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ﻣﻘــﺪﻣﺔ
لقد عرفت الدراسـات اللغوية قديما تداخال بين مستويات مختلفة من نحو و بالغة و
صرف ...وكان اھتمام الدارسين الوصول إلى وضع قواعد و أصول تضمن سالمة اللغة
من الخطأ و اللحن مع مراعاة حسن النظم و جمال العبارة ،تحقيقا لھدف واحد ھو صون
لغة القرآن الكريم من اللحن و محاولة فھمھا و تفسيرھا.
فإذا عدنا إلى المصنفات القديمة وجدنا ھذا التداخـل بارزا في الكثير منھا ،يعنون
بكل جوانب اللغة و لم يكـن ھناك تخصص ،فلم يكن ھناك عالم بالنحو أو عالم بالبالغة أو
عالم بالصرف ،بل نجد ھذا التصنيف ظھر على أيد دارسي ھذه المصنفات بحسب طبيعة
العلم الذي يغلب على الكتاب ،فجعلوا مثال كتاب سيبويه يختص بالنحو و كتب الجرجاني
مختصة بالبالغة و غيرھا كثير ،و إذا عدنا إلى ھذه الكتب وجدناھا قد شملت كـال العلمين
من نحو و بالغة .و ھما العلمان اللذان ال يستغني أحدھما عن اآلخر و خصوصا من طرف
علم المعاني الذي يعتمد على النحو بشكل أساسي.
و المعروف أن علم النحو يبحث في عـالقة المفردات بعضھا ببعض في الجمل
المختلفة ،و علم البـالغة يھتم بجمال العبارة و إفادة كمـال المعنى الذي ھو من خواص
التراكيب ،و عليه فإن كـال من ھذه العلوم متصل باآلخر اتصاال وثيقا.
ولقد استفاد البالغيون من أصول النحـو و قواعده و وظفوھا توظيفا بالغيا مھتديين
في ذلك بصنيع النحاة في مسائل مختلفة كالتقديم و التأخير و الحذف و الفصل و
الوصل...الخ.
إال أن مثل ھذه العالقة التي تربط بين علوم اللغة في كتب األقدمين بدأت باالنفصال
و التجرد بمرور الزمن مع فتح أبواب التقسيم و التصنيف ،و التي برزت مع السكاكي حيث
حمل أوزار عقم البـالغة و جمود البحث فيھا.

أ
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و برز من جھة أخرى اتجاھـا قد حاول االبتعاد عن ھذه التقسيمات استناد إلى الذوق
الفني و جمال العبارة من خالل ما يقدمه النحو إلى علم المعاني واعتماد كل منھا على
اآلخر ،ويمثل ھذا االتجاه ابن األثير الذي حاول تخليص البالغة من شوائب المنطق و
الفلسفة في مصنفاته الكثيرة في أصول البيان العربي منظوما و منثورا ،كان أشھرھا "المثل
السائر في أدب الكاتب و الشاعر" و ھو كتاب في البالغة و النقد ،لقي صدى واسعا في
عصره ،عالج بين طياته آليات الكتابة التي يجب على الكاتب و الشاعر أن يدركھا ،متتبعا
ذلك ذوقه الفني و ذوقه األدبي في جمال العبارة.
وقد رأينا أن نخصص دراستنا من أجل الكشف عن إحدى ھذه اآلليات التي اھتم بھا
ابن األثيـر و التي تتمثل في الجانب النحوي ،فأردنا أن نبين مدى اھتمام ابن األثير بھذا
الجانب و تحديد صلته به و مكانته من ھذا العلم ،و ذلك من خالل استخراج ما جاء من
مسائل نحوية في كتابه.
كما اعتمدنا المنھج الوصفي وسيلة لتحقيق ھذه الغاية المرسومة ،وأن تتوارد
الدراسة في تمھيد و فصلين تسبق ذلك مقدمة و تعقبه خاتمة تبرز فيھا أھم النتائج التي
توصلنا إليھا من خالل البحث.
خصصنا التمھيد من البحث في الحديث عن حياة ابن األثيـر من مولده و نسبه إلى
صفاته وأخالقه و أساتذته ،كما تناولنا فيه مجموعة من الكتب التي اشتھر بھا ابن األثير و
تحدثنا عن الكتاب المعني بالدراسة وقيمته ،فھو من أبرز الكتب التي اشتھر بھا.
أما في الفصل األول وھو محور دراستنـا تناولنا فيه القضايا النحوية المختلفة التي
عالجھا ابن األثيـر في كتابه "المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر" ابتدأناه بمفھوم النحو
و أھميته عند ابن األثـير إلى جانب دور العالمة اإلعرابية ،كما استخرجنا مجموعة من
القضايا النحوية و حاولنا الكشف فيھا عن اآلراء النحوية البن األثير و المنھج الذي اتبعه
في تحليلھا ،كما حاولنا إبراز بعض نقاط االتفاق و االختالف بينه و بين الدارسين ،و من
أبرز ھذه القضايا التي عالجھا ابن األثير التقديم و التأخير و حروف العطف و الجر و
الحذف بـأنواعه و غيرھا.

ب
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و في الفصل الثاني فقد خصصناه للقضايا الصرفية والتي جاءت متناثرة في الكتاب،
حاولنا استخراجھا و استنباط رأي ابن األثيـر فيھا و التي تمثلت في حديثه عن الصرف و
أھميته ،و كذلك مجموعة من القضايا الصرفية األخرى كالميزان الصرفي و القضية
التصغير و غيرھا .أما الخاتمة فتجمع أھم النتائـج التي توصلنا إليھا في البحث.
ولقد اعتمدنا في ھذا على مجموعـة من الكتب أھمھا :دالئل اإلعجاز للجرجاني و
الخصائص و المنصف البن جني و مغني اللبيب البن ھشام األنصاري و اللغة العربية
معناھا و مبناھا لتمام حسان  ...و كتب أخرى .أما الدراسات السابقة التي تطرقت إلى ھذه
القضية كـانت قليلة و مختصرة تمثلت في بعض المقـاالت و أراء متناثرة.
أما عن الصعوبـات التي القيناھا في ھذا البحث فيمكن القول أن األمر لم يكن سھال
و ذلك لقلة الدراسات التي تطرقت إلى كتب ابن األثيـر و باألخص من جانبه النحوي ،إلى
جانب فقدان المصنفات األخرى إلبن األثـير ،و قد حاولنـا تجاوز ھذه المعوقات في ضوء
ما استطعنا تحقيقه من نتائج و غايات ،و بفضـل إرشادات أساتذتي األفاضل و توجيھاتھم و
باألخص أستاذي المشرف الذي أشكره على توجيھاته القيمة و آرائه السديدة التي ساعدت
في تجاوز العراقيـل و يسرت السبيل لظھور ھذا البحث.

ت
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ﻣﻮﻟﺪﻩ و ﻧﺴﺒـﻪ
ھو أبو الفتح نصـر  بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن عبد الكريم بن عبد الواحد
الشيباني ،المعروف بإبن األثـير الجزري ،الملقب بضياء الدين وھو عربي األصـل شيباني
النسب ،1منسوب إلى جزيرة ابـن عمر و فيھا ولد و نشأ ،و "ھذه الجزيرة قرية قـرب
الموصل في أرض خصبة إذ يحيـط بھا نھر دجلة إال من جھة واحدة ،فعمل من ھذه الجـھة
خندق يجـري فيه الماء فصار الماء يحـيط بھذه الجـزيرة من كل جھة مما أدى إلى ثـرائھا و
خصوبتھـا و كثرة خيراتھا".2
و ثمة اختالف في من عـمر ھذه الجزيرة ،فقد ورد في كتاب وفيات األعيان إلبن
خلكــان قول "و الجزيرة المذكـورة أكثر الناس يقولون :جزيرة ابن عمر ،وال أدري من أين
ابن عمر؟ و قيل أنھا منسوبـة إلى يوسف بن عمر الثقفـي أمير العراقيين ....و رأيت في
بـعض التواريخ أنھا جزيرة ابني عمر أوس و كامـل ،وال أدري أيضا من ھما؟ ثم رأيـت
تاريخ ابن المستوفي في ترجم أبي السعادات المبارك بـن محمد أنھا جزيرة أوس و كامـل
ابن عمر بن التغلبي .و أعلم ثم أني ظفـرت بالصـواب في ذلك ،و ھو أن رجـاال من أھل
برقعيـد من أعمال الموصـل بناھا ،وھو عبد العزيـز بن عمر فأضيفـت إليه".

3

مھما يكـن من أمر" فعلى أرجـح األقوال أنھا جزيرة ابن عمر سواء أكـان الحسن بن
عمر بن الخـطاب الثعـلبي أم عبد العزيز ابن عمـر ،وأن ابن األثيـر ولد بھذه الجزيرة في
العشـرين من شعبـان سنة  558ھـ ،وكانت إذ ذلك تتبـع واليا من قبل أتابـك الموصل ثم
تـوالھا والده".4
لما كـملت لضياء الدين المـذكور األدوات "قصد جنـاب الملك الناصر صـالح الدين،
فھـداه  برحمته في شھر ربيـع األول سنة  587ھـ ،فوصله القاضي الفـاضل لخدمة
 1ﻳﻨﻈﺮ :اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن ،وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن وأﻧﺒﺎء أﺑﻨﺎء اﻟﺰﻣﺎن ،ﺗﺢ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻣﺞ ، 5ص389.
 2ﺑﻄﺮس اﻟﺒﺴﺘﺎﱐ :أدﺑﺎء اﻟﻌﺮب ﰲ اﻷﻋﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ،دار ﻣﺎرون ﻋﺒﻮد ،ط،1979 :ص.442
 3اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن :وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن و أﻧﺒﺎء أﺑﻨﺎء اﻟﺰﻣﺎن ،ﻣﺞ ،5ص.389
 4اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،ط1406 :6ﻫـ ـ 1986م ،ج ،9ص .107
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صـالح الدين في جمـادى األخيرة من السنة ،وأقام عنده إلى شـوال ،ثم طلـبه ولده الملك
األفضـل نور الـدين من والده ،فخيره صـالح الدين بيـن اإلقـامة في خدمته واالنتقـال إلى
ولـده و يبقى المعلـوم الذي قـرره باقـيا عليه ،فاخـتار ولده ،فمـضي إليـه و كان يومئذ شابا
فاستـوزره ولده المـلك األفضـل نور الدين و حسنـت حـاله عنده".1
"و بوفاة السلطـان صـالح الدين ،استقل ولده الملك األفضـل بمملكة دمشق واستقل
ضياء الدين المذكور بالـوزارة و ردت أمـور النـاس إليه ،وصار االعـتماد عليه في جميع
األحوال ،و بنشوب الحرب بين نـور الدين و عمه الملك العادل صاحب دمـشق ،قصد الملك
العـادل مصر سنة596ھـ و أخرج المـلك األفضل منھا ،و لم يجرؤ ابن األثيـر أن يخرج من
مصر إال مستـخفا ألن جماعة كانـوا يقصدون قتله لما لقوا من عنـَده و استبـداده ،و ذھب
الملك األفضـل إلى سميساط و لم يسمح له عمه بغيرھا ،وعاد ضـياء الدين إلى خدمته ،ثم
فارقه سنة 607ھـ ،واتصل بخدمة أخـيه الملك الظاھر صاحب حلب ،فلم يطل مقـامه عنده و
ال انتظم أمره ،و خرج مغضـبا ،و عاد إلى الموصل ،فلم يستقم حاله فورد إربـل ،ثم تركھا
إلى سـنجار ثم رجع إلى الـموصل و كتب فيھا لصاحبھا ناصر الدين محمـود ابن الملك
القاھر من مـلوك الدولة الزنـكية" .2لقد عاش ضياء الدين حياة كثيرة الترحال والنزاعات لما
عرف في عصره من عدم االستقرار و نشوب الخالفات بين أمرائھا و ملوكھا.

ﺻﻔـﺎﺗـﻪ و أﺧﻼﻗـﻪ
لم يرق ابن األثير لھذه المـنزلة إال لصفـاته الحسنه ،أھلته لھذه المكانة فلقد "كـان
رجال عاقال ،كريم الخلق ،نال ثقـة أھله إذ كان حفيا بھم ،مخلصا لھم ،مراعيا لمصالحھم و
أحـوالھم و مما ِيؤيد ذلك ،ما رواه ولده في كتابه الكامل في التـاريخ ،قال "حدثني والدي
رحـمه  ،قال :كنت أتولى جزيرة ابن عمر لقـطب الدين كما علمتم ،فلما كان قبل موته
 1اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن :وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن و أﻧﺒﺎء أﺑﻨﺎء اﻟﺰﻣﺎن ،ﻣﺞ  ،5ص.390
 2ﺑﻄﺮس اﻟﺒﺴﺘﺎﱐ :أدﺑﺎء اﻟﻌﺮب ﰲ اﻷﻋﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ ،ص . 442ﻳﻨﻈﺮ :وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن ،ﻣﺞ ،5ص. 391
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بيسير ،أتـانا كتاب من الديوان بالموصـل يأمر بمساحة جميع بساتين العقيمة ،و ھذه العقيمة
ھي قرية تـحاذي الجزيرة بينھما دجلة ،و لھا بساتين كثيرة بعـضھا يمسح فيؤخذ منه على
كل جريب شيء معلـوم ،و بعضھا مطـلع عن الجميع ،قال" و كان لي فيھا ملك كثير،
فكـنت أقول أن المصلحـة أن ال يغي ر على الناس شيء ،و أقول ھذا ألجل ملكي فإنني
أمسـح ملكي ،و إنما أريد أن يدوم الدعاء من النـاس للدولة ،فجاء في كتاب النائب يقول:
البد من المـساحة ،فأظھرت األمر و كان بالعقيمـة قوم صالحون لي بھم أنـس و بيننا مـودة
فجاءني الناس كلـھم ،وأولئك معھم يطلبون
المراجعة ،فأعلمتھم أني راجعت وما أجبت إلى ذلك .
فجاءني منھم رجالن ،أعـرف صالحھا و طلب مني المعـاودة ،و المخاطبة ثانية،
ففعلت فأصروا على المماسحة فعرفتھما الحال ،فما معنا إال عـدة أيام ،وإذ قد جاءني
الرجالن ،فلما رأيتھا ظننت أنھما جاءا يطلبـان المعاودة ،فعجبت منھما ،و أخذت اعتذر
إليھا فقاال :مـا جئنا إليك في ھذا و إنما جئنا نعـرفك أن حاجتنا قضيت .فظننت أنھما أرسال
إلى المـوصل من يشفع لھما ،فقلت :من الذي خاطب في ھذا بالموصل؟ فقاال :إن حاجتنا قد
قضيت من السمـاء ،و لكافة أھل العقيمة فظننت أن ھذا مما قد حدثا به نفوسھما .ثم قاما
عني فلم يمـض عشرة أيام ،و إذا قد جاء كتاب من الموصل بأمر إطالق المساجين و
المحبـوسين و المكوس ،و يأمر بالصدقة و يقال :إن السـلطان ـ يعني قطب الدين ـ مريض
على حالة شـديدة ،ثم بعد يومين أو ثالثة جاءنـا الكتاب بوفاته ،فعجبت من قولھما ،و
اعتقدته كرامـة لھما .فصار والدي بعد ذاك يكثر إكـرامھما و احترامھما ،ويزورھما".1
من ھذا النص ـ على طوله ـ تتضـح عدة حقائق لعل أھمھا مساھمته و حبه الخير
لمواطنيه و رعايته لمصالحـھم.

أﺳﺎﺗﺬﺗﻪ و ﻋﻠﻤـﻪ
 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ج ،9ص.107
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نشأ في ھذه األسرة األبناء الثـالث :مجد الدين المبارك ،و عز الدين المبارك ،و ضياء
الدين أبو الفتح نصر  ،و كان كل منھم إمـاما في ميدانه .فمجد الدين المبارك ،كان رأسا
في الحديث و اللغة و الفقه و النحـو و الحساب و غريب الحديث ،و عز الدين على أبو
الحسن كان متبحرا في دراسة التـاريخ ،أما ضياء الدين أبو الفتـح فكان متفننا في األدب و
ما يتصل به من علوم البيان و الفصـاحة ،و اإلنشاء و الترسل.
ظل بجزيرة ابن عمر إحـدى و عشرين سنة ،و ذلك من عام 558ھـ سنة مولده إلى أن
انتقل مع والده إلى الموصـل في رجب عام 579ھـ يقول ابن خلكان":و انتقل إلى الموصل،
في رجب ست تسـع و سبعين و خمسمائة ،و بھا اشتغل بتحصيل العلوم.1"...
درس "ابن األثيـر في الموصل ،فحفـظ القرآن و كثيرا من األحاديث النبوية ،وطرفا
صالحا من النحو واللغة و البيان ،و الشيء غير يسير من األشعار".

2

إضافـة إلى أنه كان في ھذه الفترة بجزيرة ابن عمر ،علمـاء أجالء كانوا يقومون
بالتدريس بالجزيرة حينئذ منھم أبو طاھر إبراھيم ابن محمد بن إبراھيم بن مھران الفقيه
الجزر الشافعي ،و أبو القاسم عمر بن محمد بن عكرمة بن البزرة الجزري ،يقول ياقوت
الحموي عنھما أثنـاء حديثه عن جزيرة ابن عمر" :و ينسب إليھا جماعة كثيرة منھم :أبو
طاھر إبراھيم بن مـھران الفقيه الشافعي ،وكان رجال كامال جمع بين العلم و العمل تفقه
بالجزيرة على عاملـھا يومئذ عمر بن محمد البزرة ،و قدم بغداد و سمع بھا الحديث و رجـع
إلى الجزيرة َودرَّ س بھا ،و أفتى إلى أن مات بھا  577ھـ.
و أبو القاسم عمر بن عكرمة بن الـبزرة الجزري اإلمام الفقيه الشافعي قال ابن شافع:
و كان أحفظ من بقي في الدنـيا على ما يقال بمذھب الشافعي ،و توفي في شھر ربيع األخر
سنة  560ھـ بالجزيـرة و خلف تالميذه كثيرا ".3

 1اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن :وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن ،ﻣﺞ  ،5ص. 389
 2ﺑﻄﺮس اﻟﺒﺴﺘﺎﱐ :أدﺑﺎء اﻟﻌﺮب ،ص. 443
 3ﻳﺎﻗﻮت اﳊﻤﻮي :ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان ،دار ﺻﺎدر ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،ج ،2ص. 138
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لقد إنصب اھتمام ابن األثـير على حفظ القرآن الكريم و األحاديث النبوية و الكثير
من دواوين الشعراء إضافة إلى أمھات الكتب ،و يرجع ھذا االھتمام إلى صلـة كل ذلك
بديوان اإلنشاء و الكتابة فيه ،فلقد كان سوق الكتابة رائج ا ،و للكتـاب اليد الطولى في
الدولة ،كما أنھم لسان حال األمراء و القادة.
نجد ھذا بارزا في كتابه المثل السائـر في أدب الكتاب و الشاعر من خالل ذكر ما قرأه
من الكتب بل كان أحيانا يصاول العلمـاء و يجادلھم كقوله في المثل السائر "و جرت بين و
بين رجل من النحويين مفاوضة" 1أو "و لقد فاوضني الفقھاء" ،2كما كـان على علم باللغة
السريانية أيضا ،و ھذا مأخوذ من قوله في المثل السائر "و اعلم أن ھذين القسمين من
الكتابة و التعريض قد وردا في غير اللغة العـربية و وجدتھا في اللغة السريانـية" ،لقد كان
ابن األثير شغوفا في طلب العلم و تحصيله حتى أنه لم يقتصر على اللغة العربية بل
تجاوزھا إلى لغات أخرى كالسريانية وغيرھا. .

ﺛﻘــﺎﻓـﺘﻪ
عندما انتقل ابن األثـير إلى الموصل تلقى بھا دراسته األولى ،و حصل العلوم و حفظ
القرآن و كثيرا من األحـاديث النبوية و الشريفة و طرفا صالحا من النحو و اللغة و علوم
البيان و شيئا كثيرا من األشعار .و كان للقـرآن الكريم أثر عظيم في ثقافته تجلى في كتبه
التي زينھا من آياته ،و كان يختـم كتاب  مرة في كل أسبوع ليبلغ به ،ثم نظر فيه فجعل
يقرؤه مرة في شھر ،ثم أبعد في النظـر فكان يختمه في سنة ،ثم أمعن فقال إنه قطع سبع
سنين و لما يفرغ منه و ال أتى على الغاية من تدبر ما فيه من أنواع البالغة المستكنة في
كلمه و حـروفه.
 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﰲ ﻷدب اﻟﻜﺎﺗﺐ و اﻟﺸﺎﻋﺮ،ج ،2ص.134
 2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ :ج ،1ص60
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و القرآن عند ابن األثيـر أساس البالغة و قد استخرج منه ثالثين ضربا من البيان لم
يأت بھا أحد من العلماء األعـيان.
أما الشعر فقد قرأ منه كثيـرا ،قال" :و كنت حفظت من األشعار القديمة و الحديثة ما
ال أحصيه كثرة اقتصرت بعد ذلك على شعر الطائيين حبيب بن أوس و أبي عبادة البحتري
و شعر أبي الطيب المتنبي ،فحفظت ھذه الـدواوين الثالثة و كنت أكرر عليھا بالدرس مدة
سنين حتى تمكنت من صوغ المعاني و صـار اإلدمان لي خلقا و طبعا".
و قال" :و لقد تصفـحت األشعار قديما و حديثا و حفظت ما حفظت منھا ،و كنت إذا
مررت بنظري في ديـوان من الدواوين و يلوح لي فيه مثل ھذه األلفاظ أجد لھا نشوة كنشوة
الخمر و طربا كطرب األلحان ،و كثير من الناظمين و الناثرين يمر على ذلك و ال يتفطن
له سوى أنه يستحسنه من غير نظر فيما نـظرة أنا فيه ،و يظنه كغيره من األلفاظ
المستحسنة".1
كانت ثقافة ابن األثيـر واسعة ،و كان يدعو إلى التشبث بكل فن و النظر في كل علم،
و أرصاد السمع لمحاورات الناس ،و تتبع أقوالھم ،وقد استفاد من ذلك "فوائد كثيـرة حتى
من أكار و فالح من األعاجم و من يجري مجراھم" ،و اطلع على ما تقوله "النادبة في
المآتم ،و ما تقوله الماشطة عند جلوة العروس ،وما يقول المنادي في السوق على السلعة"

2

.
و قرأ كتب البيان كلھا "فما من تأليف فيه إال و تصفح شينه و سينه ،و كان إلى جانب
ذلك ببعض اللغات األعجمية كالفارسية و السريانية و الرومية" 3و ال عجب في ذلك فقد
كان مثقفا ثقافة رفيعة ،و كان عصره ملتقى الحضارات و األمم ،و كان وزيرا يفرض عليه
منصبه معرفة غير العربية ليدير األمور.

 1أﲪــﺪ ﻣﻄﻠــﻮب :ﻧــﺪوة ﰲ أﺑﻨــﺎء اﻷﺛــﲑ:ﻣﻘﺎﻟــﺔ ﺑﻌﻨـﻮان"آﺛــﺎر ﺿــﻴﺎء اﻟــﺪﻳﻦ ﺑــﻦ اﻷﺛــﲑ و ﺻــﺪى ﻋﺼــﺮﻩ وﺣﻴﺎﺗــﻪ ﻓﻴﻬــﺎ"  ،ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﳌﻮﺻــﻞ،
ص.44
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﰲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ و اﻟﺸﺎﻋﺮ،ج،1ص. 50
 3اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ:ج ،1ص.3
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لقد ھيأت ھذه الثقافة الواسعة السبيل البن األثيـر فتسلم أعلى المناصب و الرتب و
أصبح كاتبا لإلنشاء صالح الدين األيـوبي و وزيرا إلبنه الملك األفضل ،و كاتب اإلنشاء أو
ال وزير في ذلك العھد يحتاج إلى أن "يكون ملما بعلوم األدب و ھي :اللغة و النحو و
الصرف و البالغة و العروض و القـوافي ،آخذ من كل فن من فنون عصره بطرف حتى
إذا وردت مسألة دينية أو سياسية كـان مستطيعا أن يخوض فيھا و أن يتحدث عنھا".1

أﺛـﺎرﻩ
ألّف ابن األثـير كتبا كثيرة في البالغة و األدب و صناعة اإلنشاء و كأنه أراد أن يكمل
جھود أبناء األثـير في التأليف و أن يكون لعلوم الدين و الدنيا نصيب كبير من تلك الجھود.
و معظم آثـاره مخطوطة و لم يطبع منھا إال القليل ،و سيكون الكـالم على المطبوع
أوال ثـم يتبع ذلك المنسوب إليه.

الكتب المطبوعة:
_1الجـامع الكبير في صناعة المنـظوم من الكـالم المنثور
و من كتب ضياء الدين المتصلة بالبالغة و النـقد و فن الكتابة و اإلنشاء كتاب "الجامع
الكبير" و قد سماه الحاجي خليفة "الجامع الكبيـر في علم البيان" و نسبه إلى ابن األثيـر علي
بن محمد صاحب "الكـامل في التاريخ" .و ليس األمر كذلك ،و قد نبه جرجـي زيدان إلى
ذلك" :نسبه صاحب كشف الظنون إلى ابن األثير صاحب الكامل أخي ضياء الدين خطأ"،2
وقال القلقشندي" :و الجامع الكـبير البن األثـير الجزري"  ،و ھذه اإلشارات القديمة تبعث
الشـك في نسبة الكتاب إلى ضياء الـدين" ،و لكن ذلك كله ال يسلب ضياء الدين حقه في
كتـابه فكـل ما فيه يشير إلى أنه من آثاره الشتھاره في فن البيان و لقرب "الجامع الكبير"

 1أﲪﺪ ﻣﻄﻠﻮب :ﻧﺪوة ﰲ أﺑﻨﺎء اﻷﺛﲑ ،ص. 45
 2ﺟﺮﺟﻲ زﻳﺪان :ﺗﺎرﻳﺦ آداب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻮﻓﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ 1993 ،م ،ج ،1ص .571

14

ﺗﻤﻬﻴ ـﺪ:ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﺣﻴـﺎة اﺑـﻦ اﻷﺛﻴـﺮ

من "المـثل السائر" في منھجه و موضوعاته ،و قد نسبه بروكلمان إليه و ذكر مخطوطاته،
و نسبه إليه الزركلي أيضا".1
بدأ "ابن األثيـر كتابه بقوله" :الحمد  Zمبدئ النعم أوال و آخرا ،مسدي الوالء باطنا
و ظاھرا ،الذي فطـر اإلنسان بحكمته و لطفـه و ركب فيه آلة النطق فبلغ به كمال وصفه"،
ثم تحدث عن علم البيان و ما ألف فـيه ،وھو كالم قريب مما ذكره في مقدمة "المثل السائر"
و جعله على قـطبين :األول في األشياء العامة ،و الثاني في األشياء الخاصة .و قسم القـطب
األول إلى فنين :األول فيما يجب على مؤلف الكالم االبتداء به ،و الثاني في الكالم عـلى
األلفاظ و المعاني و تفضيل الكالم المنثور على المنظوم.
و القطـب الثاني في الفصاحة و البالغة و أصناف علم البيان و أقسامه ،و قد تحدث
عن الصناعـة المعنوية قبل الصناعة اللفظية ،و في ذلك اختلف عن منھج "المثل السائر"
الذي كانت الصناعة اللفظيـة فيه قبل المعنوية.
والدافع إلى تأليف ھذا الكتاب ھو أن ابن األثـير تصفح آيات القرآن الكريم و
استخرج منه بعد الكشف عن سره المكنون ثالثين ضربا مـن علم البيان لم يأت بھا أحد من
العلماء الذي سبقوه .و كان ما ظفر به أصل فـن البيان و عمدته و زبدته ،و قال" :فحيث
أحرزت ھذه الفضيلة و حصلت عندي ھذه العقلية ،أحببت أن افرد لھا كتابا و افصلھا فيه
أقساما و أبوابا ليكـون مقصورا على شواھد ھذا العلم و غرائبه و رموزه الخفية وعجائبه،
و ليجعله مـؤلف الكالم رأس بضاعته ،و يعلم به مواقع الصواب في صناعته".2

 _2االسـتدراك
ذكره إسماعـيل البغدادي و سماه "االستدراك" ،و ذكره بروكلمان وھو يتحدث عن
المتنبي وقال" :و ألف ضياء الدين بن األثـير المتوفى سنة637ھـ _1239م "االستدراك في

 1ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن :ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ،ﺗﺢ ﳏﻤﻮد ﻓﻬﻤﻲ اﳊﺠﺎزي  ،اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب 1993 ،م ،ج ،5ص.273
 2ﻧﺪوة ﰲ أﺑﻨﺎء اﻷﺛﲑ ،ص. 52 -51
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األخـذ على المعاني الكندية من المعاني الطائية" و ھو نقد لكتاب ألفه أبو محمد سعيد بن
المبـارك الدھان المتوفى سنة 569ھـ_1173م في سرقات المتنبي من أبي تمام".1
فاالسـتدراك صحيح النسبة و ھو كتاب النقد المھم و قد جمع فيه ابن األثير بحثين:
األول :مؤاخذات إلبن الدھـان على مؤاخذات للمتنبي.
الثاني :استدراك على ما فات ابن الدھـان من مأخذ المتنبي.
يبدو أن ضيـاء الدين بعد أن حقق في كتابيه "الجامع الكبير" و "المثل السائر" و جال
جوالت رائعة فـي علم البيان ،أراد وضع كتابا يطبق فيه نظرياته و آرائه ....التي بثھا في
كتابيه السابقين ،فألف "االستـدراك" الذي كان جديدا في منھجه و آرائه.و إذا كان "المثل
السائر" عمدة آرائه في النقد و البـالغة فإن كتاب "االستدراك" الصورة العلمية التي تكشف
عن منھجه في النقد و تطبيق آرائه التي شرعـھا و أرسى أصولھا.
و مقدمة ھذا الكتـاب ھي أھم ما فيه ،فقد تكلم فيھا على الشعر و نقده و المفاضلة بين
الشعراء ،و السرقـات األدبية ،و موقف اللغويين و النحاة من الشعر و نقده ،و نقد شرح
حماسة أبي تمام ،و وازن بين األمثلـة الشعرية.
المقدمة بعد ذلك كله تعد دستورا للنقـد أتى فيھا ابن األثير بأشياء جدير بأن تقيد و
تحفظ و تتبع ،و لم يكن مقلدا فيما كتب و إنـما ثائرا.
ألف ابن األثـير كتاب "االستـدراك" بعد "المثل السائر" و قد ذكر ذلك فقال وھو ينقد
بعض األبيات" :و الكالم في مثـل ھذا الموضع طويل عريض ،و لو أخذت في استقصائه
التسع المجال ،لكنه يوجد في كتابي الموسوم بالمثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ،فإنه
موضوع لبيان أسرار األلفاظ و المعاني و تفصيل أقسامھا".2

 _3الوشـي الـمرقوم في حل المـنظوم

 1ﺑﺮوﻛﻠﻤﺎن :ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ  ،ج ،2ص.85
 2ﻧﺪوة ﰲ أﺑﻨﺎء اﻷﺛﲑ ،ص. 55 -54
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قال ابن خلكان و ھو يتحدث عن ضياء الدين" :وله كتاب الوشي المرقوم في حل
المنظوم ،و ھو مـع وجازته في غاية الحسن و اإلفادة".1
بدأه مؤلفه بقوله" :احمد  على فضيلة النطق و بيانه" و بناه على مقدمة و ثالثة
فصول :األول في حل الشعر.
الثاني في حل آيات القرآن الكريم.
الثالث في حل األخبار النبوية.
غرضه من الكتاب ھدف تعليمي قال" :ألنه كتاب تعليم و تمثيل ال كتاب تكثير و
تطوير".و قد كان الكتاب في عصره يؤمنون بأن القرآن الكريم و الشعر البليغ ھما
الينبوعان اللذان يستقون منھما معانيھم ،و لذلك عكفـوا عليھما و على الحديث الشريف و
أفادوا من ذلك فائدة عظيمة تجلت في كتاباتھم و رسائـلھم في األغراض المختلفة.
و في تاريخ تأليفه حيرة فمؤلفه يقول" :و لما ألـفت كتاب المثل السائر في أدب الكاتب
و الشاعر ،قصرت فصال منه على ذكر ھذه الطريـق".

2

قال في المثل السائر في أدب الكاتب ":و قد بسـطت القول في ھذا الموضع ،وكشفت
عن دفائنه في الكتاب الذي وسمته بالوشـي المرقوم في حل المنظوم ،و ھو كتاب مفرد في
ھذا الفن خاصة" .3وقال" :وھذا المعنى المشـار إليه في وصف القلم أوردته بعبارة أخرى
نبھت عليه في كتاب "الوشـي المرقوم في حل المنظوم" و ھذا كتاب ألفته في صناعة حـل
الشعر و غيره". 4
التوفيق بين ذلك قد يكون ظنا" ،و ھو أن ابن األثـير كان يؤلف الكتابين في وقت
واحد ،و كان يحيل في كل واحد منھما إلى األخر حينما يتعرض للمسائل المتشابھة و
السيما حل المنظوم ،و لكن ما في "المثل السائـر" من نضج يدل على انه ألف بعد "الوشـي
المرقوم" و يغلب الظن أنه كتب بعد سنة 600ھـ بدليل ما جاء فيه" :و كنت سافرة إلى بالد
 1اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن :وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن ،ج ،5ص.27
 2ﻧﺪوة ﰲ أﺑﻨﺎء اﻷﺛﲑ  ،ص . 56
 3اﺑﻦ اﻷﺛﲑ:اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ  :ج ،1ص .107-106
 4اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ:ج، 1ص . 333
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الروم في سنة ستمائة" و انه انتھى منه قبل سنه  622ھـ ،و ھي السنة التي يظن أنـھا كانت
زمن االنتھاء من "المثل السائر"َ.1

4ـــ ديوان ترسله
لضياء الـدين ديـوان ترسل ،و ھي مجموعة كتبه و رسائله التي كتبھا حينما كان كاتبا
لديوان اإلنشاء و وزيرا .قال ابن خلكان" :وله أيضا ديوان في عدة مجلدات ،و المختار منه
مجلد واحد".2
و"قد بقي كثير من ھذه الرسائل و الكتب مفرقا في كتبه و ال سيما " المثل السائـر " و
"الـوشي المرقوم" و في مجموعة رسائل التي عثر عليھا ،و في المصادر األخرى.
فلھذه الرسـائل أھمية كبرى ،فھي تصور حياة ابن األثير تصويرا صادقا ،و تصور
البيئة و العـصر في حياته .و من ھذه الرسائل ما صور الحروب الصليبية و حروب صالح
الدين معھم ،و منھا ما صور الحياة السياسية و اإلجتماعية في ذلك العھد".3

كتب المنـسوبة إليه:
 -1األخبـار النبويـة
لضياء الدين كتاب "األخبار النبوية" جمع فيه أكثر من ثـالثة آالف خبر من األخبار
النبوية ،و ھو خالصة ما يحتاج إليه الكاتب قال" :وكنت جردت من األخبار النبوية كتابا
اشتمل على ثالثة آالف خبر كلھا تدخل في االستعمال و مـازلت أواظب على مطالعة مـدة
تزيد على عشر سنين فكنت أنھي مطالعته في كل أسبوع مرة حتى دار على ناظـري و
خاطري ما يزيد على خمسمائة مرة و صار محفوظا ال يشذ عني منه شيء".4

 1ﻧﺪوة ﰲ أﺑﻨﺎء اﻷﺛﲑ ،ص. 57
 2ﻳﻨﻈﺮ :اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن،وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن،ج ،5ص .28
 3ﻧﺪوة ﰲ أﺑﻨﺎء اﻷﺛﲑ:ص.58
 4اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج،1ص .128
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 –2األمثــال
قال ضياء الـدين عنه" :و كنت جردت من كتاب األمـثال للميداني أوراقا خفيفة
تشمـل على الحسن من األمثال الذي يدخل في باب االستعمال".1

-3الحمـاسـة
قال ابن األثيـر و ھو يتحدث عن االختيارات" :ھاھنا مواضع أخرى في كتاب
الحماسة منفية عن اختيار تبلغ خمسمائة بيت و كنت عزمت على إفرادھا و تأليف كتاب
لجمعھا و أن أتكلم عليھا و أبين نزولھا عن درجة الشعر الذي تضمنته الحماسة ،فإن بقي
عزمي ھذا حالة و لم يعترضه كسل فسأمضيه إنشـاء  تعالى".2

 -4السرقـات الشعريـة
تكلم ابن األثـير على السرقات الشعرية بالتفصيل في كتابه "المثل السائر" وفي
"الجامع الكبير" و "االستـدراك" ،ألف كتابا فيھا ،و قال إنه قسمھا فيه ثالثة أقسام :النسخ و
السلخ و المسخ ثم قال" :و ھاھنا قسمان آخران أخللت بذكرھما في الكتاب الذي ألفته،
فأحدھما :أخذ المعنى مع الـزيادة عليه ،و اآلخر عكس المعنى إلى ضده .و ھذان القسمان
ليسا بنسخ و ال سلـخ و ال مسخ ،و كل قسم من ھذه األقسام يتنوع و يتفرع و تخرج به
القسمة إلى مسالك دقيقة ،و قد استأنف ما فاتني من ذلك في ھذا الكتاب".3

 -5عمـود الـمعاني

 1اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ :ج ،1ص .23
 2ﻧﺪوة ﰲ أﺑﻨﺎء اﻷﺛﲑ :ص.63
 3اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص.366
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قال ضياء الـدين و ھو يتحدث عن المعاني" :وقد ألفت في ذلك كتابا سميته "عمود
المعـاني" و جعلته مقصورا على ضروب المعـاني الموجودة في النظم و النثر و ما فيھا من
األعمـدة المطروقة و ما يخرج عنھا من الشعب و ھذا كتاب تعبت في تأليفه زمنا طويال و
أنا ضنين بـه".1

 -6المفتـاح المنـشا في حـديقة االنشـا
وھو كتاب يرمي إلى تمرين كاتب اإلنـشا و إعداد و إمداد كما يظھر من وصفه في
فھرسة دار الكتب :و قد رتب على بابين في مراتب الكتب و المخاطبات و كيفية وضع
األسمـاء و أين يكون محلھا و في صور العنـوانات و األلقـاب و الرتب و وضع األسماء.

2

 -7مقـالة في الحكـم بين المعنييـن
وھي مقـالة ضمنھا ضياء الـدين الحكم بين المعنيين المختلفين ،و قد قال عنه" :و لي
مقالة مفردة ضمنتھا الحكـم بين المعنيين المختلفين ،و تكلمت عليه كالما طويال عريضا...
و ما منعني من إيـرادھا في كتابي ھذا إال أنھا سنحت لي بعد تصنيفه و شياعه في أيدي
النـاس و تناقـل النسخ به".3

و ھناك مجـموعة كبيرة من الكـتب المنسوبـة إلى ابن األثير نذكر منھا:
 "الـبديـع. البرھـان في علم الـبيان. تـحفة الـعجائب و طرفة الغـرائب رسـالة في األزھـار . 1ﻧﺪوة ﰲ أﺑﻨﺎء اﻷﺛﲑ :ص.64
 2اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ :ص.70
 3اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،ج ، 2ص .409

20

ﺗﻤﻬﻴ ـﺪ:ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﺣﻴـﺎة اﺑـﻦ اﻷﺛﻴـﺮ

 رسالـة في الـضاد و الظـاء. رسـالة في وصف مصـر. الـعقـد. القـول الفـائق. كتـاب في األدعيـة. كفايـة الطـالب في نقد كـالم الشاعر و الكاتـب. كنـز البـالغة. مـؤنس الوحـدة. الـمرصـع. المعـاني الـمخترعة. مـجموعة شعريـة. -مناظـرة بين الخريـف و الربيـع".

 1ﻧﺪوة ﰲ أﺑﻨﺎء اﻷﺛﲑ ،ص72
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المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر
ھذا الكتاب أھم كتب ضياء الـدين و أنفعھا ،و قد قال عنه ابن خلكان" :و لضياء
الدين من التصانيف الدالة على غزارة فضله و تحقيق نبله كتاب الذي أسماه" :المثل السائر
في أدب الكاتب والشاعر" و ھو فـي مجلدين جمع فيه فأوعى و لم يترك شيئا إال وذكره"،1

و قد قال الـقفطي" :كتاب جميل في صناعة البيان و غير ذلك" .2
و قد كان الدافع إلى تأليف "المثل السـائر" ما رآه من خبط القدماء في فنون البيان و
إھمالھم الكـثير منھا و رغبته في أن يضيف إليھم ما فاتھم ويستدرك ما ند عنھم في
مؤلفاتھم ،و قـد أوضح بعض ذلك في قوله" :و بعد فإن علم البيان لتأليف النظم و النثر
بمنزلة أصول الـفقه لألحكام ،و قد ألـف الناس فيه كتبا و جلبوا ذھبـا و حطبا و ما من
تأليف إال و قد تصفحت شينه و سينه و علمت غثه و سمينه فلم أجـد ما ينتفع به في ذلك إال
كتاب "الموازنـة" ألبي القاسم الحسن بن بشر اآلمدي و كتاب "سر الفصاحة" ألبي محمد
عبد  بن سنـان الخفاجي ،غير أن كتاب الموازنة أجمع أصوال و أجدى محصوال ،و
كتاب "سر الفصـاحة" و أنه نبه فيه على نكت منيرة فإنه قد أكثر مما قلل به مقدار كتابه من
ذكر األصـوات و الحروف و الكالم عليھا ،و من الكالم على اللفظة المفردة و صفاته مما
ال حاجة إلى أكثره ،و من الكالم في مواضع شذ عنه الصواب فيھا ،و سيرد بيان ذلك كله
في مواضع من ھذا الكتاب إن شاء  .على أن كال الكتابين قد أھمال من ھذا العلم أبواب،
و لـربما ذكرا في بعض المواضع قشورا و تركا لبابا ،و كنت عثرت على ضروب كثيرة
منه في غضون القرآن الكريم ،و لم أجد أحدا ممن تقدمني تعرض بذكر شيء منھا ،و ھي
إذا عدت كانت في ھذا العلم بمقدار شطره ،و إذا نظر إلى فوائـدھا وجدتھا محتوية عليه
بأسره ،وقد أوردتھا ھاھنا و شفعتھا بضروب أخر مدونة في الـكتب المتقدمة بعد إن حذفت
 1اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن :وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن،ج، 5ص. 27
 2ﻧﺪوة ﰲ أﺑﻨﺎء اﻷﺛﲑ  ،ص. 47
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منھا ما حذفته و أضفت إليھا ما أضفت ،و ھداني  البتـداع أشياء لم تكن من قبلي
مبتدعة ،و كل ذلك يظھر عند الوقوف على كتابي ھذا و على غيره من الكتب".1
و لقد "ألفه بعد عـام 618ھـ و انتھى منه 622ھـ ،و دليل ذلك ما جاء فيه من رسالة
كتبھا لناصر الديـن صاحب الموصل ،الذي اتصل به سنة 618ھـ ،يضاف إلى ذلك أن
الجزء األول منـه المحفوظ بدار الكتب المصرية قد انتھى من كتابته يوم السبت سنة 622
ھـ و في أوله إجـازة بخط المؤلف كتبھا في شھر شعبان من العام نفسه.
قد أحدث "المثل السائـر" دويا في عصره والعصور التالية ،فما إن انتھى مـؤلفه منه
حتى انتشر و وصلت نسخ منه إلى بغداد و تصدى له ابن أبـي الحديد و ألف كتابـا في الرد
عليه سنة  633ھـ و سماه ›الفلك الدائر على المثل السائـر‹".2
ھذا الكتاب يتضمن البحث عن علم البالغة ،و النقد لصناعة الكاتب و الشاعـر ،وقد
بناه صـاحبه على مقدمة و مقالتين .
فالمـقدمة تشتمل على أصول علم البيان و المقالتين تشتمالن على فروعه ،و المقدمة
تتضمن عشـرة فصول يتكلم فيھا على موضوع علم البيان ،و ما ينبغي له من األدوات ،ثم
يبحث الحـكم على المعاني و معرفة أساليبھا ف ي التفسير و التأويل ،و الترجيح بينھا ثم
جوامـع الكالم ،و الحقيقة و المجاز و الفصاحة و البالغة و أركان الكتابة ،و طـريق تعلمھا.
الـمقالة األولى تبحث عن الصناعة اللفظة ،و ھي على قسمين :األول في اللفظة
المفردة ،و الـثاني في األلفاظ المركبة و جعل صناعة تأليفھا على ثمانية أنواع كالسجع و
التجنيس و الترصـيع و المعاظلة و سواھا.
و المقالة الثانـية تبحث عن الصناعة المعنوية ،و ھي أيضا على قسمين ،األول في
الكالم على المعانـي مجمال ،و الثاني في الكالم عليھا منفصال .و القسم األول على ضـربين
أحدھما في ما يبتدعه المؤلف بأن ال يقتدي فيه بمن سبقه ،و الثاني في ما يجـري فيه على
مثال السابق و منھج مطروق.
 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج،1ص. 4 -3
 2ﻧﺪوة ﰲ أﺑﻨﺎء اﻷﺛﲑ  ،ص. 49
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الـقسم الثاني بناه على ثالثين نوعا كالتشبيه و االستعارة و التجريد و التقديم التأخير و
اإليجـاز و المنطق و اإلطناب و الكناية و السرقات الشعريـة و غيرھا.
يتخلل ھذه المباحث شعر و رسائل ،و آيات و أحاديث يبنـي عليھا كالمه أو يستشھد
بھا على صحة أقواله ،و ربما عمد إلى الموازنة بين شـاعرين كما وازن بين البحتري و
المتنبي في وصفھما األسد ،و كثيرا ما يورده في رسـائله ،و يجعلھا مثاال للبـالغة في النوع
الذي يتكلم عليه ،و يعني بتـحليل معانيھا و تنبيه القـارئ على النظر إليھا.
كأنه عرض ألقوال غيره من الكتاب فطعن عليھا ،و ازدراھا كما فعل بالحـرير و ابن
نباتـه الخطيب ،فإنه عاب سجعھما من أجل تكرير المعنى بالفاصلتين المزدوجتيـن و قد
غـاب مثل ذلك على أئمة المترسلين ،كإبن العميد و الصاحبي و الصاحب بن عباد .و
عـرض للشعراء فأدرك مع أغلب من أقوالھم ،و استھزأ بمن يتعصب لبعضھم حتى ال
يـرى له عيبا.
أما كـالمه على الـبالغة فال ينفك يذكر أقوال من تقدمه من علماء البيان ،و يظھر
خطأھا و ضعف مدلولھا و قصر نظرھم فيھا ،ثم يذكر أقواله و بـدل بھا و يباھي أنه
استنبطھا و إذا سبقه أحد إلى رأي يريد أن يتبناه ،ويكذب أن يجـد فيه عوجا ليكون له
الفضل في تقويمه ،ومثل ھذه األشياء كثيرة في المثل السائـر ،و ھي تصور أدق تصوير
عجرفة صـاحبه و شدة غروره.
"إال أن أقـواله في البيان و استنباطاته لألحكـام تدل على علم صحيح وذكاء عجيب و
قـوة استنتاج ،و لكن حب المعارضة كان يدفعه إلـى اإلفراط في المخالفة.
يظھر إنشاؤه في المثل السائـر سھل العبـارة ،واضح األسلوب بريء من التعقيد و
اإلغراب ،غالب عليه اإلسھاب ،فـكأن صاحبه أستاذ يعنى بشرح درسه ،و إيضاحه و
تعليله ،ليجعله مفھوما و قريبا من األذھـان.
شخصية ابن األثـير ظاھرة كل الظھور في إنشائه ،تلتقيھا كيف سرت ،فتراه أبدا
يحدثك عن نفسه ينبه خـاطرك إلى أرائه ،و يدل عليك بصحة علمه و قوة استنباطه و يمأل
رأسك بكثرة دعـاويه و ينفرك بلؤم طبعه و كبريائه ،حتى تحسب و ھو يتكلم على ابتداعه
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نبيا يوحى إليه" 1يقـول" :وھـداني  البتداع أشياء لم تكن مبتدعة ،ومنحني درجة
االجتھـاد التي ال تكون أقوالھا تابعة ،و إنما متبعة ،و لقد مارست الكتابة ممارسة كشفت لي
عن أسرارھا ،و أظفـرني بكنوز جواھـرھا ،إذ لم يظفر غيري بأحجارھا".2
قيمــة الكتــاب
كتاب ابن األثـير خاتمة الـدراسات العباسية في موضوع الـبالغة العربية ،أراد فيه
صاحبه أن يقول الكالم الفاصل ،و أن يكون فيه إمام األقـدمين و أستاذ المحدثين ،نھض فيه
نھضة عنفوان يريد مطاولة السابقين و الالحقين ،و مد الـسلطان العلمي على كل باحث و
ناقد .فأثارت لھجته حفيظة قـوم ،وأوقد علمه حماسة قـوم آخرين .فقام الخصوم ينكرون
اللھجـة ،و يتنكرون للتبجح ،و ينددون بالتطاول و اإلزراء على الفضـالء من أرباب
الصناعة ،وھم يحمدون فيه اإلنشاء و المعالجة ،و يردون النظر و الـجدل و اإلحتجاج و
االعتراض ،و يذھبون إلى أن الـكتاب زوبعة في فنجان ،أو حذلقة لسان في روضة بيان ،و
ليس ھنالك جديد أو تجديد ،و ال ھنالك ما يغنى أو يعتمد عليه .و ال شك أن موقف ھؤالء
الـخصوم موقف عناد نشأ عن كبرياء الرجل و ادعائه شيئا من العصمة في ما يـقول و ما
يعالج.
أما المؤيـدون فقد رأوا الصيد كل الصيد في جوف الفرى ،و أن الكتاب خير ما أنتجته
العبقرية في الميدان ،و راحوا يتخذون من كل عبارة حجة ،و من كل ميزانا للحق و
قسطاسا للمعرفة .و مما ال شك فيه أن ابن األثـير طوى كتابه على كثير من المباھاة ،فھو ال
يرى فوقه عالما ،و ال لكتابته مثيال " :ھدانـي  البتداع أشياء لم تكن من قبلي مبتدعة ،و
منحي درجة االجـتھاد التي ال تكون أقوالھـا تابعة و إنما ھي متبعة" فكأنه وحيد الدھر ،و
زبدة األيام ،و كـأنه كتابه عصارة كل علم ،و منتھى ما يمكن الوصول إليه فـي باب التنقيب
و التحميص ،و غاية ما تستطيع اإلنسانية أن تبلغ إليه في باب الدراسـة الفنية .و ھذه الفكرة
 1ﺑﻄﺮس اﻟﺒﺴﺘﺎﱐ :أدﺑﺎء اﻟﻌﺮب ،ص .448
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،1ص.37
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الخاطئة تقـود األسلوب ،و إذا الرجل كثير السوق لنفثات قلمه ،كثير االستشھـاد بما خطه
يراعه ،كثيـر التوقف عند تلك النماذج ،كثير اإلعجاب بھا ،شديد الحـرص على لفت نظر
القـارئ إلى وجوه الحسن فيھا ،شـديد االھتمام ألن يشاركه القارئ في إعجابه و صرخات
استحسانه ،وھو في كل ذلك يجـول بين من سبقه فـي عالم البحث و الكتابة مخطئا ھذا،
مستصـغرا ذاك ،مغلطا القول لھـذا ،ناسبـا الجھل إلى ذاك ،و كأنھم جميعا أقزام أمام
الحـروف.

1

 1ﺣﻨــﺎ اﻟﻔــﺎﺧﻮري :اﳌــﻮﺟﺰ ﰲ اﻷدب اﻟﻌــﺮﰊ و ﺗﺎرﳜــﻪ ،دار اﳉﺒــﻞ ﺑــﲑوت ،ﻟﺒﻨــﺎن ،ط1411 :ﻫـ ـ1991 -م ،ﻣــﺞ ،2ص-243
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ارتبط وضع النحو بحوادث معينة أو مواقف بعينھا ،تناقلھا الـدارسون و المؤرخون
في مصنفاتـھم و اختلفت آرائھم فيھا إال أن جميعھا تنسب وضع النحو ألبي األسود الدؤلي
سواء بتوجيه أحـد أو من تلقاء نفسه.
وھذا ما كان من ابن األثـير حين ذكر بعض الروايات المشھورة التي تتحدث عن
نشأته يقول" :و أول من تكـلم في النحو أبو أسود الدؤلي ،و سبب ذلك أنه دخل على ابنة له
بالبصرة فقالت " :يا أبت ما أش ٌّد الحر" متعجبة ،و رفعت " ُّ
أشذ" فظنھا مستفھمة؛ فقـال":
شھر ناجر" ،فقالت يا أبت إنما أخبرتك و لم أسألك ،فأتى على ابن أبي طالب رضي ? عنه
فقال" :يا أمير المؤمنين ذھبت لغة العـرب ،و يوشك إن تطاول عليھا زمان أن تضمحل"
فقال له " :و ما ذاك" فأخبره خبر ابنته ،فقال " :ھلم صحيفة ثم أملى عليه" :الكـالم ال
يخرج عن اسم و فعل و حرف جـاء لمعنى "ثم رسم له رسوما فنقلھا النحويين في كتبھم،
وقيـل أن أبا األسود الدؤلي دخـل على زياد ابن أبيه بالبصرة فقال" :إني أرى العرب قد
خـالطت العجم و تغيرت ألسنتھا أفتأذن لي أن أضع ما يقيموا به كالمھم؟ فقال  " :ال" ،فقام
من عنده و دخل عليه رجل فقـال" :أيھا األمير مات أبانا و خلف البنون" فقـال زياد":مات
أبانا و خلف البنون؟ مه ،ردوا علي أبا األسود فردوه فقال" :اصنع ما كنت نھيتك عنه"
فوضع شيئا ،ثم جاء بعده ميمون األقـرن فزاد عليه ،ثم جاء عنبسة بن معدان المھري فزاد
عليه ،ثم جـاء بعده عبد ? إسحاق الخضرمي و أبو عمرو بن العالء فزادا عليه ،ثم جاء
بعدھما الخليل بن أحمـد األزدي ،وتتابع الناس و اختلـف البصريون و الكـوفيون في بعض
ذلك فھذا ما بلغني من أمر النحـو في أول وضعه".1
لقد قدم ابن األثيـر لمحة مختصرة عن تطور النحو عن طريق ذكر أشھر الـروايات
التي عرف بھا دون الدخول في التفاصيل والمجـادالت التي وقعت بين الدارسين.

