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ااملقاالت املنشورة تعرب عن آراء أصحا • ِ.  
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  .عليه، أو مرسلة بالربيد اإللكرتوين
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٧٣١    

  
   في تيسيررأي
  الممنوع من الصرف مبحث

  إحسان النص. د

 من الصرف من املباحث النحوية اليت جيد املتكلمون املمنوع حبث
ًوالكاتبون عسرا شديدا  ا والوقوف على قواعدها ومعرفة عللهايفً .  استيعا

ّفالتساؤل يطرح أوال عن العلة  ً ا سائر أمساء اليفُ لغة  خمالفة هذه األمساء يف إعرا
وترفع . األلف يف مواضع أخرىب و،مواضعالعربية اليت تنصب بالفتحة يف 

  . الختالف املواضعًتبعاّ وجتر بالكسرة أو الياء، ،ّبالضمة أو الواو

 يف خمالفة هذه األمساء قواعد اإلعراب اليت تنتظم األمساء عامة؟ ّالعلة فما
ه اليقني، وللنحاة أقوال  إىل معرفة علة هذه املخالفة على وجالباحثونمل يهتد 

  .وليس بينها ما يقنع) أو التنوين( هذه األمساء من الصرف منعكثرية يف علل 
ّ هي يف تفطن املتكلمني إىل جر املمنوع من الصرف الثانية والصعوبة ّ ّ

 إىل صرفه يفطنون ال الكسرة، فاخلطأ كثري يف هذا الباب، وقد عنبالفتحة نيابة 
 يف حضرت: ًفقد مسعنا بعضا من املتحدثني يقولونإذا اتصل بأل أو أضيف، 

الس   .َا
ّ أحوال املمنوع من الصرف ضمن األحوال الشاذة يف النحو ندرج وحنن

ً بدعا يف اللغة العربية وحدها بل حنن واجدوه يف أكثر الشذوذالعريب، وليس هذا 
ّطردة تنتظم  مثة أفعال جتري يف تصريفها على قواعد مًمثالاللغات، ففي الفرنسية 

ّ شاذة ختالف القواعد العامة يف تصريف أفعالأكثر األفعال وإىل جانبها 
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  .األفعال
لل اليت يسوقها النحاة يف بيان صيغ ِ يدور حول العالثاين والتساؤل

َعمر( منع صيغة ففي من الصرف، املمنوعةاألمساء  ًمثال واألمساء اليت على ) ُ
ا منعت من الصر ْ العدل، فاسم لعلةف ُشاكلتها يقولون إ معدول عن ) ُعمر(َ

  .ّ، وهذا التعليل فيه تكلف ظاهر)عامر(
ّ تعليم املمنوع من الصرف نامجة عن عدم قدرة الطالب يف والصعوبة ُ

 األمساء املمنوعة من الصرف وغري املمنوعة أحوال التفريق بني لىواملتعلمني ع
تكون أصلية وتكون للتأنيث  فهي املمدود، كالتفريق بني أنواع ألف االسم ،منه

 من املتكلمني واملذيعني ًكثريافنسمع . وتكون لإلحلاق وتكون منقلبة عن أصل
ًمينعون مثال ألفاظا مثل  من ) أرزاء(و ) أخطاء(و ) أكفاء(و ) أنباء(و ) أجزاء(ً

ا بالفتحة بدال من الكسرة، مع أن  ًالصرف فيجرو اّ  أصلية وهي غري ممنوعة مهز
مجع ( وأهواء وأمساء أجواءً ومينعون من الصرف ألفاظا مثل أحياء ومن الصرف،

ا منقلبة عن أصل، وهي مصروفة قال تعاىل) اسم ُ الذين قتلوا ّحتسنب وال: ومهز
م يرزقون َيف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند ر ُ ِّ َ ٌ ً] تعاىلوقال] ١٦٩ آل عمران  :

إال أمساء مسيتموهاهي إن ُ َّ ٌ ّ] ٢٣ النجم.[  

ّ إذا إىل تيسري تعليم املمنوع من الصرف واحلؤول دون التخبالسبيل ما ط ً
   املمنوعة من الصرف من سائر األمساء؟األمساءيف متييز 

ما مينع من : أوهلما: ني األمساء املمنوعة من الصرف ضربالنحاة جعل
وا ّمث فرق. ّما مينع من الصرف الجتماع علتني: وثانيهماالصرف لعلة واحدة، 

  . وما هو صفةعلميف الضرب الثاين بني ما هو 

األول ما حلقت بآخره ألف :  الصرف لعلة واحدة نوعانمن واملمنوع
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 والنوع الثاين ما كان على صيغة منتهى ممدودة،التأنيث، مقصورة كانت أو 
  .اجلموع

 املمدود الذي تقع يف آخره ألف التأنيث املقصورة صعوبة، يف وليس
 إمنا الصعوبة يف النوع األول هي يف التمييز ،كحبلىى أو صفة ًامسا كان كليل

 وبني ما زيدت يف آخره ألف املمدودةبني ما زيد يف آخره ألف التأنيث 
 أو منقلبة عن أصل أنباءممدودة لغري التأنيث، كأن تكون أصلية مثل ألف 

اء  عن يمنقلبةأجواء مجع جو فهي منقلبة عن الواو أو مثل أحياء فهي : حنو
 علىوال مينع من الصرف من املمدود ما كان (أو تكون لإلحلاق مثل علباء، 

 وألف التأنيث .)مساء: ماء، وما كان على أربعة أحرف حنو: ثالثة أحرف حنو
ِأفعالء كأنبياء، : ، فهي تأيت يف صيغ كثرية منهاَِأشيع األلفات هي املمدودة َ
َوفـعالء ْ مثل أمراء، وفـعالء مثل صحراء وُ َ ِحسناء، وفعلياء حنو كربياء َُ َْوفـعلالءِْ ُ 

َُْكخنـفساء وفـعيالء كرتـيالء وغريها من الصيغ َ ُ َ ْ  املفردة وهي تقع يف األمساء ؛ُ
وللتسهيل على . وقد أحصى السيوطي يف املزهر طائفة كبرية منها. ويف اجلموع
ّ والطالب نأيت بقاعدة بسيطة وهي أن ما كان من املمدود على وزناملتكلمني ُ 

مجع (أنباء وأبناء وأمساء : ً اجلموع ليس ممنوعا من الصرف حنومن) أفعال(
فهو ) أشياء(ّ وال يستثىن من هذه القاعدة إال لفظ وأحياء،، وأجواء، )اسم

َال تسألوا عن أشياء إن تـبد :  اآلية الكرميةيفممنوع من الصرف، وقد ورد  ُْ َِ َ ْ َ ْ َ ْ َُ ْ َ
ُْلكم تسؤكم َُ َ ْ ُ]قد أوردنا مناذج من ورود هذه الصيغة يف ، و]١٠١ املائدة

:  ومن أمثلة ما زيد يف آخره ألف التأنيث من املمدود قوله تعاىلالكرميالقرآن 
َِإذ جعل فيكم أنبياء َ ْ ُ

ِ
َ َ َ ْ ِ] تعاىل وقـوله] ٢٠ املائدة:     ََلتكونوا شهداء على َ َ ُ ْ ُ ُ َِّ

ُإنه يـقول:  تعاىلوقوله، ]١٤٣ البقرة [ِالنَّاس ُ َ َ إنـها بـقرة صفراءَُِّ َْ َ ٌَ ََ ِّ] البقرة 
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٦٩.[  

 ختضع األمساء املمدودة للقاعدة العامة يف صرف االسم أن وطبيعي
أو أضيفت، ومن أمثلة صرف املمدود ) أل (بهاملمنوع من الصرف إذا اتصلت 

ِِ الشياطني ليوحون إىل أوليآئهمّإن: يف القرآن الكرمي قوله تعاىل َ ْ ُ َِ َ َ ِ َ ُ َ َ ِ َّ ]اماألنع 
١٢١.[  

ف املمنوع من الصرف فيه، فكل مقصور ُّرَعَ فال صعوبة يف تـاملقصور ّأما
ليلى وسلمى أو صفة : ً فهو ممنوع من الصرف، امسا كان حنوالتأنيثمنته بألف 

َصرعى وقتلى : ً كان كاألمثلة السابقة أو مجعا حنوًومفرداُحبلى وغضىب، : حنو َ
ُوسكارى وأسارى، ومن  َوتـرى النَّاس : آن الكرمي قوله تعاىل يف القرأمثلتهُ ََ َ
َسكارى وما هم بسكارى ََ َُ ِ ُ َ َ ُ] ٢ احلج.[  

:  االسم املقصور على ثالثة أحرف مل مينع من الصرف حنوكان فإذا
ًفىت، وعد ِ   ).ّوُدَمجع ع (ىً

 املفردة اليت متنع من الصرف هي صيغة منتهى اجلموع، وقد الثانية ّوالعلة
 من عبارة منتهى اجلموع، وهو كل مجع تكسري وقع بعد رادامليدرك املتعلم  ال

 أحرف أوسطها ساكن، وللتيسري على املتعلم نقول ثالثةألف تكسريه حرفان أو 
 أو مفاعيل فهو ممنوع من الصرف، مهما َمفاعلإن كل مجع تكسري على مثال 

  أو أفاعل مثل،مساجد ومنابر: مثليكن وزنه الصريف، فقد يكون على مفاعل 
ّ مواد ومهام مثل أو فعالل ،أماجد وأماكن أو فواعل مثل شواعر ولوازم أصلها (ّ

 حنو أقاويل أو أفاعيلمصابيح ومفاتيح أو : أو على مفاعيل حنو) موادد مهامم
ُ دفع َالََْولو: تعاىلومن أمثلة هذا النوع يف القرآن الكرمي قوله . غريها من الصيغ ْ َ

ِالله النَّاس بـعضهم ب ُ َ ْ َ َ
َبـعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها َِّ َ َِ ِ

ُ َ ْ ُ َ َُ َ َ َ ٌَ َ ََ ٌ َ َِ ُ ِ ْ ُِّ َّْ ٍ
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َِّاسم الله ُ ْ] وقوله تعاىل] ٤٠ احلج:    َولقد زيـنَّا السماء الدنـيا مبصابيح ِ َ َِ َْ ُّ َ ََّ ََّ ْ ََ 
امللك[

ُ
 ٥.[  

 نلفت النظر هنا إىل أن مثال مفاعل املنقوص يعرب إعراب أن وحيسن
 يف اجلر والرفع وينون ماقبلها، وينصب بالفتحة ياؤهملنقوص، فتحذف االسم ا

َ لسماع أغان، ومسعت أغاينوطربتٍهذه أغان : ّوال ينون، فنقول
ٍ.  

أوهلما ما : ّ حيتاج إىل علتني ملنعه من الصرف فهو على ضربنيما ّأما
  . كان صفةماًما، وثانيهما َكان عل

ّلل ست ِمعه علة أخرى، والع من الصرف إذا اجتمعت ميتنع مَفالعل
 والعلم املمنوع من الصرف يف هذه احلال ُوالعجمة،اجتماع العلمية : أوالها
إبراهيم وإمساعيل وإسحاق :  حنوثالثةزادت أحرفه على  أحدمها ما: نوعان

م، َ املتكلم من عجمة العلقَّحتقويعقوب، وال صعوبة يف معرفة هذا النوع إذا 
 وبرنار، ومثة وجهة ولويسجورج : مساء الغربية كلها حنووتقع يف هذا النوع األ

ا   وعدم األجنبيةنظر تذهب إىل أن من األسهل نطق هذه األعالم بصور
  .حتريك أواخرها، وهذا الرأي فيه نظر ويفتقر إىل اتفاق اآلراء حوله

َوما أنزل إليـنا و:  هذا النوع يف القرآن الكرمي قوله تعاىلأمثلة ومن ََ َِْ َِ ُ َما َ
َأنزل إىل إبـراهيم وإمساعيل وإسحاق ويـعقوب ُ ْ َ َ َ ََ َ ْ ِ ِ ِ َِ

ِ َْ َ َ
ِ ْ َ َِ ُ] ١٣٦ البقرة.[  

كان على ثالثة أحرف  م مع العجمة ماَ من أمثلة اجتماع العلالثاين والنوع
ُنوح ولوط :  سواء أكان االسم ساكن الوسط مثلالصرفوهو غري ممنوع من 

ومن ورود ) ابن متوشلخ بن نوح(َمك َل: حنـوّوهود وسام وكوش أو حمرك الوسط 
ًولوطا: تعاىلهذه األعالم يف القرآن الكرمي قوله  ًآتـيـناه حكما وعلما َُ ًِْ َ ْ ُ ُ َ ًونوحا .. َْ ُ َ

َإذ نادى َ ْ ِ] ٧٦و٧٤ األنبياء.[  
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جاك، وجون :  تعرتضنا مشكلة األمساء الغربية الثالثية مثلًأيضا وهنا
رها على الوقف أم نعاملها كاألمساء  بإسكان أواخننطقهاوبول وحنوها، فهل 

ٌرأيت جاكا وجاء جون، أرى أن يف : ً مثالونقولاألعجمية القدمية فنصرفها  ُ ً
  .َ ولعل األمثل إسكان أواخرها على الوقفُوالعسرًهذا النطق شيئا من الغرابة 

يزيد : حنو.  فيهٍ خمتص بالفعل أو غالبٍماكان على وزن: الثانية والعلة
ُ ويـغوث وأمحد وأمين ُويـعوقَ ًِّمبشر: ومثاله من القرآن الكرمي قوله تعاىل. َ ٍا برسول َُ ُ َِ

ُيأيت من بـعدي امسه أمحد َْ َْ ُُ ِ ْ َ َِ ِْ] وقوله تعاىل] ٦ الصف :َوال َ تذرن ودا والَ َ ًَّ َّ ُ َ ً سواعَ َ ا ُ
ً يـغوث ويـعوق ونسرَالَو ْ َ َ ََ ُ َ ََ   ].٢٣ نوح [اُ

ََمحد وكرم، : ٍنع صرف أمساء مثلً الضرب يقع اخلطأ أحيانا يف مهذا ويف ََ
َ املاضي فـعلالفعلفهما على زنة  َ.  
ُ ملاذا مل مينع من الصرف ماكان على وزن فاعل ومفعول بعضهم ويتساءل

ً واجلواب عن ذلك أننا وجدنا يف كالم العرب أمساء ؟املشتقاتِوفعيل وحنوها من 
ًالصرف علال،  سننهم والتمسنا ملنعها من علىممنوعة من الصرف فجرينا 

ا، ألن وأمحدفوجدنا أن العلة يف منع صرف حنو يزيد   هي مشاكلة الفعل يف وز
ّالفعل ال ينون وليس لنا أن ندخل يف عداد   من الصرف غري ماذكره املمنوعُ

 يف استخالص قواعد األولأسالفنا وما وجدناه يف القرآن الكرمي، وهو مرجعنا 
  . وأشعارهمالنحو، وما وجدناه يف كالم العرب

ُ اليت جتتمع مع العلمية هي العدل، أي ما عدل عن صيغة الثالثة والعلة َ
َعمر : أخرى، حنو عامر : َُ وثـعل، فهذه األعالم معدولة يف قول النحاة عنَُوزفرُ

َ لفظ ثعل يف عداد املعدول ولكنه ليس مبعدول، النحاةوزافر، وقد أدخل بعض 
 من أحياء قبيلة ٍّروف وهو أبو حي مصفهووقد ذكر ذلك يف لسان العرب، 



  
٧٣٧   النصإحسان.  د- يف تيسري مبحث املمنوع من الصرف رأي 

ّ فالنحاة مل جيدوا ما يعللون املتكلمني،دركها املبتدئون من ُوهذه العلة ال ي. ّطيئ
َفـعل(به منع صرف األمساء اليت على وزن  ّ علة العدل، وهي علة ضعيفة غري) ُ ّ

َفـعل( هي على وزن اليتغري مقنعة، واألمثل أن نكتفي بالقول إن األمساء  ُ (
 اللتماس ضرورةوعة من الصرف يف كالم العرب وحنن جنري على سننهم، وال ممن

  .ّعلة هلذا النوع من املمنوع من الصرف

عدنان، :  هي زيادة األلف والنون يف آخر العلم حنوالرابعة والعلة
 وال صعوبة يف معرفة هذا النوع وال َّوحيان،َوعثمان، وقحطان، وغطفان، 

:  مل مينع العلم من الصرف حنوزائدتنيأللف والنون إشكال فيه، فإذا مل تكن ا
ًحسان إذا كان أصل هذا االسم مأخوذا من  ُحسن،ّ ّ وهو الراجح، أما إذا عد َ ُ

َّأصله حس فهو ممنوع من الصرف :  بعض األعالم مثليفّوقد جتتمع علتان . َ
ُعمران، فقد اجتمع فيه مع العلمية العجمة وزيادة األلف  قوله  ومثاله والنون،ِ

ًإن الله اصطفى آدم ونوح: تعاىل ُ ََ َ َ َ ْ َ ّ َّ َا وآل إبـراهيم وآل عمران على العالمنيِ ِ َ َ ْ ََ َ َ َ َْ ِ َ ََ َ
ِ ِْ 

  ].٣٣آل عمران[

ّ بعلبك :ً مع العلمية هي االسم املركب تركيبا مزجيا حنواخلامسة والعلة
َوحضرموتَومعديكرب  ْ   . وال صعوبة يف معرفته فال نقف عندهَ

 مع االسم العلم هي التأنيث، فما جاءت يف آخره هاء دسةالسا والعلة
اسم (ّفاطمة وعمرة وغزة : ً أكان علما ملؤنث حنوسواءُالتأنيث منع من الصرف 

ّوجدة ) مدينة ّ علما ملذكر حنوكانأو ) اسم مدينة(ُ   .طلحة ومحزة: ً
ً الصرف أيضا كل علم مؤنث ولو مل تلحقه تاء التأنيث كزينب من ومينع

 من األمساء احملدثة املنقولة عن مصادر أو عن كثريد،وينطبق هذا على ُوسعا
َدالل وسهام وسحاب: غريها حنو ِ ً النحاة أن يكون زائدا على ثالثة ويشرتط. َ



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٣٨  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

َسقر :  من الصرف حنوُمنعّأحرف فإن كان على ثالثة أحرف حمرك الوسط  َ
َوسحر ) اسم ملدينة(ََ، و رفح )اسم جلهنم(  كان ساكن الوسط إنو، )اسم امرأة(َ

ُجور وصور : ُا منع من الصرف حنوأعجمي  جاز فيه اعربيوإن كان ) مدينتان(ُ
ْهند ودعد واملنع أوىل: الوجهان حنو َ ْ  أن جنعل كل القاعدةًوحيسن جتنبا لتعقيد . ِ

 من ًممنوعاعلم مؤنث سواء حلقته التاء أو مل تلحقه ومهما يكن عدد حروفه 
  .الصرف

َ متيم وقريش وهذيل فلنا أن مننعها من الصرف إذا :لقبائل حنو اأمساء أما ُ
  . أو نصرفها إذا لوحظ فيها اسم الرجل الذي تنتمي إليه،التأنيثلوحظ فيها 

 األعالم املؤنثة املؤلفة من ثالثة أحرف كثرت يف أيامنا كثرة أن ويالحظ
ً مشهورا أو  النطق، والناس ال يراعون أن يكون العلمخلفةًتلفت النظر طلبا 
دوا مغايرة املألوف َّ ورمبا تعم، ما يعجبهم لفظهخيتارون بل ،ًمأخوذا عن القدماء

م ،الشائع  منقولة عن أمساء النبات أو مظاهر الطبيعة أمساء فيطلقون على بنا
ّ مل يعرفوا داللة هذه األمساء فيسمون ورمباأو احليوان أو املصادر أو غري ذلك، 

م  ُ وشذا ومىن وملى وسحر ورمي ودلع وغريها ُوسهاورنا وأمل وقمر  مبها ًمثالبنا
  .الصرفكثري، والوجه أن تكون كلها ممنوعة من 

كحذام ورقاش خنتار مذهب أهل احلجاز ) َفعال( على وزن كان وما
  : وال مننعه من الصرف، ومثاله قول الشاعرالكسرا على فيه فنجعله مبني

  ّ فصدقوهاِحذام قالت اإذ
 

  ِ حذامقالت القول ما فإن 
 

 وبعضها يقوم ، كثرية يف هذه العلة ال طائل وراءهاتفصيالت حاةوللنُّ
 فيحسن االستغناء عنها، وكذلك يستغىن الواقععلى افرتاضات ال تتحقق يف 



  
٧٣٩   النصإحسان.  د- يف تيسري مبحث املمنوع من الصرف رأي 

ََعلقى وأرطى، على افرتاض : حنوعن علة العلمية وألف اإلحلاق املقصورة  ََ
ا، واألمثل وضعها مع م   . املقصورمنا مينع من الصرف التسمية 

 مع الوصف هو ّعلتني الثاين مما مينع من الصرف الجتماع والضرب
سكران : حنوأوهلا الوصف وزيادة ألف ونون : علة أخرى وأنواعه ثالثة

َِولما رجع موسى إىل : تعاىل ـقولهومن أمثلته يف القرآن . وعطشان وغضبان َ َُ َ َ َََّ
ًقـومه غضبان أسف ِ ِ َِ َ َْ َ ْ ويشرتط النحاة هنا أال يكون مؤنثه ]. ١٥٠ األعراف [اَ

كتفى ُة أمثلته، فيّا لقل، وهذا القيد ال أراه ضروري)التاء املربوطة(ًخمتوما باهلاء 
  .العامةبالقاعدة 

َأخر(الصفة املعدولة ومثاهلا لفظ : الثاين والنوع ِ، فهو معدول عن آخر )ُ

ّ أيضا يفضل أن يقوهنايف قول النحاة،  ُ َفـعل(ما كان صفة على وزن : الً فهو ) ُ
  .ّ إىل القول بعلة العدلحاجةممنوع من الصرف، وال 

و     ) ُفعال(ً املعدول من الصفات أيضا أمساء العدد على وزن يف ويدخل
َمفعل( ْ َ حمكمات ٌآيات منه: ُ ورباع، ومن أمثلته قوله تعاىلَومثىنُثالث : حنو) َ َُ

َهن أم الكتاب وأخ ُ ُّ ّ اتُ مُرُ َفانكحوا ما    :اىلـوقوله تع] ٧ آل عمران [تشا ْ ُ ِ َ
َطاب لكم من النساء مثـىن وثالث ورباع َ ََُ ََ َ ُ َ َْ َ ِّ َ ِّ ُ َ َ] ٣ النساء.[  

أسود وأمحر، ويشرتط النحاة : زن أفعل حنووالصفة على : الثالث والنوع
 عارضة مثل أمساء العدد إذا استعملت صفات، غريأن تكون الصفة أصلية 

أرمل، فهو غري ممنوع من :  باهلاء حنوًمنتهياًشرتطون أيضا أال يكون مؤنثها وي
  .أرملة: الصرف ألنه يقال ملؤنثه

هذا الكتاب : حنو) َأفعل( هذا النوع أمساء التفضيل على صيغة يف ويدخل
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ِوال تـقربوا مال اليتيم إال ب:  هذا النوع قوله تعاىلومثال. ُأفضل من غريه َّ ِ ِ َِ ْ َ َ ُْ َ ْ َ َ َاليت هي َ
ِ َِّ

ُأحسن َ ْ َ] وقوله]. ١٥٢ األنعام :َوإذا حيـيتم بتحية فحيوا بأحسن منـها ِْ ٍ ِ
َ َ ْ َِ ِْ ُِّّ ََّ َ َ ُْ ُ َ َِ 

  ].٨٦ النساء[



٧٤١    

  
  م النحو ر تعلي من مواضع تيسي

  رحة وحلول مقت
  محمود أحمد السيد.  د

م النحو  ر تعلي  يف هذا البحث املوجز أن نتعرف جوانب من تيسيحناول
ًوأن نقدم عددا من املقت   .رحات حول هذا املوضوع بعد عرض تلك اجلوانب ِّ

  :م النحو ر تعلي من مواضع تيسي: ًأوال

م النحو إىل املادة  ر تعلي ن يف موضوع تيسي ياجتهت أنظار بعض الباحث
النحوية نفسها، واجتهت أنظار بعضهم اآلخر إىل طريقة التدريس، ورأى آخرون 

وفيما يأيت وقفة . م النحو إمنا يرجع إىل بناء املناهج التعليمية ر يف تعلي أن التيسي
  :على هذه االجتاهات

  : المادة النحوية- ١

ن وليد العصر احلاضر،  ادة النحوية على املتعلميمل يكن اإلحساس بثقل امل
راضات واملماحكات والتأويالت  رة االفت إذ إن هذا اإلحساس تزامن مع كث

ن املدارس النحوية، وهذا ما دعا بعضهم إىل الشكوى والتذمر من  واخلالفات بي
أيب  صاحب أيب عبيدة يشكو إىل ))دماذ((الشذوذ واالستثناء والتأويل فها هو ذا 

عثمان بكر املازين شيخ حناة البصرة يف عصره ما لقيه من عنت يف موضوع واو 
ًاملعية وفاء السببية من أن ما بعدمها ينصب بأن مضمرة وجوبا

، وها هو ذا )١(
ي على  م النحو للصب اجلاحظ يدعو يف إحدى رسائله إىل االقتصار يف تعلي



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٤٢  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ن فاحش اللحن، ومن مقدار ي تؤدي إىل السالمة م املوضوعات األساسية الت
جهل العوام يف كتاب إن كتبه، وشعر إن أنشده وشيء إن وصفه، وعويص النحو 

  .ر اجلاحظ ال جيدي يف املعامالت وال يضطر إليه يف شيء على حد تعبي
م  رة افت ي على النحاة بعد أن هالته كث وثار ابن مضاء القرطب راضا

م، ورأى أن حيذف من النحو ك ي اإلنسان عنه يف معرفة  ل ما يستغنوتأويال
فأحوال أواخر الكالم كأحوال أوائله لغوية بسيطة ال ((نطق العرب بلغتهم، 

))ُتحتاج معرفتها إلى عسر في الفهم وال إلى بعد في التأويل
)٢(.  

ومن احملاوالت العملية يف العصور السابقة حماولة خلف بن حيان األمحر 
))ي النحومقدمة ف((البصري يف رسالته 

، وحماولة أيب جعفر النحاس النحوي )٣(
))التفاحة في النحو((يف كتيبه 

، وتشتمل الرسالة كما يشتمل الكتيب على )٤(
ي حيتاج إليها املتعلم يف إصالح لسانه يف  املوضوعات النحوية األساسية الت

 َّكتاب إن كتبه، أو شعر إن أنشده، أو خطبة إن ألقاها، أو رسالة إن ألفها،
  .ر خلف نفسه على وفق تعبي

األستاذ إبراهيم وأول حماولة ظهرت يف العصر احلديث هي حماولة 
ن الذين  ًم، إذ إنه كان ثائرا على النحويي١٩٣٧ عام ))إحياء النحو(( يف مصطفى

قصروا مباحث النحو على اإلعراب والبناء دون أن يبحثوا خصائص الكالم من 
ر قواعد  ودعت جلنة تيسي. )٥(واإلثبات والتأكيدر والنفي  حيث التقدمي والتأخي

م إىل إلغاء اإلعراب التقديري واحمللي لعدم فائدته يف ١٩٣٨اللغة العربية عام 
ضبط لفظ أو تقومي لسان، وأن جنعل املبتدأ والفاعل ونائب الفاعل يف باب 

ا ًر جواز ر املستت ُ، وأوصت أن يلغى الضمي))المسند إليه((واحد أمسته باب 
ًووجوبا

)٦(.  



  
٧٤٣  حممود السيد. د- رحة م النحو وحلول مقت ر تعلي  من مواضع تيسي

ر يف القرن العشرين حماولة مؤمتر مفتشي اللغة العربية  ومن حماوالت التيسي
َّم يف القاهرة، الذي رأى أن الكالم العريب كله مكون من مجل ١٩٥٧عام 

ن مها املسند واملسند إليه،  ن أساسيي ومكمالت وأساليب، وأن لكل مجلة ركني
ُى يكمله،  ى اجلملة األساسية معن عنوأما التكملة فهي كل لفظ يضيف إىل م

ا العرب على الصورة الت وأما األساليب فهي تعبي ي وصلت  رات خاصة نطق 
ربوية  ؛ وشقت هذه الدعوة طريقها إىل املناهج الت)٧(إلينا، حنفظها ونقيس عليها

ن سورية ومصر، وكانت مثة عودة عنها بعد االنفصال، فعادت  إبان الوحدة بي
ربوية يف سورية إىل اعتماد مصطلحات الفاعل واملبتدأ ونائب الفاعل  لتاملناهج ا

  .ًر على النحو الذي كان سائدا قبل الوحدة واخلب
ْورمت حماولة تيسي ي ظهرت يف اجلزائر عام  م اللغة العربية الت ر تعلي ََ

امع اللغوية العربية إىل االقتصار من املادة النحوية م١٩٧٦ ا م بإشراف احتاد ا
م، واإلبقاء على اإلعراب التقديري  أمكن على ما يستعمله الطالب يف حيا

ا  واحمللي دون تعليل، ودراسة بعض الت راكيب النحوية دون تعرض إلعرا
ي  وترك دراسة القواعد الت... التفصيلي كصيغ القسم والتعجب والتحذير واإلغراء

ًتستعمل نادرا كالتنازع واالشتغال، واإلبقاء عل ا ُ ى تسمية املبتدأ بعد إن وأخوا
ُفيقال مبتدأ إن منصوب

)٨(.  
ويف الثمانينيات ظهرت حماولة األستاذ الدكتور شوقي ضيف يف كتابه 

 وقد اعتمد ستة أسس للتجديد منها إعادة تنسيق أبواب النحو ))تجديد النحو((
اباب كان وأ(ًوحذف مثانية عشر بابا من أبوابه، واألبواب احملذوفة هي  ، )خوا

ا(، )باب ما وال والت العامالت عمل ليس( باب ظن (، )باب كاد وأخوا
ا ا(، )وأخوا باب الصفة (، )باب التنازع، باب االشتغال(، )باب أعلم وأخوا

املشبهة، باب اسم التفضيل، باب التعجب، باب أفعال املدح والذم، كنايات 
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  ).ة، الندبةالعدد، االختصاص، التحذير، اإلغراء، االستغاث
ن التقديري واحمللي واإلعراب لصحة  ومن األسس املعتمدة إلغاء اإلعرابي

ًالنطق، فليس مثة داع ملبحث السيما، مادام ما بعدها يكون مرفوعا أو منصوبا أو  ً
  .رية ًجمرورا، وال إلعراب كم االستفهامية وكم اخلب

نحو  يف جتديد الالدكتور شوقي ضيفي اعتمدها  ومن األسس الت
رة من مثل حذف اسم التفضيل وشروط فعل التعجب وقواعد  حذف زوائد كثي

ر وحذف قواعد النسب، وحذف شروط احلال  اسم اآللة وشروط صيغ التصغي
  .إخل...وأحكامها وحذف عمل املصدر

ًر، وأضاف مبحثا يف  ي أضافها فهي باب التقدمي والتأخي أما األبواب الت
  .)٩(يان عمل املصدر واملشتقات عمل الفعلَّحروف الزيادة وتوسع يف ب

م النحو يف عصرنا احلديث،  ر تعلي ذلك هو جانب من حماوالت تيسي
  ربوية؟ هل شقت هذه احملاوالت طريقها إىل املناهج الت: والسؤال الذي ميثل

ي شقت طريقها إىل  إن احملاولة الت: ولإلجابة عن هذا السؤال نقول
لة مؤمتر مفتشي اللغة العربية، إذ إن املناهج يف عصر ربوية هي حماو املناهج الت
َّن سورية ومصر طبقت ما جاء يف هذه احملاولة من اعتماد املسند  الوحدة بي

ا دون . واملسند إليه والتكملة واألساليب أما بقية احملاوالت فقد بقيت توصيا
عينيات وحماولة م اللغة العربية يف اجلزائر يف السب ر تعلي تنفيذ، كمحاولة تيسي
  . يف الثمانينياتالدكتور شوقي ضيف

ُّويرجع السبب إىل أن اإلنسان يألف ما ينشأ عليه، ومثة صعوبة يف تقبل 
َّر فضال عن احلرص على إبقاء الصرح الذي خلفه لنا اآلباء واألجداد على  التغيي ً

  .النحو الذي ورد عليه دون مساس به
ّ أصحاب هذه احملاوالت بقي التذمر ي بذهلا وعلى الرغم من اجلهود الت
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ًمن صعوبة القواعد النحوية قائما، وبقي ضعف الطلبة يف اكتساب املهارات 
  .ًمستمرا

ًمل ال يطبق طلبتنا القواعد النحوية تطبيقا سليما يف الوقت : ّوتساءل املربون ً ِّ ُ
  ؟زيائية والرياضيات بكل سهولة ودون مشقة ن الفي الذي يطبقون فيه القواني

ي نشكو منها قدمية؟ وكان من أشد األصوات  أليست الصعوبات الت
 عضو جممع اللغة ن األستاذ الدكتور محمد كامل حسيًارتفاعا صوت املرحوم 

  :ًن مشس سابقا إذ يقول العربية يف القاهرة ورئيس جامعة عي
وكنت أحسب أن ذلك الضعف مرجعه إلى ما في قواعد اللغة من ((

رة ما فيها من تأويل وحذف  ر الحديث، وكث سلوب التفكيُتعقيد وبعد عن أ
على أن ما نشهده اليوم من ... وتقدير وتعليل لما ال يحتاج إلى تعليل

ُضعف بالغ في العلم باللغة العربية ال يمكن أن نرجعه إلى هذه 
الصعوبات، فهي قديمة أما الجهل باللغة إلى الحد الذي نشكو منه اليوم 

م قواعد  ر شك الطرائق الجديدة في تعلي  وسببها من غيفهو ظاهرة حديثة
))اللغة العربية

َّ، إذ إنه يرى أن الطريقة الفضلى يف تعليم قواعد اللغة العربية )١٠(
إمنا هي الطريقة القدمية اليت كانت سائدة يف مطلع القرن العشرين وهي الطريقة 

  ة العربية؟م قواعد اللغ فما الطرائق اجلديدة يف تعلي. القياسية

  : طرائق تدريس القواعد- ٢
مثة ثالث طرائق لتدريس القواعد النحوية، الطريقة األوىل هي الطريقة 
القياسية، وكانت سائدة يف مطلع القرن املاضي، واألساس الذي تقوم عليه ذكر 
َّالقاعدة أوال أو املبدأ العام مث توضح القاعدة باألمثلة ليجيء التطبيق على  ُ ً

ُِّرا، وألفت الكتب النحوية التعليمية وفق هذه الطريقة ككتاب  خيالقاعدة أ ً
ي ناصف وآخرين وكتاب   حلفن))قواعد اللغة العربية لتالميذ المدارس الثانوية((
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  .)١١( لعباس حسن))النحو الوافي((
ا سهلة، وسريعة يف األداء، وتؤدي إىل  ويرى أنصار هذه الطريقة أ

رون أن مفاجأة املتعلم بالقاعدة قد تكون   معارضوها فيأما. استقامة لسان املتعلم
ًسببا يف الصعوبة ومن 
ّمث◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ

ا ال تراعي املبدأ الت َّ◌◌◌◌◌◌◌ الصعوبة يف التطبيق، وأ ّ ّ ّ ّ ّ ربوي يف االنتقال من  ّ
ا تضعف يف املتعلم القدرة على االستنتاج واال بتكار، ُالسهل إىل الصعب، وأ

  .ن يف حفظ القواعد واستظهارها العتمادها على التلقي
وبسبب هذه السلبيات عدل عن هذه الطريقة إىل الطريقة االستقرائية 

ي تعتمد على عدة  ي وضع أسسها املريب األملاين يوحنا فردريك هربارت، والت الت
ى أن املقدمة والعرض والربط والقاعدة والتطبيق، كما تعتمد عل: خطوات هي

ِّي يضعها املدرس  يكتشف املتعلمون القاعدة بأنفسهم من خالل األمثلة الت ُ
أمامهم، وبطريق االستقراء يتوصلون إىل القاعدة ليجيء التطبيق عليها، ولقد 

ن على هذا   لعلي اجلارم ومصطفى أمي))النحو الواضح((ُِّألف كتاب 
  .)١٢(األساس

ن لتحقيق أهداف  ر معي  خيورأى أنصار هذه الطريقة أن طريقتهم هي
ا توصل إىل احلكم والقاعدة بالتدريج بطريق االستقراء؛  ُالقواعد النحوية، إذ إ

َّر معرضة للنسيان بسبب اجلهد  وهذا ما جيعل القاعدة راسخة يف الذهن، وغي ُ
ن،  رها لدى املتعلمي املبذول يف الوصول إليها، وهذه الطريقة حترك الدوافع وتستثي

ا تعمل على تشتيت ذهن املتعلم، ألن األمثلة مستمدة إال أن  خصومها يرون أ
ا بطيئة وتستغرق وقتا طويال  ًمن وديان متعددة وال يربط بينها أي رابط، مث إ ً

ُى يصل املتعلم إىل القاعدة، والقواعد ال تكتسب إال بالتطبيق، إال أن حصة  حت
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  .التطبيق قليلة
ُي ميهد لدرس القواعد فيها من  املتكاملة التواجتهت األنظار إىل الطريقة 
ري يدور حول فكرة واحدة، ومن خالل  خالل نص متكامل شعري أو نث

ُاألساليب املتصلة ال األساليب امللتقطة، ويراد باألساليب املتصلة قطعة من 
القراءة يف موضوع واحد أو نص من النصوص يقرؤه املتعلمون ويفهمون معناه، 

ُاجلمل وما فيها من خصائص ويعقب ذلك استنباط القاعدة منها، ُمث يشار إىل 
  .مث جييء التطبيق على القاعدة

ا  ا هي الفضلى يف حتقيق األهداف أل تعتمد ويرى أنصار هذه الطريقة أ
ا  أول ما تعتمد على املران املستمد من االستعمال الصحيح للغة يف جماال

َّي يقدم  رون أن النصوص الت أما خصومها في. احليوية كافة، ويف مواقفها الطبيعية ُ
ا للقاعدة يف الكتب املدرسية إمنا تدور حول املسائل القومية والوطنية وذكر 
الفضائل، وتاريخ عظماء العرب، وهذا يصرف ذهن املتعلم عن القاعدة إىل 

ى، مث إن الوقوف على معاين النص واالنتقال بعد ذلك إىل األمثلة  تفهم املعن
ًومن مث إىل القاعدة يستغرق وقتا طويال وجيعل نصيب التطبيق على القاعدة  ً

  .)١٣(ًقليال فال تتكون املهارات لدى املتعلم
ي طرأت على طرائق تدريس القواعد ال  وعلى الرغم من التعديالت الت

م الكتابية  تزال املشكلة قائمة، وال يزال املتعلمون يرتكبون اخلطأ يف تعبي را
م، وهذا ما وجه األنظار جمددا إىل أن السبب يرجع إىل بناء والشف ًاهية ويف قراء َّ

  .املناهج النحوية وتأليف كتبها
  : بناء المناهج النحوية- ٣

ّرأى املربون أن بناء املناهج ال يكون باالعتماد على مصدر واحد، إذ إن 
ث حاجاته االعتماد على املادة النحوية نفسها دون أن نأخذ املتعلم من حي
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تمع الذي يتفاعل معه املتعلم باحلسبان، يعد  وميوله وقدراته، ودون أن نأخذ ا
ًعمال مبتورا، ومن هنا كان بناء املناهج احلديثة جيري بتحديد أساسيات املادة  ً
ُالنحوية حتديدا علميا، مث خيتار من هذه األساسيات أكثرها فائدة للمتعلم من  ً

تمعية، ومواجهة حيث مساعدته على اإلسه ِّام يف سد حاجاته الشخصية وا
يأ الظروف  ُمشكالت حياته اخلاصة وإشباع حاجاته وتنمية ميوله، مث 
ُواإلمكانات املدرسية املناسبة لتحقيق األهداف اليت وضعت هذه املناهج من 

  .أجلها
ولقد جرى حتديد أساسيات املادة النحوية من وجهة نظر اخلرباء 

م الشفاهية والكتابية  ن يف تعبي  ومت حتليل القوالب اللغوية للمتعلميواملتخصصني، را
ي يستخدمها املتعلمون، كما مت حتليل  بغية الوقوف على املوضوعات النحوية الت

القوالب اللغوية يف مجيع ميادين املعرفة بغية الوقوف على املوضوعات النحوية 
الت والصحف والكتب يف خمتلف َّي يستخدمها الكتاب يف ا الوظيفية الت

االت، ومت أيضا تعرف األخطاء الت ُّا م وتعرف  ي يرتكبها املتعلمون يف تعبي ً ُّرا
تمع الصعوبات اللغوية الت   .ي يواجهها العاملون يف قطاعات ا

ي ينبغي أخذها باحلسبان  ّوهذه النظرة الشاملة ال جتد يف تعدد املصادر الت
ُرة للجهود، وإمنا جتد فيه نسقا متصال يكمل بعضه  هج بعثمجلة عند وضع املن ً ً ً

  .راصا يساند بعضه بعضه اآلخر ًبعضه اآلخر، وبنيانا مت
ّوهذه األسس يف بناء املناهج النحوية يتمم كل منها اآلخر، واالعتماد 

ر مكتمل،  ن اآلخرين عمل غي على واحد منها دون األخذ يف احلسبان األساسي
على األساسيات وحدها دون النظر إىل متطلبات احلياة ومطالب فاالعتماد 
ي تقتصر فيها العناية على املادة  ي أن مثة عودة إىل املناهج التقليدية الت املتعلم يعن
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ا وسيلة وغاية، وقد يكون بعض هذه األساسيات غي ر الزم للمتعلم، وال  على أ
تعلمه، كما أن االعتماد على ًحيتاج إليه يف حياته ويصبح بذلك مفروضا عليه 

تمع يعد  ُاملطالب اللغوية للمتعلم دون النظر إىل أساسيات املادة أو مطالب ا
ًعمال مبتورا، إذ قد تكون هناك ثغرات وقد تكون حمدودة وضيقة، وال تكفي  ً

  .وحدها يف تزويد املتعلم مبا يساعده يف احلياة االجتماعية
تمع دون األخذ باحلسبان مستوى كما أن االعتماد على متطلبات ا

ًاملتعلم وأساسيات املادة يعد عمال تعسفيا، ألنه ال يقوم على واقع املتعلمي ن  ُ
ُّأنفسهم وقد يفرض عليهم موضوعات رمبا ال يؤهلهم مستوى نضجهم لتقبلها، 

  .رة اجلهود وهذا يؤدي إىل بعث
الشمولية املتكاملة هلذه ربية احلديثة إىل األخذ بالنظرة  ومن هنا اجتهت الت

  .)١٤(األسس يف وحدة عضوية متسقة
ن يف اكتساب املهارات النحوية ال تزال  إال أن مشكلة ضعف املتعلمي

ر  ر املادة النحوية ويف تيسي ُي بذلت يف تيسي قائمة على الرغم من اجلهود الت
ي  السبل التما : ًر بناء مناهجها، ويبقى السؤال قائما طرائق تدريسها، ويف تيسي

م  ًينبغي لنا أن نسلكها أو جيدر بنا أن نسلكها حتقيقا لألهداف املرسومة لتعلي
  القواعد النحوية يف عصمة اللسان والقلم من الغلط؟

  .هذا ما سنحاول تعرفه يف القسم الثاين من هذا البحث

  :رحة  حلول مقت- ًثانيا 

ن على  ومساعدة املتعلميم النحو  رحة لالرتقاء بواقع تعلي من احللول املقت
  :اكتساب مهاراته

َّي خلفها لنا أجدادنا القدامى،   اإلبقاء على املصطلحات النحوية الت- ١
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ا، وإن كل تيسي م النحو  ر لتعلي وما من لغة يف العامل إال هلا قواعدها ومصطلحا
البد أن يأخذ باحلسبان اإلبقاء على استخدام املصطلحات مادامت موحدة 

ربوية على نطاق الساحة العربية يف منأى عن  يف مناهجنا التوموحدة 
  .ي تؤدي إىل البلبلة وعدم االتفاق حوهلا االجتهادات الت

َّرح أن يركز يف   التدرج يف عملية اكتساب املهارات النحوية، وأقت- ٢ ُ
م األساسي، ويف مرحلة الرياض قبلها على  احللقة األوىل من مرحلة التعلي

ر الدخول يف املصطلحات النحوية كالتدريب  الب اللغوية من غياستخدام القو
ر  على التطابق يف استعمال كل من اسم اإلشارة واالسم املوصول والضمي

ر والتأنيث، والتدريب على إسناد  وحاالت اإلفراد والتثنية واجلمع ويف التذكي
نمو الفكري إخل، ومع ال...الفعل إىل الضمائر، والتدريب على مواقف االستفهام

ُم األساسي تقدم املصطلحات النحوية  للناشئة يف احللقة الثانية من مرحلة التعلي
والتطبيق عليها؛ ويف املرحلة الثانوية يكون مثة تعزيز للمهارات املكتسبة يف احللقة 

  .الثانية من مرحلة التعليم األساسي
رية،  و نث اإلكثار من حفظ النصوص يف املراحل األوىل شعرية كانت أ- ٣

ًى تكون هذه النصوص رصيدا لغويا للمتعلمي حت ن يف املرحلة التالية، وعلى قدر  ً
رات  ِّم اللسان ويؤثر يف صحة القلم بعد ذلك يف التعبي حفظ النصوص يستقي

الكتابية ويف ممارسة املناشط اللغوية، على أن تضبط الكتب كافة يف املراحل 
  . اللبس يف املراحل التاليةاألوىل بالشكل، وضبط ما خيشى منه

ز على املوضوعات  ركي  االبتعاد عن مواضع الشذوذ واالستثناء، والت- ٤
ِّي ختدم املتعلم يف حياته وتسد حاجاته، وتسهل له عملية  النحوية الوظيفية الت ُّ

م، ويستمع  ًالتفاعل االجتماعي حبيث يقرأ قراءة سليمة، ويكتب بأسلوب سلي
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  .ٍجه صحيح، فينقل رسالته بوضوح إىل اآلخرينفيفهم ويتحدث على و
ا عالية  ومن املوضوعات النحوية الوظيفية الت ُي تستعمل يف احلياة وتواترا

اإلفراد والتثنية واجلمع، االسم املوصول، أمساء اإلشارة، الضمائر، : يف االستخدام
رها،   كان وخبرها، اسم ر، اسم إن وخب الفعل والفاعل، نائب الفاعل، املبتدأ واخلب

ا بـ ، كسر مهزة إن وفتحها، املفعول به، املفعول املطلق، ))ما((اتصال إن وأخوا
رور باحلرف،  املفعول ألجله، املفعول فيه، احلال، التميي ز، العدد، املضاف إليه، ا

ى ومجع املذكر السامل عند اإلضافة، حذف ياء املنقوص، أدوات  حذف نون املثن
ر اجلازمة، أسلوب النفي،  ات الشرط اجلازمة، أدوات الشرط غياالستفهام، أدو

رد واملزيد، املصدر  أسلوب االختصاص، أسلوب النداء، أسلوب التعجب، ا
واالقتصار يف املوضوعات . املؤول، األمساء اخلمسة، التوابع، املمنوع من الصرف

ُالنحوية الفرعية على ما يستخدم يف احلياة واستبعاد ما ال ي رك ُ ستعمل، على أن يتُ
لم، ((ن فيما بعد، فنقتصر على البدل املطابق ومن حروف اجلزم على  للمتخصصي

ن   بي))أما((ن أخوات إن و  النافية للجنس بي))ال((، وذكر ))الم األمر، ال الناهية
ن فروع التوكيد الستعماهلا يف  ر بي ر اجلازمة، وتوكيد الضمي أدوات الشرط غي

  .إخل...احلياة
ي تشتمل عليها الكتب  ز يف التدريبات العالجية ويف التمرينات الت ركي  الت- ٥

ي تتسرب إىل أساليبهم  ن، وخاصة تلك الت على مكامن اخلطأ يف أساليب املتعلمي
الفصيحة من العامية مثل إسناد الفعل املعتل إىل الضمائر، األمر املعتل الوسط، إفراد 

ره، األفعال اخلمسة يف الرفع  اجلمع، تأنيث الفعل وتذكيى و الفعل أمام الفاعل املثن
ًز على االسم الصريح إفرادا  ركي والنصب واجلزم، إسناد الفعل إىل نون النسوة والت

ي تشتمل على  ًوتثنية ومجعا ويف حاالت الرفع والنصب واجلر وذلك يف املباحث الت
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رها، اسم كان  ر، اسم إن وخب باالسم الصريح مثل الفاعل، نائب الفاعل، املبتدأ واخل
رور باحلرف، املضاف إليه، املفعول به، احلال، النعت، البدل، التوكيد،  وخب رها، ا

  .)١٥(إخل...املعطوف، األمساء اخلمسة
ى أو مجع مذكر ساملا،  ًومن الواضح أن االسم الصريح يكون مفردا أو مثن

ً
أو مجع مؤنث ساملا أو مجع تكسي

ً
ًصوال أو اسم إشارة أو امسا من ًر أو امسا مو  ً

  .)١٥(األمساء اخلمسة
ر األخطاء لديهم يف االسم الصريح كما يف املفعول به ُ واملتعلمون تكث

ر إن واحلال والفاعل وذلك يف حالة اإلفراد  ر كان وخب ر املبتدأ أو خب والنعت وخب
ن يف الكلمات  لتسكير العامية يف الفصيحة، فالعامية متيل إىل ا ر بتأثي ومجع التكسي

ن، وهذا  وعدم تنوينها، وقد انتقل ذلك إىل الفصيحة يف استخدامات املتعلمي
  .ًز واملفعول ألجله واملفعول املطلق أيضا ر ينطبق على التميي التفسي

ى أو مجع اإلناث أو مجع  ر يقع يف التطابق مع املثن واخلطأ يف حبث الضمي
َّة ومجع اإلناث مرتفعة، ويفسر السبب يف الذكور ونسبة اخلطأ يف حال التثني ُ

ن بتسرب أحكام العامية إىل الفصيحة، ففي  ن احلالتي ارتفاع نسبة التواتر يف هاتي
َّالعامية انتفت حالة التثنية ومجع اإلناث وحلت حملها حالة مجع الذكور، ويف 

 رها من احلاالت، حبث األمساء اخلمسة تفوق نسبة اخلطأ يف حال النصب غي
ًر العامية أيضا، فاملتعلمون عندما يستخدمون األمساء  ُويفسر السبب بتأثي

ا يف حالة الرفع يف األعم األغلب على غرار ما هو  م يستخدمو اخلمسة فإ
  .َّمتبع يف العامية

ًي يكون فيها مرفوعا بثبوت النون يكون  واخلطأ يف الفعل املضارع يف احلالة الت
ُّي يكون فيها مبنيا التصاله بنون النسوة، ومرد ذلك إىل تأثي تًمرتفعا، ويف احلالة ال ر  ً
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العامية يف الفصيحة، ففي حال إسناد الفعل املضارع إىل واو اجلماعة أو ألف 
ن أو ياء املؤنثة املخاطبة ال يضع املتعلمون النون بعد الواو أو األلف أو الياء  االثني

سناد الفعل املضارع إىل نون النسوة حسبما هو مستخدم يف العامية، ويف حال إ
ا واو اجلماعة دون النون على غرار ما هو مستخدم يف العامية،  يضعون مكا

  .وكذلك األمر يف حالة الفعل املاضي لدى إسناده إىل نون النسوة
ًر فنادرا  ُي يكون فيها املاضي معتل اآلخر ويسند إىل الضمي أما يف احلالة الت

ًأصلها، وإمنا يوضع الفعل على حاله املستخدمة يف العامية أيضا، ُما ترد األلف إىل  ُ
  .ًر املتكلم يقول دعيت بدال من دعوت فالفعل دعا لدى إسناده إىل ضمي

ًي يكون فيها معتل اآلخر أو مبنيا  واخلطأ يف فعل األمر يف احلاالت الت
عامية رز يف اعتالل الوسط أساليب ال على حذف النون أو معتل الوسط، وتب

ًأيضا، ففي العامية نقول قوم وقول بدال من قم وقل ً.  
ًرات العامية أيضا استخدام الفعل يف حالة اإلفراد أمام الفاعل  ومن تأثي

ن يستخدمون الفعل يف حالة اجلمع مع الفاعل  ى أو اجلمع، إذ إن املتعلمي املثن
ى أو  الفاعل املثنى وال يستخدمون الفعل يف حالة اإلفراد أمام  اجلمع أو املثن

  .اجلمع، فيقولون قاموا الولدين وقاموا البنات وراحوا األوالد
ز على اكتساب املهارات النحوية، واملهارات ال تكتسب إال  ركي  الت- ٦

ًباملمارسة والتكرار وبصورة طبيعية، يف مواقف حياتية متنوعة وذلك بدال من التكرار 
ًاملتعلم القاعدة النحوية وأن يعيدها تكرارا اآليل الببغائي، إذ ال يكفي أن حيفظ  ُ

 يف ))ابن خلدون((ًآليا، بل البد أن ميارسها يف مواقف احلياة بصورة طبيعية، وكان 
أن ((ره، إذ يرى  تراثنا العريب قد أشار إىل أمهية التكرار يف تكوين امللكات وفق تعبي
ان للعبارة عن اللغات كلها ملكات شبيهة بالصفات، إذ هي ملكات يف اللس
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ا، وليس ذلك بالنظر إىل  ا وقصورها حبسب إمتام امللكة أو نقصا املعاين، وجود
راكيب، فإذا حصلت امللكة اخلاصة يف تركيب  املفردات وإمنا هو بالنظر إىل الت

ا عن املعاين املقصودة ومراعاة التآليف الت األلفاظ املفردة للتعبي ي يطبق الكالم  ر 
ٍحلال بلغ املتكلم حينئذ الغاية من إفادة مقصوده للسامع، وهذا هو على مقتضى ا

ًى البالغة، وامللكات ال حتصل إال بتكرار األفعال ألن الفعل يقع أوال وتعود منه  معن
ا صفة غي ًللذات صفة، مث تتكرر فتكون حاال، ومعن ر راسخة، مث يزيد  ى احلال أ

))ًالتكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة
)١٦(.  

