التوابع في َ
ي القرائن والمقاصد
ض ْو ء نظري تَ ْ
النعت نموذجا
د .وليد محمد السراقبي
كلية اآلداب الثانية -قسم اللغة العربية -حماة
يراد من هذا البحث اإلحاطة – وفق الطاقة والجهد – بباب واحدد مدن الاوابد ,

ه ددو ب دداب التظد د

م ددا

– ف ددل ذلد د – بمق ددولال القد درامن والمقاص ددد ,ف ددل محاول ددة

للكشددع ددن ددر تحددو المقاصددد فددل هددذا البدداب مددن جهددة ,وا بددا

ن قريتددة الظ مددة

اإل رابية وحدها ال اكفل فدل الحكدع لدل الظتصدر اللددول داتدك الاركيدب مدن جهدة
اتية ,و فل الحكع لل الباب التحول من جهة ال دة ,بدك ال بدد مدن اادافر جملدة

من القرامن فل ذل  .وهو من جهة ترى اتابدار لمددى صد حية مقولدة القدرامن فدل

ميدددان ال دددرو التحددول ,وق دددراها ل ددل الاظددوين ددن مقول ددة الظامددك التح ددول ,إل ددل
جاتب إ با

ن تحوتا الظربل ليو تحوا شدكليا ديدتدا البحدث فدل

مدا

من دون الوقوع لل مقاصد الر الة اللدوية الال ياديا الماكلع إيصالها.

اإل دراب

وكد ددان ن اباد ددد بالا صد دديك اللدد ددول والمصد ددطلحل لمفد دداهيع التظ د د  ,والق د درامن,

والمقاصددد .و ددرا لددل الظ قددة بددين التظ د

وبددين تاصددر ت ريددة الق درامن ,كقريتددة

الاق يع ,والرابة ,والمطابقة ... ,وقرن ذل بالحديث ن المقاصد الكامتة وراء باب
تصد ددر

وتد دداع البحد ددث بد ار د ددة اال د دداظماك الظ د ددولل الد ددذل يشد ددكك التظ د د
التظ د د  .ا
األ ا ددل ,فظددرا لددل التظد ال ددببل ,ومددا يطرحددا هددذا األ ددلوب مددن قاددايا كاتد

موا تذ ورد ,ودرو الاحوك األ لوبل فل قط التظ  ,واظدد التظو  ,والظ قة
بين األتبار الماظددة والتظو والقرامن الال افصك بين حد البابين.
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يح ددن بت ددا– ب ددادي ذل ب دددء – ن تح دداوك ا دداج ء المف دداهيع المص ددطلحية الا ددل

امها توان البحث؛ ألن احديدها هدو التطدوة الادل امهلدد لتدا ال دبيك ,واتد ى بتدا دن
ال ير فل رن ال تظرع حدودها واتومها ,واتقذتا من ِ
الظ ار.
و هع الظتاصر المصدطلحية الادل ياد لع متهدا تدوان البحدث

والقرامن ,والمقاصد.
ما التظد

فلدع يحدد

دة ,هدل التظد ,

ديبويا  )Adjective, Attributeبحدد مظدين ,ولدع يتصدا

بب دداب مظ ددين م ددن تد دواق الاوابد د  ,فق ددد ك ددان دديبويا ي ددمل ب ددا اابظ ددا ت ددر ه ددو ط ددع

البيان  ,)7وكدان ي دمل التظد

والحداك والامييدة صدفة  ,)2ولظدك هدذا امدد إلدل فهمدا ن

الصفة والحاك والتبر كلها افيد بو المظتل للشدلء ,ولكتهدا اافداو فدل الاظبيدر دن

ذلد د  .لكت ددا يف ددرق بيته ددا م ددن جه ددة اد دوافر قريت ددة المطابق ددة و دددع اوافقه ددا جت ددا مد د

الموصددوع ,وفددل الم ددل الددذل ا ددلكا فددل هددذا اإل بددا  ,وهددذا هددو مددا قالددا بدددالقاهر

الجرج دداتل م ددن بظ ددد .وك ددان يجظ ددك كد د م ددن مص ددطلحل الص ددفة والموص ددوع مد درادفين
لمصطلح التظ  ,)3ويجظك مصطلح الاوكيدد) مرادفدا لمفهدوع الصدفة) ,قداك فدل بيدان
رررر ِن اَنَررررا اَكَررررل ِمنرررر َ َمررررا َو َولَرررردا
مح ددك الاد ددمير تد ددا) مد ددن ا يد ددة الكريمد ددة إِن تر َ

[الكهع " ]33فقد اكون تا) فص وصفة"  .)4فالبصريون "يطلقون مصطلح التظ

ويتظاد ددون بد ددا الصد ددفة اد ددارة ,والموصد ددوع اد ددارة تد ددرى ,وم د درة يطلقد ددون الاوكيد ددد بمظتد ددل

الصددفة"  ,)5ومددا ذل د إال تايجددة مددا يظاق ددون فيهمددا مددن ا درابط ,فلمددا كددان الاوكيددد هددو
المؤكد فل المظتل ي ميا يبويا وصفا كما ي مل الا كيد المحن .)6

 -7الكااب  ,223 7والمصطلح التحول .765
 -2الكااب .727 2

 -3الكااب  ,241 ,231 ,223 ,227 7والمصطلح التحول .765
 -4الكااب  .335 7ومراد بالصفة ههتا الاوكيد.

 -5شرح الكااب  ,771 3المصطلح التحول .765
 -6شرح كااب يبويا متطوط) .771 3
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و ددمل المبد لدرد الاوكيددد تظاددا ,فق داك "وكددذل مددا تظا دا بددالتفو فددل المرفددوق إتمددا
داة لددل قاددبح"  .)7وهددذا مددا يفاددل إليددا القددوك
يجددرل لددل الاوكيددد ,فددُن لددع اا عؤكددد جد ع
تدددهع  .)2ويافددق البص دريون والكوفيددون فددل داللددة هددذا
با درادع هددذ المصددطلحا
المصددطلح حياتددا ,لكددن األك د عدر إط قهددع مصددطلح التظد د فددل حددين ن البصد دريين
يطلقون مصطلح الصفة  )3والوصع  .)4وي مل الك امل ال رع صفة .)5
فمصد ددطلح التظ د د ) مصد ددطلح د دداع بد ددين لمد دداء المدر د دداعين ,ولد دديو تاصد ددا
بالكوفيين ,وليو من عوا الفراء رو المدر ة الكوفية .)6

دطلحل التظ د والصددفة ,فجظددك األوك
وفصددك بظددن التحدداة واللدددويين بددين مصد ع
ع
)1
تاصا بما يكون بالحلية تحو طويك ,وقصير مما هو تلقة اباة فل موصدوفها,
وتص ال اتل بما يكدون بالمشداق تحدو ادارب ,وتدارا ممدا هدو صدفة متاقلدة يدر
اباددة فددل موصددوفها ,فبيتهمددا مددوع وتصددوص .و لددل هددذا يقدداك للبدداري ددبحاتا
)1
فيقدداك موصددوع ومتظددو  .)3قدداك
موصددوع وال يقدداك متظددو  .مددا إذا اطابقددا ا
الظ كرل فل الافريق بين المصطلحين "التظ فيما حكل بو الظ ء -رحمدا اللدا-
لما يادير من الصفا  ,والصفة لما يادير وال يادير ,فالصفة ع مدن التظد ...ولع
 -7المقااب  ,715 4وات ر .27 3
 -2المصطلح التحول .765

 -3كددان دديبويا يطلددق مصددطلح الصددفة) لددل الحدداك .المصددطلح التحددول  .753وكددان الك ددامل يطلددق
مصد ددطلح الصد ددفة لد ددل ال د ددرع .المد ددذكر والمؤتد ددث  ,713وشد ددرح الاص د دريح  ,331 7والمصد ددطلح

التح ددول  763وه ددذا ت ددد الفد دراء مظ ددادك لح ددروع الج ددر .ات ددر مظ دداتل الق ددرن  ,741 7والمص ددطلح
التحول .711 ,711

 -4هم الهوام  .717 5وات ر ا اتداع مصطلح التظ
 -5الاراكيب اإل تادية .71

 -6المدارو التحوية  ,212والمصطلح التحول .766

فل مظاتل الفراء.

 -1الكااب  ,746 ,745 2و ,211 ,731 ,772 7والمذكر والمؤتث .711
 - 1شرح المفصك .41 3
 - 3ال ابق تف ا.

73

ي ادك لل صدحة مدا قالدا مدن ذلد بشدلء ,والدذل تددل ن التظد هدو مدا ي هدر
ويشد دداهر ,ولهد ددذا قد ددالوا هد ددذا تظ د د التليفد ددة ,كم د ددك قد ددولهع األمد ددين,
مد ددن الصد ددفا ا
والم د مون ,والرشدديد ...,ع قددد ااددداتك الصددفة والتظ د فيق د كددك واحددد متهمددا موا د
ا تر لاقارب مظتييهما ,ويجوة ن يقداك الصدفة لددة ,والتظد لددة تدرى ,وال فدرق
بيتهمددا فددل المظتددل ,والدددليك لددل ذلد ن هددك البصدرة مددن التحدداة يقولددون الصددفة,
و هك الكوفة يقولون التظ  ,وال يفرقون بيتهما" .)7
فوااددح م ددن ق ددوك الظ ددكرل ال ددابق ت ددا ح دداوك ن يا د اتوم ددا فاص ددلة ب ددين
المصددطلحين مؤ ددة لددل قا دددة الظمددوع والتصددوص ,ددع رج د يقددر بددالظجة ددن
الفصك بيتهما ,ويظارع بصحة وقوق حدهما موق ا تر ,ولكتتل اقد ن مظيار
األوك يمكن ن يصلح للافريق بيتهما ,فالوصع يمكدن االقاصدار فيدا لدل مدا كدان
اباا ومتاق  ,والتظ للمادير والمشهور.
رع التحاة التظ ب تا "اال دع الدداك لدل بظدن حدواك الدذا " وم لدوا لدذل
بطويك ,وقصير ,و اقك .)2
مقصود باالشاقاق عوادظا و اد وي "  .)3وفدرق بدين
ٌ
و رفا بو حيان ب تا "ااب ٌ
المقصود باالشاقاق والمشاق ,ألن من المشاق ما كان وصفا فدل األصدك دع لبد
الظلعددع ,تحددو الصد لديق) فددل قولتددا بددو
ليددا الظلميددة ,فصددار الاظيددين بددا كمد عدك مددن ع
بكددر الصد لديق ,و ات عويلددد الصد ِدظق ,فتددرا الصد لديق) و الصد ِدظق) -إن كاتدا مشدداقين
ص د  -مددن بدداب التظايددة ليصددبحا فددل بدداب تددر مددن ب دواب الاواب د  ,هددو طددع
البيان) .)4

 -7الفروق فل اللدة  3و.71
 -2شرح المفصك .46 3

 -3اراشاع الارب .7311
 -4ال ابق تف ا.
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و رفددا ال دديوط ول بقولددا "ادداب ٌ مك لمددك لمابو ددا لداللاددا لددل مظتددل فيددا و فددل
ماظلق با"  .)7فترا بقولا مكمك) كك من البددك و طدع الت دق ,وتدرا ببقيدة الحد لد
كك من الاوكيد و طع البيان .)2
و رف ددا الةج دداجل بقول ددا "ا دداب لمتظ ددو ف ددل رفظ ددا وتص ددبا وتفا ددا ,واظريف ددا
واتكير "  .)3وهذا لديو حددا للتظد  ,واتمدا هدو ذكدر ألحوالدا اإل رابيدة ,واطابقدا مظدا
بقريتال الظ مة اإل رابية والاظيين ا امادا لل تاحية شكلية من دون االلافا

إلل

و يفاا ,وفل هذا ار يخ للمتطلق الشكلل فل الت ر إلل م امك التحو.
وقدداك الاهدداتول "وهددو  -ل التظد  -يطلددق تددد التحدداة لددل الوصددع المشدداق
المفظددوك والصددفة المشددبهة  ....و لددل ِق ددع مددن اوابد اال ددع وي ددمل
كا ددع الفا ددك و ا

وصفا وصدفة يادا ,و ا لدرع ب تدا اداب لدل مظتدل فدل مابو دا مطلقدا .فقولتدا اداب ٌ
احارٌاة ن ير الاواب كالحاك .وقولتا يدد وك لدل مظتدل ...إلدل تدر  ,يددك بهيمادا
الاركيبية لدل مظتدل داللدة مطلقدة يدر مقي ص
ددة بتصوصدية مدادة مدن المدواد ,احادراة
ن امر الاواب " .)4
وبددين

الجددويتل -فيمددا تقددك تددا الةركشددل -بددين المقصدددية مددن التظ د
وتلددط ا
مدلولددا اللدددول ,فقدداك "الوصددع  -تددد هددك اللدددة -مظتددا لددل الاتصدديص ,فددُذا
قل د د

رج د د ٌك) شد دداق هد ددذا فد ددل ذكد ددر الرجد دداك ,فد ددُذا قل د د

 -7هم الهوام .717 5
 -2ال ابق تف ا.
 -3الجمك .73

 -4كشاع اصط حا

الفتون .7171

27

طوي د د ٌك) اقااد ددل ذل د د

اتصصيا ,ف اةاك اةيد وصفا فيدةداد الموصدوع اتاصاصدا ,وكلمدا عك ادر الوصدع

قك الموصوع" .)7

دان لو يف د صدة واح د ص
ددة م ددن
فه ددذا يا ددا ل دديو عح دددا وال اظريف ددا للتظد د  ,واتم ددا ه ددو بي د ٌ
و امع ك يرة يؤديها التظ فل الاركيب ,لل تحو ما ترى من بظد.
النعت والقرائن
القرامن جم قريتة ,والقريتة لدة تفدو اإلت دان ,ك تهمدا اقارتدا ,يقداك

دامحاا

قريتاا وقروتاا ,وقروتا ,ل تف ا ,وفل هذا ما يفصح ن شدة الا ةع ,وهذا حدد
مظتيين صليين يدك ليهما جذر هذ المادة اللدوية.

)2

والقريتددة فددل االصددط ح هددل الدددليك الحددالل و المقددالل الددذل ي د ةع الر ددالة

اللدوية ,ويد وك لل مقاصدها.

مقص دد ,والمقصددد والقصددد
و مددا المقاصددد فهددل – مددن التاحيددة اللدويددة – جم د
ع
مصدددران األوك متهمددا ميمددل وال دداتل مصدددر ددل ويدراد بهمددا إايددان الشددلء و مدا,
ايقدداك قصددداا قصدددا ومقصدددا ,ومتددا قيددك قصد عدد ال ددهع ,إذا صددابا فقالددا ,وك تددا
)4
قيك ذل ألتا لع ِ
يحد تا  ,)3ومتا قوك األ شل
ألم الها من ت وة الحدل قاتصا

و قصدااا همل وقد كان قبدلها

 -7البحر المحيط .374 3

 -2األص ددك اللد ددول ال دداتل ال ددذل ا دددك لي ددا ,ه ددو القعددرن للش دداة و ي ددر  ,وه ددو ت دداا ق ددول .مق دداييو اللد ددة
قرن)16 5و.11
 -3مقاييو اللدة قصد) .35 5
 -4البي

فل ديوان األ شل  ,713ومقاييو اللدة .35 5
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وهددو الدايددة الاددل ارشددح ددن الاركيددب اللدددول و الر ددالة اللدويددة .فددُذا حاولتددا

ا دداتطاق وك كادداب اددع بددين دفايددا صددوك التحددو الظربددل وجدددتا ن المقصدددية و
القصدية إحدى القوا د المتهجية الال صلها يبويا واهاع بها ,و وجدب ن ي ار يهدا
ماكلع اللدة لدى احليلا البتل الاركيبية الال مظها و تقل

إليدا ,ففدل بداب الفا دك

فظبدالل دا
بداللددا ةيدددا ,ا
درب ا
الددذل ياظدددا فظلددا إلددل مفظولددا قدداك وذل د قول د اد ع
اراف ههتا كما اراف فل ذهب) ,وشدل با ذهب) ,واتاصب ةيد)؛ ألتا مفظوك
اظددى إليددا فظددك الفا ددك .فدُن قدددم

المفظددوك و تددر الفا دك جددرى اللفد كمددا جددرى
با مدؤت ار مدا رد

بداللا ,ألت إتما رد
فل األوك ,وذل قول
ارب ةيدا ا
ع
مقددما ,ولدع ادرد ن اشددك الفظدك بد وك متددا وان كدان مدؤت ار فدل اللفد  .فمدن دع كددان
ح ود اللف

بدا

ن يكون فيا مقدما ,وهو ربل جيد ك ير ,ك تهع إتما يق لدمون الدذل بياتدا

ه وع لهع وهع با

تل ,وان كاتا جميظا يهماتهع ويظتياتهع)) .)7

فددالاديير الحاصددك فددل ارايددب الظتاصددر اللدويددة فددل الاركيددب اللدددول لددع يكددن
اديي د ار ب يددا ال

يحققان لا إب

لق ددد كاتد د

قددة لددا بدددواتك ماكلم دل اللدددة ,ولكددن يقددع وراء اهامدداع و تايددة

ا للمالقل وا ي ار فيا.

القريتد دة المقص دددية ماكد د اتوي ددا ال

ا دديا ف ددل الفص ددك ب ددين الكد د ع

اإلتشامل والكد ع التبدرل .ولظدك األصدولل إبدراهيع الشديراةل
ارا د ى جظددك القريتددة المقصدددية قريتددة

 416ه د) وك مدن

ا ددية فددل امييددة التبددرل مددن اإلتش دامل مددن

الكد د د د د د د د د د د د ع ,ف د د د د د د د د د د ددذهب ف د د د د د د د د د د ددل كااب د د د د د د د د د د ددا ش د د د د د د د د د د ددرح اللمد د د د د د د د د د د د )) إل د د د د د د د د د د ددل ن
الك ع يصبح تبريدا إذا اديع إلدل داللدة اللفد قصدد المداكلع ن يتبدر بدا  .)2فهدو
لدع يقاصددر لددل الداللددة اللف يددة ارمد اة بددين دداهريال التبريددة واإلتشددامية ,فددُذا اافقد
 -7الكااب  ,34 /7وات ر  11 /7و .17
 -2شرح اللم .516 /2
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الداللددة اللف يددة وارادة المدداكلع فددل جظددك هددذا الك د ع تب د ار احقددق لددا ذل د  ,واذا راد
كو ذل احقق لا ياا .وهذا وااح فل الجمدك التبريدة فدل األصدك ,دع ااحدوك
إلل إتشامية إذا قا ِ
صد بها الد اء.
ولكن الشيراةل لع يكن هو المافرد فل هدذا القدوك ,فقدد قداك بدا كدك مدن يظقدوب
المدربل ومحمد بن رفة الد وقل و يرهما ,والفارق بيتا وبيتهما تا افرد فل جظك
هذ القريتة قريتة

ا ية ,فل حين تهما جظ ها اتوية " .)7والجديد تد تا يذكر
ا ديا ياكفدك وحدد بدالحكع لدل تبريدة الجملدة و

القصدية بوصفها مظيدا ار امييةيدا
إتشامياها" .)2

والحقيقددة تهددع جميظددا م ددبوقون إلددل ذل د بد د
ال ابق الذل تقلتا

دديبويا)) كمددا ريتددا فددل الددتص

تا ,وان لع يكن مبيتا تها اإلباتدة الادل وقفتدا ليهدا فيمدا بظدد.

