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 في َضْوء نظريتَْي القرائن والمقاصدالتوابع 

 النعت نموذجا  
 وليد محمد السراقبي د.     

 حماة -قسم اللغة العربية -الثانية كلية اآلداب    

, بباب واحدد مدن الاوابد  –ة والجهد وفق الطاق –يراد من هذا البحث اإلحاطة 
اصدددد, فدددل محاولدددة بمقدددولال القدددرامن والمق –فدددل ذلددد   –هدددو بددداب التظددد  م دددا    

 ن قريتددة الظ مددة ا  بددا  و  ,تحددو المقاصددد فددل هددذا البدداب مددن جهددةللكشددع  ددن   ددر 
اإل رابية وحدها ال اكفل فدل الحكدع  لدل الظتصدر اللددول داتدك الاركيدب مدن جهدة 

مدن اادافر جملدة  بدد    اتية,  و فل الحكع  لل الباب التحول من جهة  ال دة, بدك ال
جهة  ترى اتابدار لمددى صد حية مقولدة القدرامن فدل وهو من  من القرامن فل ذل .

إلدددل  ,مقولدددة الظامدددك التحدددولالاظدددوين  دددن ميددددان الددددرو التحدددول, وقددددراها  لدددل 
 ن تحوتا الظربل ليو تحوا  شدكليا  ديدتدا البحدث فدل   مدا  اإل دراب إ با  جاتب 

 من دون الوقوع  لل مقاصد الر الة اللدوية الال يادي ا الماكلع إيصالها.
ددددد وكدددددان  ن ابادددددد  بالا صددددديك ا , والقدددددرامن, للددددددول والمصدددددطلحل لمفددددداهيع الت ظ 

والمقاصدددد. و دددر ا  لدددل الظ قدددة بدددين التظددد  وبدددين  تاصدددر ت ريدددة القدددرامن, كقريتدددة 
 ن المقاصد الكامتة وراء باب  والمطابقة, ... وقرن ذل  بالحديثالاق يع, والرابة, 

دددداع البحددددث بدرا ددددة اال دددداظماك الظدددد دولل الددددذل يشددددكك التظدددد   تصددددر  التظدددد . وتا
, ومددا يطرحددا هددذا األ ددلوب مددن قاددايا كاتدد   األ ا ددل, فظددر ا  لددل التظدد  ال ددببل 

, ودرو الاحو ك األ لوبل فل قط  التظ , واظد د التظو , والظ قة موا   تذ ورد  
 بين األتبار الماظددة والتظو  والقرامن الال افصك بين  حد البابين.
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  ن تحددداوك ا ددداج ء المفددداهيع المصدددطلحية الادددل –بدددد ء  بدددادي ذل –يح دددن بتدددا
؛ ألن  احديدها هدو التطدوة الادل امهلدد لتدا ال دبيك, واتد ى بتدا  دن ام ها  توان البحث

 , واتقذتا من الِظ ار.ر فل  رن ال تظرع حدودها واتومهاال ي
, و هع الظتاصر المصدطلحية الادل ياد لع متهدا  تدوان البحدث    دة, هدل  التظد 

 .القرامن, والمقاصدو 
دا Adjective, Attribute ما الت ظد  فلدع يحدد    ديبويا   ( بحدد  مظدين, ولدع يتص 

ببددداب مظدددي ن مدددن  تدددواق الاوابددد , فقدددد كدددان  ددديبويا ي دددمل بدددا اابظدددا   تدددر هدددو  طدددع 
فهمدا  ن ولظدك هدذا  امدد إلدل  ,(2 ي دمل التظد  والحداك والامييدة صدفة وكدان ,(7 البيان

فدل الاظبيدر  دن ولكتهدا اافداو  , لءالتبر كلها افيد  بو  المظتل للشدالصفة والحاك و 
 ددددع اوافقهدددا جت دددا  مددد   مدددن جهدددة ادددوافر قريتدددة المطابقدددة  و لكتدددا يفدددرق بيتهدددا ذلددد .

القاهر مددا قالددا  بددد هددذا هددوو اإل بددا ,  االموصددوع, وفددل الم ددل  الددذل ا ددلكا فددل هددذ
والموصدددوع مدددرادفين  الجرجددداتل مدددن بظدددد. وكدددان يجظدددك كددد   مدددن مصدددطلحل الصدددفة

, ويجظك مصطلح  الاوكيدد( مرادفدا  لمفهدوع  الصدفة(, قداك فدل بيدان (3 لمصطلح التظ 
               َوَولَررررد ا تررررَرِن اَنَررررا اَكَررررل  ِمنررررَ  َمررررا    إِن  محددددك الاددددمير   تددددا( مددددن ا يددددة الكريمددددة

صطلح التظ  . فالبصريون "يطلقون م(4 [  "فقد اكون   تا( فص   وصفة "33]الكهع  
ويتظاددددون بددددا الصددددفة اددددارة , والموصددددوع اددددارة   تددددرى, ومددددرة يطلقددددون الاوكيددددد بمظتددددل 

فلمددا كددان الاوكيددد هددو  فيهمددا مددن اددرابط, وندومددا ذلدد  إال تايجددة مددا يظاقدد ,(5 الصددفة"
  .(6 المؤك د فل المظتل ي ميا  يبويا وصفا  كما ي مل الا كيد المحن

                                                           

 .765, والمصطلح التحول  223  7الكااب  -7
 .727  2الكااب  -2
 .765, والمصطلح التحول  241, 231, 223, 227  7الكااب  -3
 . ومراد  بالصفة ههتا الاوكيد.335  7الكااب  -4
 .765, المصطلح التحول  771  3شرح الكااب  -5
 .771  3( متطوط  شرح كااب  يبويا -6



 

 
 

73 

ا بددالتفو فددل المرفددوق إت مددا اك  "وكددذل  مددا تظا ددفقدد ,و ددم ل المبددرلد الاوكيددد تظاددا  
كددد  جدداةع  لددل قاددب ح" . وهددذا مددا يفاددل إليددا القددوك (7 يجددرل  لددل الاوكيددد, فددُن  لددع ااؤع

. ويافدددق البصدددريون والكوفيدددون فدددل داللدددة هدددذا (2 بادددرادع هدددذ  المصدددطلحا   تددددهع
ين المصدددطلح  حياتدددا , لكدددن األك دددرع إط قهدددع مصدددطلح التظددد  فدددل حدددين  ن البصدددري

الك امل  ال رع صفة ل مي. و (4 والوصع (3 يطلقون مصطلح الصفة
  5). 

فمصدددددطلح  التظددددد ( مصدددددطلح  ددددداع بدددددين  لمددددداء المدر ددددداعي ن, ولددددديو تاصدددددا  
  .(6 بالكوفيين, وليو من وعا   الفر اء ر و المدر ة الكوفية

ددك بظددن التحدداة ل التظدد  والصددفة, فجظددك األو ك  واللدددويين وفصع بددين مصددطلحع
ا  ب , مما هو تلقة  اباة فل موصدوفها تحو  طويك, وقصير (1 ما يكون بالحليةتاص 

ممدا هدو صدفة متاقلدة  يدر  وتص  ال اتل بما يكدون بالمشداق تحدو  ادارب, وتدارا
, فبيتهمددا  مددوع وتصددوص. و لددل هددذا يقدداك للبدداري  ددبحاتا   اباددة فددل موصددوفها

قددداك  .(3 ومتظدددو .  مدددا إذا اطابقدددا فياقددداك  موصدددوع (1 موصدددوع وال يقددداك  متظدددو 
 -رحمدا اللدا - بو الظ ء ل"التظ  فيما حك الظ كرل فل الافريق بين المصطلحين 

مدن التظد ...ولع  لما يادير من الصفا , والصفة لما يادير وال يادير, فالصفة   ع  
                                                           

 .27  3, وات ر  715  4قااب الم -7
 .765المصطلح التحول   -2
. وكددان الك ددامل يطلددق 753كددان  دديبويا يطلددق مصددطلح  الصددفة(  لددل الحدداك. المصددطلح التحددول   -3

, والمصددددطلح 331  7, وشددددرح الاصددددريح 713مصددددطلح الصددددفة  لددددل ال ددددرع. المددددذكر والمؤتددددث  
, والمصدددطلح 741  7القدددر ن  ل دددر مظددداتراء مظدددادك لحدددروع الجدددر. اتوهدددذا  تدددد الفددد 763التحدددول  
 .711, 711التحول  

 . وات ر  ا اتداع مصطلح التظ  فل مظاتل الفراء.717  5هم  الهوام   -4
 .71 الاراكيب اإل تادية  -5
 .766, والمصطلح التحول  212المدارو التحوية   -6
 .711, والمذكر والمؤتث  211, 731, 772  7, و746, 745  2الكااب  -1
 .41  3شرح المفصك  - 1
 ال ابق تف ا. - 3
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 لل صدحة مدا قالدا مدن ذلد  بشدلء, والدذل  تددل  ن التظد  هدو مدا ي هدر  ي ادك  
األمددددين,  قددددالوا  هددددذا تظدددد  التليفددددة, كم ددددك قددددولهع مددددن الصددددفا  وياشدددداهر, ولهددددذا 

متهمددا موادد   والمدد مون, والرشدديد,... ع قددد ااددداتك الصددفة والتظدد  فيقدد  كددك واحددد
ا تر لاقارب مظتييهما, ويجوة  ن يقداك  الصدفة لددة, والتظد  لددة  تدرى, وال فدرق 

لصددفة, بيتهمددا فددل المظتددل, والدددليك  لددل ذلدد   ن  هددك البصددرة مددن التحدداة يقولددون  ا
 .(7 وال يفرقون بيتهما", و هك الكوفة يقولون  التظ 

فواادددح مدددن قدددوك الظ دددكرل ال دددابق  تدددا حددداوك  ن ياددد  اتومدددا  فاصدددلة بدددين 
بددالظجة  ددن    ددع رجدد  يقددر  , المصددطلحين مؤ  ددة  لددل قا دددة الظمددوع والتصددوص

ظارع بصحة وقوق  حدهما موق  ا تر, ولكتتل   اقد  ن مظيار  وي, الفصك بيتهما
ألوك يمكن  ن يصلح للافريق بيتهما, فالوصع يمكدن االقاصدار فيدا  لدل مدا كدان ا

  اباا  ومتاق  , والتظ  للمادير والمشهور.  
"اال دع الدد اك  لدل بظدن  حدواك الدذا " وم  لدوا لدذل     رع التحاة التظ  ب تا

 .(2 بطويك, وقصير, و اقك
. وفدر ق بدين (3 ا   و اد وي  "ادظو ر فا  بو حيان ب تا "اابٌ  مقصوٌد باالشاقاق وع 

المقصود باالشاقاق والمشاق , ألن  من المشاق ما كان وصفا  فدل األصدك  دع   لبد   
الظلميددة, فصددار الاظيددين بددا  كمددكع مددن الظعلعددع, تحددو   الصدددليق( فددل قولتددا   بددو  يددا ل

ددِظق(  ددِظق, فتددرا  الصدددليق( و الص  يلددد الص  وع ا مشدداقين إن كاتدد-بكددر الصدددليق,  و تا
مددن بدداب التظايددة ليصددبحا فددل بدداب  تددر مددن  بددواب الاوابدد , هددو   طددع  - صدد   
 .(4 البيان(

                                                           

 .71و 3  الفروق فل اللدة -7
 .46  3شرح المفصك  -2
 .7311اراشاع الارب   -3
 ال ابق تف ا. -4
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ددك لمابو ددا لداللاددا  لددل مظتددل فيددا  و فددل  فددا ال دديوطلو بقولددا  "اددابٌ  مكمل و ر 
. فترا بقولا  مكم ك( كك من البددك و طدع الت دق, وتدرا ببقيدة الحددل (7 ماظل ق با"

 .(2 البيانكك من الاوكيد و طع 

ددداجل بقولدددا  "اددداب  لمتظدددو  فدددل رفظدددا وتصدددبا وتفادددا, واظريفدددا و ر   فدددا الةج 
تمدا هدو ذكدر ألحوالدا اإل رابيدة,(3 واتكير " واطابقدا مظدا  . وهذا لديو حدد ا  للتظد , وا 

الاظيين ا امادا   لل تاحية شكلية من دون االلافا  إلل و  بقريتال الظ مة اإل رابية
 للمتطلق الشكلل فل الت ر إلل م امك التحو. و يفاا, وفل هذا ار يخ

ددع المشدداق   - ل التظدد -وقدداك الاهدداتول  "وهددو  يطلددق  تددد التحدداة  لددل الوص 
ددع مددن اوابدد  اال ددع وي ددمل  كا ددع الفا ددك والمفظاددوك والصددفة المشددب هة .... و لددل ِق  

فا  وصدفة   يادا , و ادرلع ب تدا اداب   لدل مظتدل فدل مابو دا مطلقدا . فقولتدا   ادابٌ  وص 
يددك  بهيمادا  ,إلدل  تدر  ... لدل مظتدل  ير الاواب  كالحاك. وقولتا  يددكو   ناحاراٌة 

الاركيبي ة  لدل مظتدل داللدة  مطلقدة   يدر مقيددةص بتصوصدية مداد ة مدن المدواد, احادراة 
 .(4  ن  امر الاواب "

ددويتل   ركشددل  -وتلددط الجا بددين المقصدددية مددن التظدد  وبددين  -فيمددا تقددك  تددا الة 
ددع  مدلولددا مظتددا   لددل الاتصدديص, فددُذا  - تددد  هددك اللدددة-اللدددول, فقدداك  "الوص 

قلددددد    رجدددددٌك( شددددداق هدددددذا فدددددل ذكدددددر الرجددددداك, فدددددُذا قلددددد    طويدددددٌك( اقاادددددل ذلددددد  

                                                           

 .717  5هم  الهوام   -7
 ال ابق تف ا. -2
 .73الجمك   -3
 .7171كشاع اصط حا  الفتون   -4
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اتصصيا , ف  اةاك اةيد وصفا  فيدةداد الموصدوع اتاصاصدا , وكل مدا كع ادر الوصدع 
 .(7 قك  الموصوع"

دددد ا  وال اظريفدددا  للتظددد تمدددا هدددو بيددداٌن لو يفدددةص واحددددةص مدددن فهدددذا  يادددا  لددديو حع  , وا 
 و امع ك يرة يؤديها التظ  فل الاركيب,  لل تحو ما  ترى من بظد.

  النعت والقرائن

يقداك   دامحاا  ك تهمدا اقارتدا, ,لدة  تفدو اإلت دانالقرامن جم  قريتة, والقريتة 
ا  حدد قريتاا وقروتاا, وقروتا,  ل  تف ا, وفل هذا ما يفصح  ن شدة الا ةع, وهذ

  (2 مظتيين  صليين يدك  ليهما جذر هذ  المادة اللدوية.

قدددالل الددذل يدد ةع الر دددالة الدددليك الحددالل  و المهدددل  والقريتددة فددل االصددط ح 
 , ويدكو  لل مقاصدها.اللدوية

دد –مددن التاحيددة اللدويددة  –و مددا المقاصددد فهددل  , والمقصددد والقصددد دجمدد  مقصع
دد صدددر    ددل ويددراد بهمددامصدددران األوك متهمددا ميمددل وال دداتل م ا, إايددان الشددلء و م 

إذا  صددابا فقالددا, وك تددا , صدددا , ومتددا قيددك   قصدددع  ال ددهعياقدداك  قصددداا قصدددا  ومق
  (4 , ومتا قوك األ شل(3 قيك ذل  ألتا لع يِحد   تا

 ل قاتصادألم الها من ت وة الح لهادو قصدااا  همل وقد كان قب

                                                           

 .374  3 البحر المحيط -7
 الدددذل اددددك  ليدددا, هدددو  القعدددرن للشددداة و يدددر , وهدددو تددداا  قدددول. مقددداييو اللددددة األصدددك اللددددول ال ددداتل -2

 .11و16  5 قرن(

 .35  5 مقاييو اللدة  قصد( -3
 .35  5, ومقاييو اللدة 713ديوان األ شل   البي  فل -4
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فددُذا حاولتددا  . و الر ددالة اللدويددةاللدددول الدايددة الاددل ارشددح  ددن الاركيددب وهددو 
يددا  صددوك التحددو الظربددل وجدددتا  ن المقصدددية  و اا دداتطاق  وك كادداب اددع  بددين دف
لها  يبويا واهاع بهاالقصدية إحدى القوا د المتهجي   , و وجدب  ن يرا يهدا ة الال  ص 
بداب الفا دك , ففدل اركيبية الال  مظها  و تقل  إليداماكلع اللدة لدى احليلا البتل ال

ا اللدد  وذلدد  قولدد   اددربع  بدااللددا ةيدددا , فظبدا  ياظددد ا  فظلددا إلددل مفظولددا قدداك الددذل 
؛ ألتا مفظوك , واتاصب  ةيد(اراف  ههتا كما اراف  فل  ذهب(, وشدل  با  ذهب(

ا دك جددرى اللفدد  كمددا جددرى . فدُن قددد م  المفظددوك و تددر  الفإليددا فظددك الفا ددك ىاظدد  
را  مدا  رد  بدا  , ألت   إت ما  رد اربع ةيدا   بدااللا قول  , وذل  فل األو ك با مدؤت 

ن كدان مدؤترا  فدل اللفد , ولدع ادرد  ن اشددك الفظدك بد مقدد ما    . فمدن  دع  كددانو ك متددا وا 
, وهو  ربل جيد ك ير, ك تهع إت ما يقدلمون الدذل بياتدا حدو اللف   ن يكون فيا مقد ما  

ن  تل هعو لهع وهع با     .(7 ((تا جميظا  يهم اتهع ويظتياتهعكا , وا 

فددالاديير الحاصدددك فدددل ارايددب الظتاصدددر اللدويدددة فدددل الاركيددب اللددددول لدددع يكدددن 
 تايددة اهامدداع و اللدددة, ولكددن يقددع وراء   لادييددرا   ب يددا  ال   قددة لددا بدددواتك ماكلمدد

 .لا إب  ا  للمالقل وا  يرا  فيايحق قان 

الكددد ع  ال   ا ددديا  فدددل الفصدددك بدددين ة المقصددددية ماكددد   اتويدددا  تدددلقدددد كاتددد  القري
(  و ك مدن هدد 416ظدك  األصدولل إبدراهيع الشديراةل    . ولاإلتشامل والكد ع التبدرل

امل مددن ارادد ى جظددك القريتددة المقصدددية قريتددة   ا ددية فددل امييددة التبددرل مددن اإلتشدد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ن   (( إلددددددددددددددددددددددددل  شددددددددددددددددددددددددرح اللمدددددددددددددددددددددددد  الكدددددددددددددددددددددددد ع, فددددددددددددددددددددددددذهب فددددددددددددددددددددددددل كاابددددددددددددددددددددددددا

. فهدو (2 ك ع يصبح تبريدا  إذا  اديع إلدل داللدة اللفد  قصدد المداكلع  ن يتبدر بداال
, فددُذا اافقدد  بددين  دداهريال التبريددة واإلتشددامية لدع يقاصددر  لددل الداللددة اللف يددة رامددةا  
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رادة المددداكلع فدددل ج ذا  راد , تبدددرا  احقدددق لدددا ذلددد  ظدددك هدددذا الكددد عالداللدددة اللف يدددة وا  وا 
 دع ااحدوك , وهذا وااح فل الجمدك التبريدة فدل األصدك . كو ذل  احقق لا  ياا  

 إلل إتشامية إذا قاِصد بها الد اء.

