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@بسم اهللا الرمحن الرحيم @
 

َمة  الـُمقدِّ
 

احلمد هللا الذي أعزَّ العربيََّة بالقرآِن, وحفَظها بذلَك الكتاِب اُملنَْزِل بلساٍن عريبٍّ ُمبٍني, 
يِّبَني الطَّاهرين, وَمْن تبِعهم  الم عىل أفصح العرِب حممٍد وعىل آله وصحبِه الطَّ الة والسَّ والصَّ

ين; ا َبْعدُ  بإحساٍن إىل يوم الدِّ  :أمَّ
ق بالغته, وهي  ٍة عربيٍَّة يف َفْهِم النَّصِّ وتذوُّ ة فهذا بحٌث َيْسَعى إىل تأصيِل نظريَّ نظريَّ

قِة يف ُكتِب البالغِة وما يتَِّصُل هبا من علوٍم َتِرضُب إليها  وذلك باستجامعِ القرائن,  أجزائها اُملفرَّ
ِة يف علم املعاين, بجذوِرها, أو متتدُّ إليها أفناُهنا, أو جتري إ ليها روافُِدها; ُثمَّ بياِن أثِر تلك النَّظريَّ

ا صاحلٌة للتَّْطبيق عىل ُخمتِلف ُصَور النَّْظِم يف الكالم البليغ  .لتعميق مضموِهنا, والُربهان عىل أهنَّ
أنَّ ما ُكتَِب عن القرائن ال يكاُد َيْسَعى إىل ذلك : منها: والختياِر هذا البحِث أسباٌب 

ِة من ُمشكالٍت, وأنَّ ال امِل الذي حيلُّ ما يعِرُض جلوانِب هذه النَّظريَّ قيق, والنََّظِر الشَّ تَّْأصيل الدَّ
 .تلك البحوث خَلْت من دراسٍة تعِرُض لعلم املعاين الذي يتجىلَّ فيه أثُر القرائِن غايَة التجيلِّ 

, وتطويُر  به حاجُة داريس البالغِة إىل منهج عريبٍّ أصيٍل ُيمِكنُ : ومنها حتليُل الكالم العريبِّ
علم البالغِة بَفْحِص أمثلِة البالغيني يف فنوِهنا, وحتليِل تلَك األمثلِة باستحضاِر سياقاِهتا وما 
حيتفُّ هبا من مقاماٍت وأحواٍل, ليكوَن ذلَك أعوَن عىل إدراك األرسار البالغيَّة اُملوَدعِة فيها; 

ْت أمثلُتها يف ُكُتب البالغة, أو افتقَرْت  االستزادُة من أمثلةِ  بهويمكُن  بعِض الفنوِن التي شحَّ
ومتابعُة الطَّريق التي رسَمها أئمة البالغِة يف تتبُّع كالم البلغاء  ;إىل أمثلٍة من فصيح الكالمِ 

الستخراِج فنوٍن بالغيٍَّة جديدٍة ُمستنبَطٍة من كالِم العرب وأساليبهم, جاريٍة عىل منهج علامِئنا 
ي إىل األرساِر البالغيَّة, إلمتاِم ما بنوا وتشييد ما امتهدوا  .يف التَّتبُّع والتََّهدِّ



٤ 

َة أنَّ  :ومنها ُم منهًجا ُمتكاِمًال القرائن نظريَّ يف فهم الكالِم وحتليله, ال ُهيمل النَّصَّ نفَسه  ُتقدِّ
يِِّق والواسِع ليتعلََّق بأهداِب ما ُحييُط به, وال  ُيْسِقُط اُملتكلَِّم أو اُملْبِدَع وأثَره يف يف سياقه الضَّ

اِمَع أو اُملتلقَي وأثره يف فهم اِخلطاب, وال ينسى ما حيتفُّ  اللة عىل املقصوِد, وال ُيْغِفُل السَّ الدِّ
 .هبام من األحوالِ 

, وحدوِد االن: ومنها تفاِع بياُن َوْجِه االستفادِة من ُكلِّ َمْرحلٍة من مراحل التَّْأليف البالغيِّ
, وال سيَّام املرحلِة املتأخِّ  اث البالغيِّ رِة منه, وهي ما باَت ُيْعَرُف باملدرسة بكُتب ذلك الرتُّ

ْيم ممَّن مل يتبرصَّ بمؤلفاهتا, ومل يدِر غاياِت  اكيَِّة, وذلَك لرفِع ما ناهلا من األَذى والضَّ كَّ السَّ
خصُّ ما ُيميُِّزها تفسُري املصطلحاِت البالغيَِّة تأليفها, فتطلََّب منها ما َلْيَس فيها, وهي ُكُتٌب أ

مون باإلشارة إليها  الواردِة يف كالِم األقدمني وحتليُلها, تلك املصطلحات التي يكتفي اُملتقدِّ
مز واإليامء دون التَّْفصيل والبيان  .بالرَّ

تَّْقييد وتأبِّيه تفلُُّت مصطلِح القرائِن من ال: أبرُزها :واعرتَضْتني يف هذا البحِث ُصعوباٌت 
الالِت الوضعيَِّة, والتَّْعبُري عنه بمرادفاٍت كثريٍة  عىل التَّْحديد; ألنَّ داللته عقليٌَّة ال تنضبط كالدِّ
جعَلِت اإلمساك به َصْعًبا يف كثٍري من مواضع االستفادِة منه, والسيَّام يف كالِم األقدمني, 

ٍف له; لبياِن صلتِه به وَوْجِه استعاملِه يف موضِعه فأحوَج ذلَك إىل الكشِف عن معنى ُكلِّ ُمرادِ 
يادة والنَّْقِص فيام يدلُّ عليه, وفيام يدخل حتت مفهومه من جوانب القرائن  .والَفْرِق بينهام بالزِّ

والنَّْقِد واألدِب اتِّساع املجاالِت التي ظهَرْت فيها آثاُر القرائِن, كالنَّْحو والبالغِة : ومنها
والفقِه وأصولِه, فكان ال ُبدَّ من النََّظِر يف تلك املجاالت, للوقوِف عىل املفهوم  والتَّْفسريِ 

ة, ومعرفِة وجوه عمِلها يف هذه امليادين, لبياِن مدى استفادِة البالغة منها,  حيح هلذه النََّظريَّ الصَّ
 .من تلك امليادينوَيْقوى ذلك إذا ُعِرَف أنَّ ُمصطَلح القرينِة يغِلُب أنَّه دخل إىل البالغِة 

عوباِت  ري  :ومن تلَك الصُّ مصاِدُر حتريِر تلك املصطلحاِت, أعني بذلَك ُكُتَب متأخِّ
ْبِط والتَّْحديد, لكنَّها ُحمِْوجٌة  ٌة للضَّ البالغيني ملا فيها من علوٍم غِري علِم البالغِة, وهي رضوريَّ



٥ 

ٍل إىل ثقافٍة متنوعٍة وعلوٍم خمتلفٍة, وَطَبعاُت أكثِرها قدي مٌة حمتاجٌة إىل ضبٍط وحتقيٍق وزيادِة تأمُّ
 .وصٍرب الستخراج ما فيها
ِة من مصادِرها, ودراستها  اَملنَْهج الوصفيِّ التَّْحلييلِّ وجرى البحُث عىل  يف استقراِء املادَّ

ة واخلطِل, واعتُ  حَّ ِمد دراسًة حتليليًَّة, تقوم عىل مناقشتِها ونقِدها ببيان ما فيها من ُوجوِه الصِّ
ابق, والبحِث عن  املنهج التارخييِّ عىل  حق من السَّ يف تتبُّع تعريفاِت القرينة, وبيان استفادِة الالَّ

عمل كنايًة عنه, وكذلك يف جذور هذا املصطلِح, واملراحل التي مرَّ هبا, وتاريخ كل لفٍظ استُ 
ابِق  ِة, والوقوف عىل السَّ يف تطبيٍق من تطبيقاهتا,  ُكلِّ تفصيٍل جلانٍب من جوانب هذه النَّظريَّ

ل  َل ما صدَرْت, وُعوِّ وكذلك استفيد منه يف حتقيق اآلراء ومعرفِة أصلها الذي صدَرْت عنه أوَّ
ما بعض يف حتليل األمثلِة البالغيَِّة, واستخراِج أمثلٍة من كالِم الُفصحاء عىل  منهِج القرائنعىل 

 .مل ُيمثِّل له البالغيون يف كتبهم
ع يف املصادر إىل غري البالغِة من علوم العربيَّةِ ومن منهج الب , كالنحو واألدب حِث التَّوسُّ

ا جذوٌر وامتداٌد لعلِم البالغة, وألنَّ ارتياَد تلك امليادين  ;وإىل كتب التَّْفسري وعلوم القرآن ألهنَّ
ون هبا, فتكو ة القرائن ال يكاد البالغيون ُيلمُّ ن روافَد هلذه يِقُف الباحَث عىل تطبيقات لنظريَّ

ة عىل تلك اجلوانِب  ُع آفاَقه; ألنَّ ابتناء النَّظريَّ ة, وفوائد هلذا العلم, تفتُح حدوَده وتوسِّ النظريَّ
الواسعِة, سيجعُل منها أداًة تنقُل معطيات تلَك العلوم وتطبيقاِهتا إىل علم البالغِة, وال سيَّام إذا 

ِل أمِرها, ثمَّ نَمْت وأينَعْت, فمن َحقِّ كاَنْت تلك التَّْطبيقاُت قائمًة عىل ُأسٍس  بالغيٍَّة يف أوَّ
 .البالغِة أنَّ ُيعاد إليها من جنى ما أعَطْت 

نِت املصادر من ذلك, وحتريُر  ها إىل أصحاهبا, ما مكَّ ومن منهج البحث حتقيُق األقوال وردُّ
راسة, واالعتامُد عىل األقدم منها س ل عليها يف الدِّ عيًا للتأصيل يف ُكلِّ مسألة, النُّصوص اُملعوَّ

ر أجىل وأكشَف ع إالَّ أن تكون م, مع احلوالة عىل امَّ عبارة اُملتأخِّ  ُيستشَهد هبا عليه, فإهنا ُتقدَّ
م; للتَّنبيه عىل األصل الذي صدر عنه  .اُملتقدِّ



٦ 

ابقة راساُت السَّ عيَّة يف ميدان العلوم الرشَّ  دراساٌت : يف هذا الباِب عىل ثالثِة أُرضٍب  والدِّ
كأصوِل الفقِه, وتلك هلا تطبيقاُهتا اُملختلفُة عن هذا البحث, الختالف الغايِة, وتلتقيه يف بعِض 
ِة كالتَّْعريف والتَّْقسيم مع يشٍء من خصوصيتها فيهام, وقد أفْدُت منها ما وجْدُت  ة النَّظريَّ املادَّ

تعمَلِت القرينَة يف غري ما نحن فيه, اس ودراساٌت اإلفادة ُممكنًة, وأْرشُت إىل ذلك يف موضِعه; 
راسِة;  ان ومن تاَبعه, وُخصَّ الكالُم عليها بمبحٍث من هذه الدِّ كمؤلَّفات الدكتور متَّام حسَّ

 ,»العالقاُت والقرائُن يف التَّْعبِري البياينِّ «: يف ميدان البالغِة العربية, وعنواُهنا ودراسٌة واحدةٌ 
ُل : ا للكالم عىل القرائن يف علم البيان, وُجِعَل يف فصلنيمنه الباُب الثَّاينُأْفِرَد  للقرينِة  األوَّ

ض فيه  لبعِض تعريفاِت القرينة, ووظائفها يف فنوِن علم البيان; صاحبها ووظيفتِها البيانيَّة, تعرَّ
ةً  والثَّاين والكالم يف الفصلني مقتَضٌب جدا, . ألنواعها, واختار أن تكون لفظيًَّة ومعنويَّ

يستعِرض فيه ما جاء عن ذلك يف علم البيان, مع بعض املناقشات احلسنِة, ُمقتًرصا عىل أمثلِة 
مصادره, ال يكاُد خيرج عام ُكتَب عن القرينِة يف ذلك العلم, لذا فاتته تعريفاُت القرينِة املذكورُة 

ض لتاريخ هذا املصطلح وال ملا ُيرادُفه من أل ض يف غِري علم البيان, ومل يتعرَّ فاٍظ, ومل يتعرَّ
يادة عىل كالم  ياق وأثرها يف مباحث علم البيان, وقلَّام شارك يف حتليل ِمثاٍل أو الزِّ لقرينِة السِّ

 .القدماء يف حتليله أو استدراك بعض قرائنه عليهم
ا هذا البحُث فجاء يف بابني, ُسبِقا بمقدمٍة, وُأِحلقا بخامتة ل الباُب  ُجِعَل : وأمَّ ِة لنظريَّ  األوَّ

ُل ُأفِرَد : القرائن وتأصيلها يف تراثنا, وجاء يف ثالثِة فصولٍ  لتعريف مصطلح القرينِة,  فصُله األوَّ
ِل تعريٍف ظهر يف كتب العربيَّة إىل عرصنا, ومناقشتها لالنتهاء إىل تعريٍف  بتتبُّع تعريفاته من أوَّ

ٍة بلفظِها بأنواع القرائ فصُله الثَّاينجامٍع مانٍع هلذا املصطلح; وُخصَّ  َمْت إىل مقاليٍَّة دالَّ ن, وقسِّ
َمْت عىل أركاِن  ِة بالغرِض املفهوم من مجلِة الكالم, وحاليٍَّة ُقسِّ الَّ ياق الدَّ أو بمعناها, وقرينِة السِّ

 .وجوِهه وسامته :للكالم عىل عمِل القرائن وُأْخلَِص الثَّالُث اخلطاب, 
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ِة عىل علم املعاين الذي ينَهُض بالنَّصيِب إلجراء تطبيقاِت  الباُب الثَّاينوُفتَِح  تلك النَّظريَّ
ِة النَّْظم,  وذلك بالوقوِف عىل أبرز مسائِل هذا العلم, مما ببيان أثِر القرائن فيه, األَْوىف من نظريَّ

ًة عىل دراسة غريها, وُمغنيًة عن ِذْكِرها  .ال يكاد َيسُعه احلرص; لتكون دالَّ
باِب أقرُب صورٍة إىل الُبْعِد عن تكرار مباِحث هذا العلم, وتكوُن هذا الانُتِهج يف ِقْسمة و

ٍة بالغيٍَّة ُتْذَكُر يف أقرَب إىل تقسيم عبد القاهر,  وَأْعَوَن عىل َضمِّ ما يتَّصل بُكلِّ َفْصٍل من مادَّ
لة عىل ما يدخل يف علم ُكُتِب البالغة عىل اختالِف مناهجها, ويف غريها من الُكتب اُملشتمِ 

ُل ُجِعَل : فجاء يف ستِة ُفصولٍ ملعاين; ا ألحواِل اإلسناِد اخلربيِّ واإلنشائيِّ وأثر  فصُله األوَّ
ألثر القرائن يف التَّْعريِف والتَّنكري, وُضمَّ إىل التَّْعريف بعض  فصُله الثَّاينالقرائن فيها; وُأْفِرَد 

الذي ُجِعَل مع التعريف ظواهر خروج هذا األسلوِب عىل خالِف مقتىض احلال كااللتفاِت 
ابعباإلضامر; وُأْخِلَص  نحوّي : التَّْأخري, وُقِسم قسمنيألثر القرائِن يف التَّْقديِم و فصُله الرَّ

تبة, ومعنوّي  ل عىل مقاييس ُأخرى; وجاء  يعتمد عىل الرُّ بياًنا ألثر القرائن  فصله اخلامسيعوِّ
ادُس فصُله ايف أسلوب الَقْرصِ أقساِمه وطرقه, وضمَّ  , وأثر الكالَم عىل اإلجياز واإلطناب لسَّ

كر واحلَْذِف; ألهنام قسياممها القرائن يف مسائلهام,  . جاعًال فيه الكالم عىل الذِّ
واختِري من أمثلِة البالغيني أحسنُها وأوضُحها يف اإلبانة عن أغراِضه البالغيَّة, وما كُثر فيـه 

دْت أغراُضـها, أو اختلفـوا كالمهم عىل القرائن اهلادية إىل أغراِضه,  والسيَّام األمثلِة التـي تعـدَّ
ا جماٌل ِخْصٌب للكالم عىل القرائن  .وتنازعوا يف النُّكتة البالغيَِّة اُملشتملِة عليها; ألهنَّ

وملا كاَن من أهداِف هذا الباِب االستدراُك عىل علامِء املعاين, واإلسهاُم يف اإلضـافة إىل هـذا 
ه, وبياِن ما خفـي منض غمَ  البحُث عىل َرْصِد كالمهم وحتليله, والكشِف عامَّ  الِعْلم, مل يقتصـرِ 

ـع يف تطبيـق مـنهج القـرائِن يف املـوا التـي طبقـوه  طنمن منهجهم فيه, بل جتاوز ذلك إىل التوسُّ
ِد األغـراِض يف املثـال الواحـد زاِع, وتعـدُّ وذلـك بتوسـيع : فيها, والسيام مواضِع اخلـالِف والنـِّ

ـِة باآليـة االستعان ابق والالحق, باستحضاِر ُمجلـٍة مـَن اآليـاِت أو األبيـاِت املحتفَّ ياق السَّ ِة بالسِّ
والبيِت موضِع التَّْمثيِل, والبحِث عن قرائَن حاليٍَّة ُتسِعُف يف االستدالِل عـىل األغـراِض, مـن 
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ء الكـالِم عـىل أحوال اُملتكلِّمني وأسباِب النُّزول ومناسبات األبيات وغريها, وذلـك باستقصـا
املثال البالغيِّ يف ُكتِب البالغة والنَّْقِد, وغريها من كتب التَّْفسري واألدب واللُّغة, من أجِل هذا 

ى البحث من األمثلِة ما كان الوقوُف عىل سياِقه الوارِد فيه ُممِْكنً  َقلَّ أن يعِرض لبيـٍت ال فا, توخَّ
 .ُيعَرُف قائله, أو ُرِوَي َفْرًدا ُمنبتا

ا من عىل ما حلَّله البالغيون من األمثلِة عىل منهج القرائن, بل حلََّل كثريً  البحُث  ومل يقتصـرِ 
ي إليـه,  , مـن غـري بيـاٍن لطريقـِة التَّهـدِّ األمثلة التـي اكتفـى البالغيـون بـذكر غرضـها البالغـيِّ

  .واالستدالِل عليه

عليها, ووقَعْت يف غـري ُكتـب واستدرك عليهم أمثلًة يف بعض األغراض التي قلَّْت أمثلتهم 
لقضـايا بالغيَّـٍة مل  ,وزاَد عليهم أمثلًة من فصيح الكالمِ  ;ا عىل أغراضها بالقرائنالبالغة موقوفً 

 ذلك ُكلَّه عىل مـنهج القـرائن لبيـان صـالحه يف ُكـلِّ موضـٍع  جلهدهم, ُحملًِّال تكميًال  ,ُيمثِّلوا هلا
 .ُأتيح فيه ما ُيعني عىل تطبيقهِ 

ُكلُّ فصٍل من فصول البابني بتمهيٍد, فيه بياٌن للغايِة التي يسعى إليها, وتنبيٌه عىل  وافُتتح
صطلحاٍت; وُجِعَلْت يف آخر ُكلِّ فصٍل خامتٌة ما ورد يف عنوانه من مُ  منهج تقسيمه, وتعريُف 

ُص نتائجه  .وُختَِم البحث بأبرز النتائج التي انتهى إليها, وأعقب ذلك الفهارس. ُتلخِّ
ف الدكتور أمحد نتُّوف الذي رعى وأخ ْكِر أعظِمه وأجزلِه إىل أستاذي اُملْرشِ ه بالشُّ ًريا أتوجَّ

ِل يوٍم عرْضُت فكرته عليه, فالقى يف نفسه ِرًىض, حتى كأهنَّ  ام كانا عىل هذا البحَث من أوَّ
سم أمامي ميعاِد, وبقي ُحيثُّني عىل إنجازه عىل أحسن وجٍه ممكٍن, وأهبى  صورة ُمستطاعة, وير

 يلقاخلطل ويُ  راح يدفعُ طريقه, وخيطُّ يل حدوده, ويدُفعني إىل مضايقه, وُيشري يل إىل آفاقه, ثم 
رب ُكلَّام عزَب, فاهللا يتوىلَّ عني  َة كلَّام فرتْت أو كاَدْت, ويستدعي الصَّ الِعثار, ويستنهض اهلمَّ

 .جزاءه, إنَّه أكرم مسؤول
ْكِر; ملا سيبذلونه من اجلُهد يف قراءته وإىل أعضاء جلنِة احلُْكِم عىل هذ ا البحث خالُص الشُّ

 .وتقويمه وإرشاد صاحبه بمالحظاٍت ترتقي به
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ايل الذي ما فتئ ينفحني بطارف علمه, ونفائس يتذتوالشكر ألسا  الدكتور حممد أمحد الدَّ
كتور عيل أبو والدوالدكتور حممد شفيق البيطار عىل ما بذل من ُنصٍح وتعليٍم وإرشاٍد, مكتبته, 

ُدهاعَ أياٍد ال أُ لِـام له عيلَّ من زيد   .دِّ
. ررها ما أشاءأخي الدكتور زكريا  قصاب الذي فتح يل مكتبته أختريَّ من دُ ر كْ ال أنسى ُش و

 ديق الدكتور خليل أيوب فقد جعَل مكتبات القاهرِة منِّي مدَّ اليد ومطمَح وأما األخ الصَّ 
َة إقامته فيها, إالَّ َأْبَرَد به نَ امنها كتابً النَّظر; ما احتْجُت  وي, وما وقَعْت عينه هناك عىل حْ , ُمدَّ

بعض ما عىل نفسه يف ى آثرين يرى أنَّ فيه فائدة لبحثي هذا إالَّ اقتنى يل منه ُنسخًة, حتَّ مؤلٍَّف 
 .وبتهمثُ  عظمَ اهللا فيه وأَ  تب, فباركَ ف عليه من نوادر الكُ قَ وَ 

خواين الذين أفْدُت منهم نصيحة, أو وقفوين عىل كتاٍب, أو والشكر لُكلِّ أساتذيت وإ
 ., فاهللا جيزي اجلميع عني خري اجلزاءسائلبعض امل ناقشةشاركوين الرأي وم

 {  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ëz ]٨٨: هود[ 
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 :متهيد
يسعى هذا الَفْصل إىل الكشف عن معنى مصطلح القرينة عند علامء العربيَّة, باستخراج 
تعريفاته املذكورة يف كتبهم ومناقشتها باالعتامد عىل األسس النَّظرية واإلجرائيَّة التي عّولوا 

إىل تعريٍف شامٍل جلوانب معناه, هيدي إىل عليها يف ُصنِْع تلك التَّْعريفات; وذلك لالنتهاء 
 .حقيقته عندهم

 يقتضيه احلال; إذ وقع خلط غري قليٍل يف فهم هذا ـامتناوُل ذلك بيشٍء من التَّْفصيِل لِ وسيُ 
املصطلح عند عدد من املُعارصين, فيكون هذا التَّْفصيُل أساًسا يبنى عليه تصحيُح فهِمه عند 

 .أولئك
اث وحياول تتبع استعامل  اربة يف الرتُّ هذا اُملصطلِح لفًظا ومفهوًما بالبحث عن جذوره الضَّ

ح به, لذا مل  ِل من رصَّ ُعمًقا وامتداًدا يف مجلة من ميادين املعرفة; ُبغية تأصيله والوقوِف عىل أوَّ
راسات الق ,ُيقتَرص عىل ُكتِب البالغِة العربيَّة اه إىل غريها من علوم العربيَّة والدِّ رآنية, ملا بل تعدَّ

 .فيها من كشٍف لبعض مواطن الغموض, ولعظيم ِصلة هذه العلوم بعلم البالغة
هذا املصطلح ممَّا علق به من اضطراب الفهم واالستعامِل عند  ومن غاية هذا الفصل حتريرُ 

دوا به إىل بوادَي  حيح, ورشَّ  بعض املعارصين, إذ خلطوا يف معناه, ومل يقفوا عىل مفهومه الصَّ
 .ال ُيرى فيها طريق هداية تَدى بمنارها, وَجمَْهلةٍ ال ُهي 
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ُل   اَملْبَحُث األوَّ
 ةِ نيتعريف القر

ت العربيَّة, وبعـِض ُكتـِب اللغـِة امذلك من ُمعج ايف اللغة ُمستقريً  ةِ نييعِرُض هذا املبحُث ملعنى القر
لِة بني املعنى اللغوّي واملعنى االصطالحيِّ  عند التَّْعريفاِت االصطالحيَّة  ثم يقُف . واألدِب; لبياِن الصِّ

 .يف َصْوغها اَوْفق الرتتيِب التارخييِّ لظهورها; ملناقشتِها وبياِن األُسس التي اعتُِمد عليه
 :املعنَى اللُّغويُّ 

أحـُدمها يـدلُّ عـىل : والراء والنون أصالن صـحيحان فاقال«): هـ٣٩٥ت (قال ابُن فارٍس 
ــِع يشٍء إىل يشٍء, واآلخــُر يشءٌ  ةٍ  َمجْ ــدَّ ــوٍة وِش ــُأ بُق ــدلُّ االســتعامالت  .)١(»ينَت ــُة للفــظ وت اللُّغويَّ

رها »القرينة«,  ومفردها »القرائنِ « ِل منهام» القرين«, ومذكَّ ا ترِجُع إىل األصِل األوَّ  :عىل أهنَّ
ــالقرائنُ  ــةٌ  :ف ــاٌل معروف ــةٌ  جب ــرائُن,. )٢(ُمقِرتن ــ وُدوٌر ق ــها بعًض ــت يســتقبُِل بعُض . )٣(اإذا كان

 .)٤(»َيْت بذلَك القرتاهنامِّ ُدوٌر كاَنْت لبني سعيد بن العاص متالصقٌة; ُس  :قرائنُ وال«
جـلِ  .)٥(نفُسه; لكوهنا ُمقرتنًة باجلسمِ : وقرينُة اإلنسانِ  وفـالٌن إذا  .)٦(امرأته; ملقارنته إياها: وقرينة الرَّ

ديدُة أطاَقها وغلب: قهرها, أي ه القرينـةُ جاذبتْ     :والقرينـةُ .)٧(ها, أو إذا ُضمَّ إليه أمٌر أطاَقهإذا ُقِرَنْت به الشَّ
                                                        

 .٥/٧٦لغة مقاييس ال  )١(
 ).ق ر ن(, وتاج العروس )ق ر ن(, ولسان العرب ٦/٢٢٤انظر املُْحَكم   )٢(
 ).ق ر ن(, وتاج العروس )ق ر ن(, ولسان العرب )ق ر ن(, وأساس البالغة )ق ر ن(, والصحاح ٩/٩١انظر هتذيب اللغة   )٣(
 .١/١٢األغاين   )٤(
, ومقــاييس اللغــة ٢/٧٥٠, وجممــل اللغــة )ق ر ن(حاح , والصــ٩/٩١, وهتــذيب اللغــة ٢/٧٩٤انظــر مجهــرة اللغــة   )٥(

ــجري )ق ر ن(, وأســاس البالغــة )ق ر ن(, ومفــردات ألفــاظ القــرآن ٦/٢٢٤, واملُْحَكــم ٥/٧٧ , وأمــايل ابــن الشَّ
 ).ق ر ن(, وتاج العروس )ق ر ن(, ولسان العرب ٢/٤٤٩

, ٦/٢٢٤, واملُْحَكـم ٥/٧٧ومقـاييس اللغـة , ٢/٧٥٠, وُجممل اللغة )ق ر ن(, والصحاح ٩/٩٣انظر هتذيب اللغة   )٦(
ري )ق ر ن(وأساس البالغة   ).ق ر ن(, تاج العروس )ق ر ن(, ولسان العرب ٢/٤٤٩, وأمايل ابن الشجَّ

, ولسـان ٦/٢٢٤, واملُْحَكم ٢٤, والصاحبي ٥/٧٧, ومقاييس اللغة ٢/٧٥٠, وجممل اللغة )ق ر ن(انظر الصحاح   )٧(
 ).ق ر ن( , وتاج العروس)ق ر ن(العرب 



١٤ 

 .)١(الناقُة ُتَشدُّ إىل ُأخرى
 .)٤(قرائن: , وإبٌل ُقرانى, أي)٣(البعري املقرون بآخر :والقرين. )٢(فالٍن إذا كاَن ال يفارُقه قرينُ وفالٌن 

يف معـاين  اأيًضـفمعنى ُمصاحبِة يشٍء ليشٍء ظاهٌر يف هذه االستعامالت ُكلِّها, ويظهـُر ذلـَك 
ة من هذا األصِل اللغويِّ  ه إليـه, وقـارَن : يِء وقرَنه إليـهـيَء بالشـفقَرَن الش: األفعال اُملشتقَّ شـدَّ

, واالقرتان كاالزدواِج يف كونِـه اجـتامَع شـيئِني أو أشـياء يف )٥(اقرتن به وصاحَبه: اليشُء اليشءَ 
 .)٦(معنًى من املعاين
 :»القرينة«اشتقاق لفظ 

ت (, وقــال املعــري )٧(»ُمقاِرنــٌة أو مقرونــةٌ : فاِعلــة أو مفعولــة, أي: لــٌة بمعنــىيفع«: ةُ القرينــ
ُجمالســه, : أي: فــالٌن جلــيُس فــالنٍ : , فيقــالاوفعيــل يكــون يف معنــى ُمفاِعــل كثــريً «): هـــ٤٤٩
ه, ثـم ُنِقَلـْت ملا ُيْقَرُن إىل يشٍء أو ُيقارُنـ; فهي ِصفٌة )٨(»مراقُبه: أي: ُمقارُنه, ورقيُبه: أي: وقرينُه

ُأحلَقِت اهلـاُء : فالقرينةُ «): هـ٤٢١ت (ُتْطَلُق عىل ما ُيْقَرُن; قال املرزوقي  إىل االسميَّة, فصاَرْت 
بيحةِ به ألنَّه ُجِعَل اسًام  وهم ُخيِرجون األسـامء إىل «: , وقال يف موضٍع آخر)٩(», فهو كالَبنِيَِّة والذَّ

فاِت كثريً  فاِت إىل باِب األسامء كثريً   ُخيِرجونامك... اباِب الصِّ  .)١٠(»االصِّ

                                                       
  ).ق ر ن(, وتاج العروس )ق ر ن(, ولسان العرب ٦/٢٢٣انظر املُْحَكم   )١(

, )ق ر ن(, ولسان العرب ٦/٢٢٣, واملُْحَكم )ق ر ن(, والصحاح ٩/٩٣, وهتذيب اللغة ٢/٧٩٤انظر مجهرة اللغة   )٢(
 ).ق ر ن(وتاج العروس 

 ).ق ر ن(عروس , وتاج ال)ق ر ن(, ولسان العرب ٦/٢٢٣انظر املُْحَكم   )٣(
 .٩/٩٤انظر هتذيب اللغة   )٤(
 ).ق ر ن(انظر لسان العرب   )٥(
 ).ق ر ن(انظر مفردات ألفاظ القرآن   )٦(
 .٥٨١, والتوقيف عىل ُمهامت التعاريف ٢٢٣, وانظر التعريفات ٦٧حاشية ُعليش عىل الرسالة البيانية   )٧(
 .١/٦الالمع العزيزي   )٨(
 .٢/٧٢٣رشح احلامسة للمرزوقي   )٩(
 .٦٣−٦٢, وانظر التنبيه عىل رشح ُمشكالت احلامسة ١/٢١رشح احلامسة للمرزوقي   )١٠(
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ْعر بمعنى » القرائن«وورَد لفظ   :)١(راينِّ اجلَْرميِّ ـ, كقول َقبِيصَة بِن النَّْص »قارنة«: أي» فاِعلة«يف الشِّ
ــــــرائَن َبْينَنــــــا ـــاِهُدوَن َبنُـــو َبــــْدرِ   َعِشــــــيََّة َقطَّْعنــــــا َق  بَأْســـيافِنا والشَّ

ـ)٢(»األرحاَم واألواَرص : ويعني بالقرائن« :فقال املرزوقيُّ يف تفسريها ـنَْتمريُّ ـ, وفسَّ َرها الشَّ
 .)٣(»وهو حبٌل ُيْقَرُن به بعرياِن صعبان: اِحلباُل, واحدُهتا قرينٌة, ومثُلها الَقَرنُ : القرائنُ «: بقوله

الِت هاهنا اليشَء ُيَشدُّ إىل غريه ويصاِحُبه, عىل نحو ما مىض من االسـتعام» القرينةُ «فليَسِت 
التي أوردهتا دواوين اللُّغِة, بل ما ُيَشدُّ بـه يشٌء إىل يشء, وهـو معنـى مل َيـِرْد يف املعجـامِت التـي 

ْمَلكاينِّ  ُوِقَف عليها, وندر أْن يقعَ  ): هــ٦٥١ت (يف ُكتِب البالغِة, ومن هذا النَّادِر قول ابن الزَّ
عامُة الثَّانيُة للَوْصلِ « ِط عاطٍف  القرائُن اُملؤِذنةُ : الدِّ ْبِط, ال بتوسُّ  .)٤(»بالرَّ

 :املعنى االصطالحي
ففـي علــم البـديع ُتطَلــُق القرينـة عــىل الفقـرة مــن : للقرينـة يف االصـطالح ُمجلــٌة مـن املعــاين

ْجعِ  ْجِع, وقد ُتْطَلُق عىل أخِري كلامِت السَّ وأمـا . )٦(روض الفقرُة األخـريةوالقرينة يف العَ . )٥(السَّ
 .يف هذا البحث فلمعناها االصطالحيِّ تفصيٌل ُيعَرض فيام سيأيت القرينُة املقصودةُ 

ـرة و ظهر بالبحث أنَّ التَّعريَف االصطالحيَّ للقرينة مل يظهر عىل نحو جـيلٍّ يف املراحـل اُملبكِّ
, عىل كثرِة ورودها يف تلك املؤلَّفات مفهومً  , إذ اوتطبيقً  اوُمصطلحً  اللتَّْأليف اللُّغويِّ والبالغيِّ

                                                       
 .٢/٨٢, والتربيزي ١/٢٤١, والشنتمري ١/٣٠٤, والفاريس ١/٦١٢للمرزوقي : له يف رشح احلامسة  )١(
 .٢/٦١٢رشح احلامسة للمرزوقي   )٢(
 .١/٢٤١رشح احلامسة للشنتمري   )٣(
 .٢٦٦الربهان الكاشف   )٤(
, وأرسار ٢٢٨رس الفصـاحة : , وانظـر اسـتعامهلا يف هـذين اإلطالقـني يف٢/١٣١٥انظر كّشاف اصطالحات الفنون والعلوم   )٥(

اف ١٠البالغة  اح ديوان املتنبي ٣/٤٠٥, والكشَّ , ١/٤٤, ورشح هنج البالغة ٢٤٠, وحترير التحبري ٣/٨٤, واملآخذ عىل ُرشَّ
, ٩٩, ٩٦, ١/٧١, والربهان يف علوم القرآن ٤١٩, والتبيان يف البيان ٥٤٨− ٥٤٧, واإليضاح ١١٨, ونرضة اإلغريض ١٢٨

ة   .١٩٨, والصنيع البديع ٢٥١− ٦/٢٥٠, وأنوار الربيع ٢٨١, ٢٨٠, ٢٧٩, ٤/٢٧٨وخزانة األدب البن َحجَّ
 .صطالح, ولـامَّ أِقْف عىل املراد من هذا اال)ق ر ن(, وتاج العروس ٥٨١انظر التوقيف عىل مهامت التعاريف   )٦(
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,  ُثـمَّ تتابَعـِت التَّْعريفـات بعـد مل  ُيوَقف عىل تعريٍف للقرينِة قبَل منتصف القرن الثَّامن اهلجريِّ
 .ذلك

لـْت عليهـا,  قًة يف املؤلَّفات التـي عوَّ وُبنَيْت تلك التَّْعريفات عىل ضوابط للقرينة ورَدْت مفرَّ
ض هلا قب  .ل ِذْكِر التَّْعريفاتوأكثرْت من االستدالِل هبا, فكان ال ُبدَّ من التَّعرُّ

 :ضوابُط تعريف القرينة
ض لالســتدالل بــالقرائن عبــاراٌت وإشــاراٌت, ُتشــبه أن تكــوَن  فــات التــي تتعــرَّ يــرُد يف املؤلَّ

قًة يف أثنائها, ال يكـاد خيلـو منهـا واحـدٌ  فـات ضوابَط ملفهوِم القرينة, وتقُع مفرَّ . مـن  تلـك املؤلَّ
بب يف إمه م رأوا يف هـذه ولعلَّ ذكرها كاَن السَّ ض لتعريف القرينة يف كثٍري منها, فكـأهنَّ اِل التَّعرُّ

ا ُمشتِملٌة عىل ما ُيؤديه, وزائدٌة علي وابط ما ُيغني عن التَّْعريف; ألهنَّ ه يف الوضوح يف بعض الضَّ
وسيعِرُض هلا . ام إذا ورَدْت عِقيَب األمثلة, فيكون ذلك أكشَف عن املراِد منهاسيَّ املواضع, وال

 .ُيعتَمُد عليه يف مناقشِة التَّْعريفات البحث هاهنا ُجمتمعًة لتكوَن أساًس ا
 :)١(غُري وضعيَّة: داللة القرينة عقليَّةٌ : أّوًال 

اكيُّ يف تعريف الَوْضِع;  اويظهر هذا الضابُط واضحً  كَّ عـن تعيـني  الوضـع عبـارةٌ «: قال السَّ
نَْته بإزاِء ما أرْدَته بقرينـة, حرتاٌز عن املجاز; إذ عيَّ ا) بنفِسها: (وقويل. بإزاء معنًى بنفِسها اللَّفظة

ى وضعً   .)٢(»افإنَّ ذلَك التَّعيني ال ُيسمَّ
بـات  ـه يضـمُّ املركَّ اكيِّ أن الَوْضَع مقصوٌر عىل املفـردات, واحلـقُّ أنَّ كَّ وُيفَهم من تعريف السَّ

ْعداأيًض  ات ملعانيهـا بحسـب الشـخِص, وحتقيُق ذلَك أنَّ الواضع كـام وضـع املفـرد«: ; قال السَّ

                                                       
 .٨٥, وحاشية اإلنبايب عىل الرسالة البيانية ١/٢٨٥, واألطول ١/٧٤انظر الطراز   )١(
رر البهية ٢/٦٧٨, وحتقيق الفوائد الغياثية ٣٨٨, ٣٤٩, وانظر املطول ٤٦٧مفتاح العلوم   )٢(  .١٥٤, وعقد الدُّ
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بات ملعانيها الرتكيبيَّة بحسب النوع قرائن للداللـة عـىل مـا , فُيحتاج إىل ال)١(»كذلك وضع املركَّ
باتس, ليس بوضعيٍّ   .واء كان يف املفردات أم يف املركَّ

 ت(كقـول ابـن جنـي : وُيَفهم هذا األمـُر مـن عبـاراٍت كثـريٍة تـِرُد يف مطـاوي كـالم العلـامء
 الكـاَن ُمصـيبً  ا, ولو جالَسهام مجيعً )احلَسَن أو ابَن ِسريين جالِسِ : (فمن ذلك قوهلم«): هـ٣٩٢
يئني أصِل وضـِعهاإنام هي يف ) أو(, وإن كانت اُمطيعً  وإنَّام جاز ذلَك يف هذا املوضع . ألحِد الشَّ

ت من جهِة املعنى إىل )أو(ال ليشء رجَع إىل نفس   .)٢(»)أو(, بل لقرينٍة انضمَّ
فأنَت يف هذا النَّْحِو مـن الكـالم إنَّـام تعـِرف أن اُملـتكلِّم مل «): هـ ٤٧١ت (قول عبد القاهر و

ؤال, أو بفحوى صبدليل احلاِل, أو إف ُيِرْد ما االسم موضوٌع له يف أصل اللُّغة, اِح املقال بعد السُّ
 .)٣(»الكالم وما يتلوه من أوصاف

ازيِّ  اِت, بـللمقاربة فقط من غـري بيـاِن النَّْفـي واإلث عٌ موضو) كاد(«): هـ٦٠٦ت(وقوِل الرَّ
ـه هـل حصـَل ذلـك  ]١٥: طه[ W   Vz  } : فقوله ا أنَّ معناه َقُرَب األمُر فيه من اإلخفاِء, وأمَّ

Z     Y  X  ]  } : اإلخفاُء أو ما حصَل, فذلَك غري ُمستفاٍد من اللَّفظ بل من قرينـِة قولـه

  \z ]٤(»يليُق باإلخفاء ال باإلظهار ; فإنَّ ذلك إنَّام]١٥: طه(. 
يضِّ  الستمرار مضموِن أخبارها يف املايض  موضوعةٌ وأخواُهتا, ) ما زاَل («): هـ٦٨٨ت (وقوِل الرَّ

ا يصـلُح للتَّْفسـري شـيئان فصـاعًد «: , وقولِـه)٥(»إالَّ أن متنَع قرينةٌ  م ممـَّ ـه إذا تقـدَّ ـاواعلـم أنَّ ُر هـو ـ, فاملفسِّ
                                                       

, ١/٢٥رشح الريض عىل الكافية : مذكوٌر يف, وتفصيل هذه القضية وبسط اخلالف فيها وترجيح ما ُنِقَل ٣٨٠املطّول   )١(
−٤٤٤, والرسـالة البيانيـة ١٧٩٨−٢/١٧٩٥, ١/٦٩٢, وكشاف اصطالحات الفنون والعلوم ٤١−١/٤٠واملُزهر 
وضـوابط التقـديم وحفـظ املراتـب  ٩٦−٩١, ونظرية اللغة يف النقد العريب ٤٤٥−٤٤٤, وحاشية اإلنبايب عليها ٤٤٥

 .٣١−٢٣يف النحو العريب 
 .٣٤٩−١/٣٤٨خلصاص ا  )٢(
 .٣٢٠أرسار البالغة   )٣(
 .٨/٢١تفسري الرازي   )٤(
 .٢/١٤٤رشح الريض عىل الكافية   )٥(
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وجيـوز مـع القرينـة أن يكـون , )ارضْبُت بكـرً : (, أي)جاءين زيٌد وبكٌر فرضْبتُهُ : (نحو األقرُب ال غُري,
 ., فالقرينة هنا دلَّْت عىل ما هو بخالِف هذا القانون)١( »)جاءين عاملٌ وجاهٌل فأكرْمتُه: (نحو لألبعد,

جلاميسِّ   .)٢(»ونصٌّ بالقرينة بالوضع,نصٌّ : النَّصُّ رضبان«): هـ٧٠٤ت بعد (وقول السِّ
, )٣(»وتنفي غريه بالقرينة دالٌَّة عىل نفي احلال,كلمة ): ليس(«): هـ٧٦١ت( وقوِل ابن هشامٍ 

ٌة مـع عـدم القرينـة,فإذا ادُّعَي أنَّ «: وقولِه ـا إن ُوِجـَدْت قرينـٌة  القاعدَة فيهنَّ إنَّام هي ُمستمرَّ فأمَّ
 .)٤(»َسُهَل األمرُ = فالتَّْعويل عليها 

ْعِد  َعـْل هاهنـا «): هــ٧٩٢ت (وقوِل السَّ للتَّْبعـيض; ألنَّ االبتـداء والتَّبيـني ) ِمـنْ (وإنَّـام مل َجيْ
 .)٥(»َأْصٌل ال ُيْعَدُل عنه إالَّ بقرينة

 .)٦(»إذ ال ُيْعَهُد أن ُيطَْلق عىل ما ُوِضَع بإزاء يشٍء أنَّه قرينٌة عليه«): هـ٨٩٨ت (وقوِل اجلامي 
ا د«): هـ١١١٠ت (املغريبِّ  وقولِ  فهـي عـىل َأْصـِل وضـع اللُة االسِم عىل ُمطلـق الثُّبـوت أمَّ
وام  ...االسم ا داللُته عىل الدَّ ياِق, ال يف َأْصِل الَوْضعِ وأمَّ  .)٧(»فبالقرينِة والسِّ

ســوقي  ــام هـــو ) مــا(العمـــوُم يف «): هـــ١٢٣٠ت(وقــوِل الدُّ  بحســب َأْصــِل الَوْضـــِع,إنَّ
الئل ما يشَمُل القرائَن ونحوها, ولـيس املراُد بالدَّ « :, وقولِه)٨(»بواسطِة القرينةِ ... واختصاُصه

ا  األدلَّة االصطالحيَّة,املراُد هبا خصوص   .)٩(»ئنختتصُّ بغِري القرافإهنَّ

                                                       
 .٢/٤٠٤رشح الرَّيض عىل الكافية   )١(
 .٤٣٠املنزع البديع   )٢(
 .٣/٥٥٣مغني اللبيب   )٣(
 .٦/٥٦٨مغني اللبيب   )٤(
خمش» مل جيعل«: ب, والضمري يف –أ / ٥٨حوايش الكشاف اللوح   )٥( , ٢٦٠−١/٢٥٩انظـر الكشـاف . ريـعائد عىل الزَّ

 .١/٢٦٠وحاشية الرشيف اجلرجاين عليه 
 .٨٥, وانظر حاشية اإلنبايب عىل الرسالة البيانية ٥٩الفوائد الضيائية   )٦(
 .٣٠−٢/٢٩مواهب الفتَّاح   )٧(
سوقي عىل املخترص   )٨(  .١/٣٢٢حاشية الدُّ
سوقي عىل املخترص   )٩(  .١/٢١٥حاشية الدُّ
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باعتبـار : أي) عـىل الَوْضـعِ  مبنـيٌّ : (قولـه«: يف رشح عبارةٍ ) ـه١٢٣٧ت بعد (وقوِل الَبنَّاينِّ 
: قوُلـه«: يف املوضـع نفِسـه) هــ١٣٠٦ت (, وقال اإلنبايبُّ )١(»الَوْضِع, وَقْطِع النََّظِر عن القـرائن

 .)٢(»عىل عدم القرائن: أي) مبنيٌّ عىل الَوْضعِ (
د ما مض , وإنَّام )٣(ى وتقطُع بهـوسيأيت يف الباب الثَّاين من هذا البحث نصوٌص غري قليلٍة تؤكِّ

ابِط من ضوابِط تعريف القرينةِ  ُ مـن أنَّ َمـُأطيَل االستشهاُد عىل هذا الضَّ ِن اضـطرَب ; ملا سُيبنيَّ
 .يف فهم القرينة من اُملعاِرصين كان أكثر مأتاه من هذا اجلانب

 :آخُر خارٌج عّام ُيستدلُّ عليه القرينُة يشءٌ : اثانيً 
ــابُط يف نصــوصٍ  مــاينِّ  فمــن ذلــك قــوُل : كثــريٍة للعلــامء ويظهــُر هــذا الضَّ ): هـــ٣٨٦ت(الرُّ

ابـن  وقـوُل , )٤(»بداللة غريها من احلاِل أو فحوى الكـالمِء عنها احلذُف إسقاط كلمة لالجتزا«
م قد َيصُلون إىل إبانة «: عن العرب) هـ٣٩٢ت(جني  غراضهم بـام أومل يعبؤوا بااللتباس; ألهنَّ

ر, وبام تدلُّ عليه احلـال; فـإنَّ هلـا يف إفـادِة املعنـى تـأثريً  ُيصحبونه الكالمَ  م قبَله أو يتأخَّ  اممَّا يتقدَّ
ت (عبـد القـاهر  , وقريـٌب منـه قـوُل )٥(», وأكثر ما يعتمدون يف تعريف ما يريدون عليهـاابريً ك

َيْفِصُل لك أحَد الَغَرضني من اآلخر شاهُد احلاِل, وما يتَِّصـُل بـه مـن الكـالم وإنامَّ «): هـ ٤٧١
ـمُ , وكال)٦(»من قبُل وبعدُ  حا فيه بلفِظ القرينة, دالٌّ عىل أهنَّ ا اُملـرادُة فـيام َذَكـراه, هام, وإن مل ُيرصِّ

والقرينـة «): هــ١١٨١ت (هام, كقول اُمللَّويِّ مويقطُع بذلَك ترصيح من بعدمها هبا يف مثل كال
ر واحلــال م ومــا تــأخَّ للقرينــة بــذكر  اويشــبُه مثــل هــذه العبــارات أن يكــون تعريًفــ. )٧(»مــا تقــدَّ