بك إن يبويا ااع إلل هذ القريتة قريتة المقاع و ال ياق الحالل فل بيك ابين
المقاصددد الاددل يادياهددا المدداكلع ,فقدداك

وقددد اقددوك كددان ةيد ٌدد الطوي د اك متطلقددا ,إذا

يد ع صبيا,
يد ع حليما؟ ,و رج كان ة ٌ
فيها كان ة ٌ

او الةيدين ,واقوك
تف الاب ع
اجظلها لةيد ,ألتا إتما يتبدل ن ا لا ن تبر عمدن هدو مظدروع تدد كمدا حد ادا
ن تبر من هو مظروع تد  ,فالمظروع مبدوء با)).
لل قوك دل بن ةيد

و لق يبويا فل بيك اوايح ذل
اح مدولدق ع بكدور
رو ٌ

ت

 -7ات ر الاداولية تد الظلماء الظرب .11
 -2المرج ال ابق 11و.13
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ألل ذا اصيدر؟
فدات ر ل

فقدداك

وقددد يجددوة ن يكددون ت د ) لددل قولددا ت د

الهال د  ,كمددا يقدداك إذا

ان لشلء قاك التاو تد  .وال يكدون لدل ن اادمر هدذا ,ألتد ال اشدير
ذكر إت ٌ
للمتاطب إلل تف ا وال احااا إلل ذل  ,واتما اشدير لدا إلدل يدر  .ال ادرى تد لدو
شر إلل شتصا فقل
يحقق التظ

هذا ت

لع ي اقع؟)) .)7

مقاصد ك يرة ,متها

 -7التخصيص

()2

ويكون ذل باحلية الموصوع بحداك اتداص بدا دون مدا

اي عشد ِ
داركا مددن اال ددمية فيددةوك االشددا ار
للموصوع مظروفة للمالقل .ومن هتا امات التظ
)3

بيتهمددا ,ددن طريددق اإلايددان بحدداك اباددة
بالجملة اإلتشامية ألن هذا التوق

يتاص بحاك اباة للمتظو ؛ ألتها ير ماحققة ص  ,فكيع يتظ
من الجمك ال
و
ب مر ير ماحقق؟ ,كما تها ال ايت عبر بها وال اق ص

للظلة ذااها .)4

 -2التعمرري والمقصددد مددن ذل د اإلحاطددة بالموصددوع مددن جهددة ودف د اددو وهع

مقصدددية جددتو المتظددو مددن جهددة اتيددة ,و اددوهع مقصدددية الداللددة المجاةيددة فددل
ط َو َ َررائِ ار
الاركيددب مددن جهددة ال ددة .ففدل قولددا اظددالل َ و َمررا ِمررن َداب ر ا فِرري اَ َ ْر ِ
ير بِ َجنَا َحيْر ِِ إِ ا ُ َمر أ ا َ ْماَرالُ ُ  [ دورة األتظداع  ]31فلدو اقااصدر لدل لفد طعيدر)
يَ ِ ُ

لما اتالد

داللدةا الاركيدب ,ولكدن بقدل احامداالن تدران فدل ا يدة ,همدا احامداك ن

يكددون المقصددود تو ددا مظيتددا مددن الطيددر و جت ددا تاصددا متهددا ,و ن اي در عاد بددالطيران
الصفة يطير) اتدف االحامداالن,
الطيران المجاةل ,بمظتل التفة فلما
جلء بجملة ل
ع
و ن المقصد ددد مد ددن لف د د

الطيد ددر) لد دديو جت د ددا و تو د ددا متد ددا ,فظد ددع كد ددك مد ددا يطيد ددر

 -7الكااب  741 /7و .747

 -2يراد بالاتصيص إتراا اال ع من توق إلل توق تص متا.
ص
رجك وفرو) ,واالشا ار الظارن فل المظارع.
 -3المراد باالشا ار  ,االشا ار فل الجتو تحو
 -4شرح المفصك .53 3
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بجتاحيا  .)7وفل كد االحامدالين ت در .ففدل ةيدادة مدن) فدل قولدا :مدن طدامر) مدا
يواددح الددتص لددل مددوع الجددتو ,و مددا االحامدداك ال دداتل فياددظفا ن األصددك هددل
الداللة الحقيقية ,وال ياحدوك إلدل المجاةيدة إال بقريتدة ,ومدا مدن قريتدة هتدا ادوحل بد ن

الطير و الطيران مجاةل ,ويؤكد حقيقياا طفا لل دابة).

ُ
يرزق اللُِ عبا َده الصالحين وال الحين  .)2فقد قصد من
 -3ومن ذل كولنا:
التظ اظميع رةق اللا  -دبحاتا واظدالل -لظبداد ِمدن دون ن يكدون الدرةق تاصدا
ب ص
تاو دون ترين.
 -4اإليضاح والبيان :فالتظ

ن يكون التظ
ليا .والتظ

اامة للمتظو وةيادة بيان لا ,ومدن هتدا اماتد

ايق داللة من المتظو  ,ألتا ةيدادة والةيدادة ال اكدون دون المةيدد

تبر فل الحقيقة؛ لذا وجدب ن يكدون التظد

دع مدن المتظدو قيا دا

المتبر تا .ولكن من الممكن ن
لل التبر الذل يجب ن يكون و داللة من
ع
يكون مطابقا للمتظو  ,وذل إذا كات الصفة اوكيدية.
إن من ير المقبوك فل الاركيب الظربدل ن يكدون الحقدك الدداللل للتظد

ك در

اتصيصددا ومددن ددع ادديق داللددة .فددُن كددان الموصددوع تكدرة ,والتكدرة اظتددل الشددياق
والظموع ,امات ن اايق داللاا فتتظاا بما هو ايق داللة كالمظرفة مد  ,فيماتد

ن تق ددوك م ددرر ا برج ددك ه ددذا ,ألن ه ددذا) ت ددص دالل ددة م ددن الرج ددك) فه ددو ا ددمير
اإلش ددارة ,وه ددو مظ دددود ف ددل المظ ددارع ,فد د يج ددوة الاح ددوك م ددن م د ِ
دوع الدالل ددة إل ددل
تصوص ددها ,ولك ددن يص ددح الظك ددو ,فيص ددح االتاق دداك م ددن تصوص ددية الدالل ددة إل ددل
بشر .)3
مومياها ,فتقوك ة ٌ
يد القامع ,وتقوك اإلت ا
ان ٌ

 -7من تحو المباتل إلل تحو المظاتل .516
 -2مظجع المصطلحا

التحوية والصرفية .226

 -3شرح المفصك .51 3
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 -5اإلبها  :تحو قولتا اصدق ا بصدقة قليلة و ك يرة ,تاف ص وابها ,و شام ص
احا ابها  .)7وههتدا تقدع لدل ادداتك بدين دلوبل التظد الحقيقدل والتظد ال دببل,
وهو ما تفصلا فل فقرة قادمة.
 -6التو يررد  )2ويدراد بددا اوكيد ادد حقيقددة المتظددو وا هارهددا .ومتددا قولددا اظددالل
ي َحي ر أ تَعْررعَ [ ط ددا  .]21 21ففددل التظ د بجملددة ا ددظل) إ اةلددة اددوهع
فَ رذ ِ َذا ِ ر َ
وجدود ل فدرق بددين الحيدة الادل اتقلبد

إليهدا صددا مو دل وبدين الحيددة الحقيقيدة فددل

القدرة لل الحركة وال ظل ,فهل حية حقيقية ولي د
حاك حيا

حيدة اتيليدة ماوهمدة كمدا هدل

حرة فر ون.

 -1توعيع الد ل  :وذل بُاافة داللة جديدة إلل المتظو  ,ومن ذل قولتا

مرحبددا بشددا صر يكاددب الروايددة .فالموصددوع ياصددع بالشددا رية ,ولكددن جملددة يكاددب)
ادداف

إلددل الداللددة لددل شددا رياا داللددة تددرى هددل كاابددة الروايددة .وهددذ الةيددادة

محصددلة مددن التظ د

المفددرد وكددذل

الم رحل.

دب الشددا عر
تددد اظدددد  ,تحددو قولتددا قابل د ا الكااد ع

 -1التتمرري  :ويدراد بددا ا دداد ار تقددص الداللددة فددل المتظددو  ,ال دديما إذا كددان

جددةءا ا دديا مددن جملددة ,مرابطددا اراباطددا شددديدا ب حددد تاصددرها ,فجملددة اجهلددون)
من قولا اظالل بَ ْل اَنت ُ ْ كَ ْو أ تَجْ َهلُرونَ [ التمدك  ]55دد تقدص الداللدة المتظقددة

من الم عتد والم عتد إليا ,فالاركيب صحيح تحويا ,ولكتا ليو كدذل دالليدا ,فجداء
جملددة التظ د ) لا ددد هددذا الددتقص .ولكددن إذا رو ي د المقصدددية فالاركيددب صددحيح

دالليا وتحويا بالصفة ومن دوتها.
 -7مظجع المصطلحا

التحوية والصرفية .226

 -2من تحو المباتل إلل تحو المظاتل  ,516ومظجع المصطلحا
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التحوية والصرفية .226

شاعر
 -3المدح والتعظي  :نحو كولنا :المتنبي
أ

ي ُّ
ُشق لرِ ببرار فجملدة ال

لاا ددفل ل ددل الماتب ددل تو ددا م ددن الاظ دديع واال اد دراع بظل ددو القيم ددة

يش ددق) ج دداء
ِ
الشظرية بين قراتا من الشظراء .ويةداد م اوى المدح والاظ يع باشا ار قرامن حالية
م الالف بالاركيب ,كبظن الاظبيد ار اإلشدارية باليدد و بديرهدا .ويتددرا احد

هدذا

المقصد صفا اللا -اظالل -كالظليع ,والقدير ,إذ ال ايقصد بها فصلا ن مشداركة
اللا فل الصفة -اظالل اللا ن ذل  -لكن المراد بذل اظ يما وال تاء ليا .)7
دوذ

()2
دان ال ي دا ه اك مظروفدا .وقولتدا
 -01الذ والتحقير  :تحو قولتا ة ٌ
يد إت ٌ
باللددا مددن الشدديطان الددرجيع .ويتقلددب مظتددل المدددح إلددل ص
ذع واحقيددر  -ولددو كددان فددل

بتياددا ال ددطحية داال لددل الاظ دديع -وذل د إذا اقارتد

بالقريتددة المقاليددة قريتددة حاليددة

درع الله ددو .فح دداك ب ددل تد دواو اظك ددو
يا ددا ,كد د ن تق ددوك ب ددو تد دواو ش ددا ٌر ال يظ د ا
ماددموتا مددداي ار لمددا ادددك ليددا البتيددة ال ددطحية الاددل اااددمن الحددديث ددن شددا رية
بل تواو ,ع جاء

رع بها بو تواو.
ومتا قوك الراجة

الجملة لاقلب المدح إلل ذع لاتاقاها م القريتة الحاليدة الادل
)3

م ع وا كظاد عإرعع إذ
اد لمروا
ص
ص
ااية ال
بصرصر
اتكر
ا

 -7شرح المفصك .41 3
 -2ات ر الحلك .711

 -3الرجة فل اإلاباق .45
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فد ااية) و ال اتكر) تظاان يؤديان مظتل الاظ يع ألمر الريح الال هلك

ادا.

 -11التررر ُّح وا عررتع ا  :وذل د كقولت دا إتددل بد ادد الفقيددر ,وقولتددا اصدددق
لددل ياد ص
طظددع األكددك .فجملددة ال يظددرع طظددع األكددك) ريددد متهددا ا ددادرار
درع ع
ديع ال يظد ا
الرحمة والظطع لل الفقير ,وا ارة الشفقة فل تفو المالقل.
 -12التو يد :ويراد با " ن مظتل الصفة ا افيد مما فل الموصوع فصار ذكر
فل الصدفة كدالاكرار ,إذ لديو فيدا ةيدادة مظتدل"  ,)7فهدو لدل التد ع مدن قولتدا رجد ٌك
ريع ,إذ ال ارع لع يفهع من قولتا رجك ,ومن ذل قوك الشا ر

.............
فالمتظو

ِ
الدابر
مو

)2

ِ
مو) مقطوق بداللاا لل المال ,فجاء التظ

الددابر) لةيدادة اوكيدد

الدالل ددة ل ددل الما ددل ,ول دديو لمجد درد وص ددع الكد د ع .وم ددن ذلد د ق ددولهع ليلد دةٌ ل ددي اء,
دجد جددام ٌ .ومتددا قولتددا لددل ددبيك اإلابدداق ري د ا رج د تفيفددا ذفيفددا  .)3والددذفيع
وم د ٌ
والتفيددع بمظتددل واحددد ,وهددو التفددة .فالصددفة األولددل متصصددة ,والصددفة ال اتيددة مؤكدددة

لألولل.
 1النعت وكرين التقعي :

 -7شرح المفصك .41 3

لصددتر بددن مددرو بددن الشد ِدريد ال و دلع ِمل ,وهددو فددل الل ددان دبددر ,تددل) ,ومظجددع مددا ا دداظجع
 -2البي د
ع
 ,414 7واف ير الطبرل  ,231 4واماما
واعد عرك ا امدرةع ِم عك عم ِ
و الدابِد د ِر
ومدو عحدا
ولدقد قعاعلاا اك اع اتداء ع
 - 3ات ر اإلاباق .45
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لدددى احديددد التحدداة الظددرب األق دداع الاددل يا د لع متهددا الاركيددب الظربددل جظلددو
اق دديما يددا هددو اال ددع ,والفظددك ,والحددرع .وقددد ددد بظاددهع هددذ الق ددمة ق ددمة
قليددة ماد رة بددالتحو اليوتدداتل وال ايتددل ,واظدددد راء المحددد ين فددل ذلد مددن قابددك
لهذا الرل ورافن لا ,واجاهد بظاهع فل إاافة ق اع ترى ,كالامير وال رع,
ك د ددُبراهيع ت د دديو ,و ت د دديو فريح د ددة ,ومحم د ددود ال د ددظران ,وام د دداع ح د ددان ,ومص د ددطفل
ال اقل .)7
لقد ااع د .اماع ح دان ق داما ربظدة إلدل الاق ديع ال دل الماظدارع ليدا,
متطلقا من د ار ة صرفية اركيبية وا ظة ,فجظك الاق يع با يا يا لع من
اال ددع ,والفظددك ,والحددرع ,والاددمير ,والصددفة ,والاوكيددد ,وال ددرع ,والتالفددة.
والق ع األتير بقا إليا تحول من القرن ال ادو الهجرل هو حمدد ابدن صدابر ,)2
فكان اق يع اماع ح ان م اح تا لدى ك ير من الباح ين .)3
وق دع اال ددع مظجميددا ق ددمة تاميددة إلددل ا ددع ذا وا ددع مظتددل ,ولكددن الكفددول
جظلها ق مة تما ية ا ع ذا  ,وا ع مظتل ,وا ع جتو ,وا ع توق ,وا دع مشداق,
كالتددالق ,والظ دديع  .)4وق ددما با ابددار مظتددا إلددل جةمددل حقيقددل ,تحددو ةيددد) ,وكلددل
مادواط  ,تحددو اإلت ددان) ,وكلددل مشددك  ,تحددو الوجددود) ,ومشددار  ,تحددو الظددين),
ومتقوك مارو  ,تحو الص ة) ,وحقيقل مجاةل ,تحو األ د) .)5

 -7ات ر افصيك ذل فل القرامن المظتوية فل التحو الظربل ,ر دالة دكادو ار مرقوتدة با لدة الكاابدة ,ص
 271وما بظدها.

 -2بدية الو اة  ,377 7واراشاع الارب .731 3
 -3ادواء لددل الد ار ددا

اللدويددة الحدي ددة  ,217وت ريددة اللدددة والجمدداك فددل التقددد الظربددل ,33 -64

والقرامن المظتوية فل التحو الظربل .271

 - 4الكليا

.721 – 727 7

 -5ال ابق تف ا .723 – 722 7
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ويفاددرق اال ددع افا ارقددا اامددا ددن بقيددة األق دداع ال ددبا ية" ,فاال ددع المظددين م ددما

هد ددو المظد ددين ,وا د ددع الحد دددث م د ددما هد ددو الحد دددث ,وا د ددع الجد ددتو م د ددما الجد ددتو,
مكاتدا و لادا ,واال دع المدبهع يدد وك لدل م دمل
والميميا ا م ماها ةمان الحدث و ا
يد ددر مظد ددين ,فد ددل حد ددين ال اد ددد وك الصد ددفا

واألفظد دداك وال الاد ددمامر وال التوالد ددع وال

لددل م ددمل  ...ومددن هتددا ف د يشددابا اال د عدع واحددد متهددا مددن
ال ددروع وال األدوا
جهددة المظتددل الددذل اددد وك ليددا الا ددمية  ...وقددد يطلددق اال ددع  -تدددهع -ويدراد بددا مددا
يقابك الصفة وما يقابك ال رع" .)7

وب ددين اال ددع والص ددفة ف ددرق ,فاال ددع ب دديط والص ددفة مركبد دة ,وم ددن ددع يفا ددرق
الموصددوع اال ددع) ددن الصددفة فددل " ن الموصددوع مددا دك لددل شددلء يمكددن ن
يوصددع ,ولددا ق ددمان ذا

ومظتددل ,فالددذا

لل مظتل ذهتل تالص ,م ك

داك لددل مح ددوو وا ددع المظتددل داك

لع ,وفهع ,وشجا ة ,وفاك".

والصددفة اددد وك لددل شدديمين الددذا  ,والداللددة لددل مظتددل مددا احملددا هددذ الددذا ,
لكددن ال ادددك لددل شددمولها الددذا

كلهددا ,ل ن الصددفة احمددك قطبددين همددا الددذا

والمظتل  ,)2وهدذا هدو األمدر الدداف إلدل جظدك الصدفة المركبدة اركيدب داللدة الصديدة
و البتية اإلفرادية ال الاركيب التحول ,بت ع اال ع الذل يا ع بالب اطة.
وقدد اادداتك الصدفا

واأل دماء فاتقدك هددذ إلدل الد وبدالظكو .فقولتدا

ددود)

يددددو ا ددما -وان كددان وصددفا فددل األصددك -يدراد بددا الحيددة) ,وم لددا األد عهددع) الددذل
يراد با القعيد .وفل مقابك ذل يددو اال دع صدفة كمدا فدل قولتدا مدرر ا بت دوصة ربد ص ,

فكلمة رب ) هل -فل األصك -ا دع لدل مرابدة مدن م ارادب الظددد ,و ا دع للظددد,
 -7الكليا

 ,727 7والقرامن المظتوية فل التحو الظربل .222

 -2القرامن المظتوية فل التحو الظربل .223
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ولكتددا فددل ددياق الاركيددب ال ددابق ذكددر دددا عوصددفا للت ددوة ,وم لددا رتدب) فهددو ا ددع
تب ,إذا ريدد
يدك لل هذا التوق من الحيواتا  ,لكتا فل ياق قولتا ري ا رج ر ع
وصفا بالذلة والمهاتة .والظامة ك ي ار ما ا اظمك هذ الصيدة فل ياق الاظبير دن

واددا ة الماحد لدث وت

دداا  .)7وقددد جدداء الوصددع بالظدددد فددل قولددا 

كُبك ممة"  .)2ومتا قوك الشا ر
لمن اكت

"إتمددا التدداو

)3

ورقليد
ا

قامة
فل اجدب مداتين ع

باب ال مداء ب ا لِع
ع ع
قامع) ال يتب

ن ذا

الحددث وال

وبين الصفة وا ع المظتل فرق الث ,فلف
ن حركادا ,ولكتدا امتبد دن ذا ص موصدوفة بحددث ي دمل القيداع) ,ل بمدا ا قيدا

فددل األصددك االشدداقاقل .ويدددك ا ددع المظتددل القيدداع) لددل تفددو الحدددث الم ددمل بددا,
ددن حركددة الم ددمل .وهددذا مددا يجظددك الصددفة ق ددما م دداق

ددن ا ددع

والفظ د اك ايتب د
المظتل والفظك ,فهو حقيقة ال ة بين اال ع والفظدك ,فلدا تاصدة اإل دتاد إليهدا ,وهدل
تاصددة مددن ت دواص األ ددماء ,ولددا تاصددة إ ددتاد إلددل الفا ددك ,وهددل مددن ت دواص
الفظك ,فالصدفا

اقد مدن جهدة الداللدة فدل موقد و دط بدين اال دع والفظدك كمدا يدرى

جددون ليددوتة  .)4فالفظددك يااددمن الداللددة لددل الحدددث الددةمن اإل ددتاد ,والصددفة
ااامن الحدث

اإل تاد.

 -7ات ر القرامن المظتوية فل التحو الظربل .224

 -2صحيح م دلع  ,416 46وصدحيح ابدن حبدان  ,46 74والحدديث بامامدا "إتمدا التداو كُبدك ممدة ال
يجد الرجك فيها راحلة".

 -3البيد د

لأل ش ددل ,وه ددو ف ددل ديوات ددا  ,723وش ددرح المفص ددك  ,73 2والل ددان رق ددا ,م ددن) ,والبح ددر

المحيط .216 5
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فالصفا افارق بقية ق اع الك ع فل " تهدا اددك لدل الموصدوع بالحددث إمدا
لددل ددبيك االتقطدداق والاج د ودد ,و الدددواع وال بددو  ,و المبالدددة والافادديك ,واتالددع
ن اال ع الذل يدك لل مطلق م مل" .)7
ولدددى ا دداقراء الشددروط الاددل واددظها التحدداة ألق دداع الكد ع الاددل يمكددن الوصددع

بهددا ,تجددد تهددع تص دوا لددل ن التظ د

يكددون بالمشدداقا

فددل المقدداع األوك ,ددع بمددا فددل

حكمه ددا ف ددل المق دداع ال دداتل .وق ددد تك ددر اب ددن الحاج ددب واابظ ددا عمه دددل المتةوم ددل م ددن
المحدد ين اشداراط االشداقاق فدل التظد لمجيمدا فدل المصددر ,فد حاجدة إلدل الدل لدو فددل

الاقدير با ويك الجامد بالمشاق ما داع يؤدل الو يفة التظاية فل الك ع ,وهما يظتيان -

ب د ش د  -بالمشدداقا
ويتدرا اح

الصددفا  ,ويظتيددان بمددا فددل حكمهددا اال ددع الددذل يددؤوك بمشدداق.