كدك مدن يظقدوب لع يكن هو المافرد فل هدذا القدوك, فقدد قداك بدا ولكن الشيراةل 
فل جظك  تا افر د  ايتهم, والفارق بيتا وبل ومحمد بن  رفة الد وقل و يرهماالمدرب

"والجديد  تد   تا يذكر  .(7 ها  اتويةجظ  ا, فل حين  تهمهذ  القريتة قريتة   ا ية
القصدية بوصفها مظيدارا  امييةيدا    ا ديا  ياكفدك وحدد  بدالحكع  لدل تبريدة الجملدة  و 

 .(2 إتشامياها"

فددل الددتص  (( كمددا ر يتدداهددع جميظددا  م ددبوقون إلددل ذلدد  بددد    دديبوياوالحقيقددة  ت
ن لع يكن مبي ا   تها اإلباتدة الادل وقفتدا  ليهدا فيمدا بظدد. تال ابق الذل تقلتا   تا, وا 

بك إن  يبويا  ااع إلل هذ  القريتة قريتة المقاع  و ال ياق الحالل فل  بيك ابي ن 
الطويدددكا متطلقدددا , إذا    كدددان ةيددددٌ اهدددا المددداكلع, فقددداك    وقدددد اقدددوكدي  المقاصدددد الادددل يا

, صبي ا  , و رج   كان ةيٌد  ع وك    فيها  كان ةيٌد  ع حليما ؟اوع الة يدين, واقتف  الاب
دن  هدو مظدروع  تدد  كمدا حد  ادا  اجظلها لةيد, ألتا إت ما يتبدل  ن ا  لا  ن تبر مع

 , فالمظروع مبدوء با((. ن تبر من هو مظروع  تد 

 ح ذل   لل قوك  دل بن ةيد يو ل ق  يبويا فل  بيك اوا

 ر؟دات ر أللل ذا  اصيد ت  ف وردودلق  ع بكدم  رواحٌ         
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فقدداك    وقددد يجددوة  ن يكددون   تدد (  لددل قولددا   تدد  الهالدد , كمددا يقدداك  إذا 
, ألتد  ال اشدير تد . وال يكدون  لدل  ن اادمر هدذا   ذكر إت اٌن لشلء قاك التاو

ت ما اشدير لدا إتاطب إلل تف ا وال احااا إلل ذل للم  ادرى  تد  لدو ال.  لدل  يدر , وا 
 .(7 ؟((  هذا  ت  لع ي اقع شر  إلل شتصا فقل 

 لتظ  مقاصد ك يرة, متها يحقق ا

   ويكون ذل  باحلية الموصوع بحداك اتداص  بدا دون مدا(2)التخصيص -7
ددداِركا مدددن اال دددمية فيدددةوك االشدددارا  بيتهمدددا,  دددن طريدددق اإلايدددان بحددداك  ابادددة  (3 ياشع

الجملة اإلتشامية ألن هذا التوق بت  التظ  للموصوع مظروفة للمالق ل. ومن هتا اما
من الجمك ال يتاصو بحاك  اباة للمتظو ؛ ألتها  ير ماحققة  ص  , فكيع يتظ  

بعر بها وال اق  ص   للظلة ذااها  .(4 ب مر  ير ماحقق؟, كما  تها ال يات 

  والمقصددد مددن ذلدد  اإلحاطددة بالموصددوع مددن جهددة ودفدد  اددوهوع التعمرري  -2
المتظدددو  مدددن جهدددة  اتيدددة,  و ادددوه ع مقصددددية الداللدددة المجاةيدددة فدددل مق صددددية جدددتو 

َوَمررا ِمررن َداب رر ا فِرري اََْرِط َو َ َ ررائِرا قولددا اظددالل  ل الاركيددب مددن جهددة  ال ددة. ففدد

ِِ إِ   اَُمر أ اَْماَرالُُ   [ فلدو اقااصدر  لدل لفد   طعي در( 31] دورة األتظداع   يَِ يُر بَِجنَاَحْير
الاركيدب, ولكدن بقدل احامداالن  تدران فدل ا يدة, همدا  احامداك  ن  لما اتال د  داللدةا 

يكدددون المق صدددود تو دددا  مظيتدددا  مدددن الطيدددر  و جت دددا  تاصدددا  متهدددا, و ن يادددرادع بدددالطيران 
فة  يطير( اتدف  االحامداالن,  الطيران المجاةل, بمظتل التف ة فلم ا جلءع بجملة الصل

و تو ددددا  متدددددا, فظدددددع كددددك مدددددا يطيدددددر لددددديو جت دددددا    و ن المق صددددد مدددددن لفددددد   الطيددددر(
                                                           

 .747و  741/ 7الكااب  -7
 يراد بالاتصيص إتراا اال ع من توق إلل توق  تص  متا. -2
 باالشارا , االشارا  فل الجتو تحو   رجكص وفرو(, واالشارا  الظارن فل المظارع. المراد -3
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مدا   مدن طدامر( : مدن( فدل قولدا ففدل ةيدادة وفل كد  االحامدالين ت در. .(7 بجتاحيا
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 

 ويؤكد حقيقياا  طفا  لل  داب ة(. لطيران مجاةل,الطير  و ا

الحين وال  الحين -3 . فقد قصد من (2 ومن ذل  كولنا: يرزُق اللُِ عباَده الص 
ا  لظبداد  ِمدن  دون  ن يكدون الدرةق تاصد - دبحاتا واظدالل -التظ  اظميع رةق اللا 

 دون  ترين. ب تاوص 
يان لا, ومدن هتدا اماتد  فالتظ  اام ة للمتظو  وةيادة ب يضاح والبيان:اإل -4

 ن  يكون التظ   ايق داللة من المتظو , ألتا ةيدادة والةيدادة ال اكدون دون المةيدد 
 ن  يكدون التظد    دع مدن المتظدو  قيا دا   وجدب لذا ؛ ليا. والتظ  تبر فل الحقيقة

ولكن من الممكن  ن   لل التبر الذل يجب  ن يكون  و   داللة من المتبعر  تا.
 للمتظو , وذل  إذا كات  الصفة اوكيدية. يكون مطابقا  

إن  من  ير المقبوك فل الاركيب الظربدل  ن يكدون الحقدك الدداللل للتظد   ك در 
اتصيصددا  ومددن  ددع   ادديق داللددة. فددُن كددان الموصددوع تكددرة , والتكددرة اظتددل الش ددياق 

ماتد  والظموع, امات   ن ااي ق داللاا فتتظاا بما هو  ايق داللة كالمظرفة مد   , في
داللدددة مدددن  الرجدددك( فهدددو ادددمير تدددص  ن  تقدددوك  مدددرر ا برجدددك هدددذا, ألن   هدددذا(  

اإلشددددارة, وهددددو مظدددددود فددددل المظددددارع, فدددد  يجددددوة الاحددددوك مددددن  مددددوِع الداللددددة إلددددل 
تصوصددددها, ولكددددن يصددددح  الظكددددو, فيصددددح االتاقدددداك مددددن تصوصددددية الداللددددة إلددددل 

 .(3  مومياها, فتقوك  ةيٌد القامع, وتقوك  اإلت انا بشرٌ 
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شام ص  تحو قولتا  اصد ق ا بصدقة قليلة  و ك يرة, تاف ص  وابها,  و اإلبها : -5
 وبل التظد  الحقيقدل والتظد  ال دببل,لوههتدا تقدع  لدل ادداتك بدين   د .(7 احا ابها

 وهو ما  تفصلا فل فقرة قادمة.

  ويددراد بددا اوكيدددا حقيقددة المتظددو  وا  هارهددا. ومتددا قولددا اظددالل  (2 التو يررد  -6
َي َحي رر أ تَْعررعَ فَررذَِذا ِ رر  [. ففددل التظدد  بجملددة  ا ددظل( إةالددة اددوهع 21  21]طدددا

وجدود  ل فدرق بددين الحي دة الادل اتقلبدد  إليهدا  صددا مو دل وبدين الحي ددة الحقيقيدة فددل 
القدرة  لل الحركة وال ظل, فهل حي ة حقيقية ولي د  حي دة اتيليدة ماوه مدة كمدا هدل 

 حاك حي ا   حرة فر ون.

وذل  بُاافة داللة جديدة إلل المتظو , ومن ذل  قولتا   توعيع الد ل : -1
مرحبددا  بشددا رص يكاددب الروايددة. فالموصددوع ياصددع بالشددا رية, ولكددن جملددة  يكاددب( 
 اددداف  إلدددل الداللدددة  لدددل شدددا رياا داللدددة  تدددرى هدددل كاابدددة الروايدددة. وهدددذ  الةيدددادة 

ددلة مددن التظدد  المفددرد وكددذل   تددد اظددد د , تحددو قولتددا  قابلدد ا ا لكااددبع الشددا رع محص 
.  الم رحل 
ويددراد بددا ا ددادرا  تقددص الداللددة فددل المتظددو , ال  ددي ما إذا كددان  التتمرري : -1

جددةءا    ا دديا  مددن جملددة, مرابطددا  اراباطددا  شددديدا  ب حددد  تاصددرها, فجملددة  اجهلددون( 
ة [  دد    تقدص الداللدة المتظقدد55]التمدك   بَْل اَنتُْ  كَْو أ تَْجَهلُرونَ من قولا اظالل  

من الم تعد والم تعد إليا, فالاركيب صحيح تحويا , ولكتا ليو كدذل  دالليدا , فجداء   
ولكدددن إذا رو يددد  المقصددددية فالاركيدددب صدددحيح  جملدددة  التظددد ( لا دددد  هدددذا الدددتقص.
 دالليا  وتحوي ا  بالصفة ومن دوتها.
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فجملدة  ال  المدح والتعظي : نحو كولنا: المتنبي شاعرأ   يُشقُّ لرِ ببرار  -3
القيمددددة  شددددق ( جدددداء   لااددددفل  لددددل الماتبددددل تو ددددا  مددددن الاظ دددديع واال اددددراع بظلددددو  ي

الِشظرية بين  قراتا من الشظراء. ويةداد م اوى المدح والاظ يع باشارا  قرامن حالية 
ويتددرا احد  هدذا  م  الالف  بالاركيب, كبظن الاظبيدرا  اإلشدارية باليدد  و بديرهدا.

ع, والقدير, إذ  ال ياقصد بها فصلا  ن مشداركة كالظلي -اظالل-المقصد صفا  اللا 
 .(7 لكن المراد بذل  اظ يما وال تاء  ليا -اظالل اللا  ن ذل -اللا فل الصفة 

تحو قولتا  ةيٌد إت داٌن ال ي دا هكا مظروفدا . وقولتدا    دوذ  :(2)الذ  والتحقير -01
لددو كددان فددل و  -باللددا مددن الشدديطان الددرجيع. ويتقلددب مظتددل المدددح إلددل ذعص واحقيددر 

وذلدد  إذا اقارتدد  بالقريتددة المقاليددة قريتددة حاليددة  -بتياددا ال ددطحية داال   لددل الاظ دديع
فحددداك  بدددل تدددواو اظكددددو   يادددا , كددد ن تقدددوك   بدددو تدددواو شدددا ٌر ال يظدددرعا اللهدددو.

ماددموتا  مدددايرا  لمددا ادددك  ليددا البتيددة ال ددطحية الاددل اااددمن الحددديث  ددن شددا رية 
قلب المدح إلل ذع لاتاقاها م  القريتة الحاليدة الادل  ع جاء  الجملة لا,  بل تواو

  رع بها  بو تواو. 
  (3 ومتا قوك الراجة

عع إذ   م ع  وا كظاد إرع
 داملروا

بصرصرص  اايةص ال 
 اتكرا 
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   ااية( و ال اتكر( تظاان يؤديان مظتل الاظ يع ألمر الريح الال  هلك   ادا .فد

ا  إت ددل  بدددا  الفقيددر, وقولتددا  اصددد ق وذلدد  كقولتدد الترررحُّ  وا عررتع ا : -11
ددع األكددك. فجملدددة  ال يظددرع طظددع األكدددك(  ريددد متهددا ا دددادرار   لددل يادديعص ال يظدددرعا طعظ 

 .الرحمة والظطع  لل الفقير, وا  ارة الشفقة فل تفو المالقل

ويراد با " ن مظتل الصفة ا افيد مما فل الموصوع فصار ذكر   التو يد: -12
, فهدو  لدل التد ع مدن قولتدا  رجدٌك (7 إذ  لديو فيدا ةيدادة مظتدل" فل الصدفة كدالاكرار,

  ريع, إذ  ال ارع لع يفهع من قولتا رجك, ومن ذل  قوك الشا ر 

  (2  مو الدابرِ       .............

فالمتظو    مِو( مقطوق بداللاا  لل المال , فجاء التظ   الددابر( لةيدادة اوكيدد 
رد وصددددع الكددد ع. ومددددن ذلددد  قددددولهع  ليلدددٌة لددددي ءا, الداللدددة  لددددل المادددل , ولدددديو لمجددد

. والدددذفيع (3 وم دددجٌد جدددامٌ . ومتدددا قولتدددا  لدددل  دددبيك اإلابددداق  ر يددد ا رجددد   تفيفدددا  ذفيفدددا  
والصددفة ال اتيددة مؤكدددة , فالصددفة األولددل متصصددة .والتفيددع بمظتددل واحددد, وهددو التف ددة

 لألولل.
 النعت وكرين  التقعي :  1

                                                           

 .41  3المفصك  شرح -7
ر بدددن  مدددرو -2 دددت  دددلعِمل, وهدددو فدددل الل دددان  دبدددر,  تدددل(, ومظجدددع مدددا ا ددداظجع بدددن  البيددد  لصع دددِريد ال و           الش 

 , واماما  231  4, واف ير الطبرل 414  7
دا  داء  ومع دقد قعاعل ااكاعا  اتدول ك  ا ما دواع  و حع ِو الدابِ درع  رِ دددر ةع ِم  كع  عم 
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ع متهدددا الاركيدددب الظربدددل جظلدددو   ددداع الادددل ياددد ل  لددددى احديدددد التحددداة الظدددرب األق
اق دديما     يددا  هددو  اال ددع, والفظددك, والحددرع. وقددد  ددد  بظاددهع هددذ  الق ددمة ق ددمة 
 قليددة مادد  رة  بددالتحو اليوتدداتل  وال ايتددل, واظددد د   راء المحددد ين فددل ذلدد  مددن قابددك 

ير وال رع, لهذا الر ل ورافن لا, واجاهد بظاهع فل إاافة  ق اع  ترى, كالام
, ومصدددددطفل كدددددُبراهيع  تددددديو, و تددددديو فريحدددددة, ومحمدددددود ال دددددظران, وامددددداع ح دددددان

 .(7 ال اقل
لقد  ااع د. اماع ح دان  ق داما   ربظدة إلدل الاق ديع ال   دل الماظدارع  ليدا, 

 متطلقا  من درا ة صرفية اركيبية وا ظة, فجظك الاق يع  با يا  يا لع من 
والصدددفة, والاوكيدددد, وال دددرع, والتالفدددة.  اال دددع, والفظدددك, والحدددرع, والادددمير,

, (2 بدن صدابراوالق ع األتير  بقا إليا تحول من القرن ال ادو الهجرل هو  حمدد 
 .(3 فكان اق يع اماع ح ان م اح تا  لدى ك ير من الباح ين

ع اال دددع مظجميدددا  ق ددمة  تاميدددة إلدددل ا دددع ذا  وا ددع مظتدددل, ولكدددن  الكفدددول وق  دد
ذا , وا ع مظتل, وا ع جتو, وا ع توق, وا دع مشداق, جظلها ق مة تما ية  ا ع 

. وق ددما با ابددار مظتددا  إلددل جةمددل حقيقددل, تحددو  ةيددد(, وكلددل (4 كالتددالق, والظ دديع
ماددواط , تحددو  اإلت ددان(, وكلددل مشددك  , تحددو  الوجددود(, ومشددار , تحددو  الظددين(, 

 .(5 ومتقوك مارو , تحو  الص ة(, وحقيقل مجاةل, تحو  األ د(
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ال ددع افاراقددا  اامددا   ددن بقيددة األق دداع ال ددبا ية, "فاال ددع المظددين م ددم ا  ويفاددرق ا
هددددو المظددددي ن, وا ددددع الحدددددث م ددددم ا  هددددو الحدددددث, وا ددددع الجددددتو م ددددم ا  الجددددتو, 

ا ا م م اها ةمان الحدث  و مكاتادا  و  لادا, واال دع المدبهع يددكو  لدل م دم ل يوالميم
وال الاددددمامر وال التوالددددع وال   يددددر مظددددي ن, فددددل حددددين ال ادددددكو الصددددفا  واألفظدددداك

واحددد متهددا مددن  ل ... ومددن هتددا فدد  يشددابا اال ددعع ال ددروع وال األدوا   لددل م ددم  
ويددراد بددا مددا  - تدددهع-جهددة المظتددل الددذل ادددكو  ليددا الا ددمية ... وقددد يطلددق اال ددع 

 .(7 رع" يقابك الصفة وما يقابك ال

ة, ومددددن  ددددع  يفاددددرق , فاال ددددع ب دددديط والصددددفة مرك بددددفددددرق بددددين اال ددددع والصددددفةو 
الموصدددوع  اال دددع(  دددن الصدددفة فدددل " ن الموصدددوع مدددا دك   لدددل شدددلء يمكدددن  ن 
يوصددع, ولددا ق ددمان  ذا  ومظتددل, فالددذا  داك   لددل مح ددوو وا ددع المظتددل داك 

ك".   لل مظتل ذهتل تالص, م ك   لع, وفهع, وشجا ة, وفا 

هددذ  الددذا ,  والصددفة ادددكو  لددل شدديمين  الددذا , والداللددة  لددل مظتددل مددا احملددا
لكدددن ال اددددك   لدددل شدددمولها الدددذا  كلهدددا,  ل  ن  الصدددفة احمدددك قطبدددين همدددا  الدددذا  

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

فاتقدك هددذ  إلدل الد  وبدالظكو. فقولتدا     ددود( وقدد اادداتك الصدفا  واأل دماء 
ن كددان وصددفا  فددل األصددك-يددددو ا ددما   هعددع( الددذل  -وا  يددراد بددا  الحي ددة(, وم لددا  األد 

 , يراد با القعي د. وفل مقابك ذل  يد دو اال دع صدفة كمدا فدل قولتدا  مدرر ا بت دوةص  ربد ص
 و ا دع للظددد, ا دع  لدل مرابدة مدن مراادب الظددد,  -فل األصك-فكلمة   رب ( هل 
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ددفا  للت ددوة, وم لددا   ر  ب( فهددو ا ددع تددولكتددا فددل  ددياق الاركيددب ال ددابق ذكددر   دددا وعص 
, إذا  ريدد  يدك  لل هذا التوق من الحيواتا , لكتا فل  ياق قولتا  ر ي ا رج    رتبع
وصفا بالذ لة والمهاتة. والظامة ك يرا  ما ا اظمك هذ  الصيدة فل  ياق الاظبير  دن 

  "إت مددا التدداو . وقددد جدداء الوصددع بالظدددد فددل قولددا (7 احدددلث وت  ددااواددا ة الم
  (3 . ومتا قوك الشا ر(2 كُبك ممة"

بابع ال مدوراقلي اتين قامعة  د م ب  دلم ن كات   فل جا  ل عِ د   ع    اء ب ا

فلف   قامع( ال يتب   ن ذا  الحددث وال , بين الصفة وا ع المظتل فرق  الثو 
موصدوفة بحددث ي دم ل  القيداع(,  ل بمدا ا قيدا  ماتبد   دن ذا ص  ولكتدا  ن حركادا,

فددل األصددك االشدداقاقل. ويدددك ا ددع المظتددل  القيدداع(  لددل تفددو الحدددث الم ددم ل بددا, 
والفظددكا ياتبددد   دددن حركدددة الم دددمل. وهدددذا مددا يجظدددك الصدددفة ق دددما  م ددداق    دددن ا دددع 

دة , وهدل إليهدا اإل دتاد المظتل والفظك, فهو حقيقة  ال ة بين اال ع والفظدك, فلدا تاص 
إلدددل الفا دددك, وهددل مدددن تدددواص    ددتادإتاصددة مدددن تدددواص األ ددماء, ولدددا تاصدددة 

الفظك, فالصدفا  اقد  مدن جهدة الداللدة فدل موقد  و دط بدين اال دع والفظدك كمدا يدرى 
والصدددفة  اإل دددتاد, الددةمن  الحددددث   فالفظددك ياادددمن الداللدددة  لددل .(4 جددون ليدددوتة

  اإل تاد. ااامن الحدث  
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فارق بقية  ق اع الك ع فل " تهدا اددك  لدل الموصدوع بالحددث إمدا فالصفا  ا
د,  و الدددواع وال بددو ,  و المبالدددة والافادديك, واتالددع  لددل  ددبيك االتقطدداق والاجدددو 