                                                       
 .٢/٢٦٠جتريد الَبنَّاين   )١(
 .٢/٢٦٠تقرير اإلنبايب   )٢(
 ., وغريها٢٣١, ٢٢٧, ٢١٩, ٢٠٨, ٢٠٢, ١٧٩, ١٥٩, ١٥٨, ١٥٧ انظر ما سيأيت  )٣(
 .٧٠النكت يف إعجاز القرآن   )٤(
 .١/٢٥٥املُنِصف   )٥(
 .٢٤١أرسار البالغة   )٦(
رر البهية   )٧(  .١٥٠عقد الدُّ



٢٠ 

قيِّد ذلك ا عباراٌت غري مانعٍة, إذ مل تُ أقسامها, وإن مل يكن أصحاُهبا قد قصدوا إىل ذلك, غري أهنَّ 
, لئال يدخَل يف القرينة ما ليس منها  .بأنَّه غري وضعيٍّ

ازيِّ  ابط بألفاٍظ أكشَف مما مىض قوُل الـرَّ الة عىل هذا الضَّ ): هــ٦٠٦ت(ومن النُّصوص الدَّ
بُب اُملنفِصُل وذلك «  .)١(»م بياُنهأو مقاليٌَّة وهي ما تقدَّ ... حاليَّةٌ  ينةٌ قرإما : السَّ

ُة رصاحًة عىل أنَّ القرينَة أمٌر خارٌج عن املوضِع اُملستَدلِّ  الَّ ثم تواَلْت بعد ذلك النُّصوص الدَّ
وسـبُب ذلـَك أنَّ الفهـَم يكـاُد يأبـاه, وال يقبُلـه إال «): هــ٦٣٧ت (كقـوِل ابـن األثـري : عليه هبا

ال يف تعيـني أحـد «): هـ٦٤٦ت(احلاِجب  , وقوِل ابن)٢(»عن داللِة لفظه ومعناه بقرينٍة خارجةٍ 
 بالقرينـةبـل ال يـدلُّ عليـه إالَّ «): هــ٧٤٥ت(, وقـوِل اخلَلخـايلِّ )٣(»بقرينٍة مـن خـارٍج مدلوَلْيه 

ألنَّ التَّْعـريَض حصـل معقولـه «): هــ٧٤٩ت(وقوِل العلـويِّ , )٤(»اخلارجِة عنه, وهي ما بعده
ــوازموإ«: وقولِــه, )٥(»بالقرينــة دون داللــة اللفــظ ــٍة ُمنفصــلةٍ   نــامَّ ُتعــَرف هــذه اللَّ مــن وراء  بأدلَّ

يغة ْعد , )٦(»الصِّ ـا نقـول) كفـورٌ : (ال يقال«): هـ٧٩٢ت (وقوِل السَّ هـو : دليـٌل عـىل ذلـك; ألنَّ
, وقـوِل )٧(», لـُيخصَّ احلُْكـم بـام تـدلُّ عليـه القرينـةآخـرَ  اوالقرينـُة جيـب أْن تكـوَن شـيئً ُحْكٌم, 

سـوقي )٨(»بقرينـٍة خارجـةٍ يدلُّ عـىل ذلـَك «): هـ١٠٣٧ت ( املرشديِّ  الُعمريِّ  ت (, وقـول الدُّ
ت (, وقـوِل اإلنبـايب )٩(»خـارٍج, وهـو قرينـُة اَملـْدِح  مـنوعلْمنـا أنَّ ذلـَك غرُضـه «): هـ١٢٣٠
 .)١٠(»القرائن اخلارجيَّةوالَقْصُد إىل الَفْرِد إنَّام ُيْفَهُم من «): هـ١٣٠٦

                                                       
 .١/٥٥١تفسري الرازي   )١(
ائر ا  )٢(  .٢/٢٠٣ملثل السَّ
 .٢/١٠اإليضاح يف رشح املفصل   )٣(
 .٣٨٦مفتاح تلخيص املفتاح   )٤(
 .٣٩٧, ١/٣٨٤, وانظره ١/٣٨٣الطِّراز   )٥(
 .٣/٢٨٤الطِّراز   )٦(
اف اللوح   )٧(  .أ/٣٠٩حوايش الكشَّ
 .١/١٢١رشح عقود اجلامن للعمري   )٨(
سوقي عىل املخترص   )٩(  .٢/٢٠٠حاشية الدُّ
 .والكالم يف داللة الم التَّْعريف. ٢/٤٠اإلنبايب تقرير   )١٠(



٢١ 

ة اختصاصـه » القرينة«فون لفظ حتَّى إنَّ بعض العلامء حيذ ـابِط, لِشـدَّ يف بعض مواضِع ذكر هذا الضَّ
ْعد ـه مـدلوُل اللَّفـظ, بـل بحسـب «: به, وداللته عليه, كقول السَّ , وقـوِل )١(»أمـٍر خـارٍج ال من حيـُث إنَّ

يوطيِّ   .)٢(»من خارٍج وإنَّام استُفيَد تأبيُد النَّْفي يف هاتني اآليتني ونحومها «, )هـ٩١١ت (السُّ
 :, وقد تكون غري كالمٍ االقرينُة قد تكون كالمً  :اثالثً 

ة, وهو أمٌر ال إشـكاَل  وهذا ظاهٌر من تقسيمهم القرائَن إىل لفظيٍَّة وحاليَّة, أو لفظيٍَّة ومعنويَّ
ُل الكالُم عليه يف أنواِع القرائنِ   .)٣(فيه; فال حيتاُج إىل نصوٍص لالستدالِل عليه, وُسيفصَّ

 :نة تدلُّ عىل اُملرادالقري: ارابعً 
عـن األَْصـِل يف  لغياب ما يدلُّ عليـه يف أصـل الوضـِع, أو عـدوًال  التبًِس وهذا املراُد قد يكوُن معنًى مُ 

بالغيـا  اُيراُد تعيينُه, أو غرًض  اُيَدلُّ عليه, أو حمذوفً  اى ُيطَلُب ترجيُحه عىل غريه, أو جمازً الرتكيب, أو معنً 
ياُق واملقا ل يف الكالم عىل عمل القرائنِ يقتضيه السِّ  .)٤(ُم, أو غري ذلك مما سيُفصَّ

 :القرينة تقرتُن بام تدلُّ عليه: اخاِمًس 
ماينُّ بأن يكون الكالُم اُملستدَ  ُة عـىل املـراد منـه واملراُد هاهنا االقرتان الزَّ الَّ لُّ عليه والقرينُة الدَّ

ُر أحُدمها عن اآل  .خرواقَعني يف زماٍن واحٍد, ال يتأخَّ
ط موضع خالٍف بني البالغيني واألصوليني, وذلك ما نقله اإلنبايبُّ يف قوله مل يشرتط «: وهذا الرشَّ

 .)٥(»األصوليون مقارنَة القرينِة; جلواز تأخري البياِن لوقت احلاجِة, ورآها البيانيون ُمقارنًة كاسمها

                                                       
ل   )١(  .١٠٣املطوَّ
يوطي   )٢(  .٣٧رشح عقود اجلامن للسُّ
 .١٣٥−١٠٣, ٨٠−٦٩ انظر ما سيأيت  )٣(
 .١٦٤−١٣٩ انظر ما سيأيت  )٤(
وتـأخري البيـان ال  .١٧٧−١٧٢, وانظـر العالقـات والقـرائن يف التعبـري البيـاين ٧٤حاشية اإلنبايب عىل الرسالة البيانية   )٥(

ــد األشــاعرة ــة وجيــوُز عن ــد املعتزل ــر الفصــول يف األصــول . يصــحُّ عن ــد  ٢/٤٥انظ , ٣٤٣−٣٤٢, ١/٣٣٩واملُعتم
 .,١/٣٣٩والكشاف 



٢٢ 

أن صـنعوا تعريفاهتـا أرادوا هلـا  وهلذا لن ُيرى له أثٌر يف أكثر تعريفات القرينِة, فكـأنَّ الـذين
سـيَّام أن الضـوابط األربعـة األُوىل موضـُع اتفـاٍق ملفهوم القرينِة عنـد اجلميـع, والشاملًة تكوَن 

بيــنهم, عــىل اخــتالِف العلــوم التــي عّولــوا فيهــا عــىل االســتدالل بــالقرائن, ويظهــُر ذلــك مــن 
 .للغة والبالغِة والتَّْفسريالنُّصوص التي اسُتشِهد هبا, إذ ُوِقَف عليها يف ُكتب ا

 :تعريفات القرينة عند البالغيني
ـْعد  – ١ ُل تعريٍف للقرينة ُوِقَف عليه عند البالغيـني قـول السَّ وال نعنـي « ):هــ٧٩٢ت (أوَّ

ِصلة ال وظاهٌر أنَّ هذا التعريف غري مانٍع; إذ يدُخل فيه ما  ,)١(»بالقرينة سوى ما يدلُّ عىل اُملراد
ألنَّه مل ُيقيَّد بام يدلُّ داللًة غري وضعيٍَّة, فهو يشري إىل واحٍد من ضوابط القرينة التـي له بالقرينة; 

 .)٢(مىض ذكُرها قبل إيراد التعريفات, ويف هذا إخالٌل بأحد رشوط التعريف
ْعد مـذهبً  يف القرينـة خيـالُِف مجهـور العلـامء, بآيـة ورود  اوال يؤخذ من هذا التَّْعريف أنَّ للسَّ

ىل أنَّ القرينَة تعمُّ ُكلَّ ما يـدلُّ ع, وإنَّام أراد به التَّنْبيه )٣(لضوابِط يف مواضَع أخرى من ُكتبهتلك ا
ـه األصـل يف التعويـل عليهـا; قـال  عىل املراِد; ألنَّه حملُّ النِّزاع يف املوضع الذي أورَده فيـه, وألنَّ

, )٤(»راد, هـذا هـو التحقيـق املشـهوروالقرينة إنَّام احتيج إليها ملعرفة امل«): هـ٩٤٥ت (العصام 
امع هبا, لورودها يف مواضـع أخـرى مـن كتبـه  وأمهَل الضوابط األخرى تعويًال  عىل معرفة السَّ

 .يف هذا املوضع امانعً  اجامعً  اوكتب غريه من العلامء, فكأنَّه مل يقصد إىل تعريف القرينة تعريفً 
كـان ينظـُر إىل هـذا التَّْعريـف حـَني ) هــ٨١٦ت ( اينَّ جـاجلُر ريَف ـويغلُب عىل الظَّنِّ أنَّ الشَّ 

ا ف القرينَة يف االصطالح بأهنَّ ألنَّ ُمؤدَّى التعريَفني واحٌد, وما  ;)٥(»أمٌر ُيشري إىل املطلوب«: عرَّ
                                                       

ل   )١(  .٦٩املطوَّ
 .٦٧انظر تقنيات التعريف يف املعاجم العربية املعارصة   )٢(
ل   )٣(  .أ/٢٥٦أ, /٥٧, وحوايش الكشاف اللوح ٣٨٨, ٣٤٩انظر املطوَّ
 .٢/٢٢٨األطول   )٤(
ـْعد يف مواضـع كثـرية مـن كتابـه هـذا٢٢٣التَّعريفات   )٥( انظـر . , والذي محَل عىل هذا الظَّنِّ أنَّ اجلرجاين اسـتفاد مـن السَّ

ل ٢٠٧, ٦٧, ٤٣التعريفات   .١٨, ٢٥, ٤٣, وقارن باملطوَّ



٢٣ 

َض لنقِده كثٌري من الدارسني ِل ُيقال فيه, وهلذا تعرَّ ْعد بعُض الُعـذر )١(قيل يف األوَّ , فإن كاَن للسَّ
ــذِ  ىـملــا مضــ ــه أورَده يف كتــاٍب خــاصٍّ ال ُيعــذر فيــه, وال ريف اجلُرجــاينَّ ـْكــُره, فــإنَّ الشَّ ســيَّام أنَّ

ف, ويعضـُد هـذا أنَّ مـا  ا عىل حقيقة اُملعرَّ بالتعريفات, فكان حريا به أن خيتار له أحسنَها, وأدهلَّ
أن يكون  ما ذكَره , ويشبهُ )٢(يفرجاء بعده من كتب االصطالحات أعرَضْت عن ِذْكِر هذا التَّعْ 

ليل ال للقرينة اتعريفً   .)٣(للدَّ
ـبكي  – ٢ ف البهـاُء السُّ واملـراُد بالقرينــة مـا يمتنـُع معــه «: القرينـَة بقولـه) هـــ٧٧٣ت (وعـرَّ

ُف الكالم إىل حقيقتهِ  ـه خيـتصُّ  ,)٤(»َرصْ وهذا التَّعْريف غـُري جـامٍع لُكـلِّ مـا تؤديـه القرينـة; ألنَّ
والفرُق بني املانعـِة واُملعيِّنـة « ,رادة احلقيقة دون القرينة اُملعيِّنِة للمعنى اُملرادبالقرينة املانعة من إ

ـا ُتْفِصـُح  , بخالف الثانية; فإهنَّ أنَّ األُوىل ال ُتْفِصُح عن اُملراد, وإنَّام متنُع من إرادِة املعنى األصيلِّ
ا متنُع من إرادة املعنى األص , فُكلُّ ُمعيِّنـٍة مانعـٌة وال عكـسعن اُملراد, ويلزُم من ذلك أهنَّ  ,)٥(»يلِّ

وهـذا التضـييق . ثم إنَّ هذا التَّْعريَف حيرص القرينة يف دائرة املجاز, واألمُر فيها أوسُع من ذلك
 .)٦(عدوٌل عن أحد رشوط التَّْعريف
ل عىل هذا التَّْعريف لفظً  , حتى , عىل ما فيه مما مىض ِذْكُره)٧(بعُض املعارصين اومفهومً  اوعوَّ

ينبغـي هنـا التأكيـُد أنَّ البالغيـني العـرَب اسـتعملوا مصـطلَحي «: محل بعضـهم عـىل أن يقـوَل 

                                                       
, والقـرائن وأثرهـا يف فهـم اخلطـاب ١٠٨−١/١٠٧, والقضاء بالقرائن املعارصة ١/٤٠انظر القرائن عن األصوليني   )١(

 .٢٤الرشعي 
 .٢/١٣١٥, وكشاف اصطالحات الفنون والعلوم ٧٣٤انظر الكليات   )٢(
 ., وهو أحد تعريفاته»املُرشد إىل املطلوب: الدليل«: , وفيه٤٣٩انظر الُكلِّيات   )٣(
ـبكي غـري هـذا التعر. ٤/٧٢عروس األفراح   )٤( يـف, مـع إحالتـه عـىل املوضـع نفِسـه مـن ونسَب باحٌث معـاٌرص إىل السُّ

انظـر . , ثم ظهر أنَّ ما نسَبه إليـه تعريـٌف للـدكتور بـدوي طبانـة١/٤٤انظر القرائن عند األصوليني . عروس األفراح
 .٥٤٧معجم البالغة العربية 

 .٣٢حاشية البيجوري عىل الرسالة السمرقندية   )٥(
 .٦٧عارصة انظر تقنيات التعريف يف املعاجم العربية امل  )٦(
 .٥٤٧, ومعجم البالغة العربية ٣٠٢انظر جواهر البالغة   )٧(



٢٤ 

ة ألجِل َحْصـ ـِة ال غـريـالقرينة اللفظيَّة واملعنويَّ , وهـذا إرساٌع إىل ُحكـٍم )١(»ِر العبـارات املجازيَّ
ةٍ   .قاطٍع عىل رساٍب ُيلَمُح, واطمئناٌن قويٌّ إىل أرٍض َمزلَّ

ْمُس الكرماينُّ وعرَّ  – ٣ ـا) هــ٧٨٦ت (فها الشَّ مـا تـدلُّ عـىل املـراِد وعـىل امتنـاِع إرادِة «: بأهنَّ
, ويقـال يف )٢(»معناها احلقيقيّ  ـبكيِّ ـْعد والسُّ , وظاهٌر أنَّ هذا التَّْعريـف جيمـُع بـني تعريَفـي السَّ

ْطَر عىل ما ف ْعد, ُثمَّ إنَّ هذا الشَّ ل ما قيل يف تعريف السَّ ُمْغٍن عن ِذْكِر ما بعَده; ألنَّ  هيشطره األوَّ
اللة عىل املراِد, فصار ذكره حشوً   .يف التَّْعريف اامتناَع إرادِة املعنى احلقيقّي داخٌل حتَت الدِّ

 :تعريفني) هـ٩٤٥ت (وأورد هلا الِعصام  – ٤
ل  ااألوَّ اللة عىل قصِده«: أهنَّ ُم للدِّ أنَّ  :منهـا: مـن املآخـذِ , وتـِرُد عليـه ُمجلـٌة )٣(»ما نصَبه اُملَتكلِّ

تعريفه للقرينِة بذلك يقتيض اشرتاط مالحظتها; ألنَّ النَّْصَب فِْعٌل اختياريٌّ مسـبوٌق بالَقْصـِد «
): هـ١٢٣٧ت بعد (وهلذا قال البنَّاينُّ . )٥(أحٌد من البالغيني,  وهذا أمٌر مل يشرتْطه )٤(»واإلرادة

َر األمُر عىل وجودها; فلذا يعترب تارًة بنصب القرينة, وتارًة خفيا ُأدي اولـامَّ كانِت املالحظُة أمرً «
ـه قـال يف موضـٍع آخـر شـارًح )٦(»بوجودها كـالم  ا, بل إنَّ العصاَم نفَسه ال يشـرتطه, وذلـك أنَّ
ليخـرَج مـا قاَمـْت قرينـٌة عـىل عـدِم ) إن ُأقيَمـْت قرينـةٌ : (ومل يقل... إن قامت قرينةٌ «: القزويني

, فهـذا دالٌّ عـىل أنَّ العصـاَم )٧(»ِد اُملتكلِّم; ألنَّ َقْصَد اُملتكلِّم ممَّا ال يطَّلُع عليهإرادتِه من غري َقْص 
. َمْن وضَعه وقصَد إليه, بدليل أنَّه أورَد غريه كام سـيأيتهو نقَل هذا التعريف عن غريه, وليَس 

                                                       
ياق  )١(  .٦٣) بحٌث يف جملة اإلحياء(إشكالية قديمة يف أضواء جديدة : السِّ
 .٦٨١−٢/٦٨٠حتقيق الفوائد الغياثية   )٢(
 .١٦٣, وانظر عقد الدرر البهية ٥٦رشح الرسالة السمرقندية   )٣(
 .٣٠رشح الرسالة السمرقندية حاشية الصبَّان عىل   )٤(
, وحاشـية الصـبَّان عـىل رشح ١٦٤, وعقد الّدرر البهيَّـة ٣٣انظر حاشية حفيد العصام عىل رشح الرسالة السمرقندية   )٥(

 .٣٠الرسالة السمرقندية 
 .١/٤٨٦جتريد البنَّاين   )٦(
 .٢/١٢٢األطول   )٧(



٢٥ 

ـه يكـاُد  :ومنهـا. ِل الَوْضـعِ أنَّه تعريٌف غُري مانٍع; إذ يدخُل فيه ما دلَّ عىل الَقْصِد بأصـ :ومنها أنَّ
ا ما يعوُد  ايكوُن مقصورً  عىل القرائن املقاليَّة; فال يدخُل فيه من احلاليَّة إالَّ ما نصبه اُملتكلِّم, وأمَّ

فـال = إىل املخاَطـب, أو إىل مـا حيتـفُّ بـالكالم ِمـَن اُملالبِسـات  اإليه مما مل ينصـْبه, أو كـان عائـدً 
 .يدخُل فيه

ومـا  .)١(عَد هذا لـذهاِب باحـٍث معـاٍرص إىل أنَّ هـذا التَّْعريـَف أقـرُب التعريفـاتفال وجَه ب
ـه مل يقـْف إالَّ عـىل  احتجَّ به لرتجيحه أكثُره داخٌل يف املآخذ عليه; ولعلَّ ذلك إنَّام عـرَض لـه ألنَّ

 .)٢(الوجِه األخري من عيوِب هذا التَّْعريف
غـُري دقيـٍق;  = )٣(يف جيعُل القرينَة مقصورًة عىل املقاليَّـةوما ذهَب إليه آخُر من أنَّ هذا التَّْعر

 ., مع رصِف النََّظر عن اشرتاط ذلكممن القرائن احلاليَّة عائٌد إىل ما ينصبه اُملتكلِّ  األنَّ جزءً 
ا :والثاين ُل تعريـٍف ُوِقـَف عليـه يف ُكتـب )٤(»ما ُيْفِصُح عن اُملـراِد ال بالَوْضـعِ «: أهنَّ , وهـو أوَّ

ــنِّ أنَّ العصــاَم أخــذ هــذا البال غيــني ُيشــري إىل أنَّ داللــة القرينــِة غــري وضــعيٍَّة, ويغلــب عــىل الظَّ
ف يف لفظِه; وذلَك أنَّ اجلاميَّ ذكـَر أنَّ اإلعـراَب يـدلُّ ) هـ٨٩٨ت (التَّْعريف مَن اجلامي  وترصَّ

ـــة املفعـــول بالَوْضـــِع, وأنَّ القرينـــةَ  ـــِة الفاعـــِل ومفعوليَّ الُّ علـــيهام ال األ«: عـــىل فاعليَّ مـــُر الـــدَّ
, فصارْت هذه العبارة بمنِْزلة التَّْعريف للقرينِة, غري أنَّ لفَظه جيعُله خاصا بموضعه )٥(»بالوضع

ف, وهذا ما فعَله التهـانويُّ الذي ورَد فيه; فاحتاَج إىل رضٍب من التَّ   اأيًضـ) هــ١١٥٨ت ( رصُّ
الُّ عـىل يشٍء ال بالوضـع«: حني نقل هذه العبـارة, فقـال يف تعريـف القرينـة كـذا يف . األمـُر الـدَّ

                                                       
 .١٧٠انظر العالقات والقرائن يف التعبري البياين   )١(
 .١٧١−١٧٠انظر العالقات والقرائن يف التعبري البياين   )٢(
 .١/٤٥انظر القرائن عند األصوليني   )٣(
رر البهيَّة ٥٧رشح الرسالة السمرقندية   )٤( , واملجاز يف اللغة والقرآن الكـريم ٨٥, والرسالة البيانية ١٦٤, وانظر ِعقد الدُّ

 .١٩, والقرائن وأثرها يف فهم اخلطاب الرشعي ١٦٨, والعالقات والقرائن يف التعبري البياين ٢/٧٧٧
 .٥٩الفوائد الضيائية   )٥(



٢٦ 

ة يف ُكلِّ موضـٍع تُ )١(»يف بحث الفاعل الفوائد الضيائيَّة سـتعَمُل فيـه , فغريَّ العبارة بام جيعُلها عامَّ
 .القرينة, وأشاَر إىل موضع وروِدها يف األصل

ياٍن بعَد إهبـاٍم, وظهـوٍر بعـد يدلُّ عىل ب» ُيْفِصُح «ولعلَّ عبارَة الِعصام أدقُّ وأوجُز; ألنَّ لفظ 
ـاد واحلـاء «): هـ٣٩٥ت (خفاٍء; ألنَّ مداَر الفصاحِة عىل اخللوِص, قال ابن فارٍس  الفاء والصَّ

وْ  آخـر  اففيه إيامٌء إىل أنَّ القرينَة تكون شيئً  ,)٢(»ِب أصٌل يدلُّ عىل خلوٍص يف يشء ونقاٍء من الشَّ
ٌز,  ذا اللفظ اكتنَفه إمجاٌل أو إهبـاٌم أو َلـْبٌس أو خفـاءٌ غري اللفظ اُملستَدلَّ عليه هبا; فكأنَّ ه أو جتـوُّ

 .فجاءِت القرينُة ُمفصحًة عن اُملراِد به, وهذا شأهنا يف حقيقة األمِر, فهي نقاٌء بعَد خفاءٍ 
ل عىل هذا التَّْعريف بعُض َمْن جاء بعده, كالُعمري اُملرشدّي  , )٣( )هـ١٠٣٧ت (وعوَّ

ُح عن املراِد ال بالوضِع, ُتؤخذ من : القرينةُ «: وعبارُته, )هـ١٠٩٤ت (والكفوي  هي ما ُيوضِّ
الِّ عىل خصوِص املقصود أو سابقه , فزاَد عىل التَّْعريف ما كان يغني عنه )٤(»الحق الكالِم الدَّ

يادة ُمفسدٌة للتَّْعري)٥(عىل نحو ما مىض بياُنه» ُيْفِصُح « ظلف ا جعلته ف;, ثم إنَّ هذه الزِّ  ألهنَّ
 .صيص دون غريهخْ عىل القرائن املقاليَّة دون احلاليَّة, وحَرصْت عمَلها يف التَّ  امقصورً 

ال «: سيَّام شطِره الثاينه الِعصام مل خيُل من نقٍد, والعىل أنَّ هذا التَّْعريف الذي أوردَ 
ُل من انتقَده الِعصاُم »بالوضع ال بالوضع : (دَ إن أرا«: نفُسه, إذ نقَل عنه التهانويُّ قوَله, وأوَّ

                                                       
اف اصطالحات الفنون والعلوم   )١( وأخذ باحٌث معاٌرص عبارة التهانوي يف تعريـف القرينـة, ونسـبها إىل . ٢/١٣١٥كشَّ

 .١/٤٠انظر القرائن عند األصوليني . اجلامي, وأحال عىل الفوائد الضيائية, وهو سهوٌ 
 ).ف ص ح(, وتاج العروس ١/١٨٤, واملزهر ٧٢, واإليضاح ٦٣٧, وانظر مفردات ألفاظ القرآن ٤/٥٠٦مقاييس اللغة   )٢(
 .١/٤٥, والقرائن عند األصوليني ٢/٤٠انظر رشح عقود اجلامن  للعمري   )٣(
, والقـرائن ٢٠لرشعي , والقرائن وأثرها يف فهم اخلطاب ا٤٢−١/٤١, وانظر القرائن عند األصوليني ٧٣٤الُكلِّيات   )٤(

مـا تـدلُّ : نـةالقري«: وأورد الكفويُّ يف موضع آخر ما ُيشبه أن يكون تعريفًا آخر للقرينـة, فقـال. ٣٢وأثرها يف التفسري 
, وهـذا الكـالم بيـان لـبعض ١٠٥٨الُكلِّيـات . »عىل تعيني املراد باللفظ أو عىل تعيني املحذوف, ال ما يدلُّ عـىل املعنـى

; ألنَّـه ُيـدِخُل يف مـانعٍ  غـري; ألنَّ عمل القرينـة أوسـُع ممـا َذكـَر, وجامع غريفإن أراد منه التعريف فهو وظائف القرينة, 
 .القرينة ما ليس منها

ُح «وأخشى أن يكون لفظ   )٥( فًا عن  الُكلِّياتيف مطبوع » ُيوضِّ سم كام هو ظاهرٌ »ُيْفِصُح «ُحمرَّ  ., لُقرب الرَّ



٢٧ 

املجازي قرينًة عىل املعنى اُملراد, ومل ُيعَهد إطالُق  يلزُم أن يكوَن اللفُظ اُملستعمُل يف املعنى) له
َلِزَم أن ال تكوَن القرينة دالًة عىل اليشء ) ال بالوضع له أو ملا يلزمه هو: (وإن أراد. القرينِة عليه

ن وااللتزاِم أصًال  الُّ عىل اليشء : فالصواب أن يقال. طالن, وهو ظاهُر البُ بالتضمُّ هي األمُر الدَّ
 .)١(»من غري االستعامل فيه

بَّاُن  وتكلََّف  : أي) ال بالوضـع: (وقولـه«: دفـع هـذا االعـرتاِض, فقـال) هــ١٢٠٦ت (الصَّ
: يف قولنـا) يرمـي(من غري أن ُيوَضع هذا اُملفِصُح لذلك اُملراد من اللفظ اآلخر, كـ: للُمراد, أي

جاع, من غري أن يوَضـع ) يرمي اُت أسدً رأيْ ( جُل الشُّ ٌة عىل أنَّ املراَد من األسِد الرَّ فإنَّه قرينٌة دالَّ
جاع; وهبـذا البيـاِن انـدفَع االعـرتاُض بصـدِق التَّْعريـِف عـىل املجـاز, ووجـُه  جِل الشُّ يرمي للرَّ

 .)٢(»اندفاِعه أنَّه ُيفِصُح عِن اُملراِد منه نفِسه ال املراِد من غريه
ويكفي يف عيِب هذا التَّْعريف أنَّه حيتاج إىل ِمْثـل هـذا التأويـل لِيـدفَع عنـه أن يـدخَل فيـه مـا 
بَّاَن نفَسه قد أحسَّ هبذا التكلُّف, وبـأنَّ اإلشـكاَل بـاٍق يف لفـظ التَّْعريـف;  ليس منه, ولعلَّ الصَّ

م عليه تعريفنييدلُّ عىل ذلك أنَّه انتقَده يف موضٍع  ْطر الـذي أدَّى إىل  ُأصلَح  آخَر, وقدَّ فيهام الشَّ
ـابق, وذلـك قولـه : دخول لفظ املجاز فيه, أحُدمها التَّعريـف الـذي ذكـَره الِعصـاُم يف نقـده السَّ

ما ُيْفِصُح عن اُملـراِد مـن غـِري أن : وإن شْئَت ُقْلَت ما ُيْفِصُح عن اُملراِد من لفٍظ آخَر, : والقرينة«
اعرتاَض  باملجاِز; بخالف تعريف الِعصام هلا يف موضٍع بـام ُيْفِصـُح  وعىل ُكلٍّ فال. ُيستعَمل فيه

 .)٣(»من لفٍظ آخرما ُيْفِصُح عن اُملراد : ال بالَوْضِع, وإن ُأجيَب عنه بأنَّ اُملرادَ عن اُملراد 
                                                       

, والقرائن ٨٥, وحاشية اإلنبايب عليها ٨٥, وانظر الرسالة البيانية ٢/١٣١٥لوم كشاف اصطالحات الفنون والع  )١(
, ولعل العصام ذكر هذا االعرتاض عىل كالم اجلامي يف حاشيته عىل ٢٣−٢٢وأثرها يف فهم اخلطاب الرشعي 

 .١/٤١, والقرائن عند األصوليني ٢/١٣٧٢انظر كشف الظنون . الفوائد الضيائية
بَّ   )٢( , وادَّعـى باحـٌث ٨٥, وانظـر حاشـية اإلنبـايب عـىل الرسـالة البيانيـة ٣١ان عىل رشح الرسالة السـمرقندية حاشية الصَّ

, ولعلَّه مل يِقف عىل كالم ١٧٠−١٦٩انظر العالقات والقرائن يف التعبري البياين . معاٌرص رأيًا له يف كالٍم قريب من هذا
بَّان  .الصَّ

ــة   )٣( ســالة البياني ــايب عليهــا , وانظــر حا٨٥الرِّ , والعالقــات ٢/٧٧٧, واملجــاز يف اللغــة والقــرآن الكــريم ٨٥شــية اإلنب
 .٢٠, والقرائن وأثرها يف فهم اخلطاب الرشعي ١٦٨والقرائن يف التعبري البياين 



٢٨ 

 وظاهٌر أنَّ التَّْعريفني األوَلني مبنيَّان عىل هذا التَّْعريف األخري الذي مىض الكالم عليه, غـريَ 
 :أنَّ ما ُأْصِلَح فيهام جلب إليهام ُمشكالٍت جديدًة, فلم َيسلام من النَّْقدِ 

ُل  ـه جيعـُل »ما ُيْفِصـُح عـن اُملـراِد مـن لفـٍظ آخـرَ «: وهو قوُله :أما األوَّ , فهـو غـري جـامٍع; ألنَّ
لقرائِن حروَف وغُري مانٍع; ألنَّه ُيدِخُل يف ا ;القرينة مقصورًة عىل اللفظ, فتخرُج القرائن احلاليَّة

, والقرائن داللتها غري وضعيَّة )٢(يف لفظ غريها , وهي موضوعٌة لِتدلَّ عىل معنًى ثابٍت )١(املعاين
 .كام مىض

ا الثاين ; اري جامٍع أيًضـغ, فهو »ما ُيْفِصُح عن اُملراِد من غري أن ُيستعَمل فيه«: وهو قوله :وأمَّ
 .)٣(ألنَّه يقرص القرينة عىل املقاليَّة وحَدها

يخ طـاهر اجلزائـريُّ  – ٥ فها الشَّ ـا) هــ١٣٣٨ت (وعرَّ مـا اقـرتَن بـالكالم; ليـدلَّ عـىل «: بأهنَّ
عىل ضوابط للقرينة مل يـذكرها  شتمًال , وقد حاوَل صاحُبه أن يكوَن تعريفه مُ )٤(»القصد واملرام

غـَري مـا ُيسـتدلُّ عليـه, آخَر  الِّ عليه, وكوِن القرينِة شيئً غريه رصاحًة, كاالقرتاِن بالكالم اُملستدَ 
غري أنَّه أمهل أهمَّ ضابٍط يف القرينة, وهو أنَّ داللتهـا غـري وضـعيٍَّة, فصـار التعريـُف عامـا غـري 

ـلٌّ . مانعٍ  ف القرينـة بلفـٍظ مشـتقٍّ منهـا, وذلـك ُخمِ ف اليشَء بنفسه; بأن عـرَّ ويؤخذ عليه أنَّه عرَّ
 .)٥(برشوط التَّْعريَف 

ُم دليًال «): هـ١٣٥١ت (وي وهي عند أمحد احلمال – ٦ عىل أنَّه أراَد  األمُر الذي جيعُله اُملتكلِّ
, ولعلَّ هذا التَّْعريف من أحسِن ما مىض من التَّْعريفات وأقلِّها )٦(»باللَّفِظ غَري ما ُوِضَع له

                                                       
 .٢/٧٧٧انظر املجاز يف اللغة والقرآن الكريم   )١(
رر البهيَّـة ١٢, والفوائـد الضـيائية ٣٤٩, واملطـّول ٢/٥٣, والطِّراز ١/٣٦انظر رشح الريض عىل الكافية   )٢( , وِعقـد الـدُّ

١٥٤. 
 .٢٣انظر القرائن وأثرها يف فهم اخلطاب الرشعي   )٣(
 .٨٥حديقة األذهان يف حقيقة البيان   )٤(
 .٦٧انظر تقنيات التعريف يف املعاجم العربية املعارصة   )٥(
 .٣/٩٤عن املنهاج الواضح  , ونقله١/٤٦, وانظر القرائن عند األصوليني ١٠٢زهر الربيع   )٦(



٢٩ 

اجلامي والعصام من احتامل دخول لفظ املجاز فيه,  ي; إذ جتاوز بلفظه ما َوَقع يف تعريفَ اعيوبً 
وال ُيؤخذ عليه إالَّ أنَّه يقتيض اشرتاط َنْصِب القرينة, وقد مىض أنَّ البالغيني ال يشرتطون 

 .ذلك
لـو مـن مآخـَذ, حتـى خيتعريفات البالغيـني للقرينـة ال ما ُوِقَف عليه من وهبذا يتبنيَّ أنَّ ُكلَّ 

 .)١(اممكنً من ذلك ال يكاد يكون  ائً يبر اذهب بعُض الباحثني إىل أنَّ تعريفها تعريفً 
ما يدلُّ عىل اُملراِد يف غريه : البحث يف أن يكوَن تعريُف القرينةهذا واجتهد صاحُب  – ٧

فهذا التَّْعريف يشتِمُل عىل ضوابط القرينة التي اتَّفق عليها العلامء, ممَّا مىض  .داللًة غَري وضعيَّةٍ 
 .امانعً  اجامعً  االكالم عليه, وعسى أن يكون تعريفً 

   

                                                       
 .٢٤−٢٣, والقرائن وأثرها يف فهم اخلطاب الرشعي ٧٧٨−٢/٧٧٧انظر املجاز يف اللغة والقرآن الكريم   )١(



٣٠ 

 ُث الثَّايناَملْبَح 
 ةنيمراحل ظهور مصطلح القر

فه علامء العربيَّة  أنَّ مفهوَم القرائِن مل يِغب عـن أذهـاِن علامئنـا  والتَّْفسرييالحُظ الناظُر فيام ألَّ
ي  باملصطلح بدأ حيرـْص التَّ لوم, غَري أنَّ يف أيِّ َعْرصٍ من عصور التَّْأليف يف هذه الع عند ابِن ِجنـِّ

ٍة عليه, ثم بدأ يتغازرُ , وكان ق)هـ٣٩٢ت ( فاِت إىل أْن  بل ذلك ُيعربَّ عنه بألفاٍظ دالَّ يف هذه املؤلَّ
 :وعىل هذا يمكُن أن ُجيعَل ظهوُره يف ثالث مراحَل . اظاهرً  اَكُثر وشاع شيوعً 

 :مرحلُة االقتصاِر عىل الكناية عنه بألفاٍظ دالٍَّة عليه – ١
عىل واحـٍد مـن  قبلهف تهي بابن جنِّي, إذ مل ُيوقَ وتن) هـ١٨٠ت (وهذه املرحلُة تبدأ بسيبويه 

ح بلفـِظ هـذا املصـطلِح يف هـذه املرحلـِة, وإنَّـام كـان التَّْفسـريو ةعلامء العربيَّ  عنـه  ونعـربِّ وا يُ رصَّ
ويمكـن أن ُجتعـَل هـذه األلفـاظ يف . ى يف تعريفـهـبُجملٍة من األلفاظ, ُيراُد هبا معناه الذي مض

 :ثالثة أنواعٍ 
 :ٌظ ُيكنَّى هبا عن قرائن األقوال واألحوالألفا –أ 

اء )١(, واستعمله سيبويه»الدليل«وأشهر هذه األلفاظ لفظ  ُد )٢()هــ٢٠٧ت (, والفرَّ , واُملـربِّ
ـ)٤()هــ٣١٠ت (, والطَّـربي )٣()هـ٢٨٥ت ( جَّ , والقـايض اجلُرجـاين )٥()هــ٣١١ت (ُج ا, والزَّ
 ., وغريهم)٦()هـ٣٩٢ت (

                                                       
 .٥٦٠, ٣/١٨٤انظر الكتاب   )١(
 .١/١٤انظر معاين القرآن للفراء   )٢(
 .١/٧٩٢, والكامل ٢٦٤, ٣/١١٢انظر املقتضب   )٣(
 .١/٢٨٧انظر تفسري الطربي   )٤(
اج   )٥( جَّ  .٣٠٣, ٢٧٧, ١٨٤, ١٧٧, ١٢٣, ١٢٠, ٢/١١١, ٣٨٦, ١/١٠٠انظر معاين القرآن وإعرابه للزَّ
 .٨٠انظر الوساطة   )٦(



٣١ 

; ألنَّ مـا اولكنَّه ُحـِذَف اسـتِخفافً « :يف معنى القرينة املقاليَّة قوُل سيبويهومن أمثلِة استعاملِه 
إالَّ ومعهـا دليـٌل مـن «: ُد عـن القرينـة احلاليَّـة يف قولِـه, وكنَّى به اُملربِّ )١(»أبَقوا دليٌل عىل ما ألَقوا

 .)٢(»ُمشاهدةٍ 
) هــ٥٠٥ت ( عنـه الغـزايلُّ إذ يشـمُلها وغَريهـا, وهـذا مـا عـربَّ  ;والدليل أوسُع مـن القرينـةِ 

 .)٣(»آخر أقوى منه ا, وقد يكون ظاهرً اوقد يكوُن ذلك الدليُل قرينًة, وقد يكوُن قياًس «: بقوله
هو الـذي يلـزُم مـن الِعْلـم : ويف االصطالح. هو اُملرشُد, وما به اإلرشادُ : يف اللغة«فالدليُل 

ا عقليَّة غـري وضـعيٍَّة,  , وهذا يعمُّ القرينَة, غريَ )٤(»به الِعْلُم بيشٍء آخر ا ختتصُّ من الدليل بأهنَّ أهنَّ
ا يشء آخر خارٌج عامَّ ُيستَدلُّ عليه  .)٥(وأهنَّ

اللة«ومن هذه األلفاِظ لفظ  دُ  ,»الدِّ ت ( , وأبو عـيلٍّ الفـاريسُّ )٧(, والطَّربيُّ )٦(واستعمله اُملربِّ
 ., وغريهم)٨()هـ٣٧٧

, )٩(»ويف الكالِم داللٌة عىل حذفه«: ملقاليَِّة قوُل الفاريسِّ ومن أمثلة استعامله يف معنى القرينة ا
د عن القرينة احلاليَّـة بقولـه داللـُة احلـال عـىل ذلـك مل جيـِز اإلضـامُر; ألنَّ ولـوال «: وعربَّ به اُملربِّ

 .)١٠(»الفعَل إنَّام ُيضَمر إذا دلَّ عليه دالٌّ 

                                                       
 .٣/٥٦٠الكتاب   )١(
 .٣/٢٦٤املُقتَضب   )٢(
 .٣/٨٩املستصفى   )٣(
توقيـف عـىل ُمهـامت انظـر ال. , وذكر الكفـويُّ أنَّ هـذا التعريـف هـو املشـهور, ولـه تعريفـات أخـرى١٤٠التعريفات   )٤(

 .١/٧٩٦, وكشاف اصطالحات الفنون والعلوم ٤٤٠, والُكلِّيات ٣٤٠التعاريف 
 .٢١−١٦ انظر ما مىض  )٥(
 .٣/٢٢٨انظر املقتضب   )٦(
 .٣٥١, ٢٥٢, ٢٣٤, ١/١٢١انظر تفسري الطربي   )٧(
 .٤٤٢, ٢/٣٤٦, ١/٤٣انظر كتاب الشعر   )٨(
 .٢/٣٤٦كتاب الشعر   )٩(
 .٣/٢٢٨املقتضب   )١٠(



٣٢ 

اللــة يشــتِمُل عــىل معنــى القرينــة; ــا ولفــُظ الدِّ ــا غــُري  ألهنَّ الالت, ويميُِّزهــا أهنَّ إحــدى الــدِّ
ال. )١(وضعيَّة ُل . يء آخـرـكوُن اليشء بحيث يلزم مـن العلـِم بـه العلـُم بشـ«: ة هيلوالدِّ واألوَّ

الُّ والثَّاين املدلول  .)٢(»الدَّ
الُّ  اللةُ  :فالدَّ د عن القرينِة, بُصحبِة ذْكرِ )٣(ما حصَلْت منه الدِّ داللة احلاِل,  , وهلذا كنَّى به اُملربِّ

 .فيام مىض من كالِمه, فيمكن أن ُيَعدَّ كنايًة ثالثًة عن قرائن األقواِل واألحوال
 :ألفاٌظ ُيكنَّى هبا عن قرائن األقوالِ  –ب 

ابقة ُل ما : عىل املوضع اُملستدلِّ عليه ويدلُّ بعُض هذه األلفاظ عىل القرائن املقاليَّة السَّ وأوَّ
لكثرهتا يف كالمهم, ... وإنَّام حذفوا الفعل يف هذه األشياء«: سيبويهُوِقَف عليه من ذلك قوُل 

ْكرِ واستغناًء بام َيَرْوَن من احلال,  ملِا كان قبل وُتِرَك ِذْكُر الِفعل «: ه, وقولُ )٤(»وبام جرى من الذِّ
عىل ما  وكان فيام مىض دليٌل «: بقوله) هـ٢١٥ت (وعربَّ عنها األخفش . )٥(»ذلك من الكالم

 .)٦(»ِمرُأض
اء ُله عىل آخرهِمُع توإنَّام حيُسن اإلضامُر يف الكالم الذي َجي «: ويف كالِم الفرَّ . )٧(»ويدلُّ أوَّ

د بقوله بام يدلُّ عليه من  اوال جيوُز احلذف حتى يكوَن املحذوف معلومً «: وكنَّى عنها اُملربِّ
م خربٍ   .)٨(»أو مشاهدة حالٍ  متقدِّ

                                                       
 .١٩−١٦ انظر ما مىض  )١(
ل   )٢( اف اصطالحات الفنـون والعلـوم ٤٣٩, والُكلِّيات ٧, والفوائد الضيائية ١٣٩, وانظر التعريفات ٣٠١املطوَّ , وكشَّ

١/٧٨٧. 
 .٤٣٩انظر الُكلِّيات   )٣(
ْعر ١/٢٧٥الكتاب   )٤(   .٥٢٦, ٤٤٥, ٤٣٤, ٢/٣٨١, وانظر كتاب الشِّ

 .٢/٣٤٩رآن وإعرابه للزجاج , وانظر معاين الق١/٢٨١الكتاب   )٥(
 .٢/٥٠٤معاين القرآن لألخفش   )٦(
 .١/١٣معاين القرآن للفراء   )٧(
ْعر ٢/٨١املقتضب   )٨(  .٢/٥٢٩, ٢٧٦, ١/٢١٩, وانظر كتاب الشِّ



٣٣ 

عون يف االستدالل  بام سبَق يف مواضَع قليلة, فيجري يف كالمهم ما ُيشبُه أن يكون وقد يتوسَّ
د استدالًال  ياق, كقول اُملربِّ , )١(»بام جرى من املخاطبِة واُملفاخرةفاستغنى عن ِذْكِر ذلك «: بالسِّ

جاِج   .)٢(»ضِمرأُ ما يدلُّ عىل ما  ألنَّه جرى يف القصيدةِ ... واستغنى عن ذكر ذلَك « :وقوِل الزَّ
: باملوضِع املُستَدلِّ عليه  كالِمهم ألفاٌظ ُيكنُّون هبا عن القرائن املقاليَّة الالحقةوجتري يف

اء د)٣(»ألنَّه قد أدى عِن املعنى باجلوابفاكتفى «: وذلك كقول الفرَّ وقد أباَن ما «: , وقوِل اُملربِّ
ًة عىل مثل«: »أو«يف معنى ) هـ٣١٠ت (,  وقوِل الطَّربيِّ )٤(»يف بيته الثَّاينُقْلنا  ما تدلُّ  قد تأيت دالَّ

ا  عليه الواو إما بسابٍق  ): هـ٣٧٠ت (, يف كالم اآلمديِّ )٥(»بام يأيت بعدهامن الكالم قبَلها, وإمَّ
ألنَّ معناه «: , ويف موضٍع آخر)٦( »...قوُله بعد هذا) ِقْف : (والدليُل عىل أنَّه أراد أن يقول«

 .)٧(»باألبياِت التي بعَدهيتَِّضُح 
ُ سابقً و ون عن القرائن املقاليَّة بألفاٍظ ال ُتعنيِّ , وإنَّام تشري إليهام عىل اوال الحقً  اقد ُيعربِّ

اء: , ُثمَّ قد ُيعَرف بالنََّظر يف كالمهم أيَّ الرضبني يريدونالعموم لداللة «: فمن ذلك قول الفرَّ
: ها يف قوِل القايض اجلرجاينوجاَءْت هذه العبارة مع زيادِة بياٍن عن معنا. )٨(»بعِضه عىل بعضٍ 

موه أو تأخروا عنه بأبياٍت مل أبعد أن « فأوضَح أنَّ  ,)٩(»ُيْسَتَدلَّ ببعض الكالِم عىل بعضفإن تقدَّ
 .هبا داللُة ما سبَق الكالم أو ما تاله بعِض الكالم عىل بعِض إنام ُيرادُ داللَة 

                                                       
 .٢/٨٧٧الكامل   )١(
اج   )٢( جَّ  .٢/٣٥٠معاين القرآن وإعرابه للزَّ
 .١/٤٠معاين القرآن للفراء   )٣(
 .٢/٨٧٨الكامل   )٤(
 .١/٢٣٩تفسري الطَّربي   )٥(
 .١/٤٥٧املوازنة   )٦(
 .١/٤٦٧املوازنة   )٧(
 .١/١٥معاين القرآن للفراء   )٨(
 .٤١٨الوساطة   )٩(



٣٤ 

, فجعَل ُمجلَة )١(»كالم يدلُّ عليهالألنَّ ... وحذَف «): هـ٢٧٦ت (ومن ذلك قوُل ابِن قتيبة 
ًة, ومل يُ  د.  موضعهنيِّ بالكالم قرينًة دالَّ ألنَّ يف ... والعرُب حتِذُف مثَل هذا«: ومنه قوُل اُملربِّ