اال ع الذل يصح التظ

با ا ع المظتل المصدر) ,وال روع ,ويااع

إلددل ذلد الجمددك و شددبا الجمددك ,وهمددا تو ددان مددن القدرامن يتدددرجان احد

كبددرى هددل الت ددبة) الاددل هددل "قيددد دداع لددل

قريتددة مظتويددة

قددة اإل ددتاد و مددا وق د فددل تطاقهددا

توان الت دبة وااتدذ قدرامن فدل الاحليدك واإل دراب

ياا  ...والمظاتل الال ادتك اح
وفل فهع التص بصورصة امة هل ما ت ميا حروع الجر" .)2

والوصددع بالمصدددر عموا د ت د ع ,فقددد قصددر التحدداة لددل ال ددماق .قدداك ابددن

وصفوا بالمصدر تحو قول رجك د ٌك و ل ٌدع"  .)3و لدل هدذا
ال راا "وا لع تهع ربما ع
)4
حمك قوك بل ظيد المؤلدب؛ إذ قاك "وقدد يوصدع الرجدك والمدرة بلفد المصددر" .
اي ع
ولكن ذل اجظل لا شروط تفرشها تد حدي تا ن قريتة المطابقة فل التظ .)5
 -7القرامن المظتوية فل التحو الظربل  ,224وات در اللددة الظربيدة مبتاهدا ومظتاهدا  ,33 – 31وت ريدة
اللدة والجماك .12

 -2اللدة الظربية مبتاها ومظتاها .217
 -3األصوك .37 2

 -4دقامق الاصريع .11

 -5األصوك  ,37 2ودقامق الاصريع .11
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والددل هددذا ذهددب ابددن يظددي
فقدداك "و يددر مطددرد التظ د

 ,)7واللددورقل  ,)2وقصددر ابددن مالد

لددل ال ددماق فقددط

بالمصدددر والظدددد" ,والددل هددذا ذهددب الراددل ,و بددو حيددان

األتدل ل  ,)3والمرادل ,وابن قيدك ,وتالدد األةهدرل ,وهدو لدل ا ويدك مصددر ماداع
فيكون تظاا بمجاة الحذع.
وتصد د
وال

لجت ددة القد د ار ار ف ددل مجمد د اللد ددة الظربي ددة الق دداهرل ف ددل جل دداها ال ددابظة

ين لل قيا ية التظ

بالمصدر واشارط

لذل إفدراد  ,و

يادا ,و ال يبدد بمديع

ةامدة .)4
إن التظ

بالمصدر يحقق مقصدين للمر ك

 -باي صناعي

ويراد بها األاتو بشبا المصدر للصفة الال وقظاا موقظها.
ا

ب -بايرر مقصرردي

هددل المبالدددة )5؛ ذل د

تددا إذا وصددع بالمصدددر صددار

المتظ ددو ك ت ددا متل ددوق حقيق ددة م ددن ذلد د الفظ ددك ال ددذل يش ددير إلي ددا المص دددر ,وذلد د
ال ايدداد إيددا واظاطيددا بك درة حاددل دددا ك تددا تفددو المصدددر .فددُذا قيددك هددذا رج د ٌك

ددك لك درة حصدولا متدا وصددور تدا ,فكد تهع جظلدو
الظ ع
د ٌك ,جظدك الموصدوع هدو ع
تفددو الظدددك .واذا قيددك هددذا رجد ٌك عب ِطد ٌدر كددان قددوى فددل اإل دراب ددن المقصددد؛ ألتددا
 -7شرح المفصك .51 3

 -2المباحث الكاملية .233 7

 -3الا ددهيك  ,761وشددرح الكافيددة  ,235 7واراشدداع الاددرب  ,513واوادديح المقاص ددد ,744 3
وشرح ابن قيك  ,477 2وشرح الاصريح .773 2

 -4الق ار ار التحوية والاصريفية لمجم اللدة الظربية بالقاهرة  244وما بظدها.
 -5حاشية الصبان لدل األشدموتل  ,717 3واللددة والتحدو  .715قداك األشدموتل "وكدان حقدا -يظتدل
المصدر -ال يتظ

با لجمود  ,ولكتهع فظلوا ذل قصدا للمبالدة ,و او ظا بحذع المااع".
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لدل فدل الاظبيدر دن

دع يكدون
وصع محن بدير و
اجوة ,فدُذا قيدك هدذا رجد ٌك عد عت ٌ
المقصددد ف د "ك تددا متلددوق مددن ذلد الفظددك ,وهددذا المظتددل ال يمكددن وجددود مد الصددفة
الصريحة" .)7
إن اقديما للتظ بالمشاق لل يدر إتمدا هدو مدن بداب إ طامدا ولدل الم ارادب
فل القوة؛ ألتدا األك در ورودا فدل كد ع الظدرب مدن جهدة؛ وألتدا يدؤدل مقصددية إ اةلدة
االشا ار و إةالة الظموع من جهة اتية .فل حين ن الوصع بالمصدر يقصد متدا
المطابقة بين التظ والمتظدو حادل يدددو المتظدو ك تدا التظد  ,وهدذا ال يكدون إال
إذا قصدوا إلل مظتدل الكمداك؛ إلدراكهدع ن التظد تاصدة مدن تصدامص المتظدو ,
فبدين التظد ومتظوادا ارابداط؛ ولدذا متظدوا طفدا لدل متظوادا ألتهدع يمتظدون طدع
الشلء لل تف ا.
ما ا ع الذا فقد اظع يبويا التظ بدا ,والظلدة فدل ذلد ن الوصدع إتمدا
يكون بالجواهر  )Substance )2ل بالحقامق ال بالظوارن؛ لذا ال بدد مدن ا ويلدا
بمشدداق حاددل يمكددن التظد بددا .ل ال بددد مددن االلافددا إلددل داللاددا ال إلددل شتصددا,
فقولتدا هدذا رجد ٌك ٌدد يماتد ن يكددون دد) تظاددا ل د رجدك) إال بشددلء مدن الالطددع
فل االلافا إلل ما وراء لف ة د) من داللة لل الشجا ة  .ولتا فيها وجا تر
وهو جظلا من باب مجاة الحذع ل حذع الماداع واقامدة الماداع إليدا مقامدا,
والاقدير هذا رج ٌك م ك صد.
ويدددتك اح د قريتددة الاق دديع تظ د الاددمير الشتصددل ,واددمير اإلشددارة ,فقددد
ررو ْال َحر ُّ
رردكا
صر ِ
ررق ُم َ
صددرح دديبويا ب د ن الاددمير ال يوصددع .ففددل قولددا اظددالل ُ ر َ
[ف دداطر  ]37ال يك ددون الح ددق) تظا ددا ل د د هو)؛ ألن ه ددو) ا ددع ما ددمر ال يوص ددع

 -7التصامص  ,253 3و .261وات ر شرح المفصك .51 3
 -2شرح المفصك .43 3
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بالم هر بدا ال ادتاما بما فيدا مدن اظريدع دن التظد  ,)7وألتدا ال يادمر إال بظدد
اظ ودد ذكر وواوح المقصود با تد المتاطب ,ألن ذل كلا يقوع مقاع الذكر .)2
فقد جاة الك امل -وحد  -تظ امير الشدتص لاحقيدق مقاصدد دة هدل
ص
مفن إلل ن يؤدل الاشابا فل الو يفة التحوية
المدح ,والذع ,والارحع ,وهذا األمر
إلل الاشابا فدل الشدروط الصدرفية ممدا يجيدة مجدلء طدع البيدان مدن الادمير ,)3
وهذا ما تتاقشا فل فقرة قادمة.
مددا اددمير اإلشددارة فقددد ايتظ د لمددا فيددا مددن اإلبهدداع ,ويوصددع بددا ألتددا يددؤوك
بمشدداق بح ددب اددمير اإلشددارة ,فهددذا بمظتددل الحااددر و الشدداهد) ,وذا بمظتددل
القريددب ,وذل د بمظتددل البظيددد و الماتحددل  ,)4ولكتددا لمددا كددان مظدددودا فددل المظددارع
امات ن يكون تظاا بدير مظرع باأللع وال ع  ,)5و ما مجلء امير اإلشدارة تظادا
فهددو ممات د تددد مددن يظدوتددا ددرع مددن ا ددع الظلددع ,وهددع يجظلوتددا لددل البدليددة و
طع البيان  ,)6وهذا ياا ما تحرر فل فقرة قادمة ياا.
ل رجد صدك ,وهددل هتددا مؤولددة بمشدداق
واد ال ل) تظاددا كد ن اقددوك مددرر ا برجد صدك ل
لددل اق دددير كام ددك) ,ويقص ددد بهددا الم دددح و ال ددذع ,لك ددن لددل ل ددل متةل ددة فيهم ددا.
فمظتددل الجملددة الماقدمددة ن الرجددك بلد الدايددة  )1والمتاهددل فددل صددفا الرجدداك ,فكددك

 -7الكااب .11 – 11 2
 -2شرح المفصك .56 3

 -3دور البتية الصرفية  ,715حاشية .3
 -4شرح المفصك .51 3

 -5التحو الوافل .444 3
 -6شرح المفصك .51 3
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رجولددة يرهددا اددتحط تهددا درجددا ك ي درة .ولهددذا ال ددبب ددمي
الكمالية ,ألتها اؤدل و يفة كامك) ومظتا .

ل) هددذ

يددا)

)7

مددة
وا دع الظلددع ال يمكددن ن يد ال تظادا لظدددع االشدداقاق فيددا؛ ذلد تددا واد
لددل الم ددمل فلدديو لددا مشددار  ,ولددع ي ددع بددا لمظتددل ا دداحق بددا ذل د اال ددع دون
)2
الب ملة ب ع اللا الرحمن الدرحيع) ذهدب قدوع إلدل ن الدرحمن) تظد ,
ير  .ففل ع
ورى ترون تا بدك مدن لفد الج لدة اللدا) ,وا دابظدوا ن يكدون تظادا لظلميادا مد
قولهع باشاقاقا؛ ذل تدا متداص بالظلميدة ومصدوه لهدا ,كمدا ن الددبران) وان كدان
اشاقاقا من دبر ) ولكتا مصوه للظملية.
وا ادلوا لل لمياا بورود فل القرن ير ااب ال ع قبلا كما ورد يدر مدن
لميادا صد حياا للتظايدة ,إذ هدع
األ ماء الال ال اجرل مجرى األ ع؛ لذا متظد
مافقون لل ن الظلع ايتظ ا وال يتظ با ,لذا قالوا إتا بدك من لفد الج لدة اللدا)
وهو قوك األ لع.
و تكددر ال ددهيلل القددوك ببدلياددا ,و طفددا لددل البيددان ,ألن اال ددع األوك اللددا)
ددرع المظ ددارع فد د يحا دداا إل ددل ابي ددين .وتل ددص إل ددل ت ددا -مد د جريات ددا مج ددرى
لل بيك ال تاء .)3
األ ع -مشاق من الرحمة ,فهو تظ
ما المركبا الال يمكن التظ بها فهل الجمك و شباهها .ويشارط فدل الجمدك
حال ايتظ ع بها ن اكدون ماحقلقدة الداللدة لدل حداك ابادة؛ فبدين مدا يقد حداال وتبد ار
وتظاا اافاق ,فامات لذل ن اد ال الجمدك اإلتشدامية  -تدد األك درين  -)4تظوادا كمدا
امات ن ا ال تبا ار و حواال ,كما شرتا من قبك.

 -7مدتل اللبيب .713

 -2شرح المفصك .51 3

 -3تاامج الفكر  35و .54
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واذا جاء شلء متهدا يدوهع تدا تظد
ا ع مشاق .ففل قوك الشا ر [ )7الرجة]

فد بدد فيدا ن يقددر قبلهدا تظد

جاؤوا بمذ ص
ق هك ري

لدل وةن

الذمب قط

قددالوا إن الاقدددير مددرر ا بمددذق مقد ص
دوك فيددا هددك ري د ع الددذمب قددط .والظلددة فددل
اماتاق مجلء الجملة اإلتشامية تظاا ن "الصفة مواظها فل الك ع ن افصك بين
المواو ا  ,وابين بظاها من بظن ,واتما اكون كذل إذا كات

ماحصلة ,ف ما إذا كات

الصفة محدودة

مبهمة ير ماحصدلة فد يجدوة"  .)2وهدل فدل ذلد مقي دة

لل جملة التبر والصلة ,فلما كاتد الجملدة اال دافهامية ,والطلبيدة ,واألمريدة يدر
متاصة بحاك ابادة للمدذكور ,وال اقد تبدا ار وال صد ص ال اقد تظادا  .)3ويمكدن ن

تف ر ذل كما شرتا من قبك ب ن التظ

و يفاا إ بدا

بالت بة إلل التبر ,وليو من المظقدوك إ بدا

شدلء لشدلء ,وكدذل األمدر

شدلء لشدلء إذا لدع يكدن الم بد

فل تف ا ,فالجملة اإلتشامية ير اباة و محصلة فل تف ها ,وال ي اقيع التظد

بصددفة محصددلة المظتددل ,و"كوتددا طلبددا يقااددل ن يكددون مظتددا

ع واتالط

ابادا
إال

يددر حاصددك لف دداد

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

 - 7ت ب الرجة إلل رؤبة و الظجاا ,وصدر حال إذا عجن ال
وه ددو ف ددل ش ددرح اب ددن قي ددك  ,263 2وش ددرح الاصد دريح  ,772 2والهمد د  ,771 2وحي دداة الحيد دوان

الذمب) ,وشرح األشموتل  ,273 ,64 3وحاشية الصبان التظد ) ,والبحدر المحديط  ,414 4وفدل
ل
ب قعدط؟ ,و ريدب الحدديث للتطدابل 73 2
اي صح هدك عريد ع الدذم ع
الل ان تار ,مذق) برواية جاؤوا بِ ع
برواية
ما ةل

دو مظهع و لابط

حال إذا جن ال

ع المتالط

جاءوا باي صح هك ري

الذمب قط

 -2األصوك  .261 2وات ر شرح المفصك .53 3

 -3شرح المفصك  .53 3وات ر صوك احليك التطاب  ,153 2و ,111و.137
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احصديك الحاصددك"  .)7وهددذا مددا دفد التحداة الددذين واجهدداهع الجملددة اإلتشددامية الواقظددة
موق التظ

ن يقدر جملة تبرية ,فكان المقدر جملة القدوك و الجملدة القوليدة فدل

المواق الال اق موا التظ  ,وهذا يظتل تهع لجؤوا إلدل الم ءمدة بطريدق "يشدف

فيها مومها واط قهدا لمدا قدد يبددو فيهدا مدن بظدد ,وذلد بحملهدع األمدر لدل مظتدل

القوك و ملا ,وهو مظتدل ال يتدرا تدا تدارا مهمدا كدان"  .)2هدذا مدا بيتدا ال دكاكل
فل قولا "...طلب الاميية بالوصع واماتاق ن امية شيما ن ش ص
دلء لمدا ال اظرفدا
لا يمكت من ن ااوصك با إلل ن حق الوصع كوتدا تدد ال دام مظلدوع الاحقدق
للموصددوع ,ولظلم د ب د ن احقددق الشددلء للشد ِ
دلء فددرقٌ لددل احققددا لتف ددا ,وال يشددابا
ليد ن حدق كدك وص ص
دع هددو ن يكدون فدل تف دا ماحققددا ابادا تدد فمدا ال يكددون
ابا ددا ك ددذل

و ماحقق ددا يماتد د متد د جظل ددا وص ددفا وك ددذا تبد د ار يا ددا ,بحك ددع ك ددو

التقددين ,و ددل إذا ا اواددح

مددا ريتاكددا ن اجددذب بطبظد فددل اةييددع رل مددن

ال يرى الصفة مظلومة ,و ن ااحقدق ن محاولدة إ بدا

ال ابد

فدل تف دا لشدلء تدر

دظل
ي داد ل بدو ذلد الشدلء ا تدر فدل تف دا ال محالدة ,دع لظلمد ن الطلدب
ٌ
فل الاحصيك ,و ن احصيك الحاصك ممات كما ي اي كك ذل فل قاتون الطلب,
اظلع ن مطلوب م لا فل تحو هك ري

كذا) وفل تحو اارب) يمات ن يكدون

اباا تد وماحققا ,فيمات ن اجظلا م لا وصفا و تبد ار ,ولدذل ا دمظتا فدل م دك

قولا

جاؤوا بمذ ص
ق هك ري

الذمب قط

 -7صوك احليك التطاب .153 7
 -2المصدر ال ابق .161 7
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تقوك اقدير

ق ص
جاؤوا بمذ ص
يد ااربا
مقوك تا هذا القوك))  ...وفل م ك ة ٌ

و ةيد د ٌدد ال اا د دربا إتد ددا محمد ددو ٌك لد ددل ايقد ددا اك) ل يقد دداك فد ددل حقد ددا اا د دربا و ال

ااربا"  .)7وهذ الاقدي ار الال قدروها ليو فيها م ار اة لمقاصد الماكلع.

وايااع إلل ذل وجود موات صدتا ية فدل الاركيدب امتد مدن ن اظدد الجملدة
تظاا ,متها
 -7اقدع الجملة لل الموصوع ,كما فل قوك ةهير
فعصحو ا تها بظد عد حدب ِ
داتد صك
ع ع ع ا
عع

)2

والد اح و
اء
ب –ااشرابداا فاد عؤاد ع  -عد ا

 -2ال ااددع رابطددا يظددود لددل ا ددمين متالفددين فددل م دداوى الاظيددين  ,)3ب د ن
يكددون حدددهما تك درة وا تددر مظرفددة ,تحددو شدداهد ا طفلددة و تاهددا يا ددابقان ,فجملددة
صدفة بدك هدل حداك  .)4وا داوجب الحاليدة الو يفدة الدالليدة ,وهدل
يا ابقان) لي
بيان الهيمة الظاراة لمن يابين هيماهما وليو لقاية اظريفهما و اتكيرهما.
 -3ال اافصددك ددن موصددوفها بد د إال) ,ومتددا قولددا اظددالل َ و َمررا ا َ ْ لَ ْ نَررا ِمررن
دوع) جملددة دالددة
كَ ْر َير ا ِإ َولَ َهررا ِ تَرراْأ م ْعلُررو أ [ الحجددر  .]4فجملددة عولعهعددا ِكاعد ٌ
داب مظلاد ٌ
صفة وال يما تها امصدرة بواو الحاك.
لل الم ب ة الحالية) ,ولي

عرررر ْب َع أ
 -4ال اقد د ف ددل ص دددرها واو الح دداك ,تح ددو قول ددا اظ ددالل َ ويَقُولُررررونَ َ :
رررامنُ ُه ْ َ ْلرررربُ ُه ْ [ الكه ددع  ]22فجمل ددة وع د ِ
داماتهاع عكل د ادبهاع) جمل ددة حالي ددة .وذه ددب
َواَر ِ
ع

 -7ال كاكل ,مفااح الظلوع .713 –711
 -2ديوان ةهير .217

 -3المراد با الاظريع والاتكير.

 -4من تحو المباتل إلل تحو المظاتل .514
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الةمتش ددرل إل ددل ته ددا جمل ددة تظد د  ,وم ددا الد دواو ه ددذ إال دلي ددك ش دددة لص ددوق الص ددفة
بالموصددوع وهددذ ال دواو شددبيهة بددالواو الاددل ادددتك لددل الجملددة الواقظددة حدداال مددن

المظرفة .)7

و تكر بو حيان هذا الرل وقاك "وكون الواو ادتك لل الجملة الواقظة صدفة

دالة لل لصوق الصفة بالموصوع و لل بو ااصالا شلء ال يظرفا التحويون.