ر إليه ابن خلدون يف اكتساب املهارة النحوية كان  ُوهذا املنحى الذي يشي
ن املعرفة واملهارة  َّ يف جامعة موسكو إذ إنه فرق بي))بلييايف((قد طبقه عمليا 

ُي متارس باستمرار  والعادة، ورأى أن الوصول إىل العادة يستلزم تكوين املهارة الت
  . ابن خلدون يف تكوين امللكة اللغويةفتتحول إىل عادة وهذا هو منهج

بيد أن اكتساب املهارة يستلزم إضافة إىل التكرار املستمر، توافر القدوة 
ن يف الوقت نفسه، وتوافر  ن والتعزيز والتوجيه ألداء املتعلمي احلسنة من املعلمي

  .البيئة اللغوية النقية والسليمة
م ويف التدريبات من  فاهيح امل ربوية يف توضي  استخدام التقنيات الت- ٧

رة وامللصقات الشجرية لالستعمال الصفي، والبطاقات املصغرة  َّالبطاقات املكب
رات اللغوية واحلواسيب إلجراء التدريبات  للتعلم الفردي، واستخدام املختب

  .العالجية والتمرينات البنيوية
ّ ضرورة استخدام مجيع معلمي املواد اللغة العربية امليسر- ٨ َ ة يف عمليات َ

ن على  التواصل اللغوي، واستبعاد العامية من املناشط اللغوية كافة، وحث املتعلمي
ٍضرورة استخدام العربية الفصيحة يف مناشطهم أسئلة وإجابات وتعقيبات  ٍ ً
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  .ومساءلتهم عن عدم االستخدام
رامج اإلذاعية والتلفزية  ُ احلؤول دون استخدام العامية يف مجيع الب- ٩

ًرامج أيضا، تعزيزا للمهارات املكتسبة يف  رها من الب هة لألطفال ويف غيَّاملوج ً
ن من الفتات وإعالنات يف  املدرسة، وتنقية البيئة اللغوية احمليطة باملتعلمي

الباحات والشوارع وعلى واجهات احملال التجارية من التلوث اللغوي، ذلك ألن 
اعد على اكتساب املهارات احلرص على الصحة اللغوية والسالمة فيها يس

  .اللغوية السليمة
رقية  ن للت َّن واملرشحي ِّن يف مسابقات انتقاء املدرسي  إخضاع املتسابقي- ١٠
ن إىل الوظائف بوجه عام،  ن على رأس عملهم، واملتقدمي ن القائمي ِّمن املعلمي

س ن باجلامعات الختبارات لغوية تقي واإلعالم بوجه خاص، والطالب امللتحقي
ّمدى متكنهم من أساسيات لغتهم، وهذا اإلجراء يدفع إىل االهتمام باللغة 
ا يف عملية التواصل اللغوي، إذ ال يكفي فقط اإلملام باللغة  وامتالك أساسيا
األجنبية واملعلوماتية، وإمنا جييء يف رأس األولويات امتالك أساسيات اللغة 

  .القومية
  

  مراجع البحث 

رمجة والنشر القاهرة   مطبعة جلنة التأليف والت-  الرد على النحاة - ي   ابن مضاء القرطب- ١
  .م١٩٤٧

  . املرجع السابق- ٢
 وزارة - راث القدمي   طبعة إحياء الت– مقدمة يف النحو -  خلف بن حيان األمحر البصري - ٣

  .٣٣م ص ١٩٦١ دمشق - الثقافة السورية 
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مع العلمي - حتقيق كوركيس عواد  -  التفاحة يف النحو -  أبو جعفر النحاس النحوي - ٤  ا
  .م١٩٦٦ بغداد - العراقي 

  .م١٩٥١ القاهرة - رمجة والنشر   جلنة التأليف والت-  إحياء النحو - م مصطفى   إبراهي- ٥
ربية  م مكتبة وزارة الت١٩٣٨ - ر قواعد اللغة العربية   تقرير جلنة تيسي-  وزارة املعارف املصرية - ٦

  ).٢١٦(حنو  - م، علوم عربية  والتعلي
ُي ألقيت يف مؤمتر مفتشي اللغة   االجتاهات احلديثة يف النحو العريب، جمموعة احملاضرات الت- ٧

  .م١٩٥٨ -  القاهرة -  مصر -  مطبعة دار املعارف - م ١٩٥٧العربية باملرحلة اإلعدادية 
امع اللغوية العلمية العربية - ٨ م اللغة  ير تعل  تيسي- م ١٩٧٦ سجل ندوة اجلزائر -  احتاد ا

  .م١٩٧٧العربية القاهرة 
  .م١٩٨٢ القاهرة -  دار املعارف -  جتديد النحو -  الدكتور شوقي ضيف - ٩
ربية   وزارة الت- م النحو   املذكرة عن الطريقة احلديثة يف تعلي- ن   الدكتور حممد كامل حسي- ١٠

  .م١٩٦٦م بالقاهرة  والتعلي
رية   املطبعة األمي- ية لتالميذ املدارس الثانوية  قواعد اللغة العرب- ي ناصيف وآخرون   حفن- ١١

  .م١٩٢٥بالقاهرة 
  . عدة طبعات-  دار املعارف يف مصر -  النحو الواضح - ن   علي اجلارم ومصطفى أمي- ١٢
م ١٩٩٤ جامعة دمشق -  يف طرائق تدريس اللغة العربية -  الدكتور حممود أمحد السيد - ١٣

ر للمؤلف   رسالة ماجستي)) تدريس قواعد اللغة العربيةن طرائق دراسة مقارنة بي((ً نقال عن –
  .م١٩٦٩ن مشس  نفسه جامعة عي

م   أسس اختيار موضوعات القواعد النحوية يف منهج تعلي-  الدكتور حممود أمحد السيد - ١٤
  .م١٩٧٢ القاهرة - ن مشس   رسالة دكتوراه جامعة عي- اللغة العربية باملرحلة اإلعدادية 

ر يف  م القواعد النحوية وأساليب التعبي  تطوير مناهج تعلي- د أمحد السيد  الدكتور حممو- ١٥
 تونس –ربية والثقافة والعلوم   املنظمة العربية للت- م العام يف الوطن العريب  مراحل التعلي

  .م١٩٨٧
  . الطبعة الرابعة- روت لبنان   بي- راث العريب   دار إحياء الت-  مقدمة ابن خلدون -  ابن خلدون - ١٦
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  ّدراسة وتحقيق حول فاء السببية

  ووجوه استعمالها
 ّسيد علي فالورجاني. د

- ١ -  
  :مقدمـة

ًر العاملة، دورا بارزا يف تبيي ّإن لألدوات سواء العاملة منها وغي ن املعىن ويف  ً
ّإعراب اجلمل، وربط كل باألخرى النعقاد كالم كامل مفيد ملعىن يصح  ٍّ

ا تدل على معىن يف غيّالسكوت عليه؛ فاحلروف وإن حدد ّت بأ الرضي، (رها  ّ
َوجيب أن ينضم إىل أحد قسيميها أو كليهما فهي ) ٢٨ ص١شرح الكافية، ج ْ ِ َ ّ

ا املعاين املختلفة ويف ربط بعضها  َال تقل أمهية منهما؛ فإن اجلمل يف إفاد ّ ّ ّ
َّببعض حباجة ماسة إىل احلروف، ولوالها الختل معناها؛ لذلك جيب التدقيق  يف ّ

معانيها ومواضع استعماهلا، وفيما تزيد إىل الكالم من معىن وتكسوه من 
ا يستغين الكاتب أو  ّومن أهم حروف املعاين حروف العطف، الت. أسلوب ي 

ّاملتكلم عن تكرار العامل، إذا كان العطف من نوع عطف املفرد على املفرد، 
ا ترتبط اجلمل إذا كان العطف من نوع عطف اجلملة  ّومن أهم . على اجلملةو

ّحروف العطف تداوال يف الكتابة واخلطابة هي الواو والفاء ومث وحىت الت ّ ّي تشرك  ً
  ).٤١٥، ص٢األمشوين، ج(ًن التابع واملتبوع لفظا ومعىن  بي

ّوملا كانت الفاء من بينها تستخدم يف الكالم ألغراض هامة حتتاج إىل  ّ
ُزمت على عرض هذا البحث  عتإمعان النظر فيها وكشف النقاب عنها، ا
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ّعسى أن ينجلي به بعض اجلوانب الغامضة من هذه الكلمة األحادية
ي   الت)∗(

ّتعطي الكالم وجوها من املعىن؛ فنبدأ بالكالم على أقسام الفاء، مث نتفحص عن  ّ ً
ن هذه األقسام، والدور الذي توفيه يف إفادة بعض األساليب   بي))ّفاء السببية((

ّالنحوية ك   :ما يليْ
  :وجـوه الفـاء

  ):٦٥ّاإلربلي، ص(ّذكر النحويون للفاء ثالثة وجوه 
ًالعاطفة مفردا على مفرد؛ . أ: ن أن تكون عاطفة؛ وهي على قسمي: ّاألول

  :وتفيد
جاء زيد : راك املعطوف عليه واملعطوف يف اإلعراب واحلكم؛ حنو  اشت-١

ّفعمرو؛ فإن الفاء تدل على أن  يء ويف   مشت))عمرو(( و))زيد((ّّ ركان يف حكم ا
  .ّإعراب الرفع على الفاعلية

رتيب؛ أي وقوع احلكم املنسوب إىل املعطوف بعد احلكم املنسوب   الت-٢
  :ن إىل املعطوف عليه؛ وهو على قسمي

رتيب يف مالبسة   إذا دخلت الفاء على األمساء اجلامدة فالت.أ  
ّل املذكور آنفا تدل الفاء على املعطوف ملدلول عامل املعطوف عليه ففي املثا ً

  .ن، وقع بعد جميء زيد ن املتعاطفي رك بي ّأن جميء عمرو، وهو احلكم املشت
رتيب يف  إذا دخلت على الصفات املتتالية واملوصوف واحد فالت. ب

ّفالفاء تدل على أن . جاء زيد اآلكل فالنائم: ّحتقق مصادر تلك الصفات؛ حنو ّ
 واملوصوف وإذا دخلت على الصفات املتتالية. كلّالنوم حتقق لزيد بعد األ

                                                            
   

َّ، وتذكر على نية )كلمة(َّ تؤنث على نية -  ومثلها بقية حروف املعجم - الفاء ) [∗(
اسم وفعل : ّأي مكونة من حرف واحد؛ ألن الكلمة:  ومعىن كلمة أحادية)حرف(

لة/ وحرف   .]ا
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ا كما يف اجلوامد  خمتلف فالت رضي الدين (ّرتيب يف تعلق مدلول العامل ملوصوفا
ن الصفات من التفاوت؛  ّ؛ وفيها إما بيان ملا بي)٢٠٧ ص٤شرح الكافية، ج

: حنون املوصوفات من التفاوت؛  ّ وإما بيان ملا بي))خذ األكمل فاألفضل((: حنو
، ١ابن هشام األنصاري، مغين اللبيب الباب [ّن فاملقصرين  ّرحم اهللا احمللقي((

  .))]٢١٦حرف الفاء ص 
ّ التعقيب، وهو يف كل شيء حبسبه؛ فتارة يعين ذلك مالبسة املعطوف - ٣

إذا ) جاء زيد فعمرو(ّحلكم املعطوف عليه بدون مهلة وتراخ؛ حنو املثال املتقدم 
وتارة يعين مالبسته بدون تراخ . جميء زيد بال تراخ ومهلةوقع جميء عمرو بعد 

ّعما يتطلبه وقوع حكم املعطوف عليه من املهلة؛ حنو  ))دخلت البصرة فبغداد((: ّ
  ).٢١٦ابن هشام، املرجع نفسه، ص (ن البلدين  ُِإذا مل تقم يف البصرة وال بي

  :العاطفة مجلة على مجلة وتفيد. ب
ملعطوف عليها واجلملة املعطوفة يف املوقع ن اجلملة ا  التشريك بي-١

ًاإلعرايب دون احلكم واإلسناد؛ ألن اجلملة ال تقع حمكوما عليها وال مسندا  ً ّ
ابن هشام األنصاري، املرجع نفسه، الباب (ن ّ ر النحويي إليها يف رأي أكث

  ).٥٥٩الثاين، ص
فرد؛ ّرتيب، وهو إما ترتيب معنوي كما يف عطف املفرد على امل  الت-٢
ّتوضأت فصليت((: حنو ّ، وإما ترتيب ذكري؛ وهذا يف عطف مفصل على ))ّ ّ

ّفـقد سألوا موسى أكبـر من ذلك فـقالوا أرنا الل: قوله تعاىل: جممل؛ حنو ُ َُ َ ََِ َْ َْ ََ َِ ِ
َ َ ْ َ َُ َ  َهْ

ًَجهرة ْ َ]  ١٥٣، ٤النساء؛.[  
ّ التعقيب؛ وهو يف كل شيء حبسبه؛ فتارة يعين ذلك وقوع مضمون - ٣
ة املعطوفة بعد مضمون اجلملة املعطوف عليها بدون مهلة وتراخ كما يف اجلمل
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ٍفـراغ إىل أهله فجاء بعجل مسني : عطف املفرد على املفرد؛ حنو قوله تعاىل ِ ِ َِ ٍ ْ ِ َ َ َِ ْ َ َ ِ َ َ  
ْفـقربه إليهم ِ َْ ِ َََُّ َ...]  ّفإن الفاء يف قربه تفيد وقوع ]. ٢٧ - ٢٦، ٥١الذاريات؛ ّ

ي وقوع  وتارة يعن. ))جاء بعجل((عقب وقوع مضمون مجلة  ))ّقربه((مضمون مجلة 
ّمضمون مجلة املعطوف بدون تراخ عما يتطلبه وقوع مضمون اجلملة املعطوفة من  ّ

ِتزوج فالن فـولد له((: املهلة؛ حنو
ُ َ ّ إذا مل يكن بينهما إال مدة احلمل))ّ ابن هشام . (ّ

  ).٢١٤ّاألنصاري، املرجع نفسه، الباب األول، ص 
ي تدخل على  أن تكون رابطة للجواب؛ وهي الت) من أوجه الفاء: (ينالثا

ّجواب ميتنع جعله شرطا، وهو اجلملة االمسية والفعلية الت ي فعلها جامد أو إنشاء أو  ً
ًماض لفظا ومعىن، أو ماض مقرون بقد، أو مضارع مقرون حبرف استقبال أو 

َوإن ميسسك :  تعاىل؛ حنو قوله)٢٤٩ ص٢األزهري، خالد، ج(حبرف له الصدر  ْ َ َْ َِ
ٌخبري فـهو على كل شيء قدير ُ َ ٍَ

ْ َ ِّ ُ ََ َْ ُ ٍ َ ِ]  ر املبتدأ  ًوتدخل أيضا على خب]. ١٧: ٦األنعام؛
ّره مسبب عما يف صلته من السبب، وعلى خب ًالذي يكون موصوال وخب ر ما يشابه  ّ

بن مالك، ا(و) ٣٤٨، ص٢ّالصبان، ج(ّاملوصول بصوره املذكورة يف املراجع النحوية 
ِواللذان: ؛ حنو قوله تعاىل)٣١٢ ص١شرح التسهيل، ج َ َّ ا منكم َ ْ يأتيا ُ ِ َِِ َ َْ

َُفآذومها ُ َ...]  ١٦: ٤النساء؛.[  
أن تكون زائدة؛ وهو خمتلف فيه، فسيبويه ال يثبته، ) من أوجه الفاء: (الثالث

ّزه مطلقا، وقيد الفراء اجلواز بكون اخلب واألخفش جيي ّ َهذا  :ا؛ حنو ًيًر أمرا أو  ً َ
ٌفـليذوقوه محيم وغساق َّ َ َ ٌ َِ ُ ُ َُ َْ]  ر،  خب ))فليذوقوه((؛ فعلى رأيه يكون ]٥٧:٣٨ص؛
رضة   معت))فليذوقوه((ًرا ومجلة   خب))محيم((رون  واملانعون يعتب. ر والفاء زائدة على اخلب

  ).٢٢٠ابن هشام األنصاري املرجع نفسه، ص(بينهما 
ّه الفاء مستخرجة من طيات كتب النحو حان وبعد هذا املوجز حول وجو
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ر تلك  ن هذه الوجوه وننظر، أهي وجه غي ّالوقت ألن نبحث عن فاء السببية بي
  :الوجوه أم داخلة يف أحدها؛ وإليك اآلن تفصيل البحث

ّوجه عام ووجه خاص؛ ففي وجهها : ّلفاء السببية وجهان من االستعمال ّ
ّي يستدل على أن م ّالعام هي الت ذا املعىن تشمل ّ ّا بعدها مسبب عما قبلها؛ و ّ

ّالعاطفة مجلة على مجلة تكون اجلملة املعطوفة مسببة عن اجلملة املعطوف عليها، 
ّوتشمل أيضا فاء الرابطة، وبوجه عام كل فاء ضمنت معىن السببية ّ ّ ّ ويف وجهها . ً
ب من األمر ّاخلاص هي اليت تدخل على الفعل املضارع الواقع يف جواب نفي أو طل

 ١الفاكهي، ج(، و)٥٤٦، ص٢األمشوين، ج(ّوالنهي والتمين والعرض والتحضيض 
ّفنبدأ أوال بالبحث حول فاء السببية يف استعماهلا العام، مث يأيت ). ١٦٧ - ١٦٢ص ّ ّ ً ّ

  :ّالبحث عنها يف استعماهلا اخلاص إن شاء اهللا تعاىل
ّحكم فاء السببية في استعمالها العام. أ ّنفا أن معىن السببية  أشرنا آ:ّ ّ ً

ّيوجد ضمن استعماهلا يف العطف ويف جواب الشرط؛ أما داللتها على السببية  ّ
السيوطي، (ّيف جواب الشرط فقد استقصى النحاة البحث عنه، وشرحوه وبينوه 

ابن مالك، شرح (، و)٥٨٧ ص٣األمشوين، ج(و) ١٩٢ّالبهجة املرضية، ص
ّعلى السببية ضمن استعماهلا يف ّوأما داللتها ). ٣١٢، ص١التسهيل، ج

  .ّالعطف فهي أمر يبدو أنه حباجة إىل البحث والتفصيل
ّوالكاتب حياول بعون اهللا تعاىل أن يكشف النقاب عن بعض أساليب حنوية 
ًتفيدها فاء السببية العاطفة مجلة على مجلة؛ وأما الفاء العاطفة مفردا على مفرد  ّ ّ

ا تفيد السببية؛ بل على العكس رتيب والتعقيب، ومل فهي تفيد الت ّ يذكر النحاة أ ّ
ا ال تفيد  ّقيدوا العاطفة املفيدة للسببية بعطف اجلملة على اجلملة مما يدل على أ ّ ّ ّ ّ

ّالسببية إال إذا عطفت مجلة على مجلة  ، ٣ابن مالك، شرح التسهيل، ج(ّ
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ّوهو كذلك؛ ومما يقرب ق). ٦٧، ص٤الرضي، شرح الكافية، ج(و) ٢١٠ص وهلم ّ
ّإىل الصحة أن العامل يف املعطوف عليه هو العامل يف املعطوف، وقد أغىن حرف  ّ
ًالعطف عن تكراره، وال جيوز أن يكون العامل الواحد تارة سببا؛ وهذا عند دخوله 
ًَّعلى املعطوف عليه، وتارة مسببا، وذلك عند دخوله على املعطوف؛ ولذلك ال 

ّ إال جميء الثاين ))جاء زيد فعمرو((ولك ُيفهم السامع يف عرف التخاطب من ق
ّر، وال يفهم منه سببية جميء زيد لعمرو؛ أما إذا كرر  ّبعد األول بال تراخ وتأخي ّ ُ

جاء زيد ((: ّاملتكلم العامل وساق الكالم مساق عطف اجلملة على اجلملة، وقال
ّ فإن السامع يفهم منه سببية جميء األول للثاين؛ وكذلك ))فجاء عمرو ّ حتتمل الفاء ّ

ّمعىن السببية إذا عطفت وصفا على وصف يكون مسببا عن الوصف األول؛ حنو  ًّ ًّ
دية فـناظرة مب يـرجع المرسلون: قوله تعاىل َوإين مرسلة إليهم  ُ ََ ُْ ْ ُْ َْ ِ َِ َُِ ٌَ

ِ ََ ٍ َِّ َِ ِ َْ ِ ٌِ ِّ]  ٣٥النمل؛ :
اء اليت  بالف- ّ ومها وصفان مشتقان -  ))مرسلة(( على ))ناظرة((؛ فقد عطف ]٢٧

  .ّتفيد سببية وصف اإلرسال املعطوف عليه لوصف النظر املعطوف
ًفتبني بذلك أن الفاء العاطفة مجلة على مجلة أو وصفا على وصف أحيانا  ً ّ ّ
ّتفيد معىن السببية، وهذا كل ما ذكره النحاة حول فاء العاطفة مجلة على  ّ

ّرين إىل معىن السببية فيها، دون أن يفصلوا  مجلة، مشي القول فيما يؤول إليه ّ
ّاجلملتان اللتان يتوسطهما الفاء العاطفة السببية؛ وهذا هو األمر الذي نريد  ّ

  :تفصيله وكشف اللثام عنه يف السطور التالية
ّي تفيدها فاء العاطفة السببية حسب توسطها بي ّاألساليب النحوية الت ن  ّ

  :أنواع اجلمل
ن  ّن املبدوتي ّريتي ن اخلب ن اجلملتي  إذا وقعت الفاء العاطفة السببية بي- ١

ّ الشرطية؛ ))ْإن((ًباملضارع وكان ما قبلها سببا ملا بعدها فهي ترادف وتفيد معىن 
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: زلة اجلزاء؛ حنو زلة الشرط واجلملة الواقعة بعدها مبن ّواجلملة املقدمة عليها مبن
زيد يغضب إن يقم ((: ّ فإن هذا الكالم مساو لقولك))يقوم زيد فيغضب عمرو((

َسنـقرؤك ف: ؛ ومنه قوله تعاىل))عمرو َ ُِ ْ َ تنسىَالَُ َ]  ّفإن هذا ] ٦: ٨٧األعلى؛
إذا (( أو ))إن نقرئك فال تنسى((: الكالم مساو من جهة أصل املعىن لقولك

ّ؛ فإن إقراء اهللا سبحانه سبب لعدم عروض النسيان على النيب ))أقرأناك فال تنسى ّ
ا مبنر اجلملة  ؛ وعلى هذا تصي زلة كالم  املعطوف عليها بالفاء واملعطوفة 

ُواحد يغين وجود الرابط يف إحداها عن وجود الرابط يف األخرى، إذا وقعتا موقع 
َالذي إن يطر ((: ر أو حال؛ حنو ما حيتاج إىل الرابط من صلة أو صفة أو خب

صول ر الو ّ فإن اجلملة املعطوف عليها مشتملة على ضمي))يغضب زيد الذباب
ّر يف اجلملة املعطوفة؛ ألن فاء السببية جعلت اجلملتي ومغنية عن لزوم الضمي ن  ّ

، ولو كان بدل ))الذي إن يطر يغضب زيد الذباب((: زلة كالم واحد، ومبثابة مبن
رتبط باملوصول؛ وكذلك  ر لت ن حباجة إىل الضمي ّالفاء الواو لكانت كل من اجلملتي

، ٣ابن مالك، التسهيل، ج. (ا حيتاج إىل العائدّاألمر بالنسبة إىل ما ذكر مم
  ).٤١٦، ص٤الرضي، شرح الكافية، ج(و) ٢١٢ص

ن وكان  ّن املاضويتي ّريتي ن اخلب ن اجلملتي ّ إذا وقعت الفاء العاطفة السببية بي- ٢
ّما قبلها أيضا سببا ملا بعدها كما يف األسلوب األول، فهي ترادف وتفيد معىن  ً ً

ملا((
ّ

ّ؛ فإن ))اجتهد سعيد يف دروسه فنجح يف االمتحان((: ّة الظرفية؛ حنوّ الشرطي))
ملا اجتهد سعيد يف دروسه جنح يف االمتحان((: هذا الكالم مساو لقولك

ّ
(( ،

ْوأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم..: ومنه قوله تعاىل ُ َّ ً ِْ ِ
َ ََ َ ََّ َ َ

ِ ِ ِِ َ ْ ََ ً َ
ِ َّ َ َ َ... 

ّفإن هذا الكالم من جهة أصل املعىن دون النظر إىل الوجوه ] ٢٢: ٢البقرة؛ [
ًملا أنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا ((ّالبالغية مساو لقولك  ّ

  .))لكم
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رة يف الكالم املعجز ويف الكالم الفصيح؛ منه  هذا األسلوب يوجد بكثو
، ٥: ١٥؛ ، والكهف٦٧؛ ١١، وهود؛ ٣٧: ٢البقرة؛ : (ًأيضا قوله تعاىل يف

  ).رها  وغي٢٥: ٣٨، وص؛ ١٥: ٢٨والقصص؛ 
ّرية  ن باخلب ن املختلفتي ن اجلملتي ّ إذا وقعت الفاء العاطفة السببية بي- ٣

ًواإلنشائية، وكان ما قبلها مجلة خربية وما بعدها مجلة إنشائية، وكان ما قبلها سببا  ّ ّّ
ّويني من جهة ن النح ّلتحقق مضمون ما بعدها؛ فهذه الفاء موضع خالف بي

ر خمتلف فيها من جهة املعىن؛ فالذين يقولون جبواز  االستعمال، وإن كانت غي
ّرية  ن من جهة اخلب ّرطون احتاد املتعاطفي ر ال يشت عطف اإلنشاء على اخلب

ُواإلنشائية، فقياس قوهلم جواز اعتبار الفاء عاطفة؛ فالبأس بأن يقال يف مثل ّ :
ًإن زيدا فاضل فأكرمه[ ًإن فاء السببية يف مثل هذا األسلوب أيضا عاطفة ((] ّ ّ ّ

ّرية  ّ اإلنشائية على اجلملة اخلب))أكرمه((ن، فقد عطفت مجلة  ن السابقي كاألسلوبي
ًإن زيدا فاضل(( َ عطف اخلب))ّ ْ ُوأما الذين ال جيي. ّرية على اإلنشائية َ زون عطف  ّ

عندهم؛ يقول ابن هشام ر فاعتبار الفاء عاطفة موضع إشكال  اإلنشاء على اخلب
اية البحث عن الفاء الزائدة  ، حرف الفاء، ١مغين اللبيب، الباب (يف 

خرجت فإذا األسد، زائدة الزمة عند الفارسي : [الفاء يف حنو((): ٢٢١ص
ّرمان وأيب الفتح، وللسببية احملضة كفاء اجلواب عند أيب إسحاق،   مبوعاطفة عند

ََإنا أعطيـناك الكوثـر مثل ] ّ السببية احملضةأي[وجيب عندي أن حيمل على ذلك  ْ َ ْ َ ََْ ْ َ َِّ

َْفصل لربك واْحنر َ َ َِّ
ِ ِّ َ َ]  ؛ إذ ال ]ّي فإين أكرمك إيتن: [، وحنو]٢و ١: ١٠٨الكوثر؛

ر وال العكس، وال حيسن إسقاطها ليسهل دعوى  يعطف اإلنشاء على اخلب
ا ّإن اعتبار الفاء : ث قالّفتالحظون أن ابن هشام انتبه إىل املشكلة؛ حي.))زياد

ر على اإلنشاء، واعتبارها زائدة  ُعاطفة يف اآلية يوقعنا يف مشكلة عطف اخلب
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ر حسن يف مثل هذه املواضع، فيجب يف  ُيستلزم دعوى حسن إسقاطها، وهو غي
رحه من محل الفاء  ولكن هل فيما اقت. ّزعمه أن حتمل الفاء على السببية احملضة

ّراحه ال حيل املشكلة؛ ألنا  ّاحلقيقة أن اقت. ّ حل هلذه املشكلة؟ّعلى السببية احملضة ّ
ّال نشك يف أن الفاء يف مثل هذا األسلوب للسببية، إمنا املشكلة يف وجه  ّ ّ ّ
استعماهلا؛ وال ختلو الفاء على ما ذكره هو نفسه من أحد األوجه الثالثة، وهي 

ا للعطف ولربط اجلواب بالشرط أو بشبه الشرط ابن هشام املرجع نفسه، . (كو
ّ؛ فقد رد أن تكون الفاء يف مثل اآلية املذكورة عاطفة كما رد )٢١٩ - ٢١٣ص  ّ

أن تكون زائدة، فبقي أن تكون رابطة؛ فهل جيوز أن تكون رابطة يف مثل هذا 
ا  ّاألسلوب؟؛ نقول يف اجلواب نعم، وبكل تأكيد، وال مانع من محل الفاء على أ

ّزلة الشرط أو دالة على الشرط  ل مجلة السبب قبلها منََُّرابطة؛ على أن تـنـز
زلة الشرط أو الشرط  ّزل من ّاحملذوف، واجلملة اإلنشائية بعدها جواب لذلك املن

َإنا أعطيـناك الكوثـر فصل لربك: احملذوف؛ فقوله تعاىل َِّْ َ
ِ ِّ ََ َ َ ْ َ ْ َ َْ َ َِّ...]  ١٠٨الكوثر؛ :

ّنا قد أعطيناك الكوثر فصل لربك؛ إن ك((، من حيث األسلوب يف تأويل ]٢و ١ ّ ّ
ّويقوي هذا التأويل وأن  الفاء يف مثل هذه املواضع رابطة ما قد أشار إليه ّ

َإن أرضي واسعة فإياي ذيل اآلية ) ٢١٠، ص٣ّالكشاف، ج(الزخمشري  َِّ َِ ٌ َ ِ َ ِ َْ َّ
ِفاعبدون ُ ُْ َ]  ما معىن الفاء يف: فإن قلت((: ؛ يقول]٥٦: ٢٩العنكبوت؛ 
ّإن : ّالفاء جواب شرط حمذوف؛ ألن املعىن:  وتقدمي املفعول؟ قلتفاعبدون

ّعوض ّرها، مث  ُِْأرضي واسعة، فإن مل ختلصوا العبادة يل يف أرض فأخلصوها يف غي
؛ ولو )) واإلخالصمن حذفه تقدمي املفعول مع إفادة تقدميه معىن االختصاص
ّكان ابن هشام قد الحظ كالم الزخمشري هذا لصرح بأن  ِّفصل الفاء يف اآلية ّ َ َ

َلربك َِّ
ِ...هي فاء الرابطة ومل يسمها فاء السببية احملضة ّ ّ.  
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ّرية  ن باخلب ن املختلفتي ن اجلملتي ّ إذا وقعت الفاء العاطفة السببية بي-٤
ّواإلنشائية، وكان ما قبلها مجلة إنشائية وما بعدها مجلة خب  عكس -ّرية  ّ

ّها سببا لتحقق مضمون ما قبلها؛ وبعبارة األسلوب السابق ، وكان ما بعد ً
ما يف هذا األسلوب مثل  أخرى تبادلت اجلملتان يف األسلوب السابق مكا

ّأكرم زيدا فإنه فاضل((: قولك   . فما معىن هذا الفاء وما هو حكمها؟))ً
ّأما معناها فهو بقرينة تبادل مكان السبب واملسبب عكس معناها يف  ّ

ّا تفيد سببية مدخوهلا ملا قبلها ولذلك يقول الرضي ّاألسلوب السابق، أي إ
ّرا ما تكون فاء السببية مبعىن الم  وكثي((): ٤١٢، ص٤شرح الكافية، ج( ً

ًالسببية، وذلك إذا كان ما بعدها سببا ملا قبلها ّ...((.  
  :ّأما حكمها فهو أمر حيتاج إىل شيء من البحث والتفصيل كما يلي

ر على اإلنشاء عكس احلالة السابقة فالفاء هذه  إذا قلنا جبواز عطف اخلب
ّرية على مجلة إنشائية، وهي كما ذكرنا تفيد  ر عاطفة، عطفت مجلة خب ُتعتب ّ

ّسببية ما بعدها ملا قبلها؛ وهلذا تسمى فاء التعليلية؛ فالسببية واملسببية معىن  َّّ ّ
ُفاء تفيد ربط ن، وال ن املتعاطفتي ُيستفاد من سياق الكالم ومن مضمون اجلملتي

ر على اإلنشاء فال  وإذا مل نقل جبواز عطف اخلب. ن باألخرى ّكل من اجلملتي
إذا قلنا جبواز جميء الفاء يف (ّختلو من أن تكون رابطة أو زائدة أو استئنافية 

 حرف الفاء، ١ابن هشام، مغين اللبيب، الباب [موضع االستئناف 
ا رابطة فأمر ممتنع الب]٢٢٢ص ّتة؛ ألن فاء الرابطة تربط ما هو جواب أو ّ؛ أما كو

ّجزاء للشرط أو ما يشابه الشرط بالشرط، واألمر يف هذا األسلوب معكوس؛ ألن 
ّفبقي أن تكون إما استئنافية . زلة الشرط ََُّما بعد الفاء منـزل من ً ال استئنافا حنويا - ّ

ّبل استئنافا بيانيا؛ ألن هذا املوضع من مواضع شبه كمال  التفتازاين، (ّاالتصال ً
ّ جواب عن سؤال مقدر؛ ّ؛ ألن ما بعد الفاء يف احلقيقة)١٠٢خمتصر املعاين، ص



  
٧٦٧  فالورجاينعلي سيد .  د- دراسة وحتقيق حول فاء السببية 

 جواب عن سؤال هو ))ًأكرم زيدا فإنه فاضل(( يف قولك ))ّفإنه فاضل((فجملة 
ّ وإما زائدة للتأكيد؛ ألن - ))ًملاذا أكرم زيدا(( ّأكرم زيدا فإنه فاضل((قولك ّ ً(( 

ّأكرم زيدا إنه فاضل((إفادة معىن التعليل قولك يساوي من جهة  ًأكرم زيدا ((، و))ً
ابن هشام (ز النحاة  ّ ألن سياق الكالم سياق التعليل؛ ولذلك جيي))ّألنه فاضل

بالكسر والفتح يف (( ))ّأن((قراءة ) ٢٧٥، ص١األنصاري، أوضح املسالك، ج
ْوصل عليهم...: موضع التعليل؛ منه قوله تعاىل ِ ََْ ِّ َ َُّْ إن صالتك سكن هلمَ ٌ ََ َ ََ َ َّ ِ.. 

ا ((: ُوميكن أن يقال]. ١٠٣:٩التوبة؛ [ ّإن ما بعد الفاء على تقدير كو
زلة شرط حمذوف اجلواب، وما قبلها قرينة على اجلواب  ّاستئنافية أو زائدة مبن

ّاحملذوف على قول البصريني؛ أو هو نفسه اجلواب على قول الكوفيني؛ حنو  ّ
ْوال يـزالون يـقاتلونكم حىت يـردوكم عن دينكم إن استطاعوا: قوله تعاىل ُ ََ َُ ْ ِ ِ ْ ْ ُْ ُِ ِِ ُ ََُُّ َ ُ َََّ َ َ َ ُ َ َ 

األزهري خالد، (أي إن استطاعوا فال يزالون يقاتلونكم، ] ٢١٧:٢البقرة؛ [
، وهذا )٧٠٤، وابن الناظم، ص١٧٥، ص ١ري ج ، والعكب٢٥٣، ص ٢ج

وهذه الفاء ((: بقوله) ٤١٢، ص ٤شرح الكافية، ج(وجه أشار إليه الرضي 
ّيف أكرم زيدا فإنه فاضل[ ّتدخل على ما هو شرط يف املعىن؛ كما أن األوىل ] ً
: ّدخلت على ما هو جزاء يف املعىن، وذلك أنك تقول] زيد فاضل فأكرمه[
  .))ّأكرمه فإنه فاضل((:  وتعكس وتقول))زيد فاضل فأكرمه((
ّحكم فاء السببية في إطالقها الخاص. ب ّ:  

ّاء السببية يف إطالقها اخلاص هي الفاء الداخلة على املضارع املنصوب يف ف ّ
ي واستفهام وعرض وحتضيض ومتن  ّجواب نفي أو طلب بأنواعه، من أمر و

وهذه الفاء من جهة املعىن ). ٢٢٩، ص٣ابن مالك، شرح التسهيل، ج(ورجاء 
ا سببية، ومن جهة االستعمال موضع خالف بي ّال شك أ ّ فمنهم : نّ نحويين ال ّ

جواهر األدب، (ّرها الفاء العاطفة مجلة على مجلة؛ يقول اإلربلي  من اعتب
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ّوهي العاطفة مجلة تقديرا على مجلة حتقيقا، فتقدر الكالم ... ((): ٦٥ص ً قم [ً
 وإن أصاب يف - ، فهو ))]ّإن يكن منك قيام فإكرام مين: [بقولك] فأكرمك

ل؛ بل يصدق عليه فاء الرابطة، وكان ينبغي أن ّهذا الرأي فتأويله ال يناسب املؤو
يكون منك (( أو ))ّليكن منك قيام فليكن مين إكرام((: ّيؤول املثال املذكور بقولك

ر ما بعد  ّ، كي يتحقق عطف اجلملة على اجلملة، ويصي))ّقيام فإكرام مين لك
ّالفاء مجلة، ومن مث صاحلا ألن يكون معطوفا على اجلملة املتومهة  ً ً ّمما قبلها َ

ًرها الفاء العاطفة مفردا على مفرد، وهذا هو ما  ومنهم من اعتب. حسب رأيه
عند البحث عن قول ) ٤٨٩، ص ١ج (-  ٦ - ُيستفاد من كالم سيبويه؛ يقول 

ّمل ترد أن تدخل األول فيما دخل فيه األول، : ))ّي فتحدثين ال تأتين((: القائل ّ
ّكنك ملا حولت املعىن عن ذلك حتول إىل  ل))ّي وال حتدثين ال تأتين((: فتقول ّ ّ ّ

، ٣ج(؛ ويأيت األمشوين ))ليس منك إتيان فحديث((: ّاالسم، كأنك قلت
ّمبثل هذا التأويل للمثال مما يفهم تأييده له، ويبعد الرضي ) ٥٦٥ص ُ املصدر (ّ

ّألن فاء السببية إن عطفت وهو قليل ... ((: هذا الوجه بقوله) ٦٨نفسه، ص ّ
؛ ))ر فيغضب زيد الذباب الذي يطي((: عطف اجلملة على اجلملة؛ حنوّفهي إمنا ت

ّ أي اختصاص فاء العاطفة إذا كانت سببية بعطف اجلملة - ّولعل سبب ذلك 
 من ٤ص(ً ما سبق يف البحث عن الفاء العاطفة مفردا على مفرد - على اجلملة 
وف عليه على ّمن أن يف عطف املفرد على املفرد تكرار عامل املعط) هذا املقال

ّاملعطوف، مث حذفه وإقامة حرف العطف مقامه، والعامل الواحد ال ميكن أن 
ًيكون يف آن واحد سببا ومسببا ر ما قبل  رها فاء الرابطة، واعتب ومنهم من اعتب. ًّ

ّزلة مجلة شرطية، وما بعد الفاء وهو املضارع املنصوب مؤول باملصدر  الفاء مبن ّ
إن تزرين فإكرام لك (( يف تأويل ))زرين فأكرمك((: لكر؛ فقو مبتدأ حمذوف اخلب
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ّولعل هذا الوجه أقرب إىل الصحة من القولي) الرضي، املصدر نفسه ())ّمين ن  ّ
النفي والطلب (ّن؛ ألن الفعل املضارع بدون الفاء بعد األشياء السبعة  السابقي
ّإذا كانت سببا لتحقق املضارع جيزم على قيام هذه األ) بأقسامه شياء مقام ً

الشرط، أو على تضمينها معىن الشرط أو على إضمار شرط مستنبط من األشياء 
 يساوي ))زرين فأكرمك((: ؛ فقولك)٥٦٨األمشوين، املرجع نفسه، ص(السبعة 

ّركان يف إفادة ترتب اإلكرام   فاألسلوبان يشت))ْزرين أكرمك((: يف أصل معناه قولك
ُ التعقب الذي يستفاد من الفاء يف األسلوب على الزيارة، وخيتلفان يف وجود معىن ّ

ّاألول دون الثاين؛ فهو أسلوب أوكد وأبلغ لتحقيق معىن الرتتب من األسلوب  ّ
  .الثاين

   :خاتمـة البحث
  :ّحول فاء الفصيحة وصلتها بفاء السببية

ّالبحث عنها وإن كان يتطلب مقاال على حدة فإنا نلمح إليه يف هذا  ً ّ
ذا البحث وندع تفصيله لفرصة أخرىاملقال مبا له من    :صلة وثيقة 

ّففاء الفصيحة يف مصطلح البالغيني والنحاة هي الفاء اليت تنبئ عن 
ّالعاملي الصمدية ضمن جمموعة جامع املقدمات، ج(حمذوف  ؛ )٦٠٠، ص٢ّ

ّوهذا احملذوف أحيانا يكون شرطا، وأحيانا مجلة معطوفا عليها؛ وإمنا تسمى  ُ ّ ً ً ًً
ًا تفصح أي تعرب عن ذلك احملذوف شرطا كان أو معطوفا ّفصيحة أل ً ُ ُ

ا ال ترد إال من فصيح لعدم معرفة غي ّعليها، أو أل الدسوقي، (ره مبواردها  ّ
  ).١٤٠، ص١ّحممد بن عرفة، ج

ّوإذا تأملنا األمثلة اليت أوردها علماء البالغة والبيان هلذه الفاء وجدناها ال 
ّسببية؛ فقد ذكروا من أمثلتها مما هو ينبئ عن مجلة رها عن فاء ال ختتلف يف أكث ّ
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ُفـقلنا اضرب بـعصاك احلجر فانفجرت منه : معطوف عليها حمذوفة قوله تعاىل ْ ِ ْ َ ََ ََ َُ ََْ َ َ َ ِّ ِ ْ َْ
ًاثـنتا عشرة عينا َْ َََ ْ ََْ...]  ١ّالكشاف، ج(؛ يقول الزخمشري ]٦٠: ٢البقرة؛ ،

فجرت، أو فإن ضربت فقد ّالفاء متعلقة مبحذوف أي فضرب فان((): ٢٨٤ص
، وكذا قوله ))ّانفجرت، وهي على هذا فاء فصيحة ال تقع إال يف كالم بليغ

َكان النَّاس أمة واحدة فـبـعث الله النَّبيني مبشرين ومنذرين: تعاىل َِ ِ ُ َُ َِ ِّ َ ََ ِِّ ُ ّ َ َ َ ً َ ِ ً َُّ ُ َ َ...]  البقرة؛
فاختلفوا (( أي ))فبعث((؛ فقد حذفت اجلملة املعطوف عليها قبل ]٢١٣: ٢

ّوإمنا حذفت لداللة ): ٣٥٥املرجع نفسه، ص(؛ كما قال الزخمشري ))فبعث اهللا
ويف هذه اآلية نرى اجلملة (( ))ن الناس فيما اختلفوا فيه ليحكم بي((: قوله

املعطوف عليها احملذوفة هي سبب ملا بعد الفاء، فقد دخلت هذه العبارة من 
ّساليب اليت ترادفها فاء السببية؛ وهو اآلية يف شواهد األسلوب الثاين من األ

ْفـتوبوا  ...: ًن؛ ومثله أيضا قوله تعاىل َّن املاضويتي ن اجلملتي ّوقوع فاء السببية بي ُ َُ
ْإىل بارئكم فاقـتـلوا أنفسكم ذلكم خيـر لكم عند بارئكم فـتاب عليكم ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ ُْ َْ ُ ََ َ َ َُ َِ ِ ِِ َِ ََ َّ ٌ َ

َِ َ ُ َ ْ ْ ِ]  البقرة؛
أي فامتثلتم فتاب ((): ١٣٤مفتاح العلوم، ص(اكي ّيقول السك] ٥٤: ٢

  .، فالفاء الثالثة هي فاء الفصيحة))عليكم
ُأم اختذوا من دون: ّومن أمثلتها مما هو ينبئ عن شرط حمذوف قوله تعاىل ِ ُ ََّ َِ 

ُّ أولياء فالله هو الويلاهللا َِ َْ ُ ُ َّ َ َ ِْ َ...]  ً؛ فيقدر البالغيون شرطا حمذوفا ]٩: ٤٢الشورى؛ ً ّ ّ
، ١٥٣ّالسكاكي املرجع نفسه، ص(ّإن أرادوا وليا فاهللا هو الويل، ((: هو

، ٢٣٠، ١٩٣ّ، والتفتازاين، املطول ص٤٦١، ص ٣والزخمشري، املرجع نفسه، ج
ّ والكاتب يرى أن ).١٥٣، ص٢والعليمي احلمصي، يس، حاشية التصريح، ج

أي إن كان . ًّبباًهذه اآلية من قبيل ما يكون ما بعد الفاء سببا وما قبلها مس
ّاهللا هو الويل فهل يتخذون من دونه وليا؛ وعلى هذا تدخل اآلية يف األسلوب 
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  .ّالرابع من األساليب املذكورة للفاء العاطفة السببية
َِّ فكلوا مما ...: ّومن أمثلتها مما هو ينبئ عن شرط حمذوف قوله تعاىل ْ ُ ُ َ

ًغنمتم حالال طيبا ََِّ ً َ َ ْ ُ ْ ِ...] املرجع نفسه، (؛ يقول الزخمشري ]٦٩: ٨ األنفال؛
ّالتسبب، والسبب ((:  قلت))ما معىن الفاء((: فإن قلت((): ١٦٩، ص٢ج

، وهذا التأويل يصدق ))ّقد أحبت لكم الغنائم فكلوا مما غنمتم: حمذوف؛ معناه
عليه األسلوب الثالث من األساليب اليت أخرجناها للفاء واملعىن على هذا 

ّت أين قد أحبت لكم الغنائم فكلوا مما غنمتمإن ثب((: التأويل ّ((.  
ّويظهر بالتتبع فيما أطلق عليه البالغيون مصطلح  ا ))فاء الفصيحة((ّ ّ أ

ّليست إال الفاء العاطفة السببية بأقسامها اليت سبق ذكرها يف هذا املقال؛ غاية  ّ
ّاألمر أن فاء الفصيحة ال يطلق إال على فاء العاطفة السببية ال ّ ُ يت حذف فيها ّ

ّإما السبب وإما املسبب ّ ّ.  
  :ّمحصلـة

ّالفاء العاطفة اليت تفيد معىن السببية ترادف يف معناها وأسلوب استعماهلا 
ّأربعة أساليب حنوية، وبعبارة أخرى تستنبط من مواضع استعماهلا قواعد حنوية  ّ

  :هي
ي يف تساو) ّأي مبدوتان باملضارع(ّ إذا اكتنفتها مجلتان مضارعيتان -١

  .ّ الشرطية))إن((أصل معناها 
ملا((ّ إذا اكتنفتها مجلتان ماضويتان فهي تساوي يف أصل معناها -٢

ّ
(( 

ابن هشام، مغين ) (وجوب لوجوب(أو ) وجود لوجود(ّالظرفية اليت تفيد 
  ).٣٦٩ حرف الالم، ص١اللبيب، الباب 

ّرية واإلنشائية واخل  إذا اكتنفتها مجلتان خمتلفتان باخلب-٣ ّرية قبلها؛ فإذا مل  بّ



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٢  )٤(جلزء ا) ٨٠( ا

نقل جبواز عطف اخلرب على اإلنشاء فهي فاء الرابطة، واجلملتان تساويان 
ر فمن املمكن  أسلوب الشرط واجلزاء، وإذا قلنا جبواز عطف اإلنشاء على اخلب

  .رها عاطفة أن نعتب
ّ إذا اكتنفتها مجلتان خمتلفتان باخلربية واإلنشائية واإلنشائية هي -٤ ّ ّ
ّرية هي املؤخرة عنها، والسبب للجملة اإلنشائية املتقدمة   عليها، واخلبّاملقدمة ّ ّ ّ

  .ّفاجلملتان تساويان أسلوب الشرط احملذوف اجلواب بتقدمي ما يدل عليه
ملا(( و))إن((ن استعمال   الفرق بي- ٥

ّ
ن استعمال   يف إفادة معىن الشرط وبي))

ُ للمعىن نفسه، مثل ا))ّفاء العاطفة السببية((
 يف إفادة معىن ))ّإال(( و))ّإمنا((ن  لفرق بيِ

ّ تتوسطهما كذلك ))ّإال((ّ تتصدر احملصور واحملصور فيه و))ّإمنا((ّاحلصر؛ فكما أن 
ملا(( و))إن((

ّ
  .ّ تتوسطهماي الشرط واجلزاء والفاء ّ تتصدران مجلت))

ن النحاة؛  ّ يف الفاء العاطفة السببية الداخلة على املضارع خالف بي-٦
ّبعض جيعلها عاطفة وبعض جيعلها رابطة؛ واملرجح أن تكون رابطة؛ حبجة أن ف ّ ّ

زوم بعد النفي أو الطلب؛ فكما أن  ّهذا األسلوب هو مثل أسلوب املضارع ا
رد عن الفاء جواب لشرط مقدر أو ملا قام مقامه أو ما  زوم ا ّاملضارع ا ّ

ُضمن معناه، كذلك املضارع يف هذا األسلوب امل ٍبحوث عنه هنا جواب لشرط ّ ٌ
ّن يفيد معىن ترتب ما بعد الفاء على ما قبلها، وإمنا  كذلك، وكال األسلوبي ّ ُ

ّالفرق يأيت من جهة أن الفاء تزيد إىل ترتب اجلواب على الشرط معىن التعقيب  ّ
زوم بعد الطلب أو النفي رد عن الفاء ا ّالذي ال يستفاد من املضارع ا ُ.  

زوم بعد (يب الستة  هذه األسال-٧ أحدها بدون الفاء وباملضارع ا
ّالطلب أو النفي، وباقيها بالفاء؛ إما مع املضارع املنصوب بعد الطلب أو 

ا مشت) ّن بالتفصيل املتقدم ن اجلملتي ّالنفي، وإما بي ركة يف أصل معىن  ّمع أ



  
٧٧٣  فالورجاينعلي سيد .  د- دراسة وحتقيق حول فاء السببية 

ّرتب والشرطية، فلكل منها مقام ليس لآلخر، جيب أن يبحث عنه الت ّ ا يف فنون ّ
  .البالغة وندع البحث عنه لفرصة أخرى ومقال آخر

ّرا كلما أمعنا النظر وروينا الفكر يف اللغة العربية وقفنا منها على   وأخي-٨ ّ ّ ّ ً
ّدقائق معنوية ولطائف بيانية، ومن مث تزداد معرفتنا بسر نزول القرآن الكرمي  َ ّ ّ

  .ن بتيك اللغة وذاك اللسان العريب املبي

  

  
  .بعون اهللا تعالىانتهى 

  

  

  

  

  

  

  المراجع والمصادر
  . القرآن الكرمي-١
، حتقيق ١ّسر صناعة اإلعراب، ج). م١٩٨٥ -  ه١٤٠٥(ّ ابن جين، أبو الفتح -٢

  .دار القلم: حسن هنداوي، دمشق



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٤  )٤(جلزء ا) ٨٠( ا

: ، أمايل ابن احلاجب، حتقيق)م١٩٨٩ -  ه١٤٠٩( ابن احلاجب، عثمان -٣
  .دار اجليل: روت ار، بيّدار عم: فخر صاحل سليمان قدارة، عمان

تسهيل (، شرح التسهيل )م٢٠٠١ - ه١٤٢٢(ّ ابن مالك، حممد بن عبد اهللا -٤
دار : روت ّعبد القادر عطا وطارق فتحي السيد، بي: ، حتقيق٣، ج)الفوائد

  .ّالكتب العلمية
عادل أمحد : ّ، املقرب، حتقيق)م١٩٩٨ -  ه١٤١٨( ابن عصفور، علي بن مؤمن - ٥

ّلي حممد معوض، طعبد املوجود وع   .ّمنشورات حممد علي بيضون: روت ، بي١ّ
عبد : ّ، شرح ألفية ابن مالك، حتقيق)بدون سنة الطبع( ابن الناظم، بدر الدين، -٦

ّاحلميد السيد حممد عبد احلميد، بي   .دار اجليل: روت ّ
، أوضح املسالك إىل ( ه١٤٠٩( ابن هشام األنصاري، عبد اهللا بن يوسف -٧

  .دار اجليل: روت ّحنا الفاخوري، بي:  مالك، حتقيقّألفية ابن
ي اللبيب  ، مغن)م١٩٧٩ -  ه١٣٩٩( ابن هشام األنصاري، عبد اهللا بن يوسف - ٨

  .روت ، بي٥ط. ّمازن املبارك وحممد علي محد اهللا: عن كتب األعاريب، حتقيق
، معاين القرآن، دراسة )م١٩٨٥ -  ه١٤٠٥( األخفش، سعيد بن مسعدة -٩

  .عامل الكتب: روت ، بي١ن الورد، ج ّر حممد أمي  عبد األمي:وحتقيق
، جواهر األدب يف )م١٩٩١ -  ه١٤١٢(ّ اإلربلي، عالء الدين بن علي، - ١٠

  .دار النفائس: روت بي. معرفة كالم العرب، صنعة إميل بديع يعقوب
، ٢، شرح التصريح على التوضيح، ج)بدون سنة الطبع( األزهري، خالد، - ١١

  .دار الفكر: روت بي
ّ، منهج السالك إىل ألفية ابن )م١٩٥٥ -  ه١٣٧٥(ّ األمشوين، علي بن حممد - ١٢

دار : روت ، بي١ّحممد حميي الدين عبد احلميد، ج: ، حتقيق٣ و١مالك، ج
  .الكتاب العريب



  
٧٧٥  فالورجاينعلي سيد .  د- دراسة وحتقيق حول فاء السببية 

رضا لطفي : ، شرح املختصر، باهتمام( ه١٣٧٤( التفتازاين، مسعود بن عمر - ١٣
ّوحممد علي حممدي، مطبعة   . التوحيدّ

ّ، املطول يف شرح تلخيص املفتاح، ( ه١٣٧٤( التفتازاين، مسعود بن عمر - ١٤
ّاملكتبة العلمية اإلسالمية: ران ّ.  

ّشرح املفصل (ر  ، التخمي)م١٩٩٠ -  ه١٤١٠( اخلوارزمي، قاسم بن احلسن - ١٥
دار : روت ن، بي عبد الرمحن بن سليمان العثيمي: ، حتقيق)يف صنعة اإلعراب

  .ب اإلسالميالغر
ي  ، حاشية الدسوقي على مغن)بدون سنة طبع(ّ الدسوقي، مصطفى حممد عرفة - ١٦

مطبعة عبد احلميد : مصر. ١اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام األنصاري ج
، )م١٩٩١ -  ه١٤١٩(ّرابـاذي، حممـد بن احلسن  رضي الدين األست. أمحـد صفي

: روت ، بي١، ط٢ج. ميل بديع يعقوبإ: شرح كافية ابن احلاجب، تقدمي وحتقيق
  .ّدار الكتب العلمية

زيه،  ّ، الكشاف عن حقائق التن)بدون سنة الطبع( الزخمشري، حممود بن عمر - ١٧
ران٣ج   .انتشارات آفتاب: ، 

، ١، مفتاح العلوم، ط)م١٩٣٧ -  ه١٣٥٦(ّ السكاكي، يوسف بن أيب بكر - ١٨
  .مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده: مصر

*    *  *  

  

  .نشر أدب احلوزة: ، قم١، كتاب سيبويه، ج( ه١٤٠٤( سيبويه، عمرو بن بشر - ١
ّ الصبان، حممد بن علي -٢ ّ، حاشية الصبان على شرح )م٢٠٠٣ -  ه١٤٢٤(ّ ّ

  .دار الفكر: روت بي. ٣ّاألمشوين على ألفية ابن مالك، ج



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٦  )٤(جلزء ا) ٨٠( ا

اء الدين -٣ عة جامع ضمن جممو(ّكتاب الصمدية، ). ش.  ه١٣٧٣( العاملي، 
  .انتشارات هجرت: قم. ّاملدرس األفغاين: ، حتقيق وتعليق)ّاملقدمات

، التبيان يف إعراب )م١٩٨٧ -  ه١٤٠٧(ن  ري، عبد اهللا بن احلسي  العكب-٤
  .دار اجليل: روت بي. ّعلي حممد البجاوي: القرآن، حتقيق

ح ، حاشية التصري)بدون سنة الطبع( العليمي احلمصي، يس بن زين الدين -٥
  .دار الفكر: روت ، بي٢على التوضيح، ج

، جميب النداء إىل شرح قطر )م١٩٧١ -  ه١٣٩٠( الفاكهي، أمحد بن اجلمال -٦
  .ي وأوالده مكتبة مصطفى البايب احللب: ، القاهرة٢، ط٢ -١الندى، ج

، شرح قواعد اإلعراب )م١٩٩٧ -  ه١٤١٨(ّ القوجوي، حممد بن مصطفى -٧
  .١ط. دار الفكر: دمشق.  مروةإمساعيل: البن هشام، حتقيق



٧٧٧  

  

َ والدراسات اللغ الحريريَمقامات ُّ   ّويةّ
  محمود الحسن. أ

ً القرن اخلامس اهلجري عرف األدب العريب فنا جديدا، ابتكره مطلع يف ً ُ
وما كادت . ُ، أطلق عليه فن املقامات)٣٩٨ت( اهلمذاين الزمانالعالمة بديع 

ً النور حىت القت قبوال منقطع النظري، بني أإىلمقامات البديع خترج  وساط َ
 شرحها علىُّ على دراستها وتدريسها للناشئة، وانكبوا فأقبلوا. ّالعلماء واملؤدبني

رت مجيع من تذوقوا األدب،  َّوحفظها، إىل أن جاء احلريري مبعجزته اليت  َ
  .وأحبوا هذا الفن

َّ فن المقامات وتطورهنشأة - ١ َ َ ّ  
ماعة من وهي يف أصل اللغة اسم للمجلس واجل. َمجع مقامة: املقامات

ا تذكر يف جملس علىُمث أطلق لفظ املقامة . الناس ُ األحدوثة من الكالم، كأ
، قصرية أقاصيص واملقامات )١ (.لسماعهاواحد، جيتمع فيه اجلماعة من الناس 

 علىحتكي مغامرات أديب ظريف، حيتال بفصاحته األدبية، وبراعته األسلوبية 
م املعونات، مث يتابع َّالناس، فيصطاد منهم األعطيات، ويتلقف  من جيو

َ
ويف كل مرة جيمع . َّ حيث حلً متنقال بني البلدان، يرمي شباك حيلتهرحلته

وهلذا البطل راوية يشهد مواقفه، ويرصد .  ينصرف إىل حيله أخرىمثصيده، 
  . للناسذلكأخباره، ويروي 

  على أن أول من فتح باب عمل املقامات هو بديع الزمانالعلماء ُوجيمع
                                                            

  .١٢٤: ١٤ لقلقشندي لصبح األعشى يف صناعة اإلنشا) 1(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٨  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ً بطال هو أبو الفتح هلا فاختار، )١( املشهورمقاماتهل ِمَاهلمذاين، حيث ع
 من ابتداع َّوالشخصيتان. اإلسكندري، كما اختار هلا راوية هو عيسى بن هشام

ّ خالهلا أن يقدم منًوكان الغرض من تأليفه للمقامات تعليميا، إذ أراد . َخياله
ّللناشئة واملتعلمني ألفاظ اللغة، وأسال

ُ
 تأليفها، يف قالب ُوطرقيب استعماهلا، 

الفكاهة و التسلية، الذي جيذب القلوب، وميحو امللل عن 
َ

  . النفوس
َ باخرتاع القصص، واجلري على الطبع، فجاءت مقاماته يفُ عىن وقد

ّمتضمنة كل ما تشتهي األنفس، وتلذ األعني من لفظ أنيق، قريب املأخذ بعيد 
املرام، وسجع رشيق املطلع 

َ ٍّ كسجع احلمام، وجد يروق فيملك واملقطعَ َ
  .)٢(القلوب، وهزل يشوق فيسحر العقول

ُقامات من ابن دريد األزدي َ اهلمذاين استلهم فكرة إنشاء املأن ُويروى
َ بأربعني حديثا، ذكر أنه استنبطها من ينابيع صدره، أغربالذي (  ه٣٢١ت( َ َ ً

صائر، وأهداها لألفكار والضمائر، وأبداها لألبصار والب. فكرهوانتخبها من معادن 
 ألفاظها ومعانيها يف صرف وتوسع فيها، إذ. يف معارض أعجمية، وألفاظ حوشية

ُوملا رأى البديع ذلك عارض أربعني ابن دريد .  متصرفةوضروبوجوه خمتلفة،  َ َ
ً، تذوب ظرفا، وتقطر حسنايةْدُالكبأربعمئة مقامة يف  ً َ)٣(.  

