء. (30)" المشبهة الصفة مجرى َجَرَيا الثبوت

 . (31)"طارئ الثبوت وقصد الحدوث، قصد( فاعل)

 المشتق االسم دل   فإذا ني ة،الزم والداللة تو والثب التجد د بين وثيقة عالقة وثم ة     
ذا المستقبل، أو الحاضر أو الماضي الزمن على للداللة يصلح فإن ه التجد د على  دل   وا 
ن ما مخصوص، زمن على للداللة يصلح ال فإن ه تو الثب على المشتق االسم  يدل   وا 
 الفاعل اسم بين للفرق عرضه في ذلك التصريح صاحب بي ن وقد. الزمن مطلق على
 الماضي للزمن تكون_ المشبهة الصفة يقصد -إن ها: " قال إذ المشبهة، فةوالص

 المنقطع الماضي دون ،(اآلن الوجه َحَسن: )كـ الدائم، الحاضر بالزمن المتصل
 ألحد يكون الفاعل اسم أي وهو ،(غد ا وال أمس الوجه َحَسن: )يقال فال والمستقبل،

 . (32) ("غدا   أو اآلن أو أمس حاسن: )نحو الثالثة، األزمنة

 من تو الثب أو التجد د على المشتقات أو األفعال داللة بين الفرق بيان ويمكن    
 :اآلتية األمثلة

 .أمسِ  خالد فعله بما صدري ضاق -
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 .اآلن تفعله بما صدري يضيق -

 .به تقوم بما ضائق   أنا -

 .مضي ق الثوب هذا -

 .الصدر ضيُّق أنا -

 .الممر   ذلك من أضيق الممر   هذا -

 الزمن وعلى التجد د، على األول المثال في( ضاق) الماضي الفعل دل   فقد      
 وعلى التجد د، على الثاني المثال في( يضيق) المضارع الفعل ودل  . الماضي
 وعلى التجد د، على الثالث المثال في( ضاِئق) الفاعل اسم ودل  . الحاضر الزمن
 وعلى التجد د، على الرابع لمثالا في( مضي ق) المفعول اسم ودل  . الحاضر الزمن
 ت،و الثب على الخامس المثال في( قضي  ) المشبهة الصفة ودل ت. الماضي الزمن
 ت،و الثب على السادس المثال في( أضيق) التفضيل اسم ودل  . الزمن مطلق وعلى
   .الزمن مطلق وعلى

 الزمن، مطلق على للداللة واالسم الفعل تستخدم العربي ة أن   إلى التنب ه يجدر       
 المجال على داللتهما من بالرغم واالسم، الفعل داللة بين ا  مهم ا  فارق ثم ة ولكن

 الفعل وأن   ت،و الثب على يدل   االسم أن   في يتمث ل ،(الزمن مطلق) نفسه الزمني
 .التجدد على يدل  

 :اآلتيين المثالين من الفارق هذا توضيح ويمكن      
 .يكذب الذي الرجل جاء -
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 .الكاذب الرجل جاء -
 على الجملتين كلتا في( الكاذب) الفاعل واسم( يكذب) المضارع الفعل دل   فقد      
 على يدل  ( يكذب) المضارع الفعل أن   في يتمث ل بينهما، ا  فارق ثم ة لكن الزمن، مطلق
 ويمكن باستمرار، يكذب الذي الرجل جاء: )بـ تفس ر الجملة هذه أن   أي التجدد،
: تسمية الداللة هذه على نطلق أن ويمكن(. الحاضر الوقت في الكذب هذا اراستحض

 الكذب وصف تو ثب على( الكاذب) الفاعل اسم يدل   بينما(. الفعلي الوصف)
 . الكذب لحدث واستحضار تجدد دون من للموصوف،

 من بالرغم باالسم، والوصف بالفعل الوصف بين ا  فارق أن   ؛إذن القول يمكن     
 يدل   الفعل وأن   ت،و الثب على يدل   االسم أن   في يتمث ل واحد، زمني مجال على هماداللت
 .واستحضاره الحدث تجدد على
 الَميِّتِ  ِمنَ  الَحي   ُيْخِرجُ  َوالن َوى الَحبِّ  َفاِلقُ  اهللَ  ِإن  : )تعالى قوله ذلك على ويدل       

 عن ُعِدل إذ ،[95:األنعام سورة(]ُتْؤَفُكونَ  َأن ىفَ  اهللُ  َذِلُكمُ  الَحيِّ  ِمنَ  الَميِّتِ  َوُمْخِرجُ 
 الخفاجي الدين شهاب بي ن وقد ،(ُيْخِرجُ ) المضارع الفعل صيغة إلى الفاعل اسم صيغة

نما:     " فقال العدول، هذا سبب( ه1069 ت)  في المضارع صيغة إلى ُعِدل وا 
 يضر   ال فيه زيادة على واشتماله واستحضاره، وتمثيله تصويره على ليدل   ،)يخرج(

 وله والنبات للحيوان شموله مع بيان الحي   من الميت مخرج أن   كما بيانا ، بكونه ذلك
 ويخرج الميت من الحي   يخرج هكذا عليه معطوفا أخر آيات في ورد هن  أ وحجته وجه

ن ما نظائرها، عن قطعها فيبعد الحي، من الميت  لتصويره المضارع إلى عدل وا 
 .(33)" القدرة في وأعظم الوجود في أو ل نهلكو  واستحضاره
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  خاتمة البحث:
هذه الدراسة عند بحثها عن طرائق العربي ة في التعبير عن الزمن  توصلت     

 بيان ألبرزها:  يأتيالمطلق إلى نتائج عديدة. وفي ما 
  داللة على الزمن، وداللة على قسمينيمكن تقسيم داللة الصيغ والتراكيب :

ضام الزمن والجهة، فيكونان محصلة لداللة الصيغ والتراكيب في الجهة. ويت
 سياقات متنوعة. 

  في بعض السياقات على الزمن المطلق، وهو زمن تدل الصيغ والتراكيب
يتخطى الزمن الواحد، ليشتمل على األزمنة الثالثة: الماضي والحاضر 

 والمستقبل.

   األحداث االعتيادي ة،  تدل الصيغ والتراكيب  في بعض السياقات على جهة
أي أن يعرض الحدث بوصفه متكررا ، أي يتكرر حصول الحدث في الماضي 

 والحاضر والمستقبل.

   م  يكون الحدث المطلق إم ويفر ق بينهما بأن   ا حدثا  ثابتا .ا حدثا  اعتياديا ، وا 
الحدث االعتيادي يمكن وضع حد  الستمراره في المستقبل، وأن  الحدث الثابت 

 .مكن وضع حد  الستمراره في المستقبلال ي

  تستطيع العربي ة التعبير عن الزمن المطلق بطرائق لغوي ة متنوعة، فتعب ر عنه
 لكن  الدراسة الحظت أن   باألفعال المجردة والمزيدة، واألسماء، والتراكيب.

صيغة الفعل المضارع هي الصيغة األكثر استخداما  في التعبير عن الزمن 
 المطلق.

   ل السياق العنصر األبرز في الكشف عن الدالالت الزمني ة للصيغ يمث
والتراكيب. فالقرائن اللفظي ة والمعنوي ة هي التي تحدد الداللة الزمني ة للصيغ 
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والتراكيب، وال يجوز دراسة الداللة الزمني ة للصيغ والتراكيب بمعزل عن السياق 
 الواردة فيه.

  ،فتستخدم بعض األدوات لنفي الزمن الماضي، يرتبط النفي في العربي ة بالزمن
ويستخدم  النافية، )ال(ويستخدم بعضها لنفي الزمن الحاضر كــ (، مْ : )لَ مثل

أدوات النفي  إلى أن   تجدر اإلشارةولكن  .(َلنْ )بعضها لنفي الزمن المستقبل كــ
السياق هو الفيصل في  فإن   لذلكتدل في بعض السياقات على مطلق الزمن. 

 الداللة الزمني ة ألدوات النفي.  تحديد

 التجد د على المشتق االسم دل   فإذا الزمني ة، بالداللة تهو ثبو  الحدث تجد د يرتبط 
ذا المستقبل، أو الحاضر أو الماضي الزمن على للداللة يصلح فإن ه  دل   وا 

ن ما مخصوص، زمن على للداللة يصلح ال فإن ه تو الثب على المشتق االسم  وا 
 .الزمن مطلق على يدل  
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 الفكر الصوتي عند ابن سنان الخفاجي في كتابه "سر الفصاحة" 

 فيه ومدى تأثير سابقيه
 19/1/2014تاريخ القبول:      5/5/2013تاريخ االستالم:  

 

 )*( محمود خريساتد.  
 

 
 الملخص

دد    يهدد ه اددلب ب إلددا و دد  ب  مدد ه مهدد  ُددن م اُددا بإدد ف كددٍن  ب   ددن   ُدد      
م إد "ك ا ب  صنلة "، ُقنٍ ة إُن م اُدا مهُدن ف ب ب إيادة ب قد ُن ، ص ت ا     تنإا ب ُ ك  

 ددد  ب ُ  ددد . لبتدددا    ُب  دددة ل دددس مدددنم ب إنلدددا إنكدددت    ب   دددن  ب صددد تياة ب تددد  
دن  دن   ْ   إدي   ُدن  دن   يهدن، ُ  ٍهن بإ ف كدٍن   تنإدا ادلب،  م  دهن ددما   كدهن،   ب  ُا

    ُؤ ا نت مهُن  ب كَّهه    ب ُكنئل لبتهن  
ُا  بإدد   كددٍن   تنإددا ه  ددن    يدد ا  دد  ُبوددم اددلا ب ُكددنئل،  همصدد  إددل س        مدد   دد

دل  ُبودم ادلا  كيإ يا    "ب  تدن""،  بإد   ٍاد   د  " كد ا صدٍنمة ب،مد ب""، إدل  قد  ه  
ب   ن  ه  ب ُكدنئل إدن ٍا   ُدن    ت  مٍهُدن     هغا ت ييد  يفدل   ، وي  د   د   ُد  

                                                 

 قسم اللغة العربية-اآلدابكلية -جامعة اليرموك*()
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 ن  ه  ب ُكنئل، ه   د  تقد يم إبدل ب  هُدنت  تدأ ي   ي ادن ب تق يم ه  ب تأ ي     ب  
إياٌ     ُ بطٍا ب ُ ته ة ُ  الب ب إلا    ُف     ب ُكأ ة ب  بل ة،  الب 

Abstract 

Phonetic Thought in Ibn Sinan Al-Khafaji's Book, Serrelfasahah and 

the Aaffect of the Previous on Him . 

This paper aims to shedlight on Ibn Sinan Al-Khafaji's contribution to the 

field of phonetics, in his book the Secret of Eloquence "(AL-Fasaaha). The 

scholar compares his contribution to ancient Arab scholars' contribution in 

the same field. To achieve this goal, the paper extracted and studied the 

phonetic ideas that were included in Ibn Sinan's book, and then made a 

comparison between what his findings and the ancient scholars findings. 

Ibn Sinan included in his book similar ideas to those used by other scholars 

in particular Sibawayh in the Book, and Ibn Jinni in The Secret of Making 

Iraab.  Moreover ,  he  has taken most of these ideas or issues as they were  

without changing except for  some re-arrangements of  some ideas or issues. 

 
 تمهيد

م( هإد  ُلُد  مإد   1073 - 1032 ادد   466 - 423بإ  كٍن  ب   دن       
بهلل إ  ُلُ  إ  كبي  إ  كٍن ، ب   ن  :  نم ، ه ي"، ه ل  ب  "  م  هإ  ب ب   
ْبْ( ُدد  همُددنل لهدد"،  ْ دد    إبدد ب ُبدد اغ   يدد ا   ٍكددإا  دد  إٍدد    ن ددة ب ددلي   ددنٍ ب يٍ
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اددد،   تدن" " 1316  ن  هإ ا ُ  ه  ب هن   ا  ي ب   ب  ص ي  ُطإ . إإي  ت كٍة 
  (((111   ك ا ب  صنلة"

ُا  لد يدن   دن  تنإدا " كد ا ب  صدنلة " ب دلغ اد  ُ  د . ادلب ب إلدا،  قد  ت د ُا ه
"  دد   دد   مدد  إبددل ب   ددن  ب صدد تياة،   ددن   يددا  صددٌل:"  دد  ب صدد بت"،    دد ف ُ صَّ
ينت مهدددد  اددددلا  ُا ب لدددد  ه"،  دن ددددٌا "  دددد  ب  دددد م"   ُددددن هطهدددد   ادددد  ٍ كددددا اددددلا ب ُكدددد

" ب   ى ُكنئل ص تياة ُت  امدة،   دلا ادلب كديفب  ل ب  ص ل   ت ُاٍت   ص ل ب  تن
 و    ن  بهلل            ،   هُن ٍا ب ٍُنكإة ُ  الب ب إلا

 الغاية من تأليف الكتاب 
إددد ه بإددد ف كدددٍن  ب   دددن    تنإدددا ادددلب إإيدددن  ب  نيدددة ُددد  تأ ي دددا،  أ دددن  و ددد  ه ا 

ناياتهددن،  ددن  ب دد ب  ع و دد  تددأ يه اددلب ب ددت ه ب ٍددن   دد  ُبٍدد  ب  صددنلة  لقيقتهددن ُ 
ُف ته ددي   ددن  هيددتف ب ٍددن   ُا ددن إبدد ف:  ددنٍا    ُا دد   بهلل  هدٍدد  مهيددا مددنل:" ه  ُ ب  تددن"،  إبدد  ه   ل 
 دد  ُنئياددة ب  صددنلة  لقيقتهددن، ه  مددتف  تددنإ  اددلب ط    ددن  ُدد   ددأٍهن   ُهددة ُدد  إينٍهددن، 

ددل  إني تصددن  و دد  ب، دد  ُ ددل    ددم ه ُا إددتف ل ددس مهدد  ب ٍددنو ،  ه  ددلتفا  هُتأ  ل،  ي  م ا
   ه نه:" بمهم (((222   ُع ب،كهن" و   ب،ُ ل، ُ   بهلل تبن   هكتُ ُّ ب ُب ٍة  ب ت  ي  

ه ا ب  د ل إهددلب ب  تددن" ُب  ددة لقيقددة ب  صددنلة،  ب بهددم إكدد اان،  ُدد  ب  ب دد" ه   ٍفإدديا  
   (((333   دُ ة ل س   نئ تا،  تقع ب   إة  يا"

                                                 
المكتبة الشاملة  167/  1، وفهرس شعراء الموسوعة الشعري، 122 /4، 1982، 10ين، بيروت، ط، خير الدين الزركلي، دار العلم للمالياألعالم (1)

، 1976البن سنان الخفاجي، دراسة وتحليل،، دعببلد اللر اب  بلد  يلد  ايلد، مكتبلة النصللد الم لريّة،  سّر الفصاحة(، وكتاب نسخة الكترونيّة)

 ع13-11ص

، ، ، 196919691969وت لحي  ببلد المتعلال ال لعيدك ،مكتبلة وممبعلة محملد بللي اللبي  و والدا، ميلدان ال  لر، وت لحي  ببلد المتعلال ال لعيدك ،مكتبلة وممبعلة محملد بللي اللبي  و والدا، ميلدان ال  لر، وت لحي  ببلد المتعلال ال لعيدك ،مكتبلة وممبعلة محملد بللي اللبي  و والدا، ميلدان ال  لر،    ، ابن سلنان الخفلاجي، حلر ، ابن سلنان الخفلاجي، حلر ، ابن سلنان الخفلاجي، حلر سّر الفصاحةسّر الفصاحةسّر الفصاحة   (2)

 ععع333صصص

 وال فحة ذاتهاعوال فحة ذاتهاعوال فحة ذاتهاع   السابقالسابقالسابق   (3)
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دن يتاصدل إهدن،   هى دما ه ن  و   ت ُيٍا  تنإدا ادلب إبدل هل دن        م ب صد بت ُ 
هٍاددا يإدد ا ُدد  ب تبدد ال  ددل     إبددل هلدد بل ب صدد بتّ   ا ب  دد م يت دد ا  ٍُهددن، مددنل:" 
 ٍلدد ف ٍ ددل ف  مإددل ب  دد م  دد  ُبٍدد  ب  صددنلة ٍفإ ددلب  ُدد  هل ددنم ب صدد بت،  ب تٍإيددا مهدد  

ْةّ  ٍف ي  و   ط ه ُد  هلد بل  لقيقتهن، دم ٍ ل ف  تقطُّبهن مه    ا  ي    ل   ن  ُتُيا
ب لدد  ه  دد  ُ ن  هددن  دددم ٍ دد فلا مهدد  ه ا ب  دد م ُددن بٍددتوم ٍُهددن،        ددنلب همددن  بهلل 

  (((444   تبن    يكا  تُنم  تنإٍن الب  ن  ُ   ب  إ ي  ٍوي  ُ  ب  ت"    ُبٍنا"
 ه ي ف اٍن و   ه ا بإ   كٍن   إاُن ه ل    وة  ُنئيادة(  د  م  دا:" ُنئيادة ب  صدنلة "      
 م بإدد   ٍادد ،  ل ددس  دد  م  ددا:" مدد     ٍددن ُدد  ل دد  ُنئياددة ب صدد بت  ب لدد  ه ُدد   دد

ول  دم ه د   د  ُ تإدة ب تد با هلد ب   (((555       ب ل  نت  هي  ُللا ب ل  نت ُد  ب لد  ه    "
ُا  كإ  بإ   كٍن  م  بكدتبُههن  د  ادلب ب كدين  وي بإد   ٍاد ، ددم   ُ ُ  مهُن  ب كهه 

ُف كا ي   هن،  ل س إب  ه   إيا  بإ ف  ٍا  ل  ان بإ ف ب لن "  إبل هصلن" ب ُ بن م 
دن بلتدن  ب و د  (((666   ب ُقص   إهن ُا   منل بإ   ٍا :"  مه  الب من  ب    ب ٍك" و د   ُدن(  

ْة بآل  وٍاُدن اد  إد ٌل ُد   ت ُيههن بكُن  ُلتُ   إلم ب" م  م  ت ُنئياة ب    ،  ن هُ
م  دددا:"  قددد  هم: ُنئيادددة ب  ددد        دددن   ددد   ددد   ب  دددن ية(((777      ه ددده هف لقدددت  ه ددده ُدددن   "

ْة  د  مددنل ُنايادة  قدد  مهد" ب هُدد ٍُكد " و دد  ُدن ب ُكددت ه م إهدن مدد  لقيقدة ب  دد       ُ 
   اددلب ُددن ل دد ا ب   دد غ، مددنل:"   ددلب ب ُناياددة ٍُكدد إة و دد    ددو   ُددن   (((888   اددن   تقن إهُددن"

                                                 
 ععع444، ص، ص، ص   سّر الفصاحةسّر الفصاحةسّر الفصاحة   (4)

 ععع333333///111، ، ، 199319931993، ، ، 222، ابن جنّي، تحقيق: دع حسن  نداوك، دار القلم، دمشق، ط، ابن جنّي، تحقيق: دع حسن  نداوك، دار القلم، دمشق، ط، ابن جنّي، تحقيق: دع حسن  نداوك، دار القلم، دمشق، طسر صناعة اإلعرابسر صناعة اإلعرابسر صناعة اإلعراب   (1)

 ) نسخة محدسبة( ع) نسخة محدسبة( ع) نسخة محدسبة( ع      تّم البحث في المكتبة الشاملةتّم البحث في المكتبة الشاملةتّم البحث في المكتبة الشاملة   (2)

 ع و كذا الحديث بنها في لسان العرب، باب)إما(ع و كذا الحديث بنها في لسان العرب، باب)إما(ع و كذا الحديث بنها في لسان العرب، باب)إما(   802802802///222   سر صناعة اإلعرابسر صناعة اإلعرابسر صناعة اإلعراب   (3)

االستراباذك، تحقيق: محمد ندر الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين ببد الحميد، دار الكتب  العلمية، بيروت  ،،،شرح شافية ابن الحاجبشرح شافية ابن الحاجبشرح شافية ابن الحاجب   (4)

  ع383838   –––   373737صصص      222ج ج ج م،1982لبنان، دعط،  –
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دددل   ُددن   ولب ه يدد  إددا   وددا تهلقددا ب هُدد ْة  أصددههن إن لددن  يددن  ب ٍكددإة إه ددو   ُددن   ُ 
 ُنئياةّ هغا   و يف ن"ف إا 

ْتفا ان   ُن إيٍهُن ُ  م " ب ُ ن ج    "              (((999      م  ب كؤبل إد  ُن( مفهإت  اُ
ن كدإ   د  إيدن  ب  نيدة ُد  تدأ يه  تنإدا ادلب ه ا كدنإقيا       ُ  ه نه بإ ف كٍن    

م تددددؤ ا ب  ددددد ل  ب    ه َّ دددد ب  دددد  اددددلا ب ُ  ددددد منت، وي ه ا ُؤ ا ددددنتهم  ددددن ت منصددددد ة  دددد
ب ُطه " ٍُهن، منل:"  ل س ه ا ب ُت هاُي ،  ب    صٍا  ب  د  ب صد بت  هل نُهدن  لقيقدة 
ب  دددد م ُددددن ادددد ،  هددددم يفإياٍدددد ب ُ ددددن ج ب لدددد  ه،  بٍقكددددنم هصددددٍن هن،  هل ددددنم ُ ه  اددددن، 
هُ كهن،    ي ان،     ان   هصلن" ب ٍال ،  ب    هل ُ ب إين  ل س،  هدم يدل   ب ُدن   ُ

هاُ   ب لغ ا  ب صل  ب  ُّ   هال ٍقد  ب  د م  هدم يتب  د ب   د   ُد  ه  لا ب ُت 
ع   تنإفٍدن ادلب  هادا،  ه دل  إلدوا ُقٍدع   ُ  ُيع ل س،  ب     ن    ُفهم  ن   . مهيا   نلب   
ُ   ل ُن يلتدنج ب ٍدنو   د  ادلب ب بهدم و يدا،  هد  ُ د    د  إنإدا،   يد"  د     دا  

ٍِّا "   ا  بهلل تبن   ل س  يكا ا إهط ا  ُ 
   111000)))  

 ب ص لنت ب تن ية تإيا  ه ا الب ب دلغ ل  د ا بإد  كدٍن   يد   ميد ،   إاُدن ي دْ       
كدددإق ا و ددد  ادددلب   ٍدددن ه   ٍقددد ل وٍادددا  يددد  صدددليعّ ل دددس هٍادددا يددد ام  ه  ُؤ ا دددنتا ب دددلي  ف
ددلة  ت نصدديل اددلا ب ُكددنئل،  لقيقددة  ب ُ  دد . ب ددلغ تٍن  ددا،  ددن ت منصدد ة  يدد  ُ   ِّ

ن  ن  إدا اد ،   د   مد  ب ُ  ه ا ب لي ُا   كإق ا من   ب الا ب ُكنئل إص  ة ه  ل ُ
 ه َّ ُن  ن  إا    الب ب ُ   . وٍاُن ا  ُأ  ٌل ُ  ُؤ ا نت كنإقيا هص     

 
 

                                                 
 ع752752752م، صم، صم، ص199219921992، ، ، 111تحقيق: بدنان درويش ومحمد الم رك، مؤسسة الرسالة، بيروت، طتحقيق: بدنان درويش ومحمد الم رك، مؤسسة الرسالة، بيروت، طتحقيق: بدنان درويش ومحمد الم رك، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط   ، الكفدك،، الكفدك،، الكفدك،الكليّاتالكليّاتالكليّات(5)

                   ععع555، ص، ص، صسّر الفصاحةسّر الفصاحةسّر الفصاحة   (6)
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 فصل في األصوات                
إ ه بإ ف كٍن  الب ب  صل إتب يه  ب ص ت  تب ي ن   ف  يان ، منل:" ب صد تف ُصد  ف        
ُفص ات   ا  مدنم   ي  صنت   ب    ف ي ص تف ص تن   ه  صنئت،  ص ات  تص يتن   ه  

، يفقددنل: صدد تف ب،ٍكددن ،  صدد تف ب لُددن " دد بط  لف  دد   يهددن   ددو (((111111   ي ددت ُّ  ُ   دددم ه      
دد  ل ددس م  ددا:"   دد  ب  تددن" ب  دد يم:  و  َّ  ب صدد ت  دد  ب قدد    ب  دد يم  ه ددبن  ب بدد "، ُ 

تف  ي    ه ٍ      ب ص   بت    ص     ُ              (((111222   ب  ل 
 ْ: منل ب  ب  

دجا ُد  مفُن    ن غ   أٍاُن هص بتهن  دد  ب  ب غ            هص بتف ل 
  منل   ي  إ  مطية:    

" ٌ" إن ٍ بمي   ي    ه  َّم ٍ            ص تف ب   نج       ن ت ل  َّ ت  إن   ي    َُّ     111333))) 
 ا بإ ف كٍن  م  ُبٍ  ب ص ت   ة ،  هي      ت   يفل    اٍن ه ا ب   م ب كنإ  ب لغ ل   

، و      ب ق    ب   يم، ه     ه بن  ب ب " ُل  ٌ  مٍ  بإ    ٍا ،    وة ب ص ت 
منل:"    ب ص تف ُص  ف صنت  ب    ف يص تف ص تن   ه  صنئت،  ص ات  تص يتن  

،  ه  ُص ات،  ا  منم   ي  ُ ت ا  يفقنل كُبتف ص ت  ب   ل   ص ت  ب  لُن  
ي     ُ تف ب  ل  ب  نم :     أٍاُن  منل   (((111444   منل بهلل تبن  : و  َّ ه ٍ      ب ص   بت    ص   

دجا ُد  مفُن    ن غهص بتفهن    د  ب  ب غ         هص بتف ل 
ة  ا  ُ  هإينت ب  تن":     منل ل  ب ُ 

ُ   و ي ن  ه َّ إٍن        ي          أ  َّ ه ص  بت    ُ "ه ص بتف ب   ب يد ه   ب    ب   (((111555   دج 
                                                 

    ع    ع    ع    555، ص، ص، ص   سّر الفصاحةسّر الفصاحةسّر الفصاحة   (1)

 ععع191919لقمان،  آية : لقمان،  آية : لقمان،  آية :    (2)

          ععع555، ص، ص، صسّر الفصاحةسّر الفصاحةسّر الفصاحة   (3)

   ععع191919لقمان،  آية : لقمان،  آية : لقمان،  آية :    (4)

 ععع101010---999///111   سر صناعة اإلعرابسر صناعة اإلعرابسر صناعة اإلعراب   (5)
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 نإ ف كٍن  ه ل  ب ٍ ا  ُن اد  مد  بإد    ٍاد      هغا و دن ة و د  ل دس،  بٍلصد       
( إد ي  ُد    يد  ُ دت ا (،   ب  ب دْ( إد ي  ُد   ب  دنم (  ب ت يي  مٍ ا إد  ي ي دت ُّ

  دن       د  ب  تدن" ب  د يم ( إد ي  ُد   مدنل بهلل تبدن  (  ُدن       ل دس مٍد  بإد    ٍاد ،
دوف ه ا بإد    ٍاد  مدنل:    إ إي ت      دلغ ب  اُدة،  يد  ب إي دت ب دلغ ل د ا بإد ف  ٍاد    يفهل 
 ا  ُ  هإينت ب  تن"(، إي ٍُن  م يف   بإ ف كدٍن  و د  هغا  تدن"  ه دن   ٍُدا،  إ هُدة ه  ا 

ل      ُ  هغا  تن"  ه   
ددل و دد  ُب  ددة منئهددا،  همدد ى و دد     ل  هددم هت صا ددن ب إيددت ب  ا ُا ددهتف و يهددن إ ددأ  ه ن ة ت صا

قدد اُن   هدلب ب إيددت:" هٍ دد  بإد ف   ي دد  مد  هإدد  لددنتم  ُف ْ دن    ٍكدإتا و دد  منئهدا ادد  مدد ل ب 
 م  ب صُب :                     

دجا ُد  مفُن    ن غ "  ب   ْ     (((111666    أٍاُن هص بتفهن    ب  ب غ         هص بتف ل 
ٌ  ادد  هم ُؤٍاددٌا، مددنل:"  ب صدد ت ُددل َّ ّ دددما ت هاددم بإدد ف كددٍن  مهدد  ب صدد ت: هُددل ا      

ل  مدنل   ي د  إد    ٍاا ُص ٌ   ن  د "  ب قتدل،  مد         ُؤٍاددن  مهد   د "  ُد  ب تدأ ُّ
  دي  ب طنئ :           

تف           يَّت اف        كنئل  إٍ  هك   ُن الا ب ص    ُ ط      ْ ُف  ين هيُّهن ب  ب " ب 

                                                 
    ععع404040، ص، ص، ص198019801980، الزجاجي، تحقيق: ببد الحسين المبارك، دار الرحيد، بغداد، ، الزجاجي، تحقيق: ببد الحسين المبارك، دار الرحيد، بغداد، ، الزجاجي، تحقيق: ببد الحسين المبارك، دار الرحيد، بغداد، بار أبي القاسم الزجاجيبار أبي القاسم الزجاجيبار أبي القاسم الزجاجيأخأخأخ   (6)
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دل ا       ن (((111777    أ ب  بيكت ندة "  ُف ن ، مدنل:"  ب صد ت  بإ ف  ٍا  م  ل      الب ب   م ٍ صا
ي  ددد  إددد    ديدددد   دددن مددد ل  ف   ُا ْ دددة ب  ددد "،  ب قتدددل،  ب  دددد   ،  ب  ق ددد ،  أ  ٍادددا ُصددد   إٍُ

 ب طنئ : 
تف              يَّت اف        كنئل  إٍ  هك   ُن الا ب ص    ُ ط      ْ ُف  ين هيُّهن ب  ب " ب 

ا ه ب  بيكدت ندة   ادلب ُد  مإديع ب  د   ة، همٍد  تأٍيدا ب ُدل ا ّ  نٍاُن هٍادا  ٍا    
ُفكت نْ ُد  ل دس   ا ب تأٍيدا و د  ب تدل ي ّ   ا  ٍاُن ب   ٍاا    ٌج م  هصل  و     .،  ب 
ب تل ي  ا  ب صل، إ ي ة ه ا ب     ُل ا ،  اد  يقدع مهد  ب ُدل ا   ب ُؤٍادا،  بهُدتف 

ُفبقاإدن  مهد  (((111888   ب دلغ ي يٍ كد " إهلب مُ م ب تدل ي ،  هٍادا اد  ب صدل    مدنل ب  د ا غ 
   ب لدد ياف مدد  (((111999   اددلب ب إيددت:"  نٍاُددن هٍَّدددا  ٍاددا ه ب  إددا ب    ددن   ب  هإددة  بيكددت ندة"

  (((222000   الب ب إيت ُل  ٌ     ُ ب ع  دي ة
دددما ل دد  بإدد ف كددٍن  ب  إدد  ب ٍُقدد ل مدد  ب صددُب ،  ب ٍُكدد " و دد  إبددل ب بدد "،      

 تن"،  ا  ُل ا ، منل:"  ُن ل   ب صُب  م  هإ  مُ   إ  ب ب   ب لغ هٍاا   يا ب 
هٍاددا كددُع إبددل  ب بدد " يقدد ل،  ل  دد  وٍكددنٍن   قددنل:  دد ٌ    دد ٌ"  ن تددا  تددنإ   نلتق اددن، 

   ب  إ ف ُل  ٌ  مٍ  بإ  (((222111    قنل  ا: هتق ل  ن تا  تنإ !؟ منل: ٍبم ه يكت  إصلي ة ؟"
ٍهدن ُدن ل دنا ب صدُب  مد   ٍا   ُن ا ، وي إت يي  إبل ب    نو، منل بإ   ٍاد :" ُ 

هإدد  مُدد   إدد  ب بدد   هٍاددا كددُع إبددل ب بدد " يقدد ل،  ل دد  وٍكددنٍن   قددنل:  دد ٌ     دد " 
  ن تا  تنإ   نلتق ان،  قهتف  ا 
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   اددلب ب  إدد  ُددل  ٌ   دد  ُ ب ددع (((222222   هتقدد لف  ن تددا  تددنإ ،  قددنل: ٍبددم، ه ددي  إصددلي ة ؟"
بإد  كدٍن :" ه يكدت  إصدلي ة ؟"  دي   ميقدن ،  ن صد ب"  يدا     يفل   اٍدن ه ا مد ل(((222333    دي ة

ه   يق ل " ه ي " ي ه   يق ل " ه يكت"ّ  ٍاا يقص  ب  تن" ي ب صلي ة  مهُن  إدأ ا ب دلي  
ل دد  ب اددلب ب  إدد   ُدديبهم مددن  ب " ه ددي  "  ادد  ب صدد ب"    بددلا ب  طددأ يبدد   و دد  ب ٍن دد ، 

   ي  و   بإ  كٍن  ٍ كا 
 بإ ف كٍن     ب ُكأ ة لبتهن م  ا:"      تن" كيإ يا:     دمَّ ه نه     

 و لب إ ب لف ب كٍِّي   ت ب  َّم ت ٍن            ب  يتنم    ق  ف ه إ  ب ي تيم             
  ا إبل  ب كٍي  كٍة   يقنل:   ٌل صنت، هغ   ي ف ب ص ت   ُدن يقدنل:   دٌل ٍدنل، 

د ا، ُد    دو ب صد ت، وي ه َّ  ب  ا هغ  دي ف ب ٍ بل   م  هم:       صيت ، ولب بٍت د  ل   
   الب ب  د م  ب ٌ  (((222444   بٍقهإت  ين   ك  ٍهن  بٍ كن  ُن مإههن   ُن من  ب: ميل، ُ  ب ق ل"

 مٍ  بإ    ٍا ، منل:"  ٍوي  الب    ب  ل ل م  ا  ا  ُ  هإينت ب  تن":  
     ب  يتنم    ق  ف ه إ  ب ي تيم "و لب إ ب لف ب كٍِّي   ت ب  َّم ت ٍن                 

   222555)))  
 مهاددد  بإددد   ٍاددد  مهددد  ادددلب إق  دددا:"  ادددلب هكدددهلف ُددد  تأٍيدددا ب صددد ت مهدددي  ّ   َّ      

إبددددل ب كددددٍي  كددددٍة،  ادددد  ُؤٍادددددة،  ادددد  ُدددد    ددددو ب كددددٍي ،   ددددي  ب صدددد ت إبددددل 
ددن مدد  هم:   دد   صدديت ولب بٍت دد  ل  دد فاف  (((222666   بيكددت ندة  ي ُدد    وهددن" ُا دددددد     مددنل:"  أ

ب ٍن ،  ُد  ادلب ب ه دو، وي ه َّ  ب ا بٍقهإدت يدن  يٍ كدن  ب صدن  مإههدن،    ٍهدن كدن ٍة، 
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ل  "   ُدن مددن  ب " يددٌع" ُدد  ب د ا     " ميددل" ُدد  ب قدد  
ددن يتبهادد  إُبٍدد  (((222777    ُا    ادلب  كددنإقا ُ

ن      كن  ب ب "     هيادة و دن ة و د  بإد   ٍاد   ب ص ت،  تل ي ا ه  تأٍيدا ُل  ٌ  ٍصا
          (((222888    ل س
دد  ٌل ادد  هم        دددما هكدده"  بإدد ف كددٍن  إط يقددة  هكدد ياة  دد  ب لدد يا مدد  ب صدد ت هم 

 كٌم ؟ منل:"  ب ص ت ُبق لّ  ٍاا يف   س،  ي   ه إي   ب بق           ُن يف   س  
دد   س  ُف دد  ل  ددي  إ كددم،  ي صدد ة   كددم   ب دد  يل مهدد  هٍاددا  ددي  إ كددم،   هٍاددا   ادد  م 

،  ب  كددنم ُتُندهدددة،  ب،  بس وٍاُددن يتبهدد  إدددأ  ا صدد نت ب ددل بت   هددد  إلنكاددة ب كددُع
ُف    ة إلنكاة ب كُع    "  ن   كُن    نٍت ب  كنم    ُيبهن 
      222999)))  

 ه ددنه  دد  ب ُ  دد . لبتددا:"  يُ دد  ب  ي ددة مهدد  ه ا ب صدد ت  ددي  إ كددم ولب       
بت ُ ته دددة   دددن  ب  دإدددت  ه ا ب  كدددنم ُتُندهدددة ُددد    دددا   ددد ّ  ل دددس هٍادددن ٍددد  س ب صددد  

ْبغ،   ل س كنئ  ب ل  ه ب ُ ته ة،  دنلب  نٍدت ب  كدنم ُتُندهدة  ب صد بت  ُ ن  ة  ه
لب  ٍادن   هٍدن مهد  ه ا ب صد ت  دي  إ كدم  ن دلغ يد لا  ت   س ُ ته ة،  هيكت إأ كدنم   ب 
مه  هٍاا  ي  إص ة   كم إل ا  لبت ُ ن  ة  ا، ه ا ب ص ت  د   دن  صد ة  دم ي دلف 

  صدد ة لبتيددة ه   يدد  لبتيددة   ي ي ددْ  ه   ي دد   صدد ة لبتيددة  ت دد  ا،  ه َّ ُدد  ه   ي دد  
                                    (((333000     بُا  ي   ب ""

 ب  دد   ب   ددت  هٍودد  ه ا لدد يا  بإدد   كددٍن  مدد  اددلا ب ُكددأ ة  ددم ه دد   ددا هصدد        
تٍن  هددن  دد   تنإددا اددلب، مٍدد   يدد ا،  ل ددس    ددن    ددلا ب ُكددنئل  ب   ددن  ب صدد تياة ب تدد  
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بٍدد  مٍدد  بإدد   ٍادد  ُددع مهيددل ُدد  ب تددأ ي ، ه   - دد  ُبوُهددن – هدد  ُ  دد  ة    وددن  ُ 
ْين ة                         ُف لا إن ُبٍ  ه  ب   ب تق يم، ه  ب لله  ي  ب 

 إبد  ه   هطدنل ب لد يا  دد  ادلا ب ُكدأ ة مدن  و دد  ب لد يا  مد   صده ب صدد ت،      
ٍنة ب صد تياة،   يده ي د ج ٍُهدن، مدنل:"  ب صد ت ي د ج ُكدتطي     يه يت  ال    ب ق

ُا   كددنل  ن  لتدد  يبدد ل  ددا  دد  ب لهدد   ب  ددم  ب  دد تي   ُقددنطع تدٍيددا مدد  بُتدد ب ا،  يكدد
   ادلب ب  د م ُدل  ٌ   هادا إدن ه و  ب ُبٍد  مٍد  بإد   (((333111   ل  دن " ،هيٍُن م ل  دا ،ب ُقطع