 .(7  ن اال ع الذل يد ك  لل مطلق م م ل"
ولدددى ا دداقراء الشددروط الاددل واددظها التحدداة ألق دداع الكدد ع الاددل يمكددن  الوصددع 

ك,  ددع بمددا فددل ت   بهددا, تجددد  ددوا  لددل  ن التظدد  يكددون بالمشدداق ا  فددل المقدداع األو  هددع تص 
هدددددل المتةومددددل مددددن  حكمهددددا فددددل المقدددداع ال دددداتل. وقددددد  تكددددر ابددددن الحاجددددب واابظددددا مع
المحدد ين اشداراط االشداقاق فدل التظد  لمجيمدا فدل المصددر, فد  حاجدة إلدل الدلدول فددل 

-ن يايظت اوهم, و يفة التظاية فل الك عداع يؤدل ال الاقدير با ويك الجامد بالمشاق ما
ن بمددا فددل حكمهددا اال ددع الددذل يددؤوك بمشدداق. يددابالمشدداقا  الصددفا , ويظت -بدد  شدد   

ويتدرا اح  اال ع الذل يصح التظ  با ا ع المظتل  المصدر(, وال روع, ويااع 
إلددل ذلدد  الجمددك و شددبا  الجمددك, وهمددا تو ددان مددن القددرامن يتدددرجان احدد  قريتددة مظتويددة 

"قيددد  دداع  لددل   قددة اإل ددتاد  و مددا وقدد  فددل تطاقهددا  الاددل هددل  بددرى هددل  الت ددبة(ك
 ياا  ... والمظاتل الال ادتك اح   توان الت دبة وااتدذ قدرامن فدل الاحليدك واإل دراب 

 .(2 وفل فهع التص بصورةص  امة هل ما ت ميا حروع الجر"
ادد  تددد ع, فقدددد قصددر  التحددداة  لدددل ال  ددم اق. قددداك ابدددن والوصددع بالمصددددر معو 
فوا بالمصدر تحو قول   رجك  دٌك و لدٌع" . و لدل هدذا (3 ال ر اا  "وا لع  ت هع رب ما وصع

. (4 إذ قاك  "وقدد يوصدع الرجدك والمدر ة بلفد  المصددر" ؛ياحمعك قوك  بل  ظيد المؤدلب
ظل   لا شروط  تفرشها  تد حدي تا  ن قريتة المطابقة فل التظ   .(5 ولكن  ذل  جا
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لددل  , وقصددر  ابددن مالدد   لددل ال ددماق فقددط (2 , واللددورقل(7 هددذا ذهددب ابددن يظددي وا 
لدددل هدددذا ذهدددب الرادددل, و بدددو حيدددان  فقددداك  "و يدددر مطدددرد التظددد  بالمصددددر والظددددد", وا 

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

ددد  لجتدددة القدددرارا  فدددل م جمددد  اللددددة الظربيدددة القددداهرل  فدددل جل ددداها ال دددابظة وتص 
وال   ين  لل قيا ي ة التظ  بالمصدر واشارط  لذل  إفدراد , و   يادا, و ال يبدد  بمديع 

 .(4 ةامدة

 إن  التظ  بالمصدر يحقق مقصدين للمر ك 

   وياراد بها األاتو بشبا المصدر للصفة الال  وقظاا موقظها.باي  صناعي  - 

؛ ذلدد   تددا إذا وصددع بالمصدددر صددار (5   هددل المبالدددةقصرردي بايرر  م  -ب
المتظدددو  ك ت دددا متلدددوق حقيقدددة مدددن ذلددد  الفظدددك الدددذل يشدددير إليدددا المصددددر, وذلددد  
ال ايدداد  إيددا  واظاطيددا بك ددرة حاددل  دددا ك تددا تفددو المصدددر. فددُذا قيددك  هددذا رجددٌك 

لدو   دٌك, جظدك الموصدوع هدو الظعددكع لك درة حصدولا متدا وصددور   تدا, فكد تهع جظ
ذا قيددك  هددذا رجددٌك بعِطددٌر كددان  قددوى فددل اإل ددراب ألتددا   ددن المقصددد؛ تفددو الظدددك. وا 
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وصع محن بدير اجووة, فدُذا قيدك  هدذا رجدٌك دعتعدٌع يكدون   لدل فدل الاظبيدر  دن 
المقصددد فددد "ك ت ددا متلددوق مددن ذلدد  الفظددك, وهددذا المظتددل ال يمكددن وجددود  مدد  الصددفة 

 .(7 الصريحة"
ق  لل  يدر  إت مدا هدو مدن بداب إ طامدا  ولدل المراادب إن  اقديما للتظ  بالمشا

فل القو ة؛ ألت دا األك در ورودا  فدل كد ع الظدرب مدن جهدة؛ وألتدا يدؤدل مقصددية إةالدة 
قصد متدا ياالشارا   و إةالة الظموع من جهة  اتية. فل حين  ن  الوصع بالمصدر 

هدذا ال يكدون إال و  ,المطابقة بين التظ  والمتظدو  حادل يدددو المتظدو  ك ت دا التظد 
 إلدراكهدع  ن  التظد  تاصدة مدن تصدامص المتظدو , ؛إذا قصدوا إلل مظتدل الكمداك

؛ ولدذا متظدوا  طفدا  لدل متظوادا ألت هدع يمتظدون  طدع التظد  ومتظوادا ارابداط فبدين
 الشلء  لل تف ا.

 م ا ا ع الذا  فقد اظ ع  يبويا التظ  بدا, والظل دة فدل ذلد   ن  الوصدع إتمدا 
(  ل بالحقامق ال بالظوارن؛ لذا ال بدد  مدن ا ويلدا Substance  (2 ريكون بالجواه

بمشدداق حاددل يمكددن التظدد  بددا.  ل ال بددد  مددن االلافددا  إلددل داللاددا ال إلددل شتصددا, 
فقولتدا  هدذا رجددٌك   دٌد يماتد   ن يكددون    دد( تظاددا  لدد  رجدك( إال بشددلء مدن الالطددع 

ل الشجا ة . ولتا فيها وجا  تر فل االلافا  إلل ما وراء لف ة    د( من داللة  ل
قامدة الماداع إليدا مقامدا,  وهو جظلا من باب مجاة الحذع  ل حذع الماداع وا 

 .م ك   دص  والاقدير  هذا رجكٌ 
فقددد , ويدددتك احدد  قريتددة الاق دديع تظدد  الاددمير الشتصددل, واددمير اإلشددارة

 ك اُ رررَو اْلَحرررقُّ ُمَصرررد ِ صددر ح  دديبويا بددد ن الاددمير ال يوصدددع. ففددل قولدددا اظددالل  
 هو(؛ ألن   هددددو( ا ددددع ماددددمر ال يوصددددع [ ال يكددددون  الحددددق ( تظاددددا  لددددد37ر  ]فدددداط
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, وألتدا ال يادمر إال بظدد (7 بالم هر  بدا  ال ادتاما بما فيدا مدن اظريدع  دن التظد 
 .(2 ح المقصود با  تد المتاطب, ألن  ذل  كلا يقوع مقاع الذكرو اظدود ذكر  ووا

ير الشدتص لاحقيدق مقاصدد    دة هدل  تظ  ام -وحد - امل فقد  جاة الك
ع, وهذا األمر مفنص إلل  ن يؤدل الاشابا فل الو يفة التحوية  المدح, والذع, والارح 

, (3 إلل الاشابا فدل الشدروط الصدرفية ممدا يجيدة مجدلء  طدع البيدان مدن الادمير
 وهذا ما  تتاقشا فل فقرة قادمة.

ك  مددا اددمير اإلشددارة فقددد يات ظدد  لمددا فيددا مددن اإلبهددا ع, ويوصددع بددا ألتددا يددؤو 
بمشدداق بح ددب اددمير اإلشددارة, فهددذا بمظتددل  الحااددر  و الشدداهد(, وذا  بمظتدددل 

ددل , ولكتددا لمددا كددان مظدددودا  فددل المظددارع (4 القريددب, وذلدد  بمظتددل البظيددد  و الماتح 
, و ما مجلء امير اإلشدارة تظادا  (5 امات   ن يكون تظاا بدير مظر ع باأللع وال ع

مددن  يظد وتددا   ددرع مددن ا ددع الظلددع, وهددع يجظلوتددا  لددل البدليددة  و  تددد اتدد  فهددو مم
 , وهذا  ياا  ما  تحرر  فل فقرة قادمة  ياا .(6  طع البيان

لددة بمشدداق  , وهددل هتددا مؤو  ( تظاددا  كدد ن اقددوك  مددرر ا برجددكص  لل رجددكص وادد ال   ل 
. ويقصدددد بهدددا المددددح  و الدددذع, لكدددن  لدددل   لدددل متةلدددة فيهمدددا,  لدددل اقددددير  كامدددك(

والمتاهددل فددل صددفا  الرجدداك, فكددك  (1 فمظتددل الجملددة الماقدمددة  ن  الرجددك بلدد  الدايددة
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( هدددذ    يدددا (  (7 رجولددة  يرهدددا ادددتحط   تهددا درجدددا  ك يدددرة. ولهدددذا ال ددبب  دددم ي    ل 
 الكمالية, ألت ها اؤدل و يفة  كامك( ومظتا .

ادد    مددة وا دع الظلددع ال يمكددن  ن يدد ال تظادا  لظدددع االشدداقاق فيددا؛ ذلد   تددا و 
 لددل الم ددمل فلدديو لددا مشددار , ولددع ي ددع  بددا لمظتددل ا دداحق بددا ذلدد  اال دددع دون 

ملة  ب ع اللا الرحمن الدرحيع( ذهدب قدوع إلدل  ن  الدرحمن( تظ د , (2  ير  . ففل البع  
 مد ور ى  ترون  تا بدك مدن لفد  الج لدة  اللدا(, وا دابظدوا  ن يكدون تظادا  لظلميادا 

ن كدان  قولهع باشاقاقا؛ ذل   ت دا متداص  بالظلمي دة ومصدوه لهدا, كمدا  ن   الدد بران( وا 
 اشاقاقا من  دبر ( ولكتا مصوه للظملية.

وا ادلوا  لل  لمياا بورود  فل القر ن  ير ااب  ال ع قبلا كما ورد  يدر  مدن 
لذا متظد   لمي ادا صد حي اا للتظايدة, إذ هدع  ؛األ ماء الال ال اجرل مجرى األ  ع

تا بدك من لفد  الج لدة  اللدا( إالظلع ياتظ ا وال يتظ  با, لذا قالوا  مافقون  لل  ن 
 وهو قوك األ لع.

و تكدددر ال دددهيلل القدددوك ببدليادددا, و طفدددا  لدددل البيدددان, ألن  اال دددع األوك  اللدددا( 
جرياتددددا مجددددرى  مدددد -   ددددرع المظددددارع فدددد  يحادددداا إلددددل ابيددددين. وتلددددص إلددددل  تددددا

 .(3 يك ال تاءمشاق من الرحمة, فهو تظ   لل  ب -األ  ع
  ما المركبا  الال يمكن التظ  بها فهل الجمك و شباهها. ويشارط فدل الجمدك

بدين مدا يقد  حداال  وتبدرا  فقدة الداللدة  لدل حداك  ابادة؛ حال يات ظ ع بها  ن  اكدون ماحقل 
تظوادا  كمدا  -(4  تدد األك درين - , فامات  لذل   ن اد ال الجمدك اإلتشداميةا  اافاقوتظا

  ال  تبارا  و حواال , كما  شرتا من قبك.امات   ن  ا
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ذا جاء شلء متهدا يدوهع  تدا تظد  فد  بدد  فيدا  ن  يقدد ر قبلهدا تظد   لدل وةن  وا 
 ]الرجة[  (7 ا ع مشاق. ففل قوك الشا ر

 جاؤوا بمذ قص هك ر ي  الذمب قط  

مقددوكص فيددا  هددك ر يدد ع الددذمب قددط . والظل ددة فددل بمددذق قددالوا  إن الاقدددير  مددرر ا 
الك ع  ن  اف صك بين  فل  ن "الصفة مواظها تاق مجلء الجملة اإلتشامية تظاا  اما

ت ما اكون كذل  إذا كات  الصفة محدودة   المواو ا , وابين بظاها من بظن, وا 
لة , ف ما إذا كات  م . وهدل فدل ذلد  مقي دة (2 همة  ير ماحصدلة فد  يجدوة"بماحص 

لدة اال دافهامية, والطلبيدة, واألمريدة  يدر  لل جملة التبر والصلة, فل ما كاتد  الجم
ويمكدن  ن  .(3 متاصة بحاك  ابادة للمدذكور, وال اقد   تبدارا  وال صد  ص ال اقد  تظادا  

, وكدذل  األمدر ءلشدل ءكما  شرتا من قبك ب ن  التظ  و يفاا إ بدا  شدلذل   رتف 
 ابادا   إذا لدع يكدن الم بد  ءلشدل ءبالت بة إلل التبر, وليو من المظقدوك إ بدا  شدل

فل تف ا, فالجملة اإلتشامية  ير  اباة  و محصلة فل تف ها, وال ي اقيع التظد  إال 
و"كوتددا طلبددا  يقااددل  ن يكددون مظتددا   يددر حاصددك لف دداد  بصددفة محصددلة المظتددل,

                                                           

ن  ال  ع واتالطت ب الرجة إلل رؤبة  و الظجاا, وص - 7  .............. در   حال إذا جع
, وحيددداة الحيدددوان 771  2, والهمددد  772  2, وشدددرح الاصدددريح 263  2  شدددرح ابدددن  قيدددك وهدددو فدددل

, وفدل 414  4, وحاشية الصبان  التظد (, والبحدر المحديط 273, 64  3 الذمب(, وشرح األشموتل 
ي حص هدك ر   73  2 عيد ع الدذلم بع قعدط ؟, و ريدب الحدديث للتطدابل الل ان  تار, مذق( برواية  جاؤوا ِباع

 برواية  
 ما ةل    دو مظهع و لابط

 المتالطجن ال  ع حال إذا 
 جاءوا بايحص هك ري  الذمب قط

 .53  3. وات ر  شرح المفصك 261  2األصوك  -2
 .137, و111, و153  2وات ر   صوك احليك التطاب  .53  3شرح المفصك  -3
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وهددذا مددا دفدد  التحداة الددذين واجهدداهع الجملددة اإلتشددامية الواقظددة  .(7 احصديك الحاصددك"
ة, فكان المقدر جملة القدوك  و الجملدة القوليدة  فدل موق  التظ   ن يقدر جملة تبري

يشدف  "  تهع لجؤوا إلدل الم ءمدة بطريدق المواق  الال اق  موا  التظ , وهذا يظتل
ط قهدا لمدا قدد يبددو فيهدا مدن بظدد, وذلد  بحملهدع األمدر  لدل مظتدل  فيها  مومها وا 

تدا ال دكاكل بي  هدذا مدا  .(2 وهو مظتدل ال يتدرا  تدا تدارا مهمدا كدان" القوك و ملا,
...طلب الاميية بالوصع واماتاق  ن امي ة شيما   ن شدلءص لمدا ال اظرفدا " فل قولا 

لا يمكت  من  ن ااوصك با إلل  ن حق الوصع كوتدا  تدد ال دام  مظلدوع الاحقدق 
للموصددوع, ولظلمدد  بدد ن احقددق الشددلء للشددلِء فددرٌق  لددل احققددا لتف ددا, وال يشددابا 

ون فدل تف دا ماحققددا   ابادا   تدد  فمدا ال يكددون  ليد   ن حدق كدك وصدعص هددو  ن يكد
 ابادددا  كدددذل   و ماحققدددا  يماتددد  متددد  جظلدددا وصدددفا  وكدددذا تبدددرا   يادددا , بحكدددع  كددددو 

ةييددع ر ل مددن التقددين, و  ددل إذا ا اواددح  مددا  ريتاكددا  ن اجددذب بطبظدد  فددل ا
, و ن ااحقدق  ن محاولدة إ بدا  ال ابد  فدل تف دا لشدلء  تدر ال يرى الصفة مظلومة

لظلمد   ن الطلدب  دظٌل  ,  دع  لد  الشدلء ا تدر فدل تف دا ال محالدةل  بدو  ذي داد 
 ,, و ن احصيك الحاصك ممات  كما  ي اي  كك ذل  فل قاتون الطلبفل الاحصيك

اظلع  ن مطلوب  م لا فل تحو   هك ر ي  كذا( وفل تحو  اارب( يمات   ن يكدون 
و تبدرا , ولدذل  ا دمظتا فدل م دك فيمات   ن اجظلا م لا وصفا   ,  اباا   تد  وماحققا  

 قولا 

 جاؤوا بمذقص هك ر ي  الذمب قط
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(( ... وفل م ك  ةيٌد ااربا جاؤوا بمذقص مقوكص  تا هذا القوكتقوك  اقدير     
(  ل و ةيددددٌد ال ا   يقدددداك فددددل حقددددا  ااددددربا  و ال اددددربا إتددددا محمددددوٌك  لددددل  ياقدددداكا

 را اة لمقاصد الماكلع.وهذ  الاقديرا  الال قدروها ليو فيها م .(7 ااربا"

ياااع إلل ذل  وجود موات  صدتا ية فدل الاركيدب امتد  مدن  ن  اظدد  الجملدة و 
 تظاا , متها 

  (2 اقدع الجملة  لل الموصوع, كما فل قوك ةهير  -7

ت هعا بعظ   و  ا  ع حع  دعاءا  -ؤعاد ع داا فا دااش ربا –حابو دوال كص دداتِ  ب  ددع حا دفعصع

 , بدد ن(3 ا ددمين متالفددين فددل م دداوى الا ظيددين  ال ااددع رابطددا  يظددود  لددل  -2
حدددهما تكددرة وا تددر مظرفددة, تحددو  شدداهد ا طفلددة و تاهددا يا ددابقان, فجملددة  يكددون 

 داوجب الحاليدة الو يفدة الدالليدة, وهدل او  .(4  يا ابقان( لي   صدفة بدك هدل حداك
 ا.مبيان الهيمة الظاراة لمن يابين هيماهما وليو لقاية اظريفهما  و اتكيره

َوَمررا اَْ لَْ نَررا ِمررن (, ومتددا قولددا اظددالل  ال  إ ال اافصددك  ددن موصددوفها بددد    -3

ْعلُررو أ  ْأ م  لاددوٌع( جملددة دالددة 4]الحجددر   كَْريَرر ا إِ   َولََهررا ِ تَررا لعهعددا ِكاعدداٌب م ظ  [. فجملددة  وع
 ولي   صفة وال  ي ما  تها ماصد رة بواو الحاك. , لل الم ب ة  الحالية(

َويَقُولُرررروَن: َعررررْبعَ أ صدددددرها واو الحددداك, تحددددو قولدددا اظددددالل   ال اقددد  فدددل   -4

(  جملددددة حاليددددة. وذهددددب 22]الكهددددع   َواَرررراِمنُُهْ  َ ْلرررربُُه ْ  [ فجملددددة  وع عدددداِمتاهاع  كعل ددددباهاع 
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الةمتشددددرل إلددددل  ت هددددا جملددددة تظدددد , ومددددا الددددواو هددددذ  إال دليددددك شدددددة لصددددوق الصددددفة 
 لدددل الجملدددة الواقظدددة حددداال  مدددن بالموصدددوع وهدددذ  الدددواو شدددبيهة بدددالواو الادددل اددددتك 

 .(7 المظرفة
و تكر  بو حيان هذا الر ل 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  

تل حا دددل يكدددون الظطددددع داال   لدددل المددددايرة, ف مدددا إذا لددددع يتالدددع فددد  يجددددوة المظدددا
 .(2 الظطع ....  ما الجمك الال اق  صفة فهل  بظد من  ن يجوة ذل  فيها"

مددا قالددا   ددااذتا د. محمددد طدداهر الحمصددل  "والحددق   ن  هددذ  الددواو و ميددك إلددل 
دا قبل  ااددا  قولدا بقدوك  (3 هدا"هل واو الحاك, وهل افيد ا كيد اتفصاك مدا بظددها  م 

الجرجاتل  "وككو جملة جاء   حاال   ع اقاا  الواو, فذا  ألت   م دا تع بهدا تبدرا  
  .(4 و ير قاصد إلل  ن اامها للفظك األوك فل اإل با "

  ال يكون الموصوع  ام   لع ي اوع مظمولا, ومتا قوك ذل الرمة   -5

 ذاهباادالاا ومدر حا اع دودل بد ي ادل    ت  ددةص اتشل  لدوقامل

فجملدددة  اتشدددل( حالي دددٌة وال اكدددون صدددفة؛ ألن الموصدددوع  قاملدددة(  املدددة فدددل 
 جملة    ت ا(؛ ألن  الموصوع يمات  وصفا قبك ا ايفاء مظمولا.