. مدة يسريةيف  أصقاع العامل اإلسالمي،  مقامات البديع يفانتشرت وقد
َولقيت من  َ قبوال واستحسانا عجيبني، فراح البعض حياول أن ينسج على العلماءَ ً ً

. ً يف اقتفاء أثرها، طمعا يف االنتساب إىل فضيلة عملهاُاخلطا منواهلا، و يستحث

                                                            
  .١٢٥: ١٤ صبح األعشى )1(
  .٢٩٤: ٤ للثعاليب العصريتيمة الدهر يف حماسن أهل ) 2(
  .٣١٥: ١ للحصري القريواين  ومثر األلباباآلدابزهر ) 3(



  
٧٧٩  حممود احلسن.  أ- راسات اللغوية مقامات احلريري والد

، فأنشأ ( ه٥١٦ت ( كانت متواضعة، إىل أن جاء احلريري احملاوالتولكن 
اية يف احلسن، وأتت على اجلزء الوافر من املشهورةقاماته اخلمسني م َ، فجاءت  ُ

ا عليهاّاحلظ، وأقبل  َّ اخلاص والعام، حىت أنست مقامات البديع، وصري َ ّ ّ
  .)١(كاملرفوضة
ّ احلريري يف مقدمة مقاماته إىل تأثره ببديع الزمان، كما نوه بفضله أشار وقد

َ مع اعرتايف بأن البديع ذاه((: ، حيث قالالفنيف هذا  ََ َّ ُ رمحه اهللا -َ َُ ُ سباق -َ َّ
َغايات، وصاحب آيات، وأن املتصدي بعده إلنشاء مقامة، و لو أويت بالغة  َ َ ََ ُ َ ُ َ َ ُّ َ ُ

َّ ٍ ٍ

َقدامة، ال يغرتف إال من فضالته، وال يسري  َُ ُّ ُ َ املسرى إال بداللتهَذلكَ ّ َ َ
)٢(

 وال ))
 أن ولو تقدير لطيف للهمذاين، وع مجيل، َخيفى ما يف هذه العبارة من تواض

ُّ، عاد فادعى لنفسه التفوق على البديع، واألربعنياحلريري، يف املقامة السابعة  َّ
  )٣(: على لسان بطله السروجي فقال

ُّفالطـل َ قـد يبدو أمام الوبلَّ َ ُ َ ُيكـن إن   َ ُّاإلسكندري َ َ  َقبلي َ
ُوالفضـل ّ للوابل ال للطـلَ َّ  

ذا الفن ذروة شاهقة ال تدرك، العلماءمع ُ جيويكاد َ على أن احلريري قد بلغ  ُ ّ
َ قدرة األوائل، كما قصرت عنها مهم األواخرَفاقتووصل إىل مرتبة عالية   فكأنه .)٤(َّ

ذا الفن، وميتلك مفاتيحه  ومن طريف ما رواه .  غريه من األدباءدونُخلق ليستأثر 
ّوي، شاهدا على علو ََم احلٌياقوت   :لة احلريري، قولهز نمً

                                                            
  .١٢٥: ١٤ صبح األعشى) 1(
  .٣٢ :١. للشريشي شرح مقامات احلريري   و٧ صيرياحلر مقامات )2(
  .٢٨٤: ٥ والشريشي ٥٥٥احلريري ص  )3(
  .١٩٥: ٦ياقوت احلموي ل األدباءمعجم  )4(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٠  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ُ عجيب ما رأيته وشاهدته أين وردت آمد، يف سنة ومن(( ََ ّ ُ ُُ َ ُ َ وتسعني ٍثالثَ
َّومخسمئة، وأنا يف عنفوان الشباب وريعه، فبلغين أن  َ َ َّ ُ ٍ َ علي بن احلسن بن اَ َ َ َّ َ

ّعنرت، املعروف بالشميم احللي  ّ َّ
َ َ من العلم مبكان مكني، وكان(.  ه٦٠١ت(َ ٍ َ

ٍ حباله بركن ركني، إال أنه كان ال يقيم ألحد من أهل العلم منَلق َواعت َ ُ َّ ّ ٍ َ ٍ ُ
َاملتقدمني ّ َ ُ

ً وال املتأخرين وزنا، وال يعتقد ألحد فضيلة،  ًَ ٍ َ َُ َ َ َ ّ ُ
ٍ يقر ألحد بإحسان وال ٍ َ ُُّ

ٍيف شيء من العلوم وال حسن ُ ُُ َفحضرت عنده، ومسعت من لفظه إزراءه على . َ َُ َ ُ َ َ ُ َ َ
َأويل الفضل ََ، وتنديده باملعيب عليهم ُ َ ُ َ   . والفعلَبالقولَ

َ وأضجر، وامتد يف غيه وأصحر، قلت لهََأبرمين ّفلما ُ ُ َ ََ ََّ َّ َأما كان فيمن : َ َتـقدمَ َّ َ َ 
م، عندك قط جميد ؟  م، وشغف الناس  ٌعلى كثر ُ ُّ َ َ ََ َّ َ ّال أعلم إال أن : َفقالَ ُ َ

ٍيكون ثالثة رجال َ َ َ ُ َاملتـنيب يف مدحي: َ َّ َّه خاصة، و لو سلكت طريقه لما بـرز علي، ََُ َ َ ََََّ َ َُ َ ًُ َ ّ
ََّولسقت فضيلته حنوي ونسبتها إيل ُ ََ َُ َ ُ َ ُ َابن نباتة يف : ّوالثاين. َ ُ َخطبهُ َ، وإن كانت ُ

ًخطيب أحسن منها وأسيـر، وأظهر عند الناس قاطبة ّ َ َ ََ َ َ َ َ َوأشهر ُ ُابن : ّوالثالث. َ
َاحلريري يف مقاماته ُقلت. َ ُنـعك أن تسلك طريقته، َفما م: ُ َ َ ََ ُ َ َ َوتنشئَ ٍ مقامات ُ َ

ا دولته؟ فقال ا مجرته، ومتلك  َختمد  ُ َُ َُ َ َ َ ُ ََّيا بـين : ُ ُالرجوعُ ُ َ إىل احلق خري من ُّ ٌ َ ّ َ َ
ا . َّالتمادي يف الباطل ُولقد أنشأ َثالثََ ِ مرات، مث أتأملها فأسرتذَ َ َّ ُّ ٍ

ُهلا، فأعمد َّ
َما أظن اهللا خلقين إال إلظهار فضل احلريري: َال قَّمث. َإىل الربكة فأغسلها َ ّ َ َ َ ُّ ُ)١(. 

ّ شرح الشميم احللي املقامات َوقد ّ َّ َ قرئ عليه وأخذ عنهٍبشرحَ ََ ُ َ ُ.  
َّ بعد احلريري من تصدى لعمل املقامات،كالسرقسطي جاء وقد َ َ َّ َ (  ه٥٣٨ت(َ

امات ُ حاكوا مقهؤالء ومجيع(.  ه٩١١ت (ّوالسيوطي(  ه٥٣٨ت (ّوالزخمشري
ا وصلت إىل الكمال  َاحلريري، دون مقامات اهلمذاين، أل َ ْ تقدم، ولكن مل كماَ َّ

                                                            
  .٢٠٠ - ١٩٩: ٦ معجم األدباء )1(



  
٧٨١  حممود احلسن.  أ- راسات اللغوية مقامات احلريري والد

ُّيبلغ أحد مبلغه من الشهرة واإلتقان َ َ ٌَ.  
 يقتصر انتشار املقامات على العامل اإلسالمي، بل انتقلت عرب األندلس ومل

ا األوربيون، وكان هلا تأثري واضح  إلسباين، إذ  األدب ايفإىل أوربة، حيث تأثر 
ّ منتصف القرن السادس عشر لون من الفن القصصي، يف نشأ على غرارها

َ يف القرن التايل، يصف حياة املشردين واملتسولني، ويقوم على ازدهر ّ ْالكدَّ  أو ةَيُ
ُالشحاذة، مسيت أقاصيصه باسم  َّ ُ، ومسي بطلها باسم ))  البيكارسيةاألقاصيص((ُ ُّ

ُودائما نشأت. ))البيكارو(( ََّه متواضعة، ويعاين من آالم البطالة واملسغبة، ويـتخذ ً َُ ُ
ُّالتسول حرفة ل ا ـَّ ّ، مستخدما يف ذلك حيال وأالعيب شىت، َُقوتهه يكسب  َ َ ً َ ً

ّتشبه حيل أيب زيد السروجي  َّ َ َ ُ َ مقامات احلريري، والشيخ أيب حبيب يف يفُ ََّ
َمقامات السرقسطي، مع صبغ  َ مثلهما بصبغة وكالمهَّ ُ ّعظية خلقيةَ ُّ ُ

)١(.  
ُُ ومؤلفاتهَالحريري َّ َ ُ  
 .)٢(ري بن علي بن حممد بن عثمان احلريالقاسم حممد و الرئيس أبهو

َ ونشأ يف قريُولد َّ البصرة تسمى من ة قريبةَ َ وسكن .  للهجرة٤٤٦ سنة ))املشان((ُ
َ حملة بين حراميف رةالبص ّ َ.  

لماء عصره، وأخذ وقد اتصل بأكابر ع.  يف الذكاء والفطنةغاية كان
َ واللغة واألدب، فامتلك عنان الفصاحة، وبـلغ مرتبة رفيعة واحلديثعنهم الفقه  ََ
َويروى أنه كان من ذوي اليسار يف البصرة، حيث .  والبالغةالعلممن مراتب  ُ

املشان (( قريتهكان ميتلك يف 
َ

ً عشر ألف خنلة، فضالَمثانية )) َ  عن أنه كان من َ
 الذي حيمل إىل وهو. يف البصرة )ََصاحب اخلرب( ، إذ كان والنفوذاملرتبةذوي 

                                                            
  .٥٢٦ص  ضيفلدكتور شوقيل ))األندلس(( الدول واإلمارات عصر )1(
َ وفيات األعيان ١٩٥ :٦ معجم األدباء) 2( ّ خلبنالَ   .٦٤: ٤ كانَ



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٢  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

بني املشان  ً متنقالحياتهوقد أمضى . اخلليفة أخبار الناس واجليش واإلدارة
َ

، حيصد ثناء األلسنة، األدب إىل أندية العلم وجمالس اًوالبصرة وبغداد، خمتلف
يه من دقائق ُوإعجاب األفئدة، مبا يبتدعه من بدائع الشعر واألدب، وما ميل

  .العلم وعجائب االستنباط
ُ مرهف الشعور صادق احلس والتخمني، حكي أن احلريري وكان َُّ ّ َ ُّ َ

َشخصا غريبا زاره  ً َاستزرى رآه الشخص فلما. ً عنه شيئاليأخذً َ شكله، ألن َ
َمظهره مل يكن يطابق فضله ومسعته، ففهم احلريري ذلك  َ َ ُ َ، وملا التمس منه منهَ

َأن ميلي علي   : ْه قال له اكتبُ
ُأعجبته ٍورائد ُخضرة ََ ٍ أنت أول سار ما   ِنـَمِّالد ُ ُ َّ ٌَره قمرَغَ َ َُّ، 
ََ املعيدي، فامسع يب وال تـرينُمثل ْ َ ّ ْفاختـر   َُ َ لنفسك غريي، َ َ ٌ رجل َّإنينَ ُ َ 

ُ الرجل وانصرفَفخجل
)١(.  

ّ املصادر اليت ترمجت للحريري أنه كان حسن السرية، ُوجتمع َ ََ َذائع َ
َ، مستقيم اخللق، ملتزما مبادئالفضل ً ُ الدين احلنيف، حمرتما حقوق ُُ ً َُ َّ عز اهللاّ
َّوجل ََّويروى أنه بلغه أن صاحبه أبا زيد املطه. َ

ُ ُ َ َ قد شرب َالبصريَر بن سالم ُ
َمسكرا، فكتب إليه َ ً ُ :  

َتدنس َّ َ َّ، فافهم سـر قويل املهذبَ َ َُ َ َّ ٍزيد أبا   ْ َ، اعلم أن مَ َّ ْ ِّن شرب الطَ َ  الَ
ُيصـدق ّ َ َتسمية  باألفعال  ُ َ قبـل مسيت املطهر، والفىتومن   األب  َ َ َ ََّ ُ َ ُّ ُ َ 
َ فغيـر ذلك االسم،ّوإال َ ْ ُ حتسها فال   َواشرب َّ َتكون َكيماَ ُ ًََّمطهرا َ ُ، 

                                                            
  .٨٥: ٦ العماد بنال َّالذهب َشذراتو ٦٧ - ٦٦: ٤ وفيات األعيان) 1(
  



  
٧٨٣  حممود احلسن.  أ- راسات اللغوية مقامات احلريري والد

َ بلغه فلما ً أقبل حافيا إىل احلريري، وبيده مصحفاألبياتَ ّفأقسم به أال . َ َ َ
ِ مسكىلإ َوديع َوال حتاضر من يشرب: فقال له احلريري. رُ َ ْ ُ)١(.  

 هو املرآة اليت تتجلى فيها شخصية احلريري، وصفاته املقامات وكتاب
ُأن مؤلفها غزير العلم، يشعر َمن يقرأ املقامات ف، ُُواخللقيةالنفسية والعقلية  ّ

نفسه بثق  أنه أمام إنسان واويشعر يف دقائق األمور، وغوامض األشياء، متعمق
َ العقول، متمكن من اخلوض يف ومداعبة على التالعب باأللباب قادر، وعلمه ّ

َمنازعاملنطق والفلسفة، وجزئيات التفكري، غري  َ يف سوق الرباهني وإسراج ُ
َّوكل ذلك يصطبغ بروح الدعابة . ُاحلجج َّوأعين الدعابة العقلية . احلريريةُ

ا على اهلادئة، اليت يبتسم هلا العلماء والش ُيوخ، ويستعصي اإلحساس 
ا . َُاجلهالء ُ يشتاقها العقل، وتسرتيح إليها اخلواطر َّاليت ُالعقالء ))َملهاة((إ َ ُ ُ
املنشغلة

ُ
ُ، وليست امللهاة اليت تداعب الغرائز َالعميق مبسائل العلم والتفكري  ُ

َواحلواس
)٢(.  
   الحريري وقيمتها التاريخيةمقامات
ُّتعد ُّوإىل هذا الكتاب يعزى كل ما .  احلريريَّألفة كتاب َّ املقامات أهمُ َ ه جناُ

 سنة بتأليفها مخسون مقامة بدأ وهي.  التأليفجمالاحلريري من شهرة وفضل يف 
 للمقاماتوأما عن سبب تأليفه .  للهجرة٥٠٤ سنة يلَّ للهجرة، وأمتها حوا٤٩٥

ٌ من إشارته حكم، وطاعته غنم، إَفأشار(( :فقد قال ٌُ ُ ُُ ُ َأنشئَىل أن َُ ُ مقامات أتلو ُ ٍ َ
َفيها تلو البديع ْفلما مل يسعف باإلقالة، ... َ ُ َ ّ َُ أعفى من املقالة، لبيت دعوته والَ َ ُ ََّ

َ َ َ

                                                            
  .٢٠٣: ٦  معجم األدباء)1(
َكتاب درة الغواص يف أوهام اخلواص:ومن مؤلفات احلريري) 2( َّ ،  اإلعرابُملحةو ،ُّ

ّالرسالتان السينية والشينيةو ِّّ ِّ ّالفرق بني الضاد والظاء، وِّ ّ   .اره، إضافة إىل أشعَ



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٤  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ُتلبية املطيع، و بذ لت  ََ ُ َ َ مطاوعته جهد املستطيعيفَ ُ َ ُ َُ((
)١(.  

 رجال د املقامات كان بإشارة من أحإنشاء عن أن ثَّ هنا يتحدفاحلريري
 خالد وزير اخلليفة املبن وشروانُ أنهَّإن: يل وقد ق.كمُاحل

ُ
بل هو : يل، وقسرتشد

َّورجح الشريشي أن يكون . ، وقيل غري ذلكَالبصرة وايل  اإلشارة هو صاحبَّ
اخلليفة املستظهر 

ُ
ّ، الذي كانت له رغبة يف الطلب، وحظ يف )٥١٢-  ٤٨٧( َ ََّ َ

  .)٢(األدب، وعناية بأهل العلم
َواختار هلا بطال هو أبو زيد .  هذا الفنذروةقاماته إىل  وصل احلريري مبوقد ً

ّالسروجي، وراوية هو احلارث  ُ َ مهام البصريبنَّ َوالشخصيتان من ابتداع خياله . َّ ّ
ُوهناك من اقتنع من العلماء بأن . َّ الزمانَبديعَعلى األرجح، كما هو الشأن عند  َ َ َ

ّالسروجي شخصية واقعية،  ّ ُ ياقوت وغريه عن احلريري نفسه أنه  مبا رواهًمتمسكاَّ
ٍ زيد ُأبو ((: قال ّالسروجيَ َ كان شيخا شحاذا بليغا، ومكديا فصيحا، ورد علينا َّ َََ ً َ ً ُ ًَ ً ّ َ ًَ
ًيوما َ يف مسجد بين حرام، فسلم مث سأل الناسَ َّ َ َ َ ً الوالة حاضرا، ُبعضوكان . َ ُ

َ، وحسن صناعته ومالحتهَبفصاحتهََفأعجبهم  َوذكر أسر. ُ َ َ الروم ابنته، كما َ ُ َ ْذكرناُّ َ َ 
ّيف املقامة احلرامية، وهي الثامنة واألربعون ّ َ َ

.  
ّفاجتمع عندي عشية : قال َ َ َ اليوم مجاعة من معارف فضالء البصرة ذلكَ ََ ُ َ ٌ

َوعلمائها، فحكيت هلم ما  ُ َ َ ُشاهدتُ َ من ذلك السائل، ومسعت من لطافة َ َ ّ َ
ُّ كل واحد من َفحكى. َرته يف تسهيل إيرادهَ، وطرافة إشاُمرادهَعبارته يف حتصيل 

ّجلسائي أنه شاهد من هذا السائل  َ َ َ َ ما شاهدت، وأنه مسع منه يف معىن َمثلُ ّ ُ َ
ُآخر فصال أحسن مما مسعت َ ّ َ ً ُ يغري يف كل مسجد زيه وشكله، ويظهر يف وكان. َ ُ َ َُ َ َّ ّ ّ

                                                            
  .٢٩ و ٢٥: ١ الشريشي  ؛٦ - ٥احلريري ص  )1(
  .٢٧: ١الشريشي  )2(



  
٧٨٥  حممود احلسن.  أ- راسات اللغوية مقامات احلريري والد

ُفـنون احليلة فضله َ َ َّفتعجبوا. ُُ َ من جريانه يف ميدانه، َ . ُّ يف تلونه وإحسانهُّتصرفهوََ
ّفأنشأت املقامة احلرامية َ َ

ُمث بـنيت .   سائر  املقاماتَعليهاََ
َ َوكانت أول شيء . َ َ َّ

ُصنعته ُ ََ((
)١(.   

ٌا، ال تكاد ختلو من نسخها مكتبة من  املقامات كثرية جدوخمطوطات َ ُ ُ
مكتبات العامل، اليت تضم املخطوطات 

َ َوتعىنُّ اُ ، خمتلفةأزمنة  تعود إىل وهي.  
ً طبعت مرارا يف باريس ولندن وقد .)٢(للهجرة ٥١٣أقدمها يرجع إىل سنة  ُ

َبوالق والقاهرة ولكنو وتربيز و ُ َ   . وبريوت وغريهاَوطهرانُ
: َّ بني لنا احلريري تلك القيمة بقولهللمقامات القيمة التارخيية ّوفيما خيص

َ مخسني ُفأنشأت(( ًمقامةَ ِّ، حتتوي على جدَ ََ َ َالقول وهزله، ورقيق اللفظ وجزله،  َ َّ َ َ َ
َ البيان ودرره، وملح األدب ونوادره، َُوغرر َ َُُ َ َ ما وشحتها به من اآليات، َإىلَ ُ َّ َ

ّ الكنايات، ورصعته فيها من األمثال العربية، َوحماسن ََ َ ُ ُ َّ ّ األدبية، َّواللطائفَ َ
ُّوية، والفتاوى اللْواألحاجي النَّح َ َ َّغوية، والرسائّ ّ َّل املبتكرة، واخلطب املحربة، َ َ ُ ُ

َ ُ َ َ
واملواعظ امل
ُ َ

ٍ، واألضاحيك امللهية، مما أمليت مجيعه على لسان أيب زيد بكية َ َ ََ ُ َ َ ُ ّ ُ
ّالسروجي ُ َ، وأسندت روايته إىل احلارث ابن مهام البصرَّ ٍ َّ َ ُ َ ُ   .)٣(ِّيَ

 ،ديدة جباحثَ من مَنتهَّتضم ّا مميمتهاُّ تستمد قةّفني ةً إذا حتففاملقامات
 واليت ، َنتهاَّوية اليت تضمْ باألحاجي الفقهية والنحردفهي تنف. رةَبتكُم َوأساليب

 املكرها ذعلى دارُ، كانت تيةّسلُ ممادة لّشكُت
َ

 العلماء ُويستحسنها، جالس
 تأثر يف إيراد احلريري نإ ويقال .العلملالسرتاحة من عناء التفكري مبسائل 

                                                            
  .١٩٦: ٦ ومعجم األدباء ٢٦: ١الشريشي ) 1(
  .١٤٥: ٥ بروكلمان )2(
  .٢٩: ١ الشريشيو ٧ - ٦احلريري ص ) 3(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٦  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

  .)١( اللونذا ًغرماُ، الذي كان م)٣٩٥ت(األحاجي برسائل أمحد بن فارس 
ُأجيوز(( : الثانية والثالثني قولهاملقامةومن أمثلتها يف  .األلغاز: واألحاجي َُ 

ُالوضوء ُ ُالثعبان؟ ُُقذفهَ يّمما ُ ُأنظف لَوه: َقال  ُّ ))ُللعربان ُنه مَ
مجع : ُّالثعبان ؟)٢(

ْثـعب  الثعبان أنه عنشهور  بذلك ألن املاجيُوإمنا حي. الوادي سيلَوهو م. َ
ُّأحيل((: ومنها قوله. ّيةَاحل ُبيع َ ّاهلدية َ ّالسبية  ُيعَوال ب. ال: قال ؟ َ َّ((

ّاهلدية. )٣( ما : َ
  .مرَاخل: ّيةَّوالسب. عبةَ إىل الكَهدىُي

ا تضم الكثري من األمثال كما حتوي بعض املسائل اللغوية اهلامة، واملقامات ّ أ
 ميادين إىل  الفضل يف إخراجها من زوايا النسيان،احلريري إىل ودالعربية، اليت يع

 جديدة، إىل الرتاث ة ذخريأضافت يضاف إىل ذلك أن املقامات .االستعمال
ٍطبُ من خنتهَّ تضممبا  ،األديب  ابتدع بديعةها، وأشعار َ معانيري، ابتكر احلريٍبليغة َ
َاحتـو صياغتها، كما َوأحسن ، هاَنظم  عميقة ةّييالت نفس حتلعلى املقامات تَ
  . بإيرادهااحلريري َدَ، انفرلَطبال ةّيصلشخ

 األساليب ُ أفضلربتهاُ تيف َقتَّ من ذلك أن املقامات قد تدفـواألهم
، ))ّواصَ الغُّدرة(( صاحب هو تقنُ مٌ عاملاصطفاها، اليت عةّ املتنوصيحةَالف

ّومتيقظ  ّقمة هت أساليبولذلك جاء. النَّقد بسهام َمَ أن يهاجسبانهُ يف حيضع ُ
 مَغرُ، ومرة يزلَواهل ّدفهو تارة جيمع بني اجل. حرّ والسوالفصاحة البيان يف

ُ، وحينا يةّ البديعيناتِّباحملس  ريَ، وتارة جيواالستعارات شبيهَّ بألوان التهَكالم عّرصً
 نثينَ، وتارة يَموعّالد ُيونُ من العر، ويستمطُلوبُالق َغافَ شالمسُفي بعَّعلى الط

                                                            
  .١١٨: ١ان يعوفيات األ) 1(
  .٤٦: ٤ والشريشي ٣٣٨ -٣٣٧ احلريري ص )2(
  .٥٣ :٤ والشريشي  ٣٤٦ احلريري ص )3(



  
٧٨٧  حممود احلسن.  أ- راسات اللغوية مقامات احلريري والد

َ، وأحيانا يسماتَالب ارضح واستوحُّ الرداعبةُ مإىل  فيه صلَفي )١(ضمنيَّ إىل التلجأً
 املطفُ اإلشارة، ولسنُ، وحقل النَّمالَ اإلعجاز، جبدودُحإىل 

ُ
 ودةَ، وجالءمة

  .التمهيد
 من هائل ٍّمَ على كاحتوائها من، خرىُ جهة أمن، املقامات أمهية نبعَتو

املستطاع درَ قكرارّ باالبتعاد عن التحلريريا أسلوب زَّاأللفاظ، إذ يتمي
ُ

وهذا . 
 من إبقاء األلفاظ ضيف فيدُ، ويضحَّ اللفظي، كما سيتاملعجم ساعّيدعو إىل ات

 ىَّسمُ يفيما ة فائدة كبريمةّوهلذه الس. مأنوسة ةّحي ّ، لتظلاالستعمال زّحي
 العصور الالحقة، يفّوهو أن يستمر استعمال، املفردات القدمية . اللغوي واصلَّبالت

ا تنفرد ةّ اخلاصذهوه.  دون عناءدميَالق اثُّ الرتهم من فهاَأبناء نّكُما ميوهو   
، الشريف ثاللغة العربية دون غريها من لغات العامل، بفضل القرآن الكرمي، واحلدي

 ها والنصوص األدبية اليت جتذب االهتمام، كاملقامات وغريفيع،ّالر ّوالرتاث الشعري
  . واخلطب واألمثالرسائلالمن 

 إىل اهاّ من التكرار يف املقامات على األلفاظ، بل يتعدالفرار قتصرَ يوال
 ُقتَو َحان ّماَفل((: حيتاج إىل أن يقولرة يف كل مًمثال فاحلريري .ًأيضا عابريَّالت
 َالح ّماَفل(( :، فتارة يقولاألوىل عبارته ريَ بغاملعىن ذا عن هّعربُ يجنده ))بحُّالص
، ُنويرَّ  التَّلَظ أن أَإىل(( : يقولوتارة، )٢(ُ◌))ياءّ الضَّوَ اجلَفَ، وأحلَكاءُذ ُابن
ُامل ُبحُّ الصََشرَوج

ُنبَذ َفقُاأل إذا ألأل َّىتَح((: ول يقوتارة )٣( ،))ُنري ، رحانّ السَ
))َوحان جرَالف ُانبالج َوآن

 َ، والحباحَّالص ُأنف َسَطَ أن عَإىل((:  يقولوتارة، )٤(

                                                            
َّ ينظر يف التضمني)1( َ    .٤٩ ص ٨٥جملة الرتاث العريب العدد : ُ
  .١٧٢: ١ الشريشيو ٣٧ احلريري ص )2(
  .٢١٥: ١ الشريشيو ٤٧ احلريري ص )3(
  .٤٣٢: ١ الشريشيو ٩٥ احلريري ص )4(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٨  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

))الحَ الفداعي
َلغَبـ ّماَفل((:  يقولوتارة ،)١( َفعَ، ورُهَغايت ُيلَّ اللَ ُلفجر اَ ))ُهَرايت َ

)٢(. 
  .)٣(وهو من القدرة على الكالم.  مقاماتهيف  كثري- ّفديَّ قال الصكما- وهذا

وليس . ةّ املقامات هي قيمة لغوية أدبية تعليمية قيمإن: ً أخرياول القوميكن
ا ال ترقى إىل تصوير جوانب احلياة،هلا أمهية كبرية  ا كما يف غري ذلك، أل  أ
ًال تعطي صورة  َنت، الذي سادت فيه الفاحلريري عن طبيعة عصر واضحة ُ

َيارينَ الفساد والعوانتشار، كمُ، لضعف اخلالفة العباسية، وتأرجح احلواحلروب ّ 
  .ً واسعاًاانتشار
   مقامات الحريريشروح
ُفهَّلأ ٌكتاب ُهَثل مْوافقُي َمل  ماعدَّ من الساتاملقام ُ وافق كتابلقد .  احلريريَ

َسعتَّ، واتالغةَ والبودةَاجل قيقةَ حنيَب هُفّؤلُ مفيه َعَ مجَدَفق((  تَ، وانقادُ األلفاظهَل َ
َلكَوم، ّأزمتها بَذَ أخّ، حىتاعةَ الربَُورُ نـُهَل  َنَ، وأحسهاَألفاظ َفاختار. هاَبقت رَ
َجدَ وماَل َ اإلعجازا ىَعَّاد وَل ّ، حىتهاَسقَن ، َه قولُّدُ، أو يردرهَ صيف عَدفَ ينَم َ

ُ الشهرة وبعد ن ذلك ممع تَزقُمث ر. ثلها مبَيأيت عن أن ًضالَف ،اُقارُ مبا يأو يأيت ُّ
ّالصيت، واالتفاق على  اّ امل  مناستحسا

ُ
وامل قواف

ُ
 تَّ ما استحقخالف

))رَوأكث
)٤(.  

ً املقامات، لتبقى شاهدا على ويَمَاحل ياقوت هاَلع خاليت ّلةُ هي احلهذه
 سهام ه عليمَّتتحط ًنيعاَ مًصنا، وحصاحبها ةمنزل ّيشهد بأمهيتها، وعلو

                                                            
   .١٨٨: ٢ الشريشي و ١٤٩ احلريري ص)1(
  .٨٦: ٥ الشريشي و ٤٧٦ احلريري ص)2(
  .٤١: ١  للصفديوان النصرأعيان العصر وأع) 3(
  .١٩٩: ٦ معجم األدباء) 4(



  
٧٨٩  حممود احلسن.  أ- راسات اللغوية مقامات احلريري والد

 املرةقالعبا مَ مههَ أمامُرَ، وتتصاغاعننيّالط
ُ

 ه مقاماتري احلريدَّلقد تعه. بدعني
ًلماَع  النهايةيف هاَ واالجتهاد، حىت أخرجهدُباجل ، بَ األدوايبَر َنيَ بًشاهقا َ
 إليه املرَّتوعَ، وتالكّ على السستعصيَي

َ
 مَّنسَت ينَم ّكل َرَ نظبذوجي ،ُسالك

  .العبارات قيقَ يف دُن الكاممالَاجل هستهويَوي، الكلمات َعطر
ُ، وإقباال معظيمة ً القول أن املقامات نالت شهرةوخالصة ، ظريالنَّ نقطعً

 هاتخبامت َ العلماء منذ أن باحبعناية تَظيَوح، جودُالو ُبراعم عنها َفتَّمنذ تكش
، لم يف حلقات العًالئقاً مكانا تَّوقد احتل. ياةَ احلإىل هاَ، وأخرجاحلريري ُقلم

اُ مدى شعلى ّويدل.  األدبواديَ، وننسُوجمالس األ  ، ماهلاُداوَت ساعّ، واتهر
 َخذتُ، وأه عليتَرئُ منها قٍنسخة بيده على سبعمئة َّقعَ أن احلريري ومن ُيروى
   .)١(عنه

حها وتوضيح ْرَ العلماء، بشمن  ألمهية املقامات فقد قام عدد كبريًونظرا
 خليفة يََوقد أورد حاج. غوامضها، يف أزمنة خمتلفة من تاريخ احلضارة اإلسالمية

 شرحوا املقامات، كما ذكر الذين العلماء َأمساء )) الظنونكشف(( كتابه يف
 املخطوطات لتلك الشروح، أمساء )) األدب العريبتاريخ((بروكلمان يف كتابة 

 الشروح اليت ذكرها كل من عددوقد وصل . وأماكن وجودها يف مكتبات العامل
 إىل تعليقات ابن ًإضافةً إىل سبعة وأربعني شرحا، وبروكلمان خليفة يحاج

ّاخلشاب وابن بري ّ َ
)٢(.  

 غريب شرح((َطبع منها سوى ُ خمطوطة، ومل يتزال إىل أن هذه الشروح ما ُويشار
 مقامات شرح((بتحقيق حممد رجب ديب و) ٦١٦ت (للعكربي ))املقامات احلريرية

                                                            
  . ١٩٩: ٦ معجم األدباء )1(
  .١٥٠ - ١٤٧: ٥ وبروكلمان  ١٧٩١ - ١٧٨٧ صكشف الظنون )2(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٩٠  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

  .حممد أيب الفضل إبراهيم: بتحقيق) ٦١٩ت  (للشريشي ))احلريري الكبري
ُّوـيعد َ الكتب اليت شرحت املقامات على أهم للشريشي  الشرح الكبريَُ َ

ً فائدة إال استخرجها، وال شروحهاتاب من ُاإلطالق، إذ مل يرتك صاحبه يف ك
ُفريدة إال استدرجها، فصار شرحا يغين عن  ً َ َ ُ شرح تقدمه، وال حيتاج إىل ّكلً َ َّ َ

َ أدع كتابا ألف يف شرح َمل(( : الشريشييقول. )١(َسواه يف لفظ من ألفاظها َ َُّ ً ْ
ًألفاظها، وإيضاح أغراضها، إال وعيته نظرا، وحتققته خمترب ُ ُ َُّ ًَ َ َ َ ُّا، وترددت يف تفهمه ّ ُ َّ َ

ًوصدراًوردا  ُ، وعكفت على استيفائه بسيطا كان أو خمتصرا، حىت أتيت على َ َُ ّ ًَ ُ ً َ َ
َ ما انتهى إليه وسعى ممن فسرها، واستوعبت عامة فوائده َمجيع ََ ُ َ َ َّ َّ َ املمكنةََ

ُ
.  بأسرها

ُومل أترك يف كتاب منها فائدة إال استخرجتها، وال  ََ ًُ ٍ ًفريدةَ ُ استدرجتها، وال  إالَ ََ
ّنكتة إال علقتها، وال غريبة إال  ًّ ً َُ ُ ُاستلحقتهاَّ َ، وال غادرت يف موضع منها ََ ُ َ

َمستحسنا يشذ عن مجعي، وال  َ ّ ًَ َ ًمستجاداُ َ َ ينبو عنه بصري أو مسعيُ َ َ ََ ُ.  
ُوأنا يف خالل ذلك ألتمس مزيدا، وال أسأم حبثا وتقييدا، إىل أن عثرت على  َ ًَ ً ًَ َ ُ َ ُ َ

َح الفنجديهي َشر َ، فرأيت فيه الغاية املطلوبة، والبغية املرغوبة، والضالة للمقاماتَ َ َّ ّ ُ َ َُ ُ ُ
ً كانت عين إىل هذا األوان مطوية حمجوبةاليت ًُ َ ّ َ َفاستأنفت النَّظر . ّ ُ ُ، ومشرت ًثانياَ ََّ

ًعن ساعد اجلد ال متكاسال وال وانيا،   ً َُ ّ ُفاستوعبتهَ ٍ أيضا أبلغ استيعاب، ََ َ َ ُيدتوقً َّ 
ُمن فوائده ما مل أجد قبله يف كتاب َ َ َْ َ◌ٍ((

)٢(.  
ا همدى مما سبق َّيتضح َّ األمهية اليت يتمتع  ُ الشرح، الذي ضمنه صاحبه ذاَ ُُ َّ َ

ُفوائد الشروح اليت  ُّ ُسبـقتهَ َ ّ، مث أضاف إىل ذلك ما جادت به عبقريته الالمعة، ََ ُ َ َ
ٍن، وشرح لألمثال، ونقد لألساليب  بالبلدان واألماكفَ، من تعريالواسعةُوثقافته  َ َ

                                                            
  .١٧٩٠ الظنون ص كشف)1(
  .٧ - ٦: ١ الشريشي )2(



  
٧٩١  حممود احلسن.  أ- راسات اللغوية مقامات احلريري والد

 املقامات، وصُوهذا الشرح سيكون العمدة يف دراسة األمساء، يف نص. واألشعار
ُلدى تناوهلا  َ َ وذلك ألن الشريشي، .  يف الفصول التالية من هذا الباببالدراسةَ

ّ، كان حريصا على الدقة يف التفسري اللغوي، لدرجة االقرتاب سبق إىل ما ًإضافة ً َ
  .املعاجممن تفسري 
   المقامات وأسلوبهاموضوع
ُحتكمهً سابقا أن املقامات جنس أديب، َّمر ُ َّ جمموعة من الضوابط، جتعله َ ٌ

َيتميز عن غريه م وتلك الضوابط منها ما يتصل باملوضوع، .  األخرىاألجناس نَّ
َ

َّ َّ
باملادة َّوموضوع املقامات احلريرية يتعلق .  خصائص األسلوبإىل ودومنها ما يع
ّالقصصية،  ا فيتوزع بني.  الفكرية، واألحكام اللغويةوالنَّظراتَ  القضايا َّأما أسلو

ّالبالغية، واملسائل اجلمالية، وطرق األداء التعبريية َّ َ.  
  : المقاماتموضوع_ أ 

 احلريري حكايات قصرية، ال ختضع ملعايري القصة مبفهومها مقامات
َ

ُُ احلكايات اليت جندها مبثوثة يف كتب األدب ، وإمنا هي أقرب إىل تلكاحلديث
ُُ، وال سيما كتب اجلاحظ وكتاب األغاين، حيث كانت تلك احلكايات القدمية َّ
َّ بأخبار الكلمة، ومجال القول، وحسن اجلواب، ولطف التدبري، ُتعىن ُ َ ُ َ َ  ّوقوةَ

َاحلجة، وبراعة اجلدل، واإلرشاد والنُّصح والنَّقد َ َ ًتم عادة بكثرة  وال. والفكاهة ُّ ّ
امل علهَ بني الشخصيات، وجراعّ، أو بإبراز الصنويعهاَاحلركة وت

ُ
 األساسي كّحر

ا ما ك،لألحداث  مقصودة ّيةّ فنـمسات إعطاء الشخصيات على زّكَرُ تـال أ
ا، وليس هلا نظام فـ ، كما هو الشأن يف وابطهَ ضوفق ُ األحداثسريَت ّّينَلذا

  .احلديث باملفهوم القصصية بكةَاحل
، برباعتهَ األلباب بً بارعا، خيلًخطيبا َّروجيّالس دً املقامة األوىل مثال جنففي
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 بن احلارث شفهَكتَ، مث ينصرف ليشرب اخلمر فيََورعه و بزهده َويسحر القلوب
ا ويشعر يقرأ املقامة والذي. مهام  ّة من أجل مضمون اخلطبة، ودقَضعتُ أ
 حوار بينهما من ىَ والسروجي، وما جراحلارثني  بعارفَّأما مشهد الت. ياغةّالص

ا، دون قصد لف َقصري، فالغرض منه إجياد نظام عام يربط هذه املقامة بأخوا  ّّنـيةٍ
  . واحلركةاحلوار
 ًيتاَ باحلاضرون ُسمعهُ، ال يكاد يًا كبريًشاعرا ُّ السروجيرَ يظهالثانية املقامة ويف
 منواله أو على نشدُ، مث يمعايريهم قصانُون ، رأيهم َطالنُ بعلنُ يإال وهُجادَاست
ًدعياُ، مُعارضهُي  إبداء من هذه املقامة فالغرض.  قائلةعلى َقُّ والتفوضلَ لنفسه الفَّ

، املضماراإلشارات النقدية للشعر، وإظهار املقدرة على النظم، والتفوق يف هذا 
لس به احليتجاوز، مل ا يبدو دور احلارث بن مهام هامشييف حني . ريري ذيول ا

 الرغم وعلى.  األخرىاملقاماتوالفائدة من ذكره هي نظم هذه املقامة يف سلك 
 يف العرض وخدمة املعىن، اإلسهام ُهُ حوار هادئ، وظيفتفإنه احلوارمن وجود 

  . الشأن يف سائر املقاماتوهكذا. رهُّوتطو ثَدَاحل ّو يف منسهاماإل دون
. ً أبا زيد السروجي بطال ملقاماتهذَّ اختدق احلريري نجدف تالشخصياأما و

، اآلفاق يف به َفَّ طووقد . حقيقية على األرجح، كما سبقغريوهو شخصية 
 َيل احلحبائل بينص نفكا. جيجَواحل وافلَ القرافقُوجعله ميتطي البحار، وي

ً جميدا حينا، وًوشاعراً مرة، اقيَت ًدا زاهظهرَ والدنانري، فيالدراهم صطادَلي عاملا يف ً
ً

َالنحو واللغة تارة، وبارعا يف ح ً  َقىُّ وابتكار األحاجي، ومعرفة الراأللغاز ّلً
  .ً من السوء، أحيانا أخرىالعاصمة مائمَّوالت ،املفيدة
َيتواىن ، والرَكنُ عن مهيت، ال ينًا مستهرتقامات امليف ُّالسروجي ظهرَوي  يف َ

 واملالكبائرارتكاب 
ُ

 -    األموال، غري عابئلتحصيل دخلم َّكل ُلجَ، ويماتَّحر
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ّعلى تقدم سنه   . آثاممن على ذلك بَّمبا يرتت -  حليته ورأسهيف يبَّ الشجُّوتوهّ
ُ إىل أن استمرار بطله على هذه الصفات جيعله منبوذا، ياحلريري طنَ فوقد  يف ثريً

 كَّيتمسجعله ف، ًأخريا دعاه إىل الرأفة به ماوهو   االرتياح،عدمبًالنفس شعورا 
 يف بالغُ، ويَهار النَّويصوم َ به يقوم الليلفإذا يف املقامة اخلمسني، وبةَّالت بالحب

 على تلك املخلص راويته ّعودُ، ويغفار واالستكاءُالب من كثرُ، ويهدُّالعبادة والز
  . القضاء وحمتوم القدرمكتوب ًنتظراُاحلال، م
 ًغرماُته، فكان هذا م بن مهام لرواية مقامااحلارث احلريري شخصية واختار
ُ، دائبا على حوأخباره بسماع األدب ًشغوفاَ والتنقل، مبالرحلة   إىلفُّالتعر ّبً
َ، ويكشف أمره، فهَّفيتعر فةَصادُ مَّ يلتقي السروجيفكان .م عنهواألخذ رجاله

ًقورَوًوكان رجال . ويروي مغامراته  هَّ سلوك شيخه السروجي، إال أن حبيرضى ال اُ
  . بضاعته اليت ال توجد عند غريهمن دُّ والتزو، إىل طلبهيدفعهلألدب كان 

 السروجي، أما شخصية شخصيةالشخصية الرئيسة يف املقامات هي ف
 . ظهورها من مقامة إىل أخرىقدارمو رهاوّاحلارث فكانت أقل أمهية، وخيتلف د

 والعلماء ة باقي الشخصيات فقد كانت ثانوية، منها الوالة والقضاأما
ّوغالبا ما كانت شخصية السروجي تطغى على جو . الناس سولون، وعامةواملت َ َ َ ً

 عليها عالئم االنبهار تظهرتبدو الشخصيات األخرى كأشباح ساكنة، فاملقامة، 
 ألن ))ًغالبا((ُوقلت .  السروجي وعلمه الذي ال ينضبعبقريةواهلزمية، أمام 
 كان حنيكما هو الشأن ً تلك الشخصيات أدوارا مهمة، ًأحيانااحلريري أعطى 

 عند أحد الوالة، َابنهُ خياصم أو أمام أحد القضاة، وزوجتهخيتصم السروجي 
ّ تظهر فصاحة يف القول، وأدبا رفيعا ال يقل عن أدب أيب زيد الزوجةكانت ف ً ً ً َ ُ

 والتاسعة، واخلامسة والثامنة يف املقامة الرابعة كما ابنه، وكذلكوعلمه، 
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  ...واألربعني
داث املقامات، مأخوذة من احلياة اليومية، والتقاليد اليت تتكرر يف  أحوكانت

 الوالة، واالستماع إىل العظات، إىل أمام القضاة، والتخاصم كاملثول، الناسحياة 
ادالت يف حلقات العلم، وسلوك  ُ يف جمالس األنس، املناظراتوانتشار ا

 تكن من ابتكار احلريري،  األحداث ملوتلك. ُّواإلميان بدور الرقى والتعويذات
ً كانت من ابتكار غريه أحيانا، أو من األحاديث اليت كانت متداولة يف وإمنا
 املوازنة بني مقامات ُوتظهر. هعصر

ُ
ا كبريا يف البديع ً ومقامات احلريري تشا ً

 العديد من األحداث من مقامات استلهميعين أن احلريري وهذا املوضوعات، 
 عرضها على سالسة طبعه، أما يفَا من بنات فكره، وجرى البديع، الذي ابتكره

، فجاءت طريقة باملوضوعاحلريري فكان اهتمامه باألسلوب أكثر من اهتمامه 
َ، وقد استعصت َّوالرتصيعَالعرض عنده عبارة عن صناعة لغوية، دقيقة احلبك 

ّعلى جل العلماء الذين حاولوا حماكاته،    . على هداهوالسريُ
َّ املقامات، تتلخص يف الزهد والوعظ ََّتضمنتهال الفكرية، اليت  املسائوأهم

، واحلادية عشرة، واحلادية والعشرين، واحلادية األوىلواألدعية، كما يف املقامة 
، والتوبة كما يف اخلمسني، والصداقة وضوابط واألربعنيوالثالثني، واحلادية 

ر كما يف الثالثة والعشرين، ، وقضية سرقة الشعالرابعةُّالصحبة كما يف املقامة 
، والثانية والعشرين يف املقامة الرابعة كما، والنحويةوإيراد األلغاز الفقهية 

 ملساوئ الوالة كما يف العاشرة، والتعرضوالثالثني، 
َ

 َّحتدث إىل أن احلريري ًإضافة
 الكدية حرفة هلم، يتخذونيف أغلب املقامات عن حياة طبقة من الناس، 

 الساسانية، وطريقة تزوجيهم، مبادئهمم يف احلياة، وحتدث عن وصف أسلوف
  .وغري ذلك
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، وطريقة استعماهلا، وإمكانات األلفاظ املسائل اللغوية يف عرض صَّوتتلخ
ا، ونقد الشعر، وتنويع الوصف، وعرض األلغاز، وبعض املسائل  التعبري 

َر، وكىن الوحوش  عن أوصاف اخلمواحلديثالنحوية، والفرق بني الضاد والظاء،  ُ
  .طبقتهمّ إىل عرض األلفاظ اليت ختص املتسولني، وتنفرد بتداوهلا ًإضافة، والبهائم

  : المقاماتأسلوب -ب 
واحلديث عن األسلوب . فكارق األداء التعبريية عن األائ طرباألسلوب املقصود

 إىل ًافةإضالبيان واملعاين والبديع، :  البالغة، بفروعه الثالثةعلميفرض اخلوض يف 
 األلفاظ واحلروف واحلركات، والطبع والصنعة، مث الرتكيز على موسيقادراسة 
  . التعابري املستعملةيف بنظرة كلية شاملة اجلمالمواطن 
 البالغية واحملسنات األسلوبية يف الظواهر يسمح املقام باستقصاء وال

َّ إىل دراسة مطولة ال يتسع هلا هذا حيتاج املقامات، ألن ذلك البحث، إذ ال ُ
َ إال استعمله احلريري، والبديع  البيان واملعاينألوانيوجد لون من  َ  مقاماته، يفَ

ًاستعمال العامل اخلبري بفنون الكلم، الطموح دائما إىل  َّ َ، املتيقظ احلذر من ُّالتفوقَ ّ ُ
، إذا كان يعتقد أن غريه أقدر ًكلمةَّسهام النقد، الذي مل يسمح لقلمه أن خيط 

َوغها، وامتالك أزمة مجاهلاَعلى ص ً اهتمامه باألسلوب عظيما، لدرجة أنه وكان .ّ
ولذلك جاءت مقاماته لوحة فنية، .  عن االهتمام باملوضوع، كما تقدمصرفهقد 

َتظهر  ّ براعة الصنعة، اليت شفع هلا وخفف من غلوائها خفة الروح، وسالسة فيهاَ َُ َّ
ا حىت وكل. ، واخلربة باملعاين واألساليبالطبع  ذلك أسهم يف كمال صور

  .غدت آية من آيات اإلعجاز
 أقتصر على دراسة مقطع منها دراسة املقامات األسلوب يف  عنوللحديث

 التفصيل ألمكنته من ًتاركا، املسألةخمتصرة، تكفي لتوضيح صورة عامة هلذه 
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  .املختصة بدراسة البالغة العربيةَّاملطولة  البحوث
َ، اليت تظهر فيها توبة أيب زيداخلمسنيامة  احلريري، يف املققال  َقال((: َ

ٍالحارث بن همام ّ َ ُ َفلم يـزل يـرددها بصوت رقيق، : ُ ٍ َ ُ ّ َُ َْ َ ُويصلهاَ َ بزفير وشهيق، َ ٍ َ
ُحتى بكيت لبكاء عينيه، كما كنت  ُُ َ َ َ ُ َ َ َ عليهأبكيََّ َثم بـرز إلى مسجده، . َ ََ َ َ َّ ُ

ُّبوضوء تـهجده َ َ ُ ُفانطلقت. ُ َليت مع من صلى خلفهَ، وصهَدفِ رََ َ َّ ََّ َ ََ ُ.  
ّولما َ انفض من حضر، َ َ َ َّ ُوتـفرقواَ ّ َ ُ شغر بـغر، أخذ يـهينم بدرسه، ويسبك َ َ ُ ََ ُ ََ َ َ َ َ َ
ُيومه في  َ َوفي ضمن ذلك يرن إرنان الرقوب، ويبكي وال بكاء .  أمسهَقالبَ ُّ َ ُُ َ ُّ َ
ُيعقوب ِ، حتى استبنت أنه التحق باألفراد، وأشرَ ُ َ َ ََ ُ ََّ ُ َب قلََّ ُبه َ َهوىُ   . االنفرادَ

ُفأخطرت ُ بقلبي عزمه َ َ َ ِ، وتخلاالرتحالَ َيته والتخلي بتلك الحالَ َ ّ َّ ُ َُّفكأنه . َ
َتـفرس ما  َّ َ َنـويتَ َ، أو كوشف بما أخفيتَ َ َفزفـر زفير األواه، ثم قرأ. ُ َّ ُ ّ َ ََ َ َ:  فإذا

ََعزمت فتوكل على اهللا َْ َّ َ َ َ .ّفأسجلت عند ذلك بصدق المحدثين، وأ َ َُ َ َ ُيقنت ُ َ
ُّأن في األمة  َّمحدثينَّ َ ُ.  

َّثم ِ يدنو المصافَكماَ إليه ُوتََ دنُ ُ ُ ُح، وقلتَ ّأوصني أيها العبد الصالح: ُ ُ َ ُّ .
َ نصب عينك، وهذا فراق بيني َوتـَ المَاجعل: َفقال ُ َ َ ُفودعته. َوبينكُ ُ َّ َ 

َيـتحدرنََوعبراتي  َّ َ َّ من المآقي، وزفراتي يـتصعدن من الترََ َ ََ َّ َ ََ  هذهَوكانت . اقيََ
َّخاتمة التالقي َ((

)١(.  
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لس، واليت تضمنت اعرتافه بذنوبه،  كاناليتالقصيدة  َ أبو زيد يقرؤها مرارا يف ذلك ا ًَ َّ َ َ
ََوإسرافه على نفسه، وطلبه املغفرة من ربه سبحانه  القصيدةوهذا املقطع يأيت بعد تلك . َ

ُكما كنت أبكي عليه، أي فيما مضى حني كنت : وقوله. مباشرة ُُ ُِ َِ ً لرؤيته مستهرتا، َّأتأملَ ِ ُ ِ
ُ

ُرته بدنياهوقد باع آخ ُ ُّوبوضوء تـهجده، . َ َ َ ُ ُّالتـهجدُِ َ َقيام الليـل، يعين أنه وصل التهجد : َّ ُّ َّ َ َ َ
ِ
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 السمة األساسية لألسلوب يف هذا املقطع، ويف إن :األسلوبي َّالتحليل
. َُوهو اتفاق رؤوس اجلمل باألحرف. َّ املقامات، هي السجعمقاطعغريه من 

ّمبنيةواملقامات   من حيث الشكل على السجع، الذي يـعد أحد املعايري َ
َ َ ُّ َ ُ َّ

ُوله أشكال عديدة، ورد بعضها يف هذا املقطع، .  املقامةإنشاءاملطلوبة يف  َ ََ
َ بـرز إىل َُّمث((:  الذي حيصل بني أجزاء اجلملة الواحدة، حنو قولهَّكالسجع َََ

ُّمسجده، بوضوء تـهجده َ َ ُ ُ َّحىت((: ، ومنها ما حيصل بني مجلتني كقوله))َ ُ استبنت َ ََ
َأنه التحق  َ َ ُ، وأشرب قلبهباألفرادَُّ ُ َ َ َ هوى االنفرادُ  من أكثر، ومنها ما يكون بني ))َ

ُُفودعته((: مجلتني كقوله َّ َ وعربايت يـتحدرن من املآقي، وزفرايت يـتصعدن من َ ََ ََّ َ َ ََ َََ َّ َ ََ
َّ هذه خامتة التالقيَوكانتَّالرتاقي،  َّ هذه العبارة يوجد ما يسمى بالسجع ويف. ))َ َّ ُ َ ُ

َّويشار إىل أن كلمات السجع . ))َفرايتَ وزََعربايت(( الكلمتنيّالداخلي بني  ُ
َ على أن تكون ساكنة األعجاز، موقوفا عليها، ألن الغرض أن جيانس موضوعة َ ُ ََ ً ُ َ

                                                                                                                                
َبصالة الفجر َ ُوانطلقت . ِ َردفهََ ُخلفه: ، أيِ َ َُّوانفض من حضر، يعين تفرق املصلون بعد . َ ُ َ َّ َ ََ َ َّ َ

َوشغر بـغر. َّالصالة ََ ََ ُويـهينم. يف كل اجتاه: َ
ِ َ ًيردد كالما : ُ ُ ِّ ُ يفهمالا َخفيُ َ َويسبك يومه يف . ُ َ َِ

َيفعل يف اليوم ما فعل : َقالب أمسه، أي َ ِ من املداومة على التسبيح واالستغفارِباألمسَ َّ
ُ

.  
ُّويرن.  هلا ولديعيشاملرأة اليت ال : َُّوالرقوب ِّيصوت: ُِ َ َوهم سبعة .  األبدال:دواألفرا. ُ

ُّ ختلو الدنيا منهم، فإنالاد ّبُمن الع ُ ُ مات واحد خلف اهللا تعاىل يف موضعه آخرَ َ َّ ٌ  واآلثار. َ
ِاليت تتحدث عن وجود األبدال ضعيفة َ َوهوى. َّ َحب الوحدة: ِ االنفرادَ َوتفرس. ّ َّ َِعلم : َ

ِببصريته  ِ َوكوشف. َِ نظرهوجودةَ ِ ِأطلع وأخرب عن طريق اإلهلام امللكويت: ُ ُ َ
َ

ِ ُ َِاحلزين : ّواألواه. ُِ
ِالذي يصيح آه  َ ِ ُوأسجلت. آهَّ ُصدقت وتـيـقنت: َ َُّ ََ َّ ُواملحدثون .َ ِّ َ ُ

َالذين حدثوه بتوبة :  ُ َّ
ُواملحدثون. السروجي َّ َ ُ

ُالذين يكشف هلم ما وراء احلجب، وحيدثون به:  َّ َُ ُ ُ َُ ُ ُمفردها : ِواملآقي. َ َ ُ
َِوهو حرف العني الذي يلي األنف. ُمؤق ََّ ِوالرتاقي. َ ُمجع ترقوة: َّ ٌّوهي عظم معوج . َ  أعلىُ

ما عظمان اثنان. الصدر ا عن املثىن، أل ُِّوالرتاقي صيغة مجع عرب  َّ.  



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٩٨  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

َ القرائن ويزاوج بينها، وما يتم ذلك إال بالوقف، وإال ذهبت أيادي بني َ َ َ َ ُ   .)١(َسبأَ
ً خيفى أن السجع يسبب عادة وال ًهبوطاَ  ىن، إذا مل يف مستوى األسلوب واملعُ

َيكن الكاتب متمتـعا خبربة كافية، وروح شفافة، وطبع لطيف،  َ ّ ُ ً ّ ّخيففُ َ خطر من ُ
َالتـزحلق يف مهاوي الصنعة وغلوائها ُُ ّ َ وذلك ألن الكاتب يشغل فكره، يف هذه . ََّ

َاحلالة، باملالءمة بني األلفاظ على حساب املعايري األخرى لسالمة  ُ
َ  التعابريَُ

ً يكون الكاتب متمكنا فالسجع يصبح عنصرا مجاليا أما حني. وحماسنها ً َّ  يفً
، حيث إن الغالب فيها أن يكون املقامات ما جنده يف أسلوب وهذا. النص

ُ أمر سهل خيفف من كلفة البحث وهذا. السجع بني مجلتني فقط ّ ُ  يف ّواملشقةَ
ا ال  مُُلزومَّومن جهة أخرى مل يذهب احلريري بالسجع إىل . التفكري باأللفاظ

َيلزم كما فعل السرقسطي، بل اكتفى بتحقيقه بني احلرفني  َ ً غالبا، وما َاألخريينََ
َوجد من ذلك فقد جاء عفو اخلاطر، دون أن تظهر  َ َ   . باستحضارهُالكلفةُ

َ املوت َاجعل((:  عام، كقولهٍبوجهَُ اجلمل َبقصر األسلوب يف املقامات َّويتصف َ
َنصب عينك، وهذا  َ ً متنح األسلوب رشاقة حمببة، ّالسمة وهذه. ))َبينكَ بيين وُفراقُ ًَّ ُ َ

َ سكون اهلدوء اململ، وتنقي التعابري من شوائب احلشو وتكسر َ َّ ّ ُ ّ ُ ُ   .واالستطرادَ
َ بني اجلمل، من حيث الطول والقصر، َّالتوازن مسات األسلوب إقامة ومن ُّ َُ

ُأخطرتف((: َ لقرينتها،كقوله هناًمساويةحيث يغلب أن تأيت اجلملة  ُ بقليب عزمه َ َ َ َ
َاالرحتال، وختليته والتخلي بتلك احلال ََ ّ َ َّ ُ َ من قرينتها أطولوقد تأيت اجلملة الثانية . ))َ

َأخذ((: ُاألوىل كقوله ُ يـهينمَ َ ِ، ويسبك يومه يف قالب أمسَبدرسه ُ َ ُ َ َ وقد جتيء . ))هَُ
ّ يـزل يـردَفلم((:  أطول من الثانية حنو قولهاألوىلاجلملة  َُ َْ ٍدها بصوت َ َ ُ، ويصلها َرقيقُ َ

َبزفري وشهيق ٍ َ((.  
                                                            

  .١٣ص الزخمشري شرح مقامات )1(



  
٧٩٩  حممود احلسن.  أ- راسات اللغوية مقامات احلريري والد

َّ التضمني واالقتباس، وخاصة من القرآن املقامات أهم مسات األسلوب يف ومن
 أن احلريري قد استفاد من أسلوب القرآن يشعروالذي يقرأ املقامات . الكرمي

َالكرمي استفادة مل تتأت لغريه  َّ َ  كان أنه  السبب يف ذلك إىلَويرجع.   األدباءمنً
ّيضمن مقاماته اآليات القرآنية، يف مواطن خاصة  أن لقارئهُوذلك حني كان يريد . ُ

ُومثل هذه املواطن تشغل القارئ مبتع. يصل إىل اللفظ قبل مساع اللفظ َ
 ُالوصول ة

َعن اإلحساس بالفرق بني األسلوبني َ َ.  
َفزفـر زفري:  املقطع قولههذا أمثلة التضمني القرآين يف ومن َ َ األواه، مث قرأَََ َُّ ّ :
 َفإذا عزمت ْفتـوكلََ ََّ فإذا : فالقارئ ما يكاد يسمع قوله تعاىل. ََ على اهللاَ

َعزمت ََ ّويعزز. ُ يكمل اآلية من حفظهحىت ً كون القرآن الكرمي حمفوظا، ذلك ُ
َ قصد من التضمني منح فاحلريري. َخبالف غريه من األمثال والنصوص الشعرية َ

ّحيسُ يف الوصول إىل املعىن، جتعله ًالقارئ مشاركة  بأن املقامات قريبة من قلبه، ُ
ا اإلميانية، يف خدمة ًإضافة ، إذ األسلوب إىل توظيف الدالالت القرآنية، وإحياءا

ًإن السياق القرآين يقع يف القلب موقعا مينح النص قدرة على   يف وجدان التأثريً
  .القارئ، ومشاعره اإلميانية

َقة مثال تستوقف فاآلية الساب َ  لتذكره بنعمة اإلسالم، وقرب املسلم من القارئً
ُ ُ ّ َُ

ّربه عز وجل َ ً جتعله يتذكر شيئا من املصائب اليت متر وقد .ّ ُ، فيطرق احلزن تهبساحَّ ُ َ
ّقلبه حلظة، مث يتالشى أمام قـوة اإلميان، والثقة  ُّ َ َ ً  القوة اإلميانية تلك سبحانه، باهللاَ

َ تستمد جتدداليت ُّ ُّها من معاين التوكل على اهللا سبحانهُّ النَّص مع وخيتلف التفاعل . َّ
ّ حبسب اهلمة والفقه واملرتبة اإلميانيةآخرالقرآين من شخص إىل  َ ُّواملهم أن مجيع . ّ ُ

ا قلب اإلنسان عادة، استطاع احلريري أن يـوظفها يف اليتهذه التأمالت،  ّ يتلون  َُ ً ُ َّ
  . أسلوبه من خالل التضمنيحتسني
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ّ يضمن احلريري مقاماته وحني  من القرآن الكرمي جنده يذكر ذلك ًشيئاُ
ٍ اآلية ضمن أسلوبه، دون إشارة ُيدرجًأحيانا كما فعل يف اآلية السابقة، وقد 

ا من القرآن الكرمي، كما يف قوله َ املوت نصب عينك، وهذا َاجعل((: إىل أ َ ُ َ َ
َفراق بيين وبينك َ اية اآلية قبل ً أيضا يستطيع اوهنا. ))ُ لقارئ أن يصل إىل 

َ املسلم والذكر احلكيمبنيُمساعها، لطول األلفة  ّ
ُ

َّوال يقتصر التضمني عند .  َ
وكل . ، بل يشمل الشعر وأساليب العرب واألمثالالكرمياحلريري على القرآن 

َواملالحظة العامة اليت تستحق . بكثرةذلك مبثوث يف نصوص املقامات  ّ َ
ّ ال يضمن إال ما هو مشهور أنهيف شأن هذه املسألة، هي الوقوف عندها،  ُ

 يصل إىل األلفاظ القارئّولعل ذلك يعود إىل رغبته يف جعل . بني الناس
ًمستعينا حبفظه، كما تقدم،  َ إىل أنه يصادف لدى القارئ أحاسيس ًإضافةُ َ ُ

ًمثارة ُ سلفا، واستعدادا مسبقا للتفاعل مع النَّصُ َّ ً ًُ ً َ.  
َواألول أشهر . ّ بأنواعه، والطباق بأشكالهاجلناسلوب املقامات  يف أسويكثر َّ

َّ توصل إليه، كاالرحتال واحلال، والرتاقي والتالقي، يف هذا املقامةَوأكثر، ألن معايري  َّ ُ
َّواخلالصة أن املقامات تبدو كربدة حريرية مرصعة بألوان البديع. املقطع ُ َّ  هو وهذا.  ُ

ََالسبب الذي جعلين أبدأ  احملسنات البديعية، قبل غريها من احملسنات بدراسة َ
  .األسلويباألخرى، يف هذا التحليل 

َّويتنقل ُُوخيتلف حضورمها حبسب طبيعة .  واإلنشاءاخلرب احلريري بأسلوبه بني َ ُ ُ
َ يف املواطن اليت يقدم فيها للقارئ خالصة جتاربه، اخلربُ كان يكثر من إذاملقامة،  ّ ُ

َوما انتـهت إليه  َ وقناعته، يف حني كان يلجأ إىل اإلنشاء عند إيراد احلجج ُُمعارفهَ ُ ُُ
 ((:َّويتجلى اإلنشاء يف هذا املقطع يف قوله.  االستفهام واألمروالسيماواأللغاز 

ُقلت ُأوصين أيها العبد الصاحل: ُ ّ ُ َ َاجعل املوت نصب  : َفقال. ُّ ُ َ َ َعينكَ ، أما باقي ))َ



  
٨٠١  حممود احلسن.  أ- راسات اللغوية مقامات احلريري والد

  .املقطع فإمنا ينتمي إىل اخلرب
َ يالحظ يف املقامات هو والذي  األمساء، حيث إن األمساء فيها أكثر من كثرةُ
ّ تدل على واألفعال . الختيار البحثَّرجحتوهذا أحد األسباب اليت . األفعال
ُّالتجدد َّ تدل األمساء على الثبات االستمرارن على حي واحلركة، َّ وهذا يعين . ّ
َّال دور اجلمل القصرية واألسلوب الرشيق  الثبات على احلركة بوجه عام، لورجحان َُ َ
  . البديع يف إقامة التوازن وتعديل ذلكوموسيقا
.  عن اإلحلاح على جوانب الفكرةُاالبتعاد حماسن األسلوب يف املقامات ومن

ٍ يـزل يـرددها بصوت َفلم((: التوبةوما ألطف قوله يف وصف حالة أيب زيد بعد  َ ُ َُّ َْ َ
ٍرقيق، ويصلها بزفري َ ُ َ ََ، حىت بكيت لبكاء عينيه، كما كنت أبكي عليهَوشهيق َ َُ ُُ َ َ ُ َ َ ََّ(( .