بك قرروا تا ال اظطع الصفة الال لي د

بجملدة لدل صدفة تدرى إال إذا اتالفد

المظ دداتل حا ددل يك ددون الظط ددع داال ل ددل المد ددايرة ,ف م ددا إذا ل ددع يتال ددع فد د يج ددوة
الظطع  ....ما الجمك الال اق صفة فهل بظد من ن يجوة ذل فيها" .)2
و ميددك إلددل مددا قالددا

ددااذتا د .محمددد طدداهر الحمصددل "والحددق ن هددذ ال دواو
)3

ااددا قولدا بقدوك

هل واو الحاك ,وهل افيد ا كيد اتفصاك مدا بظددها مدا قبلهدا"
الجرجاتل "وك وك جملة جاء حاال ع اقاا الواو ,فذا ألت م دا تع بهدا تبد ار
و ير قاصد إلل ن اامها للفظك األوك فل اإل با " .)4

 -5ال يكون الموصوع ام لع ي اوع مظمولا ,ومتا قوك ذل الرمة
وقاملد صة اتشل ل دل
جملة

ذاهبا
يدودل بدا اعرحدالاا ومد ا

تدا

فجمل ددة اتش ددل) حاليد دةٌ وال اك ددون ص ددفة؛ ألن الموص ددوع قامل ددة) امل ددة ف ددل
تا)؛ ألن الموصوع يمات وصفا قبك ا ايفاء مظمولا.

 -7الكشاع  ,444 2والبحر المحيط  .772 6و تكر ابن مال و بو حيان لل الةمتشرل هذا القدوك,
وذهبا إلل تها واو الحاك ,وتالفهما الةركشل ورى ن القياو م الةمتشرل؛ ألن التظد

المظتل ,والمراد ن التظ

 -2البحر المحيط .772 6

شبيا بالحاك فل مظتل الاتصيص.

 -3من تحو المباتل إلل تحو المظاتل .515
 -4دالمك اإل جاة .757
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كالحداك فدل

ررار اد
ررل َ
 -6اللددبو الددداللل ففددل قولددا اظددالل َ و ِح ْفظررا ِم رن ُ ِ
ان م ِ
ش ر ْي َ ا
َيعمعُونَ ِإلَ ْال َم ِ
ل اَ َ ْعلَر [ الصدافا  ]1-1ال يصدح جظدك ال ي دمظون) جملدة
تظاية؛ ألن ذل ملبو دالليا؛ إذ ال فامدة ارجل من وصع ماء ال اي م فيها.
 2النعت وكرين التضا ( : )1
للاااع وجهان
أولهماااا ت دداص ب ددالطرق الممكت ددة ف ددل عوص ددع جمل ددة م ددا) مم ددا يفا ددل إل ددل

اتا ع طريقة ن ترى من جهة الرابة والفصك والوصك ,و طلق لل هذا التدوق
مصطلح الاوارد) ,وهدو تداص بد ار دة األ داليب الب

الظ قا

يدة الجماليدة متدا إلدل د ار دة

التحوية والقرامن اللف ية.

وثانيهما :ا الةاع حد الظتصرين التحويين تص ار تر ,وهذا ما ي مل ا ةمدا)

وهذا الا ةع قد يكون افاقا ار وقد يكون اتاصاصدا .واشدمك قريتدة الااداع دواهر
هددل االفاقددار واالتاصدداص والاتددافل ,وكلهددا متاصددة بظ قددة اللف د م د

اركي ددب ال ددياق  .)2و م ددة اهرا ددان م ددن د دواهر قريت ددة الاا دداع هم ددا
والاتددافر ,وهددذ اتدداص با دداظماك الكلمددا

دا

يددر داتددك

اهرا ددا الاد دوارد

مظجميددا .ول دداهرة الاادداع وجهددان األوك

إيجابل ,ويشمك األفكار ,واالتاصاص والادوارد ,وال داتل دلبل يشدمك داهرال الاتدافر
والاتافل ,فُذا اتافل حدهما م ا تدر دمل اتافيدا)" .و تددما ي دالةع حدد الظتصدرين

ا تددر فددُن هددذا ا تددر قددد ايدددك ليددا بمبتددل وجددودل لددل ددبيك الددذكر ,و يدددك ليددا
بمبتل دمل لل بيك الاقدير ب بب اال ااار و الحذع" .)3

 -7اللدة الظربية مظتاها ومبتاها .273 – 271
 -2الموقظية .25

 -3اللدة الظربية مظتاها ومبتاها .271
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َ

والتظ د د

والمتظد ددو طرفد ددان ما ةمد ددان؛ "ألن الصد ددفة م د د اال د ددع بمتةلد ددة الشد ددلء

الواحد" )7؛ ذل

ن "البيان واإليااح إتما يا ال ن مجمو همدا ,وهدذا مدا جظدك حدذع

ح دددهما تقا ددا للد ددرن"  .)2وه ددذا يظت ددل ن الظ ق ددة ب ددين التظد د

ومتظوا ددا اق ددوع بد د داء

و يفد ددة اإلياد دداح وا اةلد ددة اإلبهد دداع د ددن صد دداحبها ببيد ددان مظتد ددل فيد ددا ال ببيد ددان جد ددوهر
وحقيقاا .)3
وهذا يظتل ن الصلة الداللية القاممة بين التظد
بتف ددا ,ألن التظد

ال يكددون بدددا يددر المتظددو  ,ووجددود هددذ الصددلة يدتددل ددن وجددود

الد درابط اللف ددل؛ ألن الاد درابط ال ددداللل
فالتظ

والمتظدو شدبيهة برابطدة الشدلء

ت ددل ت ددا؛ ذلد د

ن م ددة اطابق ددا ب ددين الطد درفين

هو المتظو من جهة الداللة كما ن المؤكدد هدو المؤ لكدد ,ففدل قولتدا جداء ةي ٌدد

يع ,اجظك الصفة ال ريع) المتظو بها ير قابك للوقوق اح
ال ر ا
فك ن ةيدا هو ال ريع  )4والظكو صحيح ,وهذا ما

موصوع تر,

تل ن وجود رابط من حرع و

امير .وفل ذلد يقدوك الجرجداتل "ا لدع تدا كمدا كدان فدل األ دماء مدا يصدلا مظتاهدا
باال ع قبلا في ادتل بصلة مظتا

اصك يصلا ور ص
نو ص
ابط يربطا ,وذلد كالصدفة الادل

ال احااا فل ااصالها بالموصوع إلل شلء يصلها با  ....كما ال اكون الصفة ير
الموصدوع والا كيدد يددر المؤكدد"  .)5إن شددة هددذا االرابداط امتد ن يكددون مدة فاصددك
ية ةق موقظية التظ

من المتظو .)6

 -7األصوك .225 2

 -2شرح المفصك .51 3

 -3ت اع الربط واالراباط فل الجملة الظربية .712

 -4شرح المفصك  ,53 3وات ر الحلك  711و .713

 -5دالمك اإل جاة  ,221وات ر ت اع الربط واالراباط فل الجملة الظربية .715
 -6دالمك اإل جاة  ,261وات ر ت اع الربط واالراباط فل الجملة الظربية .714
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فاألصددك إ بددا

المتظددو والتظد  ,لكددن الظددرب مددن اداهددا ن اجاددةي بددالقرامن

ن التطق فل ك ير من ك مها  ,)7وقدد جظدك الةمتشدرل وابدن يظدي
بابدا وا ددظا بش ص
دروط متهددا مدا هددو لف دل ومتهددا مدا هددو حدالل  .)2ويمكددن دردهما مظددا
هدذا االجادةاء

فيما ي ال
 -قريتة التصوص ل ن يكون التظ

تاصا بتوق من األتواق فد يفادل

وحامن ور ص
ص
ص
اكب صاه  .فقد
بكااب
إلل اإللباو لل المالقل كما فل قولتا مرر ا
لددع مددن كااددب) ن الموصددوع رجددك؛ ألن الصددفة اركددب) تاصددة بالمددذكر ,و ا لددع
من قولتا صاه ) ن المتظو حيوان؛ ألن الصهيك تاصة من تصامصا.
ال رَطْ ب و َوالَ اَ ب
ب -قريتددة الظمددوع ومتددا قولددا اظددالل َ و َ

[ األتظدداع ]53

فكلماا رطب) و يابو) اماا الداللة ,ولي اا مقصوراين لل توق مظين من تواق
واء كان شج ار ع شبا و ير ذل .

التبا

ا -قريتة المصاحبة فُذا صاحب المتظو ما يظيتا من دون ير كمدا فدل
قولا اظالل َ ولَقَ ْد آت َ ْينَا َد ُاوو َد ِمنا فَضْال يَا ِجبَا ُل ا َ ِوبِي َم َعُِ َوال ي َْر َواَلَنا لَُِ ْال َحدِي َد
عا ِبغَا ا
ت [ ب  ]77 – 71فالمراد ن ا مدك درو دا دابدا  ,والدذل
ا َ ِن ا ْع َم ْل َ
ددين ن الموص ددوع ه ددو ال دددروق مص دداحبة لفد د

ال ددابدا ) لفد د

الحدي ددد) ,ألن

الدروق متصوصة بالصت من هذا المظدن.
ومتا قوك بل ذؤيب

)3

 -7المقاصد الشافية .613 4
 -2شرح المفصك .53 3
 -3البي

فل ديوان الهذليين  ,73 7والل ان صت  ,قادل) ,والصدحاح صدت ) ,والمقداييو قادل),

والبحر المحيط  ,355 7واف ير الطبرل .513 7
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و لي ِهم دا عم اروداد ِ
اهما
ان قعاد ا
وقوك الماتتك الهذلل

ِ
ا
داود ,عو ع
ص عتد ال وابد اادب ا

)7

اء عشمداء ,ال يد ِول لِ اقلادها
عربد ا
وقوك التابدة

ب وال عبد اك
اب ,وِاال األعو ا
إِال ال حد ا

)2

ع ِرجلعي ِا بِ عشد لن
ايقعظدقع ا عتدل ع

ك عتد ع مدن ِجمد ِ
اك عبتِل اقدي ص
ع

الصدفة ملب دة اماتد حدذع موصدوفها ,ومدن ذلد

د -من اللبو فُذا كاتد
قولتددا مددرر ا بطويد صدك فالتظد طويددك) احددذع متظواددا ,وهددو تظد
يتطبق لل شياء ك يرة ,متها اإلت ان و الرمح و ال وب.

املددبو ألن الطددوك

هد -قريتة الاق يع ويراد بها ن يجرل المتظو مجرى األ ماء كقولتدا مدرر ا
بالفقيا و القاال ,والمراد مرر بالرجك الفقيا و القاال.
و -الاظليددك ل ن ايشد ِدظر التظ د
و هد ِدن الفا ددق ,فالاركيبددان مشددظران بظلددة التظد  ,فدداإلكراع إتمددا قاصددد بددا إكدراع الرجددك
الظالع لظلما ,واهاتة الرجك الفا ق لف قا.
ِ
دالع,
بظلددة حددذع المتظددو  ,كقولتددا كددرع الظد ع

مشدداقا ,فيجددرل مجددرى الفظددك تحددو قولتددا

ة -االشدداقاق ل ن يكددون التظ د
ص
اقك) إتما ايقصد با الرجك الظاقك ل الماصع ب تا يظقك.
بظاقك ,فالتظ
مرر ا

 -7البي

فل ديوان الهذليين ,31 2والل ان وب).

 -2ديدوان التابدددة  ,731الل ددان دتددا ,تدددر ,ق د  ,شددتن ,قظ د  ,وق د ) ,وشددرح األشددموتل بددرقع ,127
والبحر المحيط  ,374 2واف ير الطبرل  ,771 5 ,11 7وشرح المفصك .67 7
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ح -اإلفراد ويقصد بذل

جملة.

ن اكون الصفة ير مركبة ف اكون جملة وال شبا

ط -قريتددة الددذكر ل ن ياقدددع ذكددر المتظددو كقولتددا اماتددل بمدداء ولددو بدداردا.

فالمقصود ولو كدان مداء بداردا ,فالدذل دوه حدذع لفد

مداء) فدل الجملدة الشدرطية

اقدع ذكر .
فددُذا كددان التظد
يددر ذلد اماتد حذفددا ,كد ن يكددون يددر مشدداق تحددو مددرر ا
ل رجددك ,فددالمظتل برجد صدك كامددك الرجولددة .فددالمتظو بد د ل) ممات د حذفددا,
برجد صدك ل

ألن تظاا ير مشاق ص
جار مجرى الفظدك .وم دك ذلد
ص
برجك قاع بو  ,فيمات حذع المتظو رجك) واقامة الجملة مقاما.
مرر ا
ن يكدون التظد

مركبدا كقولتدا

ولكد ددن حد ددذع المتظد ددو ك د ددر فد ددل الشد ددظر تاصد ددة ,والشد ددظر موا د د اد ددرورة
وارتص وقك حذفا فل ظة الك ع .ومن ذلد قدولهع "اذهدب بدذل ا دلع" ,فقدد لاوك
لل مظتل اذهب بوقد

ذل ا دلع؛ ل ذل د ما  ,فحدذع المتظدو وحدك التظد

محلددا ,و ادديع إلددل مددا كددان يادداع إليددا المتظددو وهددو الوق د  ,وهددذا حددد قددولل
ال دديرافل  .)7ومددن م لاددا فددل ددظة الك د ع قددولهع متددا ظددن ومتددا قدداع؛ ل رجددك و
إت ان.
ويمات اال ادتاء ن الموصوع ياا باتظداع القريتة و بمجلء التظ

رفدا

و جملددة ,والمتظددو لدديو بظاددا ممددا قبلددا ,و كددان بظاددا مددن يددر اقدددع مددن) و
فل) وهذا التوق متصوص بارورة الشظر ,كقولا
 -7شرح الكااب  21 7و  ,23وتاامج الفكر .35
 -2البي

)2

ألبدل داود اإليدادل فدل ديواتدا  ,211والل دان شدظب ,شدتج ,تدبح ,قصدر ,دع) ,وكاداب الظدين

بق

) ,وشرح األشموتل برقع .171
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وقاصدرى عشتِد ِج األعت د ِ
اء
ع
ع

اح م دن ال وشظ ِب
عتبد ص

فالوصددع بد د شددتج األت دداء) ملددبو إذ المقصددود هتددا ددور شددتج األت دداء ,وهددذا

المظتددل فددل حقيقاددا لدديو تاصددا بددال ور ,فقددد يوصددع بددا الشددتج) كددك مددن الفددرو
والدةاك .)7

ع إن لحذع المتظو م اويا

من القبوك واال اح ان ,فحدذع المتظدو إذا

كان تبد ار ح دن مدن حذفدا فدل يدر ذلد ؛ ذلد

جملة .ففل قوك التابدة

)2

ك ت من جماك بتل قي ص
حددذع المتظددو

جمددك) و قدديع التظد

..........
مددن جمدداك) مقامددا ألن الاركيددب الظربددل

ي ال فيا التبر جملة و يرها؛ لذا صح قياع التظ
وم ك ذل قوك الشا ر

ن التبدر يد ال مفدردا وجملدة وشدبا

مقاع المتظو .

)3

لدو اقلد ع مدا فل قعو ِمها لع اِي عِع

الادها فدل عح ع د صب و ِمي ع ِع
عيف ا

فالمراد ما فل قومها إت ان يفالها ,فحذع الموصوع إت ان) و قيمد

مقاما.

الجملدة

 -7هم الهوام  .711 ,711 5وات ر شرح المفصك .63 3
 -2بق اتريجا.

 -3الرجددة ألبددل األ ددود الحمدداتل ,وهددو فددل شددرح الاص دريح  ,771 2وشددرح المفصددك  ,761 3وب د ت ددبة
فل الل ان قظ ) ,التصامص  ,311 2والهم .721 2
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ومتا قولا اظدالل َ واَنا ِمنا الصا ِل ُحونَ َو ِمنرا دُونَ َذ ِلر َ [ الجدن  ,]77والاقددير
رجدداك دون ذل د  .وقولددا ياددا ِ مرررنَ الرررذِينَ َرررادُواْ يُ َح ِرفُرررونَ ْال َ ِلررر َ [ الت دداء ,]46
قوع يحرفون.
والاقدير ا
ورول قددوك الظددرب "مددا متهمددا مددا ع حاددل رياددا فددل حدداك كددذا وكددذا" والم دراد مددا
متهمدا حد ٌدد مدا ع  ,وهددذا الحددذع فدل الموصددوع المبادد ددهك مددن الحدذع فددل الفا ددك.

قاع تو  ,ليو حذع المتظو
ففل قولتا جاءتل ع
المباد فل الظبارة الال رواها يبويا .والظلة فدل ذلد

رجك) بدرجة ح ن حذع المتظدو

ن قريتدة المظتدل الاق ديمل امتد

الفا ددك ن يكددون جملددة ,والمباددد ن يكددون جملددة ,كالم ددك المشددهور "ا ددم بالمظيدددل
تير من ن ا ار "  ,)7لل مظتل ما

تير من رؤياا .)2
بالمظيدل ٌ

وح ددذع بظا ددا ,وذلد د لش دددة اا دداما مد د المتظ ددو
م ددا التظد د فيماتد د حذف ددا ع
والاصدداقا بددا حاددل ا دددا ك تهمددا شددلء واحددد ,وألن حذفددا مفد ص
دن إلددل الاتدداقن م د
المقاصد )3؛ ذل ن الددرن متدا إ اةلدة الظمدوع ,و ال تداء ,و المددح ,وهدذا تدوق مدن
اإل هاب ,والحذع باب من االتاصار ,ف يلاقل إ هاب وايجاة.
وقدد متد ابدن الدددهان

ن يقددر فددل قولدا 

"ال صد ة لجدار الم ددجد إال فددل

الم ددجد"  )4صددفة محذوفددة ,والمظتددل ال صد ة كاملددة ,و وجددب اقدددير مادداع ,ل
ال كماك ص صة؛ ألن الصتا ة التحوية امت الحذع.

 -7الا د ددذييك /76 7ب ,والم د ددك ف د ددل األم د د دداك  ,65وفص د ددك المقد د دداك  ,736ومجم د د د األم د د دداك ,723 7
والم اقصل  ,736 7والكااب  ,44 4وكااب الشظر .461 ,413

 -2شرح المفصك .62 3

 -3البرهان .453 2

 -4الح ددديث ف ددل الم ددادر  ,313 7واف ددير اب ددن ك ي ددر  ,234 3وف دداح الب ددارل  ,433 7والل ددان
ص ).
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الظبدددرل  )7إلددل ذل د فقدداك "مددن قدددر ال صددياع صددحيح و كامددك فقددد
وذهددب ع
بظد؛ ألن حذع الصفة وابقاء الموصوع ير مظدروع فدل كد ع الظدرب ,ولدع يد ِ

إال ف ددل ق ددولهع ع دديرل ع دديٌر ,و لف ددا قليل ددة ,واتم ددا المظ ددروع ك ددا ,وه ددو عح ددذع
الموص ددوع وابق دداء الص ددفة"  .)2ب ددك إن اب ددن ال د دراا ا دداكر ه ددذا الت ددوق م ددن اتاه ددا
الاركيددب إال إذا كددان التظد

تظاددا تاصددا ,يتددص تو ددا تاصددا مددن األتدواق ,كالظاقددك

الددذل ال يكددون إال فددل التدداو ,والكااددب ,ومددا شدبا ذلد ممددا اقد فيددا الفامدددة ويددةوك
اللبو .فُذا ااطر شا ر فلا ن يقيع الصفة مقاع الموصوع.

وقد ددد ااد ددطر الشد ددا ر فحد ددذع الموصد ددوع و دتد ددك ي د دا) التد ددداء لد ددل اال د ددع

الموصوك الال) ,و ا د هذا من الارامر الم اقبحة ,فقاك
مدن جل يدا الال ايمد

وت

قلبل

بدتيلة بدالولد تل

 -7بداللا بن م اف  ,و بدالحميد بن جبير بن شيبة .يت ر ااريخ بل ةر ة الدمشقل.
واقريب الاهذيب  " 322 7بداللا بن م اف بن بداللا بن شيبة بن

من الرابظة ما

تة ا

وا ظين بالشاع".

وفل اقريب الاهذيب " 521 7م اف بن بداللا بن شديبة بدن

مان الظبدرل المكل الحجبل

مدان الظبددرل بدو دليمان المكدل

الحجبددل ,وقددد يت ددب لجددد قددة مددن ال ال ددة قيددك قاددك يددوع الجمددك وال يصددح ذل د بددك ا د تر إلددل ت فددة

الوليد".

وات ر اهذيب الاهذيب  ,33 71 ,24 6واإلصابة .221 4

وف ددل ت ص ددة اه ددذيب الاه ددذيب  " 227 7بدالحمي ددد ب ددن جبي ددر ب ددن ش دديبة ب ددن

م ددان ب ددن طلح ددة

الظبدددرل الحجبددل المكددل ددن جددد شدديبة و ماددا صددفية و تددا ة اررة بددن مصددظب وابددن ج دريج و قددا ابددن

مظين و ير ".