                                                           

قدوك, . و تكر ابن مال  و بو حيان  لل الةمتشرل هذا ال772  6, والبحر المحيط 444  2الكشاع  -7
وذهبا إلل  تها واو الحاك, وتالفهما الةركشل ور ى  ن القياو م  الةمتشرل؛ ألن التظد  كالحداك فدل 

 المظتل, والمراد  ن التظ  شبيا بالحاك فل مظتل الاتصيص.
 .772  6البحر المحيط  -2
 .515من تحو المباتل إلل تحو المظاتل   -3
 .757دالمك اإل جاة   -4
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ررالل ددب و الددداللل  ففددل قولددا اظددالل    -6 رراِردا    َ َوِحْفظ ررا م ِ  ن ُ ررل ِ َشررْيَ انا م 

عُوَن  [ ال يصدح  جظدك  ال ي  دم ظون( جملدة 1-1]الصدافا    ْعلَر  اََ إِلَ  اْلَملِ يَع م 
 تظاية؛ ألن  ذل  ملبو دالليا ؛ إذ ال فامدة ارجل من وصع  ماء ال يا  م   فيها.

 :(1)النعت وكرين  التضا   2
 للاااع وجهان 

ددددع جملدددة  مدددا( ممدددا يفادددل إلددددل أولهماااا   تددداص بدددالطرق الممكتدددة فدددل وعص 
الرابة والفصك والوصك, و طلق  لل هذا التدوق  اتا ع طريقة  ن  ترى من جهة

مصطلح  الاوارد(, وهدو تداص بدرا دة األ داليب الب  يدة الجماليدة متدا إلدل درا دة 
 الظ قا  التحوية والقرامن اللف ية.

 حد الظتصرين التحويين  تصرا   تر, وهذا ما ي م ل  ا ةمدا (  ا الةاعوثانيهما: 
وقد يكون اتاصاصدا . واشدمك قريتدة الااداع  دواهر    دا   وهذا الا ةع قد يكون افاقارا  

هدددل  االفاقدددار واالتاصددداص والاتدددافل, وكلهدددا متاصدددة بظ قدددة اللفددد  مددد   يدددر  داتدددك 
دددة  اهرادددان مدددن  دددواهر قريتدددة الااددداع همدددا   اهرادددا الادددوارد (2 اركيدددب ال دددياق . و م 

 األوكوجهدددان   والاتددافر, وهددذ  اتدداص با دداظماك الكلمدددا  مظجميددا . ول دداهرة الاادداع
الاتدافر  ال دلبل يشدمك  داهر  وال داتلفكار, واالتاصاص والادوارد, إيجابل, ويشمك األ

صدرين  اتافيدا (. "و تددما ي دالةع  حدد الظت فُذا اتافل  حدهما م  ا تدر  دملوالاتافل, 
 ليددا بمبتددل وجددودل  لددل  ددبيك الددذكر,  و يدددك  ليددا  ا تددر فددُن هددذا ا تددر قددد يادددك  

 .(3 لل  بيك الاقدير ب بب اال ااار  و الحذع"بمبتل  دمل  
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والتظدددد  والمتظددددو  طرفددددان ما ةمددددان؛ "ألن  الصددددفة مدددد  اال ددددع بمتةلددددة الشددددلء 
وهدذا مدا جظدك حدذع  ,؛ ذل   ن  "البيان واإليااح إت ما يا ال  ن مجمو همدا(7 الواحد"

بددد داء وهدددذا يظتدددل  ن الظ قدددة بدددين التظددد  ومتظوادددا اقدددوع . (2  حددددهما تقادددا  للددددرن"
ةالدددددة اإلبهددددداع  دددددن صددددداحبها ببيدددددان مظتدددددل فيدددددا ال ببيدددددان جدددددوهر   و يفدددددة اإلياددددداح وا 

 .(3 وحقيقاا

وهذا يظتل  ن  الصلة الداللية القاممة بين التظد  والمتظدو  شدبيهة برابطدة الشدلء 
بتف ددا, ألن  التظدد  ال يكددون  بدددا   يددر المتظددو , ووجددود هددذ  الصددلة يدتددل  ددن وجددود 

دددة اطابقدددا  بدددين الطدددرفين الدددرابط اللف دددل؛ ألن   الادددرابط الدددداللل   تدددل  تدددا؛ ذلددد   ن   م 
فالتظ  هو المتظو  من جهة الداللة كما  ن  المؤك دد هدو المؤكلدد, ففدل قولتدا  جداء ةيدٌد 

اجظك الصفة  ال ريع( المتظو  بها  ير قابك للوقوق اح  موصوع  تر,  ,ال ريعا 
ما   تل  ن وجود رابط من حرع  و  والظكو صحيح, وهذا (4 فك ن  ةيدا  هو ال ريع

امير. وفل ذلد  يقدوك الجرجداتل  "ا لدع  ت دا كمدا كدان فدل األ دماء مدا يصدلا مظتاهدا 
وذلد  كالصدفة الادل  ,باال ع قبلا في ادتل بصلة مظتا   ن واصكص يصلا ورابطص يربطا

ال احااا فل ااصالها بالموصوع إلل شلء يصلها با .... كما ال اكون الصفة  ير 
. إن  شددة هددذا االرابداط امتد   ن  يكددون  م دة فاصددك (5 لموصدوع والا كيدد  يددر المؤك دد"ا

 .(6 ية ةق موقظية التظ  من المتظو 

                                                           

 .225  2األصوك  -7
 .51  3شرح المفصك  -2
 .712ت اع الربط واالراباط فل الجملة الظربية   -3
 .713و  711, وات ر  الحلك  53  3شرح المفصك  -4
 .715الراباط فل الجملة الظربية  , وات ر  ت اع الربط وا221دالمك اإل جاة   -5
 .714, وات ر  ت اع الربط واالراباط فل الجملة الظربية  261  دالمك اإل جاة -6
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فاألصددك إ بددا  المتظددو  والتظدد , لكددن  الظددرب مددن  اداهددا  ن  اجاددةي بددالقرامن 
, وقدد جظدك الةمتشدرل وابدن يظدي  هدذا االجادةاء (7  ن التطق فل ك ير من ك مها

. ويمكددن  دردهما مظددا  (2 ا  وا ددظا  بشدروطص متهددا مدا هددو لف دل ومتهددا مدا هددو حداللبابد
 فيما ي ال 

قريتة التصوص   ل  ن يكون التظ  تاصا  بتوق من األتواق فد  يفادل  - 
إلل اإللباو  لل المالقل كما فل قولتا  مرر ا بكاابص وحامنص وراكبص صاه  . فقد 

لددع   لددع مددن  كااددب(  ن  الموصددوع رجددك؛ ألن الصددفة  راكددب( تاصددة بالمددذكر, و ا
 من قولتا   صاه  (  ن  المتظو  حيوان؛ ألن  الصهيك تاصة من تصامصا.

[ 53ألتظدداع  ا] َواَل َرْطبب و َواَل َابب       قريتددة الظمددوع  ومتددا قولددا اظددالل   -ب
ولي اا مقصوراين  لل توق مظين من  تواق  ,فكلماا  رطب( و يابو(  اماا الداللة

   شبا   و  ير ذل .ع واء  كان شجرا   التبا   

قريتة المصاحبة  فُذا صاحب المتظو  ما يظيتا من دون  ير  كمدا فدل  -ا
بِي َمعَُِ َوال  ْيَر َواَلَن ا لَُِ اْلَحِديَد آتَْينَا َداُووَد ِمن ا فَْضال َولَقَدْ قولا اظالل   ِ  يَا ِجبَاُل اَو 

 ن ا مدك درو دا   دابدا , والدذل [ فالمراد  77 – 71] ب      اَِن اْعَمْل َعابِغَاتا 
 دددي ن  ن  الموصدددوع هدددو الددددروق مصددداحبة لفددد   ال دددابدا ( لفددد   الحديددددد(, ألن  

 الدروق متصوصة بالصت  من هذا المظدن.
  (3 ومتا قوك  بل ذؤيب

                                                           

 .613  4المقاصد الشافية  -7
 .53  3شرح المفصك  -2
الل ان  صت , قادل(, والصدحاح  صدت (, والمقداييو  قادل(, و  ,73  7 ديوان الهذليين البي  فل  -3

 .513  7, واف ير الطبرل 355  7والبحر المحيط 
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وداددو ليِهم تع  داودا,  عو اهاماداِن قعادا مع  را  ب  ا داا   دال  وابِ   دصع

  (7 ك الهذللوقوك الماتت

ب   با وال  بع دِإال  ال  ح هاد  ِول ِلقال اداء, ال يداءا شعم  درع ال  األعو  , واِ   كا دابا

  (2 وقوك التابدة

لعي ِا ِبشع دقع ا تع دياقعظ   ي  ص دع اِك بعِتل  اقدن ِجمد ع مدك عت    نل دل عع ِرج 

ذلد   من اللبو  فُذا كاتد  الصدفة ملب دة اماتد  حدذع موصدوفها, ومدن  -د
ددذع متظواددا, وهددو تظدد  مال ددبو ألن الطددوك  قولتددا  مددرر ا بطويددكص فالتظدد   طويددك( حا

 يتطبق  لل  شياء ك يرة, متها اإلت ان  و الرمح  و ال وب.

قريتة الاق يع  ويراد بها  ن يجرل المتظو  مجرى األ ماء كقولتدا  مدرر ا  -هد
 .االبالفقيا  و القاال, والمراد  مرر  بالرجك الفقيا  و الق

ياشددِظر التظدد  بظلددة حددذع المتظددو , كقولتددا   كددرِع الظددالعع,  الاظليددك   ل  ن -و
و هددِن الفا ددق, فالاركيبددان مشددظران بظلددة التظدد , فدداإلكراع إتمددا قاصددد بددا إكددراع الرجددك 

هاتة الرجك الفا ق لف قا.  الظالع لظلما, وا 

قولتدددا  االشدداقاق   ل  ن  يكددون التظدد  مشدداقا , فيجددرل مجددرى الفظددك تحددو  -ة
, فالتظ    اقك( إت ما ياقصد با الرجك الظاقك  ل الماصع ب تا يظقك.  مرر ا بظاقكص

                                                           

 الل ان   وب(.و  ,31  2  ديوان الهذليينالبي  فل -7
, 127, الل ددان  دتددا, تدددر,  قدد , شددتن, قظدد , وقدد (, وشددرح األشددموتل بددرقع  731ديددوان التابدددة   -2

 .67  7, وشرح المفصك 771  5, 11  7, واف ير الطبرل 374  2والبحر المحيط 
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اإلفراد  ويقصد بذل   ن اكون الصفة  ير مركبة ف  اكون جملة وال شبا  -ح
 جملة.

قريتددة الددذكر   ل  ن ياقددد ع ذكددر المتظددو  كقولتددا  اماتددل بمدداء ولددو بدداردا .  -ط
 مداء( فدل الجملدة الشدرطية حدذع لفد  ردا , فالدذل  دوه فالمقصود  ولو كدان مداء  بدا

 اقد ع ذكر .

فددُذا كددان التظدد   يددر ذلدد  اماتدد  حذفددا, كدد ن يكددون  يددر مشدداق تحددو  مددرر ا 
( مماتدد  حذفددا,  برجددكص  لل  رجددك, فددالمظتل  برجددكص كامددك الرجولددة. فددالمتظو  بددد   ل 

مركبدا  كقولتدا   ألن تظاا  ير مشاق جارص مجرى الفظدك. وم دك ذلد   ن يكدون التظد 
قامة الجملة مقاما.  مرر ا برجكص قاع  بو , فيمات  حذع المتظو   رجك( وا 

ولكددددن حددددذع المتظددددو  ك ددددر فددددل الشددددظر تاصددددة, والشددددظر موادددد  اددددرورة 
ك  وارتص وقك  حذفا فل  ظة الك ع. ومن ذلد  قدولهع  "اذهدب بدذل ا دلع", فقدد  اول

حدذع المتظدو  وحدك  التظد   لل مظتل اذهب بوقد  ذل ا دلع؛  ل ذل  د ما , ف
محل ددا, و ادديع إلددل مددا كددان يادداع إليددا المتظددو  وهددو الوقدد , وهددذا  حددد قددولل 

. ومددن  م لاددا فددل  ددظة الكدد ع قددولهع  مت ددا  ظددن ومت ددا قدداع؛  ل رجددك  و (7 ال دديرافل
 إت ان.

ويمات  اال ادتاء  ن الموصوع  ياا  باتظداع القريتة  و بمجلء التظ   رفدا  
متظددو  لدديو بظاددا  ممددا قبلددا,  و كددان بظاددا  مددن  يددر اقدددع  مددن(  و وال , و جملددة  

  (2  فل( وهذا التوق متصوص بارورة الشظر, كقولا

                                                           

 .35, وتاامج الفكر  23و  21  7شرح الكااب  -7
, والل دان  شدظب, شدتج, تدبح, قصدر,   دع(, وكاداب الظدين 211د اإليدادل فدل ديواتدا  و ادالبي  ألبدل  -2

 .171 ب ق  (, وشرح األشموتل برقع  
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 ن الشوظ بِ دداحص مدتعب   اءِ دِج األعت  ع درعى شعتِ دوقاص  

فالوصددع بددد  شددتج األت دداء( ملددبو إذ  المقصددود هتددا  ددور شددتج األت دداء, وهددذا 
بددال ور, فقددد يوصددع بددا  الشددتج( كددك مددن الفددرو المظتددل فددل حقيقاددا لدديو تاصددا  

 .(7 والدةاك
 ع إن لحذع المتظو  م اويا  من القبوك واال اح ان, فحدذع المتظدو  إذا 
كان تبدرا   ح دن مدن حذفدا فدل  يدر ذلد ؛ ذلد   ن  التبدر يد ال مفدردا  وجملدة  وشدبا 

  (2 جملة. ففل قوك التابدة

 ..........  قي ص  لك ت  من جماك بت
المتظددو   جمددك( و قدديع التظدد  مددن  جمدداك( مقامددا ألن  الاركيددب الظربددل حددذع 

 ي ال فيا التبر جملة و يرها؛ لذا صح  قياع التظ  مقاع المتظو .

  (3 وم ك ذل  قوك الشا ر

ِمها لع ِاي ععِ د ع مدو قال  دل لا  ا فل قعو   بص وِمي ععِ دها فدل حع ع ديعف اا
حذع الموصوع  إت ان( و قيمد  الجملدة فالمراد  ما فل قومها إت ان يفالها, ف

 مقاما.

                                                           

 .63  3. وات ر  شرح المفصك 711, 711  5هم  الهوام   -7
  بق اتريجا. -2
, وبدد  ت ددبة 761  3, وشددرح المفصددك 771  2ح الاصددريح الرجددة ألبددل األ ددود الحمدداتل, وهددو فددل  شددر  -3

 .721  2, والهم  311  2فل  الل ان  قظ (, التصامص 
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اِلُحوَن َوِمن را ُدوَن ذَِلر َ ومتا قولا اظدالل   [, والاقددير  77]الجدن   َواَن ا ِمن ا الص 
فُررروَن اْلَ ِلررر َ رجددداك دون ذلددد . وقولدددا  يادددا    [, 46]الت ددداء   ِمرررَن ال رررِذيَن َ ررراُدواْ يَُحر ِ

 والاقدير  قوعا يحرفون.
الظددرب  "مددا متهمددا مددا ع حاددل ر ياددا فددل حدداك كددذا وكددذا" والمددراد  مددا قددوك  ورول

, وهددذا الحددذع فدل الموصددوع المبادد    ددهك مددن الحدذع فددل الفا ددك.  متهمدا  حددٌد مدا ع
ففل قولتا  جاءتل قاعع  تو , ليو حذع المتظو   رجك( بدرجة ح ن حذع المتظدو  

امتد   للد   ن  قريتدة المظتدل الاق ديمالمباد  فل الظبارة الال رواها  يبويا. والظل ة فدل ذ
الفا ددك  ن يكددون جملددة , والمباددد   ن  يكددون جملددة , كالم ددك المشددهور  "ا ددم  بالمظيدددل 

 .(2 ,  لل مظتل  ما   بالمظيدل تيٌر من رؤياا(7 تير من  ن  ارا "

دددذ ع بظادددا, وذلددد  لشدددد ة اادددام ا مددد  المتظدددو    مدددا التظددد  فيماتددد  حذفدددا وحع
دددد ا ك تهمدددا شدددلء واحدددد, وألن حذفدددا مفدددنص إلدددل الاتددداقن مددد  والاصددداقا بدددا حا دددل   ا

؛ ذل   ن الددرن متدا إةالدة الظمدوع,  و ال تداء,  و المددح, وهدذا تدوق مدن (3 المقاصد
يجاة.ااإل هاب, والحذع باب من االتاصار, ف  يلاقل إ ه  ب وا 

   "ال صدد ة لجدار الم ددجد إال فددلوقدد متدد  ابدن الددد هان  ن  يقدد ر فددل قولدا 
صددفة محذوفددة, والمظتددل  ال صدد ة كاملددة , و وجددب اقدددير مادداع,  ل  (4  الم ددجد"

 ال كماك ص ةص؛ ألن الصتا ة التحوية امت  الحذع.

                                                           

, 723  7, ومجمدددددد  األم دددددداك 736وفصددددددك المقدددددداك   ,65/ب, والم ددددددك فددددددل  األم دددددداك  76  7الاددددددذييك  -7
 .461, 413, وكااب الشظر  44  4, والكااب 736  7والم اقصل 

 .62  3شرح المفصك  -2
 .453  2البرهان  -3
, والل ددددان 433  7, وفددداح البددددارل 234  3, واف ددددير ابدددن ك يددددر 313  7الحدددديث فددددل  الم دددادر   -4
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إلدددل ذلددد  فقددداك  "مدددن قدددد ر ال صدددياع صدددحيح  و كامدددك فقدددد  (7 وذهددب الظعب ددددرل
بقاء الموصوع  ير مظدروع فدل كد ع الظدرب, ولدع يد ِ    بظد؛ ألن حذع الصفة وا 

ددددذع  إال تمددددا المظددددروع  ك ددددا, وهددددو حع ددددي ٌر, و لفددددا  قليلددددة, وا  ددددي رل  ع فددددل قددددولهع   ع
بقددداء الصدددفة" بدددك إن ابدددن ال دددراا ا ددداكر  هدددذا التدددوق مدددن اتاهدددا   .(2 الموصدددوع وا 

يتددص تو ددا  تاصددا  مددن األتددواق, كالظاقددك  الاركيددب إال إذا كددان التظدد  تظاددا  تاصددا ,
با ذلدد  ممددا اقدد  فيددا الفامدددة ويددةوك والكااددب, ومددا  شدد ال يكددون إال فددل التدداو, الددذل

 فُذا ااطر شا ر فلا  ن يقيع الصفة مقاع الموصوع. اللبو.
( التدددددداء  لدددددل اال دددددع االموصدددددوع و دتدددددك  يددددد وقدددددد اادددددطر الشدددددا ر فحدددددذع

 هذا من الارامر الم اقبحة, فقاك  الموصوك الال(, و اد  

 الودل  ت لدتيلة بدو ت  ب لبلق  دا الال ايمدي  جل ن دم

                                                           

 الحميد بن جبير بن شيبة. يت ر  ااريخ  بل ةر ة الدمشقل. بداللا بن م اف ,  و  بد -7
الحجبل  المكل الظبدرل مان   بنشيبة  بن  بداللا بن م اف  بن   " بداللا322  7واقريب الاهذيب 

 .من الرابظة ما   تة ا   وا ظين بالشاع"
اللا بن شديبة بدن   مدان الظبددرل  بدو  دليمان المكدل اف  بن  بد  "م 521  7وفل اقريب الاهذيب 

وقددد يت ددب لجددد   قددة مددن ال ال ددة قيددك قاددك يددوع الجمددك وال يصددح ذلدد  بددك ادد تر إلددل ت فددة  ,الحجبددل
 الوليد".