ّ العبارة املوجزة تصور لنا فهذه  مركب ّاستقل أن بعدَ اليت آل إليها أبو زيد، احلالةُ
ُالتوبة، طمعا يف الوصول إىل شواطئ املغفرة ًُ َّ.  

 مع مبالغة، ُ تلك احلالة، بكل ما يريده هلا احلريري مننتصوروحنن نستطيع أن 
َأنه أمجل   األسلوب، من خيال هذا ألنه يستفيد، من خالل وذلك.  ََوأوجزَ

َالقارئ، الذي ينشط يف تصور أيب زيد، وقد خالطت  َ َ دموع النَّدم، وارتعشت َحليتهُّ َ َ ُ
َيداه بوقفة التضرع واخلشوع، وحار به  ُ ُ ُّ َ وسط صمت رهيب، الفكرَّ ٍ تَ َو  ُبصره ُ

 رتسم يفيوالقارئ يف كل مرة يقرأ فيها هذه العبارة . َلبارق من بعيدَّبشعاع الرجاء ا
َُّخياله تصور جديد هليئة السروجي، فيشعر كأنه يقرأ هذه العبارة  َ  وهذه . مرةولأُّ

ًالسمة مهمة جدا يف  ّ ُ َ املقامات من سهام اخللق، اليت تندفع من أقواس َصونّ ََ
  .َّالتكرار واالستعمال

ُّحيبيع الزمان كان  إىل أن بدُويشار  التفصيل، لدرجة أنه كان يلج املداخل، ُ
َ ُ َ َ

َّويكشف كل األستار، اليت  وذلك ألن الغاية اجلمالية عنده كانت .  بالفكرةُحتيطُ
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ُسلوا(( : يقول على لسان أيب الفتح اإلسكندريفهو. الغاية التعليميةمع تتساوى  َ 
َعين البالد  ّ اَ َوحصو ُ َ، واجلبال وحزوُ ُ ُ ا، واخليل َ ا، والبحار وعيو َا، واألودية وبطو َ َ َُُ َ ُ ُ َ

ا، من الذي ملك أسوارها، ونـهج مستها،  َومتو َ َُ َ ََ َ ََ َ َُّ ََووجلَ ا ؟ َ َّ حر ُسلواَ َ امللوك َ ُ
ُ

َوخزائنها َ ،
ا، واألمور وبواطنها، والعلوم  َواألغالق ومعاد ُُ َ َ ُ ََ ُ َ َومواطنهاَ َ، واخلطوب ومغالقها، َ َ َ ُ ُ

َّروب ومضايقها، من الذي ُواحل َ ََ َ َأخذُ ا، ومل يـؤد مثنها؟ َ ََ خمتـز َ ّ َُ َ َ ََ َ الذي ملك َومنُ ََ َّ

َمفاحتها، وعرف مصاحلها َ ََ ََ َ((
ُّ املقطع يدل على ما فيه من إحلاح فهذا ؟ )١( ، وتفصيلَ
َ ال جند هذا التفصيل يف أسلوب ن على حي. ََوولع باستقصاء اجلزئيات   .احلريريَّ

َيالحظ من فّ، اتساع املعجم اللفظي، ًسابقاَّب، كما تقدم لو األس مساتومن ُ
َّ اليت غريً يستعمل يف كل مقامة ألفاظا جديدة، كانيقرأ املقامات أن احلريري 

ا ُهلذا تضمنت شروح املقامات ما . ََاستعملها يف أخوا َُّيـتضمنهََّ ٌ معجم متوسط ََ
ٌل أديب معجم حمدود، يدور يف  العادة أن يكون لكومن.  احلجم من األلفاظ
َ يظهر يف مقاماته إذكان معجمه اللغة بتمامها، ف احلريري ّأماََفـلكه وال يتجاوزه،  َ

َكأمنا مجعت  ُ اللغة، لينتقي منها ما يريدلهُ َ إن املقامات لو جتاوزت :  القولوميكن. َ
َحجمها الستوعبت معظم األلفاظ العربية ََ َ.  

، اليت تعود إىل أصول علم البيان، من سناتباحمل ُ أسلوب احلريريَويفيض
ُّويدل. استعارات وتشبيهات وكنايات ُ االستقراء على أن ما استعمل من التعابري، َ

َالعشرعلى احلقيقة، ال يتجاوز  ازُ . ، يف حني كانت معظم التعابري مبنية على ا
ََّ إىل حبث مطوحيتاج عن احملسنات البيانية يف املقامات واحلديث َّل، كما تقدم، ُ
ا قليلة هنا، بالقياس لذلك ً أكتفي برصدها يف املقطع املختار، علما أ  املواضع إىلَ

                                                            

  .٢٧ ص اهلمذاينشرح مقامات بديع الزمان  )1(



  
٨٠٣  حممود احلسن.  أ- راسات اللغوية مقامات احلريري والد

َقصدَّاألخرى، ألن احلريري يف هذا املقطع أراد أن جيري على الطبع، ألنه  َ الغوص َ
ُهنا يف خبايا النفس، وأحاسيس الروح ، وأسرار القلب، وأعماق الوجدان، وما  ُّ َ

ُيعتلج  َ ُوال خيفى أن الطبع يف هذه احلال أقدر من .  وأشجانُحرقةيف الصدور من َ َ
ُالصنعة وكلفتها على    . باملطلوبَالوفاءّ

َ الصور البيانيةومن ُّيرن((:  التشبيه البليغ، يف قولهاملقطع يف هذا ُّ َ إرنان  ُ
َالرقوب، ويبكي  َ بكاء يعقوبوالَُّ ُ َ ُفقد شبه صوت أيب زيد، مست. ))َُ َ َ ًغيثا برمحة ََّ

َ، بصوت املرأة اليت تفجع مبوت أوالدها، وحذف األداة  ووجه ُوغفرانهاهللا  َ َ َ َ َ ُ َ ُ
َ زفري َََفزفـر((: ومن هذا قوله. َ، على سبيل التشبيه البليغََّالشبه ويف .  ))ّاألواهَ
ُ دنوت إليه كما يدنو َُّمث(( :قوله ََ َ َ ُ ُاملصافحَ ُ

َ مرسل من حيث ذكر تشبيه ))  األداة،ُ
َوجممل من حيث حذف وجه  َْ َ   .ََّالشبهُ

َيـتصعدن ََوزفرايت((: وقوله َّ َ َّ من الرتاقيََ َ جماز عقلي عالقته املجاورة، ألن فيه ))َ ُ َ َ
َ خترج من احللق، وإمنا الرتاقي عظمان قريبان منهاألنفاس َّ َّ َّحىت((: ويف قوله.  َْ َ 

َبكيت لبكاء عينيه َ ُ ُ َ َّ اإلنسان، وإمنا هوَي يبكي ً عقلي أيضا، ألن الذجماز  ))َ

َالعيون تدمع َ ُُ البكاء تظهر على العيونآثار وساغ ذلك التعبري ألن. ُُ َ َوجنده يف . َ
َوأشرب((: قوله ُقلبه ُ ُ َ هوى االنفرادَ ََ شبه القلب باألرض العطشى، واهلوى قد ))َ َ َ َ ََّ
ُّ، مث حذف املشبه به وهو األرض واملاء، وأبقى ما يدل باملاء َ َّ َ عليهما وهو َ

ّ، على سبيل االستعارة املكنيةاإلشراب َ
ُويصلها((: وقوله.  ٍ بزفري َ ٍوشهيقَ  كناية ))َ

ُعن شدة النَّدم واحلزن َ ِ بـرز إىل مسجَُّمث((: وقوله. ّ َ ََ ُه، بوضوء ِدََ ِتـهجدُ ُّ َ  عن كناية ))هَ
ُويسبك((:وقوله. االستمرار يف العبادة ومواصلتها َ يومه يف قالب أمسهَ ُ َ  كناية ))َ

  .عن تكرار العادة
َ الصور البيانية السابقة إن  تتجاوز قطرة من وابل، جتمع يف أودية املقامات، الُّ

َ َّ ََ ً َُ



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٤  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

َلريوي أزاهريها،  ّ اخضرارها بالطالوة والرواءََُّوميدَ َّ َاملوسيقا فقد أتقن ّفيما خيص و .َ
َاحلريري نسجها من خالل التشابه  ا،َّالشكليَ  إىل ًإضافة  بني أوزان كلما
َّوظفهاالتطابق بني الكثري من احلروف، اليت  .  من حيث املخارج حبسب املقامَ

 لدى الدارسني، ومشهورة يف معروفةوال داعي للتفصيل يف هذه املسألة فهي 
ُوإمنا الذي يلفت االنتباه أن . املقامات ّ استفاد، من أوزان الشعر، يف احلريريَ

  .ّحتقيق موسيقا إضافية
ٍبصوت(( :فقوله َ منهوك املتقاربمن ))َ رقيقَ ُ ُ ٍبزفري((: وقوله. َ ُ منهوك من ))قَوشهي َ َ
ّولما((: وقوله. ََّالرمل ََ انفض من حضرَ َ َ َّ ُ منهوك الوافرمن ))َ ُبوضوء((: وقوله. َ ُ 

ُّتـهجده َ ُمنهوك من ))َ َ املتداركَ ُ
ُولو حذف الواو، والم البعد من قوله.  َ َ َ َ  ضمن ويف((: َ

ُّذلك يرن ُ َُّ إرنان الرقوبَ ً قوله شطرا من الكاملألصبح ))َ َ استبدل اسم اإلشارة ولو. َ َ َ
َّ هذه خامتة التالقيَوكانت((:  قولهيف ))تلك((اسم اإلشارة ب ))هذه((  ًشطرا ألصبح ))َ

ُّ، ويكثر دائما يف الكتابات النثرية، اليت ختطها املقامات كثري يف وهذا. من الوافر ً
  .أقالم الشعراء

ُوقد آثرت أن أقتصر يف عرضها . احلريري بعض مسات األسلوب عند ذهه
 بأن اإلشارات تغين عن ًواقتناعاًعلى مقطع واحد، رغبة يف االختصار، 

  .ا املقام الذي ال يسمح باإلطالةالتفصيل يف هذ

  المصادر والمراجع

ه، الدكتور علي أيب زيد ورفاق: حتقيق. أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي -١
  .١٩٩٨، دار الفكر، دمشق ١ط



  
٨٠٥  حممود احلسن.  أ- راسات اللغوية مقامات احلريري والد

الدكتور رمضان عبد التواب، دار : ترمجة.  تاريخ األدب العريب لربوكلمان-٢
  .١٩٧٥املعارف، القاهرة 

الدكتور صالح الدين : حتقيق.  زهر اآلداب ومثر األلباب للحصري القريواين-٣
  .٢٠٠١، املكتبة العصرية، بريوت وصيدا ١اهلواري، ط

حممود األرناؤوط، : حتقيق. يف أخبار من ذهب البن العماد شذرات الذهب -٤
  .١٩٨٦، دار ابن كثري، دمشق ١ط

، دار ٢ط.  شرح مقامات بديع الزمان اهلمذاين حملمد حميي الدين عبد احلميد-٥
  .١٩٧٩الكتب العلمية، بريوت 

  .دار الفكر، دمشق، دون تاريخ.  شرح مقامات احلريري للحريري-٦
حممد أيب الفضل إبراهيم، املكتبة : حتقيق. ريري للشريشي شرح مقامات احل-٧

  .١٩٩٨العصرية، بريوت وصيدا 
، دار الكتاب ١يوسف البقاعي، ط: حتقيق.  شرح مقامات الزخمشري للزخمشري-٨

  .١٩٨١اللبناين، بريوت 
حممد حسني مشس : شرح وحتقيق.  صبح األعشى يف صناعة اإلنشا للقلقشندي-٩

   .١٩٨٧كتب العلمية، بريوت ، دار ال١الدين، ط
جامعة حلب .  للدكتور شوقي ضيف))األندلس(( عصر الدول واإلمارات - ١٠

١٩٩٤.  
  .١٩٩٠دار الفكر، بريوت .  كشف الظنون حلاجي خليفة- ١١
  .٢٠٠٢، لعام ٨٥ جملة الرتاث العريب، العدد - ١٢
ية، صيدا حممد جاد املوىل ورفاقه، املكتبة العصر: حتقيق.  املزهر للسيوطي- ١٣

  .١٩٨٧وبريوت 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٦  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

، ١الدكتور عمر إبراهيم الطباع، ط: حتقيق.  معجم األدباء لياقوت احلموي- ١٤
  .١٩٩٩مؤسسة املعارف، بريوت 

الدكتور إحسان عباس، دار صادر، : حتقيق. َ وفيات األعيان البن خلكان- ١٥
  .بريوت، دون تاريخ

، دار الكتب ١ة، طالدكتور مفيد قميح: حتقيق.  يتيمة الدهر للثعاليب- ١٦
  .١٩٨٣العلمية، بريوت 



٨٠٧  

  واو الثمانيـة
  يوخنَّا مرزا الخامس. أ

َّتعريف بواو الثمانية ٌ:  
َّيعرف النُّحاة الذين يقولون مبصطلح واو الثمانية َّ ِّ ا الواو اليت : ُ َّإ تقع يف ((َّ
َّالكلمة الثامنة من الصفات املسرودة لتدل على أن املعب َِّّ َّ ِ ِ ا ثامن، أو عدده  َّ ٌر عنه 

))مثانية
َّ؛ أي إ)١( ِّا الواو اليت تقع قبل الصفة الثامنة، مع خلو الصفات السابقة ْ ِِّّ َّ َّ

َّهلا من الواو؛ لذلك مسوها بـ   ).َّواو الثمانية(ِ
َّوقالوا إن سبب جميء الواو يف الصفة الثامنة دون غي ِّ َ َّ َّرها، هو أن العدد  ِ َ

َّعند العرب ينتهي إىل السبعة وهو عدد كامل لديهم، فإذا زادوا عل ًيه زادوا واوا ِ
َّعلى الصفة الثامنة اية العدد عندهم كالعشرة اآلن  ((: لذلك قالوا. )٢(ِّ السبعة 

))عندنا 
َّجاءت مع الصفة الثامنة؛ : وقيل. )٣( ِّ َألن السبعة أصل املبالغة يف العدد، ((ْ َّ َّ َ

ِإن تستـغفر هلم سبعي -  تعاىل- ِكما كانت السبعون كذلك يف قوله  ْ َ ْ َُْ ِ ْ َ ْ َ ْن مرة فـلن  ِ َََ ًَّ َ
َُْيـغفر اهللا هلم ُ َ

ِ ْ َ
)٤((()ُّوقيل هي لغة قريش، قال أبو حيان األندلسي . )٥ َ َّ َ

                                                            
  ).٩٦(جواهر األدب يف معرفة كالم العرب ص) 1(
َّفقه اللغة وسر العربية ص: ينظر) 2( ُّ َّ، درة الغواص ص)٥٣٠(ُّ ، اجلامع ألحكام )٢٤(َُّ

، صرف ٢/٢٥٧ ِ، اإلتقان يف علوم القرآن١/٤٧٤َّ، مغين اللبيب ١٠/٣١٨القرآن 
  ).١٥١(العناية يف كشف الكفاية ص

، ١/٤٠٥وضح الربهان يف مشكالت القرآن : وينظر. ١٠/٣١٨اجلامع ألحكام القرآن ) 3(
  ).١٩٥(َّاجلىن الداين ص

  ).٨٠: (َّالتوبة) 4(
  .٢/٨٥البيان يف غريب إعراب القرآن ) 5(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٠٨  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ِوإن قريشا إذا حتدثت تقول ستة سبعة ومثانية تسعة فتدخل ... (((:  ه٧٤٥ت( ُ َّ ْ َّ ِ ًِ َّ
))َّالثمانيةالواو يف 

)١(.  
َّنستشف من هذا أن الواو ذكرت يف الصفة الثا ِّ ْ ُ َّ َ ْ ِ ِمنة من الصفات املعدودات؛ ُّ ِّ َ

ِ

ا ألن العدد سبعة يف غاية  اية العدد كالعشرة عندنا اآلن، وإما جيء  ا  َّإما أل َ ََ
ِ َّ َِّ َِّ

ا نزل القرآن الكرمي لذلك ذكرت فيه ْمن املبالغة، وإما هي لغة قريش و َ
ِ ُِ َِّ َ.  

َّومهما يكن من شيء فإن علماءنا من السلف حصروا ا َ ِ ِ
َ َّ ِ ٍ ْ ْآليات اليت وردت ْ َّ

  :َّفيها واو الثمانية، وهي
١ -  َالتائبون العابدون احلامدون السائحون الراكعون الساجدون اآلمرون َ َ َ َ َ َُ

ِ ِ ِ ِ ِِ َّ َُّ ََّ ُ ُُ َُْ ِ ْ َّ
ِبالمعروف والنَّاهون عن المنكر َ ُ َ َْ ِْ َ َ ُ ِْ

ُ ِ .] ١١٢َّالتوبة.[  
٢ -  ْسيـقولون ثالثة رابعهم كلبـهم ُْ ُ ُُ َْ َ ِ َّ ٌَ َ َ ُ ُ ًويـقولون مخسة سادسهم كلبـهم رمجا َ ْ َْ ْ ُْ ُُْ َ ُ َِ ٌ ََ َ ُ ََُ

ُبالغيب ويـقولون سبـعة وثامنـهم كلبـهم ُ َُْ َ ْ ُِ ََ ٌَ ْ َْ َ ُ َُ ِ َ ْ ِ .] ٢٢الكهف.[  
٣ - َوسيق الذين كفروا إىل جهنَّم زمرا حىت إذا جاؤوها فتحت أبـوابـها َُ َ َ َ ََ َْ ْ َ ِ ُِ ًَ ُ َ ِ َِّ ُ َ َُ َ َ َ

ِ َّ َ َ ...
ْوسيق الذين اتـقوا  ََّ َ

ِ َّ َ ِ َربـهم إىل اجلنَّة زمرا حىت إذا جاؤوها وفتحت أبـوابـهَ ُُ َ َ َ ََ َْ ْ َ ِ ُِ ًَ َ ُ َ ِ َِّ ُ ْ َ ْ ُّالزمر  [.اََّ
٧٣، ٧١.[  

٤ - ِعسى ربه إن طلقكن أن يـبدله أزواجا خريا م ً ْ ََ ً َ َْ َُ َُِ ُْ َّ ُ َََّ ِ َُّ ٍنكن مسلمات َ َ
ِ
ْ ُ َّ ُ

ٍمؤمنات قانتات تائبات ٍ ٍَِ ِ َِ َ َْ َ َعابدات سائحات ثـيب ُّ ََِّ ٍ ٍِ َ َ ِ ًات وأبكاراَ َ ََْ
ٍ ]  ٥َّالتحرمي.[  

٥ - ٍسخرها عليهم سبع ليال ومثانية أيام ََّ ََ َِ َ َََ ٍ َ َ َْ ْْ ِ ََ َ ًحسوما ََّ ُ ُ] . ٧َّاحلاقة.[  
ِ والنَّاهون عن المنكرفالواو يف قولـه تعاىل  َ ُ َْ ِ َ َ ُو ،وثامنـهم كلبـهم ْ ُْ ُُْ َ ُِ َ َ   ،

َُوفتحت أبـوابـهاو َ َْ ْ َ
ُِو ،ًثيبات وأبكار َ ٍ ََّومثانية أيام، واِّ َ َّواو الثمانية(، هي يف 

                                                            
، ١٠/٣١٨، ٨/٢٣٥ن اجلامع ألحكام القرآ: ، وينظر٦/١١٤تفسري البحر احمليط ) 1(

ُّ، الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ١٥/٢٢٨ ُّ٤/٤٤٦.  



  
٨٠٩  يوخنَّا مرزا اخلامس. أ - واو الثمانية 

ِّاصطالح عدد من الكتاب والنُّحاة واملفسرين ُ
َُّ َ

ِ ٍ.  
َّأقسام واو الثمانية َ:  

َّوالنَّاظر يف هذه اآليات جيد أن  َ   :ِن ِن اثني تنقسم قسمي) َّواو الثمانية(ِ
َّ واو الثمانية املعنوية:َّاألول ْ وهي الواو اليت تأ- : َّ ٍّيت يف نص ال تكون َّ

َّالصفات الثمانية ملفوظة فيه، وإمنا تعرف من معىن النَّص، ونعلم من خلله أن  َ َِ َ ْ ِْ ِِّ ُ َِّ ً َّ َّ
ٍهناك صفات معدودات لكنَّها غي ٍر مذكورات ٍ
ُّر دليل على ذلك آية الزمر  وخي. ُ ٍ

ِاملذكورة آنفا، إذ جاءت الواو عند ذكر أهل اجلنَّة، ومل تأت عن ِْ َ َ ِ َد ذكر أهل النَّار؛ ًِ
ْفتحت(ِإذ قيل (( ا سبعة، ) ُِ َيف آية النَّار ألن أبوا َّ ْوفتحت(َ يف آية اجلنَّة ألن ) ُِ

ا مثانية ))َأبوا
)١(.  

ِوقد فسرت هذه الواو تفسي ْ ِّ َرا آخر، فقيل ُ َملا قال اهللا عز وجل يف أهل  ((: ً َّ َّ ُ َّ
َْحىت إذا جاءوها فتحت أبـالنَّار  ْ َ ُِ َ ُ َ ََ ِ َُوابـهاَّ َ ا كانت مغلقة، وملا قال ذا على أ َّ دل  ً ُ ْ ََّ َّ

ِيف أهل اجلنَّة  َّ َحىت إذا جاؤوها وفتحت أبـوابـها َ ُ َ ََ َْ ْ َ ُِ َ َ ِ َّ ا كانت مفتحة ذا على أ ََّ دل  ُ ْ ََّ َّ

ْقبل أن جييئوها َ.)٢(  
ُوثامنهم كلبهم: ِوما ينطبق على هذه اآلية ينطبق على آيات َ ُِ ، ومثانية

َِّ، يف كون الواو فيه جاءت لثمانية أشياء مل يعددها النَّص القرآين؛ وإمنا عرفناها ََّأيام ِّ ُ َ ْ

                                                            
َّإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) 1( ، فقه )٦٤(معاين احلروف ص : وينظر. ٧/٣٩٧ِ

َّاللغة وسر العربية ص ُّ َّ، درة الغواص ص)٥٣١(ُّ ، اجلامع ألحكام القرآن )٢٤(َُّ
ُّ، الدر املصون ٢/١٧٥، بدائع الفوائد ٢٢٩ - ١٥/٢٢٧ َ، جواهر األدب ٦/٢٦ُّ
  ).٩٦(ص

ز يف  ِّ، احملرر الوجي٢/٢٦١ُمشكل إعراب القرآن : وينظر. ٢/٨٣١إعراب القرآن ) 2(
  .٤/٦٨، تفسري النَّسفي ٤/٥٤٣ر الكتاب العزيز  تفسي



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨١٠  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ْمن خلل املعىن ِ.  
َّ واو الثمانية اللفظية:اآلخر َّ ٍ وهي الواو اليت تأيت مع صفات معدودات - : َّ ْ َّ

ِّملفوظات يف النَّص القرآين، فرتد الواو مع الصفة الثامنة دون الص َِّّ ُ فات السبع ٍ
َ التائبون العابدون احلامدون السائحون الراكعون : مثاهلا قوله تعاىل. َّالسابقة َ َ َ َُ َِ ِ ِ َِّ ُ َُّ ُ َُْ ِ ْ َّ

َالساجدون اآلمرون بالمعروف والنَّاهون عن المنك ُ َ َْ ِْ َ َ َ َُ ِْ
ُ ُِ ِ ِ ٍمسلمات : وقوله تعاىل. رَّ

َ
ِ
ْ ُ

ٍمؤمنات قانتات تائبات ٍ ٍَِ ِ َِ َ َْ َ ٍعابدات  ُّ َِ ًسائحات ثـيبات وأبكاراَ َ ََْ
ٍ ٍَ ََِّ ِ َ . ِّفنرى أن الصفات يف َّ َ

ٍن معدوات، لذا فهي واو جاءت مع صفة ثامنة قبلها صفات ملفوظات يف  اآليتي ٍ ْ ٌ
  .النَّص القرآين

َّوقد تنبـه ابن قيم اجلوزية  ِّ ْن الواوين دون أن  ِإىل هذا الفرق بي(  ه٧٥١ت(ّ َ ِ
ُيسميـهما، فقال َِّ ا واو الثمانية ألن أبواب اجلنَّة مثانية ِوم...  ((: ُ َّن دعوى كو َ َّ َ َّ يف [ْ

ًآية الزمر املذكورة آنفا َّفإن هذا لو صح فإمنا يكون إذا كانت الثمانية منسوبة يف ] ُّ ِ ِ ِ َِّ َّ َّ
َّاللفظ واحدا بعد واحد فينتهون إىل السبعة مث يستأنفون العدد من الثمانية بالواو  َ

ِ ْ َُّ َّ ِ ٍ ً َّ
ُ ذكر للفظ الثمانية وال عدها فتأملهوهنا ال ََّْ ِّ َّ((

)١(.  
ُنشأة مصطلح واو الثمانية، وأدلته َُّ َّ ِ َُ:  

َن النَّحوية مل أعث ر يف كتب املتقدمي َّبعد التنقي َّ َّر على مصطلح واو الثمانية  َ
ا تسميات أخرى سنأيت عليها يف آخر مطالب هذا  م كانوا يسمو ِفيها؛ بل إ ْ ُ ٍ ُّ َّ

َّواحلق أن هذا املصطلح عث. البحث َ َّرنا عليه يف مؤلفات علماء القرن الرابع  ُّ
قال املرادي . اهلجري

ُ
ِذهب قوم إىل إثبات هذه الواو : َّواو الثمانية(((:  ه٧٤٩ت( ِ ِ

ِ خالويه واحلريري ومجاعة من ضعفة النَّحوييابن: منهم َِ َ ْ ٌ ُّ ي  َّالثعلبوزادوا عليهم . )٢())ن ِ
                                                            

  .٢/١٧٥بدائع الفوائد ) 1(
َّمغين اللبيب : وينظر). ١٩٥ - ١٩٤(َّاجلىن الداين ص) 2( اإلتقان يف علوم ، ١/٤٧٤ُ

  ).١٥١(، صرف العناية يف كشف الكفاية ص٢/٢٥٧القرآن 



  
٨١١  يوخنَّا مرزا اخلامس. أ - واو الثمانية 

َّمن املفس ُ َ
ُي من األدباء َّ، والثعالب)١(رينِ َ

ْوأرى أن ابن خالويه هو أول من . )٢(ِ َ ُ ََّ َ َِ َ َّ
ٍِرنا وفاة مستخدميه هي الفيصل يف تقدمي عامل  ِاستعمل هذا املصطلح؛ إذا ما اعتب ُ

ا ملصطلح واو الثمانية . ِعلى صاحبه َّوهذه نصوص تؤكد استعمال أصحا َ َ ِّ ٌ ِ

  :ًصراحة

ِ، أبو عبد اهللا بن خالويهَن بن أحمد الحسي - ١  قال - (:  ه٣٧٠ت (َ
ُّويف هذا ما حكي أنه اجتمع أبو علي الفارسي مع ...  (((:  ه٧٩٤ت(َّالزركشي  ٍّ َ ََّ ُ

ِن بن خالويه يف جملس سيف الدولة، فسئل ابن خالويه عن قوله  َأيب عبد اهللا احلسي ِِ
ُ َّ

ا: (تعاىل  َحىت إذا جاءوها فتحت أبوا ْ َ ُِ ِ َر واو ويف اجلنَّة بالواو، فقال  نَّار بغييف ال) َّ ٍ
َّهذه واو الثمانية : ابن خالويه  ِ...((

)٣(.  
َّأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلب - ٢ ِ ِي، أبو إسحاق َّ (:  ه٤٢٧ت (َ

. )٤(ي َّر الثعلب ، املعروف بتفسي)ر القرآن الكشف والبيان يف تفسي(ر  صاحب تفسي
َّوقد ذكرت كتب النَّحو والتف َّر أنه من أوائل املفسرين الذين استعملوا هذا  سيْ ِّ َ َْ ِ َّ

َّاملصطلح يف كتابه املذكور آنفا وأيده َواو الثمانية، ذكرها مجاعة من  ((: فقيل . ً
ِ َّ

َّومن املفسرين كالثعلب... ُاألدباء  ِّ ُ َ
  .)٥())ي ِ

َّعبد الملك بن محمد، أبو منصور الثعالب - ٣ َ : ، قال( ه٤٢٩ت (ي َّ
َّواحد اثنان ثالثة أربعة مخسة ستة سبعة ومثانية : َّا واو الثمانية كقولكومنه(( وواو ... َ

                                                            
، صرف العناية يف ٢/٢٥٧ِ، اإلتقان يف علوم القرآن ١/٤٧٤َّي اللبيب  ُمغن: ينظر) 1(

  ).١٥١(كشف الكفاية ص
َّفقه اللغة وسر العربية ص: ينظر) 2( ُّ ُّ)٥٣١.(  
  .٨/٢٣٤مع ألحكام القرآن اجلا: وينظر. ٣/١٨٩رهان يف علوم القرآن  الب) 3(
  .١/٢١٢َاألعالم : ينظر) 4(
  ١٠/٣١٨، اجلامع ألحكام القرآن ٣/٥٠٨ز  ِّاحملرر الوجي: وينظر. ١/٤٧٤َّي اللبيب  ُمغن) 5(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨١٢  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ٌالثمانية مستعملة يف كالم العرب َ ُ َّ((
)١(.  

َّالقاسم بن علي، أبو محمد الحريري - ٤ َ ْومن  ((: ، قال( ه٥١٦ت (ٍّ ِ

َخصائص لغة العرب إحلاق الواو يف الثامن من العدد 
ِ َّ ِوتسمى هذه... ِ َّ واو :  الواوُ

))َّالثمانية
)٢(.  

ذا  م مل يقولوا  ََّوقد تنبه عدد من العلماء إىل هذه الواو على الرغم من أ ْ ِ ُِّ ِ ِ َ َّ
َّرا لآلخرين الذين وضعوا املصطلح املصطلح، بل كان كالمهم تنظي َّفأوهلم الذي . ً ُ ََّ

َّله قصب السبق لوالدة مصطلح جديد هو أبو بكر سامل عياش  ، ( ه١٩٣ت(َّ
ِحىت إذا جاءوها : يف كالمه على قوله تعاىل(  ه٦٧١ت(ي  ِإذ قال القرطب َّ
ا ُوفتحت أبوا َ ْ َ ُِ : - ))م يعدون من : وقيل ا واو الثمانية وذلك عادة قريش أ َإ

ِ ُّ ََّ ََّّ ِ
َّالواحد فيقولون مخسة ستة سبعة ومثانية، فإذا بلغوا السبعة قالوا َقاله أبو . ومثانية: َّ

))َّن عياشبكر ب
َوقد تال تلوه يف ذلك حممد بن أمحد ابن احلسي. )٣( َّ َّن الشاشي  ُ

ًإن قوما قالوا((: ِ، إذ قال( ه٥٠٧ت(َّالقفال  َّ ِإن العدد ينتهي عند العرب إىل  :ِ َِّ
َالسبعة، فإذا احتيج إىل الزيادة عليها استؤنف خب ُ ِّ ِ َِ ِ ْ ))...ر آخر بإدخال الواو  َّ

)٤( .
َّوأبو عبد الل م  ((: فقال(  ه٥١٩ت(َّه حممد بن عبد اهللا املالقي َ ْالعرب من شأ ْ ِ

ُّأن يقولوا إذا عدوا ََ ِ َّواحد اثنان ثالثة أربعة مخسة ستة سبعة ومثانية تسعة عشرة: ْ َ .
َومىت جاء يف كالمهم أمر مثانية أدخلوا الواو. وهكذا لغتهم َ.((

)٥(.  
َّمن هذه النُّصوص نتوصل إىل أن هؤ َ ِ َّ ِ ْ ذا - الء العلماء ِ َّ الذين قالوا 

                                                            
َّفقه اللغة وسر العربية ص) 1( ُّ ُّ)٥٣١ - ٥٣٠.(  
  ).٢٤(َُّدرة الغواص ص) 2(
  .٣/٥٠٨ز  ِّحملرر الوجيا: وينظر. ١٠/٣١٨، و١٥/٢٢٨اجلامع ألحكام القرآن ) 3(
  .١٠/٣١٨اجلامع ألحكام القرآن ) 4(
  .٩٠ -  ٣/٨٩ز  ِّاحملرر الوجي: وينظر. ٨/٢٣٥اجلامع ألحكام القرآن ) 5(



  
٨١٣  يوخنَّا مرزا اخلامس. أ - واو الثمانية 

ِاملصطلح، أو الذين تنبهوا هلذه الواو  َّ َّ ِ وجدوا أن هلذه الواو خصيصة ختتلف عن - َ َّ
َواو العطف وواو االستئناف وغريمها من الواوات

ِ.  
َّ بعد أن قـعد النَّحو، وأخذ املنطق والفلسفة يدبان فيه - ً أيضا - وقد وجدوا  َ ََ ِّ ُ ْ

ِّمن كل جان ُ ْ ْب أن هلذه الواو دالالت ختتلف عن بقية الواوات، وال ميكن أن تدخل ِ َ ََّ ٍ ِ َّ ٍ
َّحتت تلك املسميات اإلعرابية للواو  ِ َّ ُ

ْ ليست واو العطف أو -  عندهم - هلذا فهي . 
َّوأخذوا يف تعليل ورودها يف الصفة الثامنة تعليالت . َواو االستئناف أو الواو الزائدة  َّ َ

َّخمتلفة وبأدلة    :ّشىت، منهاَ
ِّ إن ذكر عدد من الصفات بغي- ١ َْ

ِ ٍ ِ
َ َّ ْر واو مرة وبواو مرة أخرى يأيت من  ِ ِ ُ َّ ٍ ّ

َّخلل أن  َ ْلكل مقام معىن يناسبه، فإذا كان املقام مقام تعداد صفات من غي((ِ ُِ ِ َ ُ ِ
ً ر  ِّ

َنظر إىل مجع أو انفراد حسن إسقاط حرف العطف، وإن أريد اجلمع بي ُ َْ ِ ِ ُ
ٍ ٍ ن  ٍ

َّن أو التنبيه على تغايرمها عطف باحلرف، وكذلك إذا أريد التنويع لعدم  يِّالصفت ََّ ُ َِ ُ
ًاجتماعهما أيت باحلرف أيضا َ ُ((

)١(.  
َّأي إن اجلمع بي َّن الصفات هو الذي جلب الواو مع الصفة الثامنة، وهو  َ ِّ َِّ َ َ َّ

ٍالذي أسقطها لعدم وجود جامع بي َ ْن الصفات تلك؛ هلذا ذكرت تار َّ ِ ُ ْة وتركت تارة ِّ َِ ُ
  .ُأخرى

ِ إن هذه الواو جاءت لتصديق القائل، ولتأكيد أن ما بعد هذه الواو هو - ٢ َّ ََّ ْ ْ ِ
ا عاطفة على كالم مضمر، تقديره((ُّاحلق؛ وذلك  ٍأل نعم، وثامنهم كلبهم، وذلك : ََّ

ًأن قائال لو قال َّ َإن زيدا شاعر، فقلت له: َ ٌ ً َّ ََّوفقيه،كنت قد صدقته، كأن: ِ ُ َ َك قلتَ َ :
ًنعم هو كذلك، وفقيه أيضا  ٌ ...((

)٢(.  
ا جاءت مع الصفة الثامنة لتدل على أن الشيء قد مت وأن :  وقيل- ٣ َّإ ََّ ََّ َ َّ َّ ِّ ْ َِّ

                                                            
  .٣/٨٩ز  ِّاحملرر الوجي: وينظر. ٤/٩٨َاألشباه والنظائر يف النَّحو ) 1(
ُالروض األنف ) 2(   .١٠/٣١٩اجلامع ألحكام القرآن : وينظر. ٣/١٧٠َّ



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨١٤  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ُالقصة قد متت، قال الزجاج  َّ َّ ْ َّ ْوقد جيوز أن يكون الواو يدخل  (((:  ه٣١١ت(َّ َ
َّليدل على انقطاع القصة وأن الشيء قد مت َّ َ َّ َّ ُ َ.((

َّوتدل أيضا على أن ما بعد . )١( َ ًَ َّ
َّهذه الواو أمر قطعي وحقيقي، لذا قال ابن عباس  ٌّ ٌّ  رضي اهللا عنهما - (  ه٦٨ت(َ

ْوثامنـهم كلبـهم: يف قوله[ن نعقب الواو  حي (( -  ُْ ُُْ َ ُ ِ َ َ [َّانقطعت العدة ِ ِ((
)٢(.  

ِّإن هذه الواو جاءت لتؤك(:  ه٥٣٨ت(َّ وقال الزخمشري - ٤ ْ ِ َّ ِّد لصوق الصفة ِ
ا هو أمر ثابت مستقر ٌّباملوصوف، وإن اتصافه  َ َّ ِ)٣(.  

ْ إن الواو جاءت بي- ٥ َّ ما صفتان متنافيتان،  ِّن الصفتي ِ ِن السابعة والثامنة؛ أل ِ ََّ َّ َّ ِ
َّن الصفات األخرى؛ الجتماع هذه الصفات وعدم تنافيها، فكان البد  ِومل تأت بي ِّ ِِّ ُ

ِّمن الواو يف الص َ
تمعة يف املعنِ   .)٤(ى ِّفات املتنافية، وتركها يف الصفات ا

َإىل أن هذه الواو جاءت إقرارا من اهللا (  ه٦٤٦ت( وذهب ابن احلاجب - ٦
ِ ً ِ ِْ ِ َّ َ

َّتعاىل على أن عددهم سبعة وأن كلبهم هو ثامنهم يف قوله تعاىل ََّ َ : ْسبـعة وثامنـهم ُ َُِ ََ ٌ َْ
ْكلبـهم ُ ُْ َمث يفهم أن الق ،َّ َ ُ ِن بأن عددهم سبعة أصابوا فيما ذهبوا إليه ائليَُّ َ َّ َ َ

م . )٥( َِّمث إ َُّ
ٍقالوه عن ثبات علم وطمأنينة نفس ِ ٍ ِ)٦(.  

َّالمعترضون على مصطلح واو الثمانية َ ِ َ ُ:  
                                                            

، مشكل إعراب ٢/٢٧١إعراب القرآن : وينظر. ٣/٢٧٧معاين القرآن وإعرابه ) 1(
  .٢/١٤٨ر النَّسفي  ، تفسي٢/٣٩القرآن 

  ).٩٦(جواهر األدب ص) 2(
ِوقد نسب صاحب كتاب جواهر األدب، اإلمام اإلربلي . ٢/٤٧٩َّالكشاف : ينظر) 3( ِ - 

َ هذا الرأي إىل اإلمام أيب صاعد الغ-  ٩٦َّيف الصفحة  ِ يف كتابه (  ه٥٨٢ت(زنوي ْ
َّاملسمى بالتفسي َّ ُ
  .ر َّر يف التفسي 

، عمدة القاري ٤/٧١، ٢/١٤٨ر النَّسفي  ، تفسي٤/١٢٨الكشاف : ينظر)4(
  .٤/٩٩َ، األشباه والنَّظائر يف النَّحو ١٣/٤٢٧

  .١/٢٤٩أمايل ابن احلاجب : ينظر) 5(
  .٣/٩ر النَّسفي  ، تفسي٢/٤٧٩الكشاف : ينظر) 6(



  
٨١٥  يوخنَّا مرزا اخلامس. أ - واو الثمانية 

َّأنكر عدد من العلماء صحة مصطلح  ِ
َ
ِ ٌ َ وجتاهل عدد . ُّوردوه) َّواو الثمانية(َ
َُفممن أنكره. آخر هذا املصطلح َ ْ ِ ورده، وذهب إىل غلطهَّ ُ َّ:  

ِّ احلسن بن علي، أبو علي الفارسي - ١ ٍّ ُّأوضح الفارسي رأيه (:  ه٣٧٧ت(َ َ
ْيف املناظرة اليت ذكرناها بينه وبني ابن خالويه يف ختريج الواو اليت وردت مع آية  ِ

َأهل اجلنَّة ومل ترد مع آية أهل النَّار يف قوله تعاىل  َْا ُوفتحت أبوا َ ْ َ ُِ   ،))  ... فقال
َّهذه الواو تسمى واو الثمانية؛ : ِابن خالويه َّ ُ َقال فنظر سيف الدولة إىل أيب ... ِ َِّ

ِّعلي الفارسي، وقال ِأحق هذا ؟ فقال أبو علي ال أقول كما قال، إمنا تركت : ٍّ ُِ َِّ َ َ ٍَّ ٌّ َ
ا مغلقة، وكان جميئهم شرطا يف فتحها  ًالواو يف النَّار أل ٌ ْوفتحت(قوله ََّوأما ... ََّ ُِ َ (

ِيف اجلنَّة فهذه واو احلال َ((
)١(.  

َّ علي بن عيسى، أبو احلسن الربعي - ٢ َ ّقال الرماين (:  ه٤٢٠ت(ُّ ّ
َّوذهب بعض املفسرين إىل أن الواو ها هنا  (((:  ه٣٨٤ت( َ ِ ِّ ُ

َأي يف اآلية املذكورة [
َّيف الفقرة السابقة ْ َتدل على أن للجنَّة مثانية أبواب] ِ َِ َ َّ َّألن العرب تستعمل : قال. ُّ َ

َّالواو فيما بعد السبعة، واحتج على ذلك بقوله تعاىل َّ :ويقولون سبعة... . وكان
ِّعلي بن عيسى يصحح هذا القول  ُ...((

)٢(.  
َ عبد الرحيم بن عبد الكرمي بن هوازن القشريي، أبو نصر - ٣ ِّ َ ُ : ( ه٥١٤ت(َّ

َّرد أبو نصر القشريي هذا املصطلح بأدل َ ُ َ ْة من القرآن الكرمي، ومل يوافق قول من قالَّ َ ُ َ
ِ :

اية العدد عند العرب بعامة، وعند القرشيني خباصة، فقال َإن السبعة هو  َُ ّ َّ َّ ومثل «: ِ
اية العدد  َّهذا الكالم حتكم، ومن أين السبعة  َ ٌمث هو منقوض بقوله ! عندهمُّ َُّ

                                                            
، اجلامع ألحكام ٣/٨٩ِّاحملرر الوجيز : وينظر. ٣/١٨٩هان يف علوم القرآن  الرب)1(

  .٨/٢٣٤القرآن 
  ).٦٤( معاين احلروف ص(2)



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨١٦  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ُهو اهللا الذي ال إله إال هتعاىل  َُّ ِ ََِ َ َّ ُ ُو الملك القدوس السالم المؤمن العزيز اجلبار َ ََّ ْ ُ ِ َ ُْ ْ ُْ
ِ ْ ُُ ََ َّ ُ ُّ ُ ِ

َ
ُالمتكبـر َِّ َُ ْ)َّومل يذكر االسم الثامن بالواو .)١((

َّأي إن  .)٢( ِ ْ ُِّاملتكبـر(َ ُ
صفة ثامنة هللا ) 

ْتعاىل ولكن مل تذكر معها الواو ُ ْ.  
َّ عبد احلق بن عطية األندلسي، أبو حممد - ٤ َ ِّ َ َّ يفرتض ابن (:  ه٥٦٤ت(ِّ

َّعطية أن واو الثمانية هي واو زائدة ميكن االستغناء عنها، على حني النُّصوص  َّ َ َّ
ًالقرآنية اخلمسة املذكورة آنفا ال تبدو فيها الواو زائدة  ً بل ...  ((لذلك قال  ؛)٣(َّ

))الزمة ال يستغين الكالم عنها] الواو[هي 
ِفعلى رأيه هذا تكون الواو هذه  .)٤( ِ ْ

َّة وليست واو الثمانيةعاطف ْ.  
َ عبد الرمحن بن حممد، أبو الب- ٥ َّ ِّركات األنباري  َّ َ قال ابن (  ه٥٧٧ت(ِ

َّأشار إليهم ابن األنباري وضعف قوهلم: وقال قوم ((: َّعطية ِّ َ ِ َّهذه واو الثمانية : َ ِ

))ًمستوعبا يف سورة الكهف
)٥(.  

 أمحد بن حممد بن املني- ٦
ُ َّ ِّر السكندري امل َ ُّوهو أشد (:  ه٦٨٣ت(ِّالكي ِّ َ

َّن هلذا املصطلح، وقد رد على القائلي املعارضي ْن به يف أغلب اآليات اليت وردت فيها  َ َّ َ
افقال يف قولـه تعاىل . َّواو الثمانية َوفتحت أبوا ْ َ ُِ َ :)) َّألن ] َّهي واو الثمانية: [قالوا َ

َأبواب اجلنَّة مثانية وأبواب النَّار سبعة، و َّهب أن يف اللغة واوا تصحب الثمانية ََ ً ُّ َّ َ ْ َ
ا، فأين ذكر العدد يف أبواب اجلنَّة حىت ينتهي إىل الثامن فتصحبه  َّفتختص  ِ َّ َ َ ُ ْ

ِ
َ َ ُّ

                                                            
  .٢٣/  احلشر(1)
  .١٠/٣١٩ اجلامع ألحكام القرآن (2)
  .٣/٥٠٨ِّ احملرر الوجيز (3)
  .٣/٥٠٨ِّ احملرر الوجيز (4)
ْومل أعثر على رأي ا. ٤/٥٤٣الوجيز ِّاحملرر  (5) ْبن األنباري هذا فيما تيسر يل من َ ِ ََّ ِّ   .كتبهَ



  
٨١٧  يوخنَّا مرزا اخلامس. أ - واو الثمانية 

))الواو؟
َيريد أن يقول .)١( ْ َإن هذا املصطلح مردود؛ لعدم ذكر الصفات أو : َ ِّ ِْ ِ َّ ِ

  .َّاملعدودات الثمانية يف النَّص القرآين 
ِوالنَّاهون عن المنكر: ِ الواو الواردة يف قوله تعاىلوقال يف َ ُ َْ ِ َ َ ُ :))  ًوهذا أيضا َ

َِّمردود بأن الواو إمنا اقت َّ ذه الصفة لت َ ِّرنت  َّن األوىل اليت هي  ربط بينها وبي ْ ُ  َاآلمرون ُ
ِ

ِبالمعروف
ُْ َ ْ ِملا بينهما من التناسب والربط َّ َّ َ

ِ((
َّرى أن التناس في. )٢( َّ ب احلاصل، َ

ِاآلمرون بالمعروفن  َّوالرابط بي
ُ ُْ َ ْ ِ َ ِو والنَّاهون عن المنكر ِ َ ُ َْ ِ َ َ ُ  َّهو الذي جاء

ِبالواو، وال عالقة للصفات املذكورة قبلهما مبجيء الواو ِّ.  
ً أيضا - َّوردها  ًثـيبات وأبكارا:  يف قوله- َ َ ََْ ٍ ََِّ ْورمبا عد بعضهم من  ((، فقال ِ َّ َّ
ًثـيبات وأبكارا:  قولهذلك الواو يف َ ََْ

ٍ ََِّ ألنه وجدها مع الثامن، وهذا غلط فاحش َّ ََّ
َّفإن هذه الواو واو التقسيم، ولو ذهبت حتذفها فتقول ثيبات أبكارا، مل يستد  ًَ ٍ ِّ َ َّ ِ َّ

))الكالم
َّأي إن واو الثمانية واو زائدة  .)٣( َّ ْ ِّكما أمجلنا ذلك، وسنفصله عند - َ ُ َ

ِعرض أشكال إعرا َ فلو كانت كذلك فكيف ميكن أن حتذف ؟ - ِب هذه الواو َ ُْ ْ َ ْ
ما صفتان متنافيتان  وبذلك ال ميكن اجلمع بي ِن الثيب والباكر دون واو؛ أل ِ ََّ َّ -

  .- َّكما بيـنَّا 
ِوبعد أن قدم هذه األدلة توصل إىل أن الواو يف مجيع هذه املواضع واردة لغي َِّ َ َّ َِ َّ َّ َ ر  ْ

َّ كون هذه الواو واو الثمانيةما زعمه القائلون يف ِ)٤(.  
ِّ حممد بن يوسف، أبو حيان األندلسي- ٧ َ َّ َ ّمل يرض أبو حيان األندلسي : ّ َ َّ َ َ

َّذا املصطلح، فبعد أن قدم دعوى القائلي ِن به ، وعلل جميء هذه الواو يف عدد  َْ َّ َ
                                                            

َ اإلنصاف فيما تضمنَّه الكشاف من االعتزال، (1) ِ   .٢/٤٧٩) َّامش تفسري الكشاف(َّ
َ اإلنصاف فيما تضمنه من االعتزال (2) ِ َّ٢/٤٧٩.  
َ اإلنصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزال (3) ِ َّ َّ٢/٤٧٩.  
َّ اإلنصاف فيما تضمنه الكش(4) َاف من االعتزال َّ ِ٢/٤٧٩.  



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨١٨  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ِمن آيات القرآن الكرمي، قال ْ َّودعوى الزيادة أو واو الثمان((: ِ َ ))ية ضعيفِّ
ََّألنه  .)١(

ُّيرى أن الصفات إذا كانت للمدح أو للذم أو للرتحم جاز فيها اإلتباع للمنعوت  َّ َ َ َِّ ِّْ ِ َّ
ِّبالواو، أو القطع بدون ذكر الواو يف بعضها أو كلها َ َ)٢(.  

َّ حممد بن أيب بكر، ابن قيم اجلوزية- ٨ ِّ َ ِّمل يرض ابن القيم : َّ ذا - ً أيضا - َ  
ًثـيبات وأبكارا: فقال يف قولـه تعاىل  ،)٣(ي عنده واو العطفاملصطلح، وه َ ََْ

ٍ ََِّ :
يئها بعد الوصف السابع وليس كذلك، ودخول الواو : فقيل(( َّهذه واو الثمانية  َّ ِ

ِّهنا متعي ََّن؛ ألن األوصاف اليت قبلها، املراد اجتماعها يف النساء، وأما وصفا  ُ ِّ َّ َ ََّ
))ن العطف َّ ميكن اجتماعهما فتعيُّالبكارة والثيوبة فال

)٤(.  
َّعد ابن هشام (:  ه٧٦١ت(َ عبد اهللا بن يوسف، ابن هشام األنصاري - ٩

َّواو الثمانية زائدة، إذ قال يف عدد من اآليات اليت وردت فيها واو الثمانية َّْ ّ وقول ((: ِ
ا واو الثمانية وإن منها : مجاعة َّإ ِ َِّ َُّوثامنهم كلبهمحنوي، والقول به يف  ال يرضاه ُّ

َآية الزمر أبعد منه يف  ُّوالنَّاهون عن املنكر والقول به يف ،ًثـيبات وأبكارا َ ََْ
ٍ ََِّ ظاهر 

))الفساد
َّوقد أورد رأيه هذا يف سياق كالمه عن واو الثمانية .)٥( ْ ومل يقف ابن . َ

َّهشام عند هذا احلد، بل ذهب إىل أن الواو يف آية التحرمي ج َّ َ ِ ِّاءت مع الصفة ِّ ْ
َّالتاسعة، وليست مع الثامنة خمت ْ ا جاءت  َّ ْرقا إمجاع النُّحاة واملفسرين واألدباء على أ ََّ ُ َ ِّ ُ

ِ ً
ِمع الصفة الثامنة؛ إذ قال َّ َّمث إن ...  ((: ِّ ًَُّأبكارا َ َْ  صفة تاسعة ال ثامنة، إذ أول ََّ ِ

َّرا منكن خي(ِّالصفات  ُ ِْ ٍمسلمات(ال ) ً ِ ُ.(((
)٦(.  

                                                            
  .٥/١٠٤ر البحر احمليط   تفسي(1)
  .٥/١٠٤ر البحر احمليط  تفسي:  ينظر(2)
  .٣/٥٤بدائع الفوائد :  ينظر(3)
  .٣/٥٤ بدائع الفوائد (4)
  ).١٤١ -  ١٣٩( اإلعراب عن قواعد اإلعراب ص(5)
َّ مغين اللبيب ( 6) ُ١/٤٧٧.  



  
٨١٩  يوخنَّا مرزا اخلامس. أ - واو الثمانية 

ِّ الشيخ خالد بن عبد اهللا األزهري - ١٠ َ َّأيد الشيخ (:  ه٩٠٥ت(َّ ََّ
) ِاإلعراب عن قواعد اإلعراب(ِّخالد يف شرحه لكتاب ابن هشام األنصاري 

َّآراءه؛ ففسر قوله  ٌّألنه ال يتعلق به حكم إعرايب ((: ً قائال))ٌّال يرضاه حنوي((َ ِ َّ ََّ
ٌّوال سر معنوي ٌّ((

ِأي إن إ .)١( َِّ ْ ََّال حيمل أية ) َّواو الثمانية(عرابنا هلذه الواو َ
َقيمة إعرابية ظاهرة، أو ختريج معنوي ميكن أن نقدره، فلذلك ترك  ُِ ِّ ْ َ ٍّ ٍ َّ ِ ٍ

َاملصطلح من قبل أغلب النَّحويي ْ   .ن ِ
َّوفسر  َّألن واو  ((: ، فقال)) ظاهر الفساد  (( قول ابن هشام - ً أيضا - َ َ

ا، وهي يف هذه اآلية َّالثمانية صاحلة للسقوط ع ًثـيبات وأبكارا[ِند القائل  َ ََْ ٍ ََِّ [ ال
ُّيصح إسقاطها إذ ال جتتمع الثيوبة والبكارة ِ ِ ُّ((

)٢(.  
ِّ جالل الدين السيوطي - ١١ ُّ َّمل يوافق السيوطي على أن (:  ه٩١١ت(ِّ َ ُّ ُّ ْ

ْهذه الواو هي واو الثمانية، فبعد أن عرض اآليات اليت وردت فيها َّ ْ َ َّ واو  (ِ
ا ((: قال). َّالثمانية ا وأ ََّوالصواب عدم ثبو ))يف اجلميع للعطف َّ

)٣(.  
َمن هذا العرض السريع آلراء عدد من العلماء

ِ ٍِ َّ ْ
ْ، نرى أن منهم من جتاهل )٤( َ ِْ َّ َ

َهذا املصطلح؛ لقلة تداوله كالفارسي والربعي وأيب بركات األنباري َّ ِّ ْومنهم من . َّ َ ْ ِ

َّإن هذه: قال َ الواو مل تقع مع الصفة الثامنة يف عدد من اآليات كأيب نصر ِ َ
ِ ٍ َّ ِّ

ًري وابن هشام؛ ولكنَّنا نقول إن هذه الواو ال تأيت مع الصفة الثامنة دائما  ُالقشي َّ ِّ ْ َّ ِ ِّ
َّإال إذا كان هناك شرط التنايف بي ِ َّن الصفة السابعة والصفة الثامنة،كما قال  َِّ ِّ َِّّ

                                                            
ِ موصل الطالب إىل قواعد اإلعر( 1) َّ ُّ ِ   ).١١٧(اب صُ
ِ موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب ص( 2) َّ ُّ ِ ُ)١١٧.(  

  .٢/٢٥٧ِاإلتقان يف علوم القرآن ) 3(
م هم املعارضون الوحيدون هلذا املصطلح، بل مثة علماء آخرون ) 4( َليس الذين ذكر ََّ َّ

ِأنكروا املصطلح؛ ولكنَّنا سردنا آراء أمههم َ ََ َ.  