 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،ج48 ،47 ،1
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 (Iﻣﻔﻬﻮم اﻟـﻨﺤﻮ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻷﺛـﻴﺮ:
لقد عرف النحو تعريفـات كثيرة و مختلفة لدى الكثير من الدارسين ،فلقد عرفه ابن
جني)ت392ھـ( بقوله" :ھو انتحاء سمت كـالم العرب في تصريفه من إعراب و غيره
كالتثنية و الجمع و التحقير و التكسير و اإلضافة والنسب و التـركيب و غير ذلك ليلحق من
ليس من أھل اللغة العربية بأھلھا في الفصاحة".1
كما أنه" :معرفة األحكام التي للكـلم العربية من جھة إفرادھا ومن جھة تركيبھا" أي
أنه يبحث بنية الكلمة المفردة و عالقات الكلمات في الجملة ،وظل كثير من النحويين يعدون
النحو شامال لكـل ھذه الدراسات فالنحو عندھم يتناول كل ما يتعلق بالكلمة و الجملة".2
وإلبن

الطراوة)528ھـ(

تعـريف للنحو يعبر أتم التعبير عن طبيعة الدراسة النحوية في

األندلس ،و قد رد به على الفارسي عندما عـرف النحو بقوله" :النحو عـلم بالمقاييس
المستنبطة من استقراء كـالم العرب" فقال ابن الطراوة ":الصواب :النحو تسديد الذھن
للتميز بين االستقامة في الكـالم و اإلحالة" و كأنه نبه الـدارسين إلى أن مھمة الناحي ليست
وقفا على العلم بالقوانين ،و إنما ھي في نظره أعمق و أبعد حين تمتد إلى مدارسة
النصوص بحثا عن منھج اللغـة و طرائقھا في التعبير و من خالل ھذه المدارسة يتكون لدى
الدارس الحس اللغوي الذي يوقفه على ما يكون به الكـالم مستقيما و صوابا و يكـون بدونه
مستحيال و خطأ".3
كما يعتبر النحو عنصرا أساسيا في ثقافة من اھتم بصناعة األدب ،فلقد عرض ضياء
الدين ابن األثـير في كتابه ›المثل السائر‹ للكثير من الجوانب المتصلة بالفن األدبي ،وجعله
أحد العلوم التي يقتضيھا علم البيـان من المنظوم و المنثور ،و لذلك نراه يتتبع أمور النحو
 1اﺑﻦ ﺟﲏ :اﳋﺼﺎﺋﺺ ،ﺗﺢ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺠﺎر ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ج ،1ص.34
 2ﻳﻨﻈــﺮ:ﳏﻤــﻮد ﻓﻬﻤــﻲ ﺣﺠــﺎزي :ﻋﻠــﻢ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻣــﺪﺧﻞ ﺗــﺎرﳜﻲ ﻣﻘــﺎرن ﰲ ﺿــﻮء اﻟـﱰاث و اﻟﻠﻐــﺎت اﻟﺴــﺎﻣﻴﺔ ،دار ﻏﺮﻳــﺐ ،اﻟﻘــﺎﻫﺮة،
ص.61-60
 3ﳏﻤﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎ :أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ اﻟﻄﺮاوة و أﺛﺮﻩ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ،دار أﺑـﻮ ﺳـﻼﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ و اﻟﻨﺸـﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ،ﺗـﻮﻧﺲ،ط1400 :1ﻫ ـ-
1980م ،ص66.
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في اإلعـراب و التصريف بين الكثير من عناصر النقد و التقويم مما يؤكـد أنه على صلـة
واضحة بھذا العلم نظرا و تطبيقا.
فھو يـذكر في مقدمة الكتـاب في الفصل األول منه موضوع كـل علم :من فقه و طب
و حساب و بيان و يقول في موضوع النحو" :و موضوع النحو ھو األلفاظ و المعـاني ،و
النحو يسأل عن أحوالھا في الداللة من جھة األوضـاع اللغوية" ،1فلقد جعل النحو يمتد
ليشمل المعاني كما يشمل األلفاظ ،دون أن يقتصر على بيان العالقة البنيوية بين أجزاء
الجملة الواحدة ،بل يمتد إلى دراسة العالقة القائمة بين الجملة والجملة داخل نفس الخطاب،
فـليس النحو مجرد مراعاة اإلعراب والقواعد التي تقف بالنحو عند حدود الحكم بالصحة
والفساد ،ولكن المقصود أيضا ھو مراعـاة )صورة المعنى( في الكـالم ،أي مراعاة العـالقة
البنيوية التي يمكن من خـاللھا أن نتبين ما في النص من مزية أو فضل بل يمتد في البحث
عن العالقات التي تقيمھا اللغة بين الكلمـات ،و مدى تجلي معانيھا ،وكشف غامضھا،
فأساس النحو عند ابن األثـير ما اشتمل على علم المعـاني ،و تجاوزه القواعد النحوية إلى
الجودة الفنية.
كـما أكد في كتابه إلى أھمية و ضرورة معرفة و دراسة النحو ،حيث يقـول" :أما علم
النحـو فإنه علم البيان من المنظوم و منثور بمنزلة أبجد في تعلم الخط ،وھو أول ما ينبغي
إتقـان معرفته لكل أحد ينطق باللسـان العربي ،ليأمن معرة اللحن".2
ويبين ذلك بمجموعة من األمثلة بين فيھا موضوع النحو و مدى أھمية معرفة و إتقان
علـم النحو يقول" :فنقول :اعلم أن من أقسام الفاعل و المفعول ماال يفھم إال بعالمة ،كتقـديم
المفعول على الفاعل ،فإنه إذا لم يكن ثم عـالمة تبين أحدھا من األخر ،و إال أشكل األمر،
رب َزيد عمرو‹ و يكون زيد ھو المضروب ،فإنك إذا لم تنصب زيدا و تـرفع
ض َ
كقولك › َ
عمرو و إال ال يفھم ما أردت ،و على ھذا ورد قولـه تعالى} :إنما يخشى ? من عباده
العلماء{ ،وكذالك لو قال قائل›:ما أَحْ َسنُ َزيْد‹ ،ولم يبيـن اإلعراب في ذلك لما علمنـا منه،
2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،1ص . 39
 2اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ج ،1ص.44
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إذ يحتمل أن يريـد به التعجب من حسنه ،أو يريد به االستفھام عن أي شيء منه أحسن ،و
أح َس َن َزيْد‹ علمنا
لو بين اإلعراب في ذلك فقـال›:ما أَحْ َس َن َزي ًدا ،و ما أحْ َسنُ زي ُد؟ و ما َ
غرضه ،و فھمنا مغزى كـالمه ،النفراد كل قسم من ھذه األقسام الثالثة بما يعرف به من
اإلعراب ،فوجب حينئذ بذلك معرفـة النحو ،إذ كان ضابطا لمعاني الكالم ،حافظا لھـا من
االختالف".1
كما نجد ابن األثير يصر و يؤكد على ضرورة إتقان النحو و اإلطـالع عليه ألنه
أساس كل صنعة و مرشد كـل كاتب أو شاعر إلى بيان و جمال كالمه يقـول" :إن الكاتب أو
الشاعر إذا كان عارفا بالمعـاني ،مختارا لھا ،قادرا على األلفاظ ،مجيدا لھا و لم يكن عارفـا
بعلم النحو ،فإنه يفسد ما يصوغه من الكـالم و يختل عليه ما يقصده من المعاني".2
و ھذا يقـارب مما قاله عبد القـاھر الجرجاني)471ھـ(" :اعلم أن ليس النظم إال أن
تضع كالمك الموضع الذي يقتضيه علم النحـو ،و تعمل على قوانينه و أصوله و تعرف
مناھجه التي نھجت فال تزيغ عنھا و تحفظ الرسوم التي رسمت لك فال تخل بشيء منھا".3
كمـا عرف السكاكي)626ھـ( النحو بأنـه "كيفية التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل
المعنى مطلقا بمقاييس مستنبطة من استقراء كـالم العرب و قوانين مبنية عليھا" ،4و النحو
ھنا يبحث في "تأليف كالم أو تركيب فيما بين الكلم ،و لھذا فإن البحث النحوي يعني
التوصـل إلى القواعد المفسرة لنظـام تأليف الكلمات أو تركيب الكلمات في الجملة ،حتى
تؤدي المعنى المراد طبقا لنظام اللغـة".5
على الرغم مما ذكره ابن األثيـر من أھمية النحو ،نجده من جھة أخرى يحصر النحو
و يقصره على الحركات التي تقع آخر الكـلم .كما ينفي تلك العالقة التي تربط بين النحو و
 1اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ :ج ،1ص.46،45
 2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ :ج ،1ص.49،48
 3ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ :دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ،ﺗﺢ ﳏﻤﺪ رﺷﻴﺪ رﺿﺎ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1999 :2م،
ص.64
 4اﻟﺴﻜﺎﻛﻲ :ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻮم ،ﺿﺒﻄﻪ ﻧﻌﻴﻢ زرزور ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1403 :1ﻫـ ـ 1983م ،ص.75
 5ﳏﻤﻮد ﻓﻬﻤﻲ ﺣﺠﺎزي :ﻣﺪﺧﻞ إﱃ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،دار ﻗﺒﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ص.107
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ضرورته في إبداع الكالم و بيانه و بـالغته و حسن نظمه .فليس ھناك ما يمنع أن يكون
الكـالم جاريا على ما اصطلح عليه من القواعد النحوية و األصول ،و يكون في الوقت
نفسـه بليغا فصيحا بحيث تتحقق فيه الفنية ،وقد عبر ابن األثـير عن ذلك" :و الدليل عن ذلك
أن الشـاعر لم ينظم شعره و غرضه منه رفع الفاعل ونصب المفعول أو ما جرى مجراھا
و إنما غرضه إيـراد المعنى الحسن في اللفظ الحسن المتصفين بصفة البالغة و الفصاحة،
ولھذا لم يكن اللحن قادحـا في حسن الكالم".1
إن نظرة ابن األثير للنحو و باألخص في مفھوم النحو قد قاربت ما قاله عبد القاھر
الجرجاني " :فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا ،و خطؤه إن كان خطأ إلى
النظم و يدخل تحت االسم ،إال و ھو معنى من معاني النحو قد أصيب به موضعه ،و
استعمل في غير ما ينبغي له ،فال ترى كـالما قد وصف بصحة نظم أو فساده أو وصف
بمزية و فضل فيه ،إال وأن تجد مرجع تلك الصحة و ذلك الفساد و تلك المزية و ذلك
الفضل إلى معـاني النحو و أحكامه 2".ومثال ذلك أن "تنظر إلى قول ابن المعتز:
و إني َع َلى إ ْ
ل َت ْج َم َح مِنى َن ْظ َرة ث َم أَط ُر َق
اق َعينِي مِنَ ال ِعدَا
ش َف ِ
فترى أن ھذه الطـالوة و ھذا ظرف إنما ھو ألن جعل النظر يجمح ،و ليس ھو لذلك ،بل
ألنه قال في أول البيت) و إني( حتى أدخل الالم في قوله لتجمح ،ثم قوله)منى( ،ثم ألنه
قال)نظرة( و لم يقل النظر مثال ،ثم لمكـانة)ثم( في قوله :ثم أطرق ،و لطيفة أخرى نصت
ھذه اللطـائف و ھي اعتراضه بين اسم إن و خبرھا بـقوله :على إشفاق عيني من العدى".3
وھنا نرى أن ھذا االستعمال اللغوي على المستوى الفني إنما مرده و مبعثه التراكيب
النحوية التي يعنى بھا النحاة ،ومن ثم كانت األلـفاظ عند عبد القاھر الجرجاني "مغلقة على
معانيھا حتى يكون اإلعراب ھو الذي يفتحھا ،و أن األغراض كـامنة فيھا حتى يكـون ھو

 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ:اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،ج ،1ص.55
 2ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ :دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ص.65
 3اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ:ص.78-77
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المستخرج لھا ،و أنه المعيار الذي ال يتبين نقصان كـالم و رجحانه حتى يعرض عليه .و
المقياس الذي ال يعرف صحيح من سقيم حتى يـرجع إليه".1
"فالنحو كما نرى و كما يجب أن يكون ھو قانون تأليف الكالم ،وبيان لكل ما يجب
أن يكون عليه الكلمة في الجملة و الجملة مع الجمل ،حتى تتسق العبارة و يمكن أن تؤدي
معناھا".2
إن النحو عند ابن األثـير وسيلة من الوسائل التي يجب إتقانھا و معرفتھا لـكل من
أراد أن يوصـل المعنى الدقيق بأسلوب جميل.
كما تطرق ابن األثـير إلى مسألة أخرى مھمة في النحو حاول فيھا وضع مقارنة بين
البالغة و النحو تمثلـت في توضيح أسباب و كيفية تفسير العلل المختلفة في كال العلـمين
حيث يقول" :وذلك أن أقسام النحو أخذت من واضعھا بالتقليد ،حتى لو عكس القضية فيھا
لجاز له ذلك ،و لما كـان العقل يأباه و ال ينكره ،فإنه لو جعل الفاعل منصوبا ،و المفعول
مرفوعا ،و قلـد في ذلك ،كما قلد في رفع الفـاعل و نصب المفعول .وأما علم البيان من
الفصاحة و البـالغة فليس كذلك؛ ألنه استنبط بالنظر و قضية الـعقل من غير واضع اللغة،
و لم يفتقر فيه إلى التوقيف منه ،بل أخذت ألفاظ و معان على ھيئة مخصوصة ،و حكم لھا
العقل بمزية من الحسن ،ال يشاركھا فيھا غيرھا ،فإن كـل عارف بأسرار الكـالم من أي لغة
كانت من اللغات يعلم أنَّ إخراج المعاني في ألفاظ حسنة رائقةُّ ،
يلذھا السمع و ال ي ُنبو عنھا
الطبع ،خير من إخراجھا في ألفاظ قبيحة مستكرھة ،ي ُنبو عنھا السمع ،و لـو أراد واضع
اللغة خالف ذلك لما قلدناه.
فإن قيل :لو أخذت أقسام النحو بالتقليد من واضعھا لما أقيمت األدلـة عليھا ،وعُل َم
بقضية النظر أن الفـاعل يكون مرفوعا و المفعول منصوبا.
ك الجدل ،فإن ھؤالء
مح ِّ
فالجواب عن ذلك أنا نقـول :ھذه أدلة واھية ،ال تثبت على َ
الذين تصدوا إلقامتھا سمعوا عن واضع اللغة رفع الفـاعل و نصب المفعول ،من غير دليل
 1اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ:ص.23
 2إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ :إﺣﻴﺎء اﻟﻨﺤﻮ ،دار اﻷﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط1423 :ﻫـ2003-م ،ص.1
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أبداه لھم ،فاستخرجوا لذلك أدلة و علال ،و إال فمـن أين علم ھؤالء أن الحكمة التي دعت
إلى رفع الفـاعل و نصب المفعول ھي التي ذكروھا" .1فھو يرى أن البـالغة من اللغـة
حيث ترجع إلى األلفاظ باعتبار إفادته للمعنى ،فإخراج المعاني من األلفاظ الحسنة يؤثر في
عقول النـاس تبعا لما تقتضيه حاالت المخاطب وھي أفضل من إخراجھا في ألفاظ قبيحة
ينفر منھا السمع ،و ھذا بخـالف النحو إذ إن أقسامه و العلل التي يقوم عليھا مستمدة من
العقل فھي ليست من القضايـا الموجبة لألشياء المعلول بھا على أنھا مستنبطة أوضاعـا و
مقاييس بل ھي قائمة على أساس التقليد ،فكل تعليل يمكن أن يقبل أو يطرح بحسب قوته.
و ھذا ما قال به الخليل حين سئل عن أسباب تعليله في النحو "فقيل له :عن العرب
أخذتھا أم اخترعتھا من نفسك؟ فقال ":إن العرب نطقت على سجيتھا و طبعھا و عرفت
مواقع كـالمھا و قام في عقولھا علله ،و إن لم يُنقل ذلك عنھا ،و اعتللت أنا بما عندي أنه
علة لما عللته منه ،فإن كنت أصبت العلة فھو الذي إلتمست ،و إن تكن ھناك علة له فمثلي
في مثل رجل حكيم دخل دار محكمة البناء عجيبة النظم و األقسام ،و قد صحّت عنده حكمة
بانيھا بالخبر الصادق أو بالبراھين الواضحة و الحجج الالئقة ،فكلما وقف ھذا الرجل في
الـدار على شيء منھا قال :إنما فعل ھذا ھكذا لعلة كذا و كذا ،و لسبب كذا وكذا سنحت له و
خطرت بباله محتملة لذلك ،فجائز أن يكـون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرھا
ھذا الذي دخل الدار ،و جـائز أن يكون فعله لغير تلك العلة ،إال أن ذلك مما ذكره ھذا
الرجل محتمل أن يكـون علة ذلك  ،فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو ھي ْ
أليق مما
ذكرته بالمعلول فليأت بھا" و ھذا كـالم مستقيم و إنصاف من الخليل رحمه ?".2
ومعنى ھذا أن ابن األثيـر كانت له صلة بعلم العربية ظاھرة ،تمده في الكتابة و
التصنيف بلمحات ثقافية متفرقة ،ليس لھا أصـالة العلم و عمقه و دقته و شموله .إنه ذو
ثقـافة نحوية ،يستفيد منھا برفق و أناة و إذا اتكأ عليھا بثقل و عنف تھشمت و انكشفت عن
نقائض و فجـوات.
 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،1ص.119،120
 2اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ :اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﻋﻠﻞ اﻟﻨﺤﻮ ،ﺗﺢ ﻣﺎزن ﻣﺒﺎرك ،دار اﻟﻌﺮوﺑﺔ ﻣﻄﺒﻌﺔ اﳌﺪﱐ ،ﻣﺼﺮ1378 ،ﻫـ ـ 1959م ،ص65ـ.66
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إن كتاب المثل السـائر إلبن األثـير كتاب مشھور في النقد و البالغة إال أننا وجدنا
من خالل قراءتنا و تتبعنا له ،تداخل بعض العنـاصر النحوية عالجھا ابن األثير بين
المواضيع النقدية و البـالغية في كتابه ،حاولنا جمعھا في ھذا البحث من أجل الوقـوف
لمعرفة رأي ابن األثـير فيھا ،وتتبع منھجه و طريقة تحليله و مدى موافقـة غيره.
من خـالل تتبعنا للمسائل النحوية الحظنا أن بعضھا برز كعناصر أساسية في الكتاب
كمفھوم النحو الذي ذكرناه سابقا ،و أخرى كانت عبارة عن عناصر جزئية تضمنتھا مسائل
كبرى من أجـل التوضيح والتفسير حاولنا إبراز رأي ابن األثير فيھا سيـأتي ذكرھا.

 (IIاﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻨﺤـﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ أدب اﻟﻜﺎﺗـﺐ و اﻟﺸﺎﻋﺮ
أوﻻ :اﻝﻌﻼﻤـﺔ اﻹﻋـراﺒﻴـﺔ
مفھـوم اإلعـراب
لـغة:
جاء في لسان العرب "اإلعراب والتعريب معناه واحد ،وھو اإلبانة و اإليضاح يقال:
›أعرب عنه لسانه ،وعرب أي :أبان وأفصح وأعرب عن الرجل بين عنه تكلم بحجته".1
أما في قاموس المحيط" :اإلعراب ھو اإلبانة واإلفصاح عن الشيء".2
اصطالحـا:
يقول عبد القـاھر الجرجاني يقوله" :قـد علم أن األلفاظ مغلقة على معانيھا حتى يكون
اإلعراب ھو الذي يفتحـھا ،و أن األغراض كامنة فيھا حتى يكون اإلعراب ھو المستخرج
 1ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب:ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺎدة ﻋﺮب .
 2اﻟﻔﲑوز أﺑﺎدي :ﻗﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ ،ﺗﺢ أﺑﻮ اﻟﻮﻓﺎ ﻧﺼﺮ اﳍﻮرﰊ اﳌﺼﺮي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط2:
 1428ﻫـ ـ 2007م ،ﻣﺎدة ﻋﺮب ،ص.140
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لـھا ،وأنه المعيار الذي يتبين نقصان كـالم و رجحانه حتى يعرض عليه ،و المقياس الذي
يعرف صحيح من سقيم حتى يـرجع إليه و ال ينكر ذلك من ينكر حسـه وإال من غـالط في
الحقائـق نفسه".1
أما ابن جني فيقول" :ھو اإلبانة عن المعـاني باأللفاظ ،أال ترى أنك إذا سمعت أكـرم
سعي ُد أباه و شكر سعي ًدا أبوه علمت بالرفع أحدھما و نصب اآلخر الفـاعل من المفعـول ،ولو
كـان الكالم شرخا واحدا ألستبھم أحدھما من صاحبـه".2
كما جاء في حاشية الصبان" :اإلعراب في االصطالح مذھبان :األول لفظي و اختاره
الناظم ،وھو ما جيء به لبيان مقتضى العامل من الحركة أو الحرف أو سكون أو حذف و
المذھب الثاني معنوي و الحركات دالئل عليه وھو ظاھر مذھب سيبويه".3
أما ابن فـارس يوضحه بقوله" :فإن اإلعـراب ھو الفارق بين المعاني ،أال تـرى أن
القائل إذا قـال)ما أحسن زيد( لم يفرق بين التعجب و االستفھام و الذم إال باإلعـراب ،كذلك
حر( و ) وجھك وج ُه ح ُر( .و قـال › :فأما اإلعراب فيه تميز المعـاني
إذا قـال )وجھك وج ُه ٍ
و يوقف على أغراض المتكلمين ،و ذلك أن قائال لو قـال ) :ما أحسن زيداً ( و ) ما أحسن
زي ٍد( أبان اإلعـراب عن المعنى الذي أراه".4
وقال في موضع آخـر" :اإلعراب الذي ھو الفارق بين المعـاني ،المتكافئة في اللفظ و
به يعرف الخبر الذي ھو أصل الكـالم ،و لواله لما ميز فـاعل من مفعول ،وال مضاف من
منعوت و ال تعجب من استفھـام".5
و يـقول ابن ھشام" :اإلعراب أثر ظاھر أو مقدر يجليه العامل في آخر االسم المتمكن
و الفعل يقتضيه كـل عامل".1

1ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ :دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ص.43
 2اﺑﻦ ﺟﲏ :اﳋﺼﺎﺋﺺ،ج، 1ص.35
 3اﻷﴰﻮﱐ :ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺒﺎن ،ﺗﺢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن :ط 1997 :م ،ج ،1ص. 72
 4اﺑﻦ ﻓﺎرس :اﻟﺼﺎﺣﱯ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ و ﺳﻨﻦ اﻟﻌﺮب ﰲ ﻛﻼﻣﻬﺎ ،ص.66
 5اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص.75
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من خـالل ھذه النصوص يظھر مدى االھتمام الكبير الذي أواله النحـويون القدامى
للعالمة اإلعـرابية باعتبارھا األساس في تحديد المعنى و إبانته ،أما الرتبـة و المطابقة
العددية ،والنوع ،و السياق فھي قـرائن مساعدة يلجأ إليھا في حالة غياب العالمـة اإلعرابية،
وھذا ما نجده في قول ابن جني" :قد تقول :ضرب يحي بشرى فال تجد ھنـاك إعرابا
فاصال ...ألزم الكالم من تقديم الـفاعل و تأخير المفعول ما يقوم بيان اإلعراب ،فإذا كانت
ھناك داللة أخرى من قبل المعنى وقف فيه التصرف بالتقديـم و التأخير نحو "أكـل يحي
الكمثري ،لك أن تقدم و أن تـأخر كيفما شئت ،و كذلك ضربت ھذا ھذه ...و كـذلك إن وضع
الغرض بالتثنية أو الجمع جـاز لك التصرف نحو :أكرم اليحيان البشرين ،و ضرب
البشريين اليحيون ،و كذلك إذا ألحقت الكـالم ضربا من اإلتباع جـاز ذلك التصرف لما
تعقب البيان نـحو) ضرب يحي نفسه بشرى( أو ) كلم بشرى العـاقل معلى( أو ) كلم ھذا و
زيدا يحي(".2
فاإلعـراب ھو تغير العالمة الظـاھرة أو المقدرة التي في آخر اللفظ بسبب تغير
العوامـل الداخلة عليه ،وما يقتضيه كل عامـل.
المالحظ أن مصطلح اإلعـراب يراد به أمـران في نصوص تراثنا النحوي ،أولھما :م]ا
يرادف علم النحو

 syntaxeفھو إذا أعم من العالمـات اإلعرابية وحدھا ،وھو بھـذا الفھ]م

يصلح أن يـقال عنه أنه يميز بين المعاني .مع مراعاة أن المقصود بالمعاني ھنا ھو المع]ـاني
الوظيفية في الجملة من فـاعلية و مفعولية وغيرھا ألن اإلعـراب إذا مجموع]ة الق]ـرائن الت]ي
تتظافر معا من أجل تـماسك الجمل]ة وأدائھ]ا لوظيفتھ]ا وھ]ذا م]ا عن]اه عب]د الق]اھر الج]ـرجاني
حين قـال" :إن علم النظم ينتقي لك من علم اإلعـراب خالصه و لبه"

3

 1اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري :ﺷﺮح ﺷﺬوذ اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب  ،ﲢﻘﻴﻖ ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ،دار اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ،ﺑـﲑوت ﻟﺒﻨـﺎن،
ط 1965 :10م ،ص.33
 2اﺑﻦ ﺟﲏ :اﳋﺼﺎﺋﺺ ،ج ،1ص.35
 3ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ :دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ص.85
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ثانيھما :العـالمات اإلعرابية وھو إذا يع]د ق]ـرينة واح]دة م]ن مجموع]ة الق]ـرائن اللفظي]ة
في الجملة ،و يتضح ذلك في الكـالم ابن يعيش)643ھـ( حين يقول" :واإلعـراب اإلبـانة ع]ن
المعاني باختالف أواخر الكـالم".1
لذلك كانت أھميـة الحركة اإلعرابية تتمثل في التفريق الشكلي بين أبـواب النح]و ،وھ]و
ما عبر عنه تمام حسان بـقوله" :المقصود من أية حركة إعـرابية إذا ،ھو ال]ربط بين]ـھا وب]ين
معنى وظيـفي خاص".2
فالعالمـات اإلعرابية قيم خالفية تميز بين أبـواب النحو وال يمكن لھا أن تستقل بوظيفة
تعين النوع النحوي الواحـد ،ألنھا من جھة تكون واحـدة وتعبر عن معاني نحوية كثـيرة.
و ھكـذا يتبين لن]ا أن العلم]ـاء يتفق]ون عل]ى أھمي]ة اإلع]ـراب ،و ض]رورته و يثبت]ون أن
الجملة لـو كانت ُغفال من اإلعـراب الحتمل]ت مع]ـاني ع]دة ،ف]إن أعرب]ت ّنص]ت عل]ى معن]ى
واحـد.
أما ض]ياء ب]ن األثي]ـر فنج]ده يقص]ر النح]و عل]ى اإلع]ـراب ويقص]ر اإلع]ـراب عل]ى م]ا
يلحق أواخر الكلمـات من تغيرات مع اختصارھا عل]ى بع]ض الظ]واھر و الم]ـواضع ،يق]ول:
" ..فإذا نظرھا إلى ضرورته و أقسام]ـه المدون]ة و ج]دنا أكثرھ]ا َغيْ] ُر محت]اج إلي]ه ف]ي إفھ]ام
المعـاني ،أال ترى أن]ك ل]و أم]رت رج]ـال بالقي]ام فقل]ت ل]ه›:قُ]و ْم‹ بإثب]ات ال]واو ول]م تج]زم لم]ا
اختـل من فھم ذلك الشيء؟ وكذلك الشرط ل]و ق]ـلت ›إِنْ َتقُ]و ْم أَقُ]و ْم‹ ول]م تج]زم لك]ـان المعن]ى
مفھوما و الفضـالت كلھا تجري ھذا المجرى كالحال و التمييز و االستفھام ،فإذا قـلت› :جاء
زيد راكبْ ‹ و ›ما في السماء قدرْ راحة سحابْ ‹ و ›قـام القوم إال َز ْ
ْ
ي]د‹ ف]ـلزمت الس]كون ف]ي
ذلك كله ،ولم تبين إعرابـا لما توقف الفھم على نصب ›الراك]ب و الس]حاب و ال عل]ى نص]ب
زي]]د‹ وھك]]ذا يق]]ال ف]]ي المج]]رورات وف]]ي المفع]]ول في]]ه و المفع]]ول مع]]ه و ف]]ي المبت]]ـدأ و ف]]ي
الخبر.

 1اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ :ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ،ج ،1ص.712
 2ﻓﺎﻃﻤــﺔ اﳍــﺎﴰﻲ ﺑﻜــﻮش :ﻧﺸــﺄة اﻟــﺪرس اﻟﻠﺴــﺎﱐ اﻟﻌــﺮﰊ اﳊــﺪﻳﺚ دراﺳــﺔ ﰲ اﻟﻨﺸــﺎط اﻟﻠﺴــﺎﱐ اﻟﻌــﺮﰊ ،إﻳـﱰاك ﻟﻠﻄﺒﺎﻋــﺔ ،اﻟﻘــﺎﻫﺮة،ط:1
2004م ،ص141ـ.142
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لكن قد خـرج عن ھذه األمثلة ماال يفھم إال بقيود تقيده ،وإنما ذلك في الذي تـدل ص]يغة
ﺸـﻰ اﻟﻠـﻪَ ِﻣـﻦ ِﻋﺒ ِ
ـﺎدﻩِ اﻟْﻌُﻠَ َﻤـﺎءُ ﴾]
الواحدة عل]ى م]ـعان مختلف]ة ،وعل]ى ھ]ذا ورد قول]ه تع]الى﴿:إِﻧَ ﻤـﺎ ﻳَ ْﺨ َ
ْ َ
ف]اطر  ،[28وكـذلك لو قال قائـل› :ما أَحْ َس َن َز ْيد‹ ولم يبين اإلعراب ف]ي ذل]ك لم]ا علمن]ا من]ه،
إذ يحتمل أن يـراد به التعجب من حس]نه أو يري]ـد ب]ه االس]تفھام ع]ن أي ش]ـيء من]ه أحس]ن و
]س
يحتمل أن يريـد به اإلخبار بنفي اإلحسان عنه ،و لو بين اإلعـراب في ذل]ك ،فق]ال :م]ا أحْ َ
َزي ًدا ،وما أحْ َسنُ َز ْيدٍ؟ و ما أَحْ َس َ]ن َزيْ] ُد ،علمن]ا غرض]ه و فھمن]ا مغ]زى ك]ـالمه ،إلنف]راد ك]ل
قسم من ھذه األقسام الثالثة بما يعرف به من اإلعراب".1
لقد ركز ابن األثـير م]ن خ]الل كالم]ه عل]ى الج]ـانب ال]وظيفي م]ن النح]و و ال]ذي يق]ـوم
على ضبط الـكلمات و نظام تأليف الجمل و سالمة اللس]ـان م]ن الخط]أ ف]ي ال]ـنطق ،فالمج]ال
التواصـلي بين األفـراد ال يحتاج فيه إلى كـل أقسام النحو م]ن أج]ـل ف]ـھم مقص]ود الم]تكلم إذا
كـان المتلقي قد فھم كـالمه دون ضبط اإلعـراب.
لقد اھتم بالجـانب التواصـلي أو ال]ـتداولي م]ن النح]و بعي]ـدا ع]ن تقسيم]ـاته و تفريع]ـاته.
إال أن ھ]]ذه الض]]ـوابط اإلعرابي]]ة أو القي]]ـود كم]]ا س]]ماھا اب]]ن األث]]ـير يحت]]اج إلي]]ـھا ف]]ي بع]]ض
المواضـع التي يصعب فيھا إدراك المعنى أو التباسه كاألمثلـة التي قد قدمھا سابقـا.
م]ن خ]]ـالل ھ]]ذا نج]]د أن النح]]ـو عن]]ده ينش]طر إل]ى قس]]مين نح]]و ض]]ـروري و نح]]و غي]]ر
ضروري استنادا إلى مـدى إدراك الـمتلقي لمعنى الجملة .
يق]]ـول تم]]ام حس]]ان" :والحقيق]]ة أن الصل]]ـة وثيق]]ة ج]]ـدا ب]]ين اإلع]]راب و ب]]ين المعن]]ى
الـوظيفي ،فيكفي أن تعـلم وظيفة الكلمة في السياق لتدعي أنك أعربتھا إعرابـا صحيحا".2
و منه نجد أن ابن األثيـر دعم تأكيده إلى عـدم االحتياج إلى معرفة اإلعـراب ف]ي إفھ]ام
المعن]]ى حت]]ى ان]]ه" :نقل]]ه م]]ن المس]]توى الص]]وابي إل]]ى المس]]توى الح]]الي وزع]]م أن الجھ]]ل
باإلعراب ال يقدح في فصـاحة وال بالغة ،لكنه يقدح في الجـاھل به نفس]ه ،ألن]ه رس]وم ق]ـوم
 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،1ص44ـ.45
 2ﲤﺎم ﺣﺴﺎن :ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﳌﻐﺮب ،ط1979 :م ،ص .227
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تواض]]عوا علي]]ه ،و ھ]]م الن]]ـاطقون باللغ]ة فوج]]ب إتب]]اعھم ،وال]]ـدليل عل]]ى ذل]]ك أن الشاع]]ـر ل]]م
ي]]نظم ش]]عره و غرض]]ه من]]ه رف]]ع ال]]ـفاعل ونص]]ب المفع]]ول أو م]]ا ج]]ـرى م]]ـجراھما و إنم]]ا
غرضه إيراد الـمعنى الحسن في اللفظ الحسن ،المتصفين بصفة الب]ـالغة و الفص]احة و لھ]ذا
لم يكن اللحن قدحا في حسن الـكالم ،ألنه إذا قيـل› :جاء زيد راكب‹ ل]ـم يك]ن حس]ننا إال ب]أن
يـقال› :جاء راكبا‹ ،بالنصب لكان النحو شرطا في حسن الكالم ،ل]ـيس ك]ذلك فتب]ين بھ]ذا أن]ه
ليـس الغرض من النظم الشعر إقـامة إعراب كلماتـه ،وإنمـا الغرض أمر وراء ذل]ك ،وھك]ذا
يجري الحكم في الخطب و الـرسائل من الك]ـالم المنث]ور ،إن أب]ا الف]تح ك]ـاتب مترس]ل و ھ]و
يخاطب بكتابه ھذا المـترسلين و الشعراء ،ثم تراه يعفيھم من التزام اإلع]ـراب وي]زعم أن]ه ال
يقدح في فصاحة وال بـالغة".1
إال أن ھذا ال ينفي على ابن األثيـر دعوته إال العلم باإلعراب و إتقانه ،وذلك في
مجموعة من الـمواضع منھا ،وجـود صيغة واحدة تحمل مـعاني مختلفة أو كالتقديم والتأخير
بين الفـاعل و المفعول أو المقـام الذي ترد فيه الجملة كـالنفي أو االستفھام أو التعجب
فيقول" :فـوجب حينئذ بذلك معرفة الـنحو ،إذ كان ضابطا لـمعاني الكالم حافظا لھـا من
االختالف".2
ومنه نجد في كـالم ابن األثـير تناقضا فمن جھة يدعو إلى إتقان اإلعراب و التمكن
منه ليأمـن به معرة اللحن و من جھة أخرى يرى أن ال حاجة له في إفھام المعنى ،و لعـل
السبب يعود إلى طبيعة الـمجال الذي يبحث فيه فھو ممن يـھتم بجمال العبارة و الـتفنن في
استخدام الكلمـات ،و منه فإن العالمة اإلعـرابية عنده لم تكن من انشغاالته ألنه يـرى أن
الجملة التي تفھم من خـالل سياق النص ال تحتـاج إلى عالمة إعـرابية توضحھـا ،كما أنه لم
ينفھا نفيا مطلقا ألنھا جزء من نظام اللغـة التي تحتمل فيه الجملة الـواحدة أوجه مـتعددة
تكشف معـانيه العالمـة اإلعرابيـة.

 1ﻧﺪوة ﰲ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة ،ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ و ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺰان ،ص .337
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ:اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج،1ص. 46
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فإبن األثـير يدعو إلى إتقان اإلعـراب باعتباره الحافظ من االختـالف الذي يـكون في
الجملة الواحدة ،فالشاعر أو الكـاتب من وجھة نظره ليس من شأنه تـتبع الصواب من الخطأ
النـحوي ،بل إنه يجب عليه معرفتھـا من أجل تعليل اختيـاره لبعض الـوظائف النحوية دون
بعضھا في العمل األدبي ،ومـدى قدرته على ربط بين المعنى النحـوي والمعنى األدبي
ألنھما متالحمـان يكمل كل منھما اآلخر.

ﺜـﺎﻨﻴﺎ :اﻝﺘﻘـدﻴم و اﻝﺘـﺄﺨﻴر:
-1التقـديـم:
لغــة:
"من فعل قدم أي وضعه أمام غيره و في أسماء ? تعالى المقدم ھو الذي يقدم األشياء
و يضعھا في مواضعـھا فمن استحق التقديم قدمـه".1
"قـدم :تقدمـه و تقدم عليـه و استقـدم )ال يستأخرون عنه ساعة و ال يستقدمون( و
استقدمت رحالتك ،وفي المستقدم البركة و ق َد َم قومه يقدمھم.
أقـدم بمعنى تقدم و منه مقدمـة الجيش و مقدمـة للجماعة المتقدمـة".2
و قال ابن الفارس" :القاف و الدال و الميم أصل صحيح يدل على سبق و َر َعف ثم
يفرع منه ما يقاربـه يقولون :القِدم خال والحدوث ،ويقـال شيء قديم إذا كان زمانـه سابقا،
وأصلـه قولـھم :مضى فالن قُ ُدما :لم يعرِّ ج و لم ينثن"

3

-2التـأخيـر:
لغــة:

 1اﺑﻦ اﳌﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،دار ﺻﺎدر ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط 1992 :م ،ج ،12ص.465
 2اﻟﺰﳐﺸﺮي :أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ ،دار ﺻﺎدر ﺑﲑوت ،ط1412 :1ﻫـ ـ 1992م ،ص495ـ .496
 3اﺑﻦ ﻓﺎرس :ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ،دار اﳉﻴﻞ ﺑﲑوت،ط1411 :1ﻫـ ـ 1991م،ص.65
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"من الفعل أخر ھو نقيض قـدم و المؤخر ھو الـذي يؤخر األشياء فيضعـھا في
موضعھا و التأخير ضد التقديـم ،و مؤخر كل شيء بالتشديد خالف مقدمـه".1
جاء في قاموس المحيط" :األخر :بضمتين ضد القُ ُدم وتأ َ َّخ َر و أ ّخ َر تأخيرً ا استأخر و
أخرتـه الزم متعد ،وآخرة العين و مؤخرتـھا".2
و قال الزمخشري" :أخر :جاءوا على آخرھـم ،و النھـار َيحِد عن آخر فآخر ،ومضى
قدما و تأخر أ ُ ُخرا ،و جاءوا في أخريـات الناس ،و ال أكلمـه آخر الدھر".3
و جـاء في مقاييس اللغة" :األلف و الخاء والراء أصـل واحد إليه ترجع فروعـه و
خالف التقدم و ھذا قياس أخذنـاه عن الخليل فإنه قـال :اآلخر نقيض المتقدم ،و األ ُ ُخر نقيض
القُ ُدم ،تقـول :مضى قُ ُدمـا وتأخر أ ُ ُخـرا".4
اصطالحـا:
يقول عبد القاھر الجرجاني" :ھو بـاب كثير الفوائد جـم المحاسن ،واسـع التصرف
بعيد الغايـة ،ال يزال َي ْف َترُّ لك عن بديعـه ،و يفضي لك إلى لطيفـه ،و ال تزال ترى شعرا
يروقك مسمعـه ،و يلطف لديك موقعـه ،ثم تنظر فتجد سبب أن راقك و لطف عندك أن قدم
فيه شيء و حوِّ ل اللفظ عن مكان إلى مكـان".5
التقديم و التأخير من أبرز الظواھر اللغوية التي عرفتـھا اللغة العربيـة ،لما جبلت عليه
من خصائصـھا األصيلة ،و ليونـة جميلة ،و افتتان العرب بلغتھم و إبداعھم فيـھا ،فضال
عما جاء منـه في أروع كتـاب بياني عرفتـه العربية القرآن الكريم .فكان التقديم و التأخير
من األساليـب التي لقيـت اھتمام الدارسين قديمـا و حديثـا ،فلقد عنى بھا النحوي و البالغي
و األديب و الشاعر و كل ناطق بالعربيـة.
 1اﺑﻦ اﳌﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ج ،4ص.12
 2اﻟﻔﲑوز أﺑﺎدي :اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ ،دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻂ ،ﺑﺖ ،ج ،1ص.376
 3اﻟﺰﳐﺸﺮي :أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ص .13
 4اﺑﻦ ﻓﺎرس :ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،ج ،1ص.70
 5اﳉﺮﺟﺎﱐ :دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ص .83
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فكل دارس قد عالجـھا من وجھة نظره و اختصاصـه ،فالنحوي يدرس التقديم و
التأخير على أساس رتبتـھا و مكانـھا في الجملة أو مراعـاة األصل فيه ،أتت على صور
متعددة منھا :تقديم المفعول على الفاعـل ،و على الفعل و الفاعـل ،و تقديم الخبر على المبتدأ
و تقديم شبه الجملة على الفاعـل ،وعلى الفاعـل و الفعل ،و تقديم الفضالت في حدود نص
عليھا النحـاة ،فھناك عناصر تتقدم وجوبا و أخرى تتقدم جوازا و ھناك ماال يجوز تقديمـھا،
بالنظر إلى ما يقبلـه القياس أو يعمد إليه اضطرارا.
فالتقديـم و التأخيـر عند النحـاة يقوم على معايير نحويـة ثابتـة دون مراعـاة المعنى،
الـذي ھو الجانب الثاني من التقديم و التأخير و الذي اھتـم به البالغيون الذيـن تناولوا التقديم
و التأخير انطالقـا من مبدأ العدول عن األصل الذي أقره النحـاة و وضعوا ضوابطـه و
رواسمـه" :و ليس معنى أن البالغيين اعتبروا التقديم و التأخير نوعا من االنحراف عن
النمط المثالي ،أن ذلك مدعـاة ألخذھـم بالجوار على النظام العـام للغـة كمـا وضح فيما
اسماه عبد القاھر الجرجاني المجازفـة .بل إن ھذا العدول يمكن أن يمثل نظامـا .و إن لم
يكن موافقـا لسنن النحـاة في رتبھم المحفوظـة".1
فالبالغيون اھتموا بالتقديم و التأخير من جانـب المعنى ،فھم يرون أن في التقديـم و
التأخير أغراضا بالغية تختلف باختالف كل نمط من أنماطـه ،فقد يكون لغرض االھتمام
والعنايـة كتقديم المفعول على الفاعـل أو من أجل تنبيه المخاطب إلى المتحدث عنـه ،أو
لالختصاص أو لحسن النظم و جمـال العبارة .ھذه األغراض قد اختلف فيھا البالغيون و
لكل منھم رأيه الخاص في أيھم أنسـب للتقديم و التأخير ،إال أنھا تصب في قالب واحد و ھو
إظھار المعنى و تجليـه.
يعتبر التقديم و التأخير من أبرز األسالـيب التي امتزج فيھا الجانبان العظيمان جانب
النحو و البالغـة ،فھناك من النحويين في دراستھم للتقديم و التأخير يتطرقون إلى الجانب
البالغي ،و خير مثال على ذلك سيبويـه في كتابـه يتطرق إلى الكثير من األغراض البالغي
للتقديم و التأخير.
 1ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ :اﻟﺒﻼﻏﺔ و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ،اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ط1984 :م ،ص .199
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كمـا أن أھل البالغـة ھم أيضا يراعون إلى جانب األغراض البالغيـة ،الجانب
النحوي في التقديـم و التأخيـر و مثـال ذلك اإلمـام عبد القاھر الجرجاني حيث يقـول:
"فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا و خطؤه إن كان خطأ إلى النظم ،و يدخل
تحت ھذا االسم إال و ھو معنى من معاني النحو قد أصيب به موضعـه و وضع في حقه"
كما يقول" :فال ترى كالما قد وصف بصحة النظم أو فساده أو وصف بمزية و فضل فيه
إال و أنت تجد مرجع تلك الصحة و ذلك الفساد و تلك المزيـة و ذلك الفضل إلى معاني
النحو و أحكامـه".1
أما المحدثون فقد اعتنوا ھم أيضا بالتقديم و التأخير و لكن تحت مصطلح حديث
ھو"الترتيب" الذي ينقسم إلى رتب محفوظـة وأخرى غير محفوظـة.
إن أھمية و بروز ھذه الظاھرة في اللغة جعل جل الدارسين من الجانبين النحوي و
البالغي يتطرقون إليھا بالتحليل و الدراسة ،و ھذا ما نجده عند ابن األثير في كتابه ›المثل
السائر‹ فلقد كان لظاھرة التقديم و التأخير حيزا ال بأس به في كتابه ،معتمدا األسلوب
التعليمي البسيط و مستشھدا بالقرآن الكريم في معظمه يقول" :وكفى بالقرآن الكريم وحده
آلـة و أداة و كنز يرجع إليه و ذخيرة يعول عليـه".2

-3التقديم و التأخير عند ابن األثيـر:
تطرق ابن األثير في كتابه ›المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر‹ إلى التقديم و
التأخير الذي يحتل مكانة مھمة في الدراسـة النحوية والبالغية على حد سواء .حيث يقول:
"و ھذا باب طويل عريض ،يشتمل على أسرار دقيقـة ،منھا ما استخـرجتـه أنا .و منه ما
وجدته في أقوال علماء البيان و سأورد ذلك مبينـا
و ھو ضربان:
ـ أحدھمـا :يكون التقديم فيه ھو األبلغ.
 1ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ :دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ص.65
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،ج ،1ص.71
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ـ اآلخـر :يكون التأخير فيه ھو األبلغ.
القسم الـذي يكون التقديـم فيه ھو األبلـغ:
 (1-3تقديم المفعول على الفعل:
ُ
ض َر ُ
كقواكَ :زي ًدا ضرب ُ
ضربت‹ تخصيصا له
بت َزي ًدا .فإن في قولك › َزي ًدا
ْت ،و َ
ض َر ُ
بت زي ًدا‹ ألنك إذا قدمـت الفعل كنت
بالضرب دون غيره ،و ذلك بخالف قولكَ › :
بالخيار فيه إليقاعـه على أي مفعول شئت" .1فھو يرى أن داللة األلفاظ على المعاني
تختلف ،و يتغير المعنى لو قدم المؤخر أو أخر المقدم فالمفعول من األبنيـة يكون التقديم و
التأخير فيھا جائزا ألنھا تحمل في تقديمھا و تأخيرھـا معاني مختلفة.
بعد ذكر ھذا المثال يستعرض ابن األثيـر ما يماثلـه من تراكيب بليغة ،استمدھا من
ﺎﻫﻠُﻮ َن ) (64وﻟََﻘ ْﺪ أ ِ
القرآن الكريم و من بينھا قوله تعالى﴿ :ﻗُﻞ أَﻓَـﻐَﻴـﺮ اﻟﻠِ ﻪ ﺗَﺄْﻣﺮوﻧﻲ أَ ْﻋﺒ ُﺪ أَﻳـﻬﺎ اﻟْﺠ ِ
ُوﺣ َﻲ
ُ َ َ
َ
ُُ
ْ َْ
ِ
ِ
إِﻟَﻴ َ ِ ِ 
ﻳﻦ ) (65ﺑَ ِﻞ اﻟﻠﻪَ ﻓَﺎ ْﻋﺒُ ْﺪ َوُﻛ ْﻦ
ﺖ ﻟَﻴَ ْﺤﺒَﻄَ ﻦ َﻋ َﻤﻠُ َ
ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﺒ ِﻠ َ
ﻚ ﻟَﺌِ ْﻦ أَ ْﺷ َﺮْﻛ َ
ْ
ﻚ َوﻟَﺘَ ُﻜﻮﻧَ ﻦ ﻣ َﻦ اﻟْ َﺨﺎﺳ ِﺮ َ
ﻚ َوإﻟَﻰ اﻟﺬ َ
ِﻣﻦ اﻟ ِ 
ﻳﻦ )]﴾(66الزمر [66-65-64:فإنه إنما قال" :بل ? فاعبد" و لم يقل :بل اعبد ?
ﺸﺎﻛ ِﺮ َ
َ
ألنه إذا تقدم وجب اختصاص العبادة دون غيره.
ِِ ِ
ويقول أيضا في قولـه تعالى﴿ :ﻓَﺄَوﺟ ِ
ﺖ
ﻮﺳﻰ ) (67ﻗُـﻠْﻨَﺎ َﻻ ﺗَ َﺨ ْ
ﻒ إِﻧَ 
ﻚ أَﻧْ َ
ﺲ ﻓﻲ ﻧَـ ْﻔﺴﻪ ﺧﻴ َﻔﺔً ُﻣ َ
َْ َ
ْاﻷَ ْﻋﻠَﻰ )]﴾(68طه [68-67:و إنما قدم المفعول على الفاعـل و فصل بين الفعل و الفاعـل
بالمفعول على ،و حرف الجر قصدا لتحسين النظم.
كمـا يتقدم المفعول على الفعل في قوله تعـالىُ ﴿ :ﺧ ُﺬوﻩُ ﻓَـﻐُﻠـﻮﻩُ ) (30ﺛُ ﻢ اﻟ ِ
ﺻﻠﻮﻩُ
ﻴﻢ َ
َ
ْﺠﺤ َ
)] ﴾(31الحاقة [31-30:فلقد قدم المفعول "الجحيم" عن الفعل" صلوه".

 1اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج  ،2ص. 217
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كما يذكـر مثاال عن تقدم المفعول فيه عن الفعل في قولـه تعالىَ ﴿ :وآَﻳَﺔٌ ﻟَ ُﻬ ُﻢ اﻟﻠْﻴ ُﻞ ﻧَ ْﺴﻠَ ُﺦ
ِ
ﻬ َﺎر ﻓَِﺈ َذا ُﻫ ْﻢ ُﻣﻈْﻠِ ُﻤﻮ َن )َ (37واﻟ 
ﻚ ﺗَـ ْﻘ ِﺪ ُﻳﺮ اﻟ َْﻌ ِﺰﻳ ِﺰ اﻟ َْﻌﻠِ ِﻴﻢ )َ (38واﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ
ﺲ ﺗَ ْﺠ ِﺮي ﻟِ ُﻤ ْﺴﺘَـ َﻘ ﺮ ﻟَ َﻬﺎ َذﻟِ َ
ﻣ ْﻨﻪُ اﻟﻨـ َ
ﺸ ْﻤ ُ
ﺎد َﻛﺎﻟْﻌﺮﺟ ِ
ﻮن اﻟْ َﻘ ِﺪ ِﻳﻢ )]﴾(39يس [39-38-37:فقوله "اﻟْ َﻘ َﻤ َﺮ ﻗَ ﺪ ْرﻧَﺎﻩُ َﻣﻨَﺎ ِز َل" قدم
ﻗَ ﺪ ْرﻧَﺎﻩُ َﻣﻨَﺎ ِز َل َﺣﺘﻰ َﻋ َ ُ ْ ُ
المفعول عن الفعل و الفاعل معا.

1

وھذا ما ذكره النحـاة في تقديم المفعول على الفعل ،حيث يقول سيبويـه)180ھـ( في
كتابه في باب )ما يكون فيه االسم مبنيا على الفعل قدم أو أخـر و ما يكون فيه الفعل مبنيا
ض ُ
ربت زي ًدا ،و ھو الحد .ألنك تريد أن تعمله و
على االسم(" :فإذا بنيت االسم عليه قلـتَ :
تحمل عليه االسم ،و إن قدمت االسم فھو عربي جيد ،كما كان ذلك عربيا جيدا ،و ذلك
قولك :زيدا ضربت ،واالھتمام والعنايـة ھنا قي التقديم و التـأجير سواء مثله في ضرب زيد
عمرا ،و ضرب عمرا زيد".2
كما تبعه في ذلك المبرد)285ھـ( في كتابـه المقتضب في باب)الفعل المعتدي إلى
مفعولين وليس لك أن تقصر على احدھمـا دون األخر( يقول" :أال ترى أنـك إذا قلت :ظننت
زي ًدا َ
أخاك ،أوقعت الشك في التسميـة ،و إنما يصلح التقديم و التأخير إذا كان الكالم
ضرب زيد عمر ،ألنك تعلم باإلعراب الفاعـل و المفعول ،فإن
موضحـا عن المعنى ،نحو َ
كان المفعول الثاني مما يصح موضعـه إن قدمته فتقديمـه حسن نحو قولك :ظننت في الدار
زيدا ،و علمـت خلفك زيدا" ،3كما جاء في كتـاب الخصائص إلبن جني بـاب في التقديـم و
التأخيـر يقـول فيـه" :و ذلك على ضربين  :أحدھمـا ما يقبل القياس و اآلخر ما يسھلـه
االضطرار.

 1ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،ج ،2ص .221-220-219-218
 2ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :اﻟﻜﺘﺎب ،ﺗﺢ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﻫﺎرون  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط 1408 :3ﻫـ 1988-م ،ج 1ص.81
 3اﳌﱪد :اﳌﻘﺘﻀﺐ ،إﻋﺪاد ﺣﺴﻦ ﲪﺪ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1420 :1ﻫـ ـ 1999م ،ج ،3ص.96-95
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األول :كتقديم المفعول على الفاعـل تارة وعلى الفعل الناصبـة أخرى كضرب زيد
عمر ،و زيد ضرب عمر ،و كذلك الظرف نحو قام عندك زيد ،و عندك قام زيد و سار يوم
الجمعـة ،و يوم الجمعـة سار جعفر.1"...
ويقول أيضا ..." :ذلك أن أصل وضع المفعول أن يكون فضلـه بعد الفاعـل كضرب
زيد عمرا ،فإذ عناھم ذكر المفعول قدموه على الفاعـل فقالوا :ضرب عمرا زيد ،فإن
ازدادت عنايتھم به قدموه على الفعل الناصبـة ،فقالوا عمرا ضرب زيد ،فإن تظاھرت
العناية به عقدوا على أنه رب الجملـة و تجاوزوا به حد كونـه فضلـة ،فقـالوا :عمر ضرب
زيد فحذفـوا ضميره و نووه و لم ينصبـوه على ظاھر أمـره ...ثم أنھم لم يرضوا لـه بھذه
المنزلة حتى صاغوا الفعل لـه ،و بنوه على أنـه مخصوص به ،و ألغوا ذكر الفاعـل
مظھرا ،فقالوا :ضرب عمرو ،فأطرح ذكر الفاعـل ألبتـه ...و كذلك قولـھم :ضرب زيد،
إنما الغرض منـه أن يعلم أنه من ضرب ،و ليس الغرض أن يعلم من الذي ضربـه".2
يقول ابن عقيل)769ھـ( في شرح أبيات تقديم المفعول على الفاعـل إلبن مالك الذي
يقول:
األصل ُ في ال َفا ِعل أن َي َتصال
و
ْ
يجاء ِب ِخـال ِ
األصـل
ف
ْ
و َقـدْ َ

األصل ُ في ال َم ْف ُعول أنْ َي ْن َفصِ ـال
و
ْ
و َقدْ يجي ال َم ْف ُعول َقبـل ال ِف ْعـل

األصل في المفعول أن ينفصـل من الفعل :بأن يتأخر عن الفاعـل ،و يجوز تقدمه على
ب ً
زيدا عمرو" ،و ھذا معنى قوله" :و قد يجاء
ض َر َ
الفاعـل إن خال مما سيذكره ،فتقـول" َ
بخالف األصل".
أشار بقولـه " :وقـد يجيء المفعول قبل الفعل" إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل ،و
تحت ھذا قسمان:
أحدھمـا :ما يجب تقديمه ،و ذلك كما إذا كان المفعول اسم شرط ،نحـو ›أيًا تضرب
أضرب‹ أو اسم االستفھام ،نحـو ›أي رجل ضربت؟‹ ،أو ضميرا منفصال لـو تأخر لزم
 1اﺑﻦ ﺟﲏ :اﳋﺼﺎﺋﺺ ،ج ،2ص .383
 2اﺑﻦ ﺟﲏ :اﶈﺘﺴﺐ ﰲ ﺗﺒﲔ وﺟﻮﻩ ﺷﻮاذ اﻟﻘﺮاءات و اﻻﻳﻀﺎح ﻋﻨﻬﺎ،ج ،1ص .65
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ِ
ﻴﻦ ) ]﴾ (5الفاتحة [5:فلو أخر المفعول لزم االتصال ،و
ﺎك ﻧَـ ْﻌﺒُ ُﺪ َوإِﻳَ 
اتصالـه ،نحو ﴿ إِﻳَ 
ﺎك ﻧَ ْﺴﺘَﻌ ُ
كـان يقال› :نعبدك‹ فيجب التقديم ،بخالف قولك ›الدرھم إياه أعطيتك‹ فإنـه ال يجب تقديم
›إيـاه‹ ألنك لو أخرتـه لجاز اتصاله و انفصالـه ،على ما تقدم في باب المضمرات ،فكنت
تقـول› :الدرھم أعطيتـه ،و أعطيتك إيـاه‹.
الثاني :ما يجوز تقدمـه و تأخيره ،نحو ›ضرب زيد عمرا‹ فتقـول› :عمرا ضرب
زي ُد‹".1
إن تقديم المفعول عند ابن األثيـر يكون إما بتقدمـه على الفعل أو بتقدمـه على الفاعل
فيكون وسطـا بين الفعل و الفاعـل ،و ذلك يعود على حسب رأيـه إلى الغرض الذي تجيء
له الجملـة ،إما أن يكون من أجل االختصاص أو لحسن النظم.

 (2-3تقديـم خبـر المبتدأ:
أما في تقديم الخبر فيبدأ كعادتـه بتقديم مثال بسيط يوضح المسألـة ثم يليـه بأمثلة
استمدھا من القرآن الكريم حيث يقول" :و كذلك تقديم خبر المبتدأ عليه ،كقـولكَ › :زيْد قائ ُم‹
و ›قائ ُم َزيد‹ قد أثبت له دون غيره ،وقـولك ›زيد قائم‹ أنت بالخيار في إثبات القيام لـه و
نفيه عنـه بأن تقول :ضارب أو جالس أو غير ذلك".2
ِ
ﺼﻮﻧـُ ُﻬ ْﻢ ِﻣ َﻦ
فمما ورد منه في القـرآن الكـريم قوله تعالىَ ﴿ :وﻇَﻨﻮا أَﻧـُ ﻬـ ْﻢ َﻣﺎﻧ َﻌﺘُـ ُﻬ ْﻢ ُﺣ ُ
اﻟﻠِ ﻪ﴾]الحشر [2:إن في تقدم الخبر الذي ھـو ›مانعتـھم‹ على المبتدأ الذي ھو ›حصونـھم‹
دليـال على فرط اعتقادھم في حصانتھا ،و زيادة وثوقھم بمنعھـا إياھم.

