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 ، بحمدهسبحان هللا و 

 ، عدد خلقه

 ، ورضا نفسه

 ، وزنة عرشه

 ومداد كلماته.
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 دمةــمق
 

 قواعد النشر في مجلة )الزيتونة(

 اللغة العربية وآدابها
 
ً

 تعريف باملجلة:  -أوال

عن املجلس  مجلة دورية نصف سنوية محكمة تصدر  (الزيتونةمجلة ) -
 العلمي في مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداع.

، باللغتين وآدابهابنشر البحوث األصلية في اللغة العربية تهتم املجلة  -
 نشر من قبل.ي  ي لم ذالعربية واإلنجليزية من نتاج الباحثين، ال

 تعبر املواد املنشورة في املجلة عن آراء مؤلفيها. -

 
ً
 تعليمات للباحثين:  -ثانيا

 تها.  أن يتسم البحث باألصالة والقيمة العلمية واملعرفية وبسالمة اللغة ودق .1
أال يكون البحث جزًءا من بحث سابق منشور، وأن يقدم الباحث إقراًرا  .2

 للنشر بمجلة أخرى.  
ً
 خطًيا بأال يكون البحث منشوًرا أو مرسال

 من رسالة علمية، يتم إرفاق نسخة إلكترونية  .3
ً
في حال كان البحث مستال

األولى ، مع اإلشارة لذلك في الصفحة CDمن الرسالة العلمية على إسطوانة
 من البحث. 

( صفحة بما في ذلك األشكال 40أال تزيد عدد صفحات البحث على) .4
 والرسوم والجداول والصور واملراجع.

ذكر اسم الباحث أو أّي إشارة له في متن البحث، وذلك لضمان سرية  .5 أال ي 
 عملية التحكيم.  

أن يقوم الباحث بتعبئة طلب النشر املوجود على الصفحة االلكترونية  .6
 وأن يلتزم بالدقة التامة في تعبئته.   للمؤسسة،
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أن يتضمن البحث ملخصين؛أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة  .7
( كلمة، مع ضرورة كتابة 200اإلنجليزية، على أال يتجاوز امللخص مائتي )

عنوان البحث باللغة االنجليزية، وأال تكون الترجمة حرفية للملخص 
 والعنوان.

 البحث:تنسيق  -اثالث

 ( سم.  21*29( بأبعاد )A4الورق: من حجم ) -

 سم للجانبين األيمن واأليسر.   4سم لألعلى واألسفل، و 5الهوامش:  -

 املسافة بين األسطر: مفردة.  -

( كما Windows( تحت نظام تشغيل )2007wordالخطوط: من برنامج وورد ) -
 يلي:

  :اللغة العربيةSimplified Arabic ق للعنوان غام، 14، حجم الخط
عادي لباقي النصوص والجداول  12غامق للعناوين الفرعية، 13الرئيس، 

 وترقيم الصفحات.  

 
ً
 طريقة التوثيق: -رابعا

 املصادر واملراجع: - أ
عند ورود آية قرآنية يذكر ما يليها في املتن: اسم السورة، رقم اآلية. مثال  -

 كريم.  ( وتكتب اآلية مشكولة كما في نص القرآن ال2)األعراف:
الحديث النبوي الشريف: يشار إليه في املتن فقط باسم الكتاب يتبعه فراغ، فرقم  -

الجزء تتبعه شرطة مائلة فرقم الصفحة يتبعه نقطتان ثم رقم الحديث إن 
 .234:53/1))صحيح البخاري  :وجد

 ،يعامل )ديوان الشعر والرواية( عند التكرار في املتن معاملة الحديث الشريف -
 ( 1/35ل: )ديوان املتنبيمثا

 ويذكر املرجع في الهوامش في نهاية الصفحة بحسب  -
ً
ما عدا ما سبق يعطى رقما

، ورقم الصفحة بين قوسين مثال: اسم الكتابالتالي: اسم الشهرة للمؤلف، و 
 .(2017األدب العربي بين عصرين  اململوكي والعثماني، ) ،أبو علي

 في نهاية البحث على النحو اآلتي:يتم ترتيب قائمة املصادر واملر  -
ً
 اجع هجائيا
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اسم الشهرة للمؤلف؛ االسم األول، تاريخ النشر بين قوسين، نقطتان، اسم 
الكتاب، عدد األجزاء، ذكر اسم املحقق أو املترجم، الطبعة أو رقمها، دار 

 النشر، مكان النشر، الجزء.  
،  ن عصرين: اململوكي والعثمانياألدب العربي بي(: 2017) نبيل خالد، أبو عليمثال: 

 .  غزة، مؤسسة إحياء التراث وتنمية اإلبداع
اسم املقال، اسم  ،املقاالت: اسم الشهرة لكاتب املقال؛ االسم األول، السنة - ب

اسم  غميقالدورية، العدد، دار النشر، مكان النشر، رقم الصفحة مع ضرورة ت
 الدورية. 

لم األصوات الكوستيكي، مجلة النجاح ع ،(1989) ،مثال: النوري؛ محمد جواد
 . 190-157جامعة النجاح الوطنية، نابلس، العدد الرابع، ص  لألبحاث،

عرف به كما يأتي، مع ضرورة  -ج  كالشبكة العاملية ي 
ً
 الكترونيا

ً
إذا كان املرجع مصدرا

 :وضع تاريخ زيارة املوقع

 ثم الرابط بين  ،ملوقعثم اسم ا ،ثم اسم املقال ،االسم األول  ؛يذكر اسم الشهرة
 وتاريخ الزيارة. ،قوسين

 إجراءات النشر:

يقدم املؤلف من داخل الوطن وخارجه نموذًجا لطلب النشر في مجلة  -
 بثالث نسخ ورقية للبحث ونسخة الكترونية على الزيتونة)

ً
باإلضافة  CD( مصحوبا

 إلى اإليصال املالي الخاص برسوم التحكيم على العنوان التالي: 
الطابق  -(86 /4) – (kبلوك ) – النصيرات – ة إحياء التراث وتنمية اإلبداعمؤسس

 األول.
 kghonem@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 00972598 915715: جوال       2557747009728هاتف:   

 .  املؤسسة$ رسوم تحكيم في 50يقوم الباحث بدفع مبلغ  -

ه هيئة التحرير لتقرير أهلية تخضع جميع البحوث املرسلة لفحص أولي تقوم ب -
 البحث للتحكيم، ويحق لها أن تعتذر عن قبول البحث مع بيان األسباب.

بعد الفحص األولي وقبل فض البحث يتم إرجاع رسوم التحكيم في حال ر   -
 .التحكيم
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 إرسال البحث للتحكيم النهائي، أو في حالة طلبال تتم إعادة الرسوم في حالة   -
 .  الباحث سحب البحث

تخضع األعمال املقدمة للتحكيم، ويخطر صاحب العمل بقبوله أو بمالحظات  -
 التحكيم، وال ترد األعمال غير املقبولة إلى أصحابها، دون بيان األسباب.

هدى الباحث نسخة من مجلة ال - عند  ة التي تشتمل على بحثه املنشور زيتوني 
 . صدورها

(، لتراث وتنمية اإلبداعمؤسسة إحياء اجميع حقوق الطبع محفوظة للناشر ) -
 وعند قبول البحث للنشر يتم تحويل ملكية النشر من املؤلف إلى املجلة.  

يخضع ترتيب املواد عند النشر العتبارات فنية ال عالقة لها بمكانة الباحث أو  -
 قيمة العمل. 

إن االلتزام بهذه التعليمات يعني سرعة اإلنجاز وتحقيق املصلحة للباحث، علًما  -
 إلخالل بها يعني تأخير البحث لحين اكتمال املطلوب.  بأن ا

 وهللا ولي التوفيق،،، 
 هيئة التحرير
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 مصطلح المدارس الّنحوية بين الّنفي واإلثبات 
 

 َمَلْك ُمَحمَّْد َحَسْن ِإْسماِعيل
 "أستاذ مساعد بجامعة البلقاء التطبيقية"

 
 الملخص

بددين الّنفددي واإلثبددات  و ددد هذدد   ّن اددلا يدددرس اددلا البحددح مصددطلح  المدددارس الّنحويددة    
 المصطلح حديح ، بسه الباحثون العرب عن المستذر ين، واتجهوا إزاءه ثالثة اتجااات: 

االتجدداه الول: ارتهدداه و زره وَنَصددره  و ر أ حيدده  صددحابه مرادحدداا للمددلاب  و الجماعددة  و 
للمصدطلح، وادو الحدد الدل  الطائفة  العلمّية، وحاول بعض  صدحاب ادلا االتجداه تمدديّ حدّد 

 اعتمده المستذر ون  يهاا. 
االتجدداه الثّدداني:  نهددر اددلا المصددطلح إنهدداراا تامدداا، ور أ حيدده مصددطلحاا هريبدداا دخدديالا، اتخددله 
مناصدددروه تهدددهو للمهدددور بممهدددر المعاصدددرو، والنددده  عدددن الجمدددود، حهدددالا عدددن  ن مصدددطلح 

رطه اختال  الصول والفدرو  بدين ذ -حي نمر  صحاب الا االتجاه –المدرسة  و المدارس 
المدددارس، واددلا المددر هيددر متحمدد  حددي الخددال  البصددر  والهددوحي، لّندده خددال  مبنددّي علدد  

 الفرو  ال الصول، و د يخال  البصر  البصر ، والهوحي الهوحي. 
االتجاه الثالح: يرحض الّتمسيّ الجغراحدي، ويدرأ  ن الصدحَّ  ن يمدال: نحداو بصدريون، ونحداو 

ن، ونحاو بغداديون، لّن البلد الواحد يهدّ نحداو مدن لو  اتجاادات متعدددو، و صدحاب هوحيو
ادددلا االتجددداه ر وا ادددلا الدددر   علمددداا بدددهن مصدددطلحي مدرسدددة  و مدددلاب يجريدددان حدددي ثنايدددا 

 مصنفاتهّ. 
وانته  البحح إلد   نَّ المدلاب حدين يطلد  يدلول إلد  الفهدرو، و مدا المدرسدة ح نهدا تدلول    

لناس، وعل  الا حالمدرسة  عّّ من الملاب، وال بهس من إطدال   حدداما علد  إل  الفهرو وا
اآلخر من بداب التدراد  و التوسدي حدي الداللدة، و دد اعتمدد المعجدّ الوسديط المدرسدة بمعند  

ن هان هربي المنذه -الملاب.      ومصطلح المدرسة  لهنده لديس  ول مصدطلح يددخل  -وا 
ذدهل خطدراا علد  اللغدة. وعليده حدال بدهَس مدن  بدوِل ادلا العربية من لغات  خرأ، ودخوله ال ي

 المصطلح مرادحاا للملاب  و االتجاه الّنحو  هما تمدّ. 
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و ّما اختال  البصر  والبصر ، والهوحي والهدوحي، حدال يعندي انتفداء وجدود مدرسدة نحوّيدة  و 
ّن ملاب نحوّ ، له خصائصه وطوابعده المختلفدة عدن خصدائص المدلاب اآلخدر وطوابعده، ل 

الا الخال  دليل الحيوية، و ية التفهير المتجددد المتطدور، ولنَّ ادلا الخدال  ال يمندي وجدود 
روابط حهرية ولغوية، تربط البصريين وتميزاّ عن الهوحيين وروابطهّ الفهرية واللغويدة، ولدو 
 لددّ تهددن اددله الددروابط موجددودو لمددا  ّلدد    بددو البرهددات النبددار   هتابدده  اإلنصددا  حددي مسددائل

 الخال  . 
 مدا اذدتراط  صدحاب اددلا االتجداه بدهن مصدطلح المدددارس ال يتحمد  إال إلا اختلفدت المدددارس 
 صوال وحروعاا حنمول: إنَّ الا التحديد تحديد هربي لسدنا ملدزمين بمبولده، و دد يعبدر عدن ر   

 حرد  و حئة، ولهنه ليس  اعدو  جمي عليها الّناس هاحة. 
ABSTRACT 

This is a research paper that focuses on studies that deny and prove 
syntactic schools. 

It shows that the term “syntactic schools” is a modern term that the 
Arabs took from the orientalists .In clarifying this, Arabs have three 
trends. 
The first trend supports the idea of having syntactic schools and that 
this term was created by the orientalists. 
The second trend denies this term and finds it a strange term not 
found in the Arabic syntax. 
The supporters of the third trend refuse the geographic division 
although they use the terms “school and doctrine”. 
The paper concludes that the term “syntactic schools “ is more 
comprehensive than the term “doctrine” and that the term “school” is 
of a western origin but it’s not the first term that enters that Arabic 
language from other languages .Its existence doesn’t  
Cause a danger to the Arabic language but the danger is in the 
destructive calls like the call for the adoption of the colloquial 
language and similar ideas. 



 

 -11- 

 
 الممدمة:

مصطلح المدارس الّنحوّية مصطلح حديث لم يرد عند المتقدمين وعّول      
عليه كثير من المحدثين،ولقد رأيت خالفًا عند الباحثين المحدثين في استخدام 
هذا المصطلح ،فمنهم من أثبته ، ومنهم من نفاه ، ومنهم من ذهب مذهبًا 

 معتداًل بين الفريقين .
و هذه المسألة  وأقوم بعرض اآلراء المختلفة بحيدة وقد رأيت أن أجل    

وموضوعية ،متخذة المنهج الوصفي الّتحليلي،في عرض هذه المسألة وتحليلها، 
فليس ثمة ما يدعو إلى إثارة هذه الزوبعة على مصطلح المدارس ألّن األلفاظ 
 والمصطلحات تتطور من زمان إلى زمان، فضاًل عن أّن العربّية ال تأبى دخول
مصطلحات جديدة كما أّن مفهوم المدرسة ال يعني بالضرورة التقيد بمفهوم واحد 
فالمصطلح الواحد قد يطلق ويراد به عدة معاٍن فالمسألة إذن أيسر مما يظن 

 بعض الباحثين.
 مصطلح المدارس الّنحوية بين الّنفي واإلثبات

من قبل، وقد مصطلح المدارس الّنحوية مصطلح حديث لم يألفه علماء العربية 
سار الباحثون المحدثون إزاَءه في ثالثة اتجاهات: اتجاه مناصر للمصطلح مؤيد 
له، واتجاه ثان معارٌض منكر، واتجاه ثالث يرى أن األصح أن يقال: نحاة 
بصريون، ونحاة كوفيون، ونحاة بغداديون، وينطلق أصحاب هذا االتجاه من 

حث لالتجاهات الثالثة واقفين رفض التقسيم الجغرافي. وسنعرض في هذا الب
على أبرز أعالمها من غير قصٍد لالستقصاء التّام، ألّن من العسير استقصاء 

 من قالوا بالمصطلح بعد شيوعه وانتشاره. 
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 المدرسة لغةا واصطالحاا: 
تدور معاني "درس" مما له صلة بعنوان: البحث عن القراءة والحفظ والتتعلم. جتاء 

ساًتتت أي ذللتتته فتتي لستتان العتترب: "َدرستت ت أي تعّلمتتت... وَدرستتتك الكتتتاب أددرسكتته َدرد
 (1)بكثرة القراءة، حتى َخفَّ حفظه.. وَدرستك السورة أي حفظتها".

وواضح أنَّ لفظ المدرسة لم يرد بمعنى المكان الذي يتلقى فيته الطلبتة  العلتم، ولتم 
التتتتي يلتقتتتي  يتتترد كتتتذلى بمعنتتتى مجموعتتتة المفتتتاهيم الفكريتتتة أو اللغويتتتة أو الفقهيتتتة،

تددراس وهتو "البيتت  عليها فريق متن الّنتاس ويؤمنتون بهتا، غيتر أنتي وقفتت علتى المه
 (2)الذي يكددَرس فيه القرآن، وكذلى مدارس اليهود".

تتَدر س الرجتتل الكثيتتر التتدرس، أي التتتالوة  -كمحتتد ث -ووقتتف فتتي تتتاو العتتروس: "المك
 (3)بالكتابة، ومنه مدرس المدرسة... وجمف مدرسة مدارس". 

ووقتتتتف فتتتتي المعجتتتتم الوستتتتيط معنيتتتتان للمدرستتتتة: أحتتتتدهما مكتتتتان التتتتدرس والتعلتتتتيم، 
"يقال" هو من مدرسة فتالن: علتى رأيته  (4)وثانيهما المذهب، والمعنى الثاني مولد.

 (5)ومذهبه. و. مدارس".

                                                           
طبعة مصورة  ،المؤسسة المصرية العامة للتأليف واألنباء والنشر مصر،عرب،لسان الابن منظور،  (1)

 .7/382عن طبعة بوالق، ، 
، الماموس المحيط، وانظر مجد الدين محمد بن يعقوب، 7/382 لسان العرب،ابن منظور،  (2)

 .2/222م،1952-هت  1371مصر،مطبعة مصطفى البابي الحلبي ،الطبعة الثانية ،  
 70-16/69، تحقيق محمود محمد الطناحي، تاج العروسمحمد مرتضى،  الزبيدي، (3)
 المعجّ الوسيط،إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار ، (4)

المعجّ العربي ، وانظر 1/279وأشرف على طبعه عبد السالم هارون، طهران، المكتبة العلمية، 
 .447تربية والثقافة والعلوم، ، المنظمة العربية للالساسي

 المعجّ الوسيط،إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار ، (5)
 .447، المعجّ العربي الساسي، وانظر 1/279
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وقد عرف التّاريخ اإلسالمي المدارس بالمعنى األول التذي ذكتره "المعجتم الوستيط" 
من المدارس النظامية في بغداد وغيرها، ومدارس مصر وبالد  وآية ذلى ما عرف

  (6)الشام، وهي مدارس يقصدها  طلبة العلم ويدرسون فيها العلوم المختلفة.
 اتجااات الباحثين إزاء مصطلح المدارس:

 االتجاه الول:
وهو االتجاه الذي ناصر مصطلح المدرستة والمتدارس، ويعتدأل األستتاذ أحمتد أمتين  

لتتوا علتتى هتتذا المصتتطلح فتتي كتابتته "ضتتحى متتن أوا تت ل البتتاحثين العتترب التتذين عوَّ
اإلستتالم"، ففتتي تضتتاعيف هتتذا الكتتتاب نقتتف علتتى عنتتوان "مدرستتتا البصتترة والكوفتتة 

ويقول في موضف ثاٍن: "ومن هتذا يتضتح أنَّ مدرستة البصترة  (1)في اللغة والنحو".
جعفتتر الرؤاستتي، فكتتان ظلَّتتت قا متتة وحتتدها فتتي الّنحتتو ومتتا إليتته، إلتتى أن جتتاء أبتتو 

وقال في  (2)أوَّل من ألف في الّنحو من الكوفيين، وأوَّل من أسس مدرسة الكوفة" 
موضتف ثالتث "أنشتأ الرؤاستي مدرستة الكوفتة فتي الّنحتو ووضتف فيته كتابتًا لتم يصتتل 
إلينتتتا، وقتتتالوا: إنَّ الخليتتتل اطلتتتف عليتتته وانتفتتتف بتتته، وبتتتدأت متتتن ذلتتتى الحتتتين مدرستتتة 

 (3)البصرة". الكوفة تناظر مدرسة
ولتتم يقتصتتتر إطتتتالق مصتتتطلح المتتتدارس عنتتتد األستتتتاذ أحمتتتد أمتتتين علتتتى المتتتذاهب 
الّنحوية، بل تخطاه إلى إطالق هذا المصطلح على المذاهب الفقهية أيضتًا، فثمتة 
مدرستتتة الحتتتديث ويمثلهتتتا "مالتتتى بتتتن أنتتتس" وأتباعتتته، ومدرستتتة التتترأي ويمثلهتتتا "أبتتتو 

                                                           
االردن، دار الفكتتر للنشتتر -،عمتتانالمدددارس النحويددة،  سددطورو ووا دديانظتتر: الستتامرا ي، إبتتراهيم،   (6)

،عمتان،دار المدرسة النحويدة حدي مصدر والذداّ، وانظر مكرم عبد العال، سالم، 139 والتوزيف، ص
 وما بعدها. 29م،  ص 1980هت،  1400الشروق، الطبعة األولى ، 

 2/283مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الخامسة،  ،،مصرهح  اإلسالّ أمين أحمد،  (1)
 2/285نفسه،  (2)
 2/294نفسه،  (3)
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سة الحديث الحجازيون وخاصتة المتدنيين، حنيفة" وأتباعه. قال "ويحمل أعالم مدر 
وعلتتتى رأستتتهم مالتتتى بتتتن أنتتتس وتالميتتتذه، ويحمتتتلك أعتتتالم مدرستتتة التتترأي العراقيتتتون، 

 (4)وخاصة الكوفيين، وعلى رأسهم أبو حنيفة النعمان".
، ومالتتتى (5)وعقتتتد األستتتتاذ "أحمتتتد أمتتتين" حتتتديثًا مطتتتواًّل عتتتن أبتتتي حنيفتتتة ومدرستتتته

 (8)، وأحمد بن حنبل ومدرسته.(7)، والشافعي ومدرسته(6)ومدرسته
ويظهتتتر لتتتتي أنَّ المستشتتتترقين قتتتد ستتتتبقوا األستتتتتاذ "أحمتتتتد أمتتتين" فتتتتي استتتتتخدام هتتتتذا 
المصتتتطلح، ففتتتي "تتتتاريخ األدب العربتتتي" لتتتت "كتتتارل بروكلمتتتان" حتتتديث عتتتن مدرستتتة 

  (11)، ومدرسة بغداد ورجالها.(10)، ومدرسة الكوفة ورجالها(9)البصرة ورجالها
فتتتي إطتتتالق مصتتتطلح مدرستتتة علتتتى متتتا َضتتتّمه كتابتتته متتتن  ولتتتم يقتصتتتر بروكلمتتتان

 عناوين، بل َتعّداه إلى ما يشيف في ثنايا كتابه يقول:
"وقد قسم علماء العربية مذاهب النحاة إلى ثالث مدارس، البصتريون، والكوفيتون، 

 (12)ومن مزجوا المذهبين من أهل بغداد".
 

                                                           
 2/151،   اإلسالّهحأمين أحمد،  (4)
 206-2/176نفسه،  (5)
 218-2/206نفسه،  (6)
 234-2/218نفسه،  (7)
 242-2/234نفسه،  (8)
القاهرة،  دار  -، ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار ، مصرتاريخ الدب العربيبروكلمان،كارل،  (9)

 195-2/123 1968المعارف، الطبعة الثانية، 
 220-2/196نفسه،  (10)
 255-2/221فسه، ن (11)
 125-2/124، تاريخ الدب العربيبروكلمان، كارل،  (12)
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خيتترًا فتتي مدرستتة البصتترة ويقتتول فتتي موضتتٍف ثتتاٍن: "وقتتد كتتان كثيتتر ممتتا ذكرنتتاهم أ
نزلتتوا ببغتتداد، التتتي أختتذت مدرستتتها النحويتتة تحتتاول التوفيتتق بتتين مدرستتتي البصتترة 

 (1)منذ القرن الرابف الهجري".
م(، علتتتى 1933وقتتتد ظهتتترت الطبعتتتة األولتتتى متتتن كتتتتاب "ضتتتحى اإلستتتالم" ستتتنة )

م( كمتتتا يقتتتول 1898حتتتين صتتتدرت الطبعتتتة األولتتتى متتتن كتتتتاب "بروكلمتتتان" ستتتنة )
 (2)"عبد الحليم النجار" مترجم الكتاب.الدكتور 

وأكتتتتد جولتتتتدزيهر الختتتتالف بتتتتين مدرستتتتتي البصتتتترة و الكوفتتتتة، وذهتتتتب التتتتى أنهمتتتتا 
مختلفتتتتتان فتتتتي المظهتتتتر والميتتتتول السياستتتتية ،ومتتتتن هنتتتتا يختلفتتتتان فتتتتي معالجتهمتتتتا 

وذهتتتب جولتتتدزيهر أيضتتتا التتتى أن الختتتالف "بتتتين المتتتدينتين فتتتي كتتتل  (3)للعلتتتوم"
رضتتتتة كا نتتتتة فتتتتي الفكتتتتر اللغتتتتوي ،وبخاصتتتتة القضتتتتايا المجتتتتاالت،لكّن معظتتتتم المعا

 (4)النحوية حيث تختلفان في القياس والميل إلى الرواية عند الكوفيين"
وأقتتر المستشتترق الفرنستتي بالشتتير بتتالخالف بتتين المدرستتتين ،وأن هتتذا الختتالف ال 
يرجتتف التتى زمتتان التأستتيس ،ولكنتته راجتتف إلتتى نهايتتة القتترن الثالتتث الهجري)التاستتف 

إلتتتى عتتتداوات شخصتتتية بتتتين -فتتتي نظتتتر بالشتتتير–ي (ويعتتتود هتتتذا الختتتالف المتتتيالد
.ويقتترر أيضتتا :"أّن االتجتتاهين تطتتورا وتوستتعا حتتتى وصتتال إلتتى (5)المبتترد وثعلتتب "

ختتالف بتتين البصتتريين والكتتوفيين، فالبصتتريون يحتتاولون إدختتال قواعتتد ثابتتتة مثتتل 

                                                           
 .2/221، وانظر 2/195، تاريخ الدب العربيبروكلمان، كارل،  (1)
 1/2، تاريخ الدب العربينفسه، بروكلمان، كارل،  (2)
ن ،دار االرد–،عمان  المستذر ون والتراح النحو  العربيجدامي ،عبد المنعم السيد أحمد ،  (3)

 252م ص 2016-1437للنشر والتوزيف ،الطبعة األولى ، المعرفةكنوز 
 273، وانظر ص 252نفسه، ص (4)
 275،و ص 252انظر نفسه ص  (5)
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ا الكوفيتون فهتم الفقهاء الذين يستنبطون أحكامهم من خالل الّنحو إلى القيتاس ،أمت
 .(6)في المقابل يفسحون المجال لالستعمال وللشاذ"

وعتتتتّول علتتتتى هتتتتذا المصتتتتطلح يوهتتتتان فتتتتى فتتتتي كتابه"العربيتتتتة دراستتتتات فتتتتي اللغتتتتة 
واللهجتتتات واألستتتاليب" وقتتتد ظهتتترت الطبعتتتة األولتتتى متتتن هتتتذا الكتتتتاب فتتتي مصتتتر 

م.وصتتتف فتتتى اليزيتتتدي متتتؤدب 1951،ترجمتتتة التتتدكتور عبتتتد الحلتتتيم النجتتتار ستتتنة 
 .(7)أمون "بأّنه شديد العصبية لمدرسة البصرة "الم

ويبتدو أن مصتطلح مدرستة لتيس خاصتا بالمتذهب النحتوي ، لكنته يجتري علتى كتل 
منظومتتة متتن المفتتاهيم الفكريتتة أو اللغويتتة أو الفقهيتتة التتتي يلتقتتي عليهتتا طا فتتة متتن 

 (8) الناس ،فقد وقف في كتاب فى: مدرسة االعتزال.
وانتتته "المستشتتترقون والتتتتراث النحتتتوي العربتتتي م صتتتدر كتتتتاب عن2016وفتتتي ستتتنة 

"للدكتور عبد المنعم السيد أحمد جدامي.يقف الكتتاب فتي أربعتة  فصتول :خصتص 
الفصتتل األول لفرضتتية المستشتترق مايكتتل كتتارتر فتتي أصتتالة النحتتو العربتتي، ونقتتد 
فرضية تأثر النحو العربي بالنحو اليوناني .وخصص الفصل الثاني :للمستشرقين 

لنحتتتوي قبتتتل ستتتيبويه ،وخصتتتص الفصتتتل الثالتتتث : للمستشتتترقين ومكانتتتة والتفكيتتتر ا
ستتتيبويه فتتتي علتتتم اللغتتتة الحديث،وخصتتتص الفصتتتل الرابتتتف للمستشتتترقين والختتتالف 
النحتتتتوي فتتتتي التتتتتراث العربتتتتي . وفصتتتتول الكتتتتتاب كلهتتتتا اتكتتتتأ فيهتتتتا المؤلتتتتف علتتتتى 
مستشتترقين محتتتدثين فتتتي األعتتتّم األغلتتتب متتتن مثتتل مايكتتتل كتتتارتر التتتذي نتتتال درجتتتة 

م ،ومتتن مثتتل رافتتي طلمتتن ،وبلجتتيج، و 1968وراه متتن جامعتتة اكستتفورد ستتنة التتدكت

                                                           
 253نفسه، ص  (6)
، ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار  العربية دراسات حي اللغة واللهجات والساليبفى ، يوهان ،  (7)

 141،و ص92،وانظر وقوع المصطلح ص 87،ص 2006ة ،، الدار المصرية السعودي
 131نفسه، ص (8)
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ديفينيه،وأوينز ، ورادولف ما تسوخ ،وفرسيتج. ولم ينل المستشرقون المتقدمون ااّل 
 حظا يسيرا من الذكر من مثل جولدزيهر ،وبالشير .

والكتتتتاب عتتترض وتحليتتتل لمقتتتوالت هتتتؤالء المحتتتدثين متتتن المستشتتترقين متتتن ختتتالل 
و أبحتتاثهم التتتي صتتدرت فتتي العقتتود الستتابف والثتتامن والتاستتف والعاشتتر متتن كتتتبهم أ

القتترن الماضتتي . وفتتي الفصتتول األولتتى متتن الكتتتاب عتتّول المؤلتتف علتتى أطروحتتة 
التتتدكتوراه لمايكتتتل كتتتارتر وعلتتتى أبحاثتتته التتتتي صتتتدرت متتتن بعتتتد،كما أبتتتدى المؤلتتتف 

تصتتتوره إعجابتتته بهتتتذا المستشتتترق فتتتي غيتتتر ستتتياق، وظفتتتر الختتتالف النحتتتوي كمتتتا ي
المستشتتترقون بعنايتتتة ظتتتاهرة متتتن المؤلتتتف، فقتتتد عرضتتته ثتتتم حللتتته ،ثتتتم ستتتاق موقفتتته 
الخاص منه مف وقفة متأنية مف كتاب" اإلنصاف في مسا ل الختالف " وازن بتين 
مناهج البصريين والكوفيين ،ووازن بين كتتب مجتاز القتران ألبتي عبيتدة ، ومعتاني 

 القرآن لألخفش ،ومعاني القرآن للفّراء.
 . (1)قف المؤلف في تكرار كثير للرأي الواحد للباحث الواحدوقد و 

ولست بصدد عرض مادة الكتاب ،أو تحليل له ،أو تقويم له ،ألّن ما يعنينتي منته 
موقف المستشرقين من المدارس النحويتة ، وموقتف المؤلتف  -على وجه التحديد–

 نفسه.
جتود المتدارس النحويتة قرر المؤلف أن المستشرقين افترقتوا فترقتين : فرقتة أقترت بو 

، وفرقتتة أنكتترت وجودهتتا .فمتتن الفرقتتة األولتتى :جولتتدزيهر ، وبالشتتير اللتتذين ستتبق 

                                                           
و رافي 255،256،257،317انظر ما ساقه عن فرستيج بشأن المدارس النحوية الصفحات  (1)

، 297، 239، 238، 236، ورادولف ما تسوخ الصفحات 270، 265،267طلمون الصفحات 
 وغيرهم. 345، 317
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ذكرهمتتتا ، والمستشتتترق الفرنستتتي جيتتترار تروبتتتو ، ومايكتتتل كتتتارتر ،وبلجتتتيج، ورافتتتي 
 .(2)طلمون ،وديفينيه

ومتن الفرقتة الثانيتة :المستشترق األلمتاني فايتتل ،وهتو إمتام المنكترين لوجتود متتدارس 
من صنف النحاة المتتأخرين فتي  -في نظره–وية ،ألن مسا ل الخالف  النحوّي نح

 .(3)القرن الرابف الهجري كالمبرد ، وابن السراو
واقتفتتى آثتتار فايتتل فاليتتش التتذي قتترر "أّن اإلشتتارات الموجتتودة حتتول وجتتود متتدارس 

. " ومضتتتى فتتتي (4)نحويتتة ،متتتا هتتي إاّل أفكتتتار مصتتتنوعة فتتي القتتترن الرابتتتف الهجتتري
.، ومتن المنكترين كتذلى لوجتود متدارس نحويتة بتواز وجيتوم (5)يق نفسه أوينتز الطر 

وكولتتو غلتتي التتذين يتترون "أن موضتتوع التعتتارض بتتين المدرستتتين كتتان مخترعتتا ال 
أصتتتل لتتته ،وأنتتته كتتتان نوعتتتا متتتن المنافستتتة بتتتين المبتتترد زعتتتيم البصتتتريين ، ونظيتتتره 

فتتتتي نستتتتق متتتتنظم ،  . "ويشتتتتيرون إلتتتتى أّن اآلراء البصتتتترية تبتتتتدو(1)الكتتتتوفي ثعلتتتتب" 
وعلتتتى العكتتتس متتتن ذلتتتى اآلراء الكوفيتتتتة التتتتي تبتتتدو كمجموعتتتة عشتتتوا ية يصتتتتعب 
وضتتتعها فتتتي سلستتتلة متناستتتقة ،ويؤكتتتدون علتتتى أّن متتتن الضتتتروري  ادراى أنّ هتتتذه 

.  .ويقتفتي رادولتف متا (2)اآلراء ال عالقة لها بأيتة مدرستة كتان لهتا وجتود تتاريخي"
ستا ل الختالف والحتديث عتن المتدارس هتو تسوخ آثار فايل أيضًا حين يقرر أّن "م

.." أمتتتا موقتتتف المؤلتتتف التتتدكتور عبتتتد المتتتنعم (3) ظتتتاهرة أدبيتتتة ظهتتترت بعتتتد المبتتترد
                                                           

، 265و ص 257-254ص  مستذر ون والتراح النحو  العربيالانظر جذامي عبد المنعم ،  (2)
267 ،270-271 

 235نفسه، ص  (3)
 346ص  ، المستذر ون والتراح النحو  العربيجدامي ، عبد المنعم  (4)
 346نفسه ص انظر   (5)
 251نفسه،  (1)
 251نفسه،  (2)
 .236،238،239،317،345،349، وانظر أيضا الصفحات 297نفسه،  (3)
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جدامي فهو رافض للمدارس الّنحوية  وسنعرض له بشيء من التّفصيل في سياق 
 الحديث عن الذين أنكروا هذا المصطلح من الباحثين  العرب .

عتتترب التتتذين أقتتتروا بوجتتتود متتتدارس نحويتتتة بعتتتد ونواصتتتل الحتتتديث عتتتن البتتتاحثين ال
 األستاذ أحمد أمين 

م( صتتتدر كتتتتاب "ستتتيبويه إمتتتام الّنحتتتاة" لألستتتتاذ "علتتتي الّنجتتتدي 1953ففتتتي ستتتنة )
ناصف" كمتا يظهتر متن التتاريخ التذي ذيتل بته المؤلتف مقدمتته، فقتد أعلتن األستتاذ 

نتتاظرة "علتي الّنجتدي" ناصتتف عتن قبولتته لهتذا المصتطلح فتتي ستياق حديثتته عتن الم
التتتي وقعتتت بتتين ستتيبويه والكستتا ي، يقتتول: "فتتال أعلتتم أنَّ منتتاظرة ظفتترت بمثتتل متتا 
ظفترت هتتي بتته متتن ذلتى، لقتتد أكثتتروا فيهتتا الختالف، وأطتتالوا عنهتتا الحتتديث، وجتتّدوا 
فتتي تخريجهتتا واالحتجتتاو لهتتا، وأبتتوا إال أن يتتدعوا فيهتتا آثتتار العصتتبية للمدرستتتين، 

 . (4)جدل المستمر على تعاقب األجيال".ويجعلوها ميدانًا آخر من ميادين ال
ويقتول أيضتتا: "إنهتم لتتم يروهتا منتتاظرة عتالم لعتتالم وكفتى، ولكتتنهم اعتبروهتا منتتاظرة 
بين مدرسة البصرة ممثلة في فتاها سيبويه، ومدرسة الكوفتة فتي شتيخها الكستا ي، 
واعتبتتروا النصتتر فيهتتا نصتترًا إلحتتدى المدرستتتين علتتى األختترى، يكستتبها فختترًا تتتدل 

. ففتتي هتتذه المنتتاظرة يقتترر األستتتاذ "علتتي النجتتدي" أن (5)، وفضتتاًل تحمتتد عليتته".بتته
سيبويه برز وحده "وبرز له الكسا ي فتي جمتف متن شتيعته وحوارييته، ولتو أنَّ أهتل 

 (6)البصرة أرادوها مبارزة علمية بين المدرستين، لصحب بعضهم سيبويه فيها".
ة من كتاب "مدرسة الكوفة، م( صدرت الطبعة الثاني1958 -هت1377وفي سنة )

ومنهجهتتا فتتي دراستتة اللغتتة والنحتتو" للتتدكتور "مهتتدي المخزومتتي" وقتتد تولتتت شتتركة 
مصتتطفى البتتابي الحلبتتي نشتتره، وقتتد قتتّدم للكتتتاب األستتتاذ "مصتتطفى الستتقا"، وأعلتتن 

                                                           
 101م ص1953،الفجالة،مكتبة نهضة مصر ،سيبويه اماّ النحاوصف،علي النجدي،نا (4)
 101نفسه، ص  (5)
 101نفسه،  (6)
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فتتي تقديمتته أن هتتذا الكتتتاب كتتان قتتد نتتال عليتته صتتاحبه درجتتة التتدكتوراه، وفتتي ستتنة 
م( 1955 -هتتت 1374ألولتتى متتن هتتذا الكتتتاب ستتنة )م( صتتدرت الطبعتتة ا1955)

فتتتتي بغتتتتداد، وبهتتتتذا البيتتتتان والتحقيتتتتق، يتبتتتتين لنتتتتا أن المستشتتتترقين أّول متتتتن أدختتتتل 
المصتتطلح فتتي التتدرس الّنحتتوي، كمتتا أن األستتتاذ "أحمتتد أمتتين" أول متتن أدخلتته متتن 
البتتاحثين، وتتتاله األستتتاذ "علتتي الّنجتتدي ناصتتف" خالفتتًا للدكتوره"خديجتتة الحتتديثي" 

تي ذهبت في كتابها "المدارس الّنحوية" إلى أّن الدكتور "مهتدي المخزومتي" أول ال
من تبنى هذه التسمية، َفَسمَّى أحد كتبه "مدرستة الكوفتة ومنهجهتا فتي دراستة اللغتة 

 (1)والنحو".
ويحدد الدكتور "مهدي المخزومي" مفهوم المدرسة فتي ستياق حديثته عتن الكستا ي 

ه وأستتاليب دراستتته مدرستتة لهتتا خصا صتتها ومميزاتهتتا، فيقتتول: "إنَّ الكستتا ي بمنهجتت
فليستتتت المدرستتتة إال أستتتتاذًا متتتؤثرًا وتالميتتتذ متتتتأثرين، وقتتتد اجتمعتتتوا علتتتى تحقيتتتق 

 (2)غرض موحد، ونهجوا للوصول إليه منهجًا جديدًا".
وتال الدكتور "عبد الفتاح شلبي" الدكتور "مهدي المخزومتي" َفَعتوَّل علتى مصتطلح 

) أبو علي الفارستي حياتته ومكانتته بتين أ متة العترب، وآثتاره فتي المدرسة في كتابه
م( وهتتو الرستتالة التتتي 1958 -هتتت1377القتتراءات والنحتتو(. والكتتتاب صتتدر ستتنة )

م(. ومتتن األمثلتتتة علتتتى تعويلتتته 1957نتتال عليهتتتا صتتتاحبها درجتتة التتتدكتوراه ستتتنة )
رة يعنتتي مدرستتتي البصتت –علتتى هتتذا المصتتطلح الجديتتد قولتته: "وكتتان لكتتل مدرستتة 

                                                           
 -هت1422األردن، دار األمل، الطبعة الثانية  ، -، اربد المدارس النحويةالحديثي، خديجة،  (1)

 .13م، 2001
، ، مطبعة مصطفى البابي نحومدرسة الهوحة ومنهجها حي دراسة اللغة والالمخزومي، مهدي،  (2)

 .106م ص 1951-هت 1377الحلبي، الطبعة الثانية ،
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طتتابف ختتاص فتتي تنتتاول الدراستتات النحويتتة، ممتتا كتتان ستتببًا فتتي اشتتتداد  -والكوفتتة
 (3)التنافس بين المدرستين". 

وقوله: "وقد ظلّتت المدرستة البصترية تجتري علتى هتذا الستنن متن األختذ بتالمنطق، 
 (4)واستخدام القياس والتعليالت الفلسفية".

 (5)أواسط القرن الرابف". وقوله: "واحتفظت المدرسة البصرية بتعاليمها إلى
ويقول: "وقد احتفظت المدرستان بوجودهما المنفصل حتتى نهايتة القترن الثالتث أو 

 (6)وسط القرن الرابف، وحين ٍذ أصبحتا مختلطتين في المدرسة الجديدة في بغداد".
ذن فلتتتم تكتتتن هنتتتاى  مدرستتتة بغداديتتتة قا متتتة بنفستتتها لهتتتا  -فيمتتتا أرى –ويقتتتول: "وا 

متا فتي األمتر أنَّ رجتااًل خلطتوا بتين المدرستتين البصترية والكوفيتة، تعاليمها، غايتة 
ن كتانوا فتتي متتذهبهم األصتيل يميلتتون إلتتى  فترأوا رأيتتًا متن هتتذه ورأيتتًا متن األختترى، وا 

 (7)هذه أو يميلون إلى تلى، فيكونون بصريين أو كوفيين حسب".
ي ومتتف أنَّ هتتذا البحتتث معنتتي بتتدرس مصتتطلح مدرستتة أو متتدارس، وهتتو غيتتر معنتت

بتتتاريخ المتتدارس النحويتتة المتعتتددة أو المدرستتة الواحتتدة أو المدرستتتين، متتف أن هتتذا 
البحتتث كتتذلى، لكتتن وجتتدت حقتتًا واجبتتًا علتتيَّ أن أشتتير إلتتى شتتيء متتن االضتتطراب 
وقتتف فيتته التتدكتور "شتتلبي" فتتي النصتتين الستتابقين، حتتين أثبتتت وجتتود مدرستتة بغتتداد 

تعتتاليم خاصتتة بهتتا، وأنهتتا ال تعتتدو  تتتارة، ونفاهتتا تتتارة ثانيتتة، بحجتتة أنهتتا خاليتتة متتن
جملتتتة متتتن اآلراء اعتمتتتدها نحتتتاة بصتتتريون أو نحتتتاة كوفيتتتون. ال أرى رأي التتتدكتور 

                                                           
،  بو علي الفارسي حياته ومهانته بين  ئمة العربية و ثاره حي المراءات شلبي، عبد الفتاح  (3)

 .440هت ، ص 1377، الفجالة، مصر، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ، والنحو
 .444نفسه، ص  (4)
 .445نفسه، ص  (5)
 .445، ص  بو علي الفارسيشلبي، عبد الفتاح،  (6)
 .446نفسه، ص  (7)
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ن كتتان ممزوجتتا متتن  "شتتلبي" ألن متتن الستتنن الكونيتتة أن الحتتل الوستتط هتتو حتتل، وا 
حلتتين، وأن لونتتًا ثالثتتا يمكتتن أن يتشتتكل متتن لتتونين مختلفتتين، وقتتد أصتتاب التتدكتور 

 (1)وقوفه على ما تقدم من تناقض في كالم الدكتور "شلبي"."محمود حسني" في 
ونمضي إلى الدكتور "أحمد مكتي األنصتاري" التذي أقتّر هتذا المصتطلح فتي كتابته 
"أبتو زكريتا الفتّراء ومذهبته فتتي النحتو واللغتة" وهتذا الكتتتاب هتو رستالة المؤلتف التتتي 

كانتت فتي ستنة م( غيتر أن طباعتة الكتتاب 1960نال عليها درجة الدكتوراه سنة )
 م(. 1964)

صرَّح الدكتور "األنصاري" فتي ستياق حديثته عتن الفتّراء ومذهبته فتي النحتو بقولته: 
 (2)"إنَّ الفّراء كان المؤسس الحقيقي للمدرسة البغدادية".