وفل اقريب الاهدذيب  " 333 7بدالحميدد بدن جبيدر بدن شديبة بدن

الحجبل المكل قة من التام ة" .وات ر اهذيب الاهذيب .717 6

 -2المحيط فل صوك الفقا .374 2
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مدان بدن بدل طلحدة الظبددرل

فجاء بد يا) التداء قبك مدا فيدا اك) ,وهدل ال اددتك إال لدل كلمدة واحددة ,هدل

لف الج لة اللا) .واألصك فل اال ع الموصوك ن يوصع با قبك صدلاا .وبدذل

يكون الشا ر قد اراكب اروراين والهما إدتاك يا) لل ما فيدا األلدع والد ع,

و اتياهما حذع الموصوع واقامة الال) م صلاا مقاما .)7

وي ح  -ههتا -الاركية لدل الجاتدب الصدتا ل فدل حدذع الصدفة ا دادالال

بكد ع الظددرب الدذل لددع يدرد فيددا ذلد إال لددل قلدة .فقددد فدك المدداتظون دن الاتدداقن

الواق د د فد ددل صد ددك وا د د الصد ددفة ومجد دداة حد ددذفها ,ذل د د

ن المقصد ددود مد ددن الصد ددفة

الاتصيص والمدح ,و يرهما .وهذان بابان مدن بدواب المطدك فدل الكد ع واإل دهاب
فيا ,فل حين ن الحذع فيا ما فيا من المجاة ,وال يجام ماتاقاان.

وال بد من وجود قريتة حالية تدد حدذع التظد  ,فقدد روى ديبويا قدولهع ِ عدي عر
ليددا لي د ٌك ,بحددذع التظ د طويددك)؛ ألن قريتددة حاليددة قام د مقامددا ,و تددل بهددا مددا

صاحب الاظبير من افتيع واظ يع قاع مقاع التظد

طويدك) ,فدُذا درل الاظبيدر مدن

دالل ددة الح دداك اماتد د ح ددذع التظد د  .)2وه ددذا يظت ددل ن م ددا ورد ددن الظ ددرب مح ددذوع
الصفة ال بد فيا مدن اظدوين يدرب صددق الاركيدب,

تدل بدذل القريتدة اللف يدة و

الحالي ددة .ولم ددا ك ددان المق دداع مق دداع إيج دداة ال مق دداع إ ددهاب واطوي ددك اماتظد د

المقالي دة ولددع يبددق إال القريتددة الحاليددة .ففددل قددوك دديبويا المددذكور تفددا قام د

القريت ددة

قريتددة

صواية هل قريتة التبر والاتديع مقداع الصدفة المحذوفدة ,ودال لدل ن الليدك الم دير
ليا ليك تاص.

 -7األصوك .463 3

 -2شرح المفصك .63 3

51

وفددل المحصد دلة يش ددكك ك ددك م ددن التظد د

والمتظ ددو طددرفين ما ةم ددين كالش ددلء

الواح ددد  ,)7والبي ددان واإليا دداح إتم ددا يحص ددك بهم ددا مجامظ ددين  ,)2والقي دداو يوج ددب ال
يحد ددذع واحد ددد مد ددن هد ددذين الط د درفين ,ألن الدد ددرن المقصد ددود متهمد ددا يتافد ددل بحد ددذع
حدددهما ,وحددذع حدددهما موقد لددبو ,لددذا كددان ال بددد مددن وجددود قريتددة ادتددل تهمددا
تددد حددذع حدددهما ,فيبددين مرهمددا ,واقدوى الداللددة ليهمددا ,وهددذ القريتددة إتمددا اكددون
لف ية و حالية .ولظك شددة اواشدج بدين التظد

والمتظدو يف در ددع احايداا التظد

إلل رابط يربطا بالمتظو  ,ألن الصدلة الدالليدة فيمدا بيتهمدا
إذ التظد

تد

دن هدذا الدرابط,

ال يكددون يددر المتظددو  ,وال يكددون الا كيددد يددر المؤكددد ,ففددل األ ددماء مددا

يصددلا مظتددا باال ددع قبلددا في ددادتل بصددلة مظتددا

ددن ال درابط ,فكددذل األمددر بالت ددبة

القوع كلوهع ,لع يكن ال ريع
إلل التظ  ,فظتدما يقاك جاءتل ةيدٌ ال ر ا
يع ,وجاءتل ا
وكلهع ير ةيد و ير القوع .)3
فالتظد د ش ددديد االاص دداك بمتظوا ددا ,ول ددذا اشد دبلا باال ددا تاء ف ددل وج ددوب ااص ددالا
بالجمك و ود إليها ,وفل ذل يقوك الماةرل "وال ت ع فل ااصاك الاواب  ,وهل

التظ  ,والاوكيد ,والظطع ,والبدك"  .)4وقاك ابن ايمية –فيمدا تقلدا تدا الةركشدل-

"ف ما الصفا  ,و طع البيان ,والاوكيد ,والبدك ,وتحوهما من المتصصا
ن اكون بمتةلدة اال دا تاء"  .)5فد دوا

فيتبدل

اال دا تاء الاقدل فدل الدربط بدين مدا قبلهدا ومدا

بظ دددها ,ل ب ددين الم ددا تل والم ددا تل مت ددا .وق ددد د ددا الجرج دداتل والةمتش ددرل ه ددذا
 -7األصوك .225 2

 -2ق دداك اب ددن م ددرون " ت دددل ن البي ددان حص ددك بالص ددفة والموص ددوع مظ ددا ,فح ددذع الموص ددوع ي ددتقص
الدرن ,وألتا ربما وق لب ا" .البرهان .453 2

 -3دالمك اإل جاة .221

 -4البحر المحيط فل صوك الفقا .347 3
 -5ال ابق تف ا.
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الددا ةع بددين التظ د

والمتظددو اما فددا ,فقدداك الةمتشددرل "ووجددا اما فهمددا اتاددماع

ال دداتل إلددل األوك لددل بظددن حاالاددا"  .)7وم دراد بوجددا االمددا ع الظ قددة الرابطددة

بيتهمددا .وحدددد الجرجدداتل قريتددة الاظليددق ,وهددل قريتددة ملحو ددة ددياقيا ال لف يددا؛ ل

تهددا قاممددة لددل الظ قددا الملحو ددة فددل الاركيددب ,وهددذ اظ ديلن البدداب التحددول للف د
ا امادا لل الت ر ال ابق وال حق  =)2ة م داويا  ,حددهما اظلودق ا دع با دع
تر ,ويدتك احاا الاواب  ,والحاك ,واإلاافة.
وممددا يؤكددد شدددة ارابدداط التظ د

بمتظواددا ال درفن الددداللل لظطددع التظ د

لددل

متظواا ,ألن طع الشلء لل تف ا م احيك فل الاركيب الظربل من جهة ,وألن

الظطددع فددل األصددك يفاددرن المدددايرة بددين المظطددوع والمظطددوع ,ولددذا كددان وجددود

ال دواو فددل وك الجملددة ماتظددا مددن جظلهددا تظاددا  .)3ويؤكددد ذل د
التظد د د

ياددا اماتدداق اتا دراق

والمتظ د ددو إال بم د ددا يك د ددون ل د ددا و يف د ددة اقوي د ددة الكد د د ع وا د ددديد  ,كالجمل د ددة

اال ارااية.

والمتظد ددو إهد دددا ار للظ قد ددا

ويظد ددد التد ددروا لد ددل قريتد ددة الااد ددا لع بد ددين التظ د د
ا
الفصك بين تصرل التظ والمتظو بظتصر تر ,فهك اجية
والروابط ,و تل با
ع
لل الارابط بين التظ

الظربية م ك هذا األ لوب؟ وهك يؤ ر ذل

والمتظو ؟.

ومتظوادا ,وهدو فصدك شدكلل لديو

عي مح األ لوب الظربدل بالفصدك بدين التظد
ير ,ولهذا الفصك شروط ال يمكن اجاوةها ,متها

ت
 -7ن يكون الفاصك مباد  ,تحو قولا اظالل اَفِي الل ِِ َ
ش ٌّ فَا ِ ِر الع َم َاوا ِ

ط[ إبراهيع ]71 74
َواَ َ ْر ِ

 -7المفرد والمؤلع  ,17ن [الموقظية فل التحو الظربل .]753
 -2الموقظية .753

 -3ت اع الربط واالراباط فل الجملة الظربية .715
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قامع الظاق اك.
 -2ن يكون الفاصك تب ار ,تحو ة ٌ
يد ٌ
 -3ن يكون الفاصك جملة ق ع ,تحو قولا اظدالل كُ ْ
رل َبلَر َو َر ِبري لَتَري ْ ِت َين ُ ْ
ْ [ ب ]3 34
عا ِل ِ ْالغَ ْي ِ
َ
 -4ن يكون الفاصك كان) الةامدة بصيدة الماال ,تحو قوك الشا ر
وجيدر ص
ان لتا –كداتوا -كدرِاع

دار قد ص
ع إذا مدرر ا بد ِ
وع
فكيد ع

وقددد راددب لمدداء صددوك الفقددا لددل الشددرط ال دداتل ن الرجددك إذا قدداك لةوجاددا
ك وك امرصة لل وا ِ  ,و يرِ  ,طدالق ,ولديو لدا إال ةوجادا الادل يتاطبهدا ,فُتهدا ال
اطلق ,واذا فصك بالتبر و تر وى) وتحوها وقاك ك وك امرة لل طالق وا  ,و
يرِ  ,فُتها ال اطلق ياا .)7

وذل

والذل ذهب إليا ههتا ن الاقديع والا تير فل التبر ليو لا

قدة بالم د لة,

تا بد الظبارة بلف الظمدوع كدك) ,دع ورد التبدر وا دا تل بظدد ذلد  ,فترجد

المتاطعبددة مددن حيددة الكددك مددن جهددة ,ددع إن قريتددة الحدداك اابطددك داللددة الجملددة؛ ألن
الرجك ليو لا ةوجة ترى ير المتاطعبة.
اا ,ومن ذل
 -5ال يكون الفاصك جتبيا عمح ع
ير[ ق ]44 51
 -مظموك الوصع ,تحو قولا اظالل َ ذ ِل َ َح ْش أر َعلَ ْينَا يَ ِع أ

ب -مظموك الوصع ,تحو اظجبتل ام عظاوتاا -اظيفا -الكبيرةا.
يح .ولددع قددع لددل كد ع
ين كرمد ع الجدر ع
ا -مظمددوك امددك الوصددع ,تحددو المدر ع
فصيح يؤكد المقولاين ال ابقاين فل ب) و ).
 -7الكوكب الدرل .333
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َْ لَرررُِ َولَررر أد
د -مف ل ددر ام ددك الوص ددع ,تح ددو قول ددا اظ ددالل إِ ِن ْامر ُ
رررهأ َلَررر َ لَررري َ
[الت اء ]716 4

هد -مظموك امك الموصوع ,تحو قولا اظالل ُ 
صرفُونَ َ
عمرا يَ ِ
عر ْب َحانَ اللر ِِ َ
عا ِل ِ
ْ َوالش َها َدةِ[ المؤمتون ]32-37 23
ْالغَ ْي ِ
ش ر ٌّ
و -المباددد الددذل يشددمك تبددر ددن الموصددوع ,تحددو قولددا اظددالل اَفِرري الل ر ِِ َ
ط[ إبراهيع ]71 74
فَا ِ ِر الع َم َاوا ِ
ت َواَ َ ْر ِ
المتلص.
تاجح
ٌ
ا
ة -التبر ,تحو الصات ا
ح -الق ع ,تحو الولد –و ِ
محبوب.
البار
اللا -و
ٌ
ط -جد دواب الق ددع ,تحد ددو قول ددا اظد ددالل كُر ْ
ْ
رررل بَلَرررر َو َر ِبرررري لَتَرررري ْ ِتيَن ُ ْ َعررررا ِل ِ ْالغَ ْيرررر ِ

[ ب ]3 34

ل -اال اد د د دران ,تح د د ددو قول د د ددا اظ د د ددالل َ وإِنَّب ب ب ب َس ٌَلَوَب ب ب ب ُم ٌَب ب ب ب َ َ َب ب ب ب َ َ ب ب ب ب مُ
[الواقظة ]16 56
 -اال ا تاء ,تحو ما رف

حدا -إال الوالدين -كامك الشفقة.

ِ
التلفاء .)7
الصديق -وك
ك -المااع إليا ,تحو بو بكر –
ا
ع -مددا مددا دددا ذل د ف د مجيددة التاهددا الظ قددة بددين التظ د
ارورة شظرية ليو للشا ر تها متدوحة .)2

 .3اٌن ت وقرانة اٌر بة:

 -7التحو الوافل .435 3

 -2دالمك اإل جاة  ,261وت اع الربط واالراباط فل الجملة الظربية .714
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ومتظواددا إال اراكدداب

راب دةٌ محفو دةٌ ,ل تددا ال بددد ن ي د ال بظددد

مددر مظتددا مددن قب د اك ن ارابددة التظ د
المتظددو فددل الموقد  ,فلدديو بددين هددذين الطدرفين الما ةمددين حريددة فددل إهدددار الرابددة
والموقظية ,لذل يمات ن ياقدع التظ

لل المتظو  ,)7و ن ياقدع مظموك التظ

ليهددا ,ففددل قولتددا بداللددا رج د ٌك ي كددك طظام د  ,يمات د ن يقدداك طظام د ع بداللددا
ي كددك )2؛ ألن جملددة التظ د ال اظمددك فيمددا قبددك المتظددو  ,ويمات د اقددديع شددلء ممددا
ياصك بالتظد

مظتا ابقا.

لدل المتظدو  ,ألن التظد

مد متظوادا بمتةلدة شدلء واحدد ,كمدا مدر

وقد جاة الكوفيون فدل الم داك المدذكور متدذ قليدك إلدداء رجدك) و ددع اال ادداد

طظامد
بددا ,وجظلددا بمتةلددة مددا لدديو فددل الكد ع ,فقددالوا يجددوة
ع

بداللددا رجد ٌك ي كد اك,

"طظامد د بدالل ددا ي كد د اك" ,فكد د تهع عيظ ودوت ددا اةم دددا .ورد اب ددن ال ددراا
والاق دددير ت دددهع
ع
قددولهع بد ن لءلددداء شددروطا ال ااحقددق فددل لف ددة رجددك)؛ لددذا قدداك "والددداء هددذا يددر

مظددروع"  .)3ولكتددا تددرا الم دداك لددل اقد ص
ددير ت در هددو ن يجظددك رجددك) بدددال م دن
بداللددا) فيرف د

لددل االباددداء ,واكددون جملددة ي كددك) تب د ار تددا  ,)4وبهددذا الاقدددير

يترا ما تحن فيا.

وااف ددق الةمتش ددرل مد د الك ددوفيين ف ددل ه ددذا ال ددرل فظل ددق الج ددار والمج ددرور ف ددل
تف هع) من قولا اظالل وكل له في انفعره كرو بليغرا[ الت داء  ]63بالمشداق
بليددا) ,فقداك "فددُن قلد بد عدع اظلدق قولددا فدل تف ددهع؟ قلد
لهع قوال بليدا فل تف هع ,مؤ ار فل قلوبهع."...
 -7األصوك .225 2
 -2ال ابق تف ا.
 -3ال ابق تف ا.

 -4األصوك .225 2
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بقولددا بليددا)؛ ل قددك

ورد ب ددو حي ددان األتدل ددل ه ددذا ال ددرل لم ددا في ددا م ددن اق ددديع مظم ددوك التظد د

ل ددل

المتظددو  ,وهددو قددوك الكددوفيين ,ألن المظمددوك ال يمكدن اقديمددا إال فددل مواد اقددديع
الظامك ,والظامدك ههتدا مماتد الاقدديع ,ألتدا تظد  ,والتظد

رابادا محفو دة فد يجدوة

اقديما لل متظواا ,وهو قوك البصريين .ورى ال مين الحلبل

156هد) ن هذ

القا دددة يددر مطددردة فددرى ن المظمددوك مقدددع لددل الظامددك فددل قولددا اظددالل فيمررا
تنهررررر[ الاد ددحل  ,]3فقا د د لدع المظم د دوالن
اليترررري فررررال تقهررررر وامررررا العررررائل فررررال
ْ
اليايع/ال ددامك) ل ددل امليهم ددا اقهر/اته ددر)  .)7وبي ددان ذلد د ن المفظ ددوك ف ددل ه ددذ

الحاك اقدع لل املا الفظدك ,ووقد فدل مواد ال يجدوة ن يقد فيدا هدذا الظامدك,
وهو بظد ما) الال ال يجوة ن اباشر فظ لما فيها من مظتل الشرط وفظلدا ,لدل
ما يقوك التحاة .و جد فل التفو شيما من اقديرهع فل ما) مظتل الشرط.
ويمكن الرد لل ال مين الحلبل ب ن المظمدوك لديو مكمد للظامدك ,فد ااداع
بين الفظك ومظمولا ,كما هل الحاك بين التظ

والمتظو  .وياداع إلدل ذلد قريتدة

الرابة ير المحفو ة بالت بة إلل الفظك ومفظولا .ع إن الفظك امك لف ل والتظ
امددك مظتددول ,واألوك ك ددر قددوة فددل الظمددك مددن الظامددك المظتددول ,لددذل كات د

لددا

تصامص اتصا وامية .)2
ولما كات

الاواب مفاقرة إلل مابو ااها افاقا ار ير ما صك ,قد اكون الموقظية

فل هذ األبواب فل ا ية محفو دة الرابدة فد يابدادك البداب الموقد مد البداب الدذل

يفاقر إليا؛ ل تا ال حريدة فدل الرابدة بيتهمدا ,وال اا داق فدل اقدديع و اد تير ,فهدل

 -7الدر المصون .71-76 4
 -2صوك التحو .713
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رابد ددة محفو د ددة ااحقد ددق فد ددل الاواب د د كلهد ددا ,إلد ددل جاتد ددب الفظد ددك ال د د ةع ,و المبتد ددل

للمجهوك ,و الاميية ,و المااع .)7

ولكددن هددذ الرابددة المحفو ددة بددين لف ددل الادداب والمابددوق واألبدواب التحويددة الاددل

ام لها هذ األلفا ال اظتل ن لكك مدن الاداب والمابدوق موقظدا محدددا فدل الجملدة ال
ياجاوةاتا ,و ليو لهما حرية الات وقك داتك الجملة .فللااب موقظا من المابوق ,ولكن

لهددذين الظتصدرين اللدددويين فددل الجملددة ن ااديددر مواقظهمددا مظددا؛ ألن كددك تصدرين
لدويين من هذ األبواب التحوية بيتهما رابة محفو ة ,ال يكوتان ك هما جملة ذا

مظت د د د د د د د د د ددل م د د د د د د د د د د دداقك كامد د د د د د د د د د ددك اال د د د د د د د د د د دداق ك ,لكتهمد د د د د د د د د د ددا قد د د د د د د د د د ددد يشد د د د د د د د د د ددك ن
مظا -ركتا واحدا داتك الاركيب ,وقد يشك ن ركتا م تصر ماظلق با ,كما فلالتظد د

ال ددببل .فف ددل المحصد دلة ال يش ددكك ك ددك م ددن تص ددرل الا دداب والا دداب عوح دددة

اركيبية م اقلة الداللة ,فهما ال يؤديان بمفردهمدا و يفدة إب

يدة مدا  .)2ل ن هدذ

"الطامفددة مددن المفاقد ار افاقددا ار يددر ما صددك لدديو فيهددا فامدددة يح ددن ال ددكو
ولو ااام

م مابو ها؛ ذل

تهدا لي د

مؤلفدة مدن ركتدين

ليهددا

ا ديين قداممين لدل

قة اإل تاد ,هذ الظ قة الال يمكن ن اجظدك مدن الاركيدب مفيددا فامددة يقاصدر

ليها .والفامدة ال اكون اامة ب حدهما فقط .وهذا يظتل ن هدذا البداب التحدول يفاقدر

في ددا الا دداب والماب ددوق إل ددل تص ددر تح ددول ت ددر يرهم ددا لي ددد عدد درة الاركي ددب .وه ددذا
االفاقار إلل باب تحول دليك افاقار داللل ياا" .)3
وقد ذهب حد الدار ين إلل ن لظ قة التظاية بتياين
األولل

طحية اهرة ,وهل ال اهرة فل كك من التظ

 -7الموقظية .61

 -2ال ابق تف ا  ,64وات ر .727
 -3الموقظية  ,64وات ر .727
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ومتظواا.