 1اﺑــﻦ ﻋﻘﻴــﻞ :ﺷــﺮح اﺑــﻦ ﻋﻘﻴــﻞ ،ﺗــﺢ ﺣﻨــﺎ اﻟﻔــﺎﺧﻮري ،دار اﳉﻴــﻞ  ،ﺑــﲑوت ﻟﺒﻨــﺎن ط1417 :5ﻫـ ـ1997-م ،ج،1ص - 383
.384
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ، 2ص.217

49

اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ اﻟﻨﺤـﻮﻳﺔ ﻋﻨـﺪ اﺑﻦ اﻷﺛﻴـﺮ

وفي تصويب ضميرھم اسمـا ألن و إسناد الجملـة إليه دليل على تقريرھم في أنفسـھم
أنھم في عزة و امتنـاع ال يبالي معھا بقصد قـاصد ،و ال تعرض معترض ،و ليس شيء من
ذلك في قولك :و ظنوا أن حصونـھم مانعتھم من ?.
ومن تقديم خبر المبتدأ أيضا قولـه تعالى﴿ :ﻗَ َ ِ
ِِ ِ ِ
ﻴﻢ ﻟَﺌِ ْﻦ ﻟَ ْﻢ ﺗَـ ْﻨﺘَ ِﻪ
ﺐ أَﻧْ َ
ﺎل أ ََراﻏ ٌ
ﺖ َﻋ ْﻦ َآﻟ َﻬﺘﻲ ﻳَﺎ إﺑْـ َﺮاﻫ ُ
ﺠ ْﺮﻧِﻲ َﻣ ِﻠﻴﺎ ﴾]مريم[46:
َﻷ َْر ُﺟ َﻤﻨ َ
ﻚ َو ْاﻫ ُ

فإنـه قدم خبر المبتدأ عليه في قولك ›أراغب أنت‹ و لم يقل ›أأنت راغـب‹ ألنه كـان
أھم عنده".1
يقول سيبويـه في ھذا" :زعم الخليل –رحمه ? -أنه يستقبح أن يقول قائم زيد ،و ذلك
ضرب زي ًدا عمرو ،و
إذا لم تجعل قائما مقدمـا مبنيا على المبتدأ كما تؤخر و تقدم فيقولَ :
عمرو على ضرب مرتفع و كان الحد أن يكون مقدما و يكون زيدا مؤخرا ،و كذلك ھذا
الحد فيه أن يكون االبتداء مقدمـا و ھذا عربي جيد ،و ذلك قـولك تميمي أنا ومشنوء من
يشنؤك ،و رجل عبد ?.
فإذا لم يريدوا ھذا المعنى ،وأرادوا أن يجعلوه فعال كقولـه :يقوم زيد و قام زيد قبح
ألنه اسم ،و إنما حسن عندھم أن يجري مجرى الفعل إذا كان صفة جرى على الموصوف
أو جرى على اسم قد عمل فيه.
يوضح السيرافي ذلك في شرحـه :يريد أن قولك قائم زيد قبيح إن أردت أن تجعل قائم
المبتدأ و زيد خبره أو فاعلـه ،و ليس قبيح أن تجعل قائم خبرا مقدمـا و النية فيه التأخير كما
تقول :ضرب زيدا عمرو الذي ھو فاعـل".2
و ينبه الخطيب القزويني)739ھـ( في اإليضـاح أن ھناك تقديما يكون على نية التأخير،
كتقديم الخبر على المبتدأ ،و المفعول على الفاعـل كقولك› :قائم زيد‹ و ›ضرب عمرا زيد‹

 1ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،ج ،2ص.222-221
 2ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :اﻟﻜﺘﺎب،ج ،2ص.127
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فإن ›قائم‹ و ›عمرا‹ لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه ،من كون ھذا مسندا و مرفوعا بذلك،
و كون ھذا مفعوال و منصوبـا من أجلـه".1
ففي تقديم الخبر على المبتدأ وجوبـا أو جوازا يقول ابن ھشام األنصاري)761ھـ(" :وقد
ار زي ُد‹ و ›أين زيد؟‹ .قد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا أو وجوبـا:
يتقدم نحو› :في ال َد ِ
فاألول نحو› :في الدار زيد‹ و في قولـه تعالىَ ﴿ :ﺳـ َﻼ ٌم ِﻫ َﻲ َﺣﺘﻰ َﻣﻄْﻠَ ِﻊ اﻟْ َﻔ ْﺠ ِﺮ﴾]القدر [5:و إنما
لم يجعل المقدم في اآليتين مبتدأ و المؤخر خبرا ألدائـه إلى اإلخبار عن النكرة بالمعرفـة".
الثاني كقـولك ›في الــدار رجل ،و أين زيد؟‹ و قولـھم› :على التمر مثلھا زبدا‹ .و
إنما وجوب في ذلك تقديمـه ألن تأخيره في المثـال األول يقتضي التباس الخبر بالصفـة،
فـإن طلب النكرة الوصف لتختص به في طلب حثيث ،فالتزم تقديمـه دفعـا لھذا الوھم ،و في
الثاني إخراج مالـه صدر الكالم ،وھو االستفھام عن صـدريتة و في الثالث عودة الضمير
على متأخر لفظا و رتبه" .2فھو يرجـع التقديم و التأخير في المبتدأ و الخبر إلى ضمان فھم
الجملـة و االبتعاد عن الوھم الـذي قد يقع فيه القارئ.
كما يبين لنـا ابن عقيل في شرحه إلى ضرورة أمن اللبس في مثـل ھذا من التقديم و
التأخير كالوصف يقـول:
صل ُ فِي ْ
اإلخ َبار أنْ ُت َؤ َخر
األَ ْ

ض َررا
و َجو ُزوا ال َت ْقدِي َم ْإذ الَ َ

األصـل تقديم المبتدأ و تأخير الخبر و ذلك ألن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ،
فاستحق التأخير كالوصف ،و يجوز تقديمـه إذا لم يحصل بذلك لبس أو نحوه ،على ما
سنبين فتقـول ›قائم زيد‹ و ›قائم أبوه زيد‹ و ›أبوه منطلق زيد‹ و ›و في الدار زيد‹ و
›عندك عمرو‹".3

 1ﻳﻨﻈ ــﺮ :اﳋﻄﻴ ــﺐ اﻟﻘ ــﺰوﻳﲏ ،اﻹﻳﻀ ــﺎح ﰲ ﻋﻠ ــﻮم اﻟﺒﻼﻏ ــﺔ ،ﺗ ــﺢ ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻘ ــﺎدر ﺣﺴ ــﲔ ،ﻣﻜﺘﺒ ــﺔ اﻵداب ،ط1416 :1ﻫ ـ ـ1996-م،
ص.100
 2اﺑ ــﻦ ﻫﺸ ــﺎم اﻷﻧﺼ ــﺎري :ﺷ ــﺮح ﻗﻄ ــﺮ اﻟﻨ ــﺪى و وﺑ ــﻞ ﺻ ــﺪى ،ﺗ ــﺢ إﻣﻴ ــﻞ ﺑ ــﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘ ــﻮب ،دار اﻟﻜﺘ ــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴ ــﺔ ،ﺑ ــﲑوت ﻟﺒﻨ ــﺎن،ط:2
1420ﻫـ2000-م ،ص.120
 3ﻳﻨﻈﺮ:اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ،ﺷﺮح ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ،ج ،1ص.179
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أما ابن أبي الحديد فيرد في كتابـه ›الفلك الدائر على المثـل السائـر‹ على قول ابن
األثيـر و ما قدمه من أمثلة من القـرآن الـكريم ففي قوله تعالى﴿ :ﻗَ َ ِ
ﺖ َﻋ ْﻦ آَﻟِ َﻬﺘِﻲ ﻳَﺎ
ﺐ أَﻧْ َ
ﺎل أ ََراﻏ ٌ
ِ ِ
ﻚ َو ْاﻫ ُﺠ ْﺮﻧِﻲ َﻣ ِﻠﻴﺎ
ﻴﻢ ﻟَﺌِ ْﻦ ﻟَ ْﻢ ﺗَـ ْﻨﺘَ ِﻪ َﻷ َْر ُﺟ َﻤﻨ َ
إﺑْـ َﺮاﻫ ُ

﴾]مريم[46:

يقول ابن أبي الحديد إن قولـه تعالى:

›أراغب أنت‹ قد قدم فيه خبر المبتدأ عليه فغير صحيح أيضا ،ألن قولـه› :أراغب‹ اسم
فاعـل معتمد على ھمزة استفھام فيكون قولـه ›أنت‹ في موضع الرفع بالفاعلية ،إال على
القـول الضعيف المتروك ،و المسألـة مشھورة.
ففي نحو أذاھب و أقائـم الزيدان ،يرتفع قائم و ذاھب باالبتداء و َيسُد كـل واحد من
الفاعلية َم َسد الخبر.
قال النحـاة :إن ھمزة االستفھام تستدعي الفعل بذاتھا ،ألن االستفھام إنمـا يكون من
فعل ،أال ترى أنك إذا فرضت شيئا مجردا عن فعل لـم يستفھم عنـه ،فأجروا قولـه:
›أراغب‹ مجرى ›أترغب‹".1
كما أن مسألـة تقديم الخبر على المبتدأ من بين المسائـل التي اختلف فيھا البصريون و
الكوفيون ،فلقد أجـاز البصريون تقديم الخبر على المبتدأ في حين رفض الكوفيون ذلك ،
حيث "يجوز تقديم خبر المبتدأ عليـه مفردا كان أو جملـة ،و يكون فيه ضمير كما لـو تأخـر.
و قال الكوفيون :ال يجوز.
فحجة األولين السماع و االستدالل ،أما السماع فقول الشاعر)ملك بن خالد الھذلي(:
الزاد فِي َ
ب َ
َف َتى َيا ابن األَ َغر إِ َذا َ
شھري ق َماح
شتونا
و ُح ُ
و التقدير ابن األغر فتى ،و قـول آخر:
الرجال األ َبا ِعد
َب ُنوھُن أَ ْب َناء ِ

َب ُنو َنا َب ُنو أ ْب َنائِـ َنا و َبنا ِت َنـا

و التقدير :بنو أبنائنـا مثل أبنائنـا ،و ال يجوز أن يكون بنونـا مبتدأ ،و بنو أبنائنـا
الخبر ،وال الفاعـل ،ألن أبناؤنـا ليسوا بني أبنائنـا ،و ال في أبنائنـا معنى يعمل عمل الفعل.

 1اﺑــﻦ اﳊﺪﻳــﺪ :اﻟﻔﻠــﻚ اﻟــﺪاﺋﺮ ﻋﻠـﻰ اﳌﺜــﻞ اﻟﺴــﺎﺋﺮ ،ﺗــﺢ أﲪــﺪ اﳊــﻮﰲ و ﺑــﺪوي ﻃﺒﺎﻧــﺔ ،ﻣﻨﺸــﻮرات اﻟﺮﻓــﺎﻋﻲ ،اﻟﺮﻳــﺎض ،ط1404 :2ﻫ ـ ـ
1984م ،ص .238،237
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و من السماع قولھم ›تميمي أنـا‹ و›مشنوء من يشنؤك‹ و الخبر مقدم ال محالـة ،و أما
االستدالل فمن وجھين:
أحدھمـا :تقديم خبر كان على اسمھا كقـولك :كان قائما زيد فزيد مرفوع بـ"كان" ال
بقائم ،و ھمـا في األصل مبتدأ وخبر ،وقد جاز تقديمـه.
والوجـه الثاني :أن يتقدم معمول الخبر على المبتدأ جائز ،ودليل ذلك الـقرآن و
الشعر....
و من االستدالل أن التقديم و التأخير في الكـالم جائز للتوسع في الكالم ،و ال يمنع ذلك
من وقوع الشيء في غير موضعـه ،أال ترى أنھم قدموا المفعول على الفاعـل مع أن رتبتـه
متأخرة.
و احتج اآلخرون بأن تقديم الخبر يلزم منه اإلضمـار قبل الذكر ،فيمتنع كما امتنع
قولـھم :ضرب غالمه زيدا إذا جعلت الغالم فاعال ،و ليس لذلك إذا جعلتـه مفعوال ألن
اإلضمار قبل الذكر ھنا في اللفظ ،و التقديم من التأخير.
الجواب :أن اإلضمـار قبل الذكر لفظـا جائز إذا كان في تقدير التأخير ،و ھو كذلك
ِِ ِ
ھاھنا .و مما أضمر قبل الذكر على ھذا النحو قولـه تعالى﴿ :ﻓَﺄَوﺟ ِ
ﻮﺳﻰ
ﺲ ﻓﻲ ﻧَـ ْﻔﺴﻪ ﺧﻴ َﻔﺔً ُﻣ َ
َْ َ
﴾]طه.1"[67:
إن مثل ھذا التقديم ما أطلق عليـه تمام حسان "الترخيص في الرتبة" و تتمثل في:
"عدم حفظھـا و االعتراف بوجود رتبـه غير محفوظة في النحو و كذلك عندما تغني عنھا
القرائن األخرى في قول الشاعـر:
َع َليك و َرحْ َمة ? ال َسالم
فالذي أغنى عن رتبة المتعاطفين ھنـا:
أ ـ ما بين المتعاطفين من شھرة الـتعاطف على نسق خاص حتى أصبحـا كالمثل
و ذلك ھو التضام.
 1أﰊ اﻟﺒﻘــﺎء اﻟﻌﻜــﱪي :اﻟﺘﺒــﲔ ﻋــﻦ ﻣــﺬاﻫﺐ اﻟﻨﺤــﻮﻳﲔ اﻟﺒﺼ ـﺮﻳﲔ و اﻟﻜــﻮﻓﻴﲔ  ،ﺗــﺢ ﻋﺒــﺪ اﻟﺮﲪــﺎن ﺑــﻦ ﺳــﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﺜﻴﻤــﲔ  ،دار اﻟﻐــﺮب
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1406 :1ﻫـ 1986 -م  ،ص.248-247
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ب ـ حفظ الرتبة بين حرف العطف و المعطوف.
ج ـ توسط المعطوف بين الخبر المقدم و المبتدأ المؤخر مما ال يزال في حيز
الجملة فكذلك تغنى القرائن حين تتضافر عن قرينـة أخرى يتضح المعنى بدونھـا.
و من قبيل إغناء القرائن األخرى عن الرتبـة ما نراه أحيانا من عود الضمير على متأخر
رتبـة كضمير الشأن.
و نحو خاف ربـه عمر و زان نوره الشجر و في بيته يؤتى الحكم
و من ذلك أيضا قول الشاعر:
َلعن اإلله و زوجھا َم َعھا

ِھ ْند ال ُھنو ِد َطوي َلة ال َبظر

و مشنوء من يشنؤك و تميمي أنا".1
منه فإبن األثـير قد اتبع في تقديم الخبر على المبتدأ مذھب البصريين ،و إن لم يكن
قد تتبع كل جزئياته ،إال أنه اعتمد على ذوقه الـفني و قوله بأن التقديم و التأخير يأتي من
أجـل حسن و جمال نظم العـبارة.
 (3-3تقـديم الظـرف:
أما في تقـديم و تـأخير الظرف فقد قسمه ضياء الدين إلى قسمين:
األول :في تقديـم الظرف إذا كـان الكالم مقصودا به اإلثبات.
الثاني :إذا أريد بالـكالم النفي ،فيحسن فيه تـقديم الظرف و تأخيره.
يقول في القسم األول" :و ھو تقديـم الظرف في اإلثبـات ،فقولك في الصورة المقدمة:
إن َمصِ ير َھ َذا األ ْمر إلي ،لـم
إن إلي َمصِ ير َھذا األَ ْمر‹ ،و لـو أخرت الظرف ،فقـلتَ :
› َ
يعطى من المعنى مـا أعطاه األول ،و ذلك أن األول دل على أن مـصير األمر له".2

 1ﲤﺎم ﺣﺴﺎن :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط1418 :3ﻫـ 1998 -م  ،ص .237-236
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص.224
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ِ
ِ
ِ ِ ِ
ﺴﺎﺑَـ ُﻬ ْﻢ )] ﴾(26الغاشية-25:
وعلى نحو منه جاء قـوله تعالى﴿ :إ ن إﻟَْﻴـﻨَﺎ إﻳَﺎﺑَـ ُﻬ ْﻢ ) (25ﺛُ ﻢ إ ن َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ ﺣ َ
ِِ ِ
ﺴﻤﺎو ِ
ات َوَﻣﺎ ﻓِﻲ ْاﻷ َْر ِ
ْﺤ ْﻤ ُﺪ َو ُﻫ َﻮ
ض ﻟَﻪُ اﻟ ُْﻤﻠ ُ
ْﻚ َوﻟَﻪُ اﻟ َ
ﺴﺒُ ﺢ ﻟﻠﻪ َﻣﺎ ﻓﻲ اﻟ َ َ 
 [26و كذلك جاء قـوله تعالى﴿ :ﻳُ َ
ٍ ِ
ﻳﺮ ﴾]التغابن. [1:
َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﻞ َﺷ ْﻲء ﻗَﺪ ٌ
فإنه قدم الظرفين ھاھنا في قولـه ›له الملك و له الحمد‹ ليدل بتقـديمھا على
اختصاص الـملك و الحمد با bال بغيره.
ﻚ
أما الثـاني فھو تـأخير الظرف و تقديمه في النفي ،فنحو قـوله تعالى﴿ :اﻟﻢ ) (1ذَﻟِ َ
ْﻜﺘَﺎب َﻻ رﻳﺐ ِﻓ ِﻴﻪ ﻫ ًﺪى ﻟِﻠ ِ
ِ
ﻴﻦ )]﴾(2البقرة [2-1:و قـوله تعالىَ ﴿ :ﻻ ِﻓ َﻴﻬﺎ ﻏَ ْﻮ ٌل َوَﻻ ُﻫ ْﻢ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ
ُ
ُ
ْﻤﺘﻘـ َ
اﻟ ُ َ ْ َ
ﻳـُْﻨـ َﺰﻓُﻮ َن ﴾]الصافات [47فإنه إنـما أخر الظرف في األول ألن القصد في إيالء حرف النفي
الـريب نفي الريب عنه ،و إثبات أنه حق و صدق ،ال بـاطل و كذب ،كما كان المشركون
يدعونه ،و لـو أواله الظرف لقصد أن كتاب آخر فيه الـريب ال فيه ،كما قـصد في قوله ›ال
فيھا غول‹ فتأخير الـظرف يقتضي النفي أصال من غير تفضيل و تقديمه يـقتضي تفضيل
المنفي عنه.
ھذا في مثل قـولنا› :ال عيب في الدار ،و قولنا :ال فيھا عيب ،فاألول نفي العيب عن
الدار فقط و الثاني تـفضيل لھا على غيرھا".1
يـقول سيبويه" :ما كان فيھا أحد خير منك ،و ما كان أحد مثلك فيھا ،و ليس أحد فيھا
خير مـنك ،إذا جعلت فيھا مستـقرا و لم تجعله على قولك :فيھا زيد قائم ،أجريت الصفة
عـلى االسم ،فإن جعلته على قـولك :فيھا زيد قائم]نصبت[ تقول :ما كان فيھا أحد خير منك،
و ما كان أحد خير منك فيھا ،إال أنك إذا أردت اإللغاء فكلما أخرت الذي تلغيه كان أحسن.
و إذا أردت أن يكون مـستقرا تكتفي به فكلما قدمته كان أحسن ألنه إذا كان عـامال في شيء

 1اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ:ج ،2ص.226
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قدمته كلما تقـدم أظن و أحسب ،و إذا ألغيت أخرته كما تؤخرھما ألنھما لـيسا يعمالن
شيئا".1
يـقوم تقديم الظرف ھنا عند ابن األثـير على حكمين حكم النفي و اإلثبات ،فھو يرى
أن اإلثبات ال يقوم إال بـتقديم الظرف و لو أخر الختل المعنى ،أما النفي يقوم على وجھين
إمـا تقديمه أو تأخره بحسب ما في الجملة.

 (4-3تقديـم الحـال:
أما في تقديم الحال فيقول ضيـاء الدين" :كقولك :جاء راكبا زيد ،وبخالف قولك :جاء زيد
راكبـا ،إذ يحتمل أن يكون ضاحكا أو ماشيا أو غير ذلك".2
فـلقد تقدم ھنا الحال على عاملھا و ھي من بين المسائل التي وقـع فيھا اختالف،
يـقول استراباذي )686ھـ( في شرح الكافية البن الحاجب" :وعلم أن الكوفيين منعوا تقديم
الحال مرفوعا أو مجرورا ،إال في صورة واحـدة وھي :إذا كان ذو الحال مرفوعا و الحال
مؤخر عن العامل فيجيزون :جاء راكبا زيد ،وال يجيزون ›راكبا جاء زيد‹ و بـعضھم يجوز
أن تقديم الحال على ذي الحال المنصوب المضمر إذا كان الحال فعـال نحو› :ضربت و قـد
جرد زيدا‹".3
أما الضريـر في كتابه شرح اللمع في النحو فيرى أنه إذا كان الفعل متصرفا فإنه
يجوز تقديـم الحال على العامل أما إذا كان العامل في الحال الـمعنى فإنه ال يجوز تقديمھما:
"و العـامل في الحال على ضربين :فعل و معنى الفعل ،فالفعل جاء زيد ماشيا فيجوز تقديم
 1ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :اﻟﻜﺘﺎب،ج 1ص.56-55
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ، 2ص.226
 3اﺳ ـﱰاﺑﺎذي :ﺷ ــﺮح اﻟﺮﺿ ــﻰ ﻋﻠ ــﻰ ﻛﺎﻓﻴ ــﺔ اﺑ ــﻦ اﳊﺎﺟ ــﺐ ،ﺗ ــﺢ ﻋﺒ ــﺪ اﻟﻌ ــﺎل ﺳ ــﺎﱂ ﻣﻜ ــﺮم ،ﻋ ــﺎﱂ اﻟﻜﺘ ــﺐ  ،اﻟﻘ ــﺎﻫﺮة ،ط1421 :1ﻫ ـ ـ
2000م ،ج ،2ص.66
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ﺸﻌﺎ أَﺑﺼﺎرُﻫﻢ ﻳ ْﺨﺮﺟﻮ َن ِﻣﻦ ْاﻷَﺟ َﺪ ِ
اث
َ ْ
الحال على العامـل ألن الفعل متصرف قـال ? تعالىُ ﴿ :ﺧ ُ ُ َ ْ ُ َ ْ ً 
َﻛﺄَﻧـُ ﻬ ْﻢ َﺟ َﺮا ٌد ُﻣ ْﻨﺘَ ِﺸ ٌﺮ ﴾]القمر [7:فقدم )خشعا( على يـخرجون.
الثاني من العاملين في الحال المعنى تـقول› :ھذا زيد قائما ،و زيد واقفا‹ فالعامل في
الحال )ھا( التي للتنبيه أو ذا التي لإلشـارة.
و ال يجوز تقديـم الحال على العامل إذا كان معنى ألنه ال ينصرف".1
لم يفصل ابن األثـير في ھذا الجزء بل اكتفى بتقديم مثال واحد على غير عادة.
 (5-3التقديم في االستثناء:
يرى ابن األثـير أنه يجوز تقديم المستثنى كمـا يتقدم الحال و المفعول يقول" :أما
االستثناء فجار ھذا المجرى نحو قولكَ › :ما َقام إال َزيد أَحد‹ أو ›ما قام أحد إال زيدا‹" 2فـلقد
أوجب نصب المستثنى لما تقدم ،يـقول سيبويه" :و ذلك قولك› :ما فيھا إال أباك أحد و مالي
إال أباك صديق‹ .و زعم الخليل _رحمه ?_ أنھم إنما حملھم على نـصبھم أن المستثنى
إنما وجھه عندھم أن يكون بـدال و ال يكون مبدال منه".3
و ھذا ما جاء في شرح ابن عقيل)769ھـ( لقول ابن مالك
صبه إِ ْخ َتر إن َو َرد
ابق في ال َنفي َقدْ
َيأْ ِتي و َل ِكن َن ْ
صب َ
و َغير َن ْ
س ِ
إذا تـقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون الكالم موجبا أو غير موجب ،فإن
كان موجبا وجب نصب المستثنى نـحو› :قام إال زيد القوم‹ و إن كان غير موجب فالمختار
نصبه فـتقول› :ما قام إال زيدا القوم‹".4

 1اﻟﻀـ ـﺮﻳﺮ :ﺷ ــﺮح اﻟﻠﻤ ــﻊ ﰲ اﻟﻨﺤ ــﻮ ،ﺗ ــﺢ رﺟ ــﺐ ﻋﺜﻤ ــﺎن ﳏﻤ ــﺪ و رﻣﻀ ــﺎن ﻋﺒ ــﺪ اﻟﺘـ ـﻮاب ،ﻣﻜﺘﺒ ــﺔ اﳋ ــﺎﳒﻲ ﺑﺎﻟﻘ ــﺎﻫﺮة ط 1420ﻫ ـ ـ-
2000م،ص .72-71
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،ج ، 2ص.226
 3ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :اﻟﻜﺘﺎب ،ج ، 2ص.335
 4اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ :ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ،ج ،1ص.362
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جاء في ارتشاف الضرب" :و تـقديم المستثنى أو الكالم ال يجوز عند الجمھور و
أجاز الكسـائي و الزجاج و في النھاية :أجازه الـكوفيون نحو› :إال زيد قام القوم‹ و لو تقدمه
حـرف نفي فالمنع أيضا ،و يقتضي مذھبھما الـجواز نحو :ما إال زيد في الجار أحد ،و
الـمنع نص ابن الضائع ،و الجواز ظاھر كالم شيخنـا أبي الحسن األبذي نحو قوله]الرجز[
و ال َخال ال ِجنُ ِب َھا إنسي
و قـال األخفش :و تقول ليس إال زيدا فيھا أحد لم يجز و في النھاية :مذھب
البصريين أنه ال يجوز تقديـم المستثنى أو الكالم إجراء ألدلته مجرى حرف العطف ،ألن
معنى )إال زيد(و فرعوا على ھذا مسألتين قالوا :يجوز كيف إال زيدا إخوتك ،و أين إال زيدا
القوم و قالـوا :ال يجوز ھل إال زيدا عندي أحد و ال أين إال زيدا جلس القوم ،و عللوا المنع
بأن ھل و أين في ھذا التركيب فضلة فلو حذفنا وقـع المستثنى أوال ،و في مسألـة الجواز
وقع المستثنى بين شطري الجملة
كما يجوز أن يتوسط المستثنى على المستثنى منه ،و المنسوب إليه الـحكم سواء
أكـان مسندا إليه الحكم أم واقعا على المستثنى منه نحو :قام إال زيدا القوم ،و الـقوم إال زيدا
ذاھبون ،و في الدار إال عمرا أصحابك و ھـا ھنا إال زيدا قومك و مقاله واقعا على
الـمستثنى منه ،ضربت إال زيدا القوم ،فأما إذا تقدم على المستثنى منه و على العامل و
توسط بين جزئي الكـالم ،ففي ذلك مذھبا".1
لقد كان التقديم في االستثناء عند ابن األثـير مختصرا كتقديم الحال ،فھو لم يفصل
القول فيھما بل اكتفى بتقديم مثال توضيحي لھما دون إيـراد شواھد كعادته ،ملخصا
الظاھرتين بـقوله" :و الكـالم على ذلك كالكالم على ما سبق".2
أما القـسم الثاني من التقديم و التأخير عند ابن األثـير و الذي يطلق عليه "المعاظلة
المعنوية" يقول فيه" :أما القسم الثاني فھو أن تقدم ما أولى به التأخير ألن الـمعنى يختل

 1أﺑــﻮ اﳊﻴــﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴــﻲ :ارﺗﺸــﺎف اﻟﻀــﺮب ﻣــﻦ ﻟﺴــﺎن اﻟﻌــﺮب ،ﺗــﺢ رﺟــﺐ ﻋﺜﻤــﺎن ﳏﻤــﺪ و رﻣﻀــﺎن ﻋﺒــﺪ اﻟﺘ ـﻮاب ،ﻣﻜﺘﺒــﺔ اﳋــﺎﳒﻲ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط 1418:ﻫـ1998 -م ،ج ،3ص.1518-1517
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص.226
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بذلك و يضطرب ،و ھذا ھو )المعاظلة المعنوية(  ....و ھو كتقديم الصفة أو ما يتعلق بھا
على الموصوف ،و تـقديم الصلة على الموصول.
فمن ھذا القسـم قول بعضھم:
َف َقدْ و ال َّ
ش ُك َب َّينَ لي َع َناء

ِبو ْ
ص َر ُد َيصِ يح
شكِ ف َِراقِھ ُم ُ

فإنه قدم قـوله › ِبو ْشكِ ف َِراقھم‹ و ھو معمول ›يصيح‹ صفة لصرد على ›صرد‹
وذلك قبيح.
أال تـرى أنه ال يجوز أن يقال :ھذا من موضع كـذا رجل ورد اليوم ،و إنما يجوز
وقوع المعمول بحيث يجوز وقوع العامل؟ فكما ال يجـوز تقديم الصفة على موصوفھا
فكذلك ال يجوز تقديم ما اتصل بھا على مـوصوفھا.
ومن ھذا النحو قول اآلخـر:
ص َب َح ْت َب ْع َد َخ ّط َب ْھ َج ِت َھا
َفأ َ ْ

سو َم َھا َق َل ًما
َكأَنَّ َق ْف ًرا ُر ُ

فإنه قـدم خبر كأنَّ عليھا ،وھو قوله "خط".
ھذا و أمثاله مما ال يجوز القياس عليه ،و األصـل في ھذا البيت :فأصبحت بعد
بھجتھا قفـرا ،كأن قلما خط رسومھا ،إال أنه على تلك الحـالة األولى في الشعر مختـل
مضطرب.
المعاضلة في ھذا البـاب تتفاوت درجات في القبح ،و ھذا البيت المشار إليه من
أقبحھا ،ألن معـانيه قد تداخلت ،و ركب بعضھا بعضا.
ومما يجري ھذا المجرى قـول الفرزدق:1
سانُ التي َكانَ َخالِ ُد
س ْت ُخرا َ
و َل ْي َ

س ْي َفا أَمِي ُرھَا
س ُد ْإذ َكانَ َ
بھا أَ َ

وكأنه قـال :و ليست خراسان بالبلد التي كان خالد بھا سيفا إذ كان أسد أميرھا .وعلى ھذا
التقدير ففي "كان" الثانية ضمير الشأن و الحديث ،و الجملة بعدھا خبر عنھا ،و قدم بعض
ما "إذ" مضاف إليه ،و ھو "أسد" عليھا و في تقديـم المضاف إليه أو شيء منه على
المضاف من القبح ماال خفاء به.
 1دﻳﻮان اﻟﻔﺮزدق :دار ﺻﺎدر ﺑﲑوت ،ص .313
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و أيضا فإن أسدا أحد جزأي الجملة المفسرة للضمير ،و الضمير ال يكون تفسيره إال
من بعده ،و لو تقدم تفسيره قبله لما احتاج إلى تفسير ،فالـمعلوم أن من شروط ضمير الشأن
أن يتقـدم و تكون الجملة االسمية أو الفعلية التي تأتي بعده مفسرة له ،بخـالف ما ھو معلوم
لما ھو األصـل في الضمير ،فجيء الجملة المفسرة قبل ضمير الشـأن مما ال يجوز ألن بھذا
يكون وجود ضمير الشـأن كعدمه فاألصل في ضمير الشـأن أن يرد مبھما تفسـره الجملة
التي بعده".1
إضـافة إلى أن األصل في العربية أن يسبق المضاف المضاف إليه ،غير أن الشعراء
قد عكسوا ھذه الرتبة مما أدى إلى حدوث اللبس و االستغالق المعنى فالمضـاف و المضاف
إليه من الـرتب المحفوظة إضافة إلى رتبة الصفة على موصوفھا و الصلة من الموصول
"ويظھر ذلك من خالل انتقال الـجملة من معناھا األصلي إلى معنى آخر ،لم يقصد المتكلم
اثر العدول في ھذه الرتبة فمن الواضح أن قـولك› :جاء زيد يركب الحصان الذي يزھو به‹
ھو غير قـولك› :جاء زيد الذي يركب الحصان يزھو به‹ ألنه في األول وصفت الحصان و
في الثـاني وصفت زيدا ،فالصـلة ال يمكن أن تتقدم على االسم الموصـول بأي حال من
األحـوال".2
و عليه نجد ابن األثـير ال يجوز تقديم المضاف إليه على المضاف و ال الصفة على
موصوفھا و الصلة على الموصول في اللغـة العربية ،مستشھدا بمجموعة من األبيات
الشعرية التي يرى فيھا قبحا في االستخدام ،معانيھا متداخلة و متكلفة.
ويقول في األخير" :و إال فإذا ترك مؤلف الـكالم نفسه تجري على سجيتھا و طبعھا
في االسترسال لم يعرض له شيء من ھذا التعقيد ،أال ترى أن المقصود من الكالم معدوم
في ھذا الضرب المشار إليه ،إذ المقصود من الكـالم ھو اإليضاح و اإلبانة و إفھام المعنى،

 1ﻳﻨﻈﺮ :اﺑﻦ اﻷﺛﲑ:اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،ج ،2ص .229 ،228 ،227
 2ﲤﺎم ﺣﺴﺎن :اﻟﺒﻴﺎن ﰲ رواﺋﻊ اﻟﻘﺮآن ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط1420 :2ﻫـ 2000 -م ،ص.92
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فإذا ذھب الـوصف المقصود من الكالم ذھب المراد به،و ال فرق عند ذلك بينه و بين غيره
من اللغات كالفارسية و الرومية و غيرھم".1
لقد التزم ابن األثيـر في دراسته للتقديم و التأخير بالتقسيم النحوي بجانب الذوق األدبي
الذي امتاز به في دراسته الـبالغية ،فھو يرى أن التقديم و التأخير يكون من أجل حسن نظم
الكـالم و جمال العبارة مع الوضوح و اإلبانة.
ففي معالجته النحوية غلبت عليه النزعة التعليمية في الطريقة التي اتبعھا في بسط
آرائه إذ كان يمثل للحـالة المدروسة بمثال بسيط يجعله نموذجا ،ثم يستعرض ما يمـاثله من
تراكيب بليغة ،استمد أغلبھا من القرآن الكريم .فقد قسم التقديم و التـأخير إلى ضربين:
 ضرب يختص بداللة األلفـاظ على المعاني و لو أخر المقدم أو قدم المؤخر لتغيرالمعنى.
 ضرب يختص بدرجة التقدم في الـذكر الختصاصه لنا يوجب ذلك ،ولو أخر لماتغير المعنى.
إال أنه لم يكن يخوض و يـدقق في جزئيات ما يعرضه بل كان يتطرق إليھا من جانبھا
البسيط ،كتقديم الحال و االستثناء ،...معتمدا في ذلك حسه الفني و ذوقه األدبي في جمال
العبـارة ،و يؤكد على دور و أھمية السياق في تحديد الموقف اللغوي.
رغم بعض األخطـاء التي وقع فيھا ابن األثيـر إال أننا نلمس ذلك الجانب في محاولة
الوصـول بالقارئ إلى الذوق الفني الذي يتجلى من خالل التقديم و التأخير و كيفية حسن
نظمه انطالقا من مفـردات بسيطة.

ﺜﺎﻝﺜﺎ :ﺤـروف اﻝﻌطف و اﻝﺠـر:
 -1الحــرف:
لغـة:
 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ:اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص.230 ،229

61

اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ اﻟﻨﺤـﻮﻳﺔ ﻋﻨـﺪ اﺑﻦ اﻷﺛﻴـﺮ

إن" ›ح ر ف ‹ أينما وقعت في الـكالم يراد بھا حد الشيء و حدته من ذلك حرف
الشيء إنما ھو حده و ناحيته ،و ذلك مثل قولك :كتب بحرف القـلم ،و قعد على حرف
السفينة".1
و ھو "من كل شيء طـرفه و شفيره و حده ،و من الجبل أعـاله المحدد"

2

وقد خرج الـحرف من الحقيقة إلى المجاز في مثل "ھو على حرف من أمـره أي على
طرف".3
كما استعمل "]الحرف[ للـناقة الھزيلة تقول :ناقة حرف ،و منھم من رأى الناقة
الحرف ،التي انتـقلت من ھزال إلى سمن ،و يؤول قـولھم ھذا بانحراف من حال إلى
حال".4
اصطـالحـا:
فقد عرفه سيبويه بـقوله" :الكلم اسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس باسم و ال فعل".5
أما الزمخشري )538ھـ( فيقـول" :ھو ما دل على معنى في غيره"

6

وكما تنتقل كلمات اللغة األخـرى ،انتقلت كلمة الحرف من معناھا اللغوي إلى المعنى
االصطالحي "،فأصبح ھذا المعنى يتبـادر إلى الذھن قبل المعنى اللغـوي .إال أن المناسبة
تبقى قـائمة بين االثنين ،و العالقة بينھما كبيرة مما يعسر انفصالھـما في الداللة .و في ذلك

 1اﺑﻦ ﺟﲏ :ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب ،ﺗﺢ ﳏﻤﺪ ﺣﺴـﻦ ﳏﻤـﺪ إﲰﺎﻋﻴـﻞ وأﲪـﺪ رﺷـﻴﺪ ﺷـﺤﺎت ﻋـﺎﻣﺮ ،ﻣﻨﺸـﻮرات ﳏﻤـﺪ ﻋﻠـﻲ ﺑﻴﻀـﻮن ،دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1421 :1ﻫـ 2000-م ،ج 1ص.15
 2اﻟﻔﲑوز أﺑﺎدي :ﻗﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ،ﻣﺎدة )ح ر ف(،ج ،3ص.127
 3اﻟﺰﳎﺸﺮي :أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ص .81
 4اﺑﻦ ﺟﲏ :ﺳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋﺮاب،ج ، 1ص.17
 5ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :اﻟﻜﺘﺎب،ج ،1ص .12
 6اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ :ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ،دط،دت ،ج، 8ص .2
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قال أحد المعاصرين "لو سمعت كلمة "حرف" فسيتبادر إلى ذھنك معناه االصطالحي قبل
معانيه اللغوية".1
ومن أحسنھا قـول بعضھم" :الحرف كـلمة يدل على معنى في غيرھا فقط ،فقول
›كلمة‹ جنس يشمل االسم و الفعل و الحرف ،و عُلم من تصدير الح ّد به أن ما ليس بكلمـة
فليس بحرف :كھمزتي النقل و الوصل و ياء التصغير ،فھذه من حروف الھجاء ال من
حروف الـمعاني".2
فنخص في حديثنا عن الحروف على نوعين ھما حـروف العطف و حروف الجر ،من
خالل ما جاء في المثل السائر إلبن األثيـر مبينين وجھة نظره.

 - 2حـروف الـعطف:
نجد مادة )عطف( في المعاجم العربية متصلة لغويـا بالميل و االنحراف" ،فتقول
عطف يعطف عطفا ،بمعنى االنصـراف و رجل عطـُوف ،و عطاف إذا كان يحمي

المنھزمين و عطف عليه يعطف عطف بـمعنى يرجع عليه بما يكره أو بما يريد".3
وھكذا نجد أن "مادة )عطف( تدل على الميل إلى الشيء أو االنصـراف عنه و ذلك
بحسب الـحرف الذي تتعدى به على المعطوف عليه بدال من تقدمه إلى األمام و تعلقه
بمتعلقات أخرى ،يـؤدي بالحركة الذھنية لدى المتكلم و المخاطب إلى العودة إلى الحكم
األول كما نفعل في مثل قـولنا› :خرج محمد و علي‹" .4و "المعلوم أن فائدة العطف في
المفرد أن يشرك الثاني فـي إعـراب األول وأنه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم

 1ﻋــﻮض ﲪ ــﺪ اﻟﻘ ــﻮزي :اﳌﺼــﻄﻠﺢ اﻟﻨﺤ ــﻮي وﻧﺸ ــﺄﺗﻪ ﺣ ــﱴ اﻟﻘــﺮن 3ﻫ ــ ،دﻳ ـﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋــﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴ ــﺔ ،اﳉﺰاﺋ ــﺮ ،ط1401 :1ﻫ ـ ـ ـ
1981م ،ص .22
 2اﳌ ـﺮادي :اﳉــﲎ اﻟــﺪاﱐ ﰲ ﺣــﺮوف اﳌﻌــﺎﱐ ،ﺗــﺢ ﳏﻤــﺪ ﻧــﺪﱘ ﻓﺎﺿــﻞ و ﻓﺨــﺮ اﻟــﺪﻳﻦ ﻗﺒــﺎوة ،دار اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ،ﺑــﲑوت ﻟﺒﻨــﺎن ،ط1
1413ﻫـ ـ 1992م  ،ص .20
 3اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻳﻮﺳﻒ اﳋﻴﺎط ،دار ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺑﲑوت ،ﻣﺎدة)ﻋﻄﻒ(،ج ،2ص.812 ،811
 4ﻋﻔﺖ اﻟﺸﺮﻗﺎوي  :ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌﻄﻒ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ دراﺳﺔ أﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﲑوت ،ط ، 1981 :ص .50
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ذلك اإلعراب نحو أن المعطـوف على المرفوع بأنه فاعل مثله ،و المعطوف على
المنصوب بأنه مفعول به أو في أوله شريك في ذلك".1
اقتصر ابن األثـير ھنا على ثالثة حروف من حروف العطف و ھي"الواو" و"ثم" و
الفاء" ،يقول عن"الواو" حرف عطف يأتي للجمع ،و "ثم" توجب الترتيب مع الـتراخي،
و"الـفاء" كذلك توجب الترتيب بدون مھلة.
يقـول في "›الواو‹ بعد أن جاء بمثال من القرآن الـكريم في قوله تعالىَ ﴿ :واﻟِ ﺬي ُﻫ َﻮ
ِ
ِ
ﺤﻴِﻴ ِﻦ )]﴾(81الشعراء-80-79:
ﻳُﻄ ِْﻌ ُﻤﻨِﻲ َوﻳَ ْﺴ ِﻘﻴ ِﻦ )َ (79وإِذَا َﻣ ِﺮ ْ
ﺿ ُ
ﺖ ﻓَـ ُﻬ َﻮ ﻳَ ْﺸﻔﻴ ِﻦ )َ (80واﻟﺬي ﻳُ ِﻤﻴﺘُﻨِﻲ ﺛُ ﻢ ﻳُ ْ
 [81فاألول عطفه بالواو التي ھي للجمع ،و تقديم اإلطعـام على اإلسقاء ،و اإلسقاء على
اإلطعام جـائز ،لوال مراعاة حسن النظـم.
أما ›الفاء‹ فلقـد عطف في اآلية الثانية بالفاء ألن الشفاء يعقب المرض بال زمان خال
من أحدھما.
و›ثم‹ عطفنا بھا في اآلية الثالثة ألن اإلحياء يـكون بعد الموت بزمان ،لھذا جيء في
عطفه بثم التي ھي للتـراخي
و لو قـال قائل في موضع ھذه اآلية :الذي يطعمني و يسقين ،و يمرضُني و ي ْشفين ،و
يُميتني و يُحيين ،لكـان للكالم معنى تام ،إال أنه ال يكون كمعنـى اآلية ،إذ كل شيء منھـا قد
عطف بما يناسبه ،و يقع موقع السداد منه.
كما يورد ابن األثـير مجموعة من اآليات يبين بھا قوله نذكر منھا قوله تعالى﴿ :ﻗُﺘِ َﻞ
ِ
ي َﺷﻲ ٍء َﺧﻠَ َﻘﻪُ )ِ (18ﻣ ْﻦ ﻧُﻄْ َﻔ ٍﺔ َﺧﻠَ َﻘﻪُ ﻓَـ َﻘ ﺪرﻩُ ) (19ﺛُ ﻢ اﻟ ِ 
ِْ
ﺴ َﺮﻩُ ) (20ﺛُ ﻢ
ﻴﻞ ﻳَ 
َ
اﻹﻧْ َ
ﺴﺒ َ
ﺴﺎ ُن َﻣﺎ أَ ْﻛ َﻔ َﺮﻩُ ) (17ﻣ ْﻦ أَ ْ 
ِ
ﺸ َﺮﻩُ )]﴾(22عبس[22-21-20-19-18-17:
ﺎء أَﻧْ َ
أ ََﻣﺎﺗَﻪُ ﻓَﺄَﻗْـﺒَـ َﺮﻩُ ) (21ﺛُ ﻢ إذَا َﺷ َ
أال ترى أنه لما قـال› :من نطفة خلقه‹ كيف قال ›فقدره‹ ،و لم يقل ثم قدره ،ألن
التقدير لما كان تابعا للخلقة و مالزما لھا عطفه عليھا بالفاء ؟ و ذلك بخالف قـوله ›ثم
 1اﳉﺮﺟﺎﱐ :دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ص.171
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السبيل يسره‹ ألن بين خلقته و تـقديره في بطن أمه وبين إخراجه منه و تسھيل سبيله مھلة
وزمانا ،فـلذلك عطفه بثم.
و مما جاء من ذلك أيضا قـوله تعالى في قصة مريم و عيسى عليھا السالم﴿ :ﻓَ َﺤ َﻤﻠَْﺘﻪُ
ﻓَﺎﻧْـﺘَﺒ َﺬ ْ ِ
ِ
ﺖ ﻳَﺎ ﻟَْﻴﺘَﻨِﻲ ِﻣ 
ﺖ ﻧَ ْﺴﻴًﺎ
ﺎض إِﻟَﻰ ِﺟ ْﺬ ِع اﻟﻨْ ﺨﻠَ ِﺔ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖ ﻗَـ ْﺒ َﻞ َﻫ َﺬا َوُﻛ ْﻨ ُ
ﺎء َﻫﺎ اﻟ َْﻤ َﺨ ُ
َ
ت ﺑِﻪ َﻣ َﻜﺎﻧًﺎ ﻗَﺼﻴﺎ ) (22ﻓَﺄ َ
َﺟ َ
َﻣ ْﻨ ِﺴﻴﺎ )]﴾(23مريم ،[23-22:في ھذه اآلية دليل على أن حملھا به و وضعھا إياه كانا
متقاربين ،ألنه عطف الحمل و اإلنتباذ إلى المكـان الذي مضت إليه ،و المخاض الذي ھو
الطلق بالفاء ،و ھي للـفور ،و لو كانت كغيرھا من النساء لعطف بثم التي ھي للتراخي و
الـمھلة".1
و منه فإن حروف العطف عند ابن األثـير ھي حروف تجمع بين الشيئين أو أشياء
لتوضيح المعاني ،كما تختلف ھذه الحروف من حيث معانيھا بين مطلق الجمع في الواو أو
الترتيب مع التعقيب في الفاء أو الترتيب مع التراخي في "ثم" ،فھي تدخـل على األلفـاظ
المفردة أو المركبة ،إال أن استعمال ھذه الحروف يتوقف على معنى الجملة أو المعطوفين و
لقد بين ذلك ابن األثيـر في كالمه.
يقـول المبرد)286ھـ( في ھذا" :الواو ومعناھا :إشراك الثاني فيما دخل فيه األول و
ليس فيھا دليل على أيھما كان أوال نحو قولك :جاءني زيد و عمر ،و مررت بالـكوفة و
البصرة ،فجائز أن تكون البصرة أوال .كما قال عز وجل﴿ :و ِ
ِِ
ِ
ﻴﻦ﴾]أل
َ ْ
اﺳ ُﺠﺪي َو ْارَﻛﻌﻲ َﻣ َﻊ اﻟ ﺮاﻛﻌ َ
عمران [43:و السجود بعد الـركوع.
و منھا )الفاء( و ھي توجب أن الثـاني بعد األول ،و أن األول بينھما قريب ،نحو
قولك :رأيت زيدا فعمرا ،ودخلت مكة فالمدينة.

 1ﻳﻨﻈﺮ :اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص.237- 236
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و )ثم( مثل الفاء إال أنھا أشد تراخيـا تقول :ضربت زيدا ثم عمرا ،وأتيت البيت ثم
المسجد".1
كما يقـول الزمخشري" :الواو من غير أن يكون المبدوء به داخال في الحكم قبل
اآلخر ،و ال أن يجتمعان في وقت واحد بل األمـران جائزان ،وجاز عكسھما نحو قولك:
›جاءني زيد اليوم وعمر وأمس‹ و ›اختصم بكر وخالد‹ و ›سيان قعودك وقيامك‹ وقوله
ِ ِ 
ِِ
ﻴﻦ ﴾]البقرة[58:
تعالىَ ﴿ :وا ْد ُﺧﻠُﻮا اﻟْﺒَ َ
ﺎب ُﺳ ﺠ ًﺪا َوﻗُﻮﻟُﻮا ﺣﻄﺔٌ ﻧَـﻐْﻔ ْﺮ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﺧﻄَﺎﻳَﺎ ُﻛ ْﻢ َو َﺳﻨَ ِﺰﻳ ُﺪ اﻟ ُْﻤ ْﺤﺴﻨ َ
و )الفاء( و )ثم( و)حتى( تقتضي الترتيب ،إال أن الفاء توجب وجود الثاني بعد األول
بغير مھلة و)ثم( توجبه بمھلة".2

إن الربط بين أجزاء الكـالم و عقد الصلة بين أجزائه من أجل الوصول إلى المعنى
المطلوب يعد من أھم ما في نظم الكـالم ،ألنه ترتيب لألفكار و نظم ألجزائه في انسجام،
يحتاج إلى قدرة بارعة في استخدام مثـل ھذه الحروف.
فھذه األدوات الثالث "أدوات تشريـك تشرك ما قبلھا و ما بعدھا في حكم واحد ،فإذا
قلت :جاء زيد و عمر ،فقد جعلت الواو الفعل شركة بين زيد و عمر .فكـل منھما مسند إليه،
و كـل منھما فاعل ،وارتفاع الثاني لـيس ألنه تابع للمسند إليه بل ألنه مسند إليه حقيقة.
و الفـاء و ثم كالواو في النص على التشريك ،إال أن للفاء و ثم فضل داللة ،أعني
التعقيب ،فإذا قلت :جاء زيد فعمرو كـان معناه :أن عمرا اشترك مع )زيد( في المجيء ،و
كان كل منھما جائيا ،و لكن مجيء عمـرو كان يعقب مجيء زيد مباشرة ،و إذا قلت :سافر
زيد ثم عمرو كان معناه أن عمرا اشتـرك مع )زيد( في السفر ،و كان كل منھما مسافرا ،إال
أن سفره كان يعقب سفر زيد و لكـن بعد مھلة.
أما الواو فال داللـة لھا على مثل ھذا التعقيب فھي تدل على الشركة المطلقة ،غير
مالحظ في داللتھا التشريـك ما لوحظ في الفاء و ثم".1
 1اﳌﱪد :اﳌﻘﺘﻀﺐ،ﺗﺢ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳋﺎﻟﻖ ﻋﻀﻴﻤﺔ ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ ،ج ،1ص.12
 2اﻟﺰﳐﺸـﺮي :اﳌﻔﺼــﻞ ﰲ ﺻـﻨﻌﺔ اﻹﻋـﺮاب ،ت إﻣﻴــﻞ ﺑـﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘــﻮب ،ﻣﻨﺸـﻮرات دار ﺑﻴﻀــﻮن ،دار اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ،ﺑــﲑوت ﻟﺒﻨــﺎن ،ط:
1420ﻫـ 1999 -م ،ص .390
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يـقول عبد القاھر الجرجاني" :و اعلم أنه إنما يعرض األشكال في الواو دون غيرھا
من حروف العطف ،و ذلك ألن تلك تفيد مع اإلشـراك معاني مثل ،أن الفاء توجب الترتيب
من غير تراخ و"ثم" توجبه مع تراخي و"أو" تردد الفعل بين شيئين و تجعله ألحدھما ال
بعينه ثم يقول " و ليس الواو معنى سـوى اإلشراك في الحكم الذي يقتضيه اإلعـراب الذي
اتبعت فيه الثاني و األول".2
إال أن ابن األثـير قد وقع في لبس في فھم معنى الفاء و ثم ،فھو يرى أن حمل مريم
عليھا السالم ،و كذلك وضعھا ربما كـان في يوم واحد أو بعض يوم ،لقوله تعالى﴿ :ﻓَ َﺤ َﻤﻠَْﺘﻪُ
ﻓَﺎﻧْـﺘَﺒ َﺬ ْ ِ
ِ
ﺖ ﻳَﺎ ﻟَْﻴﺘَﻨِﻲ ِﻣ 
ﺖ ﻧَ ْﺴﻴًﺎ
ﺎض إِﻟَﻰ ِﺟ ْﺬ ِع اﻟﻨْ ﺨﻠَ ِﺔ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖ ﻗَـ ْﺒ َﻞ َﻫ َﺬا َوُﻛ ْﻨ ُ
ﺎء َﻫﺎ اﻟ َْﻤ َﺨ ُ
َ
ت ﺑِﻪ َﻣ َﻜﺎﻧًﺎ ﻗَﺼﻴﺎ ) (22ﻓَﺄ َ
َﺟ َ
َﻣ ْﻨ ِﺴﻴﺎ )]﴾(23مريم [23-22:فعطف بالفاء و ھي للفور و لو كـانت كغيرھا من النساء لعطف
بثم التي ھي للتـراخي و المھلة".3
و القـطع بأن الفاء تفيد الفور ،و ثم تفيد التراخي والمھلة أمـر فيه نظر" ،ذلك ألن
ھناك مواضع تستعمل فيھا الفاء و قد تـأخر المعطوف عن المعطوف عليه متصال به ،و
ھناك مواضع أخرى قد تأتي فيھا للتعقيب ،و ھو في كـل شيء بحسبه ،أال ترى أنه
يقال)تزوج فالن فولد له( إذا لم يكن بينھا إال مدة الحمـل ،و إن كانت متطاولة و ›دخلت
البصرة فبغداد‹إذا لم تقم في البصرة و ال بين البلدين و منه جاز أن تقع الفاء بمعـنى)ثم(
ﻀﻐَﺔً ﻓَ َﺨﻠَ ْﻘﻨﺎ اﻟْﻤ ْ ِ
ِ
ﺎم
ومنه اآلية الكريمة ﴿ﺛُ ﻢ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ اﻟﻨﻄْ َﻔﺔَ َﻋﻠَ َﻘﺔً ﻓَ َﺨﻠَ ْﻘﻨَﺎ اﻟ َْﻌﻠَ َﻘﺔَ ُﻣ ْ
ﺴ ْﻮﻧَﺎ اﻟْﻌﻈَ َ
َ ُ
ﻀﻐَﺔَ ﻋﻈَ ًﺎﻣﺎ ﻓَ َﻜ َ

 1ﻣﻬﺪي اﳌﺨﺰوﻣﻲ :ﰲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ ﻗﻮاﻋﺪ و ﺗﻄﺒﻴﻖ ،دار اﻟﺮاﺋـﺪ اﻟﻌـﺮﰊ ،ﺑـﲑوت ﻟﺒﻨـﺎن ،ط1406 :2ﻫ ـ1986 -م ،ص -191
.192
 2اﳉﺮﺟﺎﱐ :دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ص.172
 3اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص.237
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ِِ
ﻴﻦ ﴾]المؤمنون [14:فالفـاءات في )فخلقنا العلقة
ﻟَ ْﺤ ًﻤﺎ ﺛُ ﻢ أَﻧْ َ
ﺸﺄْﻧَﺎﻩُ َﺧ ْﻠ ًﻘﺎ آ َ
َﺧ َﺮ ﻓَـﺘَﺒَ َﺎر َك اﻟﻠﻪُ أ ْ
ﺴ ُﻦ اﻟْ َﺨﺎﻟﻘ َ
َﺣ َ
مضغة( و في )فخلقنا المضغة عظاما( و في )فكسونا( بمعنى ثم ،لتراخي معطوفات".1
كما أن ھناك دليل آخر على عدم القطع بأن الفاء للفور و ثم للمھلة و التـراخي ـ ما
ﺎس إِ ْن ُﻛ ْﻨﺘُ ْﻢ ﻓِﻲ َرﻳْ ٍ
ﺐ ِﻣ َﻦ
ذكره ابن األثير نفسه في العطف بثم في اآليات الكريمة ﴿ﻳَﺎ أَﻳـ َﻬﺎ اﻟﻨ ُ
اﻟْﺒـ ْﻌ ِ
ﺚ ﻓَِﺈﻧﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺗُـﺮ ٍ
ﻀﻐَ ٍﺔ ُﻣ َﺨﻠَ ﻘ ٍﺔ﴾]الحج [5:و كذلك العطف
اب ﺛُ ﻢ ِﻣ ْﻦ ﻧُﻄْ َﻔ ٍﺔ ﺛُ ﻢ ِﻣ ْﻦ َﻋﻠَ َﻘ ٍﺔ ﺛُ ﻢ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ْ
َ
َ
بالفاء في اآليات الكريمةَ ﴿ :وﻟََﻘ ْﺪ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ِْ
ﺴﺎ َن ِﻣ ْﻦ ُﺳ َﻼﻟَ ٍﺔ ِﻣ ْﻦ ِﻃﻴ ٍﻦ ) (12ﺛُ ﻢ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎﻩُ ﻧُﻄْ َﻔ ًﺔ ﻓِﻲ ﻗَـ َﺮا ٍر
اﻹﻧْ َ
ﻀﻐَ ًﺔ ﻓَ َﺨﻠَ ْﻘﻨﺎ اﻟْﻤ ْ ِ
ِ
ﺎم ﻟَ ْﺤ ًﻤﺎ ﺛُ ﻢ
َﻣ ِﻜﻴ ٍﻦ ) (13ﺛُ ﻢ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ اﻟﻨﻄْ َﻔﺔَ َﻋﻠَ َﻘ ًﺔ ﻓَ َﺨﻠَ ْﻘﻨَﺎ اﻟ َْﻌﻠَ َﻘ َﺔ ُﻣ ْ
ﺴ ْﻮﻧَﺎ اﻟْﻌﻈَ َ
َ ُ
ﻀﻐَ َﺔ ﻋﻈَ ًﺎﻣﺎ ﻓَ َﻜ َ
ِِ
ﻴﻦ )]﴾(14المؤمنون [14-13 -12 :و المعـنى واحد فقد
أَﻧْ َ
ﺸﺄْﻧَﺎﻩُ َﺧ ْﻠ ًﻘﺎ آ َ
َﺧ َﺮ ﻓَـﺘَﺒَ َﺎر َك اﻟﻠﻪُ أ ْ
َﺣ َﺴ ُﻦ اﻟْ َﺨﺎﻟﻘ َ
سئل ابن األثـير "فإن قيل :إنه عطف المضغة على العلقة في ھذه اآلية بالفاء و في األخرى
بثم؟ فالجواب عن ذلك 2"...ثم ال يذكر الجواب في أصـول الكتاب .
االلتباس بين الـفاء و الواو:
رأى ضياء الدين أن ھناك مـوضعا تلتبس فيه الفاء و الواو في قوله" :و ذلك أن فعل
المطاوعة ال يعطف عليه إال بالفاء دون الواو ،وقد يجيء من األفعال ما يلتبس بفـعل
المطاوعة ،ويعطي ظاھره أنه كذلك إال أن معناه يكـون مخالفا لمعنى فعل المطاوعة،
فيعطف حينئذ بالواو ،ال بالفاء ،كقوله تعـالىَ ﴿ :وَﻻ ﺗُ ِﻄ ْﻊ َﻣ ْﻦ أَ ْﻏ َﻔﻠ ْﺘـﻨَﺎ ﻗَـﻠْﺒَﻪُ َﻋ ْﻦ ِذ ْﻛ ِﺮﻧَﺎ َواﺗـﺒَ َﻊ َﻫ َﻮاﻩُ َوَﻛﺎ َن
أ َْﻣ ُﺮﻩُ ﻓُـ ُﺮﻃًﺎ﴾]الكھف[28:

فـقوله ›أغفلنا قلبه‹ ھاھنا بمعنى صادفناه غـافال ،و ليس منقوال عن "غفل" حتى يكون
معناه صددناه ،ألنه لو كان كذلك لكان معطوفا عليه بالفاء ،و قـيل :فاتبع ھواه ،و ذلك أنه
 1ﻳﻨﻈﺮ :اﺑﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري ،ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ ،ﺗﺢ ﳏﻤﺪ ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن،
ط1424 :ﻫـ2003-م،ج ،1ص.215-214
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ  :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج، 2ص.239
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يكون مطاوعا ،و فـعل المطاوعة ال يعطف إال بالفاء ،كقولك :أعطيته فأخذ ،و دعوته
فـأجاب ،وال تقول :أعطيته و أخذ ،وال دعوته و أجاب ،كما ال يقـال :كسرته و انكسر،
وكذلك لو كان معنى "أغفلنا" في اآلية صددنا و منعنا لكان معطوفـا عليه بالفاء ،و كان
يقال :وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكـرنا فاتبع ھواه ،فلما لم يكن كذلك ،و كان العطف عليه
بالواو ،فطريقه أنه لما قـال› :أغفلنا قلبه عن ذكرنا ،واتبع ھواه‹ أن يكون معناه وجدناه
غافال ،فقد غفل ال محالـة ،فكأنه قـال :وال تطع من غفل قلبه عن ذكـرنا و اتبع ھواه ،أي:
ال تطع من فعل كذا وكذا ،يعدد أفعاله التي توجب ترك طاعته ،فاعـرف ذلك".1
فاألصـل في "فعل المطاوعة أن يعطف عليه بالفاء تقول› :دعوته فأجاب ،وأعطيته
فأخذ‹ ،و ال تقولھا بالواو ،ألن المراد إفادة السببية ،و ھو ال يكـون في الغالب إال بالفاء
كقـوله تـعالىَ ﴿:ﻣ ْﻦ ﻳَـ ْﻬ ِﺪ اﻟﻠﻪُ ﻓَـ ُﻬ َﻮ اﻟ ُْﻤ ْﻬﺘَ ِﺪي﴾]األعراف.2"[178:
إن كالم ابن األثـير عن حروف العطف ال يحمل أي جديد ألن ما جاء به ورد في
كتب السـابقين البالغيون منھم و النحـويون كما رأينا  ،فھو ينفي عن النحويين معالجتھم
لحروف العطف من جانبھا المعنوي واقتصارھم على ظـاھرة االشتراك اإلعرابي حين
يـقول" :و لست أعني بإيراده ھاھنا ما ذكره النحويون من أن الحروف العاطفة تتبع
]المعطوف[ المعطوف عليه في اإلعـراب ،بل األمر وراء ذلك و إن كان المرجع فيه الى
األصـل النحوي".3
برغم من أن في ھذا الكـالم إجحافا في حق النحويين إال أنه يحمل في طياته تفسيرا
لقوله ھذا ،فرغم قوله بأن النحاة اقتصروا على الحكـم على المعطوف و كونه تابعا
للمعطوف عليه في اإلعـراب ،وقلما تناولوا معاني العطف المتعددة ،إال أنه يعود و يقر بأن
أصـل ھذه الدراسة و ھذا القول ال يخرج عن نطـاق النحو.