ومثُل هاتني العبارتني ممَّا . , فذكر أنَّ الدليَل من الكالِم, ومل ُيِرشْ إىل موقِعه)٢(»الكالِم دليًال 
 .يكثر يف كالمهم

من  نعىل ما بطَ ... ما ظهَر من قوِل القائل أغنَْت داللةُ «: ا يِقلُّ عندهم قوُل الطَّربيِّ وممَّ 
ت (, فقيَّد الكالَم بالظاهر, ووقع مثُل هذا يف كالٍم للخطايبِّ )٣(»ُمراِده الذي هو حمذوٌف 

 .)٤(»عليه ظاهر الكالمِ يدلُّ  افإنَّ فيه حمذوفً «: , وذلك قوُله)هـ٣٨٨
ونوقد حيُ  : الكالم الذي ُيستدلُّ بسابقه أو الحقه يف بعض املواضِع, وذلك كقول اآلمدي دُّ

ار وغَري ُجمتاٍز, احتاج إىل  افمن زعم أنَّ البحرتيَّ هبذا القوِل كان قاصدً « دليٍل من لفِظ للدَّ
 . عىل البيت الذي أراد االستدالل عىل معنًى وقع فيه ا, فجعل ذلك مقصورً )٥(»البيت يدلُّ عليه

حون بالقصِد إىل العموِم يف هذه األلفاظ, من نحو قول اآلمديِّ  وقليًال  واحلذُف «: ما يرصِّ
 . )٦(»ُمجلُة الكالملَعمري كثٌري يف كالِم العرِب, إذا كان املحذوُف ممَّا تدلُّ عليه 

رة يف هذه املرحلِة لفُظ  ماين , كقول »الفحوى«ومن األلفاِظ التي ظهرْت متأخِّ ت (الرُّ
 )٧(»أو فحوى الكالمإسقاُط كلمٍة لالجتزاء عنها بداللة غريها من احلال : احلذُف «): ـه٣٨٥

 .,)٨(»وفحوى اخلطاِب فاستدلَّ بشاهد احلال, «: القايض اجلرجاينوقول 

                                                       
 .٢٠٣تأويل ُمشكل القرآن   )١(
 .٢/٨٧٦الكامل   )٢(
 .١/١٢١تفسري الطَّربي   )٣(
 .٤٦بيان إعجاز القرآن   )٤(
 .١/٤٣٧املوازنة   )٥(
 .١/١٩٠املوازنة   )٦(
 .٧٠كت يف إعجاز القرآن النُّ   )٧(
 .٤١٨الوساطة   )٨(



٣٥ 

سوقي  ): هـ١٢٣٠ت (وقد بنيَّ متأخرو البالغيني أنَّ هذا اللَّفَظ يراد به القرينة املقاليَّة, فقاَل الدُّ
وا معناه وارتباَطه بالقرينة, فقال املغريبُّ )١(»القرينة املقاليَّة: املراُد به المفحوى الك« ت (, وفرسَّ

يْت فحوى; ألنَّ الفحوى يف األصل«): هـ١١١٠ ة, : وإنَّام ُسمِّ ما ُيفهم من الكالم عىل وجه القوَّ
سوقي, و)٢(»ةمن القرينة اللفظيَّة فهٌم من بعض أجزاء الكالم عىل وجه القوَّ  والذي ُيفهم : قال الدُّ

يت«  القاموس,ه,  كام يف معناه ومذهبُ : القرينُة املقاليَّة فحوى; ألنَّ فحوى الكالم يف األصل وإنَّام ُسمِّ
 .)٣(»معنى لفٍظ ُذكَِر مع اللفظ املجازي يمنُع من إرادةِ املوضوِع له: والقرينة املقاليَّة

سوقي أوىل مما ذهَب إ ; )٤(ليه املغريبُّ وأقرب إىل معنى الفحوى يف اللُّغةولعلَّ ما ذكَره الدُّ
ة يف كث : األحوال, ثم إنَّ معنى الفحوى من ريٍ ألنَّ ما ُيفَهم من القرينة ال يكوُن عىل وجِه القوَّ

ة يف غالِب األمِر; )٥(»ما ظهَر للفهم من مطاوي الكالم« , ومثُل هذا الَفْهِم ال يقع عىل وجِه القوَّ
مُت من : أي... عرْفُت ذلَك يف فحوى كالمه«): هـ٥٣٨ت (خمرشي وهلذا قال الزَّ  فيام تنسَّ

ِة يف الظُّهور)٦(»ُمراده بام تكلَّم به  ., فهذا دالٌّ عىل أنَّه ليس عىل سبيل الَقْطِع يف الفهم والُقوَّ
ياق«ومن الكنايات القليلة لفظ  علامء  يف هذه املرحلِة من, إذ مل ُيوَقف عىل َمْن استعمله »السِّ

ل منهام َفْضُل عناية به ومزيُد ِذْكر له, ومل )٨(, واآلمدي)٧(الطَّربيِّ  غريُ العربية والتَّْفسري  , ولألوَّ
ياق وطريقة داللته. ُيوَقف عىل َمْن اعتنى به مثَله يف هذه املرحلة  .)٩(وسيأيت بيان معنى السِّ

                                                       
سوقي عىل املخترص   )١(  .٣/٢٩٨حاشية الدُّ
 .٣/٢٩٨مواهب الفتَّاح   )٢(
سوقي عىل املخترص   )٣(  ).ف ح و(, وانظر القاموس املحيط ٣/٢٩٨حاشية الدُّ
سوقي ما ُيعَرتض عليه  )٤(  .٨٠−٧٠انظر ما سيأيت . وإن كان يف كالم الدُّ
 .٤/٤٨٠لغة مقاييس ال  )٥(
 ).ف ح و(أساس البالغة   )٦(
, ٢٣٢٦, ٢٠٩٦, ١٨٦٦, ٣/١٨٣٥, ١٦٣٥, ١١١١, ٩٧٢, ٨٩٣, ٢/٨٥٢, ٨١٩, ١/٦٦٨انظر تفسري الطربي   )٧(

 ., وغريها٣٢٥٩, ٣٢٥١, ٢٩٠٠, ٢٨٠٢, ٢٧٨٠, ٢٦٣٤, ٤/٢٥٦٧
 .٢٣٩, ١/١٥٣املوازنة   )٨(
 .٩٧−٨١ انظر ما سيأيت  )٩(



٣٦ 

 :ألفاٌظ ُيكنَّى هبا عن قرائن األحوال − جـ 
وترَك ِذْكَر الِفعل ملا يرى من «: يف كالِم سيبويِه, كقوله , إذ وقعحلالا من ذلك لفظ

كام هو احلال, , فاستعمَل لفظ )٢(»احلالِ استغناًء لِـام فيه من ) ُأباِيُعك(فتدُع «: , وقولِه)١(»احلال
يها قرينةً   .ظاهٌر, من غري أن يسمِّ

ح بلفظ احلاِل, بل يكتفي بِذْكِر الفِ  : ْعل الذي هنَض قرينًة عىل اُملراد, كقولِهوربَّام مل ُيرصِّ
ُب أو َيْشتُِم أو يَ  رجًال  رأيتوذلك أنَّك « أن تلفَظ له  فاكتفْيَت بام هو فيه من عملِهقتُل, َيْرضِ

من يف واحٍد  ا, فُمشاهدة اُملتكلِِّم املخاطَب آخذً )٣(»َأوِقْع عمَلك بزيدٍ : , أيازيدً : بعمِله, فقلت
ح به ابن احلاجب  هذه األعامِل قرينةٌ  ت (حاليٌَّة ُتغني عن التَّْرصيح بلفِظ الِفْعل, وذلك ما رصَّ

ألنَّ َأْخَذه قرينٌة حاليٌَّة ُتْشِعُر بمقصوِده يف «: يف تعليقه عىل كالٍم قريٍب من هذا بقوله) هـ٦٤٦
 .)٤(»َقْصِد الِفعل

هً  رأيَت رجًال إذا «: اكتفى فيها باإلشارِة إىل الِفعل قوُلهومن املواضِع التي  ِوْجهَة  امتوجِّ
, قاِصدً  , فقْلَت  ااحلاجِّ َة وربِّ الكعبة: يف هيئة احلاجِّ أنَّه ُيريُد مكَة, كأنَّك  َزكِنَْت حيث . مكَّ

َة واهللا: ُقْلَت  فهذا من الباِب «: عىل هذا الكالم بقوله) هـ٣٦٨ت(ايف ريعلََّق السِّ و, )٥(»ُيريُد مكَّ
فبنيَّ أنَّ سيبويِه أراد لفظ , )٦(»حلاٍل حارضٍة وِداللٍة بيِّنةفيه وإضامُره الذي جيوُز إظهاُر الفعِل 

ومل يريدا هبذا الكالِم إالَّ القرينة احلاليَّة, بدليل قوِل ابن  .وإن مل يذكره يف هذا املوضع احلاِل,
 .)٧(»َعِلْمَت بالقرائن): َزِكنَْت (ومعنى «: احلاجب

                                                       
 .٣٤٥, ٣٤٣, ٣٤٠, ٢٨٠, ١/٢٧٥, وانظره ١/٢٧٢الكتاب   )١(
 .١/٢٧٢الكتاب   )٢(
 .١/٢٥٣الكتاب   )٣(
ل   )٤(  .١/٢١٣اإليضاح يف رشح املُفصَّ
 .١/٢٥٧الكتاب   )٥(
 .٥/٢٤رشح كتاب سيبويه   )٦(
ل   )٧(  .١/٢١٤اإليضاح يف رشح املُفصَّ



٣٧ 

اللةبلفظ  امصحوبً عَد سيبويِه ب احلالويِرُد لفُظ  د الدِّ داللة ولوال «: وما يقارُهبا, كقول اُملربِّ
مل يكن من اإلظهار  حاٌل دالَّةٌ فإن مل يكْن ِذكر وال «: , وقوله)١(»عىل ذلك مل جيِز اإلضامرُ  احلال

 .)٣(»عليه لداللة احلالِ فأضمَر الفاعَل; «: الفاريسِّ  , وقوِل أيب عيلٍّ )٢(»ُبدٌّ 
داوما جيري َجمر شاهدةِ باملُ صُّ وقد ُخي  وال جيوز احلذُف حتى يكوَن «: ها, كقوِل اُملربِّ

م خٍرب أو  ااملحذوف معلومً  : وقوِل القايض اجلرجاين, )٤(»ُمشاهدة حالٍ بام يدلُّ عليه من متقدِّ
 .)٦(»حاٌل ُمشاَهدةٌ دلَّْت عليه «: الفاريسِّ  , وقول أيب عيلٍّ )٥(»بشاهِد احلالِ فاستدلَّ «

ُني وحييُط به البرص, دون ما ظاهره ُيضيِّق قرينة احلال, فيقُرصها عىل ما تراه الع وهذا يف
 .ممَّا عربوا به , وعبارة سيبويه عنها أوسعُ )٧(املعاينة: َرك بغريها; ألنَّ اُملشاهدةُيد

 رأْيَت  وذلك أنَّك«: إلضامر املبتدأ فقال ُممثًِّال  ,»آية«وكنَّى سيبويِه عن القرائن احلاليَّة بلفظ 
خص فقْلَت  آيةً صورَة شخٍص فصار  , كأنَّك ُقْلَت : لك عىل معرفِة الشَّ ذاَك عبُد : عبُد اهللا وريبِّ
ْوِت فصاَر  اأو سمْعَت صوتً . اهللاِ, أو هذا عبُد اهللاِ لك عىل معرفتِه,  آيةً فعرْفَت صاِحَب الصَّ

 .)٨(»زيٌد وريبِّ : فقْلَت 
من جهِة أنَّ  وبني معنى اللفظني عالقُة ُمشاهبةٍ  احلاليَّة, القرينةِ  فهذا اللفظ حالٌّ حملَّ لفظِ 

اللة )٩(عالمٌة ُيستدلُّ هبا عىل يشء :اآلية , فكالمها يدلُّ عىل يشء, سوى أنَّ القرينة تنفِرد بالدِّ

                                                       
 .٣/٢٢٨املقتضب   )١(
 .٣/٢٦٧املقتضب   )٢(
عر   )٣(  .٥٠٧, ٢/٥٠٦, وانظره ٢/٤٥٤كتاب الشِّ
 .٢/٨١املقتضب   )٤(
 .٤١٨الوساطة   )٥(
عر   )٦(  .٢/٤٥٤كتاب الشِّ
 ).ش هـ د(انظر لسان العرب   )٧(
 .٢/١٣٠الكتاب   )٨(
 .٧٧−١/٧٥, وكشاف اصطالحات الفنون والعلوم )أ ي ي(انظر لسان العرب   )٩(



٣٨ 

ا خارجٌة عن ذات اُملستدَ  ومل يوَقف عىل َمْن تابع سيبويه عىل هذا . لِّ عليهغري الوضعيَّة, وبأهنَّ
د بذكرهاللَّ   .فظ, فلعلَّه ممَّا تفرَّ

ُد عن قرينة احلال بلفِظ  واعلم أنَّ املصادَر ال «: يف موضٍع واحٍد, وذلك قوُله اَحلْرضةوكنَّى املُربِّ
 .)١(»ما يدلُّ عىل ذلك باحلرضةأو كاَن  متتنع من إضامِر أفعاهلا إذا ذكْرَت ما يدلُّ عليها,

ة ُفالٍن, أيُقْرُب اليشء, وكان ذلَك  :واحلرضةُ  , فهي وإن اقتضِت الُقرَب )٢(بَمْشهٍد منه: بَحْرضَ
ة, وهبذا تدلُّ عىل أوسَع ممَّا يوحي به لفظ   املُشاهدةتشتِمُل عىل ما ُيدَرُك بالعني وغريها من احلاسَّ

د بذكره احلرضة عىل أثٍر للفظ ْف ومل يوقَ . ه ِذْكرُ ىضالذي م  .فيمن تال املُربِّد, فلعلَّه ممّا تفرَّ
الالت,  داللة النِّصبةواحلال املذكورُة هاهنا غُري  التي ذكرها اجلاحُظ, وجعلها خامَس أنواِع الدِّ

ُ عن تلك «: وذلك قوله ُة, التي تقوم مقاَم تلك األصناِف, وال ُتقرصِّ الَّ والنِّصبة هي احلاُل الدَّ
الالِت  ا النِّصبة فهي «: فِظ, بدليل قوله; فهذه داللة األشياء عىل املعاين بَمْعزٍل عن اللَّ )٣(»الدِّ وأمَّ

 .)٤(»احلاُل الناطقة بغري اللَّفِظ, املُشرية بغري اليد
ا مل تقِرتن بلفٍظ تدلُّ عىل املُراد منه, فال وجَه لقول بعِض الباحثني اللُة ليست قرينًة; ألهنَّ : فهذه الدِّ

 ...أمارةٍ يشء بام يطلق عليه مصطلح  ونحن إذا ُعْدنا إىل كتب علم العالمات وجْدنا النِّصبة أشبه«
الُّ باحلاِل واهليئة والشكل «: وال لقول آخر , )٥(»قرينةأو مصطلح  ياق الدَّ وأما النِّصبُة فهي السِّ

ْمت, ال باإلشارة واحلركة والنُّطق  .)٦(»والصَّ

                                                       
 .٣/٢٣٢املقتضب   )١(
 ).ح ض ر(انظر لسان العرب   )٢(
 .١/٧٦البيان والتبيني   )٣(
 .١/٨١بيان والتبيني ال  )٤(
 .٤/٣٠٠العدد  ١٥جملد ) بحث يف جملة فصول(يف النصبة والبيان وحمنة املعنى   )٥(
ياق يف الرتاث البالغي   )٦(  .٩١نظرية السِّ



٣٩ 

, )٤(, واملكان)٣(ملوطن, وا)٢(واملوقف, )١(كاملقام احلال,وُوقَِف يف هذه املرحلِة عىل ألفاٍظ تقِرتُب من 
ا قرائُن, وإنَّام ورَدْت يف إطار الكالِم عىل املطابقة بينها , )٦(, والباب)٥(واملوضعِ  لكنها مل ُتستعَمل عىل أهنَّ

وبني املقال, وإن كاَنْت تصلُح ألن تقَع موقَع احلاِل بوصِفه قرينًة, كام سيكون يف استعامِل املقاِم مكان 
 .)٧(غيني, يف بعض املواضِع, ألنَّ احلال واملقام متقاربا املفهوم, كام سيأيتاحلال عند متأخري البال

 :عنه يف األكثر به عىل قِلَّة, والكنايةِ  ة التَّْرصيِح مرحلُ  – ٢
اكيِّ )هـ٣٩٢ت (وهذه املرحلُة تبدأ بابن ِجنِّي  كَّ , وأهم ما )هـ٦٢٦ت (, وتنتهي بالسَّ
راسات القرآنيةمؤلَّفات العربيَّة ويف بعِض  يميُِّزها التَّْرصيح بمصطلح القرينةِ  غري أنَّ ذلك  ,الدِّ

 .بعض مؤلفاِت هذه املرحلة منضَع قليلٍة ا; إذ ظهَر يف مواالتَّْرصيَح مل يكن متَِّسعً 
ح هبذا املصطلح من علامء العربيَّ  ُل َمْن رصَّ ِجنِّي, يف بضعِة مواضَع من  والتَّْفسري ابنُ  ةوأوَّ

لكن ... وإنَّام يقع املجاُز وُيْعَدُل إليه عن احلقيقِة ملعاٍن ثالثةٍ «: فمن ذلك قوُله اخلصائص,كتابه 
بهة بقرينةٍ ال ُيفَىض إىل ذلك إالَّ  وإنَّام جاز ذلك يف هذا املوضِع, ال «: , وقوُله)٨(»ُتسِقُط الشُّ

ْت من جهِة املعنى إىل  لقرينةٍ بل  ,)أو(ليشٍء رجَع إىل َنْفِس  ا لو «: , وقوُله)٩( »)أو(انضمَّ وأمَّ
د األمُر دوَهنا َلـَام جاَز حذُف احلاِل عىل وجهٍ  القرينةِ عريِت احلاُل من هذه   .)١٠(»وجترَّ

                                                       
, ١٤١, ٢٧, ٢١, وكتـاب الصـناعتني ٢٣٥, ١٣, وتأويل مشـكل القـرآن ١٣٩, ١١٦, ١/١١٢انظر البيان والتبيني   )١(

 ., وغريها٤٣٨, ٢٦٢
 .١/٢٣٧, والكامل ١/١١٦انظر البيان والتبيني   )٢(
 .١/٦٨انظر غريب احلديث للخطايب   )٣(
 .٢/٧انظر البيان والتبيني   )٤(
 .٢/٧انظر البيان والتبيني   )٥(
 .١/٩١انظر احليوان   )٦(
 .١٠٣ انظر ما سيأيت  )٧(
 .٢/٤٤٤اخلصائص   )٨(
 .١/٣٤٩اخلصائص   )٩(
 .٢/٣٨١اخلصائص   )١٠(



٤٠ 

عمل املصطلح فيام يشَمُل قرائن األقوال واألحوال, تويظهُر من هذه النُّصوص أنَّه اس
اللة عىل واستدلَّ هبا عىل العدول إىل املجاز, واستعامِل األداة يف غري معن , ويف الدِّ اها األصيلِّ

اللة غري الوضعية, اخلارجة عن املوضع اُملستدَ  لِّ عليه, وهذا املحذوِف, وُكلُّ ذلك من الدِّ
 .االستعامل يطابق ما استقرَّ يف تعريف هذا املصطلح

ل فيه عليه ح بلفِظ القرينة يف ُكلِّ موضٍع عوَّ عنها يف  يما ُيكنِّ  افكثريً , اوال يعني هذا أنَّه رصَّ
 .)١(ويف غريه من كتبه بألفاٍظ خمتلفٍة, ممّا مرَّ يف املرحلِة األوىل اخلصائص

, فذكره يف مواضع قليلٍة, )هـ٤٢١ت (وتال ابَن جنيِّ يف التَّْرصيح هبذا املصطلِح املرزوقيُّ 
حذُفه ملا يدلُّ عليه  وساغ«: , وقولِه)٢(»تدلُّ عليها القرائنَ ; ألنَّ اواملفاعيُل ُحتَذُف كثريً «: كقولهِ 

 .)٤(»أباَنْت إفادهتا الكثرةَ  القرينةَ أال ترى أنَّ «: وقولِه ,)٣(»قرائن اللَّفظ واحلالِ ِمْن 
بقسمة القرائن عىل  املصطلِح بصيغِة اجلمِع, والتَّْرصيُح  ويبدو من كالِمه هاهنا استعامُل 

وجرى . من علامء العربيَّة والتَّْفسري اللفظ واحلال, ومها أمران مل ُيوَقف عىل َمْن سبَقه إليهام
 .)٥(ضعاعىل طريقِة ابن جني يف الكناية عن القرائن يف سائر املواملرزوقيُّ 

 )٦(كابن رشيٍق : وعىل طريقة ابن جنِّي واملرزوقي مىض أكثر َمْن جاء بعَدمها يف هذه املرحلة

                                                       
, ٣٦٢, ٢/٢٨٣, ٢٩٤, ٢٩٠, ٢٨٨, ٢٨٧, ٢٨٦, ٢٨٥, ٢٦٥, ٢٤٧, ١٢٢, ١٠٥, ٣٦, ١/٢٠ئص انظر اخلصا  )١(

; وتفسري أرجوزة أيب ١/٢٥٥, وغريها; واملنصف ١٧٤, ٢/١٣٧, وغريها; والَفْرس ٤٢٧, ٣٧٣, ٣٧٢, ٣٦٨
, ١/١٧٠, واملحتسب ٦١−٦٠, ٢٥; وبقية اخلاطريات ١٢٥, ١٢٢, ١١٧, ٨١, ٦٧; واخلاطريات ١٤٨نواس 

٣٥٦, ٣٠٩, ٢١١−٢٠٨, ١٤٢, ٢/٧٤. 
 .٢/٨٥٠رشح احلامسة للمرزوقي   )٢(
 .٤/١٥٧٦رشح احلامسة للمرزوقي   )٣(
 .١٨٢أمايل املرزوقي   )٤(
, ٦٨٢, ٤٩٤, ٢/٤٨٩, ٤١٠, ٣٦٠, ٢٦٨, ١٧٢, ١٥٢, ١٤١, ١٣٥, ١٣٤, ٥٨, ١/٣١انظــر رشح احلامســة للمرزوقــي   )٥(

 ., وغريها١٩٨, ١٩٦, ١٩٣, ١٩٠, ١٨٢, ١٨١وقي , وغريها; وأمايل املرز١٣٩٨, ٣/١٢٢١, ٨٢١, ٧٠٩
ح باملصطلح يف : انظر العمدة  )٦(  .٨٩٥, ٢/٧٣٩, ١/٤٠١, وكنَّى عنه يف ٧٩٧, ٧٤٥, ٢/٧٤٠, ١/٤٣٩إذ رصَّ



٤١ 

جري)هـ٥٠٠ت بعد ( )١(, وحمموِد بن محزة الكرماين)هـ٤٦٣أو  ٤٥٦ت ( ت ( )٢(, وابِن الشَّ
اب)هـ٥٤٢ هان)هـ٥٦٧ت ( )٣(, وابن اخلشَّ بن   , وأيب الربكات)هـ٥٦٩ت ( )٤(, وابن الدَّ

 ., وغريهم)هـ٥٧٧ت ( )٥(األنباري
وقد يزيُد التَّْرصيح باملصطلِح عند قليٍل منهم حتى ُيساوَي مواضَع الكناية عنه عند 

ه)هـ٥٤٢ت ( )٦(بعضهم, كابن عطيَّةَ   ).هـ٥٨١ت ( )٧(ييلِّ , والسُّ
ح باُملصطلح البتَّة, بل اكتفى بالكناية عنه بام مىض من األلفاِظ يف  عىل أنَّ بعضهم مل ُيرصِّ

, )هـ٤٧١ت ( )٩(, وعبِد القاهر اجلرجاينِّ )هـ٤٦٦ت ( )٨(كابن سناٍن اخلفاجيِّ : املرحلِة األوىل
خمرشيِّ   ).هـ٥٣٨ت ( )١٠(والزَّ

                                                       
ح باملصطلح يف : انظر الربهان يف متشابه القرآن  )١(  .٣٢٧, ٢٦٢, ٢١٠, ١٤٦, ١٤٤, ١٤٢, وكنَّى عنه يف ٢٤٩إذ رصَّ
ــايل  )٢( ــجري انظــر أم ــن الشَّ ح باملصــطلح يف : اب ــه يف ٣١٩, ١/٧٨إذ رصَّ ــى عن , ٣٥٦, ٢٩٦, ٢٣٠, ٩٠, ١/٨٩, وكنَّ

 ., وغريها٣/١٠٠, ١١٨, ١٠٤, ١٠١, ٩٧, ٦٤, ٢/٦٢, ٤٢٦, ٤٢٥
ح باملصطلح يف : انظر املرجتل  )٣(  .٢٥٠, ٢٣٨, ٢٢١, ١٧٩, وكنَّى عنه يف ١٥إذ رصَّ
روس يف النحـو  )٤( ى عنـه يف ١٤٣, ١٢٦ح باملصـطلح يف إذ رصَّ : انظر رشح الدُّ , ٣٧٠, ١٦١, ١٥٩, ١٥٧, ١٥٥, وكنـَّ

٤٠٥, ٣٨٥. 
ح باملصطلح يف : انظر اإلنصاف  )٥(  .٢/٨٠٩, ٣٩٧, ٩٦, ٩٤, ١/٧٣, وكنَّى عنه يف ٢/٦٠١إذ رصَّ
ر الـوجيز  )٦( ح باملصـطلح يف : انظر املُحرَّ ى , وك٥٤٦, ٤٦١, ٣٩١, ٣٥٦, ٣١٦, ٢٣٧, ٢٠٣, ١٢٦, ١/١١٧إذ رصَّ نـَّ

 .٥٢١, ٤٩٢, ٤٤٢, ٤٢٥, ٤٢٤, ٣٩٦, ٣٦٠, ٣٣٤, ٢١١, ٢٠٣, ٢٠١, ١٣٢, ٦٦, ١/٥٤عنه يف 
ح باملصطلح يف : انظر نتائج الفكر  )٧( ى عنـه يف ٤٢٥, ٤٢٣, ٣٨٦, ٣٨٤, ٣٨٣, ٣٤١, ٢٨٠, ٢٧٠, ٢٢٩إذ رصَّ , وكنـَّ

ـهييل٣٥٢, ٢٨٦, ٢٥٥, ٢١٩, ٢١٨, ٢٠٩, ١٦٥, ١٢١, ٥٥ , ١١٩, ٩٦, ٤٩ملصـطلح يف إذ ّرصح با: , وأمايل السُّ
 .٩٨, ٩٧, ٥٠, وكنَّى عنه يف ١٢٥

ح يف موضع بلفظ . ٣٣٢, ٣١٣, ١٦٦, ١٦٥انظر رس الفصاحة   )٨(  .٢٢٨انظره . لكنَّه أراد قرينة السجع القرينة,ورصَّ
, وغريهـا; والرسـالة الشـافية ٣٥٧, ٣٥٢, ٢٦٢, ٢٣٨, ١٦٨, ١٦٣, ١٥٦, ١٥٥, ١١٩, ٣٠انظر دالئل اإلعجـاز   )٩(

ح . , وغريهـا٣٢٠, ٢٤٣, ٢٤١, ١١١, ٤١, وغريها; وأرسار البالغـة ٢٨١, ٢٤٩, ١/٢١٨; واملقتصد ٥٨١ ورصَّ
 .١٠انظر أرسار البالغة . يف موضع أراد به السجع القرينةبلفظ 

ــل   )١٠( ــاف ١٤٩, ١١٣, ١٨, ١٤انظــر املُفصَّ , ٣٣٩, ٢٩٨, ٢٨٩, ٢٨٣, ٢٢١, ٢٠٥, ١٩٨, ١٩٢, ١/١٦٩, وغريهــا; والكشَّ
ح بلفظ القرينة يف موضع أراد به السـجع. ٤/٢١٢, ٣٩٠, ٢٠٤, ٣/٤١, ٥٣٢, ٤٩٠, ٢/٤٤٢, ٦٠٢, ٤٧٧, ٣٩١ . ورصَّ

اف .ويف مواضع أخرى أراَد هبا معناها اللغوي. ٣/٤٠٥انظر الكشاف   .٣/١٦٥, ٥٠٦, ٤٨٤, ١/٣٤٣انظر الكشَّ



٤٢ 

ثم ظهَر مصطلُح «: ما ذهَبْت إليه باحثٌة معارصٌة يف قوهلا عىل ما سلف ال يصحُّ  اواعتامدً 
ِله االقرينِة مصطلحً  خمرشيُّ يف مفصَّ رٍة, فاستعمَله الزَّ ة ُمتأخِّ ; ألنَّ )١(»نحويا يف عصور لغويَّ

رً  رٍة, بل ظهر مبكِّ ة متأخِّ . عند ابن جنِّي واملرزوقيِّ  امصطلَح القرينِة مل يظهر يف عصور لغويَّ
نحويا يف أصِل ظهوِره, إذ الغالُب أنَّه ُولَِد بني أقالم األصوليني ثم انتقَل إىل  امصطلحً وليس 

خمرشيَّ مل . النُّحاة وغريهم, بدليل سبقهم إىل التَّْرصيح به, وإشاعِة استعامله يف كتبهم ثم إنَّ الزَّ
عند بعِض  , وإن كاَن ُمستعمًال وال يف غِريه ممَّا ُوِقَف عليه من ُكتبه لاُملفصَّ يستعمْله يف كتابه 

 .علامء العربية والتفسري يف عِرصه, وعند قليٍل ممن سبَقه
: وهي ,وبعد هذا االستقصاِء لظهور مصطلح القرينِة يف هذه املرحلِة تنبثُق مجلٌة من األسئلة

ر مل يشْع فيه عند معارصيه من علام ء من أين انرسَب هذا املصطلح إىل ابن جنِّي يف وقت مبكِّ
ا? ولِـَم العربية وال عند كثٍري ممن جاء بعده منهم? ولِـَم استعمله يف واحٍد من ُكتبه دون سائره

عنه مع وقوفِه عىل لفظِه? ولِـَم جرى بعض العلامء عىل طريقتِه يف  بقَي هو وغُريه ُيكنِّي
ُل هذا املصطلح عند عنه ال ينطُِق به? ولِـَم َكُثر استعام ااستعاملِه عىل حَني بقي غُريهم ساكتً 

 قليٍل من العلامء يف هذه املرحلة?
تطلَُّب واإلجابُة عن هذه األسئلِة ُحتِوُج املرَء إىل اخلروج من دائرة البحِث إىل آفاٍق أخرى يُ 

ة  راسات من ُكتب العربية و ُمستخرجةفيها تفسري هذه الظواهر; ألنَّ ما َبَرَد يف اليِد من مادَّ الدِّ
 .عني عىل ذلكال تُ  القرآنيَّة

ولعل النََّظر فيام كتبه علامء أصوِل الفقِه, ويف ُصوِر جريان هذا املصطلح يف أقالمهم, 
وعالقِة علامء العربية والتَّْفسري هبم, والتنبَُّه عىل مناهج علامئنا يف التَّْأليف واستعامِل 

 .لنَّْفس ويرتاُح له الِفكرهيوي بالقلِم إىل ُمستقرٍّ من التَّْعليل, تطمئن إليه ا= املصطلحاِت 

                                                       
 .٢٠القرينة يف اللغة العربية   )١(



٤٣ 

وليني يف عرص ابن ِجنِّي, صعند األ وذلك أنَّ البحَث هيدي إىل أنَّ مصطلح القرينة كاَن ُمستعمًال 
اص ازي املعروف باجلصَّ , وعىل كثرٍة عند )هـ٣٧٠ت ( )١(إذ ورَد عىل قِلَّة عند أمحَد بن عيلٍّ الرَّ

ُجالنفيها جنِّي وساَكنَه بغداَد, و , وكالمها عاَرص ابنَ )هـ٤٠٣ت ( )٢(الباقالين  .)٣( تويف الرَّ
اص ومذاكرتِه ح ابُن جنِّي بلقاِء اجلصَّ سيَّام أنَّه يالقيه يف , وهذا يؤكد تأثُّره به, وال)٤(ورصَّ

, فلعلَّ ابَن جنِّي استفاد مصطلَح القرينِة منه أو ممن هو يف طبقته من علامء )٥(مذهبه الِفقهي
 .صولِه يف بغدادالفقِه احلنفيِّ وأ

ـه  اخلصـائص,يف غري كتاب  ذا املصطلحه ويعُضد هذا أنَّه مل يذكرْ  ح فيـه أنَّ وهـو كتـاٌب رصَّ
ا مل نَر «: عِمله عىل طريقة ُعلامِء أصول الكالِم والفقِه, وذلك قوله يف بيان سبب تأليفه وذلك أنَّ

ض لعمِل أصول النَّحـو, عـىل مـذهب اأحدً  , )٦(»أصـوِل الكـالِم والفقـهِ  من علامء البلَدين َتعرَّ
ــه أن ينحــَو فيــه ذلــك النَّْحــو ض فيــه ملســائل مــن أصــول الكــالم والفقــه وِعَلــل . فغايُت وتعــرَّ

ة هبم, كقوله)٧(الفقهاء فأما ما أجزناه من حـذِف احلـاِل «: , حتَّى إنَّه ذكر بعض القرائن املختصَّ
 افمـن شـهده صـحيحً : أي ]١٨٥: البقـرة[ zy   x  w  v  uz  }: يف قوِل اهللا تعـاىل

اللة عليه من ابالغً  نة ,  فطريُقه أنَّه ملا دلَّْت الدِّ عريِت احلاُل من جاز حذُفه, وأما لو اإلمجاع والسُّ
د األمُر منها َلـَام جاز حذُف احلال عىل وجهٍ  هذه القرينةِ  , فلّام كان حاُل هذا الكتاِب مـا )٨(»وجترَّ

 .ُولَِد عند األصوليني, بخالِف سائر كتبه امصطلحً  هفيمىض ساغ البن جنِّي أن يذكَر 
                                                       

 .٤/٢٦٧انظر الفصول يف األصول   )١(
, ٦٨, ٥٧, ٣٥, ١٩, ٣/٧, ٢١٥, ٨٠, ٧٥, ٧٣, ٥٨, ٥٢, ٣٤, ٢٧, ١٤, ١٣, ٢/١٢انظـــر التقريـــب واإلرشـــاد   )٢(

 ., وغريها٧٣, ٦٩
اص والباقالين يف األعالم   )٣(  .٦/١٧٦, ١/١٧١انظر ترمجة اجلصَّ
 .١/٢٠٩انظر اخلصائص   )٤(
 .٤٣−٤٢انظر مقدمة حمقق اخلصائص   )٥(
 . ١/٢اخلصائص   )٦(
 ., وغريها١٦٤, ٥٢−١/٤٩ر اخلصائص انظ  )٧(
 .٣٨١−٢/٣٨٠اخلصائص   )٨(



٤٤ 

ُ ِقلَّة استعامِل هذا املصطلِح عند علامء العربية والتَّْفسِري يف هذه املرحلة,  ولعلَّ هذا ما يفرسِّ
هني عىل أنَّه مصطلح له تنبِّ إذ بقوا يف األكثر متابعني من سبقهم يف الكناية عنه; ألهنم كانوا مُ 

يوع  ام, وإن تعرضوا له تأثرً ميداٌن غري ميداهن بغريهم, عىل حِني نجُد أنَّه قد بلغ الغايَة يف الذُّ
 .عند األصوليني, فال يكاد خيلو مبحٌث يف كتب األصوِل يف القرن اخلامِس من التَّْرصيح به

ح هبذا املصطلح عىل ِقلَّة من علامِء العربية م تأثَّروا يف ذلك بابن : وَمْن رصَّ ا أهنَّ نِّي, جفإمَّ
حوا به يف كتب  م تأثروا بُكتب األصوِل خالصة لوالسيَّام الذين رصَّ ا أهنَّ ف, وإمَّ ْ لنحو والرصَّ

ا وجروا يف ذلك عىل طريقة ابن جني, ولعلَّ ذلك يَ  عر; ألهنَّ ظهُر يف ُكتب األمايل ورشوح الشِّ
ِض جلملة من العلوم واالصطالحات  .ميداٌن للتعرُّ

صه أللفاظ وهذا االحتامل الثاين يص دُق عىل املرزوقي, إذ ورَد املصطلُح عنده يف باب خصَّ
, وهو باب أقرُب إىل ُكتب األصوِل منه إىل ُكتب العربية, وجرْت له فيه )١(العموم والشمول

اص يف مؤلفاتِه األصوليَّة; كاستعاملِه  هُ الٌت يف الكناية عن القرائن تشباستعام ما استعمَله اجلصَّ
ٍ معهود«: , كقوله)٢(ا يشتقُّ منهوم اقرتنالِفعل  ُصه بُمعنيَّ , ويف كالم )٣(»ومل يقرتن به ما ُخيصِّ

اص ي الرأي )٤(»ال احتامَل فيه للخصوص إالَّ بداللة ُتقَرن إليه... اللفظ العام«: اجلصَّ , ويقوِّ
اص أو َمْن أخذ عنهم أنَّ مثل هذا التعبري عن القرينة هبذه األ لفاظ مل بتأثُّر املرزوقي باجلصَّ

اص, أو َمْن تأثَّر به كابن جنِّي ايوَقْف عىل أنَّ أحدً   .)٥(سبَق املرزوقيَّ إليه سوى اجلصَّ

                                                       
 .٢٠٩−١٨٠انظر أمايل املرزوقي   )١(
ــي   )٢( ــايل املرزوق ــر أم ــارن بالفصــول يف األصــول ١٩٨, ١٩٦, ١٩٤, ١٩٣, ١٩١, ١٩٠, ١٨٢, ١٨١, ١٨٠انظ , وق

٢٦٧, ٤/٢٠٧, ٢٢٢, ٣/٥٠, ٩٧, ٢/٢٥, ١٣٨, ١٠٣, ١٠١, ١/٦٤. 
 .١٩٣أمايل املرزوقي   )٣(
 .١/١٠٣الفصول يف األصول   )٤(
 .١/٢٤٧انظر اخلصائص . وردت عنده يف موضع واحد  )٥(



٤٥ 

ل استعامٍل ملصطلِح القرينِة عند املرزوقي اتَّفق له يف الكالم الذي عقَده أللفاِظ العموم  ولعلَّ أوَّ
مول ىل استعاملِه يف رشح احلامسة, وهو رشٌح بام كتبه األصوليون يف ذلك, ثم جرى ع ا, متأثِّرً )١(والشُّ

 .إليراد مصطلٍح منتَزٍع من علم األصول اصاحلً  امجع فيه فوائد من علوم خمتلِفٍة, فكان ميدانً 
ا زيادُة قليٍل من العلامء عىل غريهم يف التَّْرصيح هبذا املصطلح فلعلَّ مَ  ردَّه إىل اشتغاهلم بعلم وأمَّ

, اظاهرً  اطلح ذيوعً صستهم لتلك املؤلَّفات التي ذاَع فيها ذلك املبالفقِه وأصولِه, وكثرِة ُمال
وُمشاركتهم يف بعِض وجوه التَّصنيف يف تلك العلوم, وهذا ظاهٌر عند ابِن عطيََّة, إذ ُعنَِي يف تفسريه 

قال القايض أبو «: ول, كقولِهبالفقه عنايًة ظاهرًة, وورد املصطلُح عنده يف نقوٍل عن علامِء األص
ين, وهو من أشهر املصنِّفني يف أصوِل )٢(»فهذه قرينُة العموم: بُن الطَّيِّب  بكر , فهذا نقٌل عن الباقالَّ

م زمانه  .الفقِه, وقد مىض إكثاره من التَّْرصيح بمصطلح القرينة عىل تقدُّ
, إذ تكِشُف مطالعُة  هييلِّ , )٣(ه الفقهيَّةعن معرفت أماليهومثُل ما مىض يمكن أن ُيقاَل يف السُّ

, وابن العريب من كبار علامء األصول )٤(ه عنهوأخذِ ) هـ٥٤٣ت (بن العريب ه أليب بكر وتلمذتِ 
ى هذا العلم عن الغزايلِّ  هييل بعلم )هـ٥٠٥ت ( )٥(وممن تلقَّ , فهذا دليل عىل عظيم اتِّصال السُّ

, فال غرابَة )٦(لِ األصول وأهِله, وقد نصَّ من ترجَم له عىل أنَّه خترج عىل ابن العريب يف األصو
 .بمن أخذ عنهم من األصوليني ابعد هذا أن يكثَر ترصُحيه بمصطلح القرينة تأثُّرً 

 :يف املرحلِة األوىل بام مل َيِردْ يف هذه املرحلِة الكناية عن القرائن 
ظهرت يف هذه املرحلِة ألفاٌظ استعمَلها العلامُء يف التَّْعبري عن القرائن, مل يوَقْف عليها يف 

الفةِ ا قوُل ابن  عمَلْت للتَّْعبري عن قرائن األقواِل واألحوالِ فمن األلفاِظ التي استُ  :ملرحلِة السَّ
                                                       

قه أنَّ هذه املسألة ُكتبت يف وقت مبكر  )١(  .١٦انظر مقدمة حتقيق أمايل املرزوقي . قّدر حمقِّ
ر الوجيز   )٢(  .١/١١٧املحرَّ
هييل   )٣(  .١٣٧−١٣٣, ٩٣, ٧٩, ٤٩, ٤٧, ٤٥, ٤٤, ٢٠انظر أمايل السُّ
هييل   )٤(  .١٣٦انظر أمايل السُّ
 .١/١٣, ومقدمة حمقق أحكام القرآن البن العريب ٤/٢٩٦انظر وفيات األعيان   )٥(
هييل   )٦( ق أمايل السُّ  .٩انظر مقدمة حمقِّ



٤٦ 

, يف كالٍم عىل االلتفات, فهذه العبارُة تشمُل ما حييُط )١(»االستدالل ال برصيح الكالم«: جنِّي
 .الِ بموضع االستدالل من كالٍم سابٍق والحٍق, وما حيتفُّ به من قرائِن األحو

ُف فيه بالتَّْقديِم  ِداللة ُأخرىفإن كاَنْت هناَك «: اومنها قوُله أيًض  من ِقَبِل املعنى وقَع التَّرصُّ
, واستعمَل ابُن جني هذا اللَّفظ كنايًة عن القرينِة احلاليَّة هاهنا, غري أنَّ لفَظها )٢(»والتَّْأخري

ابِع فام بعده ما هو قريٌب منهوسيشيُع يف القرن ا. حيتمُل التَّْعبري عن املقاليَّة  .)٣(لسَّ
وكذلك إن أحلْقَت «: قوُل ابِن جني ومن األلفاظ التي اسُتعمَلْت كنايًة عن قرائن األقوالِ 

ف ملا  االكالَم رضبً  رضَب حييى نفَسه : نحوالبيان;  نَ مُتْعِقُب من اإلتباع جاز لك التَّرصُّ
ِم أباَن عنه, ولوال ذلك ملا جاز التَّْقديم, فام , فاإلعراُب الظاهُر يف تابِع املفع)٤(»ُبرشى ول اُملقدَّ

 .وقع عِقَب املفعول هو القرينة التي دلَّْت عليه
فأنَت يف هذا النَّحو من الكالم إنَّام تعِرُف أنَّ اُملتكلِّم مل ُيِرْد ما «: ومن ذلك قوُل عبِد القاهر

ؤال, االسُم موضوٌع له يف أصل اللُّغة, بدليل احلاِل, أو أو بفحوى  إفصاِح املقاِل بعد السُّ
, والَقْصُد هاهنا إىل العبارة الثَّانية, وقد أباَن عن معناها يف )٥(»الكالم وما يتلوه من أوصاٍف 

غَريه من أحواِل اآلدميني, مل ُيعَقل قطُّ أنَّه  ا, ومل يذُكر شيئً )َلْت شمٌس ترجَّ : (ولو قال«: قولِه
واهد ُمستأَنٍف, بإخبارٍ امرأًة إالَّ أراَد  ر من , فُعِلَم أنَّه أراد )٦(»أو شاهٍد آخَر من الشَّ ما يتأخَّ

ؤال عن املراد سؤاًال  الِّ عىل املراد, وهذا البيان قد يقع بعد السُّ , أو أن ُتفَهم ارصحيً  البياِن الدَّ
ائل ملا يكوُن يف الكالِم ِمَن اللَّبس واإلهبام  .إرادته من حال السَّ

                                                       
 .٢٥بقيَّة اخلاطريات   )١(
 .١/٣٦اخلصائص   )٢(
 .٢١−١٩انظر ما سلف يف ضوابط التعريف   )٣(
 .١/٣٦اخلصائص   )٤(
 .٣٢٠البالغة أرسار   )٥(
 .٣٢٠أرسار البالغة   )٦(



٤٧ 

تروم منك أن تنسى هذا  نِصبَة الكالِم وهيئَتهُثمَّ إنَّك ترى «: ابِد القاهر أيًض ومنه قوُل ع
فكأنَّه يريُد  .)١(»املبتدأ, وتباعَده عن وِمهك, وجتتِهد أن ال يدوَر يف َخَلِدك, وال يعِرَض خلاطِرك

تعمل الفحوى, وما ُيفَهم منه ال برصيح الكالم; واس قرينةَ » نصبة الكالِم وهيئته«: بقوله
بعضهم هذا اللَّفظ يف موضٍع أكشَف عن هذا منه يف كالم عبد القاهر, وذلك قوُله يف كالٍم عىل 

ن معنى األمِر باحلمِد هللا ربِّ العاملني, «: سورة الفاحتة ودلَّْت عليه نصبُة هذا الكالِم وقد تضمَّ
G  F  }: اخلرب يف قوله تعاىل , فأراد أنَّ )٢(»يتنبَّه عليها َمْن له حظٌّ من التوفيق داللًة لطيفةً 

  I  Hz  ]خرج إىل األمر, وهذا ما حيتاُج إىل قرينة هتدي إليه, فعربَّ عن . ]٢: الفاحتة
 .القرينة بنصبة الكالم

وعربَّ عبُد القاهر عن قرائن األقوال بام يتَّصل بنظرية النظم, فقال يف كالمه عىل املجاز 
طف يف ذلك أنَّه ليس ُكلُّ يشٍء يصلُح ألن ُيتعاطى فيه هذا واعلم أنَّ من سبِب اللُّ «: ميِّ احلُكْ 

وأنَت حتتاُج إىل أن ُهتيِّىء اليشَء وتصلَِحه ميُّ بُسهولٍة, بل جتُدَك يف كثٍري من األمر, املجاُز احلُكْ 
اه يف النَّْظم  .)٣(»لذلك, بيشٍء تتوخَّ

ُء الذي ُهت  يف النظم ألجله إالَّ القرائن املقاليَّة  مي وتتوخاهيِّئوه للمجاز احلُكْ وما هذا اليشَّ
ن موقعه, وبنيَّ اجلرجاين ذلك ُة عليه, وما ُحييط به من الكالم الذي ُحيسِّ الَّ فهذه «: بقوله الدَّ

, نظُري أنَّك َتَراك يف االستعارة, التي هي جماٌز يف التهيئُة وهذا االستعداُد يف هذا املجاز احلُكْ  ميِّ
دَ نفس الكلمة, وأنت حتتا ر ما ُيع ُج يف األمر األكثِر إىل أْن ُمتهِّ َم أو تؤخِّ ُم به أنَّك لَ هلا وُتقدِّ

 .)٤(»املجاِز إىل الكلمة ُمستعٌري وُمشبٌِّه, ويفتُح طريَق 

                                                       
 .١٥١دالئل اإلعجاز   )١(
ماين يف إعجاز القرآن   )٢( ـق أنَّ أسـلوبه قريـٌب مـن عبـد ١٣٢رشح رسالة الرُّ ر املحقِّ ح جمهـول, وقـدَّ , وصاحُب هذا الرشَّ

 .مهفإن يكن له فهذا النَّصُّ تفسٌري لكالم عبد القاهر بكال. ١٢−٨انظر مقدمة التحقيق . القاهر
 .٢٩٨دالئل اإلعجاز   )٣(
 .٢٩٩دالئل اإلعجاز   )٤(



٤٨ 

اه اُملتكلِّم يف نظمه لالرتقاء به يف مدارج البالغة, وتشتدُّ احلاجُة  فالقرائن بعُض ما يتوخَّ
ف يف َنْصِب القرائن يف الكالم يقع اللُّطف إليها يف الكالم الذي ال ُيف هم إالَّ هبا, وبقدر التَّرصُّ