دد    ،  دد  يفوهدد  ه َّ ب   دد ة  ددا   يكددت  ُددأ  لة  ٍادد ،   دد ا بإدد   كددٍن  مدد ام  دد  ب ددٍا ا  ه ا
د  ٌل ي د ج ُدع ب دٍَّ     م   ي ا  منل بإ ف  ٍا   د  ادلا ب ُكدأ ة:" بمهدم ه ا ب صد ت م 
ُكدتطي   ُتاصد   لتد  يبد ل  ددا  د  ب لهد   ب  دم  ب  دد تي   ُقدنطع تدٍيدا مد  بُتدد ب ا 

ُا  ب ُقطع ب لد  ه إلكد" ل  دن ،  ت تهده ه د ب   ،هيٍُدن مد ل  دا ، بكتطن تا،  يك
   (((333222   ب ت ه ُقنطبهن"

 ه نه بإ ف  ٍا     ب ُكأ ة لبتهن منئ  :"    ل  ُن ل ٍ ن ُ  ب ت ه ب   ب       
 ددد  لددد  ه ب ُب دددم إدددن ت ه ُقنطبهدددن ب تددد  اددد  هكدددإن"ف تإدددنيف  هصددد بئهن، ُدددن  دددإاا 

هم ب له    ب  م  إن ٍانغ،  ن َّ ب ص ت ي  ج  يا ُكتطي   هُه   كنل  ن   ،  ُن ي  غ إب ف
دد    ب ٍاددنغ  هددا مهدد   ف  ُ ْبُدد  هٍن ددع ب  ب صدد ت  دد  ب  دده  ف  دد   إ يدد  صددٍبة،  ددنلب     
دد     ٍُهددن صدد ٌت ي ي ددإا  ب ٍُكدد مة،   ب   إددي   مُهددا ب ته ددت ب صدد بت  كفددُع   ددلا   
ددع  ب صدد ت  دد  ب لهدد   ب  ددم إنمتُددن  مهدد   هددنت ُ ته ددة  ددن   صددنلإا،   ددل س ولب مفط 

   دددن ُ لو ه ا  ددد م بإددد   كدددٍن  ب كدددنإ  (((333333   ب صددد بت ب ُ ته دددة"كدددإ" بكدددتُنمٍن ادددلا 
ٌ       م بإ    ٍا     الا ب ُكأ ة    ُفت َُّ
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 ه ددنه بإدد  كددٍن   دد  ب ُكددأ ة لبتهددن مددنئ  :"  ب لدد  ه ت تهدده إددن ت ه ُقددنطع      
دددهم ب لهدد   ب  ددم إن ٍددنغّ   ا ب صددد ت ي دد ج ٍُددا ُكدددتطي    ددإَّا إب ف ب صدد ت، لتدد    

ع    ل لد ه ٍُهدن كنل ن    ُ ْب  ة إيٍهن كف ب ت  ب ٍانُل مه     ما   مبت  ب ُ ،  نلب  ف  
ددع ب صدد ت  دد  ب لهدد   ب  ددم، إنيمتُددن  مهدد   صدد ت ي يف ددإا صددنلإا،   ددل س ولب مفط 
 هنت ُ ته ة، كفُبت  ب ص بت ب ُ ته ة ب ت  ا  ل  ه    هلب ي ي       ص ت 

 ت،   ددي  يلتددنج و دد  لصدد  ب لدد  ه ب تدد  ب ل دد    يدد اّ  ٍاددا ي ُقددنطع  يددا  هصدد
ٍاُن ب   ل ل   ُن    ب ه دة ب ب إيدة ب تد    ٍُدن مهيهدنّ   ا  د   ي ادن  يتبه  إهن   ب 

ن   ى ُ  بادن"    هدلب  ب ٌ  مٍد  بإد  (((333444   ُ  ب ه نت ل   ن   يكت  يهن،  ه ة ب ُ   ُ 
بٍ   إ     ُ  بي ت ه    ب   نو تقد يُن  ه  تدأ  ي ب  ه  ت ييد ب   دم يدؤدا   ٍا    ون  ُ 

    ب ُبٍ ،  ُن ا       م بإ   ٍا  ب كنإ    
 فصل في الحروف

إدد ه بإدد ف كددٍن  اددلب ب  صددل إإيددن  ب ُقصدد   إددن ل ه إ دد ل مددنما،  ب ُبددنٍ  ب تدد       
، مددنل:" ب لدد هف  دد   دد م ب بدد "،  م  يهددن   ددوف ب لدد ه  دد   يدد  ب  نٍدد" ب صدد ت ا بكددتف   

دد  ل ددس لدد ه ب كدديه وٍاُددن ادد  لدد ُّا  ٍنليتددا   طبددنم يفدد ب  إددا لدد ُّ ب  دد      ل اتددا  ُ 
ل يه: يد ب  إدا ب لد اة     دل ُلدن ه هغ ُلد    مد  ب  كد"   مد  هم: بٍلد ه  د   

 ادلب اد  ُبٍد  ب لد ه  ُدن  دن   د   (((333555   م     ّ هغ  بدل إي ٍدا  إي ٍدا لد اب  إن إبد " 
،  إدا  ب ُبن م ب ه  ياة   ن      كن  ب ب ":" ه ا ب ل   ه     ب  صدل ب طَّد  هف  ب  نٍ د"ف

دددقنا،  لددد ه ب كددد يٍة  ب  إدددل  ددد  هف ُددد  لددد  ه ب ه  دددن ،      ل    دددن ب ددد ه      ُا  ب ل  كفددد
ي تفهم ب ل  ه   ُ ن ت ك ُا ْا غُّ م  ه إ  ب هيدم منل: ه   نٍإهُن،  ب  ُع ه ل  فٌه،         ى ب  

                                                 
 ععع161616، ص، ص، صسّر الفصاحةسّر الفصاحةسّر الفصاحة   (3)

 ععع131313، ص، ص، صسّر الفصاحةسّر الفصاحةسّر الفصاحة   (1)
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   ل دددد  (((333666    يدددد ا"ل   ددددن ،  لدددد ه  ددددل  دددد   ٍنليتددددا  لدددد ه ب  إددددل  ب ٍهدددد   ب كدددديه   
د ف  :   بل  د  هف صنل" تنج ب ب    ه ا ب ل ه ا  هل ف ل  ه ب ه ن  ب ب إياة، مدنل:" ب ل 
ددددل  ب طَّدددد  هف  ُِّ   إددددن ل   ه  ب ددددلغ ادددد   دددد  ب  ص  دددد ي ، كفدددد نٍي ددددة   ب ب     ُ دددد  ب دَّ دددد ف ه  ب تَّه  ِّ لف

" بٍ ، (((333777    ب  نٍ"ف دن ب لد هف      م بإ  كٍن  ب كنإ  ل     ا بإ ف  ٍا    ون  ُ  ُا منل:"  ه
 ددن ق ل  يددا   يُددن  ددن  ُدد    وددا ه ا      ه( هيٍُددن  مبددت   دد  ب  دد م يفدد ب  إهددن لدد ُّ 
يدده يفدد ب  إددا  ب  دد    ل اتددا، ُدد  ل ددس لدد ه ب  دد   وٍاُددن ادد  لدد اا  ٍنليتددا   طبددنم ل  ا
ل اتا،    دل ُلدن هّ هغ ُلد    مد  ب  كد"  ب  يد       مد  هم بٍلد ه  د ٌ  مٍاد  

دد إن إبدد "ُدد  اددلب هي       ددنلب  ددن  بإدد ف  ٍادد  مدد  مددنل(((333888   ن،  أٍاددا  بددل إيٍدد   إي ٍددا لدد اب  

بٍل ه   ٌ  مٍ  ُ  ادلب هي دن ،  أٍادا  بدل إي ٍد   إي ٍدا لد اب  إن إبد (،  قد  مدنل بإد ف :(
كددٍن :"  مدد  هم: بٍلدد ه  دد ٌ  مدد   دد  ّ هغ  بددل إي ٍددا  إي ٍددا لدد اب  إن إبدد "   ُددن لف  دد   

 مإل مهيل   
ي ت ب لدد  ه ل   ددن ّ   ا ب لدد ه  ه ددنه ب    ُا إدد ف كددٍن   دد  ب ُكددأ ة لبتهددن مددنئ  :" كفدد

ي ت إدل سّ  ٍاهدن  هدنت  ه د م  ٍد ب ،  لد  ه  ُا ل ُّ ٍُقطع ب ص ت   م  ميل: وٍاهن كف
ي ت لد  هف ب ُب دم  (((333999   ب       هنتا" ُا د  اٍدن كفد    ادلب  ب ٌ  مٍد  بإد    ٍاد ، مدنل:" ُ 

لدد ا   ل   ددن ّ  ل ددس ه َّ ب لدد ه لدد ُّ  ٍُقطددع ب صدد ت،   نيتددا،  ط  ددا  لدد ه ب  إددل ٍ 
ي ت ل   دددن ّ  ٍاهدددن  هدددنت  ه هدددم  ٍددد ب   لددد  ه ب  ددد     هنتدددا  ُا  ي دددْ  ه   ت ددد   كفددد

  (((444000   ب ُل مة إا"

                                                 
 مادة )حرف(عمادة )حرف(عمادة )حرف(عتاج العروس، تاج العروس، تاج العروس، ، و، و، والقاموس المحيطالقاموس المحيطالقاموس المحيطمادة )حرف( وينظر: مادة )حرف( وينظر: مادة )حرف( وينظر: لسان العرب، لسان العرب، لسان العرب،    (2)

 ، مادة )حرف(ع، مادة )حرف(ع، مادة )حرف(ع   تاج العروستاج العروستاج العروس   (3)

 ع131313   ---121212   سّر صناعة اإلعرابسّر صناعة اإلعرابسّر صناعة اإلعراب   (4)

 ععع131313، ص، ص، صسّر الفصاحةسّر الفصاحةسّر الفصاحة   (5)

  ع ع ع 141414///111   سر صناعة اإلعرابسر صناعة اإلعرابسر صناعة اإلعراب   (6)
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ددن مدد  هم  دد  ب قدد ب ة: لدد ه هإدد        ُا  ه ددنه بإدد ف كددٍن   دد  ب ُكددأ ة لبتهددن مددنئ  :"  أ
دد   ُدد  ب قفدد اب    يدد ا،  قدد  ميددل  يددا: و َّ   ُ دد ب  ه َّ ب لدد ه  ن لدد ا ُددن إددي   ب قدد ب تي     م ُف ب 

ه سف   ُ ُف ب  إا ب ل  ه  ُن منل بهلل تبن  :     ب    ميل هي ن : و َّ ب ل ه    الب ب ق لّ ب 
نئ ه ن   ه   ه      ّ هغ  ب ُ ئ ة    قد  هم: هاهدس  ب ٍدن   ب د يٍن ف  ب د  امفّ هغ ب د ٍنٍي  (((444111   م 

ْيددن ة  ي  ب دد  بام   ب ُبٍدد : ه َّ ب قدد دد   إأمينٍهددن ُدد   يدد    ُ ن ئ يددؤ اغ لدد  ه هإدد  م
   (((444222   ٍقصن "
  ن  بإ ف  ٍا  م  منل    ب ُ   . لبتا:" ُ   ادلب ميدل  د ٌ  يقد ه إلد ه هإد        

ددد     يددد ا ُددد  ب قددد ب ّ  ل دددس   َّ ب لددد ه لددد ا ُدددن إدددي   ب قددد ب تي     هتدددا  ٍنليتدددا    ُ م
يدد ب  إددا ل   ددا ب تدد  يقدد ه إهددنّ هغ ب قددن ئ  ي ددْ  هي ددن  ه   ي دد    مدد  هم لدد ه  دد   

ْين ة  ي ٍق   يهن،  ي د   ب لد ه  د  ادلب  اد   بلد   بمبدن   يؤ يهن إأمينٍهن ُ   ي  
نئ ه ددددددن   ه دددددد  ه      ه ددددددسف م   ُ مددددددع ب لدددددد  ه،  ادددددد   ُنمددددددة  ق  ددددددا تبددددددن  :    ب     ُ
ّ هغ  (((444333   

دددد     ب ُ ئ ددددة، ه دددددسف ص   ُ إُّددددس    ب   ددددن      دددد  ن   م  ددددا كدددددإلنٍا:        ّ هغ  ب ُ ئ دددددة، (((444444   ن ص 
   (((444555     ق  ٍن:  هاهس  ب ٍن   ب  يٍن ف  ب   امف(ّ هغ ب  ٍنٍي   ب   بام"

ُا   ُ ك" ب   دل ل  دة،  ٍادا ب  هدة     ٍا كف دمَّ منل بإ ف كٍن     ب ُ   . لبتا:" ُ 
ُ ل ب ددن ّ   ماتدا   هٍ دد  هإد  إ دد  ُلُد  إدد  ب  َُّ  ب ب ُيدل  دد لكد  إدد  ب تد  بٍلدد ه و يهدن   ك 

ي  :    ف  
ن  ه ُفل  يج ب  لَّ م      ه  ب  ا     (((444666    ُن ْ 

                                                 
 ععع171717: : :    اآليةاآليةاآلية   لحاقّة، لحاقّة، لحاقّة، ااا   (7)

                        131313، ص، ص، صسر الفصاحةسر الفصاحةسر الفصاحة   (8)

 ععع171717: : :    اآليةاآليةاآليةلحاقّة،  لحاقّة،  لحاقّة،  ااا   (1)

       222222الفصر، اآلية : الفصر، اآلية : الفصر، اآلية :    (2)

 ع                                ع                                ع                                   151515   ---141414/ / / 111   سر صناعة اإلعرابسر صناعة اإلعرابسر صناعة اإلعراب   (3)

حِ، بن د ياتها   كما َ لَّ     د من قدل الُكمْيت: د من قدل الُكمْيت: د من قدل الُكمْيت:   (4) حِ، بن د ياتها   كما َ لَّ يزّل قُتدُد الرَّ حِ، بن د ياتها   كما َ لَّ يزّل قُتدُد الرَّ  َبْن َر س الّشِصيج الُمَحاِرفَبْن َر س الّشِصيج الُمَحاِرفَبْن َر س الّشِصيج الُمَحاِرف   يزّل قُتدُد الرَّ
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دددددد    ددددددل  بيٍلدددددد به  مددددددنل بهلل تبددددددن  :  يفل  ِّ فدددددد    ب    ه ددددددم  م  ي   ُ  ب تل يدددددده  دددددد  ب  دددددد م، ب 
ا   ب  ُ   ب  
   444777)))      

ددددما إددديا  بإددد ف كدددٍن  كدددإ"  وطددد   هادددل ب ب إيادددة مهددد  ب   بت ُصدددطهع ب لددد  ه،     
ن تكُية ُا ْمُ ب هٍاهم   قنل:" ه ،  م   ، ل   ن   نٍاهم     ُ هال ب ب إياة ه  بت ب ُبنٍ ، ٍل : 

ل ب  دد م    دد ا،  صددن ت  ددن ل  ه  ب لدد     ددا   مدد   َُّ  ان إددل سّ  ٍاهددن تددأت   دد  ه ا كدد
ي ت لف   ددن  يٍل ب هددن مدد  ب كددُن   ب  بددنل   ادد  مٍدد ٍن ٍلدد   ُا ددهم: وٍاُددن كفدد مددنل إب ف

   (((444888    ي    صنم ب "  مّ  ٍاهن ٍُتوُة ُ  ل  
ُا  هاددلف ب ب إيددة ه  بت        دد دد  اددلب ك    ددن  بإدد ف  ٍادد  مدد  كددإقا و دد  ل ددس، مددنل:"  ُ 

ب ُبنٍ  ل   ن  ٍل :  ُ ،  م ،    ،  ال،  إل(ّ  ل دس  ٍاهدن تدأت   د  ه بئدل ب  د م 
  (((444999    ه ب  ا     ن " ب ُ ،  صن ت  ن ل  ه  ب ل     ا "

الب ب ُ   . ل ل كإ" تكدُية ب بد " لد  ه ب ُب دم  ه نه بإ ف كٍن            
ددن مدد  هم  هلدد  ه ب تدد   دد    ددة ب بدد " لدد  ه ب ُب ددم،  هددي   ُا إهددلب بيكددم مددنئ  :"  ه
إص ة  هل  هّ   َّ ل دس ي  كد  ُد    هدي  ، هلد اُن: بُتٍدن.  صده ب ٍ د ة إن ُب  دة، 

 صددد ه  ددد   ب دددنٍ : و دددن ةف ب ُ صدد ه  و ددد  صددد تا،  ب صدد ة مٍددد  ب ٍلددد يي  ادد  ب ُ
لنل ه   يف نه ب     و   ٍ كا  وي ه َّ هإن ب بإدن  ب ُإد ا  لاد"  د  ل دس  ب ُبٍ ، ُ 
ُف   ّ هغ و  ني    ُن ل د  هإد   ْ ة ب،م نم،  ُن تق ل: ه  هتفا  ُفب م إٍُ و   ه َّ ب 

ُف  دد     ُ ددن   دداف   ُ دد   يفه دد   ب هَّدداف     ُ ددهم مدد ه:     م  ب لكدد  كددبي  إدد  ُكددب ة ب   ددَ: ه َّ إب   دد     
  (((555111   مه  الب ب   ا: ل  ه ب،م نم" -إ تع ب  ب ّ هغ ُ  و  بم    أٍاهم من  ب  (((555000    

                                                 
 ععع141414، ص، ص، صسّر الفصاحةسّر الفصاحةسّر الفصاحة/  والنّص في /  والنّص في /  والنّص في 131313،  والمائدة،  اآلية : ،  والمائدة،  اآلية : ،  والمائدة،  اآلية : 464646النساء، اآلية : النساء، اآلية : النساء، اآلية :    (5)

  ع ع ع 141414، ص، ص، صسر الفصاحةسر الفصاحةسر الفصاحة   (6)

 ععع151515///111   سّر صناعة اإلعرابسّر صناعة اإلعرابسّر صناعة اإلعراب   (7)

 ععع181818الحج، اآلية : الحج، اآلية : الحج، اآلية :    (1)

 ععع151515   ---141414، ، ، سّر الفصاحةسّر الفصاحةسّر الفصاحة   (2)
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  دددلا ادددلب ل ددد ا بإددد ف  ٍاددد ، مدددنل:" و   كدددأل كدددنئٌل  قدددنل: ُدددن ُبٍددد  م  ٍدددن لددد  ه      
ب ُب م؟ ال ب ُب م ص ة  ل  ه ادلا ه   يد   صده  هدن؟  دن   ب" ه َّ ب ُب دم ُد  

 ْ ه   ت    ص ة  ل  ه الا ُ    هي  :                 م  ٍن ل  ه ب ُب م ي ي   
هل اُن: ه َّ ل   ن  الا     نٍت  ي  ُ ن ة و   ب ُب م   نٍت ٍ  ة  ب ُب م ُب  ة، 

لنل  صه ب ٍ  ة إن ُب  ة     ُن ت ى، ُ 
لدددنٌل هي دددن  و دددن ة ب ُ صددد ه و ددد     بآل ددد : ه َّ ب لددد  ه ُ دددن ة و ددد  ب ُب دددم، ُ 

بُتٍدددن. ل دددس ه َّ ب صددد ة اددد  ب ُ صددد ه مهددد  مددد ل ب ٍلددد يي   ددد  صددد تا،  ب بهادددة  ددد  
ْة         ب ص ب"    ل س مٍ ٍن ُن لا"  ب ُبٍ ،  ب  ن ة ب     و   ٍ كا  ي   نئ

ْيدد  ب ُإدد ا   ْ ددة  - لُددا بهلل  -و يددا هإدد  ب بإددن  ُلُدد  إدد  ي ُدد  ه َّ ب ُب ددم ُصدد   إٍُ
ُ      ددنّ  دد     ه   تددا  ُف هغ و  ددني   ب   ب ددن    ل دد  هإدد  ب،م ددنم،  ُددن تقدد ل ه  هتددا 

د  م   ُف   د     ُ دن   داف   ُ د   يفه د   ب هَّداف     ُ ب لك  كدبي  إد  ُكدب ة ب   دَ ه َّ إب دهم مد ه: :    
   هددلب  دد م بإدد  (((555333   إ دتع ب دد ب ّ هغ ُدد  و دد بم   دأٍاهم مددن  ب اددلا لدد  ه ب،م دنم" (((555222    

   ه   يف ي  بإ  كٍن   ٍا  ُ ب   ُ  ليا ب ُبٍ   ب ُ ُ    ُن ل  ا بإ  كٍن ،  
 و   هغا      ُ  الب 

ة،   ن  ل يدفا مد  ادلا ب ُكدأ ة ُ ب قدن  هي دن         ُ دمَّ ت هام بإ ف كٍن  م  ُبٍ  ب بف  
د   يفوهد   هقدن ئ ب بدن غا   ل يا بإد    ٍد ا مٍهدن، وي ه َّ بإد  كدٍن  مد ام  د  ب دٍ ا  ه ا

    ي  ب لغ هت  إا بإد   ٍاد   د  ادلا ه ا ب   م  ا،   ٍاا     بمع ب لنل  م يأت  إ 
ْ ددتف وإهنُددا،  ُددن يقددنل  ُددتف ب  تددن"   ُبٍددنا ه ب ُكددأ ة  مددنل بإدد ف كددٍن :"  ددنلب ميددل هم  

ٍددا: ه ْ ددتف ُددن ي دد  اّ   َّ اددلا ب ه وددة  دد   دد م ب بدد "  إلإهددنم  ب   ددن   ُ   دد يتفا ولب ه

                                                 
 ععع181818الحج، اآلية : الحج، اآلية : الحج، اآلية :    (3)

 ع   ع   ع      353535   ---333333///111   سّر صناعة اإلعرابسّر صناعة اإلعرابسّر صناعة اإلعراب   (4)
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دد   ف  إ ددن "ٌ    ددل هم ددم   مددنل ب ٍإدد ُّ صدده  بهلل مهيددا  مهدد    ددا  كددهم:"  ف ددن    ف  ُ ب  ب   
   555444))) ،

َُّ  ب صد ت    ب وهد   ب بصد :  ْإيد"   يد اّ هغ ب ُكدتت   يدا   ك د م ب  ي ي  ب إهيُة   م   
ُن ي  ّ  ٍاا ي يف صع إن ق ب ة  يهُن"   (((555555   م   

 مددددنل بإدددد ف  ٍادددد :" بمهددددم ه َّ  . ج م ( وٍاُددددن  م بددددت   دددد   دددد م ب بدددد "  إلإهددددنم       
، صن ، ُ  ل س مد  هم   دل هم دم  بُد هة م ُدن  ولب  نٍدن ي  ب،  ن      ب إين   ب

ْإيددد"  دددمف ب  ددد  ل دددس مددد  هم م    دددمف، ُ  دددمف  ب ب    يف صدددلن   ي يفإيٍدددن    ُهُدددن،   دددل س ب بف  
د  ل دس م  دا صده  بهلل  دم  دا، ُ  ُدن  يكدتتن ا    نئدا إُدن اد  م    ُا   م    ٍاُن كف   ي ا،  ب 

ددن    ف   ُ دد   ف ب  ب    ددن  دد  ٍ كددهن  مهيدا  كددهم:"  ف َُّ إ ددن "، يفدد ب  إددا ب إهيُددةّ  ٍَّهددن ي ت  ددع م
دددن  نٍتدددن ي يف صدددع  يهُدددن  ُا ُدددن ي     ددد  ل دددس تكدددُيتهم صددد ت    ب وهددد   ب بصددد  ب ب    ُ

   منل:" مه  ه ا تص يه  . ج م(      ُهم ُ  د ٌ.  إلإهدنم   د ه (((555666   إن ق ب ة "
ُدددددتف  (((555777   ب،ي دددددن " ْ دددددتف مٍدددددا   مدددددنل:"   دددددل س هي دددددن  ي ددددد  ف م  ٍدددددن هم   ّ هغ ه ب  تدددددن" 
  الب ب   م ُ      ل س     تنإا ب  صنئ (، (((555888   بكتب نُا"

ٍددا ميدل  صدد ة  دن  دد  ٍ كدهن  ُ  ُا إ ددن "ّ   َّ ب إهيُدة ي تف صددع م دن    ف  ُ دد   ف ب  ب    مدنل:"  ف
ب وه   ب بص : ب ب ُن ب ّ  ٍاا ي يف صع  يهُن إدن ق ب ة   ادلب  هُّدا مهد  ُدن تد با ُد  

ُددتف ب  تددن"  ولب إيٍتفددا  ه  ددلتفا   هدد  ولب  بيكددتإه نم،   دد  ب إيددن   دددمَّ وٍَّهددم مددن  ب: هم  
  (((555999    كه" ُبٍ  بيكتإهنم ي ودإنتا"
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دما إ ه بإ ف كٍن  إت نصيل ب ُكأ ة  ل  ه ب ب إيادة(، ليدا ل   د   لد  ه ب ب إيادة       
كددبة  م دد    ل  ددن ، ب تكددبة  ب ب دد ي  ُ تاإددة مهدد  ب ُ ددن ج، مددنل:"  لدد  هف ب ب إيددة ت

ْة  ب  ه  ب هن   ب بي   ب لن   ب  ي   ب  ن   ب قنه  ب  نه  ب  ن   ب  يم   ا : ب هُ
ْبغ  ب كددي   ب وددن    ب  ددي   ب يددن   ب دد م  ب دد ب   ب ٍدد    ب طددن   ب دد بل  ب تددن   ب صددن   ب دد

 اددلب ُددل      (((666000    ب ددلبل  ب دددن   ب  ددن   ب إددن   ب ُدديم  ب دد ب    هددلب ت تيإهددن  دد  ب ُ ددن ج"
ددن  مٍدد  كدديإ يا  بإدد   ٍادد ، مددنل كدديإ يا:"  أصددل لدد  ه ب ب إيددة تكددبة  م دد     ٍصا
ْة،  ب  ددده،  ب هدددن ،  ب بدددي ،  ب لدددن ،  ب  دددي ،  ب  دددن ،  ب  دددنه،  ب قدددنه،  ل  دددن : ب هُددد
 ب  ددددن ،  ب  دددديم،  ب  ددددي ،  ب يددددن ،  ب دددد م،  ب دددد ب ،  ب ٍدددد  ،  ب طددددن   ب دددد بل،  ب تددددن ، 

ْبغ،       (((666111    ب كي ،  ب ون ،  ب لبل،  ب دن ،  ب  ن ،  ب إن ،  ب ُيم،  ب  ب " ب صن ،  ب 
دي   وي  د  مد ل بإد   كدٍن :  لد  ه ب ب إيادة، إي ٍُدن مدنل كديإ يا:  أصدل      إي   ب ٍاصا
ل  ه ب ب إياة، ليا لله  بإ ف كدٍن   هُدة  هصدل(،  مد ام ب قدنه مهد  ب  دنه، إي ٍُدن 

 إ يا  ن ت ب  نه مإل ب قنه مٍ  كي
ْاه   د  ُ  دبي  ، مدنل:" بمهدم ه ا هصد ل        ن بإ ف  ٍا    ن  الب ب دٍ ا مٍد ا ُ د ُا ه

لددد  ه ب ُب دددم مٍددد  ب  ن دددة تكدددبة  م ددد    ل  دددن   أ ا هدددن ب  ددده     ادددن ب يدددن  مهددد  
دد ف ب لدد  ه (((666222      ب ُ دده   ُدد  ت تيدد" لدد  ه ب ُب ددم   "    مددنل  دد  ُ  ددع   دد :" ل   

ْة،  ب  ددده،  ب هدددن ،  ب بدددي ،  ب لدددن ،  ب  دددي ، مهددد  ُ بتإهدددن  ددد  بيطاددد ب   اددد  : ب هُددد
 ب  دددن ،  ب قدددنه،  ب  دددنه،  ب  ددديم،  ب  دددي ،  ب يدددن ،  ب  دددن ،  ب ددد م،  ب ددد ب ،  ب ٍددد  ، 
ْبغ،  ب كدددي ،  ب وددددن ،  ب ددددلبل،  ب دددددن ،  ب  ددددن ،   ب طدددن ،  ب دددد بل،  ب تددددن ،  ب صددددن ،  ب دددد
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   بي ت ه (((666333   ه  ُلبمهن  تصبا ان" ب إن ،  ب ُيم،  ب  ب ،  هلب ا  ت تي" ب ل  ه م
   ت تي" ب لد  ه إدي   بإد    ٍاد   بإد   كدٍن  يٍلصد   د  ه ا بإد    ٍاد   بدل ب  دن  
إب  ب ين ، إي ٍُن  بههن بإ ف كٍن  ُتق اُة مه  ب  يم  ب  ي   ب ين     م يف   بإ ف كٍن  

 الا ب ُكأ ة   و   هٍاا ه ل م  كيإ يا ه  بإ   ٍا ، ه  ه ن  ُ  هغٍّ ٍُهُن    
ْة ي تفبدد ا ل  ددن  ُدد  لدد  ه ب ب إياددةّ         دددما ل   دد   بإدد ف كددٍن   هغ  ب ُإدد ا   دد  ه ا ب هُدد

  ا   ههن ب  تنإ ا يت يا  إدن ت ه ُ بمبهدن ُد  ب   هدم، مدنل:"   دن  هإد  ب بإدن  ُلُد  
ْة،  ي بل ب ل  ه  دُنٍية   م  ي  ل  دن   إ  ِّ  ي يبت ا إن هُ ُف ْي  ب   م  دا ادلب مٍد   إ  ي

 َّ   ّ ُفكددددت  ا  يدددد  ُ  دددد ا ْة ي صدددد  ة  هددددن  ب ٍلدددد يي  ُ  دددد ل،  بمت  ددددا إددددأ ا ب هُدددد
بيمتإدددن  إدددن ه و     ب  دددطا  اددد  دنإتدددة  يدددا    ددد  ه َّ ب بددد " ي  دددطا  هدددن   ي ادددن ُددد  

م،  م يٍُع ل س ُ  بيمت ب  إ ُيع الا ب ل  ه ب ُل   ة"  ُ ب ف
   666444)))   

بإ    ٍا   ُن  ن  مٍ  بإد   كدٍن ، مدنل:" وي هإدن ب بإدن   نٍادا  الب ب  هغ  ب ٌ  مٍ      
 ددن  يبدد اان دُنٍيددة  م دد ي  ل  ددن ،  ي بددل ه ا هددن ب إددن ،  يدد . ب  دده ُدد  ه ا هددن،  يقدد ل 
ْة ي تدإدددتف مهددد  صددد  ة  بلددد ة،   يكدددت   هدددن صددد  ة ُكدددتق ة،  ددد  همتددد اان ُدددع  اددد  اُددد

لاددد" و يدددا هإددد  ب بإدددن   يددد   ب لددد  ه ب تددد  ه ددد ن هن ُل  ودددة ُب   دددة   ادددلب ب دددلغ
ُ   ا ٍُا مٍ ٍن"
   666555)))  

ددن لادد" و يددا بإدد  كددٍن  ُدد  ه ا ب بإدد ة  دد  ب ه ددو     ب  ددطا ادد   هغ صددليٌع،         ُ
 ن دد    ب صدد ت  يهددتما  ديدد ب  إددن ٍُط  ،  مهاُددن يهددتما إددن ُ ت "ّ  ددن ٍُط   هكددإ  ُدد  

  ب ُُدادل ب صدليع ب ُ ت "،  ه د  ٍُا،  ب ٍُط   هصٌل  ب ُ ت "   ما  ب ٍُط   اد
 ه  م ُ  ب ٍنلية ب ص تياة   ُ   اٍن  ن ا بإ   ٍا   دم يقإدل  هغ هإد  ب بإدن ، مدنل:" 
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 الب ب لغ لا" و يا هإ  ب بإدن   يد  ُ  د ا ٍُدا مٍد ٍن"   تنإبدا بإد  كدٍن   د  ادلب 
 ب  هغ  
ن من ا مٍهن وٍاُن ا     ب لقيقة         هغف بإ   إب  ل س ت هام بإ ف كٍن  م  ب  ه، ُ 

دن ب  دده ب تد  اد  كددن ٍة هإد ب ،  قد  مددن  ب: و َّ  ب دع ب  ددط   ُا  ٍاد ، مدنل بإدد ف كدٍن :"  أ
ْ   ُدن(ّ   ا ب  ده كدن ٍة ي يصدعُّ بيإتد ب  إهدن،   دن    ، ي، ى( هت  إدد ي( مهد   
إل ه  مإههن  يُ   ب ٍط  إهن،  يقدع تُديدل ل دس    دي     دا ه   يفإ ديا    يده  يت  اد" 

ا ب لددد  ه ُددد  إبدددل،  ُدددن يقددد ل ب ُبهاُددد  : يم ه ددده    ددد  ه ب  ه   يفإ ددديا  إبدددل ادددل
    دن  بإد ف (((666666      ب ت  ي"  إياٍا    كنئ  ب ل  ه،   م يقتص  مه  ب  ه ُدع ب د م  "

دن  دم يفُ ٍ دا ه   ي ٍطد    ُا  ٍا  م  ل      ل س مإها، منل:"  بمهدم ه َّ  ب دع لد  ه ب ه دن   
ّ   ا ب كددن   ي يفُ دد  بيإتدد ب  إددا،  مُهددن إددن  م مإههددن إددن  ه ب تدد  ادد  ُدد اة كددن ٍة

ٍْة  ُن(   ين(   ي تقل   ُتل ا ةّ  يفُ   بيإت ب  إهن  قنل: اد ،  ، ي، غ   ق  ا  ي( إ
 ُددن يقدد ل ب ُبهُدد  :" يم ه دده"ّ  ل ددس ه ا  ب ددع ب  ددطا  ددم يفدد   ه   يف ي ٍددن  يدده هلدد بل 

ددهن ُددع إ بددل،   دد  ه ب  ل ددس  ب  ٍددن هي ددن   يدده تت  َّدد" اددلا ب لدد  ه ولب ت  َّدد"  إب ف
دن يطد ل تبد ب ا،  ُا ب طن  ُع ب  يم،  ب كدي  ُدع ب د بل،  ب قدنه ُدع ب طدن ،   يد  ل دس ُ
د َّة ب كدن ٍة بإتد ه إدن  م، ددم   ُ دن  دم يُ ٍدا بيإتد ب  إن  ُا ٍاُن ُ ب ا ُن ل  تف  س  ُد  هٍادا    ب 

ُدن صدعَّ  دس ب ٍطد  إكدنئ  ب لد  ه  ن  إن  ه إب ان كن ٍة  يصعَّ  س ب ٍط  إهدن،  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (((666777    ي ان  الب  ب ع"

ل دد  بإدد ف كددٍن  إبدد  ل ددس  هغ بإدد   ٍادد   دد  كددإ" ب تيددن  ب بدد "  دد م ُددع       دددما  ا
ب  ه   يم ه ه(،  ه ن  الا ب ُ اة و   بإ    ٍا ، منل:"  م  منل هإ  ب  تع مدُن  إ  
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 ٍدد : وٍهددم وٍاُددن ب تددن  ب  هددن لدد ه ب دد م      يدد ا ُدد  ب لدد  هّ   ا  ب ددع ب  ددط 
ده ب ه  با    الب مه  ب ه وّ   دن   ادم  مد  ت صا ُا ٍادا هصدل  ه دطا،  ب  دطُّ  د ٌ. مهيدا،  ه

ددن  ددم يفُ دد   ُا و دد  ب ٍطدد  إدد م ب تب يدده إددأ   مدد َُّ ب مإههددن ه  ددن ، ٍلدد : ب  دد م  ب  ن يددة،  
د   و د  ب ٍطد   بيإت ب  إدن  م ب كدن ٍة،  دل س هي دن  مد ام مإدل ب  ده  د   ي( يُدن  ت صُّ

ةإن  ه ب كن ٍة،   ن     ل س     ٌ" ُ  ب ُبن        (((666999   إي   ب ل  ي  " (((666888     
ددن مدد ل بإدد    ٍادد   دد  اددلا ب ُكددأ ة  هدد :"  ددن   مددنل منئددٌل   ه ددم  ب تيدد ت   هددن ب دد م       ُا  ه

ن  ُا ْة ب  صل،  ُن  بهت  ب ب "ف ل س إن كن         كنئ  ب ل  ه؟  ا       هن إهُ
ْة ب  صدل   م يفُ   بإت بؤا، ٍل : ب  "، بلا"، بٍطه ،   ي  ل دس؟  دن   ب" ه ا اُد

دد  و دد  ب ٍطدد  إددن  ه ب كددن ٍة  ُددن هُ  دد  ل ددس،    اتهددم   دد   دد   إهددن مإددل ب  دده ت صا
ْة ب  صدل  نٍدت تدأت  ُ كد  ة  ب لنلف و   ٍقل ب   ل ب لغ مص  ب  دا،  ل دس ه َّ اُد

د ت  مإههدن يٍقهإدت  ب  ده يدن   يٍ كدن  ُدن ت  مإههدن،   فٍد  ُن   ت ب بدن ة  يهدن،   د   فك 
ددْ ل ددس مدد   ب و دد  (((777000      تقدد ل: ب غ( ددن  ددم ي  ف ُا ،  دد  تصددل و دد  ب  دده ب تدد  بمتُدد تهن   ه

ب د م ُدد  إددي   كددنئ  ب لدد  ه  ُددن هل د ا  ددس و    ددن  بهلل   ل ددس ه َّ  ب ددع ب  ددط ه دد با 
دده ب  ددن   اددم مدد  ت صا ُا  د  اددلب مهدد  ب ه ددوّ  ٍاددا هصددل  ه ددطا،  ب  ددطُّ  دد . مهدد  ب ه ددو   ه

ن  م يفُ   بيإتد ب  و   ب ٍط  إ م ب ُا  تب يه إأ   م اُ ب مإههن ه  ن  ٍل  ب   م  ب  ن ية  
دد  و دد  ب ٍطدد  إددن  ه  إددن  م ب كددن ٍة  ددل س هي ددن ، مدد ام مإددل ب  دده  دد   ي( يُددن  ت صا
ب كددددن ٍة،   ددددن   دددد  ل ددددس  دددد ٌ" ُدددد  ب ُبن  ددددة إددددي   ب لدددد  ي   اددددلب إددددنل  بهلل  يدددد  