متا هتي  -في رأينتا –ويحدد الدكتور "األنصاري" تعريف المدرسة بقوله: "المدرسة 
هتتا فتترد أو جماعتتة متتن النتتاس، ثتتم يعتنقهتتا إال اتجتتاه لتته خصتتا ص مميتتزة ينتتادي ب

  (3)آخرون".
، ويسوق (4)وينقل عن الدكتور "مهدي المخزومي" تعريفه للمدرسة، وقد سبق ذكره

عتتن "جوتولتتد فايتتل" حتتّد المدرستتة وهتتو: "االشتتتراى فتتي وجهتتة النظتتر التتذي يؤلتتتف 
 (5)الجبهة العلمية، ويربط العلماء بعضهم ببعض على رأي واحد".

، يعنتتي تعريفتته (6)التتدكتور "األنصتتاري" كبيتتر اختتتالف بتتين هتتذه التعتتاريفوال يتترى 
 وتعريف كل من "المخزومي" و"جوتولد فايل".

                                                           
، ، مؤسستة الرستالة، دار عمتار،  ، المدرسة البغدادية حي تاريخ النحو العربديانظر حسني، محمتود (1)

 .53-52م، ص 1986 -هت1407الطبعة األولى، 
، القاهرة، مطبوعات المجلس حو بو زهريا الفراء وملابه حي اللغة والناألنصاري، أحمد مكي،  (2)

 .352م ،ص 1964هت، 1384األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية ، ،
 .352، ص  بو زهريا الفراءاألنصاري، أحمد مكي،  (3)
 .8، 7انظر ما مضى، ص  (4)
 .352، ص  بو زهريا الفراءاألنصاري، أحمد مكي،  (5)
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وتتترى التتدكتوره "خديجتتتة الحتتديثي" أنَّ التتتدكتور "األنصتتاري" تتتتابف "المخزومتتي" فتتتي 
، غيتتتتتتر أن اإلنصتتتتتتاف يقتضتتتتتتي أن نشتتتتتتير إلتتتتتتى أن التتتتتتدكتور (7)تعريتتتتتتف المدرستتتتتتة

أنه ليس ثمة اختالف كبير بتين التعتاريف التتي ستاقها واختتار "األنصاري" صّرح ب
 .  واحدًا منها كما َمرَّ

ويبدو أن مصتطلح مدرستة يترادف مصتطلح متذهب عنتد التدكتور "األنصتاري" متن 
غيتتتر تعقيتتتد وال إشتتتكال، بتتتدليل قولتتته: "أّمتتتا القتتتدماء فقتتتد اعترفتتتوا بوجتتتود المتتتدارس 

هتتتتي أستتتبق التتتتثالث، ثتتتم المدرستتتتة النحويتتتة التتتتي تتمثتتتتل فتتتي المدرستتتتة البصتتترية، و 
وال  (8)الكوفية، ومن بعدهما مدرسة بغداد، على اختالف بينهم في طريقة التناول.

أعلم أحدًا من القدماء َنصَّ على مصطلح المدرسة الذي تتوحي بته عبتارة التدكتور 
"األنصتتتتاري"، ممتتتتا يقطتتتتف بتتتتأن التتتتدكتور "األنصتتتتاري" ذهتتتتب متتتتذهب التتتتترادف فتتتتي 

 لمذهب. مصطلحي المدرسة وا
ويؤكتتد متتا نقتتول متتا نقلتته عتتن "يوهتتان فتتى" قتتال: "ومتتن المستشتترقين التتذين يؤيتتدون 
فكرة وجود بعض المدارس النحوية المتميتزة "يوهتان فتى" فتي كتابته "العربيتة" حيتث 
يقتتتول: "كانتتتت لعلمتتتاء البصتتترة متتتذاهب معتمتتتدة فتتتي القيتتتاس النحتتتوي تختلتتتف عتتتن 

فتتي تفستتير الظتتواهر اللغويتتة طريقتتًا متتذاهب الكتتوفيين، كمتتا ستتلى كتتّل متتن القبيلتتين 
  (1)خاصًا".

وليس في النص الذي ساقه عن "يوهان فى" ذكر لمصطلح مدرستة، متف أن "فتى" 
صرَّح في غير هذا الموضف من كتابه بمصطلح مدرسة، وقتد ستقناه فيمتا مضتى، 

قتتول "األنصتتاري": "يتترى  -أعنتتي إطتتالق مدرستتة علتتى متتذهب -ومتتن هتتذا القبيتتل
                                                                                                                                           

 .352نفسه، ص  (6)
 .14، ص المدارس النحويةيجة، الحديثي، خد (7)
 .353، ص  بو زهريا الفراءاألنصاري، أحمد مكي،  (8)
 .354نفسه، ص  (1)



 

 -24- 

تابتته "الصتتاحبي" أّن المدرستتة النحويتتة بتتدأت قبتتل "أبتتي األستتود" "ابتتن فتتارس" فتتي ك
 . وليس في كالم ابن فارس شيء من هذا المصطلح. (2)بكثير"

قال "ابتن فتارس": "فقتد تتواترت الروايتات بتأنَّ "أبتا األستود" أّول متن وضتف العربّيتة، 
نقول إّن وأّن "الخليل" أوَّل من تكلم في العروض. قيل له: نحن ال ننكر ذلى، بل 

هتتتذين العلمتتتين قتتتد كانتتتا قتتتديمًا، وأتتتتت عليهمتتتا األيتتتام، وقتتتاّل فتتتي أيتتتدي الّنتتتاس، ثتتتم 
واضتتتح بتتتأّن التتتدكتور "األنصتتتاري" يستتتتخدم المدرستتتة  (3)جتتتددهما هتتتذان اإلمامتتتان".

بمعنتتتى المتتتذهب، وال عليتتته فتتتي هتتتذا، غيتتتر أّن األفضتتتل فتتتي ستتتياق الحتتتديث عتتتن 
ها بمصتتتتتتطلحاتهم التتتتتتتي المتقتتتتتتدمين وبخاصتتتتتتة عنتتتتتتد ستتتتتتوق نصوصتتتتتتهم أن نستتتتتتوق

 ارتضوها. 
ويذهب التدكتور "فاضتل الستامرا ي" متذهب التدكتور "األنصتاري" فتي عتدم التفريتق 
بين المدرسة والمذهب، فقد قال في سياق نفيه للمدرسة البغدادية: "والتذي أراه فتي 
هتتتذا الشتتتأن أنتتته ال يصتتتحأل إطتتتالق استتتم "متتتذهب" أو "مدرستتتة" إال أن تكتتتون هنتتتاى 

متتتا أستتتس مستتتتقلة، و  ال فهتتتو إمتتتا متتتذهب بصتتتري وا  آراء متميتتتزة واضتتتحة محتتتددة، وا 
ل الدكتور "محمد أسعد أطلس" علتى مصتطلح "مدرستة"  (4)كوفي أو نحوهما". وعوَّ

 30فتتتتي مقالتتتتة لتتتته نشتتتترها فتتتتي مجلتتتتة المجمتتتتف العلمتتتتي العربتتتتي بدمشتتتتق، المجلتتتتد 
 (5)632-4/631و

                                                           
 .354ص   بو زهريا الفراء،األنصاري، أحمد مكي،  (2)
، تحقيق السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، الصاحبيابن فارس، أبو الحسين أحمد ، (3)

 .13ص 
 -هت 1389، بغداد، دار النذير للطباعة والنشر والتوزيف، ، ابن جني النحو ، السامرا ي، فاضل (4)

 .251م، ص 1969
 .248-247انظر ، نفسه، ص  (5)
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تابتتته "مدرستتتة وتتتترادف المدرستتتة المتتتذهب عنتتتد التتتدكتور عبتتتد التتترحمن الستتتيد فتتتي ك
البصتترة النحويتتة، نشتتأتها وتطورهتتا"، والمدرستتة عنتتد التتدكتور "شتتوقي" ضتتيف تعنتتي 

 (6)الجبهة، والجبهة الجماعة من الناس".
علتى متا ستتنلقاه متن ختالف بتتين  –والبصتريون والكوفيتون يشتتكل كتّل منهمتا جبهتتة 

 علماء الجبهة الواحدة. يقول في سياق رّده على "فايل": 
يتتل متتن أن الكوفتتة لتتم تكتتن لهتتا مدرستتة نحويتتة خاصتتة، فقتتد بنتتى "أمتتا متتا زعمتته فا

بتتتتين  –علتتتتى نحتتتتو متتتتا ستتتتيلقانا  -زعمتتتته فيتتتته علتتتتى كثتتتترة الخالفتتتتات بتتتتين أ متهتتتتا 
"الكسا ي" وتلميذه الفراء، وكأنها ال تؤلف جبهة علميتة موحتدة، إنمتا كتل متا هنتاى 

ة الكوفتة اتجاه للخالف على البصرة تمادوا فيه، وهتو دليتل منقتوض، فقتد كتان نحتا
 (1)يكونون جبهة طالما تناظر أفرادها مف أفراد جبهة البصرة".

وال يرى الدكتور "شوقي ضيف" بأسًا من إدراو "الكستا ي" أو "الفتراء" فتي المتذهب 
 الكوفي مف تأثرهما بالّنحو البصري. 

ذن فمتتن الخطتتأ أن يتترى  قتتال فتتي ستتياق رّده علتتى التتدكتور "عبتتد الفتتتاح شتتلبي": "وا 
لكستتا ي" أو "الفتتراء" يتتتأثر بتتالّنحو البصتتري، فتتيظن أنهمتتا ليستتا كتتوفيين، معاصتتٌر "ا

فأنتت تترى أّن التدكتور  (2)وأنهما مقدمة المذهب البغدادي، أو المدرستة البغداديتة".
"ضتتتتيف" يصتتتترح بتتتتترادف المدرستتتتة والمتتتتذهب حتتتتين قتتتتال: "المتتتتذهب البغتتتتدادي أو 

بقوله: "المدرسة الكوفيتة  المدرسة البغدادية" ويعلن في نٍص آخر عن هذا الترادف
ال تبتتاين المدرستتة البصتترية فتتي األركتتان العامتتة للّنحتتو، فقتتد بنتتت نحوهتتا علتتى متتا 
أحكمته البصرة من تلتى األركتان التتي ظلَّتت إلتى اليتوم راستخة فتي الّنحتو العربتي، 
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غيتتر أنهتتتا متتتف اعتمادهتتتا لتلتتتى األركتتان استتتتطاعت أن تشتتتق لنفستتتها متتتذهبًا نحويتتتًا 
 (3)عه وله أسسه ومبادؤه".جديدًا، له طواب

فالمتتذهب الّنحتتوي الجديتتد التتذي َعبَّتتر عنتته التتدكتور "شتتوقي ضتتيف" يعنتتي المدرستتة 
النحويتة الجديتدة، والمدرستة تتترادف المتذهب عنتد التدكتور "حستتن عتون" التذي عقتتد 

 (4)حديثًا مطواًل عن مدرسة الزمخشري الّنحوية في كتابه "تطور الدرس الّنحوي".
م( صدر كتتاب "المدرستة الّنحويتة فتي مصتر والشتام 1980 -هت1400وفي سنة )

فتتتي القتتترنين الستتتابف والثتتتامن متتتن الهجتتترة للتتتدكتور "عبتتتد العتتتال ستتتالم مكتتترم" وهتتتو 
م( كمتا نتص علتى هتذا فتي 1962الرسالة التي نال عليها درجة الماجستتير ستنة )

المقدمتتتة، والمدرستتتة فتتتي نظتتتره غيتتتر خليقتتتة بهتتتذا المصتتتطلح إال إذا توحتتتدت فيهتتتا 
 (5)األهداف، وتناسقت األصول، وتميزت مناهجها بطابف خاص".

 
فتتي نظتتر التتدكتور  –والمدرستتة الّنحويتتة فتتي مصتتر والشتتام غيتتر حريتتة بهتتذا اللقتتب 

بتتتل إنَّ إطالقتتته عليهتتتا فيتتته شتتتيء متتتن التجتتتوز، ألنهتتتا "لتتتم تصتتتطب   -"عبتتتد العتتتال"
المدارس  بمذهب معين، ولم تلون بمنهج موحد، كما كان ذلى واضحًا في أخواتها

البصرية، والكوفية، والبغدادية. ولهذا كان إطالق استم المدرستة علتى هتذه الحركتة 
 (1)فيه تجوز في التعبير".
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والتداخل بين المدارس الّنحوية ال ينفي استتقاللية المدرستة الواحتدة. يقتول التدكتور 
د "عبتد العتتال" إن وجتتود مدرستتة بصتترية أو كوفيتة ال يعنتتي "إقامتتة الحتتواجز والستتدو 

بتتين هتتاتين المدرستتتين، ألن كثيتترًا متتن الحركتتات الفكريتتة قتتد تتتتداخل فتتي العصتتور 
 (2)المختلفة، مف أنَّ لكّل عصٍر سماته ومميزاته".

وهتتذا كتتالٌم حستتن، غيتتر أنتته يبتتاين إلتتى حتتد متتا، متتا تقتتدم عنتته، فتتي رستتم المدرستتة 
علتتى  قتتا مٌ  -فيمتتا نعلتتم –القاضتتي بوجتتود منتتاهج خاصتتة بهتتا، ألنَّ النظتتر النحتتوي 

 منهج واحد، والخالف بين النحاة خالف في الفروع ال في األصول. 
م( صتتدر كتتتتاب "المدرستتة البغداديتتة فتتتي تتتاريخ النحتتو العربتتتي" 1986وفتتي ستتنة )

للتتتدكتور "محمتتتود حستتتني محمتتتود" وقتتتد عقتتتد فيتتته حتتتديثًا عتتتن المحتتتدثين والمدرستتتة 
، وطبيعتتي (3)كتترين لهتتاالبغداديتتة، ستتاق فيتته آراء المثبتتتين لهتتذه المدرستتة، وآراء المن

أن يقتتتف المؤلتتتف إلتتتى جانتتتب المثبتتتتينه ألن عنتتتوان كتابتتته يقطتتتف بوجتتتود مدرستتتة 
بغدادية. على أّن خالف الباحثين في وجود المدرسة البغدادية أو عدم وجودها ال 
نمتتتتا التتتتذي يعنينتتتتا مصتتتتطلح مدرستتتتة ومتتتتدارس، ومفهتتتتوم  يعنينتتتتا فتتتتي بحثنتتتتا هتتتتذا، واّ 

تتتترادف المتتتذهب عنتتتد التتتدكتور "محمتتتود حستتتني"  البتتتاحثين لتتته، ويبتتتدو أن المدرستتتة
بتتتتدليل قولتتتته: "ومتتتتن أوا تتتتل متتتتن قتتتتالوا بنشتتتتأة المدرستتتتة البغداديتتتتة األستتتتتاذ "محمتتتتد 
الطنطتتاوي" فتتي كتابتته "نشتتأة النحتتو" حيتتث قتتال متحتتدثًا عتتن تالقتتي مدرستتة البصتترة 
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والتتتذي فتتتي كتتتتاب "نشتتتأة النحتتتو" "نشتتتوء المتتتذهب  (4)ومدرستتتة الكوفتتتة فتتتي بغتتتداد".
 (5)على أيدي الجامعين بين النزعتين".البغدادي 

وواضح أن الشتيخ "محمتد الطنطتاوي" استتخدم مصتطلح "متذهب" ال مدرستة، غيتر 
أن المتتتذهب والمدرستتتة يترادفتتتان فتتتي ذهتتتن التتتدكتور "محمتتتود حستتتني" متتتن غيتتتر أن 

 يخطر على باله شيء من الفرق بين المذهب والمدرسة ككثير من الباحثين. 
درت الطبعتتة األولتى متتن كتتاب "المتتدارس النحويتتة" م( أيضتا صتت1986وفتي ستتنة )

للتتدكتوره "خديجتتة الحتتديثي"، ففتتي هتتذا الكتتتاب تتترادف المتتدارس النحويتتة المتتذاهب 
ن اختلتتف، لكتتن الحقيقتتة واحتتدة. تقتتول التتدكتورة "الحتتديثي":  النحويتتة، فالمصتتطلح وا 

وية، "بدأت الكتاب بمقدمة عرضت فيها لحقيقة المدارس النحوية أو المذاهب النح
ن اختلفت األسماء".  (6)وانتهيت إلى أنَّ تلى حقيقة ال تنكر، وا 

وتقتتتول فتتتي موضتتتٍف آختتتر: "فاّنتتته ال فتتترق ظتتتاهرًا بتتتين أن نستتتمي هتتتذه المجموعتتتات 
مدارس أو متذاهب أو "مجموعتات" أو "نزعتات" متا دام التقستيم جاريتًا علتى النستبة 

ستتة البصتترة النحويتتة" أم إلتتى البلتتد، وستتواء أستتمينا النحتتو والنحتتاة فتتي البصتترة "مدر 
"متتتذهب البصتتترة النحتتتوي" أم "نحتتتو البصتتترة" أم "النحتتتويين البصتتتريين"، فالمجموعتتتة 
نما  تختلف الداللتة الجز يتة، حيتث تكتون كلمتتا "نحتو" أو "متذهب" دالتتين  واحدة وا 
على العلم وحده، وتدل كلمة "مدرستة" علتى مجموعتة النحتاة الواضتعين لهتذا العلتم 

ده، وتنميتتته، وتنظيمتته، وتطبيتتق منهجتته وأصتتوله، كمتتا تشتتمل العتتاملين علتتى إيجتتا
كّل من اتبف هذه المجموعة الّنحوية، وهذا هتو متا تتدل عليته الّتستمية بتت "الّنحتويين 

 البصريين". 
                                                           

 .47نفسه، ص  (4)
م، 1973هت، 1393لمعارف، الطبعة الخامسة ، ، ، مصر، دار ا ، نذهو النحوالطنطاوي، محمد (5)

 .184ص 
 .5، ص المدارس النحويةالحديثي، خديجة،  (6)



 

 -29- 

ولهتتذا فتتانَّ تستتميتنا لهتتذه المجموعتتات الّنحويتتة أو البي تتات الّنحويتتة مدرستتة البصتترة 
لذي شاع وعرف عتن نحتو كتل بي تة متن ومدرسة الكوفة... لن تغير من المفهوم ا

 (1)هذه البي ات وخصا صه.
والسؤال الذي يطرح، ما الذي حمل الدكتوره الحديثي على الّتعويل علتى مصتطلح 
مدارس بداًل من مذاهب، ما دامت الفروق بتين المصتطلحين ليستت ذات بتال، وال 

ب مستايرة فرق ظاهرا بينهما؟ هل هو من باب مسايرة من تقتدموها؟ أم هتو متن بتا
ما فشا وشاع وانتشر؟ ربمتا كتان ذلتى، غيتر أن األدق أن يقتال :إّن المصتطلحات 
مفاهيم، والمفهوم ال يجوز أن يتكأ عليه بسهولة إال إذا أعمتل اإلنستان عقلته فيته، 
ل متتتن تبنتتتى هتتتذه التستتتمية،  وتتتترى التتتدكتوره "الحتتتديثي" أن التتتدكتور "المخزومتتتي" أوَّ

وقتتد ستتبق  (2)وفتتة ومنهجهتتا فتتي دراستتة اللغتتة والنحتتو".َفَستتمَّى أحتتد كتبتته "مدرستتة الك
إيراد هذا القول  وبينا عدم صحته، ألنَّ "بروكلمان" و "أحمد أمين" و "يوهان فتى" 
و "علتتي النجتتدي ناصتتف" قتتد عّولتتوا علتتى هتتذا المصتتطلح، وكلهتتم ستتابق لتتتلدكتور 

صتتتطلح المخزومتتتي، وال يقتتتال إن التتتدكتوره الحتتتديثي أرادت أول متتتن أفتتترد لهتتتذا الم
كتابتتا ال يقتتال ذلتتى هألّن الحتتديث حتتديث عتتن المصتتطلح وحتتده، ولتتيس حتتديثًا عتتن 

 الكتب التي أكلفت فيه.
وتستتتتوق التتتتدكتوره تعريفتتتتات التتتتدكتور "مهتتتتدي المخزومتتتتي" والتتتتدكتور "أحمتتتتد مكتتتتي 
األنصتتتاري" للمدرستتتة، وتتتترى أن التتتدكتور "األنصتتتاري" تتتتابف "المخزومتتتي"، وأن متتتا 

ف "جوتولد فايل"، تقول: "وكتان أول متن وجتدناه يحتدد ساقه هو ما يدّل عليه تعري
كلمتتة "مدرستتة" التتدكتور "مهتتدي المخزومتتي" فتتي "مدرستتة الكوفتتة" عنتتد كالمتته علتتى 
الكستتتتا ي قتتتتال: "إن الكستتتتا ي بمنهجتتتته وأستتتتاليب دراستتتتته مدرستتتتة لهتتتتا خصا صتتتتها 
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لتتى ومميزاتهتتا، فليستتت المدرستتة إال أستتتاذًا متتؤثرًا وتالميتتذ متتتأثرين، وقتتد اجتمعتتوا ع
 تحقيق غرٍض واحد، ونهجوا للوصول إليه منهجًا واحدًا. 

 
وتابعتتتته التتتتدكتور  "أحمتتتتد مكتتتتي األنصتتتتاري" وهتتتتو يتحتتتتدث عتتتتن الفتتتتّراء فقتتتتال: "إن 
المدرسة اتجاه له خصا ص مميزة ينادي بها فرد أو جماعة من الناس ثتم يعتنقهتا 

ها االشتراى في آخرون، وهذا نفسه ما دلَّ عليه تعريف "جوتولد فايل" للمدرسة بأن
وجهة النظر الذي يؤلف الجبهة العلمية، ويربط العلماء بعضهم ببعض علتى رأي 

 (1)واحد".
وترمتتي الحتتديثي إلتتى حقيقتتة تقتتول: "إن البتتاحثين المخزومتتي واألنصتتاري قتتد تابعتتا 
"فايل" في حّد المدرسة، واإلنصاف يقتضي أن نقول إن التدكتور "األنصتاري" بعتد 

ومتتي، و"فايتتل" قتتال: ولتتيس هنتتاى "كبيتتر اختتتالف بتتين هتتذه أن ستتاق تعريتتف المخز 
. وال يختلتتتف التعريتتتتف التتتذي ستتتاقته الدكتوره"الحتتتتديثي" عتتتن تعتتتتاريف (2)التعتتتاريف"

األستتاتذة التتذين ستتبق ذكتترهم، ممتتا يقطتتتف بتتأن البحتتث اللغتتوّي العربتتّي الحتتديث قتتتد 
يتوستتف  اقتفتتى آثتتار المستشتترقين، وكتتان فتتي بداياتتته ظتتاهرًا علتتى استتتحياء، ثتتم أختتذ

 شي ًا فشي ًا إلى أن بل  حّد الذوبان في الفكر اآلخر في زماننا هذا. 
وبعتتض الرافضتتين للمصتتطلح متتن بنتتى رفضتته علتتى متتا تواطتتأ عليتته الغربيتتون متتن 
مفهتتتوم المدرستتتة كتتتذلى، فتتتنحن إذن بتتتين وجهتتتتي نظتتتر واحتتتدة ترتضتتتي مصتتتطلح 

مدرسة والمتذهب، المدارس من باب اإلسماح والتجوز، مف االفتراق الواضح بين ال
وثانية ترفض هذا المصطلح من باب مفهوم محدد للمدرستة رستمته منتاهج النظتر 
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الغربيتتة. وأرى بتتالرجوع إلتتى المعجتتم أن إطتتالق المتتذهب مرجعتته إلتتى الفكتتر وحتتده. 
 وأما المدرسة فمرجعها إلى الناس والفكرة.

... وعنتتد جتتاء فتتي المعجتتم الوستتيط: "المتتذهب: الطريقتتة والمعتقتتد التتذي يتتذهب إليتته
الفالسفة: مجموعة من اآلراء والنظريات العلمية والفلستفية، ارتتبط بعضتها بتبعض 

 .(3)ارتباطًا يجعلها وحدة متسقة )جج( و مذاهب"
وأما المدرسة فتعني في استتعمال المحتدثين المتذهب، وتعنتي الجبهتة أي الجماعتة 

الميتتذ عنتتد متتن النتتاس كمتتا تقتتدم عتتن التتدكتور "شتتوقي ضتتيف" وتعنتتي األستتتاذ والت
الدكتور "مهدي المخزومي" وتعني االتجاه الذي خصا ص مميزتته ينتادي بهتا فترد 
أو جماعتتة كمتتا تقتتدم عتتن التتدكتور "األنصتتاري"، وتعنتتي االشتتتراى فتتي وجهتتة نظتتر 
يؤلتتف جبهتتة علميتتة، ويتتربط العلمتتاء بعضتتهم بتتبعض علتتى رأي واحتتد، وعلتتى هتتذا 

 فالمدرسة أعّم من المذهب. 
 

ن المدارس النحويتة" لألستتاذ "عبتد الحميتد النجتار" صتدر ستنة ونقف على كتاب "م
( والمدرستتة تتترادف المتتذهب عنتتد األستتتاذ "النجتتار" بتتدليل قولتته: "وقتتد ذكتتر 1993)

القدماء المدارس النحوية التي تتمثل فتي المدرستة البصترية، والكوفيتة، والبغداديتة، 
ين العلمتتاء فتتي كمتتا لحتتق بهتتا مدرستتة مصتتر والشتتام، واألندلستتية علتتى اختتتالف بتت

 (1)طريقة التناول، وهذا اعتراف صريح منهم بتلى المدارس".
وواضح أن القدماء لم يصّرحوا ولم يلمحوا بوجود مصتطلح المتدارس أو المدرستة، 
نمتا صتتّرحوا بمتتذاهب، ومتتذهب، ممتتا يقطتتف بتتأن األستتتاذ "النجتتار" أراد بالمدرستتة:  وا 

 المذهب، وبالمدارس: المذاهب. 
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عتتض البتتاحثين التتذين تحتتدثوا عتتن مصتتطلح المدرستتة و المتتدارس، هتتذه وقفتتة عنتتد ب
وعستتتير علتتتّي استقصتتتاء كتتتّل متتتن عتتتّول علتتتى هتتتذا المصتتتطلح بعتتتد شتتتيوعه وفشتتتّوه 

 وانتشاره، و حسبي أني سقت بعض النماذو الدالة على المراد. 
ويمكتتتتن إجمتتتتتال متتتتا مضتتتتتى بمتتتتا يلتتتتتي: مصتتتتطلح المدرستتتتتة النحويتتتتة أو المتتتتتدارس 

المستشتترقون ثتتم تلقفتته عتتنهم البتتاحثون العتترب، ثتتم شتتاع النحويتتة، مصتتطلح أحدثتته 
وانتشتتتتر. ويالحتتتتظ أيضتتتتا أن التعتتتتاريف التتتتتي ستتتتاقها البتتتتاحثون العتتتترب لمصتتتتطلح 
المدرستتتتتة أو المتتتتتدارس متتتتتن مثتتتتتل متتتتتا تقتتتتتدم عتتتتتن "المخزومتتتتتي" و "األنصتتتتتاري" و 

 "الحديثي" راجف أيضا إلى المستشرقين. 
البتاحثين العترب يجتري ويتراد ونلحظ كذلى أن مصطلح المدرسة أو المتدارس عنتد 

بتتته المتتتذهب تتتتارة، ويتتتراد بتتته الجبهتتتة العلميتتتة أو الجماعتتتة العلميتتتة متتتن النتتتاس، أو 
الجيل، أو البي ة، أو المجموعة... وهذا االختالف مرّده إلى اختتالف االجتهتادات 
عنتتد البتتاحثين، ألن المصتتطلح فتتي أصتتله مصتتطلح استشتتراقي، ومتتا استتتقر عليتته 

جعتتته إلتتتى الفكتتترة وحتتتدها، وأمتتتا المدرستتتة فمرجعهتتتا إلتتتى الفكتتترة رأينتتتا أن المتتتذهب مر 
 والناس معًا، فالمدرسة أعمأل من المذهب، وال بأس عندنا من قبوله . 

 
  االتجاه الثاني:

ال نستطيف أن نفهم مراد المعارضتين لفكترة المتدارس إال بتالوقوف علتى المتراد متن 
متن الستهل فهتم تفصتيالت  مصطلح المدرسة، فاذا تحقق الوقوف على المتراد فتان

المسا ل عنتد هتذا الفريتق. وقتد وضتح التدكتور "علتي أبتو المكتارم" مفهتوم المدرستة 
في كتابه "تقويم الفكر النحوي" فتي ستياق نفيته لمصتطلح المدرستة فقتال: "وانتشتار 

الجغرافيتة المختلفتة، باإلضتافة إلتى انتشتار  -هذه األخطاء بين التجمعات النحويتة
ة منهجيًا بينها، يكشف عن فساد تلى الفكرة التي شغلت كثيرًا من األساليب المتبع
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الدارستتين فتتي النحتتو العربتتي، قتتدامى ومحتتدثين، وهتتي وجتتود متتدارس نحويتتة تتميتتز 
 (2)كل منها بأسلوبها الخاص ومنهجها الذاتي".

ويضيف الدكتور "أبو المكارم" قا ال: "إن المنهج الذي سارت فيه الدراسة النحويتة 
ن تفتتاوت تتتأثير واحتتد فتتي  مدتتته المختلفتتة، تحكمتته قواعتتد عامتتة لتتم يختترو عليهتتا، وا 

ذن لتتيس ثمتتة متتدراس  بتتالمعنى التتذي يقطتتف بوجتتود متتنهج مميتتز لكتتل  –بعضتتها، وا 
نما هناى تجمعات مدنية، وهذه التجمعات تتحرى في إطارات  -منها في النحو، وا 

ن اختلفتت فيمتا بينهتا فتي بعتض الجز يتات، فانته  متشابهة وتطبق أصواًل واحتدة، وا 
 (1)اختالف ال ينفي عنها وحدة المنهج، واتفاق األصول".

ويلتقتتي التتدكتور "الستتامرا ي" متتف التتدكتور "علتتي أبتتو المكتتارم" فتتي هتتذا التفكيتتر إزاء 
نكتتتتاره فتتتي كتابتتتته الموستتتوم بتتتتت "المتتتدارس النحويتتتتة،  مصتتتطلح المتتتتدارس النحويتتتة، وا 

(، وقتد ضتّم إليته المؤلتف بحثتًا م1987أسطورة وواقف" وقد نشر هذا الكتتاب ستنة )
( متتتتن مجلتتتتة مجمتتتتف اللغتتتتة العربيتتتتة 32-31كتتتتان قتتتتد نشتتتتره فتتتتي العتتتتدد المتتتتزدوو )

األردني، فضتاًل عتن مستاجلة وقعتت بينته وبتين التدكتور "مهتدي المخزومتي" حتول 
 مدرسة الكوفة، والمدارس النحوية، بصورة عامة.

ارس النحويتتتتة" ألن فتتتتي هتتتتذا الكتتتتتاب، أنكتتتتر التتتتدكتور "الستتتتامرا ي" مصتتتتطلح "المتتتتد
البصتتتريين والكتتتوفيين متفقتتتون فتتتي األصتتتول، مختلفتتتون فتتتي الفتتتروع، والبصتتتري قتتتد 
يخالف البصري، والكوفي قد يخالف الكوفي. يقول: "وقد أغفل المعنيتون بتأستيس 
المدارس النحوية المزعومة حقيقة أن النحاة بصريين وكوفيين قد التقوا في مسا ل 

لتم أول تى، فقتد وافتق "الكستا ي" البصتريين فتي مستا ل كثيرة، وتتداخل علتم هتؤالء بع
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وألّح الدكتور "السامرا ي" على  (2)كثيرة... كما وافق الكوفيين في مسا ل معروفة".
  (3)هذه الفكرة ونثرها غير مرة في تضاعيف كتابه.

ص  -61ويتخطى الدكتور "السامرا ي" هذا إلى عقتد فصتٍل طويتٍل يمتتد متن ص 
الفيتتتة بتتتين البصتتتريين والكتتتوفيين، متك تتتًا فتتتي الستتترد علتتتى ستتترد فيتتته مستتتا ل خ 95

كتتتتاب "اإلنصتتتاف فتتتي مستتتا ل الختتتالف" بالدرجتتتة األولتتتى، وعلتتتى كتتتتاب "مستتتا ل 
خالفيتتة فتتتي النحتتتو لتتتتلعكبري بالدرجتتتة الثانيتتة، وخالصتتتة هتتتذا الستتترد أن البصتتتريين 
والكوفيين يختلفون فتي الفتروع ال فتي األصتول. يقتول: "سأستتقري مستا ل الختالف 

صنفة حسب موادها في عامة الكتتاب، أللفتت النظتر إلتى أن هتذه مستا ل فرعيتة م
اختلفتتتوا فيهتتتا، كمتتتا اختلتتتف أصتتتحاب كتتتل فريتتتق بيتتتنهم، فكيتتتف يتستتتنى لباحتتتث أن 

 (4)يقول: بت ) أسطورة المدارس النحوية("؟.
ويقول في موضٍف آخر: "هذا مجمل مسا ل الخالف مصتنفة حستب موضتوعاتها، 

نَّ الناظر في جمل  (5)ة هذه المسا ل ال يرى االختالف إال في الفروع".وا 
 

( متن مجلتة 32-31ويقول في موضف ثالث: "كنتك قد نشرت في العدد المتزدوو )
مجمتتتف اللغتتتة العربيتتتة األردنتتتي، بحثتتتًا وستتتمته بتتتت "ألنتتتا متتتدارس نحويتتتة" بستتتطت فيتتته 

كتون بأسلوب من االستفهام أن القول بالمدارس شيء بول  فيه... وقد أنكرت أن ي
ن كتتان هنتتاى متتن شتتيء  مدرستتتان همتتا البصتترية والكوفيتتة، فتتالنحو القتتديم واحتتد، وا 
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فاختالف الالحقين ممن دعوا بالكوفيين عتن المتقتدمين البصتريين بمستا ل تتصتل 
 (1)كما أشرت بالفروع وليس باألصول".

وواضتتح أنَّ الفكتترة التتتي ألتتّح عليهتتا التتدكتور "الستتامرا ي" ال تحتتتاو إلتتى هتتذا الستترد 
من مستا ل الختالف بتين البصتريين والكتوفيين، وال تحتتاو كتذلى إلتى هتذا اإللحتاح 
علتى الفكتترة، وتكرارهتتا، وقتتد عبَّتتر عنهتتا متتن قبتتل التتدكتور "أبتتو المكتتارم" فتتي بضتتعة 

 سطور. 
ويمضتتتي التتتدكتور "الستتتامرا ي" فتتتي نفتتتي مصتتتطلح "المتتتدارس النحويتتتة" بشتتتيء متتتن 

 -كمتا يقتول –المصطلح الذي حال لهم  الحماسة واالندفاع ومهاجمة القا لين بهذا
أن يقتبستتوا هتتذا المصتتطلح متتن الغتترب ليتستتربلوا بستترابيل المعاصتترة. يقتتول: "غيتتر 
أنَّ المعاصرين استحستنوا لفظتة "المدرستة" فاستتعاروها فتي متادة الختالف النحتوي، 
كما استعاروها في مسا ل أدبية أخرى، وكأنهم استعاروها من الغربيين، فقد أشتار 

تاذ التتدكتور "طتته حستتين" فتتي درستته األدبتتي إلتتى متتا دعتتاه "مدرستتة أوس ابتتن األستت
 (2)حجر" وال يعرف الدارسون صدق هذه المقولة".

ويقتتتول فتتتي موضتتتف آختتتر: "درو الدارستتتون فتتتي عصتتترنا علتتتى َضتتترٍب متتتن البحتتتث 
العلمي، فاندفعوا إليه بحماسة عارمة قد يكون مصدرها التعلتق بمتا هتو قتديم، وقتد 

بالجديد، وبريق الجديد قد يبهر النفتوس، ويعشتي العيتون، لقتد أختذوا يكون اإلتيان 
أنفسهم بهذا فألفوا في "مدرسة البصرة" وألفوا في "مدرسة الكوفة" وانتدفعوا بحماستة 
شديدة إلى استجالء فضا ل كل من هذه وتلتى، فتان لتم يجتدوا فتي بعتض األحيتان 

الوقتتتوف علتتتى فضتتتا ل أعتتتانهم ضتتترٌب متتتن الخيتتتال تولتتتده الحماستتتة العارمتتتة إلتتتى 
 (3)متخيلة".
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ويلتتّح التتدكتور "الستتامرا ي" علتتى هتتذا الكتتا ن المتخيتتل فتتي غيتتر موضتتف متتن كتابتته 
فيقول: "لقد خالف "الفراء الكستا ي" فتي مستا ل كثيترة، وهتذه المخالفتة تحملنتا علتى 
النظتتر فتتي هتتذه "المدرستتة" وال أقتتول المتتذهب... كتتان للدارستتين فيهتتا مبتتاد  قويتتة، 

شتياء مفتعلتة، كمتا ذهتب التداعون إلتى إقامتة هتذا الكيتان الخيتالي فتي وليس على أ
عصرنا. كتاد هتؤالء التداعون أن يوهمتوا الدارستين ممتن هتم متن أصتحاب الصتنعة 
وغيتترهم... علتتم ختتالص، وبنتتاء يقتتوم علتتى قواعتتد، وفشتتا هتتذا حتتتى إذا بتتدا للنتتاظر 

أريتد لهتا أن  الحصيف أن يتعقب هذه االدعاءات، وجدها شي ًا أقتيم علتى صتغيرة،
تكتتون شتتتي ًا فتتي خيتتتالهم، فتتأوهموا غيتتترهم بصتتدق متتتا نتتادوا. لقتتتد ابتتتدعوا لكتتتل متتتن 

ال  –فالمتتدارس الّنحويتتة  (1)المدرستتتين أصتتواًل تختلتتف فتتي الواحتتدة عتتن األختترى".
كيتتان خيتالي، توهمتته بعتض الدارستتين، ويقترر التتدكتور "الستامرا ي" فتتي  -المتذاهب

قتتتد تكتتتون كلمتتتة متتتذهب قتتتد أطلقتتتت علتتتى موضتتتٍف آختتتر غيتتتر المدرستتتة. يقتتتول: "و 
الطريقة التي سار عليها أحتد الّنحتاة... فالمتذهب هتو الطريقتة وهتو أبعتد متا يكتون 

 (2)عن المدرسة".
ولكتتن متتا حتتدأل المدرستتة عنتتد التتدكتور "الستتامرا ي" حتتتى نميتتز بينهتتا وبتتين المتتذهب؟ 

وهي في داللتها  يقول الدكتور "السامرا ي": "وداللة المدرسة في كل  علٍم معروفة،
فالمدرسة إذن خليقة بهتذه الصتفة إذا كانتت ذات  (3)تتجاوز الخالف على الفروع".

ال فهي مذهب.   أصوٍل وفروع تباين في هذه األصول والفروع المدرسة األخرى، وا 
ويكتترر هتتذا المعنتتى أيضتتًا فتتي موقتتف آختتر فيقتتول: "لقتتد حتتال للدارستتين فتتي عصتترنا 

متتذهبًا قتتد ال يرضتتي العلتتم. إن هتتذه الكلمتتة العربيتتة قتتد كلمتتة "المدرستتة" فتتذهبوا بهتتا 
عرفناها كلمة تاريخية استعملها المسلمون فتي عصتور حضتارتهم، فكتان متن ذلتى 
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المدرسة النظامية فتي بغتداد... ثتم جتاء العصتر الحتديث، فصتار العترب يتطلعتون 
ي إلتتى متتا عنتتتد الغتتربيين متتن علتتتوم ومعتتارف، وقتتد وجتتتدوا أنَّ الغتتربيين تجتتاوزوا فتتت

استعمال المدرسة المألوف المعروف، فكانتت لتديهم متثاًل المدرستة الكالستيكية فتي 
 األدب والفن والمدرسة الرومانتيكية. 

وتعنتتي هتتذه المتتدارس متتا نعنيتته نحتتن فتتي كلمتتة متتذاهب، كمتتذاهب الفقتته اإلستتالمي 
المعروفة.. ومثل هذا متدارس الغتربيين فتي األدب والفتن...، فهتي متذاهب خاصتة 

دها وأصولها، وأسسها الخاصتة التتي تختلتف كتلَّ االختتالف فتي أي منهتا لها قواع
" اإلنكليزيتتتتة أو  Schoolعتتتتن األختتتترى. وقتتتتد استتتتتعاروا لهتتتتذه المتتتتذاهب كلمتتتتة "

"Ecole الفرنستتية، أو نظا رهمتتا فتتي ستتا ر اللغتتات الغربيتتة، واألختتذ عتتن الغتتربيين "
حق حرصتًا علتى في عصرنا طريق ممتف، و قد نندفف في هذا األخذ بحق وبغير 

االستجابة إلى العصر بحجة "المعاصترة" واحتترازًا متن أن يوصتم التدارس بتالجمود 
 والرجعية، ونحو ذلى. وهذا النوع من التلقي قد يحمل الضيم على العلم. 

أقتتول، نظتتر أصتتحابنا إلتتى المتتوروث متتن علتتم النحتتو، واختتتالف األوا تتل فتتي شتتيء 
ل، فأختذوا بالستعي نحتو "المعاصترة"، يسير منه يمس الفروع وال يقترب متن األصتو 

فأختتتذوا لفتتتظ "المتتتدارس" لتتتتؤدي متتتا شتتتاع لتتتدى األوا تتتل متتتن استتتتعمال "متتتذاهب" أو 
 (4)"طرا ق" وما كان من ذلى: مدرسة البصرة، ومدرسة الكوفة.

 
 ويفهّ من الا النص عدو  حهار:

مصتتتطلح المدرستتتة غربتتتي المنشتتأ، قبستتته البتتتاحثون العتتترب ليكتتتون  الفهدددرو الولددد :
 لية يتحلون بها وليتجلببوا جلباب المعاصرة. ح
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المدرستة غيتتر المتذهب، فتتاختالف المتدارس اختتتالف فتي األصتتول الفهدرو الثانيددة: 
 والفروع بخالف اختالف المذاهب.