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٢٠  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ُّالزخمشري واب َّن قيم اجلوزية وغيَّ ُفإن مل يكن التنايف بينهما جاز ذكر الواو . رمها ِّ ْ
ِ َّ ْ ِ

َِهو الله الذي ال إل: ًوجاز عدم ذكرها، كما يف قوله تعاىل املذكور آنفا ِ َّ ُ َّ َ َّه إالـُ ِ َهو  َ ُ
َالملك القدوس السال َّ ُ ُّ ُ ْ ُْ ِ ُم المؤمن المهيمنَ ُِ ْ َ ُُ ُْ ِْ ُالعزيز اجلبار الم ْ ْ ُْ ََّ ْ ُ ِ َُِّتكبـرَ َ

وبقية اآلراء . )١(
ا واو احلال، أو واو العطف، أو واو زائدة، أو واو التقسيم  َّاليت تذهب إىل أ َ َ َ ََّ َّ

ْسنناقشها يف الفقرة القابلة من البحث هذا ِ ُ.  

ُإعـرابها ِ:  
َّذكرنا أن ابن خالويه، واحلريري، والثعلب َّ ِ َّ َ ْ َ َّي، والثعالب َ ا  َّ ، )مانيةَّواو الث(َّي، يعربو

َلكن أغلب النَّحويي َّن مسوها بغي َّ   :ر هذا املصطلح، هي  َ
َّذهب ابن عطية، والقرطب: ٍحرف عطف - ١ ُّي، وأبو حيان، والسيوطي ُ ُُّّ َّ َ)٢( ،

ا أفادت يف الصفة السابعة والثامنة معىن  وغي ا واو عطف؛ لدليل أ َّرهم إىل أ َّ ِّ ْ َ َ ََّ ٍَّ ٍ ِ

ا . اإلشراك واجلمع ِّعطفت معىن الصفة الثامنة على معاين الصفات اليت قبلهاََّوأ َِّّ .
َّويبدو أن القائلي ذا الري يأخذون النُّصوص على ظاهرها دون االكت َ َن  ْ راث باملعاين  ْ

ُاليت تعتور األلفاظ يف اجلمل َ َّ.  
ِن، واملفسرين إىل أن هذه الواو هي  َذهب أغلب النَّحويي: حرف زائد - ٢ َّ َ ِ َ َِّ ُ

ْحىت إذا جاؤوها وفتحت : ِ، دخوهلا مثل خروجها يف قوله تعاىل)٣( زائدةواو َ ُِ َ َ ُ َ ََ ِ َّ
                                                            

  .٢٣/احلشر ) 1(
ِّاملحرر الوجي: َّتتايلينظر على ال) 2( ُ

ر  ، تفسي١٠/٣١٨، اجلامع ألحكام القرآن ٣/٥٠٨ز  
َ، األشباه والنَّظائر يف النَّحو  ٢/٢٥٧ِ، اإلتقان يف علوم القرآن ٦/١١٤البحر احمليط 

٩٩، ٤/٩٨.  
، ٢/٦٧٣َ، معاين القرآن لألخفش ٢/٢١١(  ه٢٠٧ت(َّمعاين القرآن للفراء : ينظر) 3(

املقتضب 
ُ

، معاين القرآن وإعرابه  ٤٤ - ٢٤/٤٣(  ه٣١٠ت(ري  َّر الطب سي، تف٢/٨٠
َّ، شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات ص٣/٢٧٧ ُّ = ، ٢/٢٧١، إعراب القرآن )٥٥(َّ
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َأبـوابـها ُ َ َْ.  
َّواحلق أن البصريني والكوفيني اختلفوا يف الواو الواردة يف قوله تعاىل  َ ُّ

ا واو عاطفة ال ميكن أن  ْاملذكور يف هذه الفقرة فذهب البصريون إىل أ َ ََّ ِ َ ُّ ْ ِ تكون ِ
ٍ بأية حال من األحوال، وذهب الكوفيون إىل أن واو العطف تكون زائدة، زائدة، ّ

َّْوإىل هذا الرأي ذهب األخفش  ِّ، واملربد ( ه٢١٥ت(ِ ُ
َْ، وابن بـرهان ( ه٢٨٥ت(

َمن البصريي(  ه٤٥٦ت( ِّواحتج الكوفيون على زيادة الواو. ن ِ :  بقوله تعاىلَّ
َُوفتحت أبـوابـها َ َْ ْ َ

ُِ َ  ٍالبصريون عليهم بأن هذه الواو حرف عطف، َّاملذكورة، ورد َّ َ َ
َّركات األنباري َووافقهم أبو الب   .، يف ذلك)١(َ

َّوالنَّاظر يف هذا اخلالف جيد أن البصريي َّن اتفقوا على أن هذه  َن والكوفيي َ َ َّ َ
َهل تكون الواو العاطفة زائدة، أم : الواو هي واو العطف، وخالفهم كان حول

ِوالفائدة من هذا اخلالف أن كال الفريقي. هي واو عاطفة فقط  َِّ ِن آمن أن هذه  َ َّ َ َ ِ
َّالواو هي واو عاطفة؛ وهذا يعضد ما ذهبنا إليه من أن قدماء النَّحو مل يعرفوا  َ ْ ِ ُ ُ ْ

  ).َّواو الثمانية(مصطلح 
َّن املتأخرين كون هذه الواو زائدة، قال أبو حيان َّوقد ضعف بعض النَّحويي َ ِ ِّ َ

ُ َ :

                                                                                                                                
، شرح عيون ٢٦١، ٢/٣٩ُ، مشكل إعراب القرآن )٦٣(، معاين احلروف ص٨٣٠= 

َّ، االقتضاب يف شرح أدب الكتاب )٢٤٩(اإلعراب ص ، البيان يف ٢١٨ - ٣/٢١٧َ
، شرح عمدة ٨/٢٣٤، اجلامع ألحكام القرآن ٤٥٦، ٢/٢٧٤غريب إعراب القرآن 

َّاحلافظ وعدة الالفظ ص  وما ١١/٤٣َ، خزانة األدب ٤/٧١ر النَّسفي  ، تفسي)٥٣٨(ُ
َرها من املصادر بعدها، وغي ِ.  

َُّاالقتضاب يف شرح أدب الكتاب : ينظر يف املسألة) 1( ِّ، املحرر٢١٨ - ٣/٢١٧َ ُ
ز    الوجي

ُّ، الدر املصون  ٤٦٢ - ٢/٤٥٦، )٦٤(ِ، اإلنصاف يف مسائل اخلالف املسألة ٤/٥٤٣ ُّ
  ).١٤٨(ُ، ائتالف النُّصرة يف اختالف حناة الكوفة والبصرة ص٦/٢٥
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َّأو واو الثمانية ضعيف] ِيف هذه الواو[ِّوى الزيادة ودع (( َ((
)١(.  

ٌ وذهب فريق-  :واو الحال - ٣
ِ، آخر إىل أن هذه الواو هي واو احلال، )٢( َّ َ ِ

ِّقال أبو علي الفارسي ٍّ ُُوأما قوله ... ((: َ ْوفتحت(ََّ َ ََّيف اجلنَّة فهذه واو احلال كأنه قال) ُِ ِ َّ :
ُّوقال الزركشي. )٣())بَجاؤوها وهي مفتوحة األبوا ِّإن رأي الفارسي هذا هو : َّ ْ َّ ِ

ُّوفصل الزخمشري ذلك فقال. )٤(َّالصواب َّ َّهي الواو اليت تدخل على : ُقلت ((: َّ

: ًاجلملة الواقعة صفة للنَّكرة كما تدخل على الواقعة حاال عن املعرفة يف حنو قولك
ٌجاءين رجل ومعه آخر، ومررت بزيد ويف يده سيف ِ ٍ ُ ٌ((

)٥(.  
ا جاءت لالستئناف؛ لتدل على انقطاع :  وقيل-  :واو االستئناف - ٤ َّإ ُ َِّ

  .)٦(َّما قبل الواو عما بعدها
ْوهي واو إذ : واو االبتداء - ٦، ٥ َ قال مكي بن أيب طالب - : ِ ِّ

ِعند سرده ألشكال إعراب هذه الواو(  ه٤٣٧ت( ِ َ ِ واو االبتداء، ] فيها[ُويقال  ((: ِ
ْإذ(ُويقال واو  ْأي هي مبعىن إذ ) ِ ِ ْ َ...((

َّْورد ابن هشام هذا الرأي؛ كون واو . )٧( َّ
ْإذ(احلال، و واو االبتداء، و واو  ًشيئا واحدا، فقال) ِ ٍوالثالثة مبعىن واحد ((: ً

ً َّ((
)٨(.  

                                                            
  .٨/٢٣٤اجلامع ألحكام القرآن : وينظر. ٥/١٠٤ر البحر احمليط  تفسي) 1(
ُ، وضح الب٢/٣٩ُمشكل إعراب القرآن : ينظر) 2( ، ٢/٢٦١رهان يف مشكالت القرآن  ْ

ُّالدر املصون  ُّ٦/٢٦.  
َّ، مغين اللبيب )١٩٦(َّى الداين ص اجلن: ، وينظر٣/١٨٩رهان يف علوم القرآن  الب) 3( ُ١/٤٧٦  
  .٣/١٨٩رهان يف علوم القرآن  الب) 4(
  .٢/٤٧٩َّالكشاف ) 5(
ُّ، الدر املصون ١/٢٤٩َأمايل ابن احلاجب ) 6( ُّ٤/٤٤٥.  
ِمشكل) 7(   .٢/٣٩ُ إعراب القرآن ُ
َّمغين اللبيب ) 8( ُ١/٤٧١.  
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َ وهذا املصطلح من ابتداعات اإلمام ناصر الدين أمحد - : َّواو التقسيم - ٧ ِّ ِ ْ ِ

ِّبن حممد السكندري ِّ ِ إذ قال عند حديثه على قوله تعاىل َّ ِِ ْ ِثـيبات وأبكارا ً َ ََْ
ٍ ََِّ  :))  َّورمبا

ِعد بعضهم من ذلك الواو يف قوله  ِِ
ْ َّثـيبات وأبكارا ً َ ََْ

ٍ ََِّ  ألنه وجدها مع الثامن، وهذا َّ ََُّ
َغلط فاحش فإن هذه الواو واو التقسيم، ولو ذهبت حتذفها فتقول َّ ِ َّ ِ ِّثي:  ٌ ٍبات ِ◌َ َ

ًأبكارا َ ))...َّ مل يستد الكالم َْ
)١(.  

  :الخاتمـة
ا عند علماء التفسي َّوبعد أن عرفنا واو الثمانية، وعلة ورودها ووجه إعرا ِ َّ َّ ْ ر،  َ

َواحلديث، والنَّحو، واألدب، نقول إن هذه التسمية مل تلق رضا العديد من العلماء، 
ِ َ َّ ِ َّ ِ َ

ِْر منهم بغي َّومساها كثي ِوالباحث يرى أن هذه الواو هي واو وردت يف . انيةَّر واو الثم ٌ َّ َ ُ
ًانفرد القرآن الكرمي بذكرها حصرا، دون ) َّواو قرآنية(َالقرآن الكرمي وحده؛ لذا فهي 

ٌَّره من مصادر النَّحو واللغة، وهذه أدلة على قيلنا غي َ ِ ُّ ِِ َ
ِ ِ:  

ِّإن املتقدمي) ١ َّ َن من النَّحويي ِ
َن واملفسرين مل يع ِ َِّ ُ

). َّواو الثمانية(رفوا مصطلح 
ًعلى الرغم من أن هلذه الواو وضعا خاصـا جيعلها ختتلف عن غي َّْ ً ِ َّ َ ِ َرها من الواوات،  ُّ

ِ

ِوكما بيـنَّا ذلك مفصال يف علل ورود هذه الواو ِ َِ ً َّ ُ َّ.  
ٍن فيما بينهم يف تسمية الواو هذه، فهي عند عدد  اختالف النَّحويي) ٢ ِ

َ
ا واو احلال أو  َعند أكثمنهم واو العطف، و َرهم زائدة، وفريق ثالث يذهب إىل أ ََّ ِ

َّلالبتداء، ومساها فريق رابع واو التقسيم  ُّ، مث اختلف البصريون - َّكما بيـنَّا - َّ َُّ
َّي أن النَّحويي َّوهذا التشتيت يعن. ُّوالكوفيون فيها ٍن مل يتفقوا على تسمية واحدة  َ ٍ َّ َ

                                                            
َاإلنصاف فيما تضمنه الكشاف من االعت) 1( ِ َّ َّ َّمغين اللبيب : وينظر يف. ٢/٤٧٩زال  ِ ُ

َّ، وإرشاد الساري ١/٤٧٦ ِ، ما يشعر كون الواو يف قوله تعاىل ٧/٣٩٧ِ ِِ ًُثيبات وأبكارا َ ٍ ِّ 
  .َّواو التقسيم
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ا ذ. هلذه الواو ُوأل ْكرت يف القرآن حصرا فمن األمهية مبكان أن يكون امسها َّ َ ِّ َ َ ِ ً ْ ِ

ا، )َّالواو القرآنية( َّلكي نسمي األشياء مبسميا َ َ ْومن هذا كثي. ِّ ٌر يف النَّحو العريب؛  ِ
ِمسيت إحدى الالمات بـ: ًفمثال ْ ََاملزحلقة(ُِّ ْ ا زحلقت من املبتدأ إىل اخلب) َُ ِأل

ُ َ
ِ ْ ُ ر عند  ََّ

  .عليهما) َّنِإ(دخول 
َر أنا، أو غي َمل أعث) ٣ َ َري من الباحثي ْ

ْن على شواهد سبقت نزول القرآن  ِ َ َ
ًهلذا ال نرى شواهد شعرية، أو نصوصا نث). َّواو الثمانية(ْالكرمي، وردت فيها  َ ِّرية توثق  ًَّ َّ

ََّر الشواهد القرآنية اخلمسة املذكورة يف أول هذا البح َّلواو الثمانية غي َّ ومهما يكن . ثَّ
ا لغة قريش  َّمن شيء فإ ٍ

ْ ِ والقرآن الكرمي نزل بلغة هذه القبيلة- َكما أسلفنا - ِ ِ)١(.  
َرفض كثي) ٤ َر من النَّحويي ََ

ِ َّ، وومسوه بالضعيف، )َّواو الثمانية(َن مصطلح  ٌ ُ َُ
ْومنهم من قال َ ِّإن هذه الواو مل تأت مع الصفة الثامنة بل مع الصفة: ِْ َِّّ ِ ْ ِ َّ َّالتاسعة، هلذا  ِ
َّنرى أن النَّحويي َن مل يستقروا على هذه الواو، وكان اخلالف بينهم عليها شديد  َ ِ ُّ َ

  .ِاملحال
َّوللتخلص من كل هذا، ولألدلة اليت قدمناها نرى أن مصطلح  َ َّ َّ َّ َ ِّ ْ ِ ُّ الواو (َّ

ٍ هو مصطلح خيدم مادة النَّحو بقدر كبي)َّالقرآنية َر، وينأى به عن اخل َّ الفات ٍ
َواملصطلحات املتعددة، ونستطيع مجعها كلها حتت هذا املصطلح، مع االحتفاظ  َّ ِّ

ُ
  .َّللقدماء بفكرهم وطريقة حبثهم الرائعة

  

ًوالحمد هللا أوال وآخرا ِ ً ََّ ِ ُ  

  

                                                            
لة/ »وواو الثمانية مستعملة يف كالم العرب «٥٣١: ه اللغةيقول الثعاليب يف فق) [1(   ].ا
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  المصـادر
  . القرآن الكرمي-١
َلعبد اللطيف بن أيب بكر - ُ ائتالف النُّصرة يف اختالف حناة الكوفة والبصرة -٢ َّ

  .م١٩٨٧روت   بي- َّ طارق اجلنايب - د :  تح-(  ه٨٠٢ت(َّالزبيدي 
ُّ جلالل الدين السيوطي -  اإلتقان يف علوم القرآن -٣ َّحممد :  تح-(  ه٩١١ت(ِّ

ِأيب الفضل إبراهيم    . القاهرة -ُ مكتبة دار الرتاث - َ
َّ لشهاب الدين القسطالين - َّ إرشاد الساري، شرح صحيح البخاري -٤ ِّ

  . ه١٣٢٣ مصر - َّرية ببوالق   املطبعة املي-٧/ ط-(  ه٩٢٣ت(
ُّ جلالل الدين السيوطي -  األشباه والنَّظائر يف النَّحو -٥ طه :  تح-(  ه٩١١ت(ِّ

َّ مكتبة الكليات األزهرية - َّعبد الرؤوف سعد  َ َّ   .م١٩٧٥ -   ه١٣٩٥ مصر - ُ
رشيد :  تح-  ( ه٧٦١ت(َ البن هشام األنصاري - ِ اإلعراب عن قواعد اإلعراب - ٦

  .م١٩٧٠ -   ه١٣٩٠روت  بي/ دار الفكر-  ١/ ط- َّعبد الرمحن العبيدي 
 - ر غازي زاهد  زهي. د:  تح- (  ه٣٣٨ت( أليب جعفر النَّحاس - ِ إعراب القرآن - ٧

  .م١٩٧٩ بغداد - مطبعة العاين 
ْر الدين الزركلي   خلي- َ األعالم - ٨ ِّ   .م١٩٧٩روت  بي/ن  دار العلم للماليي-  ٤/ ط- ِّ
َُّ االقتضاب يف شرح أدب الكتاب - ٩ :  تح- (  ه٥٢١ت(ِّ البن السيد البطليوسي - َ

َّمصطفى السقا، ود يد . َّ َّ دار الشؤون الثقافية العامة- حامد عبد ا َّ   .م١٩٩٠بغداد /َّ
فخر صاحل . د:  تح-(  ه٦٤٦ت( البن احلاجب -َ أمايل ابن احلاجب - ١٠

  .م١٩٨٩ -  ه١٤٠٩َّعمان /َّعمار دار - روت  بي/ دار اجليل- ُسليمان 
َ اإلنصاف فيما تضمنَّه الكشاف من االعت- ١١

ِ  لناصر - )َّر الكشاف حباشية تفسي(زال،  َّ
َّالدين أمحد بن حممد السكندري  َّ  - روت  بي/ِّ دار املعرفة للطباعة والنَّشر- (  ه٦٨٣ت(َ

  .لبنان



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٢٦  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ركات  َ أليب الب- ن ن والكوفيي ن البصريي ن النَّحويي  اإلنصاف يف مسائل اخلالف بي- ١٢
ِّحممد حميي الدين عبد احلميد :  تح- (  ه٥٧٧ت(َاألنباري  ُ   . دار الفكر- َّ

َّ بدائع الفوائد البن قيم احلوزية - ١٣   .روت لبنان بي/دار الكتاب العريب (  ه٧٥١ت(ِّ
َّ لبدر الدين بن عبد اهللا الزركشي - رهان يف علوم القرآن   الب- ١٤  - (  ه٧٩٤ت(ِّ

َحممد أيب الفضل إبراهيم : تح   .م١٩٨٨ -   ه١٤٠٨روت  بي/ دار اجليل-َّ
:  تح- ( ه٥٧٧ت(ركات األنباري  َ أليب الب- ِ البيان يف غريب إعراب القرآن - ١٥

َّ شركة دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة والنَّشر والتوزيع - بركات يوسف  َ روت  بي/ َ
  . لبنان - 
َأليب حيان األندلسي  -ر البحر احمليط   تفسي- ١٦  دار -  ٢/ ط- (  ه٧٤٥ت(ََّ

  .م١٩٧٨ -  ه١٣٩٨ - َّالفكر للطباعة والنَّشر والتوزيع 
 دار - (  ه٧٥١ت(َركات عبد اهللا بن أمحد النَّسفي   أليب الب-ر النَّسفي   تفسي- ١٧

  .َّإحياء الكتب العربية مبصر
َّ أليب جعفر حممد بن -) ري َّر الطب تفسي( جامع البيان عن تأويل آي القرآن - ١٨ َ

ٌ ضبط وتعليق-(  ه٣١٠ت(ري  َّجرير الطب ِ دار إحياء - ١/ حممود شاكر ط: َْ

  .م٢٠٠١ -   ه١٤٢١ لبنان - روت  بي/ راث العريبُ الت
َأليب عبد اهللا حممد بن أمحد القرطب) ر القرطيب تفسي(َ اجلامع ألحكام القرآن - ١٩ َّ ي  َ

َّسعيد املكتبة التوفيقية مبصرري  عماد زكي، وخي:  تح- (  ه٦٧١ت( َّ.  
 البن أم قاسم املرادي - َّى الداين يف حروف املعاين   اجلن- ٢٠

ُ طه :  تح- ( ه٧٤٩ت(ُِّ
  .م١٩٧٦ -   ه١٣٩٦جامعة املوصل /  مؤسسة دار الكتب للطباعة والنَّشر- حمسن

:  لهَّقدم - ِّ لعالء الدين بن علي اإلربلي -  جواهر األدب يف معرفة كالم العرب - ٢١
  .م١٩٧٠ - ه١٣٨٩النَّجف / َّ املطبعة احليدرية-  ٢/  ط- َّحممد مهدي املوسوي 

ُ خزانة األدب ولب لباب لسان العرب - ٢٢ ُِّ (  ه١٠٩٣ت( لعبد القادر البغدادي - َ
  .م١٩٨٩ -   ه١٤٠٩ مكتبة اخلاجني بالقاهرة ٣/ ط- َّعبد السالم هارون : تح



  
٨٢٧  يوخنَّا مرزا اخلامس. أ - واو الثمانية 

َ درة الغواص يف أوهام اخلواص - ٢٣  - (  ه٥١٦ت(َّأليب القاسم حممد احلريري  -َُّ
  .م١٨٦١ اليبزك -ري ثوربج  هن: تح
ُّ الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون - ٢٤ َ لشهاب الدين أمحد بن يوسف - ُّ ِّ

َّالشيخ علي حممد معوض، وآخرين :  تح- (  ه٧٥٦ت) (ي ن احللب َّالسمي(املعروف بـ َّ َّ
  .م١٩٩٤ -   ه١٤١٤ لبنان - ت رو بي/ َّ دار الكتب العلمية-  ١/ ط- 
ُ الروض األنف - ٢٥ ُّ لعبد الرمحن السهيلي -َّ َّعبد الرمحن :  تح- (  ه٥٨١ت(َّ

  .م١٩٦٧ -  ه١٣٨٧القاهرة /  دار الكتب احلديثة-  ١/ ط- الوكيل 
َّ شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ - ٢٦ َّ جلمال الدين حممد بن مالك - ُ (  ه٦٧٢ت(ِّ

  .م١٩٧٧ -  ه١٣٩٧ بغداد - طبعة العاين  م-ُّعدنان الدوري :  تح- 
 لعلي بن فضال املجاشعي - ِ شرح عيون اإلعراب - ٢٧

ُ
حنَّا . د:  تح- (  ه٤٧٩ت(َّ

  .م١٩٨٥ -   ه١٤٠٦ُاألردن /  مكتبة املنار١/ ط- َّحداد 
ُ لعبد اهللا بن حممد البيتوشي -  صرف العناية يف كشف الكفاية - ٢٨ ِ (  ه١٢١١ت(َّ

  . ه١٣٤١/َّبية مبصر دار إحياء الكتب العر- 
َّ لبدر الدين أيب حممد حممود العين-  عمدة القاري، شرح صحيح البخاري - ٢٩ َ ي  ِّ

َّ إشراف ومراجعة صدقي العطار - (  ه٨٥٥ت( ِّ دار الفكر للطباعة والنَّشر - ِ
  .م٢٠٠٢ -   ه١٤٢٢ لبنان - روت  بي/ َّوالتوزيع

َّ فقه اللغة وسر العربية - ٣٠ ُّ /  مطبعة االستقامة- (  ه٤٢٩ت(ي  َّثعالبَ أليب منصور ال- ُّ
  .القاهرة

َّ أليب القاسم جار اهللا حممود الزخمشري -َّ الكشاف - ٣١  دار - (  ه٥٣٨ت(َ
  . لبنان–روت  بي/ املعرفة للطباعة والنَّشر 

ِّ املحرر الوجي- ٣٢ ُ
َّ أليب حممد عبد احلق بن عطية -ر الكتاب العزيز  ز يف تفسي  ِّ َّ َ

َّعبد السالم عبد الشايف حممد :  تح- (  ه٥٤٦ت(َاألندلسي  َّ  دار الكتب -َّ
  .م٢٠٠١ -  ه١٤٢٢ لبنان - روت  بي/ َّالعلمية



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٢٨  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ِ مشكل إعراب القرآن - ٣٣ ن  ياسي:  تح- (  ه٤٣٧ت(َ ملكي بن أيب طالب القيسي - ُ
َّحممد السواس  َّ   .م١٩٧٤/  ه١٣٩٤دمشق /  مطبوعات جممع اللغة العربية- َّ

َُّّ أليب احلسن علي الرماين -  معاين احلروف - ٣٤ ّ َّعبد الفتاح . د:  تح- (  ه٣٨٤ت(َ
َّمكة املكرمة / َّ مكتبة الطالب اجلامعي-  ٢/ ط- ي  شلب   .م١٩٨٦ -  ه١٤٠٧َّ
ر  عبد األمي. د:  تح- (  ه٢١٥ت(َ أليب احلسن األخفش -  معاين القرآن - ٣٥

َحممد أمي   .روت بي/  عامل الكتب - ن الورد  َّ
َّ أليب زكريا الفراء - ن  معاين القرآ- ٣٦ َّ َّأمحد يوسف جنايت، وحممد :  تح- (  ه٢٠٧ت(َ َ

َّ اهليئة املصرية العامة للكتاب - ٢/ ط- ي َّعبد الفتاح شلب. َّعلي النَّجار، ود َّ
  .م١٩٨٠

َّ أليب إسحاق الزجاج -  معاين القرآن وإعرابه - ٣٧ َّ ِ عبد . د:  تح-(  ه٣١١ت(َ
  .م١٩٨٨ -  ه١٤٠٨روت  بي/ كتب  عامل ال- ١/  ط- َّاجلليل شليب 

َي اللبيب عن كتب األعاريب ُ مغن- ٣٨ . د:  تح- ( ه٧٦١ت(َ البن هشام األنصاري - َّ
َّ مؤسسة الصادق- ١/ ط- َّمازن املبارك، وحممد علي محد اهللا  َّ   . ه١٣٧٨طهران /ُ

 أليب العباس املب-  املقتضب - ٣٩
ُ

َّ ُحممد عبد اخلالق عضيم:  تح- (  ه٢٨٥ت(ِّرد  َ ة َّ
  .روت بي/  عامل الكتب - 
ِ موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب - ٤٠ ِ ُّ ِ َّامش إعراب األلفية(ُ َ خ خالد   للشي- ) ِ

َّ املكتبة الشعبية-(  ه٩٠٥ت(َاألزهري    . لبنان- روت  بي/ َّ
ُ وضح الب- ٤١ ْ َ حملمد بن أيب احلسن الغزنوي - ُرهان يف مشكالت القرآن  َ  - (  ه٥٥٥ت(َّ

َّ دار الشامية - دمشق /  دار القلم-  ١/  ط- ان صفوان عدن: تح   ه١٤١٠روت  بي/ َّ
  .م١٩٩٠ - 



٨٢٩  

  
   األندلسيإدريس بن اليمان اليابسيشعر 

  الحيةقادر صأحمد عبد ال. د
  القسم األول

 :إدريس بن اليمان اليابسي
شاعر من فحول الشعراء األندلسيني عاش يف مرحلة حرجة من مراحل 
ّالوجود العريب يف األندلس، إذ شهد عهد الفتنة أواخر عصر الدولة األموية يف 

ّلطوائف، ويعد بذلك حلقة وصل مهمة بني شعراء األندلس وعصر دول ملوك ا
ّ وكان النقاد األندلسيون يعدونه خلفا ملتنيب األندلس يف عصر .هذين العصرين ً ّ ّ
ّة ابن دراج القسطلي، قال احلميديَّالدولة األموي ّمل يكن بعد ابن دراج من ((: ّ

  .))جيري عندهم جمراه
ّرح كل مطرح ويتلون َّيطوال غرو كذلك أن يكتوي بنار تلك الفتنة وأن 

 - شعره يف عصر الطوائف املتعددة، وال عجب أن تضيع أغلب أشعاره 
موعة قدميا    . مع ما ضاع من شعر أندلسي-ًا

ّ بأية دراسة منفصلة صغرية كانت - ً حديثا - ومل حيظ هذا الشاعر الكبري 
ز كاف وال حضور واضح يف أغلب دراسات األدب ِّأم كبرية، وليس له حي

 ،ّ لذلك فإين أحاول بتعريفي هذا الشاعر املشهور يف عصره،ّاألندلسي العامة
 أن أضعه موضعه الالئق به يف ،ّ وجبمع ما تبقى من أشعاره،واملغمور يف عصرنا

ِّمصاف كبار الشعراء األندلسيني، وأن أوض ًح جانبا جديدا من ّ صورة األدب ً
ا وتفصيلها،األندلسي  -  كما كانت - كي ترجع ، وأزيد يف خطوطها وألوا

  .ّمجيلة ساحرة أخاذة



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٠  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

  :هـحيات
  :بهَاسمه ونس

 )٥( الشبيين)٤( اليابسي)٣( العبدري)٢( أو اليماين)١(هو إدريس بن اليمان
أن (  ه٧٦٤ت (والصفدي (  ه٧٤٨ت (األندلسي، ويذكر كل من الذهيب 

                                                 
، اإلكمال ١٤١ - ١١٧ - ١١٣ - ١٠٩ -  ٦٩): كردي. د. تح(البديع يف فصل الربيع ) ١(

، بغية ١٩٠: ، اختصاره٨٢: ، اقتباس األنوار٧٦- ١٦٠: ، جذوة املقتبس١/٤٧٥
: ، املطرب٣/٤٠٤، اللباب ٥/٤٨٦: ، معجم البلدان٥/٦٧٤، األنساب ٢٣٦: امللتمس
، رايات ٥٩: ، عنوان املرقصات واملطربات١/٤٠٠، املغرب ١/١٩٥: ، التكملة١٣٠
، ٢/٦٦٤: ، املشتبه١٧/٤١، مسالك األبصار ٢٦٣: ، تاريخ اإلسالم٢٢٩: املربزين

، توضيح ٥٩: ، خمتارات ابن عزمي١/١٦١: ، فوات الوفيات٨/٣٢٧الوايف بالوفيات 
 الكميت إذ ذكر مرة ، ومثة وهم يف كتاب حلبة٤/١٥٠٣: ، تبصري املنتبه٩/١٩٩املشتبه 

  .٢٤٢: ، وثانية باسم ابن إدريس اليماين٨٨: أوىل باسم ابن أويس
، ١٤٠ - ١١٥ - ١١١ - ١٠١ - ٩٧): عسيالن. د. تح(البديع يف وصف الربيع ) ٢(

، ٤٠٦:  ، فهرسة ابن خري١٩٢: ، اختصاره٨٢: ، اقتباس األنوار٣/١/٣٣٦الذخرية 
  .٥/٦٠١، ٤/٧٥ نفح الطيب ،٢/١٨٤، احللة السرياء ٨٤: بدائع البدائه

، مسالك األبصار ١/٤٠٠،  املغرب ١/١٩٥: ، التكملة٣/١/٣٣٦: الذخرية) ٣(
، نفح ١/١٦١ فوات الوفيات ،٨/٣٢٧، الوايف بالوفيات ٢٦٣: اإلسالم، تاريخ ١٧/٤١

  .٤/٧٥الطيب 
 - ١٩٠: ، اختصاره٩٤-  ٨٢، اقتباس األنوار ٣/١/٣٣٦، الذخرية ١/٤٧٥اإلكمال ) ٤(

:  مسالك األبصار- ٥/٤٨٦، إرشاد األريب ٣/٤٠٤، اللباب ٥/٦٧٤ألنساب ، ا١٩٨
١٧/٤١.  

، الوايف ١/١٩٥: ، التكملة١٩٨- ١٩٠: ، اختصاره٩٤- ٨٢: اقتباس األنوار) ٥(
  ).املعروف بالشيين(، وفيه حتريف ٢٦٣: ، تاريخ اإلسالم٨/٣٢٧: بالوفيات



  
٨٣١  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

صلة  يف تكملته لكتاب ال( ه٦٥٨ت (ّ، وينفرد ابن األبار)١(ّجده هو سام
مجيع املرتمجني (  ه٧٦٤ت (وخيالف الكتيب ، )٢(بالقول بأن اسم جده هو سامل

َّفيجعل أباه عبد الله وجده اليمان أي  ))ّإدريس بن عبد الله بن اليمان((ّ
)٣(.  

فهي نسبة إىل عبد الدار بن قصي الذين كانت هلم ّالعبدري أما نسبته 
ّحجابة الكعبة املشرفة

)٤(.  
ح احلميدي ِّفيوضالشبيني ، ونسبته -  وهي األشهر- ياليابسوأما نسبته 

ذكره أبو عامر ابن شهيد فنسبه إىل بلده فقال ((: ذلك ويقول(  ه٤٨٨ت (
الشبيين بياء املعجمة ألن الغالب على بلده : اليابسي، وينسبه آخرون فيقولون

))وهي شجرة الصنوبر ن  الشبيةشجر
)٥(.  

هو أبو علي إدريس : الشبيين(((:  ه٥٤٢ت (ويقول أبو حممد الرشاطي 
بن اليمان األندلسي اليابسي الشبيين منسوب إىل شجرة الشبني وهو الصنوبر ا

))كثري بيابسة ينسب إليها
)٦(.  

شجر ، )٧(يعرف بالشبيين وهو بالعجمية((ّويذكر ابن األبار أنه 
))الصنوبر

)٨(.  
إلشارة إىل أن ّبإمجاع كل من ترجم له إال أنه البد من اأبو علي وكنيته هي 

صاحب أطول ترمجة البن اليمان وأمهها وأوسعها والذي (  ه٥٤٢ت (ّابن بسام 
                                                 

  .٢٦٣: ، تاريخ اإلسالم٨/٣٢٧الوايف بالوفيات ) ١(
  .١/١٩٥التكملة ) ٢(
  .١/١٦١: فوات الوفيات) ٣(
  .٦/١١٠: توضيح املشتبه) ٤(
  .١/٤٧٦: ، وانظر اإلكمال١٦٠: جذوة املقتبس) ٥(
  .١٩٠: ، واختصاره٨٢: اقتباس األنوار) ٦(
  .Sapin: ، وبالفرنسيةSabina: - باإلسبانية - والشبني ) ٧(
   .١/١٩٥: التكملة) ٨(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٢  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

 قد ))الذخيرة في محاسن أهل هذه الجزيرة((ذكره يف أغلب أجزاء سفره الكبري 
 أيب ةذكره يف سرد أمساء األدباء والشعراء الذين سيرتجم هلم يف أول الكتاب بكني

  .)٢(ا ذكره بكنيته أيب عليمث ذكره حيثم، )١(ّعبد الله
وأخربت أن أصله من قسطلة الغرب من ((: ويستقصي ابن بسام أصله فيقول

))مرية ابن هارون عمل شنت
(  ه٦٨٥ت (، وبناء على ذلك وضعه ابن سعيد )٣(

: كتاب اململكة الشلبية وهو كتاب((يف كتابه املغرب يف حلى املغرب يف قسم 
ّقسطلة، تعرف بقسطلة الغربّالكواكب املطلة يف حلى مدينة  ّ((

)٤(.  
  :بلده ومولده

ذكره يف بعض كتبه اليت مل تصل (  ه٤٢٦ت (رأينا من قبل أن ابن شهيد 
))ياليابس: فنسبه إىل بلده فقال((إلينا 

ّ، ومثة إشارة يسرية يف تعليق ابن بسام )٥(
يابسة بًإن رائحة الشبني على شعرك، تعريضا له ((: على قول حاجب املوفق جماهد

))أكثر مثرها الشبنيجزيرة في البحر كان منها  - 
ويذكر كل من ابن . )٦(

))من أهل جزيرة يابسة((ار أنه َّ وابن األب( ه٦٣٣ت (دحية
د ـوهذه الشواه. )٧(

  .ل هو جزيرة يابسة، وتشري إىل أن مولده كان فيهاـد أن موطنه األصيِّتؤك
 ,زة عن جزائر األندلس املنـسيةَّعصام سيسامل يف دراسته املمي. وقد ذكر ذلك د

اهديــة العامريــة عــدد مــن الــشعراء )٨(جــزراشــتهر يف ((: قــال  البليــار يف عهــد اململكــة ا
                                                 

  . تعاىلّقه الفاضل الدكتور إحسان عباس رمحه اللهِّلذلك حمق ومل يتنبه ١/١/٢٨: الذخرية) ١(
  .٣/١/٣٣٦، ٢/١/١٠٦: الذخرية) ٢(
  .٣/١/٣٣٦: الذخرية) ٣(
  .١/٤٠٠: املغرب) ٤(
  .١٦٠: جذوة املقتبس) ٥(
  .٣/١/٣٤٠: الذخرية) ٦(
  .١/١٩٥، التكملة ١٣٠: املطرب) ٧(
  .جزائر، ألن مجع جزيرة جزائر: الصواب) ٨(



  
٨٣٣  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

أبـــو علـــي إدريـــس بـــن : واألدبـــاء مـــن أصـــالء أهلهـــا والوافـــدين إليهـــا وكـــان مـــن أشـــهرهم
))البليارجزر اليمان العبدري الشبيين اليابسي من جزيرة يابسة ثالثة 

)١(.  
أطـال اإلقامـة ((رى ابن سعيد بأن اليابسي هي نسبة إىل جزيرة يابسة ألنه وي

))يف جزيرة يابسة حىت عرف منها
)٢(.  

بيد أن أحداث حياته وتـوزع ممدوحيـه يف أحنـاء متفرقـة مـن األنـدلس يـدل 
ّعلــى عكــس ذلــك كمــا ســوف نــرى، ويــرجح أنــه ولــد يف جزيرتــه الــصغرية يابــسة  ُ

ولــد الــصغري منهــا إىل شــبه جزيــرة األنــدلس للبحــث وفيهــا ترعــرع مث خــرج هــذا ال
  .عن اجلواء العلمية للوصول إىل حياة كرمية

  :هـمالمح حيات
انتقل إدريس بن اليمان إىل أقرب مدينة أندلسية من جزيرته يابسة وهي 
مدينة دانية الواقعة على الساحل اجلنويب الشرقي من األندلس ونشأ يف تلك 

بغ فيها وملع جنمه وارتفع ذكره وسار شعره يف اآلفاق م ونَّاملدينة ودرس وتعل
ا نشأ، ومنها انبعث انبعاث السيل وأدرك إدراك ((: ّقال ابن بسام وبدانية قرأ و

الليل، حىت تضاءلت اهلضاب عن قدره، وماجت األرض ببحره وصار شعره 
ّمسر النادي وتعلة احلادي ومتثل احلاضر والبادي ّ((

)٣(.  

                                                 
والروض  ،٥/٤٨٦معجم البلدان :  وانظر تعريف يابسة يف .٥٣١: ّندلس املنسيةجزر األ) ١(

  .٦١٦:املعطار
   .١/٤٠٠: املغرب) ٢(
   .٣/١/٣٣٦: الذخرية) ٣(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٤  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ًوقرأ، فال نكاد نعرف من أساتذته إال صاعداأما على من درس  ت ( اللغوي، )١(ّ
روى عن أيب العالء ((ه أن ابن اليمان ـل فقد ذكر غري واحد من املرتمجني ( ه٤١٧

))صاعد اللغوي
)٢(.  
بعض هذه الرواية عن صاعد (   ه٥٧٥ت (ح ابن خري اإلشبيلي ِّويوض

، كثريةاملذكور جمون ، )٣(ويف شعر ابن حجاج: قال أبو بكر املصحفي((: فيقول
شيخ من بين مفرج أقارب القاضي ] أي على صاعد[وكان يسمعه معنا عليه 

))ابن مفرج وإدريس بن اليماين الشاعر
، ونظن أن مثل هذا الديوان ال يروى )٤(

ن إدريس قد مسعه على صاعد يف سرقسطة بني سنيت إ، مث للشداة الصغار
يس من املعهود أن يسمع الصغري مع شيخ من بين مفرج، ول) ٤١٤-٤١٢(

 ولعل ،ّمع الكبري لذلك فإن املرجح أن مساعه على صاعد كان يف سن متقدمة
ذلك يف أثناء قدومه على سرقسطة ملديح صاحبها وال يكون هذا يف زمن 

  .التحصيل والطلب
))شـاعر جليـل عـامل((ومع ذلك فقد كـان يوصـف إدريـس بأنـه 

والـصفة ، )٥(
ًل من العلم وعل حىت امتأل وطابه علما وفهمااألخرية تشي بأنه  ً ّ.  

                                                 
ّعبد الوهاب التازي .  د- صاعد البغدادي حياته وآثاره : عة يف كتابَّانظر ترمجته املوس) ١(

 وزارة األوقاف والشؤون - د سعود وقد جعله مقدمة لتحقيق كتاب الفصوص لصاع
  .١٩٩٣ -  املغرب - اإلسالمية 

، فوات ٨/٣٢٧، الوايف بالوفيات ٢٦٣: ، تاريخ اإلسالم١/١٩٥: التكملة) ٢(
  .١/١٦١: الوفيات

، سري ٨/١٤، تاريخ بغداد ٢/٢١١، يتيمة الدهر (  ه٣٩١ت (شاعر عباسي مشهور ) ٣(
، الكامل يف ١١/٣٢٩داية والنهاية ، الب١/١٥٥، وفيات األعيان ١٧/٥٩أعالم النبالء 

  .٢/٥٧٤): فروخ. د(، تاريخ األدب العريب ٢/٢٣١، األعالم ٩/٥٨التاريخ 
   .٤٠٦: فهرسة ابن خري) ٤(
  ١٣٠: و انظر املطرب , ١٦٠: جذوة املقتبس) ٥(



  
٨٣٥  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

وبعد أن نضجت مواهب إدريس بن اليمان الشعرية، وصقلت علومه 
واشتهر ذكره، وذاع شعره؛ انتقل إىل مرحلة انتجاع ملوك الطوائف يف األندلس 

عت َّ امللوك ألن عقد اخلالفة قد انفرط وتوزن وأخذ يتنقل بيللتكسب بشعره، 
رب احلميدي بأن ُ وخي-  كما هو معروف - تلف أرجاء األندلس ّحباته يف خم

))ينتجع امللوك فينفق عليهم((إدريس بن اليمان كان 
)١(.  

))ّوجتول يف بالد األندلس((: ارَّويقول ابن األب
)٢(.  

))له أمداح كثرية يف ملوك الطوائف((ويذكر ابن سعيد عن ابن اليمان أنه 
)٣(.  

 ,أمداحه إىل كثرة تطوافه على ملوك الطوائفشري ابن اليمان يف بعض ُوي
اهد العامري   .كما يف مدحيه 

 وهو جتواله بني ،ّويفصل ابن بسام القول يف هذا الشطر املهم من حياته
م يف الشعر،ملوك الطوائف وفهمه ألهوائهم  من غري إرخاص ، وحتقيقه لرغبا

، !! إنشاده القصيدة إذ كان يشرتط أن يأخذ من ممدوحه مئة دينار قبل،لشعره
ًورد ابن بسام عددا مهما من قصائده املدحيةُكما ي وطفق يرتدد على ملوك ((: ً

ْرب وجيري يف أهوائهم جري املاء يف َّد الكاس على الشُّالطوائف باألندلس ترد
ّعليها حجابا وال ضمنها الغصن الرطب، وكان كلما قال قصيدة مل يضرب  ً

ا مئة دين  :و ينقل قول إدريس ملن يسأله قصيدة مدحية. ))ارًكتابا حىت يأخذ 
إشاريت مفهومة، وبنات صدري كرمية، فمن أراد أن ينكح بكرها فقد عرف ((
))هرهاَم

)٤(.  
ح ابن اليمان يف بعض قصائده املدحية إىل طلب العطاء بطريقة ّويلم

ًذكية وينتقل انتقاال بارعا من الغزل إىل املديح فيقول ً:  
                                                 

  .١٦٠: جذوة املقتبس) ١(
  .١/١٩٥التكملة ) ٢(
  .١/٤٠٠املغرب ) ٣(
  .٣٣٧- ٣/١/٣٣٦: الذخرية) ٤(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٦  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

 راداهفـــــــــــــ ن يقشـــــــــــــل العاكـــــــــــــبـــــــــــــه ول   ريــــــد جمــــــال تـــــــم لــــــي تــــــوأم الهـــــــوىف

 نــدى ابــن أبــي موســى إذا الــشعر ناجــاه   ول حتـــــــــى كأنـــــــــهستكامـــــــــل فيـــــــــه الـــــــــ

 ّلــــــه ابــــــن أبــــــي موســــــى ففــــــك معمــــــاه   ي فــــانبرىِّمــــُلقــــد كــــان معنــــى الجــــود ع

ـــــــة ـــــــت رطيب ـــــــدنيا فمال ـــــــه ال ًعلـــــــــي ميـــــــــودا تحـــــــــت أوراق نعمـــــــــاه   هـــــــصرت ب ّ 

ــــــك عنــــــي ســــــائال فأنــــــا الــــــذي  ّتمنــــــــى فأفــــــــضى للــــــــذي قــــــــد تمنــــــــاه   ًفمــــــن ي

 ولكــــــن أياديــــــه التــــــي أضــــــحكت فــــــاه   ّومـــــا ضـــــحك النـــــوار مـــــن شـــــق جيبـــــه

ـاهمـــك   َومـــــا فتحـــــت أيـــــدي الحيـــــا زهـــــرة الربـــــا ــ  )١(ا فتحـــت روض القـــريض عطاي

فهم وال تفلح عند بعض املمدوحني ُفهم إشارته تلك وتفلح، وقد ال تُوقد ت
ت (ّيد نفسه، وعلق عليه ابن ظافر كما يف اخلرب الذي أشار إليه ابن شه

ت (ّ، فقد وفد ابن اليمان على الوزير أيب جعفر أمحد بن عباس ( ه٦١٣
ًباملرية فمدحه فلم يـلق إليه باال، ومل يعطه شيئا فهجاه وأفحش(  ه٤٢٩ ً ِ قال ((: ُْ

 وقد كان - وأحسب أن الذي هجاه به إدريس وأفحش فيه قوله : علي بن ظافر
ة وامتدحه بقصيدة فلم حيفل به فأنفذ إليه عند خروجه منها، ّوفد عليه باملري

  :يقول
ّإيـــــــــــــه أبـــــــــــــا جعفـــــــــــــر المرجـــــــــــــى ـــــــال طيـــــــري خـــــــالف طيـــــــرك   ٍ ـــــــا ب  ْم

 لـــــــــــــــم أهـــــــــــــــد أمثالهـــــــــــــــا لغيـــــــــــــــرك   أهـــــــــــــــديت رقراقـــــــــــــــة المعـــــــــــــــاني

ْفلـــــــــــــم تمرهـــــــــــــا ولـــــــــــــم تمرنـــــــــــــي ِْ َِ  ولـــــــــــــم تمرهـــــــــــــا بفـــــــــــــضل ميـــــــــــــرك   َ

 )٢( ك٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   ًفـــــــــصار شـــــــــعري لـــــــــديك بكـــــــــرا

                                                 
   .٣/١/٣٥٣: الذخرية) ١(
  .٨٤: بدائع البدائه) ٢(



  
٨٣٧  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

ًن اإلخفاق كان كثريا يف ذلك الزمن الصعب، وأن كثريا من الوعود ال ويبدو أ ً
ا  فنرى ابن اليمان يراجع بعض أصحاب هذه الوعود ،ينجزها قاطعوها وال يفون 

ـا، فقـد ذكـر احلميـدي عـن حممـد بـن غالـب  أنـشدين : قـال((الذين أبطؤوا بالوفـاء 
  :بوعد فأبطأ بهله وعده  أبو علي إدريس بن اليمان لنفسه إىل صديق

 ّتكحــــــــــل بــــــــــالمنى حــــــــــدق األمــــــــــاني   عــــــدات الحــــــر خيــــــل فــــــي رهــــــان

ـــــــــان   ّوكانــــــت منــــــك لــــــي عــــــدة أطلــــــت ـــــــــت صـــــــــبوح فـــــــــي عن  ّكمـــــــــا غن

 ِمــــــــــن اإلنجــــــــــاز عــــــــــن ذاك الحــــــــــران   وقــــــــد حرنــــــــت فعاودهــــــــا بــــــــسوط

َوال يـــك جيـــد جـــودك جـــذع نخـــل  )١(ُوطرفــــــــــــــك ينثنــــــــــــــي كــــــــــــــالخيزران   ُ

  :وهـدوحـمم
حكم  ()٢( يوسف بن علي العامري أبو الجيوش مجاهد بن- ١
ّويكىن أيضا بأيب احلسن ويلقب باملوفق(  ه٤٣٦-٤٠٠ ّ ً ّ.  

  .وهو من ملوك الطوائف حكم دانية وجزائر األندلس الشرقية
د وفود ابن اليمان ِّومثة إشارة يسرية ذكرها ابن سعيد يف ترمجة جماهد تؤك

))ن اليمانوقد وفد عليه أفراد الشعراء كإدريس ب((: عليه إذ يقول
)٣(.  

ومثة خرب واحد يتحدث عن تعريج ابن اليماين عليه أورده ابن بسام يف 
  :ّودخل إدريس بن اليماين على املوفق أيب اجليش فأنشده((: ّذخريته ونصه

 ُأسري بها إذ ليس يسري كوكب   ّولرب ليل قد طرقت وهمتي

                                                 
  .٧٦: جذوة املقتبس) ١(
، ٢/٤٠١، املغرب ٧٤: ، املعجب٣/١/٢٢، الذخرية ٣٥٢: انظر جذوة املقتبس) ٢(

، جزر األندلس ١٨٨: ، دول الطوائف٢١٧: ، أعمال األعالم٣/١٥٥البيان املغرب 
  .٥/٢٧٨، األعالم ١٣٦: املنسية

  .٢/٤٠١: املغرب) ٣(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٨  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ّسيدان رمل أو أسود درب   في معشر شم األنوف كأنهم ُ 

 ّقنعوا بسنا الضحى إذ أوبواوت   لبسوا دياجير الدجى إذ أسأدوا

 لهم ومشرق كل أرض مغرب   ّوسروا فمغرب كل أرض مشرق
.....  

ُلما أنار سناه كادت تغرب   وكأن قرن الشمس وجه مجاهد ّ 

ًوهو يف كل ذلك يعبث بيديه يف قليل شعر عارضته، استثقاال للعارفة، 
ًال بالفائدة، فلما أملقه األمر، وأعوزه الصرب، غمز حاجبه ًوخبال باجلائزة، وجه

إن رائحة : َّبشطر حاجبه، فاختطف القرطاس من يده وقال وقد سد خياشيمه
 جزيرة يف البحر كان منها أكثر مثرها -ًالشبني على شعرك، تعريضا له بيابسة 

، وراجعه ر يف ذيل كالمه، فلما وثبت إليه نفسهَّ فخجل ملقامه وتعث-الشبني 
إن كنت أسأت يف مدحك، فأحسن يف منحك، أو : أيها األمري: ّحسه، قال

ْقصرت يف وصفك، فأطل يف عرفك ّ.  
ا بابن اليمان وحده، ولكنه كان وهذا األمر مل يكن مصادفة أو خاص

ّدأبا يف جماهد وسلوكا معيبا فيه، فقد نقل ابن بسام عن ابن حيان قوله عن  ّ ً ً ً
 مع أدبه من أزهد الناس يف الشعر وأحرمهم -  فيما بلغين -كان على أنه ((: جماهد

ًبه كلمة كلمة كاشفا ملا زاغ فيه من لفظة َّألهله وأنكرهم على منشده، ال يزال يتعق
ّوسرقة، فال تسلم على نقده قافية، مث ال يفوز املتخلص من مضماره على اجلهد 

 ذلك مدحه، وخال الشعر منلديه بطائل، وال حيظى منه بنائل، فأقصر الشعراء ل
))ذكره

)١(.  

                                                 
  .٣/١٥٦: ، ونقل النص صاحب البيان املغرب٣/١/٢٣:  الذخرية)١(



  
٨٣٩  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

ّ أبو زيد عبد العزيز بن محمد بن أيوب البكري- ٢
(  ه٤٤٣- ٤٠٣حكم  ()١(

  .ّب بعز الدولةَّيلق
 .، وجزيرة شلطيش)أو أونبه(أحد ملوك الطوائف وصاحب مدينة ولبة 

ًأثىن عليه ابن األبار وأورد شطرا من قصيدة البن اليمان يف مدحه، قال ّ :
ًجوادا ممدحا، وفيه يقول أبو علي إدريس بن اليماين من قصيدة فريدة وكان (( ّ ً
ً وكان إدريس هذا مقدما من فحول شعراء األندلس- ّ...  

َ األحبة جادُإذا مرضت أرض   أعيدي سقى مثواك ألعس أشنب  هاّ

 ّمتى ما يعدها لم تمل معادها   يضوع بواديك األغن أغانيا

 دها عبد العزيز أجااحسبنا جد   ّإذا ما أجادت كفه حول روضة

ّمث تصرف يف املديح تصرفه يف النسيب وأحسن وأبدع ّ((
)٢(.  

- ٤٠٨حكم ( وزير المنذر بن يحيى التجيبي )٣( ابن واجب- ٣
  ( ه٤١٤

ّال نعرف عنه شيئا أكثر من أنه أحد جلة كتاب املنذر ووزرائه الذي حكم  ّ ً
ّافية؛ فقد أورد ابن بسام قصيدة له وأن ابن اليمان مدحه بقصيدة ك. يف سرقسطة

ا يف ابن واجب ومطلعها   :وذكر أ
ــــــــــشامة وأراك وادي األراك أطلـــــت شـــــكوى الـــــشاكي  )٤(ِ◌بــــــــــشميم كــــــــــل ب

 ومل يتعرض ،ولكنه انتقى منها أربعة أبيات أخرى يف وصف محامة فقط

                                                 
، البيان ١/٣٤٧، املغرب )ومثة خالف (٢/١٨٤، احللة السرياء ٢/١/٢٣٣الذخرية ) ١(

، معجم ما ٤/٢٥: ، األعالم٤٣: ، دول الطوائف٢١٠: ، أعمال األعالم٣/٢٤٠املغرب 
  ). ح- ز (قدمة امل: ، مسط الآللئ شرح أمايل القايل)ص(املقدمة : استعجم

  .٢/١٨٥: ّاحللة السرياء) ٢(
  .٢٦٨: ، دول الطوائف٣/٢٨٦، اإلحاطة ٣/١٧٧، البيان املغرب ١/١/١٨٣: الذخرية) ٣(
  .٣٤٥- ٣/١/٣٤٤: الذخرية) ٤(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٠  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

  .للغرض الرئيس وهو مدح الوزير الكاتب ابن واجب
 أحمد بن أبي، ّتلي يحيى بن علي بن حمود وزير المع)١(ّنةـ ابن بق- ٤
  .ر دولتهِّوزير املعتلي وكاتبه ومدب (. ه٤٣٣ت (ّبن بقنة الرببري اموسى 

ًوقد أورد ابن بسام شطرا من قصيدة البن اليمان ميدح فيها  ابن ((ّ
))ّبقنة

  :ّوزير حيىي بن محود أوهلا، )٢(
ُّوغنــــــــاه أيكــــــــي الحمــــــــام فأبكــــــــاه ّ األراك فلبــاهدعــاه الهــوى مــن ذي ّ

)٣( 
  :وفيها يذكر اسم الوزير صراحة غري مرة

 ى ابن أبـي موسـى إذا الـشعر ناجـاهند تكامــــــــل فيــــــــه الــــــــسول حتــــــــى كأنــــــــه

ّ أبـــي موســـى ففـــك معمـــاهابـــنلـــه   فـــانبرىَيّ كـــان معنـــى الجـــود عمـــلقـــد ّ)٤( 

  ودـّ ابن حم- ٥
ًأن عبادا املعتضد سأله أن ذكر ابن بسام  ض السينية ميدحه بقصيدة يعار((ّ
ا آل محود ))ّاليت مدح 

، فمن ))دّالسينية يف ابن محو((ويف بعض نسخ الذخرية ، )٥(
ّابن محود هذا، وما هي هذه السينية الفائقة اليت طلب منه ابن عباد معارضتها ّ.   