                                 (((777111   ُ  ل"
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ال ال ال    يُذكر  ّن الياء  نا جاءت في سّر النابة اإلبلراب مضلبدطة بالسلكدن)اِْك (، و لذا صيلر اللحي ، وإنّملا ال لحي   نّهلا يلاء مّد)حركلة( والحركلةيُذكر  ّن الياء  نا جاءت في سّر النابة اإلبلراب مضلبدطة بالسلكدن)اِْك (، و لذا صيلر اللحي ، وإنّملا ال لحي   نّهلا يلاء مّد)حركلة( والحركلةيُذكر  ّن الياء  نا جاءت في سّر النابة اإلبلراب مضلبدطة بالسلكدن)اِْك (، و لذا صيلر اللحي ، وإنّملا ال لحي   نّهلا يلاء مّد)حركلة( والحركلة   (4)
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 يف دن  اٍددن و دد  ه َّ ُددن ل  دد ا بإدد  كددٍن  إ صدد   ب  دده ُدد  هٍاهددن كددن ٍة هإدد ب ،        
ن من ا مٍهن بإ   ٍا  ُ  هٍاهن ُ اة كن ٍة،  ي   مي ،  ن  ه ل  ة   يكت كدن ٍن ،   ُ

ُ  اة ل  ة،  ب ل  ة ي ت    كن ٍة  ي تفك ا          ُ  اة كن ٍة،  ن    ي 
ط        ل ل يدا م  و لن  ب  م إن ل  ه  ه ا ل دس ي د    د   منل    ُ       

ُ  دددبي  :"  بمهددددم ه ا ب دددد م مددد   لقددددت  ُدددد  ب لدددد  ه ُ  دددبي    ددددن ت   دددد  هلدددد اُن 
 هت  ي ،     ،  ب دنٍ  ٍُهُن م  فٍن    ل  ه ب ُب دم  ادد    ي غ(،  ي يفقدنل اٍدن يم 

ُ  اة  ه ه  ُن يق ل ب ُبهُ  ، وٍاُن يفقنل:   ي غ  (     ا ل س ه ا ه ه  ي( وٍاُن ا  ب 
ب كن ٍة    ٍل : منم ،  لُن ،   تن"،  ي يُ د  بيإتد ب  إهدلا ب  دهّ  ٍاهدن ي ت د   
ددد اة كدددن ٍة   ه ب  ب ب ٍطددد  إهدددن  ُدددن ه ب  ب ب ٍطددد  إكدددنئ  لددد  ه ب ُب دددم  ي ادددن،   ُ وي 

ددد    و ددد  ب ٍطددد  إهدددن  دد م ُهن  ب دددع ب ه دددن  إلددد ه يقددع بيإتددد ب  إدددا،  اددد  ب دد م، ت صُّ
دددن  نٍدددت ب  ددده ب تددد  اددد  ُددد ة كدددن ٍة ي يُ ددد   ُا كدددن ٍة إلن هدددن،  قدددنل:  ي(      ،  ه
كدهن مد اُ ب هُنُهدن ب د م  يقدع بيإتد ب  إهدن،  تدلب   بيإت ب  إهن،  ه ب  ب ُع ل دس ل       
 ب  ددده كدددن ٍة مهددد   ٍكدددهن  قدددن  ب:     ي غ  (   ق  ٍدددن:  ي (  ق  ٍدددن  ُدددن(   ادددن(  ددد 
ب تٍإيددا،   يددن(  دد  ب ٍدد ب      ب (  دد  ب ٍ إددة   ددن  مددنل منئددل  ددنلب  ددن  ب ُدد   ددل س  هددم 
دت  ب دد م إنيإتد ب   دد  اددلب ب ُ  دع      ي اددن ُدد  كدنئ  ب لدد  ه،  ددن   ب" ه ا   فصا
 ب ع لد  ه ب ُب دم ه د ى اٍدن ب  دطا مهد  ُدلا" ب ه دو  م  دن  د  ل دس كدٍاة ب بد "ّ 

ددن ه   ُا ب ت ب ٍطدد  إدد م ب ُب  ددة  ادد  كددن ٍة ُإتدد هة ت صددهت و دد   ل دس هٍاددا  هى ب بدد "  
ل س إأ   ه لقتهن ب  ه ب ُتل  ة  يقع بيإت ب  إهن،  ل دس مد  هم ب  د م  ب  ن يدة،   ُدن 
ه  ه ب ب  ه ب ُتل  ة    ادلب  ٍلد ا  يقدع  بيإتد ب  إهدن،  دل س ه  دل  ب دع ب لد  ه 

ددن  ددم يُ دد  ُا بيإتدد ب  إهددن،  قددنل:  ي(  هددلب اٍددن  ب دد م ب ُتل  ددة مهدد  ب  دده ب كددن ٍة  
  ل س دُة  
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ُف  ل   إت ب  إا وٍاُن اد  ب  كد  ٍلد          ن  منل منئل:  ن َّ هصل ل  ة ب ل ه ب 
ن   ْة وي ولب  ددن  دن دفهددن ُ ددُُ  َ  بكددت  ج بمتطددع،  ي تف ددمُّ اددلا ب هُدد بلادد" بٍطهدد  بُدد

ْي ،  ه  ولب  ن  ب ُ   ل س ه  هت ب  م مه  ب  ه ُ كد  ة  ُدن  ٍل  بمتل بٍقطع إ
نا  ٍ ن؟  ْة    ب ُ  ب  نئع ب ُطا   مه  ُن ل ٍ    فك ت ب هُ

ْة   ن   ب" م  ل س ُ    هي : هل اُن ه َّ ب  م    م  ٍن  ي( وٍاُن ا  ُ دإاهة إدن هُ
ْة هإد ب  ُ ت لدة   دل س  فتلددت  يم  ب  لقدة  د م ب ُب  دة ٍلد  ب  د م  ب  ن يدة  تهدس ب هُد

 ب   ا بآل   هٍاهم     ن  ب إن  م ُ ك  ة  ن بن ة    ُدن هف  دل   إتد ب  إدا  د   ي(، 
ْم ه   يفقددنل   دد (   ن دد" ب ُدد     دد" مهدد" ب  دده يددن  يٍ كددن  ب دد م مإههددن،   ددن  يهدد
 يفصددن  و دد    ددو ب يددن ،   ددي  و دد  اددلب مصدد  ب  ب ددع  هلدد  ه،   ددل س  دد   ددمَّ ب دد م 

ٍ ُنم ب  م مإههن،  يفقنل    (،  الب    بيُتٍن.  ن لغ    " ه   تٍقه" ب  ه  ب ب  ي
ول  ّمإها  ُ  اٍن   " هي ن  ه   ت    يم  ي( ُ ت لة  تصعا ب  ه ب ُقص  ة إب ان

  (((777222    نٍت ب  ه ي ي    ُن مإههن هإ ب  وي ُ ت لن "
  ب  ده صليٌع ه ا ب  م    الب ب ُ مع ي يصعُّ ه   ت د   وي ُ ت لدة، لتد  تإقد    

مهدد  صدد  تهن     ه   يفصددن  و دد  مهإهددن  ب ب  ه  يددن  ،  ُددن ل دد  بإدد   ٍدد ،   ادد    دد ة 
ْة ب  صدددل  ددد " هل" ب تب يددده،  ب ددد م  ددد " يم ه ددده"،  يددد  ُقإ  دددة  ب ُبن  دددة إدددي  اُددد

  دددمَّ و َّ ب ُبن  ددة ب تدد  ت هاددم مهيهددن بإدد   ٍادد   دد ت إددي   (((777333   مٍدد غ ُدد  ليددا ب ُإدد ه
ْة ب  صل  ب  م،   د ي  إدي   ب  ده  ب د م   ب  ده ي ت د    د  إ بيدة  هُدة م إيادة اُ

مددطّ ل ددس ه ا ب  دده ل  ددة،  ب ل  ددة ب  ن صددة ي يفإتدد ه إهددن  دد  ب ب إياددة، ي  دد  إ بيددة 
 ب  هُة،  ي    إ بية ب ُقطع ليدُن  مع  

                                                 
 ععع411411411---409409409///111   سّر صناعة اإلعرابسّر صناعة اإلعرابسّر صناعة اإلعراب   (1)
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ددن لادد" و يددا بإدد  كددٍن   دد     ددا    دد ة ب ُبن  ددة اددلا، مددنل:"  يفُ دد        ُا  اددلب ُ
ه   يفبت  ل مه  الب ب ق ل إأ   يفقنل: و َّ ب ت  ُع ب  م    ب   ل  ب  ن ية ا  مٍ غ 

ْة   يكت  ب  ه ب كن ٍة ب ت   ن ت ب د م ُبهدن  د   ي(،   يده ت بدل ب بهدة  د   ب هُ
ْة اٍدنس ُدع ب د م،   دي  إدي   ب ُ  دبي   تٍنكدٌ"       ب  م اٍن ُدع ب  ده      ب هُد

 ال يصعُّ ه   يفقنل: و  ب  ده ب كدن ٍة ب تد  ي يُ د  ه     ُن ل  ت؟ (((777444    ي ُبن  ة
دل إهدن و د  ب ٍطد  إد م ب تب يده  يفإت  هف إهن    ب ٍطد  إدل يلتدنج و د  لد ه مإههدن يت صَّ
ب ت  ا  كن ٍة ُدههن،   لا ُ  ب ل  ي   يلتدنج و د  ُدن يلتدنج و يدا بآل د ؟  دن   مدنل: 

ْة ب تدد  ُددع ب دد م  دد  ب   ددل ادد  ه دده مهدد  ب لقيقددة،  ادد  ب تدد  إبدد  ب دد م  دد   و َّ ب هُدد
ٍ دن  هصددلنإس مهدد   مد  هم:  ي(،  ب     نٍددت كددن ٍة اٍدنس، ميددل  ددا  ُدن   ددا وٍ ددن س  ب 
ْة  دد  ب لدد  ه إددل  بههددن دُنٍيددة  م دد ي  ل  ددن   إ دد ِّ  هٍاددا  ددم يبتدد  إددن هُ ُف هإدد  ب بإددن  ب 

ْة  هكن ؟   ي  يلود  ه   يف دن" مد  ادلب ب  د م وي   قط، ه   ي  الب ٍُ م وٍ ن   ههُ
ددل ادلب ي  ْة ب تد  ُدع يم ب تب يده هٍاهدن ه ده، ُ  إأ َّ  ن اة ب ٍل يي  يفطهق   مه  ب هُد
يفقٍددعّ   ا ب تبهيددل  يُددن ل دد ا هإدد  ب  ددتع ولب مصدد  مهدد  ب  ددإا  دد  بيكددم  ددبه  دد ب  

  (((777555    بط  "
ن  هغ بإد  كدٍن   د  ادلا ب د م ب ُ تهإدة ُدع ب  ده  يم ه ده(،  هد        ُا هٍاهدن وٍاُدن  ه

ْة ب  صددل  دد  اددل ب ُدد ط ،  ب دد   إهددن      ي اددن   يدد  مهاددة، إبدد ُن تبددلا  ُ دد   اُدد
د ِّس  ت ل  ُف ن ٍل  ولب كفئهٍن مد  ب بهادة  د  ويد ب  ب د م ُدع ب  ده  هت صدل إلد ه  ُا منل:"  أ
ت ل  ِّس  هت صل إدا،  ُف      ي ان ُ  ب ل  ه،  ُ    بإٍن ه ا ب   ل  ن  وي ب  ل ه 

ْة ب  صدل  ُدن  دن ت  د  ٍلد  بلاد"  ب بن ة  ن  ية    ُدل الب ب ُ  ع إُ د   اُد
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  ي ا،  ٍُع ُ  ل س ُن ل  ا هإ  ب  تع ُ  هٍاهن تأت  ُ كد  ة،   د   دن ت مإدل ب  ده 
ْة  دن    دت ب هُد ُا ُ ك  ةّ يٍقهإت ب  ه ين ّ يٍ كن  ُدن مإههدن،  بٍدتقل ب  د ل   ه

دد ِّس      إهددلا ب بهددة ب تدد  ل  اددن  ددنٍ ب  دد   ي اددن ُدد  ب ت ل  ُف  لدد  ه إن  يددن ّ هغ لدد ه 
صعَّ إا ب   ل،  أت   ب إن  م   ي  مهاة،  ُن   َّ  ب ع ب  ط إبل ب ل  ه إ  ل 

   (((777666       إبل   ي  كإ"   هُدنل الب ب لغ ي يبهَّل  دي ة ي تفلص "
ُفكت لك دٍة،       ُفكت لك دٍة،   يد  ب  ب تد   دمَّ تل اا بإ ف كٍن  مد  ب لد  ه ب  د  .: ب 

بدٍدي   ه إبدي  ل  دن ،   دم  -ُع ب دُنٍ   ب ب  ي  ب صد ل -ت    إهن ل  ه ب ب إياة 
د  ل دس   ُ ، يأت     الا ب ُكأ ة إ ي  ُن هت  إا ب كنإق   ب ُؤكاك    هد    ب صد ت ا
دددٍة:"  ي هلددد  ادددلا  ُفكت لك  كددديإ يا  بإددد   ٍاددد   مدددنل بإددد ف كدددٍن  مددد  ب لددد  ه ب كدددتاة ب 

نادددن  دددهن ي لكفدددد  بكدددتبُن ا  دددد  ب  صددديع ُدددد  ب  دددد م، ب لددد  ه ب تدددد  ل ٍ  لدددد  ٌه إب ف
ددهن ي يلكفدد ،  ددن ت  ت لكفدد ف كددتاة هلدد ه،  ادد : ب ٍدد   ب   ي ددة ب تدد  ت دد ج ُدد    إب ف
ْة ب ُ  ا ددة،  ه دده ب،ُن ددة،  ه دده ب ت  دديم،  ادد  ب تدد  إهددن يفٍلدد  ٍلدد   ب  ي دد م،  ب هُدد

ْ ددن ة،  ب صددن  ب تدد   ددن ْ ددنة: ب  ْبغ ٍلدد  مدد  هم  دد  ُصدد   ب دد ب ،  ل ددس  قدد  هم  دد  ب   
ْ  ،  ب  ي  ب ت   ن  يم، ٍل  م  هم    ه    ه   " ُ   777777)))  

ه ا مٍ  كيإ يا  بإ   ٍا ،       ن    يفل   ، منل كيإ يا        ُ ُف    الب ب   م  ب ٌ     
مدد  اددلا ب ُ ُ مددة ُدد  ب لدد  ه:"  ت دد    ُكددة   د دددي  ل  ددن  إلدد  ه افدد َّ  دد  ٌ.، 

دددد   دددد  مدددد ب ة ب قدددد     هصددددههن ُدددد  ب تكددددبة    ددددلف إهددددن  تفكت لك  ب ب دددد ي ،  ادددد   ديدددد ٌة يؤ  
نل وُن ة   ي ة،  ْة ب ت  إي   إي  ،  ب  ه ب ت  تُف  ب  بن ،  ا : ب ٍ   ب   ي ة،  ب هُ
ْبغ،  ه ددده ب ت  ددديم، يبٍددد  إه دددة هادددل   ب  دددي  ب تددد   دددن  يم،  ب صدددن  ب تددد  ت ددد    دددن 
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ْ ددنة  ب ليددنة    مددنل بإدد ف  ٍادد   دد  ب ُكددأ ة لبتهددن:" (((777888   "ب ل ددنْ،  دد  مدد  هم: ب صدد ة  ب 
 بمهم ه َّ الا ب ل  ه ب تكبة  ب ب  ي  م  تهلقهن كتةف هل ه تت  ا. مٍهدن لتد  ت د   
دل إهدن  د  ب قد   ،   صديع ب  د م،  ادد :   ُكدة  د ددي  ل  دن ،  ادلا ب كدتة لكدٍة يفؤ  

ْة ب ُ  ا ددة،  ه دده ب ت  دديم،  ه  دده ب،ُن ددة،  ب  ددي  ب ٍدد   ب   ي ددة  يفقددنل ب   ياددة،  ب هُدد
ْبغ"   (((777999   ب ت   ن  يم،  ب صن  ب ت   ن 

 ت    ب، ن ة اٍن و   م ل كيإ يا م  ادلا ب ُ ُ مدة ُد  ب صد بت:" إلد  ه      
افدد َّ  دد  ٌ."،  مدد ل بإدد   ٍدد  مٍهددن:" مدد  تهلقهددن كددتةف هلدد ه تت دد ا. مٍهددن"   هددلا و ددن ة 

 ل اد   ي  ب صد بت ب صد ص يلة   ب لة و   ه ا مهُن  ب كهه  نٍ ب يب     ه ا 
ٍاهدم يب  د     دد ة ب تٍ امدنت ب     ٍيادة ب تدد  ت هادم مهيهددن و د  . ٍُهدن ُ  ب صدد ل(ّ هغ 

مهُددن  ب ه ددة ب ُلدد د  ،  دد ل لدد يدهم مدد  ٍو ياددة ب  دد ٍيم   إهددلب  ددن ا مهُددن  ب ب إياددة 
د  تدنإبهم ُد  مه ُدن  ب ق ُن  مد  كدإق ب ب ُلد دي  ُد  مهُدن  ب ه دة ُد   يد  ب بد "، ُ 

 ب ب " و   الا ب    ة 
ُفكت لك ٍة:"  ب ل  ه ب ت  ي تفكتلكد  دُنٍيدة،  اد :         منل م  ب ل  ه  ي  ب 

ب  ددنه ب تدد  إددي   ب  دديم  ب  ددنه، ٍلدد   ههددم مٍدد س،  ب  دديم ب تدد   ن  ددنه، ٍلدد  مدد  هم 
،  ب طددن  ب تدد   ن تددن ،  قدد  هم   ه  ددل   ددل،  ب  دديم ب تدد   ن  ددي ، ٍلدد  مدد  هم    ددتف

،  ب  دددن  ب  دددبي ة،  قددد  هم  ددد  هدددد   ه ددد  ،  ب صدددن  ب تددد   ن كدددي   ددد  مددد  هم طهددد"
دد "    مدد  (((888000   صدد  ،  ب وددن  ب تدد   ن دددن ،  قدد  هم وهددم،  ب  ددن  ب تدد   ن إددن ،  قدد  هم  ٍ 
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ٍاُدن اد  ٍنت ددة  ت هادم ب كدي ط  مهد  ادلا ب لد  ه،  إديا  هٍاهددن  يكدت م إيادة ب صدل،  ب 
  (((888111   م  ب تب ي"

 ٌ  مٍدد  كدددنإقيا هي ددن ، مدددنل كدديإ يا:"  ت ددد   بدٍددي    ه إبدددي  ل  دددن   اددلب ب  ددد م  ب     
ُفكتلك ٍة ،  ي  دي ة       ة ُ  تف ت   م إياتا،  ي تفكت لك د   د  مد ب ة  إل  ه  ي  
ب قدد   ،  ي  دد  ب  ددب ّ  ادد : ب  ددنه ب تدد  إددي   ب  دديم  ب  ددنه،  ب  دديم ب تدد   ن  ددنه، 

 ب صددن  ب تدد   ن كددي ،  ب طددن  ب تدد   ن تددن ،   ب  دديم ب تدد   ن  ددي ،  ب  ددن  ب  ددبي ة،
   ن     إي   هغ كيإ يا   هغ بإ   ٍ     (((888222    ب ون  ب ت   ن دن ،  ب إن  ب ت   ن  ن "

اددلا ب ُكددأ ة يٍلصدد   دد  ه ا بإدد  كددٍن  مددنل:" ب  ددن  ب تدد   ن إددن "، إيٍُددن مددنل كدديإ يا:" 
  كديإ يا ُ ب قددة تنُدة  دد  ب إدن  ب تد   ن  ددن "    د  ُنمدد ب ادلب ي دد   بإد  كددٍن  مد   ب دد

 الا ب ُكأ ة 
د  إبد  ل دس دُنٍيدة هلد ه،  اد   د  .        ل س ب ُ  مٍ  بإ   ٍا ، مدنل:"  مد  تهل 

ددل إهددن  دد  ب قدد   ،  ي  دد  ب  ددب ،  ي ت ددن  ت  دد  وي  دد    ددة   يدد  ُكتلك ددٍة،  ي يؤ  
 ددديم ب تدددد   دددبي ة ُ ل  دددة،  يددد  ُتقإَّهدددة،  اددد  ب  دددنه ب تددد  إدددي   ب  ددديم  ب  دددنه،  ب 

 ن  ددنه،  ب  دديم ب تدد   ن  ددي ،  ب  ددن  ب  ددبي ة،  ب صددن  ب تدد   ن كددي ،  ب طددن  ب تدد  
    يهلددو اٍددن ه ا  دد م بإدد   ٍادد  (((888333    ن تددن ،  ب وددن  ب تدد   ن دددن ،  ب إددن  ب تدد   ددن ُيم "

ُفطنإقن     م كيإ يا مهيهن،  ي   بإة     مه  الا ب ُ ُ مة ُ  ب ل  ه ي ن  ي    
ُفهن ُأ  ٌل م  كيإ يا هص   "ل س  ن ا ه   (((888444   ك  ب     ب ص ت ا مٍ  بإ   ٍا  ُبو
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 إبددد  ه    ددد   بإددد ف كدددٍن  ُددد  ل يددددا مهددد  ادددنتي   ب ُ ُددد متي   ُددد  ب لددد  ه         
ددٍة  دد  مدد ب ة ب قدد     ب  ددبن  ب ب إياددة( ت هاددم مهدد  ُ ددن ج  ُفكت لك  ُفكت لك ددٍة   يدد  ب  ب 

ُ      ن : د ددة  د  ب ص بت ب تكبة  ب ب  ي ، منل:" ُ   ن  ج الا ب ل  ه كتة  م    
ْمدم  ْة  ب  ده  ب هدن ،  ادلب مهد  ت تيد" كديإ يا    ُ     ج ب هُ ب له   أ َّ هن ُ  همصنا 
هإد  ب لكدد  ب   ددَ ه ا ب هددن  ُددع ب  دده ي مإههددن  ي إبدد ان  دددم يهيددا ُدد   كددط ب لهدد  

    ُ   ج ب  ي   ب  ن   ددم ُد  همصد  ُ     ج ب بي   ب لن   دم ُ      ل س ُع ه ل ب  م 
د   كدط  د  ج ب  دنه  ُ     ُ د  هكد ل ل دس  ه ٍد  و د  ُقد م ب  دم  ُ     ج ب قدنه  ُ  ب هكن  
ن  ُ     ج ب  يم  ب  ي   ب ين   ُ   ه ال لن ة ب هكن  ُ  ب هكن  إي ٍا  إي   ب لٍس ب مه  

ُ     ج ب  ن   ُ   لن ة ب هكن  ُ  ه ٍنان و    ٍُته  ط  ا إي ٍهدن يهيهن ُ  ب   ب  
د  طد ه ب هكدن  إي ٍدا  إدي   ُدن  د    د  ج ب د م  ُ     ُ  إي   ُدن يهيهدن ُد  ب لٍدس ب مهد  
دد  ج ب دد ب       ُ دد  ج ب ٍدد    يدد  هٍاددا ه  ددل  دد  وهدد  ب هكددن      ُ دد   دد  ج ب ٍدد    ُ     ُ ب دٍنيددن 

ددن إددي   ُا دد  ج ب طددن   ب تددن   ب دد بل  ُ     ُ ددن إددي   طدد ه ب هكددن   هصدد ل ب دٍنيددن  ُا   ب دٍنيددن ُ 
ددن إددي   طدد ه ب هكددن   هطدد به ب دٍنيددن  ُا ْبغ  ب كددي   ُ  دد  ج ب صددن   ب دد    ُ  طدد ه ب هكددن  
ُ     ج ب  دن    ُ     ج ب ون   ب دن   ب لبل  ُ   إنط  ب   ة ب ك ه   هط به ب دٍنين ب بهين 

ُ     ج ب ٍ   ب   ي  ُ     ج ب إن   ب ُيم  ب  ب   ُ   ب  ين يم    (((888555   ة"ُ   إي   ب   تي   
  ن  ل يا بإ  كٍن  م  ُ ن ج ب ص بت ب ب إياة ُ ب قدن   ُدن  دن  مٍد  كديإ يا      

ن  ُا  بإ   ٍ ،  ب    نٍت ب ُ ب قة    ب ه و  ب ُبٍ   ُن  ن  مٍ  بإ   ٍا  ه د  ٍُهن ُ
 ن  مٍ  كيإ يا   بٍلص  ب     إيٍا  إي   كيإ يا  د  مد ل ادلا ب ُكدأ ة  د  تقد يم 

  نو، ه  لله إبل ب  هُنت ب ت  ي تؤد     ب ُبٍ  ب ُ ب   منل ه  تأ ي  إبل ب 
ُ      ددن :  ُ      ددن   ههلهدد  ٍُهددن د دددٌة   أمصددنان  كدديإ يا:"  ب لدد  ه ب ب إيددة كددتاة  م دد   
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دد  ج     ُ دد  إددنط  ب  دد ة ب كُّدد ه   هطدد به ب دٍنيددن ب بفدد   ْة  ب هددن   ب  دده        ، ُ  ب هُدد
دددن إدددي   ب  ددد تي    ُا ددد  ج ب ٍددد   ب  دددن   ُ     ُ ددد  ب  ين ددديم  ددد  ج ب إدددن ،  ب ُددديم،  ب ددد ب   ُ     ُ

   (((888666   ب   ي ة"
 يف دددن  اٍدددن و ددد  ه ا ُ دددن ج ب صددد بت ب ب إيادددة ب ُدددل   ة  ددد  ب  تدددن" إتلقيددد  مإددد      

ب ك م ان    ا   ُكة م   ُ   ن ،   يكت كتة م    ُن  ن     ٍك ة ب  تن" 
تهط إُ د ج ب ٍد  ،  كدقطت ب د م ُد  ب  د م  ب ُ ن  و يهن  ل س ه ا ُ  ج ب  م م  ب 
  (((888777     م يف   ُلق  ب  تن" و   الا ب ُكأ ة

      ،  مددنل بإدد   ٍادد   دد  ب ُكددأ ة لبتهددن:"  بمهددم ه ا ُ ددن ج اددلا ب لدد  ه كددتة  م دد  
ْة،  ب  ده،  ب هدن ، ا دلب  د  ج ب هُد    ُ د دة ٍُهدن  د  ب لهد ،  أ ا هدن ُد  هكد ها  همصدنا 

ْمدم ْة،  لاد" و د  ه َّ ب هدن  ُدع ب  ده ي  يق ل كديإ يا    هإد  ب لكد  ه َّ ت تيإهدن ب هُد
ة مددد ل كددديإ يا هٍادددس ُتددد  ل َّ دددت   مإههدددن  ي إبددد ان،  ب دددلغ يددد لُّ مهددد   كدددن  ل دددس  صدددلا
ْة،   د   نٍدت ب هدن   ب  ه بمتُ ت إهن مه  هم " ب ل  ه ٍُهن و   هك ل  قهإتهدن اُد

دد دد  ج ب بددي   ب لددن   ُبهددن  قهإتهددن اددن ،  اددلب  ب ددع  يدد    دد ا  ُ     ُ    كددط ب لهدد  
ددد  ج ب ٍددد   ب   يادددة،  يقدددنل ب   ي دددةّ هغ ب كدددن ٍة   دددل س كدددتة      ُ ددد  ب  ين ددديم   ُ ،     

ُ      ن" م    
   888888)))  

ْيدع ب صد بت مهيهدن ي ي تهده     د    ب ُ دن ج  ت   ُن  ن  إدا بإد  كدٍن   د  ُكدأ ة م 
ددن  ددن  إدددا بإدد   ٍاددد ، إددل و ا بإدد  كدددٍن  ه ددل ب دددٍ ا  ُا مدد  بإدد   ٍاددد   ُددن اددد       م

ب، دن ة و د  ل دس   تصدد اه  د  ب دٍا ا إتقد يم إبددل ب  هُدنت،  تدأ ي   ي ادن،  لددله 
ؤدا   دد   دد ا  ب ددٍا ا   قدد  بكددت ٍ  مدد    دد  مإددن ة    ت  دد  ب ُ  دد . يدد هُددنت ي 
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ُ      ددن"   مٍدد  بإدد   ٍدد ،  ادد  م  ددا:"  يقددنل ب   ي ددةّ هغ ب كددن ٍة   ددل س كددتة  م دد   
ْمم هإ  ب لكد  ب   دَ ه ا ب هدن  ُدع ب  ده  ه نه بإ  ك ٍن  بكم ب   َ، منل:"  

ْمدم هإد   ي مإههن  ي إب ان"، إيٍُدن ب ت د  بإد   ٍاد  إدل    ٍيتدا  هإد  ب لكد (، مدنل:"  
ْة "   مدددنل بإددد   ٍاددد :" ا دددلب يقددد ل كددديإ يا"، إيٍُدددن مدددنل بإددد   ب لكددد  ه َّ ت تيإهدددن ب هُددد

 "  كيإ ياكٍن :" الب مه  ت تي" 
ددددة مهُددددن  ب كددددهه ُبٍدددد  ب ُ دددد ج،   دددد   يف هددددم ُدددد       ُا   ددددم يفإدددديا  بإدددد  كددددٍن   ي من

بكتبُن هم  هلب ب ُصطهع ه ا ب ُ  ج ٍقطة ُ  ب قٍدنة ب صد تياة يت د ال مٍد ان ب صد ت 
ن ب ُل د    ق  م ا  ب ب ُ  ج  ا  مٍ ام ب ٍقطة ب ت  تهتق  مٍ ان هم دن   ُا ب ه  غا  ه

  ددع يٍلددإ  مٍدد ا ب هدد ب  ه  ي ددي  ُ دد با مٍدد  ب ٍطدد  مٍدد  و دد بج ب صدد ت   ادد  ُ
   اددد  ٍقطدددة بيٍكددد ب  ه  ب ت ددديي  ب تددد  (((999000      اددد  ُ دددن  ب ٍطددد (((888999   ب ٍطددد  إن صددد ت

  (((999111   يل ا مٍهن لإ  ب ه ب  إليا يٍتج ب ص ت
دددد  صدددد نت ب صدددد بت،   ددددن  ل يدفددددا مدددد  صدددد نت       دددددم بٍتقددددل بإدددد ف كددددٍن  و دددد  ل   

ُفطنإقددن    ُددن  ددن  مٍدد  كدديإ يا  دد  اددلا ب لدد  ه ب صدد بت   بإدد    ٍادد   ددل س، مددنل:" ُ 
ٍدع  ه    د  ب لد ه هٍادا هف دإ ع  بيمتُدن   د  ُ  دبا ُ  بٍ  ب    ه ُ  ، ُ   ُ ه    ب     ُ ب 
د   يدا ه     ُ بٍد  ب ه  ب ٍ    ه   ي  غ ُبدا لتد  يٍق د  بيمتُدن   ي د غ ب صد ت  ُ 

ه دد     اددلب ادد  ُبٍدد  ب(((999222   ي ددبه بيمتُددن   دد  ب صدد ت لتدد  ي دد غ ُبددا ب ددٍ    "    
ه  ة: ل ٌه هف إ ع بيمتُن     ُ  دبا،     ُ بٍ ، منل كيإ يا:"  ن  مٍ  كيإ يا   ون  ُ 

ٍع ب ٍ    ه   ي  غ ُبا لت  يٍق   بيمتُن  مهيا،  ي د غ ب صد ت"     دل س (((999333   ُ 
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ه ُدد    لدد ٌه ه ددب ه  بيمتُددن   دد    ُ ددن ب  ُا ه ُدد   مٍدد ا مددنل:"  ه  ُ ادد  ُبٍدد  ب لدد ه ب 
    دددل س  دددن  ب لددد يا مددد  ب لددد ه ب ُ هددد   (((999444    ف ُبدددا"ُ  دددبا، لتددد   ددد ى ب دددٍ   

هد   هٍادا     ُ هد  :"  ُبٍد  ب     ُ  ب ُهُ   مٍ  بإ   ٍا ، منل    إين  ُبٍ  ب لد ه ب 
ٍع ب دٍ    ه   ي د غ ُبدا لتد  يٍق د  بيمتُدن   ل ٌه هف إ ع بيمتُن     ُ  با، ُ 

ه ُ      (((999555    ي  غ ب ص ت"  ُ ن ب  ُا ه ُ   منل:"  ه  ُ ب ه بيمتُن        م  ب  ل  ه هف  
"   ب لدددد يا مددد  و دددإن. بيمتُدددن  ُدددع ب صدددد ت (((999666   ُ  دددبا لتددد   ددد ى ُبدددا ب دددٍ   

  (((999777   ب ُ ه  ،   ب ا ُع ب ص ت ب ُهُد   يطد ل،   دي  ادلب ُلدلا إينٍدا  ت صديها
نم لكان :" يكتبُل كيإ يا طنئ ة ُ  ب ُصدطهلنت ٍُهدن ُدن  ُا     الب يق ل ب   ت   ت

ٍهن   (((999888   ُن يبت  ا ب هإ     ،  ن، إن.  بيمتُن " ي  إ   يا     ُ 
ه ُ كة مٍد  بإد  كدٍن   هد  م د ة،  اد  لبتفهدن ب تد  مٍد  كديإ يا        ُ ن ب ل  ه ب  ُا ه

ه ُ كدددة   ُ  بإددد   ٍاددد ،   دددن  ت تيإهدددن مٍددد ا  ت تيإهدددن مٍددد اُن تق يإدددن ، مدددنل:"  ب لددد  ه ب 
 ب صدن ،  ب تدن ،  ب  دي ،  م  ة هل ه،  ا  ب هن ،  ب لن ،  ب  ن ،  ب  دنه،  ب كدي ،

ب ددت  هي ددن :  كدد ت   لد ددا   ُ  ب دددن ،  ب  ددن ،  ي ُبهددن  دد  ب ه ددو  كت ددلدس  صدد ا(   ف
ه  "    ُ ن ك ى الا ب ل  ه ا  ب   ُ ،)      999999)))  

ه ُ كددة  ن هددن ،  ب لددن ،  ب  ددن ،  ب  ددنه،  ب  ددي ،  ب كددي ،       ُ مددنل كدديإ يا:"  هُددن ب 
   مدددنل بإددد   ٍاددد  مددد  ادددلا (((111000000    دددل س م ددد ة هلددد ه"  ب تدددن ،  ب صدددن ،  ب ددددن ،  ب  دددن  

                                                 
 وال فحة ذاتهاعوال فحة ذاتهاعوال فحة ذاتهاع   السابقالسابقالسابق   (3)

 ع606060/ / / 111   سر صناعة اإلعرابسر صناعة اإلعرابسر صناعة اإلعراب   (4)

 وال فحة ذاتهاوال فحة ذاتهاوال فحة ذاتها   السابقالسابقالسابق   (5)

 ععع   386386386---382382382، ص ، ص ، ص ه وابن جنّيه وابن جنّيه وابن جنّيأسس الدرس الصوتّي بْين سيبويأسس الدرس الصوتّي بْين سيبويأسس الدرس الصوتّي بْين سيبوييُنظر: يُنظر: يُنظر:    (6)

 ععع606060، ص، ص، ص197919791979، ، ، 222، دع تّمام حّسان، الهيئة الم ريّة العاّمة للكتاب، ط، دع تّمام حّسان، الهيئة الم ريّة العاّمة للكتاب، ط، دع تّمام حّسان، الهيئة الم ريّة العاّمة للكتاب، طاللغة العربيّة معناها ومبناهااللغة العربيّة معناها ومبناهااللغة العربيّة معناها ومبناها   (7)

 ععع202020، ص، ص، صسّر الفصاحةسّر الفصاحةسّر الفصاحة   (8)

 ععع434434434/ / / 444   الكتابالكتابالكتاب   (9)
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ه ُ كددددة م دددد ة هلدددد ه  ادددد  ب هددددن ،  ب لددددن ،  ب  ددددن ،   ُ ب ُ ُ مددددة ُدددد  ب لدددد  ه:"  ن 
 ب  ددنه،  ب  ددي ،  ب صددن ،  ب تددن ،  ب كددي ،  ب دددن ،  ب  ددن ،  ي ُبهددن  دد  ب ه ددو م  ددس 

   (((111000111   كت لدس  ص ة"
ب ب إيادة  صد نتهن،  دت هام مهد    بكتُ ا بإ ف كٍن   د  ل يددا مد  تقكديم ب صد بت     

ب ل  ه ب   ي ة  ب لد  ه ب  ا د ة،  ب لد  ه ب تد  إدي   ب  ا د ة  ب  د ي ة    دن  ل يددا 
مدد  اددلا ب ُ ُ مددنت ُدد  ب صدد بت ب ب إياددة ُ ب قددن    ُددن  ددن  مٍدد  كدديإ يا  بإدد   ٍادد  

ٍهدن هي دن  ب  ا د ،  ب  د ي ،  ب دلغ إدي   ب  د ي   ب  ا د ،  ن  د  ي  ب لد ه مٍهن  مدنل:" ُ 
ْة،  ب قدددنه،  ب  دددنه،  ب دددلغ يٍُدددع ب صددد ت ه   ي ددد غ  يدددا،  اددد  دُنٍيدددة هلددد ه: ب هُددد
 ب  يم،  ب طن ،  ب  بل،  ب تن ،  ب إدن ،  ي ُبهدن  د  ب ه دو  ه د س مطإدت(   ب تد  إدي   
ب  ددد ي   ب  ا ددد  دُنٍيدددة هلددد ه  اددد : ب  ددده،  ب بدددي ،  ب ددد ب ،  ب ددد م،  ب يدددن ،  ب ٍددد  ، 

 ي ُبهددددن  دددد  ب ه ددددو:   ددددم ي  مٍددددن(   ب  ا دددد ة ب لدددد  ه ب تدددد  ي تٍُددددع   ب ُدددديم،  ب دددد ب ،
    بدددلا هادددم (((111000222   ب صددد ت ه   ي ددد غ  يهدددن،  اددد  ُدددن كددد ى ادددلي   ب قكدددُي   ب ُدددل   ي  "

ص نت ب ص ت ب  ا   ب هي ٍة  ب  دبه  بيكدتُ ب ،  تٍدتج ادلا ب صد نت ُد  بٍلإدن  
   (((111000333    ا  ب ه ب     ُ  با بٍلإنكن  ٍنمصن  هدٍن  ٍط  ب ل ه ب 

ددد          دددن   ددد م كددديإ يا مددد  صددد نت ادددلا ب صددد بت مهددد  ادددلب ب ٍلددد ، مدددنل:" ُ 
ْة،  ب قدنه،  ب  دنه،  ب ل  ه ب   ي ،  ا  ب لغ يٍُع ب ص ت ه   ي  ى  يا  ا  ب هُد
 ب  ديم،  ب طدن ،  ب تدن ،  ب د بل،  ب إددن    ل دس هٍادس  د  مفهدت  ه لددج ددم ُد    ت  صد تس  ددم 