داكع دداد ٌك ,فالبتيددة ال ددطحية حدداكع
وال اتيددة بتيددة ماددمرة ,فددُذا قلتددا هددذا حد ٌ
ددادك) ,وه ددل بتي ددة قامم ددة ل ددل ق ددة التظاي ددة ,والبتي ددة الما ددمرة يظ دددك الح دداكع,
ومتظواا

فالظ قة بين التظ

قة إ تاد .وا ادك لل ذل بجملة مور متها

 -7اإلجماق لل ن التبر والصفة والحاك ا ب

المظتل للشدلء دع اتالدع

فل طريقة ال بو .
 -2جظله ددع جمل ددة التظد د

حكم ددا ل ددل ص دداحبها كم ددا ن التب ددر حك ددع ل ددل

الم تد إليا ,وهذا ما دفظهع إلل اشاراط ن اكون جملدة التظد

تبريدة كمدا ن جملدة

التبر ال اكون إتشامية.
 -3إيجابهع ن يكون التظ

المفرد مشاقا حقيقة و ا وي  ,فالتظد

بالمشداق

هو األصك ,والمؤوك بالمشاق فرق ليا.
التحاة إلل جريان التظ

من المتظو مجرى الفظك الواقد موقظدا

 -4الافا

 -5ن الامير الم اار فل التظد

الحقيقدل المفدرد ايطدابق المتظدو مطلقدا,

من حيث المطابقة.

كما لو كان الفظك فل مكان ذل التظ .

 -6ن التظد د ال ددببل ال ددذل يرفد د دداه ار يك ددون ف ددل الا ددذكير والا تي ددث ل ددل
ح ددب ذلد د ال دداهر ,كم ددا ه ددل الح دداك ف ددل الفظ ددك ,فاق ددوك م ددرر برج دداك ح د ص
دتة

وجددوههع ,لددل اقدددير عح ا د عدت وج دوههع .واقددوك مددرر ا بددامرة ح د صدن وجههددا ,ل
عح ا ن وجهها .فيكون حكع التظ حكع الفظك الذل يرف اه ار .)7
 .4قرانة املط لة:
 -7ت اع الربط واالراباط فل الجملة الظربية .714
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يقصد بالمطابقة  )Correspondenceن اافق كلماان فل إفدادة الداكلوع ,و

التطاب ,و الديبة ,و اإلفراد والا تية ,و الجم والاذكير ,و الا تيث ,و الاظريع
والاتكير.
والمطابقددة إحدددى و ددامك الدربط الملفو ددة ,واقددوع لددل مجددرد قددد مشددابهة مددن

تاحيددة الصدديدة الص درفية والاددمامر فددل إفددادة حددد الوجددو الماق لدمددة الددذكر ,واحققهددا

يكون فل المفردا

ال فل الاركيب  ,)7وال األدوا  ,وال ال روع  ,)2وال التوالع .)3

وااجلل م اهر قريتة المطابقة فل
 -7الظ مة اإل رابية.
 -2الشتص ويراد با الاكلع ,و التطاب ,و الديبة.
 -3الظدد ويراد با اإلفراد ,والا تية ,والجم .
 -4التوق ويراد با الاذكير والا تيث.
 -5الاظيين والمقصود با الاظريع والاتكير.
واددؤدل المطابقددة و يفددة اقويددة الرابطددة بددين الظتصددرين اللدددويين الماطددابقين,
وبذل اكون قريتة لل الاواشج الداللل بيتهما من تاحية ,وقريتة لف ية لل الباب
الذل يتاميان إليا .)4

 -7الموقظية .753

 -2ي ا تل من ذل التوا خ المتقولة ن الفظلية ,فُن الظ قا
 -3ي ا تل من ذل

تظع) الال الحقها ااء الا تيث.

 -4اللدة الظربية ,مظتاها ومبتاها .273
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ال ياقية متها اظامد لل المطابقة.

فظبر هذ الو ديلة فدل الدربط "ااو دق الصدلة بدين جدةاء الاركيدب الادل ااطلبهدا,
وبدوتها اافك الظرى واصبح الكلما
المظتل

الماراصة متظةال بظاها ن بظن ,ويصبح

ير المتاك" .)7

و بر هذ الرابطة يمكن ابيون المقاصد من الاركيب ,واةالاها افال إلل إةالة
المقاصد ,ألتها قريتة لف ية لل مدا يقصدد مدن الاركيدب .وهدذ الرابطدة ال اكدون -
كما

لفتا -إال فل التاحية البتيوية ,ف وجود لها فل الجمك الواقظة تظوادا ,وال فدل

األ لوب الم مل بالتظ
والمطابقددة شددرط

ال ببل الذل تفرد لا جةءا من البحث فيما ي ال.
ا ددل فددل التظد ؛ فقددد اشددارط

الظددرب فددل كددك مددن التظ د

والاوكيدد متا دباين همدا المتا دبة اللف يددة ,فلدع يتظادوا مفدردا إال بمفدرد ,وال م تددل إال
بم تددل ,وال جمظددا إال بم لددا .وال اتي دة المتا ددبة المظتويددة ,ولددذل متظ د
الش ددتص ن يتظد د

مددن تاحيددة

المف ددرد ب ددالجم ول ددو ك ددان للظم ددوع؛ ألن المتا ددبة المظتوي ددة ق ددد

اتلف  .وقد ا ادك الراةل للافريق بين الجمد والمفدرد بد ن المفدرد لدو كدان ايقص ادد بدا
الظمددوع لصددح ن يتظ د بددالجم  ,ولجدداة ن يقدداك جدداءتل الفقيددا كلوه دع ,فلمددا امات د
تظ

المفرد بالجم  ,واوكيد المفرد بالجم ياا ,ابين ن المفرد ليو للظموع .)2
م لددة متهددا

و طلددق الةركشددل القددوك بجدواة تظد الجمد بددالمفرد ,واددرب لددذل
قولا اظالل ت َِنزيال ِمم ْ
ت ْالعُلَر [ طددا  ,]4 21وقولدا
ط َوالعر َم َاوا ِ
رن َخلَرقَ اَ َ ْر َ
اظددالل َ و ِللرر ِِ اََعْرر َماء ْال ُحعْررنَ [ األ دراع  ,]711 1وقولددا اظددالل فَ َمررا َبررا ُل
ون اَ ُولَ [ طا  ]57 21فكك من الظلل ,والح تل ,واألولل) مفرد تظ
ْالقُ ُر ِ
 -7ال ابق تف ا.

 -2شرح اتقيح الفصوك .734

61

با

الجمد د  .والظل ددة ف ددل ذلد د

بت ع لف المذكر" .)7

ن "لفد د المؤت ددث يج ددوة إط ق ددا ل ددل جما ددة المؤت ددث,

ومددن تاحيددة الاظيددين ال اتظ د

التك درة إال بتك درة  ,)2ذل د

الاتصيص -كما مر ابقا -ولذا ال يكدون التظد

إال بمدا هدو تدص مدن المتظدو

و بما ي اويا و بما هو دوتا .)3
فالتكرة ال اتظ

إال بتكرة ,والمظرفة ال اتظ

ن مددن مقاصددد التظ د

بهدا إال مظرفدة .قداك التليدك "وان

شددم قل د لددا صددو ٌ صددو ا حمد ص
دار  ...وذل د إذا جظلاددا صددفة للصددو ولددع اددرد
فظد د وال إا ددمار  .وان ك ددان مظرف ددة ل ددع يج ددة ن يك ددون ص ددفة لتكد درة كم ددا ال يك ددون
حاال"  .)4وقداك ديبويا " ...كمدا ن الموصدوع بدالتكرة ال يكدون إال تكدرة"  .)5وقداك
الةجدداجل "تظ د

األترى" .)6

التك درة بددالتكرة ,وتظ د

المظرفددة بالمظرفددة ,وال ادددتك إحددداهما لددل

وقدداك دديبويا ياددا "وة ددع التليددك -رحمددا اللددا -تددا يجددوة ن يقددوك الرجددك
هذا رج ٌك تو ةيد ,إذا رد
 -7البرهان .457 2

 -2الكوفيددون ي ددمون تظد

ن اشبها ب تل ةيدد .وهدذا قبديح ادظيع ال يجدوة إال

التكدرة صددلة ففددل قولددا اظددالل )يررا ايهررا النبرري اتررق اللررِ) [األحدةاب ]7

التحاة التبل) تظاا لد ل) ,وتالفهع األتف

ف ربها صلة لد ل) .وذهب مكل إلل ان اال ع المفرد لع

يظرع صلة فل ك ع الظرب .ورى التحاو ن ما قالدا األتفد
جملة ,ولكتا احااك لاتريج رل األتف

تظ

تطد فداح ؛ ألن المفدرد ال يكدون إال

ب تا لما كان تظاا الةما دمل صدلة ,وهكدذا الكوفيدون ي دمون

التكرة صلة لها .ات ر الجام ألحكاع القرن .774 74

 -3شرح المفصك .51 3
 -4الكااب .367 7

 -5ال ابق تف ا .223 2
 -6الجمك .73
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دير الطويد اك ,اريدد م دك الطويدك
فل موا االاطرار ,ولو جاة هذا لقلد هدذا قص ٌ
فلع يجة هذا ,كما قبح ن اكون المظرفة حاال للتكرة إال فل الشظر .وهو فل الصفة
قبح؛ ألت اتقن ما اكلم

با ,فلع يجامظا فل الحاك ,كما فارقا فل الصفة" .)7

ِ
فجظددك تظ د ا
وقددد فاد لدرق فددل المقص دد مددن التظ د فيمددا إذا كددان لتك درة و لمظرفددة ,ا
التكرة متصصا لها ,كقولا اظالل ِ م ْنُِ آ َياتأ ُّمحْ َ َماتأ  [ ك مران  ,]1 3ومتدا
ص
ص
فااك .واذا كان تظاا لمظرفدة فالقعصدد متدا الاواديح؛ ل امييدة
برجك
قولتا مرر ا
دالع ,والصد ةا الو ددطل .وقددد ددمل
المتظددو مددن يددر فد يلاددبو بددا ,تحددو ةيد ٌدد الظد ا
البياتيون هذا التوق بالتظ المفارق .)2
وقددد تددالع ابددن الةملكدداتل فددل ذل د فددذهب إلددل ن التظ د

الددداتك لددل ا ددع

الجتو المظرع باأللع وال ع للاتصيص ال للاوايح؛ ألن المظتل بها تداص ,دع
ِ
جاء التظ ا مبيلتا مق ِ
درب
صد الماكلع .ويافرق لل هدذا ن رجد لدو ق ع
داك واللدا ال ش ا
البارد ,فشرب المداء الحدار لدع يكدن حات دا ,فدل حدين تدا لدو قداك واللدا ال كلدع
الماء
ع
ع

ةيدا الراكب ,فكلما فُتا يحتث؛ ألن التظ

لع يفد اقييدا.

وتالع الةركشل  -وهو شدافظل -بدا حتيفدة فقداك "و داهر اص ودرع صدحابتا

ن الصفة إذا وقظ

للتكرة فهل للاوايح ت فا ألبل حتيفة فُتها للاتصيص" .)3

وامير اإلشارة يكون تظادا تدد بظادهع ,وهدع الدذين يدرون ن ادمير اإلشدارة

ق د وك متةلددة فددل الاظيددين مددن ا ددع الظلددع؛ لددذا جدداةوا ن يجظل دوا هددذا) فددل قولتددا ةيد ٌدد
دص فددل الاظيددين مددن ا ددع
هددذا ,تظاددا .مددا الددذين يددذهبون إلددل ن اددمير اإلشددارة تد و
 -7الكااب .367 7

 -2البحر المحيط فل صوك الفقا  ,342 3ودالمك اإل جاة .737
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الظلددع ف د يجيددةون التظ د
يوصع إال ب

مظرفة ,تحو
وال يتظ

بددا؛ لددذا يجظلوتددا بدددال مددن ا ددع الظلددع .فظلددع الشددتص ال

ة تواق هدل مدا فيدا الدد) ,تحدو جداء ةي ٌدد الظاقدك .ومدا اديع إلدل
م هذا ,و محمد ِبد تالد ,والمبهع تحو مرر بةيد هذا .)7

امير اإلشارة إال با ع مظين ب داة الاظريع الد) ,تحو قولتا يا هذا

التاقددد قددد الطددع )2؛ والظلددة فددل ذل د

ن المظددرع بد د ال دد) تقددص اظييتددا مددن اإلشددارة.

ولذا يمات ن يتظ ما فيا الد) بادمير اإلشدارة ,فد يجدوة جظدك هدذا) فدل قولتدا
"مددرر ا بالرجددك هددذا" تظاددا؛ ألن التظ د ال يكددون باألقد لدك اظييتددا ,لكددن يمكددن اتريجددا
لددل البدليددة و طددع البيددان  .)3ويمكددن ن تادديع إلددل ذل د

كلها فل اظيين توق مابو ها ,فهل موة ة بين فصيلين

ن الاواب د ال اافددق

األول إذا كددان الادداب واحدددا مددن التظد  ,و الاوكيددد المظتددول ,و طددع بيددان

كان المتظو ا ما ليو ير.

والثاااني إذا كددان الادداب اوكيدددا لف يددا و طددع ت ددق ,و بدددال ,كددان المابددوق

يشمك اال دع و يدر  .وهدذ األتيدرة تصيصدة ام دك مميد اة فاصد بدين كدك مدن البددك
و طع البيان تاصة ,والاواب بظاها من بظن امة .)4

مددا المطابقددة فددل الظ مددة اإل رابيددة فهددل مددا "ال يمكددن الا ددامح فيهددا م د بقدداء

الابظية لل اإلط ق"  ,)5بك إن الاطابق فل الظ مة اإل رابية هو

هر م اويا

الاطددابق بددين الادداب والمابددوق .ومددا جم د التحدداة الاواب د فددل صددظيد واحددد إال لددل

 -7شرح المفصك .51 -56 3
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او االلافا

إلل م لة لف ية بحاة هل الاطابق فل قريتة الظ مة اإل رابية .بك

ذهددب بظاددهع إلددل ن مصددطلح الابظيددة امددة لددع يددرد بددا إال مجددرد مطابقددة الادداب

للمابد د ددوق فد د ددل الظ مد د ددة اإل رابيد د ددة ,فلد د دديو مد د ددة ل ارابد د دداط داللد د ددل بد د ددين الاواب د د د
ومابو ااها .)7

و ددترى فددل فق درة قادمددة ن الاددرتص فددل قريتددة الظ مددة اإل رابيددة فيمددا ا د ِدرع
مدن الابظيدة ,واادطر إلدل اقددير مبادد و

بقط التظ قد فال إلل إتدراا التظد
اجبل الحذع ,ويؤدل الاروتص فل المطابقة فل الظ مة اإل رابيدة فدل التظد
فظك و ع
المقطوق إلل من اللبو بين الدرن القديع والدرن الجديد من الاركيب.
ولمددا كات د

الجملددة مظدددودة تددد التحدداة فددل التك د ار ؛ ألتهددا اددؤوك بمفددرد يددر

مظددين؛ متظ دوا تظ د المظرفددة بهددا ,فددُذا ريددد تظ د المظرفددة بهددا جددلء با ددع موصددوك
متا ددب يك ددون رابط ددا ب ددين الجمل ددة وب ددين المتظ ددو  ,فيق دداك م ددرر بةي د صدد ال ددذل ب ددو
متطلق؛ ذلد

ن الجملدة التظايدة كالجملدة الواقظدة تبد ار ,ال بدد فيهدا مدن اربدط يربطهدا

بالمتظو  ,كما هل الحاك تد وقوق الجملة تب ار .)2
 .5اٌن ت واالست

ل اٌ دوٌي:

دص التظ د
مددة جملددة مددن ال دواهر األ ددلوبية الاددل اتد و

م دن بددين بقيددة الاواب د

األترى الال اشار كلها فل قريتة مظتوية هل قريتة الابظيدة ,وهدل قريتدة يدراد متهدا
رف د الادداب اإلبهدداع ددن المابددوق  ,)3فو يفاهددا لدديو الاتصدديص فح ددب ,ألن هددذ

الو يفة اؤديها الحاك والاميية ياا.

وال واهر الال اكشع ن اال اظماك الظدولل فل التظ
 -7ات ر ت اع الربط واالراباط فل الجملة الظربية .717
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 -7التظ

ال ببل.

 -2القط فل التظ .
 -3مجلء التظو الماظددة بظد جملة و جمك.
 -4مجلء التظ

بظد شيمين.

 )7اٌن بت اٌوبب  :)0ويدراد بدا "مدا اجددرل فيدا لدل اال دع األوك صدفة مدا كددان

مددن ددببا وصددفة مددا الاب د

لا"  .)2فوااح ن التظ

بددا و بشددلء مددن ددببا كمجددرى صددفاا الاددل تلص د

ال ببل اتدرا احاا األق اع ا اية

 .7مددا اجددرل فيددا صددفةا مددا كددان مددن ددببا ,تحددو مددرر برجد صدك اد ص
دارب بددو
ص
برجك م ص
ةع بو رج .
رج  ,ومرر ا
ص
ص
داء.
 .2ما اجرل فيا صفةا ما الابو با ,تحو مرر ا
برجك متالط با ٌ

 .3ما اجرل فيا صفةا ما الابو بشلء من دببا ,تحدو مدرر ا برج صدك ا ص
دارب
با رج ٌك.
فكددك األم لددة الماق لدمددة لي د
رجد ) ,وبددين المتظددو

قددة الابظيددة قاممددة بددين التظ د

اد ص
دارب بددو

رجددك) ,واتمددا هددل قاممددة لددل الم دداوى الددداللل بددين التظد

ص
اارب) واال ع الدذل ارادبط بدا بظ قدة اإل دتاد ,فدددا بدذل جدةءا ال يمكتدا الاتلدل
تا.

 -7يراد بال بب االاصاك .شرح المفصك .54 3
 -2الكااب .71 2

65

والوااح ن الصلة الال ااظقد بين الااب والمابوق افرن لل الااب ن يكدون
لددل م دداك مابو ددا ,و ن يا ددع ب د هع ددمااا ,وهددل قريتددة الظ مددة اإل رابيددة  ,)7إلددل
جاتب قريتة المطابقة فل كك من الظدد ,والتوق ,والاظيين.
ولدى ادقيق الت ر فل
التظ

لوب التظ

ال ببل تجد ن القريتة الال اتطبق لل

والمتظو قريتة واحدة ,هل قريتة الظ مة اإل رابية ,فُذا افحصتا بقيدة تدواق

قريتة المطابقة وجدتا ما ي ال
-7

ن المطابقة فل الظدد مماتظة بين الااب والمابوق ,و بين الااب وما هو

من ببا؛ و تدل بدذل اال دع المرفدوق بالاداب ؛ ألن التظد

-ههتدا -ددا قاممدا مقداع

الفظددك ,والفظددك ال ياطددابق م د فا لددا فددل الظدددد ,إال لددل لهجددة يددر مقي ددة ,ف د
يقاك جاء الرجاك الفاالون تواهع ,كما ال يقاك جاؤوا الرجاك.
 -2ن المطابقة فل التوق ال ااحقق بين الااب

التظ ) ومابو ا المتظدو ),

القامع ومدا ,ولكدن يقداك جداء الرجد اك الفاادلةا ومدا؛ ألن التظد
ف يقاك جاء الرج اك
ا
ههتا -ياا كالفظك الواجب الاطابق م ما تد إليا .فالاطابق ههتا م ما تدإليا الااب

التظ ) ال م المابوق.