 )٦(ود العلوي الحسنيـّيحيى بن علي بن حم: ولعل املقصود هو
                                                 

      ، املغرب ٣/١/٣٥٢، ١/٢/٦٤٩، ١/١/٥٥٢، الذخرية ٣٠: جذوة املقتبس) ١(
، اخلالفة ١٤١- ١٣٦عالم ، أعمال األ٢١٧، ٣/١٤٣، البيان املغرب ٢/٢٠٦

  . ١/٢/٦٧١األموية والدولة العامرية 
ًق الذخرية، وذكره أيضا ِّيف األصل ابن مقنة، وهو وهم من األستاذ الفاضل العامل حمق) ٢(

  .م واحدَلَباسم ابن أيب موسى يف مواضع أخر مل يعلم أن االمسني لع
  .٣/١/٣٥٢الذخرية ) ٣(
  .٣/١/٣٥٣الذخرية ) ٤(
  . ٣/١/٣٣٦: ةالذخري) ٥(
، ٣/١٣١، البيان املغرب ١/٢٩٩، املغرب ٥٤- ٥٢: ، املعجب٢٤: جذوة املقتبس) ٦(

 /٨        :، األعالم١/٢/٦٧٠: ، اخلالفة األموية والدولة العامرية١٣٢: أعمال األعالم



  
٨٤١  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

  .من عقب األدارسةأحد ملوك دولة بين محود ، ( ه٤٢٧- ٣٨٥(
ِّومثة قصيدة المية أوردها ابن بسام يف خمتاراته البن اليمان ومل حيد ّ د ملن ّ

ا قيلت يف أحد آل محود الذين يرجعون  ا تدل على أ ّقيلت ولكن بعض أبيا
ّبنسبهم إىل علي بن أيب طالب كرم الله وجهه، وهي ّ ّ:  

 ُوادي حنــــــين والــــــصفوف حوافــــــل قـار بجـانبي ابن خاضـب ذي الفهذا

ـــــــارق عـــــــارض ـــــــر والحـــــــرب ب ــــــل ٍوبخيب  وبنــــــات أعــــــوج مــــــا شــــــحته زائ

 )١(طمحـــــت عيـــــون نحـــــوه وأنامـــــل  إليــــــــه رايتــــــــه وقــــــــدُدفــــــــع الرســــــــول

  ( ه٤٢٩ت(ي العامري بّ بن عباس وزير الفتى زهير الصقل)٢( أبو جعفر- ٦
وزير كاتب (  ه٤٢٩ت ( يبّأبو جعفر أمحد بن عباس بن أيب زكرياء القرط

  .ّعالم كتاب عصر الفتنةمن أ
 وفد قد كان((ّأن أشرنا إىل أن ابن ظافر قد أكد أن ابن اليمان ، )٣(وقد سبق

))عليه باملرية وامتدحه بقصيدة فلم حيفل به
وبعد أن خرج ابن اليمان من ، )٤(
  .ّاملرية أوصل إليه مقطعة هجاه فيها وأفحش

                                                                                                         
 لويس سيكو دي -  ))احلموديون سادة مالقة واجلزيرة اخلضراء((: ، وانظر كتاب١٥٧
  .بعدها وما ٢٥: لوثينا

  .٣/١/٣٥٧الذخرية ) ١(
، البيان ٢/٢٠٥ ومواضع متعددة، املغرب ٣/١/٢٢٩، ورسائله يف ١/٢/٦٤٥الذخرية ) ٢(

، اخلالفة األموية والدولة ٢١٦: ، أعمال األعالم١/٢٥٩، اإلحاطة ٢/١٦٩املغرب 
ووهم يف  (١/١٤٢، األعالم ٢٢١ - ١٣٠ - ١٢٩: ، دول الطوائف١/٢/٦٧٢العامرية 

  (. ه٥٣٠إذ جعلها سنة وفاته 
  .)٨٣٦(انظر الصفحة ) ٣(
  .٨٤: بدائع البدائه) ٤(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٢  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

 مناد الصنهاجي ّ بن حبوس بن ماكس بن زيري بن)١( أبو مناد باديس- ٧
أعظم ملوك الرببر يف عصر ملوك الطوائف وأقواهم . ( ه٤٦٥- ٤٢٨حكم (

  :ّوقد أورد ابن بسام قطعة البن اليمان يف مديح باديس منها. ًجانبا
 ُجـــــــج زواخـــــــر أو عـــــــوارض لمـــــــعل  القائــــــــــد الجــــــــــرد العتــــــــــاق كأنهــــــــــا

 ُ فيهـــــــــا شـــــــــهاب يـــــــــسطعفكأنـــــــــه   ّمتوقـــــد فـــــي الحادثـــــات إذا دجـــــت

ـــــم هـــــو القمـــــر المبـــــاهي طالعـــــا ُهــــم النجــــوم الطلــــع وصــــنهاجة   ًعل ّ ُ
)٢( 

  ّ عباد بن محمد بن إسماعيل اإلشبيلي)٣( أبو عمرو المعتضد- ٨
  ( ه٤٦١- ٤٣٣حكم (

  .أحد كبار ملوك الطوائف وصاحب إشبيلية وما حوهلا
 ،ّسأله عباد يف بعض رحله إليه((ّوقد مر ابن اليمان باملعتضد بإشبيلية و

ا قصيدته ،ه وشكاسة أخالقهعلى كثرة بوائق  أن ميدحه بقصيدة يعارض 
ا آل محود، فقال إشاريت مفهومة وبنات صدري كرمية : له السينية اليت مدح 

))ن أراد أن ينكح بكرها فقد عرف مهرهاَفم
)٤(.  

ًوأغلب الظن أن عبادا قد دفع مهر قصيدة ابن اليمان وأن إدريس بن اليمان 
ا قصيدته يف آل محود، ولكن القصيدتني كلتيهما قد قد قال فيه قصيدة عارض 

  . ومن الشعر األندلسي عامة،ضاعتا فيما ضاع من شعر الرجل خاصة

                                                 
: ، أعمال األعالم١/٤٣٥، اإلحاطة ٣/٢٦٢، البيان املغرب ٢/١٠٧املغرب ) ١(

  . ٢/٤٠: ، األعالم١٢٦: ، دول الطوائف٢٣٠
  .٣/١/٣٥٥الذخرية ) ٢(
 ، أعمال٣/٢٠٤، البيان املغرب ٢/١/٢٤، الذخرية ١٧٢: مطمح األنفس) ٣(

  .٣/٢٥٧: ، األعالم٣٩: ، دول الطوائف١٥٥: األعالم
  .٣/١/٣٣٦: الذخرية) ٤(



  
٨٤٣  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

  المأمون يحيى بن إسماعيل ابن ذي النون البربري)١( أبو زكريا- ٩
أحد كبار ملوك الطوائف  . كذلك بأيب احلسنَّويكىن(  ه٤٦٧- ٤٣٥حكم (

  .موأعظم بين ذي النون وأشهره
ّوقد أورد ابن بسام البن اليمان قصيدة ميمية طويلة يف مدح املأمون ابن ذي 

  :النون ذكر امسه وكنيته فيها غري مرة

 ْولـــــوال ابـــــن ذي النـــــون لـــــم يـــــستقم ّولكــــــــــــن هــــــــــــذا الزمــــــــــــان اســــــــــــتقام

ْكمــــــــا ســــــــكن الفعــــــــل جزمــــــــا بلــــــــم فقــــــــــــد ســــــــــــكنت عــــــــــــين دهمائــــــــــــه ً 

ـــــــا الملـــــــوك قطـــــــا   رعيـــــــــــــة يحيـــــــــــــى حمـــــــــــــام الحـــــــــــــرم البيـــــــد لكـــــــنرعاي

      ....            ....  
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــدلت حال  فــــــــــال مــــــــــا يعــــــــــاب وال مــــــــــا يــــــــــذم أرى العــــــــــــــــالم اعت

ـــــــــــم ّوكـــــــــــــان بحـــــــــــــال انتقـــــــــــــاص فـــــــــــــتم ـــــــــــون ت ـــــــــــابن ذي الن ـــــــــــه ب  ولكن

ــــــــي الهمــــــــم لـــــــــــــه شـــــــــــــيمة كالـــــــــــــشمول همـــــــــــــام ــــــــت الهمــــــــوم وتحي  تمي

ـــــــــي ـــــــــا الحـــــــــسن الحـــــــــسن المكتن ــــــــه ال جــــــــرم تعــــــــبمــــــــا هــــــــو ن أب  )٢(ل

  ( ه٤٦٨-٤٣٦حكم (لي بن مجاهد العامري  ع)٣( إقبال الدولة-١٠
ّوقد أورد ابن بسام البن  .أحد ملوك الطوائف حكم دانية واجلزائر الشرقية

اليمان قصيدة حائية شهرية نظمها يف إقبال الدولة بن جماهد بدانية وفيها 
                                                 

: ، أعمال األعالم٣/٢٧٧، البيان املغرب ٢/١٢، املغرب ٢/١/٢٦٨الذخرية ) ١(
  .٨/١٣٨، األعالم ٩٧: ، دول الطوائف١٧٧

  .٣٤٣- ٣/١/٣٤٢: الذخرية) ٢(
  
، ٢٢١: عمال األعالم، أ٣/١٥٧، البيان املغرب ٢/٤٠١، املغرب ٧٤: املعجب) ٣(

  .٤/٣٢٢، األعالم ١٦٤: ، جزر األندلس املنسية٢/١/٢٠٠دول الطوائف 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٤  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

  :يذكر امسه واسم أبيه
ـــــــــــه ـــــــــــن مجاهـــــــــــد أوردت ـــــــــــي ب ِروض المـــــــــديح وموســـــــــم المـــــــــداح   بعل ّ 

ُغــــــــصن يــــــــراح   ثهالن في عقد الحبا ولدى الوغى   إلــــــــى نــــــــسيم ريــــــــاحَ

ــــــي ــــــــسباح   فــــــالبر بحــــــر مــــــن مدائحــــــه الت ار وال ــــــــى الطي ــــــــي عل ّترب ّــــــــ
)١( 

  :دقاؤهـأص
  إسماعيل بن محمد بن عامر بن حبيب الحميري)٢( أبو الوليد- ١

  ( ه٤٤٠ت حنو (اإلشبيلي 
ريس بن اليمان لقد ذكر أبو الوليد احلمريي يف كتابه البديع يف فصل الربيع إد

ًمرارا وانتقى له بعض املقطوعات يف وصف األزهار، ومما يدل على معرفته األكيدة 
به، وصداقته له أنه كان يأخذ أكثر ما اختار له عن الشاعر نفسه فنجده يقول يف 

))لنفسه فيه أبو علي إدريس بن اليماينوأنشدني ((: مقدمات بعض ما اختاره له
)٣( ،

))وهوأنشدنيه ًضا فيه تشبيه عجيب وله أي((: أو يقول
)٤(.  

ّ أبو جعفر أحمد بن محمد ابن األبار- ٢
ت ( الخوالني اإلشبيلي )٥(

  ( ه٤٣٣

                                                 
  .٣/١/٣٤٤الذخرية ) ١(
َّعبد الله عسيالن دراسة مطو. كتب عنه د) ٢( لة يف مقدمة حتقيق كتابه البديع يف وصف الربيع ّ

. رق هنري بريسعلي كردي، وكذلك املستش. ًق الكتاب أيضا وكتب عنه دراسة موجزة دَّوحق
  .٤/٤٩٤) فروخ. د(وانظر كذلك مصادره يف تاريخ األدب العريب 

  .١١٢- ١٠٨: وانظر. ٩٧: البديع) ٣(
  .١١٥: البديع) ٤(
، املغرب ٢/١/١٣٥، الذخرية ١٠٧: ، جذوة املقتبس)مواضع كثرية(البديع : انظر) ٥(

ريخ ، تا٣/٤٧٧ نفح الطيب ,٨/١٣٧:الوايف ،١/١٤١، وفيات األعيان ١/٢٦٤
   .١/٢١٣، األعالم ٤/٤٧٢) فروخ(األدب العريب 



  
٨٤٥  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

ت يف عهد املعتضد  ()١(ّ أبو عامر محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلمة- ٣
  ).عباد

 للوزير ))حديقة االرتياح يف صفة حقيقة الراح((ّنقل ابن بسام من كتاب 
  :نقلت من خطه، قال((:  على ذلك فقالَّ ونصابن مسلمة

ذه األبيات إىل األديبني أيب علي إدريس وأيب جعفر بن  ًكتبت يوما 
  :ًار مستدعيا هلماَّاألب

 ِويـــــــــــــــا قـــــــــــــــسيمي صـــــــــــــــفاء   أيا شقيقي إخاء

ــــــــــــــــم    ومــــــن همــــــا فــــــي ذوي الفــــــه   جــــــــــــــــوهر األدبــــــــــــــــاءـ

 ّإلـــــــــــــــــــى نـــــــــــــــــــدي نـــــــــــــــــــداء   تفــــــــــــــــــــــــــــــضال وأجيبــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــسا بحـــــــــــــــــــــــــــديث لتأ  وقهــــــــــــــــــــــــــــــــوة وغنــــــــــــــــــــــــــــــــاء  ن

  :قال، فأجابين إدريس
 في رقة وصفاء   يا صنو ماء السماء

 يجلو دجى الظلماء   ويا سراج ضياء

 في بهجة وذكاء   ُبهرت سيما ذكاء

 قوادم الجوزاء   وحزت في العلياء

 وأحمد الشعراء   يا حاتم الكرماء

 ســــــــــــــــــــــــــــواطع الــــــــــــــــــــــــــــألالء   ٍبادهتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــآلل

ـــــــــــــى الحـــــــــــــسناء   ّريض حــــــــــــــــــسن كــــــــــــــــــدرقــــــــــــــــــ ـــــــــــــى طل  عل

ـــــــــــــى ـــــــــــــي كـــــــــــــل معن  معنــــــــــــــى الغنــــــــــــــى والغنــــــــــــــاء   ّيقـــــــــــــود ف

                                                 
، ٢٠٤ -  ٢٠٣: ، مطمح األنفس٦١: ،  جذوة املقتبس)مواضع كثرية(انظر البديع ) ١(

  . ١/٩٦: ، املغرب٨٠: ، بغية امللتمس٢/١/١٠٥الذخرية 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٦  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

 دعــــــــــــــــــــــــــوت مــــــــــــــــــــــــــن آالء   وقــــــــــــــد أجبنــــــــــــــا إلــــــــــــــى مــــــــــــــا

))مــــــن نجــــــم كــــــل ســــــماء    نجمــــــــــــــــك أســــــــــــــــمى]ال زال[
)١(. 

ّولكن ابن بسام مل يورد رد ابن األب ّ   .ارّ

وبينه وبني إدريس ((: وأشار ابن سعيد يف ترمجة ابن مسلمة إىل ذلك فقال
))ّألبار مراسالتبن اليمان وابن ا

)٢(.  

الس اإلخوانية يف جمايل الطبيعة ةويف شعره املتبقي مقطوع  يف وصف ا
   :هاالساحرة يقول في

ــــــــات فــــــــراش   و إخـــوان صـــدق قـــد أنـــاخوا بروضـــة ــــــــيس لهــــــــم إال النب ُول ِ 
 )٣(َمــــصابيح تهــــوي نحــــوهن فــــراش   والنـــــــور يـــــــسقط فـــــــوقهمفخلـــــــتهم 

يف إضافة لفظة الفتيان إىل ويتبدى حرصه على قيم الصدق واحملبة 
  .و يف هذه الصورةالصدق، 

  :معاصروه
 الذين ذكروا -  وأصدقائه  و أستاذهزيادة على ممدوحيه -من معاصريه 

  :يف أخبار معه من دون أن نعرف مدى صلتهم به

- ٣٨٢( األشجعي )٤( أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد- ١
  ( ه٤٢٦

                                                 
  .١٠٧- ٢/١/١٠٦: الذخرية) ١(
  .١/٩٧: املغرب) ٢(
  .١/١٦٢، فوات الوفيات ٨/٣٢٧ الوايف :و انظر , ٨٨٨- ٣/٢/٨٨٧الذخرية  )٣(
 -  بريوت -  دار املكشوف - ّشارل بال : قه وصدره بدراسة كل منَّمجع ديوانه وحق) ٤(

ق رسالة التوابع َّت، وحق. د-  القاهرة -  دار الكاتب العريب - ويعقوب زكي . ١٩٦٣



  
٨٤٧  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

 الذي عاش فيه ابن اليمان، وتويف فقد عاش ابن شهيد يف العصر نفسه
ًقبله وأورد له شيئا من املختارات يف بعض كتبه اليت مل تصل إلينا، ونقل عنها 

فني كاحلميدي الذي أشار مرتني إىل ذلك يف أثناء ترمجته البن ِّبعض املؤل
))وذكره أبو عامر بن شهيد فنسبه إىل بلده((: اليمان إذ يقول

: ، ويقول)١(
)): أبو عامر بن شهيد يف التشبيه قولهواستحسن له((

)٢(  
ى كذلك معرفته به يف القصة اليت حكاها ابن شهيد عن نفسه َّوتتبد

ّوأوردها ابن بسام يف ذخريته، حدث ابن شهيد عن نفسه  ملا قدم زهري : قال((ّ
ّالصقليب فىت بين عامر حضرة قرطبة من املرية وجه أبو جعفر بن عباس وزيره  عن ّ

ملة من أص
ّ

 وطلب ))ّابن برد وأبوبكر املرواين وابن احلناط والطبين: حابنا منهم
الوزير منهم إجازة شطر من بيت شعري فقام ابن شهيد وأكمل ذلك يف 

ّمث قمت عنهم فلم ألبث أن وردوا علي ((: ّمقطوعة قافية مث يكمل ابن شهيد
محل مكاوي يرض ما جئنا به من البديهة وسألوين أن أوأخربوا أن أبا جعفر مل 

هجاه فأفحش فلم أستحسن اإلفحاش إدريس الكالم على حتاره، وذكروا أن 
)).ًفقلت فيه معرضا إذ التعريض من حماسن القول

)٣(.  

  :وهم - كذلك - ًومن اخلرب السابق يستنتج بأنه عاصر عددا من األشخاص 

                                                                                                         
، ومثة دراسات كثرية عن ١٩٨٠ -  بريوت -  دار صادر -  بطرس البستاين - والزوابع 

  . ونقدهأدبه
  .١٦٠: جذوة املقتبس) ١(
  .١٦١: جذوة املقتبس) ٢(
  .١/١/٣٠٧الذخرية ) ٣(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٨  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ّأبو عبد الله محمد بن سليمان بن الحناط - ٢ ت  ( الرعيني األعمى)١(ّ
  (. ه٤٣٧

أبو حفص أحمد بن محمد بن أحمد بن برد المعروف بابن برد  - ٣
  (. ه٤٥٠ت حنو  ()٢(األصغر

ت  ()٣(ّأبو مروان عبد الملك بن زيادة الله بن علي الطبني - ٤
  (. ه٤٥٧
  .)٤(أبو بكر المرواني -٥
ّميمون بن يوسف بن دري -٦

)٥(.  
ّوحدث ميمون بن يوسف بن دري، قال: ّقال ابن بسام دين أبو علي اعتم: ّ

إدريس بن اليماين فجاذبين يف ذكر البديع من القول فأنشدين هذه القطعة يف صفة 
ًالثريا، فعمدت بعد إىل سبعة مثاقيل صحاحا فطبعت عليها وكتبت معها ُ :  

                                                 
، ١/١/٤٣٧، الذخرية ٦٧: ، بغية امللتمس٥٣: ، جذوة املقتبس٢٢: البديع) ١(

، ١/٤٨٣، نفح الطيب ١/١٢١، املغرب ٦/٢٢١، الذيل التكملة ١/٣٨٧التكملة 
   .٦/١٤٩: ، األعالم٤/٤٨٢): فروخ.د(تاريخ األدب العريب 

، مطمح ١٥٣: ، بغية امللتمس١٠٧: ، جذوة املقتبس)مواضع متعددة(البديع ) ٢(
، نفح الطيب ١/٨٦، املغرب ١٢٧: ، املطرب١/١/٤٨٦، الذخرية ٢٠٧: األنفس

  .١/٢١٣: ، األعالم٤/٥١٠) فروخ. د(، تاريخ األدب العريب ٣/٥٤٦
، الذخرية ٥٠: ، مطمح األنفس٣٦٦: ، بغية امللتمس٢٦٥: جذوة املقتبس) ٣(

، تاريخ األدب العريب ١/٩٢، املغرب ٢١٥: ، املطرب٣٤٣: ، الصلة١/١/٥٣٥
  .٤/١٥٨: ، األعالم٤/٥٥٩) فروخ.د(

مل يذكر سوى هذه املرة الوحيدة يف الذخرية، وهو من أهل األدب روى عنه ) ٤(
  .٣/٣٣٠، ونفح الطيب ٤٦٨: ، وانظر البغية٣٢٨: احلميدي يف جذوته

ّبسام يف ترمجة ابن احلناط ذكره ابن ) ٥(  ونعته ١/٢/٧٥٧، ويف ترمجة املنفتل ١/١/٤٣٨ّ
  .٣/٢٦٤بالقائد جبيان، نفح الطيب 



  
٨٤٩  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

 فاســـــلك مـــــن القـــــول نحـــــو موعبـــــه   وجــــــــــه الثريــــــــــا إن شــــــــــيت تعرفـــــــــــه

ُوشــــــــبهها شــــــــبه مــــــــا بعثــــــــت بــــــــه   انجمـــــك فـــــي البعـــــد ظـــــل مـــــشبهه
)١( 

  .)٢( أبو عثمان خلف بن هارون القطيني- ٧
))وأنشدين عنه أبو عثمان خلف بن هارون القطيين((: قال احلميدي

)٣(.  
ّونص ابن األبار على ذلك فقال وروى عنه أبو عثمان خلف بن هارون ((: ّ

))القطيين
))عنه خلف بن هارون((واختصر الذهيب فقال  .)٤(

)٥(.  

  .)٦(محمد بن غالب - ٨
))أنشدين أبو علي إدريس بن اليمان لنفسه: أنشدين، قالو((: ميديقال احل

)٧(.  

ّأبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله األزدي  -٩ ّّ
  (. ه٤٨٨ت  ()٨(الحميدي

))وقد أدركت زمانه ومل أره((: قال يف جذوته
)٩(.  

- ٣٩٣()١(أبو بكر محمد بن هشام بن محمد بن هشام المصحفي - ١٠

                                                 
   .٣/١/٣٣٧: الذخرية) ١(
، بغية ١٨٢: ، اختصار اقتباس األنوار٢٨: ، مطمح األنفس١٩٨: جذوة املقتبس) ٢(

  .٥٥٥-٣/٤٥٩، نفح الطيب ٢٨٩: امللتمس
  . ١٦٠: جذوة املقتبس) ٣(
  .١/١٩٥: التكملة) ٤(
  .٢٦٣: تاريخ اإلسالم) ٥(
  .١٢٥: ، بغية امللتمس٧٦: جذوة املقتبس) ٦(
  .٧٦: جذوة املقتبس) ٧(
ومثة . ٤/٧٢٥انظر ترمجته ومصادره يف كتاب تاريخ األدب العريب للدكتور عمر فروخ ) ٨(

ًبا إن الذي سينشر قريتحقيقي لكتابه تسهيل السبيل عة يف مقدمة َّدراسة ضافية موس
  .ّشاء الله تعاىل

   .١٦٠: جذوة املقتبس) ٩(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٥٠  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

  (. ه٤٨١
: قال أبو بكر املصحفي((: قال ابن خري يف فهرسته عن صاعد اللغوي

  ، وكان يسمعه معنا عليه شيخ منكثريةويف شعر ابن حجاج املذكور جمون 
))وإدريس بن اليماين الشاعر، )٢(بين مفرج أقارب القاضي ابن مفرج

)٣(.  
  .كما هو واضح يف اخلرب السابق. شيخ من بني مفرج - ١١
  :هـاتـوف

ارها فإن ـة املراجع احلديثة اليت ترمجت البن اليمان واختصَّلعلى ق
))٤٧٠ه سنة ـكانت وفات((ع اليت ذكرت وفاته جممعة على أنه ـاملراج

)٤( ،
عمر فروخ صاحب الرتمجة الوافية الوحيدة البن اليمان الذي . وعلى ذلك د

ة وكانت وفاة إدريس بن اليمان سن((ل ذلك يف سفره الكبري فيقول ِّيفص
 وزير حيىي مقنةوإذا حنن قبلنا أن يكون مدحه قد بدأ بابن ) ١٠٧٧ (٤٧٠

، وسنة ٤١٢ّبن محود، وكان حيىي قد حكم مالقة يف فرتتني بني سنة ا
فيجب أن يكون قد عاش مثانني سنة أو ) ١٠٣٥ - ١٠٢١(، ٤٢٧
))تزيد

)٥(!!  

                                                                                                         
: ، فهرست ابن عطية٤٢٩: ، فهرست ابن خري٥٢٦: ، الصلة١٣٩: بغية امللتمس) ١(

، شعر ابن ٢/٥٧٣، فهرس الفهارس ١٨/٥٨٠، سري أعالم النبالء ١٠٦- ١٠٢
   .٩٩: يب، شعر ابن هذيل القرط٢٣: شخيص األندلسي

، تاريخ ٨/٨٣، ١/٣٠، سري أعالم النبالء ١/١٣٦ة، ، الصل٦/٩٨ترتيب املدارك ) ٢(
، ٢١/٦٤٣، نفح الطيب ٧٨: ، املرقبة العليا٥٠١(:  ه٤٤٠- ٤٢١وفيات (اإلسالم 

  .٢/٢١٣: ، األعالم١/٢٧٥، هدية العارفني ٣/٣١: إيضاح املكنون
   .٤٠٦: فهرسة ابن خري) ٣(
، وكذلك علماء ٣/١/٣٣٦إحسان عباس البن اليمان يف حاشية الذخرية . من ترمجة د) ٤(

  .٤٤: معجم الشعراء األندلسيني واملغاربة. ٨٩: معجم احلضارة األندلسية. ٤٧١: األندلس
  .٤/٦٢٣): فروخ. د(تاريخ األدب العريب ) ٥(



  
٨٥١  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

اليمان فروخ يف ترمجته البن . وإذا عدنا إىل املصادر اليت اعتمد عليها د
تم بوفاته وليس سوى كتاب واحد منها يذكر سنة وفاته هو  ا ال  جند أ

(  ه٤٥٠(ّالوايف بالوفيات للصفدي الذي حدد سنة وفاة ابن اليمان بسنة 
ذا الرأي الواهم؟(  ه٤٧٠(وليس    !فمن أين أتى 
ّن مقدمات التحليل كانت ناقصة ووامهة فوزير حيىي بن محود هو ابن بقنة إ مث

ليس ابن مقنة وكذلك فإن النتائج ليست صـحيحة إذ مل يـشر أحـد مـن املرتمجـني و
أن ابــن اليمــان قــد امتــد بــه العمــر ووصــل إىل مرحلــة الــشيخوخة فبلــغ الثمــانني أو 

  .إىل مصدر حتديده لوفاة ابن اليمان) فروخ. د(أكثر ومل يشر 
 .طوإذا حبثنــــا عــــن ذلــــك املــــصدر فــــسوف جنــــد أنــــه كتــــاب فــــوات الوفيــــات فقــــ

املــصادر األندلــسية الــيت ترمجــت البــن اليمــان مل تــذكر أغلــب وأعجــب مــن ذلــك أن 
  .سنة وفاته وأن الذين ذكروا وفاته هم املرتمجون املشارقة
وهو معاصر له، (  ه٤٧٥ت (وأول من ذكر وفاته هو احلافظ ابن ماكوال 

))بقي إىل قبل سنة أربعني وأربعمئة((وقد ذكر أن ابن اليمان 
)١(.  

  .)٢(ل السمعاين عنه ذلكونق
))٤٤٠بقي إىل قبيل سنة ((يذكر أنه (  ه٦٢٦ت (كما أن ياقوت احلموي 

)٣(.   
وأحسبه تويف يف حنو ((يف زمنه فيقول (  ه٦٥٨ت (ار َّويتشكك ابن األب

))اخلمسني وأربعمئة
)٤(.  
))، كان باألندلس٤٤٠يف حدود ((أنه تويف (  ه٧٤٨ت (ويذكر الذهيب 

)٥( ،  

                                                 
  .١/٤٧٦: اإلكمال) ١(
  . ٥/٦٧٤األنساب ) ٢(
  ).يابسة (٥/٤٨٦معجم البلدان ) ٣(
  .١/١٩٥التكملة ) ٤(
  .٤/١٥٠٣، تبصري املنتبه ٩/١٩٩ توضيح املشتبه ، وعنه٢/٦٦٤املشتبه ) ٥(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٥٢  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

:  ويقول))ًتقريبا باملتوفني((كتابه تاريخ اإلسالم جيعله يف قسم خاص ولكنه يف 
))وتويف يف حنو اخلمسني وأربعمئة((

)١(.  
))تويف سنة مخسني وأربعمئة((أنه (  ه٧٦٤ت (ويذكر الصفدي 

)٢(.  
))تويف سنة سبعني وأربعمئة((بالقول إنه (  ه٧٦٤ت (ّوتفرد الكتيب 

ونظن ، )٣(
 فالكتيب قد نقل ترمجة ابن اليمان ،ق أو الطابعِّأو احملقأن ذلك وهم من الناسخ 

  ).٤٥٠(عن كتاب الوايف بالوفيات للصفدي الذي جعل وفاته سنة 
  :ّألمور كثرية أمهها) ٤٧٠(وحنن جنزم خبطأ حتديد وفاة ابن اليمان بسنة 

ّحتسر على (  ه٤٦٧( إن ممدوحه املأمون بن ذي النون الذي تويف -١
الذي تويف كذلك قبل ، )٤(خي األندلسِّذكر ذلك شيخ مؤرفقده وموته كما 

قبل هذا كانت ًد حتما أن وفاته ِّمما يؤك(  ه٤٦٩(ذلك الزمن بسنة أي سنة 
  .الزمن مبدة طويلة

م زمنه وسبقه للقرن اخلامس ُّ إن أزمنة حكم بعض ممدوحيه تشري إىل تقد- ٢
 بن حيىي الذي حكم بعقدين على األقل، فقد مدح ابن واجب الذي وزر للمنذر

ّ، ومدح ابن بقنة الذي وزر للمعتلي الذي حكم قرطبة ( ه٤١٤- ٤٠٨(بني 
ً، ومدح جماهدا العامري الذي ( ه٤٢٧(وتويف سنة (  ه٤١٦(ومرة ثانية (  ه٤١٢(

وهجا أبا جعفر ) ٤٤٣- ٤٠٣(ومدح أبا زيد البكري ) ٤٣٦ - ٤٠٠(حكم 
  . ه٤٢٥قبل سنة (  ه٤٢٩ت  (ابن عباس 

ألنه مدح إقبال الدولة (  ه٤٣٦(ة ذلك جيب أال تسبق وفاته سنة ويف قبال
  (. ه٤٦٨- ٤٣٦(بن جماهد الذي حكم 

ُّ إن مثة عددا من احلوادث تدل على تقد-٣ اية القرن ً م والدته قبل 

                                                 
  .٢٦٣: تاريخ اإلسالم) ١(
   .٨/٣٢٧الوايف بالوفيات ) ٢(
  .١/١٦٢فوات الوفيات ) ٣(
  .٤/١/١٤٠: الذخرية) ٤(



  
٨٥٣  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

ديوان ) ٤١٧ت  ()١( من ذلك أنه روى عن صاعد البغدادي،الرابع اهلجري
ًألن صاعدا (  ه٢١٤- ٢١٢(ابن حجاج البغدادي يف سرقسطة بني سنيت 

  .)٢(( ه٤١٤(انتقل إىل صقلية حنو سنة 
روى للتالميذ الصغار، ُومثل هذا الديوان الذي حيتوي على جمون كثري ال ي

ًكما أن شيخا من بين مفرج قد مسع الديوان معه وليس من عادة السماع أن 
ضور  فنظن أن ابن اليمان كان يف سن تسمح له حب.يسمع الصغري مع الكبري

الس ومساع هذه الدواوين   .مثل هذه ا
يف بعض كتبه كما (  ه٤٢٦( ذكره معاصره ابن شهيد الذي تويف -٤

تدل على ذلك بعض النقول اليت أوردها احلميدي عن ابن شهيد كذكر امسه 
ورد ذكره يف ُن ابن شهيد يمث إ. )٣(ونسبته إىل بلده واستحسان بعض شعره

  .)٤(( ه٤٢٥(لذي جرى سنة خربه مع أيب جعفر بن عباس ا
ن أصدقاءه وندماءه قد ماتوا يف النصف األول من القرن اخلامس مث إ -٥
حنو (وأبو الوليد احلمريي تويف (  ه٤٣٣(ّ فأبو جعفر ابن األبار تويف ،اهلجري
  ).قتله املعتضد(وأبو عامر ابن مسلمة (  ه٤٤٠
(  ه٤٨٨(نة وتويف س(  ه٤٢٠(لد زهاء سنة ُ ويذكر احلميدي الذي و- ٦

))وقد أدركت زمانه ومل أره((: ابن اليمان فيقول عنه
، والعبارة األوىل تدل على )٥(

  .قدم عهد ابن اليمان
(  ه٤٧٠( لنا استحالة كون وفاة إدريس بن اليمان سنة َّومما سلف يتبني

وأن الزمن األقرب لوفاته هو يف حدود األربعني واألربعمئة أو يف العقد اخلامس 
                                                 

  .٤٠٦: فهرسة ابن خري) ١(
  .١٣٩: ))صاعد البغدادي((انظر كتاب ) ٢(
  .١٦٠: جذوة املقتبس) ٣(
  .١/١/٣٠٧الذخرية ) ٤(
   .١٦٠:  املقتبسجذوة) ٥(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٥٤  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

  .ن اخلامس اهلجريمن القر

  عرهـش
  :الثناء على الشاعر وشعره

حظي إدريس بن اليمان بثناء عاطر وإطراء وافر من قبل املرتمجني 
  .املعاصرين له والذين أتوا بعده من األندلسيني واملشارقة

يتحدث عن ضعف الشعر وانعدام الشعراء (  ه٤٦٩ت (ّفمعاصره ابن حيان 
 ويذكر بعض ، كاملأمون بن ذي النون،وائفّاحلذاق يف بعض بالطات ملوك الط

ّالشعراء الذين أنشدوه شعرا مث يعلق بقوله فبدا على الشعر يومئذ انكسار وحلق ((: ً
يار وأصم به الناعي مسمعا يندب شجوه بابن اليماين مناديا ينادي ًأحفافه ا  يا    :ً

))إدريساه وال إدريس يومئذ للقوايف، وكل شيء له حتف موايف
)١(.  

ّوذكره ابن حيان يف تضاعيف تارخيه وأثىن عليه (( ارَّويقول ابن األب
))باإلجادة

)٢(.  
ترمجته له بعد ذكر امسه (  ه٤٨٨ت (ويبدأ معاصره اآلخر احلميدي 

مل يكن بعد ((: ن يي، وخيتم الرتمجة بقوله عن األندلس))شاعر جليل عامل((: بقوله
))ّابن دراج من جيري عندهم جمراه

)٣(.  
ّغ عليه ابن بسام ثوب الثناء املرفل فيقول عنهويسب انبعث انبعاث السيل، ((: ّ

وأدرك إدراك الليل، حىت تضاءلت اهلضاب عن قدره وماجت األرض ببحره، وصار 
ّشعره مسر النادي وتعلة احلادي، ومتثل احلاضر والبادي وقد أخرجت من أخباره ... ّ

))ما يشهد بسمو مقداره، ويعرب عن غرائب أخباره
)٤(.  

                                                 
   .٤/١/١٤٠الذخرية ) ١(
  .١/١٩٥التكملة ) ٢(
  .١٦١- ١٦٠: جذوة املقتبس) ٣(
  .٣٣٧- ٣/١/٣٣٦الذخرية ) ٤(



  
٨٥٥  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

))شاعر متقدم يناظر بالقسطلي((ّوينعته أبو حممد الرشاطي بأنه 
)١(.  

))لألديب العامل((ًوينشد ابن دحية شعرا 
)٢(.  

ــوي وكـــان ((: ّسهب ابـــن األبـــار يف مدحـــه يف كتابـــه األول التكملـــة فيقـــولُـ
ًعاملا باآلداب، إماما يف صناعة القريض، أحد الشعراء الفحول ً

((
)٣(.  

ّن األبار يف كتابه الثاين احللة السرياء عند االستـشهاد بـشعره ويثين عليه اب
ًكان إدريس هذا مقدما من فحول الشعراء((:  فيقول-ً عرضا - ّ((

)٤(.  
مــن أشــهر شــعراء ((: وصــف مهــم يف رايــات املــربزين بقولــهبويــصفه ابــن ســعيد 

))األندلس
ابـه املغـرب  يف كت))يابـسة((، وهـو الـشاعر الوحيـد الـذي انتقـاه مـن جزيـرة )٥(

  .بل من اجلزائر الشرقية كلها
ـــذا ثنـــاء المـــشارقة أمـــا  عليـــه فقـــد ســـبقت كتـــب األنـــساب إىل التعريـــف 

أديــب شــاعر متقــدم ينــاظر ((: الرجــل والثنــاء عليــه، فقــال معاصــره ابــن مــاكوال فيــه
))ّبالقسطلي

)٦(.  
  .)٩(واختصره ابن األثري، )٨(وياقوت احلموي، )٧(ونقل ذلك السمعاين

))الشاعر املفلق((: ٍ الذهيب يف كتابه املشتبه بوصف عال فقالووصفه
)١٠(.  

                                                 
  .١٩٠: ، واختصاره٨٢: اقتباس األنوار) ١(
  .١٣٠: املطرب) ٢(
  .١/١٩٥: التكملة) ٣(
  .٢/١٨٤: احللة السرياء) ٤(
  .٢٢٩: رايات املربزين) ٥(
  .١/٤٧٦: اإلكمال) ٦(
  .٥/٦٧٤: األنساب) ٧(
  .٥/٤٨٦: معجم البلدان) ٨(
   .٣/٤٠٤: اللباب) ٩(
  .٤/١٥٠٣: ، تبصري املنتبه٩/١٩٩: ، توضيح املشتبه٢/٦٤٤: املشتبه) ١٠(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٥٦  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ًكان أديبا شاعرا حمسنا، مل يكن ((: ونعته يف كتابه تاريخ اإلسالم بقوله ً ً
))بعد أيب عمرو بن دراج من جيري عندهم جمراه

)١(.  
ّوحاله ابن فضل الله العمري  ًوحرب مدحيه حتبريا فقال( ه٧٤٩ت (ّ أثار ((: ّ

ً منه هلبا، وقر حلما رجح واناًا منه ذهبا، وأطار زندهمعد ّ ً سعيا جنح، وكفل ّبثً
 األدب كفالة زكريا ملرمي، وأقبل على أهل الطلب إقبال قيصر على جبلة بن َأبناء

))ًاأليهم، ومهى ومسيا ووليا وال غرو إلدريس إذ رفع مكانا عليا
)٢(.  

املة البن اليمان إال لدى الدكتور ويف العصر احلديث ال نكاد جند ترمجة ك
  .)٣(ً فضال عن بعض الرتمجات القصار- ّ رمحه الله تعاىل - عمر فروخ 
ِّفروخ عليه ثناء عطرا ويفص. ويثين د شاعر جليل ((: ل يف أغراضه فيقول عنهً

ومكثر مطيل، جند يف شعره الوجداين عذوبة، أما شعره الرمسي يف الفخر واملديح 
 من فحول الشعراء ومل يكن -  مع ذلك - رقة يف األغراض، وهو ففيه تقليد للمشا

ّبعد ابن دراج من جيري جمراه يف متانة الرتكيب وعلو النفس، وقد تصرف يف املديح  ّ

                                                 
  .٢٦٣: تاريخ اإلسالم) ١(
   .١٧/٤١: مسالك األبصار) ٢(
  :من أهم هذه الرتمجات املختصرة اليت ترمجت له) ٣(

  .٥٣١: ور عصام سامل سيسامل األندلس املنسية للدكتجزر - 
  .٤٥- ٤٤: عفيف عبد الرمحن. د:  معجم الشعراء األندلسيني واملغاربة- 
  .٨٩: يوسف فرحات.  د-يوسف عيد . د:  معجم احلضارة األندلسية- 
  .٣١٨: ّسعد عبد الله البشري.  احلياة العلمية يف عصر ملوك الطوائف د- 

ًو ذكرا المسه فقط لدى بعض دارسي وإضافة إىل ذلك ال جند سوى إشارات خاطفة أ
: تاريخ األدب األندلسي عصر سيادة قرطبة: إحسان عباس. األدب األندلسي مثل د

ا علماء األندلس يف ١٥٩: ، وعصر الطوائف واملرابطني١١٥ ، ومنرية الشرقي يف كتا
  .٧٧١، ٤٧١، ٢٤٧: القرنني الرابع واخلامس اهلجريني



  
٨٥٧  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

ًتصرفا حسنا وكان يأخذ على القصيدة مئة دينار، وغزله ونسيبه حسنان وله  ً
))وصف بارع للخمر وللطبيعة وله هجاء

)١(.  
))من أشهر شعراء عصر الطوائف((سامل إىل أن ابن اليمان سي. وكذلك أشار د

)٢(.  
))وصف برباعته يف اآلداب وأنه من فحول الشعراء((: البشري. وقال د

)٣(.  
شاعر وعامل ((يوسف فرحات بأنه . يوسف عيد ود. ووصفه كل من د

))جليل
)٤(.  

م فطويل عريض يبدأ من معاصريه من املرتمجني وأوهلأما الثناء على شعره 
استحسن له أبو عامر ابن شهيد ((إذ يذكر احلميدي أنه (  ه٤٢٦ت (ابن شهيد 

  :يف التشبيه قوله
))خلــــــــب وكــــــــل شــــــــقيقة نــــــــامور   فكـــــــأن كـــــــل كمامـــــــة مـــــــن حـــــــولهم

)٥( 

ّالذي يقدم جلميع ما خيتاره (  ه٤٤٠ت حنو (وثانيهم أبو الوليد احلمريي 
ا    وتقدير هلا؛ من مقطوعات ابن اليمان بأوصاف تدل على إعجاب 

وأنشدين لنفسه فيه أبو علي إدريس بن ((: م للمقطوعة األوىل بقولهِّفيقد
))اليماين قطعة حسنة التشبيه وهي

)٦(.  
ِّويقدم للمقطوعتني الثانية والثالثة ويعل   : ق عليهما بالثناء الوفريّ

  : الرصف وهيةوأليب علي إدريس بن اليماين فيه قطعة رفيعة الوصف بديع((
 ِلنــــواظر والخــــدود عجائــــبدعــــج ا   فتــــــق الثــــــرى مــــــن نــــــوره بكواكــــــب
                                                 

  .٤/٦٢٣) روخف. د(تاريخ األدب العريب ) ١(
  .٥٣١: جزر األندلس املنسية) ٢(
   .٣١٨: احلياة العلمية يف عصر ملوك الطوائف) ٣(
  .٨٩: معجم احلضارة األندلسية) ٤(
  .١٦١: جذوة املقتبس) ٥(
  .٩٧: البديع يف وصف الربيع) ٦(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٥٨  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

 ِفـــــي دولـــــة الـــــنجم الرفيـــــع الثاقـــــب    بيذختيـــــــــةَ الكـــــــــأسَّي علـــــــــهدرَفـــــــــأ

 ِطبـــع الـــشبيبة فـــوق ثـــدي الكاعـــب   طبـــــــع الربيـــــــع علـــــــى بـــــــشاشته بـــــــه

 وبيذختية منسوبة إىل ،ه لونه بلون أطراف الثدي وهو من االخرتاع السريَّشب
ْبـيذخت؛ قرية  َ   .بعينهاَْ

  :ًوأنشدين لنفسه أيضا فيه بيتني أنيقي التشبيه ومها
 هــــــــاَوســــــــقى بريــــــــق الغانيــــــــات برود   ُ برودهــــــــاُوأريــــــــضة حــــــــاك الغمــــــــام

 هــــاَنثــــرت بــــه خــــضر الحمــــام عقود   ضـــــحك البنفـــــسج فوقهـــــا فكأنمـــــا

ّشبهه بلون أطواق القماري، وهي موضع العقود ممن يستعملها، وهذا 
)) منهّالتمثيل مفضل له مستحسن

)١(.  
وقال أبو علي إدريس بن اليماين يصفه ((: ّويقدم للمقطوعة الرابعة بقوله

))بوصف متقدم اإلحسان وهو
)٢(.  

))ًوله أيضا تشبيه عجيب أنشدنيه وهو((: ّويقدم للمقطوعة اخلامسة بقوله
)٣(.  

وأليب علي إدريس بن اليماين فيه ((: ّويقدم للمقطوعة السادسة بقوله
))ة وتشبيهات مستظرفة منها قولهأوصاف مستطرف

)٤(.  
وأليب علي إدريس بن اليماين قطعة ((: م للمقطوعة السابعة بقولهِّويقد

))بديعة التشبيه موافقة الوصف لكل ما فيه وهي
)٥(.  

                                                 
  .١١٢- ١١١: البديع يف وصف الربيع )١(
  . ١١٥: املصدر نفسه) ٢(
  .١١٥: املصدر نفسه) ٣(
  ١٤٠ :.املصدر نفسه )٤(
  .١٤٠::البديع يف وصف الربيع )٥(



  
٨٥٩  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

الذي أدرك زمانه ومل (  ه٤٨٨ت (وثالث ثناء من معاصريه من احلميدي 
  :ومما يستحسن له يف صفة الدرق((: يره يقول

ـــــــشار مـــــــن درق ـــــــى موقحـــــــة األب  ُد منهــــــا صــــــفا الفــــــوالذ ينفطــــــريكــــــا   إل

ـــرمح والصمـــصامة الـــذكر   ّمؤنثـــــــــات ولكـــــــــن كلمـــــــــا قرعـــــــــت ))ّتأنـــث ال
)١( 

وتتــواىل عبــارات اإلطــراء واملــدح والثنــاء علــى قــصائده مــن قبــل األندلــسيني 
ا ّكابن بسام الذي يبدي رأيه يف بعض مـ ،ه بالذكرـّه أو تعرضوا لـالذين ترمجوا ل

يقول فيها يف وصـف احلمامـة ((: ّه يف ترمجته فيقول عن قصيدته الكافيةـاختاره ل
))وأجــاد مــا أراد وزاد

وإلدريــس مــن قــصيد ((: ّ، ويــصف قــصيدته الداليــة بقولــه)٢(
))فريد

)٣(.  
ّق ابن بسام أيضا على مقطوعة يتنازعها ابن اليمان وابن األبار فيقولِّويعل ً ّ:  

 يف التـــزام العفـــاف مـــع ،ئقـــة ومتـــأخرة ســـابقةوهـــي ملـــن كانـــت منهمـــا را((
)) وما مسعت بأبدع منها ألحد من أهل هذا األفق،السالف

)٤(.  
ّويقدم ابن األبار لألبيات اليت أوردها البن اليمان يف مديح عبد العزيز  ّ

ا  ّمث تصرف ((: ق على ما أورده منها بقولهِّ ويعل))من قصيدة فريدة((البكري بأ
))ب وأحسن وأبدعيه يف النسّيف املديح تصرف

)٥(.  

وينقـــل ابـــن ســـعيد يف رايـــات املـــربزين عـــن ابـــن بـــسام بيتـــني أنـــشدمها البـــن 
  :وأنشد له وهو طائر جبناح االشتهار((: م هلماِّاليمان ويقد

ًثقلـــــــــت زجاجـــــــــات أتتنـــــــــا فرغـــــــــا  حتــــــى إذا ملئــــــت بــــــصرف الــــــراح   ّ

                                                 
   .١٣٠: ، وانظر املطرب١٦٠: جذوة املقتبس) ١(
  .٣/١/٣٤٥: الذخرية) ٢(
  .٣/١/٣٥٨: املصدر نفسه) ٣(
  . ٢/١/١٣٦: املصدر نفسه) ٤(
  .٢/١٨٥: احللة السرياء) ٥(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٦٠  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ـــستطير ب ))وكذا الجسوم تخف باألرواح    مـــا حـــوتّخفـــت فكـــادت ت
)١( 

ما  ))أبدع شعره((ويقول ابن سعيد يف املغرب عن البيتني السابقني إ
)٢( ،

وجيعلهما يف كتابه عنوان املرقصات املطربات من أعلى طبقات اختياراته وهي 
  .)٣(طبقة املرقص

ّويقدم املقري ومن مشهور شعره (( بقوله ن  هلذين البيتي( ه١٠٤١ت  (ّ
))باملغرب واملشرق قوله

)٤(.  

  :يرهـه وإلى غـب إليَنسُا يم
لد األول من ذخريته إىل أن ابن  ّأشار ابن بسام يف القسم األول من ا

فقال من مجلة أبيات وهي ثابتة يف ((ّاليمان قد أخذ معىن من شعر ابن دراج 
موع   :موضعها من هذا ا

ّدر ألم وبدر الليل ممحقب  واألفق محلولك األرجاء من حسد    ّ

الليل أن البدر في أما درى    مطلعهّتحير الليل فيه أين 

 يف ترمجته وخمتاراته الشعرية ))مجلة أبيات((ولكن هذين البيتني مل يردا مع 
ّ بل يفجؤنا ابن بسام بإيرادمها يف ،له يف القسم الثالث من الكتاب ردهاواليت أ

يف آخر (  ه٤٣٣ت (ار ّالقسم الثاين يف ترمجة معاصره أيب جعفر أمحد ابن األب
وقد رأيت من يروي هذه ((: ق عليها فيقولِّمقطوعة من تسعة أبيات مث يعل

، وهي إلدريس بن اليماني وهو األشبه بما له من األلفاظ والمعانيالقطعة 

                                                 
  .٢٣٠: رايات املربزين) ١(
  .١/٤٠٠: املغرب) ٢(
  .٥٩:  واملطرباتعنوان املرقصات) ٣(
   .٤/٧٥: نفح الطيب) ٤(
  .١/١/٨٧: الذخرية) ٥(



  
٨٦١  أمحد عبد القادر صالحية.  د-  ريس بن اليمانإدشعر 

ملن كانت له منهما رائقة ومتأخرة سابقة، يف التزام العفاف مع السالف، وما 
))ا األفقمسعت بأبدع منها ألحد من أهل هذ

 و قد نسبها صاحبا وفيات .)١(
  .ار معتمدين على الذخريةَّاألعيان و الوايف بالوفيات إىل ابن األب

   :هـه وليس لـب إليـسُما ن
ٌّ نـــسب كـــل مـــن صـــالح الـــدين الـــصفدي وابـــن شـــاكر الكتـــيب مقطوعـــة يف وصـــف - ١

ومـن ((: اخلمر إىل إدريس بن اليمان وجعالها يف مقدمة ما اختاراه من شعره وهـي
  :شعره

ّوموســـدين علـــى األكـــف رؤوســـهم  قــد غــالهم فــي الــسكر مــا قــد غــالني   ّ

 حتـــــــى انثنيـــــــت ونـــــــالهم مـــــــا نـــــــالني   مــا زلــت أســقيهم وأشــرب فــضلهم

))ّإنــــــــي أملــــــــت إناءهــــــــا فأمــــــــالني   ّوالخمـــر تعـــرف كيـــف تأخـــذ حقهـــا
)٢( 

واملقطوعة من أشهر شعر أيب بكر حممد بن عبد امللك بن زهر احلفيد، 
))وأنشدين والدي عنه((: يقول ابن سعيد يف رايات املربزين

ويذكر األبيات ، )٣(
، )٤(األعيانالثالثة السالفة، واألبيات ثابتة النسبة إىل ابن زهر يف وفيات 

  ...)٧(ونفح الطيب، )٦(واملطرب، )٥(ومعجم األدباء
  :ّ ونسب املقري البن اليمان بيتني يف وصف احلمامة فقال-٢

                                                 
  .٢/١/١٣٦: الذخرية) ١(
فروخ ضمن . ، وقد أوردها د١/١٦١: ، فوات الوفيات٨/٣٢٧: الوايف بالوفيات) ٢(

  !! ٤/٦٢٥: خمتاراته البن اليمان
  .٥٦: رايات املربزين) ٣(
  .٤/٤٣٤: وفيات األعيان) ٤(
  ].الثاين والثالث: فيه البيتان [٦/٢٥٥٥: معجم األدباء) ٥(
  .٢٠٧: املطرب) ٦(
  .٢/٢٤٧: نفح الطيب) ٧(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٦٢  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

  :و علي بن اليمانوقال أب((
ـــــــــات الهـــــــــديل أســـــــــعدن أوعـــــــــد ـــــــــــــــل العـــــــــــــــزاء باإلســـــــــــــــعاد   أبن َن قلي َ 

ّن فــــــــأطواقكن فــــــــي األجيــــــــادـــــــــ   ـبيـــــــــد أنـــــــــي ال أرتـــــــــضي مـــــــــا فعلتـــــــــ َّ((
)١( 

ّوهو وهم جلي منه ألن هذين البيتني من قصيدة شهرية أليب العالء 
  :املعري مطلعها

ــــــر م ــــــي مٍجــــــدُغي ــــــيِ ف ــــــاديّلت ـــــــــــــــ    واعتق  )٢(ّ وال تـــــــــــــــرنم شـــــــــــــــادٍ بـــــــــــــــاكُوحَن

  

  للبحث صلـة
  

                                                 
  .٤/١٥٦: املصدر نفسه) ١(
  .٩٨٣ - ٩٨٠ - ٣/٩٧١: ، شروح سقط الزند٥٢- ٤٩: ديوان سقط الزند) ٢(



٨٦٣  

  
َّجولة مع تمام حسان في العامل النحوي َّ  
   عمر مصطفى.د

ال يستطيع باحث أن يفرق بني الكالم واللغة، أو يعزل أحدمها عن 
اآلخر، فقد اتفق الفالسفة واللغويون على أن اإلنسان ال يستطيع أن يفرق 
ًبني فكرتني تفريقا حقيقيا بال عالمات لغوية أي كلمات، فالتفكري بال  ً

ٍئم، والكلمات أهم مكونات اللغة، وتسمى وحدات هلا، وما كلمات عا ُّ
يسميه النحاة أقسام الكالم، وهم يقصدون االسم والفعل واحلرف، ليس يف 

))الواقع إال أقسام اللغة
)١(.  

ِّفوظائف املباين الصرفية هي معان حنوية، وهذا تأثريها، إذ ال وجود ألي  ٍ

سواء أكان يف سياق معني أو مل يكن، مبىن دون أثر ومعىن، فلكل مبىن معىن، 
إن معىن املبىن ذا الداللة املرادة اليت يقتضيها السياق كامنة فيه : واجليد أن يقال

كاتب، أو : بصرف النظر عن ختصيص النظرة الواحدة اليت يريدها قائلها، فلو قيل
أرض، أو مشفى، أو أي كلمة أخرى، سواء أدلت على اسم معىن أم دلت على 

ذات، لوضعها املتلقي يف سياق يفرتضه، يؤدي إىل توظيفها، إذ ال وجود اسم 
أما الداللة ((: لكلمة جمردة، وإمنا هي يف سياق كامن فيها، قال إبراهيم أنيس

م وأمزجتهم ... اهلامشية فهي تلك الظالل اليت ختتلف باختالف األفراد وجتار
)) الثانيةويف هذه األخرية يتسع جمال التأويل وتظهر املعاين

)٢(.  
ا أصال تذكر فيه عناصر الكالم كافة،  ًإن لكل مجلة اكتفى السياق  ُ ً ِّ َّ

                                                            
  .٢٤٤، وانظر مناهج البحث يف اللغة، ص ١٢ًاللهجات العربية، نشأة وتطورا، ص  )١(
  .١٠٣ ص األلفاظ، داللة )٢(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٦٤  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ُيسكت عن بعضها لعدم لزومه، والكتفاء السياق مبا ذكر عما أغفل، فذكر  ْ ُ ُ ُ
َاحلدث يعين أن حلدوثه فاعالً ومفعوال وزمانا ومكانا وغري ذلك، ولفاعله حالة  ً ً ً َّ

ه، وشدة حدوث الفعل، وسببه، وكل ما ميكن أن يتعلق ّتدل عليه، وكذا ملفعول
  .ذا احلدث، ألنه األصل الذي أقيم عليه بنيان املعىن بتمامه

ُوما يتطلبه املعىن املراد يف السياق يذكر، وما ال حاجة إليه ال يذكر،  ُ ُ
ُوهذا ال يعين أن ما مل يذكر يف طور العدم، بدليل أنه قد يذكر مىت احتاج إليه  َّ

ُسياق، فالسياق هو الذي حيدد العناصر اليت تقيمه، فتذكر، وما ال تفيده، ال ّ
ا حشو فيه، وكل ما هو حشو يكون زيادة يف سياقه   .ُّفتغفل، أل

إن املادة األولية للغة ثابتة، ولكن ((: يقول الدكتور عبد الصبور شاهني
 اخلام، إال ىل املادةأشكاهلا متغرية، وليس من املمكن أن يتطرق الفناء أو اإلماتة إ

ا حتيا ومتوت، حتييها  ا، فأما األشكال فإ إذا قضى اهللا أال تكون اللغة ذا
ضرورة تعبريية، ومييتها انعدام هذه الضرورة، مث تبعثها يف صورة أخرى ضرورة 

  .جديدة، وهكذا دواليك
إن املتكلم يدير يف ((: ويف هذا يقول اللغوي الشهري فرديناند دو سوسري

نه كل العناصر اليت يستخدمها يف بناء صيغة جديدة بطريقة ال شعورية، ذه
ذه الصيغة اجلديدة، أي إن الصيغة اجلديدة تكون موجودة  قبل أن ينطق 

ّلغويا يف حيز القوة، قبل أن توجد بالفعل ً((
)١(.  

َّوقد استدل على أن االسم دليل قاطع على املسمى، فهو حيمل يف ذاته  ُ ِ

 مثال، وسبب ذلك يرجع إىل عدم وجود جمرد ))زيد((فالوجود كامن يف دليل وجوده، 
ا حتمل معىن، وهو ليس جمردا عما جيعله ذا داللة معينة   .ألي كلمة، أل

َّفالوجود متحصل من االسم نفسه، ألنه دليل على مسمى معني، وألن 

                                                            
  ٥٦-٥٥ّالعربية لغة العلوم والتقنية، ص  )١(



  
َّجولة مع متام حسان يف العامل النحوي     عمر مصطفى.  د–َّ

  

٨٦٥

ُالكلمة جيب أن تدرج يف سياق مفرتض عند السامع، فهي يف سياق ظاهر أو 
 ينامع علم املعىن البحث يف وظيفةكامن يف حالة معينة ذات صيغة معينة، ف

لقد كان (( :يقول جون ليونز.  قدميةتقليدية واألول دراسة ،األلفاظ أو الرتاكيب
ا كبريا لوصف معاين الكلمات املستقلة ً اللغة حىت وقت قريب يثريون اهتمامعلماء
شتقاق معىن اجلملة من معاين  اهتمامهم بتحديد تفاصيل كيفية امنأكثر 

 إال أن ، بإعطائهم قواعد تشري إىل تركيبها النحويوذلك ؛الكلمات املكونة هلا
)) السنوات املاضيةخاللاملوقف تغري على حنو ملحوظ 

)١(.  
واملسمى سابق يف الظهور على االسم، إذ ليس مثة اسم بال مسمى، 

  .لكفاملسمى متبوع بامسه، واالسم تابع ملسماه يف ذ
ولقد أشرنا من قبل إىل النحو ال يتخذ ((: يقول الدكتور متام حسان

ملعانيه مباين من أي نوع إال ما يقدمه لـه الصرف من املباين، وهذا هو السبب 
الذي جعل النحاة جيدون يف أغلب األحيان أنه من الصعب أن يفصلوا بني 

نا جاءت متون الصرف والنحو، فيعاجلون كال منهما عالجا منفصال، ومن ه
القواعد مشتملة على مزيج من هذا وذاك، يصعب معه إعطاء ما للنحو للنحو 

  .وما للصرف للصرف
  :يقول ابن مالك مثال

  وتاء تأنيث تلي املاضي إذا      كان ألنثى كأبت هند األذى
وهذا كله يفهم على وجهني، أحدمها صريف واآلخر حنوي، وميكن لنا 

  : على النحو اآليتأن نضع خطة الفهم الصريف
 العالمة املبىن املعىن
  التاء يف أبت  التاء على إطالقها  التأنيث

ُفالتأنيث معىن صريف من معاين التصريف على حنو ما أسلفنا، ففهم بيت 
                                                            

  ٢٥  ص، واملعىن والسياقاللغة) ١(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٦٦  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ٌاأللفية على هذا النحو فهم صريف، ولكننا نستطيع أن نفهم هذا البيت أيضا من 
  :قية، ويكون ذلك كما يأيتزاوية النحو، وهي زاوية العالقات السيا

 العالمة املبىن املعىن
املطابقة يف التأنيث بني 

  الفعل والفاعل
))التاء يف أبت  التاء على إطالقها

)١(.  