ٍهدددن ب  ا   ددد ة  اددد : ب هدددن ،  ب لدددن ،  ب  دددي ،  ب  دددن ،  ب  دددي ،  ب صدددن ، ي ددد   ل دددس  ُ 

                                                 
 ععع606060///111      سّر صناعة اإلعرابسّر صناعة اإلعرابسّر صناعة اإلعراب   (1)

 212121---202020   سّر الفصاحةسّر الفصاحةسّر الفصاحة   (2)

، في ، الفا و محمدد خريسات، مصلّة التداال،، جامعة ، في ، الفا و محمدد خريسات، مصلّة التداال،، جامعة ، في ، الفا و محمدد خريسات، مصلّة التداال،، جامعة جملة من علماء العربيّة منذ عهد الخليلجملة من علماء العربيّة منذ عهد الخليلجملة من علماء العربيّة منذ عهد الخليل   مصطلحات) صفات األصوات ( ومفاهيمها عندمصطلحات) صفات األصوات ( ومفاهيمها عندمصطلحات) صفات األصوات ( ومفاهيمها عند   (3)

 ععع484848، ص، ص، ص200420042004، ، ، 121212باجي مختار، بنابة، الصزائر،  باجي مختار، بنابة، الصزائر،  باجي مختار، بنابة، الصزائر،  
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 ، ْبغ،  ب كي ،  ب ون ،  ب دن ،  ب لبل،  ب  ن    ل س ولب مفهت  ب ط ا  بٍقلا  ب  ن ،  ب 
ن ب بي   إي   ب  ا  ة  ب  د ي ة، تصدل و د   ُا  ه إنا ل س ه   يت   يا ب ص ت و    ئت   ه

  (((111000444   ب ت  ي   يهن   إههن إن لن "
ن إيٍهُدن،            الب يق ل بإ   ٍا :"   هل  ه بٍقكنم     و   ب   ة  ب   ن ة ُ 

ْة،  ب قنه،  ب  نه،  ب  يم،  ب طدن ،  ب د بل،  ب تدن ،   ن   ي ة دُنٍية هل ه،  ا  ب هُ
 ب إن ،  ي ُبهن    ب ه و  ه  ت طإقدس  ه د س طإقدت(   ب لد  ه ب تد  إدي   ب  د ي ة 

،  اددد  ب  ددده،  ب بدددي ،  ب يدددن ،  ب ددد م،  ب ٍددد  ،  ب ددد ب ،  ب ُددديم،  ب   ددد ة دُنٍيدددة هي دددن  
 ب ددد ب ،  ي ُبفهدددن  ددد  ب ه دددو   دددم يددد   مٍدددن(  ب    دددئت  مهدددت:   دددم ي  مٍدددن(،  ب     دددئت  
بٍ  ب  د ي  هٍادا  ن ك ى الا ب ل  ه،  ب ت  مإههن ا  ب  ا  ة  ُ  :   م ي م ٍن(، ُ  مهت 

: ب لد   ب  دط، ددم  ب ل ه ب لغ يٍُع ب ص ت ُ  ه   ي  غ  يا، هي ت ى هٍادس  د  مهدت 
 فُددت  ُدد َّ صدد تس  دد  ب قددنه،  ب طددن    ددن  ل ددس ُُتٍبددن    ب  ا دد  ادد  ب ددلغ ي دد غ  يددا 

،  ٍل  ،  ب  عا َا  ب ص ت هي ت ى هٍاس تق ل: ب ُ ،  ب  
  (((111000555   ل س،  تُ ا ب ص ت  ن ين  ُع ب كي   ب  ي   ب لن " 

ٍ  تلدددة،  إددديا  ُبٍددد  ب،طإدددن ،  دددما ت هادددم بإددد ف كدددٍن  مهددد  ب صددد بت       ُف ُفطإ قدددة  ب  ب 
ٍ  تلددة  ُف ُفطإ قددة،  ب لدد  ه ب    ددن  ل يدفددا مدد  ُبٍدد  ب،طإددن ،  بيٍ تددن ،  ب لدد  ه ب 
ُفٍطإ قددددة  ٍهدددن هي ددددن  ب  ُ ب قدددن   لدددد يا كدددديإ يا  بإددد   ٍادددد  مدددد  ادددلا ب ُكددددأ ة، مددددنل:" ُ 

بٍدد  ب،طإددن  ه   ي   ددع ب ُددته او إهددلا ب لدد  ه  ٍ  تلددة، ُ  ُف  كددنٍا يٍطإدد ف إهددن ب لٍددس  ب 

                                                 
 ععع435435435   ---434434434/ / / 444   الكتابالكتابالكتاب   (4)

 ع616161/ / / 111   سّر صناعة اإلعرابسّر صناعة اإلعرابسّر صناعة اإلعراب   (1)



 2016،ب  بإع ،ب ب  ب دنُ  م  و إ   هإل ا  ب   بكنت،ب ُ ه                            يكنت                  ب     ب ص ت 

156 

 

دددد  ب صدددد ت إددددي   ب هكددددن   ب لٍددددس،  ادددد  ه إبددددة هلدددد ه: ب صددددن ،  (((111000666   ب مهدددد   يٍلص 
ُفٍط إ  " ن ك بان ُ  ب ل  ه ُ ت    ي     (((111000777    ب  ن ،  ب طن ،  ب ون   ُ 

ُفطإ قدة  ن صدن ،  ب  دن ،  ب طدن ،        دن ب  ُا ٍ  تلة   أ ُف ُفطإ قة  ب  ٍهن ب  منل كيإ يا:" ُ 
ٍ  تلدددة:  دددلُّ ُدددن كددد ى ل دددس ُددد  ب لددد  هّ  ٍادددس ي تفطإددد    ددد    ُدددٍه   ب ودددن    ب ُف  

 كدددنٍس، ت  بدددا و ددد  ب لٍدددس ب مهددد    ادددلا ب لددد  ه ب  إبدددة ولب   دددب ت   كدددنٍس  ددد  
ُ ب به  بٍطإ   كنٍس ُ  ُ ب به  و   ُن لنلى ب لٍس ب مه  ُ  ب هكن  ت  با 

إدددي   ب هكدددن   ب لٍدددس و ددد   و ددد  ب لٍدددس،  دددنلب   دددب ت   كدددنٍ س  ن صددد تف ُلصددد ٌ   يُدددن
              (((111000888   ُ  ع ب ل  ه"

 مددنل بإدد   ٍادد  مدد  اددلا ب ُ ُ مددة ُدد  ب صدد بت:"   هلدد  ه بٍقكددنم   دد  و دد      
دن كد ى  ُفطإ قة ه إبٌة،  ا : ب  دن ،  ب طدن ،  ب صدن ،  ب ودن ، ُ  ب،طإن   بيٍ تن   ن 

ُفط إ دد    ب،طإددن  ه   ت  ددع وهدد   كددنٍس ُفطإقددن   ل ددس  ُ تدد ٌ   يدد   و دد  ب لٍددس ب مهدد  
   (((111000999    ا"

ُ   ب ُل دي  ُ  بكتإ ل ُصطهع ب،طإن  إُصطهع    ، ُ   ل س ُدد   ُدن       
ُا  وددنا ة ب،طإددن   من ددا ب دد  ت   هلُدد  ُ تددن  مُدد  مدد  اددلا ب وددنا ة:"  إب ددهم يكدد

ْ   ة و   همه  مهي  ،  ب      إونا ة ب تلهي ،  ل س   ا ل  ة ب هكن  ب ت  تصنلإهن ُ
ُا  (((111111000   ب  هددده مهدددي  "   ُ دددي ب  إدددل س و ددد   هغ  بٍيدددنل  ددد ٍْ  ددد  ُبٍددد  ب،طإدددن    كددد

                                                 
  كذا وردت، وال داب ينمبق بها بلى الحنكع كذا وردت، وال داب ينمبق بها بلى الحنكع كذا وردت، وال داب ينمبق بها بلى الحنكع   (2)

 ع21،  صسّر الفصاحة (3)

 ععع436436436/ / / 444   كتابكتابكتابالالال   (4)

 ع 61/ 1سّر صناعة اإلعراب ( 5)

 ع  104، ص1976، 1، دع  حمد مختار بمر، بالم الكتب، القا رة، طدراسة الصوت اللغوي( 6)
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نم لكان  ب،طإن  ب ت  ي ، منل:"  ب ت  ي    " ب ص ت لغ ب ُ د ج ب دلغ  ُا ب   ت   ت
   (((111111111    هه ب  ن  و   ه  يفٍط     ب  ن ، ه  هم " ُن ي    و يا"

يٍ  ددنل،  ب ليمددة ُبٍدد   ل   ددن ،   ددن  دددمَّ ت هاددم بإدد ف كددٍن  مدد  بيكددتب  ،  ب      
ل يدا م  ادلا ب ُصدطهلنت ُ  نايُهدن،  ب صد بت ب ٍُ د ية تلتهدن ُ ب قدن    ُدن  دن  
ددد  ب لددد  ه هي دددن  لددد  ه بيكدددتب  ،  لددد  ه بيٍ  دددنل   مٍددد  كدددنإقيا  مدددنل:" ُ 
بٍ  بيكدتب  : ه   تصدب   د  ب لٍدس ب مهد ،  اد  كدإبة هلد ه: ب لدن ،  ب  دي ،   ُ

ددن كددد ى ل ددس ُددد  ب لدد  ه ُدددٍ   ل   ب قدد نه،  ب  ددن ،  ب ودددن ،  ب صددن ،  ب طدددن   ُ 
بٍ  ب ليمة ه   يبتُ  مهيهن إدل     ب هكدن ،  اد  ط    دا،  ل   د ف  ٍهن ل  ه ب ليمة، ُ   ُ
ددن   ددلا  دد   لدد اا   ادد  كددتة هلدد ه: ب دد م،  ب دد ب ،  ب ٍدد  ،  ب  ددن ،  ب إددن ،  ب ُدديم  ُ 

  ُ     دد  اددلب مدددنل ب  هيددل:" بمهددم ه َّ ب لددد  ه (((111111222   تة"كدد بان ُدد  ب لدد  ه  هددد  ب ُصدد
ي ت الا ب ل  ه لف  قدن ُا ٍاُن كف يَّة  كتَّة  ا :  ، ل،  ، ه، "، م،  ب    َّ  ّب لف      ب  َّ    

هة ب هَّكن   ب  د تي  ،  اُدن  د     تن ادلا ب لد ه ب ليمة    ب ٍُط  وٍاُن ا  إط   ه ه ك   ُ
 ،  "، ت ددد ج ُددد  ل   ددد  ب هكدددن  ُددد  ط ددد  ه  دددن  ب  دددم ل يقدددة "   ل د ددددة نب كدددتة، ٍُهددد

ددلف ب  َّدد تن   دد    ُ ُ      هددن ُدد  إددي  ب  َّدد  تي    نصددة، ي تب  د دددة  دد  ية:" ه " م "، 
دلن  ويَّ  د  ادلا ب لد ه ب د ددة  قدط،  ي يٍطهد  ب هَّكدن ف وي      ، ُ  ب لف ف ه ب صَّ

ن كنئ  ب ل  ه   ُا نٍَّهن ب ت ب ت      وه  ب هَّكن  ُ     ف   إنط   إن  َّب   ب ا م  ب ٍ     ه
دد  ج ب  ددي  إددي   ب  ددن   ب مه دد   إددي   و ه دد  ب هَّكددن ،     ُ دد  ج ب تددن  و دد      ُ ب دٍنيددن ُدد  مٍدد  
،   دم يٍلد      مد  وهد  ب هَّكدن   ُ لف ه د  ُ  تل يس ب طإقتدي   إهد َّ  ي   هَّكن   يه  َّ م 

  (((111111333   "بٍل به ب  َّب   ب ا م  ب ٍَّ  
                                                 

 ع84، ص1974، 2، دع تّمام حّسان، دار الثقافة، المغرب،طمناهج البحث في اللغة( 7)

 ععع212121،  ص،  ص،  صسّر الفصاحةسّر الفصاحةسّر الفصاحة   (1)

 ع1/37م، 2003، 1لبنان، ط -ق: دعببد الحميد  نداوك، دار الكتب العلميّة، بيروتالخلي، بن  حمد، تحقي ،،،العينالعينالعين   (2)
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 مددنل ب ُإدد ا   دد  ب ُ  دد . لبتددا:"  ادد  لدد  ه بيكددتب  ،  ادد  كددإبة هلدد ه:       
ب صن ،  ب  ن ،  ب طن ،  ب ون ،  ب قنه،  ب  ن ،  ب بدي ّ  ل دس هٍاهدن لد  ٌه بتصدهت  

     (((111111444   ُ  ب هكن  إن لٍس ب مه "
ٍهددن لدد  ه ب ليمددة،  ادد  كددتة: ب دد م،  ب دد ب ،  ب      ٍدد  ،  ب  ددن ، مددنل بإدد ف  ٍادد :" ُ 

ٍهددن ب لدد  ه  ّ ب إددن ،  ب ُدديم دد  مهيهددن إددل     ب هكددن ،  ادد  صدد  ا  ط  ددا  ُ   ٍَّددا يفبتُ 
تة،  ادد  إددنم  ب لدد  ه    دد  اددلا ب لدد  ه ب كددتة كدد   ط يدده يٍت ددع إددا  دد    ُ ُفصدد ب 
ْ بئدد   دد  إدد َّ  يددا ُدد   ب ه ددة،  ل ددس هٍَّددس ُتدد   هيددت بكددُن   إنميددن  ه   ُنكددين   يدد  لغ 

ب كددتة ه  لدد  ي  ،   إاُددن  ددن   يددا د دددة،  ل ددس ٍلدد   ب دد    يددا ب  ددن   لدد ه ُدد  اددلا
ل  يدا ب  دن   ب د ب   ب د م،  ده ه "  يدا ب د م  ب إدن ،  ك د        ب  ب ،  مب د"  يدا ب إدن ،  ك 
ط ب دد"  يددا ب دد ب   ب إددن ،  ددل  يددا ب ُدديم  ب دد ب   ب دد م،  م         ُ ْ    يددا ب  ددن   ب دد ب ،  ا    دد 

ُاة ا  منل:"   هل  ه بٍقكنم     و   بيكتب    بيٍ  دنل،  (((111111555   لب ب إن"" ه لب من
دن مد ب  ُفكت بهية كإبة،  ا : ب  ن   ب  ي    ب قنه  ب  ن   ب طن   ب صن   ب ون ، ُ   ن 
بٍ  بيكتب   ه   تتصبا     ب لٍس ب مه ،  أ إبدة ٍُهدن  ُفٍ   ل  ُ  الا ب ل  ه  

دن ب  دن   ب  دي    ب قدنه  د  وطإدن   يهدن ُدع  يهن ُع بكتب ئهن وطإن   م  ل ٍ ن ُا ادن،  ه
   (((111111666   بكتب ئهن"

       ، بتدلا   تم بإ ف كٍن  الب ب  صل إن، ن ة و   ه َّ ب ل  ه تفقك م و   صدليع ُ 
تل اس   بمتل   م  ب ت صيل    الا ب ُكدنئلّ   َّ ب ت صديل  ْبئ ،  كن   ُ   هصه ٍّ  

   ا ب تهُيع و يهدن ي  د  مد  ب تصد يع  يهدن مهد  لد ا  يهن يؤ اغ و   وطن ة  تنإا البّ 
ْين ة  ب صل،  ب كد      هيا  منل:"   هل  ه هي ن  بٍقكنم و   ب صلة  بيمت ل،  ب 
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نا    الب ب  تن" هطهٍنا   م  ٍن  ن ه د  مهقتا إن ٍل ،     ل ٍ  ُا  ب ل  ة،   ي  ل س ُ
ٍاُن ه  ٍن ل    ُني ي ك ت ٍ  مٍا طن "ف ُب  ة ب  صنلة ب ت  م  ب   ل    تق يإا   ب 

ن ُن ك ى ل س  ن هُلدة تقٍدع ٍُدا،  ب هُبدة ت ٍد   يدا    يُدن  ُا  هن ي قص   ب  يهن يٍل    أ
ْيددن ة مهيددا  قٍددع  ي ي هيدد  إددا ب  ُف ه  ٍددنا ُدد  همكددنم ب لدد  ه  هل نُهددن  دد  اددلب ب  صددل 

دل إكده ُف ب ٍدن،  ٍت صا  ،  ا و د  ُقصد ٍن ب،كهن"ّ  ٍاا  ن ط ي  ب لغ ي تنْ  يا و   
   (((111111777    ن اهإ ا إا  ي   ب "،  ب  َّي ا  يا  ي  ُلُ  "

دددل اددلب تُنُددن   ددن ت مإددن بت بإدد   ٍاددد   دد  ُددن ي دد ُّ اددلا ب ُكددنئل، مدددنل:"        ُ
  هل  ه مكُة ه  ى و   ب صلة  بيمت ل        هل  ه مكُة ه  ى و   ب ك    

ْين ة     " ب ل  ة         هل  ه مكُة ه  ى و   ب صل       (((111111888      ب 
 فصل في الكالم 

إب  ه       بإ  كٍن  ُ  ب ل يا م  ص نت ب ص بت، ه ل يت هام م  ُبٍ         
نا "  صٌل    ب   م "،  ب تُل الب ب  صل مه  ُكنئل  ُا ب   م  ُ  ب  صل ب لغ ك

ْبُددددن  إبٍدددد ب  ب إلددددا،  ددددن ا ب إنلددددا  دددد  يت مادددده وي م ٍدددد  صدددد تياة  ه دددد ى صدددد  ياة   ب ت
ٍهدددن مددد ل بإددد  كدددٍن :"  ب  ددد م مٍددد ٍن مهددد  ُدددن بٍدددتوم ُددد  ادددلا  ب ُكدددنئل ب صددد تياة  ُ 
نادددن ه   ي ادددن مهددد  ُدددن إياٍدددنا ُددد  هٍاٍدددن ي ٍدددل   وي لددد  ه ب ه دددة  ب لددد  ه ب تددد  ل ٍ 
ب ب إيدددة      ي ادددن ُددد  ب ه دددنت   لددد ُّا ُدددن بٍدددتوم ُددد  لددد  ي    صدددنم ب  ُددد  ب لددد  ه 

ددد  تصدددعا ٍُدددا  ُا دددع  ب ُقصددد   إدددددد  (((111111999   ه  ُددد  مإيهدددا ب، دددن ة"ب ُبق  دددة، ولب  مدددع ُ َّ     
ل  ب ق ل    ل س  ،   ي  الب ُللا إينٍا  (((111222000   بيٍتونم  ب ل  ه ب ُبق  ة(    صا
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 ه نه بإ  كٍن     ب ُ   . لبتدا:"   دل س ب ٍطد  إلد ه  بلد  ُتبدلا   يد        
ن  ت ل  ِّس  ب  م ه مه  كن  ، ُ  ُف يُ   ل دس  د  همدل ُد  ُفُ  ، ول يإ َّ ُ  بيإت ب  إ

يا ب ب   ي   كإإن    ي ن    ُا ت ل  ِّس  ب دنٍ  كن  ،  ا  ب لغ يك ُف ل  ي  ، ب  ل ٍُهُن 
ددنا ه   ي دد  :      .   دد   ُْهم مهدد  اددلب ب لدد  ب ددلغ ل ٍ   إهددلب ه ددن" هصددلنإٍن ُدد  ه دد
  ب ُدد   ددي  إ دد مّ  ٍاددا لدد ه  بلدد        بددن  ب ُدد  و دد  ه َّ ب لدد ه ب  بلدد  ي ي يدد 

ددنا    ددا ب بددل   يددا هٍاددا  دد  هُ دد     ددن   تقدد ي ب  ه    لب  ٍددن مدد  إياٍددن ب تكددُع  يُددن ل ٍ   ب 
ُفُ ددددد   ُدددددن  يفٍطدددد  إلددددد ه  بلددددد   ددددم ي ددددد    ُدددددن ،  ب     دددددن  ب صددددليع ه َّ لبس  يددددد  

  (((111222111   إياٍنا"
 ي ددن  اٍددن و دد  ه ا  دد م بإدد  كددٍن  ب كددنإ   يدد   ميدد ّ ل ددس ه ا م  ددا:"   ددل س      

ُفُ ددد "   هدددلب ب  ددد م مهددد  وط مدددا  يددد  صدددليع، ب ٍطددد  إلددد ه  ب لددد  ُتبدددلا   يددد  
 ن ٍط  إن ل  ة ب قصي ة ه  ب ط يهة هُ  ُُ ٌ   كهل     ا بإ  كدٍن  يقصد  إدن ل ه 
ددد ِّس  ت ل  ُف اٍدددن ب صدددنُت     ب ل  دددة،  يتا دددع ادددلب ُددد  م  دددا:" ول يإددد ا ُددد  بيإتددد ب  إ

ي   ميقدن ،  ن صدل ه   ت دد    ب  مد ه مهد  كددن  "   إهدلب  دن ا  هُددا  ُبٍد  ب لد ه  دد
 ا ب ُقنإددل و هُددة ب لدد ه تبٍدد  ب صدد ت   ب صددنُت ه  ب ل  ددة ه   ددإا ب ل  ددة (ّ هغ 

   هُة ب ل ه ا  ب   ٍيم   ب   ٍيم ي    ل  ة ُدهُن ي    صنُتن   
ا مهد  صدي ة ب ُد  ُد  ب  بدل ب ه يده ب ُ د    إأٍاهدن        ُ   ل س ب ُ  إن ٍكإة  لف  

نمتإن ان ي تت  ا  ُ  صنُتي   ت صل إيٍهُن ل  ة  ُن ي ى،  ل س  ي   يكت   ُن  إ
 مي  هي ن   منل:" ي   :      .     ب ُ   ي  إ  مّ  ٍاا لد ه  بلد "   دن ٍُط   
ددن يفبدد ُّ   ُددن     ديدد  ُدد  لدد  ه  ُا دددلف اددلب  دد  ب ب إياددة  ديدد  ُ اٍددن صددنُت  ل  ددة، ُ 

س ب  ب   ب  م  ب  ن   ب إدن   ب  دنه  ب كدي  ب ُبنٍ  تت  ا  ُ  صنُت  ل  ة، ُ   ل 
                                                 

       السابق والصفحة ذاتها.السابق والصفحة ذاتها.السابق والصفحة ذاتها.   (5)



 2016،ب  بإع ،ب ب  ب دنُ  م  و إ   هإل ا  ب   بكنت،ب ُ ه                            يكنت                  ب     ب ص ت 

161 

 

ددددل ل دددس  ديددد  ُددد    ب تدددن ،   ُيدددع ادددلا ب   بت تت ددد ا  ُددد  صدددنُت تهيدددا ل  دددة  ُ 
د  ل دس  دنه  ب ت   ُنئ  ب  طن"   ُنئ  ب  يإة تت  ا  ُ  صدنُت تهيدا ل  دة، ُ 

إدل  ب ُ نط"  ب ُ نطإدة،  تدن  ب ُدت هام  ب ُ نطد"  ب ُ نطإدة،  ادن  ب  نئد"  ب  نئإدة 
و ا  ه م  بإ  كٍن   لد ا ب  هُدة هصد    يد   ميد ،  د  يف دت ط  د  ب  هُدة ه   تت د ا  ُد  
ل  ي    صنم ب ،  ق  ت    ب  هُة ُ  صنُت  ل  ة،  ُن إياٍدت مإدل مهيدل،  مد  ت د   
 ُ  صنُت  بل   ُن    تن  ب تأٍيا ب كن ٍة، ٍ    ب ت  ي  ب   ي ة،  ان  ب ك ت   

ه   همه مٍ   هغ بإ  كٍن      -مإل ه   ه تم الب ب إلا  -ٍُنك"   بهاا ُ  ب      
ُن من ا م  ب   ن  ب ص تياة ب ت  م اُهن    الب ب  تدن"،  هٍادا مد ه   دلا ُدن م اُدا ُد  
دن ه   ا  د   تنإدا  مدنل:"    ،  مد  ل د تف  ُا تهقن  ٍ كدا،     ه   يأ دل مد   يد ا  ديئن  ُ

ددن يلكدد   يهددن  يددا ُددن يقٍددع طن دد" اددلب ب بهددم،   دد ل تف ُدد  لددنل ب ه وددة إنٍ  ب اددن، ُ 
ي دنلا، مهد  هٍاٍد   دم ه  دع  يدا و د   تدن" ُؤ َّده   يقإع، ُدن بمتُد تف  د  ته يصدا  ب 
ددل  ُا ٍاُددن م  تفددا إن   إددة،  تأ  ي مدد ل يدد  ى،  ي   دد تف ُددن ل  تددا ُ ُ مددن   دد  ُ ددن ،  ب 

ن ٍإاا هال ب بهم    هدإنتهنّ   هلب  كتف ه ام   ب ك ُة ُ  ب  هل،  ي ه بن  ب ٍن ، ُ 
ْ ل،  همت ه إن تقصدي ،  هكدأل ُد  يٍود   د   تدنإ  ادلب إكدط مدل غ،  ب بصُة ُ  ب 
ّ  نٍا  كه تف  يا ُكه ن  صبإن ،  ه ا تف ٍُا تأ ي ن  ُقت إن ،  ن  بهاا يدي ا مه َّ ُا  ب ص ع م

ُا   ا" ن ي  ٍ  ه ي  و   ب ت نْ  مٍا  ب ت  ُا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (((111222222   ي " مه  ب ٍُصه ب،م بل م
دن لف  د        ه   ٍ ك  ُ ط ب  و   ب ق ل و ا   م بإ  كٍن  ب كنإ   ي  صليلن ، ُ 

 د  ب صدد لنت ب كدنإقة يؤ ادد  ادلب،  يٍ دد  ُدن من ددا بإد  كددٍن ،  ُبودم ب   ددن  ب صدد تياة 
دددن        ددد  ادددلب ب إلدددا  ُا ُدددأ  ل مددد   -بدددا ددد   ُييو    دددم  –ب تددد  ل  ادددن بإددد  كدددٍن  ُ

كيإ يا ه  بإ   ٍا ، ُ   ي  و دن ة و د  ل دس ُد  بإد  كدٍن   د  ه هد" ب ليدن    مد  
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هف ي   و   ل س    ُ بط  ُ ته ة ُ  الب ب إلدا   صدليٌع ه ا ب،ٍكدن   يد  ُبصد م 
د   يد ا،  ُ  ب  طأ،  مُها ي ي ه  ُ  ب تقصي  ه  ب ٍق ،   د   دي   دا ه   يأ دل     

ل دس،  يٍكدإا و د  ٍ كدا، إدل و ا بإد  كدٍن  يد ام  هٍادا  دم يأ دل مد      ه   ي ي   و د  
 هل   كإقا  

 ه ي  هي دن  و د  ُدن من دا بإد  كدٍن   د  إ بيدة  تنإدا هدٍدن  ب لد يا مد  ب  نيدة ُد      
تأ يه الب ب  تن"، ُ  ه ا  تنإا ُ  ه  ل ب  ت"    ُ   ما، منل:"      نلب همن  

  (((111222333   لب  ددن  ُ دد  ب  إ يدد  ٍويدد  ُدد  ب  تدد"  دد  ُبٍددنا"بهلل تبددن    يكادد  تُددنم  تنإٍددن ادد
 مددددنل هي ددددن   دددد  ب ُ  دددد . لبتددددا:"  ل ددددس ه ا ب ُت هاُددددي ،  ب    صددددٍا  ب  دددد  ب صدددد بت 
 هل نُهن  لقيقة ب   م ُن ا ،  هدم يفإياٍد ب ُ دن ج ب لد  ه،  بٍقكدنم هصدٍن هن،  هل دنم 

هُ كدددهن،   ددد ي ان،     ادددن" ن يتاصدددل إن   بٍددد"   هُدددن  مددد  مددد هتف ُددد(((111222444   ُ ه  ادددن، ُ 
د  صد ت ا ي يصد   مهيدا  ب ص تياة    الب ب  تن"،  نٍاٍ  هم ل و ا ُن  ن   يا ُد      
ُددن من ددا صددنلإا ُدد  هٍاددا ي ٍويدد   ددا،   ٍٍدد   ُددل ه   ي دد   ب  تددن" إُ ُ مددا "ُ دد  ب  
دددن ه ا ب دددلي  كدددإق ا  دددم يإياٍددد ب ُ دددن ج  ُا إ يددد  ٍويددد  ُددد  ب  تددد""،  ُدددن  صددد ا ُؤ ا دددا  ه

هُ كددهن،   دد ي ان،     اددن،  هدددلب ب لدد  ه،   بٍقكددنم هصددٍن هن،  هل ددنم ُ ه  اددن، ُ 
ب  ددد م يٍق دددا ُدددن      ددد  ُدددت  ادددلب ب إلدددا ُددد  ودإدددنت ه ا ُبودددم ب   دددن  ب صددد تياة 

ْمة ُ  ُؤ ا نت ب لي  كإق ب بإ  كٍن ،       ُّ إن ل   كيإ يا  بإ   ٍا  هٍُت
لة(:"   تددن" كدد ا ب  صددنلة مددنل بإدد  ب ديدد   دد   صدده اددلب ب  تددن"  كدد  ب  صددن     

ن ملَّ إا ُق ب   تنإا، ُ  ل      ب ص بت  ُا  ب   ٍفإاا   يا مه  ٍ ت ٍُي ة،  نٍاا م  ه د  ُ
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دن ي لن دة و د   ُا  ب ل  ه  ب   م مهيهن، ُ   ب  د م مهد  ب ه ودة ب ُ د  ة  صد نتهن ُ
   (((111222555   ه د ا، ُ   ب   م    ُ ب ع   لَّ مٍا ب ص ب"  يهن"

 
 خاتمة 

ن كإ  م    ا ه ا بإ  كٍن  ه دل  ُبودم ه  دن ا ب صد تياة مد   يد ا،           ُا يتإيا  ُ
ه   ي ددي  و دد  ل ددس،  هدد   ددم يددل   بكددم كدديإ يا، ه  ُددن ي ددي  و يددا،  ي ي تهدده ب ُدد  
إن ٍكددإة يإدد   ٍادد ،  قدد  ه ددل مٍددا ُبوددم ب   ددن  ب صدد تية، ُدد   يدد  و ددن ة و دد  ل ددس  

تي  ،    ب  ُ ة ب     مدنل:"   د   تدن" كديإ يا"،   د  ب ُد اة ب دنٍيدة  م  ل   كيإ يا ُ ا
تي    ل دد  بكددُا ٍقدد   مدد  بإدد   ٍدد ، مددنل:"  اددلب مهدد  ت تيدد" كدديإ يا"   ل دد  بكددُا ُدد ا
ن بإ   ٍا   ق   ُا ه  يي       تنإا،       ي     هدٍن  ل يدا م  ب ُكنئل ب ص تياة  ه

  إيٍه ا  ُ اة  بل ة    ب ُ دنل ل  ا بإ  كٍن     الب ب  تن"  ُ  ُ بت،  م ت   ُ
 ب ص ت ا ب لغ بمتُ  مهيا بإ  كٍن   يا، و    م ي   ه لا مٍا إ نُها  

 
                                      

 
 

          
 قائمة المراجع والمصادر .1

                                                 

، ضياء الدين بن الثير، تحقيلق:  حملد الحلدفي و بلدوك طبانلة، دار نهضلة م لر، الفصاللة، القلا رة، دعت، ، ضياء الدين بن الثير، تحقيلق:  حملد الحلدفي و بلدوك طبانلة، دار نهضلة م لر، الفصاللة، القلا رة، دعت، ، ضياء الدين بن الثير، تحقيلق:  حملد الحلدفي و بلدوك طبانلة، دار نهضلة م لر، الفصاللة، القلا رة، دعت، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعرالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر(3)

 دعطعدعطعدعطع
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    هك  ب     ب ص ت ا إي   كيإ يا  بإ   ٍ ،    ُلُ     يكنت، ُ هاة  هياة ب   بكنت هك  ب     ب ص ت ا إي   كيإ يا  بإ   ٍ ،    ُلُ     يكنت، ُ هاة  هياة ب   بكنت هك  ب     ب ص ت ا إي   كيإ يا  بإ   ٍ ،    ُلُ     يكنت، ُ هاة  هياة ب   بكنت
   م م م 200720072007، ، ، 343434ُياة  ب ب إياة،  إ ، .ُياة  ب ب إياة،  إ ، .ُياة  ب ب إياة،  إ ، .ب،ك ب،ك ب،ك 

  ،ب ص ل    ب ٍل ، بإ  ب ك بج، تلقي :   مإ  ب لكي  ب  ته ، ُؤككة ب  كن ة، ب ص ل    ب ٍل ، بإ  ب ك بج، تلقي :   مإ  ب لكي  ب  ته ، ُؤككة ب  كن ة، ب ص ل    ب ٍل ، بإ  ب ك بج، تلقي :   مإ  ب لكي  ب  ته ، ُؤككة ب  كن ة
 م م م 198819881988، ، ، 333إي  ت، طإي  ت، طإي  ت، ط

 ه ،  ب  ب بهم  هُ يي ، ط  ْ ْ  ه ،  ب  ب بهم  هُ يي ، طب م م،  ي  ب  ي  ب  ْ  ه ،  ب  ب بهم  هُ يي ، طب م م،  ي  ب  ي  ب   م م م 198219821982، ، ، 101010ب م م،  ي  ب  ي  ب 
  إي غ، تلقي : مإ  ب ٍُبم وإ بايم، إي  ت  -تنج ب ب    ُ    با  ب قنُ  ، ب َّْ

 م 2007 إٍن ، 
 ْغ ب إبهإ  ،  ب  ب بهم  هُ يي ، ط ي  ، تلقي : ُ   م 1987، 1 ُه ة ب ه ة، بإ   ف  
   ب  صنئ ، بإ   ٍ ، تلقي : ُلُ  مه  ب ٍ ن ، ب هيئة ب ُص ية ب بنُة  ه تن"،  ب

 م 199، 1ب  ؤ   ب دقن ية، ط
 م 1976، 1، ط  بكة ب ص ت ب ه  غ،    هلُ  ُ تن  مُ ، من م ب  ت"، ب قنا ة 
 2ك  صٍنمة ب،م ب"، بإ   ٍا  تلقي : لك  اٍ ب غ،  ب  ب قهم،  ُ  ، ط ،

 م 1993
   ُك  ب  صنلة، بإ  كٍن  ب   ن  ،      تصليع مإ  ب ُتبنل ب صبي غ، ُ تإة ُل

 م 1969مه  صإيع، ب قنا ة، 
 ْب  ْ لُ  ب  ه،      ن ية بإ  ب لن "، بيكت بإنلغ، تلقي : ُلُ  ٍ   ب لك ، ُ 

لُ  ُلي  ب  ي   مإ  ب لُي ،  ب  ب  ت" ب بهُية، إي  ت   م 1982 إٍن ،   ط،  –ُ 
 ،م 1979، 2 ب  ب بهم  هُ يي ، إي  ت، ط ب صلن     ب ه ة، ب   ا غ،ب صلن     ب ه ة، ب   ا غ،ب صلن     ب ه ة، ب   ا غ 
  ،مهم ب ص بت ب ه  ياة،    ٍُنه ُه غ ب ُ ك غ، من م ب  ت"، إي  ت،  إٍن ،ط ب، مهم ب ص بت ب ه  ياة،    ٍُنه ُه غ ب ُ ك غ، من م ب  ت"، إي  ت،  إٍن ،ط ب، مهم ب ص بت ب ه  ياة،    ٍُنه ُه غ ب ُ ك غ، من م ب  ت"، إي  ت،  إٍن ،ط ب

 م م م 199819981998
 إ بايم ب كنُ بئ ، ُ تإة ب ه ل، ب بي ، ب  هيل إ  هلُ ، تلقي : ُه ُْ  ،  ب   غ ب ُ 

 م 1982ٍك ة ُص  ة م  طإبة  ب  ب   ي ،
 ) ياة ياة ( ه    ب ب  ب ُ ك مة ب  ب غ، ب ُ تإة ب  نُهة   ٍك ة ب  ت ٍ  ياة ( ه    ب ب  ب ُ ك مة ب  ب غ، ب ُ تإة ب  نُهة   ٍك ة ب  ت ٍ    ه    ب ب  ب ُ ك مة ب  ب غ، ب ُ تإة ب  نُهة   ٍك ة ب  ت ٍ 
 ت 1تلقي       مإ  ب ك م ان   ،  ب  ب  يل، إي  ت، ط، ب  تن"، كيإ يا   ، 
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  ،  ْبي ،  تن" ك ا ب  صنلة يإ  كٍن  ب   ن  ،  تن" ك ا ب  صنلة يإ  كٍن  ب   ن  ،  تن" ك ا ب  صنلة يإ  كٍن  ب   ن ْي   ْب  هإ   ْبي ،   بكة  تلهيل،   مإ  ب   ْي   ْب  هإ   ْبي ،   بكة  تلهيل،   مإ  ب   ْي   ْب  هإ     بكة  تلهيل،   مإ  ب  
 م 197619761976ُ تإة ب ٍ ه  ب ُص ياة، ُ تإة ب ٍ ه  ب ُص ياة، ُ تإة ب ٍ ه  ب ُص ياة، 

  ،لُ  ب ُص غ، ُؤككة ب  كن ة، إي  ت لُ  ب ُص غ، ُؤككة ب  كن ة، إي  ت، ب  هيانت، ب    غ، تلقي : م ٍن     يَ ُ  لُ  ب ُص غ، ُؤككة ب  كن ة، إي  ت، ب  هيانت، ب    غ، تلقي : م ٍن     يَ ُ  ب  هيانت، ب    غ، تلقي : م ٍن     يَ ُ 
  ممم199219921992، ، ، 111ططط

   ،" إٍن   إٍن   إٍن     ---،  ب  صن  ، إي  ت،  ب  صن  ، إي  ت،  ب  صن  ، إي  تبإ  ٍُو    كن  ب ب "، كن  ب ب "، كن  ب ب    
   نم لكان ، ب هيئة ُا إٍنان،    ت نم لكان ، ب هيئةب ه ة ب ب إياة ُبٍنان ُ  ُا إٍنان،    ت نم لكان ، ب هيئةب ه ة ب ب إياة ُبٍنان ُ  ُا إٍنان،    ت ة  ه تن"، ط   ب ه ة ب ب إياة ُبٍنان ُ  ُا ة  ه تن"، طب ُص ياة ب بن ُا ة  ه تن"، طب ُص ياة ب بن ُا ، ، ، 222ب ُص ياة ب بن

   م م م 197919791979
       ب ُدل ب كنئ     ه " ب  نت"  ب  نم ،  ين  ب  ي  إ  ب دي ، تلقي : هلُ  ب ل      ب ُدل ب كنئ     ه " ب  نت"  ب  نم ،  ين  ب  ي  إ  ب دي ، تلقي : هلُ  ب ل      ب ُدل ب كنئ     ه " ب  نت"  ب  نم ،  ين  ب  ي  إ  ب دي ، تلقي : هلُ  ب ل

 إ  غ طإنٍة،  ب  ٍه ة ُص ، ب   ن ة، ب قنا ة،   ت،   ط إ  غ طإنٍة،  ب  ٍه ة ُص ، ب   ن ة، ب قنا ة،   ت،   ط إ  غ طإنٍة،  ب  ٍه ة ُص ، ب   ن ة، ب قنا ة،   ت،   ط 
  ،ب ُل م  ب ُليط ب موم، بإ  كي ا، تلقي :   مإ  ب لُي  اٍ ب غ،  ب  ب  ت" ب بهُياة

  إٍن   -إي  ت
  ب  بآل نب  ب   ي ة، إي  ت  ، ،  ب  بآل نب  ب   ي ة، إي  ت ب ُ صا ، بإ  كي ا، تلقي    ٍة ولين  ب ت با ب ب إ ا ،  ب  بآل نب  ب   ي ة، إي  ت ب ُ صا ، بإ  كي ا، تلقي    ٍة ولين  ب ت با ب ب إ ا  ب ُ صا ، بإ  كي ا، تلقي    ٍة ولين  ب ت با ب ب إ ا
   لُ  هإ ْا     مه م ب ه ة  هٍ بمهن، ب كي ط ،      تبهي : ُلُ   ن  ب ُ   ، ُ  لُ  هإ  ب ُ ْا     مه م ب ه ة  هٍ بمهن، ب كي ط ،      تبهي : ُلُ   ن  ب ُ   ، ُ  لُ  هإ  ب ُ ْا     مه م ب ه ة  هٍ بمهن، ب كي ط ،      تبهي : ُلُ   ن  ب ُ   ، ُ  ب ُ

    198619861986ب   ل وإ بايم، ب ُ تإة ب بص ياة، إي  ت، ب   ل وإ بايم، ب ُ تإة ب بص ياة، إي  ت، ب   ل وإ بايم، ب ُ تإة ب بص ياة، إي  ت، 
  مهم ب ه ة ب ُبنص ،   مإ         مهم ب ه ة ب ُبنص ،   مإ         مهم ب ه ة ب ُبنص ،   مإ     ب ُصطهع ب ص ت ا مٍ  مهُن  ب ب إياة ب ق ُن ب ُصطهع ب ص ت ا مٍ  مهُن  ب ب إياة ب ق ُن ب ُصطهع ب ص ت ا مٍ  مهُن  ب ب إياة ب ق ُن       

  199319931993، ، ، 111ب قن   ُ م ، ٍُ   بت  نُبة ُؤتة، طب قن   ُ م ، ٍُ   بت  نُبة ُؤتة، طب قن   ُ م ، ٍُ   بت  نُبة ُؤتة، ط
   ُصطهلنت  ص نت ب ص بت( ُ  نايُهن مٍ   ُهة ُ  مهُن  ب ب إياة ٍُل مه

لُ     يكنت، ُ هة ب ت بصل،  نُبة إن   ُ تن ، مٍنإة  ب  هيل،  يصل ص ن،  ُ 
ْبئ ، . -   2004، 12ب  

 " لقي : ُلُ  مإ  ب  ن   م يُة، من م ب  ت"، إي  ت،   ط،   ت ،ب ُإ ا ، تب ُقت "ب ُقت "ب ُقت 
  ، ْيع، ب  ب  ب إي ن نم لكان ،  ب  ب دقن ة  هٍ    ب ت  ُا ٍُناج ب إلا    ب ه ة،    ت

  1974، 2ب ُ  "، ط
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 المصطلح النحوّي ومفهومه عند ابن رشد

 )قراءة في كتاب "الضروري في صناعة النحو"(

 
 

 18/3/2014تاريخ القبول:      27/8/2013تاريخ االستالم: 
 

 )*( احمد محمد أبو دلود.  
 )**(د.امجد عيسى طالفحة

 
 
 الملخص

تابه "الضروري تقوم هذه الدراسة على تتبع المصطلحات النحوية عند ابن رشد في ك
في صناعة النحو" الذي ُيعد عالمة فارقة في الراث النحوّي العربّي، وتحاول تبين 
منهجه في اختيار المصطلح النحوّي ومفهومه. وتركز الدراسة على المصطلحات 
النحوية التي استعملها ابن رشد خالفًا للمعهود في الدرس النحوّي التقليدّي؛ فقد ظهر 

                                                 

 جامعة اليرموك -كلية اآلداب -فسم اللغة العربية *()

 امعة اليرموكج -كلية اآلداب -فسم اللغة العربية (**)
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ة من المصطلحات جاءت مفارقة لما شاع بين النحويين أو استقر أنه تفرّد بمجموع
 في زمنه المتأخر، نسبيًا، عن عصر التآليف النحوية التأسيسية.