لكن ذلك ال يعني أنَّ القرائن وحَدها سبُب ارتفاع شأن النَّْظِم, بل هي من أسبابه, . يف أساليبه
ف يف استعامهلا هو الذي يرتفع به  .بدليل أهنا تقُع يف أدنى درجات الكالم, لكنَّ التَّرصُّ

بب,يف هذه املرحلِة, لفظ  كنَّوا به عن قرائن األحوالوممَّا  ال ُيؤَمُن أن «: كقوِل ابن جنِّي السَّ
 .)١(»ومل ندِر ما حديُثها أسباٌب مل نشاهْدها,تكوَن هذه األلفاُظ املنقولُة إلينا قد كانت هلا 

ال (من فحذف الفعل هنا ومل حيذْفه «: كقوِل ابن جنِّي الُعْرف والعادة,واستعملوا لفظ 
, ووقع يف كالِم )٢(»هذه ُحيَذُف معها الفعل) ال(أنَّ  الُعْرَف والعادةفيام بعُد من ِقَبِل أنَّ ) أستطيع

ا من قرائن األحوال, وذلك قوُله لداللة احلاِل عليها بَجْري الُعرِف «: ابن جنِّي ما يدلُّ عىل أهنَّ
اللة,ضيفون إليه لفظ , وقد ي)٤(, وكنَّى هبذا اللفظ غُريه)٣(»والعادِة هبا كقول اخلطيب  الدِّ
ونه بلفظ )٥(»بداللِة الُعرفه وإنَّام ُيراُد بعُض «): هـ٤٢٠ت (اإلسكايفِّ  اهد,, وقد خيصُّ  الشَّ

يً )٦(»ويف الُعْرِف شاهٌد لهويكون يف احلاِل دليٌل عليه, «: كقوِل عبد القاهر بام فعلوا يف  ا, تأسِّ
 .ألنَّه داخٌل فيه احلال;لفظ 
, والتَّعبري )٧(»ملا تعني ااحلاِل بيانً ألنَّ يف «: قوُل ابِن جنِّي احلاللفِظ ممَّا زادوه يف ختصيص و

أن ُيستعمل يف  اقد سبق يف الكناية عن قرائن األقواِل فليس بعيدً  البيانعن القرينة بلفِظ 
 .)٨(»تأخري البيان«األحواِل, والسيَّام أنَّ استعامَله يف القرينة اشُتهر فيام اصُطلح عليه بـ

                                                       
 .١/٢٤٩اخلصائص   )١(
 .١٢٢اخلاطريات   )٢(
 .١/٢٨٦اخلصائص   )٣(
 .١/٣٢٩, والكشاف ٢٤٢, ٢٣٨, ٢٢٩, ودالئل اإلعجاز ٢/٦٠٧انظر رشح احلامسة للمرزوقي   )٤(
ة التَّنزيل   )٥(  .٣/١٢٧٠ُدرَّ
 .٢٤٣أرسار البالغة   )٦(
 .١/٣٦اخلصائص   )٧(
اف ٣٤٣− ٣٤٢, ١/٣٣٩, واملعتَمد ١/١٠٣انظر الفصول يف األصول   )٨(  .٢/١٠٤, وأوضح املسالك ١/٣٣٩, والكشَّ



٤٩ 

ؤال املفهوم من «: يف قولِه احلالإىل  الفحوىوأضاَف عبُد القاهِر لفظ  فحوى هذا السُّ
ا راجعٌة إىل الكالم , )٢(الفحوى, وهذا ُمشِكٌل مع ما مىض من تفسري لفظ )١(»احلال إذ تبنيَّ أهنَّ

ا أن يكون معنى العبارة ا ما ُيفَهم من مطاويه, فإمَّ فَهم من الكالِم باعتباِر قرائن ما يُ : وأهنَّ
ه بعض املتأخرين ا أن يكون معناها)٣(األحوال, عىل ما فرسَّ ما ُيفَهم من مطاوي احلال : , وإمَّ

م منه, قياًس  تعني داللة احلال اخلفيَّة  فحوى احلالفكأنَّ  فحوى الكالم,عىل معنى  اوما يتنسَّ
 .لالتي ُتستنبط من احلاِل بإعامِل الِفكر والتأمُّ 

ويف هذه املرحلِة اتَّضحت أقسام القرائن املقاليَّة واحلاليَّة, إذ ورَدِت الكنايُة عنها عىل نحو 
الغرِض فيه بام َيْصَحُب  وإنَّام ُيعتَمد يف حتديد«: جامٍع هلا يف بعض املواضِع, كقول ابن جنِّي

لِه أو آخِره أو بداللة احلالمن  الكالمَ  وإنَّام يفِصُل لك أحَد « :, وقوِل عبد القاهر)٤(»أوَّ
 .)٥(»شاهُد احلاِل, وما يتَّصل به من الكالم من قبُل وبعُد الَغَرضني من اآلخر 

 :مرحلُة انتشاِر املصطلِح والعنايِة به – ٣
اكيِّ  كَّ ومتتدُّ إىل منتصِف القرن الرابَع عَرش اهلجري, ) هـ٦٢٦ت (تبدأ هذه املرحلُة بالسَّ

يفوُق الكنايَة عنه بام مىض من األلفاِظ,  ,اظاهرً  ابمصطلح القرينِة اتساعً  َع التَّْرصيحوفيها اتَّس
فاِت   .هذه املرحلةِ  يف أكثر مؤلَّ

اكيُّ ليكوَن الفاِصل بني هذه املرحلِة وما قبلها;  كَّ ُوِقَف عىل أنَّ هذا  إذولذا اختَري السَّ
ِمَن املؤلَّفاِت, وألنَّه مل يستعمْله  فيام سبقه اعنده عىل نحٍو مل يكن معهودً  ااملصطلَح ورَد رصحيً 

 ايا عىل التأثُّر بعلوم غريه والنُّقول عنهم, كام كان يفعل سابقوه, بل بدا راغبً نبْ مَ  اخاطفً  استعامًال 
, عىل َنْحٍو مل ُيوَقف عىل َمْن سبَقه إليه من علامء العربيَّة ضبط القرائِن والعنايِة بتصنيفهايف 

                                                       
 .٢٣٨دالئل اإلعجاز   )١(
 . ٣٥−٣٤انظر ما مىض   )٢(
سوقي عىل املخترص ٣/٥٤انظر مواهب الفتاح   )٣(  .٣/٥٤, وحاشية الدُّ
 .١/٢٥٥املنِصف   )٤(
 .٢٤١أرسار البالغة   )٥(



٥٠ 

ِك الِفعل فهي أن ُتغنَي قرائُن األحواِل عن ِذْكِره«: والتَّْفسري, كقولِه ... أما احلالُة اُملقتضيُة لَرتْ
وتلك القرائن كثريٌة, وأنا أضبُط لك منها هاهنا ما تستعُني به عىل َدْرِك ما عسى يِشذُّ عن 

ْبِط, فأقول ومثل هذا يدخل يف منهج . )٢(منها مشفوعًة بأمثلتها اوساق أرضبً . )١(»الضَّ
اكيِّ القائم عىل الضبِط وبيان حدوِد املصطلحات والفنون البالغيَّةا كَّ  .لسَّ

اكيِّ ينطبُق عىل كثٍري ممَّن جاء بعده يف هذه املرحلِة, فرتى بعض وهذا الذي ُذكِ  كَّ َر يف السَّ
ح بُمصطلح القرينِة يف مواضَع كثريٍة جدا, عىل حني ال يكاُد ُيكنِّ  لفاظ عنه باأل يالعلامِء ُيرصِّ

, والبهاء )هـ٦٨٨ت ( )٣(للرَّيض األسرتاباذياتَّفَق املعهودِة إالَّ يف القليِل النادر, عىل نحو ما 
بكي ابعونه يف العناية بتصنيف القرائن, وضبط تونجدهم يُ . , وغِريمها)هـ٧٧٣ت ( )٤(السُّ

 .)٥(بعض أقسامها, مع التَّمثيل لذلَك ُكلِّه
فاِهتا ُمجلٌة من  بتعريف مصطلِح القرينة, وختتصُّ هذه املرحلُة بالعنايةِ  إذ ورَدْت يف مؤلَّ

, ومل يقع يشٌء من ذلك يف )٦(التَّْعريفات, وكالٌم يف مناقشتِها, لالنتهاء إىل أحسِن تعريٍف له
ابقتني  .املرحلتني السَّ

ا اعتنْت بتفسري ما مىض  يف املرحلتني ولعلَّ من أهمِّ ما ُيميِّز بعَض مؤلَّفاِت هذه املرحلِة أهنَّ
الفتني من كناياٍت عن القرائِن,  :وذلك عىل طريقتني السَّ

                                                       
 .٣٢٩مفتاح العلوم   )١(
 .٣٣٣−٣٢٩انظر مفتاح العلوم   )٢(
ح باملصــطلح يف : انظــر رشح الــريض عــىل الكافيــة  )٣( , ٢٤٤, ٢٢١, ٢٢٠, ٢٠١, ١٩٨, ١٩٧, ١٢٨, ١٢٧, ٧١, ١/٦١إذ رصَّ

 .٣/٦٩, ٢/٢٤, ١/٢٤٤, وغريها كثري جدا, وكنَّى عنه يف ٢٨٠, ٢٧٩, ٢٧٨, ٢٧٧, ٢٧٤, ٢٧٣, ٢٧٢, ٢٥٧
ح باملصـــطلح يف : وس األفـــراحانظـــر عـــر  )٤( , ٢٧٧, ٢٧٦, ٢٧٥, ١٧٤, ١٦٠, ١٥٩, ١٠٥, ٩٤, ٩٣, ١/٤٢إذ رصَّ

ى عنـه يف ٤٧٨, ٤١٠, ٣٦٩, ٣٦٨, ٣٥٧, ٣٥٦, ٣٣٧, ٣٣٤, ٣٠٥, ٢٨٦, ٢٨٢, ٢٧٩ , وغريها كثـري جـدا, وكنـَّ
٣٩٨, ١/٣٢٨. 

ــر اإليضــاح   )٥( ــات ٤١٨−٤١٧, ١٠٥انظ ــارات والتنبيه ــان يف٦٤−٦١, واإلش ــان , والتبي ل ١٨٩−١٨٨ البي ــوَّ , واملط
 ., وغريها٣٦٤−٣٦٣

 .٢٩−٢٢ما سلف انظر   )٦(



٥١ 

مصطلُح القرينِة, ويكثُر هذا يف املؤلَّفات التي ُتعدُّ  :ى بهكنَّ فظ املُ لَّ الأنَّ املراَد ب بيانُ  :األوىل
خمرشيِّ  لُكتٍب ترجُع إىل ما قبل هذه املرحلِة, ومن أمثلِة ذلك قوُل  ارشوًح  إن مل «): ـه٥٣٨ت (الزَّ

ْعد )١(»مل يصحَّ  حاٌل دالَّةٌ تقم  يصحُّ إذا «: ذلك بقوله يف املوضع نفِسه) هـ٧٩٢ت (, وبياُن السَّ
خمرشي يراُد هبا القرينة احلاَل الدالَّة, فأوضَح أن )٢(»قامِت القرينةُ  خمرشيُّ . يف كالم الزَّ وقال الزَّ

ْعد هذا , فلام)٣(»داللة احلال أو فحوى الكالملوال «: اأيًض  ح السَّ ملوضع أورَده بلفٍظ يكِشُف ا رشَّ
ُة عىل املراد«: عن معنى ما ورَد فيه, فقال الَّ , فبنيَّ بذلك أنَّ )٤(»لوال القرينُة احلاليَُّة أو املقاليَُّة الدَّ

خمرشيَّ قصد بلفِظ   .القرينَة املقاليَّةَ  فحوى الكالم القرينَة احلاليََّة, وبلفظِ  داللة احلالالزَّ
فاُت  :والثانية رشُح معناها وتفسُريها, وبياُن ارتباِط لفظها بمصطلِح القرينِة, فبيَّنْت مؤلَّ

اللةِ هذه املرحلِة معنى  ياق, )٨(واحلالِ , )٧(والفحوى, )٦(والدليل, )٥(الدِّ , وغريها من )٩(والسِّ
 .عِمَلْت فيام مىضالكنايات التي استُ 

ا قليلٌة جدا بالقياس إىل  القرائن مل تِرد فيام سبق,وظهرْت يف هذه املرحلِة كناياٌت عن  غَري أهنَّ
 :ما ورد فيام قبلها

باق,فمن هذه الكنايات لفظ  لِّ وُيطلق عىل القرينِة املقاليَّة الواقعة قبل املوضع اُملستدَ  السِّ
ْعُد يف قوله)١٠(عليه باقألنَّه ال يناِسُب «: , واستعمَله السَّ  عنه قبَل ذلك , وكان ُيعربَّ )١١(»السِّ

                                                       
 .١/١٩٢الكشاف   )١(
 .أ/٣٩حوايش الكشاف اللوح   )٢(
 .١/٢٠٥الكشاف   )٣(
اف اللوح   )٤(  .أ/٤٣حوايش الكشَّ
ل   )٥(  .٣٢ , وانظر ما سلف٧, والفوائد الضيائية ٣٠١انظر املطوَّ
 .٣١ انظر ما سلف  )٦(
 .٣٥ , وانظر ما سلف٢٩٨, ٣/٥٤, وحاشية الدسوقي عىل املخترص ٢٩٨, ٣/٥٤اهب الفتاح انظر مو  )٧(
سوقي عىل املخترص ١٢٦, ١٢٣−١/١٢٢, ومواهب الفتاح ٢٥انظر املطول   )٨(  .١٢٣−١/١٢٢, وحاشية الدُّ
 .٢٠١−٢/٢٠٠, والربهان يف علوم القرآن ١٢٣, والروض املريع ١٨٨انظر املنزع البديع   )٩(
ل انظ  )١٠( , والوحـدة السـياقية ٢/١٩١, وتقريـر اإلنبـايب ٥٠٨, والُكلِّيات ٢٥٨−٢٥٧, ٢٤٥ر حاشية الفناري عىل املطوَّ

راسات القرآنية  ورة يف الدِّ  .٤٣−٤٢للسُّ
ل   )١١(  .١٠٧املطوَّ



٥٢ 

الم )١(باأللفاظ التي ُكنِّي هبا عامَّ يسبق الكالم من القرائن ت (, وعربَّ عنه العزُّ بن عبد السَّ
مبلفظ ) هـ٦٦٠ ياق املُتقدِّ ابق)٢(السِّ ياق السَّ ْعد يف أحد املواضِع بلفظ , )٣(, والسِّ وعربَّ عنه السَّ

ابقة  .له إجياُز تلك األلفاظفلعلَّ الغايَة من استعام, )٤(القرينة السَّ
باِق لفَظ القرينةِ  ْعد وقد ُيضيفون إىل لفِظ السِّ : لبيان أنَّه ُيستعمل كنايًة عنها, كقوِل السَّ

ياق« باق والسِّ ياِق , ويظهُر من قوله هذا عطُف لفِظ )٥(»بقرينة السِّ عليه, واستعمَل ذلك  السِّ
م , ُثمَّ شاع )٦(»سياق اآليِة وسباقِهام من ُيعل«: يف قوله) هـ٧٨٦ت (الكرماين  سمعارصه الشَّ

باق ُيفَرد عن صاحبه هذا إالَّ قليًال  , وممَّن أكثر من هذا العطف بعدمها, فال يكاُد لفظ السِّ
عود  اذكرمها معً   .)٧()هـ٩٨٢ت (أبو السُّ

الكالم, وُيراد به القرينُة املقاليَّة التي ُتذَكُر بعد  حاق,وكنَّى بعضهم عن القرينة بلفظ اللَّ 
ل من استعمل هذا اللَّفَظ يف هذا املفهوم البِقاعيُّ  وقد أرشَد «: , كقولِه)هـ٨٨٥ت (ولعلَّ أوَّ

باُق  ياُق والسِّ رٌ  حاقواللَّ السِّ ) هـ١٢٧٠ت (, وأصحَبه اآللويسُّ )٨(»إىل أنَّ جواب القسم مقدَّ
باق واللَّحاق«: لفَظ القرينة يف قولِه باق واللَّحاق« :, وقولِه)٩(»بقرينِة السِّ , )١٠(»والقرينُة السِّ

                                                       
 .٣٣−٣٢ انظر ما سلف  )١(
 .١٤انظر اإلشارة إىل اإلجياز   )٢(
 .١٥انظر اإلشارة إىل اإلجياز   )٣(
ْعد اللوح رشانظر   )٤(  .أ/١٣٨ح املفتاح للسَّ
اف اللوح   )٥(  .ب/٢٨٢حوايش الكشَّ
 .٢/٥٩٥حتقيق الفوائد الغياثية   )٦(
ــــعود   )٧( , ٢٢٣, ١٨٠, ٥/١٠٨, ٢٣٣, ٤/٢٢٦, ٣/١٧٩, ٢٠٨, ١٦٨, ٢/٨٣, ٦٣, ١/٤٥انظــــر تفســــري أيب السُّ

راس٨٦, ٦/٣٥, ٢٦٩ ورة يف الدِّ ياقية للسُّ  ., ففيه استقصاٌء جيِّدٌ ٤٥−٤٤ات القرآنية , وغريها, وانظر الوحدة السِّ
رر   )٨(  .٢٢/٧٦نظم الدُّ
 .١٥/١١١روح املعاين   )٩(
 .٢٧/٢٣٨روح املعاين   )١٠(



٥٣ 

الفة أنَّه يأيت  .بأنَّه يكون كنايًة عنها حني يذكر وحَده افكان ذلَك ترصحيً  ويظهُر من النُّقول السَّ
باقلفَظ  اُمصاحبً   .)١(فيها ا, وكذلَك ورَد يف سائر املواِضع التي ُوِقَف عليه مذكورً السِّ

لبِقاعيِّ إىل ِذْكر لفظ اللَّحاق, غَري أنَّه مل يظفر له إالَّ وقد نبَّه باحٌث معاٌرص عىل َسْبِق ا
يف  بموضٍع واحٍد, ومل يِقف عىل يشٍء من مواضع ِذْكره عند اآللويس, فَظنَّ ما تصيَّده نصا يتيًام 

فضل التَّنْبيه عىل  ذا الباحِث وهل ., وما مىض من النُّقول واحلواالت يدفُع ذلك الظَّنَّ )٢(تراثنا
البِقاعي, ويشَفُع لظنِّه أنَّ هذا اللَّفَظ مل يِشع كغريه, إذ لـامَّ يوَقف عىل َمِن استعمله غِري سبِق 

 .البِقاعيِّ واآللويس
وهذا اللَّفظ اختصاٌر للعباراِت التي ُكنَِّي هبا عن القرائِن الالحقِة التي ُذِكَرْت يف املرحلَتني 

الفَتني ياِق  لِة لفظُ يزاُد عليها يف هذه املرحو ,)٣(السَّ ر السِّ ياِق الالحق)٤(اُملتأخِّ , والقرينِة )٥(, والسِّ
 .امنها مجيعً  أوجزُ  لَّحاقالفُظ , فل)٦(الالحقة

   

                                                       
رر   )١(  .٢٩/٤٨, ١٨/٥٦٤, ١٥/٢٣٩, ٢١٢, ١١/٢٩, ١/١٨٣, وروح املعاين ١٣/٢٣٨, ٨/١٥٧انظر نظم الدُّ
راسات الق  )٢( ورة يف الدِّ ياقية للسُّ  .٤٥, ٤٣رآنية انظر الوحدة السِّ
 .٤٦, ٣٣ انظر ما سلف  )٣(
 .١٤انظر اإلشارة إىل اإلجياز   )٤(
 .١٥انظر اإلشارة إىل اإلجياز   )٥(
اف اللوح   )٦(  .ب/٢٥٢انظر حوايش الكشَّ



٥٤ 

 اَملْبَحُث الثَّالُث 
 ُمْصطلُح القرينِة عنَد اُملعاِرصينَ 

رس واملناقشة, وبيَّنوا معناه واستعامال ض عدٌد من املعارصين ملصطلح القرينِة بالدَّ تِه يف تعرَّ
ميادين املعرفِة يف تراثنا, وعّول أكثرهم يف ذلَك عىل ما كتبه القدماُء يف ضبِط هذا  ُمجلٍة من
 .)١(املصطلح

ارسني اُملعارصين ذهُبوا بمصطلِح القرينة مذهبً  يف كثري  ,ابعيدً  اغري أنَّ طائفًة من هؤالء الدَّ
اللة عىل أموٍر ال تدُخل حتت تعريفه عامَّ استقرَّ عند الُقدماء, فاستعملوه يف  ,من الوجوهِ  الدِّ

 .)٢(الذي اجُتِهد يف ضبطه, وانُتهي إليه بعد التَّقيصِّ والتَّدقيق
ارسني هذا الطَّريق يف فهم مصطلح القرينِة  َل َمْن رشع هلؤالء الدَّ الدكتور متَّام ويظهُر أنَّ أوَّ

ان, ًال  حسَّ ذهب إليه, قبل الوقوِف عىل كالِم َمْن , وسيناقُشه فيام لذا سيعِرض البحث لرأيه أوَّ
 .تابَعه يف مذهبه

ان  :مصطلح القرينة عند الدكتور متَّام حسَّ
ال ُخيطئ القارئ ُمصطلح القرينِة يف أكثِر مؤلَّفات الدكتور متَّام, إذ اعتنى هبذا املصطلح 

 .عنايًة ظاهرة, حتى ليكاُد يقرتُن بذكره عند املعارصين
ًال  اكالمً  ,م١٩٧٣املؤلَّف عام  العربية معناها ومبناها, اللُّغة: وروأفرد يف كتابه املشه  مطوَّ

بني أقساٌم; : مقاليٌة هلا رضبان: عىل أقسام القرائن, وهي عنده ْ لفظيَّة ومعنوية, ولكلٍّ من الرضَّ

                                                       
, ١٠٩−١/٢٩, والقــرائن عنــد األصــوليني ١٧٢−١٦٨العالقــات والقــرائن يف التعبــري البيــاين : مــن تلــك األبحــاث  )١(

, والقـرائن وأثرهـا يف فهـم اخلطـاب ٤٨٩−٢/٤٨٨, ووسـائل اإلثبـات ١١١−١/١٠٥املعـارصة  والقضاء بالقرائن
 .٣٣−٢٦, والقرائن وأثرها يف التفسري ٣٥−١٧الرشعي 

 .٢٩−٢٢ انظر ما سلف  )٢(



٥٥ 

ل الكالَم يف رشح ُكلِّ واحٍد من هذه األقسام. وحاليَّة ف ل)١(وفصَّ لَح نا مصط, غري أنَّه مل يعرِّ
 ْ  .مراَده به القرينِة, ومل ُيبنيِّ

, )٢(م١٩٧٧املنشور عام  األصول,: ثم أعاَد بعض كالِمه هذا, يف سياق آخر, يف كتابه
ًص   ا, ومل يذكر فيها تعريفً )٣(م١٩٨٥يف بعض مقاالته املنشورة بعد عام  اوأعاَده ملخَّ

 .للمصطلح
ل من كتابه عام  روائع القرآن, البيان يف :وبقي األمر كذلك إىل أن صدر اجلزء األوَّ

راسة٢٠٠٢ مته إليضاح بعض املصطلحات التي ستمرُّ يف هذه الدِّ , ومن )٤(م, فعرَض يف مقدِّ
ة: تلك املصطلحات  .القرينُة اللفظيَّة والقرينة املعنويَّ

ف  ا القرينة اللفظيَّةفعرَّ ْحويَّة, لُّ به عىل الوظائف النَّ عنٌرص من عناِرص الكالِم ُيستدَ «: بأهنَّ
 .)٥(»هذا اللفُظ فاعٌل, وذلك مفعول به أو غري ذلك: فيمكن باالسرتشاِد هبا أن نقوَل 

ف  ةوعرَّ من عنارص اجلملِة وبني بقيَِّة  العالقُة التي تربُط بني عنٍرص «: بأهنا القرينة املعنويَّ
 .)٦(»العنارص, وذلك كعالقة اإلسناد

ِجَع إليه من الُكتب التي استعمَلْت مصطلح القرينة, ومل يوقْف عىل هذين التَّْعريفني فيام رُ 
صِة لتعريف اصطالحات العلوم والفنون ويبدو أنَّه استنبطهام من ينابيع . أو الكتب املخصَّ

إذ تعريُفه جيعُل القرينَة تتَّسُع  ;)٧(ه, ومها خيالفان ما استقرَّ عند علامئنا يف تعريف القرينةرِ دص

                                                       
 .٣٥٢−٣٣٦, ٢٤٠−١٨١انظر اللغة العربية معناها ومبناها   )١(
 .٩ريخ تأليفه يف املقدمة ص , ونبَّه عىل تا٣١٠, ٢٩٣−٢٩١, ١٢٦−١٢٣انظر األصول   )٢(
, ونبَّه عىل تاريخ تأليف هذه املقـاالت يف مقدمـة هـذا اجلـزء ٢٣٢−٢١٨, ٨٦−٢/٣٢انظر مقاالت يف اللغة واألدب   )٣(

 .٩ص 
 .١٥−١/٨انظر البيان يف روائع القرآن   )٤(
 .١/١٠انظر البيان يف روائع القرآن   )٥(
 .١/١١انظر البيان يف روائع القرآن   )٦(
 .٢٩−٢٢ قارن التعريفني بام سلف  )٧(



٥٦ 

الالت الوضعيَّ  ة وما هو داخٌل يف ذاِت اُملستَدلِّ عليه, وهذا خمالٌِف ملا أمجع عليه لتشمَل الدِّ
راسات القرآنيةعلامء العربية و  .)١(يف ضابط القرينة الدِّ

بل هو خمالٌف جلميع من تكلَّم عىل القرينة, فيام ُوِقَف عليه من الكالم عليها يف سائر فروِع 
و: املعرفة التي تدُخل فيها اللة غري الوضعيَّة; فاألصوليون خيصُّ  الغزايلِّ  لِ وقكن القرينة بالدِّ

وقول , )٢(»يف اللغِة, فتتعنيَّ فيه القرائن موضوعةٌ وُكلُّ ما ليس له عبارة «): هـ٥٠٥ت (
ياق «): هـ٧٧١ت (ِلْمساين التِّ  ُ املعنى, ويكوُن اللفُظ نصا فيه بالقرائن والسِّ واعلم أنَّه قد يتعنيَّ

 .)٤(و ما يراِدفه من األلفاظأوهذا األمُر ظاهٌر يف استعامالهتم املصطلح , )٣(»ال من جهة الوضع
فها بعض الباحثني بقوله هي : القرائن القضائية«: والقرائن القضائيَّة ختتصُّ بذلك, إذ عرَّ

عي, وإجابة اُملدَّ  عى عليه, التي يستنبُطها القايض بفطنته وذكائه, من خالل سامعه دعوى املدَّ
عوى, والظُّرو نة, أو أقوال  ف املحيطة بالدَّ من غري أن يِرَد يف الواقعة نصٌّ من الكتاب, أو السُّ
ل عليه يف االستدالل  .)٥(»الفقهاء فكلُّ ما هو ثابٌت يف أصِل الوضع أو القاعدة أو األصِل املعوَّ

 .ال تدخل فيه القرائن
خاصا به, وقد بيَّنَه يف  انة مفهومً إنَّ الدكتور متَّام اختار للفظ القري: وكان يمكُن أن يقال

رس اللغوي العريبِّ  نظريةً أن يكوَن ه ب التَّْعريفني اللَّذين أورَدمها, وأرادَ  , )٦(ُيعيد هبا بناء الدَّ
ة العامِل عند علامئنا  وتكون بديًال  لوال أنَّ النََّظر يف أقسام القرائن التي ذكَرها يِقف = عن نظريَّ

                                                       
 .٢١−١٦ انظر ما سلف يف ضوابط تعريف القرينة  )١(
 .٣/٣١املستصفى   )٢(
 .٤٤مفتاح الوصول   )٣(
, ٣/٦٨, ٢١٥, ٧٣, ٢/١٣, والتقريـــب واإلرشـــاد ١٤٠, ٢/١٣٥, ٢١٦, ١/١٠٣انظـــر الفصـــول يف األصـــول   )٤(

 .٣٤٢, ٣١١, ٣/٢٣٩, واملوافقات ٢٥−٣/٢٤, ٢٦٣, ٢/٢٠٤واملستصفى 
 .٤٩٧−٢/٤٩٦, وانظر وسائل اإلثبات ١/١١٧القضاء بالقرائن املعارصة   )٥(
ض مجلة من الباحثني لعمله هذا بالنقد٢٣١, ١٨٩, ١٠انظر اللغة العربية معناها ومبناها   )٦( انظر نظرية اللغة يف . , وتعرَّ

−٢٣, واإلنشاء يف العربية ٤٢ , واملعنى يف البالغة العربية١٦٥−١٤٥, ودراسات يف اللغة والنحو ١٠٤النقد العريب 
ضوا لنقد مصطلح القرينة عنده, وهو الغاية يف هذا البحث٢٨  ., ومل يتعرَّ



٥٧ 

اللة غري  عَضها يدُخل فيام يدلُّ داللةً النَّاظر عىل أنَّ ب وضعيًة, وبعُضها يندرج حتت الدِّ
 .الوضعيَّة, بمعنى أنَّه يالقي به القدماء يف مفهوم القرينة

ه وداللة اإلعراِب عىل املعاين  ,)١(قرينَة اإلعراِب : فمن قرائنه التي تدلُّ داللًة وضعيَّة ما سامَّ
يف ) هـ٦٤٦ت (بٌت منصوٌص عليه عند النُّحاة; قال ابن احلاجب النَّْحوية بأصل الَوْضِع أمٌر ثا

وجَب  ...والقرينةُ فيهام  الفظً  عراُب اإلوإذا انتفى «: بيان الرتتيب بني الفاعل واملفعول
إذا انتفى اإلعراُب اللفظيُّ يف : أي«: يف رشح كالِمه) هـ٦٨٨ت (, فقال الرَّيض )٢(»تقديُمه

ِة عىل متييِز أحِدمها عن اآلخر وجَب تقديُم , مع ااالفاعل واملفعول معً  الَّ نتفاء القرينِة الدَّ
ُة يَّ فظوالقرائُن اللَّ  ,ملانعٍ  اإلعراب,: العالمُة املوضوعُة للتمييز بينهام, أيالفاعِل; ألنَّه إذا انتفِت 

فيلزُم ُكلُّ =  ...واملعنوية التي قد ُتوَجُد يف بعِض املواضِع دالًَّة عىل تعيني أحِدمها من اآلخر
يف رشح كالِم ابن ) هـ٨٩٨ت (وقال اجلامي . )٣(»واحٍد منهام مْركَزه لُيعرفا باملكان األصيلِّ 

الُّ عىل فاعليَّة الفاعِل ومفعوليَّة املفعول بالوضعِ  وإذا انتفى اإلعراب«: ااحلاجب أيًض  ... الدَّ
الُّ عليهام ال بالوضِع; إذ ال ُيعهَ : أي والقرينة, ُد أن ُيطَلق عىل ما ُوِضَع بإزاِء يشء أنَّه األمر الدَّ
 .)٤(»قرينٌة عليه

فإنَّ املقاِصَد وإن كاَنْت مفهومًة بالقرائِن يف بياِن الفاعِل «): هـ٧٤٩ت (وقال العلوي 
واملفعوِل, لكنَّا ُنريُد مع فهم املعاين بالقرائن احلاليَّة أنَّه ال ُبدَّ من جرهيا عىل القوانني 

, بل ال ُبدَّ من التفرقة بني الفاعل وربَّام ال يطَِّرُد ذلك, أعني االتِّكال عىل القرائنِ .. .اإلعرابيَّة
 .)٥(»واملفعوِل باإلعراِب 

                                                       
, والبيـان ٢/٣٣, ومقـاالت يف اللغـة واألدب ٢٩١, ١٢٣, واألصول ٢٠٧−٢٠٥ اللغة العربية معناها ومبناهاانظر   )١(

 .٢٨−١٧, ١/١٠يف روائع القرآن 
 .١/١٩٠رشح الريض عىل الكافية   )٢(
 .١/١٩٠رشح الريض عىل الكافية   )٣(
سالة البيانية ٥٩الفوائد الضيائية   )٤(  .٨٥, وانظر حاشية اإلنبايب عىل الرِّ
 .١/٢٨الطراز   )٥(



٥٨ 

ل يدلُّ بالَوْضِع والثَّاين بخالفِه,  الفِة أنَّ اإلعراَب والقرينَة َغريان, فاألوَّ فيظهر من النُّصوص السَّ
ل تطَّرُد داللتُه عىل املعاين  النَّْحويَّة يف الغالِب, والثَّاين ُيستعان بداللته يف بعِض املواِضع, واألوَّ

 .باملصطلحني عامَّ ُعِهَد يف مفهومهام عىل إطالقِه خروٌج  فتسمية الدكتور متّام اإلعراَب قرينةً 
ه ومن قرائنه التي متتدُّ إىل أصِل الوضعِ  ,: ما سامَّ بِط وقرينة التَّضامِّ اَده منهام وبنيَّ مر قرينة الرَّ

ا «: بقولِه ىالتَّضامُّ فأمَّ االختصاَص, ودخوَل اللَّفِظ عىل اللَّفِظ, وامتناَع ذلَك,  فيشمُل ما ُيسمَّ
ِة حَني تتعلَُّق هذه الرشوط بصورة تركيب  ى رشوَط األحكاِم النَّحويَّ كام يشتِمُل عىل ما ُيسمَّ

ميمة  مختتصُّ باألسامِء, وأنَّ اجلواز اجلرِّ  أنَّ حروَف : ومن أمثلة االختصاصِ . اجلملة أو الضَّ
التَّعجبيَّة ال تدخل إالَّ عىل ) ما(ومن أمثلة دخوِل اللفِظ عىل اللَّفِظ أنَّ . صُّ باألفعالختت

 ...تأخريه ما يشرتُط لتقديم اخلِرب أو وجوبحكاِم ومن أمثلة رشوط األ)... َأْفَعَل (
ا املقصوُد  بطِ وأمَّ اخلِة فهو ما نالحُظه م بالرَّ مري, ووظائِف حروف املعاين الدَّ ن عوِد الضَّ

عىل اُملفرداِت واجلُمل من عطٍف أو استثناٍء أو استدراٍك أو رشٍط أو تقديٍم ألحد األجوبِة, أو 
 .)١(»غري ذلك

ى قرينًة يف مفهوم علامئنا? إنَّ ما أورَده حتت  فهل ترى يف يشٍء ممَّا َذَكَره ما يصُلح أن ُيسمَّ
ي شيئً قضامِّ ما هو إالَّ قرينة التَّ  ٌة وضعيٌَّة, ال ُيعَرف أحٌد يسمِّ منها قرينًة, وما أدرجه  اواعُد نحويَّ

بط ُيميِّز فيه العلامء : وضع, وما خيالِفه بقرينةبني ما هو األصُل والقاعدُة وال يف قرينة الرَّ
مري يعود عىل أقرِب مذكوٍر, وجيوز مع القرينة أن يكون لألبعد , وحروف املعاين لُكلٍّ )٢(فالضَّ

ى داللة ذلك ُكلِّه قرينًة فهذا , وأمَّ )٣(منهام معنًى موضوعٌة له, وتدلُّ عىل غريه بالقرينة ا أن ُتسمَّ
 .ممَّا ال ُيعَهدُ 

                                                       
, والبيــان يف ٢٩١, واألصــول ٢٢٦−٢١٣ اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا, وانظــر ٢/٤٢مقــاالت يف اللغــة واألدب   )١(

 .١٦١−١/٨٣روائع القرآن 
 .١٨−١٧ , وانظر ما سلف٢/٤٠٤انظر رشح الريض عىل الكافية   )٢(
, ومغنــي اللبيــب ٢/١٤٤, ورشح الــريض عــىل الكافيــة ٨/٢١, وتفســري الــرازي ٣٤٩−١/٣٤٨انظــر اخلصــائص   )٣(

 .١٨−١٧ , ومضت النقول فيام سلف٣/٥٥٣



٥٩ 

ه قرينًة وداللُته غُري وضعيٍَّة قرينُة التنغيم اإلطاُر الصويت الذي ُتقال «: وهي عنده ,)١(وممَّا سامَّ
ياقبه اجلملة يف ال , وما ذكَره فيها يناِسُب مفهوَم القرينِة عند علامئنا, وهلذه القرينِة أمثلٌة )٢(»سِّ

, وإن كانت عندهم داخلًة يف )٣(قليلٌة يف مؤلَّفاهتم, وتكلَّموا يف داللتها بوصِفها إحدى القرائن
 .قرائِن األحوالِ 

ياق , إذ تكون داللتها )٤(ند القدماءيدخُل يف مفهوم القرينة ع وكثٌري ممَّا ذكره يف قرينة السِّ
 .عن ذاِت املُستَدلِّ عليه اخارًج  اغري وضعيَّة, وشيئً 

اللة غري الوضعية, وال يكاُد خيرُج عن كالِم  وكالمه يف قرائن األحوال تِه داخٌل حتت الدِّ بُرمَّ
 .)٥(عندهم امعهودً ُرها ذِكْ كن يالقدماِء فيه, إالَّ يف األمثلِة, وَعْرِض بعض املقامات االجتامعية التي مل 

, فال ُيدَرى أيريُد هبا ما افهذا االختالُف يف مفهوِم القرائن عنده جعَل كالَمه فيها مضطربً 
 .آخر ااستقرَّ عند القدماُء أم يريُد هبا مفهومً 

وزاد هذا االضطراَب أنَّ بعَض تطبيقاتِه عىل القرائن ال يالئم كالَمه النظريَّ عنها يف بعض 
بط شفع ذلك بأمثلة ال من بيان مفهوم قرينتَ  افبعد أن ساَق ما ُنِقَل آنفً  املواضع, ي التَّضامِّ والرَّ

ينطبق كالُمه فيها عىل معنى هاتني القرينتني, فأكثر ما ورَد يف األمثلة استدالٌل بالقرائن عىل 
رير قْ نكار والتَّ , واستعامِل االستفهاِم يف اإل)٦(خروج اخلِرب إىل اإلنشاءك: معاٍن غري وضعيَّة

بوالتَّ  , )٩(, وغري ذلك مما حيتِمُل غَري ما ُوِضَع له)٨(الضمري عىل خالِف األصلِ  , وعودِ )٧(عجُّ
                                                       

 .١/٣٣, ومقاالت يف اللغة واألدب ٢٩١, واألصول ٢٣١−٢٢٦انظر اللغة العربية معناها ومبناها   )١(
 .٢٢٦اللغة العربية معناها ومبناها   )٢(
 .١١٠−١٠٩ , وانظر ما سيأيت٢١١−٢/٢٠٨, واملحتسب ٢/٣٧٢انظر اخلصائص   )٣(
 .١٧٤−١/١٦٣, والبيان يف روائع القرآن ٨٦−٢/٦٥انظر مقاالت يف اللغة العربية واألدب   )٤(
 .٢٩٣, واألصول ٣٥٢−٣٣٧, ١٩١, ١٨٨انظر اللغة العربية معناها ومبناها   )٥(
 .٤٣−٢/٤٢انظر مقاالت يف اللغة واألدب   )٦(
 .٤٤−٢/٤٣انظر مقاالت يف اللغة واألدب   )٧(
 .٥١−٢/٤٩انظر مقاالت يف اللغة واألدب   )٨(
 ٦٤−٥١, ٤٩−٢/٤٦انظر مقاالت يف اللغة واألدب   )٩(



٦٠ 

ال يرجع إىل أصِل الوضع, وهذا  واستدلَّ عىل ذلك بام حيتفُّ بالكالم من القرائن, استدالًال 
ن عىل ماامهخيالف ما ذكره يف مفهوم القرينتني, إذ جعلَ  ة   تدالَّ ُوِضَع من القوانني اللغويَّ

ة من استقراء كالِم العرب  .)١(املستمدَّ
استقرَّ استعامُله عند القدماء عىل مدى عرشة قروٍن, يف فروع املعرفِة املتنوعِة  اإنَّ مصطلحً 

ا أن يسَري عىل مذهب  :الدكتور متَّام من عنايته ببياِن ُمراده من استعامله بأن يزيدَ  اكان حقيقً  فإمَّ
ا أن خيتطَّ  ;القدماِء فيه, وذلك بعد إيراِد كالمهم يف ضبطه وبياِن حدوِده, ومناقشتهم فيه وإمَّ

فنا مراَده بمصطلحِ اخمالفً  النفِسه منهجً   ;مع التَّنْبيه عىل أسباِب خمالفتِه القدماء فيه, ه, يبيِّنُه ويعرِّ
ا أن  ة يف  .هتاداَد إشالنظريته التي أر اآخر جيعُله َلبوًس  اتار مصطلحً خيوإمَّ صحيح أنَّه ال ُمشاحَّ

سيَّام إذا كاَن املصطلُح ه ما نوى, ولكن بعد البياِن, والاالصطالح, ولُكلِّ امرئ يف اصطالحِ 
يوع يف تراثنا, فاألَْوىل عند ذلك متابعُة القدماء فيه, أو البحُث عن  كثري االستعامِل والشُّ

 .مصطلٍح آخر
د مفهوِمه عندوعزوُف الدكتور متَّام عن بي ره يف بيانه, مع تعدُّ , هان مصطلِحه هذا, أو تأخُّ

أوقَع َمْن جرى عىل منهجه من الباحثني يف إشكاالٍت غري قليلٍة, ومحَلهم عىل االضطراب يف 
 .ضبِط املصطلح, كام سيأيت

ان  :مصطلح القرينة عند أتباع الدكتور متَّام حسَّ
ة أثرً أحدَث ما اختطَّه الدكتور متام من منهج  راسات اللغويَّ ُمجلٍة من  يف كتاباِت  ايف الدِّ

ارسني, إذ َح  رس  اوذَ الدَّ حذَوه يف دراسة القرائن التي تكلَّم عليها, أو إفراِد واحدٍة منها بالدَّ
أكثُر هذه الدراسات بمحاوالت لتعريِف القرينِة, محلهم عىل ذلك ما  حتتوالتَّْمحيص, وافتُ 

الدكتور متَّام يف ضبط  رُ يان املصطلحات التي يتناوُهلا البحث, وتأخُّ يقتضيه املنهج العلمي من ب
وسيعِرض البحث لبعض تلك املحاوالت لبياِن ما وقَع فيها من إشكاٍل يف حتديد . مصطلحهِ 

 .مصطلح القرينة
                                                       

 .٢/٤٢انظر مقاالت يف اللغة واألدب   )١(



٦١ 

راساتوأوَّ  ِرشَ عام نُ  نظرٌة يف قرينِة اإلعراب,: بحٌث بعنوان ل ما ُوقَِف عليه من تلك الدِّ
م, وظاهٌر من عنوانه أنَّه يتناول إحدى القرائن اللفظيَّة عند الدكتور متَّام, ومل يتعرَّض ١٩٨٤

,  وآراء العلامِء  فيه الباحث لبيان مصطلِح القرينِة, ودرَس فيه ظاهرة اإلعراب يف النحو العريبِّ
ظرة يف ظاهرة ن: ولو أنَّه جعَل عنوانه ,)٢(ر النحو بغريه من اللغات, ومسألة تأثُّ )١(يف ذلك

واب, إذ ال موضع للقرينة يف دراسته البتة لكان أوىل اإلعراب,  .وأقرَب إىل الصَّ
راسات ,: رسالٌة بعنوان ومن تلك الدِّ ة يف النحو العريبِّ َمْت عام  القرائن املعنويَّ م, ١٩٩٦ُقدِّ

ح صاحبها بأنَّه أرادَ  ْ  هبا ورصَّ : ب من القرائن, فقالاالستدراك عىل الدكتور متَّام يف هذا الرضَّ
ان« ة حتت عنوان... وما كتبه الدكتور متَّام حسَّ عليق, منذ ما يربو قرائن التَّ : عن القرائن املعنويَّ

ٌة وجريئٌة لتقديم نظريٍة عربيٍَّة تقوم عىل املعنى أساًس ... اعىل ثالثني عامً   دَ يْ بَ ... اهو حماولٌة جادَّ
ة خاصَّ  , ومل ُيِعْد فيه نظرً أنَّ تقسيَمه للقرائن املعنويَّ ال هو وال َمْن  اًة يعرتيه قصوٌر ليس باهلنيِّ

ارسني, ال يِلُج يف  ٍل لبعض الدَّ ارسني, اللهمَّ إالَّ ما نجده من نقٍد عامٍّ أو متعجِّ واكبه من الدَّ
َد كثٌري من الباحثني العرِب تقسيمَ  اوتدقيقً  ااملوضوع بحثً  ه كام ُفِعَل يف هذا الكتاب, وقد ردَّ

للقرائن ُمسلِّمَني به دونام نقٍد أو متحيص, رغم ما يبدو عليه من نقٍص أو اضطراٍب يف التَّْحليل 
 .)٣(»ثيلوالتَّمْ 

ب  ْ َه إىل تقسيمه هذا الرضَّ فنقُده عليه مل يمسَّ املصطلح, كام هو ظاهٌر من كالِمه, وإنَّام ُوجِّ
ض فيه لتعريف القرينة, فقالت اغري أنَّه جعل بني يدي البحِث متهيدً  ,من القرائن : القرينةُ «: عرَّ

ُة : والقرينةُ . هي يف الكالِم ُكلُّ ما يدلُّ عىل املُراِد أو املقصود: لغةً  اللة اللفظيَُّة أو املعنويَّ هي الدِّ
ُض املدلوَل وتَ  خوِل فيهالتي متحِّ وُم القرينة هومف... ِرصُفه إىل املُراِد منه, مع منع غريه من الدُّ

ليلُمرادِ  ال حذَف إالَّ بدليٍل أو قرينٍة, وال : ومن هنا قال النُّحاة والبالغيُّون... ٌف ملفهوم الدَّ

                                                       
 .٤٩−٣٢, ٢٥−٩انظر نظرة يف قرينة اإلعراب   )١(
 .٣٢−٢٥ظر نظرة يف قرينة اإلعراب ان  )٢(
مة   )٣(  .ب ةحفصَّ لاالقرائن املعنوية يف النحو العريب, املقدِّ
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َل من احلقيقِة إىل املجاِز إالَّ بق ني, وعىل هذا كانِت حَ رينٍة أو دليل, فاستعملوا املصطلحتوُّ
 .)١(»القرينُة عنَدهم ُمساويًة للدليل
القرينة يف اللُّغة ما َذَكر, إذ مل يرْد هذا املعنى يف يشء من فليست : ويف كالِمه مغالطاٌت كثرية

ْعِد والرشَّ ما ذكَره , ويشبُه أن يكوَن )٢(معجامِت العربيَّة يف اجلرجاينِّ القرينَة يف تعريَف السَّ
ل عىل بعض )٣(االصطالح ل يف تعريف القرينة لغًة عىل معجامت العربيَّة, وإنَّام عوَّ , وهو مل ُيعوِّ

 .)٤(اسوعات التي ال ُتغني يف هذا الباِب شيئً املو
للقرينة, مل يوَقْف عليه يف يشء من كتب االصطالح, وال يف املؤلَّفات التي  اوما أورَده تعريفً 

ل يف التعريف اللغويِّ  ل فيه عىل ما عوَّ  .استعمَلِت القرينَة, وقد عوَّ
ُحمتجا بأهنام يتعاوراِن املحلَّ نفَسه يف القرينة ُمساوية للدليل من غري أدنى فرٍق بينهام;  وجعَل 

ٌة ضعيفٌة; ألنَّ ذلك إنَّام كان يف املراحِل األ. استعامالت النُّحاة والبالغيني وىل وهي ُحجَّ
ليل يف كتب  الستعامهلام, ُثمَّ اتَّضحِت  املصطلحات, وصار للقرينة معنى خيتِلُف عن معنى الدَّ

ة, غري أنَّ هلا ما يميُِّزها يف املفهوم واالستعاملِ , وإن كانت القرينُة أح)٥(االصطالح  .)٦(د األدلَّ
ْت ببحِث رضٍب من القرا ها يف ضبط املصطلح هذا نصيبَ يكوُن ن ئفانظر إىل رسالٍة ُخصَّ

وتعريفه, لرتى يف أيِّ املسالك ستميض, وكيف سُيشاد بنياُهنا عىل هذا األساِس الذي يدَفُع 
 .ااؤه تتامَسك إالَّ ريثام هتوي معً , وال تكاد أجزابعُضه بعًض 