أقتتّر الدكتور"الستتامرا ي" أن المتتدارس الغربيتتة تعنتتي متتا نعنيتته نحتتن  الفهددرو الثالثددة:
  في كلمة مذاهب، كمذاهب الفقه اإلسالمي.
 ويجاب عن اله الحهار الثالح بما يلي:

إن العربيتتة فتتي تاريخهتتا الطويتتل قبستتت ألفاظتتًا ومصتتطلحات متتن اللغتتات األختترى 
كالفارستتية والروميتتة واليونانيتتة وغيرهتتا، كمتتا قبستتت اللغتتات األختترى منهتتا، وحستتبى 
أن تقتتتترأ كتتتتتاب "المعتتتتّرب" لتتتتتلجواليقي متتتتثال، فتتتتدخول مصتتتتطلح أو مصتتتتطلحات ال 

نمتتا التتذي يشتتكل خطتترا عليهتتا التتدعوات المريبتتة،  يشتتكل خطتتراً  علتتى اللغتتة أبتتدًا، وا 
فالتتدعوة إلتتى اصتتطناع العاميتتة، أو إلغتتاء اإلعتتراب، أو استتتبدال الحتترف الالتينتتي 

 بالحرف العربي وغيرها. 
وقتتتد دختتتل هتتتذا المصتتتطلح "متتتدارس" إلتتتى العربيتتتة وشتتتاع وانتشتتتر، وال خطتتتر متتتن 

علتتتتى النحتتتتو التتتتذي ارتضتتتتاه التتتتدكتور شتتتتيوعه، وال نحتتتتتاو إلتتتتى التتتتنفخ فتتتتي خطتتتتره 
"السامرا ي". ودخول هذا المصطلح إلى جانب مصطلح مذهب يجري في مجاري 

ن كنا نرى أن المدرسة أعّم ،ألنها  كما مر تؤول إلتى النتاس والفكترة  –الترادف، وا 
يضاف إلى ذلى أن الدكتور "السامرا ي" أقرَّ  -وأما المذهب فيؤول إلى الفكرة فقط

رس الغربيتتة تعنتتي متتا نعنيتته نحتتن بالمتتذاهب، كمتتذاهب الفقتته اإلستتالمي، بتتأن المتتدا
ومعتتروف أّن متتذاهب الفقتته اإلستتالمي مختلفتتة فتتي الفتتروع ال فتتي األصتتول، لتتذلى 
صتتتتار متتتتن الواجتتتتب علتتتتى التتتتدكتور "الستتتتامرا ي" أال يقتتتتول تعنتتتتي متتتتا نعنيتتتته نحتتتتن 

والتتدكتور بالمتتذاهبه ألّن المدرستتة فتتي نظتتره غيتتر المتتذهب فتتي األصتتول والفتتروع، 
"السامرا ي" نفسه ترجم المدرسة بالمذهب، وهذا هو ما ذهب إليته المعجتم الوستيط 
حين جعل متن معتاني "المدرستة" المتذهب، وقتد ذكرنتاه فيمتا مضتى، كمتا أن عتددا 
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ذا كتان  من الدارسين ذهب إلى تترادف المدرستة والمتذهب، كمتا مترَّ معنتا أيضتًا. وا 
ن عّولتوا علتى مصتطلح "مدرستة" بتأنهم عّولتوا الدكتور "السامرا ي" قد أنكر على مت

على مصطلح غربي، أفيحق لنا أن ننكر عليه تحديتد مفهتوٍم واحتد للمدرستة قبسته 
 من الغربيين وهو اختالف األصول والفروع؟

 
لقتتتد نتتتصَّ التتتدكتور "الستتتامرا ي" علتتتى أّن هتتتذا المفهتتتوم غربتتتي، ألّن المدرستتتة عنتتتد 

ي سوى مكان تلقي العلم، ثتم صتارت تعنتي العرب في تاريخها الطويل لم تكن تعن
: يعنتتي الطريقتتة، ويعنتتي المعتقتتد. (1)المتتذهب، والمتتذهب كمتتا فتتي المعجتتم الوستتيط

والمعتقتتد قتتد يقتضتتي اختالفتتًا فتتي األصتتول والفتتروع، والطريقتتة تقتضتتي اختالفتتا فتتي 
الفتتتتروع فقتتتتط كمتتتتذهب البصتتتتريين، أي طريقتتتتة البصتتتتريين، ومتتتتذهب الكتتتتوفيين أي 

، وكذا مذهب "أبي حنيفة"، ومذهب "مالى"، ومذهب "الشافعي"... طريقة الكوفيين
لذلى ال أرى موجبًا لهذه الجلبة والعجاجة التي أثارها التدكتور "الستامرا ي" وال أرى 
موجبتتتًا لتكتتترار الفكتتترة الواحتتتدة فتتتي تضتتتاعيف كتابتتته، وال أرى موجبتتتًا لمهاجمتتتة متتتن 

الستامرا ي" أن يعترض رأيته ارتضوا هذا المصتطلح والنيتل متنهم، وحستب التدكتور "
بايجتتتاز فتتتي "مصتتتطلح المدرستتتة" علتتتى النحتتتو التتتذي عرضتتته التتتدكتور "علتتتي أبتتتو 

 المكارم" في بضعة سطور، وفي تؤدة وأناة من غير تطويل وال إشارة. 
وليتتتتت التتتتدكتور "الستتتتامرا ي" وقتتتتف عنتتتتد هتتتتذا الحتتتتد، بتتتتل أختتتتذ ينتتتتتقص متتتتن علتتتتم 

يصتتل فتتي النهايتتة إلتتى فكتترة الكتتوفيين، ويتتنقص متتن قتتدرهم، ومتتن شتتأن علمتتا هم ل
مفادها، أّن العلم الكوفي غيتر جتدير بمصتطلح مدرستة، وسأستوق بعتض متا قتال: 
"والذي يتضح لنا من علتم هتؤالء النفتر التذين أكدرجتوا متف الكتوفيين أنهتم فتي األعتم 
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األغلب أهل لغة، وأن الكثير منهم قد انصرف إلى اللغتة والنتوادر والشتعر، ولتيس 
 (2)له شيء من النحو".

: "ليس لنا من نحو "الكسا ي" شيء كثير بل نجد من ذلى ويمول حي موهٍي ثانٍ 
شتتتذرات فتتتي كتتتتب النحتتتو القتتتديم، وهتتتي فتتتي جملتهتتتا ال تؤلتتتف شتتتي ا، وال يمكتتتن أن 
تكون مادة يقوم عليها بناء نحوي فتي أصتوله وفروعته، فكيتف يحتق لنتا أن نقتول: 

 (3)إنه بداية مدرسة نحوية؟".
"على أنَّ ما ينسب إلى الكسا ي في النحو مما ذكر فتي  ح:ويمول حي موهي ثال

كتب النحو، ومجالس ثعلب، ومعاني القرآن للفتراء، ال يمكتن أن يكتون متادة وافيتة 
 (4)تعين على معرفة نحٍو كثير يؤلف أسسًا لمدرسة مزعومة".

: "جملتتتة المتتتأثور متتتن آراء أراد الكتتتوفيين ال يؤلتتتف متتتادة ويمدددول حدددي موهدددي رابدددي
مستتتا ل النحتتتو كلهتتتا، علتتتى متتتا عرفنتتتاه فتتتي كتتتتاب "ستتتيبويه"، و"المقتضتتتب" تشتتتتمل 

للمبرد، و "األصول" البن السراو، ثم كيف تغلتو بنتا الحماستة فنتذهب إلتى حتد أن 
نتتتتزعم: أّن نحتتتتو الكتتتتوفيين يحقتتتتق النظتتتتر الحتتتتديث فتتتتي العتتتتالم اللغتتتتوي متتتتن معرفتتتتة 

 (5)األصوات، وبناء الكلمة، وتركيب الجملة".
: "وهتل فتي طوقنتا أن نجتد نحتوًا للكتوفيين كتاماًل شتاماًل خدامس ويمول حي موهيٍ 

يستوفي مواد هذه العربية؟ الذي أعرفه أننا ال نملى من مصادر النحو الكوفي إال 
كتابتتًا واحتتدًا هتتو "معتتاني القتترآن" للفتتراء. وكتتتاب "معتتاني القتترآن" للفتتراء يفصتتح عتتن 

ورد فتتي لغتتة القتترآن متتن موضتتوعه، ومادتتته استتمه، فهتتو معتتاٍن للقتترآن، وشتترح لمتتا 
دالالت خاصتتة علتتى نحتتو متتا عرفنتتا متتن معتتاني القتترآن للزجتتاو، ومتتا عرفنتتاه متتن 
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معاني القرآن لألخفتش، وغيرهمتا متن كتتب معتاني القترآن، وهتذه الكتتب ال تختلتف 
كثيتترا عتتن كتتتب أختترى هتتي "مجتتاز القتترآن" ألبتتي عبيتتدة، و"تأويتتل مشتتكل القتترآن" 

ما جاء في "معاني القرآن" من آراء نحويتة، بعضتها البن قتيبة وغيرهما. اللهم إال 
يؤيتتد متتتا ذهتتتب إليتتته البصتتتريون، وبعضتتها يختلتتتف الختتتتالف النظتتتر والتوجيتتته. وال 
نملتتتى متتتن مصتتتادر "النحتتتو الكتتتوفي" مصتتتدرًا وافيتتتًا علتتتى غتتترار "الكتتتتاب" لستتتيبويه، 
و"المقتضب" و"األصول" البن السراو، ذلى أن هذه المصادر تشتتمل علتى أبتواب 

رة فتتتي النحتتتو والصتتترف، وهتتتي كتتتتب مطّولتتتة تشتتتتمل علتتتى األصتتتول والفتتتروع، كثيتتت
 (1)وليس شيء من هذا يشتمل على نحو الكوفيين".

ومثتتل هتتذه النصتتوص كثيتتر متنتتاثر فتتي تضتتاعيف كتتتاب التتدكتور الستتامرا ي إلتتى 
االنتقاص من شأن الكوفيين،، وأقدارهم العلمية، ويفترض أن تكون الغاية الر يسة 

نكتار مصتطلح المتدارس ولتيس هتدم النحتو الكتوفي، واالنتصتار للنحتو في كتابته، إ
ذا خطتتر للتتدكتور "الستتامرا ي" شتتيء متتن هتتذا ينبغتتي أن يكتتون مكانتته  البصتتري، وا 
مكانًا آخر، ألن هذا المكان أراده إلنكار مصطلح "المدارس" يستوي في ذلى أهل 

جتا رة بتتين نحتتو  الكوفتة وأهتتل البصترة، لكنتته تخطتى متتا رستمه لنفستته، فأقتام موازنتتة
البصرة والكوفة، يدلأل على ذلى أمران: األول انتقاصه متن شتأن نحتو الكوفتة، وقتد 
سبق ذكر نماذو منه، والثاني تعظيمه لنحو البصرة ومنهجهم متن مثتل قولته: "إنَّ 
البصتتريين قتتد اعتمتتدوا فتتي تأستتيس نحتتوهم علتتى الثابتتت متتن كتتالم العتترب وشتتعرهم 

صتتتٍر معتتتين ال يتجاوزونتتته إلتتتى غيتتتره، وهتتتذا كلّتتته فتتتي الجاهليتتتة واإلستتتالم، إلتتتى ع
معتتروف فتتي المصتتادر التتتي عرضتتت للروايتتة، واعتمتتدوا علتتى القتترآن فتتي قراءاتتته 
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العالية، كمتا اعتمتدوا علتى الثابتت المؤيتد ستماعًا أكيتدًا متن أمتر اللهجتات واللغتات 
 (2)الخاصة، واتخذوا القياس طريقًا يتبعونه اتباعًا يغلب على السماع".

ح أّن التتتتدكتور "الستتتتامرا ي" قتتتتد خلتتتتط فتتتتي كتابتتتته بتتتتين أمتتتترين: همتتتتا إنكتتتتار وواضتتتت
"مصتتطلح المتتدارس الّنحويتتة" وهتتذا يقتضتتي منتته إنكتتار المصتتطلح عنتتد البصتتريين 
والكتتتوفيين، والثتتتاني هتتتدم نحتتتو الكوفتتتة أو علتتتى األقتتتل االنتقتتتاص متتتن قتتتدر الّنحتتتو 

، ويبتدو أّن الكوفي، والغّض من شأنه، وهو خارو عن موضوع الكتاب فتي نظتري
عتتاماًل شخصتتيًا دختتل فتتي ستتياق حتتديث التتدكتور "الستتامرا ي" عتتن مدرستتة الكوفتتة، 
وهو محاولته النيل من الدكتور "المخزومي" بطريق غير مباشر لكنه ظاهر، يدّل 
علتتتتى ذلتتتتى قولتتتته: "وقتتتتد قيتتتتل فتتتتي اختتتتتالف الكتتتتوفيين عتتتتن البصتتتتريين فتتتتي التتتتدرس 

التتذي يضتترب إلتتى أصتتول فتتي المنطتتق الّنحتتوي، أن الكتتوفيين ابتعتتدوا عتتن الّتعليتتل 
والفكتر الفلستفي فتتي تفستير الظتواهر النحويتتة واللغويتة... وهتذه المقولتتة قتد أشتتاعها 
وأفصتح عنهتا، وجالهتا المعنيتون بتت "مدرستة الكوفتة" فتي عصترنا. ومتن الخطتأ فتي 
أسلوب هؤالء الّدارسين في عصرنا أنهم ذهبوا إلى أن نحتو الكتوفيين أصتّح نظترًا، 

متتن نحتتو البصتريين، وربمتتا ذهبتتوا إلتتى أبعتتد متن هتتذا فزعمتتوا أنتته النحتتو  وأستد فهمتتاً 
 (1)المثالي الذي ينبغي أن يكون هو المادة التي تدرس في عصرنا". 

أظن أن األمر واضح في أن الدكتور "السامرا ي" يستتهدف التدكتور "المخزومتي"، 
 (2)ه في اآلخر.لذلى انبرى الثاني يرد عليه، وكانت مساجلة بسط كّل منهما لسان

وأنا أعتقد من جهة علمية ومنهجية صحيحة، أن بامكتان التدكتور "الستامرا ي" أن 
يخصتتتتتص حتتتتتديثًا عتتتتتن التتتتتدكتور "المخزومتتتتتي" فيأختتتتتذ عليتتتتته غلتتتتتوه فتتتتتي التعصتتتتتب 
للكتتوفيين، متتثال بتتداًل متتن مهاجمتتة الكتتوفيين والحتتط متتن شتتأنهم وأقتتدارهم، إن هتتذا 
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لتدكتور "المخزومتي" متن ختالل النيتل األسلوب غير صتحيح إذا أريتد بته مهاجمتة ا
متتن النحتتو الكتتوفي. وعلتتى كتتل حتتال، فتتان كتتتاب التتدكتور "الستتامرا ي" فيتته تكتترار 
كثير يمكن االستغناء عنه، وفيه رصد لمسا ل الخالف البصري الكوفي ال حاجتة 
لنا به، وفيته نثتر لتبعض اآلراء الكوفيتة ال حاجتة لنتا بهتا أيضتًا فتي ستياق الحتديث 

وحتتده، وفيتته انتتدفاع وحماستتة كتتان يمكتتن أن ينتتأى عنهتتا التتدكتور عتتن المصتتطلح 
"السامرا ي"، وفيها هجوم مقنف بل ظاهر على الدكتور "المخزومي" يمكتن أن يقتف 

 في سياق مباين لسياق نفي مصطلح المدارس النحوية. 
وخالصة الكتاب: نفي مصتطلح المتدارس النحوّيتة، ألّنته غربتي المنشتأ، وال يجتوز 

حجتتتة المعاصتتترة، والنتتتأي عتتتن الجمتتتود، فضتتتاًل عتتتن أن المدرستتتة تعنتتتي استتتتعارته ب
اختتتتالف األصتتتول والفتتتروع عتتتن المدرستتتة األختتترى، وهتتتذا المفهتتتوم للمدرستتتة غيتتتر 
متحقتتتق فتتتي الختتتالف البصتتتري الكتتتوفي، ألّن هتتتذا الختتتالف قتتتا م علتتتى الفتتتروع ال 
األصتتول، يضتتاف إلتتى ذلتتى أّن البصتتري قتتد يختتالف البصتتري والكتتوفي قتتد يختتالف 

 كوفي. ال
ومتتتتن المنكتتتترين لوجتتتتود المتتتتدارس النحوّيتتتتة التتتتدكتور حستتتتن حمتتتتزة التتتتذي يتتتترى أّن" 
النظريتتة النحويتتة العربيتتة تتميتتز بقتتدر كبيتتر متتن االستتتقرار ،فالتقستتيمات الموجتتودة 
بين النحاة العرب داخل مدرسة واحتدة أو متدارس مختلفتة ،قتد كانتت خالفتات بتين 

فتتتي خارجهتتتا . فهتتتو يتتترى وحتتتدة فتتتي  النحتتتاة ، وتعتتتد تنوعتتتا فتتتي داختتتل النظريتتتة ال
النظريتتتة النحويتتتة العربيتتتة .أّمتتتا متتتا ستتتمي ب :متتتدارس النحتتتو العربتتتي فتتتي البصتتترة 
والكوفة وغيرها من حواجز العالم العربي االسالمي فال يجوز أن ينظتر اليته علتى 
أّن كل مدرسة فيته تشتكل خطتا نظريتا بتالمعنى التدقيق للكلمتة ، انمتا هتو استتعمال 

 .(3) يل االتساع" لمصطلح على سب
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. أمتتا التتدكتور عبتتد المتتنعم 1ورفتتض رمتتزي بعلبكتتي أيضتتًا القتتول بالمتتدارس الّنحويتتة
جتتدامي فبعتتتد أن أطتتال الحتتتديث عتتتن مستتا ل الختتتالف ، ووقتتتف وقفتتة متأنيتتتة عنتتتد 
كتتتتتاب االنصتتتتاف ، ووازن بتتتتين منتتتتاهج البصتتتتريين والكتتتتوفيين ، ونحتتتتو ذلتتتتى متتتتن 

ي التتتراث النحتتوي ،بعضتتها يصتتل متتن المستتا ل قتترر "أن هنتتاى اتجاهتتات متعتتددة فتت
ختتتالل عتتتالم متتتنهم إلتتتى تكتتتوين اتجتتتاه مميتتتز ، لكتتتن هتتتذا التمتتتايز أو هتتتذا الختتتالف 

إلتتتى درجتتة التتتزعم بتتأن يكتتتّون مدرستتتتين  –متتن وجهتتتة نظتتري  –الحاصتتل ال يرقتتتى 
منفصتتتلتين بتتتالمعنى العلمتتتي الحتتتديث المستتتتعمل فتتتي علتتتم اللغتتتة الحتتتديث ، ولكتتتن 

مفهتتتوم متتتذهب ،كمتتتا هتتتو مستتتتعمل فتتتي تراثنتتتا التتتى  –متتتن وجهتتتة نظتتتري  –يرقتتتى 
من الصتعب اصتبام مفتاهيم تنتمتي إلتى مكتان وزمتان -وجهة نظري-العربي .فمن

حضتتتارة مختلفتتتة علتتتى ظتتتواهر فتتتي حضتتتارة أختتترى . فمفهتتتوم مدرستتتة فتتتي التتتدرس 
كمتتا هتتو فتتي -األلستتني الحتتديث لتته شتتروطه المنهجيتتة والفكريتتة .أمتتا مفهتتوم متتذهب

متذاهب النحويتة العربيتة . وقتد أطلتق مصتطلح متذهب ينطبق تماما على ال -تراثنا
علتتتى جماعتتتة علميتتتة فتتتي علتتتوم الّنحتتتو والفقتتته، وغيرهمتتتا دون أن تكتمتتتل لتتته كتتتل 

 2الشروط المقررة في مصطلح مدرسة حديثا في مجال علم اللغة"

 
 االتجاه الثالح:

ب يمثل هذا االتجاه األستاذ "سعيد األفغاني" الذي رفتض التقستيم الجغرافتي للمتذاه
النحويتتتتة، قتتتتال: "لتتتتزوم تصتتتتحيح التستتتتمية الشتتتتا عة، المتتتتذهب البصتتتتري، والمتتتتذهب 
الكتتتتوفي، والمتتتتذهب البغتتتتدادي، وأن األصتتتتوب أن يقتتتتال: نحتتتتاة بصتتتتريون، ونحتتتتاة 

                                                           
 237انظر نفسه ص  1
وتكرر مثل هذا الحديث ص 353ص  المستذر ون والتراح النحو  العربيجدامي ، عبد المنعم ، 2

288-289 



 

 -45- 

كوفيتتتتون، ونحتتتتاة بغتتتتداديون... التتتتخ، يختلتتتتف ستتتتهم كتتتتّل فريتتتتق متتتتن حيتتتتث النزعتتتتة 
 (3)السماعية والنزعة القياسية عن نصيب غيره كمًا وكيفًا.

ل في موضف آخر: "ال يرى الباحث بعتد التقصتي أنته قتد تضتم البلتدة الواحتدة ويقو 
نحاة من منازع مختلفة، يطغتى عليهتا أحيانتًا متذهب أهتل البصترة، وأحيانتًا متذهب 
الكوفتتتة، تبعتتتًا لنزعتتتة العتتتالم ذي األثتتتر فيهتتتا، فهتتتذه حلتتتب متتتن متتتدن الشتتتام َضتتتمَّت 

"ابتتن جنتتي"، رأس مدرستتة  عتتالمين مختلفتتي النتتزع كتتّل االختتتالف فتتي زمتتٍن واحتتد:
 القيتتتتتتتتاس التتتتتتتتذي كتتتتتتتتان للمتتتتتتتتذهب البصتتتتتتتتتري إمامتتتتتتتته األعظتتتتتتتتم، و"ابتتتتتتتتن خالويتتتتتتتتته"
الكوفي المنزع صاحب كتاب "ليس فتي كتالم العترب" التذي اتبتف فيته الستماع نافيتًا 

 (4)من اللغة ما جوزه فلسفة نحاة البصرة".
يعتقتد ومف أن األستتاذ "األفغتاني" يصتّرح فتي هتذا التنص بمصتطلح المدرستة، كمتا 

وعنوانتًا ثانيتا  (5)في موضف آخر من كتابه عنوانًا موسومًا بتت "المدرستة األندلستية".
، (7). وعنوانتتًا ثالثتًا موستتومًا بتتت "المدرستتتان األوليتتان"(6)موستوما بتتت "مدرستتة الكوفتتة"".

مف أنه كذلى غير أن اقتراحه بنفي التقسيم الجغرافي، وأن األصح أن يقتال: نحتاة 
كوفيتتتون، ونحتتتاة بغتتتداديون... يعنتتتي نفيتتته لمستتتألة المتتتدارس أو بصتتتريون، ونحتتتاة 

 المذاهب النحوية منسوبة إلى بلد معين. 
كتتتذلى يتتترفض التتتدكتور "أحمتتتد مختتتتار عمتتتر" التقستتتيم الجغرافتتتي. يقتتتول: "فتتتنحن ال 
نوافتتتق علتتتى اتختتتاذ المعيتتتار الجغرافتتتي أساستتتًا لتقستتتيم العلتتتوم إلتتتى متتتدارس فكريتتتتة 
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الدارستتين فتتي مكتتاٍن واحتتد ال يكفتتي مطلقتتًا لتشتتكيل مختلفتتة. إّن وجتتود جماعتتة متتن 
لى مثل هذا ذهب الدكتور "فاضل السامرا ي". (1)مدرسة".  (2)وا 

وبعد هذا التطواف في مسيرة مصطلح المتدارس الّنحويتة، نترى أّن هتذا المصتطلح 
غربتتتتي المنشتتتتأ وفاقتتتتًا للتتتتدكتور "الستتتتامرا ي"، غيتتتتر أن دخولتتتته اللغتتتتة العربيتتتتة لتتتتيس 

المستتتهجن، فهتتو واحتتد متتن المصتتطلحات التتتي دخلتتت العربيتتة، ولتتم  بالمستتتنكر وال
تحتتتدث ضتتتررا، ولتتتم توقتتتف أذى. ونتتترى أيضتتتا أن لتتتيس متتتن الواجتتتب التقيتتتد بمفهتتتوم 
واحتتتد للمدرستتتة يمليتتته علينتتتا النظتتتر الغربتتتي، خالفتتتًا للتتتدكتور "الستتتامرا ي" والتتتدكتور 

يم، وقتد يتراد بهتا "علتي أبتو المكتارم" ألن المدرستة قتد تطلتق ويتراد بهتا مدرستة التعلت
المذهب، وقد يراد بها المذهب والجماعة، ونحو ذلى كما تقدم، فالعربيتة تستف هتذا 
كلتته وال ضتتير متتن ذلتتى، والخطتتر علتتى العربيتتة كتتامٌن فتتي عتتدم عنايتتة أهلهتتا بهتتا 
العناية المطلوبة، وفتي التدعوات المريبتة التتي تختفتي حينتًا وتظهتر حينتًا، كالتدعوة 

التتتدعوة إلتتتى إلغتتتاء اإلعتتتراب، أو التتتدعوة إلتتتى استتتتبدال  إلتتتى اصتتتطناع العاميتتتة أو
 (3)الحروف الالتينية بالحروف العربية ونحو ذلى. 

ونرى أيضا أن المحدثين قد استعملوا مصطلح المدرستة بمعنتى المتذهب، وبمعنتى 
الجماعة أيضتا، وقتد رأيتت فتي متا مضتى أن المتذهب يتؤول إلتى الفكترة، والمدرستة 

، فالمدرستة أعتّم متن المتذهب، وال ضتير فتي استتخدام هتذا تؤول إلى الفكرة والنتاس
المصتتتطلح هألنتتته ال يشتتتكل خطتتترًا علتتتى العربيتتتة متتتن جهتتتة، وألنتتته يتتتدرو فتتتي بتتتاب 
الترادف، وهو باٌب في العربية قديم، ألفه النتاس متن قبتل، ويجتري بيتنهم اآلن فهتم 
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ة ثالثتة يقولون راديو ومذياع، ويقولون: هاتف وتليفون، وغير هذا كثير، ومن جهت
فتتاّن مفهومتتًا محتتتددًا للمدرستتة يتتتراه بعتتض البتتتاحثين نقتتاًل عتتتن الغتتربيين، ال يوجتتتب 
األخذ به، والتعويل عليه، ويبقى وجهة نظر تمثل صاحبها فقتط ومتن تبعته. لتذلى 
فالمتتتدارس النحويتتتة والمتتتذاهب النحويتتتة شتتتيٌء واحتتتد. واختتتتالف هتتتذه المتتتذاهب هتتتو 

لفتة البصتري البصتري، والكتوفي الكتوفي اختالفك في الفروع ال في األصول، ومخا
ال تنفي أبدًا وجود مدرسة بصرية أو مدرسة كوفية... الخ، ألّن ثمتة روابتط لغويتة 
ال لمتتتتا ألتتتتف أبتتتتو  وفكريتتتتة تجمتتتتف بتتتتين البصتتتتريين وأختتتترى تجمتتتتف بتتتتين الكتتتتوفيين، وا 
البركتتتات "األنبتتتاري" كتابتتته "اإلنصتتتاف فتتتي مستتتا ل الختتتالف" ولمتتتا ألتتتف "العكبتتتري" 

 ل الختتتالف النحتتتوي" ولتتتيس حستتتنًا أن نتتتبخس الكتتتوفيين حقهتتتم، أو أن كتابتتته "مستتتا
ننتتتتقص متتتن قتتتدرهم، وعلتتتو شتتتأنهم، كمتتتا نلحتتتظ هتتتذا فتتتي كتتتتاب التتتدكتور "إبتتتراهيم 
الستامرا ي" ولتتيس حستنًا أيضتتًا أن نغلتو فتتي مزايتا الكتتوفيين متن غيتتر حتق، والوجتته 

بصتتريين  –أن نتتوازن بحيتتدة وموضتتوعية، ويتتذكر بعضتتنا بعضتتًا أن هتتؤالء النحتتاة 
ذاعتهتتا، والحفتتاظ  -وكتتوفيين قتتد أستتهموا إستتهامًا فعتتااًل فتتي خدمتتة العربيتتة ونشتترها وا 

 عليها، وصونها من كّل أذى. 
 الخاتمة

 خلصت هذه الّدراسة إلى :
مصطلح المدارس الّنحوّية مصطلح اعتمده المستشرقون ثم نقله عنهم  -

 بعض الباحثين العرب .
لح ورأوا  اعتماد المذهب هألّن نفى بعض الباحثين العرب هذا المصط -

 هذا المصطلح لم يرد عند المتقدمين.
 ال يجوز عند بعض الباحثين الّتعويل على التّقسيم الجغرافي. -
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من استخدام هذا المصطلح بمعنى المذهب أو -عندنا–ليس ما يمنف  -
الجماعة وليس ثمة ما يلزمنا بمعنى واحد للمدرسة ه فالمدرسة قد تطلق 

 مدرسة الفلسفية أو الثانوّية مثاًل.ويراد بها ال
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 الملخص:
الذي  تهدف الدراسة إلى الكشف عن أهم مالمح الطبيعة في شعر إبراهيم الغزي،      

يعّد من أشهر شعراء العصر العباسي الثالث، فقد بدا واضحًا تعدد مظاهر الطبيعة  في 
شعره، سواء أكانت الطبيعة المتحركة أم الطبيعة الصامتة، كما اهتّم الغزي بوصف 
اإلبل والخيل والصحراء وما بها من حيوانات وطيور وأودية، كما وصف رحلته التي 

  قطعها للوصول للممدوح. 
Abstract: 
The study aims to reveal the most important features of nature in 

the poetry of Ibrahim Al-Ghazi, one of the most famous poets of 

the third Abbasy  period, it was obvious the multiplicity of 

manifestations of nature in his poetry, whether moving nature or 

nature silent, Ghazi also described camel, horse, desert, and other 

animals, birds and valleys, and described his journey to reach 

Almmdouh. 
تعّد الطبيعة عنصرًا مهمًا من العناصر التي يعتمد الشاعر عليها في الممدمة: 

شرًقا وغرًبا، وسجل في ديوانه كل مظاهر  شعره، وقد تنقل الغزي في البالد
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الطبيعة المتحركة ومظاهر الطبيعة الصامتة، وسار على ما سار عليه الشعراء 
في العصور التي سبقت عصره، وهي سنة ساروا عليها منذ الجاهلية، فاإلنسان 
ابن بي ته، يعيش فيها  ويصورها ويشتاق لها إذا غادرها، خاصة إذا اقترنت 

صفاتها وصورها بصفات المحبوبة وصورتها، ويحق للشعراء وغيرهم الطبيعة و 
أن يتغنوا بمشاهد الطبيعة، فقد خلقها اهلل وما فيها من نبات وطيور وحيوان 

وسهول وصحاري ورمال ورياح وأمطار، فكانت آية تدل على قدرته  وجبال
بداعه. تعالىسبحانه و   وا 

في عة التي صّورها الغزي مظاهر الطبييسعى البحث إلى الكشف عن       
ألّنه من الشعراء الذين  ه، من خالل تمهيد يهتم بالتعريف بالغزي وحياتهالديوان

لم تهتم الدراسات األدبية بهم إال من خالل بعض كتب التراجم واألعالم التي 
يتناول البحث ثم تحّدثت عنه باإلشارة إلى حياته وبعض األبيات من شعره، 

الطبيعة في شعر الغزي من خالله  مظاهر، و ند الشعراءالطبيعة وأهميتها ع
 يتناول ألفاظ مظاهر الطبيعة، واإلبل، والخيل، والصحراء، واألطالل، ثم خاتمة

 وقا مة المصادر والمراجف.

  :الدراسات التي تناولت شعر الغزّي قليلة منها: الدراسات السابمة 

سة وتحليل، للباحث التصوير البياني في شعر أبي إسحاق الغّزّي، درا -1
 .بدر بن الفي الجابري

بنية الصورة في شعر أبي إسحاق الغّزّي، دراسة بالغية ونقدية، جامعة  -2
 أم القرى .

ديوان إبراهيم الغّزّي، تحقيق ودراسة في الرؤية والتشكيل الفّني، للباحث  -3
 .عبد الصمد صقر
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د بن الخالق بن مساع عبد: تحقيق ودراسة -ديوان أبي إسحاق الغزي  -4
 ، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.ماجستيررسالة الزهراني  عبداهلل

ألّن ؛ ذا جّدة مية البحث في أّنه يتناول موضوًعا: تكمن أه امية البحح
الموضوع لم يدرس، والشاعر من أبرز شعراء العصر السادس الهجري، ولم تهتم 

نشر ديوانه بعد تحقيقه في العقد ، وذلى بسبب راسات السابقة بديوانه إال حديثًاالد
 األخير فقط.

، مظاهر الطبيعة فيه: اقتصرت الدراسة على ديوان الغّزي وعلى حدود الدراسة
التي يريدها  دالالتالذي اعتمد عليه، ولتحديد أهم ال أسلوب الشاعر للكشف عن

 .الشاعر عند استخدامه مفردات بعينها

 التمهيد:

، أبتو إستحاق يّ بتن يحيتى بتن عثمتان بتن محمتد الكلبت إبتراهيم :وعصره  ّ حياو الغزّ 
ولتد الشتاعر فتي  ،يعود أصله إلى قبيلتة كلتب اليمانيتة التتي نزلتت فلستطينّي، الغزّ 
ه ة، ولكّنتهت، ونشأ فيها حياته األولى وتلقى علومه األساسية في غزّ 441ة سنة غزّ 

ى متتتن التتتتي متتترت بهتتتا المنطقتتتة آنتتتذا لتتتم يستتتتمر فيهتتتا  بستتتبب الظتتتروف السياستتتية
ا موطنتتتتته طلًبتتتتت يّ فغتتتتتادر الغتتتتتزّ ه اضتتتتطرابات وغتتتتتالء فتتتتتي المعيشتتتتتة وضتتتتتيق الحتتتتال

تتوقتتد كانتتت لتته  ،رلالستتتقرا  ه ال يستتتقرأل رف عنتته بأّنتترحتتالت  وتتتنقالت متكتتررة، وعك
وطنتته م ، ليغتتادرة إلتتى عستتقالنعلتتى حتتال، ومتتن هتتذه التترحالت خروجتته متتن غتتزّ 

شتتق وحلتتب، وقضتتى يقصتتد دمو يتجتته إلتتى بتتالد الشتتام فبستتبب الظتتروف السياستتية 
طيبتتتة، وهتتتو فتتتي حديثتتته عتتتن ذكرياتتتته يتتتذكر ذلتتتى فتتتي شتتتعره  يَ وليتتتال اا أياًمتتتمتتتفيه

بتتتتالد  يقصتتتتدو ه يغتتتتادر بتتتتالد الشتتتتام ولكّنتتتت، فيتحستتتتر علتتتتى أيتتتتام الصتتتتبا فتتتتي حلتتتتب
قصتتتبة كتتتورة ستتتابور و تبريتتتز، و  ،ومتتتن رحالتتتته وصتتتوله إلتتتى أذربيجتتتان ...،فتتتارس
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فتتي  وكتتان نتتازاًل "، ووصتتل متترو يرازشتتوكرمتتان  نجورجتتاومنهتتا إلتتى  ،)النوبنتتدجان(
متن عشترة  الخروو من مرو إلى بلتخ فبتاع قريًبتالمدرسة النظامية إلى أن اتفق له ا

 ،لتتم يجتتد ضتتالته فتتي متترو، فلتتم يكرمتتوه هويبتتدو أّنتت، (1)أرطتتال متتن مستتودات شتتعره"
وفتي كتل  عترف بهتا،ا للرحلة يك كان محبَّ ، و انفتركها لبخل أهلها حتى وصل إلى أرّ 

كانتت لته فلستفة خاصتة بالشتعر و ا في عطا ه، ه يمدح أميرها طمعً مكان يصل إلي
لعطتتاء، إلتتى شتتاعر يفلستتف الحيتتاة والتترزق والمتتال وا انتقتتل متتن خاللهتتا متتن المتتدح

وكانتت لفلستفته هتذه آثتار  ،ل الحتال بته متن المتوطن إلتى االغتترابوالسيادة، فتحتوّ 
يحتتتتتاو األمتتتتراء ا، ا ثتتتتم فقيتتتترً رفتتتتت بالمتناقضتتتتات، نجتتتتده غنًيتتتتعلتتتتى حياتتتتته التتتتتي عك 

واالستتتتقامة واالنحنتتتاء، والعزلتتتة  شتتتعره الشتتتكوى واألمتتتل،" كمتتتا نجتتتد فتتتي ،فيمتتتدحهم
بشتتتتكل  فتتتتي شتتتتعره تجلتتتتت هتتتتذه المعتتتتاني والفلستتتتفةو واالنختتتتراط بتتتتالواقف والمجتمتتتتف، 

 .(2)"واضح

ه عاش في القرنين يتضح أنّ هت( 524-هت441)ووفاته  همن خالل ميالد عصره:
فلسطين في هذه الفترة باضطرابات سياسية رفت الخامس والسادس، وقد عك 

ثم  ،ثم الصليبيين ،والفاطميين والسالجقة اإلخشيديينفنجد من حكامها  ،عظيمة
 الَغز يّ وقد كانت معظم رحالت  ،المماليى ثمّ  ،األيوبيين الذين هزموا الصليبيين

وموطنه يعانى من ذهابه إلى خراسان وتنقالته كلها بعد خروجه من موطنه و 
ولعل  ،والظروف االقتصادية التي كان يعانى منها الناس ،ضطرابات السياسيةاال

 .الَغز ّي موطنههذه الظروف السياسية واالقتصادية هي السبب الر يسي لمغادرة 
هت عن 524وذلى بعد خروجه من مرو سنة  ،في الغربة يّ توفى الغزّ وحاته: 

                                                           
 (.1/32األصبهاني، خريدة القصر وجريدة العصر)و ((1
 (. 26( الغّزي، الديوان)ص(2
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ه ونقل عنه أنّ "، (1)ينة بلخ، ودفن في مدعاماً  (83ثالثة وثمانين ) عمر يناهز
كان يقول لما حضرته الوفاة: أرجو أن يغفر اهلل لي لثالثة أشياء: كوني من بلد 

 .(2)"اإلمام الشافعي، وأني شيخ كبير، وأني غريب

 و اميتها عند الذعراءالطبيعة 

ال يخلو شعر شاعر من الحديث عن الطبيعة بما فيها، فالشاعر  
مظاهر الطبيعة الصامتة أو المتحركة،  كانتله، سواء بطبيعته يتأثر بكل ما حو 

وقد عّبر الشعراء عن مشاعرهم وأحاسيسهم  أو ما يالحظه من خالل حياته،
تجاه الطبيعة التي اندمجوا فيها، فهم ابناؤها الذين عشقوها فعاشت فيهم كما 

ومنذ العصر الجاهلي نجد الشعراء جميًعا يشتركون في الوصف  عاشوا فيها،
هم يصفون كّل ما تقف عليه أعينهم في بي تهم الصحراوية المترامية "ف

قد ف ،بعض عصور األدب في من أهم مصادر اإلبداع الفنيهي و ، (3)األطراف"
 ي عناصرالجاهليين ف الشعراء بداعاتا  و  إعجابهم بالشعراءالنقاد القدماء ربط 

ه ألنّ " هس أشعر الشعراءامرأ القي عّدواأهمها، فقد من الطبيعة ورأوا أّن  متنوعة،
ف المعاني، ومن استوقف على الطلول، ووصف النساء بالظباء أول من لطّ 

ها وهي مف ذلى مقبولة كأنّ  ...،والمها والبيض، وشبه الخيل بالعقبان والعصي
، وال يمكن أند نعتقد أّن هذا (4)"ناموس من نواميس الطبيعة في شهرة هذا الشاعر

وعالقتهم بالطبيعة، فقد" خبر العربي ظواهرها، وتعّبد  األمر غريًبا من الشعراء
خضاع ظروفها لحياته بشتى ضروب  لها وقد حاول إخضاع حياته لظروفها، وا 

                                                           
 (.1/32( ينظر: األصبهاني، خريدة القصر وجريدة العصر)و(1
 (.1/60( ابن خلكان، وفيات األعيان)و(2
 (. 120( علي، أدب ما قبل اإلسالم)ص(3
 (.3/131( الرافعي، تاريخ آداب العرب)و(4
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لم عوا ، وهو ما يؤكده ابن طباطبا العلوي في قوله: "(1)المعرفة البدا ية وأساليبها"
بيهات من األوَصافا ب أودعت أشعارهر أنَّ الع به  ما أحاطتوالحَكم  والتَّشد

بٍر، صحونهم البوادي و  ركه عيانكها، ومرَّت به تجاربكها، وهم أهلدمعرفتها، َوأ
في كل  واحدٍة ا، و ما وفهيهممنه وسكقوفهم السَّماء فليست تعدو أوصافهم ما رأوه

، من ي فصول الزَّمان على اختالفهها من شتاء، وربيٍف، وصيف، وَخريففمنهما 
، ونبات، وحيوان، وجماد، وناطق، وصامت، ومكتحّرى، ء، وهواء، ونار، وجبلما

، وتناول الشعراء موضوعات متعددة كالفخر والمدح والهجاء والرثاء (2)..."وساكن
والغزل وكانت الطبيعة ومظاهرها حاضرة في معظم أغراض القصيدة العربية 

ودعها القديمة حيث "تبدو أشد التصاًقا بظروف البي ة وبطبيعة اإلنسان، فلهذا أ
الشعراء عصارة قلوبهم، وعّبروا من خاللها عن آالمهم ومطامحهم في آٍن واحد، 

 .(3)فجاءت على ذلى صورة حيَّة ناطقة تعكس همومهم في صدق ووضوح"

اندمج الشعراء في الطبيعة التي ألفوها عن قرب في مختلف العصور،  
العربي موطنه، وللشاعر وعّبروا عنها بأوصافهم تعبيًرا دقيًقا، فقد كانت لإلنسان 

 العربي إلهامه األول واألخير.

أّنه  وقد عكرف عنهبين البلدان ذات الطبيعة المختلفة، الغزي  تنقلّ 
الطبيعي الجمال وهو شاعر يرتكز على الجمال الفني و يفضل التنقل والرحلة، 

فاذا وجدنا الطبيعة الصامتة، من  هموصوفاته من نّوع، و  المزو بينهمامحاواًل 
رمال والنجوم، والليل، واألزهار، واألمطار، فاننا نجد الصحراء و التالل و الجبال و ال

                                                           
 (. 229في الشر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري)ص( البطل، الصورة (1
 (.15( العلوي، عيار الشعر)ص(2
 (.2/841( النويهي، الشعر الجاهلي، منهج في دراسته وتقويمه،)و(3
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الطبيعة المتحركة من اإلبل والخيل والطيور والرياح... لتعبر المكان والزمان، 
 كما نجد عنده وصف الرحلة والمحبوبة والمعارى.

 :تيأومن أهم مظاهر ألفاظ البي ة والطبيعة في شعر الَغز ّي ما ي 
  لفام مماار الطبيعة: -1

صحاري، كالمن مظاهر الطبيعة في شعر الَغز ّي الطبيعة الصامتة 
ليل، الكواكب و الربيف، و الزهار، و األنجوم، و البحار، و الجبال، و الودية، و األو 
سماء، وما بها من ظالم ونور...، وكذلى نجد الطبيعة المتحركة الو  ،شهبالو 

، وقد يمزو اوّيةحيوانات الصحر الو  ،رياحالو  ،طيور جارحةالو  ،خيلالو  ،بلكاإل
 الشاعر بينهما كما قد يصورها بصورة مختلفة، ومن ذلى قوله: 

 َمْعَنددد  الُعدددال َلدددَك والددددَّعاَوأ للدددَورأ
 

 َوليمدددددُة السدددددرحانِ  الِهَزْبدددددر (1)ُسدددددْلرُ  
 

 ولمدددد سدددريُت وللهواهدددب حدددي الدددد ج 
 

 (2)سددددبُح الغريددددِ  َوِمْذددددَيُة النذددددوانِ  
 

 ُ   َْلمدددددُي ِمدددددْن ُحسددددداٍّ َادددددزَّهحدددددالبرَ 
 

، و خفدددددُ  مدددددن حدددددلاِد جبدددددانِ    بطدددددلخ
 

 َوْرَدهُ  (3)حتددددددددد  إلا َنثدددددددددر التدددددددددبّل ُ 
 

 ا  طفدددددددا علددددددد  الريحدددددددانِ متددددددددارها  
 

 حيََّيددددددُت  صددددددحابي و لددددددُت ِلَيْهددددددِنُهّْ 
 

دددباُن َلمدددْن َلدددُه َعْيندددانِ    (4)َوَهدددَح الصَّ
 

                                                           

 (.4/240( سؤر: بقية الشيء، ابن منظور، لسان العرب)و1)
 (.6/2510( النشوان: السكران، ابن منظور، لسان العرب)و2)
 (.1/300بّلج: البلوو اإلثراء، بّلج الصبحك يبلكج بالضم أي أضاء، ابن منظور، لسان العرب)و( الت3)
 (.336( الغزي، الديوان)ص4)



 

 -59- 

)الهزبر،  مظاهر الطبيعة الصامتة والمتحركة في المفردات نلمح 
الصباح(، و الريحان، و ورد، و التبلج، و البرق، و الدجى، و الكواكب، و السرحان، و 

ا فالشاعر يجمف بين مظاهر الطبيعة الصامتة والمتحركة ويجعلهما انطالقً 
، فيصور مشهَد آخره الليل الرا ف إلى وقت طلوع ومقدمة للوصول للممدوح

 الفجر.

مها فتراه يستخدم الجمل االسمية وينّوع الشاعر بين الجمل التي يستخد 
التي تدل على الثبات )معنى العال لى، الدعاوي للورى، سؤر الهزبر، فالبرق 
ألمف، وأخفق( ويستخدم الجمل الفعلية التي تدل على الحدث واالستمرار وجميعها 

)سريت، نثر، حيّيت، قلت، هّزه(، كما  :أفعال ماضية للداللة على الثبات وهي
قد( زيادة في توكيد سريانه والكواكب و أسلوبه بأداتين للتوكيد )الالم، أكد الشاعر 

 ال تزال وسط الظالم.