وأظهرت الدراسة أن ابن رشد رغم تفرده في استعمال مصطلحات غير معروفة أو 
ال يخرج  مألوفة، فإنه لم يقصد قصدًا الى مخالفة النحاة، إذ إنه، في األعّم االغلب،

 عن مصطلحاتهم ما دام ذلك ال يؤثر في صناعة النحو.
 كلمات مفتاحّية:

 ابن رشد، الضروري في النحو، المصطلح النحوي، تجديد النحو، المفاهيم النحوية.
 
 

 

Ibn Rushd's Syntactic Terminology in his Book: 

"AL-Aruriyy fi  in a at Al-naw 

(The Essential in the Creation of Syntax) 

This study intends to study Ibn Rushd's syntactic terminology in his book 

"AI-aruriyy fi ina'at Al-naw" (The essential in the creation of Syntax) 

Which is a milestone in the heritage of Arabic Syntax. It is also trying to 

show the approach adopted in his choices when using the syntactic 

terminology and concepts. 

The study highlights the terminology used by Ibn Rushd different from what 

is familiar in grammarians' studies, it shows clearly that Ibn Rushd, 

uniquely, has used a set of terminology different from what was common 

among grammarians, or was stable in his time, which was too late for the 

beginnings of syntactic studies. 

Though Ibn Rushd has used –in his book- uncommon syntactic terms, the 

study showed that he did not intend to dissent grammarians, as it is in most 

of his terms, he does not come out come out on their terms, as long as it 

does not affect the creation of Syntax.   
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  مفهوم المصطلح -المصطلح لغة واصطالحا  
تتفقققل المعقققاجم العربّيقققة علقققى أّن الداللقققة اللحويقققة لمقققادة " صقققلح "، أصقققل لفقققظ 

هقق( فقي  173"اصطالح" أو "مصطلح"،  ضد الفساد أو خقالف الفسقاد؛ يققول الخليقل  
نفسقه وُمصقل ح فقي أعمالقه  العين: "َصقُلح، الّصقالُح: نققيل الطّقالح. ورجقل صقالح فقي

هققق(: "الصققلح:  370. وفقي التهققذيب ل رزهقرّي  (1 مقوره، والّصققلُح: تصقاُلُح القققوم بيققنهم"وأ
. (2 تصالح القوم بينهم، والصالح نقيل الفساد، وتصالح القوم واّصالحوا بمعنى واحد"

 ألن إصققالح الفسققاد ال يكققون بحيققر اتفققال. ؛(3 وبققذلك يكققون معنققى االصققطالح االتفققال
ابقن فقارس حقين ققال: "الصقاد والقالم والحقاء أصقل واحقد يقدل  وهذا هقو القذي أشقار إليقه

  .(4 على خالف الفساد"
ويؤّكققد تققداول لفققظ المصققطلح فققي العلققوم المختلفققة أّن الداللققة المشققتركة للكلمققة 
قواُمهقققا أّن المصقققطلح لفقققظ ُيتسفقققل علقققى اسقققتعماله بقققين أصقققحاب التخصققق  داال  علقققى 

                                                 
الفراهيدّي، الخليل بن أحمد، معجم الَعين، تحقيق: إبراهيم السامرائّي ومهدي المخزومّي، دار الرشيد للنشرر، العررا ،  (1)

 .117، ص:3ج:

، 4/243، 1964األزهري، تهذيب اللغة، تحقيق: عبرد السر ه هراروا، الردار الم ررية لل رالير وال رلمرة، القراهر ،  (2)

، لبنراا، 1هـ(، لساا العرب، تحقيق: عامر أحمد حيدر، دار الك ب العلمية، ط 711نظور، محمد بن مكره )وانظر: ابن م

 ه، ماد  )صلح(. 2003

هرـ(، ال رحات تراج اللغرة وصرحات العربيرة، تحقيرق: أحمرد عبرد  393انظر: الجوهري، أبو ن ر إسماعيل بن حمراد ) (3)

 )ماد  صلح. 383، ص ا: 1979ت، ، بيرو2الغفور عطار، دار العلم للم يين، ط

 .303، بيروت، لبناا، ص1ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد الس ه هاروا، دار الجيل، ط (4)
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فقل عليقه فقي العلقوم والفنقون للداللقة علقى أداء ، أو هقو لفقظ أو رمقز ُيتّ (5 مفهوم مشقترك
 . (6 معنى معّين

 
( المصطلح هو: "عبارة عن اتفال ققوم علقى هق 471وفي تعريفات الجرجانّي  

تسمية الشيء باسم ما، ُينَقل عن موضعه األول، أو إخراج اللفظ من معنقى لحقوّي إلقى 
لقى وضقع اللفقظ بقإزاء المعنقى. آخر ل مناَسقَبة بينهمقا، وقيقل: االصقطالح اتفقال طا فقة ع

وقيققل االصققطالح إخققراج الشققيء عققن معنققى ُلَحققو ّي إلققى معنققى آخققر لبيققان المققراد. وقيققل 
 . (7 االصطالح لفظ معّين بين قوم معينين"

وهقققققذا التعريقققققف يتضقققققمن أهقققققم سقققققمتين ال ُبقققققدس مقققققن توافرهمقققققا فقققققي المصقققققطلح؛ 
يحمققل داللققة عاّمققة  فققي األصققل لفققظألنققه  ؛فالمصققطلح يختلققف عققن غيققره مققن األلفققاظ

كمقا  ،القداللتين داللة خاصة على مسقمى معقّين خقا  لمناسقبة بقيناستعير ليصبح ذا 
، ولعقّل أّن المصطلح ال يكقون إاّل باتفقال المتخصصقين  ققوم معينقين( علقى لفقظ ُمعقّين

مسققققألة االتفققققال هققققذه أهققققّم سققققمة مققققن سققققمات المصققققطلح، فالوحققققدة المعجمّيققققة ال تكققققون 
وعلققى هققذا فققإّن "المصقققطلح  .حقققل باالتفققال قيمققة داللّيقققة محققّددةمصققطلحا إال عنققدما ت

العلمي لفظ اتّفقل العلمقاء علقى اّتخقاذه للتعبيقر عقن معنقى مقن المعقاني... واالصقطالح 
  .(8 يجعل لرلفاظ مدلوالت جديدة غير مدلوالتها األصلية"

                                                 

 . 7انظر، محمود فهمي حجازي، األسس اللغوية لعلم الم طلح، ص (5)
، ماد )صرررلح( 1983وه، بيرررروت، انظرررر، مجمرررة اللغرررة العربيرررة، المعجرررم الررروليز، المرورررز العربررري لل قافرررة والعلررر (6)

 (.368ص)

، 1عبررد الحكرريم القادرري، دار الك رراب الم ررري، بيررروت، لبنرراا، ط الجرلرراني، الشرررير، ال عريفررات، تحقيررق: محمررد (7)

 (.28، ص)1991

ص ، 9، عردد 1994غازي طليمات، المفهوه النحوي في ولّيّرات الكفروي، مجلّرة وليّرة الدراسرات اّسر ميّة واللغويّرة،  (8)

236. 
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ونجققد عنقققد اللحقققويين الحقققربّيين، فقققي تعقققريفهم للمصقققطلح، إضقققافات إلقققى سقققمات 
بأّنققه "كققل رمققز متّفققل عليققه مققرتبط بمفهققوم مققا فققي حقققل  Felberمصققطلح؛ إذ يعّرفققه ال

، فيرّكز على فكرة االتفال على المصطلح، وعلى انتما ه إلى حققل مقن حققول (9 معّين"
يرّكققزان علققى فكققرة  Rousseauو  Auger المعرفققة أو العلققوم، فققي حققين نجققد كققاّل مققن

واحد مصطلح واحد، وأن يسّمي المصقطلح الواحقد األحادّية، بمعنى أن يكون للمفهوم ال
مفهوما واحدا، فيعّرفانه بأّنه "كقل وحقدة لحوّيقة تسقّمي مفهومقا بشقكل أحقادّي داخقل حققل 

فيلتفقت إلقى بنيقة المصقطلح، فيعّرفقه بأّنقه: "وحقدة دالّقة مكوّنقة  Dubois. أّما (10 معّين"
علقققى  رّكققب( تققدلّ مصقققطلح م ،مققن كلمققة واحقققدة  مصققطلح بسققيط، أو مقققن عققّدة كلمققات

 .(11 مفهوم بشكّل أحادّي داخل حقل ما"
 

ولعققّل الكققالم علققى االصققطالح يسققتدعي بالضققرورة ارشققارة إلققى فكققرة التعريققف 
بشكل عقام وهقو مقا عقرف بالحقّد، وأهمّيتقه فيمقا يتعلقل بالمصقطلح؛ فقإّن "حقّد كقّل شقيء 

المشقققتركة عنققققد  . وداللتققققه(12 منتهقققاه ألنقققه يققققرّده ويمنعقققه مققققن التمقققادي، والجمققققع حقققدود"
اللحويين أنه؛ "قول داّل على ماهية الشيء ويشقتمل علقى مقا بقه االشقتراك وعلقى مقا بقه 

                                                 
(9)Felber; H., quelques questions fondamentales au sujet de la terminologie, INFOTERM, 

1981, p. 50. 

(10)Terminologique, Québec,  Auger, P., et Rousseau; JL., Méthodologie De La Recherche

Office de la Langue Française, 1978, p. 31.  

(11)ionnaire de la Linguistique et des Siences du Langage, Larousse, Paris, Dubois, J., Dict

1994, p. 480. 

الهدايرة،  الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من لرواهر القراموس: تحقيرق مجموعرة مرن المحققرين، دار (12)

 ، 8ج

 (.8ص)     
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، وهو الكاشقف عقن حقيققة (14 . وهو عند النحاة:"الداّل على حقيقة الشيء"(13 االمتياز"
 .(15 المحدود"

أّمققا اللحوّيققون الحربّيققون فيققرون أن التعريققف االصققطالحي هققو "تحديققد مجموعققة 
، وهقققو " عملّيقققة ذهنّيقققة تقققؤدي إلقققى (16    التقققي تقققؤدي إلقققى اسقققتيعاب المفهقققوم"الخصقققا

وبققذلك فققإّن الهققدف مققن التعريققف االصققطالحي هققو  (17 تحديققد جققوهر المفهققوم وحققدوده"
تحديقققد مفهقققوم المصقققطلح فقققي حققققل داللقققي معقققّين، وهقققو الوسقققية األكثقققر أهمّيقققة لتحديقققد 

 ّين.المصطلح بوصفه عنصرا منتميا إلى نظام اصطالحي مع
 

 :المصطلح النحويّ 
لعّلنا نتّفل بداية على أّن المصطلح العلمّي في أي مجال، ما هقو إال جقزء مقن 

"ال  ،Rondeauنظام اصطالحي خا  بهذا الحقل؛ فالمصطلح، بحسب وجهة نظقر 

                                                 

  (.72ال عريفات، ص) الجرلاني، (13)

ه، 1986، 5اسررم، اّيضررات فرري علررل النحررو، تحقيررق: مررازا المبررارب، دار النفررائس، بيررروت، طالزلررالي، أبررو الق (14)

  .(46ص)

ه، 1992العكبري، أبو البقاء، مسائل خ فية في النحو، تحقيق: محمد خير الحلروانّي، دار الشرر  العربري، بيرروت،  (15)

الكليّررات، معجررم فرري الم ررطلحات والفرررو  الكفرروي، أبررو البقرراء،  وللوقرروع علررى تعريفررات أخررر  ينظررر: .(47ص) ،1ج

الغزالري، . وينظرر: 391، ص1993، بيرروت، 2اللغويّة، تحقيق: عدناا درويش ومحمرد الم رري، مسسسرة الرسرالة، ط

 .23-21، ص 1، ج1983، بيروت، 2أبو حامد، المس  فى من علم األصول، دار الك ب العلميّة، ط
(16)gique, Acte du colloque La Définition, organisé par Du Brsse, B., La définition teminolo

le CELEX (centre d'études du lexique) de l'université Paris-nord, Larousse, Paris, 1990, 
p. 256,   :وانظرر أيضراRey, A. La terminologie: noms et notions, Presse Universitaire de 

France, 2end édition, Paris, 1992, p. 22. 

(17)Centre National de Recherche Scientifique, Trésor de Langue Française, Paris, 1976, 
Tome 1, p. 604. 
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نما يظهر دا ما بكونه مّتصال بمجموعة داللّية يمكن  يمكن مالحظته بشكل منفصل، وا 
، ويؤّكقد هقذه الحقيققة فقي مكقان آخقر (18  ا أو علمّيقا أو نشقاطّيا..."أن تكون حقال داللّيق

بقوله: "وهو رمز لحوّي ثنا ّي الوجه  مفهوم وتسمّية( يشقّكل جقزءًا مقن مجموعقة مفقاهيم 
، وهققققذا يعنققققي أّن (19 معّينقققة، وُيعققققّرف بالمقارنققققة مققققع هققققذه المجموعققققة فققققي حقققققل علمققققّي"

األخققر ، ال يمكققن فهمققه وتداولققه إذا  المصققطلح النحققوي، كحيققره مققن مصققطلحات العلققوم
"والمصقطلح  كان معزوال عن نظامه االصطالحّي، وفي هقذا المعنقى يققول عبقد الحنقّي:

في أّي دراسة نحوّية ليس إال جزءًا من بناء نظرّي للحقة، ومقن ثقّم فقإّن عقزل المصقطلح 
نظقققره فهمقققا وتقييمقققا عقققن الهيكقققل النظقققري القققذي ينتمقققي إلقققه، يحقققول بقققين القققدارس وبقققين ال

النظر إلقققى محّصقققلة القققداللتين اللحويقققة . وبنقققاء علقققى مقققا تقققدم وبققق(20 العلمّيققة لرمقققور..."
والعلميققة  االصققطالحية( لكلمققة المصققطلح، يسققتقّر مفهققوم المصققطلح النحققوّي علققى أنققه 
"اتفققال بققين النحققاة علققى اسققتعمال ألفققاظ فنيققة معّينققة فققي التعبيققر عققن األفكققار والمعققاني 

 .  ( 21 النحوّية"

ن المهقققّم ابتقققداء تقريقققر أّن هقققذا البحقققث ال يعتنقققي بقضقققية نشقققأة المصقققطلح ومققق
فقي ، مقع أهميتهقا هقق(595 ت النحوّي ومراحل تطّوره منذ بداياته حتى عصقر ابقن رشقد

هققققذا المققققنهَ؛ ألمققققرين؛ أولهمققققا أّن  البحققققث   الققققدرس النحققققوّي التققققأريخّي، ويرجققققع اختيققققار
النحوّي األندلسّي بعاّمة تمثّقل مرحلقة المصطلحات النحوية عند ابن رشد أو في الدرس 

البصقققرة  :انتهقققت إليهقققا حركقققة تطقققور المصقققطلح النحقققوّي ممثسلقققًة بمدرسقققتيه التأسيسقققّيتين
                                                 

(18)Rondeau, G., Intoduction à la Terminologie, Gaetan Morin, 2end édition, Québec, 1991, 

p. 19. 

(19)gie, p. 43.Rondeau, G., Introduction à la Terminolo 

دار ال قافررة لل وزيررة والنشررر، الفجالررة،  دراسررة نقديّررة تحليليررة، عبررد الغنرري، أحمررد عبررد العظرريم، الم ررطلح النحرروي،  (20)

 (.2، ص)1990القاهر ، 

 انظررر القرروزّي، عرروص، الم ررطلح النحرروّي: نشررات  وتطررورق ح ررى أواخررر القرررا ال الرر  الهجرررّي، عمرراد  شررسوا (21)

 (.23-22، ص)1981، السعودية، 1ياص، طالمك بات، لامعة الر
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، والثقاني صقعوبة البحقث (22 والكوفة اللتين رسمتا أهم مالمقح القدرس النحقوّي األندلسقيّ 
نفسقها، وذلقك أّن في النشأة األولى للمصطلح النحوّي فضاًل عن نشقأة الدراسقة النحويقة 

، ويحيط بقأولى الطبققات النحوّيقة التقي لقم (23 الحمول يكتنف بواكير الدراسات النحوية
يصل إلينا شيء من تراثها إال أسماء بعل نحاتها وأسماء مؤلفاتهم، وليس ثمة وثقا ل 
شقققاهدة علقققى البقققدايات األولقققى لعلقققم النحقققو، مقققا يمثقققل عقبقققة فقققي دراسقققة المصقققطلحات 

 ظهورها وتطورها. تتبعفت ،لها تؤّرخ بطريقة النحوية
وهققو أول مؤلسققف نحققوّي وصققل إلينققا، فيمثّققل  ،هققق( 180أمققا كتققاب سققيبويه  ت  

بأّن معظم مصقطلحات  مرحلة متأخرة نسبيًا عن بدايات الدرس النحوّي، ويمكن الوثول
نمققا أخققذها عّمققن سققبقه،  يضققاف إلققى ذلققك  الكتققاب النحوّيققة ليسققت مققن إبققداع سققيبويه وا 

ة نسبة بعل المصطلحات إلى نحاة معّينين؛ " فُكتُقب التقراث تتسقاهل فقي نسقبة صعوب
المصطلحات إلى أربابها، ويؤث ر بعضها التعمقيم بقدل التخصقي ، فتقراهم ينسقبون هقذا 
المصققطلح إلققى البصققريين عاّمققة، وهققو فققي حقيقتققه للخليققل أو سققيبويه، أو يقولققون إنققه 

 .( 24 اء"كوفّي وما هو إاّل  لل ك سا ّي أو الفرّ 
  

                                                 
ير  الباح وا أّا مخالطة نحا  األنردلس لنحرا  المشرر  مرن الب رريين والكروفيين وان هرالهم نهرر انخ يرار مرن  راء  (22)

الفريقين لم يسدِّ إلى نشوء مدرسة نحوية، ذات م مح مميّز ، في األندلس، ألّا عملهرم قراه علرى انخ يرار وانصرطفاء مرن 

موعرد، محّمرد، مدرسرة األنردلس النحويّرة أه الردرس النحروّي فري األنردلس، مجلرة ال رراع العربرّي،   ( 4)،ء ول فريق.  را

 (.39ص)، 91  2003سوريا،  -دمشق، 91

(، وينظررر: 13-11، ص)1991ينظررر: الطنطرراوّي، محمررد، نشررا  النحررو وتررارية أشررهر النحررا ، دار المنررار، م ررر،   (23)

(. وينظرررر: 9ه، ص)2003، لبنررراا، 1حرررو والنحرررا : المررردارس والخ رررائب، عرررالم الك رررب، طحمرررود، خضرررر موسرررى، الن

(، وينظر: حساا، تماه، األصول: دراسة إبسر يمولوليّة للفكرر اللغروي 25القوزّي، م در سابق، المقّدمة ص)ز(، وص)

 (.31، ص)2000عند العرب، عالم الك ب، م ر، 

 القوزّي، م در سابق، المقّدمة، ص)ت(. (24)
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النحوّية  التفصيالتسيبويه كان بحلٍّ أصاًل ثابتًا في كّل  كتاب أن في ال ريب
التي امتقّدت بعقده وتجلّقت فقي مقا ُعقرف بالمقدارس النحوّيقة  خاصقة فقي مدرسقة البصقرة، 
وكان له ذلك بفضل كتابه العبققرّي القذي "أعجقّز َمقن قبلَقه، وعقّز عّمقن بعقَده، كقان ق بلقة 

، فمن َمعينه شرب النحاة على اخقتالف العصقور وامتقداد األزمنقة، ومقن النحو ومصدره
. ومع (25 أقي سته وقضاياه تفّرع النحو وتعّدَدت مسا له، وضاَقت عن الَحصر توجيهاُته"

كانقت بقذورًا طيبقة غنيقة لقم و ذلك كله فإن سيبويه بنى على الجهود النحوية التي سبقته 
 ال إذ؛ وت علققى سققوقها وأتققت أكلهققا فققي الكتققابُيكتققب لهققا النضقق؛ إال علققى يديققه فاسققت

 .فراغ من ينت؛ الحجم بهذا كتابا أنّ  يتصور أن ألحد يمكن
فققققي  المصققققطلحات النحويققققة مققققن أهققققم المسققققا ل الشققققا كة  موضققققوع كققققونيوقققققد 

ال نسققققتطيع تتبققققع رحلتهققققا بدقققققة منققققذ النشققققأة، خاصققققة أن بدايققققة الدراسققققات النحويققققة؛ إذ 
الققذي أفققاد ممققن سققبقوه وكققان لققه فضققل إظهارهققا لحيققره سققيبويه  بكتققابظهورهققا ارتبطققت 

 ممن تبعوه. 
فإّن بحقث نشقأة المصقطلح النحقوي وتطقور المصقطلحات  ،ومهما يكن من أمر

النحويقققة يسقققتلزم ارحاطقققة بالجقققذور األولقققى التقققي سقققبقت سقققيبويه وأثمقققرت علقققى يديقققه، 
ه أو ويقتضققققي تتبققققع القضققققايا المتصققققلة بالمصققققطلح النحققققوّي مققققن حيققققث مفهومققققه وشققققكل

تركيبققه، ومشققكالت التعققدد فققي المصققطلح أو المفهققوم، والخققالف بققين المققذاهب النحويققة 
فققققي تسقققققمية المصققققطلحات ودالالتهقققققا، وغيرهقققققا كثيققققر مقققققن القضققققايا األساسقققققية لدراسقققققة 
المصققطلح النحققوّي فققي التققراث النحققوّي العربققّي، ولققذلك ال تتخصقق  هققذه الدراسققة فققي 

                                                 

، 2006، م رر، 1مكره، عبد العال سالم، القر ا الكريم وأثرق في الدراسات النحوية، المك برة األزهريرة لل رراع، ط (25)

 (. 88ص)
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اًل عققن قيققام دراسققات جققاّدة مفّصققلة تتّبعققت أهققم مناقشققة هققذه القضققايا وال تتسققع لهققا، فضقق
 .   (26 قضايا المصطلح وواكبت حركته التاريخية وتطوره وفّصلت في مسا له الفرعية 

 
ومققع أّن هققذه الدراسققة ال تعتنققي أيضققًا بقضققية الخققالف النحققوي التاريخّيقققة، وال 

فإنقه يمكقن ارشقارة  بين الحقيققة والقوهم، والنظر إليها تتوّقف عند فكرة المدارس النحوية
 بظهقور جهقدهم وتجلّقىالبصقرة  فقي األول الجيقلإلى أن النحو تاريخيا ظهقر عنقد نحقاة 

ا أهققل الكوفققة فكققانوا فققي ، حيققث إن البي ققة كانققت مسققتقرة سياسققيًا، أّمققسققيبويه فيهققا كتققاب
انشحال بالميادين العسكرية والسياسية من جهقة، والققراءات القرآنيقة والفققه والحقديث مقن 

. (27 ة أخققر ، إذ كانققت الكوفققة مهجققر الكثيققر مققن الصققحابة، ومدرسققة ألكثققر القققراءجهقق
ولذلك فإن علم النحو لم يكقن "وليقد البي قة الكوفيقة، فققد سقبقتها البصقرة إليقه، والكوفيقون 

. وبانتققققال القققدرس (28 إنمقققا أخقققذوه عقققن البصقققرة بعقققد أن نشقققأ ونمقققا فيهقققا وتقققأثر ببي تهقققا"

                                                 
القوزّي، م در سابق، وانظر الم طلح النحوي: دراسرة نقديّرة تحليليرة، دار ال قافرة للنشرر،  انظر على سبيل الم ال: (26)

، م رطلحات النحرو الكروفي، دراسر ها وتحديرد مردلونتها، دار هجرر للطباعرة والنشرر، . الخ راا، عبرد ه1990القاهر ، 

ترونس، ، مجلرة المعجميرة. وانظر المهيري، عبرد القرادر، إشركالية ال رارية لنشرا  الم رطلح النحروّي، 1990، القاهر ، 1ط

الم طلح النحروي الب رري : مرن سريبوي   تطور، يحيى عطية عبابنة،وانظر:   (.484-477، ص )5/6، العدد 1989

النحروي وأصرل الدنلرة :  الم رطلح، ريراص ع مراا،وانظرر:  .2006، َعّمراا، لدارا للك اب العرالمي، ح ى الزمخشري

 ،للنشرر وال وزيرة دار الك رب العلميرة، الزمخشرري ولولية تاصريلية ل سرمية الم رطلحات النحويرة مرن خر لدراسة إبس م

 .2009بيروت، 

، 1999نسركندرية، : عبد الرحمن، ممدوت، العربية والفكر النحوّي، دار المعرفرة الجامعيرة، اانظر (27)

 (.50ص)

اّتقراا،  دار حردوار . عمرر المحردثين، النحرا  علرى وأثررق الكروفي النحروي الم رطلح وانظرر:

 (.27الجزائر، ص)

 ،3ط العربري، الرائرد دار، المخزومري مهردي والنحرو، اللغة في دراسة  ومنهجها الكوفة مدرسة   (28)
 ه، 1986 لبناا،

http://searchlib.yu.edu.jo/pls/libdb/f?p=101:3:1702847055932873::NO::F101_SEARCH_TYPE,P3_ISN:_SOURCE,498263
http://raffy.ws/publisher/دار-الكتب-العلمية-للنشر-والتوزيع
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اريخ نقطة تحول مهمة أظهرت خالفات منهجية وانقسقامات النحوّي إلى الكوفة شهد الت
مصققققققطلحية، ورغققققققم عققققققدم وضققققققوح مالمققققققح مميققققققزة لمدرسققققققتين متبققققققاينتين فققققققي الققققققدرس 

، فققققال يمكققققن تجاهققققل أّن ثمققققة اختالفققققًا واضققققحًا فققققي عققققدد مققققن مصققققطلحات (29 النحققققويّ 
وي الفريقين  البصرة والكوفة(، ما أثر  الدرس النحوي العربي وبخاصة المصقطلح النحق

الققذي أفقققاد مقققن هقققذا االخقققتالف فا قققدة كبيقققرة؛ فهققو يعقققّد مرحلقققة مهمقققة أفقققادت مقققن إنجقققاز 
سقققيبويه وجعلتقققه مقققادة أولقققى كانقققت ميقققدان مناقشقققات وخالفقققات آلقققت بقققدرس المصقققطلح 

"فقد نظر كّل فريل إلى مصقطلحات كتقاب سقيبويه نظقرة الناققد،  ؛النحوي إلى االستقرار
لوا بها جميعًا إلى االستقرار الذي لقم يكقن مقن ثم شرع في تهذيبها وتطويرها، حتى وص

إليققققه؛ فاالسققققتقرار مرحلققققة تاليققققة لمرحلققققة شققققهدت  بهققققااليسققققير علققققى سققققيبويه أن يصققققل 
مدارسقققات وخصقققومات شقققديدة ومنقققاظرات فقققي هقققذا العلقققم لقققم تهقققدأ حتقققى اسقققتقّر النحقققو، 

 . (30 ورست حدوده ومصطلحاته بالشكل الذي وصل إلينا"
 د ابن رشددراسة المصطلح النحوي عن

 مدخل : المصطلح النحوي في األندلس

                                                                                                                            

ال ليلي، رسالة مالس ير )غير منشور ( :  الطاهر  ثار محمد في النحوي الم طلح. وانظر: 386ص

 .31ص ، 2010إعداد قمر  وراه، ولية اآلداب واللغات/ لامعة قاصدي مربات ورقلة/ الجزائر/ 
، 1987، َعّمراا، 1انظر: السرامرائّي، إبرراهيم، المردارس النحويّرة، أسرطور  وواقرة، دار الفكرر، ط  (29)

ر فرري مودررو  الم ررطلح النحرروي فرري سرريا  مررا ي عرررع بالمرردارس ( حيرر  يف ررل المسلرر136-97ص)

 ( مودو : ألنا مدارس نحويّة؟.155-139النحويّة، وانظر الم در نفس  ص)

القرروزّي، عرروص، الم ررطلح النحرروّي: نشررات  وتطررورق ح ررى أواخررر القرررا ال الرر  الهجرررّي، ص   (30)

 وانظر:  (.156)

 (.29مهدي المخزومّي، م در سابق، ص) 
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باسققتقرار الققدرس النحقققوّي إلققى حقققّد بعيققد تميققزت معالمقققه وأصققبح للمصقققطلحات 
النحويققة مالمققح عاّمققة، وقققد انتقققل النحققو إلققى األنققدلس بفضققل وصققول كتققب المشققرل، 

 البصقري ، والنحقو(31 الكسقا ي كتقاب فقي مقاثال الكقوفي النحقو وجمع نحاة  األندلس بقين

،ولم يصل مقا صقنعه نحقاة األنقدلس إلقى المدرسقة النحويقة أو (32 سيبويه كتاب في اثالم
المذهب النحوّي الخاّ ؛ ألن عملهم اعتمد االختيار من نحو السابقين، إال أن الالفت 
أنهقققم لقققم يظهقققروا تعصقققبًا لمقققذهب نحقققوّي دون آخقققر، فأخقققذوا مقققا يناسقققبهم بعقققد اسقققتقراء 

 .(33 وتفح 
النحقو علمقاء اشقتهروا وكقان لهقم أثقر واضقح  فقي نقدلساأل وققد بقرز مقن أعقالم

السقهيلي  هقق( وأبقو القاسقم353الربقاحي  ت يحقي بقن فقي القدرس النحقوّي مقنهم: محمقد
هق( وغيرهم 745األندلسي ت حيان هق(، وأبو592القرطبي ت هق(، وابن مضاء581 ت

هموا فققي مققن العلمققاء الققذين نظققروا فققي النحققو وقققد أضققحت معالمققه العامققة مسققتقرة، فأسقق
إال أن ، (34 ومصقققطلحاته، وتقققذليل مشقققكالته وصقققعوباته تحريقققر بعقققل أبوابقققه ومباحثقققه

 إسهامهم فقي مجقال المصقطلحات لقم يتجقاوز، علقى نحقو عقاّم، دور االختيقار والتسقليم

                                                 

، 1مكررّره، عبررد العررال سررالم، القررر ا الكررريم وأثرررق علررى الدراسررات النحويررة، المك بررة األزهريّررة، ط  (31)

 (.164، ص)2006م ر، 

السيوطي، ل ل الدين، انق رات في علم أصول النحو، تحقيق: حمدي عبد الف ات خليرل، وليرة اللغرة   (32)

 .      (101، م ر، ص)2العربية لامعة األزهر، ط

، 91محّمد، مدرسة األندلس النحويّة أه الدرس النحوّي في األندلس، مجلة ال راع العربرّي،   موعد، ( 4)

 (.32)، ص91  2003سوريا،  -دمشق

 (.293-292(، م ر، ص)5دير، شوقي، المدارس النحوية، دار المعارع، ط) (34)
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، مققع محققاوالت متواضققعة فققي  التفققرد باسققتعمال (35 اسققتعماله وعققم منهققا شققاع بمققا
 وّي.مصطلحات لم تكن مألوفة في الدرس النح

وتكقاد المصققادر تخلققو مققن إشققارات واضققحة تظهققر إسققهام ابققن رشققد فققي الققدرس 
علقققى  ابقققن رشققد درس علقققم النحققوأن علققى النحققوّي فققي األنقققدلس، إال أن بعضققها نقققّ  

بكققر بققن سققليمان بققن سققمحون األنصققاري  ي، أبقق(36 زمانققه أسققتاذ هققذا العلققم بقرطبققة فققي
النحوي الكبير  وهو تلميذواآلداب، ا في العربية كان مرجعً  الذي، هق( 564 ت القرطبي

 برالنحو أعلرم الصرراط َعِليّ  يجوز َما هق( الذي قال فيه أبو بكر: "528 ت ابن الطراوة
ألقف و  هقق(592 تمضقاء ابنُ ، على يد أبي بكر،زميُله ابن رشد، وقد تتلمذ مع (37 "ِمْنه  

ذا كققان تققأليف ابققن مضققاءكققل منهمققا تأليفًققا متميققزً  قققد  علققى النحققاة" "الققردّ  ا فققي النحققو، وا 
ا لم يلتفت إلى البحث عن تأليف ابن رشقد نشر منذ زمن بعناية ثم أعيد نشره، فإن أحدً 

استشققققققهد بققققققه أبققققققو حيققققققان  فققققققي عصققققققره وبعققققققد عصققققققره، فقققققققد مققققققع أنققققققه كققققققان متققققققداوالً 
 .(38 هق( مثاًل في عدة مواضع في التذييل والتكميل745ألندلسي ت

 
 دراسة المصطلح النحوّي عند ابن رشد

                                                 

ي، العزيز المرس عبد العزيز عبد، الحدادلمزيد تفصيل في الدرس النحوي في األندلس، ينظر:  (35 
إشقراف أ.د  عبقد العظقيم ، أطروحقة دكتقوراه  غيقر منشقورة(، ألصول النحوية عنقد المدرسقة األندلسقيةا

 م.2005، كلية اللحة العربية بالزقازيل، حامد محمد هالل
، نبن رشد الفيلسوع "الضروري في النحو"حول و اب  ،محمد، بنشريفةانظر تف يل ذلك:  (36)

 (. 30-29، ص)92العربية بالقاهر  /   مجلة مجمة اللغة 

 انظر الم در السابق نفس . (37)

طـ  دار القلم دمشق ، ال ذييل وال كميل في شرت و اب ال سهيل، حياا وأب، الغرناطيانظر  ( 38)

 .85، 81، 33:  1، ج1998
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هق( " الضروري في صقناعة النحقو " مرحلقة مهمقة  595ل كتاب ابن رشد  يمثّ 
في التأليف النحوّي بعامة وعالمقة فارققة فقي حركقة التجديقد النحقوّي، فضقاًل عقن أهميقة 

 الكتاب المتصلة بصاحبه. 
إسققهام ابققن رشققد النحققوّي إلققى جققّدة الطققرح الققذي يقدمققه ونظققره  وتسققتند أهميققة

عربققي ومحاولتققه إعققادة صققياغة أسققس علققم النحققو بطريقققة العميققل فققي الققدرس النحققوي ال
جديدة ومختلفة؛ يقول ابن رشد في فاتحة كتابه واصفًا عمله:  "الحقرل مقن هقذا الققول 
أن نققذكر مققن علققم النحققو مققا هققو كالضققروري لمققن أراد أن يققتكلم علققى عققادة العققرب فققي 

مقققا وأشقققد كالمهقققم ويتحقققر  فقققي ذلقققك مقققا هقققو أققققرب إلقققى األمقققر الصقققناعي وأسقققهل تعلي
 .(39 تحصيال للمعاني"

وتعققّد دراسققة مصققطلحات ابققن رشققد النحويققة جانبققًا يسققيرًا مققن مشققروعه الكامققل 
الققذي جعققل غرضققه مققنه؛ الققدرس النحققوّي وصققناعة النحققو، وتعنققى هققذه الدراسققة، علققى 
نحٍو أساسّي، بما تفّرد به ابن رشد من اصطالحات وورد مفارقًا لما شاع بين النحويين 

رًا فققققي زمققققن ابققققن رشققققد المتققققأخر، نسققققبّيًا، عققققن عصققققر التققققآليف النحويققققة أو غققققدا مسققققتق
 التأسيسية. 