                                                       
 .١٧القرائن املعنوية يف النحو العريب   )١(
 .١٤−١٣ انظر ما سلف  )٢(
 .٢٣−٢٢ انظر ما سلف  )٣(
ل عىل دائرة معارف القرن العرشين   )٤( انظر . , وموسوعة النحو والرصف واإلعراب إلميل يعقوب)وجدي(عوَّ

 .١٧من ص  ٣٥القرائن املعنوية يف النحو العريب احلاشية 
 .٣١−٣٠ انظر ما سلف  )٥(
 .٢٩−٢٢ انظر ما سلف  )٦(



٦٣ 

سالة إىل معجٍم لغويٍّ  مؤلُِّف  إنَّ من أعجِب العجب أالَّ يرِجعَ  واحٍد لينُظَر فيه  هذه الرِّ
فها اصطالًح  َل عىل واحٍد من كتب القدماء ممَّن عرَّ , وأغنى ذلك امعنى القرينة لغًة, وأالَّ ُيعوِّ

 .اومتحيًص   اَدْرًس 
راسات َمْت قرينة التَّضاّم يف القرآن الكريم, دراسة بالغية: رسالٌة بعنوان ومن تلك الدِّ , ُقدِّ

د ٢٠٠٠عام  ان, ومهَّ ْت بإحدى القرائن اللفظيَِّة عند الدكتور متَّام حسَّ م, وهي دراسة اختصَّ
ًال يف ذلك عىل ما سبقه من دراساٍت التَّضامِّ هلا صاحبها بكالٍم عىل مفهوم  مل , غري أنَّه )١(, معوِّ

د  ض لتعريف القرينِة التي اختاَرها عنواًنا لبحثه, سوى أنَّه ذكر بعض وظائفها, وعدَّ يتعرَّ
 .)٢(أقساَمها التي ذكرها الدكتور متام حسان

راسة ما له ِصلٌة بمفهوِم القرينِة يف تراثنا, ولو أنَّ صاحبها جعل عنواهنا : وليس يف هذه الدِّ
اللة عىل مضمون بحثه مفهوم التَّضاّم يف القرآن الكريم,  .لكان أدقَّ يف الدِّ

راساِت  , ْح نظريُة القرائن يف التَّ : بحٌث بعنوان ومن تلك الدِّ م, ٢٠٠٧املنشور عام ليل اللغويِّ
لِه فيه بقوله ح صاحبه بمطلبِه وُمعوَّ هذا البحُث التأصيَل ملصطلِح القرائن ومرادفاتِه يف  اِوُل ُحي «: ورصَّ

 , اث اللُّغويِّ انوينطلُِق من املنطلقاِت التي وضعها الرتُّ  .)٣(»لفكرة القرائن اأساًس  حسَّ
 اال يبتِعُد املعنى االصطالحيُّ للقرائِن كثريً «: واستهلَّ بحثه بتعريف ملصطلح القرائن, فقال

الوصُل, : الذي يِرُد بمعاٍن كثريٍة منها) قرن(فاملعنى اللغوي مأخوٌذ من . عن املعنى اللغوي
بط, واملصاحبة, والتالزم, وااللتقاءواجلمع, وال , والرَّ أما املعنى االصطالحيُّ للقرائن ... شدُّ

سواء أكان ذلك  ,, يدور حول هذه املعاين, ومدى ارتباِط الكلامِت بعضها ببعضافهو, تقريبً 
ياق  .)٤(»داِخَل اجلُملة أم داِخل السِّ

                                                       
 .٩−٦انظر قرينة التضام   )١(
 .١٤انظر قرينة التضام   )٢(
 .٢٨٣) بحث يف جملة احتاد اجلامعات العربية لآلداب(نظرية القرائن يف التحليل اللغوي   )٣(
 .٢٨٤لغوي نظرية القرائن يف التحليل ال  )٤(
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ة عىل  ه باملعنى االصطالحيِّ عىل ومل ُيِرش  عجم الوسيط,املوأحال يف املعاين اللغويَّ  فيام سامَّ
أنَّه استخرَجه من عمل الدكتور  يشٍء من املصادر, ويبدو أنَّه تعريٌف جاء به من عنِد نفِسه, أو

ف  متَّام, فهل يريد أنَّه املعنى االصطالحيُّ عنده ال عند القدماء, فلذلك هجَر ُكلَّ كتاٍب عرَّ
َ من إشكاِل املصطلِح عند الدكتور متَّام, وألنَّ القرينة عند القدماء? إنَّ ذلك ال يُ  سلَُّم له; ملا ُبنيِّ

اث ورَد فيها مصطلُح القرينِة عىل الوجِه الذي عرفوه ذه ا الباحث استشَهد بنصوٍص من الرتُّ
ل مصطلحً , فكيف يُ )١(به, لُيثبت هبذه النُّصوص أصالَة املصطلِح يف تراثنا اعتمَد يف  اؤصِّ

عارصين, وترَك معناه عند القدماء? ففي هذا من االضطراِب ما هو ظاهٌر مفهومه عىل املُ 
 .ال حيتاُج معه إىل مزيد بيانٍ  اظهورً 

راسات اللة يف العربية,: املعنى وظالل املعنى :كتاٌب بعنوان ومن تلك الدِّ ُنِرشَ عام  أنظمة الدِّ
وكان أكثر كالِمه فيه عىل  للمستوى الرتكيبيِّ يف اللُّغة, م, أفرَد فيه صاحبه فصًال ٢٠٠٧

ُتطَلُق القرينُة يف اللُّغة عىل «: القرائن عىل منهج الدكتور متَّام, تعرَّض فيه لتعريف القرينِة, فقال
أمٌر ُيشري إىل : الِفقرة, وهي فعيلة بمعنى اُملفاعلة مأخوذٌة من املقارنِة, ويف االصطالح

 .)٢(»املطلوب
ف يف عبارتِه بام جعلها خمتلَّة  التَّْعريفات,كتاب  وأحال الباحُث يف هذا الكالم عىل وقد ترصَّ

ْدر, وعبارة الرشيف اجلرجاين فيه بمعنى  ةليفع: ويف اللغة. بمعنى الفقرة: القرينة«: الصَّ
, فانظر ماذا صنع الباحُث بالعبارة, من غري أن يتنبَّه عىل ما حلقها من فساٍد, )٣( »...املفاعلة

جعفالقرينة ال ُتطلق يف , )٤( اللُّغة عىل الِفقرة, بل هو أحد معانيها االصطالحيَّة يف باب السَّ
اللة عىل ذلك; ألنَّ قوله يشري إىل أنَّ ما قبلها ليس »ويف اللُّغة«: ولفظ الرشيف دقيٌق يف الدِّ

 .يف املعنى اللغويِّ  داخًال 
                                                       

 .٢٨٦−٢٨٥انظر نظرية القرائن يف التحليل اللغوي   )١(
 ., وهو حتريف»فعلية بمعنى الفاعلة«: , وفيه٣١٨املعنى وظالل املعنى   )٢(
 .٢٢٣التعريفات   )٣(
 .١٥ انظر ما سلف  )٤(
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يف اجلرجاين, ومل يستقصِ  ل عىل تعريِف الرشَّ سائر تعريفات القرينة  ويؤَخُذ عليه أنَّه عوَّ
ت بعد ذلك, وقد مىض أنَّ كثريً  ضوا  اعند غريه; ألنَّ وجوه التَّْعريف استقرَّ من الباحثني تعرَّ

ليل منه لتعريف الرشَّ  يف بالنَّْقد; ألنَّه ُيدِخُل يف القرينة ما ليس منها, وهو أقرُب إىل تعريف الدَّ
ل عليه من  انتقاه ليكوَن ُمستقيًام , وأخشى أن يكون الباحث )١(إىل تعريف القرينة مع ما عوَّ

 .منهج الدكتور متَّام, وكان حريا به, إْن أراَد ذلك, أن يبيِّنَه
راسات َمْت عام  القرينة الصوتيَّة يف النَّحو العريب, :بعنوان رسالةٌ  ومن تلك الدِّ م, ٢٠٠٨ُقدِّ

 َّ ٌة بإحدى القرائن اللفظية عند الدكتور مت ام, وقال صاحُبها يف تعريف وهي دراسة خمتصَّ
ا ُتقاِرن ما تدلُّ عليه : القرينُة يف اللُّغة«: القرينة ليل عىل اليشء, والعالمة عليه, ألهنَّ هي الدَّ

 اوتصحُبه, واألصُل فيها االقرتاُن الذي هو االجتامُع, ومن َثمَّ اسُتعمَلْت يف االصطالِح ُمرادً 
ُ اليش ُض اليشَء ويمنُعه من االلتباس بغريه, َء ويدلُّ عليه أهبا ما ُيعنيِّ و ينوُب عنه, أو ما يمحِّ

يا أو معنويا وتيَّةُ . سواٌء أكاَن هذا الّدليل حسِّ ويت: القرينُة الصَّ ليل الصَّ  .)٢(»هي الدَّ
ِرْد , فلم يَ »ُة عليهمهي الدليل عىل اليشء والعال: القرينة يف اللغة«: لْسُت أدري َمْن أين جاء بقوله

ا أنَّ . , فليْتَه وقَفنا عىل املنهل الذي استسقى منه كالَمه هذا)٣(ام ُوقَِف عليه من معجامِت العربيَّةفي وأمَّ
 ., وقد أحاَل عليه الباحث)٤(األصل فيها االقرتان فهو أحد أصلني ذكرمها ابُن فارسٍ 
الفنون التَّعريفات, وكشاف اصطالحات  :وأحاَل فيام أورَده من تعريف اصطالحيٍّ عىل

وباملقارنة بني ما ذكره وما ورَد يف هذه املؤلَّفاِت  والعلوم, والقرائن املعنوية يف النحو العريب,
ل والثَّالِث منها, وقد مىض نقدمها : , وهذا ما محَله عىل أن يقول)٥(يظهُر أنَّه اعتمد عىل األوَّ

                                                       
 .٢٣−٢٢ انظر ما سلف  )١(
 .٢٢القرينة الصوتية يف النحو العريبِّ   )٢(
 .١٤−١٣ انظر ما سلف  )٣(
 .١٣ انظر ما سلف  )٤(
 .٦٣−٦١ ,٢٣−٢٢ انظر ما سلف  )٥(
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وتيَّة« ويت: القرينة الصَّ ليل الصَّ ي بني »هي الدَّ ويبدو  ,)١(ومها غريان ,القرينة والدليل, فهو ُيسوِّ
إذ فيه أنَّ داللَة القرينِة غُري  كشاف اصطالحاِت الفنون والعلوم,أنَّه مل ينتِفع بام ورَد يف 

د إغفاله لـامَّ رآه خيالُِف ما اختطَّه يف )٢(وضعيَّةٍ  ا أنَّه تعمَّ , وهو مل يذُكر ذلك ومل يتعرَّض له; فإمَّ
ا أنَّه أشاَر إىل الكتاب يف حواشيه من غري أن ينُظر عمله, وما ارتضاه من  ُمتابعة َمْن سبَقه, وإمَّ

 .فيه, وكال األمرين حقيٌق باالجتناب
م, تابعْت فيه مؤلِّفتُه ٢٠٠٩ُنِرشَ عام  القرينُة يف اللُّغة العربيَّة,: كتاٌب بعنوان ومن تلك الدراسات

َدْت لدراستها الدكتور متَّام يف استعاملِه مصطلح القرائن, و تقسيمه إياها, مع زيادٍة يف الرتتيب, ومهَّ
ٌة من لفظ «: بتعريف القرينة, فقاَلْت  دٌة, ورَدْت يف متون ) قرن(القرينُة ُمشتقَّ وهلذه اللَّفظة معاٍن متعدِّ

ا القرينُة يف االصطالِح «: , ثم قاَلْت )٤(, وعرَضْت ما جاء من ذلك يف بعض املعجامت)٣(»املُعجامت  أمَّ
 .)٥(»أمٌر ُيشري إىل املطلوب, أو ما يدلُّ عىل املراد: الكالمي فهي

ل عليـه يف التَّعريفاتوأحالت عىل كتاِب  , وتعريُفه القرينَة فيه من النَّْقص مـا ال يصـحُّ معـه أن يعـوَّ
صــًة هبــذا املصــطلح  وكــان األوىل بالباحثــِة استقصــاء تعريفــات القرينــِة الــواردةِ يف ,)٦(دراســة ُمتخصِّ

اث  .)٧(سيَّام أهنا عرضت لبعض نصوص استعامله يف تراثنا, للوقوف عىل حقيقِة معناها, والالرتُّ
راسات عىل تعريف  ل أكثر هذه الدِّ يف القرينة عند وليس من قبيل اُملصادفة أن تعوِّ الرشَّ

م رأوا أن هذا التَّْعريف بام فيه من اه, فكأهنَّ حدودِه,  ِق راخان اجلرجاين, أو عىل ما ُيشبهه يف ُمؤدَّ
اللة, يُ  ليل والدِّ الئم ما مَشوا فيه من منهج وامتداِده إىل محى غريه من املصطلحات, كالدَّ

 .الدكتور متَّام, وأنَّ ما استوى بعده من تعريفات ال يليق بذلك املنهج, بل ينابُذه وُيفِسد أكثره
                                                       

 .٣١−٣٠ انظر ما سلف  )١(
 ., وانظر ما سلف٢/١٣١٥انظر كشاف اصطالحات الفنون والعلوم   )٢(
 .١٩القرينة يف اللغة العربية   )٣(
 .١٩انظر القرينة يف اللغة العربية   )٤(
 .١٩القرينة يف اللغة العربية   )٥(
 .٢٣−٢٢ انظر ما سلف  )٦(
 .٢١−٢٠انظر القرينة يف اللغة العربية   )٧(
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راسات االستقصاء يف الوقـوف عـىل مع ـم مجيًعـلقد بلغ من إغفال هذه الدِّ مل  انـى هـذا املصـطلح أهنَّ
ر للقرينة عند أستاذهم الدكتور متَّام, وأعني بذلك منهم َمْن صنع دراسته بعد  يتنبَّهوا عىل التعريف املتأخِّ

ل والتَّْقليد الذي يمنع من التَّحقيق والنَّ   .ظر الدقيقتاريخ هذا التَّْعريف, فهذا يدلُّ عىل التعجُّ
 :خامتة

الت القرينــة يف اللغــة ُمشــتملٌة عــىل معنــى املُصــاحبِة, وتبــنيَّ أنَّ تعريــَف القرينــِة يف ظهــر أنَّ اســتعام
ًرا يف منتصف القرِن الثَّامن اهلجري, غري أنَّه ُسبِق بنصـوٍص قديمـٍة َتشـتِمُل عـىل  االصطالح ظهر ُمتأخِّ

 .يف وضوحه, وتأديته معناه, حتَّى إنَّ كثًريا منها يفوق التَّْعريفات هتعريفُ  اضوابطه التي ُبني عليه
ا أن يكون  وتبنيَّ أن تلك التَّْعريفات ال خيلو أكثرها من اعرتاضاٍت عىل جهٍة من جهاته, فإمَّ

ا عن معناه, وإما أن يكوَن زائًدا عليه ُيدِخُل فيه ما ليس منه ً  .ُمقرصِّ
ًرا عند سـيبويه وغـريه مـن املتقـ مني, وكـانوا ُيعـربِّ وانتُهي إىل أنَّ مفهوَم القرينِة ظهر مبكِّ ون عنـه بـام دِّ
ُل تصــ ــياق, ووقــع أوَّ ريح بــه عنــد ابــن جنــي يف كتابــه ـُيرادفــه كالــدليل والداللــة واحلــال واملقــام والسِّ

ح أنَّه أخذ املصطلح من علامء األصـول, لتقـدمهم إىل ذكـره, وصـلة ابـن جنـي هبـم, اخلصائص , وُرجِّ
ح به يف سائر كتبه التي ُوقَِف عليهاوميله يف كتابه هذا إىل بعض مسائلهم, بدليل   .أنَّه مل ُيرصِّ

ف بالبحث أنَّ مرحلَة متأخري البالغيني التي انتشـر فيها هذا املصـطلُح وذاع أهـمُّ   ,وتكشَّ
التي مرَّ هبا; ألنَّ تعريفاته ظهرت فيها دون غريها, وألنَّ تفسري مرادفاتـه وبيـان صـلته  همراحل

, فـال َغنـاء لـدارس تلـك املصـطلحات عـن التَّْعويـل عـىل ُكتـب هـذه هبا إنام وقَعْت يف مؤلفاته
 .املرحلِة من التَّْأليِف البالغيِّ 

ان مل ُيبنيِّ مراده هبـذا املصـطلح إالَّ بعـد ثالثـةِ  مـن اسـتعامله  عقـودٍ  وبدا أنَّ الدكتور متَّام حسَّ
ه له ُخيـالف مـا اسـتقرَّ عنـد نظرية العامل عند نحاتنا, وتعريفُ عن والتَّْعويل عليه, ليكون بديًال 

مجيع َمْن تكلَّم عليه من األقدمني, ويف تطبيقاته اضطراب, فمنها ما يدخل حتـت مفهومـه عنـد 
ارسني   .علامئنا, ومنها ما ال يدخل فيه, وتبعه يف ذلك غري قليٍل من الدَّ



٦٨ 

 
 الَفْصُل الثَّاين
 أنواُع القرائنِ 

 
ُل   ةُ اليَّ قالقرائُن امل: اَملْبَحُث األوَّ

ياِق : َحُث الثَّايناَملبْ   قرينُة السِّ
 القرائُن احلاليَّةُ : الثَّالث اَملْبَحُث 
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 :متهيد
ال ُبدَّ من التَّنْبيه عىل أنَّ حَرص القرائن يف تقسيٍم يستغرق كل أجزائها أمٌر َصْعٌب ِجدا, وقد 

ح بذلك البالغيون  ِة ع)١(وغريهمرصَّ بط يف  منايته, حتَّى إنَّ األصوليني مع ِشدَّ بالضَّ
 .)٢(مصطلحاِهتم قد اعرتفوا بذلك

ة عىل صعوبة ذلك اختالُف تقسيمها عندهم, فبعُضهم جيعلها مقاليًَّة وحاليًَّة,  ومن األدلَّ
ا لفظيٌَّة ومعنويٌة, وغريه يراها لفظيًَّة أو غَري لفظية , وُمؤدَّى ذلك واحٌد )٣(واآلخر يذهب إىل أهنَّ

التي ترجع إىل بدائه العقوِل ال تدُخل حتت لفظ احلاليَّة وتدخل حتت فبعض القرائن . عندهم
ة ُتْشِكُل معه هيئاُت اُملتكلِّم واملخاَطب وما حييط هبام من األحوال,  ة, ولفُظ املعنويَّ املعنويَّ

 .)٤(ألنَّ كثريًا من القرائن اللفظيَّة تصُري عند إدراكها معنويةً  ;وخيتِلُط باللفظيَّة
ٌة من بعض الوجوه, وحياول ضبَط األجزاء ما أمكن, واجُتِهَد  هاهنا يف تقسيم فيه ِجدَّ

ًرا : فجعل املقاليَّة قسمني ما يدلُّ بلفظِه عىل ما ُيشاكله, وما يدلُّ بمعناه عىل اُملراد يف غريه, تأثُّ
 ّي يدخل فيه اجلناس ونحوه, ومعنو لفظّي :  تقسيم علم البديع قسمنيبصنيع البالغيني يف

يا ;ل فيها فنون التناُسب والتَّضادِّ يدخ ِقسًام عىل حياله مع ُقرهبا من املقالية;  قوجعَل قرينَة السِّ
د مفهومه ياق, ولتعدُّ م  ;خلصوصيَّة يف داللتها, ولكثرة القضايا اُملتعلِّقة بمصطلح السِّ وقسَّ

 ُب َس منها أقسامًا ُحيْ وجعل لُكلِّ  ,املتكلم واملخاطب واألحوال املحيطة :احلاليَّة ثالثة أرضٍب 
  .أنَّ بعضها جديد مبتكر

   
                                                       

ـْعد اللـوح ١٢٤, واإلجيـاز ألرسار الطـراز ٣٣٠−٣٢٩انظر مفتاح العلوم   )١( أ, والربهـان يف /١٠٤, ورشح املفتـاح للسَّ
سالة البيانية ٢/٢١٦علوم القرآن   .٨٥, وحاشية اإلنبايب عىل الرِّ

 .٢/١٥٢, واملستصفى ١/٥٧٥انظر الربهان يف أصول الفقه   )٢(
أ, /١٠٣, ورشح املفتــاح للســعد اللــوح ٢١٨, واإلجيــاز ألرسار الطــراز ١٠٥يضــاح , واإل٢٩١انظــر املنــزع البــديع   )٣(

 .٢١٦−٢/٢١٥والربهان يف علوم القرآن 
 .٢٢١انظر العالقات والقرائن يف التعبري البياين   )٤(
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ُل   اَملْبَحُث األوَّ
 املقاليَُّة  القرائنُ 

ا تكوُن مذكورًة مع الكالم الـذي ُيسـتَدلُّ عـىل اُملـراد وهي أكثر أنواِع القرائن استعامًال  ; ألهنَّ
سوقي  , )١(»اوًح , واألكثـر وضـاوهي األغلـُب وقوًعـ«: عنها) هـ١٢٣٠ت (منه, وهلذا قال الدُّ

ــام تغيــُب عــن الكــالِم إالَّ أن يكــوَن مبتــورً  , كاألبيــات الَفــْردة التــي ال تســتِقلُّ اظــاهرً  ابــرتً  اوقلَّ
بمعناها, وبعِض العبارات الوجيزِة املنقولِة مقطوعًة عن سياقها; ألنَّ القرائن املقاليََّة ُتؤَخُذ من 

ا ضاَق ذلك اُملحـيط قـلَّ احـتامُل الوقـوِف عـىل املحيط اللُّغويِّ للعبارة املقصودة بالتَّحليل, فإذ
 .قرائَن ُتعني عىل الوصول إىل املرادِ 

ل علامُء العربيَِّة   ا, ُمنذ ظهوِر القرائِن مفهومً اظاهرً  عىل هذه القرائن تعويًال والتَّْفسري وقد عوَّ
ـعوا ـيف تلك املؤلَّفات إىل املرحلـِة التـي شـاَع فيهـا املصـطلُح وانتشـ يف االعـتامد عليهـا َر, وتوسَّ

ها إىل رضبني  :فكُثرت أمثلتها, ويمكُن ردُّ
الَُّة بالقرائن ال – ١  :هالفظِ دَّ

اللة عىل املحذوف  .وهي التي تدلُّ بلفظها عىل ما يامثُِله أو يقاِربه يف االشتقاِق, وأكثر ما ُتستعَمل يف الدِّ
ــة عــىل مــا يام الَّ زيــٌد منطلــٌق «: املشــهورةُ  العبــارةُ ثلهــا فمــن األمثلــِة عــىل القرينــِة اللفظيَّــة الدَّ

ابقة: أي )٢(»وعمٌرو Ñ  } : وقوُلـه تعـاىل. )٣(منطلٌق, فحذَف لقيام القرينِة من اجلُملِة السَّ

    Ö  ÕÔ   Ó      Òz  ]فكان ما ُذِكـَر يف )٤(الناُر رشٌّ من ذلكم: , إذا محلته عىل تقدير]٧٢: احلج ,
ابق قرينًة عىل املحذوِف, و  .يف هذا املثال دلَّْت ثالُث كلامٍت عىل ما يامثُلهاالسَّ

                                                       
سوقي عىل املخترص   )١(  .٣/٢٠٣حاشية الدُّ
ل ١٧٠, واإليضاح ٣٠٦انظر مفتاح العلوم   )٢(  .١٤١, واملطوَّ
ْعد اللوح   )٣(  .ب/٧٥انظر رشح املفتاح للسَّ
 .٣٠٦انظر مفتاح العلوم   )٤(



٧١ 

ـِة عـىل مـا ُيقـاِرُب لفظهـا يف االشـتقاِق قولـه تعـاىل الَّ  : ومن األمثلة عـىل القرينـة اللفظيَّـِة الدَّ
{   b     c   d   e   g  f   h   j  i   l  k    m   n   o   p   q   r s    t

     x  w        v  uz  ]ـ, ]٤٦− ٤٥: يـس ر البالغيـون جـواب الشَّ , بقرينـة قولـه »عرضـواأ«: رطـإذ قـدَّ
ر z ُمعرضني}, فلفُظ )١( z ُمعرضني} :بعده  .دلَّ عىل ما ُيقارُبه يف االشتقاق وهو الِفْعُل املقدَّ

مـن : (ومثُل ذلَك قوُل العـرِب «): هـ١٨٠ت (, ففي كالِم سيبويه واألمثلة عىل ذلَك قديمةٌ 
ـه )كاَن الَكِذُب رشا لـه: (, يريدُ )هَكَذَب كاَن رشا ل ـه اسـتغنى بـأنَّ املخاَطـب قـد َعِلـَم أنَّ , إالَّ أنَّ
ل حديثه) َكَذَب : (الَكِذُب, لقولِه  .)٢(»يف أوَّ

اكيُّ  كَّ ـد بـُن عـيلٍّ )٣(لبعِض أقساِم القرائن املقاليَّة) هـ٦٢٦ت (وتعرَّض السَّ , وتاَبعه عـىل ذلـك حممَّ
ـ)٤(مع زيادٍة يف الضبطِ ) هـ٧٢٩ت بعد (اجلرجاين  ب اللفظـيَّ رْ ـ, وأكثُر ما أورَده منها يناِسُب هذا الضَّ

 :من قرائن املقاِل, وفيها استقصاٌء ألبرز األساليِب التي تِرُد فيها, لذا سنعِرُض هلا هاهنا
أن ُيعَطف عىل املبتدأ اسم, خربمها واحٌد, فُيكَتَفـى بخـرب املعطـوِف عليـه, وُحيـَذف « :فمنها

 :)٥(سواٌء ُعطَِف قبَل اخلرب, كقوله:  املعطوفخربُ 
ـــــــاٌر هبـــــــا َلَغريـــــــُب إينِّ َفـــــــ     وَقيَّ
  ... لغريٌب وقياٌر كذلَك, فيكون الكالُم مجلتنيإينِّ : أي

                                                       
اف   )١( ل ١٤٩, واإلشارات والتنبيهات ٢٩٢, واإليضاح ٣/٣٢٥انظر الكشَّ  .٢٨٨, واملطوَّ
 .٢/٢٩١الكتاب   )٢(
 .٣٣١−٣٢٩انظر مفتاح العلوم   )٣(
 .٦٤−٦١انظر اإلشارات والتنبيهات   )٤(
, وهو عجز مطلع كلمٍة له يف األصمعيات ضابئ بن احلارث الُربمج  )٥(  :, وصدره فيها١٨٤يُّ

   َمــــْن َيــــُك أمســــى باملدينــــة َرْحُلــــه
, ومعـاين القـرآن للفـراء ١/٧٥انظـر الكتـاب . , لكن يفـوت بـه التمثيـل هاهنـا»قيار«وُيروى بال خرٍم, وجيوز نصب   
ل ١/٤١٦, والكامل ١/٣١١  .١٤٠, واملطوَّ



٧٢ 

»  ¬    ®  ¯  °  ±  ²  ³  ´  } : أو ُيعَطف بعد اخلـرب, كقولِـه تعـاىل

  »º   ¹  ¸   ¶  µz  ]١(»َن مثُلهنَّ والالئي مل حيْض : , أي]٤: الطالق(. 
, وكـذلك مجلـة »قيـار«لــ اقرينٌة عىل تقدير مثِلهـا خـربً » إنَّ «لـ االواقعُة خربً » َلغريُب «فكلمُة 

{   ¶  µ  ´z  قرينة عىل أنَّ املحذوَف يامثُِلها يف اجلُملة الثانية. 

w  v  u  t  yx  } : أن ُيوَصف املبتدأ بِصفٍة تدلُّ عىل اخلِرب, كقوله تعـاىل«: ومنها
   |{  zz  ]٢(»صٌرب مجيٌل أمجُل يل: , أي]٨٣, ١٨: يوسف(. 

فة قرينٌة عـىل تعيـني حمـذوٍف يقارُهبـا يف اللَّفـظ وهـو  , وذلـك يف رأي مـن »أمجـل«فهذه الصِّ
َح أنَّ املحذوَف هو اُملسنَُد إليـه عـىل تقـديرذهب إىل أنَّ املحذوف يف اآلية هو اُملسنَد, وَمْن  : رجَّ

هذه القرينـُة; ألهنـا ال تـدلُّ عليـه, فلـه عـىل ذلـك املحـذوف قـرائُن مل تنفْعُه » يٌل أمري صٌرب مج«
 .)٣(أخرى

لـك أحـٌد? إنَّ  لهـ: لسؤال فيه داللٌة عىل اخلـرب, كَمـْن يسـأل اأن يقَع الكالُم جوابً « :ومنها
 .)٤(»اوعمرً  ايل زيدً : , أياوإنَّ عمرً  اإنَّ زيدً : النَّاس إْلٌب عليك; فتقوُل 

ؤال قرينٌة عىل أنَّ ما ُحِذَف من اجلواِب يشبهه ويقارُبه, وهو » لك«ه اجلملة بفِش   .»يل«املذكوُر يف السُّ

ــ« :ومنهــا ¥  } : لُســؤاٍل فيــه داللــٌة عــىل خصوصــيَِّة الِفْعــل, كقولــه تعــاىل اأن يقــَع جواًب

  ®¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦z  ]مـر /٢٥: لقـامن : هوقولِـ. َخَلـَق اهللاُ: , أي]٣٨: الزُّ

                                                       
 .٦٢اإلشارات والتنبيهات   )١(
 .٦٢اإلشارات والتنبيهات   )٢(
ــاف   )٣( ل ١٧٢, واإليضــاح ٣٠٧, ومفتــاح العلــوم ٢/٣٠٨انظــر الكشَّ التَّفتــازاين : , ونوقشــت املســألة يف١٤٢, واملطــوَّ

 .٢٣٥−٢٣٣وآراؤه البالغية 
 .٦٣اإلشارات والتنبيهات   )٤(
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{  Î Í   Ì    Ë   Ê   É   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á    À   ¿z  
َل اهللاُ: أي ]٦٣: العنكبوت[  .)١(»نزَّ

ــٌة, ;فاملحــذوُف يف اآليتــني فِْعــٌل, واملرفــوع املــذكور فاعــٌل لــه ر  ألنَّ القرينــَة فــيهام فعليَّ فُقــدِّ
مل يقع فيها احلَْذُف, كقولـه الفعل يف نظائر بالتَّرصيُح  هلا, ويعُضد هذا التقديرَ  ااملحذوُف ُجمانًس 

ــاىل : الزخــرف[  ª  ©  ¨  §  ¦z  »  ¬   ®  ¯    °  } : تع

 .)٢(نظائرها يف, فدلَّ ِذْكُر الفعل يف هذه اآلية عىل تقديره فيام ُحِذَف منه ]٩

ـــ« :ومنهـــا ¸  º   ¹  «  } : ْرط اســـٌم بعـــَده فِْعـــٌل, نحـــوـأن يـــيل حـــرَف الشَّ

¼z  ]د; لداللة  إنِ : , أصُله]٦: التوبة ر الفعل للتأكيد, ُثمَّ حذَف املؤكَّ استجارك أحٌد, كرَّ
ط عىل مطلق الفعل, وداللة التأكيد عىل خصوصيَّته ْ  .)٣(»حرف الرشَّ

ـ ااملذكوُر تفسريً  فالفعُل  ـٌة عـىل أنَّ املفسَّ ر فِْعـٌل مـن جـنِس املـذكور يف ـللمحـذوف قرينـٌة دالَّ
ط بالِفْعلويعض ,لفظِه, واملرفوع بعَده فاعٌل له ْ  .)٤(ُد هذه القرينَة اختصاُص حرِف الرشَّ

ِب من القرائِن املقاليَّة حمصورًة فـيام مضـ ْ ى, وإنَّـام هـي حماولـٌة مـن ـوليَسْت أقساُم هذا الرضَّ
اكيُّ  كَّ د بن عيلٍّ اجلُرجاينِّ لضبِط بعضها; وهلذا قال السَّ اكيِّ وحممَّ كَّ وتلك القرائن كثـريٌة, «: السَّ

 .)٥(»لَك منها ما تستعُني به عىل َدْرِك ما عسى يِشذُّ عن الضبط وأنا أضبطُ 

                                                       
ل ا٣٣٠, وانظر مفتاح العلوم ٦٣اإلشارات والتنبيهات   )١(  .»أن يقع الكالُم جواباً «: لكالم, وتقدير أوَّ
ل   )٢( ر املصون ٧−٨/٦, والبحر املحيط ١٤٤انظر املطوَّ  .٩/٥٧٥, والدُّ
 .٣٣٠−٣٢٩, وانظر مفتاح العلوم ٦٤−٦٣اإلشارات والتنبيهات   )٣(
ل   )٤( رج ممـا , ونبَّـه عـىل أنَّ املثـال خيـ١/١٩٩, ورشح الـريض عـىل الكافيـة ١٤٢−١/١٤١انظر اإليضاح يف رشح املُفصَّ

ز أن يكون االسُم املرفوع مبتدأً   .نحن فيه عند من جيوِّ
 .٢٣٩مفتاح العلوم   )٥(



٧٤ 

وقد يقُع يف الكالِم لفظاِن خمتلفاِن يصلُح ُكلٌّ مـنهام أن يكـون قرينـًة عـىل حمـذوٍف جيانُِسـه يف 
َجري  لفظِه,  اللَّفـظ ودليـُل «: لقـرائن حـذِف الفعـل ممـثًِّال ) هـ٥٤٢ت (فمن ذلك قوُل ابِن الشَّ

ا  :)١(عركقول الشَّ
ــِدُكْم وَن َعْقــَر النِّيــِب َأْفَضــَل َجمْ  َبنــي َضــْوَطرى لــوال الَكِمــيَّ اُملَقنَّعــا  َتُعــدُّ

ْرت: أراد , وإْن ِشـْئَت قـدَّ ون الَكِميَّ لـوال َعَقـْرُتْم أو َتْعِقـُرون, بداللـة : لوال عدْدُتم أو تُعدُّ
 .)٢(»الَعْقر عليه

ون«فجعل الفعَل  , أو مـا بـه »لـوال«ر فعٍل مضارع مثِله ُينصب ما بعـَد قرينًة عىل تقدي» تُعدُّ
حَة «): هــ٦٤٦ت (, وهلذا قال ابـن احلاجـب »عدْدُتم«ُيقاربِه وهو املايض  ألنَّ القرينـَة اُملصـحِّ

ون(للحذِف  ـَجري يف تقـدير . )٤(, وهذا ما ذهَب إليه كثٌري من العلامء)٣(»)تعدُّ واجتهَد ابـن الشَّ
ُل »العقر«فعٍل آخَر يدل عليه لفظ  , ولعلَّه يشء انفرد به, وسياق البيـت حيتِمُلـه, وإن كـان األوَّ

 .أوضَح منه وأقرب
كوَن قرينًة عىل ُمجلٍة حمذوفٍة جتانُِسها تصلُح ُكلٌّ منهام أن تقع يف الكالم ُمجلتان خمتلفتان توقد 

{  ~  _  `  k  j  i  h  g  f  e   dc  b  a  } : كقولـه تعـاىل يف لفظها,

ml    sr  q   p  o  nz  ]ر العلــامُء املحــذوَف فيــه عــىل وجهــني]٨: فــاطر : , فقــدَّ

                                                       
, ٣٤٦, ١/٥٢جمـاز القـرآن : , وُنسب إىل األشهب بـن ُرميلـة يف٢/٤٧, واخلصائص ٢/٩٠٧انظر ديوانه . هو جرير  )١(

الناقـة املُِسـنَّة, : والنيب مجع نـاب. , وملحققيهام فضل ختريٍج ١/٥٧, وكتاب الشعر ١/٣٦٣الكامل : وهو بال نسبة يف
جل الضخم الذي ال َغناء عنده: والضوطرى  ).ض ط ر/ ن ي ب(لسان العرب . الرَّ

 .١/٤٢٦أمايل ابن الشجري   )٢(
ل   )٣(  .٢/٢٢٨اإليضاح يف رشح املُفصَّ
الـريض عـىل  , ورشح٢/٢٢٨, واإليضاح يف رشح املفصل ١/٣٦٣, والكامل ٣٤٦, ١٩١, ١/٥٣انظر جماز القرآن   )٤(

ون: (وقول النحويني«: , وفيه٣/٤٥٥, ومغني اللبيب ١/٤٧٠الكافية  ـهم عـىل ) لوال تعـدُّ مـردوٌد; إذ مل ُيـِرْد أن حيضَّ
ه يف املايض, وإنَّـام قـال وا يف املُستقبل, بل املراُد توبيُخهم عىل َتْرِك عدِّ ون: (أن يعدُّ عـىل حكايـِة احلـال, فـإن كـاَن ) تعـدُّ

 .»مثَل ذلك فَحَسنٌ  مراُد النحويني



٧٥ 

ل j  i  h  g  f  e  } : وء عمِله كمـن هـداه اهللا, بقرينـة قولـهُس أفمن ُزيِّن له : األوَّ

  ml  kzرًة, بقرينِة قولهـأفمن ُزيِّن له سوء عمِله ذهَبْت نفُسك عليهم حس: ; والثَّاين :{   n

q   p  o    srz)ــا يف لفظهــا, والوجهــان )١ ر يقارُهب ــٍة عــىل مقــدَّ ــلُّ ُمجل ــدلَّْت ُك , ف
 .حيتملهام سياُق اآلية

الَُّة بالقرائُن  – ٢  :اهامعنالدَّ
وهي قرائن ال تدلُّ بحروفها عـىل مـا يامثُلهـا, بـل تـدلُّ بمعنًـى فيهـا عـىل تعيـني حمـذوٍف أو 

ويمكـُن أن ُجيَعـل هـذا . فيـه عمـُل القـرائنغرٍض مقصوٍد يف غريها, أو غـري ذلـك ممـا يـدخُل 
ب من القرائن املقاليَّة قسمني ْ مـن جهـاِت  ه عىل ما يناسـُبه يف املعنـى بجهـةٍ ما يدلُّ بمعنا: الرضَّ

 .ه, ويظهُر ذلك بالتَّْمثيل لُكلٍّ منهام, وما يدلُّ بمعناه عىل ما يضادُّ ناُسبالتَّ 
اللةُ  –أ   :بالتَّناُسب الدِّ

): هــ٣٧٧ت (الفـاريس  كقـول أيب عـيلٍّ  اللَّفظ يف غريه عىل ما يناِسُب معناه, يدلَّ  وذلك بأن
ْعـَد لداللـة الـربق « حاَب, وإن مل جيِر له ِذْكٌر; لداللِة ِذْكِر الربِق عليه, كـام أضـمَر الرَّ أضمَر السَّ

عد يناِسُبه, فجاز أن يكون )٢(»عليه حاب يناِسُب الربق, وكذلك الرَّ عـىل  قرينـةً » الربق«, فالسَّ
حاب« عد«عىل  املحذوف, وقرينةً » السَّ  .»الرَّ

z  y  x  w  v  }  |  {  ~     _  `  b    a  } : ويف قولِه تعاىل

g  f  e  d  cz  ]ــ«و» يُّ ـالعشــ«, دلَّ ]٣٢−٣١: ص عــىل أنَّ » واري باحلجــاِب التَّ
مس«املحذوَف هو  ي»الشَّ ا أوصاٌف ُتالئمها يف هذا السِّ يكوُن يِّ ـاق; ألنَّ ابتداَء العش, وذلك أهنَّ

ْمس, وزواُهلا توارهيا باحلجاب ٌة بمعنى الكالم ال بلفظه)٣(بعد زواِل الشَّ  ., فهذه قرائن دالَّ

                                                       
اج   )١( جَّ اف ٤/١٩٩انظر معاين القرآن وإعرابه للزَّ ْعد اللوح ٣٩١, ومفتاح العلوم ٣/٣٠١, والكشَّ  .أ/١٦٦, ورشح املفتاح للسَّ
عر   )٢(  .٧٥−٢/٧٤, وانظر املحتَسب ٤٦٦−٢/٤٦٥كتاب الشِّ
َجري   )٣(  .١/٢٨٩, ومواهب الفتَّاح ٢/٤٠٥, ورشح الرَّيض عىل الكافية ٩٠−١/٨٩انظر أمايل ابن الشَّ
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كـاألدوات التـي ُتصـاِحُب  هـذه القرينـُة أداًة تـدلُّ بمعناهـا عـىل املـراِد يف غريهـا, وقد تكونُ 
ــني«: نحــو ,املضــارعَ  ــني » ســوف«و» السِّ ــدالَّ اللت ــتقبال, وت ــه االس ــراد ب » اآلن«ن عــىل أنَّ اُمل

اعة«و ًض اللتني » السَّ ـ. )١(الحلل اجتعالنِه متمحِّ رط املاضـيان قـد ُيقصـد هبـام ـوكذلك فعـال الشَّ
ا تقِلُب معنى املايض ُمستقبًال )إنْ (بقرينة «االستقبال   .)٢(»; ألهنَّ

اعرمعاين هذه األدواِت عىل خروج بعِض األساليِب عن وقد تدلُّ  , كام يف قول الشَّ  :)٣(معناها األصيلِّ
ـــْو َدنـــا ْمِح الْحَرتَق اَجلْمرُ   َهـــِل الَوْجـــُد إالَّ أنَّ َقْلبـــَي َل  ِمَن اَجلْمِر قِْيَد الرُّ

بداللة استفهاٌم لفُظه ومعناه النَّْفُي, ) هل الوجدُ : (قوُله«): هـ٤٢١ت (إذ قال فيه املرزوقيُّ 
» إالَّ «, فمعنى النَّْفي يف )٤(»ما الَوْجُد, أو ليَس الَوْجُد إالَّ هذا الذي يب: قال كأنَّهوقوع إالَّ بعَده, 

 .دلَّ عىل خروج االستفهام إىل النَّْفي ليتمَّ معنى احلَْرصِ يف هذا األسلوِب 
اعر  :)٥(وقوِل الشَّ

ــــوٍع بِشــــ تِناَســــائِْل َفــــواِرَس َيْرُب  مِ َكـذي األَ  َأَهْل َرَأْونـا بَسـْفِح القـاعِ   دَّ
ولـو , )هـل(دخـوِل مهـزِة االسـتفهاِم عـىل إىل أال تـرى «): هـ٣٩٢ت (ففيه يقوُل ابُن ِجنِّي 

وهذا يدلُّ  .كانْت عىل ما فيها من االستفهاِم مل ُتالِق مهزَته الستحالِة اجتامِع حرفِني ملعنًى واحدٍ 
التَّْقرير دلَّ عليـه معنـى  , فخروج االستفهام إىل)٦(»عىل خروِجها عن االستفهاِم إىل معنى اخلربِ 

 .االستفهام يف اهلمزة

                                                       
ل   )١(  .١٠−٢/٩انظر اإليضاح يف رشح املُفصَّ
ل   )٢(  .٢/٢٤٤اإليضاح يف رشح املُفصَّ
رشح احلامسـة للمرزوقـي  , وبال نسـبة يف٢٨٣−٢/٢٨٢األشباه والنظائر للخالديني  البيُت لفائد بن منري الُقشريي يف  )٣(

 .١/٤٠٣يل سمط الآل ولرجٍل من بني ربيعة يف ,١٦٢ /٣حمارضات األدباء  وأليب الطمحان القيني يف, ٣/١٢٦٧
 .٢/١٢٦٧رشح احلامسة للمرزوقي   )٤(
: , وفيهام٢/٤٦٥, واخلصائص ٣/٢٩١, ١/٤٤, وهو بال نسبة يف املقتضب ١٠٠هو زيد اخليل الطائي, انظر ديوانه   )٥(

 .»بسفح الُقفِّ «
 .٢/٤٦٥اخلصائص   )٦(
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½  ¾  ¿  } : وقد تدلُّ معاين هذه األدواِت عىل املحذوِف وُتعيِّنُه, كام يف قوله تعـاىل

  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  Àz  ]عىل » حتَّى«معنى الغايِة يف  , إذ دلَّ ]٦٠: الكهف
خمشـ» ال أبرُح «خرب  إن كـاَن  Â  Áz  } : فـإن ُقْلـَت «): ـهـ٥٣٨ت (ريُّ ـاملحذوِف; قال الزَّ

ـَفر, وإن كـان بمعنـى ال أزاُل  ,برَح املكانَ  :بمعنى ال أزوُل من فقد دلَّ عىل اإلقامـِة ال عـىل السَّ
ن  اهو بمعنى ال أزاُل, وقـد ُحـِذَف اخلـُرب ألنَّ احلـاَل والكـالَم مًعـ: فال ُبدَّ من اخلرب; ُقْلُت  يـدالَّ

ــا : عليــه ــا احلــاُل فألهنَّ ــهأّم ــا الكــالم فــألنَّ قوَل Å  Ä   Ã  } : كانــت حــال ســفر, وأمَّ

  Æz ال أبرُح أسُري حتـى : غايٌة مرضوبٌة تستدعي ما هي غايٌة له, فال ُبدَّ أن يكوَن املعنى
ى ذلـك املعنـى ُمِضـيا يكـوُن ـ, اقتض)٢(النتهاء الغايةِ » حتى«, فلامَّ كانت )١(»أبلَغ َجمَْمع البحرين

ْري إىل تلك الغايةِ انتهاُء غايته بل  .وَغ جممِع البحرين, وذلَك ال يتمُّ إالَّ بتقدير اخلرب داال عىل السَّ
اعر وقد تكون القرينُة مجلًة تدلُّ بمعناها عىل املراِد,  :)٣(كام يف قول الشَّ

ــلِام  أقــوُل َلــُه ارَحــْل ال ُتقــيَمنَّ ِعنْــَدنا ــِر ُمْس ـــرِّ واَجلْه ــْن يف السِّ  وإالَّ َفُك
ـ: (بقرينِة قولِه«يدلُّ عىل كامِل إظهار الكراهِة إلقامتِه » ارَحْل «: إنَّ قولهف رِّ ـوإالَّ فُكْن يف السِّ

ه ) واجلَْهِر ُمْسِلام حلة إظهاُر كراهة إقامتِه; بسـبب خمالفـِة رسِّ فإنَّه يدلُّ عىل أنَّ املراَد من أمِره بالرِّ
حيل ال ُيباَىل بإقامته, مـن غـري كراهـٍة هلـا, بـل , فهذا الفعل ال يدلُّ عىل أنَّه م)٤(»العلنَ  أموٌر بالرَّ

 .)٥(يدلُّ عىل كراهِة إقامته لسوئه, وملصلحٍة لآلمر يف رحيله

                                                       
اف   )١(  .٢/٤٩٠الكشَّ
 .٢/٢٦٠ظر مغني اللبيب ان  )٢(
ل ٢٥٣, واإليضـاح ٣٧٦مفتـاح العلـوم : البيـت بـال نسـبة يف  )٣( , وغريهـا, ولــامَّ أقـْف عـىل نسـبته, وقــال ٢٥٥, واملطـوَّ

 .١/٢٧٨معاهد التنصيص . »وال أعِرُف قائله«: العبايس
ل   )٤(  .٢٥٣, واإليضاح ٣٧٦, وانظر مفتاح العلوم ٢٥٦املطوَّ
سوقي عىل املخترص ٣/٤٣اح انظر مواهب الفتَّ   )٥(  .٣/٤٣, وحاشية الدُّ
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: كـام يف قولـه تعـاىل تـدلُّ بمعناهـا عـىل املـراِد يف غريهـا, وتزيُد القرينُة عىل ذلك فتكوُن ُمجًال 
{  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {   z  y  xz ]ــــــــــدخان , ]١٤−١٣: ال

ـْت عـىل خروجـه إىل غـرِض االسـتبعاِد; ألنَّ َمـْن  فهذه اجلُمل املذكورة بعد ُمجلِة االسـتفهام دلَّ
كرى واإلنابة,  ب بام جاء به, ُتستبعُد منه الذِّ سوُل باآليات البيِّناِت, فأعرَض عنه, وكذَّ جاَءه الرَّ

ْعد  فإنَّه ال جيـوُز محُلـه عـىل حقيقـِة االسـتفهام, «: يف هذا االستفهام) هـ٧٩٢ت (وهلذا قال السَّ
كرى, بقرينـة قولـه }  |  {  ~  �   } : وهو ظاهٌر; بل املراُد استبعاُد أن يكوَن هلم الـذِّ