 .221  4, واإلصابة 33  71, 24  6ب الاهذيب وات ر  اهذي
الحميدددد بدددن جبيدددر بدددن شددديبة بدددن   مدددان بدددن طلحدددة   " بد227  7 صدددة اهدددذيب الاهدددذيب وفدددل ت

الظبدددرل الحجبددل المكددل  ددن جددد  شدديبة و ماددا صددفية و تددا ةرارة بددن مصددظب وابددن جددريج و قددا ابددن 
 .مظين و ير "

يدر بدن شديبة بدن   مدان بدن  بدل طلحدة الظبددرل الحميدد بدن جب  "  بد333  7وفل اقريب الاهدذيب 
 .717  6الحجبل المكل  قة من التام ة". وات ر  اهذيب الاهذيب 

 .374  2المحيط فل  صوك الفقا   -2
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 يا( التداء قبك مدا فيدا  اك(, وهدل ال اددتك إال  لدل كلمدة واحددة, هدل دء بفجا
وبدذل   واألصك فل اال ع الموصوك  ن يوصع با قبك صدلاا. لف  الج لة  اللا(.

ما فيدا األلدع والد ع,  ا(  لليإدتاك   يكون الشا ر قد اراكب اروراين   والهما 
قامة  الال( م  صل و اتياهما   .(7 اا مقاماحذع الموصوع وا 

الاركية  لدل الجاتدب الصدتا ل فدل حدذع الصدفة ا دادالال   -ههتا -وي ح  
فقددد  فدك المدداتظون  دن الاتدداقن  بكد ع الظددرب الدذل لددع يدرد فيددا ذلد  إال  لددل قلدة.

ومجدددداة حددددذفها, ذلدددد   ن المقصددددود مددددن الصددددفة  الواقدددد  فددددل  صددددك وادددد  الصددددفة
المط دك فدل الكد ع واإل دهاب  بمدن  بدوا وهذان بابان , و يرهما.الاتصيص والمدح

 وال يجام  ماتاقاان. المجاة, فيا, فل حين  ن الحذع فيا ما فيا من
وال بد  من وجود قريتة حالية  تدد حدذع التظد , فقدد روى  ديبويا قدولهع  ِ ديعرع 
 ليددا ليددٌك, بحددذع التظدد   طويددك(؛ ألن  قريتددة حاليددة قامدد  مقامددا, و  تددل بهددا مددا 

ع واظ يع قاع مقاع التظد   طويدك(, فدُذا  درل الاظبيدر مدن صاحب الاظبير من افتي
وهدددذا يظتدددل  ن مدددا ورد  دددن الظدددرب محدددذوع  .(2 داللدددة الحددداك اماتددد  حدددذع التظددد 

  تدل بدذل  القريتدة اللف يدة  و  الصفة ال بد فيا مدن اظدوين يدر ب صددق الاركيدب,
القريتدددة الحاليدددة. ولمدددا كدددان المقددداع مقددداع إيجددداة ال مقددداع إ دددهاب واطويدددك اماتظددد   

ففدددل قدددوك  ددديبويا المددذكور  تفدددا  قامددد  قريتدددة ة ولدددع يبدددق إال القريتدددة الحاليددة. المقاليدد
صواية هل قريتة التبر والاتديع مقداع الصدفة المحذوفدة, ودال  لدل  ن الليدك الم دير 

.   ليا ليك تاص 
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ددد لة يشدددكك كدددك مدددن التظددد  والمتظدددو  طدددرفين ما ةمدددين كالشدددلء وفدددل المحص 
, والقيددداو يوجدددب  ال (2 ن واإلياددداح إتمدددا يحصدددك بهمدددا مجامظدددين, والبيدددا(7 الواحدددد

يحددددذع واحددددد مددددن هددددذين الطددددرفين, ألن  الدددددرن المقصددددود متهمددددا يتافددددل بحددددذع 
 حدددهما, وحددذع  حدددهما موقدد  لددبو, لددذا كددان ال بددد  مددن وجددود قريتددة ادتددل  تهمددا 

مددا اكددون الداللددة  ليهمددا, وهددذ  القريتددة إت ىو قدد تددد حددذع  حدددهما, فيبددين  مرهمددا, وا
التظد  والمتظدو  يف در   ددع احايداا التظد   بدينلف ية  و حالية. ولظك شددة اواشدج 

إلل رابط يربطا بالمتظو , ألن الصدلة الدالليدة فيمدا بيتهمدا   تد   دن هدذا الدرابط, 
إذ التظدد  ال يكددون  يددر المتظددو , وال يكددون الا كيددد  يددر المؤكددد, ففددل األ ددماء مددا 

  األمددر بالت ددبة  ددادتل بصددلة مظتددا   ددن الددرابط, فكددذليصددلا مظتددا  باال ددع قبلددا في
,إلل التظ , فظتد وجاءتل القوعا كلوهع, لع يكن ال ريع  ما يقاك  جاءتل ةيدٌ ال ريعا

 .(3 وكلهع  ير ةيد و ير القوع
فالتظددد  شدددديد االاصددداك بمتظوادددا, ولدددذا شادددبلا باال دددا تاء فدددل وجدددوب ااصدددالا 

الماةرل  "وال ت ع فل ااصاك الاواب , وهل   وفل ذل  يقوك, بالجمك و ود  إليها
  -فيمدا تقلدا  تدا الةركشدل–. وقاك ابن ايمية (4 التظ , والاوكيد, والظطع, والبدك"

صا  فيتبدل وتحوهما من المتص   "ف م ا الصفا , و طع البيان, والاوكيد, والبدك,
بدين مدا قبلهدا ومدا  . فد دوا  اال دا تاء الاقدل فدل الدربط(5 اكون بمتةلدة اال دا تاء"  ن

بظددددها,  ل بدددين الم دددا تل والم دددا تل متدددا. وقدددد د دددا الجرجددداتل والةمتشدددرل هدددذا 
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الددا ةع بددين التظدد  والمتظددو  اما فددا , فقدداك الةمتشددرل  "ووجددا اما فهمددا  اتاددماع 
. ومدددراد  بوجددا االمدددا ع الظ قدددة الرابطدددة (7 ال دداتل إلدددل األوك  لدددل بظددن حاالادددا"

جدداتل قريتددة الاظليددق, وهددل قريتددة ملحو ددة  ددياقيا  ال لف يددا ؛  ل بيتهمددا. وحددد د الجر 
 تهددا قاممددة  لددل الظ قددا  الملحو ددة فددل الاركيددب, وهددذ  اظدديلن البدداب التحددول للفدد  

=    ة م داويا ,  حددهما  اظلودق ا دع با دع (2 ا امادا   لل الت ر ال ابق وال حق
  تر, ويدتك احاا الاواب , والحاك, واإلاافة.

مددا يؤكددد شددد ة ارابدداط التظدد  بمتظواددا الددرفن الددداللل لظطددع التظدد   لددل وم
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 

ياددا  اماتدداق اتادددراق ويؤكددد ذلدد    .(3 الددواو فددل  وك الجملددة ماتظددا  مددن جظلهددا تظاددا  
التظدددددد  والمتظددددددو  إال بمددددددا يكددددددون لددددددا و يفددددددة اقويددددددة الكدددددد ع وا ددددددديد , كالجملددددددة 

 اال ارااية.
وياظددددد  التددددروا  لددددل قريتددددة الاادددداعل بددددين التظدددد  والمتظددددو  إهدددددارا  للظ قددددا  
والروابط, و  تل با الفصكع بين  تصرل التظ  والمتظو  بظتصر  تر, فهك اجية 

  لوب؟ وهك يؤ ر ذل   لل الارابط بين التظ  والمتظو ؟.الظربية م ك هذا األ
يع  مح األ لوب الظربدل بالفصدك بدين التظد  ومتظوادا, وهدو فصدك شدكلل لديو 

 , ولهذا الفصك شروط ال يمكن اجاوةها, متها  ير
ِِ َش ٌّ فَاِ ِر الع َماَواِت  ن يكون الفاصك مباد , تحو قولا اظالل    -7 اَفِي الل 

 [71  74]إبراهيع  َواََْرِط 
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2-  .   ن يكون الفاصك تبرا , تحو  ةيٌد قامٌع الظاقكا
كُرْل بَلَر  َوَرب ِري لَتَريْتِيَن ُ ْ   ن يكون الفاصك جملة ق ع, تحو قولا اظدالل    -3

 ِْ  [3  34] ب   َعاِلِ  اْلغَْي
  ن يكون الفاصك  كان( الةامدة بصيدة الماال, تحو قوك الشا ر   -4

 راعِ دك -اتوادك–رانص لتا دوجي وعص دداِر قدرر ا بدعع إذا مدفكي

وقددد را ددب  لمدداء  صددوك الفقددا  لددل الشددرط ال دداتل  ن الرجددك إذا قدداك لةوجاددا  
ككو امر ةص لل  واِ ,  و  يرِ , طدالق, ولديو لدا إال ةوجادا الادل يتاطبهدا, فُتهدا ال 

ذا فصك بالتبر و ت    وا ,  و    وى( وتحوها وقاك  ككو امر ة لل طالق راطلق, وا 
 .(7  يرِ , فُتها ال اطلق  ياا  

والذل  ذهب إليا ههتا  ن  الاقديع والا تير فل التبر ليو لا   قدة بالم د لة, 
وذل   تا بد  الظبارة بلف  الظمدوع  كدك(,  دع   ورد التبدر وا دا تل بظدد ذلد , فترجد  

جملددة؛ ألن  المتاطعبددة مددن حيددة الكددك مددن جهددة,  ددع إن  قريتددة الحدداك اابطددك داللددة ال
 الرجك ليو لا ةوجة  ترى  ير المتاطعبة.

ا , ومن ذل    -5 اع   ال يكون الفاصك  جتبيا  معح 
 [44  51]ق  ذَِلَ  َحْشرأ َعلَْينَا يَِعيرأ , تحو قولا اظالل  الوصعمظموك  - 

 الكبيرةا. -اظيفا  -ظجبتل ماظعاوتاا  امظموك الوصع, تحو    -ب

.مظمددوك  امددك الوصددع, تحددو  المددرينع   -ا ولددع  قددع  لددل كدد ع  كرمدد ع الجددريحع
 و  (. فصيح يؤكد المقولاين ال ابقاين فل  ب(
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ََ لَرررُِ َولَررردأ مف لدددر  امدددك الوصدددع, تحدددو قولدددا اظدددالل   -د    إِِن اْمرررُرهأ َ لَرررَ  لَرررْي
 [716  4]الت اء 

را يَِصرفُوَن َعاِلِ  مظموك  امك الموصوع, تحو قولا اظالل   -هد ِِ َعم  ُعرْبَحاَن الل ر

ِْ َوالش َهاَدةِ الْ   [32-37  23]المؤمتون  غَْي

ِِ َشرر ٌّ المباددد  الددذل يشددمك تبددر   ددن الموصددوع, تحددو قولددا اظددالل   -و اَفِرري الل رر

 [71  74]إبراهيع  فَاِ ِر الع َماَواِت َواََْرِط 

. -ة  التبر, تحو  الصات ا تاجٌح المتلصا

 البارو محبوٌب. -واللاِ –الق ع, تحو  الولد  -ح
ِْ جددددواب الق ددددع, تحددددو قولددددا اظددددالل   -ط               كُررررْل بَلَرررر  َوَرب ِرررري لَتَرررريْتِيَن ُ ْ  َعرررراِلِ  اْلغَْيرررر

 [3  34] ب  

ٌَببببببب   َ   َ َ ببببببب َ  َ   ببببببب مُ    اال ادددددددران, تحدددددددو قولدددددددا اظدددددددالل   -ل ٌََلَوبببببببُم                 َوِإنَّبببببببَس 
 [16  56]الواقظة 

 كامك الشفقة. -الوالدينإال -اال ا تاء, تحو  ما  رف   حدا   - 

ك التلفاءِ  -الصديقا –المااع إليا, تحو   بو بكر  -ك  .(7  و 

لظ قددة بددين التظدد  ومتظواددا إال اراكدداب اتاهددا  ال  مجيددة فدد مددا مددا  دددا ذلدد   -ع
 .(2 ارورة شظرية ليو للشا ر  تها متدوحة

 اٌن ت وقرانة اٌر بة: .3
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ابددة التظدد  رابددٌة محفو دد ٌة,  ل  ت ددا ال بددد   ن يدد ال بظددد مددر  مظتددا مددن قبددكا  ن را
المتظددو  فددل الموقدد , فلدديو بددين هددذين الطددرفين الما ةمددين حري ددة فددل إهدددار الرابددة 

موك التظ  ,  و  ن ياقد ع مظ(7 والموقظية, لذل  يمات   ن ياقد ع التظ   لل المتظو 
لدددا الظامددد , يماتددد   ن يقددداك  طظامددد ع  بداللدددا رجدددٌك ي كددك ط ليهددا, ففدددل قولتدددا   بد

؛ ألن  جملدددة التظددد  ال اظمدددك فيمدددا قبدددك المتظدددو , ويماتددد  اقدددديع شدددلء ممدددا (2 ي كدددك
حدد, كمدا مدر  اياصك بالتظد   لدل المتظدو , ألن التظد  مد  متظوادا بمتةلدة شدلء و 

 مظتا  ابقا .

وقد  جاة الكوفيون فدل الم داك المدذكور متدذ قليدك إلدداء  رجدك( و ددع اال ادداد 
دد بددا, وجظلددا بمتةلددة مددا لدديو فددل , اللددا رجددٌك ي كدد   بدالكدد ع, فقددالوا  يجددوة  طظامع كا
ددد   بد ", فكددد ت هع يعظدو والاقددددير  تددددهع  "طظامع تدددا ةامددددا . ورد  ابدددن ال دددر اا و اللدددا ي كدددكا

لددداء هددذا  يددر  ؛قددولهع بدد ن  لءلددداء شددروطا  ال ااحق ددق فددل لف ددة  رجددك( لددذا قدداك  "وا 
ن ر هددو  ن يجظددك  رجددك( بدددال  مددد. ولكتددا تددر ا الم دداك  لددل اقددديرص  تدد(3 مظددروع"

, وبهدددذا الاقددددير (4 اللددا( فيرفددد   لددل االبادددداء, واكدددون جملددة  ي كدددك( تبدددرا   تددا  بد
 يترا  ما تحن فيا.

 فدددل  واافدددق الةمتشدددرل مددد  الكدددوفيين فدددل هدددذا الدددر ل فظلدددق الجدددار والمجدددرور
 بالمشداق [63]الت داء  وكل له  في انفعره  كرو   بليغرا    اظالل   تف هع( من قولا

 ل قددك  قلد   بقولددا   بليددا (؛ فدل  تف ددهع؟ فقداك  "فددُن قلد   بددعع اظلدق قولددا  بليددا (,
 لهع قوال  بليدا  فل  تف هع, مؤ را  فل قلوبهع...".
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ورد  بدددو حيدددان األتدل دددل هدددذا الدددر ل لمدددا فيدددا مدددن اقدددديع مظمدددوك التظددد   لدددل 
إال فددل موادد  اقددديع ن اقديمددا كددالمتظددو , وهددو قددوك الكددوفيين, ألن المظمددوك ال يم

الظامك, والظامدك ههتدا مماتد  الاقدديع, ألتدا تظد , والتظد  رابادا محفو دة فد  يجدوة 
 ن هذ   هد(156   اقديما  لل متظواا, وهو قوك البصريين. ور ى ال مين الحلبل

فيمررا   اظددالل لمظمددوك مقدددع  لددل الظامددك فددل قولدداالقا دددة  يددر مطددردة فددر ى  ن ا

 ع المظمددددوالندل فقادددد [,3الاددددحل  ] ا العررررائل فررررال تنهرررررْ اليترررري  فررررال تقهررررر  وامرررر
وبيدددان ذلددد   ن المفظدددوك فدددل هدددذ   .(7 اقهر/اتهدددر(   لدددل  امليهمدددا  اليايع/ال دددامك(

الحاك اقدع  لل  املا الفظدك, ووقد  فدل مواد  ال يجدوة  ن يقد  فيدا هدذا الظامدك, 
شرط وفظلدا,  لدل   ما( الال ال يجوة  ن اباشر فظ   لما فيها من مظتل ال وهو بظد

 اقديرهع فل   ما( مظتل الشرط.من  و جد فل التفو شيما   ما يقوك التحاة.

ك لديو مكمد   للظامدك, فد  ااداع مدو ظم ن البالحلبل ويمكن الرد  لل ال مين 
بين الفظك ومظمولا, كما هل الحاك بين التظ  والمتظو . وياداع إلدل ذلد  قريتدة 

الفظك ومفظولا.  ع إن الفظك  امك لف ل والتظ  الرابة  ير المحفو ة بالت بة إلل 
 امدددك مظتدددول, واألوك  ك دددر قدددوة فدددل الظمدددك مدددن الظامدددك المظتدددول, لدددذل  كاتددد  لدددا 

 .(2 تصامص اتصا وامية 
ولما كات  الاواب  مفاقرة إلل مابو ااها افاقارا   ير ما صك, قد اكون الموقظية 

ادك البداب الموقد  مد  البداب الدذل فل هذ  األبواب فل ا ية محفو دة الرابدة فد  يابد
يفاقر إليا؛  ل  ت ا ال حريدة فدل الرابدة بيتهمدا, وال اا داق فدل اقدديع  و اد تير, فهدل 
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رابدددددة محفو دددددة ااحقدددددق فدددددل الاوابددددد  كلهدددددا, إلدددددل جاتدددددب الفظدددددك الددددد ةع,  و المبتدددددل 
 .(7 للمجهوك,  و الاميية,  و المااع

والمابددوق واألبددواب التحويددة الاددل ولكددن  هددذ  الرابددة المحفو ددة بددين لف ددل الادداب  
ام لها هذ  األلفا  ال اظتل  ن  لكك مدن الاداب  والمابدوق موقظدا  محدد دا  فدل الجملدة ال 
ياجاوةاتا,  و ليو لهما حرية الاتقوك داتك الجملة. فللااب  موقظا من المابوق, ولكن  

ألن  كددك  تصددرين لهددذين الظتصددرين اللدددويين فددل الجملددة  ن ااديددر مواقظهمددا مظددا ؛ 
ال يكوتان ك هما جملة ذا  , بواب التحوية بيتهما رابة محفو ةلدويين من هذ  األ

 مظتددددددددددددددددددددددل  م دددددددددددددددددددددداقك كامددددددددددددددددددددددك اال دددددددددددددددددددددداق ك, لكتهمددددددددددددددددددددددا قددددددددددددددددددددددد يشددددددددددددددددددددددك ن 
كما فل ركتا  واحدا  داتك الاركيب, وقد يشك ن ركتا  م   تصر ماظللق با,  -مظا  -

ددد دددددة لة ال يشدددكك كددددك مدددن التظددد  ال دددببل. ففدددل المحص   تصدددرل الاددداب  والاددداب  وعح 
.  ل  ن  هدذ  (2 اركيبية م اقل ة الداللة, فهما ال يؤديان بمفردهمدا و يفدة إب  يدة مدا

"الطامفددة مددن المفاقددرا  افاقددارا   يددر ما صددك لدديو فيهددا فامدددة يح ددن ال ددكو   ليهددا 
ولو ااام   م  مابو ها؛ ذل   تهدا لي د  مؤلفدة مدن ركتدين   ا ديين قداممين  لدل 

اجظدك مدن الاركيدب مفيددا  فامددة يقاصدر  يمكن  ن    قة اإل تاد, هذ  الظ قة الال
 ليها. والفامدة ال اكون اامة ب حدهما فقط. وهذا يظتل  ن  هدذا البداب التحدول  يفاقدر 
فيدددا الاددداب  والمابدددوق إلدددل  تصدددر تحدددول  تدددر  يرهمدددا لي دددد   عددددرة الاركيدددب. وهدددذا 

 .(3 "فاقار داللل  ياا  االفاقار إلل باب تحول دليك ا

 وقد ذهب  حد الدار ين إلل  ن لظ قة التظاية بتياين 

 األولل   طحية  اهرة, وهل ال اهرة فل كك من التظ  ومتظواا.
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وال اتيددة  بتيددة ماددمرة, فددُذا قلتددا  هددذا حدداكٌع  ددادٌك, فالبتيددة ال ددطحية  حدداكع 
ادددمرة  يظددددك الحددداكع,  دددادك(, وهدددل بتيدددة قاممدددة  لدددل   قدددة التظاي دددة, والبتيدددة الم

 فالظ قة بين التظ  ومتظواا   قة إ تاد. وا ادك   لل ذل  بجملة  مور متها 

اإلجماق  لل  ن التبر والصفة والحاك ا ب  المظتل للشدلء  دع اتالدع  -7
 فل طريقة ال  بو .