 
والدراسة ال تقصد، بحاٍل ، إلقى بحقث مقد  اتبقاع ابقن رشقد النحقاة السقابقين أو  

مخالفته إياهم في أمر اختيار المصقطلح النحقوّي أو المفقاهيم النحويقة، وليسقت مهتّمقة، 
ة التقي اسقتخدمها تبعقًا لمقا وافقل فيقه البصقريين بعد ذلك، بتصنيف المصطلحات النحوي

أو الكوفيين أو مقا انفقرد بقه أو ابتكقره، ذلقك أن الدراسقة تسقعى إلقى استكشقاف فكقر ابقن 
رشد النحوي فيما يتصل بالمصطلحات والمفاهيم النحوية ضمن مشروعه التجديدّي في 

                                                 
، دار الفكررر 1مية، طرورّي فرري صرناعة النحررو، تحقيرق ودراسررة: من رور علرري عبرد السررابرن رشررد، أبرو الوليررد، الضر (39)

 (.3، ص)2002م ر،  -العربي، القاهر 
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قققد وصققلت زمققن نظريقة النحققو العربققي، خاّصققة أن الحركققة الطبيعيققة للمصققطلح النحققوي 
ابققن رشققد  القققرن السققادس الهجققرّي( إلققى حالققة مققن االسققتقرار؛ فققال يسققتقيم، وفققل المققنه؛ 
العلمّي، مقارنة المصطلحات النحوية في عصر ابقن رشقد بالمصقطلحات النحويقة التقي 
رافقققت نشقققأة النحقققو وتطقققوره ثققّم اسقققتقراره، إلقققى حقققّد بعيقققد، قبققل انتقالقققه مقققن المشقققرل إلقققى 

ربققققة للمصقققطلح النحققققوي زمقققن ابققققن رشقققد، وفققققل المقققنه؛ التحليلققققي أو األنقققدلس؛ وأي مقا
المقققارن، ال تعققّد مقاربققة مشققروعة، أو علققى األقققل علميققة، لمفارقققة هققذه المقاربققة منطققل 
البحقققث العلمقققي ومباد قققه األساسقققية، إال إذا قصقققد مقققن الدراسقققة تتبقققع التطقققور التقققاريخي 

 للمصطلح النحوّي.
نتيجة مهّمة تجّلت باستقراء كتاب ابن رشد ودراسته ومع ذلك فال بّد من تسجيل       

فهو، في  ؛لم يقصد إلى مخالفة النحاة في االصطالح أو التعريفهي أن ابن رشد 
األعّم األغلب، ال يخرج عن مصطلحاتهم التي أضحت مستقّرة، ما دام ذلك ال يؤثر 

 .(40  في صناعة النحو
المققذهبين المشققهورين فققي عرضققه  ولققم يعققتن بإظهققار توجققه نحققوي لمققذهب مققن        

مسقا ل الكتققاب وفققي مصققطلحاته ومفاهيمقه النحويققة، بققل إنققه ينظقر إلققى المنَجققز الّلحققوّي 
قبله بوصفه عماًل تكاملّيًا اجَتَهد فقي بنا قه كقّل المشقتحلين بقالنحو، ذلقك أّنقه يلقزم نفسقه، 

حوّيققة؛ يقققول فققي فققي مشققروعه النحققوّي، باالهتمققام بالكلّيققات النحوّيققة أو الضققرورّيات الن
فاتحة الكتاب: "الحرل في هذا القول أن نذكر من علم النحو ما هقو كالضقرورّي ل َمقن 
أراد أن يتكّلم علقى عقادة الَعقَرب فقي كالمهقم ويتحقّر  فقي ذلقك مقا هقو أققرب إلقى األمقر 

وهقققو، لققذلك، ُينب ققق  بموقفققه مقققن  .(41 الصققناعّي وأسققهل تعليمقققًا وأشققّد تحصقققياًل للمعققاني"

                                                 
 نظر الضرورّي، السابق نفس . (40)

 (.3، ص)ضروريّ ( ال41)
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أنهقم معقًا أصقل علقم عقن ، (42 هبي البصقرة والكوفقة بشقكل َجل قّي، منقذ البقدءأصحاب مذ
ذ، دون أن يقّدم فريقًا على غيره.  النحو وعنهم ُأخ 

استعملها على غير معهود النحاة إال أنه تفّرد بمجموعة من المصطلحات التي 
نطل ومألوفهم، وكثير منها من ابتكاره، ولنا أن نفترل أنه أفاد من علمه في الم

ن كنا سنجد أنه كان في كتابه بارعًا في عدم الخلط بين  والفلسفة في هذا المجال، وا 
المنطل والنحو رغم ما بينهما من عال ل قوية، وستحاول الدراسة الوقوف على هذه 
المصطلحات واستكشاف مفاهيمها ووصلها بما يقاربها أو يطابل مفهومها في تراث 

 .النحويين
 

 مصطلحات ابن رشد
 السم المستقيم:ا

قد األسقماء مقن حيقث هقي جقزء كقالم مفيقد صقنَفين: صقنف هقو  يقول ابن رشد: " إّنقا َنج 
لموجودة بذاتها، وسواء امَتَعّد م ن أن َيكون مضافًا إليه، وهو في األلفاظ نظير األشياء 

كان مفردًا أو ُمضافًا إلى اسم آخر، موصوفًا بوصف هو هو، وهذا هو الصنف األول 
ماء في كل لحة، وققوم يسقّمونه االسقم المسقتقيم، وهنقا صقنف ثقاٍن مقن األسقماء من األس

 . (43 وهو االسم المضاف إليه..."
والظاهر أن ابن ُرشٍد استعار المصطلح من كتاب العبقارة ألرسقطو القذي ققام بتلخيصقه 

، حيققث يسققاوي بققين (44 المسققتقيم" الُمسققّمىحيققث ورد فيققه: " االسققم الحيققر مصققّرف وهققو 

                                                 
 (.6، ص)ضروريّ ( ال42)

 (.54، ص)ضروريّ ( ال43)

، الهيئررة الم ررريّة العامررة للك رراب، تحقيررق: محمررد سررليم سررالم، العبررار طرراليس فرري  ابررن رشررد، تلخرريب و رراب أرسررطو( 44)

. واع مد ابن رشد في تلخي   و راب العبرار  ألرسرطو علرى ترلمرة إسرحا  برن حنرين  (26)ص م ر، -اهر الق ،1978

 (.54ص)حاشية ضرورّي، الوانظر  (. 7-3انظر: تلخيب العبار ، ص)
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؛ ويؤكققد أيضققًا أّن "غيققر المصققّرف هققو المرفققوع فققي (45 مصققّرف واالسققم المسققتقيمغيققر ال
 . (46 كالم العرب"

ولققم نق ققف، فيمققا . (47 هققق( لكتققاب أرسققطو 339ونجققد الكققالم نفسققه فققي تلخققي  الفققارابي  
استقرأناه من كتب النحاة، على استعمال هذا المصطلح، ويبدو أن ظهوره ارتقبط بكتقب 

 -وبخاّصقققة فقققي كتقققاب العبقققارة  الفقققارابي (48 لققققرن الرابقققع الهجقققريّ المناطققققة بقققدءًا مقققن ا
أرسققطو(، ويبققدو أن ابققن رشققد تبّنققى المصققطلح ونقققل مفهومققه إلققى النحققو ليققدّل بققه علققى 

ال ًيسققتحنى عنققه فققي الكققالم وهققو نظيققر األشققياء الموجققودة  صققنف خققاّ  مققن األسققماء
 ه السابل.بذاتها، وشرطه أن ال يكون مضافًا إليه كما ورد في تعريف

والثابقققت، باسقققتقراء مقققواطن حقققديث ابقققن رشقققد عقققن االسقققم المسقققتقيم فقققي كتابقققه، أّن هقققذا 
المصطلح، بمفهومه السقابل، ال ُيطلَقل علقى مسقّماه إال  إذا وققع فقي التركيقب أو جقاء، 

ه " يخرج بقذلك األلفقاظ قبقل تركيبهقا؛ فاالسقم ال يوصقف نّ إكما قال، في كالم مفيد، أي 
 .(49 مها إال بعد تركيبه في جملة" باالستقامة من عد

ويكاد اقتران االسم باالسقتقامة، عنقد ابقن رشقد، يعقادل اقتقران االسقم بقالرفع عنقد النحقاة؛ 
إذ االسم المستقيم، عنقده، عنصقر ال ُيسقَتحنى عنقه فقي الكقالم المفيقد، وال يكقون مضقافًا 

قفان، بشقكل أساسقّي، االسقم المرفقوع القذي ال ًيسقَتحنى عنقه فققي  إليقه، وهقذان الَقيقدان َيص 
 الكالم الُمفيد. 

وبمحاولققة تفسققير ذلققك وجققدنا أنققه يقصققد باالسققم المسققتقيم، فققي المقققام األول، المبتققدأ أو 
 الخبر أو الفاعل، وفي المقام الثاني يلحل بهذه العناصر ما جاء تابعًا ألحدها. 

                                                 
 .الدراسةهذق من  سياتي تف يل ذلك في الك ه على م طلح غير الم ّرع في مودع ( 45)

 (.25تلخيب و اب العبار ، ص) (46)

، الهيئرة الم رريّة العامرة للك رابتحقيرق: محمرد سرليم سرالم، الفارابي، أبو ن ر، و اب في المنطق: العبار  ألرسطو،  (47)

 (.15-12ص)م ر،  -القاهر ، 1976

 .من الدراسة 73انظر تعليق محقق و اب الضرورّي، ص ( 48)

 .الدراسةمن  (74، ص)ضروريّ (ال49)
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لحال التابع بالمتبوع، رغم ما بينهما من افت قرال، ُيقَقّوي ذهابنقا إلقى أن االسقم المسقتقيم  وا 
قن كقالم مفيقد،  هو المرفوع، ألّن التابع ال يصدل عليه شرط ابن رشد بأن يكون جزءًا م 
وجملة ما يجمعه بالمبتدأ والفاعل والخبر هو الرفع ال غيقر؛ ولعقّل اسقتنتاجنا هقذا يحقدو 

ة: ال قيمة له أمام تصريح ابن رشد بمضمونه وهو يختصر الكالم على األسماء المعرب
" فقققد تبققّين لققك مققن هققذا جميققع األسققماء المعربققة، وظهققر أن كققل اسققم مرفققوع فققي كققالم 
ّما محدسث  العرب؛ فهو ما يعر  من أن يكون مضافًا إليه، وهذا االسم هو إما حديث وا 

  .(50  عنه أو كان تابعًا في إعرابه لهذين.."
 

ستقيم هو االسم المرفوع، وثمة نّ  آخر يورده ابن رشد، يقطع به أّن المراد باالسم الم
فقققي كالمقققه علقققى الضقققّمة وعلّقققة كونهقققا عالمقققة مميوقققزة لالسقققم المسقققتقيم؛ يققققول: "وأّمقققا ل قققَم 
قققت الشقققكل الُمسقققّمى ضقققّمة باالسقققم المسقققتقيم؛ فالحكمقققة فيقققه بّينقققة، وذلقققك أن االسقققم  خصس
المتقققّدم فققي الكققالم يجققب أن يكققون حكمققه التقققّدم فققي أشققكال الحققرف الواحققد بعينققه فققي 

خققارج الصقققوت، والضققّمة يوجقققد مخرجهققا أبقققدًا فقققي الحققرف الواحقققد بعينققه متققققّدمًا علقققى م
مخققرج الفتحققة والكسققرة، أعنققي أنهققا أقققرب إلققى الحلققل فققي المخققرج، فجعلققوا المتقققّدم مققن 
األشكال للمتقّدم من المعقاني فقي القنفس، ولّمقا كقان مخقرج الضقّمة هقو أرفقع مقن مخقرج 

 . (51 ي تدّل عليه الضّمة، والضّمة نفسها رفعًا..."الفتحة والكسرة سّموا المعنى الذ
فهققو ال يكتفققي بتقققديم مفهققوم يجلّققي كققّل لققبس يحققيط بمصققطلح االسققم المسققتقيم وداللتققه 
القاطعققة علقققى االسقققم المرفققوع؛ بقققل إنقققه يقققّدم تفسقققيرًا، مقققن وجهققة نظقققره، التخقققاذ الضقققّمة 

دون غيقققره مقققن األسقققماء إنقققه متققققّدم  المرفقققوع(؛ إذ  عالمقققة ُخقققّ  بهقققا االسقققم المسقققتقيم
                                                 

 (.124، ص)ضروريّ ( ال50)

والظرراهر أا ابررن رشررد لررم يقررّده تفسرريرا وادررحا لكرروا الضررمة م قدمررة علررى مخرررج الف حررة  (.55ص)، ضررروريّ (ال51)

والكسر ، اللهّم إن إذا رأ  أنهرا مراخوذ  مرن الرواو ومخرلهرا أول الفرم، خاصرة أنر  ي رّرت أا المرّد  الحادثرة عرن الضرّمة 

 (.56سّميت واواً. انظر الضرورّي ص)
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فجعلت له الضّمة، وهي المقّدمة من األشكال؛ "فجعلوا المتقّدم من الشقكال للمتققّدم مقن 
 .(52 المعاني في النفس"

 االسم المائل:
لعقققّل أول مقققا يقققرد إلقققى الفكقققر، قبققققل البحقققث فقققي هقققذا المصقققطلح ومفهومقققه، االفتققققرال 

ل أو القسقققيم لمصقققطلح االسقققم المقابقققالمنطققققّي بقققأن مصقققطلح االسقققم الما قققل مقققا هقققو إاّل 
المسققتقيم؛ إذ الَميققل ضققّد االسققتقامة. ويتقققّو  االفتققرال ليصققير حقيقققة ماثلققة بكققالم ابققن 
قن َحيقث هقي  رشد عن حّد االسقم الما قل القذي يعقّده ثقاني اثنقين مقن أصقناف األسقماء م 
جزء من كالم مفيد: " وهنا صنف ثاٍن من األسماء وهو االسم المضاف إليه؛ وهو فقي 

أللفققاظ نظيققر األشققياء التققي وجودهققا بارضققافة إلققى غيرهققا، وقققوم يسققّمون هققذه الما ققل" ا
وقد تردد ذكقر هقذا المصقطلح فقي تلخيصقي ابقن رشقد وأبقي نصقر الفقارابي لكتقاب  .(53 

 . (54 العبارة ألرسطو
وألّن الما ل قسيم المستقيم، وبما أّن المستقيم مرادف للمرفوع، فإّن الما ل يمّثله صنفان 

األسماء: المنصوب والمجقرور؛ فهقذه ثالثقة الحقاالت التقي تعقرل لالسقم بقاختالف  من
 المعاني.

وفققي هققذا يصققّرح ابققن رشققد فققي تقديمققه االسققم الما ققل: "وهققو صققنفان: أحققدهما مققن تمققام 
الققققول المفيقققد، والثقققاني مقققن تمقققام االسقققم، وهقققو القققذي يخقققّ  بالمضقققاف إليقققه فقققي هقققذه 

ألنقه  ؛السم األول، والصنف الثاني كالمتوّسقط فيهمقاالصناعة، وهو في نهاية المقابلة ل
فالمضقاف إليقه، وَيعنقي بقه المجقرور  .(55 مرّكب من إضافة ومعنى زا قد عقن ارضقافة"

                                                 
 .(55الضرورّي، ص)( 52)

 .(54رّي، ص)الضرو (53)

 (.15، 14، 12، والفارابي، و اب في المنطق: العبار ، ص)(25، ص)انظر ابن رشد، تلخيب و اب العبار  (54)

 .(54الضرورّي، ص) (55)
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؛ فقققالخفل ضقققّد (56 بحقققرف الجقققّر أو بحيقققره، مقاب قققل للمرفقققوع، ولقققذا يسقققّميه: المخفقققول
دوا المعنققى الزا ققد الرفققع، والنصققب بينهمققا؛ يقققول ابققن رشققد: "ولققذلك تنحققو العققرب إذا أرا

ذا أرادوا  علققى ارضققافة الققذي هققو مققن تمققام الخبققر نصققبوه وعققّري مققن شققكل ارضققافة، وا 
ّمقا بحيقر  معنى ارضافة فققط، القذي هقو تمقام االسقم والفعقل خفضقوه إّمقا بحقرف جقّر، وا 

 .(57 حرف جّر"
 االسم المتصّرف

ليدّل بقه علقى " يستعمل ابن رشد مصطلح: االسم المتصّرف، ويقابله غير المتصّرف، 
مققققققا ال يدخلققققققه مققققققن األسققققققماء إاّل نققققققوع واحققققققد مققققققن ارعققققققراب... واالسققققققم المبنققققققّي هققققققو 

 .(58 "المتصّرف
ولعّل الناظر في تعريف ابقن رشقد يظقّن، بقادم األمقر، أّن المتصقّرف هقو الُمعقَرب عنقد 
النحققاة، إذ غيقققر المتصقققّرف هقققو المبنقققّي، وهقققذا الظقققّن، مقققن أول أمقققره، هقققو األققققرب إلقققى 

 ر، وله ما يبرره، وذلك من جهتين:التفكي
األولققى : مقابلققة ابققن رشققد الظققاهرة بققين المتصققّرف والَمبن ققّي. والثانيققة: موافقققة هققذا الفهققم 
لمققا ورد عنققد النحققاة مققن أنهققم يسققّمون ارعققراب تصققريفًا. بققل إن ابققن رشققد َليؤكققد، فققي 

وا ارعراب ارعراب ومفهومه، أّن العرب " سمّ  موضع آخر من الكتاب في كالمه على
 .(59 َتصريفًا "

إاّل أّن ُمعققاَوَدة النظققر فققي كتققاب ابققن رشققد تقلّققل مققن قيمققة مققا ذهبنققا إليققه فققي فهققم كالمققه 
آخققر أساسققه أّن االسققم  اً علققى االسققم المتصققّرف وعالقتققه بققالُمعَرب والَمبن ققّي، وَيقققو  َفهمقق

المرفققوع المتصققّرف يكققاد يكققون تسققمية أخققر  لالسققم الما ققل، وأّن غيققر المتصققّرف هققو 
                                                 

 ( على سبيل الم ال.55(، ص)54انظر الضرورّي، ص)( 56)

 (.55-54الضرورّي، ص) (57)

 .(60الضرورّي، ص)(58)

 (.53الضرورّي، ص) (59)
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، ينضاف إلى ذلك ( 60  المستقيم(. والخروج بهذه النتيجة ال يتطلب عناء أو كبير جهد
الُمعققَرب والمبن ققّي فققي مواضققَع أخققر  مققن كتابققه علققى  أّن ابققن رشققد يسققتعمل مصققطلَحي

نحو يطابل مفهوم النحاة لكّل منهما؛ من ذلك قوله: " األفعال منهقا مقا هقي مبن ّيقة، أي 
 .(61 واحد، ومنها ما هي ُمشكسلة بشكل متَبدول، وهو المسّمى إعرابًا" أواخرها على شكل

ف لنقا، علقى نحقٍو ثابقت، أّن ابقن رشقد  باَرة" َينَكش  وب مراجعة تلخي  ابن رشد لكتاب "الع 
ققققد فققققي اسققققتعماله االسققققم المتصققققّرف إاّل االسققققم الما ققققل، وأّن مصققققطلَحي: غيققققر  ال َيقص 

َسققّمًى واحققد هققو المرفققوع؛ حيققث يصققّرح بققأّن االسققم المتصققّرف والمسققتقيم يققداّلن علققى مُ 
غيققر المصققّرف، علققى حققّد تعبيققره، هققو االسققم المسققتقيم، وأّن األسققماء المصققّرفة تسققّمى 

قب أو ُخف قل، أو (62 الما  لة . وفي تلخي  الكتاب  العبقارة( تصقريح أنس االسقم "إذا ُنص 
بقإطالل، بقل اسقم مصقّرف، فتكقون ُغّير تحييرًا آخر مّما أشبه ذلك، لم يقل فيه أّنه اسم 

َفة"  .(63 األسماء منها أيضًا مصرسفة، ومنها غير مصرس
ومحّصقققلة األمقققر أّن ابقققن رشقققد يسقققاوي فقققي المفهقققوم بقققين االسقققم غيقققر المتصقققّرف، وهقققو 
المبنققّي عنققده، واالسققم المسققتقيم الققذي يلققزم حالققة الرفققع؛ أّمققا االسققم الققذي تتعققّدد أحوالققه 

 ؛ فهو الُمعَرب الُمَسّمى ما  اًل، وهو كذلك غير المتصّرف. فيكون منصوبًا أو مجروراً 
والنتيجققة التققي تسققترعي االهتمققام هنققا أّن ابققن رشققد اسققتعمل لفققظ الَمبن ققّي ل يققدّل بققه علققى 

 المرفوع، فضاًل عن استعماله المصطلح بما يدّل عليه عند النحاة كما تقّدم.
ًا ليقدّل بقذلك علقى أّن االسقم المسقتقيم يلقزم والظاهر أنه َتساَهل في تسمية المرفوع َمبن ّيق 

حالة واحدة هي الرفع، وبذاك يشابه المبن ّي من هذه الجهة، وال يقصد بحال أّن المرفوع 
لقققيس معربقققًا، بقققل هقققو معقققرب يلقققزم حالقققة واحقققدة، وهقققو، كمقققا تققققّدم، يفقققّرل بقققين المبن قققّي 

                                                 
 (.60-53ورّي، ال فحات: )انظر الضر (60)

 (.126الضرورّي، ص) (61)

 (. 25، 24(، وانظر العبار ، ص)54انظر الضرورّي، ص) (62)

 . (54الضرورّي، ص) وانظر، (24العبار ، ص) (63)
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تق رسين فقققي منظومقققة والققققُمعَرب، وفقققل اسقققتعمال النحقققاة لهمقققا، بوصقققفهما مصقققطلَحين ُمسققق
 النحو يستدعي أحدهما اآلخر وفل عالقة المقابلة.

والالفققت للنظقققر عنقققد العقققودة إلقققى اسققتخدام النحقققاة مصقققطلح "التصقققّرف" أن هقققذه العقققودة 
توق فنا على أنه ُوظوف في جمهرة من األبواب النحويقة للتعبيقر عقن ققيم ومققوالت نحويقة 

لقة الوظيفيقة للمصقطلح واختالطهقا علقى نحقو وصرفية مختلفة، ما أد  إلى تداخل الدال
؛ وممقا (64 يقتضي إيراد شروحات وتفسيرات تعقبقه ليبقين المقصقود منقه فقي كقّل موضقع

 ورد عند النحاة من استخدام هذا المصطلح:
المتصقققّرف القققذي يتمتقققع بخصقققا   لحويقققة لحويقققة تمكنقققه مقققن الحلقققول فقققي  .أ

 (65 والحاليقققة والوصققققفية المواققققع المختلفقققة، كاالبتقققداء والفاعليقققة والمفعوليقققة
 ...إلخ.

 
 
 
 

المتصّرف مقابقل المقّيقد، ويقصقد بقه أّن الكلمقة غيقر مقيسقدة فقي مصقاحبتها  .ب
لفققرد دون آخققر مققن نققوع مققا تققدخل عليققه، فمققن أمثلتققه بعققل حققروف الجققّر 

كالبققاء  (66 المتصققّرفة التققي تققدخل علققى كققّل مققا يقققع فققي موضققع المجققرور
ن" والالم مثاًل، أّما المقيس  ٍٍ دة فمن أمثلتها: مذ، ومنذ المقيقدتان بالقدخول و"م 

 .(67 على الزمان، و"رّب" المقّيدة بالدخول على النكرة
                                                 

 (.109ص)م در سابق، ّي، قوزال (64)

 .الم در السابق نفس  (65)

 .(111الم در السابق، ص) (66)

 .الم در السابق نفس  (67)
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ج. التصّرف بمعنى إمكانية االقتران باللواحل الضميرية، وهي خاصة بالصيغ 
لمقققا عقققرف عنقققد النحقققاة بالصقققيغ الجامقققدة كأفعقققال المقققدح والقققذّم وأفعقققال  المقابلقققة
 لتمثيل.        سبيل ا علقى (68 التعّجب

يظهققققر ممققققا تقققققدم مققققن عققققر مققققدلوالت  .(69 د. التصققققّرف ورد مرادفققققًا لالشققققتقال
المتصققرف عنققد النحققاة أن ابققن رشققد اسققتعمل المصققطلح ليققدّل بققه علققى مفهققوم 

 يخرج عن االستعمالت المعهودة للمصطلح.
 

 األلفاظ المفردة 
ذي سقلكه: "أّمقا الترتيقب جعلها ابن رشد موضوع الجزء األول من كتابقه وفققًا للترتيقب الق

الققذي سققلكنا نحققن فققي هققذا الكتققاب؛ فإّنققا رأينققا أن نقققّدم أواًل مققن أمققر األلفققاظ المفققردة مققا 
االهتمققققام بمعرفتققققه مسققققاٍو لالهتمققققام بمعرفققققة ارعققققراب بققققل لعلّققققه أكبققققر، وهققققي كققققاألمور 

 .(70 الضرورّية في كّل ُمخاَطَبة، وهو مشترك بجميع األلسنة"
رشققد مصققطلح "األلفققاظ المفققردة" فققي المواضققع التققي ورد فيهققا أّنققه  ويققدّلنا اسققتعمال ابققن

يقصققد بهققا العناصققر النحويققة أو المسققّميات النحوّيققة خققارج الكققالم المفيققد، ولعققّل أقققرب 
النصققو  التققي توّضققح مفهققوم األلفققاظ المفققردة كالمققه علققى أقسققام الكلمققة التققي سققّماها: 

اظ اأُلَول التققققي منهققققا يققققأتلف جميققققع الكققققالم "األلفققققاظ اأُلَول" المفققققردة؛ يقققققول: "إّن األلفقققق
لَقققت ثالثقققًا: اسقققم وفعقققل وحقققرف فاألسقققماء بأقسقققامها وأشقققكالها المختلفقققة  .(71 "المرّكقققب ُجع 

                                                 
 (.114م درالسابق، ص)ال (68)

 (.115الم درالسابق، ص) (69)

 (.9الضرورّي، ص) (70)

يس عمل ابن رشد م طلح الفعل في ول و اب  بوصف  قسما من أقساه الكر ه علرى الررغم مرن  (.11الضرورّي، ص)( 71)

وهي ال ري تسرّمى عنرد  أن  اخ ار م طلح الكلمة، بالدنلة نفسها، في تلخي   و اب العبار  ألرسطو  يقول في : "والكلمة،

العرررب الفعررل، هرري لفررل داّل علررى معنررى، وعلررى زمرراا ذلررك المعنررى المح ررل باحررد األزمرراا ال  ثررة". تلخرريب العبررار ، 

   (.27ص)
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ألفاٌظ ُمفَرَدة، وكذلك األفعقال وغيرهقا مقن المسقّميات النحوّيقة التقي ال تخقرج، بقأّي حقاٍل، 
 .الحرف، وما يتفرع منهاعن التقسيم األساسّي التقليدّي للَكل م: االسم والفعل و 

ويفّرل ابن رشد تفريقًا دقيقًا بقين األلفقاظ الُمفقَرَدة والُمعَربقات هقي مقا تصقير إليقه األلفقاظ 
الُمفققَرَدة عنققدما يققأتلف منهققا الكققالم؛ يقققول: "والُمعَربققات ليسققت هققي األلفققاظ المفققردة كمققا 

ل الكققالم المفيققد، ألّن ارعققراب يققدّل علققى حالققة مققن أحققوا ؛ُيَظققّن ذلققك مققن كققالم النحققاة
 .(72 "واأللفاظ المفردة ليست تفيد شي ًا حتى يأتلف منها الكالم

والَحقّل أّن ابققن رشققد ال يخقالف مققا جققاء بققه النحقاة هنققا، رغققم إشقارته غيققر الُمَحقسقققة، إلققى 
أنهم يساوون بين الُمعَربات واأللفاظ المفردة؛ فالثابت من استقراء مجمل كالم النحويين 

؛ جقاء فقي (73 أّن ارعراب ال يكون في األلفاظ الُمفقَرَدة بحقاٍل مقن األحقوال أّنهم يؤّكدون
َبة لإلعراب إنما تحدث في االسم عند تركيبه مع العامل،  شرح الكافية: "والمعاني الموج 

  .(74 فالتركيب شرط حصول موج ب ارعراب..."
 

 
 األقاويل المرّكَبة

اًل لمصقققطلح الققققول عنقققد النحقققاة، يسقققتعمل ابقققن رشقققد مصقققطلح "األقاويقققل المرّكبقققة"  ُمعقققاد 
والمفهقققوم القققذي يقّدمقققه لهقققذا المصقققطلح هقققو أّنقققه: "لفقققظ تقققدّل جملتقققه علقققى جملقققة معنقققى، 

وهذا الَحدُّ  أخذه ابقن رشقد، وفققًا للفظقه، عقن  .(75 "وجزؤه على جزء ذلك المعنى

                                                 
 (.29الضرورّي، ص) (72)

 انظر الم در السابق نفس ، ويعلّق المحقّق على و ه ابن رشد وي ف  بان  ليس دقيقاً على إط ق . (73)

الم ردر  ، وانظرر1/17، 1985اباذي، الردّي، شرت الكافية في النحو، دار الك رب العلميرة، بيرروت، لبنراا، انس ر (74)

 السابق نفس .

 (.26الضرورّي، ص) (75)
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أّنقه َينفصقل مقن  ،بهقذا الحقدّ ، قوم، وتبّنى هذا الحّد وأشار إلى أّنهم  أي القوم(: "َيقَروَن 
 .(76 االسم  المفرد  الفعُل؛ فإّنه ليس يدّل جزء من االسم على جزء من المعنى"

فقققة لرقاويقققل المرّكبقققة دالّقققة علقققى مفهومهقققا القققذي  ويسقققتعمل ابقققن رشقققد ألفاظقققًا أخقققر  مراد 
و"األلفققققاظ  (78 "الكققققالم المرّكققققب" (77 ارتضققققاه؛ فنجققققده يسققققتعمل مققققع "األقاويققققل المرّكبققققة"

علققى نحققو واحققد لتققدّل جميعققًا علققى المفهققوم نفسققه. ثققّم إّنققه يؤّكققد أّن دراسققة  (79 المرّكبققة"
"األقاويل المرّكبة" من اختصقا  علقم التركيقب إذ يققول: "أّمقا علقم التركيب،فيقدخل فيقه 
معرفة تركيب القول الخبرّي، وسا ر األقاويل المرّكبة، وما يلحقها من التقديم والتقأخير، 

 (.80 فة األلفاظ الُمفَرَدة التي منها ترّكَبت"والزيادة والنقصان، ومعر 
واألقاويققل المرّكبققة مققن المفققردات عنققده قسققمان: القققول المفيققد، وهققو التققاّم الكققافي بنفسققه، 
وهو الُمسّمى كالمًا عنقد النحقاة. والثّقاني هقو الققول غيقر التّقاّم، وهقو غيقر كقاٍف بنفسقه، 

ب التوصقيفّي، وهقو يقر  أّن هقذا كالمرّكب ارضافّي  المضقاف والمضقاف إليقه( والمرّكق
. كما أّنقه "َيقَقع (81 القول بمنزلة المفرد وأّنه الُمسّمى تركيب تقييد عند قوم على حّد قوله

إذ ال يحمققل  ؛ّنققه غيققر ُمفيققد بنفسققهإ؛ أي (82 جققزءًا مققن قققوٍل تققامٍّ أو مققن تمققام قققوٍل تققاّم "
 ألّنه في حكم االسم الُمفَرد. ؛معنى يحسن السكوت عليه

  ابققن رشققد يصققّنف األقاويققل المرّكبققة التاّمققة صققنَفين؛ أّمققا األّول فهققو الققذي يحتمققل ونققر 
ّيقققة، والثقققاني مقققا تركيبقققه ال يّتصقققف  تركيبقققه الصقققدل والكقققذب، ويعنقققي بقققذلك الُجمقققل الَخَبر 
بالصدل وال الكذب، وقد جاء بأمثلة على هذا الصنف من أبواب النداء، وَطَلب الفعقل، 

                                                 
  .الم در نفس  (76)

 (.27، 26، 8، 5ص)الضرورّي،  (77)

 (.61، 59، 58، 11، 9، 8، ص)الضروريّ  (78)

 (.25، 10، 4الضرورّي، ص)( 79)

 (.5، ص)الضروريّ  (80)

 (.26الضرورّي، ص) (81)

 (.27الضرورّي، ص) (82)
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. أّمققا التعّجققب (83 التمّني،والترّجققي، والتحضققيل، واالسققتفهاموطلققب التققرك، والَعققرل، و 
قققَدة َيقققدُخل تحقققت القَقققول القققذي ال يصقققدل وال  فإّنقققه يقققذكر أّن قومقققًا جعلقققوه جنسقققًا علقققى ح 

 .(84 يكذب، وأّن قومًا جعلوه في جنس الخبر ألّنه خبر متعجسب منه
وهقي مسقألة سقبقت وبالرجوع إلى مسألة استعمال مصطلحات مرادفة لرقاويل المركبة، 

ارشقارة إليهقا، نققف مقع مصقطلح الكقالم المرّكققب القذي يقورده ابقن رشقد مكاف قًا لرقاويققل 
المرّكبة، وقد أشقار إلقى أّن الكقالم المرّكقب ضقرورّي الدراسقة مقن حيقث كونقه ُيقَسقم إلقى 

 . وال بّد هنا من ارشارة إلى أنه رغم ترّدد(85 كالم مرّكب مفيد، وكالم مرّكب غير مفيد
مصطلح "األقاويل" عنده أكثر مقن مصقطلح "الكقالم" فقإّن ابقن رشقد ُيرجقع تسقمية الققول 
إلى النحقاة وغيقرهم؛ يققول فقي مبتقدأ كالمقه علقى القسقم الثقاني مقن مقّدماتقه القذي جعلقه 
لمعرفة الكالم المرّكب من المفردات اأُلَول الُمفقَرَدة وأجناسقها: "وهقو القذي يسقّميه النحقاة 

 .(86 وغيرهم الَقول"
ولعققّل مسققاواته بققين المصققطلَحين فققي االسققتعمال والمفهققوم راجققٌع إلققى عققدم تفريقققه فعققاًل 
بينهمققققا، فضققققاًل عققققن تركيققققز اهتمامققققه، فققققي دراسققققة موضققققوعهما المشققققترك، علققققى تقققققديم 

 المفهوم على نحو متكامل.
 