 1اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ:ص.240-239
 2اﻟﺰرﻛﺸﻲ :اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ﺗﺢ ﳏﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ط1400 :3ﻫـ ـ 1980م ،ج ،4ص.141
 3اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص.235
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 -3حـروف الـجر:
حروف الجر" :ما وضـع لإلضفاء بفعل أو شبھه أو معناه إلى ما يليه ،وھي :من ،و
إلى ،حتى وفي والباء والالم ،رب وواوھا ،واو القسم ،وتاؤه وعن ،على ،والكاف ،ومذ،
ومنذ ،حاشا ،وعدا ،وخال.
و تسمية بعضھم حـروف اإلضافة ،لھذا المعنى ،أن تضيف األفعال إلى األسماء أي
توصلھا إليھا ،و من ھذا سميت حروف الـجر ،ألنھا تجر معناھا إليھا ،و األظھر أنه قيل
لھا حروف الجر ألنھا تعمل إعراب الجر ،كما سميت بعض الحروف حروف الـجزم و
بعضھـا حروف النصب".1
الحـروف متى كانت مختصة" ،وجب أن تكون عاملة و إنما وجب أن تعمل الجر ألن
إعراب األسماء رفع و نصب و جر ،فـلما سبق االبتداء إلى الرفع في المبتدأ ،و الفعل إلى
الرفع أيضا في الفاعل ،و إلى النصب في المفعول ،لم يبق إال الـجر ،فلھذا وجب أن تعمل
الجر ،و أجود من ھذا أن تقـول إنما عملت الجر ألنھا تقع وسط بين االسم و الفعل ،و الجر
وقع وسطا بين الرفع و النصب ،فـأعطي األوسط األوسط".2
يقول عنھا ابن األثيـر" :و أما حروف الجر فإن الصواب يشذ عن وضعھا في
مواضعھا ،وقد علم أن "في" للوعاء و"على" لالستعالء ،كـقولھم :زيد في الدار ،وعمرو
على الفرس ،لكن إذا أريد استعمال ذلك في غير ھذين الموضعين مما يشكل استعماله عدل
ِ
ﺴﻤﺎو ِ
ات َو ْاﻷ َْر ِ
ض ﻗُ ِﻞ اﻟﻠﻪُ َوإِﻧﺎ أ َْو
فيه عن األولى ،فمما ورد منه قـوله تعالى ﴿:ﻗُ ْﻞ َﻣ ْﻦ ﻳَـ ْﺮُزﻗُ ُﻜ ْﻢ ﻣ َﻦ اﻟ َ َ 
ﺿ َﻼ ٍل ُﻣﺒِﻴ ٍﻦ﴾] سبأ [24:أال ترى إلى بـداعة ھذا المعنى المقصود لمخالفة
إِﻳﺎ ُﻛ ْﻢ ﻟَ َﻌﻠَﻰ ُﻫ ًﺪى أ َْو ﻓِﻲ َ
حرفي الـجر ھا ھنا ،فإنه إنما خولف بينھما في الدخول على الحق و الباطل ألن صاحب
الحق كأنه مستعل على فرس جواد يـركض به حيث يشاء ،و صاحب الباطل كـأنه منغمس
في ظالم منخفض فيه ،ال يدري أين يتوجه ،وھذا معنى دقيق قلما يراعى مثله في كـالم .
 1اﻟﺮﺿﻰ اﻟﺪﻳﻦ اﻻﺳﱰﺑﺎذي :ﺷﺮح اﻟﺮﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ ،ج ،6ص.4-3
 2ﻳﻨﻈـﺮ  :اﻷﻧﺒﺎري،أﺳـﺮار اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ،ﺗــﺢ ﳏﻤــﺪ ﺣــﲔ ﴰــﺲ اﻟﺪﻳﻦ،ﻣﻨﺸـﻮرات ﳏﻤــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺑﻴﻀــﻮن ،دار اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ،ﺑــﲑوت ﻟﺒﻨــﺎن،
ط1418 :1ﻫـ 1997 -م  ،ص.142

70

اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ اﻟﻨﺤـﻮﻳﺔ ﻋﻨـﺪ اﺑﻦ اﻷﺛﻴـﺮ

ُ
سمعت إذا كـان الرجل يلوم أخاه أو يعاتب صديقه على أمر من األمور
و كثيرا ما
فيقول له :أنت على ضاللك القديم كما أعھدك ،فيأتي بـعلى في موضع "في" و إن كان ھذا
جائزا ،إال أن استعمـال "في" ھاھنا أولى لما أشرت إليه.
ﻚ
ﺿـ َﻼﻟِ َ
أال ترى إلى قـوله تعالى في سورة يوسف﴿:ﻗَﺎﻟُـﻮا ﺗَﺎﻟﻠِ ﻪ إِﻧَ 
ﻚ ﻟَِﻔﻲ َ
اﻟْ َﻘ ِﺪ ِ
ﻳﻢ﴾]يوسف[95:
ِِ
ﺎت ﻟِ ْﻠ ُﻔ َﻘﺮ ِاء واﻟْﻤ ِ
ﻴﻦ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ َواﻟ ُْﻤ َﺆﻟَﻔ ِﺔ
ومن ھذا النوع قـوله تعالى﴿ :إِﻧَ ﻤﺎ اﻟ 
ﺼ َﺪﻗَ ُ
ﺴﺎﻛﻴ ِﻦ َواﻟ َْﻌﺎﻣﻠ َ
َ َ ََ
ِ
ِ
ِ
ﻴﻞ ﻓَ ِﺮﻳ َ ِ ِ
ﻗُـﻠُﻮﺑـُ ُﻬ ْﻢ َوﻓِﻲ اﻟ ﺮﻗَ ِ
ﺴﺒِ ِ
ﻴﻦ َوﻓِﻲ َﺳﺒِ ِ
ﻴﻢ﴾]التوبة.[60:
ﻴﻞ اﻟﻠِ ﻪ َواِﺑْ ِﻦ اﻟ 
ﻀﺔً ﻣ َﻦ اﻟﻠﻪ َواﻟﻠﻪُ َﻋﻠﻴ ٌﻢ َﺣﻜ ٌ
ﺎب َواﻟْﻐَﺎ ِرﻣ َ
فإنه إنما عدل عن الالم إلـى "في" في الثالثة األخيرة لإليذان بأنھم أرسخ في استحقاق
التصديق عليھم ممن سبق ذكره بالالم ،ألن "في" للوعـاء فنبه على أنھم أحقاء بأن تـوضع
فيھم الصدقات ،مما يوضع الشيء في الوعاء ،و أن يجعلوا مظنة لھا ،و ذلك لما في فـك
الرقاب و في الغرم من التخلص ،و تكرير" في" قوله ﴿ َوﻓِﻲ َﺳﺒِ ِ
ﻴﻞ اﻟﻠِ ﻪ ﴾ دليل على ترجيحه
على الرقاب و على الغارمين ،و سياق الكـالم أن يقال :و في الرقاب و الغارمين و بين
سبيل ? ،علم أن سبيل ? أوكد في استحقاق النفقة فيه.
و ھذه لطائف و دقـائق ال توجد إال في ھذا الكـالم الشريف ،فاعرفھا و قس عليھا" .1
فعلى لھا معـان أخرى تتمثل في" :العزيمة كقولك ›أنا على الحج العام‹ ،و للثبات على
األمر ›أنا على ما عرفتني به‹ ،و للخـالف ›زيد على عمرو‹" ، 2و "للمصاحبة كمع ،نحو
ﻚ ﺑِﺎﻟ ِ 
ﻚ ﻟَ ُﺬو َﻣﻐْ ِﻔ َﺮٍة
ْﺤ َﺴﻨَ ِﺔ َوﻗَ ْﺪ َﺧﻠَ ْ
ت َوإِ ن َرﺑَ 
ﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﺒﻠِ ِﻬ ُﻢ اﻟ َْﻤﺜَُﻼ ُ
قـوله تعالىَ ﴿ :وﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻌ ِﺠﻠُﻮﻧَ َ
ﺴﻴﺌَﺔ ﻗَـ ْﺒ َﻞ اﻟ َ
ِ
ﺸ ِﺪﻳ ُﺪ اﻟ ِْﻌ َﻘ ِ
ﻟِﻠﻨ ِ
ﻳﻦ إِ َذا
ﻚ ﻟَ َ
ﺎس َﻋﻠَﻰ ﻇُﻠ ِْﻤ ِﻬ ْﻢ َوإِ ن َرﺑَ 
ﺎب﴾]الرعد،[6:و لالبتداء كمن ،نحو قوله تعالى﴿ :اﻟﺬ َ
ا ْﻛﺘَﺎﻟُﻮا َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ِ
ﺎس ﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻮﻓُﻮ َن﴾]المطففون ،[2:و التعليل كالالم ،نحو قوله تعالىَ ﴿ :وﻟِﺘُ ْﻜ ِﻤﻠُﻮا اﻟ ِْﻌ ﺪةَ
 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص.242،241،240
 2ﻳﻨﻈﺮ :اﺑﻦ ﻓﺎرس :اﻟﺼﺎﺣﱯ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻣﺴﺎﺋﻠﻬﺎ و ﺳﻨﻦ اﻟﻌﺮب ﰲ ﻛﻼﻣﻬﺎ ،ﺗﺢ أﲪﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻴﺞ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ
ﺑﻴﻀﻮن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن،ط1418 :1ﻫـ 1997-م ،ص.113
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َوﻟِﺘُ َﻜﺒـ ُﺮوا اﻟﻠﻪَ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ َﻫ َﺪا ُﻛ ْﻢ َوﻟَ َﻌﻠُ ﻜ ْﻢ ﺗَ ْﺸ ُﻜ ُﺮو َن ﴾]البقرة ،[185:و للظرفية كفي ،قـوله تعالىَ ﴿ :و َد َﺧ َﻞ
اﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَﺔَ َﻋﻠَﻰ ِﺣﻴ ِﻦ ﻏَ ْﻔﻠَ ٍﺔ ِﻣ ْﻦ أ َْﻫﻠِ َﻬﺎ﴾] القصص [15:أي في حين ،و بمعنى الباء ،نحو قوله تعـالى﴿ :
ِ ٍ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ﻴﻞ
َﺣ ِﻘﻴ ٌﻖ َﻋﻠَﻰ أَ ْن َﻻ أَﻗُ َ
ﻮل َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﻪ إِﻻ اﻟ َ
ْﺤ ﻖ ﻗَ ْﺪ ﺟ ْﺌﺘُ ُﻜ ْﻢ ﺑﺒَـﻴـﻨَﺔ ﻣ ْﻦ َرﺑُ ﻜ ْﻢ ﻓَﺄ َْرﺳ ْﻞ َﻣﻌ َﻲ ﺑَﻨﻲ إ ْﺳ َﺮاﺋ َ
1

﴾]األعراف. "[105:

كما أن لھا معان أخرى غير ما ذكر منھا" ،المجاورة ،موافقة )من( ،كقوله تـعالى﴿ :
ِ
ﻳﻦ إِذَا ا ْﻛﺘَﺎﻟُﻮا َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ِ
ﺎس ﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻮﻓُﻮ َن ﴾] المطففين ،[2:و أن تكون زائدة للتعويض".2
اﻟﺬ َ
أما )في( فللتضمين تقول› :المال في الكيس"‹و ›الماء في الجرة‹ و يقولون إنھا تكون
وع اﻟﻨْ ﺨ ِﻞ َوﻟَﺘَـ ْﻌﻠَ ُﻤ ﻦ أَﻳـﻨَﺎ أَ َﺷ ﺪ َﻋ َﺬاﺑًﺎ
ُﺻﻠﺒَـﻨُ ﻜ ْﻢ ﻓِﻲ ُﺟ ُﺬ ِ
بمعنى ›على‹ في قوله تعالىَ ﴿ :وَﻷ َ
َوأَﺑْـ َﻘﻰ﴾]طه" [71:شبه تمكن المصلوب في الجذع بتمكن الشيء الموعى في وعائه فلذلك قيل
في جذوع النخل ".3
ﺎء ِﻣ ْﻦ ﻏَْﻴ ِﺮ
ﻚ ﺗَ ْﺨ ُﺮ ْج ﺑَـ ْﻴ َ
إنـما تكون بمعنى "مع" في قـوله جل ثناؤهَ ﴿ :وأَ ْد ِﺧ ْﻞ ﻳَ َﺪ َك ﻓِﻲ َﺟ ْﻴﺒِ َ
ﻀَ
ِِ
ٍ ِ ِ
ٍِ ِ
ِِ ِ
ﻴﻦ )] ﴾(12النمل [12 :كأن بعضھم يقول
ُﺳﻮء ﻓﻲ ﺗ ْﺴ ِﻊ آَﻳَﺎت إﻟَﻰ ﻓ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن َوﻗَـ ْﻮﻣﻪ إﻧـُ ﻬ ْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا ﻗَـ ْﻮًﻣﺎ ﻓَﺎﺳﻘ َ
وع اﻟﻨْ ﺨ ِﻞ﴾ ألن الجذوع للمصلوب بمنزلة القبر للمقبـور فلذلك
ُﺻﻠﺒَـﻨُ ﻜ ْﻢ ِﻓﻲ ُﺟ ُﺬ ِ
إنما قال َ ﴿ :وَﻷ َ
جاز أن يقال فيه ھذا ،وأنشدوا
ست َ
َفالَ َع َط ْ
ش ْي َبان إالَّ بأ َ ْجـد َعا "

صلِ ُبوا فِي ُجـ ُذوع َنخ َلـة
ُھ ْم ُ

4

لقد ذكر ابن األثيـر حرفين من حروف الجر ھما )في( و )على( ولعل سبب اختار
ھذين الحرفين دون األخرى لما لھا من معان متعدد تختلف باختـالف المقام الذي تذكر فيه

 1ﺑﻨﻈﺮ  :ﺻﱪي ﻣﺘﻮﱄ ،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﰊ رؤﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة و ﻋﺮض ﻧﻘﺪي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ،دار ﻏﺮﻳﺐ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،ص.176
 2ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﺮادي ،اﳉﲎ اﻟﺪاﱐ ﰲ ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ ،ص  470ـ .471
 3اﻟﺰﳐﺸﺮي :اﻟﻜﺸﺎف ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ط1397 :1ﻫـ 1977-م ،ج،2ص .546
 4اﺑﻦ ﻓﺎرس :اﻟﺼﺎﺣﱯ ﰲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻣﺴﺎﺋﻠﻬﺎ و ﺳﻨﻦ اﻟﻌﺮب ﰲ ﻛﻼﻣﻬﺎ ،ص.114
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فتحمـل معنى حروف أخرى أو معنى مخالف،و ھذا واضح فيما ذكره ابن األثيـر في اآليات
الكريمة التي ذكرھا.
لقد استند ابن األثيـر إلى ذوقه الفني و دقة المالحظة في استخدام ھذين الحرفين فھو
يرى أن طبيعة المقام و سياق الكـالم يلعب دورا مھما في استعمال الحروف و اختيار
الحرف المناسب ألنھا تحمل معان مختلفة.

راﺒﻌﺎ :اﻝﺤـــذف
 -1مفـھوم الحذف:
لغــة:
حذف" :حذف الشيء يحذفه حذفا ،قطعه من طرفه ،و الحُذافة ما يحذف من الشيء
ُ
فط ِ◌رح".1
يقـول الخليل" :الحذف :قطف الشيء من الطرف كما يحذف طرف ذنب الشاه".2
أما الجوھري)393ھـ( يقـول" :حذف الشيء إسقاطه ،يقال :حذفت من شعري ومن
ذنب الدابة أي :أخذت و الحذافة :ما حذفته من األديم و غيره ،ويقـال أيضا :ما في رحلة
حُذافة أي :شيء من الطعام".3
جاء في أساس البـالغة "حذف ذنب فرسه إذا قطع طرفه ،وفرس محذوف الذنب و
زق محذوف مقطوع القوائم ،وحذف رأسه بالسيف ضربه فقطع منه قطعة".4

 1اﺑﻦ اﳌﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب،ج ،9ص .39
 2اﳋﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﲪﺪ اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي :اﻟﻌﲔ ،ﺗﺢ ﻣﻬﺪي اﳌﺨﺰوﻣﻲ و إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ ،دار وﻣﻜﺘﺒﺔ اﳍﻼل،ج ،3ص . 201
 3اﳉــﻮﻫﺮي :ﺗــﺎج اﻟﻠﻐــﺔ و ﺻــﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ،ﺗــﺢ إﻣﻴــﻞ ﺑــﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘــﻮب و ﳏﻤــﺪ ﻧﺒﻴــﻞ ﻃﺮﻳﻔــﻲ ،دار اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ،ﺑــﲑوت ﻟﺒﻨــﺎن ،ط:1
1420ﻫـ 1999م ،ج ،4ص .38
 4اﻟﺰﳐﺴﺮي :أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ص.118
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اصـطالحا:
يقـول سيبويه" :اعلم أنھم مما يحذفون الكلم ،و إن كان أصله في الـكالم غير ذلك ،و
يحذفون ،و يعرضون ،و يستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كـالمھم أن يستعمل
حتى يصير ساقطا".1
يقول فيه عبد القـاھر الجرجاني" :ھو باب دقيق المسلك ،لطيف المأخذ ،عجيب األمر،
شبيه بالسحر ،فإنك ترى به ترك الـذكر ،أفصح من ذلك ،و الصمت عن اإلفادة ،أزيد
لإلفادة ،و تجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ،و أتم ما تكون بيانا إذا لم تبن ،و ھذه جملة قد
تنكرھا حتى تخبر ،و تدفعھـا حتى تنظر".2
وعليه فقد "حذفت الـعرب الجملة ،و المفرد ،والحرف ،و الحركة ،و ليس شيء من
ذلك إال عن دليل عليه ،و إال كان فيه ضرب من تكليف علم الـغيب في معرفته".3
فالحذف ظـاھرة لغوية عامة تشترك فيھا اللغات اإلنسانية حيث يميل الناطقون إلى
حذف بعض العناصر في الكـالم أو إلى حذف ما قد يمكن للسامع فھمه اعتمادا على القرائن
المصاحبة حالية كانت أو عقلية أو لفظية ،وھذه الظـاھرة بارزة في اللغة العربية أكثر من
اللغات األخرى و يعود ذلك إلى ما جبلت عليه اللغة العربية من خصائص أصيلة في الميل
إلى اإليجاز ،فلقد اھتم به العـرب قديما و أنشدوا به كثيرا كما دعوا إليه و مارسوه في أدبھم
على اختالف ألوانه ،فالحذف يعد طريق آخر لالتسـاع في التعبير عن المعـاني بطريق
اإليجاز ،وھو ما ش َّد انتباه عبد القـاھر الجرجاني ونال إعجابه حتى وصف الحذف بقوله:
"ھو باب دقيق المسلك ،لطيف المأخذ ،عجيب األمر ،شبيه بالسحر".4
فالھدف الذي يسعى ورائه بالحذف ھو االختصار ،اختصار الذي ال يخل بالمعنى و ال
بالبـالغة ،ألن من شروط الحذف وجود دليل يدل على المحذوف لكي يأمن به اللبس الذي
قد يقع فيه الـقارئ.
 1ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :اﻟﻜﺘﺎب،ج ،1ص.25 ،24
 2ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ :دﻻﺋﻞ اﻻﻋﺠﺎز ،ص.112
 3اﺑﻦ ﺟﲏ :اﳋﺼﺎﺋﺺ،ج ،2ص.360
 4اﳉﺮﺟﺎﱐ :دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ص.112
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و إذا عدنا إلى مصادر النحو العربي نجد سيبويه يشير في كتـابه إلى وقوع الحذف في
اللغة سواء كان متصال بالصيغ أو بالتراكيب ،و بين كيفية االستـدالل على المحذوف يقول:
"اعلم أنھم مما يحذفون الكلم و إن كان أصله في الكـالم غير ذلك و يحذفون و يعرضون و
يستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصلـه في كالمھم أن يستعمل حتى يصير ساقطا".1
و ھذا ما يؤكد على أن الحذف مجال فسيح رحب تفتحه العربيـة لمستعمليھا في التنوع
في المعاني و اإلبداع و تقليب العبارة.
لقد تطرق ابن األثيـر إلى ظاھرة الحذف و دورھا الكبير في االستعمال اللغوي ،كما
اشرط في الحذف شرطين مھمين المتمثالن في وجـود دليل على المحذوف و وضوح
المعنى عند الحذف ،وھما من أبرز الشروط التي نادى بھا الدارسون ،فوجود قرينة تدل
على المحذوف تكون إما عن طريق العـالمة اإلعرابية ،حيث "يظھر المحذوف باإلعراب
كقـولنا ›أھال وسھال‹ فإن نصب األھل و السھل يدل على ناصب محذوف".2
كما أن ھناك نوع من الحذف ال يظھر باإلعـراب و إنما يظھر بالنظر إلى تمام المعنى
كقولنا› " :فالن يحل و يقعد‹ فإن ذلك ال يظھر المحذوف فيه باإلعـراب و إنما بالنظر إلى
تمام المعنى أي أنه يحـل األمور و يعقدھا".3
ويفصل ابن األثيـر ھذا حين يتناول العناصر المحذوفة في الجملة ،و يبين أسرارھا
المختلفة في المثل السائر حيث تختلف الـدراسة من عنصر آلخر فھناك عناصر أطال فيھا
الحديث و أخرى مختصرة ،كما أن ترتيب ھذه العناصر في البحث جاء بحسب ترتيبھا في
كتابه.

 -2الـحذف عند ابن األثـير:
 1ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :اﻟﻜﺘﺎب،ج ،1ص.25 ،24
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،ج ،2ص.280
 3اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،2ص.280
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 (1-2حذف الفـاعل:
ابتدأ ابن األثيـر في حديثه عن حذف المفردات ،بحذف الفاعل بشرط االكتفاء في
الداللة عليه بذكر الفعل ،فيقول" :وال بد في الكـالم من دليل على المحذوف ،و إال كان لغوا
ال يلتفت إليه".1
و يذكر أمثلة في مواضع حذف الفاعل"،كقـول العرب› :أرْ َس َل ْ
ت‹ وھم يريدون :جاء
المطر ،وال يذكرون السَّماء.
ومنه قول حاتم:2
أَ َم َّاوى ما ْ
عن ال َف َتى
يغنِي ال َّث َرا ُء ِ

إ َذا َح ْ
الصد ُر
ضاق بھا َّ
ش َر َج ْت َيو ًما و َ

يريد :النفس و لم يجر لھا ذكر.
كما ورد قولـه تعالىَ ﴿ :ﻛ ﻼ إِ َذا ﺑـﻠَﻐَ ِ
ﺖ اﻟﺘـﺮاﻗِﻲ ) (26وﻗِﻴﻞ ﻣﻦ ر ٍ
اق )]﴾(27القيامة26:ـ [27و
َ
َ َ َْ َ
َ َ
الضمير في "بلغت" للنفس و لم يجر لھـا ذكر".3
من خـالل ھذه األمثلة التي جاء بھا يرد على قول ابن جني على عدم الجواز في حذف
الفاعل فـيقوله" :إال أن حذف الفاعل ال يجوز على اإلطالق ،بل يجوز فيما ھذا سبيله و ذلك
أنه ال يكون إال فيما دل الكـالم عليه".4
فھو يـرى أن الحذف في ھذه المواضع الثالثة جائز ،ألن ھناك ما يدل عليه من خالل
سياق الكـالم .أما ما جاء فيه حذف الفاعل دون وجود قرينة تدل عليه فغير جائز.
فعدم حذف الفاعل لدى النحاة يعود إلى أن الفـاعل كالجزء و الجزء ال يحذف ،يقول
ابن ھشام" :أن ال يكون ما يحذف كالجزء ،فال يحذف الفاعل و ال نائبه و ال مشبھه ،و قد
مضى الرد على ابن مالك في مرفوع أفعال االستثناء ،و قـال الكيسائي و ھشام و السھيلي
 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج،2ص.279
 2دﻳﻮان أﺑﻮ ﺣﺎﰎ اﻟﻄﺎﺋﻲ :دار و ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳍﻼل ،ﺑﲑوت ،ط1406 :ﻫـ ـ 1986م ،ص .42
 3اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص295ـ.296
 4اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ :ج ،2ص.296
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في نحو› :ضربني وضربت زيدا‹ إن الفـاعل محذوف ال مضمر ،و قال ابن عطية في
ِ ِ
ِ
ﻳﻦ َﻛ ﺬﺑُﻮا﴾]الجمعة [5:إن تقدير بئس المثل مثل القوم ،فإذا أراد أن الفـاعل لفظ
ﺲ َﻣﺜَ ُﻞ اﻟْ َﻘ ْﻮم اﻟﺬ َ
﴿ﺑ ْﺌ َ
مثل محذوفا فمردود ،و إن أراد تفسير المعنى و أن في بئس ضمير المثل مستترا فأين
تفسيره .و ھذا الزم للزمخشري فإنه قـال في تقديره› :بئس مثال‹ و نص سيبويه على أن
تميز فـاعل نعم و بئس ال يحذف ،والصواب أن ›مثل القوم‹ فاعل و حذف المخصوص ،أي
مثل ھؤالء أي مضاف :أي مثل الذين كذبوا ،وال خالف في جواز حذف الفـاعل مع فعله
نحو› :قالوا خيرا‹ و ›يا عبد ?‹ و ›زيدا ضربت‹".1
و "قد ذھب الكسائي إلى جواز حذف الفـاعل لدليل المبتدأ و الخبر ،و رجحه السھيلي
وابن مضاء و ذھب السيوطي إلى أن فاعل المصدر يجوز حذفه كما في قـوله تعالى ﴿ :أ َْو
ﺎم ﻓِﻲ ﻳَـ ْﻮٍم ِذي َﻣ ْﺴﻐَﺒَ ٍﺔ ﴾]البلد [14:كمـا أن الفعل المسند إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة
إِﻃ َْﻌ ٌ
يحذف فـاعله عند التأكيد بالنون اللتقاء الساكنين في غير نحو› :تبتلون‹ و›فإما ترين‹ بيد
أن اللفظ عند حذف الضمير قد يبقى فيه ما يدل على الفـاعل المحذوف ،وھو الضمة في
حالة واو الجماعة ،والكسرة في حالة ياء المخاطبة وفي الحركتين داللة على أن الفعل مسند
إلى ضمير الغائب أو إلى اسم ظاھر ...بيد أن إطالق ھذا الشرط و ھو عدم حذف من قبل
المانعين غير دقيق بالنسبة للفـاعل ألن ھناك مواضع قياسية ورد فيھا الحذف و ھي:
َﺳ ِﻤ ْﻊ ﺑِ ِﻬ ْﻢ
1ـ فـاعل )أفعل( في التعجب إذا تقدم له نظير يدل عليه نحو قوله تعالى ﴿:أ ْ
وأَﺑْ ِ
ﺼ ْﺮ ﴾ ] مريم. [38:
َ
2ـ عند إسناد الفعل إلى نائب الفـاعل و حذف الفاعل فيه مشھور.
3ـ عند إقامة البدل مقام الفـاعل نحو› :ما قام إال ھند‹ فلفظ )ھند( الذي يعرب فاعال
ليس كذلك عند التحقيق ،إذ أصل الـكالم :ما قام أحد إال ھند ،بدليل التزام التذكير في الفعل
رغم كون الفـاعل مؤنث حقيقي التأنيث.
 1اﺑﻦ ﻫﺸﺎم :ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ،ج ،2ص697ـ.698

77

اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ اﻟﻨﺤـﻮﻳﺔ ﻋﻨـﺪ اﺑﻦ اﻷﺛﻴـﺮ

4ـ فـاعل)قل ،كثر ،طال( إذا اتصل بھا )ما( الزائدة حيث تكفھا عن العمل في
الفاعل".1
5ـ عند حذف المضاف و إقـامة المضاف إليه مقامه ،و قد عده سيبويه من الحذف
اتساعـا ،حيث يعمل الفعل في اللفظ ال في المعنى ،نحو› :بنوا فـالن يطؤھم الطريق‹ و
األصـل› :يطؤھم أھل الطريق‹ فحذف الفـاعل في معنى )أھل( و أقيم المضاف إليه مقامه
فاعـال في اللفظ".2
من خالل ھذا نجد أن ابن األثـير أجاز حذف الفاعل وفقا لشرط واحد ،و الذي يتمثل
في ضرورة وجود قرينة تدل على الفـاعل عند حذفه يدركھا المتلقي .فاألمثلة التي جاء بھا
ابن األثير دليل على دقة تركيزه و استنباطه ،فلقد اعتمد على األسس الثـالث في اإلحتجاج
بالنقل من القرآن و الشعر و كـالم العرب ،فلقد أتى بآية من القرآن ،و بيت من الشعر و
قول مأثور عند العرب.
لعل السبب يعود إلى قضية حذف الفـاعل ،فھي من القضايا التي دارت حولھا اآلراء
من جواز حذف الـفاعل و عدم جواز حذفه ،فجاء ابن األثـير بھذه األدلة ليؤكد وجھة نظره
في جواز حذف الفاعل.
 (2-2حذف الفعل:
لقد قسم ابن األثـير حذف الفعل إلى قسمين :أحدھما فيما يظھر بداللة المفعول عليه،
واآلخر يظھر من خالل مالئمة الكـالم.
يقـول في القسم األول" :كقولھم› :أھلك و الليل‹ فنصب ›أھلك‹ و›الليل‹ يدل على
محذوف ناصب ـ تقديرـ ›ألحق أھلك و بادر الليل‹ و ھذا مثل يضرب في التحذير.

 1ﻃ ـ ــﺎﻫﺮ ﺳ ـ ــﻠﻴﻤﺎن ﲪ ـ ــﻮدﻩ :ﻇ ـ ــﺎﻫﺮة اﳊ ـ ــﺬف ﰲ اﻟ ـ ــﺪرس اﻟﻠﻐﻮي،اﻟ ـ ــﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴ ـ ــﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋ ـ ــﺔ و اﻟﻨﺸ ـ ــﺮ واﻟﺘﻮزﻳ ـ ــﻊ ،اﻹﺳ ـ ــﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ص
136ـ.137
 2ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻜﺘﺎب  ،ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ،ج ،1ص211ـ.213
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ِ
ﺎل ﻟَﻬﻢ رﺳ ُ ِ
ﺎﻫﺎ﴾ ]الشمس" [13:ناقة ?(
ﻮل اﻟﻠﻪ ﻧَﺎﻗَﺔَ اﻟﻠﻪ َو ُﺳ ْﻘﻴَ َ
و عليه ورد قـوله تعالى﴿ :ﻓَـ َﻘ َ ُ ْ َ ُ
نصب على التحذير كقولك األسد األسد و الصبي الصبي بإضمار ذروا أو احذروا عقرھا )
وسقياھا( فال تزووھا عنھا و ال تستأثروا عليھا"

1

و مما ورد منه في األخبار النبوية أن جابـرا تزوج ،فقال له رسول ? صلى ? عليه
وسلم :ما تزوجت؟ قال :ثيبًا ،فقال :فھال جارية تالعبھا و تالعبك؟ يريد :فھال تزوجت
جارية؟ فحذف الفعل لـداللة الكالم عليه".2
كما نجد أن سيبويه تناول حذف الفعل ألكثر من مرة كقولھم في بـاب)باب يحذف منـه
الفعل لكثرته في كالمھم بمنزلة المثل( فالحذف واجب نحو قولھم› :ھذا و ال َز َعامتك‹ أي:
›وال ألتوھم زعامتك‹ ،و قولھم› :كل شيء وال شتيمة حر‹ ،أي› :أنت كل شيء و ال
ترتكب شتيمة حر‹ ،فحذف لكثرة استعمالھم إياه  ...و تـرك ذكر الفعل بعد ال لما ذكرنا لك،
و ألنه يستدل بقوله :كل شيء ،أنه ينھاه".3
أمـا القسم الثاني :فإنه ال يظھر فيه حذف الفعل ،ألنه ال يكون ھناك منصوب يدل
عليه ،و إنما يظھر بالنظر إلى مالئمة الكالم.
ﺻ ﻔﺎ ﻟََﻘ ْﺪ ِﺟ ْﺌﺘُ ُﻤﻮﻧَﺎ َﻛ َﻤﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ أَ و َل َﻣ ﺮٍة ﺑَ ْﻞ
ﺿﻮا َﻋﻠَﻰ َرﺑَ 
فمما جاء منه "قـوله تعالىَ ﴿ :وﻋُ ِﺮ ُ
ﻚ َ
َز َﻋ ْﻤﺘُ ْﻢ أَﻟْ ﻦ ﻧَ ْﺠ َﻌ َﻞ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻣ ْﻮ ِﻋ ًﺪا ﴾]الكھف [48 :فقولـه› :لقد جئتمونا‹ يحتاج إلى إضمار فعل أي:
ض
فقيل لھم لقد جئتمونا ،أو فقلنا لھم .وقد استعمل في غير موضع ،كـقوله تعالىَ ﴿ :وﻳَـ ْﻮ َم ﻳـُ ْﻌ َﺮ ُ
اﻟِ ﺬﻳﻦ َﻛ َﻔﺮوا َﻋﻠَﻰ اﻟﻨﺎ ِر أَ ْذ َﻫ ْﺒﺘُﻢ ﻃَﻴﺒﺎﺗِ ُﻜﻢ ِﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗِ ُﻜﻢ اﻟ ﺪﻧْـﻴﺎ واﺳﺘَﻤﺘَـ ْﻌﺘُﻢ ﺑِﻬﺎ ﻓَﺎﻟْﻴـﻮم ﺗُ ْﺠﺰو َن َﻋ َﺬاب اﻟْﻬ ِ
ﻮن ﺑِ َﻤﺎ
َ ُ
ََ ُ َ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ
ْ َ ْ
َ ُ
ض ﺑِﻐَْﻴ ِﺮ اﻟ َ ِ
ُﻛ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺗَ ْﺴﺘَ ْﻜﺒِ ُﺮو َن ﻓِﻲ ْاﻷ َْر ِ
ﺴ ُﻘﻮ َن﴾]االحقاف [20:فقوله› :أذھبتم طيباتكم في
ْﺤ ﻖ َوﺑ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺗَـ ْﻔ ُ
حياتكم الدنيا‹ يحتاج إلى تقدير الفعل المضمر.

 1اﻟﺰﳐﺸﺮي  :اﻟﻜﺸﺎف ،ج ، 4ص .260
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج،2ص. 298
 3ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،1ص280ـ . 281
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اﻹﻧْﺴﺎ َن ﺑِﻮاﻟِ َﺪﻳ ِﻪ ﺣﺴﻨًﺎ وإِ ْن ﺟﺎﻫ َﺪ َ ِ
ِ
ﻚ ﺑِ ِﻪ
وكذلك ورد قوله تعالىَ ﴿ :وَو 
ﺲ ﻟَ َ
ﺻ ْﻴـﻨَﺎ ِْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
اك ﻟﺘُ ْﺸ ِﺮ َك ﺑﻲ َﻣﺎ ﻟَْﻴ َ
ِ
ْﻢ ﻓَ َﻼ ﺗُ ِﻄ ْﻌ ُﻬ َﻤﺎ إِﻟَ ﻲ َﻣ ْﺮِﺟﻌُ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺄُﻧَـﺒﺌُ ُﻜ ْﻢ ﺑِ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺗَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن ﴾]العنكبوت [8:فـقوله› :و إن جاھداك‹ ال بد
ﻋﻠ ٌ
له من إضمار القول أي قلنا له :إن جاھداك على أن تشرك بي بما ليس  bبه علم فال
تطعھما".1
يحذف فعل القول الذي يقدر يقال أو يـقول أو يقولون ...الخ استغناء بذكر المقول طلبا
لالختصار و لوضوح الداللة عليه ،و لكثرته وصفه أبو علي الفارسي بأنه"من حديث البحر
ال حرج"

2

وذلك نحو قـوله تعالىَ ﴿ :واﻟ َْﻤ َﻼﺋِ َﻜﺔُ ﻳَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮ َن َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ﻞ ﺑَ ٍ
ﺎب )َ (23ﺳ َﻼ ٌم َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ

﴾]الرعد [24 ،23:التقدير :يقولون السالم عليكم ،و منه قـوله تعالى ﴿ :وإِ ْذ ﻳـﺮﻓَﻊ إِﺑـﺮ ِاﻫﻴﻢ اﻟْ َﻘﻮ ِ
اﻋ َﺪ
َ َْ ُ َْ ُ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ﺖ اﻟ ِ 
ﻴﻢ﴾]البقرة [127:التقدير :يقوالن ربنا".3
ﻴﻞ َرﺑـﻨَﺎ ﺗَـ َﻘﺒْ ﻞ ِﻣﻨﺎ إِﻧَ 
ﻚ أَﻧْ َ
ﺴﻤ ُ
ﻴﻊ اﻟ َْﻌﻠ ُ
ﻣ َﻦ اﻟْﺒَـ ْﻴﺖ َوإ ْﺳ َﻤﺎﻋ ُ
*اقامة الـمصدر مقام الفعل
يقول في ھذا ابن األثـير" :وإنما يفعل ذلك لضرب من المبالغة و التوكيد ،كقوله
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ب اﻟ ﺮﻗَ ِ
اء
ﻮﻫ ْﻢ ﻓَ ُ
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ﻓَ َ
ﺎب َﺣﺘﻰ إِ َذا أَﺛْ َﺨ ْﻨﺘُ ُﻤ ُ
ﻀ ْﺮ َ
ﺸ ﺪوا اﻟ َْﻮﺛَﺎ َق ﻓَﺈ ﻣﺎ َﻣﻨﺎ ﺑَـ ْﻌ ُﺪ َوإ ﻣﺎ ﻓ َﺪ ً
تعالى﴿ :ﻓَﺈذا ﻟَﻘﻴﺘُ ُﻢ اﻟﺬ َ
ﺸﺎء اﻟﻠﻪ َﻻﻧْـﺘ ِ
ِ ِ
ﻀ ُﻜﻢ ﺑِﺒـﻌ ٍ ِ 
ﻳﻦ ﻗُﺘِﻠُﻮا ﻓِﻲ
ب أ َْوَز َارَﻫﺎ َذﻟِ َ
َﺣﺘﻰ ﺗَ َ
ﺼ َﺮ ﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َوﻟَﻜ ْﻦ ﻟﻴَْﺒـﻠُ َﻮ ﺑَـ ْﻌ َ ْ َ ْ
ﻚ َوﻟَ ْﻮ ﻳَ َ ُ ُ َ َ
ْﺤ ْﺮ ُ
ﻀ َﻊ اﻟ َ
ﺾ َواﻟﺬ َ
ﻴﻞ اﻟﻠِ ﻪ ﻓَـﻠَﻦ ﻳ ِ
َﺳﺒِ ِ
ﻀ ﻞ أَ ْﻋ َﻤﺎﻟَ ُﻬ ْﻢ ﴾] محمد [4:فقـوله :فضرب الرقاب أصله :فأضربوا الرقـاب
ْ ُ
ضربا ،فحذف الفعل و أقيم المصدر مقامه وفي ذلك اختصار مع إعطاء معنى التوكيد
المصدري".4
كما تطرق ابن األثـير إلى حذف جواب الفعل الذي تدل عليه قرينة ،و ھو يكثر في
القرآن الكريم و أغلبھا يكون في سياق العطف ،يقول فيه" :و حذف الجواب يكون في
 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص 300ـ. 301
 2اﺑﻦ ﻫﺸﺎم:ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ،ج،2ص. 727
 3ﻃﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﲪﻮدﻩ :ﻇﺎﻫﺮة اﳊﺬف ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي ،ص. 262
 4اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص.302
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الجواب بالفاء في ماض كقولنا› :قلت له :اذھب ،فذھب‹ حينئذ يظھر الجواب المحذوف
ِ ِ
ِ
ِ
ﻳﻦ
ﺎب َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ َﻣ َﻌﻪُ أ َ
ﻮﺳﻰ اﻟْﻜﺘَ َ
كقوله تعالىَ ﴿:وﻟََﻘ ْﺪ َآﺗَـ ْﻴـﻨَﺎ ُﻣ َ
َﺧﺎﻩُ َﻫ ُ
ﺎرو َن َوِز ًﻳﺮا ) (35ﻓَـ ُﻘﻠْﻨَﺎ ا ْذ َﻫﺒَﺎ إﻟَﻰ اﻟْ َﻘ ْﻮم اﻟﺬ َ
ﺎﻫ ْﻢ ﺗَ ْﺪ ِﻣ ًﻴﺮا ) ]﴾(36الفرقان35:ـ [36أال ترى كيف حذف جواب األمر في ھذه
َﻛ ﺬﺑُﻮا ﺑِﺂَﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻓَ َﺪ ﻣ ْﺮﻧَ ُ
اآلية؟ فإن تقديره فقلنا اذھبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا ،فذھبا إليھم فكذبوھما ،فدمرناھم
ﺎل اﻟْﻤ ِﻠ ُ ِ ِ ِ
ﺎﺳﺄَﻟْﻪُ َﻣﺎ
ﻮل ﻗَ َ
ﺎءﻩُ اﻟ ﺮ ُﺳ ُ
ﺎل ْارِﺟ ْﻊ إِﻟَﻰ َرﺑَ 
ﻚ ﻓَ ْ
تدميرا ،وكذلك قـوله تعالىَ ﴿:وﻗَ َ َ
ﻚ اﺋْـﺘُﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻓَـﻠَ ﻤﺎ َﺟ َ
ِ ِِ ِ
ِ
ﺎل اﻟﻨﺴﻮةِ ِ 
ﻒ َﻋ ْﻦ ﻧَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ
ﻴﻢ ) (50ﻗَ َ
ﻮﺳ َ
ﺎل َﻣﺎ َﺧﻄْﺒُ ُﻜ ﻦ إِ ْذ َر َاو ْدﺗُ ﻦ ﻳُ ُ
اﻟﻼﺗﻲ ﻗَﻄْ ﻌ َﻦ أَﻳْﺪﻳَـ ُﻬ ﻦ إِ ن َرﺑﻲ ﺑ َﻜ ْﻴﺪﻫ ﻦ َﻋﻠ ٌ
ﺑَ ُ ْ َ
ﻗُـﻠْﻦ ﺣﺎش ﻟِﻠِ ﻪ ﻣﺎ ﻋﻠِﻤﻨﺎ ﻋﻠَﻴ ِﻪ ِﻣﻦ ﺳ ٍ
ﻮء ﻗَﺎﻟَ ِ
ْﺤ ﻖ أَﻧَﺎ َر َاو ْدﺗُﻪُ َﻋ ْﻦ ﻧَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ َوإِﻧﻪُ ﻟَ ِﻤ َﻦ
ﺖ ْاﻣ َﺮأَةُ اﻟ َْﻌ ِﺰﻳ ِﺰ ْاﻵَ َن َﺣ ْ
ﺺ اﻟ َ
َ َ َ َ َ َْ َ ْ ْ ُ
ﺼ َﺤ َ
اﻟ ِ ِ 
ﻴﻦ ) ]﴾ (51يوسف50:ـ [51ففي ھذا الكالم حذف و اختصار ،استغنى عنه بداللة الحال
ﺼﺎدﻗ َ
عليه وتفسيره :فرجع الرسول إلى الملك برسالة يوسف فدعا الملك النسوة ،قال لھن :ما
خطبكن؟ .1"...فجاز حذف جواب الفعل ھنا لوجود قرينة حالية تدل عليه.
لقد قسم ابن األثـير حذف الفعل إلى قسمين قسم يظھر بداللة المفعول عليه و قسم
يظھر بإضمار فعل القول ،كما أضاف عنصريين أخريين تمثال في حذف الفعل و إقـامة
المصدر مقامه ،و حذف جواب الفعل إذ وجدت قـرينة حالية أو لفظية تدل عليه.
 (3-2حـذف المفعول به:
تعرض ابن األثـير إلى حذف المفعول من جانبين مختلفين ،حيث ذكر نوعين من
حذف المفعول به ،األول في حذف المفعول به يكون الغرض منه اإلخبار بوقوع الفعل من
الفاعل من غير تعرض لمن وقع به الفعل ،فيصير من قبيل األفعـال الالزمة.
و الثـاني يحذف فيه المفعول به مع مجيء أفعال المشيئة و اإلرادة يقول عن األول:
"و ذلك مما نحن بصدده أخص ،فإن اللطائف فيه أكثر و أعجب ،كقولنا :فالن يحل ويقعد،

 1اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ:ج ،2ص302ـ.304
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و يبرم و ينقص ،ويضمر و ينفع ،و األصل في ذلك على إثبات المعنى المقصود في نفسك
للشيء على اإلطـالق.
َﺣﻴَﺎ )﴾(44
و على ھذا جاء قـوله تعالىَ ﴿ :وأَﻧﻪُ ُﻫ َﻮ أَ ْ
ﻚ َوأَﺑْ َﻜﻰ )َ (43وأَﻧﻪُ ُﻫ َﻮ أ ََﻣ َ
ﺿ َﺤ َ
ﺎت َوأ ْ
]النجم43:ـ.[44

ﺎء َﻣ ْﺪﻳَ َﻦ َو َﺟ َﺪ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ أُﻣﺔً ِﻣ َﻦ اﻟﻨ ِ
ﺎس ﻳَ ْﺴ ُﻘﻮ َن َوَو َﺟ َﺪ ِﻣ ْﻦ
ومن بديع ذلك قـوله عز وجلَ ﴿:وﻟَ ﻤﺎ َوَر َد َﻣ َ
ﺎل ﻣﺎ َﺧﻄْﺒ ُﻜﻤﺎ ﻗَﺎﻟَﺘَﺎ َﻻ ﻧَﺴ ِﻘﻲ ﺣﺘﻰ ﻳ ِ
ُدوﻧِ ِﻬﻢ اﻣﺮأﺗَـ ْﻴ ِﻦ ﺗَ ُﺬ َ ِ
ِ
ﺴ َﻘﻰ ﻟَ ُﻬ َﻤﺎ
ْ َ ُْ
ودان ﻗَ َ َ ُ َ
ﺼﺪ َر اﻟ ﺮ َﻋﺎءُ َوأَﺑُﻮﻧَﺎ َﺷ ْﻴ ٌﺦ َﻛﺒ ٌﻴﺮ) (23ﻓَ َ
ُ َْ
ْﺖ إِﻟَ ﻲ ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﻴ ٍﺮ ﻓَ ِﻘ ٌﻴﺮ ) ] ﴾(24القصص23:ـ [24فإن ھـاتين
ﺛُ ﻢ ﺗَـ َﻮﻟﻰ إِﻟَﻰ اﻟﻈ ﻞ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل َر 
ب إِﻧﻲ ﻟِ َﻤﺎ أَﻧْـ َﺰﻟ َ
اآليتين قد حذف المفعول به في أربعة أماكن ،إذ المعنى :وجد أمة من الناس يسقون
مواشيھم ،و امرأتين تذودان مواشيھما ،و قالتـا :ال نسقي مواشينا فسقى لھما مواشيھما ،ألن
الغرض أن يعلم أنه كان من الناس سقي ،و من المرأتين ذود ،و أنھما قالتا :ال يكون منا
سقي حتى يصدر الرعـاء ،و أنه كان من موسى عليه السالم بعد ذلك سقي".1
كما أنك إذا قلـت :ما لك تمنع أخاك؟ كنت منكرا المنع ال من حيث ھو منع بل من
حيث ھو منع األخ ،فأعرفه تعلم أنك لم تجد لحذف المفعول في ھذا النحو من الروعة و
الحسن ما وجدت إال ألن في حذفه و تـرك ذكره فائدة جليلة و أن الغرض ال يصح إال على
تركه".2
ھذا النوع من الحذف يدعى االقتصـار ،و "ھو موضع ھام من المواضع التي ال يذكر
فيھا المفعول به إذا كان الفعل متعديا لواحد ،أو لمفعولين أو أحدھما ،و ذلك إذا كان غرض
المتكلم أن يثبت معنى الفعل للفـاعل دون أن يتعرض لذكر المفعول أو المفعولين ،و في ھذه
الحالة يكون الفعل المتعدي كالـالزم ،و ال ينبغي أن يقدر له مفعول ال لفظا و ال تقديرا" ،3و
ذلك مثل قولھم :فـالن يحل و يقعد  ،و يأمر و ينھي ،و يضر و ينفع ،كقولھم :ھو يعطي و
 1ﻳﻨﻈﺮ:اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص304ـ .305
 2ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ :دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ص.125،124
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يجزل ...المعنى في جميع ذلك على إثبات المعنى في نفسه ،للشيء على اإلطـالق و على
الجملة من غير أن يتعرض لحديث المفعول ،حتى كأنك قلت :صار إليه الحل و العقد ،و
صار بحيث يكون منه حل و عقد ،و أمر و نھي ،و ضر و نفع و على ھذا القياس".1
أما النوع الثـاني المتمثل في حذف المفعول به الوارد بعد المشيئة و اإلرادة يقول ابن
األثيـر" :ومن ھذا الضرب أيضا حذف المفعول الوارد بعد المشيئة و اإلرادة كقوله تعالى :
﴿وﻟَﻮ َﺷﺎء اﻟﻠﻪُ ﻟَ َﺬ َﻫﺐ ﺑِ ِ
ﺼﺎ ِرِﻫ ْﻢ إِ ن اﻟﻠﻪَ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ِﺪ ٌﻳﺮ ﴾] البقرة [20 :فمفعول "شاء"
ﺴ ْﻤﻌ ِﻬ ْﻢ َوأَﺑْ َ
َْ َ
َ َ
ھاھنا محذوف و تقديره :ولو شاء ? أن يذھب بسمعھم و أبصارھم لذھب بھا.
و على نحو من ذلك قوله تـعالى﴿ :وﻟَﻮ َﺷﺎء اﻟﻠﻪ ﻟَﺠﻤﻌﻬﻢ َﻋﻠَﻰ اﻟْﻬ َﺪى ﻓَ َﻼ ﺗَ ُﻜﻮﻧَ ﻦ ِﻣﻦ اﻟ ِ ِ
ﻴﻦ
ُ
َ َ
َ ْ َ ُ َ َ َُ ْ
ْﺠﺎﻫﻠ َ
﴾] األنعام  [35و لقد تكاثر ھذا الحذف في "شاء" و" أراد" حتى إنھم ال يكادون يبرزون
ِ
ﺻﻄََﻔﻰ ِﻣ ﻤﺎ ﻳَ ْﺨﻠُ ُﻖ
المفعول إال في الشيء المستغرب ،كقوله تـعالى﴿ :ﻟَ ْﻮ أ ََر َ
اد اﻟﻠﻪُ أَ ْن ﻳَـﺘﺨ َﺬ َوﻟَ ًﺪا َﻻ ْ
ِ
ﺎر ﴾] الزمر .2"[4 :فلما كان مفعول المشيئة مما يستعظم و
َﻣﺎ ﻳَ َ
ﺸﺎءُ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧَﻪُ ُﻫ َﻮ اﻟﻠﻪُ اﻟ َْﻮاﺣ ُﺪ اﻟْ َﻘﻬ ُ
يستغرب كان األحسن أن يذكر و ال يضمر.
لقد ذكر أھل البيان أن ›المفعول المشيئة و اإلرادة‹ ال يذكر إال إذا كان غـريبا أو
عظيما نحو› :لمن شاء منكم أن يستقم‹ ›لو أرادنا أن نتخذ لھوا‹ و أنما اطرد أو كثر حذف
مفعول المشيئة دون سـائر األفعال ألنه يلزم من وجود المشيئة وجود المشاء ،فالمشيئة
المستلزم لمضمون الجواب ال يمكن أن تكون إال مشيئة الجواب ،ولذلك كانت اإلرادة مثلھا
في اطراد حذف مفعولھا".3
لقد كان ابن األثيـر مختصرا في إيراد مواضـع حذف المفعول به الكثيرة ،ذاكرا منھا
نوعين فقط ،في حين ذكر الدارسون أكثر من موضع لحذف المفعـول به .كما أن بداية
كـالمه عن حذف المفعول مقتبسة من كالم عبد القاھر الجرجاني في دالئل اإلعجـاز.
 1ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﳉﺮﺟﺎﱐ  :دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز،ص . 119
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص . 307،306
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إال أن ھذا ال ينفي على ابن األثـير تمتعه بالذوق الفني و إدراكه لمواطن الجمال و
العبارة البليغة ،المعللة بالقوانين المقررة التي امتازت بھا اللغة العـربي.
 (4-2حـذف المضاف أو المضـاف إليه:
أما الضرب الرابع من الحذف لدى ابن األثيـر فھو حذف المضاف أو المضاف إليه ،و
إقامة كل واحد مقام اآلخر يقول" :و ذلك باب عريض طويل شائع في كـالم العرب ،فأما
ﻮج َو ُﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ﻞ َﺣ َﺪ ٍ
ب ﻳَـ ْﻨ ِﺴﻠُﻮ َن
حذف المضاف فكقوله تـعالىَ ﴿ :ﺣﺘﻰ إِذَا ﻓُﺘِ َﺤ ْ
ﻮج َوَﻣﺄ ُ
ﺖ ﻳَﺄ ُ
ْﺟ ُ
ْﺟ ُ
﴾]األنبياء [96:فحذف المضاف إلى يأجوج و مأجوج وھو سدھما ،كما حذف المضاف إلى
اﺳﺄ َِل اﻟْ َﻘ ْﺮﻳَِﺔ﴾]يوسف [82:أي أھل القرية ،ومن ذلك أيضا قـوله عز
القرية في قوله تعـالىَ ﴿ :و ْ
و جلَ ﴿ :وﻟَ ِﻜ ﻦ اﻟْﺒِ ﺮ َﻣ ِﻦ اﺗـ َﻘﻰ ﴾]البقرة [189 :أي خصلة من اتقى و إن شئت كان تقدير :و لكن ذا
البر من اتقى ،و األولى أولى ألن حذف المضاف ضرب من االتساع ،و الخبر أولى بذلك
من المبتدأ ،ألن االتساع باألعجـاز أولى منه بالصدور".1
المالحظ من كالم ابن األثـير أن حذف المضاف مستمد من كالم ابن جني في قوله" :و
قد حذف المضاف ،و ذلك واسع ،و إن كان أبو الحسن ال يـرى القياس عليه ،نحو قـول ?
سبحانهَ ﴿ :وﻟَ ِﻜ ﻦ اﻟْﺒِ ﺮ َﻣ ِﻦ اﺗـ َﻘﻰ﴾ أي بر من اتقى ،وإن شئت كان تقديره :ولكن ذا البر من اتقى،
و األول أجود ألن حذف المضاف ضرب من االتسـاع ،و الخبر أولى بذلك من المبتدأ ،ألن
االتسـاع باألعجاز أولى منه بالصدور".2
واالتسـاع ھو نوع من الحذف لإليجاز و االختصار ،لكنه ينتج عنه نوع "من المجاز
بسبب نقل الكلمة من حكم كـان لما إلى حكم ليس بحقيقة فيھا".3

 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ:اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص308ـ. 309
 2اﺑﻦ ﺟﲏ :اﳋﺼﺎﺋﺺ،ج ،2ص .362
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كما يحذف المضاف مكررا في قـوله تعالى﴿ :ﻗَ َ
ﻀﺔً
ﺼ ُﺮوا ﺑِ ِﻪ ﻓَـ َﻘﺒَ ْ
ﺖ ﻗَـ ْﺒ َ
ﺼ ْﺮ ُ
ﻀ ُ
ت ﺑِ َﻤﺎ ﻟَ ْﻢ ﻳَـ ْﺒ ُ
ﺎل ﺑَ ُ
ِﻣ ْﻦ أَﺛَ ِﺮ اﻟ ﺮ ُﺳ ِ
ﺖ ﻟِﻲ ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻲ ﴾] طه [96:أي :من أثر حافر فرس الرسول.
ﻚ َﺳ ﻮﻟَ ْ
ﻮل ﻓَـﻨَﺒَ ْﺬﺗُـ َﻬﺎ َوَﻛ َﺬﻟِ َ
و ھذا الضرب أكثر اتسـاعا من غيره ،ومما جاء منه شعرا قول بعضھم من شعراء
الحماسة:1
إ َذا الَ َق ْيـ ِ
فاسأَليـھ ْم
ت َقومِـي ْ
الح ِق فيھ ْم
اعفُو َعنْ أُصول َّ
◌َ ھل ْ

ـرا
صـاحِبھ ْم َخ ِبي َ
َك َفى َق ْو ًما ِب َ
ُورا
صد َ
س َر ْت و ا ْق َتطِ ُع ال ُّ
إ َذا َع ُ

أراد :أنه يقتطع ما في الصـدور من الضغائن و األوغام]الحقد[ ،أي يزيل ذلك بإحسانه من
عفو و غيره ،فحذف المضاف و أقـام المضاف إليه مقامه".2
ھنـا قد يقدر المحذوف في بعض المواضع بأكثر من مضاف واحد ،فمما يقدر فيه
مضافان محذوفان "قـوله تعالى ﴿ :ﻓَِﺈﻧـَ ﻬﺎ ِﻣ ْﻦ ﺗَـ ْﻘ َﻮى اﻟْ ُﻘﻠُ ِ
ﻮب﴾] الحج [32:التقدير :فإن تعظيمھا من
ﺸﻰ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ
ور أَ ْﻋﻴُـﻨُـ ُﻬ ْﻢ َﻛﺎﻟِ ﺬي ﻳُـﻐْ َ
أفعال ذوي تقوى القلوب ،و في قـوله تعالى ﴿ :ﺗَ ُﺪ ُ
اﻟْﻤﻮ ِ
ت﴾]األحزاب [19:و التقدير :كدوران عين الذي" .3يجوز حذف المضـاف إذا أقيم
َْ
المضاف إليه مقامه ،مع أمن اللبس و اإلبھام بحذفه ،كما يعد حذف المضاف عند ابن األثـير
ضرب من االتساع.
أما حذف المضاف إليه فيراه ابن األثـير قليل االستعمال "فمما جاء منه قوله تعالى:
ِ
ِ
ٍِ
ﻀ ِﻊ ِﺳﻨِ ِ ِ
ح اﻟ ُْﻤ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن ﴾] الروم [4:أي :من قبل ذلك و
﴿ﻓِﻲ ﺑِ ْ
ﻴﻦ ﻟﻠﻪ ْاﻷ َْﻣ ُﺮ ﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﺒ ُﻞ َوﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌ ُﺪ َوﻳَـ ْﻮَﻣﺌﺬ ﻳَـ ْﻔ َﺮ ُ
َ
مـن بعده".4