جظلهددددع جملددددة التظدددد  حكمددددا   لددددل صدددداحبها كمددددا  ن  التبددددر حكددددع  لددددل  -2
إلل اشاراط  ن اكون جملدة التظد  تبري دة كمدا  ن جملدة الم تد إليا, وهذا ما دفظهع 

 التبر ال اكون إتشامية.

إيجابهع  ن يكون التظ  المفرد مشاقا  حقيقة   و ا وي  , فالتظد  بالمشداق  -3
ك بالمشاق فرق  ليا.  هو األصك, والمؤو 

الافا  التحاة إلل جريان التظ  من المتظو  مجرى الفظك الواقد  موقظدا  -4
 ابقة.من حيث المط

, ا   ن  الامير الم اار فل التظد  الحقيقدل المفدرد ياطدابق المتظدو  مطلقد -5
 كما لو كان الفظك فل مكان ذل  التظ .

 ن  التظددد  ال دددببل  الدددذل يرفددد   ددداهرا  يكدددون فدددل الادددذكير والا تيدددث  لدددل   -6
ح ددددب ذلدددد  ال دددداهر, كمددددا هددددل الحدددداك فددددل الفظددددك, فاقددددوك  مددددرر  برجدددداك ح ددددتةص 

وجههدددا,  ل  وههع. واقدددوك  مدددرر ا بدددامر ة ح دددنص حع ادددتع  وجدددوجدددوههع,  لدددل اقددددير  
 .(7  ان وجهها. فيكون حكع التظ  حكع الفظك الذل يرف   اهرا  حع 

 قرانة املط  لة: .4
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(  ن اافق كلماان فل إفدادة الداكلوع,  و Correspondenceيقصد بالمطابقة  
الاظريع   وو الا تيث, التطاب,  و الديبة,  و اإلفراد والا تية,  و الجم  والاذكير,  

 الاتكير.و 

والمطابقددة إحدددى و ددامك الددربط الملفو ددة, واقددوع  لددل مجددرد  قددد مشددابهة مددن 
تاحيددة الصدديدة الصددرفية والاددمامر فددل إفددادة  حددد الوجددو  الماقدلمددة الددذكر, واحققهددا 

 .(3 , وال التوالع(2 , وال األدوا , وال ال روع(7 يكون فل المفردا  ال فل الاركيب

 جلل م اهر قريتة المطابقة فل واا

 الظ مة اإل رابية. -7

 الش تص  ويراد با الاكلع,  و التطاب,  و الديبة. -2

 الظدد  ويراد با اإلفراد, والا تية, والجم . -3

 التوق  ويراد با الاذكير والا تيث. -4

 الاظيين  والمقصود با الاظريع والاتكير. -5

ن اللددددويين الماطدددابقين, يو يفدددة اقويدددة الرابطدددة بدددين الظتصدددر وادددؤدل المطابقدددة 
وبذل  اكون قريتة  لل الاواشج الداللل بيتهما من تاحية, وقريتة لف ية  لل الباب 

 .(4 الذل يتاميان إليا
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فظبر هذ  الو ديلة فدل الدربط "ااو دق الصدلة بدين  جدةاء الاركيدب الادل ااطلبهدا, 
ن, ويصبح واصبح الكلما  الماراصة متظةال  بظاها  ن بظ ىوبدوتها اافك  الظر 

 .(7 المظتل   ير المتاك"

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

ال فدل إال فل التاحية البتيوية, ف  وجود لها فل الجمك الواقظة تظوادا , و  -كما   لفتا
 األ لوب الم م ل بالتظ  ال ببل الذل  تفرد لا جةءا  من البحث فيما ي ال.

والمطابقددة شددرط   ا ددل فددل التظدد ؛ فقددد اشددارط  الظددرب فددل كددك مددن التظدد  
والاوكيدد متا دباين همدا  المتا دبة اللف يددة, فلدع يتظادوا مفدردا  إال بمفدرد, وال م تددل إال 

, ولددذل  متظدد  مددن تاحيددة لمظتويددةة  المتا ددبة ابم تددل, وال جمظددا  إال بم لددا. وال اتيدد
قددددد  المظتويددددة الشددددتص  ن يتظدددد  المفددددرد بددددالجم  ولددددو كددددان للظمددددوع؛ ألن  المتا ددددبة

اتل ف . وقد ا ادك  الراةل للافريق بين الجمد  والمفدرد بد ن المفدرد لدو كدان ياقصددا بدا 
ع, فلمددا اماتدد  الظمددوع لصددح   ن يتظدد  بددالجم , ولجدداة  ن يقدداك  جدداءتل الفقيددا كلوهدد

 .(2 تظ  المفرد بالجم , واوكيد المفرد بالجم   ياا , ابي ن  ن المفرد ليو للظموع
و طلددق الةركشددل القددوك بجددواة تظدد  الجمدد  بددالمفرد, واددرب لددذل   م لددة متهددا 

رْن َخلَرَق اََ قولا اظالل   م  [, وقولدا 4  21]طددا  ْرَط َوالع رَماَواِت اْلعُلَر تَنِزيال  م ِ
ِِ اََْعررَماء اْلُحْعررنَ ل  اظددال فََمررا بَرراُل [, وقولددا اظددالل  711  1]األ ددراع  َوِلل رر

[ فكك من  الظلل, والح تل, واألولل( مفرد تظ  با 57  21]طا  ولَ اْلقُُروِن اَُ 
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الجمدددد . والظل ددددة فددددل ذلدددد   ن  "لفدددد  المؤتددددث يجددددوة إط قددددا  لددددل جما ددددة المؤتددددث, 
 .(7 بت ع لف  المذكر"

, ذلدد   ن  مددن مقاصددد التظدد  (2 يددة الاظيددين ال اتظدد  التكددرة إال بتكددرةومددن تاح
ولذا ال يكدون التظد  إال بمدا هدو  تدص  مدن المتظدو   -كما مر   ابقا  -الاتصيص 

 .(3  و بما ي اويا  و بما هو دوتا

ن  فالتكرة ال اتظ  إال بتكرة, والمظرفة ال اتظ  بهدا إال مظرفدة. قداك التليدك  "وا 
صددوٌ  صددو ا حمددارص ... وذلدد  إذا جظلاددا صددفة للصددو  ولددع اددرد شددم  قلدد   لددا 

ن كددددان مظرفددددة لددددع يجددددة   ن يكددددون صددددفة لتكددددرة كمددددا ال يكددددون  فظددد   وال إاددددمار . وا 
. وقداك (5  ديبويا  "... كمدا  ن  الموصدوع بدالتكرة ال يكدون إال تكدرة" . وقداك(4 حاال "

وال ادددتك إحددداهما  لددل الةجدداجل  "تظدد  التكددرة بددالتكرة, وتظدد  المظرفددة بالمظرفددة, 
 .(6 األترى"

 تددا يجددوة  ن يقددوك الرجددك   -رحمددا اللددا-وقدداك  دديبويا  ياددا   "وة ددع التليددك 
هذا رجٌك  تو ةيد, إذا  رد   ن اشبها ب تل ةيدد. وهدذا قبديح ادظيع ال يجدوة إال 
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, اريدد م دك الطويدك  فل موا  االاطرار, ولو جاة هذا لقلد   هدذا قصديٌر الطويدكا
, كما قبح  ن اكون المظرفة حاال  للتكرة إال فل الشظر. وهو فل الصفة فلع يجة هذا

 .(7  قبح؛ ألت  اتقن ما اكل م  با, فلع يجامظا فل الحاك, كما فارقا فل الصفة"

ظددك تظدد ا وقددد فاددرلق فددل المقِصدد د مددن التظدد  فيمددا إذا كددان لتكددرة  و لمظرفددة, فجا
ْحَ َماتأ ِمْنُِ الت كرة متصصا  لها, كقولا اظالل   [, ومتدا 1  3] ك  مران  آيَاتأ مُّ

دد متدا الاواديح؛  ل امييدة  ذا كان تظاا  لمظرفدة فالقعص  . وا  قولتا  مرر ا برجكص فااكص
المتظددو  مددن  يددر  فدد  يلاددبو بددا, تحددو  ةيددٌد الظددالعا, والصدد ةا الو ددطل. وقددد  ددم ل 

  .(2 البياتيون هذا التوق بالتظ  المفارق

لكدداتل فدددل ذلددد  فددذهب إلدددل  ن التظددد  الددداتك  لدددل ا دددع وقددد تدددالع ابدددن الة م
الجتو المظر ع باأللع وال ع للاتصيص ال للاوايح؛ ألن  المظتل  بها تداص,  دع 
جاء التظ ا مبيلتا  مق ِصد الماكلع. ويافر ق  لل هدذا  ن  رجد   لدو قداكع  واللدِا ال  شدربا 

فدل حدين  ت دا لدو قداك  واللدا ال  كللدع الماءع الباردع, فشرب المداء الحدار لدع يكدن حات دا , 
 ما فُتا يحتث؛ ألن التظ  لع يفد اقييدا .ةيدا  الراكب, فكل  

 بدا حتيفدة فقداك  "و داهر اصدروع  صدحابتا  -وهو شدافظل -وتالع الةركشل 
 .(3  ن الصفة إذا وقظ  للتكرة فهل للاوايح ت فا  ألبل حتيفة فُتها للاتصيص"

 تدد بظادهع, وهدع الدذين يدرون  ن ادمير اإلشدارة  وامير اإلشارة يكون تظادا  
 قددكو متةلددة فددل الاظيددين مددن ا ددع الظلددع؛ لددذا  جدداةوا  ن يجظلددوا  هددذا( فددل قولتددا  ةيددٌد 
هددذا, تظاددا .  مددا الددذين يددذهبون إلددل  ن  اددمير اإلشددارة  تددصو فددل الاظيددين مددن ا ددع 
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فظلددع الشددتص ال الظلددع فدد  يجيددةون التظدد  بددا؛ لددذا يجظلوتددا بدددال  مددن ا ددع الظلددع. 
يوصع إال ب   ة  تواق هدل  مدا فيدا  الدد(, تحدو جداء ةيدٌد الظاقدك. ومدا  اديع إلدل 

 .(7 مظرفة, تحو    م  هذا,  و محمد  بِد تالد, والمبهع تحو  مرر  بةيد هذا
وال يتظ  امير اإلشارة إال با ع مظي ن ب داة الاظريع  الد(, تحو قولتا  يا هذا 

؛ والظل ددة فددل ذلدد   ن  المظددر ع بددد  الددد(  تقددص اظييتددا  مددن اإلشددارة. (2 التاقددد قددد الط ددع
ولذا يمات   ن يتظ  ما فيا  الد( بادمير اإلشدارة, فد  يجدوة جظدك  هدذا( فدل قولتدا  
"مددرر ا بالرجددك هددذا" تظاددا ؛ ألن  التظدد  ال يكددون باألقددكل اظييتددا , لكددن  يمكددن اتريجددا 

إلددل ذلدد   ن الاوابدد  ال اافددق   ن تادديع ويمكددن .(3  لددل البدليددة  و  طددع البيددان
  كلها فل اظيين توق مابو ها, فهل موة ة بين فصيلين 

إذا كددان الادداب  واحدددا  مددن التظدد ,  و الاوكيددد المظتددول,  و  طددع بيددان   األول
 . يركان المتظو  ا ما  ليو 

   إذا كددان الادداب  اوكيدددا  لف يددا   و  طددع ت ددق,  و بدددال , كددان المابددوقوالثاااني
فاصد   بدين كدك مدن البددك  ام دك مميدةا   ةوهدذ  األتيدرة تصيصد يشمك اال دع و يدر .

 .(4 و طع البيان تاصة, والاواب  بظاها من بظن  امة
 مددا المطابقددة فددل الظ مددة اإل رابيددة فهددل مددا "ال يمكددن الا ددامح فيهددا مدد  بقدداء 

  هر م اويا   , بك إن  الاطابق فل الظ مة اإل رابية هو(5 الابظية  لل اإلط ق"
الاطدددابق بدددين الاددداب  والمابدددوق. ومدددا جمددد  التحددداة الاوابددد  فدددل صدددظيد واحدددد إال  لدددل 
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هل الاطابق فل قريتة الظ مة اإل رابية. بك  ة  او االلافا  إلل م  لة لف ية بحا
ذهددب بظاددهع إلددل  ن  مصددطلح الابظي ددة  امددة لددع يددرد بددا إال مجددر د مطابقددة الادداب  

دددددددة  ل ارابددددددداط داللدددددددل بدددددددين الاوابددددددد   للمابدددددددوق فدددددددل الظ مدددددددة اإل رابيدددددددة, فلددددددديو  م 
 .(7 ومابو ااها

ددِرع  و ددترى فددل فقددرة قادمددة  ن الاددرت ص فددل قريتددة الظ مددة اإل رابيددة فيمددا  ا
بقط  التظ  قد  فال إلل إتدراا التظد  مدن الابظي دة, واادطر إلدل اقددير مبادد   و 

ب ل الحذع, ويؤدل الارتوص فل المطابقة فل الظ مة اإل رابيدة فدل التظد   فظك واجع
 المقطوق إلل  من اللبو بين الدرن القديع والدرن الجديد من الاركيب.

ك بمفددرد  يددر  ولمددا كاتدد  الجملددة مظدددودة  تددد التحدداة فددل التكددرا ؛ ألتهددا اددؤو 
مظددي ن؛ متظددوا تظدد  المظرفددة بهددا, فددُذا  ريددد تظدد  المظرفددة بهددا جددلء با ددع موصددوك 

الجملدددة وبدددين المتظدددو , فيقددداك  مدددرر  بةيددددص الدددذل  بدددو   متا دددب يكدددون رابطدددا  بدددين
متطلق؛ ذلد   ن الجملدة التظاي دة كالجملدة الواقظدة تبدرا , ال بدد  فيهدا مدن رابدط يربطهدا 

 .(2 بالمتظو , كما هل الحاك  تد وقوق الجملة تبرا  
 اٌن ت واالست   ل اٌ دوٌي: .5

ددة جملدددة مدددن ال دددواهر األ دددلوبية الادددل اتددصو التظددد  مددد ن بدددين بقيدددة الاوابددد   م 
األترى الال اشار  كلها فل قريتة مظتوية هل قريتة الابظي دة, وهدل قريتدة يدراد متهدا 

, فو يفاهدددا لددديو الاتصددديص فح دددب, ألن  هدددذ  (3 رفددد  الاددداب  اإلبهددداع  دددن المابدددوق
 الو يفة اؤديها الحاك والاميية  ياا .

 ل وال واهر الال اكشع  ن اال اظماك الظدولل فل التظ  ه
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 التظ  ال ببل. -7
 القط  فل التظ . -2
 مجلء التظو  الماظددة بظد جملة  و جمك. -3
 مجلء التظ  بظد شيمين. -4
ويدراد بدا "مدا اجددرل فيدا  لدل اال دع األو ك صدفة مدا كددان  :(0 اٌن بت اٌوبب    (7

مددا الاب دد   بددا  و بشددلء مددن  ددببا كمجددرى صددفاا الاددل تلصدد   ةمددن  ددببا وصددف
 اتدرا احاا األق اع ا اية . فوااح  ن  التظ  ال ببل (2 لا"

مددا اجددرل فيددا صددفةا مددا كددان مددن  ددببا, تحددو  مددرر  برجددكص ادداربص  بددو   .7
 رج  , ومرر ا برجكص م ةعص  بو  رج  .

 ما اجرل فيا صفةا ما الابو با, تحو  مرر ا برجكص متالطص  با  داٌء. .2

ما اجرل فيا صفةا ما الابو بشلء من  دببا, تحدو  مدرر ا برجدكص اداربص  .3
 ا  رجٌك. ب

فكدددك األم لدددة الماقدلمدددة لي ددد    قدددة الابظيدددة قاممدددة بدددين التظددد   اددداربص  بدددو  
تمددا هددل قاممددة  لددل الم دداوى الددداللل بددين التظدد   رجدد  (, وبددين المتظددو   رجددك(, وا 
( واال ع الدذل ارادبط بدا بظ قدة اإل دتاد, فدددا بدذل  جدةءا  ال يمكتدا الاتلدل   ااربص

  تا.
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ااظقد بين الااب  والمابوق افرن  لل الااب   ن يكدون والوااح  ن الصلة الال 
, إلددل (7  لددل م دداك مابو ددا, و ن يا ددع بدد هع  ددمااا, وهددل قريتددة الظ مددة اإل رابيددة

 جاتب قريتة المطابقة فل كك من  الظدد, والتوق, والاظيين.

ولدى ادقيق الت ر فل   لوب التظ  ال ببل تجد  ن  القريتة الال اتطبق  لل 
فُذا افحصتا بقيدة  تدواق  ,والمتظو  قريتة واحدة, هل قريتة الظ مة اإل رابيةالتظ  

 قريتة المطابقة وجدتا ما ي ال 

 ن المطابقة فل الظدد مماتظة بين الااب  والمابوق,  و بين الااب  وما هو  -7
 ددا قاممدا  مقداع  -ههتدا-من  ببا؛ و  تدل بدذل  اال دع المرفدوق بالاداب ؛ ألن التظد  

والفظدددك ال ياطدددابق مددد  فا لدددا فدددل الظددددد, إال  لدددل لهجدددة  يدددر مقي دددة, فددد  الفظدددك, 
 يقاك  جاء الرجاك الفاالون  تواهع, كما ال يقاك  جاؤوا الرجاك.

 ن المطابقة فل التوق ال ااحقق بين الااب   التظ ( ومابو ا  المتظدو (,   -2
ادلةا  مودا؛ ألن  التظد  ف  يقاك  جاء الرجكا القامعا  مودا, ولكدن يقداك  جداء الرجدكا الفا

ليا. فالاطابق ههتا م  ما   تد إ ياا  كالفظك الواجب الاطابق م  ما   تد  -ههتا-
 إليا الااب   التظ ( ال م  المابوق.

 ن الاطدابق فدل الاظيدين ال يكددون إال فدل الاداب  ومابو ددا, فد  يقداك  جدداء   -3
. ويقدداك  حاددر  امددر ٌة رجددٌك الفااددكا  بددو , ولكددن يقدداك  جدداء الرجددكا الفااددكا  بددو 

 فاالٌة  موها.

دددددك إال بدددددين الاددددداب    -4  ن  الاطدددددابق فدددددل قريتدددددة الظ مدددددة اإل رابيدددددة ال ياحص 
دددا, ور يددد ا الكادددابع المفاوحدددة صدددفحااا.  ومابو دددا, فيقددداك   دددافر الرجدددكا الفاادددلةا  م 
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فالاطددابق فددل الظ مددة اإل رابيددة فددل هددذا األ ددلوب  يددر ماحقددق بددين الادداب  ومددا هددو 
ليدا. فالظربيدة اظبدر  دن الظ قدة فدل التظد  ال دببل  بظ قدة  تدرى قاممدة  لدل م تد إ

, فهل اؤدل ما يراد من (7 الجملة اال مية, تحو قولتا  مرر  برجاكص وجوهاهاع ح تةٌ 
 قولتا  مرر ا برجاكص ح تةص وجوههع.