  £  ¢  ¡z«)١(. 
ومثُله ما ذهَب إليه البالغيون من أنَّ إسناَد الِفْعل إىل الليايل يف شعٍر أليب النَّْجم الِعْجيلِّ جماٌز 

; ٌد, واستدلوا عىل ذلك ببيٍت له ورَد َعِقيَب موضِع املجاز, يكِشُف عـن  عقيلٌّ اعر ُموحِّ ألنَّ الشَّ
, وعـدَّ البالغيـون  جل, فهذا بيٌت اسُتِدلَّ بمعناه عىل محِل ما سبقه عىل املجـاز العقـيلِّ عقيدِة الرَّ

 .)٢(هذا البيَت قرينًة مقاليَّةً 
اكيُّ املالئمـة ملـا تـدلُّ عليـه,  وقد تكـون هـذه القرينـة ُمجلـًة مـن املعـاين ـكَّ ت (وهلـذا قـال السَّ

ـام كانـت معـاَين مربوًطـ... اواعلم أنَّ قرينَة االستعارِة ربَّام كانت معنًى واحـدً « ): هـ٦٢٦  اوربَّ
 ., وما ذكره يصلح يف االستعارة ويف غريها)٣(»بعُضها ببعضٍ 

مثال «: عىل قرائن االستعارة, وذلك قوُله واحٌد أورَده عبُد القاهِر يف الكالمِ وله أمثلٌة, منها 
 :)٤(ذلَك أنَّك إذا سمْعَت قوله

ـــْرُب واْغتاَلــْت ُحلــوَمهُم ـــُل   َتــَرنََّح الشَّ ـــمَّ َتْرَحتِ ـــيهم ُث ـــُل فِ  َشـــْمٌس َتَرجَّ

                                                       
 .٢١٣−٢١٢, وانظر ما سيأيت ٢/٣٠٦املخترص   )١(
, ١٢٠, واإلجيــاز ألرسار الطِّــراز ١٠٥, ٩٩, واإليضــاح ٥٠٤, ومفتــاح العلــوم ٣٩٠−٣٨٩انظــر أرسار البالغــة   )٢(

ل   .يَّةٌ , ويف الثالثة األخرية ترصيٌح بأنَّ القرينة مقال٦٣−٦٢واملطوَّ
ل ٤١٨−٤١٧, وانظر اإليضاح ٤٨٤مفتاح العلوم   )٣(  .٣٦٤−٣٦٣, واملطوَّ
 .٣/١٧٢٠انظر ديوانه  .هو البحرتي  )٤(
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ِب, واغتياِل اُحللوِم, واالرحتاِل,استدلْلَت =  ْ ـه أراد َقْينـةً  بِذْكر الرشَّ َلـ: (ولـو قـال. أنَّ ْت ترجَّ
ــه أراَد امــرأًة إالَّ بإخبــاٍر  ا,  ومل يــذكر شــيئً )َشــْمٌس  غــَريه مــن أحــوال اآلدميــني, مل ُيعَقــل قــطُّ أنَّ

واهد  .)١(»ُمستْأَنٍف, أو شاهٍد آخَر من الشَّ
اعر يف سياق البيت تـنهُض قرينـًة عـىل االسـتعارة, وهـي مجيًعـ  افهذه املعاين التي ذكرها الشَّ

الُِس هــؤالء القــوم, وُتغنِّــيهم, وتســتويل عــىل أحالمهــم, ثــم تغــادرهم ناِســُب الَقْينــة التــي ُجتــتُ 
امء, فكانْت قرينًة عىل أنَّ املراَد هبا املرأةُ   .رصعى, فمثل هذه املعاين ال تالئم شمَس السَّ

اللة بالتَّضادِّ  –ب   :الدِّ
 :)٢(قاعالرِّ وذلك بأن يدلَّ اللَّفُظ يف غريه عىل ما يضادُّ معناه, كام يف قوِل عديِّ بن 

ــا َلــ يــُل َأْو َدنــاامَّـفَأْوَرَده ــَىل اللَّ  َمْشــَربا وائمِ فِضـًى ُكنَّ للُجـوِن اَحلـ   اْنج
: فاِعُله ال خيلو من أحـد شـيئني) أو َدنا: (قوُله«: »دنا«إذ قال أبو عيلٍّ الفاريسُّ يف تقديِر فاعِل الفعل 

ا أن يكونَ  م داللـة الِفْعـِل عليـه ;, فأضـمَر االنجـالءَ دنا االنجالءُ : إمَّ أضـمَر النَّهـاَر; أو يكـوَن ... لتقـدُّ
 .)٣(»لداللة اللَّيل عليه

اللة قد ختفى فال ُيتنبَّه عىل ا والتَّْقدير الثَّاين هو املراُد بالتَّْمثيل هاهنا, ملحـذوِف ومثل هذه الدِّ
 .)٤(لذلك أمثلة فيلتبِس الكالُم, وسيأيت

ه أن ُيذكر طرفان فيهام معنًى وصورتُ  ,)٥(قرينَة املقابلةغيني ومن ذلك نوٌع ُيسميه بعض البال
ة, وحيَذَف    رِف لُّ عليـه بمـذكوٍر يطابقـه يف الطَّـسـتدَ مـن أحـد الطَّـرفني معنـى يُ  أو معاٍن متضادَّ

 

   
                                                       

 .٣٢٠أرسار البالغة   )١(
واد: واجلون... املاء املستنقع: الفضية«: , وفيه من رشح ثعلب٢٢٨ديوانه   )٢(  .»احلُمر تِرضُب ألواهنا إىل السَّ
عر   )٣(  .٢/٥٣٤كتاب الشِّ
 .١٧٠−١٦٥ نةريلقا اءخف يف يتأيس امانظر   )٤(
ل : انظر التَّسمية يف  )٥(  .٢/٣١٦, وتقرير اإلنبايب ١/١٥٩, واألطول ٥١٨, ١٢٩حاشية الفناري عىل املطوَّ
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 :)١(آلخر, كام يف قوِل ِحطَّاِن بِن اُملعىلَّ ا
ـــــــام ْهُر َويـــــــا ُربَّ ْهُر  َأْبَكـــــــاَين الـــــــدَّ  بِــــام ُيــــْرِيض  َأْضــــَحَكني الــــدَّ

ـه أضـمَر مـع قولـه) بام ُيريض: (قوُله«: يف رشحه) هـ٤٢١ت (إذ قال املرزوقيُّ  : يُدلُّ عىل أنَّ
ْهرُ ( ْهُر بـام : واملعنـى. , وحـذف ألنَّ اُملـراَد مفهـومٌ مقابلتِهيكوُن يف  اشيئً ) أبكاَين الدَّ أبكـاين الـدَّ

 .)٢(»ُيْسِخطُ 
ِر مـا ُيالئـم الثـاين وهـو اإلرضـاء دلَّ عـىل أنَّ يف الطَّـرِف فمقابلته اإلبكاَء باإلضحاك مع ِذكْ 

ِل حمذوفً  وُع حتـت فـنِّ االحتبـاِك أو . يقابُِل هـذا اُملالِئـم وهـو اإلسـخاطُ  ااألوَّ وينـدرُج هـذا النـَّ
 .)٣(احلذِف الـُمقابيل

 :)٤(ومنه قول أيب الطَّيِِّب 
ـــــبيَبتِِه ـــــوُه يف َش ـــــاَن َبنُ م ـــــى الزَّ ـــــ  َأَت ُهم ـفَس ـــــَرمِ رَّ ـــــاُه عـــــىل اَهل  وَأتْين

ِل شـيئً  بيبَة باهلََرم, وذكَر مع األوَّ ـ اإذ قاَبل الشَّ رور, وتـرَك ذلـَك يف الثَّـاين, ـيناِسـُبه وهـو السُّ
 .)٥(وأتيناه عىل اهلرِم فساَءنا: فدلَِّت املقابلُة عىل أنَّه أراد الـَمساَءة مع اهلرِم, فيكون تقديُر الكالم

 .)٦(ى ستأيت يف الكالم عىل أثر القرائن يف علم املعاينوهلذا النوع أمثلة أخر
   

                                                       
ْهـرة : البيت له يف  )١( رشح : , وخلطَّـاب بـن املُعـىلَّ يف٢/٧٦٩, واحلامسـة الَبْصــِريَّة ٢/٨٠٣, وسـمط الـآليل ٢/٦٦٠الزَّ

, وأخشـى أن يكـون حتريفـًا, وبـال نسـبة يف دالئـل ٢/٧١٠, ورشح احلامسـة للشـنتمري ١/٢٨٦امسة للمرزوقـي احل
 .٧٧, واإليضاح ٢٦٩اإلعجاز 

 .١/٢٨٦رشح احلامسة للمرزوقي   )٢(
 .٣/١٨٢, واإلتقان يف علوم القرآن ٣/١٢٩انظر الربهان  يف علوم القرآن   )٣(
 .٤٥٩ سيأيت خترجيه  )٤(
ل ٢٩٧, واإليضاح ٢/٧٢٣رشح الواحدي : يفانظر التقدير   )٥(  .٢٨٩, واملطوَّ
 .٤٦٠ ,٤٣٣ ,٤٢١ ,٢٢٤ انظر ما سيأيت  )٦(
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 الـَمْبَحُث الثَّاين
ياِق   قرينُة السِّ

ة يف فهم النُّ  ياق من القرائن اُملهمَّ ها, غري أنَّه مـن َأْشـَكِل صوص والكشف عن بالغتِ ُيعدُّ السِّ
بعـض عرصنا, عربَّ عنهـا  املصطلحات يف تراثِنا, وهذا ما جعَل الكالَم يكثُر فيه كثرًة ظاهرًة يف

ياق مـن املفـاهيم التـي أسـاَلِت يعتُرب مفهوُم ا«: اُملعارصين بقوله مـن احلـِرب يف الِفْكـر  الكثـريَ  لسِّ
 .)١(»املعارص, وباخلصوص يف علم اللُّغة

 :ولعلَّ من أسباِب هذا اإلشكالِ 
ف ــه مل ُيعــرَّ ــة أنَّ ــافات املصــطلحاِت العربيَّ يوجــُد لــه تعريــٌف يف  وال يكــادُ  ,القديمــة يف كشَّ

م زمـِن ظهـوره يف تراثنـا, واتِّسـاع اسـتعامله فيـه,  مؤلَّفات العلوِم التي اسـُتعمل فيهـا, مـع تقـدَّ
َلْت عليه ع العلوم التي عوَّ  .وتنوُّ

ــة ــاٍن خمتلِف ــا بمع ــُتعمل يف تراثن ــه اس ــا : وأنَّ ــوُد إىل منه ــا يع ــا م ــظ, ومنه ــُع إىل اللَّف ــا يرج م
طـون بـني هـذه املعـاين بعـض البـاحثني يضـطربون يف فهمـه, وخيلِ االصطالح, وهذا مـا جعـَل 

 .عة, عىل نحو ما سيأيتاملتنوِّ 
ع ُصـوره, ويضـيق ويتَّسـع بحسـب اجلهـِة التـي إذ تتنـوَّ  ,ديدَصْعُب التَّْح  وأنَّه يف ذاتِه مفهومٌ 

ةِ  ح بـه كثـٌري مـن ال ُينظر إليه منها, واألدلَّ , كقـول )٢(بـاحثنيالتي ُيستدلُّ هبا عليه, وهـذا مـا رصَّ
ياق يعترب من املصطلحات العصيَّة عىل التَّحديد الدقيق«: بعضهم , )٣(»احلقيقة أنَّ مصطلح السِّ

ياق متى يبدُأ ومتى ينتهي? ومتى يتداَخُل ويتشابُك مـع سـياٍق آخـر? «: وقوِل آخر ومسألة السِّ
                                                       

 .٦٢) بحث يف جملة اإلحياء(إشكالية قديمة يف أضواء جديدة : السياق  )١(
ـياق : , واملعنى بني اللفظ والقصـد٢٨انظر البحث الداليل عند األصوليني   )٢( بحـث يف جملـة (يف الوظـائف املنهجيـة للسِّ

 .٩٩) اإلحياء
ياق بني علامء الرشيعة واملدارس اللغوية احلديثة   )٣( , ونقل صاحبه عن مجلة من البـاحثني ٥٤) بحث يف جملة اإلحياء(السِّ

 .ترصحيهم بذلك
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ياقان يف نطاق املقـام الواحـدِ  ـيا.. وكيف يتفاعُل السِّ ق هـذه مسـألٌة عسـريٌة شـائكة, مسـألُة السِّ
دون ضـبٍط والعجلُة يف وضع ضوابطها وتقنني هذه الضوابِط قد تنتهي إىل نتائَج جتعـل تركهـا 

ح به بعض الباحثني الغربيني يف قوله. )١(»أو تقنني أصلَح وأوفق  اوال يمكـُن إذً «: وهذا ما رصَّ
ؤال ياق?: إعطاء جواٍب بسيٍط عن السُّ  .)٢(»ما هو السِّ

ياق لـامَّ رأوا مفهومه ُمْشكًِال  وأنَّ  يف تراثنـا, راحـوا يلتمسـون معنـاه عنـد  مجلة من داريس السِّ
 ملصطلح ودرَج, فازداد اإلشكاُل تني نشأ فيهام ابعُضهم اختالَف الثقافتني اللَّ ومل يراِع الغربيني, 

خوَل إىل  ,واتَّسع, وهذا ما نبَّه عليه بعُض املعارصين ياق مـن بـاب بعد أن اختار الدُّ دراسة السِّ
اث نا منـذ البدايـة ُننبِّـه إىل إنَّ مدخًال «: بقوله ,الرتُّ ياق يعني أنَّ نـا ... عربيا إسالميا إىل بنية السِّ أنَّ

الالت التـي تـرتبط هبـا داخـَل الواقـع الثَّقـايف  حينام نستخِدمُ  مفردات احلداثِة الغربية ذات الـدِّ
وإذا ُكنَّا ننُشد األصالَة فقـد ة داخل واقعنا الثَّقايف واحلضاري, ُحتِدُث فوىض دالليَّ واحلضاري, 

ناتِه االجتامعيَّة  كان من األحرى بنا أن ننحَت مصطلَحنا اخلاصَّ بنا, النَّابَع من واقعنا بُكلِّ مكوِّ
ياسيَّة, بل والنَّابع أيًض  ة والسِّ ة اواالقتصاديَّ ة وخصائصـنا احلضـاريَّ حتـى ال  ;من قوانيننا اللُّغويَّ

وسيأيت بياٌن ملا زاَده التَّْعويل عـىل الغـربيني مـن اضـطراٍب يف . )٣(»ينطق النَّصُّ بام يتجاوُز اُملراد
ياق يف تراثنا  .فهم السِّ

مناقشـِة بعـِض ومن أجل ذلك كان ال ُبدَّ من ضـبط هـذا املصـطلح والوقـوف عـىل معانيـه, 
مثيـل ًة, وبياِن طريقـِة داللتِـه عـىل املـراِد, والتَّ ُمشكالِت حتديده, قبَل االستدالِل عىل كونه قرين
ُل عليها يف االستدالل  .جلُملٍة من ُصوره التي ُيعوَّ

 
 

                                                       
 ., والنُّقطتان منه٧١التكرار بالغة   )١(
ياق   )٢(  .٢٤٢اللغة واملعنى والسِّ
ياق بني الشافعي والشاطبي  )٣( بة ٩٣−٩٢) بحث يف جملة اإلحياء(يَّة رؤية مقاصد: املعنى والسِّ  .٣٤, وانظر املرايا املُحدَّ
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ياق لغةً   :السِّ
, )١(»يءـالسني والواو والقاف أصٌل واحٌد, وهـو َحـْدُو الشـ«): هـ٣٩٥ت (قال ابن فارٍس 

ـياق مصـدرُ  سـاَق : , وهلـذا قـالوا»سـاَق «الفعـل  وَحْدو اليشء فيه تتابٌع وَجْرٌي إىل غايـٍة, والسِّ
ويف حـديث أم . , وقد انساَقْت اإلبُل وتساَوَقْت إذا تتاَبعْت اوسياقً  ااإلبَل وغَريها َيُسوُقها َسْوقً 

ا لضعِفها وَفْرط ُهزاهلـا تتخـاَذُل : ما تساَوُق, أي افجاء زوُجها يُسوق أعنُزً : َمْعَبدٍ  ما تتاَبع, كأهنَّ
 .)٢(املتابعةُ : واُملساوقة. بعضويتخلَُّف بعُضها عن 
خمرشيُّ  ة هلذا األصل قـوَهلم) هـ٥٣٨ت (وجعل الزَّ يسـوُق هـو «: من االستعامالت املجازيَّ

وجئُتـك باحلـديث  وهذا الكالُم َمساُقه إىل كـذا,. وإليَك ُيساق احلديثاحلديَث أحسَن سياق, 
 .)٣(»عىل رسِده: عىل َسْوِقه

ــْرِد ألنَّ يف كلـيهام تابع ظـاهومعنى احلَْدو والتَّ  ـْوَق بالسَّ ــر السَّ ٌر يف هـذه االسـتعامالِت, وفسَّ
ـــْرُد يف اللُّغــةمعنــى التَّ  بعُضــه يف أثــر بعــض  اتقِدمــُة يشء إىل يشء تــأيت بــه متَِّســقً «: تــابع, فالسَّ

دً ... امتتابعً  ياق له اوفالٌن يُرسد احلديث َرسْ  .)٤(»إذا كاَن جيِّد السِّ
 .)٥(»تتابعه وأسلوبه الذي جيري عليه: وسياُق الكالمِ «: ت املعارصةوجاء يف بعض املعجام

لـه بسـوق اإلبـل وانقيادهـا عـىل  افسياُق الكالِم تتاُبعه وَجْرُيه عـىل أسـلوٍب واحـٍد, تشـبيهً 
طراَب, فال يتخلَُّف بعُض أجزائه عن بعٍض, وهذا اجلَـْرُي ضَسْمٍت واحٍد, ال انقطاَع فيه وال ا

ــُح ذلــك يف الكــالم عــىل املعنــى االصــطالحي  ال ُبــدَّ لــه ِمــنْ  ُجمـْـٍر وغايــٍة ينتهــي إليهــا, وسيوضَّ
ياق  .للسِّ

                                                       
 .٣/١١٧مقاييس اللغة   )١(
 ).س و ق(انظر لسان العرب   )٢(
, ١/٤٨, وجممـع األمثـال ٢٠٦انظـر كتـاب األمثـال . َمَثـٌل » إليك ُيساق احلـديث«: , وقوله)س و ق(أساس البالغة   )٣(

 .١/٣٥٧واملستقىص 
 ).د س ر(لسان العرب   )٤(
 ).س و ق(املعجم الوسيط   )٥(
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ــة, كقــول اآلمــدي  ): هـــ٣٧٠ت (وورد هــذا املعنــى اللغــويُّ يف اســتعامالِت علــامء العربيَّ
, يريـد بـذلك تتـاُبع الكـالم )١(»أن يقـول سـياقَة لفظـهِ واملعنى الذي بنى أبو متـاٍم البيـت عليـه «

وقد أغـراه اهللاُ بوضـِع األلفـاِظ يف غـري «: ; ألنَّه موضع نقِده عليه, بدليل قولِه بعد ذلكهيبَ وترت
 .)٢(»موضِعها من أجل الطِّباق والتَّجنيس

ِل  سياق خوامتهالرؤوِس اآلي عىل  األنَّه جاء ُمزاوًج «): هـ٣٩٢ت (وقوِل ابن جنِّي  من أوَّ
ورة إىل ما بعد اآلياِت تتاَبعْت عىل فاصلٍة واحدٍة, وجَرْت عليها من غـري , يعني أنَّ هذه )٣(»السُّ

 .أن ُتداخلها فاصلٌة ُأخرى, فهي عىل أسلوٍب واحٍد يف خوامتها
يف  اأعجزهم مزايا ظهَرْت يف نظِمه, وخصائُص صادفوه«): هـ٤٧١ت (وقوِل عبِد القاهر 

ب ومقاطِعها, وجماري ألفا هراعتهم من مبادئ آي عُ وبدائ سياق لفظِه, ظِها ومواقعها, ويف َمْرضِ
ياق واملساق أسلوب الرتَّ )٤(»وَمساق ُكلِّ خربٍ ُكلِّ مثٍل,  تابع عـىل تيب والتَّ , فكأنَّه أراد بلفظ السِّ

عنده من معنى النَّْظِم, بدليل ذكـره معـه, ومقابلـة املزايـا  اصورٍة خمصوصٍة, فيكون بذلك قريبً 
 .باخلصائص

خمرشيِّ  وقولِ  وقد استغنَْت بإرسال هذا الكالِم الذي سياُقه سياُق املثـِل « ):هـ٥٣٨ت ( الزَّ
ـياق األسـلوَب والطَّريقـَة التـي جـرى عليهـا الكـالم, )٥(»مةكواحل ـه أراد بالسِّ , فالذي يظهُر أنَّ

ا أخرجِت الكالم عىل صورِة املثل واحلكمة  .فقصد أهنَّ
جري  رً ُمؤ سياقِة الكالمورَد يف «): هـ٥٤٢ت (وقوِل ابن الشَّ , فظاهٌر )٦(»ورتبُته التَّْقديم اخَّ

 .أنَّه قصد بسياقة الكالِم تتاُبعه وترتيَبه
                                                       

 .١/٢٣٩املوازنة   )١(
 .١/٢٣٩املوازنة   )٢(
 .١١٩اخلاطريات   )٣(
 .٣٩دالئل اإلعجاز   )٤(
اف   )٥(  .٣/١٧٢الكشَّ
 .١/٨٩أمايل ابن الشجري   )٦(
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بهـا عـىل أعجـِب  سـياٍق,فساق هذه األموَر عـىل أحسـِن «): هـ٧٤٩ت (وقول العلويِّ  ورتَّ
ياق بالرتتيب)١(»ترتيٍب   ., ففرسَّ السِّ

م يستعملون اشتقاقاٍت قريبًة من ل ـياق, مثـلفـظ وظهر من هذه النُّصوص أهنَّ ـياقة : السِّ السِّ
ياِق نفِسه, واملساق  .يف معنى السِّ

ياق اصطالًح   :االسِّ
ياق, ولعلَّ هذا مـا جعـَل ُمجلـًة مىض أنَّ أكثر املظانِّ القديمِة ضنَّْت  علينا بتعريٍف اصطالحيٍّ للسِّ

ل يف َضبط املصطلح عىل ما كتبـه الغربيـون راسات املُعاِرصة ُتعوِّ  أنَّ بعـَض البـاحثني غـري. )٢(من الدِّ
ياق الثنني من عُ   , مل تشتِهر ُكتبهام اشـتهارَ )٣(لامء البالغِة يف املغرِب املعارصين وقفوا عىل تعريفني للسِّ

ُكتب املشارقِة, بدليل ُندرة النَّْقِل عنهام, وقِلَّة العناية هبام يف حركة التَّأليف التي قامت بعدمها, فلـذا مل 
 .التي بني أيدينا لتفت إليهام كتب االصطالحاتتفان يف كتب غريمها, ومل َيُدْر هذان التَّعْري

جلاميسِّ  ل للسِّ ياُق هو«: , وذلك قوله)هـ٧٠٤ت بعد ( والتَّْعريُف األوَّ رْبُط القوِل : والسِّ
لِ  , )هـ٧٢١ت ( والتَّْعريف الثَّاين البن البنَّاء املراكشـيِّ , )٤(»بغرٍض مقصوٍد عىل القصد األوَّ

 .)٥(»وهو ربط القول بالغرِض املقصود من غري ترصيٍح به :سياق الكالم«: ك قولهوذل
ياق ُمرتبٌط بثالثِة أمورٍ   :وُيستفاد من هذين التَّْعريفني أنَّ مفهوَم السِّ

ُل  خمرشي من ُمجلِة الكالم, هو الغرُض املفهومُ : األمُر األوَّ ُ ذلك قوُل الزَّ وإذا كاَن «: ُيبنيِّ
هه إليه كأنَّ ما سواه مرفوٌض إىل غرٍض من األغراِض ُجِعَل سياُقه له وتوجُّ  االكالُم ُمنصب 

                                                       
 .١٠٦اإلجياز ألرسار الطِّراز   )١(
ياق يف فهم النص   )٢( ياق يف الرت٢٨−٢٧انظر منهج السِّ إشـكالية : , والسـياق٢٥جيح بني األقاويل التفسريية , ودور السِّ

 .١٧, ١٢, واملناسبة يف القرآن ٦٣−٦٢) بحث يف جملة اإلحياء(قديمة يف أضواء جديدة 
ياق   )٣( راسات القرآنية ٤٨انظر داللة السِّ ورة يف الدِّ ياقية للسُّ  .٣٠, والوحدة السِّ
 .١٨٨املنزع البديع   )٤(
وض املريع   )٥(  .١٢٣الرَّ



٨٦ 

لطان اليوم باحلقِّ : (ُمطََّرٌح, ونظُريه قولَك  ; )باحلقِّ : (الغرُض اَملُسوق إليه قولك): حكَم السُّ
َم هو  التَّْقديُم دليٌل عىل أنَّ «: , وقوُله)١(»فلذلك رفْضَت ِذْكَر املحكوم له واملحكوم عليه اُملقدَّ

ْكر, وأنَّ الكالَم إنَّام سيَق ألجله د بالذِّ ياق بالغرِض )٢(»الغرُض اُملتعمَّ , وقد ُيعربِّ عن ارتباط السِّ
الغرُض منه ذلك, ُثمَّ َكُثر يف كالِم : , أي)٣(»ألنَّ الكالَم َمُسوٌق حلفِظ القرآن ُكلِّه«: بمثل قولِه

ق يِس «, و»سياق الكالم لكذا«, و»الكالُم مسوٌق لكذا«: وحنَمْن بعَده مثُل هذه العبارة من 
 وهلذا قال بعض الباحثني. , ويريدون هبا الغرَض املقصوَد من الكالم)٤(وأمثاهلا» لكذا

ُه احلقيقيُّ له«: اُملعارصين  .)٥(»غرُض اُملتكلِّم هو القائُد الفعيلُّ لسياق الكالم, واُملوجِّ
عد اال يكون رصحيً  أنَّ ذلك الغرَض  :واألمر الثاين ُيَدلُّ عليه «: يف الكالم, ويؤيِّده قول السَّ

ويدلُّ عىل ذلك تطبيقات  ,, وظاهُر العطِف يقتيض اُملغايرةَ )٦(»برصيِح اللَّفظ أو بسياق الكالم
ياق عند العلامء, فهي كشٌف عن أغراٍض غري رصحية يف الكالم  .)٧(السِّ

جلاميسوهذا األمُر واضٌح يف تعريِف ابن البنَّ  : قوَله نَّ , فكأ)٨(اء بخالف تعريف السِّ
لِ « ِل, ويكوُن : تقديُره» بغرٍض مقصوٍد عىل القصد األوَّ بغرٍض مقصوٍد زائٍد عىل القصِد األوَّ

                                                       
اف   )١(  .٣/٣١٨الكشَّ
اف   )٢(  .٣/١٥٨الكشَّ
اف   )٣(  .٤/٢٩٩, وانظر مثلها فيه ١/٥٩٧الكشَّ
ل   )٤( , ومفتـاح ١١٥ب, واإليضاح /٢٥, ومفتاح املفتاح اللوح ٢٣٩, ٢/٢٣٨, ١/١٦٠انظر اإليضاح يف رشح املُفصَّ

ل ٣/٣٩٤, ٢/٣٢٣, ومغنـــي اللبيـــب ٢٢٧تلخـــيص املفتـــاح  ـــْعد اللـــوح , ورشح امل١٤٢, ٧٥, واملطـــوَّ فتـــاح للسَّ
ل /٤٢ , وغريهـا, وانظـر ٢٥١, ٣/٢٣٦, ومواهب الفتَّـاح ١/٣٠٤, واألطول ٣٤١ب, وحاشية الفناري عىل املطوَّ

ياق   .٥٠−٤٤داللة السِّ
راسات القرآنية   )٥( ورة يف الدِّ ياقية للسُّ  .٢٩الوحدة السِّ
ل   )٦(  .٣٤٤املطوَّ
 .اريهوغ ,٣٣٢ ,٣٢٧−٣٢٦ ,٢٦٢انظر ما سيأيت   )٧(
مـن ) أوضـح(أوىل : بأنَّـه» عىل القصد األول«: ففرسَّ بعضهم قوله: وظهر ذلك يف كالم َمْن وقف عليه من املعارصين  )٨(

ل ـياق . القصد األوَّ م السـجلاميس تعريفـًا «: ; وقـال بعضـهم بعـد أْن سـاق تعريـف ابـن البنـاء٥٠انظر داللة السِّ وُيقـدِّ
ورة يف الدراسات القرآنية . » عبارة منطقيٍَّة غامضةٍ مقاربًا هلذا التعريف, لكْن يف  .٣٠الوحدة السياقية للسُّ



٨٧ 

ل ويمكن أن ُيَعدَّ تعريُف ابِن البنَّاء . املعنى املفهوَم من رصيح اللَّفظ: مراُده بالقصِد األوَّ
جلاميسِّ  اإيضاًح   .)١(, بدليل تأثُّره به ونقِله عنهلتعريف السِّ

كاكيِّ  :واألمر الثالث ُ ذلك قوُل السَّ أنَّ ذلك الغرَض هو املقصوُد األصيلُّ من الكالِم, ويبنيِّ
ــه«): ـهــ٦٢٦ت ( ــْت كلمت ــه عَل : النحــل[  º         ¹  ¸    ¶  µ´     ³  ²  ±z«   }: وقوُل

نَّ لفظ إهلني حيتِمُل معنى اجلنسية ومعنى التثنيـة, بواحد; أل) إله(باثنني, و) إهلني(شفع ... ]٥١
ل والوحـدُة  والذي له الكالُم َمُسوٌق وكذا لفظ إله حيتمُل اجلنسية والوحدة,  هـو العـدد يف األوَّ

 .)٢(»ملا هو األصُل يف الغرض ابيانً بواحد; ) إله(باثنني, و) إهلني(يف الثَّاين, ففرسَّ 
ركيشِّ  ات,  األنَّ كوَنه حديثً «): هـ٧٩٤ت (وقوُل الزَّ عن املؤمنني, بالَعَرِض ال بالذَّ

ات الذي هو َمساق الكالِم,  .)٣(»إنام هو احلديُث عن الكتاب واملقصوُد بالذَّ
له الفاحتة, وهو إثباُت استحقاق اهللا  ْت فالغرُض الذي سيقَ «): هـ٨٨٥ت (قاعيِّ البِ  وقوُل 

نيا واآلخرة, وباستحقاق العبادة تعاىل جلميع املحامد وصفات الكامِل, واختصاص ه بملك الدُّ
ات... واالستعانة  .)٤(»وغريه وسائل إليه فهو مقصوُد الفاحتة بالذَّ

ياق , اواحدً  اهو الكالُم الذي خرَج خمرًج «: وهلذا قال بعض املعارصين يف تعريف السِّ
جزاؤه يف نسٍق واحٍد, وما انتظمت أهو املقصوُد األصيلُّ للُمتكلِّم, واشتمَل عىل غرٍض واحٍد, 

ات هي العنرص األسايس يف مفهوم مع مالحظِة أنَّ الغرَض من الكالم أو  املعاين املقصودة بالذَّ
ياق ياق عند اُملعارصين, إذ اشتمل )٥(»السِّ , وهذا من أحسِن ما ُوِقَف عليه من تعريفات السِّ

 .ال فيهاعىل األمور الثالثة التي مىض ِذْكُرها, بعبارة واضحٍة ال إشك
                                                       

وانظر مقدمـة حتقيـق . ١٢٠, ١٤٦, ١٤٦−١٤٣, وقارن بالروض املريع ٣٠١, ٢٠٢, ١٩٨−١٩٦انظر املنزع البديع   )١(
 .٥٠−٤٨الروض املريع 

 .٢٨٥مفتاح العلوم   )٢(
اف  , وانظر١/٤٩الربهان يف علوم القرآن   )٣( يف اجلرجاين عىل الكشاف ١/١٤٩الكشَّ  .١/١٤٩, وحاشية الرشَّ
رر   )٤(  .٢١−١/٢٠نظم الدُّ
ياق منهج مأمون لتفسري القرآن الكريم   )٥(  .٢١٩, نقًال عن كتاب األدلَّة االستئناسيَّة عند األصوليني ٨٦داللة السِّ



٨٨ 

ياق, وهو ما يسبق الكالم وما يلحقه,  وُتظِهر استعامالُت الُعلامء  شتمَل مما امعنًى آخر للسِّ
اكيِّ  ويدلُّ عىل هذا املعنى قوُل  .عىل قرائن تدلُّ عىل اُملراِد منه كَّ م «): هـ٦٢٦ت (السَّ لتقدُّ

العزِّ بن  وقوُل , )١(»لكالمبقرائن َمساق اعىل معناه  مدلوًال  حرف االستفهام, اُملستدعي فعًال 
الم  رٍ «: )هـ٦٦٠ت (عبد السَّ ٍم أو متأخِّ ياق وال ُبدَّ أن يكوَن «: ه, وقولُ )٢(»لداللة سياٍق متقدِّ السِّ

ابُق أو الالحُق  ): هـ٦٨٨ت (الرَّيض األسرتاباذي  , وقوُل )٣(»إليه اداالَّ عليه وُمرِشدً  السَّ
ْعد  وقوُل  ,)٤(»صلِة من سياق الكالمبالقرينِة احلاويتعنيَّ ذلَك املحذوُف « ): هـ٧٩٢ت (السَّ
ياق ما يدلُّ ... واعرتَض املصنُِّف عليه بأنَّه« ما قبل وُأجيب بأنَّه يدلُّ عليه ... ليس يف السِّ

ياقبتدبُّر «): هـ٨٨٥ت (قاعيِّ البِ  وقوُل  ,)٥(»اآلية ياق من بام يف «: ه, وقولُ )٦(»القرائن يف السِّ السِّ
ِة عليهال القرائن الَّ , فهذه )٨(»القرينة عليه َسْوُق الكالم«): هـ٩٤٥ت (العصام  , وقوُل )٧(»دَّ

ياق هو ما اشتمل عىل القرائن املقاليَّة ٌة عىل أنَّ السِّ  .النُّصوص دالَّ

ــاىل ــه تع ــد قول ــْعد عن ــال السَّ   ª©  ¨  §  ¦  ¥     ¤  £  ¢   ¡  �z   }: وق
ـياق أعنـي... للتبعـيض z¦  §   }: يف قولـه) ِمنْ (و«: ]٢٢: البقرة[ ـياق, والسِّ : لداللـة السِّ

{  £z و{   ¨zزِق ال يكوُن إالَّ بعض الثَّمرات  .)٩(», فإنَّ اُملخَرج ببعِض املاِء لبعِض الرِّ

واقٌع فـيام  z£   }, ولفُظ z¦  §   }فاللفُظ الذي يريُد االستدالَل عىل اُملراد منه هو 

                                                       
 .٣٥٩مفتاح العلوم   )١(
 .١٤اإلشارة إىل اإلجياز   )٢(
 .١٥ة إىل اإلجياز اإلشار  )٣(
 .٣/١٧٨رشح الرَّيض عىل الكافية   )٤(
ل   )٥(  .٢٣٦املطوَّ
رر   )٦(  .١٢/١٥٢نظم الدُّ
رر   )٧(  .٢٢/١٧٦نظم الدُّ
 .٢/٥١األطول   )٨(
اف اللوح   )٩(  .ب/٥١حوايش الكشَّ



٨٩ 

مها سياقً  z̈   }هو سابٌق عليه, ولفُظ   ـه أراَد افيام هو الحٌق به, وسامَّ , كام هو ظاهٌر, فـدلَّ ذلـك عـىل أنَّ
الَِّة عىل املراد ياق يف هذا املوضع ما سبَق اللَّفَظ وما ِحلَق به من الكالم املُشتِمل عىل القرائن الدَّ  .بالسِّ

ياق بعُض اُملعارصين ان بجملة , وعربَّ عنه الد)١(وقد نبَّه عىل هذا املعنى للسِّ كتور متَّام حسَّ
ياق«: بديعة, وذلَك قوُله ح القرائن املقاليَّة: السِّ , وورَد هذا املعنى يف بعِض ما )٢(»وهو َمْرسَ

ياق, كقول بعضهم ياُق «: ُترِجم عن الغربيني من معاين السِّ هو جمموُع الوحداِت اللِّسانيَّة : السِّ
ٍ داخَل سلسلِة  ُر فيهالتي ُحتيُط بُعنٍرص ُمعنيَّ  .)٣(»اِخلطاب وُتؤثِّ

ياق إذا ورَد مصحوبً  باق ُأريَد به ما يلَحُق  اوذهب بعُض الباحثني إىل أنَّ لفَظ السِّ بلفظ السِّ
الِّ عىل ما يسبُِقه باق الدَّ  .)٤(املوِضع املُستَدلَّ عليه يف مقابِل السِّ

ام جاءا ُمتصاحبني مضمومً  أي أهنَّ عىل الكالم الالحق, وذلك  إليهام ما يدلُّ  اويدفُع هذا الرَّ
باُق واللَّحاقولـامَّ كان «: يف قوِل البِقاعي ياُق والسِّ حً  السِّ وقد أرشَد «: , وقولهِ )٥(»للُمراد اموضِّ

باُق واللَّحاق ياُق والسِّ رٌ  السِّ , فهذا دليل عىل أنَّه مع ُمصاحبتِه لفَظ )٦(»إىل أنَّ جواَب القسم ُمقدَّ
باق باٍق عىل معنا لالسِّ  .وهو ما سيَق ألجِله الكالمُ : ه األوَّ

ياَق ) هـ١٣٠٦ت (ويدفُعه أنَّ اإلنبايبَّ  بالغرِض اَملُسوق له الكالم, مع وروده يف  فرسَّ السِّ
باق, فقال ياق;ألنَّه ال يناِسُب «: ُصحبِة السِّ وال ... ألنَّ القصيدَة يف ِرثاء شخٍص مات السِّ

باق, ابق: أي السِّ ثاء, ومل ُيطلْقه عىل ما  ,)٧(»الكالم السَّ ياق بالغرِض وهو الرِّ فربط لفَظ السِّ
 .يلَحُق الكالمَ 

                                                       
ياق   )١( ياق٥١انظر داللة السِّ  .٤٨) بحث يف جملة اإلحياء(املفهوم, املنهج, النظريَّة : , والسِّ
 .٢٩٣األصول   )٢(
ياق يف الرتجيح بني األقاويل التفسرييَّة   )٣(  ., وأحال املؤلِّف يف هذا التعريف عىل مرجع غريبٍّ ٢٦دور السِّ
ياق عند األصوليني١/٧٩انظر القرائن عند األصوليني   )٤(  .٤١) بحث يف جملة اإلحياء(املصطلح واملفهوم : , والسِّ
رر   )٥(  .١٣/٢٣٨نظم الدُّ
رر   )٦(  .٢٢/٧٦نظم الدُّ
 .٢/١٩١تقرير اإلنبايب   )٧(



٩٠ 

ياق مع لفظ «: ويدفُعه أنَّه خيالُِف فهم غريهم من اُملعارصين, إذ قال بعُضهم يتضامُّ لفظ السِّ
باق, وُيفَهم منه غالبً  باِق إىل ما سبَق ِمَن النَّصِّ عىل موضِع اإلشك االسِّ ال أو انرصاُف السِّ

ياق حينئٍذ يكوُن الغرَض الذي سيَق من أجِله النَّصُّ َمْدًح  أو ذما هجاًء أو  ااحلُكم, والسِّ
ياَق «: , وقال آخر)١(»افخرً  باِق, فاعترب السِّ ياِق والسِّ ق بني السِّ ما سيقِت اآلية : وهناك من فرَّ

باَق   .)٢(»ما سبَق اآلية: من أجله, والسِّ
ياق? هل َتدخُل داللُة احلالِ   يف مفهوِم السِّ

راسات القرآنية يدلُّ عىل أنَّ هذا املصطلح  ياق يف ُكتِب العربيَّة والدِّ إنَّ تتبُّع استعامالِت السِّ
 .ُيطلُق عندهم عىل داللة الكالِم, من غري أن يشتمَل عىل داللِة احلال

ـواِب قـوُل «): هـ٣١٠ت (فمن ذلك قوُل الطَّربيِّ  عنـى : مـن قـال وَأْوىل ذلك عنـدي بالصَّ
, جلَّ ثناؤه, بقوله أنَّه مل يأِت أياَم شهر رمضاَن; وذلَك  ]١٨٤: البقرة[  dc  bz  } : اهللاُ

ةٌ  ُفِرَض عىل أهل اإلسالِم غَري صوِم شهر رمضاَن, ثم ُنِسَخ بصـوِم  ابأنَّ صومً  خٌرب تقوُم به ُحجَّ
َ يف سياِق اآليةِ شهر رمضاَن;  ياَم الذي أوجَبه, جلَّ ثناؤه, علينا هـو  أنَّ  وأنَّ اهللا تعاىل قد بنيَّ الصِّ

صيام شهِر رمضاَن دوَن غريه من األوقاِت, بإبانته عن األيام التي أخَرب أنَّه َكتَب علينا صـوَمها 
 .)٣( »]١٨٥: البقرة[  m  l  k  j  i   hz  } : بقوله

ياق, وهو هنا الكالُم فاستدلَّ عىل املراِد باخلارج عن الكالم وهو األخبار, ثم استدلَّ ب السِّ
ام دليالن منفصالنِ اُملستدَ  عِ الواقع بعد املوض  .لِّ عليه, ويظهر من العطِف أهنَّ

ل«: وقال يف موضع آخر , مع داللِة ظاهِر  ملوافقته األثر عن رسول اهللا: وإنَّام اخْرتنا التَّأويَل األوَّ
 .)٤(», التي حثَّ اهللا فيها عىل النَّفقة يف طاعتهقبلهاإذ كان يف سياِق اآلية التي التَّنْزيِل عىل صحتِه, 

                                                       
ياق   )١(  .٤٧−٤٦داللة السِّ
ياق  )٢(  .٤٨) بحث يف جملة اإلحياء(املفهوم, املنهج, النظريَّة : السِّ
 .٢/٨٩٣تفسري الطربي   )٣(
 .٣/٢٠٩٦, ٢/٩٧٢وانظر أمثلة أخرى فيه . ٣/٢٣٢٦تفسري الطربي   )٤(



٩١ 

ياق عىل ما هو خارٌج عن الكالم قوُل  ): هـ٦٤٦ت (ابن احلاجِب  ومثُل ذلك يف عطف لفظ السِّ
العزِّ بن عبد  وقوُل . )١(»نفِس سياِق الكالممن  ا, وقد يكون معلومً قد يكون من خارٍج وذلك «

حمامل كثريٍة, يتساوى بعُضها مع ... فسري ما يرتدد بنيومن رضوب الت«): هـ٦٦٠ت (السالم 
نَُّة, أو  ح بعُضها عىل بعٍض, وأوىل األقوال ما دلَّ عليه الكتاب يف موضع آخر, أو السُّ بعٍض, ويرتجَّ

ِة, أو  ياولئن ُسلَِّم أنَّه ال يدلُّ عليه «): هـ٧٤٥ت (اخلَْلخايل  وقوُل . )٢(»سياُق الكالمإمجاُع األمَّ  قالسِّ
م كانوا عاملني به نقَل بعُض أهل التَّْفسريِ ال يلزُم منه عدُم علمهم; ألنَّه   .)٣(»أهنَّ

ياق عىل لفظ احلاِل أو املقام, كقول ابن  وثمة نصوٌص كثريةٌ  ورَد فيها عطف لفِظ السِّ
ْمَلكاينِّ  سياُق الكالِم ا بني احتاملني ُيرِشُد إىل تعيِني أحِدمه اكان املعنى مرتدِّدً «): هـ٦٥١ت (الزَّ

بكي  ,)٤(»أو قرينُة حال , وقوِل )٥(»احلاُل وسياُق الكالمبام يقتضيه «): هـ٧٧٣ت (وقوِل السُّ
ْعد  املقام بقرينة«: هوقولِ , )٦(»بسوِق الكالِم أو قرينِة املقاممدلول عليه «: )هـ٧٩٢ت ( السَّ

ا ُمعيِّنة للمقصود بحسب إذ ال قرينَة فيه«): هـ٨٨٦ت (وقوِل الفناري  ,)٧(»وسياق الكالم
 .)٨(»سياِق اآلية وسباقِه, وال بحسب احلال

وفيه أنَّ «): هـ١٢٧٠ت (وورد عطُفه عىل سبب النُّزول, وهو من قرائن األحوال, كقول اآللويسِّ 
ياق وسبب النُّزول الوارِد  شأن النُّزوليف رشح لفظ ) هـ١٣٠٦ت (وقال اإلنبايبُّ . )٩(»يأبيان ذلك السِّ

أْن ما يعمُّ «: الم بعضهميف ك ر يف األصوِل أنَّ  ...وسياَق النُّزول... سبَب النُّزوليريُد بالشَّ وقد تقرَّ
                                                       

ل   )١(  .٢/٢٣٩اإليضاح يف رشح املُفصَّ
 .٢٢٠اإلشارة إىل اإلجياز   )٢(
 .٣٥٣مفتاح تلخيص املفتاح   )٣(
 .٩٤التبيان يف علم البيان   )٤(
 .٣٩٩−١/٣٩٨عروس األفراح   )٥(
ْعد اللوح   )٦(  .أ/١٩٥أ, ومثله يف اللوح /١٦٥رشح املفتاح للسَّ
 .أ/١٤٣ب, و/١٧٥أ, و/٢٧٢ب, وانظر مثله يف األلواح /١٦٨حوايش الكشاف اللوح   )٧(
ل   )٨(  .٢٤٥حاشية الفناري عىل املطوَّ
 .٥/١٦٢روح املعاين   )٩(



٩٢ 

بب,العربَة بعموم اللَّفِظ ال بخصوص  ياقومثُله  السَّ , فظاهٌر من )١(»فإنَّه ال ُينايف ظاهَر العموم السِّ
ياق غُري سبِب النُّزول, ولو كاَن لفظ بُب حتته العطفني أنَّ السِّ ياق يدلُّ عىل األحوال ألُدرَج السَّ  .السِّ

ياق يف تراثنا إنَّام ُيطَلق عىل داللة الكالم يف إطار  فهذه النُّصوص ُكلُّها تقَطُع بأنَّ مفهوم السِّ
 .املعنيني االصطالحيني اللَّذين مىض ذكُرمها, وال يضمُّ داللة احلال واملقام

وا ذلكمن الباحثني املُ  اغري أنَّ كثريً  ياق, وسمَّ سياق : عارصين أضافوا داللَة احلاِل إىل مفهوم السِّ
 :ثالثة أمورٍ ولعلَّ هذا اخللَط مردُّه إىل . )٢(وغَري ذلك من التَّسميات احلاِل أو سياق املوقف,

ْمجة, وهذا ما بيَّنَه بعض هؤالء الباحثني بقوله :األمر األول : أنَّ ذلك وفَد علينا من الرتَّ
 Context ofترمجًة للمصطلح اإلنجليزي  إىل املعجم العريب سياِق احلالصطلُح دخَل م«

situation  أوSituational context,  ًبني اللغويني  ا, واستخدامً اوهذه أكثر الرتمجات شيوع
العرب من اُملْحدثني, وقوبَل هذا املصطلُح بعدد من املصطلحات العربية, منها املرسح 

وشاهد احلال, واملقام, وجيعل ... ت, والظُّروف الكالميَّة, ومقتىض احلالاللغوّي, واملاجَريا
ان مصطلَح املقام مرادفً  , غري أنَّ )٣(»Context of situationملصطلح  االدكتور متَّام حسَّ

 .)٤(»سياق احلال«الدكتور متَّام يرتجم هذا املصطلح يف موضع آخر بـ

                                                       
 .٢/٣٥٨تقرير اإلنبايب   )١(
, ٣٠, وداللة السياق بني الرتاث وعلم اللغـة احلـديث ٢/٦٥, ومقاالت يف اللغة واألدب ٧٣−٦٨انظر علم الداللة   )٢(