 1أﰊ ﲤــﺎم :دﻳـﻮان اﳊﻤﺎﺳــﺔ ،رواﻳــﺔ أﰊ اﳌﻨﺼــﻮر ﻣﻮﻫــﻮب ﺑــﻦ أﲪــﺪ اﳉـﻮاﻟﻴﻘﻲ ،ﺷــﺮح أﲪــﺪ ﺣﺴــﻦ ﺳــﻴﺢ ،دار اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ،ﺑــﲑوت
ﻟﺒﻨﺎن ،ط1418 :1ﻫـ ـ 1998م ،ص .335
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ:اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ، 2ص . 310
 3اﺑﻦ ﻫﺸﺎم :ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ،ج ،2ص . 717
 4اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص. 311
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لقد اختصر ابن األثـير حذف المضاف إليه على المثل الذي قدمه دون التطرق إلى
األنواع أو المواضع األخرى التي يجوز فيھا حذف المضاف إليه والتي وردت في الكثير
من كـتب النحو ،ككثرته في ياء المتكلم مضافا إليھا المنادى "نحو› :رب اغفر لي‹ و في
أي ،وكل ،و بعض وغير بعد ليس ،وربما جاء في غيرھم نحو ›فال خوف عليھم‹ فيمن
ضم و لم ينون ،أي فـال خوف شيء عليھم ،وسمع ›السـالم عليكم‹ فيحتمل ذلك أي سالم
? أو إضمار أل ".1
كما يحذف المضاف عند ابن مالك على ثـالثة أقسام "فتارة يزول من المضاف ما
ْس َغ ْي ُر‹ و نحوِ ﴿:ﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﺒ ُﻞ َوِﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌ ُﺪ﴾
يستحقه من إعراب و تنوين و يبنى على الضم نحوَ › :لي َ
ﺎل َوُﻛ ﻼ
ﺿ َﺮﺑْـﻨَﺎ ﻟَﻪُ ْاﻷ َْﻣﺜَ َ
]الروم [4 :و تـارة يبقى إعرابه و يرد إليه تنوينه وھو الغالب نحو﴿ َوُﻛ ﻼ َ
ْﺤ ْﺴﻨَﻰ َوَﻻ ﺗَ ْﺠ َﻬ ْﺮ
ﺗَـﺒـ ْﺮﻧَﺎ ﺗَـ ْﺘﺒِ ًﻴﺮا ﴾] الفرقان [39:و﴿ﻗُ ِﻞ ا ْدﻋُﻮا اﻟﻠَ ﻪ أَ ِو ا ْدﻋُﻮا اﻟ ﺮ ْﺣ َﻤ َﻦ أَﻳﺎ َﻣﺎ ﺗَ ْﺪﻋُﻮا ﻓَـﻠَﻪُ ْاﻷ ْ
َﺳ َﻤﺎءُ اﻟ ُ
ﻚ َﺳﺒِ ًﻴﻼ﴾] اإلسراء [110:فمعنى ")ادعوا ? أو ادعوا
ﻚ َوَﻻ ﺗُ َﺨﺎﻓِ ْ
ﺖ ﺑِ َﻬﺎ َواﺑْـﺘَ ِﻎ ﺑَـ ْﻴ َﻦ َذﻟِ َ
ﺼ َﻼﺗِ َ
ﺑِ َ
الرحمن ( سموا بھذا االسم أو بھذا و اذكروا إما ھذا أو ھذا ،و التنوين في )أيا ً( عوض عن
المضاف إليه"، 2و تارة يتقى إعـراب و يترك تنوينه كما كان في اإلضافة وشرط ذلك في
األغلب أن يعطف عليه اسم عامل متى مثل المحذوف ،وھذا العامل إما مضاف كقولھم:
›خذ الربع ونصف ما حصل‹ أو غيره".3
اختصر ابن األثيـر حديثه على حذف المضاف الذي أقيم المضاف إليه مقامه ،أما
المضاف إليه فاكتفى بذكر آية من القـرآن الكريم وقع فيھا حذف المضاف دون تـفصيل فيه.
 (5-2حذف الصفة و الموصوف:
 1اﺑﻦ ﻫﺸﺎم :ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ،ج ،2ص. 71
 2اﻟﺰﳐﺸﺮي :اﻟﻜﺸﺎف ،ج ،2ص .470
 3اﺑـﻦ ﻫﺸــﺎم اﻷﻧﺼــﺎري :أوﺿــﺢ اﳌﺴــﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴــﺔ اﺑــﻦ ﻣﺎﻟــﻚ ،ﺗــﺢ إﻣﻴــﻞ ﺑــﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘــﻮب ،دار اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ،ﺑــﲑوت ﻟﺒﻨــﺎن ،ط:2
1424ﻫـ ـ 2003م ،ج ،1ص.395،396
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يرى ابن األثـير أن الصفة تأتي في الكالم على ضربين:
إما للتـوكيد والتخصيص.
إما للمـدح والذم.
وكـالھما من مقامات اإلسھاب و التطويل ال من مقامات اإليجاز و االختصار ،و إذا
كان األمر كذلك لم يلِـق الحذف به ،ھذا مع ما يضاف إليه من االلتباس وضد البيان أال ترى
أنك إذا قلت ›مررت بطويل‹ لم يبين من ھذا اللفظ المرور به إنسان ھو أم رمـح ،أم ثوب
أم غير ذلك.
فإذا كان األمـر على ھذا فحذف الموصوف إنما ھو شيء قام الدليل عليه أو شھدت به
الحال ،وإذا استبھم كان حذفه غير الئق .و مما يؤكد عندك ضعف حذفه أنك تجد من
ُ
ررت ِبرجل َقام
الصفـات ما ال يمكن حذف موصوفه ،و ذلك أن تكون الصفة جملة نحوَ › :م
أ ُبوه‹ و ›لقيت غالما وجھه حسن‹ ،أال تـراك لو قلت› :مررت بقام أبوه‹ و ›لقيت وجھه
حسن‹ لم يجز". 1
و ھذا من أھـم شروط حذف الموصوف ،إذ بدون وجود دليل أو مقام حال يدل به على
الموصوف يكون حذفه غير مفيد ،فحذف الـموصوف و إقامة الصفة مقامه يحسن بشرطين
›أحدھما :أن تكون الصفة خاصة يعلم بثبوتھا لذلك الموصوف بعينه ال لغيره و الثـاني أن
تكون الصفة قد غلب استعمالھا مفردة على الموصوف كالـبر والفاجر و العالم و الجاھل و
المتقي و الرسول والنبي ،و نـحو ذلك مما غلب استعمال الصفة فيه مجردة عن الموصوف
فال يكاد يجيء ذكر الموصـوف معھا كقوله تعالى ﴿ :إِ ن ْاﻷَﺑْـ َﺮ َار ﻟَِﻔﻲ ﻧَِﻌ ٍﻴﻢ )َ (13وإِ ن اﻟْ ُﻔ ﺠ َﺎر ﻟَِﻔﻲ
َﺟ ِﺤ ٍﻴﻢ )]﴾(14اإلنفطار [14 ،13:و قولـه› :إن المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات‹
و قوله› :و الكافرون ھم الظالمون‹ و ھو كثير جدا في القرآن و كـالم العرب ،و بدون ذلك

 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ، 2ص 312ـ. 313
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ال يحسن االقتصـار على الصفة فال يجوز أن تقول :جاءني الطويل ،ورأيت رجال جميال أو
قبيحا".1
لقد نبه ابن األثـير في بداية حديثه إلى أن مثل ھذا الحذف قليل و غير مطرد في
القياس إال بتوفر الشرطين الذي ذكرناھما سابقا ،ثم يتوجه إلى ذكر المواضع التي يجوز
فيھا حذف الـصفة و الموصوف.
ففي حذف الموصوف و إقـامة الصفة مقامه ،وجد أن أكثر المواضع التي يتم فيھا
حذف الموصوف يكـون في وقوعه في النداء و في المصدر.
يقول عن حذفه في النـداء" :أما النداء فكقولھمَ :يأ ُّي َھا َّ
الظ ِريفُ  ،تقديره :يأ ُّي َھا الرَّ ُجل
ﺴِ
ﻚ ﺑِ َﻤﺎ َﻋ ِﻬ َﺪ ِﻋ ْﻨ َﺪ َك إِﻧـﻨَﺎ
الظريف ،و عليه ورد قوله تـعالىَ ﴿ :وﻗَﺎﻟُﻮا ﻳَﺎ أَﻳـَ ﻬﺎ اﻟ 
ﺎﺣ ُﺮ ا ْدعُ ﻟَﻨَﺎ َرﺑَ 
ﻟَ ُﻤ ْﻬﺘَ ُﺪو َن﴾]الزخرف [49:تقديره :يأ ُّي َھا الرجل السَّاحر ،وكذلك قوله﴿ :يأيھا الذين آمنوا﴾ تقديره:
يأيھا الـقوم الذين آمنوا.
أما في المصدر فقوله تـعالى﴿ :وﻣﻦ ﺗَﺎب و َﻋ ِﻤﻞ ِ
ﻮب إِﻟَﻰ اﻟﻠِ ﻪ َﻣﺘَﺎﺑًﺎ ﴾
ﺻﺎﻟ ًﺤﺎ ﻓَِﺈﻧﻪُ ﻳَـﺘُ ُ
ََ ْ َ َ َ َ
]الفرقان [71:تقديره :ومن تاب و عمـل عمال صالحا".2
والذي نـلخص إليه أن تحقق الشرطين يجعل حذف الموصوف سائغا دون الحاجة إلى
قرينة زائدة في سياق لفظي أو حـالي ألن العقل و العادة قد دال على الموصوف المحذوف،
أما إذا لم يتحقق الشرطان المذكوران فـال يجوز الحذف إال بقرينة زائدة من سياق لفظي أو
حالي كما في قوله تعالى ﴿ :وأَﻟَﻨﺎ ﻟَﻪُ اﻟ ِ
ٍ
ِ
ﺴ ْﺮِد﴾]سبأ[11 ،10:
ر ﻓِﻲ اﻟ 
ْﺤﺪﻳ َﺪ ) (10أَن ا ْﻋ َﻤ ْﻞ َﺳﺎﺑِﻐَﺎت َوﻗَﺪ ْ
َ
َ
فكلمة )السابغات( ال ينطبق عليھا الشرطان السابقان ،ولكن سياق اللفظ الذي ورد فيه
الـحديد و السرد دل على الموصوف المحذوف و ھو )دروعا(".3

 1ﻃﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﲪﻮدﻩ :ﻇﺎﻫﺮة اﳊﺬف ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي ،ص . 244
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج،2ص. 314
 3ﻳﻨﻈﺮ :ﻃﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﲪﻮدﻩ ،ﻇﺎﻫﺮة اﳊﺬف ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي ،ص. 244
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أما حذف الصفة و إقامة الموصوف مقامھا فإنه أقـل وجودا من حذف الموصوف و
إقامة الصفة مقامه ،وال يكاد يقع في الكالم إال نادرا لمكـان استھامه.
سير َع َليْه لي ُل‹ و ھم يريدون:
فمن ذلك ما حكاه سيبويه ـ رحمة ? عليه ـ من قـولھمَ › :
لي ُل طويل ،وإنمـا حذفت الصفة في ھذا الموضع لما دل من الحال عليه و ذلك أنه يحسن في
كالم القـائل لذلك من التطريح و التطويح و التفخيم و التعظيم ما يقوم مقام قوله :طويل ،و
أنت تحسُ ھذا من نفسك إذا تـأملته ،وھو أن يكون في مدح إنسان و الثناء عليه فتقول:
"كان و ? رجال" أي رجـال فاضال أو شجاعا أو كريما ،أو ما جرى ھذا المجرى من
وج ْد َناه إنسانً َ◌ا‹ أي أنسانا سمحا أو جوادا أو ما أشبھه،
الصـفات ،وكذلك تقولَ › :سأَل َناهُ َف َ
فعلى ھذا و نحوه تحذف الصفة ،فأما أن عريت من الداللة عليه من اللفظ أو الحال فإن
حذفھـا ال يجوز".1
كما أكد ابن جني في حذف الصفة على ضـرورة وضوح الدليل عليھا" :فإما إن
عريت من الداللة عليھا من اللفظ أو من الحال فـإن حذفھا ال يجوز ،أال تراك لو قلت:
وردنا البصرة فاجتزنا باأل ُ ُبلَّة على رجل أو رأينا بستانا ،و سكت لم تفد بذلك شيئا ،ألن ھذا
و نحـوه مما ال يعرى منه ذلك المكان ،و إنما المتوقع أن تصف من ذكرت أو ما ذكرت،
فإن لـم تفعل كلفت ما لم تدلل عليه وھذا لغو من الحديث وجور في التكليف‹.2
ومنه فإن الحذف يرد في اللغة مع نية معناھـا في الموضع الذي تدل فيه قرينة لفظية
أو حالية على أن الموصوف مقيد أو مخصص بصفة معينة بحث لو لم تقدر صفة إما
محذوفة ألدى إلى خـلل بالمعنى المقصود.
قد تنبه ابن األثيـر من خالل دراسة حذف الصفة أنھا تأتي على ثالثة أشكال:
ـ حـذف صـفة تقدمھا ما يدل عليھا.
ـ حـذف صفة تـأخر عنھا ما يدل عليھا.
ـ حـذف صفة تفھم من شيء خارج عنھا.
 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص314ـ. 315
 2اﺑﻦ ﺟﲏ :اﳋﺼﺎﺋﺺ،ج ،2ص. 371
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ﺖ ﻟِﻤ ِ
* أما الصفة التي تقدمھا ما يـدل عليھا فقوله تعالى﴿ :أَ ﻣﺎ اﻟ ِ 
ﻴﻦ ﻳَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن
ﺴﺎﻛ َ
ﺴﻔﻴﻨَﺔُ ﻓَ َﻜﺎﻧَ ْ َ َ
ِ
ِ ٍ
ﺼﺒًﺎ﴾]الكھف [79:فحذف الصفة أي:
اء ُﻫ ْﻢ َﻣ ِﻠ ٌ
ﻓِﻲ اﻟْﺒَ ْﺤ ِﺮ ﻓَﺄ ََر ْد ُ
ﻚ ﻳَﺄ ُ
ْﺧ ُﺬ ُﻛ ﻞ َﺳﻔﻴﻨَﺔ ﻏَ ْ
ت أَ ْن أَﻋﻴﺒَـ َﻬﺎ َوَﻛﺎ َن َوَر َ
كان يأخذ كل سفينة صحيحة غصبا ويدل على المحذوف قـوله" :فأردت أن أعيبھا" فإن
عيبه إياھا لم يخرجھا عن كونھا سفينة ،و إنما المأخوذ ھو الصحيح دون المعيب ،فحذف
الصفة ھاھنا ألنه تقدمھا ما يـدل عليھا.
* أما التي تأخر عنھا ما يدل عليھا فقول بعض شعـراء الحماسة:1
س ْأو ِم ْن َھا َيئِي ُم
العر ُ
ـه ْ

س َتئي ُم ِم ْنـ
ئ َ
كل ُّ ا ْمر ٍ

فإنه أراد كل امـرئ متزوج ،إذ دل عليه ما بعده من قوله "ستئيم منه" أو "منھا يئيم"
إذ ال تئيم ھي إال من الـزوج ،وال يئيم ھو إال من زوجه ،فجاء بعد الموصوف ما دل عليه،
ولوال ذلك لما صح مـعنى البيت إذ ليس كل امرئ يئيم من عرس وال يئيم منه عرس إال
كـان متزوجا.
أما مـا يفھم حذف الصفة من شيء خارج من الكـالم فقول النبي صلى ? عليه
لجار المس ِجد إالَّ في المسجد" فإنه قد علم جواز صالة الجار المسجد في
وسلم" :ال صالَة
ِ
غير المسجد من غير ھذا الحديث ،فُھـ َم حينئذ أن المـراد به الفضيلة و الكمال ،وھذا شيء
لـم يُعْ لم من نفس اللفظ ،و إنما علم من شيء خارج منه".2
لقد انفرد ابن األثـير في ھذا التقسيم الثالثي لمواضع حذف الصفة و إقامة الموصوف
مقامھا إال أن ما يالحظ ھنا ھو أنه قد نقل كثيرا في حديثه عن حـذف الصفة و الموصوف
من كـالم ابن جني دون اإلشارة إليه ،كقول ابن جني" :فمن ذلك ما حكاه سيبويه ـ رحمة
ير عليه و َل ْي ُل‹ وھم يريدون :ليل طويل ،وإنما حذفت الصفة في
? عليه ـ من قولھم› :سِ َ
ھذا الموضع لما دل من الحـال عليه ،وذلك أن تحس في كالم القائل لذلك من التطريح و

 1أﰊ ﲤﺎم :دﻳﻮان اﳊﻤﺎﺳﺔ ،ص.224
 2ﻳﻨﻈﺮ :اﺑﻦ اﻷﺛﲑ ،اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج  ،2ص316ـ. 317
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التطويح و التفخيم و التعظيم ما يقوم مقام قـوله طويل" .1ھذا مما عيب على ابن األثيـر من
نقله الحرفي دون اإلشارة كما ينسبه في بعض األحيان إليه.
لقد عالج ھذه الظاھرة بتدرج ،ابتدأھا بتبيين حكم حذف الصفة أو الموصوف واعتباره
من الظـواھر القليلة الغير المطردة في القياس مع ذكر أسباب منع حذفھا باعتبارھا من
مقامات اإلسھاب ال من مقامات اإليجاز ،كما ذكر أھم الشروط التي يجب أن تراعى لدى
حذف الموصوف أو الصفة و ھي وجود قرينة حالية أو لفظية تدل عليه ،ثم تطرق إلى ذكر
مواضع التي جاز فيھا حذف الموصوف أو الصفة مستشھدا بالقرآن الكريم و كالم العرب
الفصيح.
 (6-2حذف الشرط و جوابه:
لم يطل ابن األثـر في حديثه عن حذف الشرط و جوابه بل اقتصر على ذكر بعض
الشواھد التي حذف منھا الشرط و جوابه دون تطرق إلى تصنيف مـواضع حذف الشرط و
جوابه بحسب ما جيء في الجملة.
ففي حديثه عن حذف الشرط يذكر ابن األثـير مجموعة من الشواھد نذكر منھا" :فأما
ِ
ﺎد ِ 
ِ ِ
اﺳﻌﺔٌ ﻓَِﺈﻳﺎي ﻓَﺎ ْﻋﺒ ُﺪ ِ
ِ
ون﴾]العنكبوت:
ﻳﻦ آ ََﻣﻨُﻮا إِ ن أ َْرﺿﻲ َو َ
َ ُ
ي اﻟﺬ َ
حذف الشرط فنحو قوله تعالى﴿ :ﻳَﺎ ﻋﺒَ َ
 [66فالفاء في قوله تعالى )فاعبدون( جواب شرط محذوف ألن المعنى إن أرضي واسعة،
ُوض من
فإن لم تخلصوا لي العبادة في األرض فأخلصوھا في غيرھا ،ثم حذف الشرط و ع َ
حذفه تقديم المفعول مع إفادة تقديمه معنى االختصاص و اإلخالص .من ھذا الضرب قـوله
ِ
ﻀﺎ أَو ﺑِ ِﻪ أَذًى ِﻣﻦ رأْ ِﺳ ِﻪ ﻓَ ِﻔ ْﺪ ِ ِ
ﺻﻴ ٍﺎم أَو ﺻ َﺪﻗَ ٍﺔ أَو ﻧُﺴ ٍ
ﻚٌ ﴾] البقرة.[196:
ي ﻣ ْﻦ َ ْ َ
تعالى﴿ :ﻓَ َﻤ ْﻦ َﻛـﺎ َن ﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َﻣ ِﺮﻳ ً ْ
ْ َ
َ
ْ ُ
أي "فمن كان به مرض يحوجه الى الحلق أو به أذى في رأسه و ھو القمل أو الجراحة
فعليه إذا احتلق فدية".2

 1اﺑﻦ ﺟﲏ :اﳋﺼﺎﺋﺺ،ج ، 2ص370ـ . 371
 2اﻟﺰﳐﺸﺮي :اﻟﻜﺸﺎف ،ج ،1ص.344
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كذلك قولـھم› :الناس مجزيون بأعمالھم ،و إن خيرا فخيرا ،وإن شرا فشرا‹ أي :إن
فعل المرء خيرا جزى خيرا ،وإن فعل شرا جزى شرا".1
عليه فإن الدارسين يرون أن حذف جملة الشرط حذف مطرد وھي تقع في ثالث
مواضع أولھا .تحذف فيه الجملة الشرطية بأسـرھا أي مع أداة الشرط و ذلك بعد الطلب أو
ﺮﻧَﺎ
النھي "كقولك :فاتبعوني يصيكم ? أي فإن تتبعوني يحببكـم ? فاتبعني أھديكَ ﴿ ،رﺑـﻨَﺎ أَﺧ ْ
2
إِﻟَﻰ أَﺟ ٍﻞ ﻗَ ِﺮ ٍ ِ
ب
ﻚ َوﻧَـﺘﺒِ ِﻊ اﻟ ﺮ ُﺳ َﻞ﴾] إبراھيم ، "[44:و عليه قول ? سبحانه﴿ :ﻓَـ ُﻘﻠْﻨَﺎ ا ْ
ﺐ َد ْﻋ َﻮﺗَ َ
ﺿ ِﺮ ْ
ﻳﺐ ﻧُﺠ ْ
َ

ت ِﻣ ْﻨﻪُ اﺛْـﻨَﺘَﺎ َﻋ ْﺸ َﺮَة َﻋ ْﻴـﻨًﺎ﴾]البقرة [60:أي فضرب فانفجرت".3
ﺼَ
ْﺤ َﺠ َﺮ ﻓَﺎﻧْـ َﻔ َﺠ َﺮ ْ
ﺑِ َﻌ َ
ﺎك اﻟ َ
أما الموضع الثـاني الذي تحذف فيه جملة الشرط مع أداة الشرط "يرد بعد )إال( وبعد
)إن( الشرطية التي تتبعھا )ال( النافية المسبوقه بما يدل على الشرط الحذف.
"كقول الشاعر:
فء
لس َت ل َھا ِب ُك ْ
َف َطلِ ْق َھا َف ْ

سام
و إال َي ِعل َم ْف ِرقُك ال ُح َ

أي و إال تطلقھـا فحذف جملة الشرط مع بقاء حرف الشرط".4
الموضع الثـالث تحذف فيه جملة الشرط بعد حرف الجواب )إذن( و تقدم ما يدل عليھا
ِ 
ٍ
ِ ٍِ ِ
ﺐ ُﻛ ﻞ إِﻟَ ٍﻪ ﺑِ َﻤﺎ
كما في قـوله تعالىَ ﴿ :ﻣﺎ اﺗَ ﺨ َﺬ اﻟﻠﻪُ ﻣ ْﻦ َوﻟَﺪ َوَﻣﺎ َﻛﺎ َن َﻣ َﻌﻪُ ﻣ ْﻦ إﻟَﻪ إ ًذا ﻟَ َﺬ َﻫ َ
َﺧﻠَ َﻖ﴾]المؤمنون [91:تقديره :إذن لو كان معه إلھه لذھب.
وأما حـذف جواب الشرط فكقوله تعالى﴿ :ﻗُ ْﻞ أ ََرأَﻳْـﺘُ ْﻢ إِ ْن َﻛﺎ َن ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ اﻟﻠِ ﻪ َوَﻛ َﻔ ْﺮﺗُ ْﻢ ﺑِ ِﻪ َو َﺷ ِﻬ َﺪ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ 
ِ 
ﻴﻦ﴾]األحقاف ،[10:فإن
ﻴﻞ َﻋﻠَﻰ ﻣﺜْﻠﻪ ﻓَﺂ ََﻣ َﻦ َو ْ
اﺳﺘَ ْﻜﺒَـ ْﺮﺗُ ْﻢ إ ن اﻟﻠﻪَ َﻻ ﻳَـ ْﻬﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم اﻟﻈﺎﻟﻤ َ
َﺷﺎﻫ ٌﺪ ﻣ ْﻦ ﺑَﻨﻲ إ ْﺳ َﺮاﺋ َ

 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،ج ،2ص. 317
 2اﺑﻦ ﻫﺸﺎم :ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ،ج ،2ص . 743
 3اﺑﻦ ﺟﲏ :اﳋﺼﺎﺋﺺ ،ج ،2ص. 361
 4ﻳﻨﻈﺮ :ﻇﺎﻫﺮة اﳊﺬف ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي ،ص. 284
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جواب الشرط ھاھنا محذوف تقديره ›إن ﻛﺎن اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ و ﻛﻔﺮﺗﻢ ﺑﻪ أﻟﺴﺘﻢ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ؟‹ و يدل
ِ
ِِ 
ِ 
ﻴﻦ﴾".1
على المحذوف قوله تعالى ﴿ :إ ن اﻟﻠ َﻪ َﻻ ﻳَـ ْﻬﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم اﻟﻈﺎﻟﻤ َ
وبه فحذف جملة جواب الشرط واجب إن تقدم عليه أو اكتنفه ما يـدل على
َ
ِ ِ
ﺎء اﻟﻠﻪُ
الجواب›،فاألول نحو ›ھو ظا ِل ُم إِنْ َف َعل‹ و الثاني ›ھو إن فعل ظالم‹ و ﴿ َوإﻧﺎ إ ْن َﺷ َ
ﻟَ ُﻤ ْﻬﺘَ ُﺪو َن﴾]البقرة [70:ومنه ›? إن جاءني زيد ألكرمته‹" .2و يـجوز الحذف إذا "كان الجواب
معلوما دون أن يكـون الدليل عليه جملة مذكورة في الكـالم متقدمة لفظا أو تقديرا ومنه
ِ
ﺖ أَ ْن ﺗَـ ْﺒﺘَ ِﻐﻲ ﻧَـ َﻔ ًﻘﺎ ِﻓﻲ ْاﻷ َْر ِ
ﺴ َﻤ ِﺎء ﻓَـﺘَﺄْﺗِﻴَـ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺂَﻳٍَﺔ﴾]األنعام[35:
ض أ َْو ُﺳﻠً ﻤﺎ ﻓِﻲ اﻟ 
اﺳﺘَﻄَ ْﻌ َ
قـوله تعالى﴿ :ﻓَِﺈن ْ
َ
جوابه محذوف تقديره :فافعل".3
لقد كان حديث ابن األثـير عن حذف جملة الشرط أو جوابه مختصرا على الشواھد ال
غير ،باعتبار حذف الشرط أو جوابه من الـمحذوفات المطردة.
 (7-2حذف القسم و جوابه:
يقول ابن األثيـر" :فأما حذف القسم قولك› :ألف َعلن‹ أي ›و? ألفعلن‹ أو غير ذلك من
األقسام المحلوف بھا.
أما حذف جوابه فكقـوله تعالى﴿ :واﻟْ َﻔ ْﺠ ِﺮ ) (1وﻟَﻴَ ٍ
ﺎل َﻋ ْﺸ ٍﺮ )َ (2واﻟ 
ﺸ ْﻔ ِﻊ َواﻟ َْﻮﺗْ ِﺮ )َ (3واﻟﻠْﻴ ِﻞ إِ َذا
َ
َ
ات اﻟ ِْﻌﻤ ِ
ﻚ ﺑِﻌ ٍ
ﺎد ) (6إِرم ذَ ِ
ﺎد ) (7اﻟﺘِﻲ ﻟَ ْﻢ
ﻚ ﻗَ َﺴ ٌﻢ ﻟِ ِﺬي ِﺣ ْﺠ ٍﺮ ) (5أَﻟَ ْﻢ ﺗَـ َﺮ َﻛ ْﻴ َ
ﻳَ ْﺴ ِﺮ )َ (4ﻫ ْﻞ ﻓِﻲ ذَﻟِ َ
ََ
ﻒ ﻓَـ َﻌ َﻞ َرﺑَ َ 
َ
ﻳُ ْﺨﻠَ ْﻖ ِﻣﺜْـﻠُ َﻬﺎ ﻓِﻲ اﻟْﺒِ َﻼ ِد ) ] ﴾(8الفجر.[8 ،1:
فجواب القسم ھاھنا محذوف تقديره )ليعذبن( أو نحوه و يـدل على ذلك ما بعده من
قوله› :ألم تر كيف فعل ربك بعاد‹ إلى قوله› :سوط عذاب‹ .و قد ورد ھذا الضرب في
 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص. 319
 2اﺑﻦ ﻫﺸﺎم  :ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ،ج ،2ص. 744
 3ﻃﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﲪﻮدﻩ :ﻇﺎﻫﺮة اﳊﺬف ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي ،ص. 288
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ﺎت ﻏَﺮﻗًﺎ ) (1واﻟﻨ ِ
ﺎﺷﻄَ ِ
القرآن كثيرا كقوله تعالى" في سورة النازعـات ﴿ :واﻟﻨﺎ ِز َﻋ ِ
ﺸﻄًﺎ )(2
ﺎت ﻧَ ْ
ْ
َ
َ
ﺎت ﺳ ْﺒـ ًﻘﺎ ) (4ﻓَﺎﻟْﻤ َﺪﺑـﺮ ِ
ﺴﺎﺑَِﻘ ِ
ﺴﺎﺑِﺤ ِ
ﻒ اﻟ ﺮ ِ
اﺟ َﻔﺔُ ) (6ﺗَـ ْﺘﺒَـﻌُ َﻬﺎ
ﺎت َﺳ ْﺒ ًﺤﺎ ) (3ﻓَﺎﻟ 
ات أ َْﻣ ًﺮا ) (5ﻳَـ ْﻮ َم ﺗَـ ْﺮ ُﺟ ُ
َواﻟ َ 
َ
ُ َ
اﻟ ﺮ ِادﻓَﺔُ)]﴾(7النازعات [7 ،1فجواب الـقسم ھا ھنا محذوف تقديره )لتبعثن( أو )لتحشرن( و يدل
على ذلك ما أتى من بعده من ذكر القيامة في قـوله› :يوم ترجف الراجفة تتبعھا رادفة و
كذلك إلى آخر السورة".1
و قد اشترط ھنا على وجود دليل يغني به عـن ذكر جواب الشرط مستغنيا بذلك عن
شرطيين مھمين من شروط حذف جواب القسم و ھما وجوب حذف جواب القسم إذا تقدم أو
اكتنفھا ما يغني عن الجواب فاألول نحوَ ›" :زيْد قائِم و ?‹ و منه ›إِنْ َجاءني زي ُد و ?
أكرمته‹ و الثاني نحوَ › :ز ْي ُد و ? قـائم‹ فإن قلت› :زيد و ? انه قائم أو لقائم‹ احتمل كون
المتأخر عنه خبرا عن المتقدم عليه و احتمل كونه جوابا و جملة القسم و جوابه الخبر".2
إن عدم توفر ھذين الشرطين في حذف جـواب القسم ال يوجب فيه الحذف بل يجوز
في بعضه بشرط وجود› قرينة عقلية و سياق لفظي عام يدل على المحذوف ،وقد ورد منه
َن اﻟْﻤ ِﺠ ِ
ِ
ﻴﺪ﴾]ق [1:فھم قسم حذف
في القرآن الكـريم بعض األمثلة منھا قوله تعالى ﴿ :ق َواﻟْ ُﻘ ْﺮآ َ
جوابه و التقدير ليھلكن أو ليبعثن أو انك لمنذر و في قوله ﴿ :واﻟﻨﺎ ِز َﻋ ِ
ﺎت ﻏَ ْﺮﻗًﺎ ﴾ "فالمقسم عليه
َ
محذوف و ھو لتبعثن لداللة ما بعده عليه من ذكر القيامة"

3

و يجوز حـذف جملة الجواب إذا تقدم على القسم حرف من أحرف الجواب كنعم أو ال
أو بلى أو أجل فتقول في اإلجابـة على :ھل فعلت؟ أو أفعلت :نعم و ? أو ال و? ،كما

 1ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص.319،320
 2اﺑﻦ ﻫﺸﺎم :ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ،ج ، 2ص 742ـ . 743
 3اﻟﺰﳐﺸﺮي :اﻟﻜﺸﺎف ،ج ،4ص 212
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اب﴾]
ْﺤ ﻖ ﻗَﺎﻟُﻮا ﺑَـﻠَﻰ َوَرﺑـﻨَﺎ ﻗَ َ
ﺎل ﻓَ ُﺬوﻗُﻮا اﻟ َْﻌ َﺬ َ
ﺲ َﻫ َﺬا ﺑِﺎﻟ َ
يجوز ذكر الجواب ،و منه قوله تعـالى ﴿ :أَﻟَْﻴ َ

األحقاف [34:فقد حذفت جملة الجواب بعد )بلى(".1
اكتفى ابن األثيـر بالقول إن الحذف في جملة القسم يكون في جميع أقسام المحلوف بھا
دون تفصيل ،أما حذف جواب القسم فقد اختـصر على ذكر النوع الجائز منه الذي يقوم على
شرط وجود قرينة لفظية تدل عليه ،و ربما يعود ھذا االختصار إلى كثرة استعمال مثل ھذا
النوع من الحذف في أسلوب القسـم.

 (8-2حـذف لو وجوابـھا:
يقول فيه ابن األثـير" :وذاك من ألطف ضروب اإليجاز وأحسنھا فأما حذف )لو(
ٍ ِ 
ِ ٍِِ
ﻀ ُﻬ ْﻢ َﻋﻠَﻰ
ﺐ ُﻛ ﻞ إِﻟَ ٍﻪ ﺑِ َﻤﺎ َﺧﻠَ َﻖ َوﻟَ َﻌ َﻼ ﺑَـ ْﻌ ُ
فكقوله تعالىَ ﴿ :ﻣﺎ اﺗَ ﺨ َﺬ اﻟﻠﻪُ ﻣ ْﻦ َوﻟَﺪ َوَﻣﺎ َﻛﺎ َن َﻣ َﻌﻪُ ﻣ ْﻦ إﻟَﻪ إ ًذا ﻟَ َﺬ َﻫ َ
ﺾ ﺳ ْﺒﺤﺎ َن اﻟﻠِ ﻪ َﻋ ﻤﺎ ﻳ ِ
ﺼ ُﻔﻮ َن ﴾]المؤمنون [91تقدير ذلك :إن لو كان معه آلھة لذھب كل إله بما
ﺑَـ ْﻌ ٍ ُ َ
َ
خلق.
ومما جاء من ذلك شعرا قـول بعضھم في صدر الحماسة:2
َل ْو ك ْن ُ
ازن َلم ُت ْس َت َبح ِإبلي
ت مِنْ َم ٍ
بنصري معشـ ُر ُخشـنُ
إذا َل َقام ْ

َب ُنو ال َّلقِي َطة مِنْ ُذھل بن َ
شي َبا َنا
ِع ْنـ َد حفيظة إن ُذو لوث ٍة ال َنـا

فـ "لو" في البيت الثـاني محذوفة ،ألنھا في البيت األول قد استوفت جوابھا بقوله› :لم تستبح
إبلي‹ ثم حذفھا في الثاني تقدير حذفھا :إذ لو كنت منه لقام لنصري معشر خشن أو :إذ لو
كانوا قومي لقـام بنصري معشر خشن.
أما حذف جواب )لـو( فإنه كثير شائع ،وذلك كقولكَ › :لو ُزرْ َتنـَا ،لو ألمْت ِب َنا ،معناه
حسنا إليك أو ألكرمناك‹ و ما جرى ھذا المجرى .ومما ورد منه في القرآن الـكريم قوله
ألَ َ
 1ﻳﻨﻈﺮ :ﻃﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﲪﻮدﻩ ،ﻇﺎﻫﺮة اﳊﺬف ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي ،ص. 289
 2أﰊ ﲤﺎم :دﻳﻮان اﳊﻤﺎﺳﺔ ،ص.11
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ت وأ ِ
ُﺧ ُﺬوا ِﻣﻦ ﻣ َﻜ ٍ
ﺎن ﻗَ ِﺮ ٍ
ﻳﺐ﴾ ] سبأ .[51 :فإن جواب "لو" ھا ھنا
ْ َ
تعالىَ ﴿ :وﻟَ ْﻮ ﺗَـ َﺮى إِ ْذ ﻓَ ِﺰﻋُﻮا ﻓَ َﻼ ﻓَـ ْﻮ َ َ
محذوف تقديره :لرأيت أمرا عظيما و حـاال ھائلة ،أو غير ذلك مما جرى مجراه".1
إن وجود دليل يسـاعدنا على فھم الجملة و االستغناء عن جواب )لو( "كما يستغنى عن
ﺎل أَو ﻗُﻄﻌ ْ ِ
جواب إن ،فمن ذلك قوله تعـالى﴿ :وﻟَﻮ أَ ن ﻗُـﺮَآﻧًﺎ ﺳﻴـﺮ ْ ِ ِ
َرض أ َْو ُﻛﻠَ ﻢ ﺑِ ِﻪ
ﺖ ﺑِﻪ ْاﻷ ُ
ت ﺑِﻪ اﻟْﺠﺒَ ُ ْ َ
َْ
ْ َُ
ِ
ِِ
ِ
َﺣ ِﺪ ِﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻞءُ ْاﻷ َْر ِ
ض ذَ َﻫﺒًﺎ َوﻟَ ِﻮ
اﻟ َْﻤ ْﻮﺗَﻰ ﺑَ ْﻞ ﻟﻠﻪ ْاﻷَ ْﻣ ُﺮ َﺟﻤ ًﻴﻌﺎ﴾] الرعد [31:و قوله تعالى﴿:ﻓَـﻠَ ْﻦ ُ◌ﻗـْﺒَ َﻞ ﻣ ْﻦ أ َ
اﻓْـﺘَ َﺪى ﺑِ ِﻪ﴾]أل عمران.2"[91:
يجعل ھذا ضرب من المحـذوفات أظھر الضروب المذكورة و أوضحھا لعلم المخاطب
به ،وھو شرط من شروط الحذف التي أكد عليھا ابن األثير "فلو كان ھناك حذف لم يرد له
دليل في الكـالم لم يجز حذفه و عسر فھمه و مثال ذلك أن ھناك جمل ال يحذف فيھا جواب
)لو( لعدم وجود قرينة تدل عليھا ،ففي القـرآن الكريم آيات كثيرة كقوله تعالىَ ﴿ :وﻟَ ْﻮ ﻓَـﺘَ ْﺤﻨَﺎ
ﻮرو َن )]﴾(15
َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﺑَﺎﺑًﺎ ِﻣ َﻦ اﻟ 
ﺴ َﻤ ِﺎء ﻓَﻈَﻠﻮا ﻓِ ِﻴﻪ ﻳَـ ْﻌ ُﺮ ُﺟﻮ َن ) (14ﻟََﻘﺎﻟُﻮا إِﻧَ ﻤﺎ ُﺳ ﻜ َﺮ ْ
ت أَﺑْ َ
ﺎرﻧَﺎ ﺑَ ْﻞ ﻧَ ْﺤ ُﻦ ﻗَـ ْﻮٌم َﻣ ْﺴ ُﺤ ُ
ﺼُ

الحجر14:ـ  [ 15وھذا ليس كالذي تقدم من اآليات ألن تلك علم مكان المحذوف منھا وھذه
اآلية لـو حذف الجواب فيھا لم يعلم مكانه ،ألنه يحتمل وجوھا منھا أن يقال› :لما آمنو ،أو
طلبوا ما وراء ذلك‹".3
إن حذف )لو( و جوابھـا عند ابن األثـير يقوم على شرط أساسي يتمثل في وجود
قرينة تدل على المحذوف و يدركھا المتلقي.
 (9-2حـذف جواب "لـوال":
َلوال و َلو َما َي ْلز َمان اال ْب ِت َداء

إ َذا ا ْم َت َن َعا ِبو ُجود عقدا

 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،ج ،2ص . 322 ،321
 2اﺑﻦ اﻟﻨﺎﻇﻢ :ﺷﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺗﺢ ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻠﺒﺎﻳﺪي ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ،ﻃﻬﺮان إﻳﺮان ،ط1212 :ﻫـ ،ص ،278
.279
 3ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص.324 ،323
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يض م ِْز و ھال
وبھ َما ال َت ْحضِ ُ
ِ

أالَّ أالَ و أوليتھا الفعال

َ
ض َمـر
وق◌َ ـدْ َيلي َھا ِب ِف ْعـل ُم ْ

علق أو ِب َظا ِھر ُم◌َ َؤخر

للوال و لوما استعماالن أحـدھما يدالن فيه على امتناع شيء لثبوت غيره ،و ھذا أراد
بقوله إذا امتناعا بوجود عقد أي إذا عقدا و ربطا امتناع شيء غيره و الزما بينھما،
واالستعمال اآلخر يدالن فيه على التحضيض و يختصـان باألفعال كقوله تعالى ﴿ :ﻟَ ْﻮَﻻ أُﻧْ ِﺰ َل
َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ اﻟ َْﻤ َﻼﺋِ َﻜﺔُ﴾]الفرقان.1"[21:
ِ
ويحذف جـواب لوال إذا كان ھناك دليل يدل عليه كقوله تعالى﴿ :إِ ن اﻟِ ﺬ ِ
ﻴﻊ
ﻳﻦ ﻳُﺤﺒﻮ َن أَ ْن ﺗَﺸ َ
َ
ﺸﺔُ ِﻓﻲ اﻟِ ﺬﻳﻦ آَﻣﻨﻮا ﻟَﻬﻢ ﻋ َﺬاب أَﻟِﻴﻢ ﻓِﻲ اﻟ ﺪﻧْـﻴﺎ و ْاﻵ ِ
اﻟْ َﻔ ِ
ﻀ ُﻞ
َﺧ َﺮةِ َواﻟﻠﻪُ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻢ َوأَﻧْـﺘُ ْﻢ َﻻ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن )َ (19وﻟَ ْﻮَﻻ ﻓَ ْ
ﺎﺣ َ
َ َُ ُ ْ َ ٌ ٌ
َ َ
اﻟﻠِ ﻪ ﻋﻠَﻴ ُﻜﻢ ورﺣﻤﺘﻪ وأَ ن اﻟﻠﻪ رء ٌ ِ
ﻴﻢ ) ]﴾(20النور [20 ،19:تقديره لوال فضل ? عليكم
وف َرﺣ ٌ
َ ْ ْ َ َ ْ َُُ َ
َ َُ
ورحمته لعجل لكم العذاب أو فعل بكم كذا وكذا".2
ﻀ ُﻞ اﻟﻠِ ﻪ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ َوَر ْﺣ َﻤﺘُﻪُ َﻻﺗـﺒَـ ْﻌﺘُ ُﻢ اﻟ 
ﺸ ْﻴﻄَﺎ َن
و"الالم جواب )لـو( و )لـوال( فقوله تعالىَ ﴿ :وﻟَ ْﻮَﻻ ﻓَ ْ
إِﻻ ﻗَﻠِ ًﻴﻼ﴾ ] النساء ،[83:و دخولھا لتأكيد ارتباط إحدى الجملتين باألخرى و يجوز حذفھا
ﺎﺟﺎ ﻓَـﻠَ ْﻮَﻻ ﺗَ ْﺸ ُﻜ ُﺮو َن﴾ ] اﻟﻮاﻗﻌﺔ ،[70:ويجوز حذف الجواب أصـال
كقوله تعالى﴿ :ﻟَ ْﻮ ﻧَ َ
ُﺟ ً
ﺸﺎءُ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎﻩُ أ َ
ت
كقولك› :لو كان لي مال‹ وتسكت أي :أنفقت و فعلت ،ومنه قوله تعالىَ ﴿ :وﻟَ ْﻮ أَ ن ﻗُـ ْﺮَآﻧًﺎ ُﺳﻴـ َﺮ ْ
ﺑِ ِﻪ اﻟ ِ
ﺎل﴾] اﻟﺮﻋﺪ .[31:و ربما حذفوا الجواب ألـبته و ذلك إذا كان في اللفظ ما يـدل عليه" 3و
ْﺠﺒَ ُ
قد ذھب الرماني و ابن الشجري و الشلوبين و ابن مالك إلى أنه يكون كـونا مطلقا كالوجود
و الحصول فيجب حذفه ،و كـونه مقيدا كالقيام و القعود فيجب ذكره إن لم يُعلم نحو ›لـوال

 1اﺑﻦ اﻟﻨﺎﻇﻢ  :ﺷﺮح أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ص .280
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج.325 ،2
 3اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ :ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ ،ج ،5ص .144 ،143
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قومك حديثو عھد باإلسالم لھدمت الكعبة‹ و يجوز األمران إن علم" .1فلحذف جواب لـوال
يشترط وجود قرينة تدل عليه.

 (10-2حـذف جواب "لما":
ِ ِ
ِ
ﻴﻢ
ْﺠﺒِﻴ ِﻦ )َ (103وﻧَ َ
أما حذف جـواب")لما( فكقوله تعالى﴿ :ﻓَـﻠَ ﻤﺎ أ ْ
َﺳﻠَ َﻤﺎ َوﺗَـﻠﻪُ ﻟﻠ َ
ﺎدﻳْـﻨَﺎﻩُ أَ ْن ﻳَﺎ إﺑْـ َﺮاﻫ ُ
ِِ
ﻴﻦ ) ] ﴾(105الصافات [ 105 ،104 ،103:فإن
ْﺖ اﻟ ﺮْؤﻳَﺎ إِﻧﺎ َﻛ َﺬﻟِ َ
ﺻ ﺪﻗ َ
) (104ﻗَ ْﺪ َ
ﻚ ﻧَ ْﺠ ِﺰي اﻟ ُْﻤ ْﺤﺴﻨ َ
جواب لمَّا ھاھنـا محذوف وتقديره فلما أسلما وتله للجبين و ناديناه أن يا إبراھيم قد صدقت
الرؤيا كان ما كـان مما ينطق به الحال و ال يحيط به الوصف من استبشارھما و اغتباطھما
و شكرھما على أنعم به عليھما من دفـع البالء العظيم بعد حلوله و قوله› :أﻧﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺠﺰي
اﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ‹ تعليل لتحـويل ما خولھما من الفرح و السرور بعد تلك الشدة العظيم".2
فجوابھـا إما أن يكون فعال ماضيا اتفاقا و جملة اسمية مقرونة بإذا الفجائية أو بالفاء
عند ابن مالك ،و فعال مضارعا عند ابن عصفور.
فقول الشاعر:
أقُـول ُ لِ َع ْبـ ِد َ Rل َّمـا سِ َقـاؤُ َنـا و َنحنُ ِب َـوادِي َع ْبد َ
َـاشم
ش ِ
مس و ھ ِ
فيقال :أين فعالھا؟ و الج]واب أن )س]قاؤنا( فاع]ل بفع]ل مح]ذوف يفس]ره و ھ]ي بمعن]ى
سقط ،و الجواب محذوف تقديره قلت ،بدليل قوله أقول ،و قوله› :شِ ِم ‹أمْر من قولك› :شِ ]مْت
ال َبرْ ق إذا نظرت إليه‹ و المعنى لما سقط سقاؤنا قلت لعبد ? شِ َمه".3
إن حذف جـواب )لما( من المحذوفات الجائزة التي تقوم بوجود دليل يدل عليھا ،ولقد
اكتفى ابن األثيـر بذكر الشواھد من القرآن الكريم مبينا مواضع حذف جواب )لما(.

 1ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ،ج ،1ص .302 ،301
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج  ،2ص  325ـ .326
 3ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ،ج ،1ص .310
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 (11-2حـذف جواب إذا:
ِ ِ
ﻴﻞ ﻟَ ُﻬ ُﻢ اﺗـ ُﻘﻮا َﻣﺎ ﺑَـ ْﻴ َﻦ أَﻳْ ِﺪﻳ ُﻜ ْﻢ َوَﻣﺎ َﺧ ْﻠ َﻔ ُﻜ ْﻢ ﻟَ َﻌﻠُ ﻜ ْﻢ ﺗُـ ْﺮ َﺣ ُﻤﻮ َن
"فمما جاء منه قولـه تعالىَ ﴿ :وإذَا ﻗ َ
ِ ِ ٍِ
ِ
ِ
ِ
ﻴﻦ )] ﴾(46يس [ 46 ،45:أال ترى كيف
)َ (45وَﻣﺎ ﺗَﺄْﺗﻴ ِﻬ ْﻢ ﻣ ْﻦ آَﻳَﺔ ﻣ ْﻦ آَﻳَﺎت َرﺑِ ﻬ ْﻢ إ ﻻ َﻛﺎﻧُﻮا َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ ُﻣ ْﻌ ِﺮﺿ َ
حذف الجواب عن )إذا( في ھذا الكـالم ،وھو مدلول عليه بقوله› :إال كانوا عنھا معرضين‹
كأنه قال :وإذا قيل اتقوا مابين أيديكم وما خلفكم أعرضوا ،ثم قـال :ودأبھم اإلعراض عن
كل آية و موعظة".1
اشترط ابن األثـير في حذف جواب )لما( و )إذا( و جوابھما يدل على المحذوف من
الكالم.
 (12-2حـذف المبتدأ و الخبر:
لقد جاء كالم ابن األثـير عن حذف المبتدأ و الخبر مختصرا جدا لم يتعدى بعض
األسطر ،اشتملت على الحديث عن حذف الخبر فقط أما المبتدأ فأختصره بـقوله" :أما حذف
المبتدأ فـال يكون إال مفردا" 2دون إيـراد مثال أو شاھد على ذلك ،فھل يعود ذلك إلى انتشار
ھذا النوع من الحذف مما ال يـدعوا إلى ذكره أم لطوله وتفرعه إلى عناصر كثيرة و شروط
كثيرة؟.
يقـول ابن جني في حذف المبتدأ" :قد حذف المبتدأ تارة نحو ھل لك في كذا أي ھل لك
ﺎﻋﺔً ِﻣ ْﻦ ﻧَـ َﻬﺎ ٍر
ﻮﻋ ُﺪو َن ﻟَ ْﻢ ﻳَـﻠْﺒَﺜُﻮا إِﻻ َﺳ َ
فيه حاجة أو إربا ،وكذلك قوله عـز وجل◌َ ﴿ :أَﻧـ ُﻬ ْﻢ ﻳَـ ْﻮ َم ﻳَـ َﺮْو َن َﻣﺎ ﻳُ َ
ﺑََﻼغٌ﴾ ]األحقاف ،[35:أي ذلك أو ھذا بـالغ و ھو كثير".3

 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص.326
 2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ :ج،2ص. 326
 3اﺑﻦ ﺟﲏ :اﳋﺼﺎﺋﺺ،ج ،2ص . 362

99

اﻟﻔﺼـﻞ اﻷول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ اﻟﻨﺤـﻮﻳﺔ ﻋﻨـﺪ اﺑﻦ اﻷﺛﻴـﺮ

ﺎر
وحـذف المبتدأ "يكثر في جواب االستفھام نحو قوله تـعالىَ ﴿ :وَﻣﺎ أَ ْد َر َ
اك َﻣﺎ اﻟ ُ
ْﺤﻄَ َﻤﺔُ ) (5ﻧَ ُ
اك ﻣﺎ ِﻫﻴ ْﻪ ) (10ﻧَﺎر ﺣ ِ
ِ
ﺎﻣﻴَﺔٌ)]﴾(11القارعة10 :ـ
اﻟﻠﻪ اﻟ ُْﻤﻮﻗَ َﺪةُ ) ]﴾(6الھمزة5 :ـ [6أي ھو نـار ?َ ﴿،وَﻣﺎ أَ ْد َر َ َ َ
ٌ َ
ﻀ ٍ
ﻮد﴾]الواقعة.[28 ،27:
ﺎب اﻟْﻴَ ِﻤﻴ ِﻦ ﻓِﻲ ِﺳ ْﺪ ٍر َﻣ ْﺨ ُ
َ ﴿ [11ﻣﺎ أ ْ
َﺻ َﺤ ُ
بعد فاء الجواب نحـو ﴿ﻣﻦ َﻋ ِﻤﻞ ِ ِ ِ ِ
ﺎء ﻓَـ َﻌﻠَْﻴـ َﻬﺎ﴾]الجاثية .[15:أي فعمله
َْ َ َ
ﺻﺎﻟ ًﺤﺎ ﻓَﻠﻨَـ ْﻔﺴﻪ َوَﻣ ْﻦ أ َ
َﺳ َ
لنفسه و اساءته عليه" .1و "يجوز حذف المبتدأ بشرطية أن يـكون ھناك ما يغني عن ذكره
كقرينة الحـال ووضوح المعنى من السياق".2
و يبين سيبويه ھذا الموضع بقـوله" :و ذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آية لك
على معرفة الشخص فقلت :عبُد ? و َربِّي ،كأنك قلـت :ذاك عبُد ? أو ھذا عبد ? أو
وربِّي" .3و
سمعت صوتا فعرفت صـاحب الصوت فصار آية لك على معرفته فقلت :زي ُد َ
"يكثر بعد القول و مشتقاته من أفعال و أسمـاء ذكر الخبر و حذف المبتدأ اعتمادا على
الدليل عليه من السيـاق اللفظي السابق ،و ھو نوع من الحذف في القطع و االستئناف و ھو
ِ
جائز ،وقد ورد كثيرا في القـرآن الكريم ومنه قوله تعالى﴿:وﻗَﺎﻟُﻮا أ ِ
ﻴﻦ﴾]الفرقان [5:و
َ
َ
َﺳﺎﻃ ُﻴﺮ ْاﻷَ وﻟ َ
التقدير ھذا أو ھو أسـاطير األوليين إشارة إلى القرآن الكريم بدليل السياق اللفظي السـابق
حيث ورد في اآلية السابقة و﴿ وﻗَ َ ِ 
ﻚ اﻓْـﺘَـ َﺮاﻩُ ﴾] الفرقان.4"[4:
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا إِ ْن َﻫ َﺬا إِﻻ إِﻓْ ٌ
َ
ﺎل اﻟﺬ َ
أما حـذف المبتدأ وجوبا فيأتي في خمس مواضـع ھي:
* النعت المقطوع إلى الـرفع نحو ›مررت بزيد الكريم‹ برفع)الكريم( على أنه خبر
لمبتدأ محذوف وجـوبا تقدير)ھو(.

 1ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ،ج ،2ص . 723
 2أﺑــﻮ اﻟﺴــﻌﻮد ﺣﺴــﻨﲔ اﻟﺸــﺎذﱄ :اﳌﺮﻛــﺐ اﻻﲰــﻲ اﻻﺳــﻨﺎدي و أﳕﺎﻃــﻪ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ ،دار اﳌﻌﺮﻓــﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴــﺔ ،اﻹﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ،
ط1410 :1ﻫـ ـ 1990م ،ص .86
 3ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :اﻟﻜﺘﺎب،ج ،2ص . 130
 4ﻃﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﲪﻮدﻩ :ﻇﺎﻫﺮة اﳊﺬف ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي ،ص.202
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* إذا كان الخبر مخصـوص نعم و بئس نحو›نعم الرجل زيد و بئس الرجل عمرو‹
فزيد و عمرو خبـران لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره)ھو( فأصل العبارة ›نعم الرجل ھو
زيـد‹.
* ما كان الخـبر فيه صريحا في القسم نحو ما حكاه الفارسي ›في ذمتي ال فعلن‹
ففي ذمتي خبر لمبتدأ واجب الـحذف تقديره ›يمين أو قسم‹.
* أن يكـون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل نحو ›صبرا جميل‹ إذ األصل أصبر
صبرا جميال ،ثم حذف الفعل لنيابة المصـدر عنه فقيل :صبرا جميال ،ثم عدل إلى الرفع
فقيل :صبر جميل ،فالتقدير فيه ›صبرا جميل‹ ،فحذفوا المبتدأ وجوبا كما حذف الفعل
وجوبـا من)صبرا جميال(.
* مبتدأ االسم الـمرفوع بعد)ال سيما( حيث يجوز أن يرد االسم بعدھا مرفوعا فإذا
كان كذلك فھو خبر لمبتدأ محذوف وجوبـا فقوله:
ال سيما يوم....
بالـرفع تعرب)يوم( خبرا لمبتدأ محذوف و التقدير :ال سيـما ھو يوم ،والمعنى ال مثل
الذي ھو يـوم".1
وھذا معظم ما قـيل في حذف المبتدأ لدى الدارسين إال أن ابن األثير لم يذكر شيئا من
ھذا ،بل اقتصر على قولـه بأن حذف المبتدأ مفردا دون شرح أو تفصيل لقوله.
أما حذف الخبر فلقد استشھد ابن األثـير عليه بآية قرآنية و بيت من الشعر يقول" :و
األحسن ھو حـذف الخبر ألن منه ما يأتي في جملة كقوله تعالىَ ﴿ :و 
اﻟﻼﺋِﻲ ﻳَﺌِ ْﺴ َﻦ ِﻣ َﻦ اﻟ َْﻤ ِﺤ ِ
ﻴﺾ
ِ ِ
َﺣﻤ ِ
ﺴﺎﺋِ ُﻜ ْﻢ إِ ِن ْارﺗَـ ْﺒﺘُ ْﻢ ﻓَ ِﻌ ﺪﺗُـ ُﻬ ﻦ ﺛََﻼﺛَﺔُ أَ ْﺷ ُﻬ ٍﺮ َو 
ﻀ ْﻌ َﻦ َﺣ ْﻤﻠَ ُﻬ ﻦ
ﻀ َﻦ َوأ َ
اﻟﻼﺋِﻲ ﻟَ ْﻢ ﻳَ ِﺤ ْ
ُوﻻ ُ
َﺟﻠُ ُﻬ ﻦ أَ ْن ﻳَ َ
ﺎل أ َ
ت ْاﻷ ْ َ
ﻣ ْﻦ ﻧ َ
َوَﻣ ْﻦ ﻳَـﺘ ِ
ﻖ اﻟﻠﻪَ ﻳَ ْﺠ َﻌ ْﻞ ﻟَﻪُ ِﻣ ْﻦ أ َْﻣ ِﺮﻩِ ﻳُ ْﺴ ًﺮا﴾ ]الطالق [4 :ھا ھـنا قد حذف خبر المبتدأ وھو جملة من
مبتدأ و خبر و تقديرھا ›و الالئي لم يحضن فعدتھن ثالثة أشھر‹.
ومما ورد منه شعرا قـول أبي عباده البحتري:1
 1اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص205ـ .206
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ار
كل ُ ُع ْذ ِر مِنْ ُكل ِّ ذ ْنب و لكِنْ
ْ
الع ِ◌ َذ◌َ ِ
أع َوز العذ ُر من َبياض ِ
و ھذا و قد حذف منه خـبر المبتدأ إال مفرد غير جملة وتقدير :كل عذر من كل ذنب
مقبول أو مسموع ،أو ما جرى ھذا المجرى".2
إال أننا نجد أن ھـناك مواضع كثيرة و متنوعة يحذف فيھا الخبر "بشرط مؤداه أن
حذفه يكون عمد وضوح المعنى المراد من خـالل السياق و شريطة أمن اللبس بوجود دليل
الذي يدل عليه" ،3و"نحو قولھم في جواب من عندك :زيد أي زيد عندي ،وكذا قوله تعالى:
وف﴾] محمد [21:إن شئت كان على طاعة و قول معروف أمثل من غيرھما،
ﺎﻋﺔٌ َوﻗَـ ْﻮ ٌل َﻣ ْﻌ ُﺮ ٌ
﴿ﻃَ َ
وإن شئت كـان على أمرنا طاعة و قول معروف".4
كما يحذف إذا دخلت )ما( االستفھامية على شبه الـجملة نحو ›ما عندك؟‹ و ›ما
يمينك؟‹ فإن للمجيب أن يقول مثال :كتـاب و التقدير :عندي كتاب ،فيحذف الخبر و له أن
يذكر الجملة بعنصريھا .و في العطف على المبتدأ ذكر خبره ،إذا ذكرت جملة مكونة من
مبتدأ أو خبر ثم عطـف على المبتدأ نظير له يصح اإلخبار عنه بالخبر السابق جاز حذف
الخبر نحو :زيد قـائم و عمرو ،فالتقدير و عمرو كذلك أي قائم و يجوز الحذف من األول
إذا عطف عليه مبتدأ ذكـر خبره كقول الشاعر) قيس بن الخطيم(:
َنحنُ ب َما ِع ْندنا و َ
أنت ب َما

الرأي ُم ْخ َتلف
ِع ْندك َراض و َ

فخبر)نحن( محـذوف تقديره :راضون ،دل عليه الخبر المذكور في الجملة التالية و
ھي أنت ...راض".5
كما أن ھناك مـواضع كثيرة يحذف فيھا الخبر جوازا أو وجوبا ذكر في كتب
الدارسين ،قصر ابن األثـير في ذكرھا.