ولظك  اظع قريتة المطابقة بين التظ  ومتظواا فل التظ  ال ببل  يكمدن وراء 
ر الم اشددرق  براج ارا ددر(  ن يكددون الاطدددابق فددل قريتددة اإل ددراب م ددب با   دددن إتكددا

, و ن (2 قريتة الابظي دة, وا كيدد   ن هدذا الاطدابق إتمدا هدو تداجع  دن اإلابداق للمجداورة
بدر مقددع, تا  تدا مبادد  مدؤتر و فيداحووال  قد حصك فل بتية التظ  ال دببل, واألصدك 

ءهددا األوك لمددا جدداور المابددوق لحقددا فددل حركااددا. وهددذ  الجملددة هددل التظدد , ولكددن  جة 
ارا  در فدل ر يدا هدذا,  وقد ااب  كك من د. مهدل المتةومل ود. شوقل ايع براج

لافددااهع المددا فيددا مددن اكلدع مددن جهددة, وا  فدداك جاتددب المظتدل مددن جهددة  اتيددة,  لدل 
 .(3 فهو فل الحقيقة صفة لما بظد , إلل مجرد الاوافق اإل رابل من جهة

التحاة التظ  اابظا  لما قبلا يترا التظ  ال ببل  من التصامص الال  إن  جظك
ر  ال دببل يجب  ن يافق فيها التظد  والمتظدو , وبدذل  يكدون التظد   دا قدر  تارجدا   م 

ر ووافقدددا فيدددا د.شدددوقل   دددارا التحددداة فدددل التظددد . والدددذل  ميدددك إليدددا مدددا قددداك بدددا براج
 تظايا يجظك الباب ما قا .مهدل المتةومل, ألن الت ر إليا جملة  ايع ود.

وهو كدذل  وراء إتكدار الددكاور مهددل المتةومدل  ن  يكدون التظد  ال دببل  مدن 
ن االافداق اإل رابدل تداجع  دن اإلابداق  جملة الاواب ؛ ذل   تا ليو صفة لما قبلا, و 
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للمجدداورة, وهددو فددل ذلدد  يادداب  مددا قالددا برج ارا  ددر مددن قبددك, ويادديع إلددل ذلدد   ن  
تة الظ مة اإل رابية تايجة الر بدة فدل احقيدق الاوافدق واالت دجاع فدل الاطابق فل قري

. واتاهدل إلدل  ن  الادوهوع هدو الدذل جظلهدع يابظدون التظد  ال دببل  إلدل مدا (7 الحركا 
 قبلا.

ال اصددلح  ن اكدددون متهجدددا   لميددا  مقتظدددا  كافيدددا  فدددل  -فيمدددا  رى-وفكددرة الادددوهوع 
ألن ذلدد  مفددنص إلددل بتدداء صددرح  بابددا  مطددردا  ولدديو الاددوهع  اظليددك األحكدداع التحويددة,

ددعر واألجددى  ن ااجظدك الر بدةا فدل احقيدق االت دجاع  التحو  لل قوا د وه ميدة, فاألعج 
قتا ددا ,  اددينالصددوال مددن تاحيددة, والمجدداورة مددن تاحيددة  اتيددة الظل  لددل األك ددر قبددوال  وا 

و تها م مو ة فدل  مطردا , الر ع من  تتا  بق  ن  شرتا إلل  ن المجاورة لي   بابا  
 ومتدا بظن األ اليب, وتقل  بظن الاوجيها   يا  من القدر ن باال امداد  ليهدا,

ِحرري ا قولددا اظددالل   َْ يَررْو ا مُّ  محيط( د[ فدد14  77]هددود  َوإِن ِررَي اََخرراُ  َعلَررْيُ ْ  َعررَذا
. (2 صفة لد  يوع( وقدد جدر بدالجوار, وهدو تظدٌ  لدد  يدوع( فدل اللفد  وللظدذاب بدالمظتل

( 3 د ر  ابن جتل  لدل حدذع ماداع,  ل   دذاب يدوعص محديط  ذابادا. وقدد ر  الفدراءوق

 محيط الظدددذاب(. وقدددد قددداك الشدددهاب  "يظتدددل  ن  المدددراد فدددل بدددد (4 وال ددديرافل والهدددرول
الحقيقددة إحاطددة الظددذاب وشددمولا, فهددو صددفة لددا, ولددذا جظلددا بظاددهع صددفة   ددذاب( 

ددر  للمجدداورة, فوصددع بددا اليددوع ال مالا  ليددا بوقو ددا فيددا, فهددو مجدداة فددل اشددلكت ددا جا
 .(5  تهار  صامع("كد اإل تاد
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وجظك الةمتشرل واابظا  بو حيان وصع اليوع باإلحاطة  ك ر احقيقا  لمقصد 
الاظبيدددر  دددن المبالددددة فدددل وصدددع الظدددذاب بدددا؛ ذلددد   ن  اليدددوع يادددع الحدددوادث, فدددُذا 

 .(7  حاط بالظذاب فقد اجام  للمظذ ب ما اشامك  ليا متا
  ويددراد بددا حصددوك المدددايرة بددين التظدد  والمتظددو  فددل قريتددة طببا اٌن ببت ق  (2

الظ مددة اإل رابيددة, فيكددون التظدد  متصددوبا  والمتظددو  مرفو ددا   و بددالظكو, وقددد يقدد  
 المتظو  مجرورا  والتظ  مرفو ا   و متصوبا , تحو  مرر ا بةيدص الكريع  و الكريعع.

الهاماع,  لل الر ع من  تها اتاف  وهذ  ال اهرة األ لوبية جديرة بااللافا  وا
متددذ  مددد بظيددد, لكتتددا ال يمكددن  ن تدفددك وجودهددا فددل   ددلوب التظدد  ك يددرا  وفددل  يددر  

  ياا .
وبهدددذا األ دددلوب ادددؤد ى مظدددانص ك يدددرة ال احصدددك باإلابددداق المظدددروع, ففيدددا مدددن 

افداق اإل ارة ولفد  االتابدا  مدا ال يمكدن احقيقدا باإلابداق؛ ألن  األصدك فدل اإلابداق اال
فل  مور ما  متاقشاتا لها, و لل ر  ها الاطابق فل قريتدة اإل دراب, فدُذا وقظد  
المتالفدددة بيتهمدددا تب هددد  الدددذهن وحر كادددا إلدددل شدددلء  يدددر مددد لوع. قددداك ال دددظد  "فدددُن 
قل   ما وجا داللة م ك هذا التصب  و الرف   لل ما يقصد با مدن مددح  و ذع  و 

إل دددراب و يدددر المددد لوع ةيدددادة اتبيدددا, وإليقددددا  ادددرحع؟ قلددد   إن  االفاادددان لمتالفدددة ا
 دديما مدد  الاددةاع حددذع الفظددك  و المباددد ,  وال لل ددام  واحريدد  ر باددا فددل اال دداماق ,

 .(2 فُتا  دكو دليك  لل االهاماع"
ف  دددلوب قطدددد  التظددد  يحقددددق مقاصدددد تف ددددية اام  دددك فددددل الاتبيدددا واإل ددددارة  تددددد 

ب ه المالقل هذ  الداللة من , ومقاصد داللية اتصو المتظو  (3 المالقل من جهة وا 
 جهة  اتية. واام ك هذ  المقاصد فل 
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 المدح -
 الذع -
 عالارحو  -

فهدذ   ,قك  ن  ذكر صفا  المددح  دع المتالفدة فدل قريتدة الظ مدة اإل رابيدةفقد تا 
المتالفددة  راددها االفاتددان الددذل يفاددل إلددل إيقددا  ال ددام  واحريكددا إلددل الجددد  فددل 

دييدددر الكددد ع الم دددوق لمظتدددل مدددن المظددداتل وصدددرفا  دددن  دددتن اإلصدددداء؛ ذلددد   ن  ا
ال دددلو , متبددد   دددن اهامددداع جديدددد شددد تا مدددن المددداكلع, ويجلدددب مةيدددد ر بدددة فيدددا مدددن 

 .(7 المتاطب
وقددد  در  الفددر اء هددذ  المقاصددد فقدداك  "والظددرب اظ اددرن مددن صددفا  الواحددد إذا 

بقصدددد المددددح,  اطاولددد  بالمددددح  و الدددذع, فيرفظدددون إذا كدددان اال دددع رفظدددا  ويتصدددبون
ك الك ع.و فك ت هع يتو   ن إتراا المتصوب بمدح مجد د  ير مااب  ألو 

  ومن األم لة الال يظاد الفر اء بها ر يا قوك الشا ر 

 ]الماقارب[

دددددددددددداعِ  ددددددددددددِن الهامع ِع وعاب  ِلددددددددددددِ  القعددددددددددددر   إلددددددددددددل المع
ددددددددددددددددورا  ذعا الددددددددددددددددر   ِل ِحددددددددددددددددينع اادعددددددددددددددددعو األما  وع

 

دعحع  دددددددددددددددة  دددددددددددددددثع الكعِايبعدددددددددددددددِة ِفدددددددددددددددل الما لعي   ع  وع
دددددددددددددددددددع   دددددددددددددددددددِليِك وذعاِ  اللوجا  بِدددددددددددددددددددذعاِ  الص 

 
( و ذا الر ل(  لل المدح واال ع قبلهما متفون  .(2 "فتصب  ليثع

فقط  التظ  فل مقامعل المدح والذع  ك در احقيقدا  لمقاصددهما و بلد  مدن إجرامدا 
 لدددل ت دددق واحدددد مددد  المتظدددو ؛ ذلددد   ن المقددداع يقاادددل اإلطتددداب, فالمتالفدددة فدددل 
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حقيددق المقصدد, ألن  المظدداتل  تدد االتددا ع ااتدوق واافددت ن, فددُذا اإل دراب  بلدد  فدل ا
 .(7 ااحد  كات  تو ا  واحدا  

وقطدد  التظدد  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 

المقطددوق, مظلومددا  بدا حقيقددا   و ادل دداء,  دواء فددل المدددح  ع المتظدو  مشدداهرا  بالتظد  
ِْ الذع. ففل قولا اظالل   الَ َ اْلَحَ  [ تصب  حم الةع( 4  777]الم د  َواْمَراَتُُِ َحم 

تمدا المدراد ذكدر امدر ة  بدل جهدك بد مر مظدروع  ألتا لع يارد اإلتبار بد مر مجهدوك, وا 
 حمالةع الهجداء, فوصدفها بددا  و بظدد  دورا  فدل للقاصل والداتل, فيكون ذل   ك ر ابكيا

الحطب( مظروع لكك  حد, إلدل جاتدب ذملهدا بصديدة المبالددة ليجمد  بدين مبدالداين 
 .(2 فل الذع والهجاء

وقط  التظ  ال يكون إال  تد الحاجة إلل اميية المتظو  بصفة ما, وفل هذا 
 يقوك ابن مال  فل  لفياا 

ن  تظ  بظ   دذكرهن  ادرا  لدمفاق د ال   در  وقدوٌ  ك دوا 

وهدذا يظتددل  ن  المقصدد مددن التظد  هددو الدذل يحدددلد إمكاتيدة القطدد  فيدا  و  دمددا, 
فُذا كان المتظو  مفاقرا  إلل تظ   و  ك ر لابييتا واوايحا واميية  من  ير  لدع يجدة 
ن  لددع يظدددرع م دددم ل المتظدددو  إال بمجمو هدددا وجدددب  القطدد  البادددة. قددداك الشددديخ يدددو  "وا 

ذا كددان المتظددو  فكددرة   هددا كل هددا للمتظددو  لاتةيلهددا متددا متةلددة الشددلء الواحدددإابا ... وا 
ك مددن تظواددا اإلابدداق ألجددك الاتصدديص بتدد ع مددا إذا كددان مظرفددة فُتددا اظددي   ن فددل األو 

 .(3  تل  ن الاتصيص وجاة فل الباقل من تظواا القط  المابوق"
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 فقط  التظ  مشروط بجملة  مور, متها 
 تظ  للاوكيد, كما فل قولهع   مِو الدابر. ال يكون ال -7
  ن يظلع ال ام  من  مر ااصاع المتظو  بتظواا ما يظلما المتاطب. -2
اللدا الفا دقع التبيدث, فلديو يقدوك إال وقدد  رفدا اك المبرد  "إذا قاك  جداءتل  بدا ق

 .(7 بالتبث والف ق ... وهذا  بل  فل الذع  ن يقيع الصفة مقاع اال ع وكذل  المدح"
 .(2  ن يكون التظ  لل تاء والاظ يع  -3

"وهدذا بداب مدا يجدرل  (3 وقاك  يبويا  "هذا باب ما يتاصب فدل الاظ ديع والمددح"
 . وم  ك لألوك بقوك األتطك (4 من الشاع مجرى الاظ يع وما  شبها"

 تف دددددددددددددل فدددددددددددددداءا  ميدددددددددددددِر المدددددددددددددؤمتين إذا
 التدددددددددددامنا الدمدددددددددددر والميمدددددددددددون طدددددددددددامر 

 

 يددددددددددوٌع با ددددددددددٌك ذعكددددددددددرا  بدددددددددددى التواجددددددددددذ 
  ددددددددقل بدددددددددا المطدددددددددرا اتليفددددددددةا اللدددددددددا ي 

 
وقدداك  "ة ددع التليددك  ن  تصددب هددذا  لددل  تدد  لددع اددرد   ن احدددلث التدداو وال مددن 

 .(5 اتاطبا ب مر جهلو , ولكتهع  لموا من ذل  ما قد  لم ع فجظلاا  تاء واظ يما "

ر  نع يدرد  لدوم  ك لل اتل بقولا  "وذل  قول    ااتل ةيٌد الفا دقع التبيدث,  , يكدرل
 وال يظرف ع شيما  اتكر , ولكتا شاعما بذل  ... وقاك  روة الصظالي  

تل التمد عقع   ذبص وةورِ دن كد داةع اللا م وتلدداكت ف رع  ع  دو 
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إتمددددا شددددامهع بشددددلء ا دددداقر  تددددد المتدددداطبين ... وقددددد يجددددوة  مددددرر  بقومدددد  
الكراعع, إذا جظل  المتاطب ك تا قد  رفهع"
 7). 

ذا كان قط  التظ  يحول  ك داللة الاركيب تحو المددح  و الدذع  و الادرحع, فُتدا وا 
ك التظ  بااجاهين, هما   يحول

الاركيدددب اال دددمل  و  تدددل بدددذل   ن يدددددو التظددد  المقطدددوق ركتدددا    ا ددديا  فدددل 
الاركيدددب اإل دددتادل, فمدددا كدددان تظادددا  لدددع يظدددد كدددذل , فقدددد  صدددبح  تصدددرا  فدددل اركيدددب 

اإليجداة حذفدا. فهدذ  تاصدة بدالاحوك جديد, فهو م تد إلل م تد إليا اقاادل مقداع 
إلل الرف , ففل قولتا  طرب  للبحارلل الشا را  صبح لديتا اركيب جديدد اقددير   هدو 

احددوك إلددل م ددتد فددل  -وكددان اابظددا  مجددرورا  -الشددا ر(, فالتظدد  المقطددوق  الشددا ر( 
 الجملة اال مية.

محمدص الكريعع, والاركيب الفظلل لدى القط  إلل التصب, كما فل قولتا  مرر ا ب
فددُن التظدد  المقطددوق  الكددريع( يددددو جددةءا  متص صددا  لجملددة فظليددة يقددد ر فظلهددا اقددديرا  
ع( وال يجوة اقددير فظدك  يدر داك  لدل واحدد  متصوصا  بد   مدح,  ذعو,   تل,  ارح 
من هذ  المظاتل. و"يبدو  ن القط  إلل الرف    ب  و شدهر, وذلد  ألتدا فدل التصدب 

ظليددة ... وفددل الرفدد  باقدددير ا ددع ... واال ددع   بدد  و قددوى و دوع مددن باقدددير جملددة ف
. فددددُذا قلتددددا  مددددرر  بمحمدددددص الظ دددديعا دك  ذلدددد   لددددل اشدددداهار  بهددددذ  الصددددفة (2 الفظدددك"
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وا اقرارها ور وتها وامكتها متا  شد و ك ر من قولتا  مرر  بمحمدص الظ يعع, بقطد  
 .(7 التظ  إلل التصب

   اتق ع  ق اما , هل والاحوال  الحاصلة فل القط

 احوك التظ  المرفوق إلل التصب.  . 

 احوك التظ  المتصوب إلل الرف .  .ب

 احوك التظ  المجرور إلل الرف  والتصب. .ا
فال فدد  للت ددر  ن الق ددمين األولددين يابددادالن الموقظيددة, فياحددوك الق ددع األوك 

ك ال دددداتل إلدددل ركددددن يمتهمدددا إلدددل متصددددص للفظدددك فيتصددددب بفظدددك محددددذوع, و  احدددو 
, ومدددا ذلددد  إال ألن    ا  ددل فدددل جملددة ا دددمي ة. ولكددن اال تدددين ال ياحددوالن إلدددل الجددر 

األ لوب الظربل يحامكا حذع  حد ركتل الجملة اال مية, وحذع الفظدك فدل الجملدة 
ك فدددل الرفددد  يدددالفظل ة, وهمدددا التمطدددان األ ا ددديان فدددل األ دددلوب الظربدددل.  مدددا الاحدددو 

افة محذوفددة, وهددل لي دد  مددن والتصددب إلددل الجددر  فمحادداا إلددل اقدددير حددروع إادد
مددد  بقددداء قريتاهدددا اإل رابيدددة فدددل الاركيدددب,  مدددا  االظتاصدددر الادددل يمكدددن الاتلدددل  تهددد

الاحددوك مددن الجدددر  إلددل الرفددد  ففيددا  دددودة إلددل األصدددك فددل اركيدددب الجملددة الظربيدددة, 
 و  تل بها الجملة اال مية  و الجملة الفظلية.

   دُّد اٌن  ت: (3

صصددا  األتددرى الاددل اقي ددد بهددا الجملددة, يظددد التظدد  متصلصددا  مددن بددين المت
كالبدك, والاوكيد, و طدع البيدان, وهدذ  المتصصدا  كلهدا محمولدة  لدل اال دا تاء 

 فل وجوب ااصالها بالجملة  و الجمك الال قبلها و ودها إليها.
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وقددد فددر ق األصددوليون بددين مجددلء التظدد  بظددد جملددة واحدددة  و جمددك ماظددددة, 
ذا فتقددك الةركشددل  ن ذكددر التظددو  ا لك يددرة بظددد جملددة واحدددة قعي ددد لهددا واتصدديص, وا 

 ذكر   لل  بيك البدك فالاتصيص لواحدة متها  ير مظي تة.
واتالفددوا فددل وقددوق التظدددو  الك يددرة بظددد جمددك ماظدددد دة هددك اظددود إليهددا كلهدددا  ع 

 األتيرة متها؟
ذهب الفتدر الدراةل إلدل  ن  الصدفة إذا اظق بد  شديمين, فُمدا  ن ااظلدق إحدداهما 

ألترى, كقولتددا   كددرِع الظددربع والظجددعع المددؤمتين, وهتددا اظددود الصددفة إليهمددا مظددا , فددد بددا
 المؤمتين( تظ  لكك من الظرب والظجع, واألصوليون يجظلون التظ  فل هدذا التدوق 

مددا  ن ااظلددق إحددداهما بدداألترى, تحددو  (7 قيدددا  للجميدد , وبددا جددةع الرافظددل و يددر  . وا 
الةهداد, وههتددا ال يظدود التظد  إال إلددل الجملدة األتيددرة   كدرع الظلمداءع, وجددالو الفقهداءع 

وافدددددددرق  لدددددددل ذلددددددد   تدددددددا إذا قيدددددددك  وقفددددددد   لدددددددل  والدل و والد  والدل  .(2 فح ددددددب
لددل الجملددة األقددرب تاصددة. ولكددن األصددوليين إالمحادداجين فالتحدداة يرجظددون الصددفة 

م  يجظلوتهدددا شدددرطا  فدددل الجميددد , وبدددا جدددةع الرافظدددل و يدددر , وكدددذل  األمدددر إذا اقدددد
 .(3     لل المحااجين كذا وكذا...ملاين, تحوالصفة  لل الج

 اٌتداخل  ني اٌن ت املت دد واخلرب: (4

 بددو   والتظدد , فددل  تهددا افيددد كلهددا, والتبددر ,كتددا قددد  شددرتا إلددل اشددابا الحدداك
متبعرا   تا, ولكدن التد ع   واء  كان صاحب حاك,  ع متظواا ,  و, ءالمظتل للشل

ية اإل با . ومن هتا يمكتتا  ن تقع  لل ادداتك فيمدا بدين التظد  فيما بيتها فل كيف
والتبر, ف مة  تبار ال يصدح جظلهدا تظوادا  للتبدر األوك, وذلد  تحدو قولتدا  الكليدا  
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 طبي دددة, هتد دددي ة,  مدتيدددة, طبيدددة, حقوقيدددة, هتد دددية, فددد  يصدددح  ن تجظدددك األتبدددار
جظدددك المدتيدددة صدددفاها  ألن ذلددد  مفدددن إلدددل ؛(مدتيدددة حقوقي دددة, تظوادددا  للتبدددر األوك

هتد ددية وحقوقيددة, وطبيددة, ولدديو هددذا هددوا المددراد, ومتددا  ياددا  قولتددا  الددريحا احطددع 
 األبواب,  اصفٌة, ففل هذ  الجملة ال تق   لل ما يكون تظاا , فهل  تبار مااابظة.