 -3ن الاطدابق فدل الاظيدين ال يكددون إال فدل الاداب ومابو ددا ,فد يقداك جدداء
رج د ٌك الفاا د اك بددو  ,ولكددن يقدداك جدداء الرج د اك الفاا د اك بددو  .ويقدداك حاددر امددرةٌ
فاالةٌ ومها.
 -4ن الاط د ددابق ف د ددل قريت د ددة الظ م د ددة اإل رابي د ددة ال ياحص د ددك إال ب د ددين الا د دداب
ومابو ددا ,فيق دداك

داب المفاوح ددة ص ددفحااا.
ددافر الرجد د اك الفاا ددلةا م ددا ,وريد د ا الكا د ع

 -7فل التحو الظربل ,قوا د واطبيق .716
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فالاطددابق فددل الظ مددة اإل رابيددة فددل هددذا األ ددلوب يددر ماحقددق بددين الادداب ومددا هددو
م تد إليدا .فالظربيدة اظبدر دن الظ قدة فدل التظد

ال دببل بظ قدة تدرى قاممدة لدل

ص
وجوههاع ح تةٌ  ,)7فهل اؤدل ما يراد من
برجاك
الجملة اال مية ,تحو قولتا مرر
ا
برجاك ح ص
ص
تة وجوههع.
قولتا مرر ا
ولظك اظع قريتة المطابقة بين التظ

ومتظواا فل التظ

ال ببل يكمدن وراء

إتكددار الم اشددرق براج ا ار ددر) ن يكددون الاطددابق فددل قريتددة اإل دراب م ددببا ددن
قريتة الابظيدة ,وا كيدد ن هدذا الاطدابق إتمدا هدو تداجع دن اإلابداق للمجداورة  ,)2و ن
احوال قد حصك فل بتية التظ
و

ال دببل ,واألصدك فيدا تدا مبادد مدؤتر وتبدر مقددع,

وهددذ الجملددة هددل التظد  ,ولكددن جةءهددا األوك لمددا جدداور المابددوق لحقددا فددل حركااددا.
وقد ااب كك من د .مهدل المتةومل ود .شوقل ايع براج ا ار در فدل ريدا هدذا,
لدل مددا فيددا مددن اكلدع مددن جهددة ,وا فدداك جاتددب المظتدل مددن جهددة اتيددة ,اللافددااهع
إلل مجرد الاوافق اإل رابل من جهة ,فهو فل الحقيقة صفة لما بظد .)3
إن جظك التحاة التظ

يجب ن يافق فيها التظد

اابظا لما قبلا يترا التظ

ال ببل من التصامص الال

والمتظدو  ,وبدذل يكدون التظد

ال دببل تارجدا مدا قدرر

التحدداة فددل التظ د  .والددذل ميددك إليددا مددا قدداك بددا براج ا ار در ووافقددا فيددا د.شددوقل
ايع ود .مهدل المتةومل ,ألن الت ر إليا جملة تظايا يجظك الباب ما قا.
وهو كدذل وراء إتكدار الددكاور مهددل المتةومدل ن يكدون التظد

جملة الاواب ؛ ذل

ال دببل مدن

تا ليو صفة لما قبلا ,و ن االافداق اإل اربدل تداجع دن اإلابداق

 -7ت اع الربط واالراباط فل الجملة الظربية .714
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تدادرة

للمجدداورة ,وهددو فددل ذلد يادداب مددا قالددا برج ا ار ددر مددن قبددك ,ويادديع إلددل ذلد

ن

الاطابق فل قريتة الظ مة اإل رابية تايجة الر بدة فدل احقيدق الاوافدق واالت دجاع فدل

الحركا  .)7واتاهدل إلدل ن الادو وهع هدو الدذل جظلهدع يابظدون التظد

قبلا.

ال دببل إلدل مدا

وفك درة الاددو وهع -فيمددا رى -ال اصددلح ن اكددون متهجددا لميددا مقتظددا كافيددا فددل

اظليددك األحكدداع التحويددة ,ولدديو الاددوهع بابددا مطددردا ألن ذلد مفد ص
دن إلددل بتدداء صددرح

التحو لل قوا د وهميدة ,فاألعج عددر واألجددى ن ااجظدك الر بدةا فدل احقيدق االت دجاع
الصددوال مددن تاحيددة ,والمجدداورة مددن تاحيددة اتيددة الظلاددين األك ددر قبدوال واقتا ددا ,لددل

الر ع من تتا بق ن شرتا إلل ن المجاورة لي
بظن األ اليب ,وتقل

يا

بظن الاوجيها

بابا مطردا ,و تها م مو ة فدل

من القدرن باال امداد ليهدا ,ومتدا

اْ يَر ْرو ا ُّم ِحرري ا [ هددود  ]14 77فد د محيط)
ع ر َذ َ
علَ ر ْي ُ ْ َ
ري ا َ َخررا ُ َ
قولددا اظددالل َ و ِإنِر َ
صفة لد يوع) وقدد جدر بدالجوار ,وهدو تظد ٌ ل د يدوع) فدل اللفد وللظدذاب بدالمظتل .)2
وقدر ابن جتل لدل حدذع ماداع ,ل دذاب ي ص
ذابدا .وقددر الفدراء
دوع محديط ا
وال دديرافل واله ددرول  )4بد د محيط الظ ددذاب) .وق ددد قدداك الش ددهاب "يظتددل ن المد دراد ف ددل
)3

الحقيقددة إحاطددة الظددذاب وشددمولا ,فهددو صددفة لددا ,ولددذا جظلددا بظاددهع صددفة

ددذاب)

لكتددا اجددر للمجدداورة ,فوصددع بددا اليددوع الش دامالا ليددا بوقو ددا فيددا ,فهددو مجدداة فددل
اإل تاد كد تهار صامع)" .)5

 -7ال ابق تف ا.
 -2الابيان فل ريب إ راب القرن .177 2
 -3مظاتل القرن .14 2

 -4البحر المحيط .475 5

 -5حاشية الشهاب .725 5
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وجظك الةمتشرل واابظا بو حيان وصع اليوع باإلحاطة ك ر احقيقا لمقصد

الاظبيددر ددن المبالدددة فددل وصددع الظددذاب بددا؛ ذل د

ن اليددوع ياددع الح دوادث ,فددُذا

حاط بالظذاب فقد اجام للمظذب ما اشامك ليا متا .)7

 )2قطببا اٌن ببت وي دراد بددا حصددوك المدددايرة بددين التظ د

والمتظددو فددل قريتددة

الظ مددة اإل رابيددة ,فيكددون التظ د متصددوبا والمتظددو مرفو ددا و بددالظكو ,وقددد يق د
ص
يع.
المتظو مجرو ار والتظ مرفو ا و متصوبا ,تحو مرر ا بةيد الكريع و الكر ع
وهذ ال اهرة األ لوبية جديرة بااللافا

واالهاماع ,لل الر ع من تها اتاف

متددذ مددد بظيددد ,لكتتددا ال يمكددن ن تدفددك وجودهددا فددل
ياا.

ددلوب التظد

ك يد ار وفددل يددر

وبهددذا األ ددلوب ا ددؤدى مظ د ص
دان ك يد درة ال احصددك باإلاب دداق المظ ددروع ,ففي ددا م ددن

اإل ارة ولفد

االتابدا مدا ال يمكدن احقيقدا باإلابداق؛ ألن األصدك فدل اإلابداق االافداق

فل مور ما

متاقشاتا لها ,و لل ر ها الاطابق فل قريتدة اإل دراب ,فدُذا وقظد

المتالفددة بيتهمددا تبه د
قل

الددذهن وحركاددا إلددل شددلء يددر م د لوع .قدداك ال ددظد "فددُن

ما وجا داللة م ك هذا التصب و الرف

ا ددرحع؟ قلد د

لل ما يقصد با مدن مددح و ذع و

إن االفاا ددان لمتالف ددة اإل د دراب و ي ددر المد د لوع ةي ددادة اتبي ددا ,وإليق ددا

لل ددام واحريد ر باددا فددل اال دداماق  ,وال دديما مد الادةاع حددذع الفظددك و المباددد ,
فُتا د وك دليك لل االهاماع" .)2
ف ددلوب قطد د التظد د يحق ددق مقاص ددد تف ددية اام ددك ف ددل الاتبي ددا واإل ددارة ت ددد
اتص المتظو من جهة واب ه المالقل هذ الداللة من
المالقل  ,)3ومقاصد داللية
و
جهة اتية .واام ك هذ المقاصد فل
 -7الكشاع  ,215 2والبحر المحيط  .252 5وات ر م لة ترى فل الحمك لل الجوار .51 -41

 -2حاشية الشيخ يو لل الاصريح  ,771 2والتحو الوافل .411 3
 -3التحو الوافل .411 3
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 المدح الذع الاروحعفقد اتقك ن ذكر صفا المددح دع المتالفدة فدل قريتدة الظ مدة اإل رابيدة ,فهدذ
المتالفددة راددها االفاتددان الددذل يفاددل إلددل إيقددا ال ددام واحريكددا إلددل الجددد فددل
اإلصددداء؛ ذل د ن ادييددر الك د ع الم ددوق لمظتددل مددن المظدداتل وص درفا ددن ددتن
ال ددلو  ,متب د ددن اهامدداع جديددد ش د تا مددن المدداكلع ,ويجلددب مةيددد ر بددة فيددا مددن
المتاطب .)7
وقددد در الفددراء هددذ المقاصددد فقدداك "والظددرب اظاددرن مددن صددفا
اطاولد د

الواحددد إذا

بالم دددح و ال ددذع ,فيرفظ ددون إذا ك ددان اال ددع رفظ ددا ويتص ددبون بقص ددد الم دددح,

فك تهع يتوون إتراا المتصوب بمدح مجدد ير اماب ألوك الك ع.
ومن األم لة الال يظاد الفراء بها ريا قوك الشا ر

[الماقارب]
الملِ د د د د د د ِ القعد د د د د ددرِع عوابد د د د د د ِدن الها عمد د د د د د ِداع
إلد د د د د ددل ع
ِ
دور
عوعذا الد د د د د د د ددر ِل حد د د د د د د د ع
األمد د د د د د د د ا
دين اا عد د د د د د د د د وع ا

دث
عولعي د د د د د د د ع
بِ د د د د د د د د د عذا ِ

ِ ِ
ِ
الم د د د د د د ددةعد عحع
ال عكا عيب د د د د د د ددة ف د د د د د د ددل ا
الص د د د د د د د د ددلِ ِ
يك وعذا ِ اللو اج د د د د د د د د ددع

ليث) و ذا الرل) لل المدح واال ع قبلهما متفون" .)2
فتصب ع
مقامل المدح والذع ك در احقيقدا لمقاصددهما و بلد مدن إج ارمدا
فقط التظ فل ع
ل ددل ت ددق واح ددد مد د المتظ ددو ؛ ذلد د ن المق دداع يقاا ددل اإلطت دداب ,فالمتالف ددة ف ددل
 - 7مظاتل التحو  ,761 3والتحو الوافل .411 3

 -2مظدداتل القددرن  .715 7وات ددر اف ددير الطبددرل  ,353 3واإلتصدداع  ,735وت اةتددة األدب 7
.276
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اإل دراب بلد فدل احقيددق المقصدد ,ألن المظدداتل تدد االتددا ع ااتدوق واافددتن ,فددُذا

ااحد

كات

تو ا واحدا .)7

وقطد التظد

يحقلددق مقصدددا تددر هددو اشدداهار المتظددو بهددذ الصددفة المظلومددة

لدى المر ك والمالقل ال اإلتبار بها .وهذا يظتل ن القط ال يكون إال حيث يكون
المتظدو مشدداه ار بالتظد المقطددوق ,مظلومددا بدا حقيقددا و ا لد دداء ,دواء فددل المدددح ع
ْ[ الم د  ]4 777تصب حمالةع)
الذع .ففل قولا اظالل َ و ْام َراَتُُِ َحمالَ َ ْال َح َ ِ

ألتا لع ايرد اإلتبار بد مر مجهدوك ,واتمدا المدراد ذكدر امدرة بدل جهدك بد مر مظدروع
للقاصل والداتل ,فيكون ذل ك ر ابكياا و بظدد دو ار فدل الهجداء ,فوصدفها ب د حمالةع

الحطب) مظروع لكك حد ,إلدل جاتدب ذ لمهدا بصديدة المبالددة ليجمد بدين مبدالداين
فل الذع والهجاء .)2
وقط التظ

ال يكون إال تد الحاجة إلل اميية المتظو بصفة ما ,وفل هذا

يقوك ابن مال فل لفياا

مفاقد ار لدذكرهن ادبظ

وان تظدو ٌ ك در وقدد ال
وهدذا يظتددل ن المقصدد مددن التظد

فُذا كان المتظو مفاق ار إلل تظ

هددو الدذل يحد لدد إمكاتيدة القطد فيدا و دمددا,

و ك ر لابييتا واوايحا واميية من ير لدع يجدة

القط د الباددة .قدداك الشدديخ يددو "وان لددع يظددرع م ددمل المتظددو إال بمجمو هددا وجددب

إابا هددا كلهددا للمتظددو لاتةيلهددا متددا متةلددة الشددلء الواحددد  ...واذا كددان المتظددو فك درة
اظددين فددل األوك مددن تظواددا اإلابدداق ألجددك الاتصدديص بتد ع مددا إذا كددان مظرفددة فُتددا
تل ن الاتصيص وجاة فل الباقل من تظواا القط المابوق" .)3

 -7مظار األقران  ,345 7والبرهان  ,446 2وات ر مظاتل التحو .761 3
 -2البرهان  ,446 2وات ر مظاتل التحو .763 3

 -3الاصريح  .771 2وات ر التحو الوافل .411 3
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فقط التظ

مشروط بجملة مور ,متها
ِ
مو الدابر.
للاوكيد ,كما فل قولهع

-7

ال يكون التظ

-2

ن يظلع ال ام من مر ااصاع المتظو بتظواا ما يظلما المتاطب.

دق التبيدث ,فلديو يقدوك إال وقدد رفدا
بداللدا الفا ع
قاك المبرد "إذا قاك جداءتل ا
بالتبث والف ق  ...وهذا بل فل الذع ن يقيع الصفة مقاع اال ع وكذل المدح" .)7
 -3ن يكون التظ

لل تاء والاظ يع .)2

وقاك يبويا "هذا باب ما يتاصب فدل الاظ ديع والمددح"

)3

"وهدذا بداب مدا يجدرل

من الشاع مجرى الاظ يع وما شبها"  .)4وم ك لألوك بقوك األتطك

دداء مي د د د د د د ِدر الم د د د د د ددؤمتين إذا
تف د د د د د ددل ف د د د د د د ا
دامن الدم د د د د ددر والميم د د د د ددون ط د د د د ددامر
الت د د د د د ا

دوع با د د د د د ٌك عذك د د د د ادر
ب د د د دددى التواج د د د ددذ ي د د د د ٌ
تليف د د د دةا اللد د د ددا ي ا د د د ددقل بد د د ددا المطد د د د ادر

وقدداك "ة ددع التليددك ن تصددب هددذا لددل تد لددع اددرد ن احد لدث التدداو وال مددن
اتاطبا ب مر جهلو  ,ولكتهع لموا من ذل ما قد لم ع فجظلاا تاء واظ يما" .)5
وم ك لل اتل بقولا "وذل قول

دق التبيدث ,لدع يدرد ن يك لدرر ,
ااتل ة ٌ
يد الفا ع

وال يظرف ع شيما اتكر  ,ولكتا شاعما بذل  ...وقاك روة الصظالي

داةع اللا مدن كد ص
ذب ِ
وةور

ع قعدوتل التمد عر ع اكتف دوتل
 -7الكامك .141 2

 -2البرهان .441 2

 -3الكااب .251 – 241 7
 -4ال ابق .252 7

 -5الكااب  .252 7وات ر شرح الكااب  ,252 7ومظاتل التحو .717 3
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إتم ددا ش ددامهع بش ددلء ا دداقر ت ددد المت دداطبين  ...وق ددد يج ددوة م ددرر بقومد د
الكر عاع ,إذا جظل

المتاطب ك تا قد رفهع" .)7

واذا كان قط التظ
يحوك التظ
ل

يحوك داللة الاركيب تحو المددح و الدذع و الادرحع ,فُتدا
ل

بااجاهين ,هما

الاركي ددب اال ددمل و ت ددل ب ددذل

ن يد دددو التظد د

المقط ددوق ركت ددا

ا دديا ف ددل

الاركيددب اإل ددتادل ,فمددا كددان تظاددا لددع يظددد كددذل  ,فقددد صددبح تص د ار فددل اركيددب
جديد ,فهو م تد إلل م تد إليا اقاادل مقداع اإليجداة حذفدا .فهدذ تاصدة بدالاحوك
ل الشا ار صبح لديتا اركيب جديدد اقددير هدو
إلل الرف  ,ففل قولتا طرب للبحار ل
الشددا ر) ,فالتظد المقطددوق الشددا ر) -وكددان اابظددا مجددرو ار -احددوك إلددل م ددتد فددل
الجملة اال مية.
ص
يع,
والاركيب الفظلل لدى القط إلل التصب ,كما فل قولتا مرر ا بمحمد الكر ع
فددُن التظد المقطددوق الكدريع) يددددو جددةءا متصصددا لجملددة فظليددة يقدددر فظلهددا اقدددي ار
متصوصا بد مدح ,ذ وع,

تل ,ارحع) وال يجوة اقددير فظدك يدر داك لدل واحدد

من هذ المظاتل .و"يبدو ن القط إلل الرف

ب

و شدهر ,وذلد ألتدا فدل التصدب
و قددوى و دوع مددن

باقدددير جملددة فظليددة  ...وفددل الرف د باقدددير ا ددع  ...واال ددع ب د
)2
ص
ديع دك ذلد د ل ددل اش دداهار به ددذ الص ددفة
الفظ ددك"  .ف ددُذا قلت ددا م ددرر بمحم ددد الظ د ا

 -7الكااب  .252 7وات ر شرح الكااب .252 7
 -2مظاتل التحو .712 3
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ص
يع ,بقطد
وا اقرارها ور وتها وامكتها متا شد و ك ر من قولتا مرر بمحمد الظ ع
التظ إلل التصب .)7
والاحوال

الحاصلة فل القط اتق ع ق اما ,هل

 .احوك التظ

المرفوق إلل التصب.

ب .احوك التظ

المتصوب إلل الرف .

ا .احوك التظ
فال ف د

المجرور إلل الرف والتصب.

للت ددر ن الق ددمين األولددين يابددادالن الموقظيددة ,فياحددوك الق ددع األوك

متهم ددا إل ددل متص ددص للفظ ددك فيتص ددب بفظ ددك مح ددذوع ,وياح ددوك ال دداتل إل ددل رك ددن
ا ددل فددل جملددة ا ددمية .ولكددن اال تددين ال ياح دوالن إلددل الجددر ,ومددا ذل د إال ألن

األ لوب الظربل يحام اك حذع حد ركتل الجملة اال مية ,وحذع الفظدك فدل الجملدة
الفظليد دة ,وهم ددا التمط ددان األ ا دديان ف ددل األ ددلوب الظرب ددل .م ددا الاح ددوك ف ددل الرفد د
والتصددب إلددل الجددر فمحادداا إلددل اقدددير حددروع إا دافة محذوفددة ,وهددل لي د

مددن

الظتاص ددر الا ددل يمك ددن الاتل ددل تهد دا مد د بق دداء قريتاه ددا اإل رابي ددة ف ددل الاركي ددب ,م ددا
الاحددوك مددن الجددر إلددل الرف د ففيددا ددودة إلددل األصددك فددل اركيددب الجملددة الظربيددة,
و تل بها الجملة اال مية و الجملة الفظلية.
)3

دُّد اٌن ت:
يظددد التظ د

متصصددا مددن بددين المتصصددا
ل

كالبدك ,والاوكيد ,و طدع البيدان ,وهدذ المتصصدا

األتددرى الاددل اقيددد بهددا الجملددة,
كلهدا محمولدة لدل اال دا تاء

فل وجوب ااصالها بالجملة و الجمك الال قبلها و ودها إليها.
 -7ال ابق تف ا.
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وقددد فددرق األصددوليون بددين مجددلء التظ د

بظددد جملددة واحدددة و جمددك ماظددددة,

فتقددك الةركشددل ن ذكددر التظددو الك ي درة بظددد جملددة واحدددة قعيددد لهددا واتصدديص ,واذا
ذكر لل بيك البدك فالاتصيص لواحدة متها ير مظيتة.
واتالف دوا فددل وقددوق التظددو الك ي درة بظددد جمددك ماظددددة هددك اظددود إليهددا كلهددا ع

األتيرة متها؟

شديمين ,فُمدا ن ااظلدق إحدداهما

ذهب الفتدر الدراةل إلدل ن الصدفة إذا اظقبد
بدداألترى ,كقولتددا كد ِ
درب والظجد عدع المددؤمتين ,وهتددا اظددود الصددفة إليهمددا مظددا ,فد د
درع الظد ع
المؤمتين) تظ لكك من الظرب والظجع ,واألصوليون يجظلون التظ فل هدذا التدوق

قيدددا للجمي د  ,وبددا جددةع الرافظددل و يددر  .)7وامددا ن ااظلددق إحددداهما بدداألترى ,تحددو

إال إلددل الجملدة األتيدرة

داء الةهداد ,وههتددا ال يظدود التظد
داء ,وجددالو الفقه ع
كدرع الظلم ع
لد د ددل والدل و والد والدل
فح د د ددب  .)2وافد د ددرق لد د ددل ذل د د د تد د ددا إذا قيد د ددك وقف د د د
المحادداجين فالتحدداة يرجظددون الصددفة إلددل الجملددة األقددرب تاصددة .ولكددن األصددوليين
يجظلوتهددا ش ددرطا ف ددل الجميد د  ,وب ددا ج ددةع الرافظ ددل و ي ددر  ,وك ددذل األم ددر إذا اق دددم

الصفة لل الجملاين ,تحو

لل المحااجين كذا وكذا.)3 ...