ُوهذا تفتيت مفرتض ال وجود له يف اللغة، وغريب أن يفرتض شيء، ما 
، واملعىن الذي تؤديه ))التاء يف أي فعل((ظهر قط، ولن يظهر، فاملبىن 

 يف فعل معني، يف حني أن التاء وحدها ال معىن ))التاء((، والعالمة ))تأنيثال((
 ليس التاء -ًإذا-هلا، وإمنا هي ذات معىن إذا كانت متصلة بالفعل، فاملبىن 

ا التأنيث،  ا متصلة بفعل أريد  ُوحدها على إطالقها، وإمنا هي التاء حال كو
ه، ليست ذات دال))صمت((فالتاء يف  لة حنوية، فهي على إطالقها  وما شا

  .ليست كما ذهب إليه الباحث
ّإن النظامني الصريف والنحوي ال ينفك أحدمها عن اآلخر، إذ ال ميكن 
الوقوف على مفهوم حنوي دون االعتماد على مفهوم صريف، فهما مبنزلة االسم 

ردة تتأتى من الكلمة الواحدة املنفكة  عن واملسمى، إذ إن الصيغة الصرفية ا
ّغريها، وال داللة حنوية هلا إال يف سياقها، لكن هذه الداللة حني تتأتى ال تنفك 

ا، أما الداللة النحوية فمنفصلة عن هذا . عن داللتها الصرفية فهي للكلمات ذوا
علم ((: يقول سوسري. املعىن، وتتمايز حبسب متايز الوظائف النحوية يف سياقها

معا مها ما يسمى عادة بالنحو ) Syntax(والرتكيب ) Morphology(الصرف 
)Grammar(على حني علم املعجم أو علم الكلمات هو مستثىن ،.  

ولكن من البداية، هل هذه التقسيمات تناسب احلقائق؟ وهل تتفق مع 
  األسس اليت افرتضت اآلن؟

                                                            
  ١٧٩- ١٧٨ ومبناها، ص اللغة العربية معناها) 1(



  
َّجولة مع متام حسان يف العامل النحوي     عمر مصطفى.  د–َّ

  

٨٦٧

أفعال، أمساء، صفات، ((إن علم الصرف يتناول أنواع الكلمات املختلفة 
... تصريف األفعال، تصريف األمساء(( والصيغ االشتقاقية املختلفة ،))إخل...ضمائر

، ولفصل هذه الدراسة عن دراسة الرتكيب، فإنه يزعم أن موضوع الرتكيب ))إخل
ُالوظائف املرتبطة بالوحدات اللغوية، على حني علم الصرف ال يأخذ باالعتبار إال 

الصعب، بل من املستحيل إن الصيغ والوظائف متداخلتان، ويبدو من ... صيغتها
ليس لعلم الصرف حقيقة أو موضوع مستقل، إنه . ًفصل بعضها عن بعض، لغويا

ًال يشكل جماال متميزا للمعرفة عن الرتكيب، إنه ال يستطيع تشكيل علم متميز  ً
))عن الرتكيب

)١(.  
ًوهنا ال بد أن نتذكر دائما أن الفصل بني أنظمة اللغة املختلفة أمر (( ّ
منا قد حيدث ذلك بقصد تسهيل الدراسة وعمليات التحليل اللغوي طبيعي، وإ

ال غري، ولشدة هذا الرتابط بني أنظمة اللغة املختلفة يستخدم كثري من علماء 
 لإلشارة إىل هذه Grammar ))قواعد اللغة((اللغة يف العصر احلايل مصطلح 

النحو ًالنظم مجيعا، وقد يستخدم بعضهم هذا املصطلح يف الداللة على 
ّفهو يدل على دراسة نظام اجلملة  Syntaxوالصرف فقط، أما مصطلح النظم 

 هنا للداللة على النظم وطرق ))النحو((وطرق صياغتها، وسنستعمل مصطلح 
))صياغة اجلملة وجتديد قواعدها

)٢(.  
َّمتام حسان.يقول د ُّفإدراك املبىن بواسطة النظر إىل العالمة ال يعد من ((: َّ ُ

 العقلية الكربى يف التحليل، وإمنا تأيت الصعوبة عند إرادة تعيني املعىن العمليات
بواسطة املبىن فلقد أشرنا من قبل إىل أن املعىن الوظيفي متعدد بالنسبة للمبىن 

))الواحد
)٣(.  

                                                            
  ٢٣٤- ٢٣٣فصول يف علم اللغة العام ص  )١(
 ١٠٨- ١٠٧مقدمة لدراسة علم اللغة، ص  )٢(
 ١٨٠ اللغة العربية معناها ومبناها، ص )3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٦٨  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ا حتدد املطلوب، وهذه أمهية  واألمهية تكمن يف تعيني املعىن، وسببها أ
رسل واملتلقي يقف على معاين الكلمات اللغة، فالتفاهم احلاصل بني امل

، وال أمهية كربى إلدراك املبىن، ولذلك ال يعد يف العمليات العقلية )١(الوظيفية
الكربى، لكن هذا كله ال يفلت من االعتماد على النظام التقليدي للنحو ملعرفة 

  .الوظائف املختلفة، أي ملعرفتها من خالل إسقاط القاعدة املناسبة عليها
 أو التعليق كما يسميه - والكشف عن العالقات السياقية ((: ًل أيضاويقو
: ً هو الغاية من اإلعراب، فإذا طلب إلينا مثال أن نعرب مجلة مثل- عبد القاهر

 فوجدناها قد جاءت على ))ضرب((، نظرنا يف الكلمة األوىل ))ًضرب زيد عمرا ((
الفعل املاضي سواء من  تدل على )٢(، وحنن نعلم أن هذه الصيغة))فعل((صيغة 

ا أو من حيث وقوفها بإزاء  َيـفعل وافـعل((حيث صور َْ ُ ْ ، فهي تندرج حتت قسم ))َ

                                                            
دخلت على أمري املؤمنني علي بن أيب طالب (( : أبو األسود الدؤيل قال((: قال السيوطي )١(

،إين مسعت ببلدكم هذا : قال؟ تفكر يا أمري املؤمننيَ فيم: فقلت،ً فرأيته مطرقا متفكرا 
ًحلنا فأردت أن أصنع كتابا يف أصول العربية  وبقيت فينا هذه ، إن فعلت هذا أحييتنا: فقلت.ً

 : الكالم كله، بسم اهللا الرمحن الرحيم: فيها، صحيفةَّ فألقى إيل، مث أتيته بعد ثالث.اللغة
 واحلرف ، والفعل ما أنبأ عن حركة املسمى،ملسمى فاالسم ما أنبأ عن ا،اسم وفعل وحرف

  .٣٤سبب وضع علم العربية، ص . ))لما أنبأ عن معىن ليس باسم وال فع
ن اهللا إ(( :ً أن أبا األسود الدؤيل مسع قارئا يقرأالنحويف سبب وضع ًأيضا ذكروا وقد 

ِبريء من املشركني ورسوله
 : اقرأ،ًئا من رسوله معاذ اهللا أن يكون اهللا بري: فقالباجلر، ))ٌ
  .٣، اآلية التوبةسورة  ﴾،ُه ورسولاملشركنيٌن اهللا بريء من ﴿إ

  .٢٣- ٢٢وانظر القصة بتمامها يف طبقات النحويني واللغويني، ص
ن فكرة الزمن وداللة َّكان على الباحث أال يستسلم ألمر الصيغة يف هذا السياق، أل )٢(

 وقد أنكر ذلك أكثر ، السابقنيوينين النح ناضجة يف أذهاُالصيغة الفعلية عليها غري
انظر البحث النحوي عند .  أم يف فقه اللغة،صول الفقهأالباحثني احملدثني سواء يف 

  .١٦٥ص  ،من أسرار اللغةو ، وما بعدها١٥٠ص  ،صولينياأل
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٨٦٩

ضرب ((، ومن هنا نبادر إىل القول بأن ))الفعل((أكرب من بني أقسام الكلم يسمى
  : فنالحظ ما يأيت))زيد((، مث ننظر بعد ذلك يف ))فعل ماض
  ).ة الصيغةقرين. ( أنه ينتمي إىل مبىن االسم-١
 ).قرينة العالمة اإلعرابية. ( أنه مرفوع-٢
 ).قرينة التعليق. ( أن العالقة بينه وبني الفعل املاضي هي عالقة اإلسناد- ٣
 ).قرينة الرتبة. ( أنه ينتمي إىل رتبة التأخر-٤
 ).قرينة الرتبة. ( أن تأخره عن الفعل رتبة حمفوظة-٥
 ). الصيغةقرينة. ( أن الفعل معه مبين للمعلوم-٦
وهذا إسناده مع االسم . ( أن الفعل معه مسند إىل املفرد الغائب-٧

 ).ًالظاهر دائما قرينة املطابقة
مث ننظر بعد .  هو الفاعل))زيد((وبسبب كل هذه القرائن نصل إىل أن 

  :، ونالحظ))ًعمرا((ذلك يف 
  ).قرينة الصيغة. ( أنه ينتمي إىل مبىن االسم-١
 ).ة العالمة اإلعرابيةقرين. ( أنه منصوب-٢
 ).قرينة التعليق. ( أن العالقة بينه وبني الفعل هي عالقة التعددية-٣
 ).قرينة الرتبة. ( أن رتبته من كل من الفعل والفاعل هي رتبة التأخر- ٤
 ).قرينة الرتبة. ( أن هذه الرتبة غري حمفوظة-٥

)) مفعول به))ًعمرا((وبسبب هذه القرائن نسارع إىل القول بأن
)١(. 

فتحديد الفاعل حيتاج إىل سبع قرائن، واملفعول به إىل مخس قرائن، 
وهذه ختتلف بني وظيفة وأخرى، فهو ذكر ذلك يف صدد الفاعل واملفعول، ومل 

من ًيذكر شيئا يف صدد املبتدأ أو اخلرب، والسيما أن هذا قد يؤدي إىل شيء 

                                                            
  .١٨٢- ١٨١اللغة العربية، معناها ومبناها، ص  )١(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٧٠  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

 فشيء ،اق املعىن وعكسهوأما اختالف اإلعراب مع اتف((: قال العكربي. التشابه
)) فال يناقض به،عارض جاز لضرب من التشبيه باألصول

ّولو سلمنا بذلك  .)١(
ا للداللة عليها،  ألصبح لكل وظيفة حنوية ألي كلمة يف سياق ما قرائن خاصة 
ًوهذا يقعر املسألة، ويزيدها تعقيدا، وليس هذا هو القصد، والسيما أن وضع هذه  ّ

لوظائف أو إلعراب الكلمات، وهي مسألة تعليمية بفهمها القرائن كان لكشف ا
  .)٢(اليسري، وإن كانت تدخل يف صلب التفكري النحوي

إن العالقة اليت تربط الفعل والفاعل ذات تأثري، حيتاج إىل مفعول، 
بصرف النظر عن الناصب احلقيقي للمفعول، فالعالقة الناظمة هلذين األمرين 

ما تقوم، وتتحقق عالقة اإلسنادِّتكون اجلملة الفعلية، إذ  .  
َّإن سلمنا بأن الرافع للفاعل هو الفعل، وأن الناصب للمفعول هو الفعل؛  َّ
َّفعلينا أن نسلم أن هذا التأثري الذي يرفع الفاعل وينصب املفعول ثابت يف االمسني 

َّمعا، فالتسليم بتأثري العالقة بني الفعل والفاعل تسليم بأن ظهورها يكون  ٌ على ً
ّاملفعول، وأثر العامل يظهر عندما نعلم أن الناصب للمفعول به ليس الفعل 
ًوحده، وال الفاعل وحده، وال الفعل والفاعل معا، وإمنا عالقة الفعل بالفاعل 
ما يكونان عالقة اإلسناد يف اجلملة الفعلية،  وتأثري ذلك يف املفعول، والسيما أ

ٌوإعراب الكلمة حاال دليل على ذلك  صاحب ))ًجاء زيد فرحا((، فالفاعل يف ً
احلال، والعامل يف نصبها الفعل، واحلقيقة ال معىن للحال بال صاحبها، والنصب 

  .ًمن عالقة الفعل والفاعل، وال نصب من غري الفعل والفاعل معا
إن نصب احلال من تأثري الفعل جرى على ما أراده : َومن قال

مل احلقيقي يف املنصوب، أو ما لـه تأثري ْ من جعل الفعل هو العا)٣(البصريون

                                                            
  .١/٥٧اللباب يف علل البناء واإلعراب  )١(
  . من هذا البحث٢انظر ص  )2(
  .١٠- ٨/٩، وشرح املفصل البن يعيش ١/٩٢، وكذا سيبويه ٨٠–١/٧٨انظر اإلنصاف  )٣(
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رد ال تأثري له،  ًالفعل، وهذا نص على أن تأثري احلدث ليس جمردا، واحلدث ا ٌّ
ردة ال معىن هلا، ومعانيها تتأتى  َّوإمنا التأثري بسبب العالقة اإلسنادية، فاألمور ا

إذ احلجر من سياقها، وهو أشبه بنار خترج من ضرب حجرين أحدمها باآلخر، 
َّالواحد ال يقوى على ذلك، ولكن العالقة بني هذين العنصرين خترج هذه النار، 
فالتأثري حصل من عالقتهما، وليس من أحدمها فقط، وحمصوله أن هذا من أثر 

ا الوظيفية يف السياق   .النظم الذي يؤثر يف الكلمات، ويسميها مبسميا
َّمتام حسان .ّولو سلمنا مبا ذهب إليه د وجدنا أن األخذ بذلك يفرض أن َّ

ّتراقب عملية التفكري بنحو دقيق عند إعراب الفاعل مثال، لتتبني حقيقة مرور  ً ُ
ُهذا التفكري بـهذه املراحل، أو تستحضر هذه املعاين اليت عرب عنها بالقرائن، وإن 
ُكانت تعتمد على فهم سابق، استخلص من قاعدة حنوية معينة، فلو مل يكن 

 مفهوم سابق هلذه العملية على أن هذه الصيغة تنتمي إىل صيغ لدى املعرب
االسم ملا استطاع معرفة ذلك، وكذا القرائن األخرى، والسيما قرينة التعليق، 

  .وسآيت على ذكرها
فمراقبة ذلك تعين استحضار عدد من القواعد، ألستطيع حتديد الوظيفة 

ا مؤونة القرائن األخرى للكلمة املعنية، مع أن عالقة اإلسناد وحدها تكفين
للوصول إىل ما نريد يف أمر الفاعل، وهي التعليق كما مساها عبد القاهر، وتبعه 
ُالباحث؛ ألن ما يوضح ذلك، وحيتاج إليه املعرب معرفة حقيقة اإلسناد، فمعرفة 
َّذلك تبني الفاعل، وأما ظهور الضمة عليه فمسألة أخرى، فكون الكلمة فاعال  ّ

ا جمرد عالمة على ذلك، وال على سبيل املثا ّل هو الذي تطلب وجود الضمة، أل
صلة هلا حبقيقة العالقات بني الكلمات بصرف النظر عن ظهور احلركات، وأما 
تفسري ظهور احلركات فهذا يدفع إىل معرفة حقيقة العوامل اليت جعلت هذه احلركة 

  .دون غريها تظهر على هذا االسم
ئن اليت ذكرها الباحث حىت أتبني فاعلية وهل يلزم أن أنظر يف القرا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٧٢  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ًالكلمة أو مفعوليتها، وما أقول إذا كان الكالم مكتوبا، ومل تظهر حركاته؟ 
لكن معرفة حقيقة اإلسناد، هي اليت جتعلين أضع الضمة على هذه الكلمة 
والفتحة على تلك، وليس ظهور احلركة هو الذي يدلل على ذلك، والسيما 

 تظهر على عدد غري قليل من الوظائف -يل املثال على سب-أن الفتحة 
  .املختلفة للكلمات

 اعتىن ويضاف إىل ذلك ما للسياق من أثر ظاهر يف هذا األمر، فقد
النحاة باملقام الذي تتشكل فيه العناصر اللغوية، مشريين بذلك إىل تأثري داللة 

من حيث الذكر  ، العناصر النحويةيفه ـالسياق اللغوي وسياق املوقف املالبس ل
 ، وغري ذلك مما يعرف بعلم املعاين،واحلذف والتقدمي والتأخري والتعريف والتنكري

إذ يدرس أحوال اإلسناد اخلربي وأحوال املسند إليه وأحوال املسند وأحوال 
  .)١(متعلقات الفعل

 وذلك باختيار ،))املقال((الوظيفة النصية ختتص ببناء احلدث اللغوي و
للمقام ولقوانني النحو ولتنظيم احملتوى بطريقة منطقية مرتابطة اجلمل املناسبة 

  .)٢(تتسق مع عملية االتصال يف جمموعها
والباحث أغفل أثر املقام يف الكشف عن العالقات، وهو الغاية من 

، وأعين بذلك أنه ملا ذكر القرائن اليت تكشف )٣(اإلعراب كما قال الباحث
ُمى باإلعراب مل يذكر قرينة املقام، فبدل وظيفة الكلمة يف السياق أو ما يس

ٍالنسيان أو الغلط كما عرب عنه النحويون يف كالمهم قد يصبح بدل قصد بالنظر  ْ َّ
ًقرأ زيد كتابا، جملة((: إىل أثر املقام، حنو َ بدل نسيان ))جملة((، فالنحويون يعربون ))ً

                                                            
  .١١٣ ص ، حممد محاسة عبد اللطيف،لنحو والداللةاانظر  )١(
 .١١٨، ص دراسة لغوية إحصائية: األسلوبانظر  )٢(
 .١٨١  اللغة العربية معناها ومبناها، ص)3(
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ٌود بذاته، واملغزى أن ُأو غلط، واملقام هنا يأىب اخلطأ أو النسيان، بل األمر مقص
ٌفهذا الذي ظن أنه غلط مقصود، . ُيوحى إىل زيد بضرورة قراءة كتاب بدل جملة ّ ُ

وهذا كله مما يؤكد . واألمثلة على ذلك كثرية. ُ بدل قصد، ال نسيان- ً إذا - فهو 
ا، وإذا سلمنا بذلك كان   قرينة ))املقام((ّأثر املقام يف الكشف عن العالقات وتبيا

  . أمهية عن القرائن اليت ذكرها ألجل اإلعرابّال تقل
اد املوسىقال  ،وكنت نظرت يف سياق حبث خمتلف يف كتاب سيبويه(( : 

 يفزع ، فوجدته منذ ذلك العهد املبكر،ألتمس فيه هذا العنصر من عناصر التحليل
ادة  ما يعرض يف بناء املَّ لريد، واملالبسات اخلارجية وعناصر املقام))السياق((إىل 

 وهو ، إىل أصول النظام النحوي طلبا لالطراد احملكم،اللغوية من ظواهر خمالفة
يوافق فيما صدر عنه يف الكتاب مالحظات كثرية مما تنبين عليه الوظيفة ومناهج 

)) أو اللغويات اخلارجية بعبارة دي سوسري))التوسع((
)١(.  

 ،مالحظة السياقوسيبويه جيمع يف كتابه بني التفسري اللغوي و((: مث قال
 بل يتسع يف ،وال يقف عند اجلانب اللغوي اخلالص املنسجم مع نظرية العامل
 وما يالبس ،حتليل الرتاكيب إىل وصف املواقف االجتماعية اليت تستعمل فيها
 كما تنبه إىل ،هذا االستعمال من حال املخاطب وحال املتكلم وموضوع الكالم

لبناء اجلواين املقصود من البناء الرباين ذي  السياق يف أمن اللبس وحتديد اأثر
))االحتماالت

)٢(.  
َّوقول متام حسان هو الغاية من ... والكشف عن العالقات السياقية((: َّ

، يقتضي أن يكون املقصود اإلعراب التطبيقي، وهذا خمتلف عن ))اإلعراب

                                                            
  .٨٨ العريب، ص نظرية النحو) ١(
  .٩١- ٩٠نفسه، ص )٢(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٧٤  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

 ، فهو)١(اإلعراب الذي دخل الكالم ألغراض توضيح الوظائف وإزالة اللبس
ُموجود يف اللغة بالقوة، سواء أعرب الكالم أم مل يعرب، وهو ما صرح به غري  ُ

  .واحد من النحويني
 ،واإلعراب إمنا دخل الكالم ليفرق بني الفاعل واملفعول((: قال الزجاجي

واملالك واململوك، واملضاف واملضاف إليه، وسائر ما يعتور األمساء من 
))املعاين

)٢(. 
عراب هو اإلبانة عن املعاين باأللفاظ، أال ترى أنك اإل((: وقال ابن جين

ًأكرم سعيدا أباه، وشكر سعيد: إذا مسعت ً ُا أبوه، علمت برفع أحدمها ونصب َ
 الستبهم أحدمها ؛ا واحداجاآلخر، الفاعل من املفعول، ولو كان الكالم شر

))من صاحبه
)٣(. 

 ،ئة يف اللفظاإلعراب هو الفرق بني املعاين املتكاف((: وقال ابن فارس
 وال ،وبه يعرف اخلرب الذي هو أصل الكالم، ولواله ما ميز فاعل من مفعول

 وال نعت ، وال تعجب من استفهام، وال صدر من مصدر،مضاف من منعوت
))من تأكيد

)٤(.  
قد علم أن األلفاظ مغلقة على معانيها ((: وقال عبد القاهر اجلرجاين

ن األغراض كامنة فيها حىت يكون حىت يكون اإلعراب هو الذي يفتحها، وأ
هو املستخرج هلا، وأنه هو املعيار الذي ال يتبني نقصان كالم ورجحانه حىت 

))يعرض عليه
)٥(.  

                                                            
ج جتديده، ص  )١( ًانظر تيسري النحو التعليمي قدميا وحديثا مع  ً٥٨.  
 .٢٦٠، وانظر اجلمل، ص٧٦اإليضاح، ص  )٢(
  .٥٥، وانظر حنو وعي لغوي، ص ١/٣٥ اخلصائص )٣(
  .١/٣٢٧املزهر  وانظر ،٧٦، ص  الصاحيب)٤(
  .  ١/٢١٠ تصداملق وانظر ،٢٨ اإلعجاز، ص دالئل )٥(
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إن اإلعراب دليل على املعاين اليت تلحق االسم حنو ((: وقال السهيلي
))كونه فاعال، أو مفعوال، أو غري ذلك

)١(.  
إلعراب دال على معىن، إن كل واحد من وجوه ا((: السكاكيوقال 

))كما تشهد لذلك قوانني علم النحو
)٢(. 

وهذا التغيري يف احلركات إمنا قصد به يف األصل (( :وقال ابن أيب الربيع
))الداللة على املعاين من الفاعلية واملفعولية واإلضافة

)٣(. 
 ألنه دليل على ،اختص اإلعراب باألواخر((: وقال ابن قيم اجلوزية

حقة للمعرب، وتلك املعاين ال تلحقه إال بعد حتصيله، وحصول املعاين الال
))العلم حبقيقته

)٤(. 
َّإذا، مثة فرق كبري بني الكالم على العامل الذي أثر يف الكلمة، فكان  ً
ًظهور هذه احلركة دون غريها دليال عليه، وبني معرفة املعىن الوظيفي للكلمة  ُ

ا يف السياق ذاته سألة ليست حمصورة يف العامل النحوي ُّويدل على أن امل. ذا
. ُفقط، بل يف السياق الذي له أثر يف ذلك، وهو ما يعرف بالنظام النحوي

ُفالعامل حيدث احلركة على الكلمة املعربة يف األصل، غري أنه ال حيدثها على  ُ
الكلمة املبنية يف األصل، وهذا يعين أن العامل من حيث املبىن مل يؤثر يف 

 السياق ما زال يؤثر فيها، فيبني وظيفتها، ويكشف ارتباط الكلمة، لكن
ا   .الكلمات األخرى 

ّولعل الباحث يف كالمه على العامل النحوي خلط بني العامل ذي 
األثر الظاهر على الكلمات بسبب اختالف املعاين الوظيفية، وبني النظام 

                                                            
  .٨٢ ص  نتائج الفكر،)١(
   .٢٥١، ص  مفتاح العلوم)٢(
   .٥٨١-١٧٢/ ١ البسيط )٣(
  .١/٣٤  بدائع الفوائد)٤(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٧٦  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

  .النحوي الذي يكشف وظائف الكلمات بعملية اإلعراب
ًهر واضحا يف عملية ضبط الكلمات املكتوبة أو املنطوق وهو أمر يظ

ًا عند من جيهل ما تقتضيه القواعد، وضرب الباحث مثاال على ما حنن فيه 
؛ فقد رأينا من قبل ))ما((وأما بالنسبة ملبىن ((: ، فقال))ًما أحسن زيدا((: قولنا

ا تصلح على إطالقها للشرط، واالستفهام، واملوصول، واملصدر ية، وأن أ
ا يف هذا املوضع بالذات رأينا أن النحاة  تكون كافة، أو زائدة، إخل، بل إ

  :اختلفوا فيها بني أن تكون
  .))شيء(( نكرة تامة مبعىن -١
 . استفهامية-٢
 .))الذي(( معرفة ناقصة مبعىن -٣
 . نكرة ناقصة، وبعدها صفة-٤

ا مبتدأ، واملغزى  ا اسم وأ من وراء كل ذلك وإن كانوا اتفقوا على أ
أن ما يتسم به املعىن الوظيفي للمبىن الواحد من التعدد واالحتمال جيعل 
َالناظر يف النص يسعى دائما◌ وراء القرائن اللفظية واملعنوية واحلالية، لريى أي  َ
املعاين املتعددة هلذا املبىن هو املقصود، ومن هنا نرى التفاصيل بني املعربني 

))للجملة الواحدة
)١(.  

وهذا يدل داللة قاطعة على أن القرائن السبع اليت سبق ذكرها أو اخلمس 
، وأن تسليط هذه القرائن ))أحسن((أو غريها، ال تعني على كشف املراد من 

ً ال حيدد حركتها، إذا، فما قيمة هذه القرائن وحدها إذا مل ))أحسن((وغريها على
ّتبني حركة هذه الكلمة يف هذه اجلملة؟ وال بد من  اللجوء إىل قرائن أخرى ملعرفة ّ

ا، والسيما أن القرائن اليت ذكرها ال توجب حركة ما دون  وظيفة الكلمة أو إعرا

                                                            
  .١٨١- ١٨٠اللغة العربية، معناها ومبناها، ص )١(



  
َّجولة مع متام حسان يف العامل النحوي     عمر مصطفى.  د–َّ

  

٨٧٧

ًأخرى، وال حتدد كون حركة الكلمة ضمة أو فتحة، ويف هذا السياق جند أن 
املراد ال يستبني إال باللجوء إىل السياق العام الذي وردت فيه اجلملة، فإذا تعذر 

ًخضعت اجلملة للمعىن الشائع واألكثر ورودا يف هذا النمط من التعبري، ُهذا، أ
 ))أحسن(( نكرة تامة، و))ما(( أن تكون -  على سبيل املثال يف هذا األمر- وهو 

ًفعال ماضيا إلنشاء التعجب ً.  
فالتنوع السياقي يؤدي إىل تنوع يف املعاين الوظيفية بصرف النظر عن 

، وليس من خصائص العامل )١(نظام النحويأي عامل، وهذا من طبيعة ال
ُّالنحوي، فالعامل يؤثر يف الكلمات اليت تقبل التأثر، فتكون احلركات دالئل 

 فهو -  باإلضافة إىل العامل-ًعلى ذلك، وأما ما يضبط هذه األمور مجيعا 
النظام العام للسياق، إذ ليس من وظيفة أحد وال مبقدوره أن حيدد املعىن 

  .ل عن السياق املعينالوظيفي مبعز
 - كما كان يف رأي عبد القاهر على أقوى احتمال-ويف رأيي ((: مث قال

أن التعليق هو الفكرة املركزية يف النحو العريب، وأن فهم التعليق على وجهه 
كاف وحده للقضاء على خرافة العمل النحوي والعوامل النحوية، ألن التعليق 

ب يف السياق، ويفسر العالقات بينها على حيدد بواسطة القرائن معاين األبوا
ًصورة أوىف وأفضل وأكثر نفعا يف التحليل اللغوي هلذه املعاين الوظيفية 

))النحوية
)٢(.  

إن إدراك التعليق أمر خاص بالعملية اإلعرابية اليت تبني املعاين الوظيفية 

                                                            
 وإذا كان القلب - كما يقول تشومسكي-  اإلنساين من اللغة كالقلب من اجلسم والنحو(( )١(

 فإن النحو ميد اجلملة مبعناها األساسي احلياة،بالدم الذي يكفل له ميد اجلسم اإلنساين 
  .٩ ص ،لنحو والداللةا. )) املعىنهذاالذي يكفل هلا الصحة وحيدد هلا عناصر 

  .١٨٩ ص اللغة العربية، معناها ومبناها، )٢(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٧٨  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

 للكلمات يف السياق، وال يعين القضاء على خرافة العمل النحوي كما ذهب
ًالباحث إليه، إذ إن بني اإلعراب والعامل فرقا كبريا، فقد جيري هذا الكالم  ً
على اإلعراب، فيصبح التعليق هو األهم بني القرائن اليت ذكرها، قال ابن 

اإلبانة عن املعاين باختالف أواخر الكلم لتعاقب العوامل : اإلعراب((: يعيش
 بالسكون من غري إعراب، ))وضرب زيد عمر((: يف أوهلا، أال ترى أنك لو قلت

ُمل يعلم الفاعل من املفعول، ولو اقتصر يف البيان على حفظ املرتبة، فيعلم  ُ
ُّالفاعل بتقدمه واملفعول بتأخره، لضاق املذهب، ومل يوجد من االتساع  ُّ

ضرب زيد ((: بالتقدمي والتأخري ما يوجد بوجود اإلعراب، أال ترى أنك لو قلت
َّ، فيعلم الفاعل برفعه، واملفعول بنصبه، سواء تقدم ))اك أبوكأكرم أخ((، و))ًعمرا ُ

  .َّأو تأخر
، ))أكرم عيسى موسى((، و))ضرب هذا هذا((: فأنت تقول: فإن قيل

ُّهذا شيء قادت إليه الضرورة هنا لتعذر : وتقتصر يف البيان على املرتبة، قيل
ُ، أو وجدت ظهور اإلعراب فيهما، ولو ظهر اإلعراب فيهما أو يف أحدمها

))قرينة معنوية أو لفظية، جاز االتساع بالتقدمي والتأخري
)١(.  

أما أمر العامل النحوي؛ فمختلف عما سبق، إذ ال مدخل للمتكلم على 
قصد أو مل - السليقة بأمر العامل، فهو مسألة ال سلطان له عليها، فاملتكلم 

العامل النحوي  ال يستطيع إال أن يلفظ بنحو صحيح، وبذلك يظهر أثر - يقصد
يف كالمه، وهذا اإلنسان الذي أعنيه هو صاحب الفطرة والسليقة، وخري مثال 

هي : على ذلك ما فعله بعضهم يف مناصرة الكسائي على سيبويه، عندما قالوا
م لو لفظوها ملا استطاعوا أن يناصروا )٢(بالنصب ال بالضم، ومل يلفظوها ، أل

 كالم صاحب السليقة، أي إن االسم الكسائي، وذلك بسبب قوة العامل يف
                                                            

  .١/٧٢شرح ابن يعيش ) ١(
 .٢/٧٠٢انظر اإلنصاف ) ٢(



  
َّجولة مع متام حسان يف العامل النحوي     عمر مصطفى.  د–َّ

  

٨٧٩

َ وهي حرف ناسخ، ال يكون إال منصوبا، ولو أراد املتكلم غري ))إن((الواقع بعد  ً
ذلك ملا استطاع، فهذا هو العامل، وما دون ذلك ال يكون إال بتأثري املتكلم 

، ولكن الفاعل )١(نفسه، فاملتكلم اليوم هو الذي يرفع الفاعل وينصب املفعول
  .اب السالئق يرفعه الفعل بتأثريه، وليس بتأثري إرادة املتكلم نفسهعند أصح

وإمنا ذكرت لك ((: قال سيبويه يف باب جماري أواخر الكلم من العربية
ُمثانية جمار ألفرق بني ما يدخله ضرب من هذه األربعة ملا حيدث فيه العامل ُ

)٢( 
احلرف بناء ال يزول ُ وبني ما يبىن عليه -  وليس شيء منها إال وهو يزول عنه- 

عنه لغري شيء أحدث ذلك فيه من العوامل، اليت لكل عامل منها ضرب من 
))اللفظ يف احلرف، وذلك احلرف حرف اإلعراب

)٣(.  

َّوابن جين نفسه أقر بالعامل النحوي مع أنه كان قد استسلم يف بداية 
حمصول و فأما يف احلقيقة((: كالمه عليه جبعله من فعل املتكلم نفسه بقوله

احلديث فالعمل من الرفع والنصب واجلر واجلزم إمنا هو للمتكلم نفسه ال 
 ملا ظهرت آثار فعل املتكلم مبضامة ، لفظي ومعنوي: وإمنا قالوا، غريهيءلش

)) وهذا واضح، أو باشتمال املعىن على اللفظ،اللفظ للفظ
، مث عاد عن )٤(

                                                            
، والنحو ١٠٠  ص،))يف إصالح النحو العريب(( و،٧٨  ص،إحياء النحوانظر ) ١(

 ى، وإحياء النحو وجتديده بني إبراهيم مصطف٢٤٢ ص ،العريب بني التطوير والتيسري
   .١١٦- ١١٥ص  ،وأمني اخلويل

َّوهذا مما يدل على أن الغرض يف األمساء أن تكون معرضة للعوامل ((: قال الفارسي )٢( ّ
 .١٥١املسائل العسكريات، ص . ))ب هلا بالعاملواإلخبار عنها، أال ترى أن احلركة جت

  .١/١٣سيبويه  )٣(
  .١١٠- ١/١٠٩اخلصائص  )٤(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٨٠  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

تكلم، وال إرادة لـه فيه، ألنه مفروض على امل. )١(ذلك، وجعله من أثر السياق
وشأنه شأن التلفظ يف أي حرف من حروف العربية بنحو صحيح، إذ ال قدرة 

  .للمتكلم على تغيري ذلك
 ؟واختلفوا هل اإلعراب سابق على البناء أم العكس((: قال العكربي

 يعلم أن الكالم ، ألن واضع اللغة حكيم،فاحملققون على أن اإلعراب سابق
 فحكمته تقتضي أن يضع اإلعراب ،بد أن يعرض فيه لبس ال،عند الرتكيب
 فلما ، وقال اآلخرون تكلمت العرب بالكالم عاريا من اإلعراب.مقارنا للكالم

)) وهذا ال يليق حبكمتهم، أزالوه باإلعراب،عرض هلم اللبس
إن إعراب . )٢(

الكالم من صنع املعرب، وهو توضيح الوظائف، غري أن العامل هو الذي 
هذه احلركات املنبية عن بعض الوظائف، وأما السياق فهو الذي أناط أحدث 

  .الوظائف بالكلمات
فالنظام النحوي ال يقوم على تبيان وظيفة الكلمة، ألنه يف الكلمة 

ا، فهو  ا يف السياق، وهي -  وإن مل نفصح عنه-ذا  كامن فيها بسبب مكا
 يلغي هذه الوظائف يف مسألة يسرية تعليمية، ألن تبيان وظائف الكلمات ال

ا ال يؤثر يف جوهر النظم وحقيقته وصحته . سياقها أو يغريها، وعدم تبيا
فقد اختذ التشومسكيون من معرفة الرتكيب شرطا أساسيا ملعرفة املعىن، كما ((

)) من املادة الداللية دليال يهتدون به يف معرفة الصالت النحويةاختذوا
)٣( .

 البحث يف صعوبةجابة عن هذه التساؤالت تكشف  اإلاولحتلدراسات اليت وا
ال وأمهيته يف الوقت    . نفسههذا ا

                                                            
  .وهذا ظاهر يف مواضع كثرية من اخلصائص )١(
   .١/٥٧اللباب يف علل البناء واإلعراب  )٢(
   .١١٨ ص ،تشومسكي اللغوية نظرية) ٣(



  
َّجولة مع متام حسان يف العامل النحوي     عمر مصطفى.  د–َّ

  

٨٨١

ُوهلذا أثر يف إنشاء النص اللغوي، وليس يف دراسة نص منشأ،   والفرق ٍّ
ٍبني األمرين كبري، ألن دراسة أمر ما بقصد تفسريه ختتلف عنها بقصد إنشائه، 

إن مجيع التأويالت ((. اء اإلنشاءوالقاعدة تظهر من جراء التفسري، وليس من جر
ذا ال تتصل بعلم  النحوية تفسري لواقع اجلملة، أي للحدث اللغوي، وهي 
النحو الذي هو علم النماذج الرتكيبية، بل بعلم املعاين الذي هو تفسري ملعاين 

))األحداث اللغوية الواقعية من ناحية والنماذج الرتكيبية من ناحية أخرى
أما  .)١(

ّألن العربة . علل ظهور النص اللغوي على هذا النمط؛ فهي جوهر املسألةدراسة 
ًيف اإلنشاء أوال، مث يف تفسريه ثانيا، ألن يف ذلك يسرا قد ال يكون لوال املرحلة  ً ً
ُاملتقدمة عليه، وهي تكشف هذه العلل اليت جعلت السياق اللغوي يسري على  ُّ َ َ

  .هذا السمت دون غريه
عوبة تفسري النمط اللغوي اخلاص باللغة العربية وخالصة الكالم أن ص

وكثرة اختالفات النحويني يف علل ذلك حتتاج إىل ما يزيل عنها هذا الغموض، 
. ًويكشفها كشفا، جيعل تلك االختالفات تنحصر يف مسائل قليلة ودقيقة

ًوهي بغىن عن تفسري جديد، ال يقدم إليها إال ما يزيدها صعوبة وتعقيدا، 
ّ التفرد برأي ما، قد جير صاحبه إىل غري ما يليب العوز فيه، وحيقق والرغبة يف ّ
  .املنشود

واملسألة إما علمية أو تعليمية، والتيسري فيهما مطلوب بنفسه، وعدم 
فالعامل النحوي . ٌاإلغراق يف استكشاف قواعد ذلك أو مراحله قصد مطلوب
 احلال عند احملدثني على ما هو عليه عند النحويني ثار عليه بعض منهم، فكيف

ّمنهم؟ وكيف احلال عند املتعلمني؟ وما نقول عنه إذا سلمنا بأن معرفة إعراب  َّ
الفاعل حتتاج إىل سبع قرائن، واملفعول به مخس قرائن؟ وذلك يعين أن لكل حالة 

                                                            
  . ١٢٧ ص  عبد الرمحن أيوب،العريب، نقدية يف النحو دراسات) ١(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٨٢  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ا، أو عامال خمتلفا عن اآلخر، كما أن إدراك العملية  ًإعرابية قرائن خاصة  ً
بني املعاين الوظيفية للكلمات يف السياق، ال يعين القضاء على اإلعرابية اليت ت

  . العامل النحوي، كما أشار الباحث، إذ الفرق بني األمرين كبري
َفهو مبا أراده وذهب إليه جعل وظيفة النظام النحوي كشف الوظائف 
َالنحوية أو معرفة العوامل فحسب، غري أن التنوع السياقي يؤدي إىل تنوع يف 

ين الوظيفية بصرف النظر عن العامل، وهذا من طبيعة النظام النحوي، وليس املعا
  .من خصائص العامل النحوي

ومهما يكن من أمر؛ فاملسألة ال تقف عند حدود العامل النحوي، وإمنا 
تتعلق بالنظام النحوي، وما ذهب إليه الباحث حيتاج إىل إعادة نظر إذ ال يليب 

ِّالغرض، وال ييسر األمر ُ.  
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  .م١٩٩٤ ،١ ط،منشورات جامعة عمر املختار، ليبيا
 ، القاهرة،عامل الكتبالدكتور سعد مصلوح، دراسة لغوية إحصائية، : األسلوب - 
  .م١٩٩٢ ،٣ط

  .اإلنصاف يف مسائل اخلالف البن األنباري، املكتبة التجارية الكربى - 
، ٤ اإليضاح يف علل النحو للزجاجي، حتقيق مازن املبارك، دار النفائس، ط- 

  .م١٩٨٢
  .م١٩٨٠ البحث النحوي عند األصوليني ملصطفى مجال الدين، دار الرشيد للنشر، - 
  ٠زية، مكتبة ابن تيمية، القاهرةبدائع الفوائد البن قيم اجلو - 
عياد الثبييت، دار الغرب .البسيط يف شرح مجل الزجاجي البن أيب الربيع، حتقيق د - 



  
َّجولة مع متام حسان يف العامل النحوي     عمر مصطفى.  د–َّ

  

٨٨٣

  . ه١٤٠٧، ١اإلسالمي، بريوت، ط
ج جتديده، الدكتور شوقي ضيف، دار  -  ًتيسري النحو التعليمي قدميا وحديثا مع  ً

  .املعارف
  .م١٩٨٥ؤسسة الرسالة، بريوت، اجلمل للزجاجي، علي توفيق احلمد، م - 
  .ّ اخلصائص البن جين، حتقيق حممد علي النجار، عامل الكتب، بريوت- 
دالئل اإلعجاز للجرجاين، تصحيح حممد عبده، نسخة مصورة، دار املعرفة،  - 

  .م١٩٧٨بريوت، 
  .م١٩٧٦ ، القاهرة، مطبعة األجنلو املصرية، إبراهيم أنيس، داللة األلفاظ- 
    العربية للسيوطي، حتقيق مروان العطية، دار اهلجرة، دمشق، سبب وضع علم- 
  .م١٩٨٨، ١ط

 . شرح املفصل البن يعيش، مكتبة املتنيب، القاهرة- 
  .م١٩٧٧ الصاحيب البن فارس، حتقيق أمحد صقر، البايب احلليب، - 
 أليب بكر الزبيدي، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار  طبقات النحويني واللغويني- 
  .ملعارف مبصرا

، ٢ّ العربية لغة العلوم والتقنية، الدكتور عبد الصبور شاهني، دار االعتصام، ط- 
  .م١٩٨٦

سوسري، نقله إىل العربية أمحد نعيم الكراعني، . دي.  فصول يف علم اللغة العام، ف- 
  .م١٩٨٥دار املعرفة اجلامعية، 

 ،ك، دار القلم الكويت دراسة نقدية، عبد الوارث مربو،يف إصالح النحو العريب - 
  .م١٩٨٥، ١ط

، ٣ ط كتاب سيبويه، حتقيق عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة،- 
  .م١٩٨٨

 اللباب يف علل البناء واإلعراب للعكربي، حتقيق غازي خمتار طليمات، وعبد اإلله - 
  . ه١٤١٦، ١نبهان، دار الفكر، دمشق، ط



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٨٤  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ام حسان، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، َّ اللغة العربية، معناها ومبناها لتم- 
  .م١٩٧٣

عباس صادق الوهاب، دار الشؤون .اللغة واملعىن والسياق، جون ليونز، ترمجة د - 
  .م١٩٨٧، بغداد ))آفاق عربية((الثقافية العامة، سلسلة 

، ٢ً اللهجات العربية، نشأة وتطورا، دكتور عبد الغفار حامد هالل، ط- 
  .م١٩٩٠
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  .م١٩٨١األردنية، 
  . ه١٣١٧ مفتاح العلوم للسكاكي، املطبعة األدبية مبصر، - 
يق كاظم حبر املرجان، وزارة الثقافة  املقتصد يف شرح اإليضاح للجرجاين، حتق- 

  .م١٩٨٢العراقية، 
  .م١٩٩٣ مقدمة لدراسة علم اللغة، دكتور حلمي خليل، دار املعرفة، اإلسكندرية، - 
  ٤ من أسرار اللغة إلبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو املصرية، ط- 
  .م١٩٥٥ مناهج البحث يف اللغة، دكتور متام حسان، طبعة الرسالة، - 
  ٠ ه١٤٠٤حممد البنا، دار الرياض، . لفكر للسهيلي، حتقيق د نتائج ا- 
 جملد ، جملة جممع القاهرة،النحو العريب بني التطوير والتيسري، عبد الرمحن السيد - 
   .م١٩٩٢ ،٧٠
  .م٢٠٠٣، ٤ حنو وعي لغوي، الدكتور مازن املبارك، دار البشائر، دمشق، ط- 
حلمي خليل، دار املعرفة اجلامعية،  نظرية تشومسكي اللغوية، جون ليونز، ترمجة - 

  .م١٩٨٥، ١اإلسكندرية، ط































































٩١٥    

  دـالتعريف والنق
  )*(كتاب المثلث البن حبيب

 الدكتور عزة حسن

  :ِّالمؤلف

وحبيب اسم أمه، ). ٢٤٥(هو أبو جعفر حممد بن حبيب املتوىف سنة 
َفلذلك ال يصرف ْ ُ

)١(.  

ذكره أبو بكر الزبيدي يف الطبقة الرابعة من . وهو من علماء الكوفة
))يحةوله كتب صح((: وقال عنه. )٢(ن ن الكوفيي النحويي

وقال عنه أبو . )٣(
وليس . فأما أبو جعفر حممد بن حبيب فإنه صاحب أخبار((: الطيب اللغوي
))يف اللغة هناك

)٤(.  

  :المثلث في اللغة

وهي جميء فاء الكلمة أو عينها . املثلث ظاهرة لغوية فريدة يف اللغة العربية
: عربجاء يف معجم لسان ال. باحلركات الثالث، الفتحة والكسرة والضمة

ْوالوجد والوجد والوجد(( ْ ِْ َ ُأسكنوهن من حيث :زيل العزيز ويف التن. َّاليسار والسعة: ُ ُْ َ ْ ِ َِّ ُ ْ َ

                                                            
اية هذه املقدمةحقق هذا الكتاب كاتب هذا املقال، وقد أشار إىل) *(   . ذلك يف 
  ).٩٦(ن  مراتب النحويي) 1(
  ).١٥٤ -١٥٣(ن  ن واللغويي طبقات النحويي) 2(
  ).٢/ ٦(املصدر نفسه ) 3(
  ). ٩٦(ن  مراتب النحويي) 4(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩١٦  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ْسكنتم من وجدكم ُ
ِ ْ ُ ِّ ُ َ َ)َوقد قرئ بالثالث. )١ ُِ((

)٢(.  

ا قال . ّوقد عرف علماء اللغة ظاهرة املثلث الفريدة يف اللغة، وبينوا صور
ْابن السيد البطليـوسي يف ت َ ََْ ا وإيضاحها يف كتابه ّ وإمنا ((): املثلث(فصيل بيا

ومل خيتلف إال . ، يف كتابنا هذا، ما اتفقت أوزانه، وتعادلت أقسامه)ًمثلثا(ّنعتد 
َِّحبركة فائه فقط، كالغمر والغمر والغمر، أو حبركة عينه، كالرجل والرجل  ََّ ْ ْ ُْ َِ

ّوالرجل، أو كانت فيه ضمتان تقابالن فتحتي ُ َن، كالسمسم والسمسم  ين وكسرت َّ ُْ َّْ ُّ
ِوالسمسم، واجلرجار، واجلرجي
ْ ِْ َِ ْ ْر واجلرجور، واهلمهام واهلمهيم واهلمهوم ِّ ْ ُْ َِ

ُْ((
)٣(.  

وتواىل علماء اللغة على التأليف يف املثلث اللغوي، ومجع الكلمات املثلثة، 
  .وترتيبها يف كتب خاصة، يف بداية تدوين اللغة ومجعها يف الصحف

ن الباعث للتأليف فيه معجمي تعليمي، يهدف إىل مجع املثلثات ويبدو أ
والشأن يف ذلك كالشأن يف . ن ن أيدي مجهور املتعلمي يف اللغة، ووضعها بي

َأليب مسحل ) كتاب النوادر(مثل . تأليف الكتب يف الظواهر اللغوية األخرى ْ ِ

ْأليب حامت السجستاين، و) املذكر واملؤنث(األعرايب، وكتاب 
ِ ) الفصيح(كتاب ِّ

. ّأليب الطيب اللغوي) األضداد يف كالم العرب(أليب العباس ثعلب، وكتاب 
ُْر املعروف بقطرب،  وأول من ابتدأ التأليف يف املثلث أبو علي حممد بن املستني ُ ُ

  .)٤(٢٠٦املتوىف سنة 

                                                            
  ).٦/ ٦٥(سورة الطالق ) 1(
  ).وجد(لسان العرب ) 2(
  ). ٢٩٨/ ١(املثلث ) 3(
وطبعه يف الدار العربية للكتاب، .  لقطربحقق الدكتور رضا السويسي كتاب املثلث) 4(

  .١٩٧٨ تونس - ليبيا



  
٩١٧  عزة حسن.  د–ثلث البن حبيب كتاب امل

. ن يف املثلث اللغوي أبو جعفر حممد بن حبيب ِّومن أوائل العلماء املؤلفي
ن املاضية فيما ضاع من  ويبدو أنه ضاع يف غياهب السني.  على كتابهومل نقف
  .راث العريب، ومل يصل إلينا آثار الت

ا أول الكتاب، يف جمموع خمطوط يف  وقد عث رنا على قطعة منه، نظن أ
َّاخلزانة الكتانية احملفوظة يف قسم املخطوطات، يف اخلزانة العامة بالرباط، برقم 

وهو مكتوب خبط مغريب جيد، ). ١١٨-١٠٨(صفحات ، يف ال) ك١٠٠٣(
وقد . زها من سائر الكالم والكلمات املثلثات مكتوبة باحلمرة إلبرازها ومتيي

: وقال. لقطرب) املثلث(كتب الناسخ كتاب ابن حبيب بعد فراغه من نسخ 
  .))الزيادة البن حبيب((

. ه بالشكلفضبطنا متن. بادرنا إىل حتقيق هذا الشيء الباقي من الكتاب
وشرحنا بعض عباراته اليت حتتاج إىل . وزدنا ما نقص فيه من ضالل النسخ 

ًر فهمها فهما صحيحا بيان وإيضاح، لتيسي ً.  
، وأشعار َّمث خرجنا شواهده من آي القرآن الكرييم، وأحاديث الرسول 

  .ر والتوضيح وشرحنا فيها ما حيتاج إىل التفسي. العرب وأقواهلم
ًنا هذا مهدى، إحتافا وإكراما، إىل روح أستاذنا الكبيُوبعد فإن عمل ًُ ر  ْ

الدكتور أجمد الطرابلسي، رمحه اهللا وأرضاه، وجعل اجلنة العليا مثواه، يف أكرم 
  .ن واألبرار جوار، مع الصديقي

  .ن ن من عباده الصالحي واهللا ولي المخلصي



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩١٨  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

َالزيادة البن حبيب رحمه اهللا تعالى ورضي عنه ِ َ.  
ّاألل  ّواإلل واأللَ ُّ ِ  

َّفأما األل فالب َأل يـؤل، إذا بـرق ولمع: يقال. ريقَ ّ َ َ َ ََ َُّ َُّ ًومنه مسيت احلربة ألة. َ ََُّ َْ ُّ .
َألت الفرس، إذا أسرعت وخففت قوائمها: ًويقال أيضا ْ ّْ ُ ََّ.  

  :قال الشاعر
ا مداك رخام ُوكأن صهو ُ َ َ َ َ ْ َ ا يـؤل فريصها   )١(َّ ُحىت أتيت  َ ّ ُ َ ُ َ 

ْ اإلل بالكسر فالعهدّوأما َ َّقال اهللا عز وجل. ّ َّ : ٍِال يـرقـبون يف مؤمن إال ِ ْ ُ َِ َ ُُ ْ َ
ًوال ذمة َّ ِ َ َ)َواإلل أيضا بالكسر القرابة. )٢ ً َبن أيب سفيان[َقال الشاعر ملعاوية . ّ ِ [
  :) ٣(ِبن حرب

ِمغلغلة عن الرجل اليمان َ ً َ َْ ْأال بـلغ معاوية بن حرب   ُ َ ََ َ ْ ِّ َ 
َأتغضب أن يقال   ِأبوك زان؟: َيقالْوترضى أن  ْ ٌّأبوك عف،: ُ َ 

ِكإل السقب من ولد األتان َ ََ ِ ْ َّ ّ َوأشهد أن إلك من قريش   َ َّ َّ 
َّوأما األل بالضم فاألول يف بعض اللغات ُّ   :)٤(قال امرؤ القيس. ّ

                                                            
ا يئل فريصها). ألل(البيت يف لسان العرب ) 1( ّوروايته فيه حىت رميت 

ِ ُ...  
  ).١٠/ ٩(سورة  التوبة ) 2(
ْزيد بن مفرغ احلمي األبيات لي) 3( ِ مع خترجيها من مصادر ) ٢٣٢ -٢٢٩(ري يف ديوانه  ِّ

هو الشاعر نفسه : والرجل اليماين. رسالة احملمولة من بلد إىل بلدال: املغلغلة. عديدة
ْألنه محي   .ولد الناقة ساعة يولد: والسقب. ري من اليمن ِ

). ٣١٠/ ١(ِّواملثلث البن السيد البطليوسي ) ٤١/ ١(البيتان يف األمايل للقايل ) 4(
آثار : والزحلوقة. ًنقال من املصادر) ٤٧٣(، وديوان امرئ القيس )ألل(ولسان العرب 

  .ّتزجل الصبيان من فوق الرمل إىل أسفل



  
٩١٩  عزة حسن.  د–ثلث البن حبيب كتاب امل

ُّا العينان تنهل ُُّلمن زحلوقة زل   ِ ٌُ ْ ْ َ
ِ 

ّأال حلوا، أال حلوا ُّ َُ ُُّي اآلخر األليناد   َ َ
ِ: 

*  *  *  
ّ العض والعض والعض)١(ومنه ّ ُّ َِ  

َفأما العض بالفتح فمصدر عض يـعض عضا َّ َ َ َّ َّ ُ.  
ّوأما العض بالكسر فالرجل الداهي ِ ّ.  

ِيـنتجها العضان ّ ِ ُ ُزيد ودغفل: َُِّ َ ْ َ ٌ َْ
ٌََّأحاديث من عاد وجرهم مجة   )٢( َ ُ ْ ُ

ٍ ُ 
ْهو زيد بن الكيس النُّمريي، و َ َِّ ُ ًكان عاملا نساباُ ّ ً

.  
ّودغفل النسابة البكري معروف ُ ََّ ْ َ.  
ٌوأما العض بالضم فنبت معروف َْ ُّ ُ ّ.  

*  *  *  
ُّومنه احلبة واحلبة واحلبة ََّ َِّ  

ّفأما احلبة بالفتح فواحد احلب َ َّ ّ.  
ْوأما احلبة بالكسر فواحدة بزر البـقل َ ِْ َِّ خيرج ((: ومنه حديث رسول اهللا . ّ

ار اجلنة، يـنبتون به كما تنبت احلبة يف ٌقوم من النار، فيد َِّخلون يف نـهر من أ ُ ُ َُْ ٍ َ َ

                                                            
  .أي من املثلث: ومنه) 1(
َالبيت للقطامي عمري بن شيـيم التغليب يف لسان العرب ) 2( ْ َُ ْ   : وروايته فيه). عضض(َُ

ُِّأحاديث من أنباء عاد وجرهم يـثـورها َُ ٍ ُ
ٍ ِ ُ...  

ّيريد بالعضي ًن زيد بن الكيس النمريي ودغفال  ِ ْ َ َِّ َ ّالنسابة، وهو دغفل بن حنظلة الشيباين َ
َن بأنساب العرب وأيامها وحكمها وكانا عاملي. البكري ِ.  

  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٢٠  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

))َِمحيل السيل
)١(.  

ُّوأما احلبة بالضم فمعروف ّ
)٢(.  
*  *  *  
َّومنه الربة والرِ بة والربة َّ َُّّ َّّ  
ّفأما الربة بالفتح فيقال ُفالنة ربة البيت، أي صاحبته: َّّ ِ ُ َُّ.  

ْوأما الرِ بة بالكسر فقطعة م ِ ّ ُ ومنه مسيت الرباب قبائل، ٌ.َْن مسن جمتمعةّّ َ َِّ ُِّ
  .الجتماعها

ُّوأما الرب بالضم فمعروف ّ
  .ُّّوالربة منه. )٣(

*  *  *  

ْومنه اخللب واخللب واخللب ْ ُْ َِ.  
ْفأما اخللب بالفتح فمصدر خلبته املرأة خلبا، إذا استمالته وخدعته عن  ْ ًْ َْ َْ َُ َ ُ َ ّ

ٌوكل خادع خالب. عقله ٍ ُّ.  
ِوأما اخل َلب بالكسر فمعناه شغاف القلبّ َ قال . ِوهو غشاء رقيق يلبسه. ْ

  :)٤(الراجز

                                                            
ما حيمل : َِمحيل السيل((): محل(وفيه ). حبب، محل(ورد احلديث يف لسان العرب ) 1(

ا تنبت .. ن ُمن الغثاء والطي ّفإذا اتفقت فيه حبة، واستقرت على شط جمرى السيل فإ ِ

م وأجسامهم إليهم بعد إحراق النار هلا. ليلةيف يوم و ا سرعة عود أبدا ْفشبه  َ َ َ َّ َ((.  
ّهي احلب: ُّاحلبة) 2(   ).حبب(لسان العرب . ُ
  ).ربب(لسان العرب . سالفة كل مثرة بعد االعتصار والطبخ: الرب).3(
َْالرجز يف املثلث البن السيد البطليوسي ) 4( َ :  وفيه).بكر(ولسان العرب ). ٤٩٧/ ١(ِّ

ْالبكر(( ًأول ولد الرجل، غالما كان أو جارية: ِ أي أول ولد يولد : وهذا بكر أبويه. ّ
  .))هلما



  
٩٢١  عزة حسن.  د–ثلث البن حبيب كتاب امل

ْيا بكر بكرين، ويا خلب الكبد ِ َ َْ
ِ ِ َْ َْ ِْ ِ 

ْأصبحت مين كذراع من عضد ُ َ َ 

ِوأما اخللب بالضم فجمع خالب ُ ُْ ّ
ُقوم خلب وخلب وخلب: يقال. )١( َُ ُ ُْ.  

*  *  *  

ْومنه اخللف واخللف واخللف ْ ُْ َِ  
َفأما اخل ْفخلف من بـعدهم : ََّقال اهللا عز وجل. ْلف بالفتح فالرديءّ

ِ ِ ْ َ ِ َ َ َ َ
َّخلف أضاعوا الص ُ َ َ ٌ ْ   .)٢(َةالَ

ُواخللف أيضا بالفتح االستسقاء ً َخلفت خلفا، إذا استسقيت: يقال. َْ ًُ ْ َ َْ َ.  
َواخللف أيضا ضد أمام ُّ ِ ً َْ.  