  لتظايددة والتبريددة مظددا , فددُذا قلتدداوفددل مقابددك ذلدد  تجددد بظددن األتبددار اصددلح ل
تبددرا   اتيدا  محلددا  ( ن تجظددك جملدة  يددرو, كدان فددل مقددورتا هدذا طالدب يدددرو بجدد  

 طالب(, وهددو التبددر األوك, وهددذان الوجهددان الجددامةان د و  ن تجظلهددا تظاددا  لدد الرفدد ,
 .(7 مرهوتان بظدع وجود قريتة اظين  حد الوجهين

وياظددين فددل  لفددا   ن اكددون تظاددا  للتبددر ويماتدد   ن اكددون تبددرا , وذلدد  لوجددود 
تبددر, ألن  ويددة  و لف يددة امتدد  ذلدد , فددُذا قلتددا  ةيددد رجددك شددجاق, فددد رجك(قريتدة مظت

 شددجاق( تبددرا   اتيددا ؛ ألن الفامدددة المارشددحة مددن  فيددا اامدديع الفامدددة, ويماتدد   ن يكددون
اإل دددتاد ال ااحقدددق إال مددد  تظادددا, وذلددد  ألن اإل دددتاد إلدددل مدددبهع ال فامددددة فيدددا, وهدددذا 

 بررل انررت  كررو  عررادون ومتددا قولدا اظددالل ي دمل التبددر الددذل يدامع الفامدددة باابظددا. 
ال اداع الفامددة  [55]التمدك  برل انرت  كرو أ تجهلرون [, وقولدا اظدالل 766]الشدظراء 

 قدددوع( فدددل ا يادددين, ألن فيدددا إ دددتادا  إلدددل مدددبهع, وال اددداع الفامددددة إال  بالم دددتد وحدددد 
 لدددل مدددن داللدددة الادددمير " إذ الم دددتد مظلدددوع بداهدددة   دددادون, واجهلدددون(, بدددالتظاين

فك همددددددا قددددددد دك بذااددددددا وبصدددددديداا المباشددددددرة  لددددددل حقيقددددددة , المدددددداكلع  و الاتاطددددددب
وفددل مقابددك ذلدد  تجددد مواقدد  ال يجددوة  ن يكددون فيهددا اللفدد  إال تبددرا  . (2 صدداحبا..."

يجددددددددوة  فدددددددد  [, 65]البقرة  ونوا كردة خاعئين ال تظاا , ومتا قولا اظالل   اتيا ,
ألن  قريتادددل المظتدددل  جظلهدددا  تبدددرا   اتيدددا(؛ ( بالتظايدددة, ويجدددبالحكدددع  لدددل  تا دددمين
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 قدردة( بجمد  المدذكر ال دالع إال بدالجتوح  الاق يمل والظدد امتظدان تظد   يدر الظاقدك
فالمظتل الظميق  لل الوصفية المؤكدة ال  لل التبريدة ال اتيدة, ألن  .(7 إلل الا ويك

ب اء.  المقصود بالقردة التا
 نت ئج اٌبحث و  ص   س: -5

 ع من  مون الحدود الفاصدلة بدين مصدطلحل الصدفة والتظد , لل الر   -7
فددددل الداللددددة  لددددل هددددذا البدددداب يوصددددل الباحددددث با امدددداد مصددددطلح  التظدددد ( وحددددد  

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

 متا هذ .فل  يا

يميك البحدث إلدل  ددع ابتدل اف دير بظدن األحكداع التحويدة ا امدادا   لدل   -2
 فح ب.هو مطرد  الشاذ والتوادر, إلل اال اماد  لل ما

ال يميك البحث إلل اف ير القوا د التحوية  و ا صيلها باال اماد  لل ما   -3
 تطقل.ي مل بالاوهع, لما يحملا هذا المصطلح من مظاتل التط  والاتيك ال م

ال يصددح جظلهددا تظواددا   ياددداتك مصددطلح التظدد  والتبددر, فمددن األتبددار مددا  -4
للتبدر األوك, وفدل مقابددك ذلد  تجددد بظدن األتبددار اصدلح للتظايددة والتبريدة مظددا , و 

وذلدد  لوجددود  ؛ياظددين فددل  لفددا   تددرى  ن اكددون تظاددا  للتبددر ويماتدد   ن اكددون تبددرا  
 قريتة مظتوية  و لف ية امت  ذل .

ددالتظدد  مت  -5 ص مددن بددين المتصصددا  الاددل اقي ددد بهددا الجملددة, كالبدددك, صل
 .والاوكيد, و طع البيان

                                                           

 .533  7ال ابق تف ا,  -7
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  ددلوب قطدد  التظدد  مقاصددد تف ددية اام  ددك فددل الاتبيددا واإل ددارة  تددد يحقددق   -6
بدد ه المالقددل هددذ  الداللددة مددن  المالقددل ومقاصددد دالليددة اتددصو المتظددو  مددن جهددة وا 

 .جهة  اتية
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 اٌبحث مص در

وتل, تدالددين الا هدد(, حققدا  دة357   الواحددبد,  حمدد  اإلاباق   بو الطيب
 ع.7311, 2مجم  اللدة الظربية, دمشق, ط

 اإلحكاع فل  صوك األحكاع   يع الدين ا مدل, ب  مكان للتشر وال ااريخ.

محمدد رجدب   مدان,  هدد(, حققدا د.143  اراشاع الارب   بو حيان التحدول
 ع.7331, 7القاهرة, ط مكابة التاتجل,

 .ده7321مط. ال ظادة, مصر,  هد(,157   ابن حجر صابة اإل

الح دددين  بد حققدددا د. هدددد(,376   بدددو بكدددر بدددن ال دددراا  األصدددوك فدددل التحدددو
 ع.7315, 7ط الفالل, مؤ  ة الر الة, بيرو ,

 ع.7313 صوك التحو  د. محمد تير حلواتل, جامظة اشرين, ال ذقية, 

 ع.2117وبة, اوتو,   محمد الشاو , جامظة مت صوك احليك التطاب

 اواء  لل الدرا ا  اللدويدة الحدي دة  د. تدايع ترمدا,  ل دلة  دالع المظرفدة, 
 الكوي .

المجيدد قطدام , دار قايبدة, بيدد القا دع بدن  د ع, حققدا د.  بداألم اك   بدو  
 دمشق.

هددد(, حققددا محمددد محيددل الدددين 511   اإلتصدداع   بددو البركددا  بددن األتبددارل
 , بيرو , ب  ااريخ., دار الفكرالحميد بد

 بيرو , ب  ااريخ., الفراء,  الع الكاب  مظاتل القر ن

 حيان األتدل ل, مطاب  ال ظادة, الريان, ب  ااريخ.    بوالبحر المحيط
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حدددددرر   هدددددد(,134  بدددددر الددددددين الةركشدددددل  البحددددر المحددددديط فدددددل  صدددددوك الفقدددددا
 ال اار  بو  دة, وةارة األوقاع, الكوي . بد

هددد(, حققددا  بددو الفاددك 134  بدددر الدددين الةركشددل  القددر ن البرهددان فددل  لددوع
 ع.2113إبراهيع, دار  الع الكاب, بيرو ,

محمدددد  بدددو الفادددك  (, حققدددادهددد317     جددد ك الددددين ال ددديوطلبديدددة الو ددداة
 ع.7311, إبراهيع, المكابة الظصرية, بيرو 
ة, حققددا شددكر اللددا القوجدداتل, مجمدد  اللدددة الظربيدد  ادداريخ  بددل ةر ددة الدمشددقل

 ع.7311دمشق,
طدددا  هدددد(, حققدددا د.511    بدددو البركدددا  األتبدددارل  يدددان فدددل إ دددراب القدددر نالب

 الحميد طا, ب  مكان وال ااريخ. بد
, بيدرو  , دار الطليظة7د. م ظود صحراول, ط  الاداولية  تد الظلماء الظرب

 .ع2111
 حققددا د. ح ددن هتددداول, هددد(,143    بددو حيددان األتدل ددل  الاددذييك والاكميددك

 كتوة إشبيليا, الريان, ال ظودية.
هد(, حققا محمد كامك بركدا , دار الكاادب الظربدل, 612  الا هيك  ابن مال 

 ع.7361, 7القاهرة, ط
الاواب, رماددددان  بددددد ارجمددددة د. ع(,7332   الاطددددور التحددددول  برج ارا ددددر

 مكابة التاتجل, القاهرة.
دار  هددد(,357   اف ددير  بددل ال ددظود   بددو ال ددظود محمددد بددن محمددد الظمددادل

 إحياء الاراث الظربل, بيرو , ب  ااريخ.
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هددد(, حققددا د. لددل تاصددر ح ددين, 143   الح ددن المددرادل  اوادديح المقاصددد
 ع.2111, 7دار  ظد الدين, دمشق, ط

محمدددددد بدددددن  حمدددددد القرطبدددددل, صدددددححا  اللددددداالجدددددام  ألحكددددداع القدددددر ن   بدددددو  بد
 الظليع البردوتل, بيرو , ب  ااريخ. بد

 اوفيق الحمد, اتاشارا  طهران. د.ققا, القا ع الةجاجل, ح بو  الجمك 

حاشية الشيخ يو  لل الاصريح  بهام  الاوايح(, دار الفكر, بيرو , بد  
 ااريخ.

, 7الفااح الحمددددوة, مكابددددة الرشددددد, الريددددان, ط بددددد الحمددددك  لددددل الجددددوار  د.
 ع.7315

 مر, دمشدددق,الدددميرل, حققددا إبددراهيع صددالح, دار البشددا  حيدداة الحيددوان الكبددرى
 ع.2115, 7ط

ال ددد ع هدددارون, هدددد(, حققدددا  بد7133   القادر البدددددادلتةاتدددة األدب   بدددد
 ع.7363دار الكااب الظربل, القاهرة, 

ا محمدد  لدل التجدار, دار ققد(, حدهد333      بو   مان بن جتلالتصامص
 الهدى, بيرو , ب  ااريخ.

د.  حمدد التدراط,  هدد(, حققدا156     حمد بن يو ع الحلبل  الدر المصون
 ع.7316, 7دمشق, ط, دار القلع

حققدا  حمدد تداجل   القريتدة الرابد (, دقامق الاصريع  القا ع بن محمد المؤدب
 ع.7311 بدداد,, القي ل, وحااع الاامن, وح ين اوراك, المجم  الظلمل
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هد(, قر   محمود شاكر, مطبظدة 417   دالمك اإل جاة   بدالقاهر الجرجاتل
 لقاهرة.التاتجل, ا

 ع.7333, 7دور البتية الصرفية  لطيفة التجار, دار البشير,  مان, ط

 حمد ال دامرامل,  ود. ديوان  بل داود اإليادل  جمظا  توار محمود الصالحل,
 ع.2171, 7ط دار الظصماء, دمشق,

, 1ط ديددوان األ شددل  شددرحا محمددد محمددد ح ددين, مؤ  ددة الر ددالة, بيددرو ,
 ع.7313

هدد(, حققدا د. شدكرل فيصدك, دار 256   ظة ابدن ال دكي ديوان التابددة  صدت
 بيرو , ب  ااريخ., الفكر

فتدر الددين قبداوة, المكابدة  شرح ديوان ةهير  رواية األ لدع الشدتامرل, حققدا د.
وت دددتة  تدددرى بروايدددة  ظلدددب, دار الفكدددر, بيدددرو ,  ع.7311, 7الظربيدددة, حلدددب, ط

 ع.7336, 2ط

 ع.7364, 74الحميد, ط بد  قيك  حققا محمد محيل الدين شرح ابن

هد(, دار الفكر, بيرو , 317   تالد األةهرل  شرح الاصريح  لل الاوايح
 ب  ااريخ.

  الراددددل األ دددداراباذل, حققددددا ح ددددن الحف ددددل وةميلددددا, مطدددداب  شددددرح الكافيددددة
 ع.7333الريان, جامظة محمد بن  ظود,

 مكابال التاصة.,    بو  ظيد ال يرافل, ت تة متطوطةشرح الكااب

  األصددددفهاتل, احقيددددق د. إبددددراهيع  بددددو  بدددداة, جامظددددة محمددددد بددددن شددددرح اللمدددد 
 ع.7331 ظود,
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   ابن يظي ,  الع الكاب, بيرو , ت تة مصورة.شرح المفصك

الدفور  طددددار, دار الظلددددع للم يددددين, الصددددحاح  الجددددوهرل, حققددددا  حمددددد  بددددد
 بيرو .

 هرة.دار  ريب, القا, اللطيعمحمد حما ة  بد الظ مة اإل رابية  د.

 التليك بن  حمد الفراهيدل, احقيق مهدل المتةومل, الظراق.  الظين

الكريع الظةبدداول, جامظددة  ع القددرى, مكددة حققددا  بددد التطددابل,   ريددب الحددديث
 ال ظودية. المكرمة,

إح دددان  بددداو وةميلدددا, مؤ  دددة  حققدددا د.  بدددو  بيدددد البكدددرل, فصدددك المقددداك 
 بيرو . الر الة,

طبيق  مهدل المتةومل, مطبظدة مصدطفل البدابل فل التحو الظربل, قوا د وا
 ع.7366القاهرة,  الحلبل,

تالدددد بدددن  دددظود   القدددرارا  التحويدددة والاصدددريفية لمجمددد  اللددددة الظربيدددة بالقددداهرة
 ع.2112, 7الظصيمل, دار الادمرية, الريان, ط

محمدد الددالل, مؤ  دة الر دالة, بيدرو ,  هد(, حققا د.215   الكامك  المبرد
 .ع7316, 7ط

ال د ع هدارون,  دالع الكادب, بيدرو , هدد(, حققدا  بد711   الكاداب   ديبويا
 ب  ااريخ.

محمدود الطتداحل, مكابدة التداتجل,  كااب الشظر   بو  لل الفار ل, حققدا د.
 ع.7311, 7ط القاهرة,

 هد(, دار المظرفة, بيرو , ب  ااريخ.531   الةمتشرل  الكشاع
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 لددل دحددروا, مكابددة لبتددان,  قددا د. حا  الفتددون  الاهدداتول, حقكشدداع اصددط
 ع.7336, 7ط تاشرون,

 ددددتان درويددد ,    دددد  للتشدددر د. هدددد(,7134   الكليدددا    بدددو البقددداء الكفدددول
 ع.7317دمشق , وةارة ال قافة,7محمد المصرل, طو 

محمدد ح دن  دواد,  (, حققدا د.دهد112  الكوكب الدرل  جمداك الددين اإل دتول
 ع.7315, 7ط األردن, دار  مار,

 ب  ااريخ., هد(, دار المظارع, القاهرة177  الظرب  ابن مت ور ل ان

 دار ال قافددددددة, المدددددددرب, امدددددداع ح ددددددان, اللدددددددة الظربيددددددة, مظتاهددددددا ومبتاهددددددا  د.
 ع.7334

 ع.7,7352ط ح ن  ون, مطبظة روياك, اإل كتدرية,  اللدة والتحو

 بددددة,ر ددددالة مرقوتددددة  لددددل ا لددددة الكاا المباحددددث الكامليددددة   لددددع الدددددين اللددددورقل,
 محفو ة فل مكابال التاصة.

هدددد(, احقيدددق محمدددد محيدددل 517   مجمددد  األم ددداك   بدددو الفادددك التي دددابورل
 الحميد, دار التصر, بيرو , ب  ااريخ.الدين  بد

 د. شوقل ايع, دار المظارع, القاهرة, ت تة مصورة. المدارو التحوية 

ملددد  المركدددب اال دددمل فدددل كاددداب  ددديبويا   لدددل مظيدددوع المظيدددوع, مركدددة ال
 ع.2111, 7فيصك, ال ظودية, ط

, 2ط الةمتشددرل, دار الكاددب الظلميددة, بيددرو ,  الم اقصددل فددل  م دداك الظددرب
 ع.7311
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, 7جامظدددة الملددد   دددظود, الريدددان, ط المصدددطلح التحدددول  د. دددون القدددوةل,
 ع.7317

 ع.7311هد(,  الع الكاب, بيرو , 211   الفراء  مظاتل القر ن

 ع.2113, 2ط  مان,, ل, دار الفكرفااك ال امرام مظاتل التحو  د.

مظجع المصدطلحا  الت حويدة والصدرفية  د. محمدد  دمير اللبددل, دار الفرقدان, 
 ع.7315, 7ط

 ع.7313, 3حققا مصطفل ال قا, ط  بو  بيد البكرل,  مظجع ما ا اظجع

مددداةن المبدددار  ومحمدددد  لدددل  حققدددا د. هدددد(,167  مدتدددل اللبيدددب  ابدددن هشددداع
 رو .اللا, دار الفكر, بيحمد

بيددرو ,  اددب الظلميددة,كهددد(, دار ال626     بددو يظقددوب ال ددكاكلمفادداح الظلددوع
 ع.7313

الرحمن الظ يمدددددين, مظهدددددد البحدددددوث حققدددددا  بدددددد المقاصدددددد الشدددددافية  الشددددداطبل,
 ع.2111الظلمية, مكة المكرمة, 

ت دددتة مصدددورة, ااحددداد  ال ددد ع هدددارون,ابدددن فدددارو, حققدددا  بد  قددداييو اللددددةم
 الكااب الظرب, دمشق.

 التالق  ايمة,  الع الكاب, بيرو .المبرد, حققا محمد  بد  لمقاابا

 ع.2115, 7ط  الع الكاب, القاهرة, ح ين رفظ  ح ين, الموقظية  د.

محمدددد طددداهر الحمصدددل, دار  دددظد  د.  مدددن تحدددو المبددداتل إلدددل تحدددو المظددداتل
 ع.2113, 7الدين, دمشق, ط
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محمدد إبدراهيع البتدا, دار  هدد(, حققدا د.517  تاامج الفكر   بو القا دع ال دهيلل
 ع.7314, 7ط الريان, الريان,
 ع.7315, 5,    باو ح ن, دار المظارع, القاهرةالتحو الوافل

د. مصددطفل حميدددة, مكابددة لبتددان   ت دداع الددربط واالرابدداط فددل الجملددة الظربيددة
 ع.7331, 7ط, تاشرون,

وامل, ر دالة الجبار ادد.  بدد  ر دالة دكادورا  ,ت رية القدرامن فدل التحدو الظربدل
جامظددة األ ددواط, الجةامددر, ت ددتة محفو ددة فددل مكاباددل  ,لددة الكاابددةمرقوتددة  لددل ا 

 التاصة.

ع(, دار 2171ت ريددددة اللدددددة والجمدددداك فددددل التقددددد الظربددددل  د. اددددامر  ددددلوع   
 ع.7313, 7الحوار, ال ذقية, ط

الظاك  دددالع مكدددرع,  دددالع حققدددا د.  بدددد هدددد(,377   ال ددديوطل  مددد همددد  الهوا
 ع.2117,الكاب

 

 

 

 

 

 

 