 1دﻳﻮان اﻟﺒﺤﱰي ،دار ﺻﺎدر ﺑﲑوت،ج ،2ص .55
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص 326ـ .327
 3أﺑﻮ اﻟﺴﻌﻮد ﺣﺴﻨﲔ اﻟﺸﺎذﱄ :اﳌﺮﻛﺐ اﻻﲰﻲ ،ص .80
 4اﺑﻦ ﺟﲏ :اﳋﺼﺎﺋﺺ ،ج ،2ص .362
 5ﻳﻨﻈﺮ :ﻃﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﲪﻮدﻩ ،ﻇﺎﻫﺮة اﳊﺬف ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي ،ص.212
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إن المعروف أن المبتدأ و الخبر من العناصر الرئيسية في الجملة ،فھما عماد الجملة
االسمية و حذفھما من أبرز ظواھرھما التي لقيت دراسة مـوسعة و مكثفة ،في تبين شروط
حذفھما وجوبا و جوازا يقـول فيھا عبد القاھر الجرجاني" :ھو باب دقيق المسلك لطيف
المأخذ عجيب شبيه بالسحر" ،1إال أن ابن األثـير قد أھمله واكتفى بذكر شاھدين فقط في
حذف الخبر أمـا المبتدأ فلم يذكر شيئا بل اكتفى بالقول أن الحذف فيه يكون إال مفردا ،كما
أھمله من جھـة أخرى حين جعله من العـناصر األخيرة التي عالجھا في أنـواع الحذف.
 (13-2حـذف "ال":
ِ
ﺿﺎ أ َْو
ﻮﺳ َ
ﻒ َﺣﺘﻰ ﺗَ ُﻜﻮ َن َﺣ َﺮ ً
يقول ابن األثـير" :و ذلك كقوله تعالى﴿ :ﻗَﺎﻟُﻮا ﺗَﺎﻟﻠﻪ ﺗَـ ْﻔﺘَﺄُ ﺗَ ْﺬ ُﻛ ُﺮ ﻳُ ُ
ِ
ِِ
ﻴﻦ﴾] يوسف"  ،[85يريد به :ال تفتأ أي التزال فحذفت )ال( من الكالم وھي
ﺗَ ُﻜﻮ َن ﻣ َﻦ اﻟ َْﻬﺎﻟﻜ َ
مراده ،وعلى ھذا جاء قول امـرئ القيس:2
فقُ ْل ُ
صالِي
سي لدَيكِ و ْأو َ
ح َقاعِ دًا و َلو َق َط ُعوا َر ْأ َ
ت يمينُ  Rأَ ْب َر ُ
أي ال ابرح قاعـدا ،فحذفت )ال( في ھذا الموضع و ھي مراده ،و مما جاء منه قول
أبي محجب الثقفي لما نھاه سعد بن أبي وقـاص ـ رضي ? عنه ـ عن شرب الخمر و ھو إذ
ذاك في قتال الفرس بالقادسية:
ً
ُ
صالحة و فيھا
الخمر
رأيت
َ
فال و Rأشربـھا حياتـي

ِب ُتھلك الرجل الحلِيما
َمناق ُ
والَ أسقي ِب َھا أ َبدا َندِي َمـا

يريد ال أشربھا فحـذف )ال( من الك]الم و ھ]ي مفھوم]ة من]ه" .3و ھن]ا يط]رد ح]ذف ال النافي]ة
في جواب القس]م إذا ك]ان المنف]ي مض]ارعا .4فالغال]ب ف]ي المض]ارع أن يك]ون ألح]د األفع]ال

 1اﳉﺮﺟﺎﱐ :دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز ،ص .112
 2دﻳﻮان اﻣﺮئ اﻟﻘﻴﺲ ،دار ﺻﺎدر ﺑﲑوت ،ص.141
 3اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ، 2ص327ـ .328
 4ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ،ج ، 2ص .732
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الناقصة ›زال و انفك و فتيء وبرح‹ لجرى العادة اللغوية عل]ى س]بقھا ب]النفي و يق]ع الح]ذف
مع غيرھا".1
 (14-2حـذف الواو:
إن مكان الواو بين الجمل دقيق فھي باب و رأس أدوات العطف وفيھا جوھر معناه،
فھي الرابط الرئيسي بين الـجمل إال أن ھناك من األساليب البالغية ما يستغني عن الواو
فترد الجمل كل منھا مستقل بنفسھا بغير عاطف ،و ھذا حين يغني الحذف فيه عن ذكر
الواو إال أن ھذا النوع من الحذف له مـواضع و شروط يقوم عليھا ،ذكر بعضھا ابن األثير
يقول" :أن حذف الواو أحسن حذوفھا من المعطوف و المعطوف عليه و إذا لم يذكر الحرف
المعطوف به كان ذلك بـالغة و إعجاز كقول انس ابن مالك ـ رضي ? عنه ـ› :كان
أصحاب رسول ? صلى ? عليه وسلم ينـامون ثم يصلون و ال يتوضئون أو قال :ثم
يصلون ال يتوضئون‹ .فقوله› :ال يتوضئون‹ بحذف الواو أبلغ في تحقيق عدم الوضوء من
قوله› :و ال يتوضئون‹ بإثباتھا كأنه جعل ذلك حالة لھو الزمة أي أنھا داخلة في الجملة ،و
ليست جملة خارجة عن األولى ألن واو العطف تؤذن بإنفراد المعطوف عن المعطوف عليه
و إذا حذفت في مثل ھذا الموضع صـار المعطوف و المعطوف عليه جملة واحدة".2
وحذف واو العطف ال يجوز في كل موضع بل إن لھا مواضع يـجوز فيھا حذفھا ،ذكر
ابن األثير منھا:
• كل اسم نكرة جاء خبره بعد إالّ ،يقول ابن األثـير" :اعلم أن كل اسم نكرة جاء خبره
بعد إال يجوز إثبات الواو في خبره وحذفھا كقولك› :ما رأيت رجال إال و عليه ثياب‹ و إن
شئت قلـت› :إال عليه ثياب‹ بغير واو ،فإن كان الذي يقع على النكرة ناقصا فال يكون إال
بحذف الواو نحو قولك› :ما أظنُ درھ ًما إالَّ ھو كافيك‹ و ال يجوز ›إال وھو كافيك‹ بالـواو
ألن َّ
الظن يحتاج إلى شيئين ،فال يعترض فيه بالواو ألنه يصير كالمكتفي من األفعال باسم
 1ﻃﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﲪﻮدﻩ :ﻇﺎﻫﺮة اﳊﺬف ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﻮي ،ص.275
 2ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،ج ،2ص .331،330
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واحد .و كذلك جـواب ظننت و كان و إن و أشباھھا ،فخطأ أن تقول إن رجال وھو قائم و
نحو ذلك.
• ويجوز ھذا في )ليس( خاصة تـقول› :ليس أَح ُد إال وھو قائم‹ ألن الكالم يتوھم
تمامه بليس و بحرف و نكرة ،أال ترى أنك تقول› :ليس أحد و ما من أحد‹ فجاز فيھا إثبات
الواو ،و لم يجز في )أظن( ألنك ال تـقول› :ما أظن أحدا‹ ،فأما )أصبح( و )رأى( فإن الواو
فيھن أسھل ،ألنھن توأم في حال و )كان( و )أظن( و نجدھا بنين على النقص ،إال إذا كانت]
كان[ تامه.
• وكذلك )ال( في التنزيه و غيرھا نحو ›ال رجل‹ وما من رجل ،فيجوز الواو فيھا و
حذفھا.
إن في ھذا الـمقام من الحذف من أعقد األساليب و أبلغھا ألنه ليس من السھل الفصل
بين المعطوفين متوافقين ،يقول ابن قيم)751ھـ( فيھا" :ترك العطف ھاھنا من بديع الكالم
لشدة ارتباطه بما قبله ووقوعه منه موقع التفسير حتى كأنه ھو ،وتأمل مثل ھذا في قوله
ِ
ِ
ﺸ ِﺮ اﻟِ ﺬﻳﻦ آَﻣﻨُﻮا أَ ن ﻟَ ُﻬﻢ ﻗَ َﺪم ِ
ِ
تعالى ﴿ :أَ َﻛﺎ َن ﻟِﻠﻨ ِ
ﺎس َوﺑَ 
ﺻ ْﺪ ٍق
ْ َ
َ َ
ﺎس َﻋ َﺠﺒًﺎ أَ ْن أ َْو َﺣ ْﻴـﻨَﺎ إﻟَﻰ َر ُﺟ ٍﻞ ﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ أَ ْن أَﻧْﺬ ِر اﻟﻨ َ
ﺎل اﻟْ َﻜﺎﻓِﺮو َن إِ ن ﻫ َﺬا ﻟَ ِ
ﻴﻦ ﴾]يونس [2:كيف لم يعطف فعل القول بأداة العطف،
ِﻋ ْﻨ َﺪ َرﺑِ ﻬ ْﻢ ﻗَ َ
ﺴﺎﺣ ٌﺮ ُﻣﺒِ ٌ
َ َ
ُ
ألنه كالتفسير لتعجبھم و البدل من قوله تعالى ﴿ :أَ َﻛﺎ َن ﻟِﻠﻨ ِ
ﺎس َﻋ َﺠﺒًﺎ﴾ فجر مجرى قوله﴿ :وﻣﻦ
ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻳﻠﻖ آﺛﺎﻣﺎ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﻟﻪ اﻟﻌﺬاب ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ و ﻳﺤﻠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻬﺎﻧﺎ﴾ فلما كان مضاعفة العذاب بدال
وتفسيرا ألثاما لم يحسن عطف عليه".1
إن حذف واو العطف لقيت اھتماما كبيرا من طرف ابن األثـير لما تحمله من بالغة و
أسلوب جميل ،فلقد تتبع مظاھر حذف الواو بالتعليل و التفسير و إدراج الشواھد ،كما انه
قدم المستحسن منھا و المستقبح في بعض كـالم العرب التي حذفت الواو في ما ال يجوز
القياس عليه.

 1اﺑﻦ ﻗﻴﻢ اﳉﻮزﻳﺔ :ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،ج ،1ص. 221
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لقيت ظاھرة الحذف اھتماما من طرف ابن األثـير ،حيث قدم مجموعة من حاالت
الحذف التي تقع في الجملة و التي تشترط لصحتھا أن يكون في الكالم ما يدل على
المحذوف كما اشترط لبـالغة الحذف أنه متى ظھر المحذوف صار الكالم غثا بعيدا عن
الطالوة و الحسن مستشھدا بمجموعة من اآليات و أبـيات من الشعر. ،

ﺨـﺎﻤﺴﺎ :اﻝﺘـوﻜﻴـد
ھو تـابع يأتي بعد متبوعه لتثبيت أمره في نفس السامع دفعا للتوھم "يقرر أمر
متبوعه في النسبة أو الشمول ،ويجعله ثابتا محققا بعيدا عن االحتمال بحيث ال يظن به
غيره .فالتـوكيد يقرر نسبة الشيء إلى المتبوع أو نسبة المتبـوع إلى الشيء وينفي ما قد
يحتمله الكـالم من المجاز في تلك النسبية إليه أو في عمومھا الشامل جميع إفراده فإذا قلت:
جاء القوم ،لتوھم السامع أن بعضھم قد جاء و بعضھم لم يجيء ،فإذا قلـت جاء القـوم كلھم
زال ھذا التوھم.

أنـواع التوكيد:
التوكيد نـوعان لفظي و معنوي:
التـوكيد اللفظي :ھو الذي يقرر أمر المتبوع بلفظه ،و يكون تكـرار اللفظ بعينه نحو:
جاء جاء الرجل ،جاء األمير األمير ،جئت أنا ،أو بمرادفه نحو :فـاز انتصر الفريق".1
التـوكيد المعنوي" :وھو الذي يتم بإحدى األلفاظ التالية :نفس و عين و جميع و عامة
و كال و كلتا" 2و يجب في النفس و العين إذا أكـد بھما أن يكونا مفردين مع المفرد نحو
›جاء زي ُد َن ْفسُه َع ْي ُنه‹ و ›جاءت ھن ُد َن ْفسُھا َع ْي ُنھا‹ مجموعين مع الجمع نحو ›جاء َ
الز ْي ُدون
لھندات أ ْنفُ ُسھُنَّ أعْ ي ُنھنَّ ‹ وأما إذا أكـد بھما المثنى ففيھما ثالث لُ َغات
أ ْنفُ َسھُم أعْ ي ُنھم‹ و ›ا ِ

 1ﻣﺒﺎرك ﻣﺒﺎرك :ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1413 :3ﻫـ ـ 1992م ،ص . 626
 2راﺟﺤﻲ اﻷﲰﺮ :ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ،إﺷﺮاف إﻣﻴﻞ ﻳﻌﻘﻮب ،دار اﳉﻴﻞ ﺑﲑوت ،ط1420 :1ﻫـ ـ 1999م ،ص .63
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أفصحھا الجمـع ،فتقول› :جاء الزيدان أنفسھما أعينھما‹ و دونه اإلفراد و دون اإلفراد
ُؤوس ال َك ْب َشين‹". 1
التثنية و ھي األوجه الجـارية في قولكَ › :ق َطعْ ت ر
َ
فالتوكيد ھنا ال يؤتى به في اللغة الـعربية إال لمعنيين:
"أحدھما :أنه يرد فيما استقرى بألفاظ محصورة نحو :نفسه ،عينه ،و كله و من أضيف
إليھما ھنا استقرى ،و ھو مذكور في كتـب النحاة.
األخر :أنه يرد على وجـه التكرير نحو :قام زيد قام زيد ،كرر اللفظ في ذلك تحقيقا
للمعنى المقصود أي التـوكيد".2

 -2الـتوكيد عند ابن األثـير:
تطرق ابن األثـير إلى مواضع و أنماط مختلفة للتوكيد ،و التي عالجھا تحت عنوان
)الخطاب بالجملة الفعلية و الجملة االسمية و الفرق بينھما( حيث ابتـدأ كعادته بمثال بسيط،
ثـم يتبعه بمجموعة من األمثلة و اإلستشھادات متمثلة إما في آيات من القرآن الكريم ،أو
أبيات من الشعر ،إال أن الغـالب فيھا ھو القرآن الكريم.
ابتدأ ابن األثـير بالتوكيد في الجملة االسمية البسيطة التي لھا مجموعة من األنـماط:
 (1-2في الجملـة االسمية:
" الـنمط األول ] :إن المشددة +مبتدأ +خبر[
قولنا› :قام زي ُد‹ معناه اإلخبار عن زيد بالقيام ،وقولنا› :إنَّ زي ًدا قائم‹ معناه اإلخبار
عن زيد بالقيام أيضا ،إال أن في الثاني زيادة ليست في األول ،وھي توكيد بإنَّ المشدد التي
ِ
ِ
ﻳﻦ آ ََﻣﻨُﻮا ﻗَﺎﻟُﻮا
من شأنـھا اإلثبات لما يأتي بعدھا ،فمما جاء من ذلك قـوله تعالىَ ﴿ :وإ َذا ﻟَ ُﻘﻮا اﻟﺬ َ
آَﻣﻨﺎ وإِ َذا َﺧﻠَﻮا إِﻟَﻰ َﺷﻴ ِ
ﺎﻃﻴﻨِ ِﻬ ْﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا إِﻧﺎ َﻣ َﻌ ُﻜ ْﻢ إِﻧَ ﻤﺎ ﻧَ ْﺤ ُﻦ ُﻣ ْﺴﺘَـ ْﻬ ِﺰﺋُﻮ َن ﴾ ]البقرة [14 :فإنھم إنما خاطبوا
َ
ْ
َ َ
 1اﺑﻦ ﻫﺸﺎم :ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ،ص .376
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص . 86
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المؤمنين بالجملـة الفعلية ،و شياطينھم بالجملة االسمية المحققة بإنَّ المشددة ،ألنھم في
مخاطبة إخوانھم بما أخبروا به عن أنفسھم من الثبات على اعتقاد الكفر" .1فالجملة االسمية
المـؤكدة دخلت عليھا أداة من أدوات التي تـؤكد عالقة اإلسناد بين المبتدأ و الخبر.
قال سيبويـه" :معنى إن زيدا منطلق :زيد منطلق و إذا دخلت توكيدا"،2و "الموضع
الذي تقع فيه المكـسورة خالف الموضع الذي تقع فيه مفتوحة".3
النـمط الثاني ] :إن المشدد+اسمھا+الالم+خبرھا[
"و مما يجري ھذا المجرى ورود الم التوكيد في الكالم ،فإذا زيد في خبره الالم فقيل:
›إن زي ًدا لقائم‹ ،كـان ذلك أكثر توكيدا في اإلخبار بقيامه ،و فائدته أنه إذا عبر عن أمر يعز
وجوده ،أو فعل يـكثر وقوعه ،جيء بالالم تحقيقا لذلك ،فمما جاء منه قوله تعالى في أول
ِ
ﻚ ﻟََﺮ ُﺳﻮﻟُﻪُ َواﻟﻠﻪُ ﻳَ ْﺸ َﻬ ُﺪ
ﻚ ﻟََﺮ ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠِ ﻪ َواﻟﻠﻪُ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻢ إِﻧَ 
ﺎء َك اﻟ ُْﻤﻨَﺎﻓِ ُﻘﻮ َن ﻗَﺎﻟُﻮا ﻧَ ْﺸ َﻬ ُﺪ إِﻧَ 
سورة المنافقين﴿ :إ َذا َﺟ َ
إِ ن اﻟْﻤﻨَﺎﻓِ ِﻘﻴﻦ ﻟَ َﻜ ِ
ﺎذﺑُﻮ َن ﴾ ]المنافقون.[1 :
ُ َ
ﻴﺖ َوﻧَ ْﺤ ُﻦ اﻟ َْﻮا ِرﺛُﻮ َن﴾ ]الحجر.4"[23:
و ما يتصل بذلك قـوله تعالىَ ﴿ :وإِﻧﺎ ﻟَﻨَ ْﺤ ُﻦ ﻧُ ْﺤﻴِﻲ َوﻧُ ِﻤ ُ
"تزاد الالم في خبر إن فـنقول› :إنَّ زي ًدا لقائم‹ و›إنَّ زي ًدا لخلفك‹ و ›إنَّ زي ًدا ليقوم‹
بدخول الـالم على االسم و الظرف و المضارع ،و إذا قدمت الظرف و أخرت االسم دخلت
عليه الـالم ألنه وقع موقع الخبر كقولك):إنَّ في ال َدار لزي ًدا ،وإن عندك لغزا( .فأدخلت الـالم
مرة على خبر إن ،و مرة على اسم إن المؤخر زيادة للتوكيد و ذلك على النمطين اآلتيين:
النـمط األول ] :إن +اسمھا+الالم+خبرھا[
ِ ِ
ِِ
ﻴﻦ﴾ ]النور. [8:
قال تعـالى ﴿ :إﻧﻪُ ﻟَﻤ َﻦ اﻟْ َﻜﺎذﺑ َ
 1اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ،ج ،2ص . 243، 242
 2ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :اﻟﻜﺘﺎب،ج ،2ص .144
 3ﺻــﱪي إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴــﻴﺪ :ﻟﻐــﺔ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ دراﺳــﺔ ﰲ اﻟﱰاﻛﻴــﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳــﺔ ﰲ ﺳــﻮرة اﻟﻨــﻮر ،دار اﳌﻌﺮﻓــﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴــﺔ ،اﻹﺳــﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ط:
1414ﻫـ ـ 1994م ،ص.51
 4اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص243ـ.245
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الـنمط الثاني] :إن+خبرھا شبه الجملة +الالم +اسمھا[
ﻚ ﻟَ ِﻌ ْﺒـ َﺮًة﴾ ]النور.1"[44:
قوله تعالى ﴿ :إِ ن ﻓِﻲ َذﻟِ َ
")إن( )أن( تؤكدان مضمون الجملة ،و تحققانه ،إال أن المكسورة الجملة معھا على
استقاللھا بفائدتھا ،و المفتوحة تقلبھا إلى حكم المفردة ،تقول› :إن زي ًدا منطلق‹ و تسكت،
كما تسكت على ›زيد منطلق‹ و تقول› :بلغني أن زي ًدا منطلق‹ و حق أن زي ًدا منطلق فال
تج ٌد ب ًدا من ھذا الضميم ،كما ال تجده مع االنطالق و نحوه .و تعاملھا معاملة المصدر حيث
توقعھا فـاعلة و مفعولة ،ومضاف إليھا في قولك› :بلغني أن زيدا منطلق‹ و ›سمعت أن
عمرً ا خارج‹ و ›عجبت من أن زي ًدا وافق‹ و ال تصدر بھا الجملة كما تصدر بؤختھا ،بل
إذا وقعت في موضع المبتدأ التزام تقديم الخبر عليھا فـال يقال› :إن زي ًدا قائم حق‹ و لكن
›حق أن زيدا قـائم‹".2
 (2-2في الـجملة الفعلية الـمؤكدة:
فإنھا تـكون بإدخال الالم مع الفعل لتأكيده وھي حسب ھذا
الـنمط] :الالم +الفعل +باقي الجملة[
و من ھـذا الباب "قوله تعالى﴿ :أَﻓَـ َﺮأَﻳْـﺘُ ْﻢ َﻣﺎ ﺗَ ْﺤ ُﺮﺛُﻮ َن ) (63أَأَﻧْـﺘُ ْﻢ ﺗَـ ْﺰَرﻋُﻮﻧَﻪُ أ َْم ﻧَ ْﺤ ُﻦ اﻟ ﺰا ِرﻋُﻮ َن ) (64ﻟَ ْﻮ ﻧَ َ
ﺸﺎءُ
ﺸ َﺮﺑُﻮ َن )(68
ﺎء اﻟِ ﺬي ﺗَ ْ
ﻟَ َﺠ َﻌﻠْﻨَﺎﻩُ ُﺣﻄَ ًﺎﻣﺎ ﻓَﻈَﻠْﺘُ ْﻢ ﺗَـ َﻔ ﻜ ُﻬﻮ َن )]﴾(65الواقعة63:ـ64ـ .[65ثم قال﴿ :أَﻓَـ َﺮأَﻳْـﺘُ ُﻢ اﻟ َْﻤ َ

ﺎﺟﺎ ﻓَـﻠَ ْﻮَﻻ
أَأَﻧْـﺘُ ْﻢ أَﻧْـ َﺰﻟْﺘُ ُﻤﻮﻩُ ِﻣ َﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺰ ِن أ َْم ﻧَ ْﺤ ُﻦ اﻟ ُْﻤ ْﻨ ِﺰﻟُﻮ َن ) (69ﻟَ ْﻮ ﻧَ َ
ُﺟ ً
ﺸﺎءُ َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎﻩُ أ َ
ﺗَ ْﺸ ُﻜ ُﺮو َن)]﴾(70الواقعة68:ـ69ـ .[70و إنما جاءت كـذلك ألن جعل الماء العذب ملحا ألسھل
إمكانا في العرف و العـادة و الموجود من الملح ،أكثر من الماء العذب ،و كثيرا ما إذا
جرت المياه العذبة على األراضي المتغيرة التربة أحالتھا الملوحة ،فلم يحتج في جعل الماء
العذب مالحا إلى زيادة تأكيد ،فلذلك لم تدخـل عليه الم التأكيد المفيدة زيادة التحقيق ،و أمـا
 1ﺻﱪي إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﻴﺪ :ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن ،ص .151
 2اﻟﺰﳐﺸﺮي :اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ اﻹﻋﺮاب ،ص . 377
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المطعوم فجعله حطاما من األشياء الخارجية من المعتـاد ،و إذا وقع فال يكون إلى عن سخط
من ? شديد ،فلذلك قـرن بالم التأكيد زيـادة في تحقيق أمره ،و تقرير ايجـاده".1

 (3-2الـتوكـيد بـالم االبتـداء:
ھي ال مفتوحة تؤكد مضمون الجملة و تقوي معناھا و تزيل الشك عن معنى
الجملة و تفيد توكيدھا ،قـال الزمخشري":وال تدخل إال على االسم و الفعل المضارع كقوله
ﻚ ﻟَﻴَ ْﺤ ُﻜ ُﻢ ﺑَـ ْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ﴾]النحل [124:وفائدتھا تأكيد مضمون الجملة".2
عز وجلَ ﴿:وإِ ن َرﺑَ 
و ذكر ذلك أيضا صـاحب المباني قال" :ھذه الالم تدخل لالبتداء في المبتدأ نحو
﴿ َﻷَﻧْـﺘُ ْﻢ أَ َﺷ ﺪ َرْﻫﺒَﺔً﴾] الحشر [13:و ما حل محله ،و ھو المضارع إذا صدر به نحو :ليقوم زيد،
ِ
ﺼﻨَـﻌُﻮ َن﴾] المائدة [62:و قال وإنما ذلك
ﺲ َﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَ ْ
وكذلك الفعل الذي ال ينصرف نـحو﴿ ﻟَﺒ ْﺌ َ
لمشابھة االسم ،أما الـمضارع ففي اإلبھام و التخصيص و أما الماضي المذكور فلعدم
تصرفه كعدم تصـرف االسم".3
و مما يـجري ھذا المجرى في التوكيد الم االبتداء المحققة لما يأتي بعدھا "كقوله
ﺐ إِﻟَﻰ أَﺑِﻴﻨَﺎ ِﻣﻨﺎ﴾] يوسف [8:فالالم في )ليوسف( الم االبتداء ،و
َﺣ 
ﻮﺳ ُ
ﻒ َوأ ُ
َﺧﻮﻩُ أ َ
تعالى ﴿ :إِ ْذ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَﻴُ ُ
فائدتھـا تحقيق مضمون الجملة.
و كـذلك ورد قول الشاعر:
ص َف ُح عنْ َم َجـا ِھل ُ َق ْو ِم َنا
إ ّنـَا ل َن ْ
 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،ج ،2ص 244ـ. 245
 2اﻟﺰﳐﺸﺮي :اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ اﻹﻋﺮاب ،ص .427
 3اﳌﺮادي :اﳉﲏ اﻟﺪاﱐ ﰲ ﺣﺮوف اﳌﻌﺎﱐ ،ص.125
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يـرة
سـا َد َعشِ َ
و َم َتى َنج ُد َيو ًما َف َ

صال َِحـا ال ُن ْفسِ ُد
صلِ ُح و إِنْ َن َر َ
ُن ْ

أال تـرى إلى قول الشاعر› :إنا لنصفح عن مجاھل قومنا‹ فإنه لما كان الصفح مما يشق
على النفس فعله ،ألنه مقابلة الشر بالخير ،واإلسـاءة باإلحسان ،أكـده بالالم ،تحقيقا له".1
وأكث]]ر ال]]ـالم ف]]ي ج]]واب القس]]م لتحقي]]ق األم]]ر المقس]]م علي]]ه ،و ذل]]ك ف]]ي اإليج]]اب دون
النف]]ي ،ألنھ]]ا ال تس]]تعمل ف]]ي النف]]ي" .أال ت]]رى أن]]ه ال يق]]ال› :و ? ألقم]]ت‹ وإنم]]ا يق]]ال :او?
قمت‹ لكن في اإليجاب تستعمل ،و يكون استعمالھا حسنا ،كقول]ك› :و? ألق]وم‹ ف]إن أض]يف
إليھا النـونان الخفيفة و الثقيلة كان أبلغ في التأكيد ،كقولك› :و ? ألقو من‹".2
قـال سيبويه" :اعلم أن الق َسم توكي]د ك]ـالمك ،ف]إذا حلف]ت عل]ى فع]ل غي]ر منف]ي ل]م يق]ع،
لزمت]]ه ال]]ـالم و لزم]]ت ال]]الم الن]]ون الخفيف]]ة أو الثقيل]]ة ف]]ي آخ]]ر ال]]ـكلمة وذل]]ك قول]]ك ›و?
ألفعلن‹".3
 (4-2نـون التوكـيد:
وھي على ضربين" :ثقيلة و خفيفة ،فالخفيفة تقع في جميع مواض]ع الثقيل]ة إال ف]ي فع]ل
]ربنَّ ‹ و›اضْ ] ِ]ر َبنْ ‹
االثن]ين ،وف]ـعل جماع]]ة عل]ى المؤن]]ث تق]ول› :اض]ر َبنَّ ‹ و›اضْ ]]ربُنَّ ‹ و›اضِ ِ
]]]ربنْ ‹ وتق]]]]ول› :اض]]]]ربانِّ ‹ و›اضْ ]]]]ربْنانِّ ‹ و ال تق]]]]ول› :اض]]]]ربانْ ‹ وال
و›اض]]]]ربُنْ ‹ و›اضْ ] ِ
›أضربنانْ ‹.
و ال يـؤكدھا إال الفعل المستقل الذي فيه معنى الطلب ،و ذلك ما كان َّق َسما أو أم]رً ا ،أو
ضا أو تمنيا ،كـقولك› :با bألفعلنَّ ‹ و ›أ ْق َس ُ
نھيًا أو استفھاما ً أو عر ً
ك إال ّ تفعلنَّ ‹› ،لمّ]ا
مت علي َ
تفعلنَّ ‹ و ›اضْ ربنَّ ‹ و ›ال تخرجنَّ ‹ و ›ھل تذھبنَّ ‹" ،4كم]ا أن م]ن المعل]وم أن الن]ون الخفيف]ة
و الثقيلة ال تستويان في التوكيد فالثقيلة في استعمالھا أكثر تـوكيدا من الخفيفة.

 1ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص 245ـ246ـ . 247
 2اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ :ج ،2ص . 247
 3ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،3ص .104
 4اﻟﺰﳐﺸﺮي :اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ اﻹﻋﺮاب ،ص . 431
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ِ
على ذل]ك ورد قول]ه تع]الى﴿ :و َﻋـ َﺪ اﻟﻠـﻪُ اﻟِ ـﺬﻳﻦ آَﻣﻨُـﻮا ِﻣـ ْﻨ ُﻜﻢ و َﻋ ِﻤﻠُـﻮا اﻟ ِ ِ 
ﻬ ْﻢ ﻓِـﻲ
ﺼـﺎﻟ َﺤﺎت ﻟَﻴَ ْﺴـﺘَ ْﺨﻠ َﻔﻨـ ُ
َ َ
َْ
َ
ض َﻛﻤــﺎ اﺳــﺘَ ْﺨﻠَ َ ِ 
ﻬ ْﻢ ِﻣـ ْـﻦ ﺑَـ ْﻌـ ِـﺪ َﺧـ ْـﻮﻓِ ِﻬ ْﻢ
ﻳﻦ ِﻣـ ْـﻦ ﻗَـ ْـﺒﻠِ ِﻬ ْﻢ َوﻟَﻴُ َﻤ ﻜــﻨَ ﻦ ﻟَ ُﻬـ ْـﻢ ِدﻳـﻨَـ ُﻬ ُﻢ اﻟـ ِـﺬي ْارﺗَ َ
ﻀــﻰ ﻟَ ُﻬـ ْـﻢ َوﻟَﻴُﺒَـ ﺪﻟَﻨـ ُ
ْاﻷ َْر ِ َ ْ
ﻒ اﻟــﺬ َ
ـﻚ ﻫـﻢ اﻟْ َﻔ ِ
أ َْﻣﻨًﺎ ﻳـ ْﻌﺒ ُﺪوﻧَﻨِﻲ َﻻ ﻳ ْﺸ ِﺮُﻛﻮ َن ﺑِﻲ َﺷ ْﻴﺌًﺎ وﻣﻦ َﻛ َﻔﺮ ﺑـ ْﻌـ َﺪ ذَﻟِ َ ِ
ﺎﺳـ ُﻘﻮ َن ﴾ ] الن]ور [55 :وإن ل]م يك]ن
َُ
ََ ْ َ َ
ُ
ـﻚ ﻓَﺄُوﻟَﺌ َ ُ ُ
جواب]]ـا لقس]]م ف]]النون ال]]واردة بع]]د ال]]الم زي]]ادة ف]]ي التأكي]]د و ھم]]ا ت]]ـأكيدان أح]]دھما م]]رادف
لآلخـر.
أما النـون الثقيلة فمتصلة بھذا الباب فإذا استعملت في موض]ع فإنم]ا يقص]د بھ]ا التأكي]د،
فمما جاء منھا قـول البحتري في معاتبة الفتح بن خاقان:1
ِـف
َھلْ َي ْجـ ِل َبنَّ إلى عطفـك موق ُ
َما َزال َ لِي من ُح ْسن رأي َك موئل

ث ْبت َلدَي َك أقُـول ُ فِيه و َت ْسمـ ُع
آوى إل ْيه من ال ُخ ُطو ِ
ب و َم ْفز ُع

و البيت األول ھو المـراد أال ت]رى أن]ه ق]ال› :ھ]ل يجل]بن إل]ى عطف]ك موق]ف‹ ف]النون ج]اءت
قصدا للتأكيد ،وھو في ھـذا المقام ُمت َمن ،فأحـب أن يؤكد ھذه األمنية".2
 (5-2تـوكيد بـالضمائر:
الضمير اسم جـامد يقوم مقام ما يكنى به من اسم ظاھر للمتكلم أو المخاطب أو الغائب
و الغموض من اإلتيـان به االختصار.
أ_ تـوكيد الضمير الـمتصل بالمتصل:
"وأما توكيد المتصل بالمتصـل فكقوله تعالى في سورة الكھف﴿ :ﻓَﺎﻧْﻄَﻠَ َﻘﺎ َﺣﺘﻰ إِ َذا ﻟَِﻘﻴَﺎ
ِ
ﺴﺎ َزﻛِﻴﺔً ﺑِﻐَْﻴ ِﺮ ﻧَـ ْﻔ ٍ
ﻴﻊ
ﺖ َﺷ ْﻴﺌًﺎ ﻧُ ْﻜ ًﺮا ) (74ﻗَ َ
ﻏُ َﻼ ًﻣﺎ ﻓَـ َﻘﺘَـﻠَﻪُ ﻗَ َ
ﻚ إِﻧَ 
ﺎل أَﻟَ ْﻢ أَﻗُ ْﻞ ﻟَ َ
ﺲ ﻟََﻘ ْﺪ ِﺟ ْﺌ َ
ﺎل أَﻗَـﺘَـﻠ َ
ﻚ ﻟَ ْﻦ ﺗَ ْﺴﺘَﻄ َ
ْﺖ ﻧَـ ْﻔ ً
ِ
ﻚ
ﺻ ْﺒـ ًﺮا )] ﴾(75الكھف74:ـ ،[75و ھذا بخالف قصة السفينة ،فإنه قال فيھا﴿ :ﻗَ َ
ﺎل أَﻟَ ْﻢ أَﻗُ ْﻞ إِﻧَ 
َﻣﻌ َﻲ َ
 1دﻳﻮان اﻟﺒﺤﱰي :دار ﺻﺎدر ﺑﲑوت،ﳎﻠﺪ ،1ص.43
 2ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص 248ـ. 249
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ﻟَﻦ ﺗَﺴﺘَ ِﻄ ِ
ﺻ ْﺒـ ًﺮا ﴾ ]الكھف [72:والفرق بين الصورتين أنه أكد الضمير في الثانية دون
ﻴﻊ َﻣﻌ َﻲ َ
ْ ْ َ
األولى ،فقـال في األولى› :ألم أقل لك‹ و قال في الثانية› :ألم أقل لك أنك‹ .و إنما جيء
الوس ٌم بعدم
بذلك للزيـادة في مكافحة العتاب على رفض الوصية مرة على مرة ،و َ
الصبر" .1فـإذا "لم يكن الضمير لرفع ،بأن كان ضمير نصب أو جر ،جاز تأكيده بضمير
منفصل كما جاز تأكيده دون التأكيد بضمير منفصـل أوال نحو› :مررت بك نفسك ،رأيتـك
نفسك‹".2
ب_ تـوكيد الضمير الـمتصل بالمنفصل:
ِِ ِ
أما توكيد المتصل بالمنفصـل "فنحو قوله تعالى ﴿ :ﻓَﺄَوﺟ ِ
ﻮﺳﻰ )(67
ﺲ ﻓﻲ ﻧَـ ْﻔﺴﻪ ﺧﻴ َﻔﺔً ُﻣ َ
َْ َ
ﺖ ْاﻷَ ْﻋﻠَﻰ )]﴾(68طه67:ـ ،[68فـتوكيد الضميرين ھا ھنا في قوله› :إنك أنت
ﻗُـﻠْﻨَﺎ َﻻ ﺗَ َﺨ ْ
ﻒ إِﻧَ 
ﻚ أَﻧْ َ
األعلى‹ أنفى للخوف من قلب موسى و أثبت فـي نفسه للغلبة و القھر ،و لو قال› :ال تخف
إنك األعلى‹ أو ›فأنت األعلى‹ لم يكن له مـن التقرير واإلثبات لنفي الخوف ما لقوله› :إنك
أنـت األعلى‹".3
فضمير الرفع المنفصل )أنت( يؤكد به كل ضمير سواء كان للرفع أم للنصب أم للجر،
يقول ابن الحـاجب)646ھـ( في ھذا" :أما المنصوب المتصل فأصله أن يؤكد إال بالمنصوب
المنفصل فيقال› :رأيتك إياك‹ و ›رأيته إياه‹ لكنھم كما أجازوا تأكيده بالمنصوب المنفصل
أجازوا تأكيده بالمرفوع المنفصـل نحو› :رأيتك أنت و رأيته ھو‹ ،فالمرفوع المنفصل يقع
تأكيدا لفظيا ألي متصل كان" .4وھـذا يدل على أنه إذا كان المعنى المقصود غير معلوم و
ھو مما يشك فيه ،فاألولى أم يؤكـد بالضميرين في الداللة عليه.
 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص . 139
 2ﻣﺒﺎرك :ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ص . 267
 3اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص. 194
 4اﺑﻦ اﳊﺎﺟﺐ :اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ،ش اﻻﺳﱰﺑﺎذي اﻟﻨﺤﻮي ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1415 :ﻫـ ـ 1995م،ج ،1ص
. 332
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ج_ تـوكيد الضمير المنفصل بالمنفصل:
أما توكيد المنفصل بالـمنفصل" ،فكقول أبي تمام:1
ف ال َھوى و َتو ْ
لت األَو َطا ُر
ال أَ ْن َت أَ ْن َت و ال ال ِد َيا ُر ِد َيار
َخ َ
فقوله› :ال أنت أنت و ال الديار ديار‹ من المليح النادر في ھذا الموضع  ،ألنه ھو ھو و
الديار الديار ،و إنما البواعـث التي كانت تبعث على قضاء األوطار زالت فبقي ذلك الرجل
و ليس ھو ھو على الحقيقية ،وال الـديار في عينه من الحسن تلك الديار" .2لقد جاء التوكيد
ھنا بالتكرار و بالضمائر ،فالتكـرار جاء في كلمة الديار ،أما الضمائر فجاء عن طريق
ضمير الرفع المنفصل )أنت( "كقـولنا› :ما أكرمني إال أنت أنت‹ و ›ما ضربني إال ھو
ھو‹".3
لقد عالج ابن األثـير التوكيد في نصوص و مواضيع متفرقة في كتابه ،فلقد عالجه في
قضية المجاز و اعتبـر التوكيد أحد أركانه كما تناوله في الخطاب بالجملة الفعلية و الجملة
االسمية ،حيث يـرى أن التوكيد في الجملة االسمية أقوى من التوكيد في الخطاب بالجملة
الفعلية ،كما تناولـه في التوكيد بالضمائر المتصلة و المنفصلة وأثرھا في المعنى ،مستعمال
أسلوبه البسيط في تحليله و دراسته للقضية ،مستحسنا و مستقبحا ألقوال الشعراء ،مفسرا
لبعض اآليـات .كما أكد على أن التوكيد يقوم على حسب نمط الجملة و السياق الذي يرد
فيه.

 1دﻳﻮان أﰊ ﲤﺎم :ش ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺒﺤﻲ ،دار ﺻﺎدر ﺑﲑوت ،ج ،1ص.321
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،ج ،2ص. 197
 3ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﺻﻨﻌﺔ اﻹﻋﺮاب ،ص . 146
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ﺴـﺎدﺴﺎ :اﻝـﺠﻤﻊ ﻴـراد ﺒﻪ اﻝﻤﺜﻨﻰ
إن من مميزات اللغـة العربية الفصحى الترخص في القرائن المعروفة بشرط الحفاظ
على المعنى،و من بين ھذه القرائن قرينة المطابقة"فمن سنن العرب اإلتيان بلفظ الجمع
والمراد واحد واثنان ،كقوله جل ثناؤه﴿ :وﻟﻴﺸﻬﺪ ﻋﺬاﺑﻬﻤﺎ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ﴾]النور [2:يراد بھا
واحد واثنان وما فوق".1
›قال أبو الطيب المتنبي:2
أر َ
أيـت ِھ َمـة َنا َقتى فـي نـاقة
َ
َت َر ْ
الرم ِ
ث في أَ ْو َطانِھا
كت د َُخـان َّ
كـرمت ُر ْك َبـا ُتھا َعنْ َم ْبـركٍ
و َت َّ

َن َق ْ
رحا و ُخفا ُم ْج َمرا
س ً
لت َيدًا ُ
َط َل ًبــا لقوم ُيقودُونَ ال َع ْن َب َرا
ِس ًكا ْأذ َف َرا
عان فيه و َل ْيس م ْ
َت َق ِ

يرى ابن األثير في ھذه األبيات ألبي الطيب المتنبي خطـأ فادحا في قوله في البيت
األخير ›ركباتھا‹ بدل ›ركبتان‹ حيث يقول› :جمع في حالة التثنية‹ ألن الناقة ليس لھا إال
ركبتان ،فقال› :ركبات‹ وھذا من أظھر ظـواھر النحو ،وقد خفى على مثل المتنبي"

3

إال أننا نجد بالرجوع إلى كتب القدماء يجيزون ذلك ،فھو ظاھرة لغوية معروفة ،تبرز
ﺴﺎ ِر ُق
في أكثر من موضع في كتاب ? عز وجل وفي كالم العرب ،ففي "قوله تعالىَ ﴿ :واﻟ 
ِ
ِ
ِ
ﺴﺎ ِرﻗَﺔُ ﻓَﺎﻗْﻄَﻌُﻮا أَﻳْ ِﺪﻳَـ ُﻬﻤﺎ َﺟ َﺰ ِ
ﻴﻢ ﴾ ]المائدة [38ومجاز
َواﻟ 
اء ﺑ َﻤﺎ َﻛ َﺴﺒَﺎ ﻧَ َﻜ ًﺎﻻ ﻣ َﻦ اﻟﻠﻪ َواﻟﻠﻪُ َﻋ ِﺰ ٌﻳﺰ َﺣﻜ ٌ
َ
ً
›أيديھما‹ ›يديھما‹ ،ويفعل ھذا العـرب فيما كان من الجسد فيجعلونه االثنين في لفظ
الجمع".4

 1اﺑـﻦ ﻓــﺎرس :اﻟﺼــﺎﺣﱯ ﰲ ﻓﻘـﻪ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ و ﻣﺴـﺎﺋﻠﻬﺎ و ﺳــﻨﻦ اﻟﻌــﺮب و ﻛﻼﻣﻬـﺎ ،ﻟﻠﻌﻼﻣــﺔ اﺑــﻦ أﲪـﺪ ﺑــﻦ زﻛﺮﻳــﺎ اﻟـﺮازي اﻟﻠﻐــﻮي ،ﺗــﺢ
ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق اﻟﻄﺒﺎع  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻌﺎرف ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1414 :ﻫـ ـ 1993م ،ص. 217
 2دﻳﻮان اﳌﺘﻨﱯ :دار ﺻﺎدر ﺑﲑوت ،ط1414 :ﻫـ ـ  1994م ،ص.525
 3اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،ج ،1ص. 55
 4ﳏﻤﺪ ﲪﺎﺳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ :اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻹﻋﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚ ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ص .330
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"ومن الجمع الذي يراد به اثنين قولھم :امرأة ذات أوراك و مآكم".1
يذكر سيبويه في باب )ما لفظ به مما ھو مثنى كما لفظ بالجمع( يقول" :المثنى قد
يوضع موضع الجمع وھو أن يـكون الشيئان كل واحد منھما بعض الشيء مفرد من صاحب
ِ
ﺎﻫ َﺮا
ﺻﻐَ ْ
ﺖ ﻗُـﻠُﻮﺑُ ُﻜ َﻤﺎ َوإِ ْن ﺗَﻈَ َ
وذلك قولك :ما أحسن رؤسھـا وقال عز وجل﴿ :إِ ْن ﺗَـﺘُﻮﺑَﺎ إِﻟَﻰ اﻟﻠﻪ ﻓَـ َﻘ ْﺪ َ
َﻋﻠَﻴ ِﻪ ﻓَِﺈ ن اﻟﻠﻪ ﻫﻮ ﻣﻮَﻻﻩُ و ِﺟﺒ ِﺮﻳﻞ و ِ
ِِ
ﻚ ﻇَ ِﻬ ٌﻴﺮ ﴾ ]الرحيم ،[4:فرقوا بين
ﻴﻦ َواﻟ َْﻤ َﻼﺋِ َﻜﺔُ ﺑَـ ْﻌ َﺪ َذﻟِ َ
ْ
َ َُ َْ َ ْ ُ َ َ
ﺻﺎﻟ ُﺢ اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨ َ
المثنى و الذي ھو شيء واحد وبين ذا ،قال الخليل :نظيره قولك :فعلنا و أنتما اثنان فتكلم به
كما تكلـم و أنتم ثالثة" .2ويبدو "أن سبب العدول من حالة إلى حالة ھو الرغبة في تنويع
الكـالم وعدم السير على منوال واحد ،فھذا أكثر راحة للنفس وتبديدا لسآمة التي تنشأ من
جريان الكـالم على نبرة واحدة".3
فھل اعتراض ابن األثيـر على قول المتنبي يعود إلى رفضه على المتنبي مثل ھذا
القول ومخالفة النحو حسب ما قـاله ،أم يرى في قوله قدح في فصاحة الكالم ،وھل الذي
يدعو إلى الخروج عن قواعد النحو من أجل حسن الـكالم والضرورة الشعرية؟ يقول ابن
األثير" :الجھل بالنحو ال يقدح في الفصاحة والبـالغة ولكنه يقدح في الجاھل نفسه ،ألن
رسوم قوم تواضعوا عليه ،ھم والناطقون باللغة ،فوجب إتباعھم" 4فإن كان يعيب جھل
المتنبي بالنحو في الجمع بدل التثنية؟ ،أفـال يعلم ھو أنه جاء في القرآن الكريم وسنن العرب
الكثير منه ،وھو جائز حسب ما جاء سابقا.
إن ابن األثيـر حين عاب على المتنبي جھله بالنحو ليس إسقاطا من مكانته بل ھو
يدعو إلى مثل ھذا الترخيص الذي يسمح به النظام اللغوي في مواضع معينة ،ألداء غرض
محدد و إلحـداث اثر معين ،ألنه يرى أن ليس من شأن الشاعر أن يعرف مواضع الفاعل
 1اﻟﺴــﻴﻮﻃﻲ :اﳌﺰﻫــﺮ ﰲ ﻋﻠــﻮم اﻟﻠﻐــﺔ وأﻧﻮاﻋﻬــﺎ ،ﺗــﺢ ﳏﻤــﺪ أﲪــﺪ ﺟــﺎد اﳌــﻮﱃ و ﳏﻤــﺪ ﳏﻤــﺪ اﻟﺒﺠــﺎدي و ﳏﻤــﺪ أﺑــﻮ اﻟﻔﻀــﻞ إﺑــﺮاﻫﻴﻢ ،دار
اﳉﻴﻞ ﺑﲑوت ،ج،1ص.333
 2ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :اﻟﻜﺘﺎب ،ج،2ص. 48
 3ﻳﻨﻈﺮ :ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ ﺣﺴﲔ :أﺛﺮ اﻟﻨﺤﺎة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﻼﻏﻲ ،دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1998 ،م،ص.109
 4ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،ج ،1ص.55
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من المفعول أو مواضع النصب و الجر ،بل إن الغرض الذي يسعى إليه ھو إيراد المعنى
الحسن باللفظ الحسن دون الخروج عن الفصاحة و البـالغة.

ﺴـﺎﺒﻌﺎ :أﺤﻜـﺎم اﺴـم اﻝﺘﻔﻀﻴل
يصاغ اسم التفضيل من الفعل الثـالثي المجرد التام المتصرف .إال أنه قد يخالف ھذه
الشروط ويخرج عنھا ،فيحدث لبس في الفھم ما قد يأتي عليه ،وھذا ما أظھره ابن األثيـر
حين خطـأ أبو نواس في "قوله:
ص ْغرى و ُك ْب َرى من فواقعھا
كأن ُ

ض من َّ
الذھ ِ
ب
ص َباء د ٍُّر على أَ ْر ٍ
َح ْ

1

حيث يقول :ھذا ال يخفى على مثل أبي نواس ،فإنه من ظواھر علم العربية وليس من
غوامضھا من شيء ،ألنه أمـر نقلي يحمل ناقله فيه على النقل من غير تصرف وقول أبي
نواس› :ص ُْغرى‹ › ُكبْرى‹ غير جائز فإن )فُعْ َلى( )أ ْف َعل( ال يجوز حذف األلف و الالم منھا،
وإنما يجوز حذفھما من )فُعْ لى( التي ال أَ ْفع َل لھا ،نحو ) ُحبْلى( إال أن تكون فُعْ لى أَ ْف َعل
مضافة ،وھنا قد عريت عن اإلضـافة وعن األلف و الالم".2
فاسم التفضيل إذا جرد من )أل( و اإلضافة› ،يجب فيه شروط وتتمثل :
* أن يكـون مفردا مذكرا حتى في حال إسناده إلى المؤنث أو المثنى أو جمع قال
ِ
ﺿ َﻼ ٍل ُﻣﺒِﻴ ٍﻦ﴾]يوسف.[8
َﺣ 
ﻮﺳ ُ
ﺼﺒَﺔٌ إِ ن أَﺑَﺎﻧَﺎ ﻟَِﻔﻲ َ
ﻒ َوأ ُ
ﺐ إِﻟَﻰ أَﺑِﻴﻨَﺎ ﻣﻨﺎ َوﻧَ ْﺤ ُﻦ ُﻋ ْ
َﺧﻮﻩُ أ َ
تعالى﴿ :إِ ْذ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَﻴُ ُ
 زيـد أفضل من غيرھما. الزيـدون أفضل من غيرھم. وھنـد أفضل من غيرھا.* أن يكـون بعد المفضل عليه مجرورا بـ )من( وربما تحذف أحيانـا مع مجرورھا
للمعلـوم.
 1دﻳﻮان أﰊ ﻧﻮاس ،دار ﺻﺎدر ،ﺑﲑوت ،ط 1406ﻫـ  1986م ،ص.40
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،ج،1ص.53
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* أن يكـون من و المفضل عليه مجرورا متقدما على اسم التفضيل في االستفھام ،ألن
له الصدارة في الكـالم نحو ›ممن أنت أفضل؟‹".

1

إال أن ھذا التصحيح الذي قال به ابن األثـير ،بأن اسم التفضيل المجرد من )أل( وجب
أن يكون مفردا مذكرا أي ›أصغر ،أكبر‹ رأى بعض العلماء أنه غير صحيح ،ألن ما جاء
به أبو نواس لم يرد به التفضيل و إنما أراد معنى الوصف المجرد عن الزيادة ألن "صيغة
)فُعْ َلى( في األصل صفة" .2إال أن ھذا ال يمنع من أخذ ما قاله ابن األثير بأن اسم التفضيل
المجردة من )أل( و اإلضافة وجب أن يـكون مفردا مذكرا ،باعتبار أن التفضيل ھو أحد
أقسام الصفة" .فليس في الكـالم فعلى إال باأللف والالم أو باإلضافة وذلك نحو› :الصغرى و
الكبرى‹؛ ال نقول :ھذه امرأة صغرى ،كما ال تقول :ھذا رجل أصغر حتى تقول أصغر
منك ،وتقـول ھذه الصغرى وھذا األصغر"

3

ويعود بنا ھذا إلى ما أصر عليه ابن األثـير في ضرورة اإلطالع على علم النحو
ومدى أھميته و الحاجة إليه في حسن كـالمنا.

ﺜﺎﻤﻨـﺎ :اﻝﺤــروف اﻝزاﺌدة :
اختلف ابن األثـير مع النحاة في القول بالحروف الزائدة متبعا بذلك نزعته النقدية آخذا
عليھم بأنھم يطلقون األحكام دون تبصر وإمعان نظر "،فلقد وجـدوا )أن( ترد بعد )لما(
وقبل الفعل في القرآن الكريم وكالم فصحاء العرب أحيانا ،فظنوا أن المعنى بوجودھا
كالمعنى بسقوطھا فقالوا :ھذه زائدة ،فلـو أنھم أمعنوا النظر في النصوص التي وردت فيھا
لوجدوا أنھا تـدل على الفور .و اقترانھا بما يضمن الفعل تراخيا و إبطاء كقوله تعالى﴿ :ﻓَـﻠَ ﻤﺎ

 1ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺑﺮ اﳌﻨﺼﻮر و ﻋﻼء ﻫﺎﺷﻢ اﳋﻔﺎﺟﻲ :ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺮﰲ ،ص. 250-249
 2اﺑﻦ ﺟﲏ :اﳌﻨﺼﻒ ،ﺗﺢ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﲪﺪ ﻋﻄﺎ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1419 :1ﻫـ ـ 1999م ،ص415
.
 3اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ :اﳌﺰﻫﺮ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ،ج ،2ص.53
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ِ
ﺶ ﺑِﺎﻟِ ﺬي ُﻫ َﻮ َﻋ ُﺪ و ﻟَ ُﻬ َﻤﺎ ﴾] القصص  [19وھنا تـدل )لما( مع )أن( أن مسارعة
أَ ْن أ ََر َ
اد أَ ْن ﻳَـ ْﺒﻄ َ
موسى عليه السالم إلى القتل لـم تكن كمسارعته من قبل ،فإذا وردت )لما( و ورد الفعل
بعدھا بإسقاط )أن( دل ذلك على الفور ،و إذا لم تسقط لم يـدلنا ذلك على أن الفعل كان على
الفور ،و إنما كان فيه تراخ و إبطاء ،و بيان ذلك من وجھتين:
أحدھما :أن فائدة وضع األلفاظ أن تكون أدلة على المعنى فإذا وردت لفظة من األلفاظ
في كالم مشھود له بالفخامة و البـالغة ،فاألولى قد تحمل تلك اللفظة على معنى ،فإن لـم
يوجد معنى بعد التنقيب و التدقيق والبحث الطويل قيل :ھذه زائدة دخولھا في الكالم
كـخروجھا منه.
الوجـه اآلخر :أن ھذه اللفظة لـو كانت زائدة لكان ذلك قدحا في كالم ? تعالى وذلك
أنه يكون قد نطق لزيادة في كـالمه ال حاجة إليھا ،والمعنى يتم دونھا ،حينئذ ال يكون كـالمه
معجزا ،إذ من شروط اإلعجـاز عدم التطويل الذي ال حاجة إليه وإن التطويـل عيب في
الكـالم ،فكيف يكون ما ھو عيب في الكـالم من باب اإلعجاز ؟ ھذا محـال".1
كما أخذ النحـاة أيضا قولھم بأن )ما( زائدة ال معنى لھا في قوله تعالى ﴿:ﻓَﺒِ َﻤﺎ َر ْﺣ َﻤ ٍﺔ ِﻣ َﻦ
ﺖ ﻟَ ُﻬ ْﻢ ﴾]آل عمران [159:فإنما أن يكـون جاھال بھذا القول ،وإما يكون متسمحا في دينـه
اﻟﻠِ ﻪ ﻟِْﻨ َ
واعتقاده .
وقول النحـاة إن )ما( في ھذه اآلية زائدة فإنما يعنون به أنھا ال تمنع ما قبلھا عن
العمل ،كما يسمونھا في موضع آخر كافة أي أنھا تكف الحرف العامل عن عمله كقولك:
›إنما زيد قائم‹ فـما قد كفت )أن( عـن العمل في زيد ،وفي اآلية لم تمنع عن العمل ،أال أنھا
لم تمنع )الباء( عن العمـل في خفض الرحمة بين ذلك من وجھين:

 1ﻳﻨﻈ ــﺮ :اﳌﺜ ــﻞ اﻟﺴ ــﺎﺋﺮ ،ﺗ ــﺢ ﻛﺎﻣ ــﻞ ﳏﻤ ــﺪ ﳏﻤ ــﺪ ﻋﻮﻳﻀ ــﺔ ،دار اﻟﻜﺘ ــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴ ــﺔ  ،ﺑ ــﲑوت ﻟﺒﻨ ــﺎن،ط1419 :1ﻫ ـ ـ1998م،ج،2
ص.144 ،143
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احـدھما :أن ھذا القسم ليس من المجاز ألن المجاز داللة اللفظ على غير ما وضع له
في أصل اللغـة ،وھذا غير موجود في اآلية ،وإنما ھو داللة على الوضع اللغوي المنطوق
به في أصل اللغة.
الوجه اآلخـر :أني لو سلمت أن ذلك من المجاز ألنكره أن لفظة )ما( زائدة ال معنى
لھا ولكنھا وردت تخفيفا ألمر النعمة التي آلن بھا رسول ? صلى ? عليه وسلم ،وھي
محض فخامة ،لو عرى الكالم منھا لما كانت له تلك الفخامة".1
إن ما قـاله ابن األثير عن رأي النحاة و المفسرين وما قالوه في أن الحرف الزائد
المعنى بوجوده كالمعنى بسقوطه ،بعيد عما ھو معروف عند النحاة عن الحرف الزائد و
تفسير المفسرين وقد يرجع قوله ھذا "لجھله بمصطلح النحاة و لذلك أخطأ في فھم مقصدھم
بالحكم على الحرف الزيادة ،أنه يتوھم أن الحـرف الزائد في اإلعراب ھو الذي ال يتضمن
داللة معنوية ،فوجوده في الكالم كعدمه".2
و التحقيق أن زيـادة الحرف عند النحاة تكون على أنواع ،منھا التوكيد و ھو الشبيه
بالتوكيد اللفظي الذي تكرر فيه الجملة ،ومنھا التقوية و التزين اللفظي وھي إكساب الكالم
ضربا من الجمـال التعبيري و منھا التعميم ،فالسھيلى يرى أنھم "يزيدون )أن( بعد )لما(
للداللة على ارتبـاط الفعل الثاني باألول ،ارتباط المسبب بالسبب و المعلول بالعلة فھو في
نحو› :لما أن جاء زيد أكرمتك‹ تفيد عنده أن المجيء سبب اإلكرام واإلكرام مترتب عليه،
فإذا خلـت الجملة )لما( منھا )بأن( قيل› :لما جاء زيد أكرمتك‹ فالكالم محتمل ألن يكون
اإلكرام متسبب عن المجيء أو جـاء عقيبه ،فدخول )أن( دل على ھذه السببية ورفع
االحتمال" . 3

 1ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ﺗﺢ أﲪﺪ ﺣﻮﰲ،ج ،2ص.93،95
 2ﻧﺪوة ﰲ أﺑﻨﺎء اﻷﺛﲑ :ص .342
 3ﳏﻤــﺪ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻨــﺎ:أﺑــﻮ ﻗﺎﺳــﻢ اﻟﺴــﻬﻴﻠﻰ و ﻣﺬﻫﺒــﻪ اﻟﻨﺤــﻮي ،دار اﻟﺒﻴــﺎن اﻟﻌــﺮﰊ ،ﺟــﺪﻩ ،ط1405 :1ﻫ ـ ـ 1985م ،ص  353ـ
. 354
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كما"زعم ابن درستويه وبعض الكوفيين أن )ما( مع الحروف اسم مبھم بمنزلة ضمير
الشأن في التفخيم و اإلبھام و في أن الجملة بعده مفسرة له ،ومخبر بھا عنه".1
فحروف الزيادة ال تـأتي عبثا بل إن زيادتھا تحمل معنى قد يخفى على المتصفح للغة
ال المتوغل في خباياھا فسيبويه وأستاذه الخليل ذكرا "أھم نوعي الزيادة ،أي زيادة حروف
المعاني ونصا على أنھا ال تأخذ موقعھا في التراكيب عبثا أو لغوا ،ولكنھا واضحة المغزى
في الداللة على تأكيد الكـالم و تقويته إذا تطلب داعي المقال و المقام ذلك كأن يكـون
المخاطب غير المنتبه للحديث ،أو يعوزه التوكيد أو التوضيح إن كان مترددا في الحكم أو
منكرا له ،وألجـل ھذا ولغيره مما يحتمله سياق الكالم من المعاني ،جاءت حروف المعاني
زائدة في بعض أساليب اإلثبـات و النفي". 2
ُ
رأيت من أح ٍد إالَّ زي ًدا ،ألن
يقول سيبويه" :وذلك قـولك :ما أتاني من أح ٍد إالَّ زي ُد ،وما
معنى ما أتاني أح ُد ،وما أتاني من أحد واحد ولـكن )مِنْ ( دخلت ھنا توكيدا ،كما تدخل الباء
بفاعل"
في قولكَ :ك َفى بالشيب و اإلسالم ،وفي :ما أنت بفـاعل و لست
ٍ

3

فالزيادة ھا ھنا ال تعني أن ال دور للفظ الذي يقـال عنه زائدة في التركيب و أنه من
قبيل اللغو و الحشو و إنمـا ھي زيادة مقصودة لتقوية المعنى يقتضيھا السياق و المقام .يقول
ابن يعيش" :وقد أنكـر بعضھم وقوع ھذه األحرف زوائد لغير معنى إذ ذلك يكون كالعبث و
التتريل متره عن ذلك ...وقد جـاء في التنزيل من ذلك ماال يحصى وكذلك الشأن بالنسبة
لشعر ...ألن قولنا زائـد ليس المراد أن قد دخل لغير معنى البتة بل يزاد لضرب من التأكيد
و التأكيد معنى صحيح".4
ومنه نرى أن حروف الزيادة عند النحـاة غير ما قاله ابن األثير بأنھم أخطؤا في قولھم
بأن الحرف الزائد ال عمل له .فلعل ابن األثيـر قد أخذ قولھم من خالل المصطلح الذي
يطلقونه على ھذه الحروف ) الزيادة ( .إال أن لھذه الحروف معاني مختلفة تختلف بحسب
 1اﺑﻦ ﻫﺸﺎم  :ﻣﻐﲏ اﻟﻠﺒﻴﺐ ،ج  ، 1ص . 337
 2ﻳﻨﻈﺮ :أﲪﺪ ﺳﻌﺪ ﳏﻤﺪ ،اﻷﺻﻮل اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وأﺛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﻼﻏﻲ ،ص. 116
 3ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻜﺘﺎب،ج ،2ص 315ـ .316
 4اﺑﻦ ﻳﻌﻴﺶ :ﺷﺮح اﳌﻔﺼﻞ،ج ،5ص.64
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وجودھا في الجملة .فھل يعني ھذا أن ابن األثـير لم يدقق النظر فيما قاله النحاة ؟ أم أن
النزعة النقدية قد طغـت عليه فأبعدته عما جاء به ھؤالء النحاة.