ـياق يف فهــم الــنص ٦٤−١, وسـياق احلــال ٥١−٤٥ ـ٣٠−٢٦, ومــنهج السِّ ياق يف الرتجــيح بــني األقاويــل , ودور السِّ
ياق ٣٧, ٢٦, ١٩التفسريية  , وجمهـول ٢١٤, ٥٣, ٢٥−٤, ونظرية السـياق يف الـرتاث البالغـي ٥٠, ٤٢, وداللة السِّ

ياق إشكالية قديمة يف أضـواء ١٣٧, واإلنشاء يف العربية ٥٥−٥٤, ١٥, والبالغة واالتصال ١١٢−١١١البيان  , والسِّ
ـة : , والسياق٦٣) اءبحث يف جملة اإلحي(جديدة  , واملعنـى ٥٠−٤٨) بحـث يف جملـة اإلحيـاء(املفهوم, املـنهج, النظريَّ

, ١٧−١٦, والسـياق يف كتـب التفسـري ٩٩) بحث يف جملـة اإلحيـاء(يف الوظائف املنهجية للسيِّاق : بني اللفظ والقصد
اللية ٤٩−٤٨ ورة يف الدِّ ٤٦١−٣٨٠, والظاهرة الدِّ ياقية للسُّ  ., وغريها٥٥راسات القرآنية , والوحدة السِّ

 .٣٣٧, ٢٠, وانظر اللغة العربية معناها ومبناها ٨−٧سياق احلال   )٣(
 .١٦٣, ٨٣, ٢/٦٥انظر مقاالت يف اللغة واألدب   )٤(



٩٣ 

ع يف اُملقابِالت العربيَّ  من الباحثني يعتقدون أنَّ  اة للمصطلح اُملرتَجم جعَل كثريً وهذا التنوُّ
ياق مراِدٌف للمقام واحلال واملوقف, وبعضهم ينبِّه عىل أنَّه يراِدُفها إذا دلَّ عىل ما هو خارج  السِّ

ياَق جدًال «: , وآخرون ُيطلقون ذلك, كقول بعضهم)١(الكالم , )٢(»بأنَّه املقام َدْعنا نفهم السِّ
ياِق واملقام«: وقول آخر وقد ُيعربَّ عن «: , وقول غريه)٣(»هناك ترادٌف بني مصطلحي السِّ

ياق  .)٤(»القرينة احلاليَّة بالسِّ
اث ُيقِدُم عىل ذلَك وهو مطمئٌن إىل أنَّ مفهوم  ولذا ترى َمْن حاوَل تأصيل هذا املصطلِح يف الرتُّ

ياق فيه يشمُل الكالَم وما حييُط به, فتِجُده يتلمَّ   .)٥(تدعُم ما اطمأنَّ إليه اُس فيه نصوًص السِّ
اللة عىل ما ذهبوا إليه, غري أنَّ النَّظر يف  ومل يِقْف هؤالء إالَّ عىل مواضَع قليلة ظنُّوا فيها الدِّ

ا ال تصلح دليًال  م فهموها عىل غري  تلك املواضِع التي وقفوا عليها هيدي إىل أهنَّ هلم; ألهنَّ
ورَد لفظ «: عىل ما وراءه, فمن ذلك قول بعضهم دلُّ واحٍد يوجهها, ونكتفي هاهنا بمثاٍل 

ياق مرادً  املقام الذي ُيصاِحُب الكالَم, وقد ورَد ذلك يف قوِل أيب عبيٍد القاسِم بن ... به االسِّ
يف  وهذا : (عندما قال )إذا مل تستِح فاصنع ما شئت... (سالٍم وهو يرشُح احلديث الرشَّ

ياق مقابًال , )عىل هذا التفسري وال لفظهسياُقه احلديُث ليَس جييُء   .)٦(»للفظ فجعَل السِّ
حية التي  باللَّفظوليس معنى كالم أيب عبيٍد كام َفِهم هذا الباِحُث, وإنَّام عنى  داللته الرصَّ

د هذا  اللَة ال بالوضِع, وهي ما ُتِفهمه ُمجلُة الكالم, ويؤكِّ ياق الدِّ يؤدهيا بالوضع, وقصد بالسِّ
ْعد بام يكشُف عن هذا املراد, وذلك قوُلهأنَّ العب برصيح ُيَدلُّ عليه «: ارة ورَدْت يف كالم السَّ

                                                       
ياق بني الرتاث وعلم اللغة احلديث   )١(  .٤٢, وداللة السياق ٣٠, ٢٨انظر داللة السِّ
 .١٥البالغة واالتصال   )٢(
 .٦٣) بحث يف جملة اإلحياء(كالية قديمة يف أضواء جديدة إش: السياق  )٣(
 .٢٨٨معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب   )٤(
ـورة يف ٤٧, وداللـة السـياق ٢٧−٢٦انظر داللـة السـياق بـني الـرتاث وعلـم اللغـة احلـديث   )٥( ـياقية للسُّ , والوحـدة السِّ

 .٥٥−٥٤الدراسات القرآنية 
 .٢/٣٣٠, وانظر غريب احلديث أليب عبيد ٢٧−٢٦رتاث وعلم اللغة احلديث داللة السياق بني ال  )٦(



٩٤ 

ح أنَّه أراَد باللَّفظ داللته )١(»اللَّفظ أو بسياق الكالم , فقاَبل اللَّفظ بسياق الكالم, ووضَّ
ركيش . الرصحية  :عىل رشوط احلذِف, وذلك قوله) هـ٧٩٤ت (وكذلك ورَدْت يف كالِم الزَّ

ا من : أن تكوَن يف املذكور داللٌة عىل املحذوف: فمنها« ن من موإالَّ مل يت لفظِه أو من سياقِه,إمَّ كَّ
ال بالفهم الِّ عىل املحذوِف, )٢(»معرفته فيصُري اللَّفُظ ُخمِ ياق من املذكور الدَّ , فجعل اللَّفظ والسِّ
 .وكالمها كالٌم ال أمٌر خارٌج عنه

ياق ُمرتبٌط بالغرِض, ومعرفُة الغرِض موكولٌة إىل القرائن املقاليَّة أنَّ  :واألمر الثَّاين السِّ
ل عليه يف االستدالل ياق ُيستدلُّ عليه بالقرائن, ُثمَّ ُيعوَّ ياق ُمتأثِّ )٣(واحلاليَّة, فصار السِّ ٌر , فالسِّ

 .بام يقُع يف خاللِه من ألفاٍظ من جهة ثانية بام حييُط به من جهة, ومؤثِّرٌ 
وإذا كان ذلك غري ُمستحيٍل, كان إحلاُق معنى بعِض ذلك «: عىل هذا قوُل الطَّربي ويدلُّ 

عىل انقطاِع بعض  عىل سياٍق واحٍد, إالَّ أن تأَيت داللةٌ  هيمتَّسقًة معانببعٍض أوىل ما داَم الكالُم 
قد تكون  اللة, وبنيَّ يف موضٍع آخر أنَّ هذه الدِّ )٤(»ذلك من بعٍض, فُيعَدُل به عن معنى ما قبله

ياق, وقد تكوُن بخٍرب من خارِجه, وذلك  مقاليًَّة ُمستخرجًة من الكالِم الذي وقع فيه ذلك السِّ
ُف الكالِم عامَّ هو يف «: قوُله ٍة ِجيُب التَّْسليُم هلا من  سياقِهفغُري جائٍز َرصْ داللة إىل غِريه إالَّ بُحجَّ

سوِل تقو, ظاهِر التَّنْزيل ٌة,أو خٍرب عِن الرَّ ُر عىل أحدٍ  ُم به ُحجَّ عاوى فال تتعذَّ ا الدَّ  .)٥(»وأمَّ
ركيش  سيَقْت يف َمْعِرض َذمِّ الُكفار,بل ما سيَقْت لتفضيِل القرآن, ألنَّ اآلية «: وقوُل الزَّ
, فاستدلَّ بالقرائن املقاليَّة عىل الغرِض الذي ِسيَق له )٦( »...وبعَدها... بدليِل قوله قبلها

ياق كام مرَّ يف تعريفهالكالم, وتعلي  .ُق الكالِم بالغرِض هو السِّ

                                                       
ل   )١(  .٣٤٤املطوَّ
 .٣/١١١الربهان يف علوم القرآن   )٢(
راسات القرآنية : انظر كالمًا قريبًا من هذا املعنى يف  )٣( ورة يف الدِّ  .٣٠−٢٩الوحدة السياقية للسُّ
 .٣/٢٤٠٣تفسري الطربي   )٤(
 .٤/٢٦٣٤تفسري الطربي   )٥(
 .٣/١٨٤الربهان يف علوم القرآن   )٦(



٩٥ 

ياُق ُمْعِلًام «: وقوُل البِقاعيِّ  ه من القرائن بُعلوِّ أهِل اجلنَّةِ  وكاَن هذا السِّ , فاستدلَّ بام )١(»بام حفَّ
ياق إليه ياق من قرائَن عىل الغرِض الذي ُأجري السِّ  .أحاَط بالسِّ

ي ىل حدوده اق عىل اُملراد, وداللة القرائن املقاليَّة واحلاليَّة عفهذا التَّداُخل بني داللة السِّ
 .بعَض الباحثني أنَّ قرائن األحوال داخلٌة يف مفهوِمه وغرِضه, ُربَّام أوَمهْت 

ياق قد ي :األمُر الثَّالُث  تِمُل أحياًنا عىل ِذْكٍر لبعض قرائن األحوال, وذلَك بأن شأنَّ السِّ
ا من األحوال اُملحيطة بذلك بعِض النَّاس, وَينُقل يف النَّصِّ نفِسه شيئً حيكَي اُملتكلِّم كالًما ل

, من أحوال اُملتكلِّم أو املخاَطب أو ظروف اِخلطاب فهذه أحواٌل حمكيٌَّة يف . )٢(الكالم املحكيِّ
ياق ُيطَلُق عىل قرائن األحوال ياق, وال داللة هلا عىل أنَّ السِّ  .)٣(السِّ

ياُق من القرائن  :السِّ
ياق بمعناه االصطالحيِّ يف ُمجلِة القرائن, وُيشار إليه عىل أنَّه واحٌد منها, بش ادة هُيعدُّ السِّ

حية يف ذلك ومتى كانِت «): هـ٧٢١ت (كقول ابن البنَّاء املراكيش  :كثٍري من النُّصوص الرصَّ
: , وقولِه)٤(»اجياُز نافعً أو غريها من القرائن كان اإل بقرينة سياق الكالماملعاين بيِّنًة بنفِسها أو 

ْعِد , )٥(»ومنها سياُق الكالمِ , بالقرائنوُيستدلُّ عىل املقاِصد « ): هـ٧٩٢ت (وقوِل السَّ
ياق«: وقولِه, )٦(»والقرينُة سياُق الكالم« باق والسِّ ركيشِّ )٧(»بقرينِة السِّ ت (, وقوِل الزَّ

ياق«): هـ٧٩٤ ا من أعظم القرائنوهو ... داللة السِّ ِة عىل ُمراد اُملتكلِّمالدَّ , وقوِل الفناري )٨(»لَّ
                                                       

رر   )١(  .١٩/٤٦١نظم الدُّ
 .هاوغري ,٤٥٤ ,٢٥٧ ,١٢١, ١١٣−١١٢, ١٠٨ انظر أمثلًة عىل ذلك فيام سيأيت  )٢(
ياق للداللة احلاليَّة بكالٍم البن حجٍر, يف رشح حديٍث ُحِكَيـْت   )٣( َوِهَم بعض الباحثني; إذ استدلَّ عىل شمول مفهوم السِّ

راسات القرآنية انظر الوحدة ال. يف سياقه قرائن أحوالٍ  ورة يف الدِّ ياقية للسُّ  .٥٤سِّ
وض املريع   )٤(  .٨٣الرَّ
وض املريع   )٥(  .١٢٣الرَّ
ل   )٦(  .٣٧٧املطوَّ
اف اللوح   )٧(  .ب/٢٨٢حوايش الكشَّ
 .٢/٢٠٠الربهان يف علوم القرآن   )٨(



٩٦ 

ياق«): هـ٨٨٦ت( ْوِق «: , وقولِه)١(»بقرينِة السِّ ): هـ٩٤٥ت (, وقوِل العصام )٢(»بقرينة السَّ
بقرينِة َسْوِق «): هـ١٠٣٧ت : (, وقول الُعمريِّ اُملرشديِّ )٣(»القرينُة عليه َسْوُق الكالم«

ياق«): هـ١١١٠ت (, وقول املغريبِّ )٤(»الكالم  .)٥(»بقرينة السِّ
قولـه «: , كقـول املغـريبِّ اويف كالم البالغيني ما يدلُّ عىل أنَّ بينها وبـني القـرائن املقاليَّـة فرًقـ

مـع ) واري باحلجابالتَّ (و) يـالعش( قرينَة ذكرِ فإنَّ  ]٣٢: ص[  g  f  ez} : تعاىل
الة, تدلُّ ع سياق الكالمِ  الِّ عىل فواِت وقت الصَّ  .)٦(»ىل أنَّ املعاد للشمسالدَّ

ياق لفظً مِ فظاهٌر من كال يدلُّ بلفظه عىل ما جيانِسه أو بمعناه عىل  اه التَّْفريُق بينهام, فليس السِّ
ه, بل هو غرٌض ُيفَهـم مـن ُمجلـِة الكـالم, ثـم ُيسـتدلُّ بـه  اُملـراد, لعالقـٍة عـىل ما يناِسبه أو يضادُّ

 .بينهام
ياق يف الغ أن يقَع فيه لفٌظ ُيراُد االسـتدالل عـىل اُملـراِد منـه, فُينَظـر يف : الِب وطريُق داللِة السِّ

ياق, وُيلَحُق هذا اللُّفظ بام ُيناِسُب ذلَك الغرَض   .غرض اُملتكلِّم من ذلك السِّ

¢  £     ¤  } : يف تـرجيح املقصـوِد بقولِـه تعـاىل) هــ٣١٠ت (ويشهُد هلذا قوُل الطَّربي 

®   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥    °  ¯z ]وأوىل «: ]٩٠: آل عمران
واب يف تأويل هذه اآلية قوُل َمْن قال ألنَّ اآليـاِت قبلهـا  ...عنى هبا اليهـود: هذه األقوال بالصَّ

, )٧(»هي يف معنى ما قبلها وبعدها إذ كانت يف سياٍق واحـدٍ وبعدها فيهم نزَلْت, فَأْوىل أن تكوَن 
                                                       

ل   )١(  .٩١حاشية الفناري عىل املطوَّ
ل   )٢(  .١٠٩حاشية الفناري عىل املطوَّ
 .٢/٥١ل األطو  )٣(
 .١/٢١٩رشح عقود اجلُامن للعمري    )٤(
ــاح   )٥( ســوقي عــىل املختصـــر ٢٩−٢٨, ١/٢٧مواهــب الفتَّ , واألرجــوزة األنيقــة يف املجــاز ٢/٣٧, وانظــر حاشــية الدُّ

 .٦١واحلقيقة 
 .١/٢٨٩مواهب الفتَّاح   )٦(
 .٣/١٨٦٦تفسري الطَّربي   )٧(



٩٧ 

ـةً ياق اُملحيط هبـافأحلَق معنى هذه اآلية باملقصود من السِّ  ـياق بـذلك قرينـًة دالَّ عـىل  , فكـان السِّ
 .املقصوِد من اآلية

ــربيُّ بلفــظ  ح الطَّ Õ  Ô    Ó  Ò   }: يف تــرجيح الغــرِض مــن قولــه تعــاىلاإلحلــاِق ورصَّ

   ×  Öz  ]ـواب مـن القـوِل يف ذلـَك «: , فقال]٨٨: يونس ـه يف موضـِع َجـزٍم عـىل : والصَّ أنَّ
عاء, بمعنى Í  Ì  Ë   }: َله دعاٌء, وذلك قوُلـهبوإنَّام اخْرتُت ذلَك ألنَّ ما ق. ال آمنواف: الدُّ

  Ñ  Ð  Ï   Îz  ]فإحلاُق قولِه, ]٨٨: يونس: {     Ó  Òz , ,إذ كاَن يف سياِق ذلك
عاَء; ألنَّه وقَع يف سياٍق ظـاهٍر يف )١(»بمعناه أشبُه وَأْوىل ح أن يكوَن الغرُض من الفعِل الدُّ , فرجَّ

ياق ليجري الكالم ُكلُّه إىل مقصٍد واحدٍ ذل  .ك الَغَرِض, فأحلقه بغرِض السِّ
الم  فُكلُّ صفٍة وقَعـْت يف سـياِق املـدِح «: بقوله) هـ٦٦٠ت (وجىلَّ هذه الطريقَة العزُّ بُن عبد السَّ

مِّ كانْت ذما, فام كان َمْدًح اكاَنْت مدًح  مِّ  بالَوْضعِ  ا, وُكلُّ صفٍة وقَعْت يف سياِق الذَّ فوقع يف سياِق الذَّ
ــًام  ــا واســتهزاًء وهتكُّ ــْرِف االســتعاملِ  ضــار ذم ــه  .بُع   z  yz        }  |    {  } : مثاُل

, وكذلك قول قوِم ُشعيب: , أي]٤٩: الدخان[ مِّ ¦     §   }: الذليل املُهان, لوقوِع ذلك يف سياق الذَّ

  ©    ̈z  ]فيه اجلاِهُل, لوق: , أي]٨٧: هود  .)٢(»وعه يف سياق اإلنكاِر عليهالسَّ
ياق ال ُبدَّ أن تكون ُمشتِملًة عىل املوضِع املُستَدلِّ عليه, حافًَّة  وهذه النُّصوص ُتظِهر أنَّ قرينَة السِّ
من حولِه, تتَّصُل به من جهِة الغرِض املقصوِد منه, والقرائُن املقاليَّة ال ُيشرتط فيها ذلَك فقد تكوُن 

 .املُستَدلِّ عليه, واقعًة يف سياٍق غري سياقِه, ومعقودًة بغرٍض غري غرِضه منفصلًة عن الكالمِ 
ياق يف الكالم  :حدوُد السِّ

ياق وانتهائه من ُمشكالِت هذا املفهوم التي  ِل هذا املبحِث أنَّ معرفَة ابتداِء السِّ مىض يف أوَّ
ياق يضيُق ويتَِّسعُ  ح هبا بعض الباحثني, وسبُب ذلك أنَّ السِّ بحسب الغرِض الذي ُيرَبُط  رصَّ

                                                       
 .٥/٤٢٥٨تفسري الطَّربي   )١(
 .٢٠١−٢/٢٠٠, وانظر الربهان يف علوم القرآن ١٦٠−١٥٩أدلَّة األحكام  اإلمام يف بيان  )٢(



٩٨ 

ة عليه, وقد حيتِمُل الكالم ُمجلًة من  الَّ به, وهذا الغرض قد خيتِلُف بحسب القرائن الدَّ
ياق بالنَّظر إىل ُكلِّ واحٍد منه ,األغراضِ  ع السِّ هي املقاصد األصليَّة  ا, ُثمَّ إنَّ هناك أغراًض افيتنوَّ

الُّ عليه واملتعلِّق بهتابعًة هلا, ولُكلٍّ م امن الكالم, وأغراًض   .نها سياُقه الدَّ
ياق لفظً  يف كالِم كثٍري من علامئنا, ال تكاد حدوُده ُتعَرف يف إطالقاهتم,  ُجممًال  اواسُتعِمل السِّ

, ظاهر القَسامِت, ُيعَرُف مبتدؤه ومنتهاه, اغري أنَّه جاَء يف مواضَع أخرى من كالمهم مبيَّنً 
 .ويتَِّسُع أخرى ايضيُق حينً 

ياق عىل آيٍة قصريٍة,ف جاء يف خالهلا املوِضُع اُملستَدلُّ عـىل اُملـراِد منـه, كـام فعـل  قد ُيقَرص السِّ
t   s  r  q  } : يف  قولِه تعاىل» اإلفساد«الطَّربيُّ يف ترجيح أحد األقواِل يف تفسري معنى 

  {z  y  x  w  v  uz  ]وقـد يـدخل يف اإلفسـاِد «: قال, إذ ]٢٠٥: البقرة
ـص اهللاُ وصـَفه بـبعض مجي ُع املعايص; وذلَك أنَّ العمَل باملعـايص إفسـاٌد يف األرِض, فلـم خيصِّ

غَري أنَّ األشبَه بظاهِر التَّنْزيِل أن يكوَن كاَن يقطُع الطَّريَق, وُخييُف ... معاين اإلفساد دون بعضٍ 
, تعاىل ِذْكُره, وصَفه يف  بيَل; ألنَّ اهللاَ ـه سـع سياِق اآليةالسَّ ى يف األرض لُيفِسـد فيهـا وُهيِلـَك بأنَّ

ِحم ـبيل أشـبُه منـه بِفْعـل قـاطِع الـرَّ ثـم جـاء لفـظ  .)١(»احلرَث والنَّْسل, وذلك بفعل ُخميِف السَّ
 .)٢(يف كالم غري واحٍد ممَّن جاء بعد الطَّربي» سياق اآلية«

ت (هشاٍم  وهذا احلدُّ غري مقصوٍر عىل آياِت القرآن الكريم, إذ يقع يف غريه, كقول ابنِ 
ووجُه الدليِل أنَّ اآليَة واحلديَث واملثاَل َمُسوقٌة للتَّْخويِف, والبيتني َمُسوقان «): هـ٧٦١

قصريٌة, واحلديُث  ا, فاآليُة التي جعَلها سياقً )٣(»منهام التَّْقليل الالفتخار, وال ُيناِسُب واحدً 

                                                       
 .٢/١١١١تفسري الطَّربي   )١(
اين ٢/٦٧, وحاشية الدسوقي عىل املخترص ٢٦٤, ومفتاح تلخيص املفتاح ١/٢٠٥انظر مالك التأويل   )٢( , وجتريـد الَبنـَّ

 ., وغريها٢/٢٨٠
 .٢/٣٢٣مغني اللبيب   )٣(



٩٩ 

ٌف من مجلتني, والبيتان لشاعرين مجلٌة واحدٌة من بضع كلامٍت, واملثاُل قوٌل ألعرايبٍّ مؤلَّ 
 .)١(خمتلفني, فُكلٌّ منهام سياٌق عىل حياله

ياق شطَر بيٍت معقودً  يكفي «): هـ١٣٠٦ت (بجملتني, كقول اإلنبايب  اوجعَل بعضهم السِّ
ياِق ملا ذكر استفادُته من جمموِع اجلملتني  .)٢(»يف كوِن السِّ

, إذ استدلَّ )٣(كثريًة, كام يف آية اُملداينة حتوي مجًال طويلًة  اوقد تكون اآلية التي ُجِعَلْت سياقً 
ا سياٌق واحٌد, يف ترجيح معنى موضٍع فيها, فقال ألنَّ اخلطاَب من اهللا عزَّ «: هبا الطَّربيُّ عىل أهنَّ

عىل وجِه افعلوا وال تفعلوا, إنَّام هو ِخطاٌب ألهل  مبتدئها إىل انقضائهاوجلَّ يف هذه اآلية من 
... املكتوِب بينهم الكتاب, واملشهوِد هلم أو عليهم بالذي تداينوه بينهم من الديوناحلقوِق و

 .)٤(»عنه ًال دِ إىل ما كان ُمنْعَ  َأْوىل من توجيهه ملا يف سياِق اآلية افتوجيه الكالم إىل ما كان نظريً 
ياق لتشمل ُمجلًة من اآليات, أو عددً  من الكالِم,  من األبيات, أو قطعةً  اوقد ُمتدُّ حدود السِّ

 .وذلك بأن ُتْعَقد بمقِصٍد واحدٍ 
ياُق إىل ما قبله, كقول  ياق عند املوضِع املُراد االستدالل عليه ويمتدُّ السِّ وقد يكوُن انتهاء هذا السِّ

وهذا يف ألنَّ اآلياِت قبلها مَضْت بتوبيخهم واخلِرب عنهم وعامَّ أُِعدَّ هلم من أليم العذاب, «: الطَّربيِّ 
 وقد يكون املوِضعُ . اواحدً  اسياقً  امجيعً , فضمَّ املوضَع املراَد إىل ما قبله وجعَلها )٥(»ما قبَلهاسياِق 

ياَق املمتدَّ إىل ما قبله وما بعده, كقوِل الطَّربيِّ  ااملُستَدلُّ عليه متوسطً  وأَْوىل هذه األقواِل عندي «: السِّ
واِب قوُل َمْن قال ار أهلِ نزَلْت هذه اآلياُت يف : بالصَّ ألنَّ ما قبَلها وما بعَدها من اآليات الكتاب;  ُكفَّ

 .)٦(»عنهم أَْوىل اففيهم نزلَْت وهم املعنيُّون هبا, وهذه اآليات سياُق اخلِرب عنهم, فكوُهنا خربً 
                                                       

 .٣٢٣−٢/٣٢١ مغني اللبيبانظر   )١(
 .٢/٤٤٠تقرير اإلنبايب   )٢(
 .من سورة البقرة, وهي أطوُل آيٍة يف كتاب اهللاِ تعاىل ٢٨٢اآلية   )٣(
 .٢/١٦٣٥تفسري الطربي   )٤(
 .٢/٨٥٢تفسري الطربي   )٥(
 .٤/٢٩٠٠تفسري الطربي   )٦(



١٠٠ 

اعر تعليُق ذلَك ومن أمثلة   :)١(املرزوقي عىل قول الشَّ
ــــا ــــوِك يــــا َســــْلمى َفَحييِّن ــــا ُحميُّ ــ  إنَّ ــقْيِت ك ــقيناوإن س ــاِس فاس  راَم النَّ
ـــا  وإْن َدَعــــْوِت إىل ُجــــىلَّ وَمْكُرمــــٍة ـــاس فادعين اة كـــراِم النَّ ـــا َرسَ  يوًم

ل إىل بيان رشفه واستحقاقِه ما «: بقوله = وهذا الكالُم ظاهُره استعطاٌف هلا, والَقْصُد به التَّوصُّ
ه األرشاُف, واألماثُل الكرام أال ترى كيف اشتغل . َة وال دعاء وال مغاثةَ َي َثمَّ وال حتيَّ وال سعْ . يستِحقُّ

وهم كام يتخلَّصون من التَّشبيبات وغريها إىل أغراِضهم . بمقصودِه من االفتخار فيام يتلو هذا البيت
ُلون بمبادئ كالمهم إىل أمثاهلا, فتقلُّ املؤونة, وختفُّ الُكْلفةُ  م قد يتوصَّ  .)٢(»عىل اختالفها, فإهنَّ

يا ْعر, ه سورةً دق لتبلَغ حدووقد يتَّسع السِّ  كاملًة من القرآن قصريًة أو طويلًة, أو قصيدًة من الشِّ
ورة أو القصيدة, ليُستدَ   .لَّ به عىل املُراد يف مواضَع منهاوذلك بأن ُيتصيَّد املقِصُد األصيلُّ من السُّ

ًح  ورةبلفظ  اوذلك كقول البِقاعيِّ مرصِّ ورملا اقتضاه « :سياق السُّ من تعداد  ةسياُق السُّ
ورة عىل الغرِض يف موضٍع منها ا, وقولِه مبيِّنً )٣(»النِّعم ولـامَّ كان «: االستدالل بمقصد السُّ

ورة لإلنذار َحُسَن التَّْعبُري يف البشارة بام يدلُّ عىل كثرة الِفعل, وُيفهم كثرَة املفعول;  سياق السُّ
 .)٤(»ويف النِّذارة بام يقتيض أن يكوَن صفًة الزمةً 

سوقيو هلا«: قوِل الدُّ بدليل : (تدلُّ عىل ذلك, فاألَْوىل أن يقول أبياُت القصيدِة من أوَّ
ياق ; وذلك ألنَّ هذا البيت الذي ذكره اُملصنُِّف أليب العالء املعريِّ من قصيدٍة يرثي هبا )السِّ

ث)٥(»حنفيا افقيهً  اء, عىل املراِد يف , فاستدل بالغرِض الذي سيَقْت له القصيدُة ُكلُّها, وهو الرِّ
 .موضٍع منها

                                                       
يٍّ لبعض بني قيس بن ثعلبة, أو لَبَشامة بن َجْزٍء أو َحـْزن النهشـيل, أو أليب خمـز  )١( انظـر . وٍم النهشـيل, أو لنشـهل بـن َحـرِّ

 .٣٦٧−١/٣٦٦, والشنتمري ١٠١−١/١٠٠, ورشح احلامسة للمرزوقي ١٠٤عيار الشعر 
 .١/٣٦٠, وانظر مثاالً آخر فيه ١٠٢−١/١٠١رشح احلامسة للمرزوقي   )٢(
رر   )٣(  .١١/١٩٣نظم الدُّ
رر   )٤(  .١٣/٤١١نظم الدُّ
سوقي عىل املخترص   )٥(  .١/٣٩٣حاشية الدُّ
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ياق إىل حدوٍد واسعٍة ِجدا, ليشمل القرآن الكريم ُكلَّه, وذلك بَحْرصِ مقاصِده  وبعضهم مدَّ السِّ
 .والتَّْعويل عليها يف االستدالل عىل املُراد من بعِض األساليِب يف مواضَع من كتاِب اهللا تعاىلاألصليَّة, 

ياقواعتمد بعُض العلامِء عىل هذ ور,  ا السِّ يف الوقوِف عىل بالغِة اإلجياز يف بعِض ِقصار السُّ
 .)١(اُملشتملِة عىل ُجلِّ مقاِصد القرآن الكريم

, فحَرص املقاصد األصليَّة التي جاء )هـ١٣٩٣ت (واعتنى به من اُملتأخرين ابُن عاشور 
ُل : القرآن الكريم لتبياهنا يف ثامنية أمورٍ   :والثَّاينوتعليم العقد الصحيح,  إصالُح االعتقادِ  :األوَّ

ًة,  :والثَّالثهتذيُب األخالِق,  ًة وعامَّ ابعالتَّْرشيع, وهو األحكام خاصَّ ِة,  :والرَّ سياسُة األُمَّ
ِة وحفُظ نظاِمها,  القصُص  :واخلاِمُس وهو باٌب عظيٌم يف القرآن, الَقْصُد منه صالُح األمَّ

الفة, للتَّأيس بصا ادسلح أحواهلم, وللتَّحذير من مساوئهم, وأخباُر األمم السَّ التَّعليم  :والسَّ
ابعُ  بام ُيناِسُب حالَة َعْرصِ اُملخاَطبني, املواِعُظ واإلنذاُر والتَّْحذير والتَّْبشري, وهذا جيمُع  :والسَّ

ة واملجاَدلة للمُ  غيب مجيع آيات الوَعْد والوعيد, وكذلك املحاجَّ عاندين, وهذا باُب الرتَّ
ُسول :والثَّاِمنُ هيب, والرتَّ  ًة عىل ِصْدِق الرَّ  .)٢(اإلعجاُز بالقرآن ليكوَن آيًة دالَّ

s  r   q  p  } : واستعاَن هبذه املقاِصد يف فهم املُراد من بعض اآليات, كام يف قوله تعـاىل

  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t   ¥  ¤z  
هذه اآلية اجتمع فيها اإليامُء باملوصـوِل إىل وجـِه بنـاء اخلـرب,  , فذكر ابن عاشوٍر أنَّ ]١٥٩: البقرة[

م حقيقون بذلك ولـامَّ كاَن يف ِصلة «: , ثم قال بعد ذلك)٣(واإليامُء باسم اإلشارة للتنبيه عىل أهنَّ
مناه, فُكلُّ َمْن يفعُل فِعًال  لِة, من غري أول الذين يكتمون إيامٌء, كام قدَّ ئك, ِمْن قبيِل مضموِن الصِّ

نَه اسم اإلشارِة وخُربه;  ايكوُن حقيقً  فإنَّ ِمْن مقاِصد القرآن يف ِذْكِر القصِص املاضيِة أن بام تضمَّ
 ِّ  .)٤(»يعتِربَ هبا اُملسلمون يف اخلري والرشَّ
                                                       

 .٤٤٨−٤٤٧سيأيت هلذا أمثلة يف الباب الثاين   )١(
 .٤٠−١/٣٩انظر مقدمة التحرير والتنوير   )٢(
 .٢/٦٧انظر التحرير والتنوير   )٣(
 .٢/٦٩التحرير والتنوير   )٤(
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فسياق اآليات التي ورَدْت فيها هذه اآلية, وقرائن األحوال, تدلُّ عىل أنَّ املـراَد باملشـار إلـيهم يف 
 v  u  t  s  r   q  pz  } :  يعنـي بقولـه«: لامُء أهل الكتـاب, قـال الطَّـربيُّ ع: اآلية

وتركهم اتباعه, وهم جيدونه ، علامء اليهود وأحبارها وعلامء النَّصارى, لكتامهنم الناَس أمر حممد 
ـياق األبعـد, وهـو سـياق القـ)١(»عندهم يف التوراة واإلنجيل امكتوبً  رآن , وابن عاشـوٍر نظـر إىل السِّ

سيَّام أنَّ اآلية أشـارت ذا الوعيد يعمُّ غَري هؤالء, والالكريم, فاستدلَّ باملقِصد الذي ذكره, عىل أنَّ ه
بب املُ  م استحقوا اخلَرب بالسَّ م, وأنَّ ُكلَّ مـن بطريق اإليامء إىل سبب اخلِرب, فكان هذا َمنْبهة عىل أهنَّ تقدِّ

 .اما استحقوه يف موِضعهم يستحقُّ من العاقبة يضُع نفَس 
: , وتأمُّل كالِمه يدلُّ عىل أنَّه أراد به)هـ٧٧٤ت (عند ابن كثٍري  )٢(»القرآن سياق«وورد لفظ 

ياق الُكيلِّ  سياق احلديث,به  نصَّ القرآن يف املوضع املُراد, مقابًِال   .ومل يقِصد به السِّ
ى ياق مـا ُيسـمَّ ـا ُتسـتخ, )٣(عـادات القـرآن: ويدخُل يف هذا السِّ َرُج مـن النََّظـِر يف سـياق ألهنَّ

ر فيه عىل طريقِة واحدٍة, فُيسـتَدلُّ ببعِضـه عـىل بعـٍض; بـأن ُحتَمـل بعـض  القرآن ُكلِّه, وما يتكرَّ
املواِضع عىل معنى بقرينة كثرِة وروِد هذا األسلوب هلذا املعنى يف سـياق القـرآن الكـريم; ونبَّـه 

ـ«: عليه ابن عاشوٍر بقوله ف عـاداِت القـرآن مـن نظِمـه وَكِلمـه, وقـد  ر أنـحيقُّ عـىل اُملفسِّ يتعـرَّ
َلف ليشٍء منها; فعن ابن عبـاسٍ  ض بعُض السَّ ... ُكـلُّ كـأٍس يف القـرآن فـاُملراد هبـا اخلمـرُ : تعرَّ

ة املرشكون  m lz}ُكلُّ ما جاء من ... و ل عىل هـذا )٤(»فاملقصوُد به أهُل مكَّ , وسيعوَّ
 .)٥(لقرائن يف علم املعاينالنوع من السياق  يف بعض أمثلِة أثر ا

   

                                                       
 .١/٧٩٧تفسري الطربي   )١(
 .١/٥٤١تفسري القرآن العظيم   )٢(
 .١/١٢٤انظر التحرير والتنوير   )٣(
 .١/١٢٤وير التحرير والتن  )٤(
 .٤٤٣ ,٢٨٨ ,٢٨٦ انظر ما سيأيت  )٥(
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 الـَمْبَحُث الثَّالُِث 
 القرائُن احلاليَّةُ 

والقرائن احلاليَُّة قد  .وهي ما يدلُّ عىل ُمراِد اُملتكلِّم وغرِضه من الكالِم, من خارِج اللفظ
ى , وهو ما ; ألنَّ احلاَل واملقاَم متقاربا املفهوم, والَفْرُق بينهام اعتباريٌّ )١(قرائن مقاميَّة: ُتسمَّ

ْعُد  كانوا إذا قصدوا تأديَة معنًى من املعاين, ِمْن «: بقوله) هـ٧٩٢ت (سبَق إىل إيضاِحه السَّ
َمْدٍح أو ذمٍّ أو ُشْكٍر أو ِشكايٍة أو اعتذاٍر أو افتخاٍر أو نحِو ذلَك, قاموا وجلسوا, فتكلَّموا يف 

َيْت  مقاماٍت أو جمالَس; تسميًة لليشء باسم  ذلَك املعنى بام ألُِفوه من الكالِم اُملناِسب, فُسمِّ
اعيَة إىل ذلَك الكالِم املخصوص, من حيث كوُهنا مكانه,  وا تلَك املعاَين أو األموَر الدَّ وربَّام سمَّ

تكلَّم فالٌن : وقالوا .; وبمنْزلِة َوْقٍت وزماٍن له حاًال امقامً = بمنِْزلِة َحمَلٍّ وَمْوضٍع لذلك الكالم 
مِّ يف مقام املدِح أ للَوْقِت أو  او يف حالِه, وكان هذا الكالُم يف حملِّه أو مل يكْن, وكاَن مناسبً أو الذَّ

َق أنَّ ف .مل يكن اعي إىل كالٍم ُمشتِمٍل عىل كيفيٍَّة ُمناسبٍة له, من حيُث  :احلاَل تتحقَّ هي األمُر الدَّ
م زمانيَّتِه للكالم;  م مكانيَّتِ : واملقامتوهُّ  .)٢(»ه لهذلَك من حيُث توهُّ

فقد درَج اُملتكلِّمون عىل َسنٍَن معروٍف يف ُكلِّ باٍب من هذه األبواب التي ذكَرها, فصارت 
, ويشهُد لذلك قوُل  عىل ُيسَتدلُّ هبا ) هـ٦٣٧ت (ابن األثري  األغراِض الثَّاويِة يف ُمجَِل ُكلِّ نصٍّ

غ ذلك ألنَّه مقاُم َمْدٍح و«: يف االستدالِل عىل وقوِع التَّْكرير يف بعِض الكالم البليغ إنَّام ُسوِّ
ٍن وَمْوَجدة بِفراق نجدٍ «: , وقوله)٣(»وإطراءٍ  ق وحتزُّ ُزه «: ه, وقولُ )٤(»ألنَّه مقام تشوُّ والذي جيوِّ

ٍل عامَّ ُرمَي به من تلك القارعة العظيمة التي هي  نفاٌق أنَّ هذا املقاَم هو مقاُم اعتذاٍر وتنصُّ

                                                       
, ٢/١٤٠, وحاشــية الدســوقي عــىل املختصـــر ١/٣٥١, ومواهــب الفتــاح ١/٥٢٢, واألطــول ١٩٥انظــر املطــول   )١(

 .٤٣وحاشية البيجوري عىل الرسالة السمرقندية 
ْعد اللوح   )٢( ل /٢١رشح املفتاح للسَّ  .١/١٢٥, واملخترص ٢٥أ, وانظر املطوَّ
ائر   )٣(  .٣/٢١املثل السَّ
ائر   )٤(  .٣/٢٤املثل السَّ
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رر املعنى   وقوُل . )١(»للتأكيد والتَّْقرير ملا ينفي عنه ما ُرمَي به ايف اعتذاره قصدً وُكْفٌر, فكَّ
بكي  العصام  وقوُل . )٢(»فإنَّ املقاَم يقتيض التأكيَد ألنَّه مقاُم امتناٍن وتفخيمٍ «): هـ٧٧٣ت (السُّ

ر عامٌّ  إذ القرينُة هو املقامُ «): هـ٩٤٥ت ( الُّ عىل أنَّ اُملقدَّ ت (اُمللَّويِّ  قوُل و. )٣(»اخلطايبُّ الدَّ
 .)٤(»والقرينُة هنا حاليٌَّة, وهي كوُن املقاِم مقاَم َمْدٍح «): هـ١١٨١

ت (واحلاُل واملقاُم إطاران يشتمالن عىل ُمجلٍة من القرائن, يدل عىل ذلك قوُل العلويِّ 
ْعد , وقوُل )٥(»وإنَّام التَّْعويل فيه عىل ما كان من القرائن املفهومة من احلالِ «): هـ٧٤٩ ال «: السَّ

 .)٦(»ُنسلِّم ذلك عند ُخلوِّ املقاِم عن القرائن
وهذه القرائن التي يشتِمُل عليها احلاُل واملقاُم يمكُن َجْعُلها يف ثالِث جهاٍت, وذلك 
ٍة ُمستقاة من مصادِرها, وهذه اجلهاُت نبَّه عليها بعض  َل يف اليِد من مادَّ بحسب ما حتصَّ

ِم, جتريُد عناِرص املقاِم, وجعِلها مبدئيا منحرصًة يف .. .ويمكنُ «: الباحثني بقوله املُتكلِّ
 .)٧(»واملخاَطِب, وُكلِّ ما له ِذْكٌر أو حضوٌر ُمتَِّصٌل بعمِل القولِ 

 :أحوال اُملتكلِّم – ١
ى ح متأخرو البالغيني بأنَّ أحواَل املُتكلِّم التي هتدي إىل مقاصد كالِمه تسمَّ قرائَن,  :رصَّ

, )٩(»القرينُة التي هي حال اُملتكلِّمال متنُع «: , وقوهلم)٨(»قرائن أحوال املُستعِملني«: كقوهلم
 .)١٠(»قرينِة اُملتكلِّمبواسطِة «: وقوهلم

                                                       
ائر   )١(  .٣/١٧املثل السَّ
 .٣/٢١٢عروس األفراح   )٢(
 .١/٥٢٢األطول   )٣(
رر البهيَّة   )٤(  .١٧, وحاشية لقط اجلواهر السنيَّة ٤٣, وانظر حاشية البيجوري عىل الرسالة السمرقندية ٦٨خمترص ِعْقد الدُّ
 .١/١٥٢, ورشح احلامسة للمرزوقي ٢٤٣, وأرسار البالغة ٣٠ل اإلعجاز , وانظر دالئ٢٩٩اإلجياز ألرسار الطراز   )٥(
ل   )٦( ل ١/٣٥١ب, وحتقيق الفوائد الغياثية /٧٥, وانظر مفتاح املفتاح اللوح ٢٤١املطوَّ ل يف رشح املطوَّ  .١/٣٧٢, واملُفصَّ
 .١٣٧اإلنشاء يف العربية   )٧(
 .٤/٢٤٦رص , وحاشية الدسوقي عىل املخت٤/٢٤٧مواهب الفتَّاح   )٨(
 .٥١حاشية البيجوري عىل الرسالة السمرقندية   )٩(
ل   )١٠( ل يف رشح املطوَّ  .٣/٣٩٣املُفصَّ



١٠٥ 

ما : أحوال اُملتكلِّم, بحسب ما ُوِقَف عليه من نصوص العلامِء, ثالثة أقسام ويمكُن تقسيمُ 
ومتطيط صوٍت, وهيئة ولباٍس, ونحو  هٍ وحركة وجمن إشارٍة يصاِحُب املُتكلِّم َوْقَت كالِمه, 

من صفاتِه النفسيَّة, ومكانتِه وما ُيعَرف عن اُملتكلِّم من أحواٍل قائمة به قبل كالمه, ذلك; 
وبعِض  كالمه,يف وما ُيعَرف منه أو بالنَّْقل عنه من قصِده االجتامعيَّة, ومعارفِه وثقافتِه وبيئته; 

ا ابقةخفاياه التي مل تظهر للسَّ  .معني باألحواِل السَّ
 :األحوال الظَّاهرة اُملصاِحبُة للكالم –أ 

واإلشارُة واللَّفُظ رشيكان, ونِْعَم «: يف قوله) هـ٢٥٥ت (ه األحواِل اجلاحُظ ذنبَّه عىل ه
مجان هي عنهالعوُن هي له,  منها إشارُة : وال ُبدَّ لبيان اللِّسان من أمورٍ «: , وقوله)١(»ونِْعَم الرتَّ

, إذ كان أخصُّ اخلاصِّ قد يدخل يف باب ا ليد, ولوال اإلشارة ملا فِهموا عنك خاصَّ اخلاصِّ
اه, كام اكتفى عامُّ العامِّ  , إالَّ أنَّه أدنى طبقاته, وليس يكتفي خاصُّ اخلاصِّ باللَّفظ عامَّ أدَّ العامِّ

ْأِس, من متاِم رِة باليد والرَّ وُحْسُن اإلشا«: , وقولِه)٢(»والطبقات التي بينه وبني أخصِّ اخلاصِّ 
كل والتَّقتُّل والتَّثنِّي, واستدعاء ُح  لِّ والشِّ ْسِن البياِن, مع الذي يكوُن مع اإلشارِة من الدَّ

ْهوة, وغري ذلَك مَن األمور ومن شأن اُملتكلِّمَني أن ُيشريوا بأيدهيم وأعناِقهم «: , وقولِه)٣(»الشَّ
م قد وصلوا بأيدهيم أيديً  فإذا أشاروا بالِعيصِّ . وحواجبِهم إنَّ  اوأيًض «: , وقوله)٤(»ُأَخر افكأهنَّ

ب للخطبة, والتَّهيُّؤ لإلطناِب واإلطالةِ  وعىل ذلك ... َمحْل العصا واملِْخَرصة دليٌل عىل التأهُّ
دوَر بال ْبَن الصُّ , )٥(»نِّعالاملعنى أشار النِّساء باملآيل وُهنَّ قياٌم يف املناحاِت, وعىل ذلك املِثاِل َرضَ

ُم قد «: , وقولِه)٦(»وَطْرُح الِقناِع ُمالَبسٌة وابتذاٌل  ...من احلاِرس  ُع أروعُ واملقنَّ «: وقولِه واُملتكلِّ

                                                       
 .١/٧٨البيان والتبيني   )١(
 .١/٧٨, وانظر البيان والتبيني ١/٥٠احليوان   )٢(
كل. ١/٧٩البيان والتبيني   )٣( لُّ : والشِّ  ).ش ك ل(لسان العرب . الدَّ
 .٣/١١٦البيان والتبيني   )٤(
 ).أ ل ي(لسان العرب . ِخْرقة ُمتسكها املرأُة عند النَّْوِح : واملآيل مجع مئالة. ٣/١١٧البيان والتبيني   )٥(
 .٣/١١٨البيان والتبيني   )٦(



١٠٦ 

قوا رضوب احلركاِت عىل رضوِب األلفاِظ . ُيشُري برأِسه ويِده عىل أقساِم كالِمه وتقطيعه ففرَّ
قال عبُد امللِك بُن . ِسه لذهَب ُثلثا كالمهولو ُقبَِضْت يُده وُمنَِع حركة رأ. ورضوِب املعاين

 .)١(»انة من يدي لذهب شطُر كالميرزُ لو ألقْيُت اخلي: مروان
َ اجلاحظ فيام مىض أثَر  َل يف وحأفبنيَّ اللة عىل ُمراِده, وفصَّ اِل اُملتكلِّم املقرتنِة بكالمه يف الدِّ

أِس والُعنق واحل: أنواِع اإلشارة اجِب, واإلشارة ببعِض حركات اجلسِد كاإلشارِة باليِد والرَّ
ِن علي هوةِ  هكالتَّقتُّل والتَّثنِّي اُملصاحَبني لكالِم املرأة, وما يدالَّ وكذلك . من غرِض استدعاء الشَّ

لُّ فيه اإلشارُة باجلََسِد والتَّ  لها عىل الدَّ ْوِت عىل ذلك الغرِض; ألنَّ دلَّ املرأِة وتدلُّ نبيه هبيئة الصَّ
لَّ أن تُ : زوِجها ا ختالُفه وليَس هبا ِخالف, وألنَّ الدَّ ٍل, كأهنَّ : رَيه جراءًة عليه يف تغنٍُّج وتشكُّ

ٍل َتطُلب بتلَك اهليئة التي . )٢(ُحْسُن احلديِث وُحْسُن املَْزِح واهليئة فاملرأُة حني تتكلَّم يف حاِل تدلُّ
ا, وهو َلْفُت األنظاِر إىل ُحْسنِها, عىل ما يدلُّ عليه ظاِهُر كالِمه ازائدً  اُتصاِحُب كالَمها غرًض 

 .وحتريُك القلوِب لالفتتاِن به
عىل أنَّ َمحَْل العصا دالٌّ عىل غرض اإلطناِب والتَّْطويِل, وإشارَة النِّساء باملئالِة اجلاِحُظ ونبَّه 

ْدَر بالنَّْعِل يف  َن ْلنَه يف ذلك اقُ عىل أنَّ ُكلَّ كالٍم يَ  املناحِة دالٌّ ورضهبنَّ الصَّ ملقام يقصْدَن به التَّحزُّ
ع, وتلك اإلشارة قرينة عىل املبالغة فيه  .والتَّفجُّ

ْمِز واإليامء,  غري أنَّ إشارته إىل هذه القرائن واألغراِض التي تدلُّ عليها جاء عىل طريقِة الرَّ
الغرُض ه ال ُيعَرف منه بل إنَّ بعَض . كام هو ظاهٌر, فال يكاُد ُيدَرُك إالَّ بالتأمُّل وترجيِع النََّظِر فيه

اخلاصِّ الذي ُتفِهُمه عنَك اإلشارة? وما ثلثا الكالِم الذاهَبني منه  فام هو خاصُّ : الذي أراَده
ْأس عند التَّكلُّم?  وما شطر الكالِم الذي يذهُب بإلقاِء عبِد عند قبِض اليِد وإيقاِف حركِة الرَّ

ُض التي كانِت اإلشارة تدلُّ عليها ُثمَّ اندرَسْت اَملِلك حيُزرانَته? وما أمثلُة ذلك? وما األغرا
 بذهاهبا?