ُوأما اخللف بالكسر فواحد أخالف الناقة ِْ   .ُّالضروعََوهي احللمات و. ّ
ُوأما اخللف بالضم فاسم اإلخالف ومصدره َ ْ َ ُ ُْ َأخلفت موعده : يقال. ّ ُ َْ ْ َ

ًْإخالفا وخلفا ُ ً.  

*  *  *  

ْومنه امللح وامللح وامللح ْ ْ
ُ َ

ِ  

ُفأما امللح بالفتح فهو اإلسراع ْ
َ   :قال الشاعر. ّ

ِملح الصقور حتت دجن مغني ِْ ُ ٍَ ْ َ ِ ُّ َ ْ
)٣( 

                                                            
  ).خلب(لسان العرب . ّاخلادع الكذاب: اخلالب) 1(
  ).٥٩/ ١٩(سورة مرمي ).2(
َْالشطر يف املثلث البن السيد البطليوسي ) 3( َ وليس يف . ، ونسبه إىل رؤبة)١٥٤/ ٢(ِّ

  .ر نسبة من غي) ملح( يف لسان العرب وهو. ديوانه
  ).ن غي(لسان العرب . ْني وهو الغيمَ من الغ: واملغني



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٢٢  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ّومنه مسي املالحون َ َ إلباس الغيم السماءَّوالدجن. ُِّ ِ ُ.  
ِْمثل مغيم ومغني سواء ُْ ُِ. 

اذيف ِّويسمون أيضا الصراريي. ُِّومسي املالحون إلسراعهم با ََّ ً َ ْ َّ َ ُن، واحدهم  ُ َ
َصراري، ألنه يـعطف السفينة ُ ِ ْ َ ّ ََ.  

َصرى إذا مجع: ويقال ََ   :قال الشاعر. َ
ِمعتـقة مما صرى أرض بابل ُ ََ َِّ َ َّ ُ 

ِْوأما امللح ف َّوهو أيضا الرضاع. معروفّ ً.  
َومنه قول هوازن لرسول اهللا  ِ َ َ ُ :)) ِلو ملحنا للنـُّعمان بن املنذر، أو احلارث ِ ْ ْ ََ َْ
َابن أيب مشر، لنـفعنا ذلك عندمها ََ ٍ َِ َْر الكفيلي وأنت خي. ِ ِ َ ))ِن ُ

  :قال الشاعر. )١(
َوما نسجت من نسج أشعث َ ْ ْ َ َ َْأغب َ َوإين ألرجو ملح   )٢(را َ ْ ِ  ْها يف بطونكمَْ

َامللح أيضا من املالحة َ ً ٌجارية عليها ملح: تقول. ِْ ْ ِ ٌ.  
َوأما امللح بالضم فجمع أملح وملح َُ َ ْ ُ ْ َ ْ

ُ ِوامللحة سواد وبياض خيتلطان. ّ َ ُْ
 .

ٌكبش أملح وملح، إذا كان كذلك: يقال َُ ُ ٌ.  
ٌواألخرج قريب من ذلك ُ َ ْ ُظليم أخرج: يقال. َ ٌَ ْ َ

َِ.  

                                                            
ِويف حديث وفد هوازن((): ملح(جاء يف لسان العرب ).1( م كلموا رسول اهللا : ِ  يف ّأ

ْسيب عشائرهم َِإنا لو كنا ملحنا للحارث ابن أيب مشر أو للنعمان بن : فقال خطيبهم. َ ْ َ َ ّ ّ
قال . ن فاحفظ ذلك ر املكفولي وأنت خي. َُِر، مث نزل هذا منا، حلفظ ذلك لنااملنذ

ْملحنا(األصمعي يف قوله  وإمنا قال اهلوازين ذلك، ألن رسول اهللا . ، أي أرضعنا هلما)ََ
كان مست ،َ ْ ًرضعا فيهم ُ َ    .))أرضعته حليمة السعدية. ْ

ْالبيت أليب الطمحان القيين) 2( َ َ قال أبو الطمحان، ((): ملح(لعرب جاء يف لسان ا. َّ
ا، مث أغاروا عليها فأخذوها   :ًوكانت له إبل يسقي قوما من ألبا

َوما بسطت من جلد أشعث أغربا ْ َ َ ْ ْ َ َ َ 
  

ْوإين ألرجو ملحها يف بطونكم،   َ ْ ِ َْ 
    



  
٩٢٣  عزة حسن.  د–ثلث البن حبيب كتاب امل

ُومنه مسي اخلرج ُْ ً خرجاُِّ ْ ُ
  .، الختالط البياض والسواد فيه)١(

ُالكرز: ويقال للخرج ْ ّوبه مسي الرجل كرزا وكريـزا والكراز. ُ َ ًَْ ُ ًُ ْ ٌتـيس حيمل : ُّ َْ
  .عليه الراعي أداته

*  *  *  
ُومنه الغيل والغيل والغول َِ ْ  

ْفأما الغيل بالفتح فهو ما تسقيه املرأة ولدها يف صغره إذا جلت عنه َ َ َ َ َِ ُ ْ ّ.  
ّا الغيل بالكسر فشجر ملتفّوأم ٌ ِ.  

  .ن ّوأما الغول فالشياطي

*  *  *  
ْومنه الفرج والفرج والفرج ْ ُْ َِ  

ْفأما الفرج بالفتح ففرج املرأة َ ْوالفرج ما بي. ّ َن رجلي  يقال ملا بي. ِن ن الشيئي َ ْ ِ

  :)٢(قال امرؤ القيس. َْفـرج: الفرس
ْتسد به فـرجها من دبـر ُْ َُ َ ُّ ُ ِهلا ذنب مثل ذيل   َ ُ  ِ العروسٌ

ْوالفرج أيضا موضع املخافة من أرض العدو والثـغر َّ ّ ُ ً ْ َ.  
ًوأما الفرج بالكسر فالذي ينكشف فـرجه أبدا ُ ْ َْ ِ ْرجل فرج، وفـرج: يقال. ّ ُْ ِ

ٌ .  
                                                            

ْأرجو أن تـرعوا ماشربتم من ألبان : فقال. وذلك أنه كان نزل عليه قوم، فأخذوا إبله=  َ َْ
: يقول... بل، وما بسطت من جلود قوم، كأن جلودهم قد يبست فسمنوا منهاهذه اإل

ًوكانوا استاقوا له نـعما كان يسقيهم . إين ألرجو أن يأخذكم اهللا حبرمة صاحبها وغدركم به َ َ
  .))لبنها

ْهو هذا الوعاء، جوالق ذو أونـني: اخلرج) 1( َ َْ َ   ). خرج(لسان العرب . ُ
  .)١٦٧ - ١٥٤( من قصيدة يف ديوان امرئ القيس وهو. البيت يف وصف الفرس )2(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٢٤  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ُّومنه الطرق والطرق والطرق َّْ ِّْ  
ًفأما الطرق بالفتح فمصدر طرقت طرقا، وهو الضرب ْ َْ ُ َّ ُّومنه مسيت . ّ

ُاملطرقة َْ
ًطرق أيضا البعيوال. ِ ِر الذي خيتار لضراب اإلبل َّْ َوهو أيضا الكهانة. ُْ َ ً .

  :)١(َقال لبيد
ُوال زاجرات الطي ُر ما اهللا صانع ِ ُ ُلعمرك، ما تدري الطوارق باحلصى   ِ ْ َ ُ ْ ََ 

َْوهو أيضا املاء الذي بالت فيه املاشية وخوضته َّ َ ُ ً.  
ِّوأما الطرق بالكسر فالقوة ًوالطرق أيضا. ّ ُِّإمنا مسيت : يقال.  الشحمِّْ
ا من الشحم تكون ًالقوة طرقا، أل ْ ِ ُكما مسي هدب العي. ُ ْ ُ َ ًن شفرا، ألنه على  ُّ ْ ُ

ْالشفر يكون ًوقد تسمي العرب الشيء باسم الشيء إذا كان جماورا له، أو . ُّ َ ُ ّ
  .كان منه بسبب

ِوأما الطرق بالضم فجمع طريق، أي املطروق املسلوك عليها َُّ ّ.  
*  *  *  
َّومنه اجللة واجللة واجللة َّ َُّ َ ِ  
ََّفأما اجللة بالفتح فالبعي   .ر ّ

ُوأما اجللة بالكسر فقوم أجالء ّ
ِ َ ْ َ ِّ ّ.  

َّوأما اجللة بالضم فجلة التمر ُ ََوهي القوصرة. ُّ ْ َ.  
*  *  *  

ْومنه النَّحلة والنحلة والنُّحلة ْ ِّْ  
َفأما النَّحلة بالفتح فالذبابة اليت جتمع العسل ُّ ْ ّ.  

ِّما النحلة بالكسر فالعطيةوأ َ ْ ِّ.  
ّوقد يقال يف العطية   .َُْحنلة، بالضم: َ

                                                            
  .َْوهي يف رثاء أخيه أربد) ١٧٢-١٦٨(البيت من قصيدة يف ديوانه  )1(



  
٩٢٥  عزة حسن.  د–ثلث البن حبيب كتاب امل

ْومنه الغسل والغسل والغسل ْ ُْ َِ  
ْفأما الغسل بالفتح َ ُفمصدر غسلت. ّ ْ َ َ.  

ّوأما الغسل بالكسر فهو ما غسل به الرأس من خطمي
ِ ْ َ ُ َ

ِ ُِ ْ ّ
  .ره  وغي)١(

ُوأما الغسل بالضم فاسم االغتسال ْ ْ ُ ّ.  
*  *  *  

ْلقطع والقطع والقطعومنه ا ْ ُْ َِ  
ًفأما القطع بالفتح فمصدر قطعت قطعا ُّ َْ َ ْ َ.  

َوأما القطع بالكسر فآخر الليل، وهو السحر َّ ُ
ِ ْ ِ ّومنه قول اهللا عز وجل. ّ ّ :

ِفأسر بأهلك بقطع من الليل َّْ َِ ِّ ٍ ْ
ِ ِِ َِ ْ َ َْ َ)٢.(  

َوأما القطع بالضم فجمع أقطع َُ َْ ْ ُ)٣.(  
*  *  *  

ِّومنه الضر والضر    ُّوالضرَّ
ُفأما الضر بالفتح فمصدر ضررت ضرا َْ َ َّّ ْوهو ضد النـَّفع. ّ ُّ.  

ْوأما الضر بالكسر فأن يت َ ِّّ َزوج الرجل الضرائر ّ َّ ُ َ ّ.  
ٍّتزوج الرجل فالنة على ضر: يقال ِ َ ُ َ َّ.  

ْوأما الضر بالضم فاسم أيضا من الضر الذي هو ضد النـَّفع ّ ّ َّّ ًُّ ٌ   .ِوهو لغتان. ّ
*  *  *  

َواء والرواء والرواءَّومنه الر َ َُّ ِّ  
ُفأما الرواء بالفتح واملد فاملاء الكثي ّ ََّ   .ر ّ

                                                            

  .)خطم(لسان العرب . ضرب من النبات يغسل به الرأس: اخلطمي )1(
  ).٨١/ ١١(سورة هود ) 2(
  ).قطع(لسان العرب . الرجل املقطوع اليد: األقطع) 3(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٢٦  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ٌماء رواء: يقال ُماء رواء، ممدود مكسور: ويقال. ٌََ َِ.  
َْوأما الرواء باملد والكسر فاحلبل ّ ِّ َّوالرواء أيضا مجع ريان. ّ ً ِّ)١(.  
َُّوأما الرواء بالضم فمن قولك َُّفالن حسن الرواء: ّ ُ َ َ ٌ.  

ٍلرؤى مجع رؤية ورؤياوا ُ ُّ.  
*  *  *  

ْومنه السرب والسرب والسرب ْ ُّْ َِّّ  
ْفأما السرب بالفتح فالطريق َّ َخل سرب فالن، أي طريقه: يقال. ّ ٍ َ ْ َ ِّ َ.  
ْوالسرب بالكسر من قوهلم ْن يف سربه، أي يف نفسه وحاله ٌفالن أمي: ِّ ِ ٌ .

ِّوالسرب أيضا من القطا والنساء والظباء ِّ َ ً ْ ِّ.  
َِْسرب بالضم فجمع سربة اخليلوأما ال ُْ ُ ُّ)٢(.  

*  *  *  
ْومنه العرج والعرج والعرج ْ ُْ َِ  

ِفأما العرج بالفتح فاجلماعة من اإلبل الكثي ُ َْ ُرة، حنو األلف ّ ُ.  
ٌوأما العرج بالكسر فموضع باحلجاز ِْ ّ

ُ، يـنسب إليه العرجي الشاعر)٣( ّ ِْ َ ُْ
)٤( ،

  .َمن ولد عثمان، رمحه اهللا
َضم فجمع أعرجُْوأما العرج بال َْ ُ.  

                                                            
ُنـبت ريان،) 1( ّ ٌ َِ وشجر رواءَْ   ).روى(لسان العرب . ٌ
  ).سرب(لسان العرب . ن ن العشرين إىل الثالثي اجلماعة من اخليل، ما بي: سربة اخليل) 2(
وقال األصمعي يف كتاب جزيرة العرب وذكر ((): العرج(جاء يف معجم البلدان ) 3(

ْواد يقال له النَّخب، وهو من الطائف على ساعة: نواحي الطائف يقال له ٍوواد . ٍ
  .))ن مكة واملدينة َْر العرج الذي بي ِْالعرج، وهو غي

َهو عبد اهللا بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان) 4( َّ ِ ِ ٍِ َ ْوكان من شعراء قريش، ومن . ُ َ
ِشهر بالغزل منها ّوحنا حنو عمر بن أيب ربيعة، وتشبه به فأجاد. ُ ِ َ / ٢(الشعر والشعراء . َ

  ).٣٨٥ -٣٨٣/ ١(، واألغاين )٥٧٦ - ٥٧٤



  
٩٢٧  عزة حسن.  د–ثلث البن حبيب كتاب امل

ّومنه القلة والقلة والقلة ُّ َِ َّ  
ًّفأما القلة بالفتح فإسالة الشيء مرة واحدة ُ َّ ّ.  

َِّوأما القلة بالكسر فاإلقالل َوالقلة أيضا بالكسر الرعدة. ّ ْ ِّ ً ٌفالن : يقال. ِّ
َبه قلة، إذا كانت به رعدة ْ ِ ٌَِّ.  

ُوأما القلة بالضم فرأس الشيء َُّ َقال تأبط شر. ّ   :)١(أّ
ِضحيانة يف شهور الصيف، حمراق ِْ ِ ٍ ْ ٍوقـلة كسنان الرمح باسقة   َ ِ ِ ٍَ ِ ِ َُّ 

*  *  *  
ُومنه الفلج والفلج والفلج َْ ِْ  

َفأما الفلج بالفتح فمصدر فـلجت الشيء فلجا إذا قطعته، وأصبت  َُ ً َ ََ ْ َ ْ َ ّ
ََْبـغيتك منه ُ.  

ُوأما الفلج بالكسر فالنهر ْ ِ ّ.  
ُوأما الفلج بالضم فجمع  ُْ َأفـلجّ َ َْ

ْوالفلج أيضا النُّجح. )٢( ً ُْ.  
*  *  *  

ْومنه النـَّعمة والنـعمة والنُّعمة ِّْ  
ْفأما النـَّعمة بالفتح فهي النعيم ّ.  
ْوأما النـعمة فاليد من النـعمة ِّْ ُِّ َ ّ

ّقال اهللا عز وجل . )٣( َّ: َوتلك ِْ َ...، )٤(  

                                                            
  ).٣١ - ٢٧(، واملفضليات )١٤٤ -١٢٥(البيت من قصيدة يف ديوانه ) 1(

لسان . ُُّمرتفعة يف علو: وباسقة. بارزة للشمس: وضحيانة: هي قلة اجلبل هنا: القلة
  ).بسق(العرب 

ّرجل أفـلج إذا كان يف أسنانه تفرق) 2( ُ َ ُوالفلج يف األسنان تباعد ما بي. َْ َ ن الثنايا  َ
ّوالرباعي ًات خلقةَّ ْ    ).فلج(لسان العرب . ِ

ْالنـعمة) 3( ِاليد البيضاء الصاحلة، والصنيعة واملنَّة وما أنعم به عليك: ِّ ُْ ِ   ).نعم(لسان العرب . َّ
ِوتلك نعمة متنـُّها علي أن عبدت بين إسرائيل: متام اآلية) 4( ِ ِ

َ ْ ِ َِ َّ ََّ َّ َْ َ َ ََ ُ ٌ َ َْ َ ْ . ٢٢/ ٢٦(سورة الشعراء.(  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٢٨  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

  المصـادر
  ).طبعة مصورة عنها. (ملصريةطبعة دار الكتب ا.  األغاين، أليب الفرج األصفهاين- ١
  .١٩٥٣/ ١٣٧٣مطبعة السعادة يف القاهرة سنة  . األمايل، أليب علي القايل- ٢
دار املعارف مبصر، سنة . حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم.  ديوان امرئ القيس- ٣

  ).الطبعة الثالثة. (١٩٦٩
روت،  مي يف بيدار الغرب اإلسال. حتقيق علي ذو الفقار شاكر. ً ديوان تأبط شرا- ٤

  .١٩٨٤/ ١٤٠٤سنة 
طبعة مصورة يف دار اآلفاق يف  (W. Ahlwardtتصحيح . ّ ديوان رؤبة بن العجاج- ٥

  ).روت بي
وزارة اإلرشاد واألنباء يف . حتقيق الدكتور إحسان عباس.  ديوان لبيد بن ربيعة- ٦

  .١٩٦٢الكويت سنة 
مؤسسة . القدوس أبو صاحلحتقيق الدكتور عبد . ري ّ ديوان يزيد بن مفرغ احلمي- ٧

  .١٩٧٥/ ١٣٩٥سنة . روت الرسالة يف بي
  ١٩٦٦دار املعارف مبصر سنة . حتقيق أمحد حممد شاكر.  الشعر والشعراء، البن قتيبة- ٨
. حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم. ن، أليب بكر الزبيدي ن واللغويي  طبقات النحويي- ٩

  .١٩٥٤/ ١٣٧٣طبعة اخلاجني يف القاهرة سنة 
  .روت طبعة دار صادر يف بي.  لسان العرب، البن منظور اإلفريقي-١٠
َْ املثلث، البن السيد البطليوسي-١١ َ دار . حتقيق صالح مهدي علي الفرطوسي. ِّ

  .١٩٨١الرشيد للنشر يف بغداد سنة 
مكتبة . حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم. ن، أليب الطيب اللغوي  مراتب النحويي-١٢

  .١٩٥٥ - ١٣٧٥ضة مصر سنة 
/ ١٣٩٧روت سنة  طبعة دار صادر يف بي.  معجم البلدان، لياقوت احلموي- ١٣

١٩٧٧.  
 املفضليات، للمفضل الضيب، حتقيق أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد -١٤

  ).الطبعة الرابعة (١٩٦٤/ ١٣٨٣دار املعارف مبصر سنة . هارون



٩٢٩  

  الشيخ إبراهيم المنذر
١٩٥٠ - ١٨٧٥  

  حكمت هالل. أ
رى نور احلياة  ي فتح إبراهيم املنذر عينيه فيها أول مرة، لي كانت احمليدثة الت

ر األثر يف فكره وقلبه  م، قد بقي هلا أكب١٨٧٥يف السابع من حزيران سنة 
  .طوال عمره

املعلوف، هو إبراهيم بن ميخائيل بن منذر بن كمال أيب راجح، من بين 
َّاألسرة الغسانية احلورانية، من قرية احمليدثة بلبنان، تعلم يف مدرسة القرية، مث انتقل  َّ
إىل املدرسة اللبنانية يف قرنة شهوان، واستمر يتعلم فيها مدة أربع سنوات، درس 

  .م١٨٩٠خالهلا العربية والفرنسية واإلنكليزية، حىت أكمل دراسته سنة 
له الشهادة وهو يف العشرين من عمره يف مدرسة النيب َباشر التعليم بعد ني

ّإلياس يف شوبا، مث يف مدرسة الشوير الوطنية، ومن مث انتقل إىل بريوت، ودرس  ََّ
يف مدارسها علم اللغة واألدب العريب، وكان على قسط وافر من الذكاء وقوة 

وة ذاكرته ّالشخصية، وكان يلم بدقائق اللغة بعقله وقلبه أكثر مما يفهمها بق
ًوحفظه، جنح إبراهيم املنذر يف التعليم جناحا باهرا، ويعود ذلك إىل تفانيه  ً
وإخالصه يف تعليم تالميذه، وإىل غريته الشديدة على العربية من أن تضعف 
ُوتندثر، أضف إىل ذلك حسن سلوكه، وطيب معشره، وحبه للناس واالختالط 

  .م
ثالثة األقمار، وزهرة : أغلب مدارسهاَّروت علم يف  ويف أثناء وجوده يف بي

 اإلحسان، واملدرسة االبتدائية، والفرير، والوطنية، والعلمانية، والبطريريكية،
َن  َّن الرمسية، وعينته وزارة املعارف سني زية، ودار املعلمي واألهلية، ودار املعلمات اإلنكلي

  .دب والفلسفةعديدة يف جلان امتحان الشهادات الثانوية العالية لطالب األ



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٣٠  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ُمث انتخب شيخ صلح عن بلدته عام  ًن رئيسا ُ  عي١٩٠٩، ويف سنة ١٩٠٨ّ
  .لدائرة النيابة العامة يف منطقة اجلبل

َّي حققت مؤمتر باريس، وتعرض  وقد رأس فرع مجعية اإلصالح العربية، الت َّ
لس العريف، حيث أنقذ من اإلعدام بتدخل  ُبسبب ذلك للمحاكمة أمام ا

  .شكيب أرسالن وفائز شهاب: رين  األميصديقيه
ويف سنة . ١٩٢٠ - ١٩١٥ن وكسروان من عام  ي املت شغل عضوية حمكمت

ّ عندما أعلن استقالل لبنان ألقى خطابا محاسيا، ندد فيه باالستقالل ١٩٢٠ ً ُ
َّالزائف، فعزلته السلطة عن منصبه، فذهب إىل سورية، فكلفته احلكومة السورية 

ّ العامة يف حلب واإلسكندرونة، ومن مث دعاه امللك فيصل األول بإدارة املدارس
 بسبب انشغاله يف ِّلتويل منصب رفيع يف املعارف، فاعتذر عن إجابة دعوته

  .الشؤون اللبنانية
ِّ، وجدد انتخابه أربع مرات ١٩٢٢ًانتخبه الشعب نائبا عنه يف اجلبل عام  ُ

ًمتتالية، فكان وطنيا حرا، ومناوئا عنيد َا لالنتداب الفرنسي طوال مدة حكمه يف ً
لس النيايب، وكان يدافع عن الدستور والدعوة إىل إلغاء الطائفية وحترير املرأة   .ا

مع العلمي العريب يف دمشق عضوا فيه يف الثالث من تشرين األول  ًانتخبه ا
  .١٩٢٧وانضم إليه فعليا يف عام . ١٩٢٦

مع مثال  ُحيتذى، ويشيد مبنجزاته على الرغم من ًوكان يرى يف هذا ا
فأعجبت مبا جاء فيه من ((: ي تواجهه، فيقول يف جملة املعارف الصعوبات الت
مع، مع ما يف هذه البالد من املصاعب الت رة الت األعمال الكبي ا ا ي  ي قام 

))رض أمثال هذه املعاهد العلمية املفيدة تعت
)١(.  

مع العلمي  بإنشاء جممع علمي يف بيًرا يف املطالبة  ُّويلح كثي روت على غرار ا
ُّولقد كنت وال أزال أحل ((: ِّبدمشق، ويصرح بذلك على صفحات اإلصالح فيقول

                                                            
مع العلمي العريب) 1(   ).١٨( ص ١٩٢٥ عام - جملدة : جملة ا



  
٩٣١  حكمت هالل.  أ-الشيخ إبراهيم املنذر 

من خنبة اجلهابذة يف اللغة ) روت بي(بوجوب إنشاء جممع علمي يف هذه املدينة 
مع العلمي يف دمشق، فينظر يف أصوهلا، ويطرح العقيم م ِّنها، ويؤيد على مثال ا
))اجلديد الذي ينطبق على قواعد البيان، ويوافق مقتضيات القرن العشرين

)١(.  
مع  ًنظم الشيخ إبراهيم منذر قصيدة شعرية مبناسبة انتخابه عضوا يف ا

  ]من الطويل: [)٢(العلمي بدمشق يقول فيها
َأكارم ال يأتون إال املعاليا َ ّ َ ُ ََُْولوال رجال يف دمشق عرفـت   ُ َ َ ٌ  ْهمْ
ا دور اهلدى واملغانيا َوشادوا  ََ ُ َ ُ ُ ٍَمحوا لغة األعراب من كل لكنة   َ ِّْ َ ُُ ْ َ َ َ ََ 
َقطعت إليه هضبها والفيافيا َْ َ ُ َْ ٌلما كان يل يف منرب الشام موقف   َ ْ َ ّ َْ َ َ َ 
َحيج إليـها الصادق احلر هانيا ُُّ ُ َّ َ َْ ُّ ٌَوال عجب يف ذاك والشام كعبة   َُ َْ َ ُ ّ َ ََ َ ٌ َ 

َأجلت عن األوطان تلكَو ْ َْ َ ْ َ ْ َلدواهيا اَ َ َإذا نـهضت صانت لسان جدودها   َّ ُ ُ َ َ ْ َْ ََ ََ 
ُْمحاها، وختب َي نورها والدراريا َ َ ََّ َ ُوإن فشلت تـهوي وحتتاج   ُ ََْ ْ َ ْ َ َ َعجمها ْ ُ ْ ُ  

، ))كتاب املنذر((:ّوشفع قصيدته هذه بأطروحة قدمها للمجمع حتت عنوان
َّزير املادة، تصدى فيه الشيخ املنذر لألغالط وهو كتاب لطيف احلجم، غ

رح  رهم، واقت َُّالشائعة على ألسنة الكتاب يف عصره، واليت وردت يف شعرهم ونث
روت  ّروت، ومجع ما نشره الكتاب يف صحف بي إنشاء جممع علمي لغوي يف بي

ًتأييدا له، أو تفنيدا لرأيه ً.  
مع، فتقبله منه َّوقدم كتابه هذا إىل ا ً شاكرا له، وقام بنشر القسم الذي َّ

مع، لما رأى فيها من الفائدة الكبي ِيتعلق بنقد األخطاء اللغوية يف جملة ا رة  َّ
  .ر العميم ألبناء اللغة العربية واخلي

ِّوقد قرظ هذا الكتاب، وأشاد بفضل مؤلفه األستاذ أمحد رضا، أحد  ّ
                                                            

مع العلمي العريب، جملدة ) 1(   ).١٧( ، ص ١٩٢٥ عام - جملة ا
  .١٩٢٩عام ) ٣٤( ص -  ٩املصدر نفسه، جملد ) 2(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٣٢  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

مع العلمي، فقال   :أعضاء ا
ًذ املنذر، فقد جاهد يف سبيل لغته الشريفة جهادا حممودا، ّحيا اهللا األستا(( ً

ر منهم قد جتاوزت  ّودافع عنها دفاع األبطال، ملا رأى أقالم بعض الكتاب، أو كثي
ّ احلدود، وفكت القيود باستعماهلا اللحن واخلطأ، حىت كادت - ُّر تعمد   عن غي- 
ً للناس كتابا جليال ّ حماسن اللغة تشوه، وسالستها تذهب، فأخرج-  من ذلك -  ً

))ًمفيدا
)١(

.  
مع  لقد كان الشيخ املنذر من خي َّرة العلماء والفضالء الذين ضمهم ا

ن جواحنه، ومن صفوة األدباء الغيورين على جمد األمة العربية، وعلى  العلمي بي
  .لغة الضاد السائدة يف بالدها

ماعية، فكان لسان نظم الشعر يف خمتلف املناسبات الوطنية والقومية واالجت
ا ِّلبنان املعرب عن آالمه وآماله، واملصور الصادق هلموم األمة العربية وطموحا ِّ.  

ُّفديوان شعره النفيس يدل على تضلعه من اللغة العربية، واطالعه على 
ر الشاعر إبراهيم املنذر من أنبغ رجال عصره يف العلم واألدب،  ُأسرارها، ويعتب

نَّفات ذات قيمة عالية يف الفكر واألدب، وكيف ال؟ وقد جادت قرحيته مبص
ّوقد خطت بي   .ِّراع مؤلف وأديب وشاعر ُ

فإبراهيم املنذر أحد أعالم لبنان األفذاذ يف عصره، كونه أحد أعالم اللغة 
ّالعربية، ورافع لواء الفصاحة والبيان، حترى بشعره الكالم البسيط اخلايل من 

ُثر اإلجياز يف الفصاحة، وهو الفصيح الذي يؤثر ُالتعقيد، فهو البليغ الذي يؤ
  .اإلسهاب يف البالغة

فأسلوبه هو السهل املمتنع، رقيق سلس، غزير املادة، فصيح اللهجة، قوي 
َّاحلجة، سريع اخلاطر، متكن بأسلوبه، هذا من التفوق يف الصناعة األدبية، فكان 

                                                            
مع العلمي العريب) 1(   .١٩٢٨ عام - ) ٥٣٧( ص - ٨جملد : جملة ا



  
٩٣٣  حكمت هالل.  أ-الشيخ إبراهيم املنذر 

ّفكره منطلقا تقطر منه نفحات عبقة هزت مشاعره، وفتح ت قلبه، وصقلت ً
ًموهبته، وكونته تكوينا جديدا، فكان هلذا كله األثر الكبي ً ر يف منط حياته،  ّ

  .وطبيعة أسلوبه
تمع والوطن فقال َوصف نواحي عدة يف احلياة وا

  ]من البسيط: [)١(
ََسواكم متلؤون السهل واهلضبا ِ َ َ ْ َّ َ َُ َْ ُ ُ َ

ِأبناء قومي ما حن الفؤاد إىل   ِ ُ ُ َّ َ ْ َ 
ّحىت أ َُراكم على منت الذرا شهباَ ُ ُّ ِ ْ َ ََ ْ ََأنا عل   ُ ً العهد باق عامل أبداىَ ََ ٌ

ِ َ ٍ ِ ْ َ 
ََلكان ذلك مين بـعض ما وجبا ََ َ ْ ّ ِ َ َولو بذلت حيايت يف عال وطين   َ َ ُ ََ َُ ْ َ 

ُّوكان دائما حيض على اجلهاد ومقاومة الغاصبي   ]من البسيط: [)٢(ن فيقول ً
َهوى، وما خاب يف املضمار َْ ِ َ َ َ ُ عداءَ َّ ُمن جد فاز، ومن خانـته مهته   َ َُُّ ِ َْ ْ َ َ ْ ََ َّ 

َِّوطيب ُي الذكر بـعد املوت أحياء َ َ ْ َ
ِ َْ َ ْ َ ِ ْ ًإن اجلهاد حياة، واخلمول ردى   ِّ َ َ ُ ُ ٌ ََ َ ِ َّ 

  ]من البسيط: [)٣(وكان ينادي بالوحدة العربية ويدعو إليها إذ يقول
ُوأهله الغر إخوان أحباء َّ
ِ َ ٌَ ُ ِ ُُّ ُ ُ ْ ٌتـية العرب إن العلم مفخرةِيا ف   َ َ ْ َ َّ ِ ِ ُْ َ َ ْ 

ُجهودكم وهي كاألعراق شحاء َّ َ ِ ْ َ َ ْ َ ُ
ِ ُ ِيا فتـية العرب إنا ناظرون إىل   ُ َِ ِ َ َّ ِ ُْ َ ِْ 

ُلبـنان أو سورية إال أشقاء َّ
ِ َ َِ َْ ُ ْ َ َ ْما يف فلسطي   ُْ ْ َ

ِن أو أرض العراق وال ِ ِ ِ َ َْ َ 

ُيف الشرق والغرب واأليام سوداء َ ْ َ ََّ َِّ ْ َْ ُجارت عليهم يد الباغني فاغتـربوا   ِ َََْ َ َ ْ َِ َ ُ ْ ِ َْ ْ َ 
ُلىب نداء املنادي وهو معطاء ََ ْ ِ ِ

َ ْ َ َُ َ َمن كل شهم إذا نودي لمك   ََّ
ِ ِ ُ َ ٍ ْ َ ِّ ُ ٍمةُرِ َ 

ُواحلق يف الشرق كالنرباس وضاء َّ َ ِ ِّْ ِ ْ َّ ُّ ُال يـعدم احلق أنصارا تـؤيده   َ ُ ََِّ ُ ً َ َُْ ُّ َ َْ 
  ]من اخلفيف: [)١(األرض والتفاين من أجلها، فيقولًوكان حيثُّ دائما على حب 

                                                            
مع العلمي العريب) 1(   .١٩٢٨ عام - ) ٥٣٧( ص - ٨جملد : جملة ا
  ).٢٠(ص  )) ديوان الشعر((: إبراهيم املنذر) 2(
  ).٢٢(ص : املصدر نفسه) 3(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٣٤  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

ِأرضكم من طوارق احلدثان َ َ ِِْ ََ
ِ ْ ُ َ ُأيها النَّاطقون بالضاد صونوا   َْ ُُ ِ َّ َ ِ ُّ 

ِالسيف والضيف واملزايا احلسان
َ
ِ َ َ َ ِ ِْ َّْ ِفـبـنوها بـنو املعايل وأهل   َّ ْ ََ ََ ُ َُ َ ََ 

ُّعدُوتـ َ حبها لولدها، وخوفها عليه دىوم ))قلب األم((ي يصف فيها   قصيدته التَ ّ
. )٢(ي ترقرق هلا الدموع يف املآقي من أن يناله أذى أو ضرر، من أمجل قصائده الت

  ]من الكامل: [وهي

َْبنـقوده حىت يـنال به الوطر َ
ِِ َِ َ َُ َّ ِ ِ ًأغرى امرؤ يـوما غالما جاهال   ُ ِ ً ً َُ ْ ٌُ ْ ْ َ 

َْولك الدراهم واجلواهر والدرر ُّ َُّ ُ
ِ َِ َ َئتين بفؤاد أمك يا فـىتا: قال   ََ َ َ ُِّ ِ ُ ِِ 

ََْوالقلب أخرجه وعاد على األثـر ََ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َِفمضى وأغمد خنجرا يف صدرها   َ ْ َ ً ْ َ َ َ َْ َ َ َ 
ََْفـتدحرج القلب املضرج إذ عثـر ْ َ َُ َََّ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َلكنَّه من فـرط سرعته هوى   َ َ

ِِ َِ ْ ُْ ِ َ ْ ُ 
َولدي حبيب ََْي هل أصابك من ضرر ََ ْ َِ َ َ َ ْ ٌَّاه قـلب األم وهو معفرَناد   َ َ ُ َ ْ َ ُِّ ُ َْ ُ: 

ْغضب السماء به على الولد انـهمر َ َ ْ
ِ ََ ََ ِِ ِ َّ ُ َ ِِّفكأن هذا الصوت رغم حنـوه   َ ُُ َ ْ َ َ ْ َّ َ َّ َ َ َ 

ْطعنا سيبـقى عبـرة لمن اعتبـر َ ََْ ِ َ
ِ ًَ ْ ِْ َ َ ُفاستل خنجره ليطعن نـفسه   ًَْ َ ْ َ َ َ ْ َ َِ َُ ْ َ َّ َ ْ َ 

ََتطعن فـؤادي مرتـني على ْ َِ َ َََّ ُْ َ ُِّناداه قـلب األم   ََْ األثـرْ ُ َْ ُ َ َكف يدا وال: َ ًَ َّ ُ 

  :ن خنلة فيه قال األستاذ أمي
ٍّ املنذر حبرا ال ساحل له، فهو قد أحاط بشاذ ومقيس، إبراهيم الشيخ كان(( ً

ًووقف على غرائب ونوادر، وغاص على دقائق، واستقصى أطرافا، ومجع أشتاتا ً ...
احملفوظ عند االقتضاء، فإذا هو تال عن لوح قلبه، ُإىل ذاكرة حتفظ للفور، وحتضر 

ْوإين ال أعرف يف علماء زماننا من. فكأمنا يستفرغ من وعاء ُ رزق تلك القوة يف َ
َّاحلافظة إال الشيخ عبد القادر املغريب عالمة وقته رمحه اهللا، والشيخ عبد اهللا  ّ
                                                                                                                                

  ).٢٤(ص  ،)) ديوان الشعر((: إبراهيم املنذر) 1(
  ).٣١(املصدر نفسه، ص ) 2(



  
٩٣٥  حكمت هالل.  أ-الشيخ إبراهيم املنذر 

  .َّالعاليلي عالمة هذا الوقت
كان طلق البديهة، طلق اللسان، أما الشعر فإن ر،  هو يف اخلطابة ليس له نظي

َاملنذر مل جيعله مرمى آماله ًوهو لو انصرف إىل الشعر، ألدرك فيه أمدا بعيدا... َْ ً.  
ٍن، وألفاظ بينة، وانسجام مطرد، ومعان  شعره شعر العلماء؛ فأسلوب رصي ّ ّ

َْيصول يف اإلنشاد وجيول، ويتدفق تدفق النهر الشديد اجلر... قريبة أراد من ... َيةّ
ًالنظم أن يري الناس كون العلماء يستطيعون املشاركة يف فن الشعر عالوة على  َ ُ ّ

م ))ومن الشعراء علماء ًوقدميا جاء من العلماء شعراء، . َِّفـنهم املخصوص 
)١(.  

رها حفلة  ُأقيمت له عدة حفالت تكرميية يف الوطن واملهجر، كان آخرها وأكب
ّي أقيمت يف بكفيا يف  ي الت اليوبيل الذهب   .١٩٤٨ آب سنة ٢٩ُ

 يف ١٩٥٠ آب ٢٧ًن عاما بتاريخ   عن مخسة وسبعي-  رمحه اهللا - ُتويف 
روت على أثر عملية جراحية، ويف اليوم التايل  مستشفى القديس جاورجيوس يف بي
َووري ثرى احمليدثة مبوكب مهيب اشت ِ ركت فيه الدولة، حيث وقف الشاعر رئيف  ُْ

  ]من السريع: [)٢(ه ويقولخوري يرثي
ْوأرز لبنان وعليا الصفات َ ِّ َُْ َ ٌْ ُ َثالثة تـبكيك   ََْ َْ ٌَ ْأم اللغات: َ َ ُّ ُُّ 
ْفعشت للعلم وللمكرمات َُ ْ َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ ْ ًوفـيت حقا للعال واجبا   َ ِ ِ

َ َُ ْ َ َ َّْ 
ْعدك يف أعالمه اخلافقات َِ َ ِ ِ ْ َ ََّ ِِإن عد لبـنان ذوي فضله   َ ْ َ َ ُ َ ُْ َّ َ ْ ِ 

ْان أمناك كأزكى النَّباتَوك َ َ ََْ َ ََْ ِقد ردك اليـوم إىل أرضه   َ ِ َ َ َِ َ ْ َ َّ َ ْ َ 

  َّمؤلفاتـه
ًرا وشعرا يف اجلرائد منها ًرا نث كتب كثي رق واملعرض واإلصالح  املنار واحلرية والب: ً

                                                            
  .ُّن خنلة بتصرف  لألستاذ أمي))ديوان شعر((مقدمة ) 1(
  ).١٩(ص  ))ديوان شعر((: إبراهيم املنذر) 2(



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٣٦  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

العرفان واملعارف والفجر : وكتب يف جمالت. ر واألحرار واملستقبل واألمة واملنب
رفا واملرأة اجلديدة واحلياة وبيت حلم واهلالل وراسل الدليل ومرآة الغرب  واخلدر ومني

  .ريد والوطن ر واهلدى واحلديقة والب والسمي
رة يف النقد السياسي واالجتماعي،   مقاالت شهي))حديث نائب((نشر بعنوان 

  :َّألف عدة متثيليات منهاو. ِّوبرع يف اخلطابة فلقب بشيخ املنابر
 .ر الشهايب ر بشي  األمي-٢  . األعرايب-١
 . اململوك الشارد-٤  . احلرب يف طرابلس الغرب-٣
 . علي بن أيب طالب-٦  .ر القصر  أمي-٥
 . صالح الدين األيويب-٧
 .رات األقالم  كتاب املنذر يف النقد اللغوي وعث-٨
 .يف األدب واالجتماع.  كتاب الدنيا وما فيها-٩
 .١٩٧٣سات العلمية منشورات مكتب الدرا.  ديوان شعر- ١٠

  المراجـع

  ).م١٧٦( األعالم للزركلي صفحة -١

 .١٩٧٣روت   ديوان شعره، طبع بي-٢
 . يوسف أسعد داغر-  مصادر الدراسة األدبية -٣
 .٥٧٩ّ حنا أيب راشد، طبع لبنان، اجلزء الثاين، صفحة -  القاموس العام - ٤
روت،  راث، بي تطبع دار إحياء ال.  عمر رضا كحالة- ن  ِّ معجم املؤلفي-٥

  ).١١٩(اجلزء األول، صفحة 



٩٣٧  

  والمجالت المهداةالكتب
   اللغة العربيةجممع مكتبة إىل
  م٢٠٠٥ عام منالثالث   الربعيف

  العربية الكتب – أ
   اهللا الشريفخير. أ

فاطمة راشد . د/ دراسة في شواهد الخزانة: أصول النحو عند البغدادي −
حوليات اآلداب  (-  ٢٠٠٥جملس النشر العلمي، :  الكويت- الراجحي 

 ).٢٢٥، الرسالة ٢٥ية والعلوم االجتماع
مع العلمي، :  بغداد- داخل حسن جريو . د/ أوراق جامعية −  .٢٠٠٥ا
مؤسسة الفرقان :  لندن- اخلليلي / تاريخ القدس والخليل عليه السالم −

 .٢٠٠٤للرتاث اإلسالمي، 
جممع :  دمشق- سكينة الشهايب : ابن عساكر، حتقيق/ تاريخ مدينة دمشق −

 .٦٤ مج -  ٢٠٠٥اللغة العربية، 
سعيد بن . د/ الجزيرة العربية خالل القرنين الثالث والرابع للهجرة تجارة −

الرسائل  (-  ٢٠٠٤دارة امللك عبد العزيز، :  الرياض- عبد اهللا القحطاين 
 ).١٤٧اجلامعية 

نسيمة راشد . د/ دراسة في شعر األعشى الكبير: تجاوز ضفاف المألوف −
حوليات اآلداب  (-  ٢٠٠٥جملس النشر العلمي، :  الكويت- الغيث 

 ).٢٢٤، الرسالة ٢٥والعلوم االجتماعية 
احتاد الكتاب العرب، :  دمشق- حسني مجعة . د/ جمالية الخبر واإلنشاء −

٢٠٠٥. 
حصة . د/ الحياة االجتماعية واالقتصادية في الدولة السعودية الثانية −



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٣٨  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

 -  ٢٠٠٤دارة امللك عبد العزيز، :  الرياض- بنت محدان اهلاليل الزهراين 
 ).١٥٠الرسائل اجلامعية (
دار :  دمشق- إبراهيم صاحل : الدمريي، حتقيق/ حياة الحيوان الكبرى −

 .ج٥ -  ٢٠٠٥البشائر، 
:  دمشق- جامعة دمشق / ٢٠٠٥ -  ٢٠٠٤دليل جامعة دمشق لعام  −

 .٢٠٠٥اجلامعة، 
حممود : ابن عريب، مجع/ رحمة من الرحمن في تفسير وإشارات القرآن −

 .ج٤ – ١٩٨٩نضر، مطبعة : الغراب، دمشق
مع، :  دمشق- جممع اللغة العربية بدمشق / قواعد اإلمالء −  .٢٠٠٤ا
مع العلمي، :  بغداد- داخل حسن جريو . د/ كتابات ثقافية −  .٢٠٠٥ا
األستاذ الدكتور مسعود بوبو المدير العام لهيئة الموسوعة : للوفاء والذكرى −

 .٢٠٠٠ة، املوسوع: هيئة املوسوعة العربية دمشق / العربية
 .٢٠٠٥جامعة دمشق، :  دمشق- سهام ترمجان . د/ المعتزلة −
مع العلمي، :  بغداد- هاشم حيىي املالح . د/ المفصل في فلسفة التاريخ − ا

٢٠٠٥. 
: من ظواهر األشباه والنظائر بين اللغويات العربية والدرس اللساني المعاصر −

 -  ٢٠٠٥ العلمي، جملس النشر:  الكويت- عبد الرمحن بودرع . د / الترادف
 ).٢٢٧، الرسالة ٢٥حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية (
اجلامعة :  املدينة املنورة- طالل بن سعود الدعجاين . د/ موارد ابن عساكر −

 .ج٣ -  ٢٠٠٤اإلسالمية، 
:  دمشق- جمموعة / ندوة مشروع النهضة العربية للقرن الحادي والعشرين −

لس األعلى لرعاية الفنون واآلد  .ج٢ -  ٢٠٠٢اب والعلوم االجتماعية، ا
ندوة المحافظة على بيئة وعمران مدينة دمشق من خالل المحافظة على  −



  

الت املهداة   الكتب وا
٩٣٩

لس األعلى لرعاية الفنون :   دمشق- جمموعة  / التنوع الحيوي للغوطتين ا
 .ج٢ -  ٢٠٠١واآلداب والعلوم االجتماعية، 

 عبد اهللا الكندري فيصل. د.../  وثائق الوقف الكويتية وأهميتها التاريخية −
حوليات اآلداب والعلوم  (-  ٢٠٠٥جملس النشر العلمي، :  الكويت–

  ).٢٢٦، الرسالة ٢٥االجتماعية 

   المجالت العربية- ب

  ماجد الفندي.أ
 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة

 سبوع األديب األ– ١

 
)٩٥٣، ٩٥٢، ٩٥١ ،

٩٥٦، ٩٥٥، ٩٥٤ ،
٩٥٩، ٩٥٨، ٩٥٧ ،
٩٦٢، ٩٦١، ٩٦٠(  

  سورية  م٢٠٠٥

  سورية  م٢٠٠٥  )٥٥(العدد  بناة األجيال – ٢

  سورية  م٢٠٠٥  )٩٧(العدد   الرتاث العريب- ٣

  سورية  م٢٠٠٤  )٣٤، ٣٣، ٣٢(األعداد   احلياة املوسيقية- ٤

  سورية  م٢٠٠٥  )٧٧(العدد   رسالة معهد الرتاث العلمي العريب- ٥

  سورية  م٢٠٠٥  )٤٤٨، ٤٤٧(األعداد   صوت فلسطني- ٦

  وريةس  م٢٠٠٥  )٥٠٠، ٤٩٩، ٤٩٨(األعداد   املعرفة- ٧

  سورية  م٢٠٠٥  )٤١٠، ٤٠٩(األعداد   املوقف األديب- ٨

  سورية  م٢٠٠٥  ) أيار١(العدد   النشرة االقتصادية- 

  سورية  م٢٠٠٥  )٣٥(العدد   نضال الفالحني- ١٠



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٤٠  )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة

  )١(علوم إدارية   دراسات - ١١
  )٢(علوم شريعة وقانون 

  )٢(بوية علوم تر

  م٢٠٠٥
  م٢٠٠٤
  م٢٠٠٤

  األردن

  األردن  م٢٠٠٥  )٤٧٢، ٤٧١(األعداد   الشريعة- ١٢

  األردن  م٢٠٠٤  )٦٧(العدد   جممع اللغة العربية األردين- ١٣

  السعودية  م٢٠٠٥  )٤٦، ٤٥(العدد   األدب اإلسالمي- ١٤

  السعودية  م٢٠٠٥  )٢٧٤، ٢٧٣، ٢٧٢(العدد    األمن واحلياة- ١٥
  السعودية  م٢٠٠٥  )٦٠(السنة ) ٣، ٢(األعداد   احلج والعمرة- ١٦
  السعودية  م٢٠٠٥  )٢٦(مج ) ٤، ٣(األعداد   عامل الكتب- ١٧
لة العربية- ١٨   السعودية  م٢٠٠٥  )٣٣٩، ٣٣٨(األعداد    ا
مع العلمي العراقي- ١٩   العراق  م٢٠٠٤  )٤(اجلزء ) ٥١(مج    جملة ا
  الكويت  م٢٠٠٥  )٤٢٠، ٤١٩، ٤١٨، ٤١٧(األعداد    البيان- ٢٠
  الكويت  م٢٠٠٥  )٢١(مج ) ٢، ١(األعداد    العلوم- ٢١
  ماليزيا  م٢٠٠٤  )٣٨، ٣٧(األعداد    إسالمية املعرفة- ٢٢
  مصر  م٢٠٠٥  )٣٤، ٣٣(األعداد    جملة كلية دار العلوم- ٢٣
  املغرب  م٢٠٠٤  )٢١(العدد    األكادميية املغربية- ٢٤
  املغرب  م٢٠٠٤  )٢(العدد    الواضحة- ٢٥
لرتبية املنظمة العربية ل  م٢٠٠٥  )٢٩(العدد    أخبار األلكسو- ٢٦

  والثقافة والعلوم

  اهلند  م٢٠٠٥  )٣٧(مج ) ٧، ٦، ٥، ٤(األعداد  صوت األمة - ٢٧
 



  
الت املهداة    الكتب وا

٩٤١

   الكتب والمجالت األجنبية- ج

  ربى معدني. أ

1- Books: 

- Poets of The Thirties / D.E.S. Maxwell. 
- Shakespeare’s Doctrine of Nature/ John F.Danby. 
- Axel’s Castle/ Edward Wilson. 
- The Situation of the Novel/ Bernard Bergonzi. 
- Literature and Criticism/ H. Coombes. 
- Problems of Leninism/ J. Stalin. 
- Oxford Lectures on poetry / A .C. Bradley. 
- The Truest Poetry /Laurence Lerner. 
- Hamlet and the Philosophy of Literary criticism / Morris 

Weitz. 
- Elizabethan and Metaphysical Imagery/ Rosemond Tuve. 
- The Matter of Britain/ A. L. Morton. 
- Collected Essays (Virginia Woolf)/ Leonard Woolf. 
- Language and Silence/ George Steiner.  

2 – Periodicals: 

- Population and Development Review, Vol. 32, No. 1, 2006. 

- Resistance, No. 1, 2, 3, 4, 2006. 
- East Asian Review, Vol. 18, No.1, 2006. 
- Deutschland, No. 1- 2, 2006. 
) باللغة الفارسية(معارف  -  , Vol. 177, No. 2. 



  ٩٤٢   

  
 الرابعفهرس الجزء 

  الثمانينمن المجلد  

  ) المقاالت (
  ٧٣١  إحسان النص. د  رأي يف تيسري مبحث املمنوع من الصرف

  ٧٤١  السيدحممود . د  من مواضع تيسري تعليم  النحو، وحلول مقرتحة
  ٧٥٧  ّسيد علي فالورجاين. د  ّدراسة وحتقيق حول فاء السببية

  ٧٧٧  حممود احلسن. أ  مقامات احلريري والدراسات اللغوية
  ٨٠٧  يوخنَّا مرزا اخلامس. أ  واو الثمانيـة

  ٨٢٩  أمحد صالحية. د  )القسم األول(شعر إدريس بن اليمان 
َّجولة مع متام حسان يف العامل النحوي   ٨٦٣   عمر مصطفى.د  َّ
  ٨٨٥   وفاء تقي الدين.د  )٢٤ ق(معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقري 

  )التعريف والنقد(
  ٩١٥  عزة حسن. د   البن حبيبكتاب املثلث

  ٩٢٩  حكمت هالل. أ  الشيخ إبراهيم املنذر

  )آراء وأنباء(
الت املهداة يف الربع الثالث من عام    ٩٣٧    ٢٠٠٥الكتب وا

  ٩٤٢    فهرس اجلزء
لد ٩٤٣    فهرس ا

    
  



٩٤٣   

 

  مة للمجلد الثمانيناالفهارس الع

  َُّأسماء كتاب المقاالتفهرس  - أ
  منسوقة على حروف المعجم   

٧٣١، ٤٩٩، ٣ إحسان النص. د
 ٨٢٩  أحـمد صالحية. د
 ٢٧٥  د فوزي اهليبـأمح. د
 ٥٦٣   عليحممد مدـأح. د
 ٧٠١  َّأميـن الشـوا. د
 ٥٤٧  حسان الطيان. د
 ٤٢١  حسني مجعـة. د
 ٩٢٩  مت هاللحك. أ
 ٣١  خيـر اهللا الشريف. أ
 ٥٩٧  سهيل خصاونة. د
 ٧٥٧  ّسيد علي فالورجاين. د
 ٦٨٦  شاكر الفحام. د
 ٦٥١، ١٥  شحادة اخلوري. أ
 ٥٢٩  عبد الرسول الغفاري. د
 ٦٩٦  األشرت عبد الكرمي. د
 ٦٧٧، ٢٤٧  عبد الكرمي اليايف. د
 ٢٥٧  عبد اهللا واثق شهيد. د
 ٤٧٣، ٣٦٧، ١٣١  ان عبد ربهعدن. أ
 ٣٣٥  عدنان عبيدات. د
 ٩١٥، ٦٦١  عزة حسن. د
 ٦٩٣  علي أبو زيد. د
 ٢٠١  عمر الساريسي. د



  
لد –جملة جممع اللغة العربية    )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

  

٩٤٤

 ٨٦٣   عمر مصطفى.د
 ٩١  فاتن حمجازي. د
جت. د  ١٩٣  جماهد مصطفى 
 ١٠٩  ّحممد أمني املؤدب. د
 ٥٠٥  حممد العمري. د
 ٧١  حممد وليد سراقيب. د 
 ٧٧٧، ٣٠٥  حممود احلسن. أ 
 ٧٤١  السيدحممود . د
 ٥٦٠  مروان البواب. أ
 ١٨٩  مروان حماسين. د
 ٧٠٧  ندى عاصم البيطار. أ
 ٨٨٥، ٦٢١، ٣٩١، ١٦١   وفاء تقي الدين.د
 ٨٠٧  يوخنَّا مرزا اخلامس. أ

  

  عناوين المقاالتفهرس  - ب
     منسوقة على حروف المعجم

 ٣٠٥  أبنية املصادر بني الوضع واالستعمال
مع يف مطلع عام أمساء أعضا  ٢١٧  م٢٠٠٤ء ا

 ٩١  )القسم األول(االحنراف اللغوي 
 ٧١  ي سلول بقية أشعار بن

 ٢٥٧  جتربة سورية الرائدة يف تعريب العلوم يف التعليم العايل
 ٧٢٥  تصحيح

 ١٥  تعريب تدريس العلوم يف الوطن العريب
 ١٨٩  يف عصور حضارتنا وتوصيفها: تعريف بكتاب
 ٥٦٠  ل العربية لغة العلمتعقيب على مقا



  
  )٨٠(الفهارس العامة للمجلد 

  

٩٤٥

 ٤٧٣  م٢٠٠٤التقرير السنوي لعام 
 ٣١  )املفيد يف شرح القصيد(ابن جبارة املقدسي، وكتابه 

 ٣٣٥  مجاليات اللون يف خميلة بشار بن برد الشعرية
َّجولة مع متام حسان يف العامل النحوي َّ  ٨٦٣ 

 ٦٨٥  : رمحه اهللا عاصم البيطاراألستاذتأبني  حفل
 ٦٨٦  يةرئيس جممع اللغة العرب - الدكتور شاكر الفحام ستاذاأل كلمة

 ٦٩٣   وكيل جامعة دمشق-كلمة األستاذ الدكتور علي أبو زيد 
 ٦٩٦  األشرت عبد الكرمي األستاذ الدكتور كلمة
 ٧٠١   طالب الفقيد-َّالدكتور أمين الشوا  األستاذ كلمة
 ٧٠٧   جنلة الفقيد-ة ندى عاصم البيطار األستاذكلمة

 ٢٠١   للراغب األصفهاين))حماضرات األدباء((حول حتقيق 
 ٧٣١  رأي يف تيسري مبحث املمنوع من الصرف

 ٧٥٧  ّدراسة وحتقيق حول فاء السببية
 ٥٠٥  الداللة التارخيية للشعر، ظاهرتا الغزل والنقائض يف القرن األول

 ٢٤٧  الشرق والغرب والتواصل بينهما
 ٨٢٩  ) األولالقسم(شعر إدريس بن اليمان 
 ٩٢٩  الشيخ إبراهيم املنذر

 ١٩٣  عبد اهللا بن أيوب التيمي
 ٥٤٧  العربية لغـة العلم

 ٤٢١  ّعالمة الشام أمحد راتب النفاخ
 ٦٥١  العالمة الكبري الدكتور حممد السويسي

 ٣٦٧  )٦ق ()٤٧-١(  جملة اللسان العريبأصحاب املقاالت يففهرس 
 ٢٤٤  فهرس اجلزء األول

 ٤٩٦  زء الثاينفهرس اجل
 ٧٢٦  فهرس اجلزء الثالث



  
لد –جملة جممع اللغة العربية    )٤(اجلزء ) ٨٠( ا

  

٩٤٦

 ٩٤٢  فهرس اجلزء الرابع
لد الثمانني  ٩٤٣  فهرس ا

 ١٣١  )٥ق()٤٧-١(فهرس موضوعات جملة اللسان العريب من العدد 
 ٦٦١  قراءة يف كتاب من امسه عمرو من الشعراء

 ٩١٥  كتاب املثلث البن حبيب
الت املهداة يف الربع الرابع من  ٢٣٢  ٢٠٠٤ عام الكتب وا

الت املهداة يف الربع األول من عام   ٤٨٥  ٢٠٠٥الكتب وا
الت املهداة يف الربع الثاين من عام   ٧١١  ٢٠٠٥الكتب وا

الت املهداة يف الربع الثالث من عام   ٩٣٧  ٢٠٠٥الكتب وا
 ٦٧٧  مصطلحات من ألفاظ احلضارة

 ١٦١  )٢١ ق(معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقري 
 ٣٩١  )٢٢ ق(عجم مصطلحات الصيدلة والعقاقري م

 ٦٢١  )٢٣ ق(معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقري 
 ٨٨٥  )٢٤ ق(معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقري 

 ١٠٩  مفهوم الغرض يف الشعر العريب
 ٧٧٧  مقامات احلريري والدراسات اللغوية

 ٥٦٣   كتاب كليلة ودمنـةيف اإلسالمية الثقافة العربية مالمح
 ٧٤١  من مواضع تيسري النحو، وحلول مقرتحة

 ٥٢٩  نبوغ اإليرانيني يف الشعر العريب
 ٥٩٧  ًنزار قباين والنثر، رثاء ولده توفيق منوذجا

 ٣  )الشاعر اجلاهلي يف مواجهة املوت(نظرات يف الشعر اجلاهلي 
 ٤٩٩  نظرات لغويـة

 ٢٧٥   حممود يف شعر معاصريهالدين نور
 ٨٠٧  واو الثمانيـة
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