122

اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻧـﻲ:ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اﻟﻘﻀﺎﻳـﺎ اﻟﺼﺮﻓﻴـﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻷﺛﻴـﺮ

 ( Iﻋـﻠﻢ اﻟﺼﺮف و أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻋﻨـﺪ اﺑﻦ اﻷﺛـﻴﺮ
1ـ ﻤﻔﻬـوم اﻝﺼـرف
لغـة:
يـقول ابن منظور" :صرف الصَّرفُ  :رد الشيء عن وجھه صرفه ،يصرف صرفا،
وصـارف نفسه عن الشيء صرفھا عنه.
و الصـرْ ف :التقلب و الحليلة يقال :فالن يصرف وينصرف ويصطرف أي يكتسـب
له وقولھم :وال يقبل له صرف وال عدل.
الـصرف :الحيلة ومنه التصرف في األمور يقال :أنه يتصرف في أموره ،يقال:
وصرفت الـرجل في أمري تصريفا فتصرف فيه واصطـرف في طلب الكسب".1
يقول الزمخشري" :صرف قـال
مر الشباب فمـاله من مـصرف
وصرف  7تعـالى عنك السوء وحفـظك من صرف الزمان وصروفه وتصاريفه،
وصرف الـدراھم :باعھا بدراھم أو دنانير".2
أما ابن الفارس فيـقول في المقايس" :صرف :الصاد و الراء و الفاء معظم بابه يدل
ص َر ُ
صرْ فـَا و انصرفوا إذا رجعتھم فرجعوا ،ويقول:
فت القوم َ
على رجْ ع الشيء من ذلك َ
وصرف الكالم :تزينه و الزيادة فيه و إنما سمي بذلك ألنه إذا زين صرف األسماع فيه،
ويقال لحدث الدھر صـرف و صروف".3
اصطـالحا:
 1اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﳎﻠﺪ ،9ص 189ـ .190
 2اﻟﺰﳐﺸﺮي :أﺳﺎس اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ص.353
 3اﺑــﻦ ﻓــﺎرس :ﻣﻌﺠــﻢ ﻣﻘــﺎﻳﺲ اﻟﻠﻐــﺔ ،ش اﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ ﴰــﺲ اﻟــﺪﻳﻦ ،دار ﳏﻤــﺪ ﻋﻠــﻲ ﺑﻴﻀــﻮن ،دار اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﺑــﲑوت ﻟﺒﻨــﺎن،ط:1
1420ﻫـ ـ 1999م  ،ﻣﺞ ،2ص .37
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عرف العلماء الصرف أنه "علـم يبحث في تصريف الكلمة و تغيرھـا من صورة إلى
كريـم‹ و كذلك يتناول التغيير الذي يصيب صـيغة الكـلمة و
األخـرى نحوَ › :ك َر ُمُ ،ي ْك َرمِ ،
بنيتھا إلظھار ما في حروفھا من أصالة أو زيادة ،أو حذف أو إدغـام أو إعالل أو إبـدال أو
يتناول دراسة تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة كالتصغير و الـتكسير و التثنية و الجمع و
االشتقـاق ،و بناء الفعل المجھول و اسم الفاعل و اسم المـفعول و ھو أيضا التنوين .و تنوين
التمكين و االشتقاق و الخالف ،و يسمى أيضا التصـريف".1
وعليه فإن الصرف والتصريف ھما مدلوالن لمسمى واحد وھو الصرف ،فھو "العلم
بأبنية الكلمة وبما يكون لحروفھا من أصالة و زيادة وحذف وصحة وإعالل و إدغام و
إمالة ،و بما يعرض آلخرھا مما ليس بإعراب وال بناء من الوقف وغير ذلك".2
فالصرف ھو تحويـل يطرأ على الكلمة و تغير في بنيتھا إلى أبنية أخرى من أجل
تأدية معاني مقصودة كتحويـل من الماضي إلى المضارع أو من اسم فاعل إلى اسم مفعول
و غيرھما .

2ـ أﻫﻤـﻴﺔ ﻋﻠـم اﻝـﺼرف ﻋﻨد اﺒن اﻷﺜﻴـر
علمـنا أن الصرف ھو العلـم الذي يھتم بأبنية الكلمة و التحويـالت المختلفة التي
تدخلھا "وبما يكون لحروفھا من أصالة وزيادة وصحة و إعالل ...لغرض معنوي أو لفظي،
وال يتعلق إال باألفعال المتصرفة و األسماء المتمكنة ويقر به الـمحدثون بأنه تحويل الكلمة
المتصرفة إلى أبنية مختلفة لضروب من المعاني )كتصريف األفعال واألسماء و التصغير و
النسب(.

 1راﺟﺤ ــﻲ اﻷﲰ ــﺮ :اﳌ ـ ــﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼ ــﻞ ﰲ ﻋﻠ ــﻢ اﻟﺼ ــﺮف ،إﺷ ـ ـﺮاف إﻣﻴ ــﻞ ﻳﻌﻘ ــﻮب ،دار اﻟﻜﺘ ــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴ ــﺔ ،ﺑ ــﲑوت ﻟﺒﻨ ــﺎن1418 ،ﻫ ـ ـ
1997م ،ص.287
 2ﻳﻨﻈﺮ :ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺑﺮ اﳌﻨﺼﻮر و ﻋﻼء ﻫﺎﺷﻢ اﳋﻔﺎﺟﻲ ،ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺮﰲ ،دار اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻋﻤﺎن ،ط2002 :1م ،ص .10

129

اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻧـﻲ:ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اﻟﻘﻀﺎﻳـﺎ اﻟﺼﺮﻓﻴـﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻷﺛﻴـﺮ

كما ال يمكننا فھم الصرف دون معرفة القوانين التي يجري عليھا علـم األصوات ألن
الصوتيات تدرس العنصر األول الذي تتكون منه اللغة في ذاته وعالقته بغيره ،والصرف
يدرس الكلمة والنحو يدرس التركيب" 1فكل من النحو و الصرف مكمالن لبعضھما.
"التصريف إنما ھو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة ،والنحو إنما ھو لمعرفة أحواله المتنقلة،
كر‹ فإنك إنما خالفت بين حركـات
أال ترى انك إذا قلت› :قام َب ْكر و رأيت َبكرً ا و مررت ِب َب ٍ
حروف اإلعراب الختـالف العامل ،ولم تعرض لباقي الكلمة ،و إذا كان ذلك كذلك فقد كان
من الواجب على مـن أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف ،ألن معرفة ذات الشيء
الثابتة ينبغي أن يـكون أصال لمعرفة حالة متنقلة" ،2كما يؤكد على أھميته في قوله:
"التصريـف يحتاج إليه جميع أھـل العربية أتم حاجه ،و بھم إليه أشد فاقة ،ألنه ميزان
العربية و به تعرف أصـول كالم الـعرب من الزوائد الداخلة عليه ،و ال يوصـل إلى معرفة
االشتقاق إال به ،و قد يؤخذ من اللغة كبير بالقياس و ال يوصل إلى ذلك إال من طريق
التصـريف".3
ومن ھنا نجد أن النحو ال يستغـني عن التصريف وال يستغني التصريف عن النحو،
فھو مقدمة ضرورية للنحو وال يتم إال بفھم قوانينه وھذا ما نادى به ابن األثيـر حين عالج
علم الصرف وارتباطه بالنحو يقـول" :فإن قيل أما علم النحو فمسلم إليك أنه تجب معرفته
لكن التصريف ال حاجة إليه ألن الـتصريف إنما ھو معرفة أصل الكلمة وزيادتھا و حذفھا
وإبدالھا ،وھذا ال يضر جھله وال تنفع معرفته و لنضرب لذلك مثاال كيف اتفق ،فنقول :إذا
قال قائل › َرأَ ُ
يت سِ ر َداحً ا‹ ال يلزمه أن يعرف األلف في ھذه الكلمات زائدة ھي أم أصلية
ألن العرب لم تنطق بھذا إال كذلك ،و لو قلت› :سِ ردَحً ـا‹ بغير ألف لما جاز ألحـد أن يزيد
األلف فيھا من عنده فيقول› :سِ رْ َداحـًا‹ فعلم بھذا أنه إنما ينطق باأللفاظ كما سمعت عن

 1ﻳﻨﻈﺮ :ﺻﺎﱀ ﺑﻦ اﻟﻌﻴﺪ ،اﻹﺣﺎﻃﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،ص.22
 2اﺑﻦ ﺟﲏ :اﳌﻨﺼﻒ ،ص.34
 3اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ص .31
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العرب من غير زيادة فيھا وال نقص ،وليس يلزم بعد ذلك أن يعلم أصلھا و ال زيادتھا ألن
ذلك أمر خـارج تقتضيه صناعة تأليف الكـالم".1
فمن خالل ھذا المثال الذي قدمه ابن األثيـر يؤكد على ضـرورة معرفة التصريف و
لو القليل منه .ألنه إذا لم يكن عارفا به لم تفسد عليه معاني كالمـه و إنما تفسد عليه
األوضـاع ،و إن كانت المعاني صحيحة" ،وسيأتي بيان ذلك في تحرير الجواب فنقول :أما
قولك إن التصريف ال حاجة إليه ،واستداللك بما ذكرته من المثال المضروب فإن ذلك ال
يستمر لك الكـالم فيه ،أال ترى أنك مثلت كالمك في لفظة )سِ ـر َداح( وقلت انه ال يحتاج إلى
معرفة األلـف زائدة ھي أم أصلية ،ألنھا إنما نقلت عن العرب على ما ھي عليه من غير
زيادة وال نقص و ھذا ال يطرد إال فيما ھذا سبيله من نقل األلفاظ على ھيأتھا من غير
تصرف فيھا بحال ،فأما إذا أريد تصغيرھـا أو جمعھا أو النسبة إليھا فإنه إذا لم يعرف
األصل في حروف الكلمة وزيادتھا وحذفھا و إبـدالھا ،يَضِ  ُل حينئذ عن السبيل وينشأ من
ذلك مجال للعائـب و الطـاعن".2
ومن ھنا ال يمكن فھم مسائل النحو إال بـدراسة الصرف" ،كما ال يمكن فھم التركيب
دون معرفة القوانين التي يجري عليھا الـصرف ،لذا لم يفصل النحاة ـ قبل القرن السادس
الھجري ـ بينھما بل جعلوا النحـو والصرف والبالغة علم واحدا سموه)علم العربية(".3
فكل من النحو والتصريف علم منفرد بـرأسه غير أن أحدھما مرتبط باآلخر ومحتاج
إليه ،لقد أكد ابن األثير على ضرورة معرفة التصريـف مثل معرفة النحو أو أقل منه،
معتمدا في ذلك أسلوب التساؤل و اإلجابة ،في قوله " :فتقول مصرا على صاحب ھذه
الصناعة من النظم و النثر أال يھمل من علم العربية ما يخفى عليه بإھماله اللحن الخفي،
فإن اللحن الظاھر قد كثرت مفاوضات الناس فيه حتى صار يعلمه غير النحوي ،والشك أن
قلة المباالة باألمر واستشعار القدرة عليه توقع صاحبه فيما ال يشعر أنه وقع فيهَ ،فيُجْ َھ ُل بما

 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ:اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،1ص .48
 2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ج ،1ص .49
 3ﺻﺎﱀ ﺑﻠﻌﻴﺪ :اﻹﺣﺎﻃﺔ ﰲ اﻟﻨﺤﻮ ،ص.22
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يكون عالما به" .1فالتصـريف "أشرف شطري العربية و أغمضھا فالذي يبين شرفه احتياج
جميع المشتغلين باللـغة العربية من نحوي ولغوي إليه أيما حاجة؛ ألنه ميزان العربية أال
ترى أنه قد يؤخذ جزء كبير من اللغة بالقياس ،وال يوصل إلى ذلك إال من طريق
التصـريف ".2
و الذي يدل على غموضه كـثرة ما يوجد من السقطات فيه ِل ِج َلة العلماء؛ "أال ترى ما
يحكى عن عبيده من أنه قـال في )مندوحة( من قولك]قولھم[ ›ملي منه مندوحة‹ أي متسع،
أنھا مشتقة من ›انـداح‹ و ذلك فاسد ألن ›انـداح‹ انفعل ،ونونه زائدة ،و مندوحة مفعولة و
نونه أصلية".3
يقول تمام حسان في ھذا" :إلى أن النحو ال يتخذ لـمعانيه مباني من أي نوع إال ما
يقدمه له الصرف من المباني ،وھذا ھو السبب الذي جعل النحاة يجـدون في أغلب األحيـان
أنه من الصعب أن يفصلوا بين الصرف والنحو فيعالجون كل منھما عالجا منفصل" 4كما
يقـول" :فلقد قدموا لدراسة النحو بباب صـرف ،فالنحو ال يفتأ يستخدم معطيات الصوتيات
والصرف المختلفة في عرض األغلب األعـم من تحليالته ،حتى أننا لنجد القرائن اللفظية
الدالة على أبواب النحو المختلفة ھي في جملتھا عناصر تحليلية مستخرجة من الصوتيات
والصرف". 5
إن ھذا التـداخل القائم بين الدراسات النحوية و الصرفية جعل المحدثين يعتبرونھما
موضوعا واحدا و علما واحدا "و أطلقوا عليه مصطلح grammaire

على أن يشمل

الصرف marphologyو النحو  ،syntaxeوذلك ألن للنظم عالقة وثيقة بالموروفولوجية
لكون التركيبات الموروفولوجية في لغة من اللغات عادة ما تحكمھا التـركيبات النظمية التي

 1ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج،1ص.52
 2اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر :اﳌﻤﺘﻊ ﰲ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ،ﺗﺢ ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1407 :1ﻫـ ـ 1987م ،ج ،1ص .27
 3اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ج ،1ص .92
 4ﲤﺎم ﺣﺴﺎن :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ وﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ،ص.178
 5اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ،ص .86
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يتبعھا نظم الكلم ،و من ثم يدرس الصرف والنحو على أنھما نظام واحد ،إذن النحو
والصـرف ھما جزءان لعلم واحد .
ويؤكد لنا المحدثون بـأن كل مبنى صرفي له معنيان أولھما :نحوي يتمثل في معنى
الحدث المعبر عنه بالجذر ،و ثانيھما صرفي المعبر عنه بالمورفيم الصغرى الدال على
الصيغة ،ومن ذلك )فاعل( فيدل على أمرين معا و ھما معنى الحدث الذي ھو)ضرب(
مثال ،وفاعـل الحدث و ھو مورفيم صغرى مثل)ضارب( فھي تدل على معنى الضرب و
من قام بـه ".1
وعليه فإن قولنا بـأن عالم النحو ال يحتاج في كالمه إلى معرفة علم التصريف ال يقوم
على صحة و ال على أسـاس سليم ،فبرغم من أن كال من النحو و الصرف علم منفرد إال أن
كل واحد منھما مرتبط باآلخر ،و ال يقوم أحدھما إال بـرجوعه إلى اآلخر و ھذا ما نالحظه
ف ي كتب األقدمين ،و يؤكد ذلك ابن األثير في كالمـه فھو يرى "أن كال من النحو و
التصريف علم منفرد برأسه ،غير أن أحدھما مرتبط بـاآلخر و يحتاج إليه ،و خير دليل
على ذلك كتكليف الـنحوي الجاھل بعلم التصريف معرفـة ذلك كتكليف علم ما لم َيعْ َلمه
فـثبت بما ذكرنا أنه يحتـاج إلى علم التصريف لئال َي ْغ َلط في مثل ذلك".2
إن تأكيد ابن األثـير على ضرورة إتقان الجانب الصرفي يعود إلى ما اكتشفه في كالم
األقدمين من شعراء و كتاب ،و ھم من أھل اللغة و الفصاحة الناطقين بھا من ھفوات في
كالمھم ،أما من حيث أيھما يقع فيه الخطأ أكثر فيرى أن نسبة الخطأ الصرفي أقل من الخطأ
النحوي ،و يعود ذلك حسب رأيه "إلى أن المخطئ قلما يحتاج في استعمال كالمه إلى إبدال
أو نقل في الحروف ،بعكس الـنحو الذي يقع فيه كثيرا حتى إنه ليشذ في ظاھره في بعض
األحـوال ،فكيف خافيه".3

 1ﻧﺎدﻳﺔ رﻣﻀﺎن اﻟﻨﺠﺎر :اﻟﻠﻐﺔ و أﻧﻈﻤﺘﻬـﺎ ﺑـﲔ اﻟﻘـﺪﻣﺎء و اﶈـﺪﺛﲔ ،ﻣﺮاﺟﻌـﺔ وﺗﻘـﺪﱘ ﻋﺒـﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤـﻲ  ،دار اﻟﻮﻓـﺎء  ،اﻹﺳـﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ص
.113
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ:اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج،1ص.50
 3ﻳﻨﻈﺮ:اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ج ،1ص .54
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لقد اھتم ابن األثيـر كثيرا بھذا الجانب في معرفة علم اللغة العربية من نحو و صرف،
حتى جعله أول ركن من أركان الكتابة الثمانية التي عالجھا في كتابه.
إن دراسـة ابن األثـير لعلم الصرف و ألھميته كانت بسيطة و واضحة ،تكشـف عن
مدى إدراك ابن األثير إلى قيمته الكبيرة لدى كل من أراد معرفة أسرار اللغة العربية
فالتصريف ھو نقطة بداية للنحـو.
لقد تطرق ابن األثيـر إلى بعض القضايا الصرفية البسيطة في بعض المواضيع في
كتابه ،من أجل توضيحھـا و تفسيرھا و التي من خاللھا حاولنا اكتشاف ابن األثير النحـوي.

(IIاﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ أدب اﻟﻜﺎﺗـﺐ و اﻟﺸﺎﻋﺮ
أوﻻ  :اﻝﻤـﻴزان اﻝﺼرﻓـﻲ
و ھو "لفظ يؤخذ به لمعـرفة أحوال بناء الكلمة من حيث حروفھا األصلية و زوائدھا،
و حركاتھا و سكناتھا نحوَ › :سم َِع َ◌ ــ َف ِع َل ‹ و ›سامع ــ فاعل‹ و يسمى أيضا  :الوزن ،و
المثال ،و البناء و الصيغة و وزنـة و البنية و الوزان و البناء الصرفي و الموزون به و
الصـورة.
الميزان األسـاسي :اختار اللغويون مادة لفظية تتألف من ثالثة أحرف و ھي :ف،ع،ل
 ،و جعلوھا ميزانا لھم و سموا الحرف األول المقابل للفاء فاء الكلـمة و الحرف الثاني
المقابل للعين عين الكلمة و الحرف الثالث المقابل لالم الم الكلمة ،و التـزموا ضبط كل منھا
س‹ فالدال ھي فاء
بالحركة التي ضبط بھا الحرف الذي يقابله في الكلمة الموزونة نحو› :د ََر َ
الكلمة و الراء ھي عين الكلمة و السين ھي الم الكلمة و وزنھا › َف َع  َل‹ و كـذلك ›دَرْ سٌ ‹
وزنه › َفعْ ٌل‹ و ھكذا دواليك".1
و الـمعروف أن الكلم في اللغـة العربية ينقسم إلى ثالثـة أوزان:

 1راﺟﺤﻲ اﻷﲰﺮ :اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ،ص . 404
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* وزن ثـالثي.
* وزن ربـاعي.
* وزن خمـاسي.
و لـكل وزن من ھذه األوزان تغيرات كثيرة و تحـوالت متعددة ،أمـا من حيث
االستعمال "فالثالثي في األلفاظ ھو األكثر وال يوجد فيه ما يكره استعماله إال الشاذ و
النادر ،أما الرباعي فإنه وسط بين الثالثي و الخماسي في الكثرة عدد واستعماال ،أما
الخماسي فإنه األقـل وال يوجد فيه ما يستعمل إال الشاذ منه ،وعلى ھذا التقدير فإن أكثر
اللغـة المستعمل على غير مكروه".1

ﺜﺎﻨﻴﺎ :أﺒﻨﻴـﺔ اﺴم اﻝﻔﺎﻋـل ﻤن اﻝﺜـﻼﺜﻲ
تختلف أبنية األسماء المشتقة باخـتالف أوزان األفعال كاسم الفاعل و اسم المفعول
وغيرھا "فاسم الفـاعل ھو االسم المشتق الذي يدل على صفة فيھا حدث غير ثابت)مؤقت(
و معه فاعلـه ،أو ھو االسم المصوغ من الفعل لما وقع منه الفعـل أو قام به".2

بنـاؤه:
ل( على النحو
يبنى اسم الفـاعل من الفعل الثالثي في أوزانه الثالثة ) َف َعل( ) َف ِع َل( ) َف ُع ِ
التـالي:
يقول ابن األثـير" :كذلك تجد األمر في أسماء الفاعلين ،كالثالثي منھا نحو) َف َع َل( بفتح
ل( بفتح الفاء وضم العين ،فإن ھذه
الفاء والعين و ) َف ِعل( بفتح الفاء و كسر العين و ) َف ُع ِ
األوزان الثـالثة لھا أسماء فـاعلين.
أما ) َف َع َل( بفتح الفاء والـعين فليس له إال اسم واحد أيضا ،وھو )فاعل( ال غير.
وكذلك ) َفع ُِل( بفتح الفاء وضم الـعين فليس له إال اسم واحد أيضا و ھو ) َفعِيل( و ال يقع فيه
اختالف إال ما شـذ.
 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ:اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،1ص.223
 2ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺑﺮ اﳌﻨﺼﻮر ،ﻋﻼء ﻫﺎﺷﻢ اﳋﻔﺎﺟﻲ :اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺮﰲ ،ص .228
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لكن ) َفعِل( بفتح الفاء و كسر الـعين يقع في اسم فاعله االختالف استحسان و استقباح
ألن له ثالثة أوزان نحو )فـاعل( و ) َفعِل( و) َفعْ الن( تقول :منه › َح ِم َد‹ فھو › َحامد‹ و › َحمِد‹
و › َح ْمـ َدان‹". 1
نجد ابن األثـير قد جاء بكل أوزان اسم الفاعل من الفعل الثالثي إال أنه قد غفل عن
ثالثة أوزان التي تـأتي من صيغة الفعل الثالثي الذي على "وزن ) َفع ُِل( و
ھيَ › :فعْ ِل‹ و› َف َع ِل‹ و يجيء قليال عـلى ›أَ ْف َع َل‹".2
و لعل عدم ذكر ھذه األوزان راجع عـلى حسب رأي ابن األثير إلى حسن و كثرة
استعمالـھا فھو يرى أن ھناك بعض أوزان يحسن استعمالھا و تترك أثرا حسنا عند سماعھا
على عكس بعض األوزان ،ويمثل لذلك في قولـه" :وفقد جاء على وزنه ) َف ِر َح( تقول :منه
ارح‹ و ال › َفرْ َحان‹ و إن كان
› َف ِر َح زيد‹ فھو فرح و ھو األحسن و ال يحسن أن يقالَ › :ف ِ
جائزا لكن › َفرْ حان‹ أحسن من ›فارح‹.
وقد وردت ھذه اللفظـة في القرآن الكريم فلم تستعمـل إال على ) َف ِرحْ ( ال غير كقوله
ِ
تعالىُ ﴿ :ﻛـ ﻞ ِﺣـ ْـﺰ ٍ
ﻴﻦ
ب ﺑِ َﻤــﺎ ﻟَـ َﺪﻳْ ِﻬ ْﻢ ﻓَ ِﺮ ُﺣــﻮ َن ﴾ ] الروم [32:و كقوله تعالى﴿ :إ ِ◌ ن اﻟﻠــﻪَ َﻻ ﻳُ ِﺤـ 
ـﺐ اﻟْ َﻔـ ِﺮﺣ َ
﴾]القصص [76:وعلى نحو منه يقالَ › :غضِ ب‹ و ھو › َغضْ بـان‹ و ال يقال› :غاضب‹ و إن
كان جائـزا ".3
إن تطرق ابن األثيـر إلى أسماء الفاعل من الفعل الثالثي يقوم على أساس االستعمال
الحسن للصيغ ،ال الوقوف على الجائز و الغير الجائز فھو يرى في مثل ھذه األوزان من
حيث االستعمال أحسن من األوزان األخرى ،فھو ال ينفي بقية األوزان بل اھتم بترتيب
األوزان على حسب االستعمال من الحسن إلى األحسن باعتماد الـذوق الفني.

ﺜـﺎﻝﺜﺎ :ﻓﻲ ﻗـوة اﻝﻠﻔـظ ﻝـﻘوة اﻝـﻤﻌﻨﻰ
 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ:اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج،1ص .393
 2ﻳﻨﻈﺮ :ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺑﺮ اﳌﻨﺼﻮر ،ﻋﻼء ﻫﺎﺷﻢ اﳋﻔﺎﺟﻲ :اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺮﰲ ،ص .232
 3ﻳﻨﻈﺮ:اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج،1ص .394
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يقول ابن األثـير في ھذه القضية" :اعلم أن اللفـظ إذا كان على وزن من األوزان ثم
نقل إلى وزن آخر أكـثر منه فالبد من أن يتضمن من المعنى أكثر مما يتضمنه أوال ،ألن
األلفاظ أدلة على المعـاني وأمثلة لإلبانة عنھا ،فإذا زيد في األلفاظ أوجبت القسمة زيادة
المعـاني.
ش َن( دون معنـى ) ْ
ش َن‹ و ›اخ َشو َش َن‹ فمعنى ) َخ ُ
فمن ذلك قولھمَ › :خ ُ
اخ َشو َش َن( ،لما فيه
من تكرير العين وزيـادة الواو نحو › َف َع َل ،ا ْف َعو َع َل‹".1
لقد أخذ ابن األثـير ھذا القول من كالم ابن جني في كتابه الخصائص الذي يقول فيه:
"ھذا فصل من العـربية حسن ،ومنه قولھمَ › :خـ ُ
ش َن‹ و ›اخ َشو َش َن‹ فمعنى ›خشن‹ دون
معنى ›اخشوشن‹ ،لما فيه مـن تكرير العين وزيادة الواو ،ومنه قول عمر رضي  7عنه:
› ْ
اخ َشو َش ُنوا و تمعددوا‹ أي اصلبوا و تضاھوا في الخشنة ،وكذلك قولھم› :أعشب المكان‹
ب‹ ومثله َحال و اح َلوال ،و َخلق و اخ َل ْو َل َق ،و غدن
فإذا أراد كثرة العشب فيه قالوا› :اع َش ْو َش َ
و اغدَود ََن ،ومثله باب َف َع َل و ا ْف َت َع َل نحو قدر و اقـتدر و اقتدر أقوى معنى من قولھم قدر".2
فالزيادة بالمبنى تؤذن بالزيادة في المعنى يقول السھيلي حين تحدث عن دخول تاء
افتعل" :ودخلت التاء في )اكتالوا( ألن الفعل في ھذا الب اب كله لألخذ ألنھا زيادة عن
الحروف األصلية تأذن بمعنى زائد على معنى الكلمة ،ألن اآلخذ لشيء كالمبتاع و المكتال
و المشتري و نحو ذلك يدخل فعله من التناول واالحتراز إلى نفس و االحتمال إلى رحلة
ماال يدخل فعل المعطى البـائع ،ولھذا قال سبحانه)لھا ما كسبت( يعني الحسنات )وعليھا ما
اكتسبت( يعني السيئات ،ألن الذنوب يوصل إليھا بواسطة الشھوة والشيطان و الحسنة تنال
من ھبة من  7تعالى من غير واسطة شھوة و ال إغواء " .3كما أكثر السھيلي بالنسبة على
الوضع المزيد وصلته بالمعنى ،وھو أصل من أصوله في فھمه لداللة البنية ،ومن صريح

 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ:اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج،2ص.250
 2اﺑﻦ ﺟﲏ :اﳋﺼﺎﺋﺺ ،ج،2ص.264
 3ﳏﻤﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎن :أﺑﻮ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻪ اﻟﻨﺤﻮي ،ص.215
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كالمه في ذلك إن "كان المعنى الزائد آخرا كانت الزيادة آخرا ،وإن كان المعنى الزائد أوال
كانت الزيادة المبنية أوال مسبقة على حروف الكلمة".1
إال أن ابن األثـير حينما تطرق إلى ھذه القضية أراد من خاللھا أن يبين ما جاء به من
جديد يخالف ما ذكره السابقون في قوله" :ھذا النوع قد ذكره أبو الفتح بن جني في كتابه
الخصائص إال أنه لم يورده كما أوردته أنا ،وال نبه على ما نبھت عليه من النكت التي
تضمنته وھذا يظـھر بالوقوف على كـالمي وكالمه".2
إن بـداية كالمه في ھذا الموضوع مقتبس بالجملة من كالم ابن جني ،بخالف نكت
أضافھا تتمحور حول نقطتين ھما:
األولـى :أن ھذه الزيادة في المعنى لزيادة في المبنى تشترط أن تكون اللفظة تحمل
معنى الفعلية كاسم الـفاعل و المفعول و كالفعل و مثال ذلك نحو" قوله تعـالى﴿ :ﻓَ ُﻜ ْﺒ ِﻜﺒُـﻮا ﻓِ َﻴﻬـﺎ
ـﺎوو َن ﴾] الشعراء  [94فإن معنى )كبكبوا( من )الكب( و ھو القلب ،إال أنه مكرر
ُﻫـ ْـﻢ َواﻟْﻐَـ ُ
المعنى وإنما استعمل في اآلية داللة على شدة العقاب".3
أما من خالف ھذا وقاس عليه زيـادة التصغير أو وزنھا على )جعفر( فإن ذلك مما ال
يكون من قـوة اللفظ لـقوة المعنى ،ألنھـا ال تحمل معنى الفعلية يقول ابن األثير" :و لربما
نظر بعض الجھال في ھذا فقاس عليه زيادة التصغير وقال :إنھا زيادة ،ولكنھا زيادة نقص
ألنـه يزاد في اللفظ حرف كقولھم في الثالثي في َر ُجل ›ر َُجيل‹ وفي الرباعي قنديل
›ق َن ْيدِيل‹ فالزيـادة وردة ھا ھنا فنقصت من معنى ھاتين اللفظتين ،أال ترى أن لو نقلنا لفظة
)عذب( ـ وھي ثالثية ـ إلى الرباعي فقلتَ › :ع ْذ َيب‹ على وزن )جعفر( الستحال معناھا ولم
يكن لھا معنى.

 1ﻳﻨﻈﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎ:أﺑﻮ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ وﻣﺬﻫﺒﻪ اﻟﻨﺤﻮي ،ص.215
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،ج ،2ص.249
 3ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،2ص.252
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جدِد‹ على وزن
وكذلك لو نقلنا لفظة ) َعسْ َجد( وھي رباعيـة إلى الخماسي فقلتَ › :عسْ َ
) َجحْ َم ِرش( الستحال معناھا" 1فخروج الكلمة عن معنى الفعلية ال تؤدي الـغرض المطلوب
و ال توجب فيھا زيادة في المعـنى.
الـثانية :أمـا الشرط الثاني فيتمثل في نقل صيغة إلى صيغة أكثر منھا أي من ثالثي
إلى رباعي ،ويوضح ابن األثيـر ذلك في قوله" :وھاھنا نكت البد من التنبيه عليھا ،وذلك أن
قوة اللفظ لقوة المعنى ال تستقيم إال في نقل صيغة إلى صيغة أكثر منه كنقل الثالثي إلى
الرباعي ،و إال فإذا كـانت صيغة الرباعي مثال موضوعة لمعنى فإنه ال يراد به ما أريد من
نقل الثالثي إلى مثل تـلك الصيغة".2
ويقدم ابن األثير لذلك مجموعة من األمثـلة التوضيحية نذكر منھا قوله "أال ترى أنه
إذا قيل في ثـالثي ) َق َت َل( ثم نقل إلى الربـاعي فقيلَ › :قـ َّتل‹ بالتشديد فإن الفائدة من ھذا النقل
ھي التكثير ،أي أن القتل وجد منه كثيرا ،و ھذه الصيغة الرباعية بعينھا لو وردت من غير
ِ
ﻴﻤـﺎ﴾
نقل لم تكن دالة على التكثير كقوله تعالىَ ﴿ :وَﻛﻠَ ـﻢ اﻟﻠـﻪُ ُﻣ َ
ﻮﺳـﻰ ﺗَ ْﻜﻠ ً

] النساء  [164فإن

) َك َل َم( على وزن ) َق َّتـ َل( ولم يرد به التكثير ،بل أريد به أنه خاطبه سواء كان خطابه إياه
طويال أو قصيرا ،قليال أو كثيرا ،وھذه اللفظة رباعية وليس لھا ثالثي نقلة عنه إلى الرباعي
لكن قد وردة لعينھا ،و كذلك ورد قوله تعالىَ ﴿:وَرﺗـ ِـﻞ اﻟْ ُﻘـ ْـﺮَآ َن ﺗَـ ْـﺮﺗِ ًﻴﻼ﴾ ] المزمل [4:فإن لفظة
)ر َّتل( على وزن لفظة )ق َّتل( و مع ھذا ليست دالـة على كثرة القراءة ،و إنما المراد بھا أن
تكون القراءة على ھيئة التأني و التدبر ،و سبب ذلك أن ھذه اللفظـة ال ثالثي لھا ،حتى تنقل
عنه إلى الرباعي و إنما رباعية موضوعة لھذه الھيئة المخصوصـة من القراءة" .3وعلى
ھذا ال يستقيم معنى الكثرة و القوة في اللفظ والمعنى إال بالنقل من وزن إلى وزن أعلى
منه.

 1ﻳﻨﻈﺮ اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ،ج ،2ص.252
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،ج ،2ص.255
 3اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ج ،2ص.256
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لقد اھتم ابن األثـير بالزيادة فھو يرى أن الزيادة في المبنى تنتج عنه زيادة في
المعنى ،إال انه لم ينظر في النقصان ،فھل يمكن أن نجد أن النقص في المبنى يؤدي إلى
النقص في المعنى؟ .
وجواب ذلك نجده عند السھيلي فھو يرى أن النقصان في اللفظ يؤدي إلى النقصان في
المعنى ،وبه يفسر حـذف الالم من األسماء الخمسة عند عدم اإلضافة يقول" :ھذه األسماء
الخمسة مضافة في المعنى فإذا قطعة عن اإلضافة و أفردت نقص المعنى فنقص اللفظ تبعا
له ومعنـى ھذا أنه يفسر الزيـادة تفسيرا زمنيا ،وھذا أصل لك يسلم له ولم يطرد معه،
ويمكن قبوله في حديثه عن حروف المضارعة فھو يراھا دالئـل على الفاعلين ،وقدمت
على الفعل ألن الفعل لم يحصل أو لم يتم بعد لفاعله وإن بينه وبين تحصيله جزء من الزمان
مرتب في البيان على حسب ترتب المعنى في الجنان بھذا األصل يفسر تأخر الضمائر مع
الماضي نحو "فعلنا" ألن الفعل قد انقضى ومن ثم قدم في الكالم وأخذ في الفاعل".1
رغم اعتراف بأن ھذه القضية قد عالجھا ابن جني في كتابه الخصائص ،إال أنه يبرز
و جھة نظره الخاصة من خالل النكت التي جاء بھا وخفية عن ابن جني ،و التي طبعھا
غروره و تفاخره فھو يرى فيما جاء به نقطة تفوق على من جاء قبله .إال أن ھذا ال ينفي
دقة مالحظة و تعمق ابن األثير في تتبعه للكـالم و باألخص ما جاء في آي القرآن الكريم ،
فھو يعتمده بالدرجة األولى و يتتبع خفـاياه جزء بجزء و يجعله المنطلق األول في
استشھاداتـه.

راﺒﻌﺎ  :اﻝﺘﺼـﻐﻴر:
التصغير في اللغة :االختصـار "تصغير االسم بمنزلة وصف بالصغر ،وفي
االصطالح الصرفي تغيير بناء الكلمة بتـحويل االسم إلى صيغ التصغير المعروفة".2

 1اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎ :أﺑﻮ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ وﻣﺬﻫﺒﻪ اﻟﻨﺤﻮي ،ص.215
 2ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺑﺮ اﳌﻨﺼﻮر ،ﻋﻼء ﻫﺎﺷﻢ اﳋﻔﺎﺟﻲ :اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺮﰲ ،ص.339
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يرد في كالم العرب على ثالث معان "أحدھما أن يراد به تصغير شأن الشيء و تحقيره
نحو قولكُ › :رجيل سـؤ‹.
و اآلخـر أن يراد به تقليل كمية الشيء و ذلك نحو قولك› :دريھمات‹ ،و اآلخر أن
يـي‹ و ›صُدَيقي‹ إنما يراد بذلك تقريب منزلة األخ
يراد به تقريب الشيء و ذلك نحو ›أ ُ َخ َ
من أخيه والصديق من صديقه".1
فالتصغير ھو أحد القضايا الصرفية التي تتمثل في تحويل االسم من صيغة إلى صيغة
أخرى على احد الوزنين ) َفعِيل( و )فُعي ِعل( ،يستخدم للتقليل و التحقير و تقريب يختلف
باختالف المقام الذي يرد فيه.
ومن الشروط التي يجب أن تتوفر في االسم حتى يمكن تصغيره:
1ـ  أن يكـون االسم معربا فال تصغر األسماء المبنية ،كأسماء االستفھام و الشرط و
الضمائر و اإلشارة و غيرھا.
2ـ أال يكـون االسم لفظه على وزن صيغة من صيغ التصغير ،فال تصغر ألفاظ مثل:
كميت  ،دريد ،سويد.
3ـ  أن يكـون معنى االسم قابال للتصغير فال تصغر أسماء معظمة دائما كأسماء  7و
األنبياء و المالئكة ،و ال تصغر أسماء مثلُ :كل ،بعض ،و ال أسماء الشھور أو أيام األسبوع
و ال جمع التكسير الدال على الكثرة...الخ".2
للتصغير حاالت مختلفة منھا تصغير الثـالثي ،تصغير الرباعي و تصغير الخماسي،
ھذا األخير الذي تطرق إليه ابن األثيـر في كتابه فاالسم الذي على خمسة أحـرف ال يخلو
من أن يكون فيه زيادة ،أوال يكون فيه زيادة "فإن لم يكن فيه ،حذفت آخره نحو) َس َفرجـَل(،
يريـج‹ إال أن يكون ما قبل اآلخر حرف من
يرج‹ ،ولك أن تعوض فتقولُ › :س َف ِ
تقولُ › :س َف ِ
حروف الزيـادة أو حرفا يشبه في المخرج ما ھو من حروف الزيادة نحو ) َخدرْ َنـق( و

 1اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر :ﺷﺮح ﲨﻞ اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ،ج ، 2ص .433
 2ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ :ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺤﻮي و اﻟﺼﺮﰲ ،دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ 1992 ،م ،ص 387ـ . 388
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) َف َرزدَق( فالنون من حروف الزيـادة و الدال شبيه التاء ،و التاء من حروف الزيادة فـتقول
يـزق‹ .
فيھاُ › :خ َدي َ
يـزد‹ و ›فُ َر ِ
ْـرق‹ و›قُ َر ِ
و إن شئت عوضت يـاء قبل اآلخر فتقولُ › :خ َدي ِْريق‹ و›قُ َريزيد‹ و ›فُ َريزيق‹ إال أن
يكون الحرف األخير من حروف الزيـادة نحو ) َش َمردَل( فإنك تقول في تصغيره ُ ›:
يرد‹
ش َم ِ
و تحذف الـالم .فإن كان فيه حرف واحـد من حروف الزيادة حذفته".

1

فإن كـان فيه زيادة احتيجت إلى حذف واحد منھما" ،فال يـخلو أن تكونا لإللحاق أو
لغير اإللحاق ،أو إحداھما لإللحاق و األخرى لغير اإللحاق ،فال يخلو أن تكون إحداھما من
لفظ األصل و األخرى ليست كذلك ،أو يكونا من غير لفظ األصـل ...فإن كانت لغير
اإللحاق تركت الفاضلة و حذفت المفضولة ،و التفاضل في الحروف يكون بالتقديم
والتحريك وبأن يكون حذف إحداھما يفضي إلى مثال موجود ،و اآلخر ال يفضي إلى ذلك
نحو )منطلق( تقول في تصغيره› :م َ
ُطي َل ِ◌ق‹ بحذف النون ألن الميم فضلتھا التقديم ،أو نحو
يرج‹ وتحذف السين ألن )سفعاال( ليس من كالمھم ،و )تِف َعا ْل(
)استخراج( تقولُ › :ت َخ ِ
موجود فإن تفاضلنا حذفت أيتھما شئت ،فتقول في› :قلنسوة‹ ›قُ َليسِ َنة‹ و ›قُ َليسِ ية‹ فتارة
تحذف النون وتارة تحذف الواو ،وأن النون تفضل بالتقديم و الواو أيضا تفضل بالحركة "

2

لقد وافق ابن األثيـر ما جاء قبال في تصغير الخماسي الذي قد يخطئ فيه الجاھل بعلم
يرب‹ وال يالم
التصريف "حين يسـأل على تصغير لفظة )اضطراب( ؟ فإنه يقول› :ضُ َط ِ
على جھله بذلك ،ألن الذي تقتضيه صناعة النحو قد أتى به ،و ذلك أن النحاة يقولون :إذا
كانت الكلمة على خمسة أحرف وفيھا حرف زائد أو لم يكن حذفته نحو قوله› :منطلق‹
› ُم َطي َلـِق‹ وفي › َجحْ َم ِرش‹ ›ج َُحي ِمر‹ ،فلفظة )منطلـق( على خمسة أحرف وفيھا حرفان
زائـدتان ھمـا الميم و النون إال أن الميم زيدت فيھا للمعنى فلذلك لم تحذف وحذفت النون،
وأما لفظة ›جحمرش‹ فخماسية ال زيـادة فيھا فحذفت منھا حـرف أيضا".3

 1اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر :ﺷﺮح ﲨﻞ اﻟﺰﺟﺎﺟﻲ ،ج ،1ص.446
 2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،ج ،2ص 446ـ .447
 3اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،ج ،1ص.49
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فالمثال الذي قدمه ابن األثـير في تصغير لفظة )اضطراب( يوضح مدى اھتمامه بعلم
التصريف ،من خـالل تحليله و استنباطه األحكام الجزئية التي قد تخفى على حسب قوله
على النحوي الجاھل بعلم التصريف ،ففي تحليله لـھذه اللفظة يقول" :إن النحوي إذا سئـل
عن تصغير لفظة )اضطراب( األلف أو الضاد أو الطـاء أو الراء أو الباء و ھذه الحروف
المذكورة غير األلف ،ليست من حروف الزيـادة فال تحذف ،بل األولى أن يحذف الحرف
طراب(
الـزائد ،و يترك الحرف الذي ليس بزائد ،فلـذلك قلنا :إن النحوي يصغر لفظة )اضْ َ
على )ضطيرب( ليحذف األلـف التي ھي حرف زائد دون غيرھا مما ليس من حروف
الزيادة ،و إما أن يعلم أن الطاء في )اضطراب( مـبدلة من التاء ،و أنه إذا أريد تصغيرھا
تعاد إلى األصـل ال ذي كانت عليه و ھو التاء فـيقول )ضتيرب( فإن ھذا ال يعلمه إال
التصريفي فثبت لمـا ذكرناه أنه يحتاج إلى علم التصريف لئال يغلط في مثل ھذا".1
فھو يرى أن مثل ھذه الجزئيـات قد تخفى على غير العارف بعلم التصريف،
فلتصغير شروط و مواضع تختلف بحسب نوع الكلمة و نوع الـحروف التي تتركب منھا،
فـإن جھل بھا الدارس فإن تكليفه بھا كتكليفه علم ماال يعلـم.
لقد اتبع ابن األثـير أسلوب تعليمي بسيط في تحليلـه لھذه الظاھرة بتقديم مثال بسيط و
تحلـيل متدرج للوصول إلى النقطة الرئيسية و ھي إقنـاع القارئ.

ﺨﺎﻤﺴـﺎ :إﺒـدال اﻝـواو ﺘـﺎء
إن من أكثر األخطاء التي يقـع فيھا الكتاب و الشعراء في نصوصھم تكون أخطاء
صرفية كاإلدغـام و اإلبـدال  ...الخ ،لصعوبته وتشعب قواعدھا وھذا لم يخفى على ضياء
الدين ابن األثـير في كتابه ،فلقد ذكر بعض األخطاء التي يقع فيھا ھؤالء نذكر منھا تغليطه
ألبي تمام في أحـد أبياته التي يقول فيه:

 1اﳌﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ:ج،1ص.50
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ف ا َّطأ َد ْ
القائم ال َّثامِن المس َت ْخ َلـ ِ
َت
قـوا ِع ُد ال ُم ْلكِ ُم ْم َت ًدا لھا ال ِّط َول ُ
يقـول في نقده له" :أال ترى أنه قالَّ › :
َت‹ و الصـواب ›ا َّت َطد ْ
اطأَد ْ
َت‹ ألن التاء تبدل من
1

الواو في موضعين :أحـدھما مقيس عليه كھذا الوضع ألنك إذا بنيت افتعل من الوعد قلت:
›ا َّت َع َد‹ ومثله ما ورد في ھذا البيت فإنه ) َو َط َد يـَطِ ُد( كما يقالَ › :و َع َد َيعِد‹ فإذا بني افتعل
قيل› :ا َّت َط َد‹ وال يقالَّ › :
اطأ َ َد‹.
وأما غير الـمقيس فقولھم في› :وجاه ُت َجاه‹ وقالواُ › :ت ْكالَن‹ وأصله الواو ألنه من
َو َك َل يكلُ ،فأبدلت الـواو تاء لالستحسان" ،2فالمعروف على التاء أنھا تبدل من ستة أحرف:
الـواو والياء والسين والصـاد و الـطاء و الـدال.
يقـول ابن عثمان في ھذا" :وعلم أن )اف َت َع َل( و ) ُم ْف َت ِعالً( وكل ما تصرف منه إذا
بنيته مما فاؤه واو أو ياء فـأكثر العرب وھي اللغـة المشھورة الشائعة يبدلون مكان الواو
والياء تاء ،ثم يدغمونھا في التاء التي بعدھا ،و ذلك قولھم› :ا َّت َز َن و َي َّت ِزن فھو ُم َّت ِزنُ ‹.
وإنما فعلـوا ھذا بالواو و الياء في ھذا من قبل أنھم لو تركوھما على أصولھما تبعا
قبلھا كنت تقولَ › :يا َتئـِس ،ويـَا َت ِزنٌ  ،ومـُو َت ِزنٌ  ،ومـُو َت ِئسٌ ‹ ،فأبدلوا مكان الواو و الياء حرف
أجلـد منھما مخرجة من مخرج الذي بعده ليثبت على واحده في جميع ما تصرف منه".3
فھذه األمثلة التي أشار إليھا ابن األثـير لم "يسلم منھا أحد من الشعراء المفلقين إما
لجھله بـھا أو لصعوبتھا أو يكون لحن لحنا يدل على جھله مواقع اإلعراب ،و إما يكون
أخطـأ في تعريف الكلمة ،وال أعني بالشعراء من ھو قريب عھد بزماننا ،بل اعني بالشعراء
من تقدم زمانه كالمتنبي ،ومن كان قبله كالبحتري و تقدمه كأبي تمام".4
بالرجوع إلى المثل الذي قدمه نالحظ أن ابن األثير لم يكتفي بالقول أن الشاعر قد
أخطأ في كـالمه بقوله› :اطأدت‹ و الصواب ›اتطأد‹ ،بل انه بعد تحديده مكان الخطأ ،أخذ
بتقديم أمثلة و مقاييس صرفية تؤكد على صحة كـالمه بأسلوب سھل واضح يؤكد فيه مرة
 1دﻳﻮان أﰊ ﲤﺎم  :ﺗﻘﺪﱘ و ﺷﺮح ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺒﺤﻲ ،دار ﺻﺎدر،ﺑﲑوت ،ج ،1ص .321
 2اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،ج ،1ص.53
 3ﻳﻨﻈﺮ :اﺑﻦ ﺟﲏ :اﳌﻨﺼﻒ ،ص.205
 4ﻳﻨﻈﺮ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ،ج ،1ص.54-53

144

اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻧـﻲ:ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اﻟﻘﻀﺎﻳـﺎ اﻟﺼﺮﻓﻴـﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻷﺛﻴـﺮ

أخرى على ضرورة اطـالع على الصرف و التمكن فيه ولو باليسير ،ألھميته التي ال
نالحظھـا إال إذا وقعنا في خطأ يقدح في حسن الكـالم.

ﺴـﺎدﺴﺎ :ﻤﺼـدر اﻝـﻤرة
يعرف مصدر المرة على أنـه "ما يدل على حدوث الفعل مبينا عدد مـراته
ف َ◌ َر َح الطف ُل َفرْ حة‹ و يسمى أيضا :اسم المرة ،و مصدر العدد ،و المصدر العددي
نحو› َ
و المرة ،و الوحـدة و الواحدة و المرة الواحـدة ،و ال َفعلة و المصدر الدال على المرة ،يصاغ
من الثـالثي على وزن ) َفعْ َلة( نحو› :و قف و قفة‹ و اذا كان مصدر الثالثي مختوما في
األصـل بتاء ،يؤتى بعده بما يبين العدد للداللة على مصدر المرة ،نحو ›زرت زيارة واحدة‹
و يصاغ مما فوق الثـالثي بزيادة تاء مربوطة على مصدره نحو› :أ ْكر َم َ◌ ـ إ ْكرام ـ إ ْكرامة‹
و إذا كان المصدر مختوما بتاء مربوطة يؤتى بعده بما يبين العدد للداللة على مصدر المرة
نـحو› :قابلته مقابلة واحدة‹".1
يقول ابن األثير فيه" :ونقول :ضـلَّ ،يضـل ،ض ً
ـاللة أي مرة واحدة ،كما يقال:
ً
أكـلة‹ ،كقوله تعالى﴿ :ﻗَـﺎ َل
ضرْ َبة‹ و ›قا َم ،يقو ُمْ ،قو َمة‹ و›أكـ َل ،يأكـلُ،
›ضرب ،يضربَ ،
ِ
ﺿ ـ َـﻼﻟَﺔٌ َوﻟَ ِﻜﻨــﻲ َر ُﺳ ـ ٌ
ب
ﺿ ـ َـﻼ ٍل ُﻣﺒِــﻴ ٍﻦ ) (60ﻗَـ َ
اﻟ َْﻤ ـ َـﻸُ ِﻣ ـ ْـﻦ ﻗَـ ْﻮِﻣ ـ ِـﻪ إِﻧــﺎ ﻟَﻨَـ ـ َـﺮ َ
ـﻮل ِﻣ ـ ْـﻦ َر 
ﺲ ﺑِــﻲ َ
اك ﻓِ ــﻲ َ
ـﺎل ﻳَــﺎ ﻗَـ ـ ْـﻮم ﻟَـ ْـﻴ َ
ِ
ﻴﻦ) ] ﴾(61األعراف [61-60
اﻟ َْﻌﺎﻟَﻤ َ

 1راﺟﻲ اﻷﲰﺮ :اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ،ص.382
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والمراد بالضاللة في ھذه اآلية إنما ھو عبارة عن المرة الواحدة من الضالل فقد نفى
ما فـوقھا من المرتين و المرار الكثيرة".1
يرى ابن األثـير أن ھناك اختالف بين استخدام لفظة )ضالل( و)ضاللة( ففي استخدام
ضاللة تأكيد في النفي من استخدام ضـالل كقولنا :ألك تمر؟ فقلت :مالي تمرة ،فذلك أنفى
من قولك :مالي تمر.
لقد كان حديث ابن األثـير عن مصدر المرة من أجل تبين الفرق في االستعمال ،فھناك
من يقول أن ال فرق في استعمال مصدر المرة و المصدر العادي ،إال أن ما جاء به ينفي
وجھة ما قالوه ،ألن دقـة و تميز الكالم يقف على مثل ھذه ،فاالختيار الدقيق للـكلمات و ما
تحمله كل كلمة من معنى يميزھا عن غيرھا ليس باألمر السھل ،ألن اختيار الكلمة و
الموضع الذي تتركب فيه مع غيرھا ال يتقنه إال من فطن إلى أسرار اللغة

ﺴـﺎﺒﻌﺎ  :اﻹدﻏـﺎم
تعرف اللغـة العربية مجموعة من الصفات و التغيرات الصوتية و الصرفية المختلفة
تطرأ على الكلمة عند استعمالھا ،مفردة أو مـركبة لھذا تطلب من اللغويين و النحويين
دراسة و تفسير ھذه الظواھر ،و في مقدمة ھـذه الظواھر ظاھرة اإلدغام و التي يعرفھا ابن
عصفور" :اإلدغـام ھو رفعك اللسان بالحرفين رفعة واحدة ،ووضعك إياه بھا موضعا
واحد ،وھو ال يكون إال في المثلين أو المـتقاربين".2
ويقول سيبويه فيه" :و اإلدغـام إنما يدخل فيه األول في اآلخر و اآلخر على حاله و
يقلب األول فيدخل في اآلخر يصير ھو و اآلخر من موضع واحد".3
أو "ھو ضم الصوت السابـق إلى الالحق وصھرھما معا ،بحيث ينطق بالصوتين
صوت واحد من حسب الـالحق". 1
 1ﻳﻨﻈﺮ :اﺑﻦ اﻷﺛﲑ ،اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج،2ص.212
 2اﺑﻦ ﻋﺼﻔﻮر :اﳌﻤﺘﻊ ﰲ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ،ج ،2ص.631
 3ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ :اﻟﻜﺘﺎب ،ج ،4ص .105، 104
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فاإلدغام ھنا عكس اإلظھـار فھو إدخال للحرف األول الساكن في الثاني المتحرك
دون وجود فاصل بينھما.
و يفصله راجي األسمر إلى نـوعين:
1ـ اإلدغـام الصغير :ھو ما كان أول الحرفين المتماثلين ساكن والثاني متحركا نحو
)اشد( ) َش ْد َد( ،وسمي صغير ألن فيه عمـال واحدا وھو إدخال الحرف األول في الثـاني.
2ـ  اإلدغ11ـام الكبي11ر :ھو ما كان فيه الحرفان المثالن فيه متحركين ،فيسكن األول
بحذف حركته نحو ) َي ُ
ش ُد( ) ُي َش ُد ُد( وسمي كبير ألن فيه عملين وھما اإلسكان و اإلدغـام".2
فلـقد جاء تقسيم راجي األسمر لإلدغـام على حسب طبيعة العمل الذي يدخل على
الكلمة  ،فإذا كـان عمال واحدا يطرأ على الكلمة سماه إدغام صغير ،أما إذا قام بأكثر من
عمل على الكلمة أطلق عليه إدغـام كبير.
أطلق احمد مختار عمر على اإلدغـام اسم )المماثلة الكاملة( ألن الصوتين المدغمين
يتطابقان تطابقا كـامال.