 األحوال اإلضافّية
ألحقققوال أّوُل مقققا يسقققترعي االهتمقققام، عنقققد تتّبقققع اسقققتعمال ابقققن رشقققد مصقققطلح "ا 

ارضافّية"، أّنه يجعله دااّلً على قسم من أقسقام األسقماء، ويضقّمه إلقى أسقماء الصقفات 

                                                 
 (.27الضرورّي، ص)( 83)

 (.27الضرورّي، ص)( 84)

 (.8الضرورّي، ص)( 85)

 (.26الضرورّي، ص)( 86)
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فقي مجموعقة واحقدة:  "واألسقماء أيضقًا منهقا أسقماء صقفات وأحقوال  (87 وأسماء األفعال
إضققافية، ومنهققا أسققماء أفعققال؛ فمققا كققان منهققا علققى معنققى موجققود فققي الشققخ  القققا م 

سقّمي صققفة، مثققل القققبح والحسققن، وكقذلك مققا كققان فيققه معنققى بذاتقه فققإن كققان منققه خلقققة 
رًا عنقه ُسقّمي فعقاًل مثقل القيقام  مضافًا مثل مالك ومملوك وابن وأخ، فإن كان شي ًا صقاد 

 . (88 والضرب"
 

فهو يستعمل مصطلح "األحوال ارضافّية" على نحٍو مساٍو لمصطلح المضقاف، وأكثقر 
األحوال ارضافية واألمثلة التقي سقاقها أنقه من ذلك فإّن الواضح من كالمه عن مفهوم 

وأن المفهقوم القذي  ،يستعمل هذا المصطلح علقى نحقو غيقر مقألوف فقي القدرس النحقويّ 
قدمه له ال يتفل مع مفهقوم ارضقافة عنقد النحقاة، ولقوال األمثلقة التقي جقاء بهقا موضقحة 

ضققققافّية( مققققراده َلوقققققع لققققبس أو تققققداخل فققققي المفققققاهيم بققققين هققققذا المصققققطلح  األحققققوال ار
ومصطلح ارضافة أو التركيب ارضافّي العتماد كلٍّ منها على لفقظ ارضقافة، ول َكقون 
ابن رشد يذكر األحوال ارضقافية فقي سقيال الحقديث عقن أقسقام األسقماء، مقا يمكقن أن  
ققد بققالنظر إلققى أّن التركيققب ارضققافّي يعققّد مققن قبيققل االسققم  ُيقَققّوي الظققّن بققأّن القققُمراد واح 

 س جملة أو شبه جملة(.المفرد  لي
ولعقّل مقصققود ابقن رشققد بارضقافة فققي مصققطلح "األحقوال ارضققافّية" ققا م علققى العالقققة 
المعنوّية الكا نة بالقوة بين هذه األسماء وأسماء أخر  مقابلة مقتضاة بالضرورة؛ بحيث 

 يقتضي كّل منها آخر؛ فالمملوك يقتضي مال كًا واالبن يقتضي أبًا.
ّرح بققققه ابققققن رشققققد فققققي كتققققاب المقققققوالت فققققي كالمققققه علققققى خققققواّ  وهققققذا، ذاتققققه، مققققا َصقققق

د منهما يرجقع علقى صقاحبه فقي النسقبة بالتكقافؤ، مثقال ذلقك  المضافين من "أّن كّل واح 
                                                 

 يق د باسماء األفعال األسماء الدالّة على الحدع، وهي الم ادر.( 87)

 (.16-15الضرورّي، ص) (88)
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أسماء تقدّل علقى معنقى " وهي. (89  ...." الَعبد، وهو َعبد للَمولى، والَمولى َمولى ل لَعبد،
ًا، وابقن يقتضقي أبقًا، وأخ يقتضقي أخقًا َيقَتضي وجود َطَرف آخر؛ فمملقوك يقتضقي مالكق

 .(90 آخر وهكذا"
  

ومع هذا كلوه، ورغم كشف  ابن رشد َمقصوَده بمصطلح األحوال ارضافّية أو المضاف 
كمققققا تقققققّدم، نجققققده عنققققد الكققققالم علققققى ارضققققافة فققققي بققققاب ارعققققراب يسققققتعمل مصققققطلح 

وا ارعقققراب المضقققاف علقققى النحقققو القققذي يقققرد عنقققد النحقققاة؛ يققققول فقققي ارعقققراب: "وسقققمّ 
اًل أو  تصقققريفًا، فنققققول: إّن النحقققاة يقولقققون إّن هقققذه األحقققوال هقققي أن  يكقققون السقققيء فقققاع 

. وبهقذا فإّنقه يسقتخدم (91 مفعواًل أو مضقافًا، .... والمضقاف ومقا شقبه بقه هقو مخفقول"
المصققققطلح نفسققققه لمفهققققوَمين مختلفَققققين فققققي الكتققققاب، ويبققققدو أّن تسققققاهل ابققققن رشققققد فققققي 

ققٌع إلققى أمققرين: األّول اسققتعمال المصققطلح نفسقق ه للداللققة علققى موضققوعين مختلفققين راج 
اعتماد كّل مفهوم على عالقة النسبة الواقعة بين المضاف، بوصقفه أحقد أقسقام االسقم، 
واسم آخر يقتضيه، وبين المضاف والمضاف إليه. والثاني: انتفاء التداخل، مقن وجهقة 

 باب ارعراب.نظره، بين موضوع ينتمي إلى قسم األسماء وموضوع في 
 

 األسماء األفعال
وققققد ورد ذكقققره سقققابقًا فقققي كقققالم ابقققن رشقققد علقققى أحقققد أشقققكال تقسقققيم األسقققماء؛  

فاألسققماء منهققا أسققماء صققفاٌت، وأحققوال إضققافّية، ومنهققا أسققماء أفعققاٌل؛ فاالسققم "إن كققان 

                                                 
(، تحقيررق: محمررود قاسررم، مرالعررة وتقررديم: تشررارلز ب رررورع رسررطو طرراليس)ألابررن رشررد، تلخرريب و رراب الَمقررونت ( 89)

 .16(، وانظر الضرورّي ص110، ص)1980وأحمد عبد المجيد هريدي، الهيئة الم رية العاّمة للك اب، 

 .16انظر الضرورّي ص  (90)

المروروع النحروّي،  . وانظرر اسر عمال  م رطلح المضراع واّدرافة بمفهومر  المسر قّر فري54-53الضرورّي، ص ( 91)

 .84، 82، 56، 55ال فحات: 
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شققي ًا صقققادرًا عنقققه سقققّمي فعقققاًل مثقققل القيقققام والضقققرب، وهقققذه األسقققماء هقققي التقققي تسقققميها 
 .(92 بالمصادر، ويقولون إنها اسم للفعل"النحاة 

 
وأسققار ع إلققى ارشققارة، قبققل مناقشققة اسققتعمال ابققن رشققد هققذا المصققطلح بققدياًل لمصققطلح 
المصقققدر، إلقققى أّن تركيقققب المصقققطلح األققققرب إلقققى المفهقققوم القققذي أراده ابقققن رشقققد هقققو 

فعقال ّن المصادر عند ابن رشقد تسقّمى األسقماء األإالتركيب الوصفّي ال ارضافّي، أي 
ال أسققماء األفعققال بققدليل قولققه إّن االسققم إن كققان شققي ًا صققادرًا عنققه سققّمي فعققاًل، فاالسققم 
نفسه يسّمى، وفقًا لهذا المفهوم، فعقاًل، فضقاًل عقن قولقه المماثقل قبقل ذلقك عقن األسقماء 

 الصفات.
ّمققا النظققر والحققّل أّن َتَبققيُّن هققذا المفهققوم ال يققتّم إاّل بإمعققان النظققر وتأّمققل العبققارة بدقّققة، أ

المتعّجل فقد يؤّدي إلى خقالف ذلقك، فيكقون مقن أقسقام االسقم: أسقماء الصقفات وأسقماء 
 األفعال، وهذا ال يتسل مع كالم ابن رشد ومفهومه.

وهكذا، وجدنا ابقن رشقد يسقتخدم لقالس القداّل علقى الحقدث مصقطلح االسقم الفعقل؛ وهقو 
لقة واضقحة مسقتقّرة فقي مصطلح يتداخل لفظه مع مصطلح اسم الفعل الذي اكتسقب دال

 الموروث النحوّي.
، ( 93 ولعققّل ابققن رشققد، بمخالفتققه النحققاة باسققتخدام مصققطلح محققاير لمصققطلح "المصققدر"

قصقد قصقدًا إلقى التركيقز علقى جانقب الفعقل أو الحقدث فقي هقذا النقوع مقن األسقماء مققن 
رجققة المسقتو  نفسققه: األسقماء الصققفات واألحققوال ارضقافّية؛ وهققو ال يمكقن إظهققاره، بالد

 نفسها، باستعمال مصطلح المصدر.

                                                 
 .17الضرورّي، ص( 92)

يورد ابن رشرد أّا الفعرل مشر ق مرن هرذق األسرماء )الم رادر( عنرد الب رريين، والكوفيروا يرَروا عكرس ذلرك، ولكرّل ( 93)

 (.16فريق حجة، وير  أا األظهر قول الب ريين. انظر الضرورّي، ص)
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 الوجوه الثالثّية

ويقصد بها أشكال إخبار المتكّلم عن أنواع الضما ر الثالثة: عن نفسه وعن المخاطب 
وعن الحا ب، وقد أورها ابن رشد في مقدمة كتابه وهو يتحدث عن الترتيب الذي سقلكه 

 .(94 لسنةفي الكتاب وما قّدمه أواًل مّما هو مشترك بجميع األ
ومنققه معرفققة أشققكال إخبققار المققتكّلم عققن نفسققه، وهققو الققذي منققه القققول، وعققن الحاضققر، 
وهقو الققذي إليققه القققول، وعققن الحا ققب، وهققو الققذي فيققه القققول، وقققوم يعرفققون هققذه بققالوجوه 
الثالثّية، يسّمى كّل إخبار المتكّلم عن نفسه الوجه األول، وعن الحاضر الوجه الثقاني، 

. والوجققوه الثالثققة، عنققده، مققن األمققور الواجققب تقققديمها (95 ه الثالققث"وعققن الحا ققب الوجقق
علققى غيرهققا، ويسققاوي االهتمققاُم بهققا وبعققل األلفققاظ المفققردة األخققر ، االهتمققام بمعرفققة 

 .(96 ارعراب، بل لعّله أكبر
وتققرد، أحيانققًا،  ،(97 وتتققردد ارشققارة إلققى الوجققوه الثالثيققة فققي مققواطن متفرقققة مققن الكتققاب

؛ اسقُتعملت هققذه الصققيحة فقي الحققديث عققن الفقرل بققين الفعققل (98 جققوه الثالثققةبصقيحة: الو 
الماضققي والفعققل المسققتقبل: "وأمققا األفعققال المسققتقبلة فتتمّيققز مققن األفعققال الماضققية بأنققه 

، (99 يلحقها زوا د أربع في أولها، هي عالمة الوجوه الثالثة: الهمزة والياء والنون والتاء"
هذه الحروف حقرف الوجقه القداّل علقى ضقميره؛ فقالهمزة  ويسّمي ابن رشد كّل حرف من

                                                 
 (.9الضروري، ص )( 94)

 السابق نفس .الم در ( 95)

 (.10-9انظر الم در السابق ص:) (96)

 (.43، 41، 39، 38، 9انظر على سبيل الم ال: الضروري، ص )( 97)

 (.43، 38انظر: ص )( 98)

 (.39-38(. وهو في هذا المودة يفّ ل الك ه على الولوق ال  ثة، انظر: )38الضروري، ص )( 99)
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والنون، مثاًل، حرفا الوجه األول، والتاء حرف الوجه الثاني، والياء حرف الوجه الثالث، 
 .(100 وينّ  على أّن هذه الحروف يسميها النحاة حروف الزيادة

 
 ضمير الحاضر

ه الثالثقة كمقا تققّدم ويقصد به ضقمير المخاطقب وهقو يقدّل علقى الوجقه الثقاني مقن الوجقو 
وهو الذي إليه القول. ويذكر مع ضمير المتكلم  الوجه األول( وضمير الحا قب  الوجقه 
الثالث(، وأهمية هذه الوجوه عنده تتقدم على موضوعات أخر ، ألنها ضرورية في كل 

 مخاطبة أو َتخاُطب وألنها مشتركة في جميع األلسنة.
ضر في موضوعات مختلفة فقي الكتقاب؛ فققد وقد تردد استعمال ابن رشد مصطلح الحا

ذكره مقع المقتكلم والحا قب، فقي تمهيقد كتابقه القذي تضقمن الحقديث عقن غقرل الكتقاب، 
وذكقققر أهقققم الموضقققوعات التأسيسقققية التقققي يجقققب أن يبقققدأ بهقققا صقققناعة النحقققو وأن هقققذه 
ّل الصناعة تقتضي ترتيبًا ال بّد أن يبدأ بما هو عاّم مشترك بين اللحات وأساسّي فقي كق

معرفقققة  -مقققن وجهقققة نظقققره -نظقققام لحقققوّي، وهقققو األلفقققاظ المفقققردة التقققي تتجقققاوز أهميتهقققا
ارعقققراب، وهقققي األلفقققاظ المتصقققلة بالتثنيقققة والجمقققع، وشقققكل المقققذكر والمؤنقققث، وشقققكل 

 ارخبار عن الضما ر الثالثة.
أّما الموضع الذي تردد فيه ذكر مصطلح ضمير الحاضر على نحو الفت فكان الباب 

للقول فقي الضقما ر الدالّقة  (101 ن الجزء الخاّ  باألشكال، وقد أفرد هذا البابالثالث م
بشققكلها وبنيتهققا علققى الوجققوه الثالثققة؛ يقققول ابققن رشققد: " والضققما ر تققدّل بشققكلها وبنيتهققا 

                                                 
 (.41الضروري، ص )( 100)

 .(.47-43)الضروري، ال فحات: ( 101)
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علققى الوجققوه الثالثققة، أعنققي أنهققا تنقسققم إلققى ثالثققة ضققما ر: ضققمير المققتكلم، وضققمير 
 .(102 الحاضر، وضمير الحا ب"

 
 

 مل الجزئيَّة الج  
ورد هذا المصطلح عند ابن رشد في موضع واحد في البقاب الخقامس مقن جقزء الكتقاب 

، وذلققك عنققد كالمققه علققى االسققم الموصققول (103 الثقاني الققذي خصصققه لرشققكال الثالثيققة
وصققلته حيققث يقققول: " ويخققّ  هققذه األسققماء الموصققولة أنهققا مققع صققلتها بمنزلققة االسققم 

وهقي توصقل بالفعقل وبالجمقل الجز يقة، وهقي تققع موققع  الواحد ال يفصل بينهما بشيء،
ع يقع فيها  .(105 االسم"( 104 االسم الواحد في كّل موض 

والظاهر من كالمه أنه يقصد بالجمل الجز ية صلة الموصول فيما عقدا الفعليقة لتفريققه 
بقين نقوعين مققن الصقلة التقي يوصققُل بهقا االسققم الموصقول: الصقلة الفعققل، وهقي الجملققة 

 والُجمل الجز ّية، وهي خالف ذلك، أي االسمية و شبه الجملة. الفعلية، 
 االسم المنكور

وهققو مصققطلح يسققتعمله بالتنققاوب مققع مصققطلح النكققرة بمعنققى واحققد؛ وقققد ورد  
، ويقول في تعريفه: "واالسم الَمنكور هو الذي (106 ذكره في مواضع مختلفة من الكتاب

ّمققا نققوع أ و جققنس؛ مثققل قولققك: رأيققت رجققاًل يققدّل علققى شققيء غيققر معققّين إّمققا شققخ  وا 
وأبصرت حيوانًا وجاءني إنسقان. وهقذا إّنمقا يلحقل االسقم، أعنقي أن  يكقون نكقرة، إذا دّل 

                                                 
 .(43الضرورّي، ص)( 102)

يقول: " إّا األشكال هي بالجملة ث ثة ألناس: شكل ال  نية والجمة، وشكل ال رذوير وال انير ، وأشركال اّخبرار عرن ( 103)

 (.31الم كلّمين ال  ثة"، الضرورّي، ص)

 هكذا في األصل.( 104)

 .(51 - 50الضرورّي، ص) (105)

 .80، 77، 17 انظر على سبيل الم ال ال فحات:( 106)
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اسقم الصقنف أو النقوع أوالجقنس علقى شقخ  مقن أشقخا  ذلقك النقوع أو الصقنف مقن 
( 107 غير أن يكون هنالك ُعرف يدّل على اختصاصه بشخ  محقدود أو نقوع محقدود"

 . 
ّ  استعمل ابن رشد اللفظين المنكور والنكرة على سبيل التقرادف، ففي هذا الن

اآلخر، فضقاًل عقن أّن هقذا القنّ   منما يؤّكد عدم اختصا  أّي منهما بما يتمّيز به 
يققأتي لبيققان القسققم الثققاني مققن أقسققام االسققم وهققو النكققرة بعققد كالمققه علققى المعرفققة، القسققم 

لك بقولقققه: "َجقققَرت عقققادة النحقققاة أن يقولقققوا إّن األول، وفققققًا لتقسقققيم النحقققاة، وكقققان ققققّدم لقققذ
ن كانقققت أسقققماء عرفيقققة فقققي هقققذه الصقققناعة  األسقققماء منهقققا َمعر فَقققة ومنهقققا َنك قققَرة، وهقققي وا 

ر، نكسقق. كمققا أنققه فققي موضققع آخققر يسققّمي النكققرة االسققم المُ (108 فمعرفتهققا ضققرورّية فيهققا"
عقققالى: "... إّن ا  وذلقققك فقققي تعليققققه علقققى االسقققتعمال القرآنقققي لكلمقققة "بققققرة" فقققي قولقققه ت

حيققث وقعققت المخاطبققة وطالققت بققين موسققى وقومققه لتعيققين  (109 يققأمركم أن تققذبحوا بقققرة"
 .(110 البقرة المقصودة وذلك "لكون البقرة اسمًا ُمنكرًا"

 
 األسماء المظهرة 

التي يطابقها َحقّد االسقم القذي ققرره: " لفقظ  (111 ويعّدها األسماء اأُلَول الحقيقية
ل"يدّل على معنى غي . أما أقسقام االسقم األخقر : الققُمضَمَرة  (112 ر مقترن بزماٍن ُمَحصس

والقققُمبَهَمة والموصققولة فقققد سققّماها النحققاة أسققماء ألنهققا تحققّل محققّل األسققماء، لكنهققا أكثققر 

                                                 
 (.17الضرورّي، ص) (107)

 (.16الضرورّي، ص) (108)

 .67سور  البقر ، اآلية ( 109)

 (.18الضروري، ص)( 110)

 (.14الضروري، ص ) (111)

 (.11الضروري، ص) (112)
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مطابقققة لحققّد الحققرف مققن حققّد االسققم " ولققذلك كققان القققدماء يعققّدونها فققي الحققروف وكققأّن 
 (. 113 طبيعتها متوّسطة بين الطبيعَتين"

واألسقققماء المظهقققرة هقققي المسقققّماة الظقققاهرة عنقققد النحقققاة، ولعقققّل تسقققميتها ُمظهَقققَرة 
ع إلى جعقل المصقطلح متسققًا مقع المصقطلحات األخقر  الدالقة علقى بقيقة األسقماء  ؛راج 

إذ جققققاءت جميعهققققا بصققققيحة اسققققم المفعققققول: القققققُمضَمَرة والقققققُمبَهَمة والموصققققولة، كمققققا أّن 
سم المفعول في اختيار المصطلح في هذا الموضع أقرب العدول عن اسم الفاعل إلى ا

إلقققى طبيعقققة اسقققتعمال اللحقققة عمومقققًا وورود األسقققماء فقققي الجمقققل خصوصقققًا، فهقققي تقققرد 
مضمرة أو مظهرة بفعل مسقتعمل اللحقة القذي ُيظه قر أو ُيضقم ر. ولقذلك يمكقن الققول إن 

عقن اتسقاقه مقع مصطلح األسماء الققُمظَهرة أكثقر مناَسقبة مقن مصقطلح الظقاهرة، فضقاًل 
 المصطلحات األخر  في الحقل نفسه.

 
 خاتمة

كتاب ابقن رشقد " الضقروري فقي صقناعة النحقو ُتظهر الدراسة بصورة جلية أن 
فقي مقذهبنا هقذا إلقى أن إسقهامه  سقتندنو تقاريخ التقآليف النحويقة، فارقة في ُيعّد عالمة " 

س النحقققوي العربقققي جقققّدة الطقققرح القققذي يقدمقققه ونظقققره العميقققل فقققي القققدر النحقققوّي يتميقققز ب
كما أن الكتاب يمّثل ومحاولته إعادة صياغة أسس علم النحو بطريقة جديدة ومختلفة؛ 

مصققدرًا مهمققًا وفريققدًا للمصققطلحات النحويققة التققي اسققتعملت خالفققًا للمعهققود فققي الققدرس 
لمقا شقاع بمصقطلحات جقاءت مفارققة تفقّرد النحوّي التقليدّي؛ فققد ظهقر أن ابقن رشقد ققد 

ستقر في زمن ابن رشد المتأخر، نسبّيًا، عن عصقر التقآليف النحويقة ا ن أوبين النحويي
  التأسيسية.

                                                 
 الم در السابق نفس .( 113)
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ومققع أن ابققن رشققد يققأتي بمصققطلحات لققم تكققن مألوفققة فققي الققدرس النحققوّي، فققإن 
يقصققد قصققدًا إلققى مخالفققة النحققاة فققي االصققطالح أو التعريققف، فهققو، فققي ابققن رشققد لققم 

أضقحت مسقتقّرة، مقا دام ذلقك ال يقؤثر  األعّم األغلقب، ال يخقرج عقن مصقطلحاتهم التقي
استكشقاف فكقر ابقن رشقد النحقوي فيمقا يتصقل لذلك اكتفت الدراسقة بفي صناعة النحو، 

النحويقققة التقققي تفقققرد بهققا وجقققاء بهقققا علقققى غيققر معهقققود النحقققاة ومقققألوفهم،  بالمصققطلحات
، والوقققوف مشققروعه التجديققدّي فققي نظريققة النحققو العربققيوذلققك فققي إطققار ال ينفققّك عققن 

مفاهيمقققه النحويقققة المتصقققلة بهقققذه المصقققطلحات وربطهقققا بمقققا يوازيهقققا فقققي التقققراث  علقققى
 النحوّي.

ويمكققن أن تعققّد هققذه الدراسققة مقدمققة لدراسققات أخققر  تعتنققي بقضققايا المصققطلح 
النحوّي في كتاب ابن رشد مما يتصل بتعدد المصقطلح وصقيحته بقين البسقيط والمرّكقب 

فضقاًل عقن ضقرورة إقامقة دراسقات تهقتّم  وترادف المصطلحات وتعريفاتقه االصقطالحية،
 بنظرية ابن رشد النحوية أو مشروعه التجديدّي.
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 ملخص
الِقران أحد المصطلحات البالغية التي لم يعطها النقاد عناية كافية.  وبسبب ذلك فإن 

ريف المصطلح وشرح مفهومه. وسيحاول ثَْين شعرا أن هناك حاجة ملحة  لتعالباحِ 
الباحثان، باإلضافة إلى ذلك، معرفة ما إذا كان المصطلح يقصد به الربط بين 
األبيات أم إيجاد الوحدة بينها أم سبكها، مع األخذ في الحسبان أن أحدًا يمكن أن 

 ) الوظائف( في آن معًا. يسأل إذا كان ممكنا أن يشمل المصطلح كل تلك المعاني
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Abstract 
 

Al-Queran is one of the Ancient rhetoric idioms which critics did 

not take enough care of. 

Conseqently, the researchers felt that, there is an urgent need of 

defining  the idiom and explaing its concept. 

Moreover, the researchers will try to know whether this idiom 

procedural function is meant to combine among poem lines,or to 

unify them or to cast them, taking in the eye of consideration that 

one may inquire if the idiom may cover the whole three functions 

at a time.  

 

 

 الِقران
 مقدمات ومسوغات

تحيط بكل عمل أدبي ظروف موضوعية تساعد الباحث في استلهام فكرته ووضعها 
 موضع التنفيذ والتناول.

ثَْين كانا يتحاوران، ذات يوم، وتتلخص قصة ميالد فكرة هذا الموضوع في أن الباحِ 
عن ذلك ما حول ما إذا كانت كلمة ) اقتران( مصطلحًا بالغيًا، وقد جهدا في البحث 

وسعهما الجهد، ثم قادهما سعيهما الدؤوب ، إلى أن ما يمكن اعتباره مصطلحًا نقديًا 
، فقد أشار إليه كثير من المصادر القديمة ( 2)وليس االقتران(  1)بالغيًا هو الِقران

والحديثة، لكنها كانت إشارات عجفاء لم تقدم صورة واضحة للمصطلح ولم تضبط 
 لمقنع.مفهومه على النحو ا
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ثَْين ، فقررا أن ومن هنا نشأت فكرة الكتابة في هذا البحث، ودخلت دائرة اهتمام الباحِ 
يتناواله بالبحث والدرس آِمَلْين أن يجدا فيما بين أيديهما من مصادر ومراجع ما يسعف 

 في ضبط صورته وتحديد مفهومه.
قاد لم يتوسعوا في ومعلوم أنه قد ظهرت منذ القديم مصطلحات نقدية كثيرة، لكن الن

الحديث عنها، واكتفوا بإشارات غامضة ال تكاد تبين عن مالمح تلك المصطلحات 
المشار إليها، وكان الِقران من بين تلك المصطلحات، فقد ورد هذا المصطلح على 
لسان نفر من النقاد القدامى، لكن هذا النفر من النقاد، لم يحددوا وظيفته، ولم يحاولوا 

ات أخرى تسعف في استجالء صورته واإلبانة عن مفهومه، كما أن ربطه بمصطلح
الحكايات المتعلقة بالمصطلح التي أوردها من أشاروا إليه لم تتضمن، لسوء الحظ، 
شرحًا شافيًا للمصطلح، ولم تشتمل على أية أسس يمكن االستناد إليها في تفسيره 

 أدى إلى غموض حدوده وجموده.وتحديد معناه بله اإلبانة عن وظيفته اإلجرائية، مما 
وقد ُكنا َنستحضر ونحن نهيئ أنفسنا لتناول هذا المصطلح بالبحث تلك المالحظات 
التي صدرت عن النقاد قديمًا وحديثًا، ونتمثل في الوقت نفسه توجها مفاده أن بحثًا 
جامعًا يحيط بما قيل في مجال المصطلح، ويحدد مالمحه، ويضبط صورته، سوف 

ة نافعة إلى منظومة المصطلح النقدي والبالغي، وقد استدخلنا في العمل، يقدم إضاف
التجرد للحقيقة، والتحلي بالمالحظة الدقيقة، ومحاولة استبطان المقاصد، إلى جانب 
األناة والصبر ما وسعنا ذلك، ملتمسين تفسيرات إضافية لما يتحرك في النفس من 

 َتساؤالت حول المصطلح وماهيته.
ا أن نشير أننا كنا ونحن  َنّطلع على ما توافر لنا من مادة حول الموضوع وينبغي لن

 نتساءل التساؤالت التالية حول مقاصد من استخدموه: 
 هل قصدوا به الترابط والتناسب بين أجزاء القصيدة؟ 
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 هل قصدوا به الوحدة بين أجزاء النص الشعري؟

 هل قصدوا به السبك اإلفراغي؟

 ين معاني تلك المصطلحات جميعًا؟أم أن الِقران جمع ب

وهي أسئلة جديرة باالحتفاء واالحتفال، ومحاولة اإلجابة عنها، من خالل ما ورد على 
ألسنة النقاد العرب القدامى والمحدثين، وذلك يعني أن منهج الباحثين في كتابة  

قة من البحث يتمثل في التنوية إلى مصطلح الِقران لغة، واإلجابة عن اأَلسئلة الساب
 خالل تناول ما يلي:

 الِقران والتناسب والترابط.
 الِقران والوحدة.

 الِقران والسبك.

 خالصة لما تمَّ تناوله.
كما ينبغي أن نوضح، في ختام هذا التمهيد، أن الهدف من بحث ) الِقران( هذا أن 
 يكون إضاءة على المصطلح وحسب، ال التعريف الذي ال يأتيه النقد من بين يديه وال
من خلفه، وبذلك سيكون في مقدور اآلخرين متابعة هذا العمل واإلضافة إليه، وكم 

 ترك السابق لالحق.
 الِقران لغة

يتبّدى لمن يتأمل معاني ) َقَرن( أن هذا الجذر يدل، فيما يدل، على الضم والجمع بين 
قران، بالكسر( الُكْفء ) النظير( في الشجاعة وجمعه أوالِقرن ) أو أكثر() أمرين 

وعلى ذلك فالمصطلح يحمل في طياته، إلى جانب معنى الضم، معنى آخر وهو 
.  وورد في معجم المصطلحات البالغية أن قرن الشيء بالشيء (3)التالؤم والتماثل

 وصله به، وأن الِقران حبل يقلد به البعير ويقاد به.
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قع التشابه واالنسجام وورد في المعجم نفسه أن الِقران هو الربط بين أبيات القصيدة لي
بينها.  وأن الجاحظ ذكره وهو يتحدث  عن توافق أبيات الشعر وتالحمها، وأراد به أن 

 (.4)يكون الكالم متالحماً 
 الِقران والتناسب والترابط

حرص النقاد القدامى على وضع معايير للشعر الجيد، وقد تنوعت أساليبهم في 
تحدثوا عن ذلك الجاحظ، وأجود الشعر  التعبير عن تلك المعايير، وكان أبرز من

بذلك أنه قد أفرغ إفراغًا واحدًا،  عنده: " ما رأيته متالحم األجزاء، سهل المخارج، فتعلم
وهو يقصد بذلك تآلف الحروف في اللفظ الواحد، وتآلف األلفاظ  (5)وسبك سبكا واحداً 
 في البيت الواحد.

ر الجيد، إلى عالقة البيت بالذي يليه لكن الجاحظ يتجاوز هذا الحد من معايير الشع 
حين يورد أّن عمر بن لجأ قال لبعض الشعراء أنا أشعر منك، قال: وبم ذلك؟ فقال: 

. وهو يورد خبرًا آخر مفاده أن (6)ألني أقول البيت وأخاه، وألنك تقول البيت وابن عمه
اك؟ قال: عبد اهلل بن سالم قال لرؤبة: مت يا أبا الجحاف إذا شئت قال: وكيف ذ

رأيت اليوم عقبة بن رؤبة ينشد شعرًا له أعجبني. قال: فقال رؤبة: نعم، ولكن ليس 
؛ فكلمة ِقران، مصطلح نقدي بالغي أطلقه رؤبة على صفة الشعر الذي (7)لشعره ِقران

 يوضع فيه البيت إلى جانب البيت الذي يشبهه ويتواءم معه.
ا كان الشعراء مطالبين به ليحمل إن حديث الجاحظ عن الِقران حديث عن ترابط م

 شعرهم صفات الشعر الجيد، وهو ما سنعرض له فيما يلي:
من المتعارف أن الطبع العربي كان ينزع إلى أن يكون الشعر مترابطًا، يدل على ذلك 
أنهم كانوا يعيبون على الشاعر أال يحمل شعره هذه الصفة، وقد وردت عن العرب 
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مرء هذا الميل إلى الترابط في نظم الشعر بين أجزاء البيت أقوال كثيرة يستشعر منها ال
 الواحد، والبيت وما يليه من أبيات.

وممن أشار إلى ضرورة توافر هذه الخصيصة في الشعر الجاحظ، ويدل على ذلك  
قوله: " وأفضل الشعر ما وجدته متالحم األجزاء، سهل المخرج، حتى تعرف أنه قد 

 "(8)سبكًا واحداً أفرغ إفراغًا واحدًا وسبك 
ويبدو أن الجاحظ يتحدث في هذا النص عن الترابط بين أجزاء البيت، يدل على ذلك 
الكالم الموجود في البيان، يقول: " وأما قوله كبعر الكبش فإنما ذهب إلى أن بعر 
الكبش يقع متفرقا غير مؤتلف وال متجاور وكذلك حروف الكالم وأجزاء البيت في 

تراها لينة ورطبة مواتية ، سلسلة النظام خفيفة على اللسان، حتى  الشعر.... واألخرى
 . (9)كأن الكلمة بأسرها حرف واحد"

وهذا الربط بين النظام الحرفي للغة وبين نظامها النحوي هو الذي نجده تقريبًا بنفس 
العبارة عند بعض اللسانيين اليوم، ومن هؤالء أندريه مارتينيه في كتابه ) أصول 

ات العامة( فقد ذكر أن اللغة نظام يشتمل على نوعين من الوحدات: وحدات اللساني
 . (10)مميزة هي الحروف، ووحدات داللية هي الكلمات

وينبغي أن يكون معلوما أن الجاحظ عرف الترابط بين أجزاء البيت، :كما عرف  
ان والتبيين، الترابط بين أجزاء القصيدة بدليل استخدامه كلمة ) ِقران( غير مرة في البي

وهي تعني من ضمن ما تعنيه، الترابط والتناسب بين أجزاء الكالم بعامة، والقصائد 
 بخاصة.

ومما يدل على ميل العرب إلى الترابط بين أجزاء القصيدة، أنهم كانوا يطلقون على 
.  وقد ورد ذلك أثناء (11)الشعر أو حتى الكالم الذي ال يحمل هذه السمة اسم المتنافر

الجاحظ عن الحروف حيث ذكر أّن من هذه الحروف، ما ال يقترن بعضه إلى  حديث
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بعض في الكالم، كما أنه عرض لتالقي الكلمة مع الكلمة، مالحظًا أن من األلفاظ ما 
يتنافر بعضه من بعض... وهو يذهب إلى أن هذا التنافر يكون إذا لم تجمع الكلمة 

 .(12)ي سلكهاإلى أختها، ولم يجمع لها ما ينعقد معها ف
ووجود عالقات بين الكلمات، يعد من مقتضيات التكامل الفني، ومدار هذا القانون   

األسلوبي أن توزع األلفاظ على جدول سلسلة الكالم بما يضمن حدًا أدنى من التالؤم 
. وكأن (13)واالئتالف فينصهر البناء اللغوي انصهارًا  يخلو من كل تنافر أو نشاز

. (14)هد للقول بوجود ما يسمى الربط األصغر بين أجزاء البيت الواحدالجاحظ بهذا يم
لكن ذلك ال يعني أن الجاحظ أغفل ما يمكن أن نسميه الربط األكبر، أي إحكام أجزاء 

 .(15) الكالم في مستوى الجمل والعبارات بإحكام الصلة بين البيت والذي يليه
كام أجزاء الكالم في مستوى الجمل أو وأبرز ما يقدمه الجاحظ في هذا السياق مبدأ إح

العبارات، فيصور لنا عملية البث الفني كصناعة ) سينما توغرافيه( أهم ما تقتضيه 
إنما هو الربط المحكم بين اللوحات المختلفة، وهو ما يقابل الِقران في النص المشهور 

بي في التركيب الذي وردت فيه هذه اللفظة، وما يجعل الِقران جزًءا من البناء األسلو 
. والقول بالربط بين أجزاء القصيدة وعدم االقتصار على القول بالربط ( 16)اللغوي الفني

بين البيت والذي يليه أجدى في هذا الباب؛ ألن الترابط بين أجزاء القصيدة ال يعني 
الربط بين البيت والذي يليه وحسب، فقد يعني، إلى جانب ذلك، الربط بين مجموعة 

ات والمجموعة التي تليها، ذلك أن الشاعر ال يتقدم، خالل إبداعه للقصيدة، من األبي
من بيت إلى بيت فحسب، ولكنه يتقدم، إلى جانب ذلك، من مجموعة أبيات إلى 
مجموعة أخرى، ويكون هذا ممكنًا من خالل وثبات إبداعية تمثلها تلك المجموعات 

 .(17)من األبيات التي تتكون منها القصيدة
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زز هذه الفكرة فكرُة ) حسن التخلص( التي نادى بها البالغيون والنقاد؛ فالتخلص ويع  
في القصيدة يكون من غرض تم التعبير عنه بمجموعة أخرى تالية من األبيات، وهكذا 

 حتى نهاية القصيدة، وهو ما يمكن أن يحمله معنى الِقران في القصيدة. 
عايير جودة النص التي أشار إليها النقاد، والجاحظ يلون حديثه عن الترابط بما يعزز م

فهو ينكر التكلف في القول، ألنه يضعف الترابط بين أجزاء القصيدة ويؤدي إلى 
 األمر الذي ينجم عنه فقدان الِقران بين تلك األجزاء. (، 18)االستكراه والتعقيد

ي مقدمة ومن النقاد الذين عززوا فكرة الترابط بين األبيات ابن قتيبة حيث تحدث ف
الشعر والشعراء عن حسن التخلص واالنتقال من غرض إلى آخر، األمر الذي يجذب 

. وفكرة المحافظة على ِقران األبيات (19)انتباه السامع حتى تصل القصيدة إلى منتهاها
هي التي جعلت ابن قتيبة يتحدث عن نبذ التكلف في الربط بين أجزاء القصيدة.  فهو 

لف في الشعر، إلى جانب رداءة الصنعة، أن ترى البيت يذكر أّن من سمات التك
، وهو كما يذكر إحسان عباس، مقياس  (20)مقرونا بغير جاره ومضموما إلى غير لفقه

 .(21)مهم؛ ألنه أول الطريق إلى الوحدة الكلية في القصيدة بعامة
الذي ال ويتحدث المبرد عن قضية الترابط والتناسب بين األلفاظ فيذهب إلى أن الكالم 

يجري على نظم وال تقع فيه الكلمة إلى جانب ما يشاكلها من الكلمات قبيح، ذلك أن 
. ثم (22)أول ما يحتاج إليه القول أن ينظم على نسق، وأن يوضع على رسم المشاكلة

يشير المبرد بعدها بإيجاز شديد إلى الربط األكبر الذي يستلزم تناغم البيت مع الذي 
 . (23)صيدةيليه حتى نهاية الق

وعلى أساس هذه الفكرة كان المبرد يفضل الفرزدق على جرير ويعلل ذلك بأن الفرزدق 
كان يقول البيت وأخاه، وهذا يعني أن لشعره ِقرانا، في حين أن جريرًا كان يقول البيت 

، األمر الذي يعني أنه لم يكن لشعره ِقران. وأيا كانت صحة رأي المبرد (24)وابن عمه
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فرزدق وجرير فإنها تدل على أمر غاية في األهمية يتمثل في أنه كان من في شعر ال
بين معايير المبرد للحكم على جودة الشعر الترابط والتناسب بين أبيات القصيدة 

 والوحدة التي تجمع بين األبيات لتبدو القصيدة وكأنها بيت واحد.
اللفظة واألخرى محمد  ومن أبرز من تحدثوا عن الترابط بين أبيات القصيدة أو بين 

هـ(، فهو يذهب إلى أن من أفحش المعايب أال تقع اللفظة 388بن الحسن الحاتمي )ت
مصاحبة أختها وال مزاوجة ما جاورها، فيكون الشعر مختلف المباني متباين المعاني، 
جار على غير مناسبة وال مشاكلة وال مقاربة، فهو كبعر الكبش يقع متبددًا متفرقًا 

 ، األمر الذي يعني أنه ال ِقران له، وهو يمثل لذلك بقول الكميت:(25)متبايناً 
 بيضا تكامل فيها الدّل، والشنب                         وقد رأينا بها حورًا منعمة  

وعنده أن هذا الكالم لم يجر على نظم وال ورد على اقتران وممازجة وال اتسق على 
ن كلمتين ال تناسب بينهما هما: الدّل، والشنب، ، ذلك أن الشاعر قرن بي(26)اقتران

والدل هو ما يكون عليه اإلنسان من سكينة ووقار في الهيئة والمنظرة، أما الشنب فهو 
 جمال الثغر وصفاء األسنان.

ومن األمور المهمة التي تنبغي اإلشارة إليها في سياق الحديث عن الِقران من خالل   
بط وهذا الترابط بين أجزاء القصيدة اتخذ مسميات جديدة الترابط والتناسب أن هذا الر 

عن نقاد آخرين، ويذكر على هذا الصعيد أنه ُعرَف بالتئام الفصول وانتظام الوصول 
عند الناشئ األكبر، كما عرف باتساق النظم عند ثعلب، وعرف بحسن النظم عند ابن 

، أما عند (  28)د المرزوقي، وعرف بالتحام أجزاء النظم والتئامها عن( 27)وهب الكاتب
اآلمدي فقد عرف باسم " صحة التأليف أو حسن التأليف أو العلة الفاعلة"، كما أن 
ذلك، وأعني به الترابط بين أجزاء النص الشعري، صار يشكل جزءًا من المادة التي 
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عقدها ابن سنان الخفاجي لحديثه عن " تأليف الكالم"، وانتفع به ابن األثير في 
 (.29)مقالته عن الصناعة اللفظيةمباحث 

وخالصة القول في موضوع الترابط والقران كما ورد في إشارات جانب من النقاد 
القدامى أن حديث الجاحظ عن التالحم بين أجزاء الكالم، وحديث ابن قتيبة عن حسن 
التخلص، وحديث   غيرهما عن التئام الفصول، واتساق النظم وحسن النظم، والتحام 

النظم والتئامها، كلُّ ذلك دليل على حرص العرب بعامة، واألدباء والنقاد  أجزاء
بخاصة على أن يكون الشعر مترابطًا محكمًا، وأن تلك سمة مستحبة عند أولئك النقاد 
واألدباء، ألنها تحقق الِقران بين أبيات القصيدة.  وقد تتصاعد قوة الربط بين أجزاء 

المرء وجوَد وحدة بين تلك األجزاء، وهي أيضًا سمة القصيدة إلى درجة يستشعر فيها 
 مستحبة، وستكون مدار التناول في الجزء التالي من البحث.