تبدو المتقابالت في القطعة السابقة واضحة، فالشاعر يقابل بين الممدوح  
الذي نسب الشاعر له العال، وبين من يدعي العال، وبين البطل الذي يبرق 

ذه المتقابالت تفيد التعبير بما تحمله من الحسام في يده، وبين قلب الجبان، وه
يحاءات ه وخاصة أّنه يفّرق بين ما يورده من أسماء، مثل) معنى العال إيماءات وا 

للممدوح، الدعاوى للورى(، و)وليمة الهزبر، بقيتها للسرحان(، و) لمعان السيف 
 في يد البطل، خفقان قلب الجبان(.

لسابقة، فهو يصور الممدوح ال يستثنى الشاعر التصوير في أبياته ا 
ان بينهما لما تحمله اللفظتان من دالالت، فاألسد باألسد، وغيره بالذ ب، وشتّ 

الملى الممدوح الذي ال يأكل إال من صيده، أما الذ ب فانه يأكل من )سؤر( 
 ةشيَ صورة سريانه وقت الصباح مثل الغريق الذي يسبح، ومثل مه  األسد، ثم إنّ 

بمدى اعتزازه ونشاطه وكبريا ه، وصورة البرق التي هي  السكران، صورة توحي
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ألمف من صورة الحسام عندما يهّزه البطل، توحي على مدى قوة البرق، وتتوالى 
صور الشاعر حتى يصّور الصباح وهو ينثر الورد على الرياحين، ليصل إلى 

 ل:  ، فيقو نتيجة منطقية وهي إلقاء التحية على أصحابه فيصل بذلى إلى الممدوح

ددداحِب الَغْمدددرِ   الدددل  (1)َهَوَهدددوِن َحْهدددِل الصَّ
 

 (2)ال زَاَل صددددددداِحَب َدْولدددددددٍة و دددددددرانِ  
 

، وقفاري ،ويصف في رحلته ما يرافقه من نجوم وكواكب وسهول 
ودراري، وسهول، وسماء، وشهب، ومساء...، وكأّنهم أصحابه الذين يرافقونه 

 ومن ذلى قوله: الرحلة،

 (4)والددددَّرار  (3)َحفدددْزت ِمدددْن اَلمهدددارأ
 

 ِبُصدددددددْحِبة ُهدددددددلِّ َمْفمدددددددوٍد الِمثدددددددالِ  
 

 ُنجدددددددددوّخ ال تميدددددددددُل إلددددددددد  ُ حدددددددددولٍ 
 

 (5)َوَعددددددْيحخ ال تِحددددددن  إلدددددد  إحددددددال 
 

 (6)َبْسدددددددهٍل ِخْلَتندددددددا ِحيدددددددِه اْنِغماسددددددداا 
 

 َجوابددددددداا َذدددددددّك حاِذدددددددَيتي ُسدددددددلالِ  
 

 َحنْمِسددددي ِحيددددِه َتْحددددَت َسددددماِء ُذددددْهبٍ 
 

 (7)َوُنْهدددِحي ِمْندددُه َحدددْوَ  َسدددماِء  لِ  
 

                                                           

( الغمر: رجل غمر الرداء وغمر الخلق أي واسف الخلق...سخي، ابن منظور، لسان 1)
 (.5/29العرب)و

وان يقرن بين شي ين، والمقرن: (، قران، الجمف بين الحج والعمرة، 336( الغزي، الديوان)ص2)
 (.6/2181المطيق، الجوهري، الصحاح)و

 (.2/821( المهارى: نسب إلى اإلبل المهرية، الجوهري، الصحاح)و3)
 (.4/282( الداري: نقول كوكب دري : ثاقب مضيء، ابن منظور، لسان العرب)و4)
 (.4/1623( إفال: صغار اإلبل بنات المخاض ونحوها، الجوهري، الصحاح)و5)
( الغمس: إرساب الشيء في الشيء السيال أو الندى أو في ماء..، ابن منظور، لسان 6)

 (.6/156العرب)و
 (.4/1627( آل: الذي تراه في أول النهار وآخره، كأنه يرفف الشخوص، الجوهري، الصحاح)و7)
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 َوَ دددْد َ ُصدددَرْت ُخَطددد   يدددد  اَلمَطايدددا
 

 (2)ال ُعَمدددِل الِحبدددالِ  (1)بعمدددل اَلْيدددنِ  
 

يصف الشاعر رحلته ومرافقيه، فاذا بهم مرافقون من الطبيعة )المهاري،  
السراب(، إنهم األصدقاء و الشهب، و السماء، و  السهل،و النجوم، و الدراري، و 

ها لوحة طبيعة تثير يصل إلى ممدوحة، إنّ الحقيقيون للشاعر الذي يقطف الفيافي ل
النظر، فالشاعر يقرن بين ظالم المهاري والدراري ومالزمتها له )نجوم ال تميل 
إلى أفول(، يقرنها بأصحاب الشاعر الذين ال يفارقونه )وعيش ال تحّن إلى 

مدى ذوبان الشاعر في السهل حتى تحسبهما على ا( توحى)انغماسً  كما ،إفال(
و  ه السؤال الذي يحتاو إلى الجواب، ثم إّن الطباق بين )نمسي(ع كأنّ من االتسا

 ه)نضحي( يدل على دوام السير على األرض، أو هو سير وطيران في السماء
ألّن ما فوقهم سماء من نجوم، وما تحتهم سماء من سراب وآل، قد تمنف المطايا 

 من السير. 

ا تعددت ألفاظها، تعددت مظاهر البي ة في األبيات السابقة، كم  
وتظهر من خاللهما مدى المشقة التي يقابلها الشاعر في رحلته للوصول إلى 
الممدوح طمعا في كرمه، وهو يعتقد أنه كلما اعتمد في أسلوبه على مفردات 
تظهر اآلالم التي يقاسيها في رحلته، كلما كانت جا زته أكبر، لذا يكثر من 

 .ى يصل الممدوحاأللفاظ األكثر إظهارًا للمشقة، حت

  اإلبل: -2

بل من أساسيات الرحلة التي يقطعها الشاعر للوصول إلى تعتبر اإل
الممدوح، وقد وصفها الشاعر بعدة صفات، واستخدم لها عده مفردات للداللة 

                                                           

 (.5/2076( األين: األعياء، الجوهري، الصحاح)و1)
 (. 380( الغزي، الديوان)ص(2
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على الصحراء وتعبها، قادرة على  تصبر، فهي إبل قوية، مكتملة الخلق، يهاعل
ا، وهي إبل خوامس ومن صفات ا جسديً تحمل المشاق، وكما يصفها وصفً 

مشيتها الوخذ وهو نوع من السير السريف، العنق وهو نوع من الطويل، الركا ب 
القالص )وهي الشابة من النوق(، الحدو )غناء اإلبل(، الترفيل )نوع من السير 

والغنج )مد العنق في المشي  السريف(، أمون )ناقة(، منسم، كاهلها القرم، الفحل
كما يصف سرعتها فناقته تشّق .، ن المشي الشديد ،العرامس..، الوسج نوع م

 :وفيها يقولحيزوم الليل، كما يصف تعبها وما تالقيه من مشقة الرحلة، 

 (1)ُطل حددددا الِمالِئددددَص  بدددداِا يددددا ُمْنهددددي
 

 جدددريحُ  (4)واَلمدددل   (3)ُتَغْذدددِمر (2)َحْسدددرأ 
 

 يغددددددددرِّ  خدددددددددَّه حددددددددي هددددددددلِّ تددددددددروان
 

 (5)َغمددددددددداِّ َندددددددددزيحُ بالددددددددددَّْمِي َجْفدددددددددنخ ِللْ  
 

كانت قوية  يقطف رحلته عليها، وقد التي الشابة ناقته الشاعر يصف
توحى على شّدة  وهيأصبحت مهزولة )منضي( و)حسرى(،  لكّنها (ص)قلو 

التعب وبعد المسافة التي يقطعها للوصول إلى مراده، كما استخدم أسلوب القسم 
لمخاطب لتوصيل األمانة التي "باهلل" للداللة على تأكيده على نفسه وعلى ا

يغرق، و تراوح، و تغشمر، و للمفردات )طّلح،  هها له، كما أّن استخدامسيحملك 

                                                           

الح، وطلح البعير: أعيا، وأطلحته: خسرته، الجوهري، الصحاح)و (1)  (.1/288طّلح: التي ترعى الطه
 (.2/629( حسرى: حسر البعير: أعيا، الجوهري، الصحاح)و2)
( تغشمر: غشمر الليل: أقبل، تغشمره أي أخذه قهرًا، وأريته متغشمرًا: أي غضبانًا، الجوهري، 3)

 (.2/770الصحاح)و
ا تحت نسيم البعير، باطن المنسم، بطن االصبف، ينظر: ابن منظور، لسان ( األظل: م4)

 (.11/419العرب)و
(، نزيح: بعيد، ونزح الب ر استقيت ماءها، ابن منظور، لسان العرب 764( الغزي، الديوان)ص5)

 (.1/410)و
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أي زيادة في المبني يؤدي إلى  نزيح( التي توحي على زيادة في المعنىه ألنّ و 
، فناقته أصبحت هزيلة من كثرة الترحال وشّدة التعب، وهي زيادة في المعنى

رة ما ترعى في المراعي الخصبة، كما يلحظ المتلقي التي كانت قوية من كث
استخدام الشاعر في الشطر الثاني من البيت الثاني التصوير للداللة على شدة 
حزنهه البتعاده عن أهله ووطنه، حتى صار دمعه كالغمام المنهمر، ويظهر 
 التقديم والتأخير في البيت الثاني حيث قّدم الجار والمجرور والمضاف إليه)في
كل تراوح(، وأخر الفعل والفاعل والمفعول به)يغرق خّده( للداللة على استمرار 
األلم، وفي الشطر الثاني يقدم الجار والمجرور)بالدمف( و)للغمام( للداللة على 

 غزارة الدمف واستمراره.

 :وفي ناقته يقول

 َوَعددددددددددددتني طددددددددددديَّ ذاسدددددددددددَعه (1)َوَمْهَمدددددددددددهٍ 
 

 (3)ل ِذددددددْماَللُ حددددددي َلَواِت الرَّْحدددددد (2)ِبَوْخددددددِداا 
 

 (5)حددددي ِعدددددوٍ  (4)َ ددددْد َحَهددددْت َعْر ُددددوبَ  ُعْر وُبهددددا
 

 (6)ِلْلَمَذدددددددددددَرحيِّ َوَمدددددددددددالي َهيَرادددددددددددا مدددددددددددالُ  
 

                                                           

 -12/621( مهمه: اإلبل، والناقة التي تهمم األرض بفيها ، ينظر: ابن منظور، لسان العرب)و1)
623 .) 

 (.2/548( وخد: ضرب من سير االبل، وهو أن يرمى بقوا مه كمشي النعام، الجوهري، الصحاح)و2)
 (.5/1740( شمالل: سريعة خفيفة، ينظر: الجوهري، الصحاح)و3)
( عرقوب: اسم رجل من العمالقة ضربت به العرب المثل فقالوا: "مواعيد عرقوب"، الجوهري، 4)

 (.1/180الصحاح )و
داد: العطاء، ينظر: الجوهري، الصحاح)و5)  (.2/507( العه
 (.425( الغزي، الديوان)ص6)
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تعطيه الوعد الذي  فهييدور حوار بين الشاعر واإلبل التي يمتطيها،  
)ومهمه وعدتني طي( ويدرى المتلقي  ،بهتقطعه الناقة على نفسها ولكّنها تفي 

لحوار والوعد مدى العالقة التي تجمف الشاعر بناقته التي تفي من خالل هذا ا
بوعدها في قطف الصحراء، ومن المفردات الخاصة باإلبل في البيتين 

ومن المفردات التي استخدمها  السابقين)مهمه، والوخذ، وشمالل، عرقوب(،
للداللة على  الشاعر لبيان وصف ناقته "عرقوب" ثم استخدم التناص األدبيّ 

، ولكن ناقته تفي بوعدها، ويتضح الغرض من (1)ثل الشعبي "مواعيد عرقوب"الم
الشاعر يصف الناقة من  التناص السابق أن عرقوب الناقة )ساقها( طويلة، وكأنّ 

عرقوبها  الناحية الجسدية، وهذا الطول للساق يحاكي طول مواعيد عرقوب، فكأنّ 
 مثل ذلى.

ذي يوحي على مدى العالقة يستمر الحوار بين الشاعر وناقته، وال 
، بناقته التي تحاوره، فهي التي توعده وهي التي تقولالشاعر  الحميمة التي تربط

الشاعر وتنقالته الكثيرة حتى غدت معروفة عند ناقته التي  ترحال ةكثر وتبدو 
 عليها، يقول: يعتمد

 َحَملَّددددددددددت َتمُددددددددددوُل ِإَلا َحَثْثنااددددددددددا
 

 بهَْلِسددددددددددددَنِة الَهدددددددددددداللِ  ُتناِجينددددددددددددا 
 

 ِإلددد  ُ حُددددِ  الِهددددالِل مِسدددديُر َرْهبددددي
 

 (2)َحمْلندددددا َبدددددْل ِإلددددد  ُ حُدددددِ  النَّدددددوالِ  
 

ا بين الشاعر وناقته، هذا الحوار فيه سؤال ورد، ال يزال الحوار قا مً  
تصل إليها، رغم التعب الذي تدل عليه سالغاية التي تحديد المكان و سؤالها حول 

مجرد السؤال من الناقة إّن   ثمالكالل(، ة ألسنأكثر من مفرده )حثثناها، تناجينا، 
                                                           

 (.87( ابن سالم الهروي البغدادي، األمثال)ص1)
 (.5/1836(، النوال: العطاء، ينظر: الجوهري، الصحاح)و380( الغزي، الديوان)ص2)
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تكثر األفعال الدالة على الحدث واستمراره في البيتين و يدل على مشقة الرحلة، 
السابقين )تقول، حثثنا، ظلت، تناجي، قلنا(، ويلجأ الشاعر إلى استخدام الفعل 

ح(، لالستمرار في الحدث والحركة والتنقل، فهو لم يصل بعد إلى مبتغاه )الممدو 
التقديم والتأخير في قوله: )إلى أفق الهالل( تقديم الجار والمجرور على  نّ إثم 

المبتدأ، ليفيد العناية واالهتمام بالمقدم والذي جاء بواسطة السؤال، واستخدم 
ضراب أو "تأتي لتدارى كالم غلط فيه... وتكون الشاعر )بل( التي تفيد اإل

  (1)لتحرى شيء من الكالم وأخذ في غيره"

جعل الشاعر من سؤال ناقته تخلصًا جمياًل للدخول في غرض النص  
"المدح" وتكون إجابته المريحة له وإلبله )بل إلى أفق النوال(، ليصل بعدها إلى 

 قوله:

دددددٍ   البرايددددا (3)َوزر (2)ِإلدددد  ابددددِن ُمَحمَّ
 

 (4)الِخدددداللِ  َمِهيددددِر الدَّْوَلددددِة الدددددَِّمحِ  
 

مبتغاه إلى  رهقت ناقته القوية فانه يصل أخيًرارغم صعوبة رحلة الشاعر التي أ
الذي جاء من أجله ، وهو لقاء الممدوح)ابن محمد(، الذي سيقدر مخاطر رحلة 

 الشاعر فيكرمه.
 ومن صوره لإلبل قوله: 

 َلهدددا ُبرَاددداُن ِعيَسددد  ابدددِن مدددْرَيٍّ  (1)َوِعددديسٍ 
 

 ِإَلا َ َتدددددددددددددَل الَفددددددددددددد   الَعِميدددددددددددددُ  الَمَطاِلَبدددددددددددددا 
 

                                                           

 (.1/14( الزجاجي، حروف المعاني والصفات)و1)
مد بن المطلب ولي الوزارة للخليفة العباسي المستضيء، ينظر: ابن كثير، البداية ( هبة اهلل بن مح2)

 (.12/208والنهاية، )و
 (.2/845( وزر: ملجأ، الجوهري، الصحاح)و3)
 (.380( الغزي، الديوان)ص4)
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ددددددددددددددا َطَواِحَيدددددددددددددداا  (2اآَلُل) ُيَر ُِّصددددددددددددددُهنَّ   ِإمَّ
 

 َرَواِسدددددددددددددَبا َ و (3)تُدددددددددددددرَاُانَّ ِحدددددددددددددي  ِليِّددددددددددددده 
 

 َتْحَسدددددددددُب  نَِّندددددددددي (4)َسدددددددددَواِبُح هالّنيندددددددددانِ 
 

 (6)السَّباِسدددددبا الَمَطاَيدددددا ِإْل َمَسدددددْحتُ  (5)َمَسدددددْختُ  
 

 َعَرْحَنددددهُ  (8)َعْرَحدددداا  (7)َتَنسَّددددْمَن ِمددددن ِهْرَمددددانَ 
 

 (9)اَط َلَواِهَبدددددددددددداَحُهددددددددددددنَّ ُياَلِعددددددددددددْبَن  النََّذدددددددددددد 
 

 إحياء درة علىفهي قا ،في البيت األول ) العيس( واضحةاإلبل قوةتبدو 
، وترقص ابن مريم عليه السالم يحي الموتى باذن اهلل ىالمطالب، كما كان عيس

في السراب كما الموو عندما يتحرى، وتسبح في الصحراء بكل خفة كالسمكة في 
بالنشاط لما وجدته في كرمان من را حة البحر، وتداعب ما أصابها من تعب 

 طيبة.

من موسيقى واضحة  ةيستطيف المتلقي االستمتاع بما في األبيات السابق 
تبدو ظاهرة من الجناس بين )عيس، عيسى(، و)مسخت، مسحت(، و)عرفًا، 

                                                                                                                                           
( عيس: العيسك بالكسر: اإلبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة، الجوهري (1

 (.3/954الصاح)و
: الذي تراه في أّول النهار وآخرهه كأّنه يرفف الشخوص، الجوهري، الصحاح)و( اآل(2  (.4/4624لك
: مووك البحر، والجمف االواذي،(3  (.6/2266الجوهري، الصاح)و ( اآلذيأل
 (.2/437( النينان: جمف نون وهي السمكة، لسان العرب، ابن منظور)و(4
ها من التعب واالستعمال، لسان العرب، ابن ( مسخت الناقة أمسخها مسخا إذا هزلتها وأدبرت(5

 (.3/55منظور)و
 (.1/145( السباسبا: المفازة، الجوهري الصاح)و(6
والية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بالد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران  كرمان: ((7

 (.4/454وسجستان وخراسان، الحموي، معجم البلدان)و
: ا(8 فك  (.4/1401الجوهري الصاح)و لريحك طّيبًة كانت أو منتنة،( الَعرف: والَعرد
: التعب واإلعياء، الجوهري الصاح)و331( الغزي، الديوان)ص(9  (.1/220(، لواغبا: اللكغوبك
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عرفنه(، ويعبر الشاعر عن قوة ناقته وصبرها على تحّمل الصحراء عندما أحيت 
ا مجرد التفكير في هذا العبور للصحراء المهلكة، كما يصور مطالبه التي يقتله

خفتها ورشاقتها بخفة األسماى في البحار، ثم ما توحيه )مسخت( للداللة على ما 
 القته من مشقة وتعب أثناء الرحلة.

اعتبر العربي قديًما الناقة عنصًرا مهًما في حياته العامة، خاصة عند  
األول له يوم ترحاله، تعينه بما تتصف به من التنقل والترحال، فهي المعين 

ا في قصا دهم ا كبيرً لذا شغلت حيزً صفات ال نجدها في الحيوانات األخرى، 
فكان االهتمام بها يتغنون بها وبأسما ها وبصفاتها  ،وخاصة قصيدة المدح

 الكثيرة.

 الخيل: -3

إّن عالقة اإلنسان العربي بالخيل عالقة طبيعية، فظروف الحياة 
ا من مظاهر الفخر واالعتزاز بة تجعله يتمسى بالخيل ليصبح مظهرً الصع

والترف، حتى أصبح العربي ال يستطيف االستغناء عنها في حربه وسلمه، فهي 
 رمز أصيل عنده.

وردت كثير من األلفاظ في شعر الَغز ّي لها عالقة بالخيل وبصفاتها 
لمفردات: يعلي، يهتز، ، ومن هذه اغراضوبطريقة جريها وبما يستخدم لها من أ

، يهتّز، قوا م، جلده، أيدى عنانيطير، سابح، شادخ الغّرة، طيار، جمح، مرخ، 
السالهب، صعدة، األشقر، الجواد األشهب، العراب )الخيل(، محجل، سابق، له 
غّرة )بياض في جبهة الفرس )أغّر(، قّب )الخيل الدقيقة(، الصوافي )جمف 

 ومنه قول الَغز ّي:، على ثالثة أرجل صاف ة من الخيل وهي التي تقف
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َّ ِحيدددددددددددِه ُمَميَّددددددددددددخ   وليدددددددددددٍل هدددددددددددْانَّ الدددددددددددنَّْج
 

 (2)حددددددي هثيددددددٍب َعَمْنَمددددددلِ  َتَر َّدددددد  (1)َتليددددددلخ  
 

 َوَصدددددددددْلُتُهما حدددددددددي َ ْطدددددددددِي بيدددددددددٍد َهَهنَّهدددددددددا
 

لِ    مسدددددددددداحُة وعددددددددددِد اُلمسددددددددددمِّ المتددددددددددهوِّ
 

 ِبَعدددددددددزٍّ علددددددددد  َمدددددددددْتِن الث ريَّدددددددددا َوُصدددددددددوَروٍ 
 

ددددلِ علدددد  مثِلهددددا ِمددددْن َمدددد   (3)ْتِن ِورٍد ُمَحجَّ
 

 مددددا ذدددداَء مددددرٍ  عنانددددهِ  (5)ذددددَهأ (4)َسددددُبونٍ 
 

َ  ذدددمَل الطِّْيدددِر حدددي َمْهدددِر ذدددمهل   (6)حفدددرَّ
 

 معلمددددددداا  ُيناسدددددددُب َمدددددددْن َجددددددداَب الَعجاَجدددددددةَ 
 

 بهاديددددددِه مددددددن جدددددداَب المَّددددددالَّ بمذددددددعل 
 

 َوَتْحَسدددددددددددُبه خددددددددددداَض الثلدددددددددددوَج ُمَغلِّسددددددددددداا 
 

 (7)لِ حهْصددددددددددَبَح َيْهتَددددددددددز  ااتددددددددددزاَزَو َ ْحَهدددددددددد 
 

ددددددددددددددددددددددةخ وِلُغددددددددددددددددددددددرَّوٍ   َ واِئُمددددددددددددددددددددددُه ُمْبَيهَّ
 

 (1) دددد اْذدددَتَعْلَت حدددي ِجْلدددِدِه ندددار ُمْصدددطلي 
 

                                                           

 (.11/77( تليل: صريف ، ملقى على عنقه، ابن منظور، لسان العرب)و1)
ل منه، والعقنقل من األودية ما ( عقنقل: ما ارتكم من الرمل وتعقل بعضه ببعض، وقيل هو الحب2)

 (.11/464عظم واتسف، ابن منظور، لسان العرب)و
 (.4/1666( محجل: التحجيل بياض في قوا م الفرس، ابن منظور، لسان العرب)و3)
( سبوح: سبح الفرس جريه، وفرس سبوح وسباح: يسبح بيديه في جريه، ابن منظور، لسان 4)

 (.2/470العرب)و
 (.14/418سبق، ابن منظور، ابن منظور، لسان العرب)و( شأى: الشأو: ال5)
 (.5/1740( شمأل: كل طير يتشاءم به، الجوهري، الصحاح)و6)
 (.5/1792( أفكل: األفكل : الرعدة، إذا ارتعد من خوف أو برد، ابن منظور، لسان العرب)و7)
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يصف الشاعر فرسه بعّدة صفات ليدل على أصالته وقوته، فاستخدم  
مفردات مثل: المحجل والسبوح وشأى ومرخ عنانه وسريف وقوا مه بيضاء وله 

الفرس، ليدل على أصالة  ة ...، وجميف هذه المفردات تدل على أصالةغرّ 
الفارس، ويبدو تأثر الَغز ّي بالشاعر )امر  القيس( في وصفة لليل عندما جعل 

ها ال تتحرى من الَغز ّي نجمة مقيدًا، فهو الذي يسبق النجوم في حركتها وكأنّ 
 سرعة فرسه.

ينّوع الشاعر بين الجمل االسمية والجمل الفعلية، فالجمل االسمية  
قوا مه...( وهي تدل على الثبات، أما الجمل الفعلية التي تدل  )وليل، سبوح،

على التجدد في الحدث واالستمرارية )وصلت شأى، فرق، يناسب، تحسب، 
( مرتين، للداللة خاص، أصبح، اشتعلت(، كما استخدم الشاعر أداة التشبيه )كأنّ 
ها م( و)كأنّ النج على قوة الشبه بين طرفي التشبيه )المشبه والمشبه به(، )كأنّ 

ها مسافة(، وتوحي كلمة )سبوح( على شدة سرعة الخيل، فهي تستخدم يديها وكأنّ 
تسبح، وهي صيغة مبالغة على وزن )فعول(، كما يستخدم التضعيف في بعض 
المفردات )مقّيد، ترّقى، المتأّول، محّجل، فّرق، مغّلسًا، يهتّز، مبيّضة، غّرة( 

 ه.وجميعها تدل على قوة الفرس وأصالت

يعطي التصوير غرضه البالغي منه، حيث يميل الشاعر إلى استخدامه  
كثيرًا، ففي القطعة السابقة نجده في قوله )وليل كأن النجم( و)النجم تليٌل( 
و)كأنها مسافة( و )على متن الثريا( )غرة قد اشتعلت( و)أصبح يهتز اهتزاز 

ذي يفتخر بصفات أفكل(، وهي صورة مختلفة توحي على حالة الشاعر، فهو ال
 فرسه السريف األصيل، لذا فهو يكرر صفات هذا الفرس.

                                                                                                                                           

 (.808( الغزي، الديوان)ص(1
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من المالحظ على المفردات التي يستخدمها الَغز ّي في الفقرة السابقة، 
فهي مفردات تشعر بها، وكأنى أمام شاعر من العصر الجاهلي، فهو يأتي 

لثريا، ورد بألفاظ وصور جاهلية )النجم، مقيد، تليل، عقنقل، بيد، المتأول، ا
محجل، سبوح، شأى، شمأل، العجاجه، مكغلسًا، أفكل، غّرة، مصطلي،...( وهي 
مفردات تدل على ثقافة الشاعر األدبيةه ألّن معظم هذه المفردات وردت في 

 معلقة امر  القيس وخاصة قوله:

 َحَيدددددا َلدددددَك ِمدددددْن َلْيدددددٍل َهدددددَهنَّ ُنُجوَمدددددهُ 
 

 ُبلِ ِبُهدددددددلِّ ُمَغددددددداِر الَفتدددددددِل ُذددددددددَّْت ِبَيدددددددل 
 

 هدددددهّن الث َرّيدددددا ُعّلَمدددددْت حدددددي َمصددددداِبها
 

ّّ َجْندددددددَدلِ    بدددددددهمراِس َهتّددددددداٍن إلددددددد  ُصددددددد
 

 َوَواٍد َهَجدددددْوِ  الَعْيدددددِر َ ْفدددددٍر َ طْعتُدددددهُ 
 

 (1) ِبددددِه الددددّلئُب َيعددددو  هددددالَخليِي الُمَعيَّددددلِ  
 

المتأمل ألبيات الَغز ّي يرى مدى تأثره بأبيات امر  القيس، فقد تتكرر  إنّ  
الَغز ّي متأثر بوزن  دات في القصيدتين، وكذلى الصور، كما أنّ بعض المفر 

هما من بحر الطويل، وكذلى على روي واحد، يقاعهاه ألنّ ا  قصيدة امر  القيس و 
وهي الالم المكسورة، وحرف الالم من الحروف التي تصلح للرويه "فتكون 

ة مقيدة، من جميلة الجرس لذيذة النغم سهلة المتناول، وبخاصة إذا كانت القافي
، ولإليقاع وظيفة ايحا ية عندما (2)ذلى الهمزة والباء والدال والراء والعين والالم"

، (3)ا""يعجز الكالم العادي عن تحديد دالالته أو بما يتعذر التعبير عنه نثرً 
                                                           

 (.155( الشيباني، شرح المعلقات السبف)ص1)
 (.325الشايب، أصول النقد األدبي)ص( 2)
 (.182( قاسم، االتجاه األسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي)ص3)
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فالغزي يوحي من خالل ذلى على قيمة شعره التي ال تقل عن شعر امر  
 عره إلى مكانته. القيس، وهو بذلى يصل من خالل ش

 ومن قول الَغز ّي في الخيل:

ما   (1)او ددددددد َ َرَنددددددْت هفِّددددددي إليهددددددا ُمَسددددددوَّ
 

 َيْغلدددي (2)هدددَهنَّ مهددداني ِمْندددُه حدددي ِمْرَجدددلٍ  
 

 (4)الَيِسددديِر حددد ْن َطَغددد  (3)َوَيْهتَدددز  بدددالّزْجرِ 
 

 (6)والذَّدددددهلِ  (5)َحَيْهدددددِبُطُه دوَن الممددددداِودِ  
 

 َبيٍ َيطيددددددددددددددُر إلا الن الِهددددددددددددددالُل بددددددددددددددَهرْ 
 

 (7)تواَّمتُددده مدددا طددداَر عدددنُهنَّ ِمدددْن نعدددلِ  
 

يصطحب الشاعر أثناء رحلته على الناقة الخيل، ليكرمها ويريحها من  
خيله )تطير، على أربف، يهتز بالزجر اليسير، سريف، يضبط  التعب، لذا فانّ 

بالمقاود، الشكل(، وهذا الحصان الذي يهتز ويغلي ويطير مربوط إلى رحل 
لقار  للقطعة السابقة يدرى صفات الفرس من خالل األفعال )يغلي، الناقة، وا

يهتز، طغى، يضبط، يطير(، ومعظمها أفعال مضارعة تدل على االستمرار 
                                                           

 (.5/1955( مسومًا: الخيل المسومة المرعية، والمسومة المعلمة، الجوهري، الصحاح)و1)
( المرجل: القدر من الحجارة والنحاس...، وقيل ما طبخ فيه، ابن منظور، لسان 2)

 (.11/374العرب)و
 (.1/389( زجر: زجر البعير حثه وحمله على السرعة، مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط)و3)
 (.15/7( طغى: جاوز الحد، ابن منظور، لسان العرب)و4)
( المقاود: جمف مقود، القياد، والقود من الخيل التي تقاد بمقاودها وال تركب، ابن منظور، لسان 5)

 (.3/370العرب)و
 (.11/358شكلت الفرس بالشكال، شد قوامها بالحبل، ابن منظور، لسان العرب)و( الشكل : 6)
 (.487( الغزي، الديوان)ص7)



 

 -72- 

إضافة مفرده )اليسير( بعد الجار والمجرور )بالزجر( والفعل  نّ إوالتجدد، كما 
حتاو إال على مدى انصياع الفرس لصاحبهه ألّنه ال ي ي( توحوالفاعل )يهتزّ 

فهي  ، فاذا كانت خيله مشكولة القوا مللزجر اليسير حتى يتحكم فيه وفي سرعته
الواسف، وعلى المتلقي أن يتصور خيله وهي حّرة طليقة ما مدى  تطوي الفدفد

 سرعتها وخفتها؟

 يقول:

 (1)ِإَلددد  َحددديِّ َمْيُمدددوِن النَِّميَبدددِة ِحدددي مطددددا
 

 ْجددددددَرَداالَجددددددَواِرِس  َ  َهَيْعُسددددددوبِ  (2)َ ددددددبَّ  َ  
 

دددْدِر   َيْطدددِو  ِبَخْطدددِوهِ  َرِحيدددِب الُخَطدددا والصَّ
 

 (4)َحْدَحددددَدا الَمددددَواِئِّ  (3)ِإَلا َهدددداَن َمْذددددُهولِ  
 

يظهر الغزي صفات فرسه القوية التي يستعين بها في الوصول إلى 
غايته، فهو ينجح بالوصول إلى غايته)ميمون النقيبة( بواسطة امتطاء ظهر 

ن)أقب(، واسعة)رحيب( الخطا والصدر عند الحركة مما فرسه، فهي ضامرة البط
 يزيد من قوة سرعتها، وهي ذات قوا م محجلة )مشكول(.

 يفتخر الشاعر بالفرس كما تفتخر العرب فهي رمز للفخر، يقول:

                                                           
، الجوهري، الصحاح)و(1  (.6/2494( المطا مقصوٌر: الظهرد
: الضامر البطن، الجوهري، الصحاح)(2  (.1/197( األَقبأل
دة مطلقة، ابن منظور، لسان الشكال في الخيل: أن تكون ثالث قوا م منه محجلة والواح ((3

 (. 11/359العرب)و
(، الفدفد: الفالة التي ال شيء بها، وقيل: هي األرض الغليظة ذات 432( الغزي، الديوان،)4)

 (.3/330الحصى، وقيل: المكان الصلب، ابن منظور، لسان العرب،)و
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 ٍّ  َ ْاددُل اَلمماِلددِك ِمددْن ُعددْرٍب َوِمددْن َعَجدد
 

 (1)ال يفخدددرون ِبغْيددددِر اَلْخيدددِل واَلخددددَولِ  
 

( واالستثناء )غير( الحصر لما تفتخر به العرب والعجم أفاد النفي )ال 
 بخيلها، فهي رمز الفروسية والقوة والشجاعة والخير.

 قوله: (، ومنهأشهب) من صفات الخيل وأسما ه
 حتددددددددد   تَدددددددددَيمََّن  ن عدددددددددزِّ  ثَاِبدددددددددتخ 

 

 (2)َمددْن َذددكَّ ِحددي َذدديِة الَجددَواِد اَلْذددَهبِ  
 

يفتخر بهه ألّنه ال يمكن التشكيى  ال يمكن الشى في )عّز( الشاعر الذي
بأصالة )الجواد األشهب(، إّنه تأكيد من الشاعر على ما يفتخر به، فالشى غير 
حاصل في عّزه وفي الجواد األشهب، فالخيل رمز للمجد عند العرب منذ القدم 

 من خالله يتمّيز العربّي بما يمتلكه من صفات ترفعه إلى سلم المجد، يقول: 

 رأ ِمدددْن َيْنُصدددب الخيدددَل ُسدددلَّماا  مدددا حدددي الدددوَ 
 

 (3)إلدددد  هايددددٍة حيهددددا المنددددوُن حرائدددددُ  
 

إّن مفردات الخيل في ديوان الَغز ّي كثيرة متنوعة، ويأتي بها الشاعر  
لذا  والمجد والقوة والكرم واألصالةه يفتخر بقوته أو قوة فرسه، وهي رمز للفخر

 .في ديوان الغّزيّ  فلها أسماء وصفات متعددة

                                                           

 (.4/1690الصحاح)و(، الخول: اسم يقف على العبد واألمة ، الجوهري، 724( الغزي، الديوان)ص1)
(، االشهب: الذي يغلب فيه البياض على السواد، الجوهري، 737( الغزي، الديوان)ص2)

 (.1/159الصحاح)و
(، الفرا د: وهو الدر إذا نظم وفضل بغيره، ابن منظور، لسان 743( الغزي، الديوان)ص3)

 (.2/518العرب)و
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 حراء:الص -4

بيداء، و تتعدد مفردات الصحراء في ديوان الَغز ّي، فهي صحراء، 
الدهناء والفجاو، وهي برمالها وتاللها وريحها و بيد، و مطموسة، و طامسة و 

وسما ها ونجومها وحّرها، وبردها، وهي بما فيها من جبال وأودية، وما بها من 
اة المختلفة نجدها أشكال الحي حيوانات وطيور، وما بها من خوف وسراب وكلّ 

يرتحل  عندمافي الصحراء، لذا يكثر الشاعر من هذه المفردات وغيرها وخاصة 
قاطًعا الفيافي غير مكترث لصعوبة الرحلة، ما دامت  ا ليصل إلى الممدوح،كثيرً 

 توصله في نهاية األمر إلى مبتغاه وهو الوقوف بين يدي الممدوح.

 يقول في الصحراء:  

 السَّددددددواِحِل َمْنددددددزلخ بدددددديَن الَعواِصددددددِّ و 
 

 َحالدددددددُت ُسدددددددهولخ ُدوَندددددددُه َوُوعدددددددورُ  
 

 (2)َاريتَدددهخ  الِفجددداجِ  (1)والبيدددُد َ ْذددددا ُ 
 

 المددددددددواِرد ُعددددددددورُ  حيهددددددددا و ْحدددددددددا ُ  
 

 َوُبطددددوُن َ وِدَيددددٍة َيِهددددل  بهددددا المطدددددا
 

 وُيدددددَرد  َطدددددْرُ  الَعدددددْيِن َوْادددددَو َحِسددددديرُ  
 

 (4)ال َتجدددددددوُد بَنْغَبدددددددةٍ  (3)وبحددددددداُر  لٍ 
 

 (5)ِر َتْعبدددددُر واَلمِطدددددي  َجُسدددددورُ للطَّْيددددد 
 

                                                           

 (.4/1500( أشداق: الشدق: جانب الفم، الجوهري، الصحاح)و1)
 (.1/270( هريتٌه: الهريت: الواسف الشدقين، الجوهري، الصحاح)و2)
 (.11/36( آل: السراب، ابن منظور، لسان العرب)و3)
 (.1/226( نغبة: جرعة، الجوهري، الصحاح)و4)
 (.349( الغزي، الديوان)ص5)



 

 -75- 

فالشاعر ينتقل بين األماكن ويقطف الفيافي والصحاري التي تشبه األفواه  
، وما بها من بطون األودية الخالية من األسنان، كما يكون الشدق فيها أعورَ 

السحيقة التي يضّل بها القطا لتصل إلى بحار من السراب البخيل الذي يبخل 
 ظمأها. ءطفىر بجرعة ماء يك حتى على الطيو 

يقاعي إلى استخدام األصوات الشديدة يميل الشاعر على المستوى اإل 
وهي في المفردات )بين، حالت، دونه، البيد،  (1)وهي )ب ت د ط ض ى ق(

أشداق، هريته، يرّد، طرف، أحداق، الموارد، بطون، أودية، يضل، القطا، تجود، 
كما يالحظ تكرار حرف )د، ط( في معظم  بحرا، بغية، للطير، تعبر، المطي(،

األبيات )دونه، بيد، أشداق، أحداق، الموارد، بطون، أودية، القطا، يرّد، طرف، 
ن كانت أصوات شديدة فانّ  ة ها توحي على شدّ تجود، طير، مطي(، وهي وا 

ها، وهي بي ته فيالصحراء وقساوتها التي ال يسلم منها حتى )القطا( التي يعيش 
حيث قدم  ها في البيت األولاهلل له، ويبدو التقديم والتأخير واضحً  التي خلقها

الظرف والجار والمجرور والمعطوف )بين العواصم( على االسم )منزل(، وكذلى 
جاء مفردة )منزل( نكرة للداللة على التشويق والرغبة في معرفة المنزل، ومكانه، 

 ( تفيد التشويق.وتأخير الفاعل )القطا( وتقديم الجار والمجرور )بها

 في الصحراء: ومن قول الغزي

يددددتَ  (2)َوَطاِمَسددددةٍ   حيهددددا (3)تَددددرأ الخرِّ
 

 هددددددددددددددددددهمِّي  تناولددددددددددددددددددُه هتابددددددددددددددددددا 
 

 الت رَابددددددددا (2)ُتَمبِّددددددددُل ِمددددددددْن َمهاَبِتهددددددددا  َحتَّدددددد  (1)َوَلدددددْيس َتُجوُزادددددا النَّْهَبددددداءُ 
                                                           

 (.23( ينظر: أنيس، األصوات اللغوية)ص1)
 (.6/126ظور، لسان العرب)و( طامسة: بعيدة ال تبتين من بعد، ابن من2)
 (.2/30( الخّريت: الماهر الذي يهتدى آلخر المفارز، ابن منظور، لسان العرب)و3)
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 َوَخَرْجدددددُت ِمْنهدددددا (3)َلِبْسدددددُت َ تَاَمهدددددا
 

 الِمرابددددددددداُخدددددددددروَج مهنَّدددددددددٍد ُسدددددددددِلَب  
 

 ِبَسددددددددْيٍر يْحددددددددِرُ  النَّدددددددداَر اْذددددددددتعاالا 
 

 (4)وَعددددددْزٍّ َيْسددددددِبُ  المدددددداَء اْنصددددددبابا 
 

إّنها الصحراء بكل ما فيها من مخاطر ومجاهل وكأّنها الكتاب الذي  
فال يستطيف تحديد شيء فيه، إّنها طالسم تحتاو إلى دليل  ي  مّ تعطيه إلنسان أك 

 من رياح مخيفة رهيبة. حاذق وماهر ليفى معالمها، وما بها

ر عن صعوبة الصحراء وما بها يذكر الشاعر بعض المفردات التي تعبّ  
من معالم، فيذكر )طامسة، الخريت، النكباء، التراب، مهيبة، القتام، السير 
الحثيث، شدة حرارتها(، وهي مفردات توحي على صعوبة الصحراء وشدتها، كما 

لذا استخدم الشاعر  هوخبرته بالصحاريتوحي على قدرة الشاعر وتحمله وصبره 
في البيت األول التشبيه التمثيلي بين صورتين األولى صورة اإلنسان المتمكن 

رموزها لوعورتها وصعوبتها،  من عبور الصحاري وهو حيران ال يستطيف فىّ 
رموزه  الذي يكعطى الكتاب، وال يستطيف فىّ  ميّ والصورة الثانية صورة اإلنسان األك 

، من خالل إدراكه وهي صورة تقرب وصف الصحراء عند المتلقي وخطوطه،
 لصعوبة األمر في كلتا الصورتين.

                                                                                                                                           

 (.1/228( النكباء: الريح الناكبة، الجوهري، الصحاح)و1)
 (.1/239( المهابة: االجالل والمخافة، الجوهري، الصحاح)و2)
 (.5/2005( قتامها: القتام، الغبار، الجوهري، الصحاح)و3)
 (.495( الغزي، الديوان)ص4)
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يوحي قول الشاعر )لبست قتامها( على مدى صعوبة هذه المفازة التي  
يكثر بها الغبار حتى صار كأّنه لباس يرتديه فال يفارقه، ولكّنه خرو منه خروو 

ألّن المعلوم  هقة )بسير يحرق النار(السيف من الغمد، حتى نصل إلى المفار 
عندنا، أّن النار هي التي َتحرقك ال تكحَرقك، وهي من المفارقات الجميلة التي تؤكد 

 قوة عزم الشاعر ومدى صبره وتحمله على الصحراء الحارقة.
 إنها صحراء قوية، ال يمكن اجتيازها، يقول: 

يُح َتْعُبددددددددُرهُ   مهمدددددددده ال تهدددددددداُد الددددددددرِّ
 

 اُسددددددددَلْيَمانَ  طِّ َجددددددددَواِز ِمددددددددْن ِإالَّ ِبَخدددددددد 
 

 ُمْنَصددددلتاا  َرِهبتُدددُه َوادددَو ِمثددددَل السِّدددي ِ 
 

 (1)َوُهدددل  َصدددْعٍب ِإَلا َمدددا َمارْسدددَتُه َااَندددا 
 

هذه المفازة الرهيبة ال يمكن ألحد أن يجتازها، حتى الريح القوية ال تستطيف 
لملى سليمان عليه عبورها إال بعد أخذ اإلذن ممن كانت الريح مسّخرة بيده، إّنه ا

السالم، ولكن الغزي يعبرها للوصول إلى الممدوح، وهو بذلى يكظهر مدى 
 المخاطر التي القته في الصحراء مجازًفا بحياته للوصول إلى الممدوح.