3

 -3شروط اإلدغـام
ولكي يتحقق اإلدغـام الكامل البد من اتخاذ الخطوات الـتالية:
1ـ تحقيق المماثلة بين الصوتين المراد إدغامھا إن لم يكونا متمـاثلين.
2ـ تسكـين الصوت األول إن لم يكن كذلك.
3ـ سبق الصوتين المـدغمين و إتباعھما بحركة ،سواء كانت قصيرة أو طويلة ،فإذا تم ھذا
يمكن إدغـام الصوتين أو تداخلھما ،والنطق بھما دفعة واحدة و على ھذا فإن اإلدغام يمكن
أن يفھم على أنه إزالة الحدود بين المدغمين".4
 1ﺻﺎﳊﺔ راﺷﺪ ﻏﻨﻴﻢ آل ﻏﻨﻴﻢ :اﻟﻠﻬﺠﺎت ﰲ ﻛﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ اﺻﻮاﺗﺎ وﺑﻨﻴﺔ،دار اﳌﺪﱐ ،ﺟﺪة ،ط 1405ﻫـ1985-م  ،ص .187
 2راﺟﻲ اﻷﲰﺮ :اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮف ،ص.49
 3ﺻﺎﳊﺔ راﺷﺪ ﻏﻨﻴﻢ آل ﻏﻨﻴﻢ :اﻟﻠﻬﺠﺎت ﰲ ﻛﺘﺎب ﻟﺴﻴﺒﻮﻳﻪ ،ص.187
 4ﻧﺎدﻳﺔ رﻣﻀﺎن اﻟﻨﺠﺎر :اﻟﻠﻐﺔ وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﺪﻣﺎء و اﶈﺪﺛﲔ ،ص.50-49
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من خـالل ھذا نجد أن اإلدغـام من العناصر الضرورية التي نعتمد عليھا من أجل
التخلص من الثقل فيما يواجھنا في الكثـير من الكلمات عند النطق بھا ،لھذا فھو من القوانين
واألسس التي يجب إدراكھا من طرف كل ناطق بالعربية.
لھذا اھتم العـرب قديما بمثل ھذه الظواھر التي تساعدھم على التخلص من الثقل و
الركاكة في الكالم يقول ابن األثـير" :و اعلم أن العرب الذين ھم األصل في ھذه اللغة قد
عدلوا عن تكرير الحروف في كثيـر من كالمھم ،و ذلك أنه إذا تكرر الحرف عندھم أدغموه
ك‹ و في › َتضْ ربُونني‹ › تضربُو ّني‹ و كذلك قالوا:
ك‹ › َبعلَّ َ
استحسانا ،فقالوا فيَ › :بع َل َل َ
›است َع َّد فالن لألمر‹ إذا تأھب له و األصـل فيه ›اسْ  َتعدَد‹ و ›استتب األمر‹ إذا تھيأ و
األصـل فيه ›اس  َت ْت َببْ ‹ و أشباه ذلك كثير في كالمھم ،حتى أنھم لشدة كراھيتھم لتكرير
الحروف أبدلوا أحد الحرفين المكررين حرفا آخر غيره ،فقالوا› :أَم َل ُ
يت الكتاب‹ و األصل
فيه ›أم َل ْل ُ
ت‹ فأبدلوا الالم ياء طلب للخفة و فرارا من الثقل".1
كما يخص ابن األُثـير ظاھرة اإلدغام و الحاجة إليھا الشعراء دون الكتاب ،باعتبار أن
الشاعر مقيد بإقـامة الوزن في شعره فظاھرة اإلدغـام تساعده في ھذا ،يقول ابن األثير" :و
أما اإلدغـام فال حاجة إليه لكاتب لكن الشاعر ربما احتـاج إليه ألنه يضطر في بعض
األحوال إلى إدغـام الحروف ،وإلى فك اإلدغـام من أجل إقامة الوزن الشعري". 2
و من طرف آخر يرد ابن الحديد )656ھـ( على ھذا فيقول" :إن العلم بأبواب اإلدغـام
ومباحثه كما يحتاج إليه الشاعر إلقـامة الوزن الشعري قد يحتاج إلـيه كاتب العربية ،وقد
يصيب فيه وقد يـخطأ".3
إن تساھل ابن األثـير مع الكتاب في عدم حاجتھم إلى اإلدغـام جعل فخر قباوة يحكم
عليه بالسطحية في أحكام اإلدغـام ،ويثبت صحة حكمه ھذا بما جـاء في كالم ابن األثير
نفسه "حين قام بفك اإلدغـام في ما ال يجوز فك اإلدغام فيه ،في قوله› :وإنما قصدنا أن

 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،1ص .403،404
 2اﳌﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ ،ج ،1ص.56
 3اﺑﻦ اﳊﺪﻳﺪ :اﻟﻔﻠﻚ اﻟﺪاﺋﺮ ،ص.43
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يكون الكاتب الذي يكتب في ھذا المعنى مشتمال على الترغيب و الترھيب ،والمسامحة في
موضع و المحاققة في موضع‹ ،وإذا ھو يوازن لفظ المسامحة بلفظة المحاققة ،و يسھو أن
مثل المحاققة ال يجوز فيه اإلظھار ،وكأننا افرق بين اللين والتأدب حين ننسب ھـذا إلى
السھو ،ألن قد ورد مثله في وصف بعض الزنادقة حين قال عنھم› :ويقولون جھـال وإذا
حققوا عليه ظھر عجزھم و قصورھم‹ ،فإذا ھو يظھر ماال يجوز ،وليس في الكالم مـوازنة
أو ضرورة لذلك".1
إن السھو الذي وقع فيه ابن األثيـر في كالمه قد يرجع في محاولة إعطاء كالمه وزنا
يطرب إليه السامع ،فإبن األثير ممن يتبع ذوقه الفني ولو على حساب الخروج عن رابط
الكالم من صـرف ونحو.
من خالل ما تقدم نجد ابن األثير يتأرجح بين وجھتين فمن جھة يدعو إلى ضرورة
التمكن من اإلدغـام من أجل االبتعاد عن الثقل و الركاكة ،فيقع بنفسه و في كالمه في ھذه
األخطاء حين قـام بفك اإلدغـام فيما ال يجوز فك اإلدغـام فيه ،و من جھة أخرى نجده حين
تكلم عن ظاھرة اإلدغام يخص بھا الشعراء دون الكتاب بحجة أن الشاعر يعتمدھا في إقـامة
الوزن الشعري ،إال أن ھذا ليس كافيا ليطلق مثل ھذا الحكم ،و خير دليل ما نجده و ما
نستشھد به في ظاھرة اإلدغـام و ھو كالم  7عز و جل } القرآن{ فظاھرة اإلدغام من بين
أبرز الظـواھر فيه.
إلى جانب ھذه القضايا تناول ابن األثـير مسألة بسيطة تبرز مدى اھتمامه بالجانب
الصرفي و التي تمثلت في قضية الھمزة في معايش ،حيث تعجب من وقوع ،نافع بن أبي
نعيم 2وھو من أكبر القراء السبعة قـدرا ،و أفخمھم شأنا" ،قال في )معايش( ] من سورة
األعراف[ )معائش( بالھمز؟ ولم يعمل األصل في ذلك فأو ِخ َذ عليه و عيب من أجله .ومن

 1ﻧﺪوة ﰲ أﺑﻨﺎء اﻷﺛﲑ :ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ و ﻋﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺰان ،ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎوة ،ص.329
 2ﻧـﺎﻓﻊ ﺑـﻦ أﰊ ﻧﻌــﻴﻢ أﺣـﺪ اﻟﻘـﺮاء اﻟﺴـﺒﻌﺔ ،وﻫـﻮ ﻧــﺎﻓﻊ ﺑـﻦ ﻋﺒــﺪ اﻟﺮﲪـﺎن ،وﻫـﻮ ﻣــﻮﱃ ﺟﻌﻮﻧـﺔ ﺑــﻦ ﺷـﻌﻮب اﻟﺸـﺠﻌﻲ ،ﻛــﺎن أﺳـﻮد ﺷــﺪﻳﺪ
اﻟﺴﻮاد ،و أﺻﻠﻪ ﻣﻦ أﺻﺒﻬﺎن ،ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ 169ﻫـ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ) .ﻳﻨﻈﺮ:اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ج،1ص.(50

149

اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜﺎﻧـﻲ:ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اﻟﻘﻀﺎﻳـﺎ اﻟﺼﺮﻓﻴـﺔ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻷﺛﻴـﺮ

جملة من عابه أبو عثمان المـازني ،فقال في كتابه في التصريف" :إن نافعا لم يدري ما
العربية ،وكثيرا ما يقع أولو العلم في مثل ھذه المواضيع و الجھـال الذين ال معرفة لھم بھا،
وال اطالع لھم عليھا؟ وإذا علم حقيقة األمـر في ذلك لم يغلط فيما يوجب قدحا وال طعنا،
وھذه لفظة )معايش( ال يجوز ھمزھا بإجمـاع من علماء العربية ،ألن الياء فيھا ليست مبدله
من الھمزة ،وإنما الياء التي تبدل من الـھمزة في ھذا الوضع تكون بعدھا ألف الجمع المانع
من الصرف ،ويكون بعدھا حـرف واحد و ال تكون عينا )سفائن( ،وفي ھذا الوضع غلط
نافع رحمة  7عليه ألنه ال شـك اعتقد أن )معيشة( بوزن )فعيلة( وجمع )فعيلة( ھو على
)فعائل( ولم ينظر إلى األصـل في )معيشة"( َمعْ ِي َشة على وزن ) َم ْف ِع َلة( وذلك أن أصل ھذه
ِعل معتل العين
الكلمة من )عاش( التي أصلھا ) َع َي َ
ش( على وزن ) َف َع َل( ويلزم مضارع ف ِ
) َي ْف ِع ْل( لتصبـح الياء نحو ) َيعْ ِيشُ ( ثم تنقل حركة العين إلى الفاء فتصير ) َيعِيْشُ ( ثم يبنى
من )يعيش( مـفعول فيقالَ › :معْ يوُ شُ به‹ كما يقالَ › :م ْيسُور به‹ ثم يخفف ذلك بحذف الواو
فيقالَ › :م َ◌عِ يشُ بـه‹ كما يقالَ › :ميسر به‹ ثم تؤنث ھذه اللفظة فتصير )معيشة(".1
لقد عارض ابن األثـير قول نافع في ھمز )معايش( اعتمادا على ما قاله أھل اللغة،
ومن بينھم قول أبو عثمان الـمازني" :فأما قراءة من قرأ من أھل المدينة )معائش( بالھمز
فھي خطأ ،فال يلتفت إليھا ،وإنما أخذت عن نـافع بن نعيم ،ولم يكن يدري ما العربية ،وله
أحرف يقرؤھا لحنا نحوا من ھذا .
ت الس َ
وقد قالت العرب› :مصائب‹ فھمزوا وھو غـلط ،كما قالواَ › :حألَّ َ
َّؤيق‹ وكأنھم
تـوھموا أن )مُصيبة( ) َفعِي َلة( فھمزوھا حين جمعوھا كما ھمزوا جمع ) َس فِينة( ) َسفائنُ (
وإنما )مُصي َبة( ) ُم ْفعِلة( من )أصاب ،يُصيب( و أصلھا )مُصْ و َبة( فألقوا حركة الواو على
الـصاد فانكسرت الصاد وبعدھا واو ساكنة فأبدلت ياء للكسرة قبلھا ،وأكثر العرب يقولـون:
صاوبُ ‹ فيجيء بھا على القياس ،وما ينبغي.
› َم َ
عايش(
قال أبو الفتـح" :قد اختلفت الرِّ واية عن نافع ،فأكثر أصحابه يروي عنه ) َم ِ
بدون ھمز والذي روى عنه بالھمز خـارجة بن مُصعب.

 1اﺑﻦ اﻷﺛﲑ :اﳌﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ،ج ،1ص.51
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وإنما كان ھمزھا خطأ عنده ألنھـا ال تخلو من أن تكون جمع ) َمعاش أو َمعي َشة أو
َم ِعيش( وإذا كان ) َم ِعيشُ ( جمع ) َمعِي َشة( فجائز فيه ) َم ْف ُع  ُل و َم ْف ِع  ُل ( جميعا وإذا كان
األمر كذلك فحق )معايشَ ،م ِعيش و َمعِيشة( أال ُتھْمز في الجمع ،ألنه قد كانت عينه
متحركة في األصـل ،فإذا احتاج إلى حركتھا في الجمع حركھـا ولم يقلبھا احتملت حركتھا،
ألنھا قوية وھي من األصل وقد كانت متحركة في الواحد ،وإنما يھمز في الجمع حروف
المد واللين التي الحظ لھا الحركة الواحد نحو ألف )رسالة( وياء )صحيفة( و واو )عجوز(
إذا قلت› :رسائلُ ،صحائفُ و عجائز‹.
فأما قـول العرب› :مصائب‹ فغلط ألن الياء في )مصيبة( عين الفعل وھي منقلبة عن
صاوبُ (".1
الواو و أصلھا )مُصْ و َبة( و أصلھا الحركة وقياسھا ) َم َ
المالحظ على ابن األثـير أنه اتبع أسلوب بسيط في تحليله لھذه القضية استھلھا بمكان
الخطأ الذي وقع فيه المقرئ ،ثم يبين وجھة نظر المقرئ وعلى أي أساس قال بذلك ،ثم
يتوجه إلى تصحيح ھذا الخطأ بذكر أصول ھذه الـظاھرة في كتب علم الصرف مع توضيح
باألمثلة البسيطـة.
إن معالجة ابن األثـير لعلم الصرف قد كانت من خالل قضايـا متناثرة في كتابه ،فھو
لم يعالج القضايـا الصرفية كل على حدا بل إن المتصفح للكتاب يالحظ أنه عالجھا ضمن
عناصر أخرى ،فمصدر المرة مثال عالجه ضمن النوع الثامن من الصناعة المعنوية تحت
عنوان "في استعمال العام في النفي و الخاص في اإلثبات" معتمدا في دراسته على أسلوب
بسيط و أمثلـة سھلة من أجل الوصول إلى ھدف واحد ،أشاد به ابن األثير في كتابه و ھو
جـمال العبارة من خالل إتباع الذوق الفني للكاتب أو الشاعر.
كما قد خرج ابن األثـير في بعض كالمه عما ھو معلوم من أحكام و أصول صرفية،
كفكه لإلدغـام في موضع ال يجوز فيه فكـه ،كما برز غرور و تباھي ابن األثـير بنفسه و

 1اﺑﻦ ﺟﲏ :اﳌﻨﺼﻒ ،ص.262-261
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تطاولـه على السابقين و الحكم عليھم بأنھم لم يأتوا بما أتى به ھو ،و الدعوة إلى إتبـاع
كالمه بالرغم من أن بداية كالمه في بعض ھذه القضايا مقتبس بالحرف من كتب السابقين.
إال أن ھذا ال يمنع بالقول بأن ابن األثـير كان شديد اإلصرار على ضرورة إتقان علم
الـصرف و لو القليل ،و دليل ذلك أنه جعله من أول اآلليات التي يجب إتقانھا عند التأليف
من مـنظوم و منثور.
فھو يـرى أن الجھل بعلم الصرف كتكليف جاھـل بما ال علم له به و يتضح ذلك من
خالل كتابه فھو في بعض العناصر التي عالجھا يعتمد فيھا على علم الصرف ،كاختياره ما
بين الصيغ األسماء و صيغ األفعال و أيھمـا أفضل في االستعمال من ناحية قبحھا و
حسنھا لدي تركيبھا مع الصيغ األخـرى.
إن الجانب الصرفي لدى ابن األثير من خالل كتابـه بسيط ،لم يتعدى بعض القضايا
المتناثرة عالجھا ضمن قضايا كبرى من أجل التوضيح و التفسير .
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
ﺟــﺎءت ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻟﺘﻨــﺎول ﺟﺎﻧــﺐ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣــﻦ " اﻟﻤﺜــﻞ اﻟﺴــﺎﺋﺮ ﻓــﻲ أدب اﻟﻜﺎﺗــﺐ واﻟﺸــﺎﻋﺮ" ﻟﺼــﺎﺣﺒﻪ اﺑــﻦ اﻷﺛﻴــﺮ وﻫــﻮ
ﻛﺘﺎب ﻣﻌﺮوف ﻓﻲ اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻨﻘﺪ ﻋـﺎﻟﺞ ﻓﻴـﻪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ اﻟﺒﻼﻏﻴـﺔ اﻟﺠﺎﻧـﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻔﻨـﻮن اﻷﺧـﺮى اﺧﺘﺮﻧـﺎ ﻣﻨﻬـﺎ اﻟﺠﺎﻧـﺐ
 ﻓﻘﺎﻣـﺖ دراﺳـﺘﻨﺎ،اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ آﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ إﺗﻘﺎﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻛﻞ أدﻳﺐ ﻛﺎﺗﺐ أو ﺷﺎﻋﺮ
ﺑﺎﺳــﺘﺨﺮاج اﻟﻘﻀــﺎﻳﺎ اﻟﻨﺤﻮﻳــﺔ اﻟﺘــﻲ ﻋﺎﻟﺠﻬــﺎ اﺑــﻦ اﻷﺛﻴــﺮ و اﻛﺘﺸــﺎﻓﻬﺎ وﺟﻬــﺔ رأﻳــﻪ وﺟﺎﻧــﺐ ﻣــﻦ ﺛﻘﺎﻓــﺔ اﺑــﻦ اﻷﺛﻴــﺮ اﻟﻮاﺳــﻌﺔ ﻛﻤــﺎ ﺗﻜﺸــﻒ
.اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ ﺗﻼك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﺣﻴﺎة اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ، ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ، اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ، ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺤﺬف، اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ واﻟﻨﺤﻮ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
.اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻻﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ
On étudie dans ce travail un différent aspect du livre "El Motal Essair Fi Adeb El
Kateb wa Chair" de son auteur Ibn Athir. Un livre célélire au niveau de la
rhétorique et la critique dans le quel il a traité des questions de la rhétorique et
outre de l' art.
On a choisi l' aspect grammatical, qui était selon Ibn Athir l' un des mécamismes
que doit être parfaitement métrisé par chaque écrivain et poéte.
Noter étude a extrait les questions grammaticales traitées par Ibn Athir afin
découvrir son point de vue et l'un de ses vastes côtés culturels. Elle révèle aussi la
relation entre les différents niveaux de la langue .
Les mots clés:
- Ibn Athir et la grammaire.
- L'omission, l'inversion et l'interversion.
- La notion de la grammaire chez Ibn Athir.
- La vie de Ibn Athir.
- Les questions grammaticales d' Ibn Athir.
We take in this study a different aspect from "El Motal Essair Fi Adeb El Kateb
wa Chair" of Ibn Athir, a famous book of rhetoric and critique, where he tachled
different rhetorical issues in have choosem the grammtical aspect that was for
Ibn Athir one of the mechamisms which must be perfectly mastered by each writer
and poet.
We have extered the grammatical issues, that were already traited by Ibn Athir, In
order to discover his point of new also one side of the wide culture the study
uncovers the relation bet ween the different levels of the language.
The key words:
- Ibn Athir and grammar.
- Omission, inversion and introversion.
- The notion of grammar for Ibn Athir.
- The life of Ibn Athir.
- Grammatical issues of Ibn Athir.
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D'après cette étude de l'écrivain et le poete Ibn El Athir "El Motal Essair Fi Adeb El
Kateb wa Chair" il sagit d'une

…. connue dans "El Balagha" et la critique de

différentes formes d'el Balagha avec d'autre ensembles d'éart. On a choisi le volet
relatif à la grammaire, qui était pour Ibn El Athir un moyen technique qui doit être
maitrisée par tous poète ou écrivain. Notre étude a consisté à faire ressortir les
différents volets de grammaire qui ont été étudiés par Ibn
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El athir tout en

découvrant son point de vue, et un aspect de sa culture très vaste. De même cette
étude nous fait découvrir la relation qui lie tous les divers niveaux de la langue.
Mots clés:
Ibn El Athir
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اﻟﺨﺎﺗﻤـﺔ
حـاولنا في ھذا البحث أن نكشف عن الجانـب الثاني من المكانة اللغوية البن األثير
من خالل كتابه "المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر" و المتمثلة في الجانب النحوي إذ
أن من المشھور عن ابن األثير اھتمامه بالجانب البالغي و النقدي ،فكانت محاولتنا ھنا
اكتشاف ذلك الجانب من خالل مجموعة من القضايا النحوية التي عالجھا ،لنبين بذلك إلى
جانب مھم من لغتنا العربية الذي يتمثل في ذلك التكامل الذي يربط بين المستوى النحوي و
البالغي و صدى تلك العالقة في كتب التراث.
فتوصلنا من خالل دراستنا للمثل السـائر إلى مجموعة من النتائج نجملھا فيما يلي:
 بروز العالقة التكاملية التي تربط بين الجانب النحوي و الجانب البالغي ،والتيظھرت في طيات المثل السائر ،حيث كان في بعض الظواھر يرجع إلى األصول
النحوية ليبرز بھا بالغة و جمال األسلوب.
-

قدم مفھوما للنحـو يشمل األلفاظ إلى جانب المعانـي مع إقراره على أھميته الكبيرة
و دوره في الحفاظ و صون اللغة ،و تجنب أھـلھا الوقوع في اللحن كما كشف عن
دوره في إبراز جمـال السياق و تجلي المعنى ،فھو لم ير في النحو ذلك الجفـاف و
التقييد.

 لقد اتبع ابن األثيـر في التقديم و التأخير التقسيمات النحوية و مواضع الجواز والوجوب في تقديـم و تأخير عناصر الجملة من)فاعل و فعل و مفعول و صفة و
الخبر و المبتدأ (....و التي تبرز من خاللھا جمال العبارة و حسن انظم الكالم ،كما
غلب عليه الطـابع التعليمـي و كثرة االستشھـاد و طـولھا.
 نص ابن األثـير في ظاھرة الحذف على توفر القرائن الحاليـة و المقالية تدل عليهحتى يؤمن بھا اللبـس و اإلبھام ،كما اشترط لبـالغة الحذف أنه متى أظھر
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المحذوف صـار الكـالم إلى شيء غث ال يناسب ما عليه من الطالوة و الحسن ،فھو
مثال يجيز حـذف الصفة في بعض المواضع التي تغني القرائن الحالية من ذكر الصفة،
إال أنه يرى وجوب ذكرھا عندما يستدعي المقام ذلك .إال أنه من جانب آخر قد قصر في
دراسة بـعض ظواھر الحذف و التي تعد من الـظواھر األساسية التي ال يغفـل عنھا أي
دارس و التي تمثلت في حذف المبتدأ و الخبـر حيث لم تتعدى بضعة أسـطر.
 إن الجانب النحوي عند ابن األثيـر اقتصر على مجموعة من القضايـا ،لم تكن ھدفابل كانت وسيلة من الوسائل التي اعتمدھا في النقد و التحليل من أجل الوصول إلى
جمال العبارة ،معتمدا في ذلك على األسلوب التعليمي في بسطھا حتى يسھـل على
المتعلم تتبع أصولھا ،إال أنه لم يكن يتعمق في تحليل ھذه القضايا بل يختصـر على
ذكر بعض النقاط األساسية مع كثرة و طول الشواھـد.
 أما الجانب الصـرفي فقد كان عبارة عن قضايا متناثرة في الكتاب اعتمدھا لتوضيحبـعض النصوص و القضايا ،إال أنه لم يھمل ھذا الجانب بل إنه من خالل حديثه
عنـه و كيفية استخدامه في نصوصه يبرز أھميته و دوره ف ي الدراسات المختلفة
فھـو محور من محاور التي تربط بين مستويات اللغة ،كما أن أسلوب ابن األثير في
معـالجته للقضايا الصرفية تبرز مدى تمكنه منه.
 لقد كان النحو عند ابن األثـير وسيلة أو آلة من آليات علم المعاني التي يجب إتقانھامن أجل الوصول أرقى المستـويات في إبراز جمال العبارة و بالغتھا.
-

لقد كان ابن األثـير كثير االعتـداد بنفسه و علمه إذ نراه يحاول أن يأتي بالجديد كلما
سنحت له الفرصة ،إال أن ھـذا لم يسعفه في ھذا الجانب فلقد كان في الكثير من
القضايا يقتبس كـالم غيره إما مباشرة أو غير مباشر محاوال إعطاءھا وجھا جديـدا.

 جمـع في كتابه بين قضايا النحو ،و قضايا الصرف إلى جانب القضايا البالغية وعلم الـمعاني.
 حـاول أن يطوع النحو وقواعده حسب المعنى الذي يريد صـاحب النص أن يصلإليه و يؤديـه.
-

يكثر من األمثلـة و الشواھد و بخاصة الشواھد القرآنية و الشعرية.
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ھذا ما خلصنا إليه مـن دراستنا لتلك اآلراء النحوية التي اشتمل عليھا المثل السائر ،و
معرفة وجھة نظر ابـن األثـير فيھا.
من خالل ھذه الدراسة نرجو أن تكون قد وفقنا فيھا و لو بالقليل وإال فحسبنا أن
نكون قد نبھنا إلى ھذا الجانب من الدرس اللغوي.
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ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼـﺎدر و اﻟﻤـﺮاﺟﻊ

اﻟﻘـﺮآن اﻟـﻜﺮﻳﻢ :رواﻳﺔ ﺣﻔﺺ
 -1إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ :إﺣﻴﺎء اﻟﻨـﺤﻮ ،دار اﻷﻓﺎق اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط1423:ﻫـ ـ2003م.
 -2اﺑـﻦ اﻷﺛـﻴﺮ)أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻧﺼﺮ اﷲ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻜـﺮم ت622ﻫ ـ( :اﻟﻤﺜـﻞ اﻟﺴـﺎﺋﺮ ﻓـﻲ أدب اﻟﻜﺎﺗـﺐ و اﻟﺸـﺎﻋﺮ،
ﺗﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﺨﻮﻓﻲ و ﺑﺪوي ﻃﺒﺎﻧﺔ ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﻣﺼﺮ.
 اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ و اﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﺗﺢ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﻮﻳﻀـﺔ ،ﻣﻨﺸـﻮرات ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﻲ ﺑﻴﻀﻮن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1419 :1ﻫـ ـ 1998م.
 -3اﺑﻦ اﻷﺛﻴـﺮ )ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒـﺪ اﻟﻜـﺮﻳﻢ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪ اﻟﻮاﺣـﺪ اﻟﺸـﻴﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻠﻘـﺐ ﺑﻌـﺰ اﻟـﺪﻳﻦ ت 630ﻫ ـ( :اﻟﻜــﺎﻣﻞ ﻓـﻲ
اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1406 :6ﻫـ ـ 1986م .
 -4أﺣﻤـ ـﺪ ﺳــﻌﺪ ﻣﺤﻤــﺪ :اﻷﺻــﻮل اﻟﺒﻼﻏﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻛﺘــﺎب ﺳــﻴﺒﻮﻳﻪ و أﺛﺮﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﺒﻼﻏــﻲ ،ﻣﻜﺘﺒــﺔ اﻵداب
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط1419 :1ﻫـ ـ 1999م.
 -5أﺣﻤـﺪ ﻣﻄﻠﻮب :ﻧﺪوة ﻓﻲ أﺑﻨﺎء اﻷﺛﻴـﺮ :ﻣﻘﺎﻟـﺔ ﻟﻌﻨـﻮان"آﺛـﺎر ﺿـﻴﺎء اﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﻦ اﻷﺛﻴـﺮ و ﺻـﺪى ﻋﺼـﺮﻩ وﺣﻴﺎﺗـﻪ
ﻓﻴﻬﺎ" ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻮﺻﻞ.
 -6اﻻﺳﺘـﺮاﺑﺎ ذي )اﻟﺮﺿﻰ اﻟـﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ اﻟﺤﺴـﻦ ت686ﻫ ـ( :ﺷـﺮح اﻟﺮﺿـﻰ ﻋﻠـﻰ ﻛﺎﻓﻴـﺔ اﺑـﻦ اﻟﺤ ـﺎﺟﺐ،
ﺗﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻜﺮم ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ط1421 :1ﻫـ ـ 2000م.
 -7دﻳـﻮان اﻣـﺮئ اﻟﻘﻴﺲ ،دار ﺻﺎدر ﺑﻴﺮوت.
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 -8اﻷﻧﺒــﺎري)ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﺣﻤﻦ ﺑــﻦ ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﺒــﺪ اﷲ ت 577ﻫ ـ( :أﺳـﺮار اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ،ﺗــﺢ ﻣﺤﻤــﺪ ﺣــﻴﻦ ﺷــﻤﺲ اﻟــﺪﻳﻦ،
ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻀﻮن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط 1418 :1ﻫـ ـ1997م.
-9دﻳـﻮان اﻟﺒﺤﺘـﺮي ،دار ﺻﺎدر ﺑﻴﺮوت
 -10ﺑ ــﺮوﻛﻠﻤﺎن :ﺗــﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑــﻲ ،إﺷ ـﺮاف ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺮﺟﻤــﺔ ﻣﺤﻤــﻮد ﻓﻬﻤــﻲ اﻟﺤﺠــﺎزي ،اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻤﺼ ـﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب1993 ،م.
 -11ﺑـﻄﺮس اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ :أدﺑﺎء اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻷﻋﺼﺮ اﻟﻌﺒـﺎﺳﻴﺔ ،دار ﻣـﺎرون ﻋﺒﻮد ،ط1979 :م.
 -12أﺑـ ـﻲ اﻟﺒﻘــﺎء اﻟﻌﻜﺒــﺮي )ت616ﻫـ ـ( :اﻟﺘﺒﻴــﻴﻦ ﻋــﻦ ﻣــﺬاﻫﺐ اﻟﻨﺤــﻮﻳﻴﻦ اﻟﺒﺼ ـﺮﻳﻴﻦ و اﻟﻜــﻮﻓﻴﻴﻦ ،ﺗــﺢ ﻋﺒــﺪ
اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ ،دار اﻟﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1406 :1ﻫـ ـ 1986م.
 -13ﺗﻤـﺎم ﺣﺴﺎن :اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ رواﺋﻊ اﻟﻘﺮآن ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط1420 :2ﻫـ ـ 2000م.
 -14ﺗﻤـﺎم ﺣﺴﺎن. :اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ،ﻋـﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط1418 :3ﻫـ ـ 1998م.
 -15ﺗﻤـﺎم ﺣﺴﺎن :ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻤﻐﺮب ،ط 1979 :م.
-16دﻳ ــﻮان اﻟﺤﻤﺎﺳــﺔ :أﺑــﻲ ﺗﻤ ــﺎم  ،رواﻳــﺔ أﺑــﻲ اﻟﻤﻨﺼــﻮر ﻣﻮﻫــﻮب ﺑــﻦ أﺣﻤــﺪ اﻟﺠــﻮاﻟﻴﻘﻲ ،ﺷــﺮح أﺣﻤــﺪ ﺣﺴــﻦ
ﺳﻴﺢ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1418 :1ﻫـ ـ 1998م.
 -17دﻳـﻮان أﺑﻲ ﺗﻤﺎم :ش ﻣﺤﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺻﺒﺤﻲ ،دار ﺻﺎدر ﺑﻴﺮوت
 -18اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎﻫﺮ )أﺑﻮ ﺑﻜـﺮ ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎﻫﺮ ﻋﺒـﺪ اﻟﺮﺣﻤـﺎن ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﺠﺮﺟـﺎﻧﻲ ت471ﻫ ـ( :دﻻﺋ ـﻞ
اﻹﻋﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﺗﺢ ﻣﺤﻤﺪ رﺷﻴﺪ رﺿﺎ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1999 :2م.
 -19ﺟـﺮﺟﻲ زﻳﺪان :ﺗﺎرﻳﺦ آداب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻮﻓﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ1993 ،م .
 -20اﺑـﻦ ﺟﻨﻲ :اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ،ﺗﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺠﺎر ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ.
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 -21اﺑـ ـﻦ ﺟﻨــﻲ :ﺳــﺮ ﺻــﻨﺎﻋﺔ اﻹﻋ ـﺮاب ،ﺗــﺢ ﻣﺤﻤــﺪ ﺣﺴــﻦ ﻣﺤﻤــﺪ إﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ وأﺣﻤــﺪ رﺷــﻴﺪ ﺷــﺤﺎت ﻋــﺎﻣﺮ،
ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻀﻮن.
 -22اﺑـ ـﻦ ﺟﻨــﻲ :اﻟﻤﺤﺘﺴــﺐ ﻓــﻲ ﺗﺒــﻴﻦ وﺟــﻮﻩ ﺷــﻮاذ اﻟﻘ ـﺮاءات و اﻹﻳﻀــﺎح ﻋﻨﻬــﺎ ،ﺗــﺢ ﻣﺤﻤــﺪ اﻟﻘــﺎدر ﻋﻄــﺎء،
ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻀﻮن ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1419 :1ﻫـ ـ 1998م.
 -23اﺑـﻦ ﺟﻨﻲ ) أﺑﻲ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﻨﻲ ت 647ﻫـ( :اﻟﻤﻨﺼﻒ ،ﺗﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﺣﻤـﺪ ﻋﻄـﺎ ،دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1419 :1ﻫـ ـ 1999م.
 -24اﻟﺠ ـﻮﻫﺮي) أﺑــﻲ ﻧﺼــﺮ إﺳــﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑــﻦ ﺣﻤــﺎد ت 393ﻫ ـ( :ﺗ ـﺎج اﻟﻠﻐــﺔ و ﺻــﺤﺎح اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ،ﺗــﺢ إﻣﻴــﻞ ﺑــﺪﻳﻊ
ﻳﻌﻘﻮب و ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻴﻞ ﻃﺮﻳﻔﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1420 :1ﻫـ ـ 1999م.
 -25اﺑ ـ ـﻦ اﻟﺤﺎﺟ ــﺐ)ﺟﻤ ــﺎل اﻟ ــﺪﻳﻦ أﺑ ــﻲ ﻋﻤ ــﺮو ﻋﺜﻤ ــﺎن ﺑ ــﻦ ﻋﻤ ــﺮ ت 646ﻫ ـ ـ ( :اﻟﻜﺎﻓﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻨﺤ ــﻮ ،ش
اﻹﺳﺘﺮﺑﺎذي اﻟﻨﺤﻮي ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن،ط1415 :ﻫـ ـ1995م.
-26دﻳـﻮان أﺑﻮ ﺣـﺎﺗﻢ اﻟﻄﺎﺋﻲ :دار و ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻬﻼل ،ﺑﻴﺮوت ،ط1406 :ﻫـ ـ 1986م
 -27اﺑـﻦ أﺑﻲ اﻟﺤﺪﻳﺪ)ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﻫﺒﺔ اﷲ ت656ﻫـ( :اﻟﻔﻠﻚ اﻟﺪاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺜـﻞ اﻟﺴـﺎﺋﺮ ،ﺗـﺢ
أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻮﻓﻲ و ﺑﺪوي ﻃﺒﺎﻧﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ اﻟﺮﻳﺎض ،ط1404 :2ﻫـ ـ 1984م.
 -28أﺑـ ـﻮ اﻟﺤﻴــﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴــﻲ :ارﺗﺸــﺎف اﻟﻀــﺮب ﻣــﻦ ﻟﺴــﺎن اﻟﻌ ـﺮب ،ﺗــﺢ رﺟــﺐ ﻋﺜﻤــﺎن ﻣﺤﻤــﺪ ورﻣﻀــﺎن ﻋﺒــﺪ
اﻟﺘﻮاب ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ط1418 :ﻫـ ـ1998م.
 -29اﻟﺨـﻄﻴﺐ اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ)ت 739ﻫـ( :اﻹﻳﻀـﺎح ﻓـﻲ ﻋﻠـﻮم اﻟﺒﻼﻏـﺔ ،ﺗـﺢ ﻋﺒـﺪ اﻟﻘـﺎدر ﺣﺴـﻴﻦ ،ﻣﻜﺘﺒـﺔ اﻵداب،
ط1416 :1ﻫـ ـ1996م.
 -30اﺑـﻦ ﺧﻠﻜﺎن :وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن وأﻧﺒﺎء أﺑﻨﺎء اﻟﺰﻣﺎن ،ﺗﺢ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺎس ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن.
 -31اﻟﺨـﻠﻴﻞ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﺮاﻫﻴﺪي :اﻟﻌﻴﻦ ،ﺗﺢ ﻣﻬﺪي اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ و إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ ،دار وﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻬﻼل.
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 -32راﺟﺤـﻲ اﻷﺳﻤﺮ :ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ،إﺷﺮاف إﻣﻴﻞ ﻳﻌﻘﻮب ،دار اﻟﺠﻴﻞ ﺑﻴﺮوت ،ط1420 :1ﻫـ ـ 1999م.
 -33راﺟﺤـﻲ اﻷﺳﻤﺮ :اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮف ،ﻣﺮاﺟﻌﺔ إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘـﻮب ،دار اﻟﻜﺘـﺐ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1418 :ﻫـ ـ1997م
 -34اﻟﺰﺟ ــﺎﺟﻲ)أﺑــﻮ اﻟﻘﺎﺳــﻢ ت337ﻫـ ـ( :اﻹﻳﻀــﺎح ﻓــﻲ ﻋﻠــﻞ اﻟﻨﺤــﻮ ،ت ﻣــﺎزن ﻣﺒــﺎرك ،دار اﻟﻌﺮوﺑــﺔ ﻣﻄﺒﻌــﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻣﺼﺮ1378 ،ﻫـ ـ 1959م.
 -35اﻟ ــﺰرﻛﺸﻲ )ﺑــﺪر اﻟــﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪ اﷲ ت 494ﻫـ ـ( :اﻟﺒﺮﻫــﺎن ﻓــﻲ ﻋﻠــﻮم اﻟﻘــﺮآن ،ﺗــﺢ ﻣﺤﻤــﺪ أﺑــﻮ
اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ط1400 :3ﻫـ ـ 1980م.
 -36اﻟ ـﺰﻣﺨﺸﺮي )أﺑــﻲ اﻟﻘﺎﺳــﻢ ﺟــﺎر اﷲ ﻣﺤﻤــﻮد ﺑــﻦ ﻋﻤــﺮ ت538ﻫ ـ( :أﺳــﺎس اﻟﺒﻼﻏــﺔ ،دار ﺻــﺎدر ﺑﻴــﺮوت،
ط1412 :1ﻫـ ـ 1992م.
 -37اﻟﺰﻣﺨﺸــﺮي :اﻟﻜﺸــﺎف ﻋ ــﻦ ﺣﻘــﺎﺋﻖ اﻟﺘﻨﺰﻳــﻞ و ﻋﻴ ــﻮن اﻷﻗﺎوﻳــﻞ ﻓــﻲ وﺟ ــﻮﻩ اﻟﺘﺄوﻳــﻞ ،دار اﻟﻔﻜ ــﺮ ،ط:1
1397ﻫـ 1977-م.
 -38اﻟـﺰﻣﺨﺸﺮي :اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺔ اﻹﻋﺮاب ،ت إﻣﻴﻞ ﺑـﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘـﻮب ،ﻣﻨﺸـﻮرات دار ﺑﻴﻀـﻮن ،دار اﻟﻜﺘـﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1420 :ﻫـ ـ1999م.
 -39أﺑــﻮ اﻟﺴـﻌﻮد ﺣﺴـﻨﻴﻦ اﻟﺸـﺎذﻟﻲ :اﻟﻤﺮﻛـﺐ اﻻﺳـﻤﻲ اﻹﺳـﻨﺎدي و أﻧﻤﺎﻃـﻪ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﻳﻢ ،دار
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ط1410 :1ﻫـ ـ 1990م.
 -40اﻟـﺴﻜﺎﻛﻲ)أﺑﻲ ﻳﻌﻘـﻮب ﻳﻮﺳـﻒ اﺑـﻦ أﺑـﻲ ﺑﻜـﺮ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﻠـﻲ ت 626ﻫ ـ( :ﻣﻔﺘـﺎح اﻟﻌﻠـﻮم ،ﺿـﺒﻄﻪ ﻧﻌـﻴﻢ
زرزور ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1403 :1ﻫـ ـ ـ 1983م.
 -41ﺳﻴﺒـﻮﻳﻪ )أﺑﻲ ﺑﺸﺮ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﻨﺒـﺮ ت 180ﻫ ـ( :اﻟﻜﺘـﺎب ،ﺗـﺢ ﻋﺒـﺪ اﷲ ﻣﺤﻤـﺪ ﻫـﺎرون ،ﻣﻜﺘﺒـﺔ
اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط1408 :3ﻫـ ـ 1988م.
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 -42اﻟﺴﻴـﻮﻃﻲ )ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ت 940ﻫـ( :اﻟﻤﺰﻫﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐـﺔ وأﻧﻮاﻋﻬـﺎ ،ﺗـﺢ ﻣﺤﻤـﺪ أﺣﻤـﺪ ﺟـﺎد اﻟﻤـﻮﻟﻰ
و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎدي وﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،دار اﻟﺠﻴﻞ ﺑﻴﺮوت.
 -43ﺻﺎﻟـﺢ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ :اﻹﺣﺎﻃﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،دﻳﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
 -44ﺻﺎﻟﺤــﺔ راﺷــﺪ ﻏﻨــﻴﻢ آل ﻏﻨــﻴﻢ :اﻟﻠﻬﺠــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻜﺘــﺎب ﻟﺴــﻴﺒﻮﻳﻪ أﺻــﻮاﺗﺎ وﺑﻨﻴــﺔ ،دار اﻟﻤــﺪﻧﻲ ،ﺟــﺪة ،ط:
1405ﻫـ ـ1985م.
 -45اﻟﺼﺒﺎن ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺒﺎن ﻋﻠﻰ ﺷﺮح اﻷﺷﻤﻮﻧﻲ ﻷﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟـﻚ ،ﺗـﺢ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﺷـﻤﺲ اﻟـﺪﻳﻦ ،دار اﻟﻜﺘـﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1997 :م.
 -46ﺻﺒ ـﺮي إﺑـﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴـﻴﺪ :ﻟﻐـﺔ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜـﺮﻳﻢ دراﺳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﺮاﻛﻴـﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳــﺔ ﻓـﻲ ﺳـﻮرة اﻟﻨـﻮر ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ط1414 :ﻫـ ـ 1994م.
 -47ﺻﺒـ ـﺮي ﻣﺘــﻮﻟﻲ :ﻋﻠــﻢ اﻟﻨﺤــﻮ اﻟﻌﺮﺑــﻲ رؤﻳــﺔ ﺟﺪﻳــﺪة وﻋــﺮض ﻧﻘــﺪي ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ اﻟﻤﺼــﻄﻠﺤﺎت ،دار ﻏﺮﻳــﺐ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة.
 -48اﻟﻀ ـﺮﻳﺮ)اﻟﻘﺎﺳـﻢ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻣﺒﺎﺷـﺮ اﻟﻮاﺳـﻄﻲ( :ﺷـﺮح اﻟﻠﻤـﻊ ﻓــﻲ اﻟﻨﺤـﻮ ،ﺗـﺢ رﺟـﺐ ﻋﺜﻤـﺎن ﻣﺤﻤــﺪ و
رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط1420 :ﻫـ ـ 2000م.
 -49ﻃـﺎﻫﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﻤﻮدﻩ :ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺤﺬف ﻓـﻲ اﻟـﺪرس اﻟﻠﻐـﻮي ،اﻟـﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴـﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ واﻟﻨﺸـﺮ واﻟﺘﻮزﻳـﻊ،
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.
 -50ﻋﺒـﺎس ﺣﺴﻦ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،ﻣﺼﺮ ،ط، 4دس
 -51ﻋﺒـﺪ اﻟـﻘﺎﻫﺮ ﺣﺴﻴﻦ :أﺛﺮ اﻟﻨﺤﺎة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﻼﻏﻲ ،دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة1998 ،م.
 -52ﻋﺒـﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤﻲ :ﻓﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺤﻮي واﻟﺼﺮﻓﻲ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ إﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ1992 ،م.
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 -53اﺑـ ـﻦ ﻋﺼــﻔﻮر)أﺑــﻲ اﻟﺤﺴــﻦ ﻋﻠــﻲ ﺑــﻦ ﻣــﺆﻣﻦ ﺑــﻦ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﻠــﻲ اﻻﺷــﺒﻴﻠﻲ ت669ﻫـ ـ( :ﺷــﺮح ﺟﻤــﻞ
اﻟﺰﺟــﺎﺟﻲ ،ﺗــﺢ ﻓــﻮاز اﻟﺸــﻌﺎب و إﻣﻴــﻞ ﺑــﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘــﻮب ،دار اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ،ﺑﻴــﺮوت ﻟﺒﻨــﺎن ،ط1419 :1ﻫـ ـ ـ
1998م.
 -54اﺑـ ــﻦ ﻋﺼ ــﻔﻮر :اﻟﻤﻤﺘ ــﻊ ﻓ ــﻲ اﻟﺘﺼـ ـﺮﻳﻒ ،ﺗ ــﺢ ﻓﺨ ــﺮ اﻟ ــﺪﻳﻦ ﻗﺒ ــﺎوة ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓ ــﺔ ،ﺑﻴ ــﺮوت ﻟﺒﻨ ــﺎن ،ط:1
1407ﻫـ ـ 1987م.
 -55ﻋـﻔﺖ اﻟﺸﺮﻗﺎوي :ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌﻄﻒ ﻓـﻲ اﻟﻘـﺮآن اﻟﻜـﺮﻳﻢ دراﺳـﺔ أﺳـﻠﻮﺑﻴﺔ ،دار اﻟﻨﻬﻀـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ،ﺑ ـﻴﺮوت ،ط:
1981م.
 -56اﺑـ ـﻦ ﻋﻘﻴــﻞ )ﻋﻤــﺎد اﻟــﺪﻳﻦ ﻋﺒــﺪ اﷲ ت769ﻫـ ـ( :ﺷــﺮح اﺑــﻦ ﻋﻘﻴــﻞ ،ﺗــﺢ اﻟﻔــﺎﺧﻮري ،داراﻟﺠﻴــﻞ ،ﺑﻴــﺮوت
ﻟﺒﻨﺎن ،ط1417 :5ﻫـ ـ1997م.
 -57ﻋﻠ ــﻲ ﺟــﺎﺑﺮ اﻟﻤﻨﺼــﻮر و ﻋــﻼء ﻫﺎﺷــﻢ اﻟﺨﻔــﺎﺟﻲ :ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﺼــﺮﻓﻲ ،دار اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ،ﻋﻤــﺎن ،ط:1
2002م.
 -58ﻋﻠـﻲ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻨﺎﺑﻲ :اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮف ،دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ط1425 :ﻫـ ـ  2004م
 -59ﻋـ ـﻮض ﺣﻤــﺪ اﻟﻘــﻮزي :اﻟﻤﺼــﻄﻠﺢ اﻟﻨﺤــﻮي وﻧﺸــﺄﺗﻪ ﺣﺘــﻰ اﻟﻘــﺮن 3ﻫ ــ ،دﻳــﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋــﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴــﺔ،
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ط1401 :1ﻫـ1981،م.
 -60ﺣﻨ ــﺎ اﻟﻔــﺎﺧﻮري :اﻟﻤــﻮﺟﺰ ﻓــﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑــﻲ و ﺗﺎرﻳﺨــﻪ ،دار اﻟﺠﺒــﻞ ﺑﻴــﺮوت ،ﻟﺒﻨــﺎن ،ط1411:ﻫـ ـ ـ
1991م.
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 -61اﺑ ــﻦ ﻓــﺎرس )أﺑــﻲ اﻟﺤﺴــﻦ أﺣﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻓــﺎرس ﺑــﻦ زﻛﺮﻳــﺎ ت395ﻫـ ـ( :اﻟﺼــﺎﺣﺒﻲ ﻓــﻲ ﻓﻘــﻪ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ و
ﻣﺴــﺎﺋﻠﻬﺎ و ﺳــﻨﻦ اﻟﻌــﺮب ﻓــﻲ ﻛﻼﻣﻬــﺎ ،ﺗــﺢ أﺣﻤــﺪ ﺣﺴــﻦ ﺑــﻴﺞ ،ﻣﻨﺸــﻮرات ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﻠــﻲ ﺑﻴﻀــﻮن ،دار اﻟﻜﺘــﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1418 :1ﻫـ ـ .1997
_ ﺗﺢ :ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق اﻟﻄﺒﺎع  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1414 :ﻫـ 1993م.
 -62اﺑـ ـﻦ ﻓــﺎرس :ﻣﻌﺠــﻢ ﻣﻘــﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐــﺔ ،ش إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ ﺷــﻤﺲ اﻟــﺪﻳﻦ ،دار ﻣﺤﻤــﺪ ﻋﻠــﻲ ﺑﻴﻀــﻮن ،دار اﻟﻜﺘــﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط142 :1ﻫـ ـ 1999م.
– ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،ﺗﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻫﺎرون ،دار اﻟﺠﻴﻞ ﺑﻴﺮوت ،ط1411 :1ﻫـ ـ 1991م.
 -63ﻓـﺎﻃﻤﺔ اﻟﻬﺎﺷـﻤﻲ ﺑﻜـﻮش :ﻧﺸـﺄة اﻟـﺪرس اﻟﻠﺴـﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑـﻲ اﻟﺤـﺪﻳﺚ دراﺳـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻨﺸـﺎط اﻟﻠﺴـﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑـﻲ،
اﻳﺘﺮاك ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ط2004 :1م.
 -64دﻳـﻮان اﻟﻔـﺮزدق :دار ﺻﺎدر ﺑﻴﺮوت.
 -65اﻟ ـ ـﻔﻴﺮوز أﺑ ــﺎدي)ﻣﺤ ــﻲ اﻟ ــﺪﻳﻦ زﻳ ــﺎد ﻣﺤﻤ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﻳﻌﻘ ــﻮب ت 817ﻫ ـ ـ( :اﻟﻘ ــﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤ ــﻴﻂ ،دار اﻟﻌﻠ ــﻢ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻂ ،ﺑﺖ.
 اﻟﻘ ــﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤ ــﻴﻂ ،ﺗ ــﺢ أﺑ ــﻮ اﻟﻮﻓ ــﺎ ﻧﺼ ــﺮ اﻟﻬ ــﻮرﺑﻲ اﻟﻤﺼ ــﺮي اﻟﺸ ــﺎﻓﻌﻲ ،دار اﻟﻜﺘ ــﺐاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1428 :2ﻫـ ـ ـ 2007م.
 -66اﺑـ ـﻦ ﻗــﻴﻢ اﻟﺠﻮزﻳــﺔ)ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ أﺑــﻲ ﺑﻜــﺮ اﻟﺪﻣﺸــﻘﻲ ت751ﻫـ ـ( :ﺑــﺪاﺋﻊ اﻟﻔﻮاﺋــﺪ ،دار اﻟﻜﺘــﺎب اﻟﻌﺮﺑــﻲ،
ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن.
 -67ﻣﺒـﺎرك ﻣﺒﺎرك :ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1413 :3ﻫـ ـ 1992م.
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 - -68اﻟـ ـﻤﺒﺮد )أﺑــﻮ اﻟﻌﺒــﺎس ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻳﺰﻳــﺪ ت286ﻫـ ـ( :اﻟﻤﻘﺘﻀــﺐ ،إﻋــﺪاد ﺣﺴــﻦ ﺣﻤــﺪ ،دار اﻟﻜﺘــﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1420 :1ﻫـ ـ 1999م.
 اﻟﻤﻘﺘﻀﺐ ،ت ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋﻀﻴﻤﺔ ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ. -69دﻳـﻮان اﻟﻤﺘﻨﺒـﻲ :دار ﺻﺎدر ﺑﻴﺮوت ،ط1414 :ﻫـ ـ  1994م.
 -70ﻣﺤﻤــﺪ إﺑ ـﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻨــﺎ :أﺑــﻮ اﻟﺤﺴــﻦ ﺑــﻦ اﻟﻄـﺮاوة و أﺛــﺮﻩ ﻓــﻲ اﻟﻨﺤــﻮ ،دار أﺑــﻮ ﺳــﻼﻣﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋــﺔ و اﻟﻨﺸــﺮ و
اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ط1400 :1ﻫـ ـ 1980م.
 -71ﻣﺤﻤﺪ إﺑـﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎ :أﺑﻮ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ و ﻣﺬﻫﺒـﻪ اﻟﻨﺤـﻮي ،دار اﻟﺒﻴـﺎن اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،ﺟـﺪﻩ،ط1405 :1ﻫ ـ ـ
1985م.
 -72ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤـﺎﺳﺔ ﻋﺒـﺪ اﻟﻠﻄﻴـﻒ :اﻟﻌﻼﻣـﺔ اﻹﻋﺮﺑﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺠﻤﻠـﺔ ﺑـﻴﻦ اﻟﻘـﺪﻳﻢ واﻟﺤـﺪﻳﺚ ،دار اﻟﻔﻜـﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ،
اﻟﻘﺎﻫﺮة.
 -73ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟـﻤﻄﻠﺐ :اﻟﺒﻼﻏﺔ و اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب1984 ،م.
 -74ﻣﺤﻤـﻮد ﻓﻬﻤﻲ ﺣﺠﺎزي :ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣـﺪﺧﻞ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻘـﺎرن ﻓـﻲ ﺿـﻮء اﻟﺘـﺮاث و اﻟﻠﻐـﺎت اﻟﺴـﺎﻣﻴﺔ،
دار ﻏﺮﻳﺐ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.
 -75ﻣﺤﻤـﻮد ﻓﻬﻤﻲ ﺣﺠﺎزي :ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ،دار ﻗﺒﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ.
 -76اﻟﻤـﺮادي)اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ( :اﻟﺠﻨﻰ اﻟﺪاﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺮوف اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،ﺗﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺪﻳﻢ ﻓﺎﺿـﻞ و ﻓﺨـﺮ اﻟـﺪﻳﻦ
ﻗﺒﺎوة ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1413 :1ﻫـ ـ  1992م.

 -77اﺑـﻦ ﻣﻨﻈﻮر :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،دار ﺻﺎدر ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن1992 ،م.
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 -78ﻣﻬ ـ ـﺪي اﻟﻤﺨﺰوﻣـ ــﻲ :ﻓ ــﻲ اﻟﻨﺤـ ــﻮ اﻟﻌﺮﺑ ــﻲ ﻗﻮاﻋـ ــﺪ و ﺗﻄﺒﻴ ــﻖ ،دار اﻟﺮاﺋـ ــﺪ اﻟﻌﺮﺑ ــﻲ ،ﺑﻴـ ــﺮوت ﻟﺒﻨـ ــﺎن ،ط:2
1406ﻫـ ـ 1986م.

 -79ﻧـﺎدﻳﺔ رﻣﻀﺎن اﻟﻨﺠﺎر :اﻟﻠﻐﺔ و أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء و اﻟﻤﺤـﺪﺛﻴﻦ ،ﻣﺮاﺟﻌـﺔ وﺗﻘـﺪﻳﻢ ﻋﺒـﺪﻩ اﻟﺮاﺟﺤـﻲ ،دار
اﻟﻮﻓﺎء ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.
 -80اﺑ ـﻦ اﻟﻨــﺎﻇﻢ)أﺑــﻲ ﻋﺒــﺪ اﷲ ﺑــﺪر اﻟــﺪﻳﻦ( :ﺷــﺮح أﻟﻔﻴــﺔ اﺑـﻦ ﻣﺎﻟــﻚ ،ﺗــﺢ ﻣﺤﻤــﺪ ﺳــﻠﻴﻢ اﻟﻠﺒــﺎدي ،اﻧﺘﺸــﺎرات
ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ،ﻃﻬﺮان إﻳﺮان ،ط1212 :ﻫـ.
 -81دﻳـﻮان أﺑـﻲ ﻧﻮاس ،دار ﺻﺎدر ،ﺑﻴﺮوت ،ط1406 :ﻫـ ـ  1986م.
 -82اﺑـﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼﺎري )ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲ ت761ﻫ ـ( :أوﺿـﺢ اﻟﻤﺴـﺎﻟﻚ إﻟـﻰ أﻟﻔﻴـﺔ اﺑـﻦ ﻣﺎﻟـﻚ ،ﺗـﺢ
إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1424 :2ﻫ ـ ـ ـ 2003م.
 -83اﺑ ـﻦ ﻫﺸـﺎم اﻷﻧﺼــﺎري :ﺷـﺮح ﺷــﺬوذ اﻟـﺬﻫﺐ ﻓــﻲ ﻣﻌﺮﻓـﺔ ﻛـﻼم اﻟﻌــﺮب ،ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﺤـﻲ اﻟــﺪﻳﻦ ،دار
اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1965 :10م.
 -84اﺑـﻦ ﻫﺸﺎم اﻷﻧﺼـﺎري :ﺷـﺮح ﻗﻄـﺮ اﻟﻨـﺪى و وﺑـﻞ ﺻـﺪى ،ﺗـﺢ إﻣﻴـﻞ ﺑـﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘـﻮب ،دار اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ،
ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1420 :2ﻫـ ـ 2000م.
 -85اﺑـ ــﻦ ﻫﺸ ــﺎم اﻷﻧﺼ ــﺎري :ﻣﻐﻨ ــﻲ اﻟﻠﺒﻴ ــﺐ ﻋ ــﻦ ﻛﺘ ــﺐ اﻷﻋﺎرﻳ ــﺐ ،ت ﻣﺤﻤ ــﺪ ﻣﺤ ــﻲ اﻟ ــﺪﻳﻦ ﻋﺒ ــﺪ اﻟﺤﻤﻴ ــﺪ،
اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،ط1424 :ﻫـ ـ 2003م.
 -86ﻳـﺎﻗﻮت اﻟﺤﻤﻮي :ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان ،دار ﺻﺎدر ﺑﻴﺮوت ﻟﺒﻨﺎن .
 -87اﺑـﻦ ﻳﻌﻴﺶ )ﻣـﻮﻓﻖ اﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﻦ ﻋﻠـﻲ ت643ﻫ ـ( :ﺷـﺮح اﻟﻤﻔﺼـﻞ ،ﺗـﺢ اﻣﻴـﻞ ﺑـﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘـﻮب  ،دار اﻟﻜﺘـﺐ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ط142 :1ﻫـ ـ 2001م

166