 )4اٌتداخل ني اٌن ت املت دد واخلرب:
كتددا قددد ش درتا إلددل اشددابا الحدداك ,والتبددر ,والتظ د  ,فددل تهددا افيددد كلهددا بددو
متب ار تا ,ولكدن التد ع
المظتل للشلء ,واء كان صاحب حاك ,ع متظواا ,و ع
فيما بيتها فل كيفية اإل با  .ومن هتا يمكتتا ن تقع لل ادداتك فيمدا بدين التظد
والتبر ,ف مة تبار ال يصدح جظلهدا تظوادا للتبدر األوك ,وذلد تحدو قولتدا الكليدا
 -7الكوكب الدرل  .333وات ر اإلحكاع فل صوك األحكاع .237 2
 -2البحر المحيط  ,347 3والكوكب الدرل .333
 -3الكوكب الدرل .333
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مدتي ددة ,طبي ددة ,حقوقي ددة ,هتد ددية ,فد د يص ددح ن تجظ ددك األتب ددار طبي ددة ,هتد ددية,
حقوقي ددة ,تظوا ددا للتب ددر األوك مدتي ددة)؛ ألن ذلد د مف ددن إل ددل جظ ددك المدتي ددة ص ددفاها
يح احطددع
هتد ددية وحقوقيددة ,وطبيددة ,ولدديو هددذا ه دوا الم دراد ,ومتددا ياددا قولتددا ال در ا
األبواب ,اصفةٌ ,ففل هذ الجملة ال تق لل ما يكون تظاا ,فهل تبار مااابظة.
وفددل مقابددك ذل د تجددد بظددن األتبددار اصددلح للتظايددة والتبريددة مظددا ,فددُذا قلتددا
هدذا طالدب يدددرو بجدد ,كدان فددل مقددورتا ن تجظددك جملدة يددرو) تبد ار اتيدا محلددا
الرف د  ,و ن تجظلهددا تظاددا لد د طالب) ,وهددو التبددر األوك ,وهددذان الوجهددان الجددامةان
مرهوتان بظدع وجود قريتة اظين حد الوجهين .)7
وياظددين فددل لفددا

ن اكددون تظاددا للتبددر ويمات د ن اكددون تب د ار ,وذل د لوجددود

قريتدة مظتويددة و لف يددة امتد ذلد  ,فددُذا قلتددا ةيددد رجددك شددجاق ,ف د رجك) تبددر ,ألن

فيددا اامدديع الفامدددة ,ويماتد ن يكددون شددجاق) تبد ار اتيددا؛ ألن الفامدددة المارشددحة مددن
اإل ددتاد ال ااحقددق إال م د تظاددا ,وذل د ألن اإل ددتاد إلددل مددبهع ال فامدددة فيددا ,وهددذا

ي دمل التبددر الددذل يدامع الفامدددة باابظددا .ومتددا قولدا اظددالل بررل انررت كررو عررادون

[الشدظراء  ,]766وقولدا اظدالل برل انرت كرو أ تجهلرون[ التمدك  ]55ال اداع الفامددة
بالم ددتد وح ددد ق ددوع) ف ددل ا يا ددين ,ألن في ددا إ ددتادا إل ددل م ددبهع ,وال ا دداع الفام دددة إال
ب ددالتظاين

ددادون ,واجهل ددون) ,إذ الم ددتد مظل ددوع بداه ددة "م ددن دالل ددة الا ددمير ل ددل

الم د دداكلع و الاتاط د ددب ,فك هم د ددا ق د ددد دك بذاا د ددا وبص د دديداا المباشد د درة ل د ددل حقيق د ددة

صدداحبا .)2 "...وفددل مقابددك ذلد تجددد مواقد ال يجددوة ن يكددون فيهددا اللفد إال تبد ار
اتيا ,ال تظاا ,ومتا قولا اظالل  ونوا كردة خاعئين[البقرة  ,] 65ف د د د د يجد د د ددوة

الحكددع لددل تا ددمين) بالتظايددة ,ويجددب جظلهددا تب د ار اتيددا)؛ ألن قريتاددل المظتددل
 -7التحو الوافل.532 7
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الاق يمل والظدد امتظدان تظد

يدر الظاقدك قدردة) بجمد المدذكر ال دالع إال بدالجتوح

إلل الا ويك  .)7فالمظتل الظميق لل الوصفية المؤكدة ال لل التبريدة ال اتيدة ,ألن

التب اء.
المقصود بالقردة ا

 - 5نت ئج اٌبحث و ص س:
 -7لل الر ع من مون الحدود الفاصدلة بدين مصدطلحل الصدفة والتظد ,

يوصدددل الباحدددث با امد دداد مصد ددطلح التظ د د ) وحدددد فدددل الدالل ددة لدددل ه ددذا البد دداب

التحول ,ألن مصطلحل الوصع) و الصفة) ك ي ار ما اطلق مرادا بها المشاقا ,
ففل اتصيص المصطلح اتلص من الفوال المصطلحية ,م ك رة المصطلحا

فل يامتا هذ .
 -2يميك البحدث إلدل ددع ابتدل اف دير بظدن األحكداع التحويدة ا امدادا لدل

الشاذ والتوادر ,إلل اال اماد لل ما هو مطرد فح ب.

 -3ال يميك البحث إلل اف ير القوا د التحوية و ا صيلها باال اماد لل ما

ي مل بالاوهع ,لما يحملا هذا المصطلح من مظاتل التط والاتيك ال متطقل.
 -4ياددداتك مصددطلح التظد

والتبددر ,فمددن األتبددار مددا ال يصددح جظلهددا تظواددا

للتبدر األوك ,وفدل مقابددك ذلد تجددد بظدن األتبددار اصدلح للتظايددة والتبريدة مظددا ,و
ياظددين فددل لفددا

تددرى ن اكددون تظاددا للتبددر ويمات د ن اكددون تب د ار؛ وذل د لوجددود

قريتة مظتوية و لف ية امت ذل .
 -5التظ د

ص دص مددن بددين المتصصددا
مت ل

والاوكيد ,و طع البيان.

 -7ال ابق تف ا.533 7 ,

11

الاددل اقيددد بهددا الجملددة ,كالبدددك,

 -6يحقددق

ددلوب قطد التظ د

مقاصددد تف ددية اام ددك فددل الاتبيددا واإل ددارة تددد

دص المتظددو مددن جهددة وابد ه المالقددل هددذ الداللددة مددن
المالقددل ومقاصددد دالليددة اتد و
جهة اتية.
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مص در اٌبحث
اإلاباق بو الطيب ,حمدد بدالواحدد

مجم اللدة الظربية ,دمشق ,ط7311 ,2ع.
اإلحكاع فل صوك األحكاع

357هدد) ,حققدا دة الددين الاتدوتل,

يع الدين ا مدل ,ب مكان للتشر وال ااريخ.

اراشاع الارب بو حيان التحدول 143هدد) ,حققدا د .محمدد رجدب

مكابة التاتجل ,القاهرة ,ط7331 ,7ع.
اإلصابة ابن حجر

مدان,

157هد) ,مط .ال ظادة ,مصر7321 ,هد.

األص ددوك ف ددل التح ددو ب ددو بك ددر ب ددن ال د دراا 376هد دد) ,حقق ددا د .بدالح ددين

الفالل ,مؤ ة الر الة ,بيرو  ,ط7315 ,7ع.

صوك التحو د .محمد تير حلواتل ,جامظة اشرين ,ال ذقية7313 ,ع.
صوك احليك التطاب محمد الشاو  ,جامظة متوبة ,اوتو2117 ,ع.
اواء لل الد ار ا

الكوي .

اللدويدة الحدي دة د .تدايع ترمدا ,ل دلة دالع المظرفدة,

األم اك بدو بيدد القا دع بدن د ع ,حققدا د .بدالمجيدد قطدام  ,دار قايبدة,
دمشق.
اإلتصدداع بددو البركددا

بددن األتبددارل

511ه دد) ,حققددا محمددد محيددل الدددين

بدالحميد ,دار الفكر ,بيرو  ,ب ااريخ.
مظاتل القرن الفراء ,الع الكاب ,بيرو  ,ب ااريخ.
البحر المحيط بو حيان األتدل ل ,مطاب ال ظادة ,الريان ,ب ااريخ.
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البحد ددر المحد دديط فد ددل صد ددوك الفقد ددا بد دددر الد دددين الةركشد ددل 134ه د دد) ,حد ددرر

بدال اار بو دة ,و اةرة األوقاع ,الكوي .

البرهددان فددل لددوع القددرن بدددر الدددين الةركشددل 134ه دد) ,حققددا بددو الفاددك

إبراهيع ,دار الع الكاب ,بيرو 2113,ع.
بدي ددة الو دداة جد د ك ال دددين ال دديوطل

إبراهيع ,المكابة الظصرية ,بيرو 7311 ,ع.

317ه د د) ,حقق ددا محم ددد ب ددو الفا ددك

ادداريخ بددل ةر ددة الدمشددقل حققددا شددكر اللددا القوجدداتل ,مجم د اللدددة الظربي دة,

دمشق7311,ع.

البيددان فددل إ دراب الق ددرن بددو البركددا

بدالحميد طا ,ب مكان وال ااريخ.

األتب ددارل

511ه دد) ,حققددا د .ط ددا

الاداولية تد الظلماء الظرب د .م ظود صحراول ,ط ,7دار الطليظة ,بيدرو

2111ع.

الاددذييك والاكميددك بددو حيددان األتدل ددل

كتوة إشبيليا ,الريان ,ال ظودية.
الا هيك ابن مال

القاهرة ,ط7361 ,7ع.

612هد) ,حققا محمد كامك بركدا  ,دار الكاادب الظربدل,

الاط ددور التحدددول برج ا ار د ددر

مكابة التاتجل ,القاهرة.

143ه دد) ,حققددا د .ح ددن هتددداول,

7332ع) ,ارجم ددة د .رماد ددان ب دددالاواب,

اف ددير بددل ال ددظود بددو ال ددظود محمددد بددن محمددد الظمددادل

إحياء الاراث الظربل ,بيرو  ,ب ااريخ.
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357ه دد) ,دار

143هدد) ,حققددا د .لددل تاصددر ح ددين,

اوادديح المقاصددد الح ددن المدرادل
دار ظد الدين ,دمشق ,ط2111 ,7ع.

الجد ددام ألحكد دداع القد ددرن بد ددو بداللد ددا محمد ددد بد ددن حمد ددد القرطبد ددل ,صد ددححا
بدالظليع البردوتل ,بيرو  ,ب ااريخ.
الجمك بو القا ع الةجاجل ,حققا ,د .اوفيق الحمد ,اتاشا ار طهران.
حاشية الشيخ يو لل الاصريح بهام

الاوايح) ,دار الفكر ,بيرو  ,بد

ااريخ.
الحم ددك ل ددل الجد دوار د .ب دددالفااح الحم ددوة ,مكاب ددة الرش ددد ,الري ددان ,ط,7
7315ع.
حيدداة الحي دوان الكبددرى الدددميرل ,حققددا إب دراهيع صددالح ,دار البشددامر ,دمشددق,
ط2115 ,7ع.
ت اةت ددة األدب

7133هد دد) ,حقق ددا بدال د د ع ه ددارون,

ب دددالقادر البد دددادل

دار الكااب الظربل ,القاهرة7363 ,ع.
التصامص بو

مان بن جتل

333ه د) ,حققدا محمدد لدل التجدار ,دار

الهدى ,بيرو  ,ب ااريخ.
الدر المصون حمد بن يو ع الحلبل

156هدد) ,حققدا د .حمدد التدراط,

دار القلع ,دمشق ,ط7316 ,7ع.
دقامق الاصريع القا ع بن محمد المؤدب القريتدة ال اربد ) ,حققدا حمدد تداجل
القي ل ,وحااع الاامن ,وح ين اوراك ,المجم الظلمل ,بدداد7311 ,ع.
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دالمك اإل جاة

التاتجل ,القاهرة.

بدالقاهر الجرجاتل

417هد) ,قر محمود شاكر ,مطبظدة

دور البتية الصرفية لطيفة التجار ,دار البشير ,مان ,ط7333 ,7ع.
ديوان بل داود اإليادل جمظا توار محمود الصالحل ,ود .حمد ال دامرامل,
دار الظصماء ,دمشق ,ط2171 ,7ع.
دي دوان األ شددل شددرحا محمددد محمددد ح ددين ,مؤ ددة الر ددالة ,بيددرو  ,ط,1

7313ع.

256هدد) ,حققدا د .شدكرل فيصدك ,دار

ديوان التابددة صدتظة ابدن ال دكي

الفكر ,بيرو  ,ب ااريخ.

شرح ديوان ةهير رواية األ لدع الشدتامرل ,حققدا د .فتدر الددين قبداوة ,المكابدة

الظربيددة ,حلددب ,ط7311 ,7ع .وت ددتة تددرى بروايددة ظلددب ,دار الفكددر ,بيددرو ,

ط7336 ,2ع.

شرح ابن قيك حققا محمد محيل الدين بدالحميد ,ط7364 ,74ع.
شرح الاصريح لل الاوايح تالد األةهرل

317هد) ,دار الفكر ,بيرو ,

ب ااريخ.
ش ددرح الكافيد ددة الرا ددل األ د دداراباذل ,حقق ددا ح دددن الحف ددل وةميلدددا ,مطد دداب

جامظة محمد بن ظود ,الريان7333,ع.

شرح الكااب بو ظيد ال يرافل ,ت تة متطوطة ,مكابال التاصة.
شد ددرح اللم د د

األصد ددفهاتل ,احقيد ددق د .إب د دراهيع ب ددو بد دداة ,جامظد ددة محم ددد بد ددن

ظود7331,ع.
12

شرح المفصك ابن يظي  ,الع الكاب ,بيرو  ,ت تة مصورة.
الصد ددحاح الجد ددوهرل ,حققد ددا حمد ددد بد دددالدفور طد ددار ,دار الظلد ددع للم يد ددين,
بيرو .
الظ مة اإل رابية د .محمد حما ة بداللطيع ,دار ريب ,القاهرة.
الظين التليك بن حمد الفراهيدل ,احقيق مهدل المتةومل ,الظراق.
ريددب الحددديث التطددابل ,حققددا بدددالكريع الظةبدداول ,جامظددة ع القددرى ,مكددة

المكرمة ,ال ظودية.

فص ددك المق دداك ب ددو بي ددد البك ددرل ,حقق ددا د .إح ددان ب دداو وةميل ددا ,مؤ ددة

الر الة ,بيرو .

فل التحو الظربل ,قوا د واطبيق مهدل المتةومل ,مطبظدة مصدطفل البدابل

الحلبل ,القاهرة7366 ,ع.

الق د ار ار التحويددة والاص دريفية لمجم د اللدددة الظربيددة بالقدداهرة تالددد بددن ددظود
الظصيمل ,دار الادمرية ,الريان ,ط2112 ,7ع.
الكامك المبرد

215هد) ,حققا د .محمدد الددالل ,مؤ دة الر دالة ,بيدرو ,

ط7316 ,7ع.
الكاداب

ب ااريخ.

ديبويا

711هدد) ,حققدا بدال د ع هدارون ,دالع الكادب ,بيدرو ,

كااب الشظر بو لل الفار ل ,حققدا د .محمدود الطتداحل ,مكابدة التداتجل,

القاهرة ,ط7311 ,7ع.

الكشاع الةمتشرل

531هد) ,دار المظرفة ,بيرو  ,ب ااريخ.
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كشدداع اصددط حا

تاشرون ,ط7336 ,7ع.
الكليددا

الفتددون الاهدداتول ,حققددا د .لددل دحددروا ,مكابددة لبتددان,

ب ددو البق دداء الكف ددول

7134ه دد),

ومحمد المصرل ,ط ,7و اةرة ال قافة ,دمشق7317ع.

ددد للتش ددر د .دددتان درويد د ,

الكوكب الدرل جمداك الددين اإل دتول 112ه د) ,حققدا د .محمدد ح دن دواد,

دار مار ,األردن ,ط7315 ,7ع.

ل ان الظرب ابن مت ور 177هد) ,دار المظارع ,القاهرة ,ب ااريخ.
اللد د ددة الظربيدد ددة ,مظتاه د ددا ومبتاهدد ددا د .ام د دداع ح د د ددان ,دار ال قاف د ددة ,المدد د ددرب,

7334ع.

اللدة والتحو ح ن ون ,مطبظة روياك ,اإل كتدرية ,ط7,7352ع.
المباح ددث الكاملي ددة

ل ددع ال دددين الل ددورقل ,ر ددالة مرقوت ددة ل ددل ا ل ددة الكااب ددة,

محفو ة فل مكابال التاصة.

مجمد د األم دداك ب ددو الفا ددك التي ددابورل

الدين بدالحميد ,دار التصر ,بيرو  ,ب ااريخ.

517هد دد) ,احقي ددق محم ددد محي ددل

المدارو التحوية د .شوقل ايع ,دار المظارع ,القاهرة ,ت تة مصورة.
المرك ددب اال ددمل ف ددل كا دداب دديبويا

فيصك ,ال ظودية ,ط2111 ,7ع.

ل ددل مظي ددوع المظي ددوع ,مرك ددة الملد د

الم اقصددل فددل م دداك الظددرب الةمتشددرل ,دار الكاددب الظلميددة ,بيددرو  ,ط,2

7311ع.
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المصددطلح التح ددول د .ددون الق ددوةل ,جامظددة الملد د

7317ع.

مظاتل القرن الفراء

ددظود ,الري ددان ,ط,7

211هد) ,الع الكاب ,بيرو 7311 ,ع.

مظاتل التحو د .فااك ال امرامل ,دار الفكر ,مان ,ط2113 ,2ع.
مظجع المصدطلحا

التحويدة والصدرفية د .محمدد دمير اللبددل ,دار الفرقدان,

ط7315 ,7ع.
مظجع ما ا اظجع بو بيد البكرل ,حققا مصطفل ال قا ,ط7313 ,3ع.
مدت ددل اللبي ددب اب ددن هش دداع 167هد دد) ,حقق ددا د .م دداةن المب ددار ومحم ددد ل ددل
حمداللا ,دار الفكر ,بيرو .
مفادداح الظلددوع بددو يظقددوب ال ددكاكل 626ه دد) ,دار الكاددب الظلميددة ,بيددرو ,
7313ع.
المقاصد ددد الشد ددافية الشد دداطبل ,حققد ددا بد دددالرحمن الظ يمد ددين ,مظهد ددد البحد ددوث
الظلمية ,مكة المكرمة2111 ,ع.
مقدداييو اللدددة ابددن فددارو ,حققددا بدال د ع هددارون ,ت ددتة مصددورة ,ااحدداد
الكااب الظرب ,دمشق.
المقااب المبرد ,حققا محمد بدالتالق ايمة ,الع الكاب ,بيرو .
الموقظية د .ح ين رفظ

ح ين ,الع الكاب ,القاهرة ,ط2115 ,7ع.

مددن تح ددو المبدداتل إل ددل تح ددو المظدداتل د .محم ددد طدداهر الحمص ددل ,دار ددظد
الدين ,دمشق ,ط2113 ,7ع.
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تاامج الفكر بو القا دع ال دهيلل 517هدد) ,حققدا د .محمدد إبدراهيع البتدا ,دار
الريان ,الريان ,ط7314 ,7ع.
التحو الوافل

باو ح ن ,دار المظارع ,القاهرة7315 ,5 ,ع.

ت دداع ال دربط واالرابدداط فددل الجملددة الظربيددة د .مصددطفل حميدددة ,مكابددة لبتددان
تاشرون ,,ط7331 ,7ع.
ت رية القدرامن فدل التحدو الظربدل ,ر دالة دكادو ار د .بددالجبار ادوامل ,ر دالة
مرقوتددة لددل ا لددة الكاابددة ,جامظددة األ دواط ,الج اةمددر ,ت ددتة محفو ددة فددل مكاباددل

التاصة.

ت ريد ددة اللدد ددة والجمد دداك فد ددل التقدددد الظربد ددل د .اد ددامر د ددلوع

2171ع) ,دار

الحوار ,ال ذقية ,ط7313 ,7ع.
هم د الهوام د

ال دديوطل

377ه دد) ,حققددا د .بدددالظاك ددالع مكددرع ,ددالع

الكاب2117,ع.
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