 الطالل: -5

كما كان  -جعل الشاعر من مقدمته الطللية ووقوفه على أطالل محبوبته 
لموضوع األساس من قصيدته، وهي في لدخوله ل امفتاحً -يفعل الشاعر الجاهلي

ووقف على الرسم يسأله كما وقف الشاعر الجاهلي، ويبدي ألمه  الغالب المدح،
لذا كثرت المفردات التي تدل على األطالل في شعر الَغز ّي  لرحيل محبوبتهه 
طالل، الظعن، الهودو، رسم، عاف، الطلول، الدار، الرحل، ومنها: الطلل، األ

يل، شاخص، دارس، الركا ب، العتيق، سقط اللوي، منازل، البيداء، الديار، الرح

                                                           

 (.439( الغزي، الديوان)ص1)
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حقاف المها، فج، اآلل، المنازل، دار، الهودو، الظعن، الصريم، رسم، عاف، األ
)ما استطال واعوو من الرمل(، النقا )القطعة المحدودبة من الرمل، الحث 

 )المترقرق من الرمل(، الدماث )األماكن الرملية(.

 ّي:يقول الَغز  
َبابدددددددددا َربددددددددداُب اُلمدددددددددْزنِ   َلهَّدددددددددَرَك الرَّ

 

ددددْربِ    َ ْوَرَدَك السَّددددرابا (1)َوَوْعددددُد السِّ
7171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717171717 

 َ راَك َجَعْلددددَت َوْصددددَ  الرَّْسددددِّ رسددددماا 
 

 الدددددَّْمِي حددددي اَلْطددددالِل دابددددا)َوَسددددحَّ  
 

 نددددددداطٍ  ُتبهدددددددي جمددددددداداا  (2)فا دددددددةِ ل
 

َّ حمدددا َ صدددابا   همدددن صددداَب اُلحسدددا
 

 هدددددداَن سددددددحيَ  ملددددددح هددددددهن َهددددددراك
 

دددددددددا ابتدددددددددلَّ بدددددددددالعبراِت لابددددددددداا    حلمَّ
 

ددددَك َيددددْوَّ َسدددداُروا (3)هددددَهنَّ الَبددددْينَ   َخصَّ
 

 الَعددددْيِح واْنتَددددَز  الل بابددددا (4)ِبِمْذددددرِ  
 

 هددددددددَهنَّ اُلْمبَتلدددددددد  باُلحددددددددبِّ َتْهددددددددَوأ
 

 (5)َلمذددددددددمََّة َوالَعددددددددلاباَجواِرُحددددددددُه ا 
 

طالل ورسومها كما وقف الشاعر الجاهلي في يقف الَغز ّي على األ
لوعته وأساه من رحيل المحبوبة، هذه الوقفات الطللية  يبدبعض قصا ده، ويك 

التي يقفها الشاعر يجعلها مفتاحًا للدخول إلى الموضوع، فما هي إال لقطات 

                                                           

( ، والسرب: يقال سربت المزادة 1/462( السرب: القطيف من النساء، ابن منظور، لسان العرب، )و1)
 (.1/147إذا سالت، الجوهري، الصحاح)و

 (.10/219( الفاقة: الحاجة والفقر، ابن منظور، لسان العرب)و2)
 (.5/2082راق، والبعد، والوصل، وهو من األضداد، ابن منظور، لسان العرب)و( البين: الف3)
 (.2/792( قشر: جدب، ينظر: ابن منظور، لسان العرب)و4)
 (.489( الغزي، الديوان)ص5)
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 ا التصوير كالتشبيه واالستعارة، فيضفي جمااًل ة يستخدم الشاعر فيهتصويرية فنيّ 
 على صور الوصفية، وهذا يؤكد تقليدية الوقوف على الطلل عند الَغز ّي.

ا منه على سمية تأكيدً ايبدأ الشاعر قصيدته في مدح الطغرا ي بجملة  
سمية أخرى )ووعد السرب(، وأكثر من األفعال )ذكرى، ا، وقد عطف بجملة هحال

داب، تبكي، صاب، أصاب، ابتل، ذاب، خصى، ساروا، انتزع، أورد، أراى، 
طالل ورحيل المحبوبة، والرحيل تهوى( وهي أفعال تدل على الحركة، ويذكر األ

)ذّكر، أورد، أراى، جعل، ل، لذا أكثر الشاعر من األفعالتنقّ و يحتاو إلى حركة 
 سّح، داب، تبكى، أصاب، ابتّل، ذاب، حّص، سار، انتزع، تهوى(.

ا أكثر الشاعر من ذكر المفردات الدالة على الصوت منها )رباب كم 
المزن، وعد السرب، سح الدمف، تبكي، صاب الحسام، ابتل بالعبرات )بكاء(، 

 يوم ساروا، انتزع اللبابا(.

وللون نصيب من هذه المفردات، فالسحابة بيضاء )رباب المزن(،  
بتل بالعبرات، انتزع الرباب، السراب )أصفر( وصف، سحيق ملح )أبيض(، ا

 اللبابا )الحمرة(، الجوارح لونها )زهري(.

ا في األسطر الشعرية السابقة، فالوزن )الوافر( له يبدو اإليقاع واضحً  
حّظه في الحركات والسكنات، وكذلى القافية المتواترة وحرف الروي الباء المشبعة 

، اللبابا، العذابا(، وأكثر طالق، )السرابا، دابا، أصابا، ذابابالفتحة لتصبح ألف اإل
الشاعر من حروف المد في بعض المفردات )رباب، رباب، أراى، االطالل، 
لقافة، ناطق، جمادًا، صاب، الحسام، في، أصابا، كراى، كان، سحيق، فلما، 
العبرات، ذابا، ساروا، اللبابا، المبتلى، تهوى، جوارحه، العذابا(، ومن مظاهر 

ه )الربابا( و)السرابا(، وحسن التقسيم في البيت األول اإليقاع التصريف  في قول
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)رباب المزن ذكرى الربابا( و)ووعد السرب أوردى السرابا(، وكذلى ومنه التكرار 
)رباب، الربابا( و)الرسم، رسما(، )صاب، أصابا( ومنه الطباق في قوله 

 )أصاب، ما أصاب(، والجناس في قوله )السرب، السراب( و)الرسم، رسما( .

( أكثر الشاعر من الصور التي استخدم الشاعر فيها أداة التشبيه )كأنّ 
المتبلى(، وهي صور أو لقطات  البين(، و)كأنّ  كراى( و)كأنّ  ثالث مرات )كأنّ 

 .تصويرية يستخدمها الشاعر ليجعلها مقدمة عند دخول الموضوع

 ومن قوله في الطلل:

 والددددددددددَّاُر َعاَحيدددددددددُة الرَّْسدددددددددِّ  (1) عاحيدددددددددةخ 
 

ِّ  َندددددَوأ (2)ُنْعمددددد  َحيددددداٍو َبْعدددددَد َوْذدددددكِ وَ    ُنْعددددد
 

 والنددددددددأ والمطدددددددر الَعْصدددددددرانِ  (3)تعددددددداَوَرهُ 
 

   ّ ّْ َيْبددددددددَ  إالَّ مددددددددا َيددددددددن حلدددددددد
 (4)وال َيْنمددددددددي 

 

 الَعْمدددددَل ِمدددددْن ُهدددددلِّ سدددددائلٍ  َسدددددَلْبنَ  ُطلدددددولخ 
 

  ِّ  حمدددددا بدددددات َعْنهدددددا وادددددي َمسدددددُلوُبُة الَفْهددددد
 

دددوأ َمْطموَسدددةَ  تَبيدددُت ِمدددَن النَهبددداءَ   (5)الص 
 

 (7)بّيَندددَة الوْسدددّ (6)وَتهدددح  ِمدددَن الَوْسدددميِّ  
 

                                                           

 (.6/2433( عافية: العفاء الدروس، الهالى، الجوهري، الصحاح)و1)
 .(4/1615( الوشى: السرعة،  ينظر: الجوهري، الصحاح)و2)
( تعاوره: التعاور شبه المدوالة والتداول في الشيء يكون بين اثنين، ابن منظور، لسان 3)

 (.4/618العرب)و
 (.6/2515( ينمى: يرفف، الجوهري، الصحاح)و4)
وى: األعالم من الحجارة، الواحدة صّوة، الجوهري، الصحاح)و5)  (.6/2404( الصأل
 (.5/2051ألرض بالنبات، الجوهري، الصحاح)و( الوسمي: مطر الربيف األوله ألّنه يسم ا6)
 (.805( الغزي، الديوان)ص7)
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يتناول الَغز ّي في مطلف قصيدته التي يمدح فيها شرف الدين أبا الحسن  
على البيهقي وصف الطلل، فيصفه وقد ذكر المفردات الدالة عليه ومنها )عافية، 

ول، الدار، الرسم، وشى، النوى، تعاوره، الغداة، العشي، القطر، الندى، طل
النكباء، مطموسة، الصوى، الوسمي، الوسم...( ومعظمها مفردات في وصف 

  الطلل الدارس وما به من حجارة.

)أعافية(، وفي هذا  استفهاميّ  يبدأ الشاعر قصيدته بأسلوب إنشا يّ 
التساؤل ما يحمل التعجب والحيرة لهذه الديار التي عفت وانتهت، ولم يبق منها 

ذا كانت األيام وما بها من ليل ونهار إال بقية من حجارة متنا ثرة هنا وهناى، وا 
هي التي تناولت األطالل والديار البالية، فاّن الَغز ّي يجعل من  ،وغداة وعشي

 ا. باليً ا في خراب الديار لتصبح طلاًل النكبات الحاقدة سببً 

 يقول:

 (2)حملتمدددد  الحمددددا  (1)بددددين الصددددريّ
 

ّخ عددددددا  (3)طلددددددل تهبددددددد  حيدددددده رسدددددد
(4) 

  

 و فدددددددة حا دددددددد و فدددددددت بددددددده النهبدددددددات
 

 مذدددية حدددا  (5)ومذددد  عليددده المحدددلُ  
 

                                                           

 (.12/324( الصريم: القطعة المنقطعة من معظم السروال، ابن منظور، لسان العرب)و1)
 (.4/1345( االحقاف: الحقف ما اعوو من الرمل، الجوهري، الصحاح)و2)
 (.2/439بهيمة: توحشت، الجوهري، الصحاح)و( تأبد: التأبيد التخليد، األبد الدا م، وتأبدت ال3)
ذا غطاها التراب، ابن منظور، لسان 4) ( عاف: عفت الرياح اآلثار إذا درستها ومحتها وا 

 (.15/72العرب)و
( المحل: الجدب، وهو انقطاع المطر ويبس األرض من الكالء، ابن منظور، لسان 5)

 (.5/1817العرب))و
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 ذددددو ك طلعدددداا  (1)حدددداحبس بهددددا  نهدددداء
 

 (2)والهدددددر ادددددواك حمدددددا جدددددواك بخدددددا ِ  
 

مستخدمًا  (الطلل في البيت األول)الصريم، االحقاف مكان يحدد الشاعر 
وقد أصابته )النكبات(  طلل، رسم، عاف، النكبات، المحل، الوقوف(،)مفردات 

الكثيرة المتنوعة مف مرور الدهر، وانحباس المطر) الجدب(، حتى أصاب 
الضعف الحيوانات، ولم تعد صالحة للحياةت، فيطلب الشاعر من صاحبه الوقوف 

في البيت األول تقديم  نالحظ كما عليه متذكرًا هواه الذي يحاول أن يخفيه، 
لخبر )تأبد(، وقد أفاد الظرف والمضاف إليه )بين الصريم( على المبتدأ )طلل( وا

والحصر، كما تفيد إضافة )حاقد( للنكبات نوع تلى  التقديم والتأخير لفت االنتباه
 النكبات التي أهلكت الطلل.

 يقول في األطالل التي رحل أصحابها عنها فتغّير حالها: 
  َ دددْد َ َجاَبتدددَك َلدددو َحِهْمدددَت الط لدددولُ 

 

 ْولُ َسددداَف ِحدددي الذَّدددْوِ  َمدددا ُتُمددد   الُعمُددد 
 

دددَل َعْنَهددددا  َمْنِطدددُ  الددددَّاِر َمدددْن َتَرحَّ
 

 (3)َطدددداَل َمددددا َ ْخددددَرَس الدددددَِّياَر الرَِّحْيددددلُ  
 

إّنها أطالل) الطلول( التي تبّدل حالها برحيل أهلها عنها، فقد غدت  
خرساء ال منطق لها وال صوت، ويعتمد الشاعر على التصوير لبيان حال 

(، و)منطق الدار(، و)أخرس الرحيل(، ويظهر الطلول في قوله: )أجابتى الطلول
)الدار، الديار(، )ترّحل، الّرحيل(، وهذه المفردات تأتي لتأكيد  :االشتقاق في قوله

                                                           

ول، وقيل المهزول من جميف الدواب، وقد يستعمل في اإلنسان، ( أنضاء: جمف نضو، البعير المهز 1)
 (.15/329ابن منظور، لسان العرب)و

 (. 433( الغزي، الديوان)ص2)
 (.504( الغزي، الديوان)ص3)
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فكرة الشاعر عندما يتناول األطالل)الطلول، الدار، الديار(، ومغادرة األهل عنها 
ر فيها )ترّحل، الرحيل(، وتبدو عاطفة الشاعر الجياشة)الشوق( والتي يتحس

 لمغادرة قوم المحبوبة ديارهم.

أكثر الغزي رسم مظاهر الطبيعة المختلفة، فقد استغرقته الطبيعة  
 بجمالها ومناظرها حتى رسمها في صوره، من ذلى قوله:  

 ِلَيْفددددددددِدَك َ ددددددددْوّخ اَل ِثَمدددددددداَر ِلِبْذددددددددرِِاّ 
 

ْفَصدددداِ   ِبددددالَوِرِ  الُخْهددددرِ    (1)َرِهددددْيَنا ِمددددن الصَّ
 

 وقوله:

 ْيددددٍ  ِحددددي  الُملاددددوِب َيددددُدب   ِسددددرّاا َهطَ 
 

 (2)َدِبْيدددِب الذَّدددْمِس ِحدددي َهِبدددِد المَّددداَللِ  
 

 وقوله:

ددددددط  ِحددددددْيَن َبددددددَدا  َهَهنََّمددددددا َخددددددد ُه َوالخَّ
 

ددددْبُح َيْصددددُدُعه   (3)َلْيددددُل َتَعددددرََّض ِحيددددِه الص 
 

يستطيف المتلقي معرفة ألفاظ الطبيعة التي استخدمها الغزي في مدحه 
وهي: ثمار، والصفصاف، والورق الخضر، والطيف، والشمس، السابق، 

والظالل، والليل، والصبح، وغيرها من المفردات التي يوظفها في محور الطبيعة، 
وهي مفردات يزدحم الديوان بها، وقد وّظفها في مدحه ليصل بممدوحه إلى قمة 

 الوصف، فيصل عطاؤه إلى قمة الكرم.
                                                           

 (.705( الغزي، الديوان)ص1)
 (.383( الغزي، الديوان)ص2)
 (.526( الغزي، الديوان)ص3)
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 :الخاتمة

بيعة التي استخدمها الغزي في ديوانه فكانت الطبيعة تعّددت مفردات الط 
الصامتة، وكانت الطبيعة المتحركة حاضرة في الديوان، وقد أظهر البحث بعًضا 
منها، وقد وّظفها الغزي في وصف الممدوح، إلظهار تفرده عن غيره ولبيان 
 مكانته الرفيعة عن غيره، وما يالقيه الغزي في رحلته من كّد وتعب ال يذهب
هباًء منثوًراه ألّن الممدوح يستحق من الشاعر هذا العناء، فيكون العطاء على 

 قدر المشقة، ومن أبرز نتا ج الدراسة ما يلي:

 شغلت اإلبل حيًزا كبيًرا في شعر الغزي كما شغلت الشعراء من قبله. -1

 للخيل صفات كثيرة ومتنوعة يهتم الغزي بها ويجعلها رمًزا للفخر والعزة. -2

مكانة هامة في شعر الغزي بما فيها من حيوانات وأودية للصحراء  -3
ومشقة وألم...، وهو عندما يصور ما يالقيه من آالم في رحلته 

 للممدوح، فاّنه يهدف إلى حّثه ليقّربه منه ويبال  في كرمه.

 وقف الغزي على األطالل كما وقفها الشعراء من قبله. -4

الحيوانات والطيور تنّوع ألفاظ الطبيعة في شعر الغزي، فقد نجد  -5
 واألطالل والصحراء بما فيها، واألزهار والورود...  

 المصادر والمراجي:

 وفيات األعيان أنباء أبناء الزمان،ابن خلكان ، أحمد بن محمد.) د. ت(. 
  .دار صادر) د ط(، بيروت: إحسان عباس، :قيقتح

، تحقيق: عبد م(. األمثال1980ابن سالم، الهروي البغدادي، القاسم بن سالم.)
 ، دار المأمون للتراث.1المجيد قطاش، ط 
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عيار .)د. ت(. محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ابن طباطبا،
 .القاهرة ،مكتبة الخانجي ، ق: عبد العزيز بن ناصر المانفيحق، تالشعر

م(. البداية والنهاية، تحقيق علي شيري، 1988ابن كثير، إسماعيل بن عمرو.)
 دار إحياء التراث العربي.، 1ط 

، بيروت: لبنان، 3م(.  لسان العرب، ط 1994ابن منظور، محمد بن مكرم.)
 دار صادر.

لعصر، تحقيق: م(. خريدة القصر وجريدة ا1955األصبهاني، محمد بن محمد.)
 ، العراق: مطبعة المجمف العلمي العراقي.1األثري، ط  تمحمد بهج

، القاهرة: مكتبة األنجلو 4ت اللغوية، ط م(. األصوا1971أنيس، إبراهيم. )
 مصرية.

. الصورة في الشر العربي حتى أواخر القرن الثاني 1981البطل، علي. 
 .، دار  األندلس للطباعة والنشر2. ط الهجري

م (. الصحاح تاو اللغة 1987الجوهري، إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. )
، بيروت:  دار العلم 4ور عطار، ط وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغف

 للماليين.

دار  ،2، ط معجم البلدان(.1995.)ياقوت بن عبد اهلل الرومي  .الحموي 
 .صادر، بيروت

تحقيق: أحمد عبد . تاريخ آداب العرب)د. ت(. مصطفى صادق  الرافعي.
 .، بيروت:  دار العلم للماليين4الغفور عطار، ط 
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م(. حروف المعاني 1984البغدادي.) الزجاجي، عبد الرحمن بن اسحاق
 ، بيروت: مؤسسة الرسالة.1والصفات، تحقيق: علي توفيق الحمد، ط 

 ، بدون.8م(. أصول النقد األدبي، ط 1973الشايب، أحمد. )

م(. شرح المعلقات التسف، تحقيق وشرح: عبد 2001الشيباني، أبو عمرو. )
 ، بيروت: مؤسسة األعلمي.10المجيد همو، ط 

، المؤسسة العالمية 1، ط أدب ما قبل اإلسالم م(.1983حمد عثمان.)م علي،
 للطباعة والنشر.

، 1م(.  ديوان الَغز ّي، تحقيق: عبد الرازق حسين ، ط 2003الَغز ّي، إبراهيم. )
 اإلمارات: دبي، مركز جمعة الماجد. 

، 1ألسلوبي البنيوي في نقد الشعر، طم(. االتجاه ا1992قاسم، عدنان حسين. )
 بيروت: عجمان، دمشق مؤسسة علوم القرآن.

الدار  الشعر الجاهلي، منهج في دراسته وتقويمه، محمد.)د .ت(. النويهي،
 القومية للطباعة والنشر.
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 اُلصوُل ال لَغُويَُّة َلِبي َحيَّاَن َاْلَْنَدُلِسي 
 ْيِليَّةخ ِدَراِسةخ َتْحلِ :  َتْفِسْيِر َاْلَبْحِر َاْلُمِحْيطِ  ِحْي ِهَتاِبه

 
 َ ْيَمن َجِبر َخِميس ِعَماد

 
 ملخدص الدراسدة:

ادق  الةك والسَّالمك على أشرف المرسلين، نبينا محمَّد الصَّ الحمد هلل رب  العالميَن، والصَّ
 الوعد األمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه إلى يوم الدين وبعد:      

السَّما  والمياس والتَّعليل والعامل اللغوية: )فقد جمعتك في هذا البحث األصوَل 
سبعاا ( من كتاب: )تفسير البحر المحيط(، وقد بل  عددك هذه األصول والتهويل واإلجما 

، الصَّر ، و)أربٌف وعشروَن( مسألًة في النحورأي. منها: )ثالٌث وثالثون( مسألًة في وسبعين 
 .الداللة والتفسيرو)عشرون( مسألًة في 

)خمُس مسائَل حي السَّما (  ( مسألة منها: إحدأ وعذرينناول هذا البحث:)وقد ت 
فكان نصيب النَّحو مسألة واحدة، ونصيب الصَّرف ثالث مسا َل، ونصيب الداللة والتفسير 

 مسألة واحدة.
: فقد تناولت الدراسة )خمس مسا َل(، مقسمة كاآلتي: كان نصيب و ما المياس

 ب الصَّرف مسألة واحدة، ونصيب الداللة والتفسير مسألة واحدة.النَّحو ثالث مسا َل، ونصي
 : فقد تناولت الدراسة )خمَس مسا َل(، كانت جلها للنَّحو.و ما التعليل
: فقد تناولت الدراسة )ست مسا َل(، مقسمة كاآلتي: كان نصيب النَّحو و ما العامل

 خمَس مسا َل، ونصيب الداللة والتفسير مسألة واحدة.
كما وردت  -منهجي _بفضل اهلل_ عرض اآلية الكريمة، وما دار حولهاوكان 

ثم أتبعتها بالدراسة والترجيح، بعد إيراد رأي  تفسير البحر المحيط ، من كتاب:  -بنصوصها
ًحا الرأَي الذي هو أولى بالَقبول، وقسَّمت هذه المسا ل  العلماء_ما أمكن_ في كل  قضية، مرج 

الكوفيين، ومن خالفهم، وذاكًرا خالل ذلى ما استدلَّ به هؤالءه النحاةك من مبيًنا رأي البصريين و 
آيات قرآنية أو أحاديَث شريفة أو أشعار أو أقوال مأثورة أو قياس، بعيًدا عن اإلسهاب الممل، 
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أو اإليجاز المخل. وصنَّفتك المسا ل التي انفرد بها األخفش، ولم يتطرق إليها أحٌد في  كتاب: 
لَّ ما قاله النحاة القدامى والمحدثون لبحر المحيط ،  تفسير ا وقد ناقشت هذه اآلراَء، ذاكًرا جك

 حوَل المسألة بقدر اإلمكان.
وتوصلت في النهاية لعدد من النتا ج، ولعلَّ من أهمها أنَّ آراء أبي حيان لم تكن 

دَّ أحد من البصريين الذين ينتمون لنفس المدرسة  ري ضه على األرجح، نابعة من تعصب َبصد
نما كانت صادرة عن  أو الكوفيين الذين يخالف أبو حيان مدرسَتهم في كثير من اآلراء، وا 
موقف علمي وموضوعي بحت. وقد اكتفيت في نهاية الدراسة بايراد فهرس المسا ل ومصادر 
البحث، دون فهرس اآليات القرآنية، واألعالمه وذلى لكثرتها في الدراسة. كما أوردتك في 

 تفسير البحر المحيطاتمة عدًدا من التوصيات كان منها: ضرورة اإلقبال على كتاب: الخ
بالبحث والدراسة ه إذ يمكن أن يكون مادة  –لثرا ه بآراء النحاة في شتى العصور –ألبي حّيان

غنية لعدد من الدراسات المستقبلية الخاصة  باآلراء واالعتراضات أو االختيارات أو 
 ابه ذلى.الترجيحات، وما ش

                              
Abstract 

Peace be to Allah, Prayer and peace upon our prophet 
Mohammed the Noble, honest and sincere messenger and his 
companions, and who marched on to his impact until Doomsday. 
This is the thesis entitled "Al- Akhfash Al- Awsat's linguistic 
opinions in interpreting Al –Bahr Al – Muheet for Abu Hayyan Al 
Andalosi. (analytic study) 
I gathered Al- Akhfash linguistic, grammatical, morphological 
and semantic thoughts which were found in Al- Bahr Al – 
Muheet. 
The number of these opinions or thoughts was approximately 
(327): (189) of which in grammar, (46) in morphology and (92) in 
interpretation. 
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 I divided each requirement into nouns, verbs and 
prepositions. 

I showed  the Holy Quran verse explaining Al Akhfash 
opinion. Then I followed it with analytic study and I showed 
those who agreed with his opinions and those who disagreed 
with him from Alkoviin and Albesarien.          . 
He also showed opinions that distinguish him from other 
grammarians. I discussed these thoughts or opinions showing 
the ancient and modern grammarians' opinions as much as 
possible. 

I concluded that Al- Akhfash thoughts were not affected 
by Alkoviin and Albesarien   fanaticism. These opinions were 
issued due to pure scientific and objective study. 
Finally, I mentioned some recommendations; one of which is 
the necessity of being attracted to Al- Bahr Al – Muheet, it is a 
rich material in grammar, interpretation and morphology. It is 
also a good reference for many studies, opinions, objectives 
and preferences.  

 
 : اُلصوُل ال لَغُويَّةُ 

 )السَّما  والمياس والتَّعليل والعامل(
ل:  اَلسَّدَما :  و )النَّدمل( اْلَمْبحُح الوَّ

 الصدوُل النَّحويَّة:
إلى بيان بعض األصول اللغوية ألبي حيان األندلسي  البحثيهدف هذا   

 ذه المصادر.تنوألعك ه -لنا-"، وقد تبيََّن تفسير البحر المحيطفي كتاله: "
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وباإلشارة  إلى األصول التي يستشهد بها النحاة، وهي واحدة، مف   
التفاوت بينهم في االعتماد على أصل أكثر من آخر، وتتمثل هذه: )األصول( 

( والبعض يضيف السَّما  والمياس والتَّعليل  والعامل والتهويل واإلجما في: )
                      .(1)استصحاب الحال

واألصل لغة: أسفل كل  شيء، والجمف: أصول، ويكطلق األصلك في    
وقد قال  (2)النَّحو، ويراد منه ما يستحقه الشيء بذاته تارة، والقاعدة تارة 

األنباري: "أصول النَّحو أدلة النَّحو التي تفرعت منها  السيوطي نقاًل عن ابن
وَّعتد عنها جملته فروعه وفصوله، كما أن أصول الفقه أدلة الفقه التي تن

وتفصيله، وفا دته التعويل في إثبات الحكم على الحجة والتعليل واالرتفاع عن 
 .(3)حضيض التقليد"

وتنوَّعتد معاني األصل والفرع في النَّحو بيَن أصل الكثرة وأصل  
وأصل التَّجرد من العالمة وأصل القاعدة وأصل الباب واألصل  االستحقاق

وال شىَّ أن األصول المنهجية فنوٌن مستحدثة، ويعتبر  التاريخي وغير ذلى...
هت( أوَل الكتب في علوم 316كتاب: )األصول في النَّحو( البن السَّراو )ت

وألَّف كتاَبه: هت( 377األصول والبحث، ثم أتى بعد ذلى أبو علي الفارسي)ت
ماع " وقد كان بارًعا باألصول وكان األصل في القياس عنده السَّ "تعاليق سيبويه

مل في النَّحو( 338ثم القياس، ثم بعد ذلى أتي الزَّجاو )ت هت( وألَّف كتابه:)الجك
حيث قسَّم العلَل إلى ثالثة أقسام: )التَّعليمية والقياسيَّة والجدليَّة النَّظرية( ثم أتي 

 جاء ثمهت( وكتابه:)الخصا ص( حيثك َنَمت الفكرة على يديه... 392ابنك جني)ت
 العربية( بالعلل أسرار(كتابه في سار الذي هت(577باري)تابن األن بعدهم

                                                           
 .1/189ينظر: الخصا ص (1)
 .43ل النحو، دراسة في فكر األنباريينظر: أصو  (2)
 .225وفيض نشر االنشراح 80ينظر: لمف األدلة البن األنباري ص (3)
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، إلى أن ثوالث أو وثوانٍ  أكَول عللٌ  لها وكان إال مسألة والقياس، حيث لم يترى
َمهك َاهللك -جاء اإلمام جالل الدين السيوطي  هت( وألَّف كتابيده: ) 911)ت -َرحه

 حو(.االقتراح في علم أصول النحو( و)األشباه والنظا ر في الن
واألصول النَّحوية كانت تعني في بدايتها القواعَد المستنبطة مما اطرد   

في كالم العرب ولقد كان فضلك السَّبق ألبي األسود الدألؤلي وتالميذه في وضف 
لوا له أصواًله فذكروا عوامَل الرَّفف والنَّصب والجر  علم النَّحو في أبواب وأصَّ

 والخفض.
. وقد كان (1)حو ثالثة: )السَّماع واإلجماع والقياس(قال ابن جني أدلة النَّ   

الكوفيون أكثَر روايًة للش عر من البصريين وكانوا يستنبطون بعَض القواعد 
بالقياس النظري من غير حاجة إلى شاهد، أمَّا  البصريون فكانوا ال يستجيبون 

الكوفيين، ومن  لكل مسموع، وال يقيسون على الشَّاذ، ولهذا كانوا أصحَّ قياسًا من
 .(2)هنا نشَأ خالٌف بيَن الفريقين في كثيٍر من الفروع  النَّحويَّة

 المبحح الول: اَلسَّدَماُ :  و )النَّدمل( 
ما ثَبكَت عن العرب في كالم من يكوثق  -كما قال السيوطي-فالسَّماع  

وهو القرآن الكريم وكالم  -تعالىسبحانه و -بفصاحته، ويشمل كالم اهلل
وفي زمنه وبعده،  (3)وكالم العرب قبل بعثته -صلى اهلل عليه وسلم-ولالرس

                                                           
 .14واالقتراح ص1/189ينظر: الخصا ص (1)
وأسرار 142_135و70_56و50_46و42_38و28_25بتصرف نظرية األصل والفرع ينظر: (2)

 .133ودراسة في النحو الكوفي ص22العربية ص
 إرساله وات صافه بالنبوة.أي: قبل  (3)
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ين عن كل  مسلم أو  (5)نظًما ونثًرا (4)إلى أن فسدت األلسنة بكثرة المولَّده
 .(6)كافر

ويرى اإلمام السيوطي أنَّ كلَّ ما قكر  به جاَز االحتجاوك به في    
ن علماء البصرة َمن برَع في أو آحاًدا، وم (7)العربية، سواًء كان متواتًرا 

األصول، واهتم بالسَّماع عيسى بن عمر وأبو عمر بن العالء والخليل 
وسيبويه، ومن الكوفة الكسا ي الذي اعتمد منهَج أستاذه الخليل والفراء والمبر د 
وثعلب وأبي علي الفارسي، ومن األلفاظ الدَّالة على السَّماع: )شاذ، وفاسد 

 قليل،   وسمف عن، وزعم( وهو
ومن النَّحويين َمند يكفرق بيَن الشَّاذ والمسموع، فالشاذ عندهم ما خالف   

القياس مف قلة والمسموع: ما خالف القياس مف كثرة، والذي عليه سيبويه هو 
والسَّماع هو األصل األول من أصول  (8)استخدام لفظة القياس في مقابل السَّماع

وهو مصدر من َسمهعه، وسمف إليه، وله، ومنه  النحو، ويسمَّى: )النَّقل( أيًضا،
ًعا َوَسَماًعا، إذا أدرى األصوات بالحاسَّة المعلومة، وقد عرَّفه بعضك الصرفيين  َسمد
في االصطالح فقالوا: هو ما تقرر به وجود شيٍء بالوقف، بحيثك لو قطف النظر 

دك إليه، وخالفه  رك به ويكرشه  .(9)القياسعن الوقف، لم َتقكمد به ضابط يكشعه

                                                           
جمف: مولَّد، وهو العربي غير المحض، كأنه لما اختلط النَّاس، وتزوَّو األعراب من األعاجم  (4)

َمة، َسَرت إليهم في أمهاتهم، فقالوا فيهم: مكَولَّديَن                        وغيرهم تولَّدت بينهم أوالد، في ألسنتهم عكجد
 .74من كالم العرب. انظر: االقتراح للسيوطي نظًما ونثًرا: حال (5)
 عن كل مسلم أو كافره ألن مدار الفصاحة على اللسان العربي، والنوعان مشتركان فيه. (6)
سواء كان متواترًا: أي: من القراءات السبف على األكثر، وقيل: العشر. ينظر: اإلتقان في علوم  (7)

 .1/75القرآن
 .4/137وحاشية الصبان1/73تصريحينظر: حاشية ياسين على ال (8)
 .74ينظر: االقتراح للسيوطي ص (9)
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: "أدلة النحو ثالثة: )نقٌل وقياٌس (1)قال ابن األنباري في أصوله  
: أدلة النَّحو ثالثٌة: (2)واستصحابك حال( وقال ابنك جني في خصا صه

)السَّماع واإلجماع  والقياس( قال ابنك جني:)اعلم أن الشيء إذا اطَّرَد في 
ع السَّمف الوارد به فيه نفسهه لكنه االستعمال، وشذَّ عن القياس فال بدَّ من ات با

ال يكتَّخذ أصاًل يكقاسك عليه غيركه، أال تَرى أنَّى إذا سمعت:)استحوذ واستصوب( 
أدَّيدَتهكما بحالهما ولم تتجاوز ما ورد به السمفك فيهما إلى غيرهما
وأما قوله  (3)

ُّ الذَّْيَطانُ ﴿: تعالى القياس إعاللها  بتصحيح الواو، فان (4)﴾اْسَتْحَوَل َعَلْيِه
بالنَّقل والقلبه أي: نقل حركة الواو إلى الياء، وقلب الواو ألًفاه لتحركها 

 وانفتاح ما قبلها.
وال شى أن مصادر السَّماع أو)النقل( األساسية خمسة، وهي: القرآن      

الكريم والقراءات القرآنية، والحديث الشريف، والنَّثر، والش عر خالل فترة زمنيَّة 
ليى أمثلًة من التي ساقها أبو حيان في تفسيره على ذلى:(5)ينةمع  . وا 

 (6)﴾َوُهاَل ِمْندَها َرَهدداا َحْيدُح ِذْئُتَما﴿ :تعالىقال اهلل  -1
وتميم تكَسك ن الغين. وزعم بعضك الناس أن كلَّ اسم : " ال  بو حيان

ر ثالثي حلقي العين صحيح الالم، يجوز فيه تحريى عينه وتسكينها، م ثل: َبحد
َوَبَحر، َوَنهدر َوَنَهر، فأطلق هذا اإلطالق، وليس كذلى، بل ما وضف من ذلى 

                                                           
 .81ينظر: لمف األدلة ص (1)
 .14واالقتراح1/189ينظر: الخصا ص (2)
 .16واالقتراح1/99ينظر: الخصا ص (3)
 .58/19سورة المجادلة (4)
 .76ينظر: االقتراح ص (5)
  .2/35سورة البقرة (6)
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 ، رك على "َفَعل" بفتح العين ال يجوز فيه التسكين نحو: السََّحر ال يقال فيه السَّحد
نما الكالم في فعل المفتوح الفاء الساكن الغين، وفي ذلى خالف.  وا 

، من للك ممصور عل  السَّما لاب البصريون إل   ن حتح ما ورد 
وهو مف ذلى مما وضف على لغتين، ال أن أحدهما أصل لآلخر. وذهب 
الكوفيون إلى أن بعضه ذو لغتين، وبعضه أصله التسكين ثم فتح. وقد اختار 

 .(7)أبو الفتح مذهب الكوفيين"
رفية التي تتعلق ببنية الكلمة أنها  والظاهر لدي في هذه المسألة الصَّ

بفتح الغين كما وردت، وهذه_أيًضا_ قراءة الجمهور، ولكن تكقرأ: َرغكَد عيشكهم 
_بضم الغين وكسرها_ وَأردَغَد القومك: صاروا في َرَغد. وقكر  _كما سلف القول_ 

، وهي لغة "تميم". ًدا" بسكون الَغيدنه  "َرغد
 

ُّ ِبَما َوَهَعْت َوَليْ ﴿ :تعالىقال اهلل  -2 ْيُتَها َواللَُّه َ ْعَل نِّي َسمَّ َس اللََّهُر َهاْلُْنَث  َواِ 
 (1)﴾َمْرَيَّ 

لى :  ال  بو حيان "َوَسمَّى: من األفعال التي تتعدى إلى واحد بنفسها، وا 
ثباته هو األصل، يقول: سمَّيت ابني بزيد،  آخر بحرف الجر، ويجوز حذفه وا 

 وسميته زيًدا. قال:
ْيَت َهْعباا بَذرِّ الِعَماِّ   وُسمِّ

    
 
 
 

            (2)َوَهاَن َ ُبوَك ُيَسمَّ  الُجَعلْ  
 
                                                            

 .1/305ينظر: البحر المحيط (7)
 .3/36سورة آل عمران (1)
التنبيه على و 2/458البحر المحيط وهو هجاء. ينظر: 335ديوانهالبيت من الطويل لألخطل في  (2)

سمط الآللي في شرح أمالي القالي و  هت(487ألبي عبيد البكري األندلسي )ت، أوهام أبي علي في أماليه
 .2/305هت(659تعلي بن أبي الفرو البصري )، لو الحماسة البصرية1/854للبكري
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، واو باب ممصور عل  السَّما أي: وسم يت بكعٍب، ويسمَّى: بالجعل، 
 .(4)، وتحرير ذلى في علم النحو"(3)وفيه خالف عن األخفش الصغير

والذي يراه الباحث_من خالل الدراسة_ أن هذه المسألة النحوية، والتي 
َسمَّى" يجوز حذف حرف الجر تتعلق بدال لة الفعل المتعدي، فقولكى في الفعل: "َ

 متعدًيا لمفعولين دون حرف جر. معه، ويجوز إثباته، غير أنني أراه
َوِلَتْصَغ  ِإَلْيِه َ ْحِئَدُو الَِّليَن اَل ُيْلِمُنوَن ِباآْلِخَرِو ﴿ :تعالىقال اهلل  -3

 (5)﴾َوِلَيْرَهْوُه...
بكسر الغين انتهى، وخرو سكون الالم في  ﴾َتْصَغ َولِ ﴿:  ال  بو حيان

الثالثة على أنه شذوذ في الم كي وهي الم كي في الثالثة. وهي معطوفة على 
الا ذال حي السما   و  حي المياس  اله  غرور أو سكون الم كي في نحو

 .(6) بو الفتح 
األولى:  ففيها مسا ل: المسألةاقترنت هذه اآلية ببنية الكلمة ودالالتها، 

غدَو في اللغة معناه: الميل. يقال في المستمف إذا َمال بحاسَّته إلى  اعلم أن الصَّ
غهي ويقال: أصَغى اإلناء إذا أماله حتى انصبَّ بعضه في  ناحية الصوت أنه يكصد

َغى. فقوله:   ﴾َوِلَتْصَغ ﴿البعض، ويقال للقمر إذا مال إلى الغروب: َصَغا َوَأصد
يَل.  الم: كي، والعامل فيها "يوحي" تقديره: يوحي  ﴾َوِلَتْصَغ ﴿والالم فيَأي: َولهَتمه

بعضهم إلى بعض ليغروهم ولتصغى. وزعم بعضهم أنها الم األمر، وهو غلطه 
 .ألنه كان يجب" ولتصَ  إليه" بحذف األلف

                                                           
 هت(، وهو األخفش األكبر.315هو علّي بن سليمان)ت  (3)
 .2/458البحر المحيط (4)
 .6/113سورة األنعام (5)
 .4/211البحر المحيط (6)
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 (1)﴾َحِ ِن اْسَتَمرَّ َمَهاَنُه َحَسْوَ  َترَاِني﴿ :تعالىقال اهلل  -4
، ولهم تعالىهو على طريقة المعتزلة في نفي رؤية اهلل "و :  ال  بو حيان

 عليه السالم في ذلى أقاويل أربعة: أحدها: ما رووا عن الحسن وغيره أن موسى
ما َعَرَف أن الرؤية غير جا زة وهو عارف بعدله وبربه وبتوحيده فلم يبعد أن 

زم أن ورد ذلى وبأنه يل مو وحاا عل  السَّما يكون العلم بامتناع الرؤية وجوازها 
 .(2) "تكون معرفته باهلل أقل درجة من معرفة أرذال المعتزلة وذلى باطل باإلجماع

التي تختص برؤية اهلل من عدمه، فالظاهر لدي في هذه المسألة الدَّاللية 
: "أخرو أبو الشيخ عن ابن عباس قال: حين (3)فقد أورد اإلمام السيوطي بقوله

قال اهلل له: يا  .(4)﴾َ ِرِني َ ْنُمْر ِإَلْيكَ  َربِّ ﴿   :تعالىقال موسى لربه تبارى و 
موسى إنى لن تراني، قال: يقول: ليس تراني، قال: ال يكون ذلى أبًدا يا موسى 
إنه ال يراني أحٌده فيحيا!، فقال موسى: رب  أند أراى ثم أموَت أحبأل إليَّ من أن 

ؤية للج !"ال أراى ثم أحيا بل اندّىه فدلَّ ذلى على فعندما ظهر أثرك التَّجلي والرأل
ؤيةه. فالعلم بامتناع الرؤية وجوازها_كما سلف القول_ موقوٌف على  تعظيم أمر الرأل

 _ أعلم.تعالى. واهلل _السَّماع
ُ ْل ُ وِحَي ِإَليَّ َ نَُّه اْسَتَمَي َنَفرخ ِمَن اْلِجنِّ َحَماُلوا ِإنَّا َسِمْعَنا ﴿ :تعالىقال اهلل  -5

 (5)﴾ُ ْر ناا َعَجباا

                                                           
 .7/143سورة األعراف (1)
 .4/382البحر المحيط (2)
 .543 /3الدر المنثور له (3)
 .7/143سورة األعراف (4)
 .7/143سورة األعراف (5)
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رباعًياه وابن أبي عبلة  ﴾ُ ْل ُ وِحيَ ﴿"وقرأ الجمهور: :  ال  بو حيان
هت( عن أبي عمرو، وأبو أناس جوية بن عا ذ األسدي: وحي 170والعتكي)ت

 هت(: 145ثالثًيا، يقال: وحى وأوحى بمعنى: واحد. قال العجاو)ت
 (6)...        ...         ...  دددددددددددددَمرَّتِ َوَحدددددد  َلَهددددددددا الَمددددددددددددددددددرَاُر َحاْستَدد

وقرأ زيد بن علّي وجوية، فيما روي عن الكسا ي وابن أبي عبلة أيًضا: 
أحى بابدال الواو همزة، كما قالوا في وعد أعد. وقال الزمخشري: وهو من القلب 
المطلق جوازه في كل واو مضمومة. انتهى. وليس كما ذكر، بل في ذلى 

يل، وذلى أن الواو المضمومة قد تكون أواًل، وحشًوا، وآخًرا، ولكل منها تفص
 أحكام، وفي بعضها خالف وتفصيل مذكور في النحو.