 الِقران والوحدة
نادى كثير من النقاد العرب القدامى والمحدثين بوجود وحدة بين أجزاء النص الشعري؛ 

ِقرانا عاليًا، ومن ألن ذلك  يؤدي إلى مزيد من الترابط بين أجزاء النّص فيحقق لها 
ُُ على ظاهرة البناء األسلوبي في التركيب اللغوي  هؤالء النقاد الجاحظ الذي كان ُيِلحُّ
الفني، وكان ينطلق من معايير عملية دقيقة مختلفة أبرزها الِقران والسبك، مما يؤدي 

 على نحو يجعل الصياغة اللسانية (30)في النهاية إلى صهر المادة اللغوية المختارة
 . (31)كاًل ال يتجزأ

ومن النقاد الذين برزت في أقوالهم النقدية بوادر إشارات إلى الوحدة بين أجزاء  
 القصيدة ) ابن قتيبة(. 

ويقف شاهدًا صادقًا على ذلك أنه َعّد البيت الذي يكون مقرونًا بغير جاره، ومضمومًا 
 .(32)إلى غير لفقه متكلفًا، أي ليس له ِقران
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، وتوافر  (33)اس أن هذا أول الطريق إلى الوحدة الكلية في القصيدةويرى إحسان عب
الِقران بين األبيات. وقد وقف ابن قتيبة إلى وحدة نفسية تربط بين أجزاء النص 
الشعري، ويفسرها هؤالء بقدرة الشاعر على جذب انتباه السامع أواًل ليضعه في جو 

رون أن ابن قتيبة شعر بأن هذا .  وهم ي( 34)نفسي قابل لتلقي ما يجيء بعد ذلك
التعليل َوْحَده ال يحقق وحدة، لذلك وقف عند وحدة داخلية تتمثل في التكافؤ بين 

ما يليه، فإذا ما فقد هذا الترابط، وهو و األلفاظ والمعاني، ثم في الترابط بين كل بيٌت 
ب ِبِقران ، وهو كما تمت اإلشارة إلى ذلك، يذه(35)ترابط معنوي، جاء الشعر متكلًفا

 أبيات القصيدة.
وممن نادوا بتلك الوحدة بين أجزاء القصيدة ابن طباطبا، فقد دعا الشعراء إلى تنسيق 
أبياتهم  تنسيقًا دقيقًا بحيث تتماسك معانيها وألفاظها، كما دعا بوضوح إلى وحدة 

حل السياق التي ينجم عنها ترابط أبيات القصيدة حتى تغدو بناء متشاكاًل، فكل بيت ي
 .(36)في موضعه بحيث ال يمكن التقدم وال التأخر

يقول ابن طباطبا:" وأحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظامًا يتسق به أوله مع آخره 
على ما ينسقه قائله، فإن قدم بيت على بيت دخله الخلل... ويجب أن تكون القصيدة 

وفصاحة وجزالة ألفاظ، ودقة  كلها ككلمة واحدة في اشتباه أولها بآخرها نسجًا وُحْسناً 
معان وصواب تأليف، ويكون خروج الشاعر من كل معنى يصنعه إلى غيره ِمن 
المعاني خروجًا لطيفًا...  حتى تخرج القصيدة كأنها مفرغة إفراغًا ..... ال تناقض في 
معانيها، وال َوْهي في مبانيها، وال تكلف في نسجها، تقتضي كل كلمة ما بعدها ويكون 

بعدها متعلقا بها، مفتقرا إليها، فإذا كان الشعر على هذا المثال سبق السامع إلى ما 
قوافيه قبل أن ينتهي إليها راويه، وربما سبق إلى إتمام مصراع منه إصرارًا يوجبه 

 .(37)تأسيس الشعر"
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ومن ينعم النظر في النص السابق البن طباطبا يشعر أن هناك إلحاحًا شديدًا على 
 (.38)بوضوح في هذا النص حدة، ربما ال نجده كثيرًا عند غيره النقاد ماثالً نوع من الو 

ويحس المرء أن ابن طباطبا شعر أن ما نادى به ابن قتيبة المتمثل في الوحدة النفسية 
عند المتلقي والوقوف عند وحدة داخلية تتمثل في التكافؤ بين األلفاظ والمعاني والترابط 

 يحقق عنده الوحدة التي يرغب فيها، ولهذا ألح على مبدأين بين كل بيت والذي يليه ال
يكفالنها: أولهما مبدأ التناسب الذي يحقق للقصيدة المستوى المطلوب من الجمال، 

، وهل (39)والثاني هو التدرج المنطقي الذي يحل محل الترابط المعنوي عند ابن قتيبة
 يختلف مضمون المبدأين عن مضمون لفظة الِقران.

وحدة عنده نتاج عمل ذهني منطقي صناعي، ألن الشاعر يبذل جهدًا مضنيًا عند وال
االنتقال في داخل القصيدة من موضوع إلى موضوع، األمر الذي يستلزم جهدًا كبيرًا 
في التصور وتأمل األجزاء ونقل بعضها هنا وبعضها هناك، وتغيير األلفاظ وتنقيح 

السياق، وهذا يفسر بوضوح المقصود بالعمل العبارات واستبعاد ماال يلتئم في هذا 
 (.40)الذهني المنطقي الذي تعد الوحدة عند ابن طباطبا نتاجا له

ويعلق شوقي ضيف على كالم ابن طباطبا فيذكر أن هذا األخير قد تنبه، كما ييدو   
من النص، إلى فكرة الوحدة العضوية في القصيدة التي تجعل منها عماًل محكمًا، 

 .(41)يدة كلمة واحدة  ومعنى واحدفكأن القص
ويذهب محمد غنيمي هالل إلى أن الوحدة العضوية ماثلة في نص ابن طباطبا   

المشار إليه، ولعله أروع ما تنعكس فيه نظرية الوحدة العضوية ألرسطو في النقد 
، والوحدة العضوية تجعل من العمل األدبي عماًل محكمًا، فال تخلخل بين (42)العربي
نما انتظام واتساق والتحام حتى كأن القصيدة كلمة المع اني المتعاقبة في القصيدة، وا 

واحدة ومعنى واحد، والغريب أن أصحاب النقد والبالغة، بعد ابن طباطبا لم يتوسعوا 
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في الموضوع، وبذلك ظلت فكرة وحدة البيت تعم،  وظلت القصيدة تتركب من وحدات 
 (.43)تجعلها بناء مترابطًا واحدًا أو جسدًا واحداً منفصلة وقلما جرت فيها وحدة تامة 

ويذهب الحاتمي في التعبير عن وحدة النص إلى تصور عجيب ال نجده عند من 
سبقه من النقاد وهو أول تصور من نوعه لوحدة قد تكون عضوية يقول:" فإن القصيدة 
ن مثلها مثل خلق اإلنسان في اتصال بعض أعضائه ببعض فمتى انفصل أحدها ع

اآلخر أو باينه في صحة التركيب غادر بالجسم عاهة تتحيف محاسنه، وتعفي معالم 
ويذهب إحسان عباس إلى أن الحاتمي يهتدي إلى هذه الصورة لينادي بوحدة (44)جالله"

موضوعات القصيدة ال موضوعها الواحد... وهو يميز المحدثين بهذه الميزة ألنهم 
. وهو يستخلص أن فكرة الوحدة تتعثر (45)لقصيدةيحسنون الربط الصناعي بين أجزاء ا

 .(46)بهذا التصور عند النقاد القدماء وتقتصر على التناسب الخارجي
وَيْطُلع علينا المرزوقي فيضع الِقران موضعًا الئقًا من المنظومة النقدية ويجعله جزًءا   

عيار الِقران، من عمود الشعر، فقد جعل للشعر معايير وجعل من بين هذه المعايير، م
لكن المرزوقي عبر عن هذا بعيار التحام أجزاء النظم والتئامها على َتَخيُّر من لذيذ 

، وقد يخطر بالبال أن المرزوقي استخدم عيار )التحام أجزاء النظم والتئامها( (47)الوزن
ولكنه يستخدم كلمة ِقران لكن من ينعم النظر، وهو يقرأ مقدمة المرزوقي لشرح 

يالحظ أنه بعد ذكر عيار التحام أجزاء النظم والتئامها وضح هذا العيار،  الحماسة،
واستخدم)الِقران(  خالل توضيحه فهو يقول: " وعيار التحام أجزاء النظم والتئامه على 
تخير من لذيذ الوزن الطبع واللسان فما لم يتعثر الطبع بأبنيته وعقوده، ولم يتحبس 

تمرا فيه واستسهاله، بال َمالل وال َكالل، فذاك، اللسان في فصوله ووصوله، بل اس
يوشك أن يكون القصيدة منه كالبيت، والبيت كالكلمة تسالمًا ألجزائه وتقارنًا، وأال 

 يكون كما قيل فيه:
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 وشعر كبعر الكبش فرَّق بينه                 لسان دعي في القريض دخيل 
 وكما قال خلف:

 يكد لسان الناطق الُمَتحفَّظ             وبعض قريض القوم أوالد على     
وكما قال رؤبة البنه عقبة وقد عرض عليه شيئًا مما قاله، فقال: قد قلت لو كان له 

. وغني عن القول أن المرزوقي قصد بهذا الِقران تلك الوحدة التي تجمع بين (48)ِقران
اك، وهو بذلك يجعل أبيات القصيدة، أيًا كان مفهوم هذه الوحدة الذي انطلق منه آنذ

القصيدة كالبيت، والبيت كالكلمة، وذلك ما تعنيه كلمة )ِقران( التي وردت على لسان 
 .(49)رؤبة في قوله له: " قد قلت لو كان له ) أي لشعره( ِقران"

ويقف في مقدمة من أشار إلى ضرورة وجود الوحدة بين أبيات القصيدة من النقاد 
وطه حسين، ولكنا نؤثر الحديث عن طه حسين؛  المحدثين العقاد وشكري ومطران

ألنه وضع الِقران في مقابل الوحدة في أثناء حديثه عن استقامة بناء القصيدة؛  فهو 
نما يأتيها هذا  يذكر أن جانبًا من النقاد يرى أن القصيدة الجاهلية ال وحدة تامة لها، وا 

لعامالن لكانت تلك القصيدة الهامش من الوحدة من خالل الوزن والقافية، ولوال هذان ا
أبياتًا منثورة ال ِقران لها، ثم يقوم بتحليل قصيدة للشاعر ) لبيد( ليثبت أن الوحدة 
نها ملتئمة األجزاء، وتنسيقها دقيق يجمع بين جمال اللفظ  المعنوية متوافرة لها، وا 

 (.50)والمعنى والوزن والقافية
كن ما نوع تلك الوحدة التي أشار النقاد إلى وجودها بين أبيات القصيدة في سياق ول

حديثهم عن الِقران؟ ما فتئ النقاد العرب قديمهم وحديثهم يحرصون على المناداة 
بوجود نوع من الوحدة يربط بين أبيات القصيدة، وأن هذه الوحدة تمثلت فيما أطلق 

ة العضوية" ويفسر محمد غنيمي هالل هذه الوحدة عليه النقاد المحدثون اسم " الوحد
بقوله: " ونقصد بالوحدة العضوية في القصيدة: وحدة الموضوع، ووحدة المشاعر التي 
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يثيرها الموضوع، وما يستلزم ذلك من ترتيب الصور واألفكار ترتيبا تتقدم به القصيدة 
فكار، على أن تكون شيئًا فشيئًا حتى تنتهي إلى خاتمة يستلزمها ترتيب الصور واأل

أجزاء القصيدة كالبنية الحية، لكل جزء وظيفته فيها، ويؤدي بعضها إلى بعض عن 
، فهل نادى النقاد العرب بوجود وحدة بين ( 51)طريق التسلسل في التفكير والمشاعر"

 أجزاء النص تشبه مفهوم الوحدة العضوية المشار إليه؟
بعض النقاد المحدثين إلى أننا يمكن أن وفي رحاب البحث في هذه المسألة يذهب   

نجد في كتابات الجاحظ أفكارًا كثيرة تقترب من مفهوم الوحدة العضوية الذي تمت 
.  ويقف شاهدًا صادقًا على ذلك قول الجاحظ عن تالحم َأجزاء النّص (52)اإلشارة إليه

لرابط بين . ومع أن من المرجح أن هذا النص يدل على ا(53)وأفضليته في جودة الشعر
أجزاء البيت الواحد، إال أن الباحث يمكن أن يستخلص منه أن الجاحظ كان يملك 
فكرة ما عن العالقات بين أجزاء القصيدة انتفع بها بعض معاصريه من الكتاب ومن 

, ولعل في هذا النص للجاحظ دلياًل على أنه كان يستشعر ضرورة ( 54)جاء بعدهم
 أبيات القصيدة.  وجود هذا النوع من الوحدة بين

ومما استشعر النقاد أنه يحقق الوحدة )العضوية( بين أبيات القصيدة ويحقق    
ألبياتها ِقرانًا ما أطلق عليه الباحثون اسم التناسب والتدرج المنطقي، وهما مبدآن قامت 

ويذهب إحسان عباس إلى أن الوحدة عند ابن   (.  55)عليهما الوحدة عند ابن طباطبا
 .(56)وحدة بناءطباطبا 

أما شوقي ضيف فكان يرى أن ابن طباطبا يشبه أن يكون تنّبه في دقة إلى ما ردده 
النقاد في العصر الحاضر من فكرة الوحدة العضوية في القصيدة بحيث تصبح عماًل 
محكمًا، فال تخلخل بين المعاني المتعاقبة.... إنما انتظام واتساق والتحام حتى تصبح 

 (.57)كلمة واحدة ومعنى واحدالقصيدة كأنها 
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ويمكن القول إن تصور الوحدة لدى النقاد العرب لم يخرج عن صورة التكامل     
والتناسب، وكانت أقصى درجات التعبير عن هذا النوع من الوحدة واإلشارة إلى أن 
ُ  قائمة على التناسب والتكامل، وذلك قريب  العالقة بين اللفظ والمعنى عالقُة وحدِة

 من الِقران كما وصفه جانب من النقاد قديمهم وحديثهم.جدًا 
لكن جانبًا من النقاد نفى أن تكون تلك الوحدة التي أشار النقاد القدامى إليها ) وحدة 
عضوية (، بل إن األمر تجاوز ذلك إلى نفي أن تكون هناك وحدة واضحة  بين 

العربية لم تكن تعرف أبيات القصيدة القديمة، يقول شوقي ضيف: والحق أن القصيدة 
هذه الوحدة العضوية معرفة واضحة ... وربما كان مرجع ذلك إلى تقيد شعرائنا في 

 العصور الوسطى بنموذجها الذي وضعه شعراء العصر الجاهلي.
والقصيدة الجاهلية تتألف من وجهة نظره " من أبيات متجاورة متناثرة كأبيات الحي 

له، وكل بيت وحدة قائمة بنفسها.... وبذلك فقدت وخيامه، فكل بيت له حياته واستقال
تلك القصيدة وحدتها ال من حيث الموضوعات المتباينة التي تنتظم فيها فحسب، بل 
من حيث األبيات في الموضوع الواحد. وهو يستدل على ذلك بأن العرب عدت 

اسم " اتصال البيت بما قبله أو بما بعده عيبا يزري بالشعر وصاحبه، وأطلقوا عليه 
 .(58)التضمين"

ومن الذين َنَفْوا أن تكون في القصيدة الجاهلية وحدة  عضوية محمد غنيمي هالل، 
وهو يعلل ذلك بأنه: " ال صلة فكرية بين أجزائها؛ فالوحدة فيها خارجية ال رباط فيها 
إال من ناحية خيال الجاهلي وحالته النفسية في وصفه الرحلة لمدح الممدوح، وكان 

لرباط الواهي مبررات في العصر الجاهلي، ثم صار تقليديا على مر العصور، لهذا ا
ومعلوم أن الوحدة العضوية تقضي استيفاء كل فكرة في النظم في موضعها المحدد 
لها في القصيدة قبل االنتقال إلى الفكرة التالية بحيث ال يصح الرجوع بعُد إلى الفكرة 
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عباس فإنه كان يرى وجود وحدة من نوع ما بين .  أما إحسان (59)األولى في القصيدة
أجزاء القصيدة القديمة، وقد وصف هذه الوحدة بأنها وحدة َتَكّثر.  والمقصود بذلك أن 
القصيدة القديمة كانت تسمح بتعدد الموضوعات في داخلها، فلم يستطع النقاد أن 

ل القصيدة وحدة يتنكروا لهذا الموروث ، ولهذا كان كل حديث النقاد عن كيفية تمثي
 .(60)رغم وجود هذا التكثر المشار إليه، وهو التعدد في الموضوعات

ويحس المرء بضعف رأي هذا القبيل من النقاد الذين أنكروا الوحدة بين أجزاء    
القصيدة القديمة، ألن معنى ذلك إهمال ما أشار إليه النقاد القدامى من أقوال تتعلق 

رابط بله التالحم بين أجزائه، يضاف إلى ذلك بقاء القصيدة بِقران الشعر والتناسب والت
ره هذا العدد الوافر من القصائد  القديمة حية في األذهان حتى هذه األيام، كما يعزَّ
القديمة التي أشار النقاد المحدثون إلى وجود الِقران والوحدة بين أجزائها مثل قصيدة 

 (.61)لبيد
حدة التي تجمع أبيات القصيدة وحدة نفسية ، وليس ومن النقاد من ذهب إلى أن الو    

هذا التوجه غريبا، فقد أجمع النقاد على تأثير الناحية النفسية في األدب بعامة، وفي 
وحدة القصيدة بخاصة، كما أن الشعر غالبًا ما يكون نابًعا مما يعانيه المرء وما 

 يحدث في داخله من صراع نفسي.  
فيه عن أثر حسن التخلص في وحدة القصيدة، يظهر ففي نص البن قتيبة يتحدث 

بوضوح تأثير العامل النفسي في النظم، فهو يقول: " وسمعت بعض أهل األدب يذكر 
أن مقصد القصيدة إنما ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن واآلثار فبكى وشكا وخاطب 

ثم وصل ذلك الربع، واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سببًا لذكر أهلها الظاعنين عنها، 
بالنسيب، فشكا شدة الوجد وألم الفراق، وفرط الصبابة والشوق، ليميل نحوه القلوب، 
ويصرف إليه الوجوه، وليستدعي به إصغاء األسماع إليه، ألن التشبيب قريب من 
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لف  النفوس، الئط بالقلوب، لما قد جعل اهلل في تركيب العباد من محبة الغزل وا 
استوثق من اإلصغاء إليه، واالستماع له، َعّقب بإيجاب النساء، فإذا علم أنه قد 

نضاء  الحقوق، فرحل في شعره، وشكا النصب والسهر، وُسرى الليل، وحر الهجير، وا 
الراحلة والبعير، فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء وذمامة التأميل، وقرر 

على المكافأة، وهّزه للسماح،  عنده ما ناله من المكاره في السهر، بدأ في المديح فبعثه
. ففي النص السابق إشارات واضحة (62)وفضله على األشباه، وَصغَّر في قدره الجليل

إلى ما يعرف اآلن بالوحدة النفسية، وهي تلك الحال الخاصة التي تحرك وجدان 
الشاعر فتبعث فيه شعورًا ما، ال يجد ِفكاكًا من إضفائه على كل أجزاء القصيدة، ومن 

لى جانب ذلك ث م تخرج القصيدة في لون واحد يبعد عنها ُسبَّة التفكك وقبح التنافر، وا 
كشف النص عن الجو النفسي الذي يكتنف الشاعر القديم منذ لحظة االبتداء في 

 . (63)اإلنشاء إلى أن يفرغ من نظم القصيدة كلها
بمثابة وقد كشف النص عن فكرة أخرى مفادها أن كل جزء من القصيدة يعد    

التمهيد للجزء الذي يليه، وأن معنى القصيدة ال يتحقق إال باإلبقاء على هذه األجزاء 
، وهو ما يحقق للقصيدة وجود (64)كل في مكانه حسب الهيكل الذي صاغه الشاعر

 الِقران بين أجزائها وأبياتها.
القاهر  ومن النقاد الذين أدركوا أثر الجانب النفسي في إحكام النظم واألسلوب عبد

الجرجاني، فمناط الجمالية عنده جودة النظم بين المعاني النفسية واأللفاظ في أسلوب 
مخصوص، واألسلوب عنده يرتبط أواًل بعقل المبدع وفكره قبل أن يرتبط باللفظ واللغة 
ولذلك اشترط أن يكون هناك تناسق في عقل المبدع وفكره وبعدهما في اللفظ، فليس 

توالي األلفاظ في النطق بل التناسق في الدالالت وتالقي المعاني  الغرض بنظم الكالم
 .(65)على الوجه الذي اقتضاه العقل



  2016،الرابع عشر،العدد لثامنإربد للبحوث والدراسات،المجلد ا                                ، د.عطا موسىد. اللحام قراءة جديدة...

  47 

 

وبإمكان الباحث أن يلمح إشارات أخرى تجسد تأثير الجانب النفسي في النظم فضاًل   
عن اإلبانة عن طبيعة الوحدة بين أجزاء المنظوم إذا ما استكمل قراءة نص الجرجاني، 

ول: " وأما نظم الكلم فليس األمر فيه كذلك، ألنك تقتفي في نظمها آثار فهو يق
المعاني وترتبها على حسب ترتب المعاني في النفس..... وليس هو النظم الذي معناه 
ضم الشيء إلى الشيء، كيف جاء واتفق، ولذلك كان عندهم نظيرًا للنسج والتأليف 

ء بعضها مع بعض، حتى يكون لوضع والصياغة والبناء، مما يوجب اعتبار األجزا
كل حيث وضُع علة تقتضي كونه هناك، وحتى لو وضع في مكان غيره لم 

. فالمبدع، كما يرى الجرجاني في النص السابق، يستحضر لحظات التأمل (66)يصلح"
والمعاناة  والشعور، حيث ترتب المعاني في نفسه على نحو متسق منسجم، ثم يأتي 

للغة، فالصورة الجمالية قبل أن تدرك في لغة المبدع وعمله، على شاكلتها ترتيب ا
تدرك في انفعاالته النفسية وتأمالته الذاتية، وهذا هو السر في اختالف قيمة 

 ، (67) النصوص اإلبداعية، على الرغم من التقائها في توظيف ألفاظ ولغة موحدة.
ى وجودها بين أجزاء النص, وأيا كان نوع الوحدة التي أشار النقاد قديمهم وحديثهم إل

فإنها كانت تمثل ِعيارًا عاما عند النقاد، يلجأون إليه للحكم على الشعر ، وهو ما 
يفسر ِقران الشعر الذي أشار إليه غير ناقد من النقاد، وال يعني هذا أن الوحدة كانت 
ن موجودة في القصائد القديمة كلها ، ألن القول بذلك يجعل من الصعب المفاضلة بي

قصيدة وُأخرى إذا كان شعر كل منهما له وحدة وِقران ، فلم يكن الشعر كله في 
المستوى نفسه، لكن المهم هنا أنه كان هنالك من يطالب بوجود تلك الوحدة في 

 القصيدة. 
ومن األمور المهمة التي يجب التنبه إليها أن النقاد القدامى حين أشاروا إلى وجود  

ن الوحدة بمقاييس عصرهم ال بمقاييس العصر الحاضر،  وحدة فإنما كانوا يقصدو 
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وحدة تتمثل في التناسب مع حياة البدوي وأسلوبه في العيش ، وحدة يعد أقصى ما 
تعنيه وتحرص عليه هو الترابط بين أجزاء القصيدة، وحسن االنتقال من غرض إلى 

ر الوحدة غرض ، وليس وحدة بمقاييس عصرنا  وما يسميه النقاد في العصر الحاض
العضوية، ذلك أن هذه الوحدة لم توجد في أشعار األوائل إال نادرًا، لكنها بدأت تظهر 

 في جانب من القصائد في الشعر الحديث، على نحو تدريجي. 
ويلفت النظر هنا أن حديث النقاد قديمًا وحديثًا عن الوحدة كان يرد في سياق الحديث 

 ، أو في أعقابه. عن القران ؛ أي عالقة البيت بما يليه
والوحدة أمر مرغوب فيه، وال توجد غالبة على شيء إال كان ذلك دلياًل على حسن 
ذلك الشيء وبقائه وبهائه ونقائه ، فلماذا ال يكون القران بعد هذا الذي َباَن من انسجام 

 مع عناصر الوحدة، جامعًا لمفهومها ومعطياتها؟ 
عن الِقران في القصيدة المتكلفة، فهو يسلم  ويعزز هذا التوجه محمد مندور، في حديثه

بأن ابن قتيبة قد وفق بعقله حين استخدم كلمة )ِقران( ال )ُقرآن( وهو في صدد 
صياغة مبدأ سليم يتمثل في انتفاء وحدة النسيج وسالمة المعدن في القصيدة 

ع ، األمر الذي يستطيع معه الباحثان أن يستخلصا أن محمد مندور وض(68)المتكلفة
الِقران في مقابل الوحدة بين أجزاء النص، وهو ما استخلصه الباحثان قبل عرض رأي 

 مندور في المسألة.
وقد يرغب الناقد في مزيد من التالحم والترابط فيجعل من معاييره أن يكون النص 
مسبوًكا سبكًا إفراغيًا يرفع درجة قران أبيات القصيدة ويزيد من مستوى تالحمها 

 هو األمر الذي سيتناوله الباحثان في الجزء التالي من البحث.وترابطها، و 
 

 الِقران والسبك
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من ينعم النظر فيما تم عرضه من أفكار تتعلق بالِقران يالحظ أن حديث النقاد عن 
هذا المصطلح  ورد في سياق الحديث عن الترابط بين البيت والبيت الذي يليه حتى 

 من حلقات الحديث عن الترابط بين أجزاء القصيدة. نهاية القصيدة، َأي الحلقة األخيرة
لكن هؤالء النقاد لم يوضحوا مفهوم الِقران، وكأنهم تركوا ذلك لمن يأتي بعدهم من 
المشتغلين في هذا المجال ليستخلصوا مفهومه معتمدين على ما يقال في مثل هذا 

 الموقف: كم ترك األول لآلخر.
ى أن الِقران يتمثل في الربط والتناسب بين البيت وكان يمكنهم، مثاًل، أن يشيروا إل

والذي يليه في القصيدة الواحدة، وَأنه يستلزم أدوات بنائية متكاملة: معجمية، وصوتية، 
. لكن (69)وصرفية، ونحوية، وداللية، إلى جانب متعلقات هذه األدوات البنائية المختلفة

نه في إطار الحلقات الثالث التي الحال اختلفت حين تحدثوا عن السبك، فقد تحدثوا ع
 تخص الربط بين أجزاء القصيدة:

 األولى: وتتعلق بأصوات الكلمة الواحدة وما ينبغي أن يكون بينها من تناسب.
الثانية: تتعلق بعالقة الكلمة وما يجاورها من كلمات في البيت الواحد، وذلك يستلزم 

 الربط، بسبب ذلك، محكمًا قويًا.أن تكون المناسبة بين هذه األلفاظ  قوية، فيأتي 
ومن األهمية بمكان أن تتم اإلشارة هنا إلى أن معظم النقاد لم يولوا هاتين الحلقتين 
عنا يتهم حين تحدثوا علن الِقران، في حين أنهم وجهوا عنايتهم إلى الحلقات الثالث 

واشترطوا  حين تحدثوا عن السبك، فقد ذهبوا إلى اشتراط التناسب بين أصوات الكلمة،
التناسب والترابط بين الكلمة وما يجاورها من كلمات،  وفي الحلقة الثالثة اشترطوا 
التجانس بين البيت والذي يليه حتى نهاية القصيدة.  هذا التجانس الذي تصبح به 

 القصيدة كلها مسبوكة.
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وهم يذهبون إلى أن هذا السبك يعني حسن التناول الصياغي، وسالمة النظم  
 .(70)، والتلطف في إحكام الصنعة من خالل قوة الروابطوصحته

وخالصة القول في مسألة عالقة الِقران بالسبك أّن السبك يتمثل في العالقة بين 
أصوات الكلمة الواحدة، والكلمة وما يجاورها من كلمات، والبيت والذي يليه حتى نهاية 

تتمثل في الربط بين البيت والذي  القصيدة، في حين ُيعْنى الِقران بالحلقة األخيرة التي
يليه، وهنا يصبح بإمكان المرء أن يستخلص أن الِقران يمثل الحلقة األخيرة من حلقات 

 السبك.
ولقد كان هناك شبه إجماع بين جمهرة النقاد القدماء على أهمية السبك اإلفراغي الذي 

أو في الربط بين يجعل القصيدة كالبيت، والبيت كالكلمة، سواء في صياغة العبارة 
وهو ما ينسجم في حلقته األخيرة المتعلقة بالترابط بين  (،71)مقاصد النص الواحد

 األبيات مع مفهوم الِقران، على وفق ما ورد في أقوال النقاد القدامى والمحدثين.
 خـالصـة

وخالصة القول في موضوع الِقران أن هذا المصطلح، كما ورد على ألسنة النقاد 
 ستلزم الترابط والتناسب بين أبيات القصيدة إن لم يكن يعني الترابط نفسه.القدامى، ي

كما أن الِقران ال يختلف، في مفهومه، كثيرًا عن الوحدة، إذ إنه معيار مهم من 
 المعايير العملية التي تجعل الصياغة كاًل ال يتجزأ.

أن الِقران يمثل الحلقة وقد تكشف لدى الباِحثَيْن، باالعتماد على أقوال النقاد القدامى، 
األخيرة من حلقات السبك المتمثلة في التالحم بين البيت والبيت الذي يليه حتى نهاية 

 القصيدة.
ومن ينعم النظر فيما تم ذكره يالحظ أن الِقران يسهم بنصيب وافر في كل وظيفة من 

 الوظائف المذكورة سابقًا، وهي: الترابط، والوحدة، والسبك.
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هذه الفكرة األخيرة فإنه يمكن القول بأن مفهوم الِقران قابل ألن يشمل  وانطالقًا من
 ثالثة المعاني السابقة في آن معًا.

وفي ختام هذه الخالصة يرجو الباحثان أن  ينوها إلى أن البحث على هذه الصورة ال 
يمثل كلمة الفصل في الموضوع، وأن بإمكان اآلخرين أن يضيفوا إلى هذا العمل ما 

 م ذلك.وسعه
 واهلل الموفق
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 إربد للبحوث والدراسات
 

 متخصصة مجلة علمية محّكمة
 في جامعة إربد األهلية  والدراسات العليا تصدر عن عمادة البحث العلمي

 

، وتنشر المجلة أو أكثرا  يضم عددين مجلدا  واحدا  سنوي   إربد للبحوث والدراساتُتْصدُر مجلة 
والعلوم االقتصادية واإلدارية، والعلوم التربوية،  ،البحوث العلمية األصيلة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 . كما تنشر المراجعات العلمية والتحقيقات والتعليقات والمقاالت العلمية المختصرةوعلوم الشريعة والقانون
 .في تلك المجاالت

 قواعد النشر في المجلة
 

يجب أن تتوافر في البحث المقدم للنشر شروط البحث العلمي من حيث الجدة واإلحاطة   -1
ً  بإحدى اللغتين العربية واالست عدد واإلنجليزية. ويجب أال يزيد أقصاء والتوثيق، وأن يكون مكتوبا 

، بما في ذلك األشكال والرسومات والمراجع والجداول ثالثين صفحة لىصفحات البحث ع
 والمالحق. 

يشترط في البحث أال  يكون قد نشر أو قد م للنشر في أية مجلة أخرى، وعلى الباحث أن يتعهد   -2
 ا  عند تقديمه البحث.بذلك خطي  

أو نشر ملخص  إربد للبحوث والدراساتال يجوز للباحث إعادة نشر بحثه المنشور مسبقا  في مجلة   -3
ر على نشره، وبموافقة خطية من رئيس عنه في أي وسيلة نشر أخرى إال  بعد مرور ستة أشه

 التحرير، على أن يشار إلى هذه الموافقة عند إعادة النشر.
تحتفظ المجلة بحقها في أن تحذف  أو تختزل  أو تعيد صياغة بعض الجمل لتتالءم مع أسلوبها   -4

 في النشر.
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لنفقات التي أنفقت على إذا استرد الباحث بحثه بعد إرساله إلى التحكيم فهو ملزم بدفع جميع ا  -5
 تحكيم البحث.

د مؤلف البحث المنشور بنسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه، باإلضافة إلى  خمس   -6 يزو 
 عشرة مستلة مجانية من بحثه.

باستعمال برنامج وورد مايكروسوفت   A4يطبع البحث بالحاسوب على وجه واحد من ورق بحجم   -7
للكتابة العربية، وتكون  14للكتابة اإلنجليزية و  12بحيث يكون البنط وحرف تايمز نيو رومان، 

سم.  ويجب أن يقدم الباحث   2.5المسافات مزدوجة بين األسطر، وتكون الهوامش بعرض  
 ثالث نسخ ورقية ونسخة إلكترونية واحدة )على قرص ممغنط أو        قرص مدمج(.

سب ورودها في البحث، وتزود بعناوين، وتطبع على أوراق ترقم الجداول واألشكال على التوالي ح - 8
وفي صفحات منفصلة، وترسم أو تطبع بالحبر األسود، وتوضع في  (tracing paper)شفافة 

 نهاية البحث.
 عند وروده  في النص ألول مرة. يمكن استخدام المختصرات  شريطة أن يكتب المصطلح كامال    - 9

 ،يكتب اسمه على البحث بل يكتب على ورقة منفصلة اسمه الكامليجب على الباحث أن ال   - 10
.  وذلك ليبقى وعنوانه مفصال   ،واسم المؤسسة التي يعمل فيها ،ورتبته العلمية ،ووظيفته الحالية

 من أجل التحكيم. االسم مجهوال  
على ، على الباحث أن يكتب ملخصين للبحث: أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة اإلنجليزية -11

سبع  لىتلي الملخص كلمات دالة ال تزيد عكلمة.  و   150 لىأال يزيد عدد كلمات الملخص ع
 تعر ف بنواحي البحث الرئيسة. 
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يجب على الباحث اتباع المنهج العلمي المستخدم في حقل البحث المعرفي واستعمال أحد  -12
(أو MLAالمراجع: أسلوب إم إل أي)األساليب التالية في االستشهاد في المتن والتوثيق في قائمة 

(في العلوم APA(في العلوم اإلنسانية، أو أسلوب أي بي أي)Chicagoأسلوب شيكاجو )
( AIP( في العلوم الطبيعية، أو أسلوب  أي آي بي )CSEاالجتماعية، أو أسلوب سي إس إي )

 في العلوم التطبيقية.  وهي  كلها متوافرة على اإلنترنت.
أما إذا كانت عربية فيوضع  ،عناوين الكتب والمجالت بالحرف المائل إن كانت أجنبيةيجب كتابة  - 13

 تحتها خط.
إذا استخدم الباحث مصادر ومراجع أجنبية وعربية فعليه أن يعد  قائمتين في ثبت المراجع، مبتدئا  -14

 بالمصادر والمراجع العربية.
 ة إلى:ترسل البحوث وجميع المراسالت المتعلقة بالمجل  -15

 

 والدراسات العليا عميد البحث العلمي
 ، األردن 21110، إربد  2600جامعة إربد األهلية ، ص.ب 

 224-225فرعي 7056682هاتف 
Email: ij@inu.edn.jo.



 IX 

 
 

 



 X 

 إربد للبحوث والدراسات
 مجلة علمّية محّكمة

 تصدر عن جامعة إربد األهلية

 قسيمـــة اشتــــراك
 : إربد للبحوث والدراسات مجلةأرجو قبول اشتراكي في 

 لمدة سنة واحدة ابتداء من: ...........................................................
 االسـم: .............................................................................

 ............................... العنوان: ..............................................
............................................................................ 
 قيمة االشتراك: ...................................................................... 

 حوالة بريدية   حوالة بنكية    شيك   طريقة الدفـع: 
 م: .............................  تاريخ:.....................................()رقــ

 )التوقيع: .............................. التاريخ:.....................................(
 داخل المملكة:-أ

 لألفــراد: خمسة دنانير أردنية.
 للمؤسسات: عشرة دنانير أردنية.

 كة:خارج الممل-ب
 لألفــراد: عشرة دنانير أو ما يعادلها.

 للمؤسسات: خمسة عشر دينارا  أو ما يعادلها.



 XI 

 
 

 



 XII 

 اتــــويـــالمحت
 

رقم  اسم الباحث عنوان البحث

 الصفحة

 إحسان الرباعي د. تجليات الفنون اإلسالمية في أعمال الفنان الجرافيكي والتشكيلي العربي المعاصر 

 

1 

 

 

 في مفهوم القِران قراءة جديدة 

 

 اللحام إيماند. 

 د.عطا موسى

29 

  2541 مخطوط رقم –دراسة تحليلية ألحد مخطوطات الجنيزة في القاهرة 

 

 محمود العمرات د.

 أمجد طالفحةد.

 محمد القرعة د.
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 خطاُب أََرِق الُحريِّة بين المنطوق اللفظي والملفوظ النفسي: معلقة عنترة نموذجا 

 

 86 ةسليم هياجن محمودد. 

  "الفكر الصوتي عند ابن سنان الخفاجي في كتابه "سر الفصاحة 

 فيهه ومدى تأثير سابقي

 

 123 محمود خريسات

 المصطلح النحوّي ومفهومه عند ابن رشد 

 )قراءة في كتاب "الضروري في صناعة النحو"(

 

 حمد محمد أبو دلوأ د.
 مجد عيسى طالفحةأ .د
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 ق في اللغة العربية: دراسة لسانيةالزمن المطل 

 

 208 ةمحمد حسن قوقز د. 
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