سادة قال الزمخشري: وقد أطلقه المازني في  المكسور أيًضا، كاشاح وا 
عاء أخيه. انتهى، وهذا تكثير وتبجح. وكان يذكر هذا في   (1)﴾ِوَعاِء َ ِخيهِ ﴿وا 

رة يوسف. وعن المازني في ذلى قوالن: أحدهما: القياس كما قال، في سو 
 .(2)"ُ ِصر للك عل  السَّما واآلخر: 

كما قالوا  ﴾ُ وِحيَ ﴿ الواو همزة في قوله: تتعلق بابدالهذه مسألة صرفية 
: هذا على لغة من قال: وحى يحي، فأبدلت الواو (3)في وعد أعد. قال أبو جعفر

سادة، وغير ذلى. لكن الواو المضمومة_كما أسلف همزة كما أبدلوها في و  سادة وا 
 ، أبو حيان_ قد تكون أواًل، وحشًوا، وآخًرا

                                                           
عرابه للزجاو. ينظر: 5البيت من الرجز في ديوانه ص (6) عمدة الكتاب ألبي و 2/219معاني القرآن وا 

اس)ت  . وعجزه:340_8/339والبحر المحيط1/143هت(338جعفر النَّحَّ
يتتتتتتتتتتتتتتتتَاته    الثألبَّتتتتتتتتتتتتتتتته ...           ...         ...                        َوَشتتتتتتتتتتتتتدََّها  بهالرَّاسه

 .12/76سورة يوسف (1)
 . 340_8/339البحر المحيط (2)
عرابه له (3)  .5/31ينظر: معاني القرآن وا 
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باثبات الواو، وقد ذكر  ﴾ُ وِحيَ ﴿ ن  وله: والذي تطم ن له النفس هو
او)ت ( بدون واو، فمن (4)هت(311أبو إسحاق الزَّجَّ َي إهَليَّ : أنها قر ت: )قكلد أكحه

َي إهَليَّ  ي، ولكن قال: )أكحه َحيدتك إليه، واألصل َوحه ( فهو من َوَحيدتك إليه، واألكثر َأود
ه  (، أصله: وق َتتد الواو إذا اندضمَّت قد تبدل منها الهمزة نحو: )َوا هَذا الرألسكلك أكق َتتد

. َن الَوقدته  ألنه مه
 

 المبحح الثاني: اَْلِمدددددَياس:
. (1)يَّسه إذا قدَّره على مثاله" القياس في اللغة: "من قاس الشيَء قيدًسا، وق 

وذهب ابن فارس إلى أن أصل القياس من َقَوَس يقول: القاف والواو والسين 
قال  (2)"وجمف القوس قسي، وأقواسأصل واحد، يدل على تقدير شيء بشيء، 

ابن األنباري: "إنه مصدر قاَيَسه ومقايسة وقياًسا كت)قاتل( ونحوه، قال 
بأقيسة"، أي: قوانين، وأقيسة: جمف قياس وهو حمل الخضراوّي: "النحو علم 

جراء األصل على الفرع وقال ابن األنباري في  (3)فرع على أصل بعلَّة، وا 
َجَدله: "هو حملك غيره المنقول على المنقول، إذا كان في معناه كرفف الفاعل 

ن لم يكن كلأل ذلى منقواًل عنهم"   . (4)ونصب المفعول في كل مكاٍن، وا 
حظ أن هذا الحد يمث لك مرحلًة متقد مة في القياس، وهي مرحلة: ويكال 

)الحمل( أو: )اإللحاق( بعَد التسليم بأن المنقول نفَسه قياسيٌّ حتى يصح 

                                                           
 .5/233ينظر: المصدر السابق  (4)
ّييه، د. صالح الدين عبد الحليم سلطان (1)  .1/7القياس ومدى حج 
 .5/41معجم مقاييس اللغة البن فارس)ق و س(  (2)
وأصول النحو 22واالقتراح ص2/739وفيض نشر االنشراح ألبي عبد اهلل الفاسي93ف األدلة صلم (3)

 .110ورسالة ماجستير للباحث: أيمن جبر عماد ص75د. محمد عيد ص
 .45واالقتراح2/740وفيض نشر االنشراح93ولمف األدلة45اإلغراب في جدل اإلعراب (4)
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إلحاق غير المنقول بهه لذا كان البحث في القياس يتطلب معرفة قياسية 
ة الشذوذ أمكن المنقول أواًله ليكحمل عليه غيركه فاذا ما تحرر المنقول من ربق

وصفكه بأنه قياسي، فيحمل عليه حين ٍذ ما في معناه، ويقول الرضي "المراد 
 " هت( 816ويقول الشريف الجرجاني )ت (5)بالقياس أن يكون هناى ضابٌط كليٌّ

"القياس ما يمكن أن يذكر فيه ضابطٌة عند وجود تلى الضابطة يوجد هو" 
ولهذا كان"أبو علي  (6)ينهما والقياس: حمل فرع على أصله لعلة مشتركة ب
يكعب رك عن القياس بالتوفيق، أو موافقة األشياء"
ولذا فهو المكَعوَّل عليه في  (7)

غالب المسا ل، قال أبو حيان: "إن أقيسة النَّحو ال تخضف لما تخضف له 
وقال ابن األنباري في أصوله: )اعلم أن إنكار القياس في  (8)أقيسة المنطق
قه ألن النحو كله قياس، ولهذا قيل في حده: " النحو علم النحو، ال يتحق

بالمقاييس المستنبطة، من استقراء كالم العرب" فمن أنكر القياس فقد أنكر 
   (9)النحو، وال يكعلم أحٌد من العلماء أنكرهه لثبوته بالداللة القاطعة

         ومنه قول الشاعر:
          (1)إنََّما النَّحدو ِ َياسخ ُيتََّبي

    
 
 
 

     ...          ...        ...         ... 
 
                                                            

 .1/129وحاشية الشهاب1/272شرح الكافية الشافية (5)
 .13وتاريخ العربية لعبد الحسين الفتلي وآخرين ص233التعريفات ص (6)
 .127-1/126الخصا ص (7)
 .62تطور النحو بين مدرستي الكوفة والبصرة ص (8)
 .746-2/746وفيض نشر االنشراح100-95لمف األدلة  (9)
 البيت للكسا ي، وهو من الرمل، وعجزه: (1)

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت             ...         ...           ... تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلدٍم يكند  تتتتتتَتَففد َوبتتتتتتتتتتتتتههه فهتتتتتتتتتتتتتتتتي كتكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتل  عه
وفيض 13/191ومعجم األدباء 2/826والذخيرة للشنتريني58ينظر: دراسة في النحو ص   

 . 61وتطور النحو في مدرستي البصرة والكوفة ص2/161اةوبغية الوع740-2/741نشراالنشراح
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ومبدأ الكثرة في المنقول مبدأ أصيل معتدٌّ به للحكم عليه بأنه قياسي،   
وهي طريقة البصريين خالًفا للكوفيين الذين ربَّما قاسوا على الشاهد الواحد 

س، وعلى القياس، . ومن األلفاظ الدَّالة على القياس: )قي(2)المخالف لألصل
واطرد، وضرورة، وشاذ وعلى األصح، وقس وغالًبا والصحيح( وقال ابن فارس: 

أن للغة العرب قياًسا، وأن العرب تشتق  -إال َمن شذَّ عنهم-"أجمف أهل اللغة
 بعض الكالم من بعض" والبن جني رأي في القياس. 

معَت العرب قد قال: "واعلم أنَّه إذا أدَّاى القياسك إلى شيء ما، ثم س  
نطقت فيه بشيٍء آخر على قياس غيره، َفَدعد ما كنت عليه ما هم عليه، فان 
سمعت من آخر مثل ما أجزته فأنت فيه مخيٌر، تستعمل أيَّهما ش ت، فان صحَّ 
عندى أن العرَب لم تنطق بقياسى أنت كنت على ما أجمعوا عليه البتة، وأعددت 

وّلد، أو لساجف، أو لضرورةه ألنه على قياس ما كان قياسى أدَّاى إليه لشاعر م
 .(3)كالمهم" 

ليى أمثلًة من التي ساقها أبو حيان في تفسيره على القياس:    وا 
ُّ الس َفَهاُء َوَلِهْن ﴿ :تعالىقال اهلل  -1 ّْ ُا َ اُلوا َ ُنْلِمُن َهَما  َمَن الس َفَهاُء َ اَل ِإنَُّه

 (4)﴾اَل َيْعَلُمونَ 
والسفهاء جمف: سفيه، وهو جمف مطرد في "فعيل" ":  ال  بو حيان

الصحيح الوصف المذكر العاقل الذي بينه وبين مؤنثه التاء، والفعل منه َسفهه 
 .(5)"واو المياس لجل اسّ الفاعل بكسر العين وضمها،

                                                           
 .37واالقتراح2/644ارتشاف الضرب (2)
 .59-17/58والمفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم د. جواد علي126-1/125الخصا ص (3)
 .6/113سورة األنعام (4)
 .1/193البحر المحيط (5)



 

 -101- 

كما -جمف: سفيه، والفعل منه ﴾الس َفَهاءُ ﴿ورد في هذه اآلية قوله:
ببنية الكلمة ا، وهي مسألة صرفية تتعلق َسفهه بكسر العين وضمه -أسلفت

ليى عرًضا لما توفَّر لدي من كالم الصرفيين والنحويين، قال  ودالالتها، ابن وا 
نما يجيء من "فعكل: فعيل" نحو: "ظركف فهو ظريف، وَشركف فهو (6)جني : "وا 

هت(: "وأما "فعيل" فانه ال يكون اسًما إال لفاعل 637شريف"، وأورد ابن األثير)ت
عله قاصر غير متعد نحو: "شريف ونبيه وغليظ" وهو مطرد في هذا الباب، لم ف

يأته في كالم العرب غيره، فلما كان "فاعل" اسًما للفاعل المتعدي فعله والقاصر 
مًعا، و"فعيل" اسًما للفاعل القاصر فعله فقط كان "فاعل" أبل  من "فعيل" 

معموله فان قيل: إن "فعياًل"  المتعدي فعله إلى مفعوله، وقصور فعل "فعيل" عن
َفعكل" نحو: "َخطكَب فهو خطيب" جاء اسًما للفاعل المتعدي فعله على غير وزن "

"َعلكم فهو عليم" وهذا يدل على أن "فعياًل" مساٍو "لفاعل" في التعديه ألن و
"فاعال" قد جاء اسًما للفاعل متعدًيا كان فعله أو قاصًرا، وكذلى قد جاء "فعيل" 

 .(1)كما رأينا"أيًضا 
-الزم، وسفهه  -بالضم-ما ذكره المكَبر د: أن سفكه  (2)وذكر الَكَرَماني 
متعد، ومعناه ضيَّف نفسه، وهو خفيف العقل ال يحسن التَّصرف -بالكسر 

فَّةك الحلم، ومنه: ثوٌب سفيه إذا كان رديَّ النسج خفيفه، أو كان  والتدبير، وهو خه
: تعالىبكسر الفاء وضّمها، والكسر: غالب، ومنه قوله  يقال: َسفههفبالًيا رقيًقا. 

َّ ِإالَّ َمْن َسِفَه َنْفَسهُ ﴿   .(3)﴾َوَمْن َيْرَهُب َعْن ِملَِّة ِإْبرَاِاي

                                                           
 .1/237المنصف البن جنيينظر:  (6)
  .1/195لكبير في صناعة المنظوم من الكالم والمنثورالجامف اينظر:  (1)
  .هت(505هو محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برهان الدين الكرماني، ويعرف بتاو القراء )ت (2)

 . 1/177ينظر: غرا ب التفسير وعجا ب التأويل
 . 2/130سورة البقرة (3)
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يَّاَ  َحاتَُّمونِ ﴿ :تعالى_ قال اهلل 2  (4)﴾َواَل َتْذَتُروا ِبآَياِتي َثَمناا َ ِليالا َواِ 
به االستبدال... ولما كان  "االشتراء هنا مجاز يراد:  ال  بو حيان

ن هان المياس  ن المعنى على االستبدال  جاز أن تدخل الباء على اآليات،  وا 
ه ألن الثمن في البيف حقيقته أن يكشترى به، لكن لما تدخل عل  ما هان ثمناا 

دخل الكالمك على معنى االستبدال جاز ذلىه ألن معنى االستبدال يكون 
ا دخلت عليه الباء هو الزا ل، بخالف ما يظنأل المنصوب فيه هو الحاصل، وم

بعضك الناس أن قولى: بدَّلت أو أبدلت درهًما بدينار، معناه: أخذت الدينار بداًل 
عن الدرهم، والمعنى_ واهلل أعلم_: وال تستبدلوا بآياتي العظيمة أشياَء حقيرًة 

 . (5)خسيسة"
معنى حرف الجر "الباء" والظاهر لدي في هذه المسألة الدَّاللية المتعلقة ب

م ن االشتراءك معنى االستبدال، فلهذا  ﴾ِبآَياِتي﴿ أن قوله: متعّلق باالشتراء وضك
دخلت الباء، فالقياس دخولها على ما هو َثَمنه أي: محسوس، أو معدود، وهذا 
ما ذهب إليه أبو حيان سابًقاه ألن الثمن في البيف حقيقته أن يكشترى به، ال أن 

: إذا كان في الكالم َدَراهمك أو دنانير دخلت الباء على (6)ل الفّراءَيشتري، وقا
 .ال يدّل على إباحة ذلى بالّثمن الكثيرو  الثمن،

َ َحَمِن اتََّبَي ِرْهَواَن اللَِّه َهَمن َبآَء ِبَسْخٍط مَِّن اللَِّه ﴿ :تعالىقال اهلل  -3
 (1)﴾َوَمْهَواُه َجَهنَُّّ 

                                                           
 .2/41سورة البقرة (4)
  صفته. ﴾:َ ِليالا ﴿: مفعول به، و﴾َثَمناا ﴿: تعالىله . وقو 340_8/339البحر المحيط (5)
 . 2/17اللباب في علوم الكتاب ألبي حفص الحنبلي الدمشقي (6)
 .3/163سورة آل عمران (1)
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. ويقال فيه: جاء عل  المياسر َسَخط، "السََّخط مصد:  ال  بو حيان
طة الملى، أي: في  طك بضم الس ين وسكون الخاء. ويقال: مات فالن في َسخد السكخد

ط: الكراهة المفرطة، ويقابله: الرضا  .(2)"سخطه. والسَّخد
ويَّة تتعلق بداللة الكلمة، ف السََّخط: الغضب الشديد، وهو هذه مسألة َنحد

طك والسََّخطك:  (3):حيان، قال ابن منظورو مصدٌر قياسي كما ذكر أب "َسَخَط: السألخد
َخطك َسَخًطا"، وأرد َط َيسد م والَعَدم، َوالدفهعل منه َسخه ثدَل: العكدد السَّمين  ضدَّ الر ضا مه

الشديد، ويقال: "َسَخط" بفتحتين، وهو مصدٌر  والسََّخط: الغضب: "(4)الحلبي
وسكون الخاء، وهو غيرك مقيٍس، ويقال: "هو قياسي، ويقال: "سكخط" بضم  الس ين 

َطةه الَملهى" بالتاءه أي: في كراهٍة منه له".  في سكخد
ن َتُك َحَسَنةا ُيَهاِعْفَها َوُيْلِت ِمن لَُّدْنُه َ ْجراا ﴿ :تعالىقال اهلل  -4 َواِ 

 (5)﴾َعِميماا 
ه لكثرة االستعمال، :  ال  بو حيان ذفت النون من تىك وهان المياس "حك

ذفت ات الواوإثب ذفته اللتقاء السَّاكنين. فكان ينبغي أنه إذا حك ه ألن الواو إنما حك
ترجف الواوه وألن الموجب لحذفها قد زال. ولجواز حذفها شرط على مذهب 
سيبويه وهو: أن يتالقى ساكنان، فان القته نحو: "لم يكند ابنى قا ًما"، و" لم يكند 

يونس، وشرط جواز هذا الحذف دخول  الرجل ذاهًبا"، لم يجز حذفها. وأجازه

                                                           
يجوز أن يتعلق بنفس الفعل، أي: رجف بهسخطه، ويجوز أن  ﴾بهَسَخطٍ ﴿. وقوله: 3/88البحر المحيط (2)

 ف مصاحًبا لسخطه، أو ملتبًسا به.يكون حااًل، فيتعلق بمحذوف، أي: رج
 .7/312ينظر: لسان العرب)س خ ط( (3)
 .3/469ينظر: الدر المصور في علوم الكتاب المكنون (4)
 .4/40سورة النساء (5)
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جازم على مضارع معرب مرفوع بالضمة، فلو كان مبنًيا على نون التوكيد، أو 
 .(6)نون اإلناث أو مرفوعًا بالنون، لم يجز حذفها"

يبدو في هذه المسألة النَّحوية التي عرض فيها أبو حيان حذف نون 
نون" مضارعها يجوز حذفها، األمور التي اختصت بها )كان( أن " الفعل: "يكون"

 :(7) هت(889ولكن بشروط، ذكرها شمسك الدين الَجوَجري القاهري الشافعي )ت
 : أن يكون المضارع مجزوًما، فال تحذف من المرفوع والمنصوب. حداا
: أن يكون جزمه بالسكون، ال بالحذف، فال تحذف مما جزم ثانيها
 بحذف اآلخر.
الغيبة المنصوب، فال تحذف نحو: "إهند : أاّل يتصل آخرها بضمير ثالثها

 َيككندهك َفَلند تكَسلََّط َعَليهه".
ّْ َيُهِن اللَُّه ِلَيْغِفَر ﴿تتصل بساكن، فال تحذف من نحو:: أال رابعها َل

ّْ َ ُك َبِغيًّا﴿:تعالىومثال ما اجتمعت فيه الشروط قولكه  (1)﴾َلُهّْ  ، ووقف (2)﴾َوَل
َمند َتككونك َلهك َعاقهَبةك ﴿َر موضًعا "بخالف قوله:ذلى في التنزيل في ثمانيَة َعشَ 

 (.3)﴾الدَّاره 
وأما حذف الواو عين الفعله فلعلَّة صرفية، وهي التقاء الساكنين، 
وسكون الواو بالمد وسكون النون بالجزم، وحذفت الواوه ألنها ال تحمل داللة 

 الجزم.معنوية أو نحوية، وبقاء النونه ألنها تحمل الداللة النحوية ب

                                                           
 .3/262البحر المحيط (6)
شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد ، لشرح شذور الذهب في معرفة كالم العربينظر:  (7)

 .1/372لقاهري الشافعيالَجوَجري ا
 .4/137سورة النساء (1)
 .19/20سورة مريم (2)
 .4/135سورة النساء (3)
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والظاهر لدى هو حذف هذه النون شاذ في القياسه ألنها من نفس 
، وليس التخفيف، وهذا ما أسلف به أبو الكلمة، لكن سوَّغه كثرة االستعمال

 حيان.
 (4)﴾َ ْد َبَلْغَت ِمْن َلُدنِّي ُعْلراا﴿ :تعالىقال اهلل  -5

ن" في نون بادغام نون "لد ﴾ِمْن َلُدنِّي﴿"وقرأ الجمهور:  ال  بو حيان
. و ر  ناحي وعاصّ بتخفي  النون واي نون الوقاية التي اتصلت بياء المتكلم

ألن أصل األسماء إذا أضيفت إلى ياء  لدن اتصلت بياء المتهلّ واو المياس
شعبة الضم في  .(5)المتكلم، لم تلحق نوَن الوقاية نحو: غالمي وفرسي، وأشمَّ 

 .(6)"الدَّال
بأحكام نون الوقاية في إلحاقها بالحروف هذه مسألة نحوية، تتعلق 

النَّاسخة واألفعال الماضيةه لتشابههما في البناء والعمل والمعنى، وأما األسماء: 
فال تلحق بها نون الوقاية عند الجمهور، وما ذكرناه هنا من إلحاقها لم يتفق 

تخفيف النون. بفتح الالم وضم الدَّال و  ﴾ِمْن َلُدنِّي ُعْلراا﴿فقسم: عليه العلماء، 
وقسم: بفتح الالم وضم الدال وتشديد النون. وقسم:  باشمام الالم الضم وتسكين 

 الدال وتخفيف النون.
والصواب أنهما لغات فصيحة، قرأ بكّل واحدة منهما علماٌء من القّراء 
بالقرآن، فبأية قراءة قرأ القار ك فمصيب، غيَر أن أعجب القراءات َمن قرأ بفتح 

الدال وشّدد النون، لعلَّتين: إحداهما: أنها أشهر اللغتين، وهكذا وردت  الالم وضمّ 
                                                           

 .18/76سورة الكهف (4)
للعين، ال لألذن، وقيل: اإلشارة بالشفتين إلى  ، وهواإلشمام: هو اإلتيان بالحركة بين الضم والكسر (5)

ينظر:  رة والفتحة تسوية لهي ة الشفة.الحركة دون صوت، وال يكون إال في الضمةه ألن إشمام الكس
 .3/1477وتوضيح المقاصد2/146الخصا ص

 .18/76سورة الكهف (6)
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 (1)﴾َ ْد َبَلْغَت ِمْن َلُدنِّي ُعْلراا﴿ _ قرأفي القرآن الكريم، واألخرى: أن النبيَّ_
 .مثقلة

 
 المبحح الثالح: اَلتَّعلددددددِيل:

مكن، فالعلةك وهو ذكرك علٍَّة للحكم، وهو مفيٌد بما أمكن ذلى، أما إذا لم ي
السَّماع، وقد ورد عن بعض األ مة: "إذا عجز الفقيه عن تعليل أمر، قال: هذا 

 .        (1)تعبألدّيه أو النَّحوّي، قال هذا سماعيه أو الطبيب، قال: هذا تجريبي"
 بالفكر مستنبط وبعضه العرب، من مأخوذ مسموع بعضه والنحو

 .(2)"أخرى صناعة من يؤخذ وهو التعليالت، وبعضه والرؤية،
وال شى أنَّ البصريين قد توسَّعوا في: )القياس والتعليل( وقد وضعوا لكل  

قاعدٍة علًة  حيثك ال يقفون عند مستوًى واحٍد من التَّعليل، بل إلى ما هو أبعد 
 (.3)من ذلى

مة طالل يقول: د.         السَّبب تكشف التي العملية "هو التَّعليل: أن عالَّ
 .(4)"اإلعراب حركات في إلى التغيير اعيالد الموجب

لٌَّة يكعرف 338وقد عرَّف الزَّجاو )ت  هت( العلَة، وبيَّن أنواَعَها، فهناى عه
بها كالم العرب َويكضبط بها، وهي: )العلة التَّعليمية( وهناى علٌل ال يكعرف بها 
نَّما تكظهر حكمَتهم وتكشف عن مقاصَدهم وأغراضهم، وهي:  كالم العرب، وا 

                                                           
 .3/262البحر المحيط (1)
 .18ينظر: االقتراح ص (1)
 .745ينظر: فيض نشر االنشراح من طي روض االقتراح ألبي عبد اهلل الفاسي ص (2)
 .19ينظر: المدارس النحوية لشوفي ضيف ص (3)
  .36عالمة طالل د. والكوفة البصرة مدرستي في العربي النحو ينظر: َتطوألر (4)
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وهناى نوعان من التعليل بحسب  (5))العلل القياسية( والعلل الجدلية النظرية
س ي والال شعوري والتعليل المتعمد  قول: د. طالل عالمة، وهما: التعليل الحه

 .(6)المقصود ذو األصول العلمية القواعد الثابتة
ومن أبرز من لمف مف بداية هذا المصطلح هو ابن       

حيثك كان يقيس ويعلل، وجاء من بعده الخليل بن  هت(117الحضرمي:)ت
هت( الذي استنبط ما لم يستنبطه أحٌد، ومن بعده سيبويه: 175أحمد )

هت( حيث قسَّم كتاَبه إلى أبواب، وقد اهتم بهذه التقسيمات إلى في 180)ت
 كتابه: )قياس، علة، نحو(.

النَّحو،  هت( الذي ألَّف كتاَب العلل في206ثم بعد ذلى جاء قطرب: )ت 
 .(7)ثم بعده المازني الذي ألَّف: )علل النحو(

هت( في نهاية القرن الثاني 285ثمَّ أتى محمد بن يزيد المكَبر د:)ت       
 الهجري، حيث اعتنى بالعلة التي كانت رديفًة بالحكم النحوي. 

ومن األمثلة التي سلكها أبو حيان في التعليل بعض المسا ل اللغوّية،  
 ها اآلتي:نذكر من

ّْ  َياِتَنا﴿:تعالىقال اهلل  -1 ّْ َيْتُلو َعَلْيُه ّْ َرُسوالا ِمْنُه  (1)﴾َهَما َ ْرَسْلَنا ِحيُه
الكاف هنا للتشبيه، وهي في موضف نصب على أنها  : ال  بو حيان

نعت لمصدر محذوف. واختلف في تقديره، فقيل: التقدير: وألتم نعمتي عليكم 
  ال فيكم...إتماًما مثل إتمام إرس

                                                           
 .64ينظر: اإليضاح في علل النحو، ص  (5)
 .37-36ينظر: تطور النحو العربي في مدرستي البصرة والكوفة (6)
 .38-37المصدر السابق (7)
 .2/151سورة البقرة (1)
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وقيل: "الكاف" في موضف نصب على الحال من نعمتي، أي: "وألتمَّ 
نعمتي عليكم" مشبهة إرسالنا فيكم رسواًل، أي: مشبهة نعمة اإلرسال، فيكون على 
حذف مضاف. وقيل: "الكاف" منقطعة من الكالم قبلها، ومتعلقة بالكالم بعدها، 

ل الرسول، فاذكروني بالطاعة أذكركم والتقدير: قال الزمخشري: كما ذكرتكم بارسا
فيكون على تقدير مصدر محذوف، وعلى تقدير مضاف، أي: اذكروني  بالثواب.

ذكًرا مثَل ذكرنا لكم باإلرسال، ثم صار مثل ذكر إرسالنا، ثم حذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه. وهذا كما تقول: كما أتاى فالن فا ته بكرمى، وهذا 

هت(، وهو اختيار األخفش والزجاو 150والكلبي ومقاتل)ت قول مجاهد وعطاء
ويحتمل عل  الا الوجه، بل يمهر، واو إلا  ه(346وابن كيسان واألصم)

لِّمت بما بعداا  ن، ال تهون الها  للتذبيه بل للتعليل ، واو معن  ممول  عخ
الندَّدددددددددددداَس  ال َتْذدددددددددددددددتُّ. ومنه قوله: (2)"حيها إنها ترد له وحمل عل  للك

 (3)ددتّهمدددددددددددا ال ُتْذددددددددددددددددد
بمعرفة نوع )الكاف(، في عملها  لعلَّ هذه المسألة النحوية المتعلقة

فيها أقوال: أظهرها: التشبيه، أو للتعليل أو وداللتها، أهي للتشبية أو للتعليل؟ و 
فالكاف في موضف نصب  موضف الحال، واألول أظهر، وهو قول أبي حّيان،

، ويجوز تقدم ذلى المصدر على الفعل، كقولى: على أنها نعت لمصدر محذوف
ني إكراًما مثل إكرامي السَّابق لى أككرمى.  أكدرهمد

                                                           
 .1/617ينظر: البحر المحيط (2)
: أي: واذكروه لهدايته إياكم، وامتنفد من والمعن . 183لرجز لرؤبة بن العجاو في ديوانهالبيت من ا (3)

ذا لم َتشتمد ال تكشتم. ينظر: البحر  َت شكتمت، وا  نى إند َشتمد شتم الناسه ليمتنَف الناسك من شتمى، وا 
 .1/617المحيط
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تقدم ذلى على الفعل، مثال ذلى: أكدرهمني  -أيًضا-وأما التعليل، فيجوز 
شرط الذي يجاوب ذلى على التشبيه بال (4)إلكرامي لى أككرمى. وقد جوَّز مكي

 بجوابين وتسميته.
نما يخدش هذا(5)قال أبو حيان وجود الفاء، فانها ال يعمل  -عندي-: وا 
- ويمهُر  نَّ الها  :(6)وزاد  بو حيان، وَتبدعكدك زيادتكهاما بعدها فيما قبلها، 

وقد نص ليست لمحض التَّذبيه، بل حيها معن  التَّعليل   -التخري  المنامي
وا ذلى على النحويألون عل َواْلُهُروُه َهَما ﴿:تعالىقوله ى أنَّها للتعليل وخرَّجك

تقديره وأرى أن قول األخفش وَمن وافقه هو الراجح فيما ذهب إليه، ف ،(1)﴾َاَداُهّْ 
: "وألتمَّ نعمتي عليكم إتماًما مثَل إتمام إرساله فيكم -كما سبق القول-واهلل أعلم 

ه وألنه ثقٌة، قال ابن التحقق والثبوتويكون تشبيه الهداية باإلرسال في 
ذا حكى الثقة شيً ا َلزهم َقبكولكه". وأما موضف الحال: (2)منظور : "واألخفش ثقٌة، وا 

ن شه دت جعلت الكاف في َموضف نصب على (3)مكي بن أبي طالبفقد ذكر  :"َوا 
 .﴾َعَلْيُهّْ ﴿الحال من الكاف والميم فهي 

 (4)﴾ّْ ِمْن َعَرَحاٍت َحاْلُهُروا اللَّهَ ِإَلا َ َحْهتُ ﴿:تعالىقال اهلل  -2
: "والتنوين في "عرفات" ونحوه تنوين مقابلة، وقيل: تنوين  ال  بو حيان

صرف، واعتذر عن كونه منصرًفا مف التأنيث والعلمية، بأن التأنيث إنما هي مف 

                                                           
 . 1/617ينظر: البحر المحيط (4)
 .3/73في علوم الكتابواللباب 1/618البحر المحيط ينظر: (5)
 .4/458البحر المحيط ينظر: (6)
  .2/198سورة البقرة (1)
 .9/227لسان العرب مادة )ط و ف( (2)
 .1/114ينظر: مشكل إعراب القرآن ألبي محمد مكي بن أبي طالب (3)
 .2/198سورة البقرة (4)
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ن كان بالتقدير: كسعاد، فال يصح  األلف التي قبلها عالمة جمف المؤنث، وا 
في عرفاته ألن هذه التاء الختصاصها بجمف المؤنث مانعة من تقديرها  تقديرها

كما تكقدَّر تاء التأنيث في بنته ألن التاء التي هي بدل من الواو الختصاصها 
الا التعليل و هثره للزمخذر ، و جراه حي بالمؤنث كتاء التأنيث، فأنَّث تقديرها، 

َّّ حاعله ء التنوين حي الجر، ويجوز حلحه من إبما (5)المر ن مجرأ ما لّ ُيَس
 .  (6)"حالة التسمية

تختص هذه المسألة النَّحوية بتت"التنوين" إعراًبا وداللًة، فأظهر األقوال في 
تنوين "عرفات" أنه تنوين مقابلة لنون جمف المذكر، فتنوين "مسلمات" مقابل 

 لنون مسلمين.
ٍن مخصوص، وهل هو وَعَرفات: اسمك مكا:"(7)وذكر السَّمين الحلبي بقوله

مشتقٌّ أو مرتجل؟ قوالن أحدهما: أنه مرتجٌله ألنَّ الَعَرَفة ال تكعدَرف في أسماء 
األجناس إال َأند تكوَن جمَف عارف. والثاني: أنه مشتقٌّ، واختكلهَف في اشتقاقه، 
فقيل: من المعرفةه وقيل: مشتقٌة من الَعردف وهو الرا حةك الطيبة، وقيل: من 

االرتفاعك، ومنه عكردفك الديى، وعرفات: جمف: َعَرفة في األصل، ثم  العكردف وهو
سكم ي به هذا الموضفك، والمشهور أنَّ عرفات وَعَرفه واحد. وقيل: َعَرفة اسمك اليومه 

 ، والتعليل الّسابق الذي أورده أبو حّيان أكثره للزمخشري.وعرفات: اسمك مكان"

                                                           
م فاعله، واألول أحسنه ألنه النا ب عن الفاعل: يكّسم يه كثيٌر من القدماء: المفعول الذي لم يس (5)

وألن النا ب عن الفاعل قد يكون مفعواًل به في أصله وغير مفعول بهه كالمصدر، والظرف،  أخصره
 .2/97لوافي. بنظر: النحو اوالجار مف مجروره

 .2/93البحر المحيط (6)
 .2/331ينظر: الدر المصون بتصرف (7)
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ّْ ِإِن َواَل َيزَاُلوَن ﴿:تعالىقال اهلل  -3 ّْ َعن ِديِنُه ّْ َحتَّ  َيُرد وُه ُيَماِتُلوَنُه
 (1)﴾اْسَتَطاُعواْ 

يحتمل الغاية، ويحتمل القليل، وعليهما  ﴾َحتَّ  َيُرد وُهّْ ﴿"  ال  بو حيان:
، وقال ابن عطية: ﴾ُيَماِتُلوَنُهّْ بتتتت﴿حملها أبو البقاء وهي متعلقة في الوجهين: 

و ال الزَّمخذر : وحت : معنااا: اية مجردة، ويردوكم، نكصب بحّتىه ألنها غ
، كقولى: "فالن يعبدك اهلَل حّتى يدخَل الجنََّة، أي:  يقاتلونكم كي التعليل
َيركدألوكم"
(2). 

َحتَّ  ﴿:"تعالىفقوله  هذه مسألٌة نَّحوية تختص باإلعراب والداللة،
، ومعناها يحتمل: وجهين: األول: الغا ﴾َيُرد وُهّْ  ية، والثاني: حتى حرف جر 

 !.والتَّعليل  حسنالتَّعليل بمعنى: كي، 
 (5)وأبو حفص الحنبلي (4)، وأّكده السَّمين(3)وهذا ما أسلف به الزمخشري
فيه ذكَر الحامل لهم  وعّللوا قولهمه بأن (6)ومن المتأخرين: محيي الدين درويش

كونها للتَّعليل  على الفعل، والغاية ليس فيها ذلى ولذلى لم يذكر الزَّمخشريأل غير
"،  فالٌن يعبدك اهلَل حّتى يدخَل الجنَّةَ معناها: التَّعليل، كقولى: " ﴾َحتَّ ﴿ بقوله:

 ومعناها: يكَقاتهلكوَنككم كي َيركدألوكم. 

                                                           
 .2/217سورة البقرة (1)
 .2/159البحر المحيط (2)
 .1/259ينظر: الكشاف (3)
 .2/399الدر المصون في علوم الكتاب المكنون (4)
 .4/20اللباب في علوم الكتاب (5)
 .1/322إعراب القرآن وبيانه (6)
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َ اُلوا َيا ُاوُد َما ِجْئَتَنا ِبَبيَِّنٍة َوَما َنْحُن ِبتَاِرِهي  ِلَهِتَنا َعْن  ﴿:تعالىقال اهلل  -4
 (7)﴾َ ْوِلكَ 

حال من الضمير في  ﴾َعْن َ ْوِلكَ ﴿في  ﴾َعنْ و﴿"  ال  بو حيان:
 ﴾َعنْ ﴿، كأنه قيل: صادرين عن قولى، قاله الزمخشري. وقيل:﴾ِبتَاِرِهي  ِلَهِتَنا﴿

فتتعلق بتاركي، كأنه قيل:  (8)﴾ِإالَّ َعْن َمْوِعَدٍو َوَعَدَاا ِإيَّاهُ ﴿:تعالىكقوله  للتعليل
فقال: أي: ال يكون قولكى  ليل والسَّبب حيها ابن عطيَّةو د  ذار إل  التعلقولى، 

 .(9)سبًبا لتركنا، إذ هو مجرد عن آية"
َعْن ﴿: تعالىفقوله  تختص هذه المسألة النَّحوية باإلعراب والداللة،

، كأنه ﴾ِبتَاِرِهي  ِلَهِتَنا﴿حال من الضمير في تحتمل: وجهين: األول:  ﴾َ ْوِلكَ 
 .قيل: صادرين عن قولى

فالقول  فكال الرأيين له توجيهه المعتبر، ثاني: التَّعليل، بمعنى: "كي"،ال
بسبب قولى، والمعنى: وما نحن بتاركي آلهتناه  -واهلل أعلم-بالتعليل، معناه

 .لقولى فيتعلق بنفس تاركي
والراحج هو القول الثانيه لكثرة وروده في القرآن الكريم وكالم العرب، 

: بسبب أمره، وقوله: (1)﴾َ  َعْن َ ْمِر َربِّهَحَفسَ ﴿: تعالىومنه قوله  َوَما َيْنِطُ  ﴿َأيد
 .وما ينطق بالهوى  وقولى: رميت عن القوس، أى: بالقوس (2)﴾َعِن اْلَهَوأ

 (3)﴾َسبََّح ِللَِّه َما ِحي السََّماَواِت َواْلَْرضِ ﴿:تعالىقال اهلل   -5

                                                           
 .11/53سورة هود (7)
 .9/114سورة التوبة (8)
 .5/233البحر المحيط (9)
 .18/50سورة الكهف (1)
 .53/3سورة النجم (2)
 .57/1سورة الحديد (3)
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ن تكون بمنزلة الالم في: ، إما أ﴾َسبََّح ِللَّهِ ﴿والالم في " : ال  بو حيان  
نصحت لزيد، يقال: سبَّح اهلل، كما يقال: نصحت زيًدا، فجيء بالالمه لتقوية 

ما  ن تهون الّ التعليلوصول الفعل إلى المفعوله  ، أي: أحدث التَّسبيحه وا 
 .(4)ألجل اهلل، أي: لوجهه خالًصا"

فقوله  لة،تختص هذه المسألةك النَّحوية_كسابقتها_ باإلعراب والدال     
الالم، فيها قوالن: األول: زا دة للتوكيد، وهي لتقوية وصول   ﴾َسبََّح ِللَّهِ ﴿:تعالى

وقيل: الالم زا دة في ": (5)الفعل إلى المفعول، وهذا ما أكَّده كثيٌر من النحاة
 المفعول... وأنه قد يتعّدى بنفسه تارًة وبالالم أخرى" 

 (6)﴾َوَسبُِّحوُه ُبْهَروا َوَ ِصيالا ﴿:تعالىه وبنفسه كقولفالالم كهذه السورة،     
 .الالم: للتعليل أي: ألجل اهلل، ولوجهه خالًصاوالثاني: 

فالالم ال تخلو إّما أن تكون مثل: الالم في: نصحته،  :(7)قال الزمخشري
ما أن يكراد بتسبح هلل، أي: أحدث التسبيحه ألجل اهلل ولوجهه  ونصحت له. وا 

 خالًصا. 
 ابي: اَْلَعدددددداِمددل:المبحح الر 

والعامل: "هو ما أثَّر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف. فقد 
والعوامل:  (1)يكون فعاًل وقد يكون اسًما وقد يكون حرًفا. وهذا ضابط تقريبي"

ند قل، والفاعل أعمأل منه،  "جمف عامل، والعامل: لغة: َمن يعمل على الدَّوام وا 
ن آخر الكلمة مرفوًعا، أو منصوًبا أو مجروًرا أو واصطالًحا: ما أوجب كو 

                                                           
 .216/ 8البحر المحيط (4)
 .9/452إعراب القرآن وبيانه محيي الدين درويش في منهم: (5)
 .33/42سورة األحزاب (6)
 .4/472الكشافينظر:  (7)
 .1/328فتح رب البرية في شرح نظم اآلجرومية، لمحمد الشنقيطيينظر:  (1)



 

 -114- 

ساكًنا: نحو: جاء زيٌد، ورأيت زيًدا، ومررتك بزيٍد، والعامل: هو السَّبب الموجب 
والعوامل  ،(2)للتغيير في حركات األواخر من الكلمات المتحدث عنه مف التَّعليل"

لفوظ، والمعنوي: هو قسمان: لفظّيٌة ومعنويٌَّة، فالعامل اللفظّي: هو المؤثر الم
َتجرألدك االسم والمضارع من مؤثٍر فيهما ملفوظ بالتجرألدك هو من عوامل الرفف، 
ه. وتجّردك المضارع من عوامل  فتجّردك المبتدأ من عامل لفظي  كان سبَب رفعه

 .(3)النصب والجزم كان سبَب رفعه أيًضا"
وأكثر  والعامل المعنوي: "لم يأته إال في موضعين عند سيبويه  

البصريين. أحدهما: وهو االبتداء، والثاني: وقوع الفعل المضارع موقَف االسم في 
نحو: مررتك برجٍل يكتب، فارتفف     يكتبه لوقوعه موقَف كاتب. ولقد أضاف 
أبو الحسن األخفش إليهما موضًعا ثالثًا، وهو: عامل الصفة، فذهب إلى أنَّ 

ه االسم يرتففه لكونه صفًة لمرفوع، وين تصبه لكونه صفة لمنصوب، وينجرأل
لكونه صفة لمجرور، وكونه صفة في هذه األحوال معنى يعرف بالقلب، ليس 
للفظ فيه حظٌّ، وسيبويه وأكثر البصريين يذهبون إلى أن العامَل في الصفة هو 

 .(4)العامل في الموصوف"
، " بعض المسا ل اللغوّيةالعاملومن األمثلة التي ساقها أبو حيان في "

 نذكر منها اآلتي:
 (5)﴾ِبْسِّ اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِّ :﴿تعالىقال اهلل  -1

لالستعانة نحو: "كتبت بالقلم"  ﴾ِبْسِّ اللَّهِ ﴿"الباء في :  ال  بو حيان
وموضعها: نصب أي: "بدأت" وهو قول الكوفيين، وكذا كلأل فاعل بكد  في فعله 

                                                           
 .130رسالة ماجستير، إعداد الباحث: أيمن جبر عماد صينظر:  (2)
 .3/274يجامف الدروس العربية، للشيخ: مصطفى الغاليين ينظر: (3)
 .1/72ينظر: أسرار العربية ألبي البركات ابن األنباري (4)
 .1/1سورة الفاتحة (5)
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لزمخشري فعاًل غيَر "بدأت"، وجعله متأخًرا بالتسمية كان مضمر األبد، أو قدَّره ا
والتمديّ قال: تقديره: بسم اهلل أقرأ أو أتلو، إذ الذي يجيء بعد الّتسمية مقروء، 

وليس كما زعم. قال سيبويه: وقد تكّلم  عل  العامل عنده يوجب االختصاص،
ذا قدَّمَت االسم، فهو عربي جي د، كما كان ذ لى( على "ضربت زيًدا ما نصه: )وا 

يعني: تأخيره عربًيًا جي ًدا، وذلى قولى: زيًدا ضربت... وقيل موضف اسم رفف 
التقدير: ابتدا ي ثابت أو مستقر باسم اهلل، وهو قول البصريين، وأي: التقديرين 
ح األول!ه ألن األصل في العمل للفعل، أو الثانيه لبقاء أحد جزأي  ح؟ يكَرجَّ أكَرج 

 .(1)اإلسناد"
سألة النَّحوية والدَّاللية بأحكام أحد حروف الجر، وهو تختص هذه الم

ح، "الباء" ومعناه وتقديره للعامل، وهل تقديره مكقدَّم، أم مكؤخَّر؟، و  أيأل التقديرين نكرج 
  في موضف نصب أم رفف؟. 

، وهو مقتضية فعاًل يكون لها جالًبا ﴾ِبْسِّ اللَّهِ ﴿أن الباء منوال شىَّ 
: أقرأ بسم اهلل، وأقوم باسم اهلل، واألغلب أن العامل هو. مل"الذي نسم ه بتت"العا

ألن  في موضف نصبه ﴾ِبْسِّ اللَّهِ ﴿وأقعد باسم اهلل... وهو مقدَّم، وقوله: 
: "الجالب للباءه معنى االبتهَداء، َكأنَّى (2)قال الزَّجاو، األصل في العمل للفعل

م اللَّه الرحيم، إال أنَّ  َتج لذكر: "َبدأت"ه ألن الحال تكنبئ قكلدَت: َبَدأتك بهاسد ه لم يكحد
أنى مبتد . وقال أبو جعفر الطَّبري:" إنَّما معناه: أقرأ مبتدً ا بتسمية اهلل، أو 
عل الكالمك مكان  ل "االسمك" مكان التسمية، كما جك عه أبتد  قراءتي بتسمية اهلل. فجك

ذكر ل "باء الجر" هنا، فمدلو . وقد اختلفوا في (3)التكليم، والعطاءك مكان اإلعطاء"

                                                           
 .127_1/126البحر المحيط (1)
عرابه له (2)  .1/39ينظر: معاني القرآن وا 
 .1/117ينظر: جامف البيان في تأويل القرآن له (3)
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باء الجر تأتي لمعان: لإللصاق، واالستعانة، والقسم، : "أن (4)"أبو حيان بقوله
والسَّبب، والحال، والظرفية، والنقل. فاإللصاق: حقيقة مسحت برأسي، ومجاًزا 

َحِبُمْلٍّ ِمَن الَِّليَن َااُدوا ﴿مررت بزيد. واالستعانة: ذبحت بالسكين. والّسبب: 
معنى الباء اإللصاق، : "(6). والراحج هو اإللصاق، وأكَّده سيبويه بقوله(5)﴾َناَحرَّمْ 

 تقول كتبتك بالقلم 
ال معنى لها -والمعنى أن الكتابة ملصقة بالقلم، وهي مكسورة أبًداه ألنه

إهال الخفض فوجب أن يكون لفظها مكسوًراه ليفصل بين ما َيجكر، وهو اسم نحو: 
 َجر وهو حرف نحو بزيد".كاف قولى: كزيد، وما يك 

ُّ اْلَمْوُت ِإْن َتَرَك َخْيراا ﴿ :تعالى_ قال اهلل 2 ّْ ِإَلا َحَهَر َ َحَدُه ُهِتَب َعَلْيُه
 (7)﴾ِلْلَواِلَدْينِ  اْلَوِصيَّةُ 

﴾ على اْلَوِصيَّةُ : "وأجاز بعضك المعربين أن ترتفف ﴿ ال  بو حيان
ما  االبتداء، على تقدير الفاء، والخبر إما محذوف، أي: "فعليه الوصية"، وا 

أي: فالوصية للوالدين واألقربين،  ﴾ِلْلَواِلَدْيِن َواْلَْ َرِبينَ منطوق به، وهو قوله: ﴿
: (1)وتكون هذه الجملة االبتدا ية جواًبا لما تقدم، والمفعول الذي لم يكسمَّ فاعله

حي و ال  بو محمد بن عطية بككتهب، مضمر، أي: اإليصاء، يفسره ما بعده، 
الا الوجه: ويهون الا اإليصاء الممدر الل  يدل عليه لهر الوصيَّة بعد، او 

﴾، وترتفف الوصية باالبتداء، ويكون رفعها باالبتداء بتقدير: ِإَلا﴿ العامل  حي 
"فعليه الوصية"  أو بتقدير: الفاء فقط. كأنه قال: "فالوصية للوالدين"... وأما 

                                                           
 .1/123لمحيطالبحر ا (4)
 .4/160سورة النساء (5)
عرابه أورده الزَّجاو (6)      1/127أبو حيان في البحر المحيطو  1/41في معاني القرآن وا 
 .2/180سورة البقرة (7)
 والمفعول لم يكسمَّ فاعله عند الكوفيين. هو نا ب الفاعل عند البصريين،  (1)
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وصية: أو بتقدير: الفاء فقط، كأنه قال: "فالوصية سيبويه فقال: التقدير: "فعليه ال
 .(2)للوالدين..."

 ،اْلَوِصيَّةُ :لقوله "العامل المحلو تختص هذه المسألٌة النحوية بتقدير"
 وفيها_بحسب ما سبق_ ثالثة أوجه: 

 .﴾ِلْلَواِلَدْينِ األول: مبتدأ، وخبره: ﴿
 ﴾.ُهِتبَ ﴿ (3)الثاني: أنه مفعول

، وعامله: محذوف، وهو الخبر، أي: "فعليه مؤخر الثالث: مبتدأ
 الوصية"، وهذا عند َمن يجيز حذف فاء الجواب كاألخفش والكوفيين...

ولعلَّ ما ورد من أوجه اإلعراب في تقدير "العامل" له توجيهه المعتبر، 
واألظهر هو القول الثالث، وهو قول:  سيبويه: فالعامل محذوف والتقدير: "فعليه 

 الوصية". 
ّْ ُمْخَرُجونَ ﴿ :تعالىقال اهلل  -3 ّْ ُترَاباا َوِعَماماا َ نَُّه ّْ َوُهْنُت ّْ ِإَلا ِمت  ّْ َ نَُّه  (4)﴾َ َيِعُدُه

الثانية، والمنقول  ﴾َ نَُّهّْ ﴿واختلف المعربون في تخريج: : " ال  بو حيان
 ﴾َ نَُّهّْ ﴿وخبر بدل من األولى، وفيها معنى التأكيد،  ﴾َ نَُّهّْ ﴿عن سيبويه أن 

الول  محلو ؛ لداللة خبر الثانية عليه، تمديره: إنهّ تبعثون إلا متّ، والا 
وذهب الفرَّاء والجرمي والمكب رد إلى أنَّ ، ﴾ِإَلا﴿الخبر المحلو  او  العامل  حي 

الثانية ككررت للتأكيد لّما طال الكالمك َحسكَن التكرار، وعلى هذا يكون  ﴾َ نَُّهّْ ﴿

                                                           
 .2/24ينظر: البحر المحيط (2)
َية َنا هب َعن َفاعل كتب وللوالدين مكَتَعلق بَها اَل خبر َوالدَجَواب  قال ابن هشام: (3) "والوصية: فهي اآلد

. ذكوف َأي: فليوصه  .133 /1مغني اللبيب عن كتب األعاريبينظر:  َمحد
 .23/35سورة المؤمنون (4)
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، وكان او الا الخبر ﴾ِإَلا﴿والعامل حي األولى،  ﴾نَُّهّْ  َ ﴿خبر ﴾ُمْخَرُجونَ ﴿
 .(5)"لكونه من غير مستقبل إذد لم يذكر خبر إنَّ األولى هالمبرد يأبى البدل

ّْ ﴿ :تعالىاختلف النألحاة في تقدير العامل والموقف اإلعرابي لقوله  َ نَُّه
موض، فيحتاو فيه صعوبة وغ -على هذه اآلية-، وألن الكالم(1)﴾ُمْخَرُجونَ 

أعلم: "أيعدكم أنكم  -تعالى-لمعرفة المعنى وبسط في العبارة، فالمعنى واهلل
مخرجون إذا متم"، فجيء باالستفهامه ليدل على التوقيف والتقرير، والرأي الراجح 

الثانية توكيد لألولى، بعد أن طال الفصل، وأن  ﴾َ نَُّهّْ لدى أ مة النحو، هو أّن 
. هو هذا الخبر ﴾ِإَلا﴿ والعامل فيهي خبر لتتت "أن" األولى،  ﴾ُمْخَرُجونَ قوله: ﴿

وهذا ما ذهب إليه الفراء والجرمي والمبرد، ويتفق مف صناعة النحو وقواعد 
. ُمْخَرُجونَ اللغة، والعامل في قوله: ﴿  ﴾ هو أنَّ

 (2)﴾َوَما ِتْلَك ِبَيِميِنَك َيا ُموَس :﴿تعالىقال اهلل  -4
في  ﴾ِبَيِميِنكَ ﴿خبره و ﴾ِتْلكَ ﴿استفهام مبتدأ، و ﴾َوَما﴿"  ال  بو حيان:
ا﴿موضف الحال كقوله: . قال والعامل اسّ اإلذارو (3)﴾َوَاَلا َبْعِلي َذْيخا

، ولم ﴾ِبَيِميِنكَ ﴿اسًما موصواًل، صلته:  ﴾ِتْلكَ ﴿الزَّمخشري: ويجوز أن يكون 
ّنما ذهب إ ليه الكوفيون، يذكر ابنك عطية غيَره، وليس ذلى مذهًبا للبصريين، وا 

قالوا: يجوز أن يكون اسم اإلشارة موصواًل، حيث يتقدر بالموصول، كأنه قيل: 
                                                           

 .6/374البحر المحيط (5)
أو وقف إخراجككم، وهو جواب إذا، المصدر المؤّول الثاني فاعل لفعل محذوف، والتقدير: يحدث  (1)

وجملة الظرف وشرطه وجوابه خبر )أّنكم( األول، ويجوز في "أنكم" الثانية أن تكون في موضف رفف، 
ّْ بالظرف، "إذا" والتقدير: "أيعدكم أنكم إذا متم إخراجكم"، أي: وقَت موتكم إخراجككم وقوله:  ِإَلا ِمت 

ا َ نَّ  ّْ ُتَراباا َوِعَماما ّْ ُمْخَرُجونَ َوُهْنُت -في موضف رفف خبر "أن" األولى، والعامل في "إذا" مضمر. واهلل ُه
 أعلم. -تعالى

 .20/17سورة طه (2)
 .11/72سورة هود (3)
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، كأنه قيل: وما وعل  الا حيهون العامل حي المجرور محلوحااوما التي بيمينى؟ 
 .(4)التي استقرت بيمينى؟"

فهي ﴾، ِبَيِميِنكَ "، لقوله:﴿ العاملتختص هذه المسألة النحوية بتعيين: 
 ﴾ قوالن:ِبَيِميِنكَ ولتعيين عامل قوله:﴿ ضف الحالفي مو 

 سم الموصول:﴾، والثاني: االِتْلكَ العامل هو: اسم اإلشارة: ﴿ األول:
 .﴾ِبَيِميِنكَ ﴿، صلته: ﴾ِتْلكَ ﴿

ألن تلى معناها اإلشارة، وليس  والذي أراه راجًحا هو الرأيأل األوله
 ، وهذا مذهب البصريين.الموصولية

: "تلى": معناها: اإلشارة، (1)ابن األنباريشارة، قال فالعامل: اسم اإل
وليست بمعنى: التي والتقدير فيه: أيأل شيء هذه بيمينى، و"تلى" بمعنى: هذه 

 .(2) ﴾( َلِلَك اْلِهتَابُ 1الّ) ﴿: تعالىكما يكون "ذلى": بمعنى: هذا، قال اهلل 
ُّ ِإَلا ُبْعِثَر َما حِ :﴿تعالىقال اهلل  -5  (3)﴾ي اْلُمُبورِ َ َحاَل َيْعَل

ُّ ﴿ ال  بو حيان:   محلو  واو  العامل   ﴾َيْعَلُّ ﴿ومفعول: ...﴾َ َحاَل َيْعَل
وفي: حي المر  : ظرف مضاف ﴾ِإَلاَ ﴿، أي: أفال يعلم مآله إذا بكعثر، وقال الحك

. انتهى، وليس بمتضحه ألن المعنى: أفال يعلم والعامل حيه يعلّ ﴾  ُبْعِثرَ ﴿إلى 
 .(4)اآلن؟"

                                                           
 .6/220البحر المحيط (4)
في موضف نصب على الحال كأنه قال: أي  ﴾ِبَيِميِنكَ ﴿: تعالىوقال: والجار والمجرور في قوله  (1)

ينظر: اإلنصاف في مسا ل الخالف بين النحويين: البصريين  مينى.شيء هذه كا نة بي
 .591_2/589والكوفيين

 .2-2/1سورة البقرة (2)
 .100/9سورة العاديات (3)
 .8/502البحر المحيط (4)
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، وفيه ﴾ِإَلاَ ﴿في الظرف: العامل  هذه المسألةك النَّحوية بتقدير "تختص 
 قوالن:

 األول: العامل هو المفعول به المحذوف ليعلم.
والعامل فيه يعلم،  بكعثر،: ظرف مضاف إلى ﴾ِإَلاَ ﴿ الثاني: أن قوله:
"مفعول" يعلم محذوف، وهو وأظهرهما:األول، وهو أنَّ فكال القولين له اعتباره، 

 .امل في الظرفه أي: أفال يعلم مآله إذا بكعثرالع
لمك"، فله توجيهه المعتبر  وفهي: أنه "َيعد وأما القول الثاني الذي قاله الحك

ومنهم أبو حيان بقوله: "وليس بمتضحه  (5)أيًضا، ولكن لم يؤي ده بعض النحاة
ذلى الوقت،  ألن المعنى: أفال يعلم اآلن"هألن اإلنسان ال يكراد منه العلم واالعتبار

نما يعتبر في الدنيا ويعلم .  وا 
 الَخددداتمة:

نَّةك الذي أنعَم عليَّ باتدمام هذا البحث، فاهللَ       أسألك أن  -َتَعالى-هلله الحمد والمه
ضاءًة بحثية لذخيرة نحويَّة هادفة، وقد َكمكلَ  -يكون رفًدا علميًَّا للمكتبة العربية وا 

فكانت هذه الدراسة هي الثمرة التي حلَّقتك في مامكه إت -بتوفيق اهلله وحكسنه تأييده
سما ها، فجمعتك األصوَل اللغويَّة التي َساقها أبو حيان في تفسيره، وتنوَّعتد بين 
تكَها وناقشتها ورجَّحت منها  قضايا الأللغة والنَّحو والصَّرف والتَّفسير والدَّاللة، وَعَرضد

تكه  البحث خاتمة ، فهذهاءة علميَّةما كان راجًحا، مثرًيا كلَّ مسألٍة باض الذي وَسمد
يدطه (بتتت: ره َالدمكحه يدره َالدَبحد ي فهيد كهَتابهه َتفدسه َندَدلكسه يَّةك أَلبهي َحيَّاَن َاألد وقد  (،األكصولك الأللَغوك

مسا ل، كما له آراء  في مسا ل، وخالفهم في البصريين والكوفيين وافق أبو حيان
 بها. تفرَّد آراء ين مًعا، ولهوافقت البصريين والكوفي

                                                           
"أبو حفص الحنبلي" أن مكي ردَّ هذا القول أيًضا. ينظر: اللباب في علوم  ذكر صاحب اللباب (5)

تأخرين: درويش:" ال يجوز أن يكون ظرًفا ليعلمه ألن اإلنسان ال يكراد منه ومن الم 20/466الكتاب
نما يراد منه ذلى وهو في الدنيا" ينظر: إعراب القرآن وبيانه  .10/558العلم في ذلى الوقت، وا 
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وبعدك فقد آَن لي أن أختم هذا البحَث العلميَّ بتلخيص أهم  النقاط التي    
تفسير البحر حرصتك على تناولها بالبحث والدَّردسه والمناقشة، حيث قرأت كتاب 

كاماًل أثناء دراستي في أطروحة الدكتوراه، وقد استخرجت آراَء_أنذاى_  المحيط
عراب األخفش  منه، وفنَّدت هذه اآلراء اللألغويَّة ما بيَن نحٍو وصرف وداللة وا 

 خاتمته، في االستراحة بمتعة إال البحث رحاب في السَّفر يحلو وال وقراءات....
 وال بدَّ بعد هذا الَجهد من قطف ثمار النتا ج التي يمكن إيجازكها فيما يأتي:

ُة َلِبي َحيَّاَن َاْلَْنَدُلِسي ِحْي ِهتَاِبه ُلصوُل ال لَغُويَّ  (:جمعتد في هذا البحث .1
رفيَّة أو الد الليَّة أو ، سواء أكانت (َتْفِسْيِر اَْلَبْحِر اَْلُمِحْيطِ  )النَّحويََّة أو الصَّ

القرا يَّة( من كتاب: تفسير البحر المحيط، فبل  عددك هذه األصول سبًعا 
النَّحو وأربٌف وعشرون مسألة وسبعين رأي. منها: ثالٌث وثالثون مسألٍة في 

 في الصَّرف، وعشرون مسألة في الدَّاللة والتفسير.
اُلصوُل ال لَغُويَُّة َلِبي َحيَّاَن َاْلَْنَدُلِسي  (على اشتملت حيث الدراسة، شمولية .2

 ممثلة بهذا العالم الجليل من علماء اللألغة، (ِحْي ِهتَاِبه َتْفِسْيِر اَْلَبْحِر اَْلُمِحْيطِ 
 فكان له الباعك الطَّويل في تذليل الَعَقَبات أماَم الدَّارسين.

بين البصريين  االتفاق واالختالف، كتابك تفسير البحر المحيط زاخٌر بمسا ل .3
ًءا من سورة  أبواَب الكتاب بشكل حيَّانَ وقد َعَرَض أبو  والكوفيين، منظَّم َبدد

 .والحكم الرأي ه فيللمست إغفالٍ  دونَ  الفاتحة وانتهاًء بسورة الناس،
المككلَّلة  والجهود اللألغوي، الّدرس مسيرة والواضح لهذا الكتاب في األثر الجلي .4

 لذلى.
األمانة العلميَّة والد قة والموضوعيَّة أساس البحث العلمي، فيجب السَّير على  .5

 ذلى.
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وهو االختالف ظاهرة طبيعية في الدَّردس اللألغوي والّنحوي والصَّرفي والّداللي،  .6
 وبي ية وموضوعية. كثيرٍة، منها: ذاتية لعواملَ  تخضف بشرية فطرةٌ 

المسا ل  عرض في والسَّهل المميز واألنيق أسلوبكه ألبي حيان كان لقد .7
 وتجنَّب واإليضاح، بالتَّرتيب المسا َل والعناويَن اللألَغويَّة تناول اللألغويَّة، وقد

أثًرا  ترى -ال شىَّ -العلميَّة، وهذا شخصيته مف ينسجم وهذا واإلبهام، التَّعقيد
 ترتيب الكتاب وحكسن والجميل في األسلوب المكنّمق من حيث  واضًحا

 الصياغة.
 المدرسة رأي تمثيل تحديد في السَّابقة العصور مدار على اختالفٌ  يوجد .8

           .مختلفة ألسباب للبصرة والكوفة النَّحوية
نَّ -تستحق لغة القرآن الكريم إنّ  .9  رايتها عاليًة خفَّاقة ورفف بها، االهتمامَ  -امه

 الدَّوام. على
قيامك منهج اإلمام أبي حيان على استعراض حجج النألحاة، ثم استخالص  .10

 رأي بي ن فمنهجهما قا ٌم على العرض والترجيح واالختيار.
 :َوَمرَاِجُعه َمَصاِدُر اْلَبْححِ 

 .الهدددددددددددددريّ المدددددددددددددددر ن
دار اإلرشاد  -هت(1403.  إعراب القرآن وبيانه، لمحيي الدين بن أحمد مصطفى درويش)ت1

 -دمشق -)دار ابن كثير-بيروت( -دمشق-)دار اليمامة-سورية-حمص -للش ون الجامعية
 هت .1415الطبعة: الرابعة، -يروت(ب
بركات عبد الرحمن . اإلغراب في َجدل اإلعراب ولمف األدلة في أصول النحو، ألبي األنباري ال2

 -هت 1377مطبعة الجامعة السألورية  -تحقيق: د. سعيد األفغاني -هت(577بن محمد )ت
 م.1957
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. اإلنصاف في مسا ل الخالف بين النَّحويين البصريين والكوفيين، ألبي البركات عبد الرحمن 3
 –عبد التوابتحقيق: د. جودة مبروى محمد مبروى، وراجعه: د. رمضان  -هت(577األنباري )ت

 م.2002-هت–1422القاهرة، -األولى الطبعة –مكتبة  الخانجي 
اجي )ت4 هت(  تحقيق: 340. اإليضاح في علل النحو، ألبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزَّجَّ

 م.1996-6ط -دار النفا س -بيروت -مازن المبارى
 -هت(577ن محمد بن أبي سعيد)ت. أسرار العربية، البن األنباري، أبي البركات عبد الرحمن ب5

 -هت1420الطبعة: األولى  -دار األرقم بن أبي األرقم -القاهرة -البيطار تحقيق: د. محمد 
 م.1999

 م. 1987 -هت1398 -القاهرة -عالم الكتب -. أصول النحو العربي، مكَحمَّد عيد6
 1ط -م للطباعة والنشر. أصول النحو، دراسة في فكر األنباري، محمد سالم صالح، دار السال7
 م.2006 -هت1427 –
 -مية بغزةالجامعة اإلسال -رسالة ماجستير -. ألفيَّتا ابن مالى والسيوطي، أليمن جبر عماد8

 م.2011-هت1432 -فلسطين
دار الفكر اللبناني ط -د. طالل عالمة  -. تطوألر النَّحو العربي في مدرستي البصرة والكوفة9
 .م1993-هتت1413-بيروت–1

. تاريخ العربية، تأليف: د. عبد الحكسين محمد الفتلي)جامعة بغداد( و: د. رشيد عبد الرحمن 10
 العبيدي )جامعة بغداد( و: د. طارق عبد عون الجنابي، جامعة الموصل.

دار الكتاب  –تحقيق إبراهيم األبياري  -هت( 816. تعريفات، لعلي بن محمد الجرجاني )ت11
 م.1985-هت 1405–بيروت -ولىالطبعة األ -العربي
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تحقيق وتعليق الشيخ: عادل أحمد  -هت(745. تفسير ابحر المحيط، ألبي حيان األندلسي )ت12
عبد الموجود والشيخ: علي مكَحمَّد معوَّض شارى في التحقيق: د. زكريا عبد المجيد النوقي. و 

 -الطبعة األولى-لعلمية دار الكتب ا  –منشورات: محمد علي بيضون  –د.أحمد النجولي الجمل
 م.1993-هت13333بيروت، 

. تفسير الطبري )جامف البيان في تأويل القرآن( لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 13
دار هجر  -تحقيق: د. عبد اهلل بن عبد المحسن التركي -هت(310اآلملي، أبي جعفر الطَّبري )ت

 م.2001-هتت1422: األولى،الطبعة -للطباعة والنشر والتوزيف واإلعالن
هت(، تحقيق: 487. تنبيه على أوهام أبي علي في آماليه، ألبي عبيد البكري األندلسي )ت14

الطبعة  -طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة -مركز تحقيق التراث -دار الكتب والوثا ق القومية
 م.2000الثانية
هت(، المكتبة 1364غالييني )ت. جامف الدروس العربية، لمصطفى بن محمد سليم ال15

 م.1993 -هت 1414الطبعة: الثامنة والعشرون،  -بيروت –العصرية، صيدا 
. الجامف الكبير في صناعة المنظوم من الكالم والمنثور، لنصر اهلل بن محمد بن محمد بن 16

هت(، 637تعبد الكريم الشيباني الجزري، أبي الفتح، ضياء الدين، المعروف بابن األثير الكاتب )
 هت .1375تحقيق: مصطفى جواد، طبعة المجمف العلمي، 

. حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي )المسماة: عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير 17
هت( ، دار 1069البيضاوي( ألحمد بن محمد بن عمر شهاب الدين الخفاجي المصري الحنفي)ت

 د.ت. -صادر ت بيروت
ب18 ان على شرح األشموني أللفية ابن مالى، محمد بن علي . حاشية الصَّ

بان)ت  م.1997-هت  1417الطبعة: األولى  -لبنان-دار الكتب العلمية بيروت -هت(1206الصَّ
. حاشية ياسين على ألفية ابن مالى، زين الدين بن أبي بكر بن محمد بن عليم الحمصي 19
  هت ت1337 -ردار الفك -بيروت -المطبعة المولوية  -هت(1061)ت
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هت( 659.  الحماسة البصرية، لعلي بن أبي الفرو بن الحسن صدر الدين البصري )ت20
 م.1978القاهرة، -تحقيق: عادل جمال سليمان ومختار الدين أحمد

الهي ة المصرية  -هت(392. الخصا ص، البن جني أبي الفتح، عثمان بن جني الموصلي )ت21
 د.ت. -عةالطبعة : الراب -العامة للكتاب

ون في علوم الكتاب المكنون، للسَّمين الحلبي، أبي العباس، شهاب الدين، أحمد 22 . الدألر الَمصك
 دمشق. -دار القلم -تحقيق: د. أحمد محمد الخراط -هت(756بن يوسف بن عبد الدا م )ت

ار أحمد تحقيق: المخت -هت(207. دراسة في النحو الكوفي من خالل معاني القرآن، للفرَّاء)ت23
عالم النشر -الطبعة :األولى –دار قتيبة -طرابلس -رسالة ماجستير من جامعة الفاتح  -ديره

 م.1991-هت1411-والتوزيف
. ديوان األخطل أبي مالى غياث بن غوث التغلبي، )صنعة السكري روايته عن أبي جعفر 24

 -ار الفكر المعاصردار الفكر ، دمشق ، د  -تحقيق د. فخر الدين قباوة -محمد بن حبيب(
 م.1996-هت 1416،  4ط  -بيروت

او بن رؤبة التَّميمي السَّعدي )ت25 بة بن العجَّ ؤد تصحيح: وليم بن الورد -هت(145. ديوان رك
 م. 1980 - -هت1400بيروت، –الطبعة: الثانية  –البروسي دار آفاق الجديدة 

او بن رؤبة التَّميمي السَّع26 بة بن العجَّ ؤد تصحيح: وليم بن الورد -هت(145دي )ت. ديوان رك
 م.1980-هت1400بيروت، –: الثانية الطبعة –البروسي دار آفاق الجديدة 

تحقيق: د. رجب  -هت(745. ارتشاف الضَّرب من لسان العرب، ألبي حيان األندلسي)ت27
-لىالطبعة: األو  -دار االعتصام -القاهرة-عثمان محمَّد وراجعه: د. رمضان عبد التَّواب

 م.1999-هت1418
. سمط الآللئ في شرح أمالي القالي)هو كتاب شرح أمالي القالي(، ألبي عبيد عبد اهلل بن 28

دار الكتب  -هت(487عبد العزيز بن محمد البكري األندلسي تحقيق: عبد العزيز الميمني، )ت
 ط.د.  -لبنان –العلمية، بيروت 
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اهلل جمال الدين محمد عبد اهلل بن مالى الطَّا ي . شرح الكافية الشافية، البن مالى، أبي عبد 29
–للتراث  -دار المأمون –تحقيق: د  عبد المنعم هريدي -ه( 672األندلسي)ت

 م.1982 -هت1402دمشق،
اس، أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي 30 . عمدة الكتاب، ألبي جعفر النَّحَّ

 الجفان والجابي للطباعة -ابن حزم هت(، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، دار338النحوي)ت
 م.  2004 -هت1425والنشر، األولى

. غرا ب التفسير وعجا ب التأويل، للكرماني محمود بن حمزة بن نصر، أبي القاسم برهان 31
مؤسسة علوم  جدة،-دار القبلة للثقافة اإلسالمية  -هت(505الدين، ويعرف بتاو القراء )ت

 د.ت. -بيروت –القرآن
رب البرية في شرح نظم األجرومية، لمحمد الشنقيطي، )ت ( تحقيق: أحمد بن عمر  . فتح32

 م.2010 -ه1431 -ة، الكبعة األولىمكتبة األسدي، مكة المكرم -الحازمي
. فيض نشر االنشراح من روض طي االقتراح، ألبي عبد اهلل محمد بن الطيب الفاسّي 33
: هت( تحقيق وشرح911دله للسيوطي )تلنحو وجوفي أعاله: االقتراح في أصول ا  -هت(656)ت

ال  حياء التراث -أ د. محمود يوسف فجَّ الطبعة الثانية  –دار البحوث للدراسات اإلسالمية وا 
 م. -2002هت 1423

. القتراح في علم أصول النحو ، لإلمام الحافظ جالل الدين عبد الرحمن السيوطي 34
 م.1976 -هت1396 –تحقيق: د أحمد محمد قاسم –هت( 911)ت
ّييه، د. صالح الدين عبد الحليم سلطان35  . القياس ومدى حج 
 -. الكشَّاف عن حقا ق غوامض التنزيل وعيون األقاويل فى وجوه التأويل. للزَّمخشري36

 –هت1407-بيروت–دار الكتاب العربي –هت(538العالمة جار اهلل أبي القاسم محمود بن عمر)ت
 )د.ت(.
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علوم الكتاب، ألبي حفص سراو الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي . اللباب في 37
 -هت(،  تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض775النعماني )ت

 م.1998-هت 1419الطبعة: األولى،  -لبنان -بيروت -دار الكتب العلمية
ى، أبي الفضل، جمال الدين ابن منظور . لسان العرب، البن منظور، محمد بن مكرم بن عل38

 ه.ت1414الطبعة: الثالثة -بيروت –دار صادر  -هت(711األنصاري األفريقي )ت
 –هت(577. لمف األدلة ، البن األنباري، أبي البركات عبد الرحمن بن محمد األنباري)ت39

 .م1957 -هت1380 -دمشق –تحقيق: سعيد األفغاني
ي محمد مكي بن أبي طالب َحّموش بن محمد بن مختار القيسي . مشكل إعراب القرآن، ألب40

دار المأمون -تحقيق: ياسين محمد السواس -هت(437القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي )ت
 .2ط  -دمشق-للتراث
او ، إبراهيم بن السري بن سهل، أبي إسحاق 41 عرابه، للزَّجَّ . معاني القرآن وا 

او)ت  م.1988-هت1408الطبعة: األولى، -بيروت –الكتب عالم -هت(311الزَّجَّ
هاب الدين بن عبد اهلل الرومي 42 . معجم األدباء، لياقوت الحموي، أبي عبد اهلل شه

الطبعة: األولى،  -دار الغرب اإلسالمي، بيروت -تحقيق: إحسان عباس-هت(626البغدادي)ت
 م.1993 -هت  1414

بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى: . معجم مقاييس اللغة، ألحمد بن فارس 43
 .م1979 -هت 1399-دار الفكر -هت(،  تحقق: عبد السالم محمد هارون395
. مغني اللبيب، البن هشام، أبي محمد عبد اهلل جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد 44

 -، دمشقدار الفكر -تحقيق وشرح: د. مازن المبارى، ومحمد علي حمد اهلل -هت)761اهلل(ت
 م.1985الطبعة: السادسة، 

هت(  1426)ت -. المدارس النحوية، ألحمد شوقي عبد السالم ضيف، الشهير: بشوفي ضيف45
 دار المعارف. -الطبعة السابعة 
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الطبعة الرابعة -دار الساقي -. المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، الدكتور جواد علي 46
ور الذهب في معرفة كالم العرب، لشمس الدين محمد بن عبد م . شرح شذ2001-هت1422

  (ه.889المنعم بن محمد الَجوَجري القاهري الشافعي )ت
ه( دار إحياء 392. المنصف، البن جني شرح كتاب التصريف، ألبي عثمان المازني)ت47

 م.1954-ه1373الطبعة األولى في ذي الحجة -التراب القديم
دار السالم والشروق للنشر  -حسن خميس الملخ -في النحو العربي . نظرية األصل والفرع48

 .م2001 -ه1421الطبعة األولى -والتوزيف
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  ثر السيا  حي بيان مرجي الهمير عند بدر الدين الدماميني 
 دراسة وصفية :حي هتابه  مصابيح الجامي 

  حمد مصطف   حمد السطل
 

 الملخص
حالة الداللة إل  مرجعه، وللك راجي إل   ن المتهلّ هثيرا يمّو الهمير حي الوحدو الهالمية ب 

ما يعدل عن تهرار السماء معوال عل  بديل يمّو ممامها واو الهمير، وللعدول للهمير 
 سباب خاصة هاالختصار، والفخامة، والتحمير، ومن انا ا ته  النماّ اللغو  حي العربية 

هن من اإلحالة إليه؛ حيمّو بدور المفسر وحي هيراا من اللغات وجود مرجي للهمير، يتم
الل  يحدد متعل  الهمير، ويلد  إل  تماسك النص، وهثيرا ما يمّو السيا  بدور هبير حي 

 بيان مرجي الهمير وتحديده.
Abstract 

The pronoun in the context refers to its referent in most 
languages. This is because the speaker refrains from repeating 
the nouns used earlier in the discourse. The pronoun is used in 
the discourse to replace its referent in Arabic and all languages. 
This is due to main reasons such as contraction, majesty, and 
degradation.  
Based on the above mentioned, the Arabic linguistic system 
requires that the pronoun must have antecedent, referent, that 
refers to. Through the context, we can know the correspondence 
between the pronoun and its reference. This makes the context 
on solid grounds. This what was shown by the Imam 
Al.Damaminin, who used it to determine the position of the 
pronoun.   
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 ممدمددددددة

اهتم علماء اللغة قديما وحديثا بالحديث عن مرجف الضميره وذلى لدوره الكبير 
بما يؤديه السياق من دور  -أيضا–في تماسى النص، وفهم المعنى، كما اهتموا 

ضمير داخل النص الوارد فيه، وذلى من خالل مجموع بارز في بيان مرجف ال
القرا ن المقالية والمقامية، كما أنهم بينوا أنه يمكن من خالل تلى القرا ن ترجيح 

 مرجف على آخر. 
ويضاف إلى علماء اللغة طا فة أخرى من العلماء الذين برزوا في شرح 

نت اللغة وعناصرها األحاديث النبوية، وأغلبهم كان موسوعيا في علمهه لذلى كا
جزءا أساسيا في شرح النصوص، وبيان معانيها، ومن هؤالء العلماء اإلمام 

في كتابه "مصابيح الجامف"، والذي برز في  (1)القاضي بدر الدين الدماميني
شرحه اهتمام واسف باللغة، واستثمار أساليبها وتقنياتها. وهذا البحث سيتناول 

يان مدى تأثير القرا ن السياقية في توجيهاته. جهوده في بيان مرجف الضمير، وب
ولكن قبل ذلى نتناول المقصود بالضمير لغة واصطالحا، وبيان أهمية مرجف 
الضمير، ومن ثم نكمل البحث بجوانب تطبيقية نبين من خاللها أثر السياق في 

 بيان مرجف الضمير من خالل كتابه.
 

                                                           

هو اإلمام، العالمة، المتفنن، الفقيه، األديب، الشاعر، النحوي، اللغوي، القاضي محمد بن أبي  (1)
عمر بن أبي بكر محمد بن سليمان ابن جعفر بن يحيى بن حسين بن محمد بن أبي بكر بن بكر بن 

يوسف بن علي بن صالح بن إبراهيم، بدر الدين المخزومي، السكندري، المالكي، المعروف 
بالدماميني، وبابن الدماميني، سبط اإلمام ناصر الدين بن المنير، ولد سنة ثالث وستين وسبف م ة 

هت. ينظر: مصابيح الجامف: بدر 827ة، كما اتفق عليه جميف المترجمين له، توفي سنة باإلسكندري
، 1الدين الدماميني، تح: نور الدين طالب، إصدار: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، دولة قطر، ط

 .1/11م، و2009
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 الهمير لغة واصطالحا:
لّسر، وداخل الخاطر، والجمف: ضما ر. وأضمره: الضمير: االهمير لغة: 

أخفاه. والضمير: الشيء الذي تضمره في قلبى. تقول: أضمرت صرف الحرف، 
 .(1)إذا كان متحركا فأسكنته، وأضمرت في نفسي شي ا، واالسم الضمير

: هو اللفظ الذي وضف للداللة على متكلم كت)أنا(، أو مخاطب وحي االصطالن
 .(2)كت)هو(، والضمير بمعنى المضمركت)أنت(، أو غا ب 

والضمير اصطالح بصري، فالكوفيون يسمونه كناية، أو مكنياه ألنه ليس باسم 
. أما البصريون فيرون أن (3)صريح. أي كنى به عن الظاهر اختصارا

 .(4)المضمرات نوع من المكنيات، فكل مضمر مكنى، وليس كل مكنى مضمرا
  امية بيان مرجي الهمير:

جموعة من الخصا ص التي تتميز بها الضما ر، فهي ال تخلو من هناى م
"اإلبهام، واالنتقال والتعريف، ويرتبط باإلبهام عدم الوضوح، ونقصان الداللة، 
واالفتقار إلى موضح أو مفسر مبين للضمير بما يعود عليه من اسم ظاهر، 

. (5)ديث"حيث يصبح بعد الذكر بين المتحدث والمستمف معرفة بكونه مدار الح

                                                           

ن، ناشرون، ينظر: مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي، تح: محمود خاطر، مكتبة لبنا (1)
 .403م، ص1995، 1بيروت، ط

، 5ينظر: أوضح المسالى إلى ألفية ابن مالى: ابن هشام األنصاري، دار الجيل، بيروت، ط (2)
 .1/83م، و1979

ينظر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالى: ضبط وتشكيل وتصحيح:  (3)
 .1/95م، و2003، 1اسات، دار الفكر، لبنان، طيوسف الشيخ البقاعي، إشراف: مكتب البحوث والدر 

ينظر: شرح األشموني على ألفية ابن مالى: علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور الدين  (4)
 م، ص1998-ه1419، 1لبنان، ط-ه(، دار الكتب العلمية، بيروت900األشموني الشافعي)ت

لة: د. سعيد حسن بحيري، مكتبة اآلداب، دراسات لغوية تطبيقية في العالقة بين البنية والدال (5)
 .112م، ص2005، 1القاهرة، ط
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من أجل ذلى اهتم بها اللغويون اهتماما بالغا بغية رفف االلتباس، كما ذكروا أنها 
بنيت لمشابهتها الحروف في االحتياو إلى مفسر، فربطوا بين الضما ر ومفهوم 
اإلبهام، بمعنى حاجتها إلى ما يميزها ويفسرها في األغلب، وقد حرصوا على 

ريف اعتمادا على فكرة الحضور، فيقدم تحديد مراتب الضما ر من جهة التع
المتكلم، ثم المخاطب، وأخيرا الغا ب الذي ال صلة له بالحضور أو المشاهدة، 
كما أوجبوا البحث عن الظاهر الذي يفسر المضمر، وبعبارة أخرى تحديد االسم 
الذي يقيم عالقة الربط مف الضمير، سواء أكان الربط بين عنصرين على 

اللغوي)قرينة لفظية(، أو عنصر لغوي داخلي، وعنصر آخر المستوى الداخلي 
على المستوى الخارجي خارو اللغة )قرينة مقامية(، ويتحقق ذلى في نصوص 

 .(1)القرآن الكريم، والحديث الشريف
وفي ذلى يوضح الدكتور تمام حسان أن الضما ر في اللغة العربية 

 الفصحى تنقسم إلى ثالثة أقسام:
 ضما ر األشخاص. -
 ما ر اإلشارة.ض -
 ضما ر الموصول. -

والضما ر جميعا مفتقرة إلى القرا ن باعتبارها شرطا أساسيا لداللتها على معين، 
فضمير المتكلم والمخاطب يحتاو إلى قرينة الحضور، والغا ب يحتاو إلى قرينة 
المرجف، وحين يعود الضمير تكون عودته على متقدم لفظا ورتبة، أو لفظا دون 

بة دون لفظ، وتعود بعض الضما ر على متأخر لفظا ورتبة كضمير رتبة، أو رت

                                                           

 . 114-112المرجف السابق: ص(1)



 

 -133- 

الشأن، وقد يعود على مفهوم، فاذا عاد على مذكور طابقه من حيث الشخص 
 .(1)والعدد والنوع. وقد يستتر الضمير العا د، وقد يحذف إذا لم يكن ركن إسناد

  اّ الذروط التي يجب تواحراا بين الهمير ومفسره:
دور كبير في تحقيق التماسى النصي "وخاصة ضمير يقوم الضمير ب

الغا ب )هو( والذي له ميزتان، األولى: الغياب عن الدا رة الخطابية، والثانية: 
القدرة على إسناد أشياء معينة، وتجعل هاتان الميزتان من هذا الضمير موضوعا 

هود . وبالرجوع إلى ج(2)على قدر كبير من األهمية في دراسة تماسى النصوص"
اللغويين نجد أنهم ذكروا أن الضمير قد يتقدم لفظا أو معنى أو حكما، كما 

 اشترطوا مجموعة من الشروط بين الضمير ومرجعه، ومن أهمها: 
 يجب أن يكون لكل ضمير مفسر. -1
 الضمير ومفسره يجب أن يتساويا في اإلفراد والتثنية الجمف. -2
 مفسر الضمير يجب أن يكون متقدما عليه.  -3
 ومفسره يجب أن يتفقا في الجنس تذكيرا وتأنيثا. الضمير -4
أن يدل سياق الكالم على المفسر التزاما ال تضامنا، وهذا االلتزام  -5

للمفسر نوعان: قريب، وبعيد. وهكذا يظهر دور السياق في بيان 

                                                           

، 2ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: د. تمام حسان، الهي ة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط (1)
 .110م، ص1979

ة على السور المكية: د. صبحي الفقي، علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقي (2)
 .1/161م، و2000، 1دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، ط
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مرجف الضمير، وأن له ضوابط من خاللها يمكن بيان مرجف 
 .(1)الضمير

رسمه اللغويون لعالقة الضمير بمفسره، فان وبالرغم من وجود المنهج الذي 
إرجاع النظر في اللغة يفيدنا "أن السبيل قد تشعبت بهذه العالقة إلى سبل عدة، 
فوجد الضمير وليس ثمة مفسر يتقدمه، وقدم الضمير وأخر المفسر، وخولف 

 .(2)بينهما في العدد والجنس"
في بيان مرجف وفيما يأتي مجموعة من القواعد التي قررها اللغويون 

 الضمير، وقد ظهرت عند اإلمام الدماميني في شرحه "مصابيح الجامف".
 الماعدو الول : مرجي الهمير إل    رب ملهور

تعتبر قاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور له من القواعد األصولية 
التي ذكرها النحاة في مرجف الضمير. يقول الرضي: "واعلم أنه إذا تقدم مما 

لتفسير شي ان فصاعدا، فالمفسر هو األقرب ال غير، نحو: جاءني زيد يصلح ل
وبكر فضربته، أي ضربت بكرا، ويجوز مف القرينة أن يكون  لألبعد، نحو: 

 .(3)جاءني عالم وجاهل فأكرمته"
ويقول ابن مالى: "إذا ذكر ضمير واحد بعد اثنين فصاعدا جعل 

 :﴿تعالى. ويشهد على ذلى قوله (4)"لألقرب، وال يجعل لغيره إال بدليل من الخارو
ّْ َهْيَر الَِّل   َوَيُموُلوَن َطاَعةخ َحِ َلا َبَرُزوا ِمْن ِعْنِدَك َبيََّت َطاِئَفةخ ِمْنُه

                                                           

ينظر: أثر السياق في توجيه المعنى في تفسير "التحرير والتنوير" للطاهر ابن عاشور، دراسة  (1)
 .382-381م، ص2008، 1نحوية داللية: د. إبراهيم إبراهيم سيد أحمد، دار المحدثين، القاهرة، ط

م، 1،2002داللة تراكيب الجمل عند األصوليين: د.موسى العبيدان، دار االوا ل )سوريا(، ط (2)
 .231ص
 .2/404( شرح الرضي على الكافية:و3)

 .1/157شرح التسهيل: و (4)
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[، إذ إن في الفعل )تقول( ضميرا مستترا تقديره )هي( يعود 81﴾]النساء:َتُمولُ 
ن هنا يكون على الطا فة، أي أن الطا فة قالت: "طاعة، وبيتت معصية"، وم

عود الضمير إلى الطا فة هو األولى. ويعضده قرب المسافة بين الضمير 
. ومن األمثلة التي ذكرها الدماميني، وأرجف فيها الضمير إلى أقرب (1)ومرجعه

 مذكور ما يأتي:
َّ َعَل  ُصوَرِتِه، ُطوُلُه ِست وَن ِلرَاعاا...  ورد حي الحديح:  َخَلَ  اللَُّه  َد
(2). 

العلماء كثيرا في مرجف الضمير في )صورته( إلى مجموعة من اختلف 
 األقوال، يمكن إجمالها في اآلتي:

: الهاء ترجف إلى آدم نفسه، معناه: إن اهلل أبقى آدم على صورته حين  يل
أخرجه من الجنة إلى دار الدنيا، ولم يغير صورته بالمعصية عما كانت في 

 الجنة.
آدم، خلق على صورته التي كان عليها وشوهد  راجعة إلى -أيضا–: الهاء و يل

 بها، من غير أن تكون من نطفة قبله.
: الهاء راجعة إلى آدم، خلقة اهلل على صورته من غير تأثير طبيعة وال فلى و يل

 وال شيء، ولم يشاركه سبب في خلقه.
: الهاء ترجف إلى بعض المشاهدين من الناس، وفا دته: أن صورة آدم كهذه و يل
 ورة.الص
َ ِبي ُاَرْيَرَو َعْن : إن الهاء ترجف إلى اهلل عز وجل، وقد ورد في حديث و يل

ّْ َحْلَيْجَتِنْب اْلَوْجَه؛ َحِ نَّ اللََّه َعزَّ  َّ َ اَل ِإَلا َ اَتَل َ َحُدُه النَِّبيِّ َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ
َّ َعَل  ُصوَرِتِه  َوَجلَّ َخَلَ   َد
(1). 

                                                           

 .2/35م، و2000، 2(  ينظر: البيان في روا ف القرآن، د. تمام حسان، مكتبة األسرة، القاهرة، ط1)
 .9/373بيح الجامف: و( مصا2)
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خير نذكر فيه كالم اإلمام الدماميني، حيث حسم الخالف في والرأي األ
الحديث السابق من وجهة نظره سياقيا من خالل قاعدة: عود الضمير إلى أقرب 
مذكور له، حيث قال: الضمير من قوله "صورته" عا د على آدمه أي: خلقه تاما 

فلم يتنقل مستويا، طوله ستون ذراعا، لم يتغير عن حاله، وال كان صغيرا فكبر، 
 .(2)من األطوار كذريته"
نَُّه :"﴿تعالىوعند شرحه لقوله  ُّ اللَِّه َعَلْيِه َواِ  ّْ ُيْلَهِر اْس َواَل تَْهُهُلوا ِممَّا َل

نَُّه [. قال الدماميني: الضمير في قوله:﴿121﴾]األنعام:َلِفْس خ  َواِ 
ذكورات، [ عا د إلى عدم ذكر التسميةه لكونه أقرب الم121﴾]األنعام:َلِفْس خ 

 .(3)ومعلوم أن الترى نسيانا ليس بفسقه لعدم التكليف والمؤاخذة، فتعين العمد"
 -َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّّ -َعْن َ ِبي ُاَرْيَرَو: َ نَّ َرُسوَل اللَِّه وفي حديث آخر: "

َّّ ِإنَّ اْلَمْرَ َو الَِّتي َ َه  ِحي َجِنيِن اْمرََ ٍو ِمْن َبِني َلْحَياَن ِبُغرٍَّو: َعْبٍد َ ْو َ َمةٍ  ، ُث
َ نَّ  -َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّّ -َ َه  َعَلْيَها ِباْلُغرَِّو ُتُوحَِّيْت، َحَمَه  َرُسوُل اللَِّه 
 .(4)ِميرَاَثَها ِلَبِنيَها َوَزْوِجَها، َوَ نَّ اْلَعْمَل َعَل  َعَصَبِتَها

بتها(: الضمير من قوله: قال اإلمام الدماميني )وأن العقل على عص
"عصبتها" يعود على العاقلة، كذا جاء مفسرا في الرواية األخرى: "وقضى أّن دية 

 .(5)المرأة على عاقلتها"

                                                                                                                                           

( ينظر: شرح مشكل الحديث: ألبي محمد عبد الجليل بن موسى القصري، تح: محمد فتحي 1)
 .54-53م، 2011، 1النادي، دار الكلمة، مصر، المنصورة، ط

 .9/373مصابيح الجامف: و (2)
 .9/156( المرجف السابق: و3)
 .10/24( مصابيح الجامف: و4)
 .10/24( المرجف السابق: و5)
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في الحديث السابق لم يكتف الدماميني بتوضيح مرجف الضمير، بل أضاف شي ا 
جديدا إلى أليات توجيه النصوص، حيث اعتبر نصوص السنة كالنص الواحد 

ر بعضها البعض، فهي سياق واحد مكتمل، وهذا ما يطلق عليه اللغويون يفس
المحدثون اسم السياق اللغوي، الذي يسهم بالكشف عن جانب من المعنى، 

 .(1)ويتولى سياق الموقف الكشف عن الجانب اآلخر
َصلَّ  -ِبيِّ  َعْن َعاِئَذَة: َ نََّها َهاَنْت َتْغِسُل اْلَمِنيَّ ِمْن َثْوِب النَّ وفي مثال آخر: 
َّّ َ رَاُه ِحيِه ُبْمَعةا َ ْو ُبَمعاا-اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّّ   .(2)"، ُث

يوضح الدماميني الضمير في "أراه" فيقول: "يدل ظاهرا على أنها بقف 
 . (3)المنيه إذ األصل في الضمير عوده إلى أقرب مذكور"

 الماعدو الثانية: عودو الهمير عل   بعد ملهور:
ابقا أّن من األصول التي قررها النحاة، أنه إذا تعددت المراجف ذكر س

نما يتحتم  فان الضمير يعود إلى أقربها. "ولكن هذا الكالم ليس على عمومه، وا 
ذلى إذا خيف اللبس نحو "قابلت زيدا وعمرا وأكرمته" فالهاء في "أكرمته" عا دة 

الضمير إلى األبعد.  على "عمرو"ه ألنه األقرب، وليس في الكالم قرينة تصرف
أما إذا كان في الكالم قرينة تحدد المرجف فان الضمير ينصرف إليه مهما بعد 

 .(4)المرجف"

                                                           

، 1( ينظر: علم الداللة، دراسة نظرية وتطبيقية: د. فريد عوض حيدر، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط1)
 .102-101م، ص 2005

 .1/354( مصابيح الجامف: و2)
 .1/355( المرجف السابق: و3)
( الربط في سياق النص  العربي: محمد حماد القرشي، )ماجستير(، جامعة أم القرى، المملكة 4)

 .42هت، ص1408ة السعودية، العربي
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 ِمُنوا ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوَ ْنِفُموا ِممَّا :﴿تعالىويضربون لذلى مثال بقوله 
ّْ ُمْسَتْخَلِفيَن ِحيهِ  عا د إلى اهلل، [ه فالضمير المستتر في "جعلكم" 7﴾]الحديد:َجَعَلُه

 .(1)ال إلى الرسول"
َ اُلوا َيا َ َباَنا ِإنَّا َلَاْبَنا َنْسَتِبُ  َوَتَرْهَنا ُيوُسَ  ِعْنَد َمتَاِعَنا  :﴿تعالىومثاله قوله 
فالهاء في "فأكله" تصلح من حيث الصناعة النحوية ، [17﴾]يوسف:َحَهَهَلُه اللِّْئبُ 

على "يوسف" عليه السالم. ولكن  أن تعود على "المتاع" كما تصلح أن تعود
المقام يرجح عودها على يوسف عليه السالمه ألنه هو المقصود وليس المتاع، 
والمقام مقام اعتذار عن فقده بعد أن ألقاه إخوته في الجّب وليس مقام اعتذار 
عن فقد المتاع فضال عن أنه لم يفقد، وبذلى أمن اللبس فعاد الضمير إلى 

 . (2)م وهو األبعد""يوسف" عليه السال
وال شى أن المسافة بين الضمير ومرجعه في عوده على أبعد مذكور 

 . (3)يتطلب قدرا كبيرا من شحذ الذاكرة
وقد ورد مثله في الحديث الشريف، وقد وجهها اإلمام الدمامييني من 

 خالل عود الضمير إلى البعيد:
ِّّ اْلُمْلِمِنيَن:ورد في الحديث:  ُل َما ُبِدَئ ِبِه  َعْن َعاِئَذَة ُ  َ نََّها َ اَلْت: َ وَّ

، َحَهاَن اَل  اِلَحُة ِحي النَّْوِّ ْلَيا الصَّ َّ ِمْن اْلَوْحِي الر  َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ
َّّ ُحبَِّب ِإَلْيِه اْلَخاَلُء، َوَهاَن يَ  ْبِح ُث ْخُلو ِبَغاِر َيَرأ ُرْلَيا ِإالَّ َجاَءْت ِمْثَل َحَلِ  الص 

                                                           

( جامف الدروس العربية، موسوعة في ثالثة أجزاء: الشيخ مصطفى الغالييني، دار الحديث، 1)
 .100م، ص2005القاهرة، سنة الطبف:

 .43( الربط في سياق النص  العربي: ص2)
 .2/37( ينظر: البيان في روا ف القرآن: و3)
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اللََّياِلَي َلَواِت اْلَعَدِد َ ْبَل َ ْن َيْنِزَ  ِإَل  َ ْاِلِه،  -َوُاَو التََّعب دُ -ِحرَاٍء، َحَيَتَحنَُّح ِحيِه 
ُد ِلِمْثِلَها َّّ َيْرِجُي ِإَل  َخِديَجَة، َحَيَتَزوَّ ُد ِلَلِلَك، ُث  .(1)"َوَيَتَزوَّ
مير في )يتزود لمثلها( يمكن أن المتأمل في الحديث السابق يرى أن الض

، ويمكن أن يرجف لليالي، ورجوعه إلى أقرب -رضي اهلل عنها–يرجف لخديجة 
مذكور يفسد المعنى، لذلى فانه أعاده إلى األبعد وهو الليالي، قال الدماميني: 

(: الضمير المجرور من قوله )فيتزود لمثلها( عا د إلى حيتزود لمثلها")
 .(2)الليالي"
، َ اَلْت: َ اَل ِلي َرُسوُل -َرِهَي اللَُّه َعْنَها-َعْن َعاِئَذَة ي حديث آخر: "وورد ف

َّّ َلَبَنْيُتُه  :  َلْواَل َحَداَثُة َ ْوِمِك ِباْلُهْفِر، َلَنَمْهُت اْلَبْيَت، ُث َّ اللَِّه َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ
 َّ ِ نَّ ُ َرْيذاا اْسَتْمَصَرْت ِبَناَءُه َوَجَعْلُت َلُه ، حَ -َعَلْيِه السَّاَلّ-َعَل  َ َساِس ِإْبرَاِاي

 .(3)َخْلفاا 
(: قال الزركشي: بفتح الالم َوَجَعَلتد َلهك َخلدًفاقال اإلمام الدماميني: )

وسكون التاء، يعني: إن جعل مسندا إلى ضمير المؤنث، فالتاء ساكنةه ألنها 
 تاء التأنيث الالحقة للفعل.

ضمير المتكلم، فالالم ساكنة، والتاء مضمومة،  ويروى باسناده إلى
ه أي: بابا يقابل هذا الباب الذي هو -بخاء معجمة مفتوحة والم ساكنة -وخلفا
 مقدم.

قلت: تفسير خلفا بذلى وقف في متن البخاري، وعليه فيتعين كون جعلتك 
مسندا إلى ضمير المتكلم، وهو النبي صلى اهلل عليه وسلم، ال إلى ضمير يعود 

                                                           

 .1/30( مصابيح الجامف: و1)
 .1/33لسابق: و( المرجف ا2)
 .4/102( مصابيح الجامف: و3)
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. استعمل الماميني في الحديث السابق مرجف الضمير في تحديد (1)إلى قريش"
 الرواية المعتبرة.

، َ ْخَبَرِني ُحَمْيُد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن: َسِمَي وفي حديث آخر: " َعْن الز ْاِر ِّ
َباِر، َحَماَل: ِإْن َهاَن ِمْن ُمَعاِوَيَة ُيَحدُِّح َرْاطاا ِمْن ُ َرْيٍح ِباْلَمِديَنِة، َوَلَهَر َهْعَب اْلَحْ 

ْن ُهنَّا َمَي َلِلَك َلَنْبُلو  َ ْصَدِ  َاُلاَلِء اْلُمَحدِِّثيَن الَِّليَن ُيَحدُِّثوَن َعْن َ ْاِل اْلِهتَاِب، َواِ 
 .(2)َعَلْيِه اْلَهِلبَ 

اختلف العلماء في مرجف الضمير على النحو الذي نقله الدماميني، 
َب( قيل: إن الهاء في "عليه" راجعة  حيث قال: )َوا هند ككنَّا لكو َعَليدهه الدَكذه َمَف َذلهَى َلَنبد

إلى "الكتاب"، من قوله: إن كان من اصدق هؤالء المحدثين الذين يحدثون عن 
 الكتاب، وذلى ألن كتبهم قد بدلت وحرفت، وليس عا دا على كعب.

ن قال القاضي: وعندي أنه يصح عوده على كعب، أو على حديثه، وا  
لم يقصد الكذب أو يتعمده كعب، إذ ال يشترط في الكذب عند أهل السنة التعمد، 
بل هو إخبار بالشيء على خالف ما هو عليه، وليس في هذا تجريح لكعب 

 بالكذب.
وقال أبو الفرو بن الجوزي: يعني: أن الكذب فيما يخبر به عن اهل 

بعضها كذبا، فأما كعب  الكتاب، ال منه، فاألخبار التي يحكيها عن القوم يكون
 االحبار فهو من خيار األحبار.

وبعد أن ينقل هذا الخالف في مرجف الضمير عند غيره من العلماء، فانه يأتي 
برأيه في مرجف الضمير، فيقول: الضمير المخفوض بت"على" يعود على كعب 

                                                           

 .4/103( المرجف السابق: و1)
 .10/171( المرجف السابق: و2)
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م األحباره يعني: لنجيز عليهه يعني أنه يخطئ فيما يقوله في بعض األحيان، ول
 .(1)يرد أن كان كاذبا

فهو هنا وعند أمن اللبس رجح مرجف الضمير إلى األبعد مف مراعاة 
 سياق المقام في احترام مكان الصحابي، وعدم تجريحه.

َعْن َعاِئَذَة، َ اَلْت: َ َتْتَها َبِريَرُو َتْسهَُلَها ِحي وفي حديث آخر ورد فيه: "
َطْيُت َ ْاَلِك، َوَيُهوُن اْلَواَلُء ِلي، َوَ اَل َ ْاُلَها: ِإْن ِهتَاَبِتَها، َحَماَلْت: ِإْن ِذْئِت َ عْ 

ِذْئِت َ ْعَطْيِتَها َما َبِمَي، َوَ اَل ُسْفَياُن َمرَّوا: ِإْن ِذْئِت َ ْعَتْمِتَها َوَيُهوُن اْلَواَلُء َلَنا. 
 .(2) ..."ْتُه َلِلكَ َلهَّرَ  -َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّّ -َحَلمَّا َجاَء 

َرُسوُل اللَِّه َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه -َحَلمَّا َجاَء اختلف العلماء في الضمير في)
تك له َلِلكَ َلهََّرْتُه  -َوَسلََّّ  ( ونقل الدماميني ذلى فقال: قال الزركشي: صوابه )َذَكرد

ه إلى ذلى(. فرد عليه الدماميني، مستعمال السياق في بيان مرجف الضمير وأن
األبعد، حيث قال: وهذا هجوم على الرواية الصحيحة وتخط تها بالخيال، وكأنه 

، وذلى -صلى اهلل عليه وسلم-فهم أن الضمير المنصوب عا د إلى النبي 
، فاحتاو إلى تقدير الحرفه ضرورة أن )َذَكَر( إنما يتعدى بنفسه َلهََّرتُ  مفعول

عا د إلى األمر المتقدم، وذلى بدل  إلى واحد، وليس األمر كما ظنه، بل الضمير
منه، والمفعول الذي يتعدى إليه هذا الفعل بحرف الجر حذف مف الحرف الجار 
لهه لداللة ما تقدم )السياق( عليه، فآل األمر إلى أنها قالت: فلما جاء رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم، ذكرت األمر له، وليت شعري ما المانف من حمل هذه 

 .(3)لصحيحة على هذا الوجه الشا ف، وال غبار عليهالرواية ا
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َ اَل: َ اَلْت  -َرِهَي اللَُّه َعْنهُ -َعْن َ ِبي ُاَرْيَرَو وفي مثال آخر في الحديث الوارد "
ّْ َبْيَنَنا َوَبْيَن ِإْخَواِنَنا النَِّخيَل، َ الَ  -َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّّ -اْلَْنَصاُر ِللنَِّبيِّ  : اْ ِس

ّْ ِحي الثََّمَرِو؟ َ اُلوا َسِمْعَنا َوَ َطْعَنا  .(1)" اَل  َحَماُلوا:  َتْهُفوَنا اْلَملوَنَة َوَنْذَرْهُه
اختلف العلماء في مرجف الضما ر في الكلمات: )قالوا، أتكفونا، نشرككم( وقد 

ابن ذكر اإلمام الدماميني هذه االختالفات عند شرح الحديث حيث قال: "فهم 
أن الضمير في قوله: "فقالوا" مراد به األنصار، وضمير الخطاب من  بطال

"تكفونا"، و"نشرككم" مراد به المهاجرونه أي: فقالت األنصار: تكفونا أيها 
المهاجرون مؤونة العمل في النخيل، ويكون المتحصل من ثمرها مشتركا بيننا 

األمر أنهم لم يبينوا  وبينكم، وهذه عين المساقاة، وليس في اللفظ ما يأباه، وغاية
مقدار األنصباء التي وقف بها االشتراى، والواقعة واقعة عين، فيحتمل أن تسمية 
األنصباء وقعت، ولكن الراوي لم يذكرها لفظا، أو كان نصيب العامل في 
المساقاة معلوما عندهم بالعرف المنضبط فتركوا النص عليه اعتمادا على ذلى 

 العرف.
ضمير "فقالوا" للمهاجرين، وضمير الخطاب من  وفهم ابن المنير أن

من  -صلى اهلل عليه وسلم-"تكفونا"، و"نشرككم" لألنصاره أي : فلما أبى النبي 
قسم رقاب النخل لمصلحة رآها، قال المهاجرون: تكفونا أيها األنصار مؤونة 

ما العمل في النخل التي تصير لنا بالقسمة، واعملوا في الكل ما كان يطير لنا، و 
كان يطير لكم، ويكون شركا لكم في الثمار التي تتحصل في الجمف، فرضي 

عليه –المهاجرون بالثمرة فقط، وأعرضوا عن تلى الرقاب لما اقتضى رأيه 
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، وليس في هذا حقيقة المساقاة، فاحتاو ابن المنير إلى صرف ذلى إلى -السالم
 .(1)المساقاة بما قرره، وفيه تكلف ال يخفى"

ُل َمْوُلوٍد -َرِهَي اللَُّه َعْنَها-َعْن َعاِئَذَة آخر: "وفي موضف  ، َ اَلْت: َ وَّ
، َحَهَخَل  َّ َبْيِر، َ َتْوا ِبِه النَِّبيَّ َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ ْساَلِّ َعْبُد اللَِّه ْبُن الز  ُوِلَد ِحي اإلِْ

َّ َتْمَروا، حَ  ُل َما َدَخَل النَِّبي  َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ َّّ َ ْدَخَلَها ِحي ِحيِه، َحَهوَّ اَلَهَها ُث
 َّ  .(2)َبْطَنُه ِريُ  النَِّبيِّ َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ

َخَلَها فهي فهيهه( الضمير المستتر في  قال اإلمام الدماميني: )َفاَلَكَها ثكمَّ َأدد
والضمير المجرور من  "الكها، وأدخلها" عا د إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم،

. والمالحظ أن السياق هو الذي (3)قوله: "في فيه" عا د على عبد اهلل بن الزبير"
جعل الضمير يعود على أبعد مذكور، "ومعنى ما سبق من الشواهد يؤكد أن 
االعتبارات الداللية تحول دون ارتباط عود الضمير بالضرورة بقاعدة نحوية 

الضمير يعود إلى أقرب مذكور ال ينبغي أن يقبل معينةه أي أن قول النحاة إن 
 .(4)قبوال مطلقا، إذ يتطلب عوده إلى أبعد مذكور"

ّْ وفي موضف آخر: " َ اَل َسْهُل ْبُن ُحَنْيٍ  َيا َ ي َها النَّاُس، اتَِّهُموا رَْ َيُه
، َلَمْد رََ ْيُتِني َيْوَّ َ ِبي َجْنَدٍل، َوَلْو َ ْسَتِطيُي  ّْ -َ ْن َ ُردَّ َ ْمَر َرُسوِل اللَِّه َعَل  ِديِنُه

َعَلْيِه َلَرَدْدُتُه، َوَما َوَهْعَنا ُسُيوَحَنا َعَل  َعَواِتِمَنا ِإَل  َ ْمٍر  -َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّّ 
 .(5)ُيْفِمُعَنا ِإالَّ َ ْسَهْلَن ِبَنا ِإَل  َ ْمٍر َنْعِرُحُه َهْيَر َاَلا 
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َهلدَن بهَنا(: الضمير عا د على األسياف قال اإلمام الدماميني: )إه  الَّ َأسد
 .(1)التي تقدم ذكرها. أي: أذنتنا إلى أمر سهل، فأدخلتنا فيه"
 الماعدو الثالثة: عودو الهمير بمراعاو معن  المفسر:

اشترط النحاة اتحاد الضمير ومرجعه في التذكير، والتأنيث، واإلفراد، 
. وفي ذلى (2)الف ذلى بالحمل على المعنى"والتثنية، والجمف، وأولوا ما جاء خ

ما أن يعود الضمير إلى مذكور قبله معنى  يقول الشيخ مصطفى الغالييني: "وا 
ال لفظا، مثل: "اجتهد يكن خيرا لى"، أي: يكن االجتهاد خيرا لى، فالضمير يعود 

 .(3)إلى االجتهاد المفهوم من "اجتهد"
عية من خالل المعنى ومثال ذلى نجده عندما فسر الداللة المرج

َ اَل: َ اَل َرُسوُل  -َرِهَي اللَُّه َعْنهُ -َعْن َ ِبي ُاَرْيَرَو المقامي، كما في الحديث: "
:  اْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء؛ َحِ نَّ اْلَمْرَ َو ُخِلَمْت ِمْن ِهَلٍي،  َّ اللَِّه َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ

نَّ َ ْعَوَج َذْيٍء ِحي الهِّ  ّْ َواِ  ْن َتَرْهَتُه، َل َلِي َ ْعاَلُه، َحِ ْن َلَاْبَت ُتِميُمُه، َهَسْرَتُه َواِ 
 .(4)َيَزْل َ ْعَوَج، َحاْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء 
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اختلف العلماء في مرجف الضمير في الكلمات: )أعاله، تقيمه، كسرته،   
هي تركته(، حيث إن الضمير في الكلمات السابقة مذكر، لكن مرجعه مؤنث، و 

كلمة )الضلف(. وقد نقل الدماميني هذا الخالف فهو يقول: "قال الزركشي: تأنيثه 
 غير حقيقي، فلذلى جاء التأنيث في هذه الضما ر العا دة عليه. 

وقد رد عليه اإلمام الدماميني مستعمال السياق المقامي في تأويل النص 
المذكر، إنما هو  فقال: قلت: هو غلطه ألن معاملة المؤنث غي الحقيقي معاملة

بالنسبة إلى ظاهره إذا أسند إليهه مثل: طلف الشمس، أما مضمره فحكمه حكم 
التأنيث الحقيقي في وجوب التأنيث، تقول الشمس طلعت، وهي طالعة، وال 
تقول: طالف، وهو طالف، نعم يؤول في بعض المواضف بالمذكر، فينزل منزلته، 

 مثل:
 ا                               وال  رَض َ ْبَمَل إبَماَلهاحال ُمْزَنةخ َوَدَ ْت َوْدَ هَ  

 .(1) فأّول االرض بالمكان، فذكر، وكذا ما نحن فيه
أثر السياق في تفسير عودة الضمير مفردا مف  ويلتحق بالقاعدة السابقة

أن مفسره مثنى بالعطف، وشرحها أنه إذا عطف بين اسمين بالواو، فالواجب 
لضمير العا د عليهما التثنيةه ألن العطف منزل منزلة المثنى عند الجمهور في ا

لفظا ومعنى، قال ابن مالى: "وحكم االسمين المعطوف أحدهما على اآلخر 
بالواو حكم المثنى، فالبد فيما يعلق بهما من خبر وضمير وغيرهما من 
ا، المطابقة، كما البد فيما يعلق بالمثنى نحو: زيد وعمرو منطلقان، ومررت بهم

 .(2)كما تقول: الرجالن منطلقان، ومررت بهما"
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وأجاز الرضي اإلفراد في الضمير العا د إلى المعطوف بالواو مف 
المعطوف عليه، اكتفاء بداللة خبر الثاني على األول، وقال: "ويجوز زيد وعمرو 

 .(1)قام على حذف الخبر من األول اكتفاء بخبر الثاني"
ذّي لورود ذلى في القرآن الكريم، وفي والرأي الصحيح رأي اإلسترابا

ْبِر :﴿تعالىالحديث الشريف، ومثاله من القرآن الكريم، قوله  َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
نََّها َلَهِبيَروخ ِإالَّ َعَل  اْلَخاِذِعينَ  اَلِو َواِ   [.45﴾]البقرة:َوالصَّ

وقد أرجف العلماء الذين أجازوا ذلى إلى مجموعة من األسباب، لعل من 
 همها: أ

االكتفاء بضمير أحدهما عن اآلخر، بمعنى أن االسمين يدالن من  -1
 حيث المعنى على التثنية، واكتفي بعوده على أحدهما.

تأويل االثنين بمعنى مفرد يشملها، حيث أول المعنى بالمفرد الذي  -2
أول به الصبر والصالة في اآلية السابقة بالعبادة، وهنا يظهر أثر 

 سألة. السياق في تأويل الم
 تغليب أحد االثنين منزلة الواحد لما بينها من التالزم. -3
تنزيل االثنين منزلة الواحد لما بينها من التالزم، فالصبر والصالة  -4

 .(2)في اآلية جعال كالشيء الواحد
َ اَل:  -َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّّ -عن َ ِبي ُاَرْيَرَو: َ نَّ َرُسوَل اللَِّه وفي الحديث: "

ّْ َيِجُدوا ِإالَّ َ ْن َيْسَتِهُموا َعَلْيِه   َّّ َل ِل، ُث ُّ النَّاُس َما ِحي النَِّداِء َوالصَّ ِّ اْلَوَّ َلْو َيْعَل
 .(1) ..."اَلْسَتَهُموا

                                                           

( شرح كافية ابن الحاجب: لرضي الدين اإلستراباذي، تح: يوسف حسن عمر، جامعة قاريونس، 1)
 .2/351م، و1978، 1جامعة بنغازي، ليبيا، ط

: زكية بنت فارم بن مبروى اللحياني، جامعة ( ينظر: أحوال الضمير مف مفسره )ماجستير(: إعداد2)
 .36-33م، ص2002أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
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"، وذلى راجف إلى َيْسَتِهُموا َعَلْيهِ اختلف العلماء في الضمير في قوله "
ف األول، والضمير عاد في "عليه" أن األشياء المذكورة ثنتان، وهي النداء، والص

على واحد، لذلى وقف الخالف على أّيهما يرجف الضمير، وينقل الدماميني 
الخالف، ثم يرجح رأيه حيث قال: "والضمير المجرور في قوله: الستهموا عليه: 
قال ابن عبد البر عا د على الصف األول، وهو أقرب مذكور. قال: هذا وجه 

ما قال، وأن يكون الضمير عا دا على مجموع النداء الكالم. والظاهر خالف 
والصف األول باعتبار كونهما شي ا مذكوراه أي: الستهموا على المذكور، وهو 
اآلذان والصف األول، ومثل هذا ليس بعزيز في كالم العرب، وقد فعلوا ذلى في 

[ه أي: 68﴾]الفرقان:َوَمْن َيْفَعْل َلِلَك َيْلَ  َ ثَاماا: ﴿تعالىاسم اإلشارة، قال اهلل 
يفعل المذكور من كذا وكذا وكذا، وال شى أنه أولى من األوله ألنه إن رجف إلى 
الصف األول، بقي النداء ضا عا، فان قدر: لو يعلم الناس ما في النداء، 
الستهموا عليه، وما في الصف األول، الستهموا عليه، الستهموا، لكنه حذف من 

 .(2)األول لداللة الثاني"
ّول اإلمام الدماميني الضمير الراجف إلى االثنين، واعتبره كمذكور واحد أ

قريب من الضميره تجنبا لتفكيى النظم وتشتيته، وحتى يتناسب المعنى مف 
 مقصد المتكلم.

 الماعدو الرابعة: عودو الهمير عل  متهخر لفما ورتبة:
ر ذكر ابن هشام في كتابه مغني اللبيب أن عودة الضمير على متأخ

لفظا ورتبة تكون في سبعة مواضف، وذكر من بينها "أن يكون مخبرا عنه، 
َحَياتكَناالدألندَيا﴾]المؤمنون: َي إهالَّ [، قال الزمخشري: هذا 37فيفسره، نحو:﴿إهند هه
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ضمير ال يعلم ما يعنى به إال بما يتلوه، وأصله: إن الحياة إال حياتنا الدنيا. ثم 
 .(1)خبر يدل عليها، ويبّينها"وضف "هي" موضف الحياةه ألن ال

وقد تكلم عباس حسن عن مواضف عودة الضمير على المرجف المتأخر 
لفظا ورتبة مشيرا إلى أن هناى عدة أسباب لوقوع المرجف متأخرا بما فيها بيان 
التفصيل بعد اإلجمال بقصد التفخيم بذكر الشيء، فهو يقول: "إن هناى حاالت 

أخر لفظا ورتبة لحكمة بالغيةه أهمها اإلجمال يجب فيها عود الضمير على مت
ثم التفصيل بعدهه بقصد التفخيم بذكر الشيء أوال مبهما، ثم تفسيره بعد ذلى، 
وتسمى هذه المواضف "مواضف التقدم الحكمي"ه ألن المرجف فيها تأخر لنكتة 

 .(2) بالغية فهو في حكم المتقدم"
َوَهاَن َرُسوُل ه للحديث "...وقد ورد هذا عند اإلمام الدماميني في شرح  

َّ ِحيَن َيْرَحُي رَْ َسُه َيُموُل:  َسِمَي اللَُّه ِلَمْن َحِمَدُه، َربََّنا  اللَِّه َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ
َّّ َ ْنِ  اْلَوِليَد  ، َحَيُموُل:  اللَُّه ّْ ّْ ِبَهْسَماِئِه يِه ْبَن َوَلَك اْلَحْمُد . َيْدُعو ِلِرَجاٍل َحُيَسمِّ

، َوَعيَّاَح ْبَن َ ِبي َرِبيَعَة، َواْلُمْسَتْهَعِفيَن ِمْن اْلُمْلِمِنيَن،  اْلَوِليِد َوَسَلَمَة ْبَن ِاَذاٍّ
ّْ ِسِنيَن َهِسِني ُيوُسَ  . َوَ ْاُل  َّّ اْذُدْد َوْطَهَتَك َعَل  ُمَهَر، َواْجَعْلَها َعَلْيِه اللَُّه

 .(3)َخاِلُفوَن َلهُ اْلَمْذِرِ  َيْوَمِئٍل ِمْن ُمَهَر مُ 
فقد شرح مرجف الضمير قا ال: )واجعلها( : قال الزركشي: الضمير   

ن لم يسبق لها ذكره لما دل عليه المفعول الثاني الذي هو  للوطأة أو لأليام، وا 
 سنين.

                                                           

مغني اللبيب عن كتب األعاريب: البن هشام األنصاري: تحيق وشرح: د. عبد اللطيف محمد  (1)
 .5/536م، و2000، 1(، الكويت، ط21ة )الخطيب، السلسلة التراثي

 .1/258هت، و1398، 3النحو الوافي: عباس حسن، دار المعارف، القاهرة، ط (2)
 2/375مصابيح الجامف: و (3)
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ثم يرد عليه فقال: قلت: ال مانف من أن يجعل عا دا إلى السنين، ال إلى األيام 
ن"، وقد نصوا على جواز عود الضمير على المتأخر لفظا التي دلت عليها "السني

ِإْن ِاَي ِإالَّ َحَياُتَنا ورتبة إذا كان مخبرا عنه بخبر يفسرهه مثل:﴿
 .(1)[، وما نحن فيه من هذا القبيل"37﴾]المؤمنون:الد ْنَيا

 الماعدو الخامسة: عودو الهمير إل  هير ملهور، لفما وال معن : 
في مرجف الضمير أن يكون سابقا على الضمير ذكر النحاة ان األصل 

وجوبا، وقد يهمل هذا األصل لحكمة، وقد يكون هذا التقدم لفظيا أو حقيقيا، 
وذلى بأن يكون متقدما بلفظه وبرتبته معا: مثل: الكتاب قرأته، واستوعبت 
مسا له، وقد يكون التقدم معنويا، ومن صوره أن يدل على المرجف من غير ألفاظ 

 . (2)هنا: "القرينة المعنوية" أو "المقام"وتسمى 
وما يدخل ضمن القرينة المعنوية يسميه علماء اللغة المحدثون سياق 
ما أن يعود الضمير إلى  الحال، وفي ذلى يقول الشيخ مصطفى الغالييني: "وا 

: تعالىغير مذكور، ال لفظا وال معنى، إن كان سياق الكالم يعينه، كقوله 
[، فالضمير يعود إلى سفينة نوح المعلومة من 44﴾]هود:  اْلُجوِد ِّ َواْسَتَوْت َعلَ ﴿

 المقام، وكقول الشاعر:
 (3)َاَتْهَنا ِحَجاَب الذَّْمس َ ْو ُتْمِطَر الدََّما          ِإَلا َما َهِهْبَنا َهْهَبةا ُمَهريَّةا 

هذه القاعدة في تفسير مرجف الضمير في  وقد استعمل الدماميني
دََّثَنا النَّْهُر َعْن ِاَذاٍّ َ اَل: َ ْخَبَرِني َ ِبي، َ اَل: َسِمْعُت َعْبَد اللَِّه ْبَن  حَ الحديث: 

                                                           

 .2/375المرجف السابق: و (1)
 .258-1/256ينظر: النحو الوافي: و (2)
 .100جامف الدروس العربية: ص (3)
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َيُموُل: َسِمْعُت النَِّبيَّ َصلَّ  اللَُّه  -َرِهَي اللَُّه َعْنهُ -َجْعَفٍر، َ اَل: َسِمْعُت َعِليًّا 
ُّ ابْ  َّ َيُموُل:  َخْيُر ِنَساِئَها َمْرَي  .(1)"َنُة ِعْمرَاَن، َوَخْيُر ِنَساِئَها َخِديَجةُ َعَلْيِه َوَسلَّ

يالحظ في الحديث السابق أن الضمير في "نسا ها" في الحالتين ليس له 
 -كما سبق-مرجف يعود إليه ليفسره من داخل النص، وبيان مرجف الضمير 

، وفهم معناه فهًما سليًما، ويؤدي  –يؤدي دورا وظيفيا في وحدة موضوع النَّص 
، وال يمكن للمتلقي أن يفهم النص (2)إلى إدراى أداة من أدوات تماسككه -أيضا

هنا دون معرفة بالمرجعية، فالبد من إدراكها. والمالحظ أن فهم مرجعية الضمير 
للنص.  يجاءت من خارو اإلطار اللغوي، من خالل ما يسمى بالسياق الخارج

الحديث إلى سياق الحال وهذا ما بينه اإلمام الدماميني حيث أرجف الضمير في 
ن لم يجر لها ذكر يفسره الحال  فهو يقول: )خير نسا ها مريم(: الضمير للدنيا، وا 

ن لم يتقدم له ذكر فقد وضحه اإلمام الدماميني (3)والمشاهدة" . فمرجف الضمير وا 
 من خالل السياق.

َّ َعْن َ ِبي ُاَرْيَرَو: َ نَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّ  اللَّ في حديث آخر: " ُه َعَلْيِه َوَسلَّ
ِبَل ِنَساُء ُ َرْيٍح . َوَ اَل: اآْلَخُر:  َصاِلُح ِنَساِء ُ َرْيٍح  َ اَل:  َخْيُر ِنَساٍء َرِهْبَن اإلِْ

 .(4)"َ ْحَناُه َعَل  َوَلٍد ِحي ِصَغرِِه، َوَ ْرَعاُه َعَل  َزْوٍج ِحي َلاِت َيِدهِ 
اهّنه إذ الضمير عا د على قال اإلمام الدماميني: فان قلت: القياس: أحن

 .(1)النساء، فما وجه التذكير؟ قلت: أعاده باعتبار الجنس، أو الصنف، فذّكر"

                                                           

 .7/149مصابيح الجامف: و (1)
من وظا ف الضمير أنه يقوم بدور هام في الربط بين أجزاء الكالم، فعوده إلى مرجف يغني عن  (2)

تكرار لفظ المرجف مرة أخرى، ومن هنا يؤدي إلى تماسى أطراف الجملة. الربط في سياق النص 
 .44العربي: ص

 .7/149مصابيح الجامف: و (3)
 .9/104المرجف السابق: و (4)
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 الماعدو السادسة: عودو الهمير إل  هير ملهور  بله، لفما ال معن :
 َعْن ِعْمرَاَن َ اَل ُهنَّا ِحي َسَفٍر َمَي النَِّبيِّ َصلَّ  ورد في الحديث الشريف: 

نَّا َ ْسَرْيَنا َحتَّ  ُهنَّا ِحي  ِخِر اللَّْيِل َوَ ْعَنا َوْ َعةا َواَل َوْ َعَة َ ْحَل  اللَُّه َعلَ  َّ َواِ  ْيِه َوَسلَّ
َل َمْن اْسَتْيَمَم ُحاَلنخ   .(2)ِعْنَد اْلُمَساِحِر ِمْنَها َحَما َ ْيَمَمَنا ِإالَّ َحر  الذَّْمِس َوَهاَن َ وَّ

" نكرة موصوفة، فتكون قال اإلمام الدمامييني: "قال  الزركشي: و"َمند
 "أول" أيضا نكرةه إلضافته إلى النكرةه أي: أول رجل استيقظ.

قلت: ال يتعينه لجواز كونها موصولةه وكان أول الذين استيقظوا 
"  .(3)باإلفراد رعاية للفظ َمند

الماعدو السابعة: جواز عود الهمير عل   هثر من ملهور إلا هان السيا  
 ك:يحتمل لل

َّ النَِّبي  ورد في الحديث: " -َعْن َ ِبي ُموَس ، َ اَل: َخَسَفْت الذَّْمُس، َحَما
َحزِعاا، َيْخَذ  َ ْن َتُهوَن السَّاَعُة، َحَهَت  اْلَمْسِجَد، َحَصلَّ   -َصلَّ  اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّّ 

ُه، َوَ اَل:  َاِلِه اآْلَياُت الَِّتي ُيْرِسُل اللَُّه، ِبَهْطَوِل ِ َياٍّ َوُرُهوٍ  َوُسُجوٍد رََ ْيُتُه َ ط  َيْفَعلُ 
ّْ َذْيئاا  ُ  اللَُّه ِبِه ِعَباَدُه، َحِ َلا رََ ْيُت اَل َتُهوُن ِلَمْوِت َ َحٍد، َواَل ِلَحَياِتِه، َوَلِهْن ُيَخوِّ

 .(4)ِمْن َلِلَك، َحاْحَزُعوا ِإَل  ِلْهرِِه َوُدَعاِئِه َواْسِتْغَفارِِه 
 مام الدماميني: فان قلت: ضمير الغيبة من "رأيته" على ماذا يعود؟قال اإل

قلت: يحتمل عوده على النبي صلى اهلل عليه وسلم، كما أن فاعل "يفعله" يعود 
 عليه، ويحتمل أن يعود على ما عاد عليه المنصوب من "يفعله".

                                                                                                                                           

 .9/104المرجف السابق: و (1)
 .51-2/50المرجف السابق: و (2)
 .2/53مصابيح الجامف: و (3)
 .3/86المرجف السابق: و (4)
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فان قلت: لَم لمد يجعل الجملة صفة ألطول قيام وركوع وسجود، وأطول 
 د مذكر يصح عود الضمير المذكر عليه، وال حاجة إلى الحذف إذن.مفر 

قلت: ألنه يلزم أم يكون المعنى: أنه فعل في قيام الصالة لكسوف 
الشمس وركوعها وسجودها مثل أطول شيء كان يفعله في ذلى في غيرها من 

 .(1)الصلوات، ولم يفعل طوال زا دا على ما عهد منه سواها، وليس كذلى"
مام الدماميني مرجف الضمير في الحديث السابق من خالل وجه اإل

 المعنى الذي يرجحه السياق.
 خاتمة

إن المتأمل في بيان مرجف الضمير يرى أن السياق يقوم بدور كبير في 
تحديده، إذ إنه البد وأن يكون لكل ضمير من مرجف يتقدم عليهه مما يؤدي إلى 

زالة اللبس، وتحقيق التراب ط بين عناصر النص، بل يمكن عده فهم المعنى، وا 
من أهم وسا ل التماسى الداللي، وذلى أن المتكلم كثيرا ما يعدل عن تكرار 
األسماء معوال على بديل يقوم مقامها وهو الضمير، والظاهر أن للعدول عن 
الظاهر إلى الضمير في العربية أسبابا خاصة كاالختصار، والفخامة بشأن 

 صاحبه، والتحقير.
هنا اقتضى النظام اللغوي وجود مرجف للضمير يتمكن من اإلحالة ومن   

إليه، ويقوم المرجف بدور المفسر الذي يحدد متعلق الضمير ويؤدي إلى تماسكه، 
كما أن االستعانة بالضما ر تعمل على تجنب الرتابة، ورداءة التأليف، ولعل هذا 

 ي سياق جمالي.يتجلى عند العود إلى األصل، ورد الضما ر إلى مراجعها ف
وقد ظهر من خالل البحث أن شراح من أكثر العلماء وعيا بهذه   

القضية، حيث كان جهدهم اللغوي كبيرا جدا، وذلى في استعمال آليات اللغة في 

                                                           

 .88-3/87المرجف السابق: و (1)
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شرح النصوص الحديثية، وكشف معانيها، واعتبار السياق بنوعيه جزءا ال يتجزأ 
ح ويحلل، ويؤدي إلى المعنى من آليات شرح األحاديث، فهو يفسر ويبين ويوض

بصورة سليمة، ومن هؤالء العلماء األفذاذ: اإلمام القاضي بدر الدين الدمامييني، 
 وقد خرو الباحث من هذه الراسة بمجموعة من النتا ج، أهمها:

يؤدي السياق دورا كبيرا في بيان مرجف الضمير، وتحقيق الترابط  -1
الشريف، باإلضافة  والتماسى الداللي بين عناصر النص الحديثي

زالة اللبس واإلبهام عن كثي من السياقات  إلى دوره في التفسير وا 
 من خالل تحديد مرجف الضمير.

علماء وشراح الحديث الشريف كانوا على وعي كبير بأثر اللغة  -2
وآلياتها في تفسير النصوص وتحديد داللتها بصورة سليمة، ومن 

 خالل قوانين لغوية منظمة.
ات اللغوية حول نصول الحديث الشريف وربطها إقامة الدراس -3

بالنظريات اللغوية الحديثة يقرب اللغة من الناس ويحببها لهمه 
 لخصوصية لغة الحديث، وعالقتها بالنبي صلى اهلل عليه وسلم.

ظهر من خالل نصوص الحديث الشريف أن الضمير قد يرجف إلى  -4
ن أمن اللبس فهو يرجف إلى األبعد،  ن لم يظهر أقرب مذكور، وا  وا 

 للضمير مرجف فالسياق المقامي هو الذي يحدد مرجف الضمير.
 المراجي

 القرآن الكريم. -
أثر السياق في توجيه المعنى في تفسير "التحرير والتنوير" للطاهر  -

ابن عاشور، دراسة نحوية داللية: د. إبراهيم إبراهيم سيد أحمد، دار 
 م.2008، 1المحدثين، القاهرة، ط
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ر مف مفسره )ماجستير(: إعداد: زكية بنت فارم بن أحوال الضمي -
مبروى اللحياني، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 

 م.2002

أوضح المسالى إلى ألفية ابن مالى: ابن هشام األنصاري، دار  -
 م.1979، 5الجيل، بيروت، ط

 ،2البيان في روا ف القرآن، د. تمام حسان، مكتبة األسرة، القاهرة، ط -
 م.2000

جامف الدروس العربية، موسوعة في ثالثة أجزاء: الشيخ مصطفى  -
 م.2005الغالييني، دار الحديث، القاهرة، سنة الطبف:

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالى: ضبط  -
وتشكيل وتصحيح: يوسف الشيخ البقاعي، إشراف: مكتب البحوث 

 م.2003، 1والدراسات، دار الفكر، لبنان، ط

دراسات لغوية تطبيقية في العالقة بين البنية والداللة: د. سعيد  -
 م.2005، 1حسن بحيري، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط

داللة تراكيب الجمل عند األصوليين: د.موسى العبيدان، دار االوا ل  -
 م.1،2002)سوريا(، ط
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الربط في سياق النص  العربي: محمد حماد القرشي، )ماجستير(،  -
 هت.1408أم القرى، المملكة العربية السعودية، جامعة 

شرح األشموني على ألفية ابن مالى: علي بن محمد بن عيسى، أبو  -
ه(، دار الكتب 900الحسن، نور الدين األشموني الشافعي)ت

 م.1998-ه1419، 1لبنان، ط-العلمية، بيروت

شرح جمل الزجاجي)الشرح الكبير( :البن عصفور  -
صاحب أبو جناح، عالم الكتب، القاهرة، ه(، تح: 669اإلشبيلي)ت

 م.1999، 1ط

شرح كافية ابن الحاجب: لرضي الدين اإلستراباذي، تح: يوسف  -
 م.1978، 1حسن عمر، جامعة قاريونس، جامعة بنغازي، ليبيا، ط

شرح مشكل الحديث: ألبي محمد عبد الجليل بن موسى القصري،  -
، 1ورة، طتح: محمد فتحي النادي، دار الكلمة، مصر، المنص

 م.2011
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