                                                       
 .٣/١١٩البيان والتبيني   )١(
 ).د ل ل(انظر لسان العرب   )٢(



١٠٧ 

تلَك أسئلٌة مل ُيوَقْف عىل أجوبٍة عنها فيام حتَت اليِد من كالم اجلاحِظ, وال شكَّ يف أنَّه مل يقْل 
لِّمني, استقراء أمثلٍة كثريٍة, وتقليِب النََّظِر يف اخلُطِب, ومراقبِة غري قليٍل من اُملتكبعَد ما قاَل إالَّ 

ا حارضٌة يف أذهاِن  علَّه ترَك التَّْمثيل ملا َذَكرول من أثر تلك األحواِل اكتفاًء ببياِن بعضها, أو ألهنَّ
 .النَّاِس يف عرصه, فال حاجَة إىل تطويل الكالم هبا

ى قرينةً  داللة اإلشارةوقد ظنَّ بعُض الباحثني أنَّ ُكلَّ ما ذكَره اجلاحظ يف  وذلك ال . )١(ُيسمَّ
; ألنَّ  الل يصحُّ حينئٍذ قرينًة, ونبَّه اجلاحظ عىل ذلك  ة قد تستِقلُّ بنفِسها, فال تكونُ هذه الدِّ

اللة باللفظ«: بقوله ا اإلشارُة فباليِد, وبالرأس, وبالعني واحلاِجب واَملنِْكب, . قد ُقْلنا يف الدِّ فأمَّ
يفإذا تباعد الشخصان,  ُد رافع السَّ . وبالثوب وبالسَّ ْوط, فيكون ذلك وقد يتهدَّ يف والسَّ

: قوله, فهذه داللة اإلشارة وحدها, بدليل )٢(»اوحتذيرً  ا, ويكون وعيدً اوراِدعً  ا, ومانعً ازاجرً 
خصان« اللة»إذا تباعد الشَّ ْوِت )٣(, ومثَّل هلذه الدِّ , )٤(, وبنيَّ أنَّ مبلغ اإلشارِة أبعُد ِمْن مبلِغ الصَّ

اللِة وتكوُن عونً ونبَّه يف أثناء كالِمه عليها أهنَّ  ُك اللَّْفَظ يف الدِّ , وحينئٍذ تكوُن )٥(له اا قد َتْرشَ
ًة عىل أغراٍض مل يدلَّ عليها ظاهُر اللَّفظِ   .قرينًة حاليًَّة دالَّ

بام هو أكشُف عن هذه القرائِن املُصاحبِة للُمتكلِّم, وأبَنيُ ملا هلا ) هـ٣٩٢ت (وجاء ابُن جنِّي 
اللةِ  ما كانِت اجلامعة من علامئنا ُتشاهُده من أحواِل «عىل اُملراِد, إذ نبَّه عىل  من األثِر يف الدِّ

أو  امن استخفافِها شيئً  :اأغراضها وُقصوِدهالعرِب ووجوهها, وُتضطرُّ إىل معرفته من 
ضا به من وغِري ذلك ... استثقاله, وتقبُِّله أو إنكاِره, واألُنْس به أو االستيحاش منه, والرِّ

اهدة بالقُ األحوال ا  .)٦(»صود, بل احلالفِة عىل ما يف النُّفوسِ لشَّ

                                                       
 .٢١انظر القرينة يف اللغة العربية   )١(
 .١/٧٧البيان والتبيني   )٢(
 .١/٧٨انظر البيان والتبيني   )٣(
 .١/٧٩انظر البيان والتبيني   )٤(
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 .١/٢٤٦اخلصائص   )٦(



١٠٨ 

ة داللتها عىل اُملراد,  َد قوَّ فأشار إىل ُمجلٍة من األغراِض التي ُتؤدهيا إشاراُت اُملتكلِّمني, وأكَّ
 .عند َمْن شاهَدها مقرتنًة بكالِم اُملتكلِّم

 هفأراَد أن خياطَِب ب إذا عناه أمرٌ اإلنساَن أَوال تعلُم أنَّ «: وقال يف االستدالل عىل أثر تلك القرائن
ك, يا فالُن, أين أنت, أِرين وجهَ : استعطَفه ليُقبَِل عليه; فيقول له وُينِعم تصويره له يف نفِسه,صاحبَه, 

ثَك, أما أنت حاِرضٌ ياهناهْ  ُثه أو يأمرُ . أقبْل عيلَّ أحدِّ  ه أو ينهاه,فإذا أقبَل عليه, وأصغى إليه, اندفَع حيدِّ
عنه ملا تكلََّف القائُل, وال َكلََّف  اعن مقابلة العني, جمزئً  اُمغنِيً  فلو كان استامُع األذنِ . نحو ذلك أو

وقال يل )... ُربَّ إشارٍة أبلغ من عبارةٍ : (وعىل ذلك قالوا... صاحبَه اإلقباَل عليه, واإلصغاَء إليه
 .)١(»يف الظُّلمةِ  اسانً أنا ال أُحِسُن أن أُكلَِّم إن: بعُض مشاخينا رمحه اهللا

فنبَّه عىل أنَّ إشارَة اُملتكلِّم ُتؤدِّي عنه غرَض العنايِة واالهتامِم, وُتوِصُل رغبَته يف متكِني 
كالِمه هذا يف نفِس سامعه, بأن ُمتثِّل له تلك األغراَض بام يراه ببرصه زيادًة عىل ما يسمُعه 

مني, واستشهَد بحرصهم عىل مواجهِة املخاَطبني وأتى عىل ذلك بمثاٍل من واقع اُملتكلِّ . بُأذنِه
 .يف ما يعنيهم من الكالم الذي يريدون تثبيَته يف نفوسهم

اللة عىل أغراٍض بعينها يف بعَض ومثَّل ألثر هذه القرائن بأمثلٍة ُتفِرُد  تلك األحواِل بالدِّ
 :)٢(أال ترى إىل قوله«: بعِض املقاماِت, كقوله

ْت َوَصـــتقـــوُل وَ  ــــأَ   ينهـــامِ هـــا بيَ جهَ كَّ حى اُملتقــــاِعُس بْع  َيل هــــذا بــــالرَّ
حى املتقاعُس : (عنها افلو قال حاكيً  , من غري أن يذُكر َصكَّ الوجِه, ألعلمنَا )أبعيل هذا بالرَّ

بًة ُمنكِرًة, لكنَّه  ا كانت متعجِّ ة ) وصكَّت وجهها: (فقال ملا حكى احلالبذلك أهنَّ ُعلَِم بذلك قوَّ
ورة هلاإنكاِرها, وتعاظُ  ٌة عىل غرٍض , )٣(»م الصُّ فنبَّه عىل أنَّ هذه اإلشارَة, وهي صكُّ الوجِه, دالَّ

ياق عىل ب واإلنكار, ودلَّ السِّ  .من غري مبالغٍة يف ذلك  ظاهرمهاأراَده املُتكلُِّم, وهو املبالغة يف التعجُّ
                                                       

 .٢٤٨−١/٢٤٧اخلصائص   )١(
 .»هادرص ْت دقَّ و«: يةروا, ب٢٥٧ يتسيأ اميفانظر خترجيه   )٢(
 .١/٢٤٦اخلصائص   )٣(



١٠٩ 

ة املعا«: ومن األمثلة قوُله ين املعربَّ هبا عنها وضعِفها وعىل ِذْكِر طوِل األصواِت وِقَرصها لقوَّ
ه ارضَب ابنً  ما ُحيكى أنَّ رجًال  ال ترضْبه, ليَس هو ابنَك; فرافَعها إىل القايض : له, فقاَلْت له ُأمُّ

ه تذُكر أنَّه ليَس ِمنِّي; فقاَلِت املرأةُ : فقال ليَس األمُر عىل ما ذكَره, : هذا ابني عندي, وهذه أمُّ
ْت فتحة النُّون ِجدا, فقال  !?ال ترضْبه ليس هو ابنَك: قْلُت لهوإنَّام أخَذ يِرضُب ابنَه ف ومدَّ

ُجل , فتمطيُط هذه املرأِة فتحَة النُّون يف هذا املقام )١(»واهللاِ ما كان فيه هذا الطَّويل الطَّويل: الرَّ
ُجل, وأدخَله يف أسلوب  أخرَج كالمها من اخلرب املنفيِّ الذي فيه دفٌع لنسبة ابنها عن هذا الرَّ

هذا الولد إليه, لإلنكاِر  خاَطب بأمٍر ال يدفُعه, وهو نسبةُ االستفهام, عىل طريقٍة فيها تقريٌر للم
ْوِت  .عليه بأن يرضَبه مع إقراِره بذلك األمر  .ُكلُّ هذه املعاين صنعها مدُّ هذا الصَّ

ة عىل املحذوف, الَّ وقد ُحِذَفِت «: فقال وذكر يف موضع آخر أمثلًة كثريًة ألحوال املتكلِّم الدَّ
فُة ودلَِّت احلاُل عليها, ِسَري عليه ليـــــٌل, : من قوهلم الكتاِب وذلك فيام حكاه صاِحُب  الصِّ

فُة ملا دلَّ من احلاِل عىل موضِعها: وهم يريدون . ليٌل طويٌل وكأنَّ هذا إنَّام ُحِذَفْت فيه الصِّ
ما يقوُم مقاَم  تَّْطريِح والتَّْطويح والتَّْفخيم والتَّْعظيموذلك أنَّك ُحتِسُّ يف كالِم القائِل لذلَك من ال

لَته. طويٌل أو نحو ذلَك : قوله  ِح وذلَك أن تكوَن يف مد. وأنت ُحتِسُّ هذا من نفِسَك إذا تأمَّ
ة اللَّفظ ! كاَن واهللاِ رجًال : فتقولإنساٍن والثَّناء عليه,  ُن  هذه الكلمة,) اهللا(بـ فتزيُد يف ُقوَّ يف ومتكِّ

ْوِت هبا وعليها, . أو نحو ذلك أو كريًام  اأو شجاعً  فاضًال  رجًال : أي متطيط الالم وإطالِة الصَّ
ْوَت بـ! سألناه فوجدناه إنساًنا: تقوُل وكذلَك  ُن الصَّ ُمه, ) إنسان(وُمتكِّ فتستغني بذلك وُتفخِّ

يق  إن ذممَتهوكذلك . إنساًنا َسْمًحا أو جواًدا أو نحو ذلك: عن وصِفه بقولك ووصفَته بالضِّ
زً  لئيًام  اإنسانً : فُيغني ذلك عن قولَك  وتزوي وجهَك وُتقطُِّبه,! اسألناه وكان إنسانً : قْلَت   اأو َحلِ

ًال   .)٢(»أو نحو ذلك أو ُمبخَّ

                                                       
 .٢١٣اجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للقراءات : , وانظر٢/٢١٠املحتسب   )١(
سري عليـه ليـٌل طويـٌل : وتقول«: ١/٢٢٠ويف الكتاب . ٢١١−١/٢٠٩, وانظر املحتسب ٣٧٣−٢/٣٧٢اخلصائص   )٢(

ُحه. وسري عليه هناٌر طويٌل  فع وتوضِّ ُ هبا معنى الرَّ فة ُتبنيِّ فة وأرْدَت هذا املعنى رفعَت, إالَّ أنَّ الصِّ  .»وإن مل تذكر الصِّ
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ْوت ودرجته, من غيري يفبالكالم من التَّ اُملتكلِّم حواِل ما ُيلحُقه األمن  كرَ فذَ   حلن الصَّ
ْوت يف بعض احلروف, وأشار  لبعِض الكالِم, تفخيمٍ  ة اللَّفظ ببعِضه, وإطالة الصَّ وزيادٍة يف قوَّ

ِة عىل الغرِض كإشاحتِه وقت الكالم الَّ وتقطيبه عند النُّطق  ,إىل بعض حركاِت الوجِه الدَّ
اكتفى باالستدالل هبذه األحوال عىل تعيني حمذوٍف واحٍد, وهو  غري أنَّه. ببعِض اجلُمل

فةُ   .الصِّ
َك واملثاُل الكاِشُف عن غرِضنا هاهنا أنَّ َمْن يقصدُ «): هـ٧٤٩ت (قوُل العلويِّ  لتِهمثومن أ

ٍة من بلٍد نائيٍة, فيأيت  ُه اجلوُع وأضناُه التَّعُب,لقضاِء حاجٍة ُمِهمَّ ما حاجُتَك? : فتقول له وقد مسَّ
ي جاء هلا, وذكَر ما هو فانظر كيف أمهَل ِذْكَر احلاجِة املقصودة الت. حاجتي رغيٌف آكُلهُ : فيقول

غيف وهكذا القوُل يف سائر األموِر . اُملِهمُّ من حالِه يف ذلَك الَوْقِت, وهو تسكُني اجلُوِع بالرَّ
ة, فإنَّ بعضها ُيؤَثر عىل بعٍض عىل َقْدر َموِقعها ومكانتِها يف النُّ  فحاُل اُملتكلِّم من . )١(»وسفاُملِهمَّ

آثارها عىل وجهه وسائر جسده, وجميئه من بلٍد نائيٍة, قرائن اجلوِع والتََّعب, وما يظهُر من 
ائل بغري ما يرتقَّب, وأنَّ الطَّعام ليس حاجَته التي من أجلها جاء, وإنَّام  هتدي إىل أنَّه أجاَب السَّ

مه ملا هو عليه من احلال  .قدَّ
وله يف تقدير ُمتعلَّق ونبَّه يف موضع آخر عىل االستدالل بام ُيرى من فِْعِل اُملتكلِّم, وذلك ق

ر ما ُجعَلِت «: الباء يف البسملة وع يف الفعل, فُتقدِّ اللة عىل املحذوف هو الرشُّ أن تكون الدِّ
آكُل : (بعينه, فإذا رشع يف األكل قال بقرينة احلالالتَّسمية مبدًأ له, وما هذا حاُله فإنَّه ُيعَلُم 

ه شاهُد , )أقرأ باسم اهللا: (, أي)باسم اهللا: (, وإن رشع يف القراءة قال)باسم اهللا فيفرسِّ
 .)٢(»احلال

يِخ طاهٍر اجلزائريِّ  ومن أوضِح أمثلته قوُل  قد تكوُن ... القرينة«): هـ١٣٣٨ت (الشَّ
ُة  اإلشارة هي القرينةفإنَّ  إىل رجل شجاٍع, اُمشريً انظر إىل هذا األسِد, : حاليًَّة, كقولك الَّ الدَّ

                                                       
 .»الكاشف عن َعْرضنا«:  مطبوعهويف. ١٤٢اإلجياز ألرسار الطِّراز   )١(
 .٢٧٨اإلجياز ألرسار الطِّراز   )٢(
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جاععىل أنَّ  جُل الشُّ ادرة من اُملتكلِّم بيده أو . )١(»اُملراَد به الرَّ فنبَّه عىل أنَّ هذه اإلشارة الصَّ
ى قرينًة حاليَّةً  ا ُتسمَّ ح بأهنَّ الُّ عىل مراده, ورصَّ  .برأسه أو بحاجبيه هي الدَّ

تاٌج إليها, ألنَّه ُحم وذلَك  ;هاهنا أنَّ اسم اإلشارة يغني عن هذه القرينة احلاليَّة وال ُيَظنُّ 
هييلُّ  : التَّنبيه عىل أسامء اإلشارة, بقوله» ها«, يف تعليله دخوَل )هـ٥٨١ت (وذلك ما بيَّنه السُّ

ا دخوُل « نبيه عىل هذه األسامِء, فألن املخاَطب حيتاج إىل َتنْبيهِه عىل االسم التي للتَّ ) ها(وأمَّ
ُم كأنَّه آمٌر له  حيتاج ألنَّ لإلشارة قرائَن حالٍ الذي ُيشري به إليه;  إىل أن ينُظر إليها, فاُملتكلِّ

 .)٢(»بااللتفات إىل اُملشار إليه أو ُمنبٌِّه له
 :كلِّمتاألحوال التي ُتعَرف عن املُ  –ب 

وكام ال «: َوَرَد الكالُم عليها عند اجلاحظ, كقولهو ومن تلك األحوال معرفة بيئة اُملتكلِّم,
وحشيا; إالَّ أن  اسوقيا, فكذلَك ال ينبغي أن يكوَن غريبً  اوساقطً  ينبغي أن يكوَن اللَّفُظ عاميا,

ُم بدويا أعرابيايكوَن  , فإذا ُعِرَف أنَّ اُملتكلِّم بدويٌّ أعرايبٌّ ُقبَِل منه الوحيشُّ الغريب; )٣(»اُملتكلِّ
ُبه وال يتكلَُّف استعامله, وإنام يأيت  .)٤(يِّ َرض الف احلَ وسجيًَّة, بخ ابه طبعً  ألنَّه ال يتطلَّ

ُد بُن داوَد الظَّاهريُّ ومن ذلك معرفة قبيلة اُملتكلِّم ونسبِه ت (, كام يف بيتني مثَّل هبام حممَّ
 :)٥(, ومها)هـ٢٩٧

ـــا وِخ   عــــــاداُت طــــــيٍّ يف بنــــــي أســــــٍد ـــريُّ القن ـــلِّ ُحســـامَض  اُب ُك
ـــــَرْن َجَزًعـــــ ـــــــامِ   ا فـــــإينِّ واثـــــٌقال ُتْكثِ ـــــــِب األيَّ ـــــــا وعواقِ  برماِحن

                                                       
 .٨٥حديقة األذهان يف حقيقة البيان   )١(
 .٢٢٩نتائج الفكر   )٢(
 .١/١٤٤البيان والتبيني   )٣(
املُنِصـف للسـارق واملســروق  , و١٩, والوساطة ٣٨٦, واملوشح ٢٥−١/٢٤, واملوازنة ١٧٣−١٧٢انظر نقد الشعر   )٤(

 .١٨٢, ١/١٧٦, واملثل السائر ٤٦, واجلامع الكبري ١/١٥٤منه 
ْهـرة   )٥( ) ط و أ(منسـوبًا إىل أرصم, ويف لسـان العـرب  ٩/٢٠٥املُْحَكـم : , واألول يف٧٩٥, ٢/٦٩٦مها بال نسـبة يف الزَّ

 .البن أرصم
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فلو مل نعرف قبيلَة هذا القائل, ومقصده من غري شعره, مل ندِر أطيئ «: وقال بعدمها
ون أم هم املمدوحون, وكذلك احلال يف بني أسدٍ   .)١(»املهجوُّ

وطبقته التي هو منها, ومثاُل ذلك ما نقَله  وِمْن تلك األحواِل ما ُيْعَرف عن مكانِة اُملتكلِّم,
يُِّد خطيبً  اكان اخلليفُة بليغً إذا «: من قوله) هـ٢١٥ت (بن هارون  اجلاحظ عن سهلِ  , اوالسَّ

ة فيهام عىل أمرين ا رجًال : فإنَّك جتُد مجهوَر النَّاس وأكثر اخلاصَّ  ُيعطي كالمهام من التَّْعظيم إمَّ
ا رجًال  عىل قدر حاهلام يف نفِسه, وموقعهام من قلبه;جيل, والتَّْفضيل, واإلكبار والتَّبْ  ِرُض عتَ  وإمَّ

له التُّهمة لنفِسه فيهام, واخلوُف من أن يكوَن تعظيُمه هلام يوُمهه من َصواِب قوهلام, وبالغة 
ف يف التُّهمة  .)٢(»كالمهام, ما ليس عندمها, حتَّى ُيفرط يف اإلشفاِق, وُيْرسِ

حِظ يف اإلشارِة ُجمَْمٌل يف أثِر ما يعرُفه املخاَطب من َمنِْزلة اُملتكلِّم, عىل طريقة اجلا فهذا كالمٌ 
ْمز واإليامء, من غري تفصيٍل يف مواضع ذلَك األثر, وظهوره يف أساليب الكالم,  إىل املعاين بالرَّ

 .وما ُحيِدُثه فيها من أغراٍض بالغيَّةٍ 
ل عىل الوعيِد ألنَّه صدر عن َمِلٍك قد ال ُحيَمل عليه إذ وقع من بعِض فالكالم الذي ُحيمَ 
وقة, واخلُرب الذي  ُيفِهم االستبشار بالعطيَّة من سيٍِّد كريٍم  قد ال يدلُّ عىل هذا الغرض إن السُّ

فة  .اتَّفق ملن ليس له هذه الصِّ
ففـي ومن تلك األحواِل ما ُيعَرف من اعتقاِد اُملـتكلِّم, وأخالقـه وطباعـه فـيام ُحيـبُّ ويكـره; 

ـالم لــامَّ جـ : اءه برسـالة ربِّ العـاملنيقوله تعاىل حكايًة عن فرعـون يف جوابـه ملوسـى عليـه السَّ
{       a  `  _  ^  ]z  ]خمشـ]٢٣: الشـعراء والـذي يليـُق «): هــ٥٣٨ت (ريُّ ـ, قـال الزَّ

ألن يكـون للعـاملني ربٌّ سـواه  ا, ويدلُّ عليه الكالُم, أن يكون سؤاُله هـذا إنكـارً بحال فرعون
عائه اإلهليَّة ده, واعتقاُده يف)٣(»الدِّ ٌة عىل  , فتجربُّ فرعوَن ومترُّ بوبيَّة, أحواٌل دالَّ نفِسه االنفراَد بالرُّ

                                                       
ْهرة   )١(  .١/٢٣٥وانظر مثاالً قريبًا يف رشح احلامسة للمرزوقي . ٢/٧٩٥, وأعاده يف ٢/٦٩٦الزَّ
 .١/٩٠البيان والتبيني   )٢(
اف   )٣(  .٣/١٠٩الكشَّ
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ه القرآن الكـريم عـن فرعـون . أنَّه يريد بُسؤاله اإلنكار وهذه األحواُل يعِرُفها املخاَطب ممَّا قصَّ
 .يف مواضع كثرية

وبنيَّ العلويُّ ُمجلًة من هذه األحوال التي ُتعَرف عن اُملتكلِّم, فُيستدلُّ هبا عىل الغرض من 
ُم ذكرها فيقول«: تَّْقديِم الواقِع يف كالمه, فقالال الة, فإنَّه ُيقدِّ الُة : (وهذا كَمْن يوَلُع بالصَّ الصَّ

اةٌ  يف االهتامم  اإىل غري ذلك مما جيري عىل األلسنِة وُتوَلُع به النُّفوس, فإنَّ لولوعها تأثريً )... ُمؤدَّ
ا ألنَّه يستِلذُّ بذكِره; ألنَّ . بالتَّْقديم عامَّ تكوُن  اإىل ما هذا حاله, وإعراًض  اللنُّفوس إرساعً  وإمَّ

 .)١(»نافرًة عنه, وهذا نحو تقديم ذكِر املحبوِب واملعشوِق 
فمن ُيعَرف من حالِه ُحبُّ يشٍء ُيستدلُّ به عىل تقديمه ذكَره, وتكريره عىل األسامع, 

يشٍء  ن حالِه كرهُ ه, وهذا بخالف من ُيعَرف مشأنِ  وحرِصه عىل َرْفِع قدِره, وتفخيم
قةُ . واسرتذاُله ل عىل حالِه تلك يف تفسِري ُمراِده من  وكذلك َمْن ُيعَرف من طبِعه الرِّ واللِّني ُيعوَّ

 .بعِض كالمه, ومثُل ذلك ُيقال يف اخلِشن الغليظِ 
إليه عىل أنَّه وهو أنَّ ما جاء يف كتاِب اهللا تعاىل, بعُضه ُينَظر  وهاهنا أمٌر ال ُبدَّ من التَّنْبيه عليه,

خمرشيُّ بام ُيعَرف من حال فرعون;  حكايٌة عن البرش وُتراعى أحواهلم فيه, كام استدلَّ الزَّ
وبعُضه ُيراعى فيه حال اُملنِْزل َجلَّ وعال, وما جيب له من التَّنْزيه والتَّْعظيم, وما ينفرُد به من 

نزوله «): هـ١٢٣٧ت بعد (الَبنَّاين علم الغيب, واالطِّالع عىل خبايا النُّفوس, ويف هذا يقول 
عىل لسان العباد ال يمنَُع َقْصَد ُمنِْزله بإيراِد بعِض ُمجِله عىل أسلوٍب خمصوٍص تنبيَه العباِد عىل 

 .)٢(»أكثر من أن ُحتَىص  بحال اُملنِْزلأمٍر من األموِر, وُنكاُت القرآن املعتربُة 
أسلوُب : اُملنِْزل الستخراج أغراِضها البالغيَّةِ  ومن األساليِب التي نظر فيها العلامء إىل حال

ركيشُّ  بَّ تعاىل ال «): هـ٧٩٤ت (االستفهام يف القرآن الكريم, ويف هذا يقول الزَّ فإنَّ الرَّ

                                                       
 .١٤٠اإلجياز ألرسار الطِّراز   )١(
 .٢/٣٠٠ردٌّ عىل َمْن ادَّعى أنَّ القرآن كلَّه نزل عىل لسان العباد, وانظر تقرير اإلنبايب  ه, وكالمُ ٢/٣٠٠جتريد الَبنَّاين   )٢(
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م قد علموا حقَّ ذلك  رهم أهنَّ َرهم ويذكِّ يستِفهُم خلَقه عن يشء, وإنام يستفهُمهم ليقرِّ
ء  .)١(»اليشَّ

  IH  G  F  E       D  C  B  Az  } : لبالغيـني قوُلـه تعـاىلومن أمثلِة هـذا عنـد ا
ـه : وإنَّام ُقْلنا«: فيها) هـ١١١٠ت (, إذ قال املغريبُّ ]٢١١: البقرة[ ؤال عـىل غـري ظـاهِره; ألنَّ إنَّ السُّ

مُ لــيَس الَقْصــُد إىل اســتعالِم مقــداِر عــدِد اآليــات مــن جهــِة بنــي إرسائيــَل;   ألنَّ اهللا تعــاىل عــالَّ
ُد ِعْلـِم مقـدار اآليـاِت لتـوىلَّ اهللا تعـاىل اإلعـالَم بقـدِرها لنبيِّـه  يوِب,الغ , وإنَّـام فلو ُأريـد ُجمـرَّ

باع مقتىض اآليات مع كثرهتا وبياِهنا الَقْصُد التَّْقريعُ   .)٢(»والتَّْوبيُخ عىل عدِم اتِّ
ل عليها يف االس م الغيوِب, وعوَّ تدالل عىل خروج االستفهام فنظر إىل حاِل اُملنِْزل وأنَّه عالَّ

ٌه يف ظاهره إىل النبيِّ  , وعلُمه عن حقيقتِه, ويقوى هذا األمُر يف هذه اآلية; ألنَّ اخلطاَب موجَّ
إنَّ ِمَن : مقطوٌع به, إذ قد يقال يف غريها من اآلياِت  ُم الغيوب,, من أنَّ اهللا تعاىل عالَّ هبذه احلال

َل عىل َتنِْزيل اُملنِْكر َمنِْزلة غري مَ ُحت أن و ال ُيؤمن هبا, فال ُبدَّ من النَّاس َمْن ال َيْعِرف هذه احلال أ
الئل عىل ذلك, أو أن ُحتَمل عىل أنَّه خطاٌب خمصوٌص بالعاِرف اُملسلِّم بذلك  .اُملنِْكر, لكثرِة الدَّ

 :األحواُل التي ُتعَرُف من املُتكلِّم − جـ 
م للغرِض ُمِهمٌّ يف إثباته واالعتداد به, فقال القطُب غيون إىل أنَّ َقْصَد اُملتكلِّ الأشار الب
ريازي  ِف فهي إذا كاَن الَوْصُف مبيِّنً «): هـ٧١٠ت (الشِّ ا احلالُة التي تقتيض وصَف اُملعرَّ  اوأمَّ

ًص اله, أو َمْدًح  , واحلاُل أْن كان ما تعلَّق بالَوْصِف من التَّبيني, أو ا, أو تأكيدً ا, أو ذما, أو ُخمصِّ
حتى لو مل يكن . من ذلك الوصف للُمتكلِّم امقصودً ... دح, أو التَّْخصيص, أو التأكيدامل

اللة بحسب اإلرادة ا, مقصودً التَّبيني, مثًال   .)٣(»للُمتكلِّم ملا دلَّ عليه; ألنَّ الدِّ

                                                       
ؤا٢/٣٢٧الربهان يف علوم القرآن   )١(  .١٧٩ل البالغي , وانظر السُّ
سوقي عىل املخترص ٢٨٦−٢/٢٨٥مواهب الفتَّاح   )٢( ؤال البالغي ٢/٢٨٦, وانظر حاشية الدُّ  .١٧٨, والسُّ
 .ب/١٩مفتاح املفتاح اللوح   )٣(



١١٥ 

سوقي  ال ُبدَّ يف بالغِة الكالِم من كون النَُّكاِت واخلصوصيَّاِت «): هـ١٢٣٠ت (وقال الدُّ
 .)١(»وال يكفي يف البالغة حصوُهلا من غري قصدٍ  صودًة للُمتكلِّم,مق

َمْن يستوِضح معاين كالمهم,  الوقوِف عىل مقاِصد اُملتكلِّمني إخباُرهم بذلك ومن ُطرِق 
ة وجوه, واتَّفق مثُل ذلك يف ِشعر أيب  أو ُمْشِكًال  اسيَّام إذا كان الكالم غامًض وال أو حيتِمل عدَّ

ها «: ه قالعن بعضهم أنَّ ) هـ٣٩٣ت (ذا نقل ابن وكيٍع الطَّيِّب, وهل ُ أليب الطَّيِّب معاٍن ال ُيفرسِّ
عر عىل مقِصد قائله«, وعلَّل ذلك بأنَّ )٢(»غُريه فقد ُخيرب أبو الطَّيِّب بَقْصد له يف بيٍت ال . )٣(»الشِّ

 :)٤(يدلُّ عليه ظاهُر كالمه, كقوله يف َهتْنئة كافوٍر بداٍر بناها
ـــَيْفَضــ ْم ِت الشَّ ــَام ذرَّ ــْمَس ُكلَّ ـــــْوَداءِ   ُح الشَّ ـــــريٍة َس ـــــْمٍس ُمن ـــــُس بَِش  ـ

وله نظائُر إنَّه َهِزَئ به يف هذا الَبْيِت, : وكان يقول, ايعني كافورً «: إذ قال ابن ِجنِّي يف رشحه
به توريًة,  قصَد اهلُْزءَ  يُت املدُح, غري أنَّ املتنبي, فظاهر القصيدة التي منها هذا الب)٥(»يف ِشعره

عن  وأخَرب بذلك ابَن ِجنِّي, وَوَقَفه عىل القرائن اخلفيَِّة التي هتدي إىل خبيء قصِده, وتكِشُف 
كاَن موُته أن يذُكر له : وقال يل«: مكنون نيَّته, وذلك قوُل ابن جنِّي يف الكالم عىل بيٍت بعَده

وادَ  د )٦(»إنساٌن السَّ التَّْرصيح بام يكرهه كافور; ألنَّه كان ينوي , وهذا يدلُّ عىل أنَّ املتنبي تعمَّ
ة  خريَّ  . واهلزء بهمنه السُّ

وايات عنه يف إخباره عن قصِده من بعِض كالمه, كام وقع يف قوله  :)٧(وقد ختتِلُف الرِّ
ـــه ـــام وكأنَّ ـــبيهي ب ـــَك تش ـــْط َعنْ ـــْوقي ومـــا أحـــٌد ِمـــْثيل  َأِم  فـــام َأَحـــٌد َف

                                                       
سوقي عىل املخترص   )١(  .١/١٢٣حاشية الدُّ
 .١/١٤٠املُنِصف للسارق واملرسوق منه   )٢(
 ١/١٤٠املُنِصف للسارق واملرسوق منه   )٣(
 .٢/٦٣٢, ورشح الواحدي ١/١٣٧, والَفْرس ٤٤٧ديوانه   )٤(
 .٢/١٣٧الَفْرس   )٥(
 .٣/١٣٧الَفْرس   )٦(
 .٤/٢٥٦, واملوِضح ١/٢٢, ورشح الواحدي ٤/٥٧, والَفْرس ١٤ديوانه   )٧(



١١٦ 

الذي كان ُجييُب به, إذا ُسِئل عن هذا البيت أن «: يف رشحه) هـ٣٩٢ت (فقال ابن جنِّي 
كأنَّه األسُد, أو كأنَّه األرقُم, أو غُري : ما ُيشبُه? فيقوُل له اآلخر: قال له كأنَّ قائًال : يقول
 .)١(»التي كانت ُسؤاًال ) ما(, وبلفظ )كأنَّ (فجاء بحرف التَّْشبيه, وهو ... ذلَك 

تأيت ) ما(وهذا ممَّا ُسِئَل أبو الطَّيِّب عنه فذكَر أنَّ «): هـ٣٩٢ت (وقال القايض اجلرجاين 
عبُد اهللاِ األسُد, وما عبد اهللاِ إالَّ األسد وإال كاألسد, تنفي أن ُيشبَّه : لتحقيق التَّْشبيه; تقول

 .)٢(»هبغري
جريِّ   َبعيُّ ما رواه ال«: , وهواثالثً  قوًال ) هـ٥٤٢ت (ونقل ابن الشَّ عن ) هـ٤٢٠ت (رَّ
بفالٍن, وكأنَّه  اما َأْشَبه ُفالنً : أرْدُت : فقال) بام وكأنَّه: (ُسِئَل عن قوله: , قالاأيًض  بياملتن

 .)٣(»فالنٌ 
سيَّام أنَّ املنقوَل عن املتنبي قد أوضَح القرائن التي ه الثالثة حيتمُلها الكالُم, والواألوج

 .إليها يف الكشف عن ُمشِكل معناه اُجِعَل البيت مردودً 
جة وقدَح ا وأنا أحِلُف باهللاِ العظيم إْن «: يف نقِل ابن جنِّي, فقال) هـ٤٥٥ت نحو (بُن فورَّ

كاَن أبو الطَّيِِّب ُسِئَل عن هذا البيِت فأجاَب هبذا اجلواِب الذي حكاه ابُن جنِّي, وإن كان 
 .)٤(»افاجلهُل واإلقراُر به أحسُن من هذ ,فيام يدعيه عفا اهللا عنه وغفر له ُمبطًال  امتزيِّدً 

ام سافٌِر البن جنِّي,  عليه من غري بيِّنٍة منه, عفا اهللا عنه وغفر له, ولعلَّ  ءٌ وافرتاوهذا اهتِّ
الذي أغراه به ما َوَقَف عليه من َنْقِل القايض اجلرجاين عن املتنبي خالَف َنْقِل ابن جنِّي عنه, 

ة له إن كان قد اعتدَّ به, ألنَّ املرَء قد يرى رأيً  ُل عنه إىل غريه,  اوليس بُحجَّ ثم يبدو له فيتحوَّ
جريِّ بعد سوق ثالثِة األقوال يف هذا البيت فهذه ثالثُة أقواٍل خمتلفة, كام «: وهلذا قال ابُن الشَّ

                                                       
 .٢٢٨−٣/٢٢٧, وأمايل ابن الشجري ٢٤٦, والفتح عىل أيب الفتح ١/٢٢, وانظر رشح الواحدي ٤/٥٧الَفْرس   )١(
 .٣/٢٢٨, وأمايل ابن الشجري ٢٤٧, والفتح عىل أيب الفتح ٢٣−١/٢٢, وانظر رشح الواحدي ٤٤٣الوساطة   )٢(
 .٣/٢٢٨أمايل ابن الشجري   )٣(
 .٢٤٧الفتح عىل أيب الفتح   )٤(



١١٧ 

, بل لعلَّ ما نقله ابُن )١(»ترى, وال يمتنُع أن ُجييَب املسؤوُل بأجوبٍة خمتلفٍة يف أوقاٍت متغايرةٍ 
 .ملا ُعِرَف من صحبته أليب الطَّيِّب وُحبِّه له جني أن يكوَن أقوى من غريه;

ليَس العمُل عىل نيَِّة «: التَّْعويَل عىل نية اُملتكلِّم, فقال) هـ٣٧٠ت (ومل يرتِض اآلمديُّ 
اُملتكلِّم, وإنَّام العمُل عىل ما توِجُبه معاين ألفاظِه, ولو ُمحَِل قوُل ُكلِّ قائٍل وفِْعُل ُكلِّ فاعل عىل 

 .)٢(»ا ُنِسَب أحٌد إىل غَلط وال خطأ يف قوٍل وال فِْعلٍ نيَّته مل
وهذا الذي ذهَب إليه اآلمديُّ يظهُر يف أن ُخيِرب اُملتكلِّم بغرٍض نواه, وليس يف كالِمه ما يدلُّ 

عليه يف اُملناظِرة التي َجْرَت ) هـ٣٨٨ت (عليه, كبعِض ما فعَله اُملتنبي يف دفِعه اعرتاض احلامتي 
 :)٤(يف قولك َت وقد أحلْ : وُقْلُت «: ومثاُله ما نقله احلامتيُّ بقوله, )٣(بينهام

ــــــــَلْتني ــــــا عَ   إذا مــــــــا فــــــــاَرَقْتني غسَّ ــــــَرامِ اكأنَّ ــــــَىل َح ــــــاِن َع  كِف
َرُكه فيـه ـواحلالُل َأْوَىل بالُغْسِل وأخصُّ مـن احلَـراِم, فكيـف َخصْصـَت احلـراَم بوصـٍف َيْشـ

يِّ ? غُريه, وله به اختصاٌص فوَق اختصاِصه أتْيُت بأحِدمها فدلَّ عىل اآلخِر وإن : ِب فقال أبو الطَّ
 .أجل: ُقْلُت ... وهي تقي الربدَ  ]٨١: النحـل[  k   j  iz      }ويف القرآن . مل أذكْرهُ 

لكن قوَلَك يبُعـد بعـَض الُبْعـِد عـن هـذا, وإن ُكنْـَت حتـذو حـذَوه; مـن  أجـِل أنَّ احلـالَل أشـدُّ 
ابيُل بأخصَّ يف وقايِة احلرِّ منها يف وقاية الربدِ بالُغْسِل من احل ااختصاًص   .)٥(»راِم, وليَسِت الرسَّ

يِّ  ب ممَّا نواه يف هذا البيت ال دليل عليه فيه, وال يف سياق األبيات التي هو فام ذكره أبو الطَّ
ْته إليه القافيُة, وهلذا قال الواحديُّ  احلراَم  وإنَّام خصَّ «): هـ٤٦٨ت (منها, ولعلَّه يشء اضطرَّ

 .)٦(»حلاجته إىل القافيِة, وإالَّ فاالجتامُع عىل احلالِل كاالجتامِع عىل احلراِم يف وجوب الُغْسلِ 
                                                       

 .٣/٢٢٩أمايل ابن الشجري   )١(
 .١/١٨٠املوازنة   )٢(
 .٢٩٠−٢٧٣احلامتية  , والرسالة١٩٦−٦الرسالة املوضحة : انظر تفصيل املناظرة يف  )٣(
ر من احلُمى٢/٦٧٨, ورشح الواحدي ٤/٥٩٤ليس يف ديوانه, وهو يف الَفْرس   )٤( ياق للتَّذمُّ  ., والسِّ
 .١٢٩−١٢٨الرسالة املُوِضحة   )٥(
 .٢/٦٧٨رشح الواحدي   )٦(



١١٨ 

ه عليه,  نَّ القـول وألوال يصُلح ما ذكره املتنبي من االستدالل باآلية; لِـام ذكَره احلامتيُّ يف ردِّ
خمرشي ما يقي من احلـرِّ يقـي مـن الـربد, فـدلَّ : وقيل«: باحلذِف يف اآلية ضعيٌف, وهلذا قال الزَّ

كر; ألنَّ اِخلطـاب . , واألرجُح أنَّ اآلية ال حذَف فيها)١(»ِذْكُر احلرِّ عىل الربدِ  وُخـصَّ احلـرُّ بالـذِّ
ة, والربُد فيها يسـري حمتَمـ ; أو ألنَّ )٢(ٌل, فالوقايـة مـن احلـرِّ أهـمُّ عنـدهمللعرب, وبالُدهم حارَّ

, يف قولـه تعـاىل اه رصًحيـتـبوقاي الربد ُذِكَر االمتنـانُ  U  T  S   }: قبـل ِذْكـر احلـرِّ

 Vz ]ـورة]٨٠: النحـل   ª   ©z»  ¬  ®  ¯} : , وقوله يف صـدر السُّ
 .)٣( ]٥: النحل[

فإخباُر اُملتكلِّم بقِصده ال ينهُض وحَده قرينًة عىل اُملراد, بل ال ُبدَّ من أن يكوَن يف الكالم أو 
نا عىل قرينة خفيٍَّة يف كالماحلال قرينٌة أخرى تعُض  , أو هُده, فالغالُِب أنَّ اُملتكلِّم يف إخباِره يدلُّ
ًة ب ا مل ُتنَقل إلينا, وبقيْت حمفوظًة يف نفِس  هقرينٍة حاليٍَّة كانت حمتفَّ  .هوقت التَّكلُّم, غري أهنَّ

كالمهم, إذ ولعلَّ هذا ما َمحَل علامَء العربيَّة عىل ُسؤال العرِب عن مقاِصدهم يف بعض 
َل ما قيَل, كام يف األمثاِل, ويف هذا يقوُل  غابْت عنهم األحواُل التي قيَل ذلَك الكالم فيها أوَّ

من . وهذه ُحَجٌج ُسِمَعْت من العرِب وممَّن ُيوَثق به, ويزعُم أنَّه سمَعها من العرِب «: سيبويه
 .إذا كان يدعو بذلك عىل غنِم َرُجلٍ ) ابً وِذئ االلَّهم َضُبعً : (ذلك قوُل العرِب يف َمَثٍل من أمثاهلم

ُ ما ينوي. اوذئبً  االلهم امجْع أو اجعْل فيها َضُبعً : وإذا سألتهم ما َيْعنُون قالوا  .)٤(»وكلُّهم ُيَفرسِّ
بأنَّ البالغيني العرَب قد اجتهوا إىل : وبعد هذا ُكلِّه ماذا يبقى من دعوى بعض املعارصين

م يذكرون حال اُملتكلِّم ذكرً املخاَطب,  وركزوا عىل أحوا , يأيت عىل استحياء, اخافتً  اله, وأهنَّ

                                                       
اف   )١(  .٢/٤٢٣الكشَّ
طـاب بـالعرب أنَّ سـورة النحـل ويقـوي اختصـاص اخل. ٣/١١٨, والربهان يف علوم القـرآن ٢/٤٢٣انظر الكشاف   )٢(

 .١/١٩٣انظر الربهان يف علوم القرآن . مكيَّةٌ 
 .١١٩−٣/١١٨انظر الربهان يف علوم القرآن   )٣(
 .٢٥١−١/٢٥٠, وانظر اخلصائص ١/٢٥٥الكتاب   )٤(
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 اثني الذين يكاد موقفهم يعكس األمَر عكًس دَ بخالف اُملحْ . وكأنَّه حاشية أو تذييل أو اعرتاض
 .)١(اتامً 

 :أحواُل املخاَطب – ٢
ُ تعيَني بني قرائَن إذا اسُتِدلَّ هبا عىل املُراد, غري أنَّ هتكوُن أحواُل املخاطَ  ذه األحوال ال ُتعنيَّ

ا املخاَطب بالكالم فقد  أحواِل اُملتكلَّم; ألنَّ الكالَم ُينَْسُب إىل ُمتكلِّم واحٍد يف الغالِب, وأمَّ
كام يف اخلَُطِب, وقد  احمدودً  اكام يف املحاوراِت ونحوها, وقد يكوُن مجعً  اُمعيَّنً  ايكوُن واحدً 

دون غريه, كام يف أبياِت احلكمِة; لذا يصُعب تعيُني هذه  ابً اطَ صُّ خميكون اِخلطاب عاما ال َخي 
وهو املخاَطب, وهذا ما جعل التَّْعويل عىل بعض جهاهتا  ,القرائن لصعوبة تعيِني موضِعها

 ., بخالف أحواِل اُملتكلِّمقليًال 
ُر بام وعاه اُملتكلُِّم من حال املخاَطب, يعني«ثم إنَّ هذه القرائن  ل املخاَطب بحا:  تتأثَّ

ل إىل ُمثٍري من  املنعكسِة يف نفس اُملتكلِّم, وليس حال املخاَطب يف ذاتِه, فاملخاَطب حينئٍذ يتحوَّ
اُملثريات التي تعمل يف َنْفِس ُمبِدع الكالِم, وبمقدار تأثُّره بذلَك اُملثري ينَضُح ذلك عىل عبارته 

 .)٣(الَقْرص ب , وهذا ما نبَّه عليه العلوي يف با)٢(»وأحوال صياغتها
اكيُّ عىل بعض تلك األحوال يف سياق كالمه عىل مقتىض احلال, فأشار إىل أنَّ  كَّ مقام «ونبَّه السَّ

كي يغاير مقام الكالم مع الغبيِّ  ل الكالم فيه, ومل يرضب أمثلًة ألثر )٤(»الكالم مع الذَّ , لكنه مل ُيفصِّ
اللة عىل املُراد; ألن غايته كانت ُمن  .مقتىض احلالرصفًة إىل بيان املقصود من ذلك يف الدِّ

                                                       
تقـديم , واحلـذف وال٢٤٢, والبالغـة واألسـلوبية ٥٥٤−٥٥٣انظر مقتىض احلال بني البالغة القديمة والنقد احلديث   )١(

وبنيَّ الدكتور حممد أبو موسى أنَّ ابَن بجدة هـذا الـرأي الـدكتور أمـني اخلـويل, . ٧٠والتأخري يف ديوان النابغة الذبياين 
دِّ عليه ل الكالم يف الرَّ  .٧٧−٧٤انظر دالالت الرتاكيب . وفصَّ

دِّ عـىل الـذين . ٧٦دالالت الرتاكيب   )٢( َعـوا أن بالغتنـا اعتنـت باملخاَطـب دون وأورد مؤلِّفه هذا الكالم يف سـياق الـرَّ ادَّ
 .املُتكلِّم

 .٣٥٣ , وسيأيت كالمه٢٢٧انظر اإلجياز ألرسار الطِّراز   )٣(
 .٢٥٦مفتاح العلوم   )٤(
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ما يصاِحُبه وْقت تكليمه, وما ُيعَرف عنه من : ويمكُن َعْرُض أحوال املخاَطب يف جهتني
ر أن اُملتكلَّم راعاها عند إنشاء كالمه  .أحوال ُيقدَّ

 :األحواُل الظاهرُة اُملصاِحبة للكالم –أ 
ُل اُملَتكلِّم عىل ما يراه من حالِ  املخاَطب, وما هو آخٌذ يف فعِله, فيستغني به, وتكون  قد ُيعوِّ

وذلك أنَّك «): هـ١٨٠ت (تلك احلاُل قرينًة ملن شِهدها أو ُنقَلْت إليه, وذلك كقول سيبويه 
: رأْيَت رجًال يِرضُب أو َيْشتُِم أو يقتُل, فاكتفْيَت بام هو فيه من عمِله أن تلِفَظ له بعمِله, فقْلَت 

 .)١(»ْع عمَلك بزيدٍ َأْوقِ : زيًدا, أي
قد ُيستَدلُّ عىل غرِض اُملتكلِّم من أثِر كالمه يف حاِل املخاَطب من الفرح واخلوِف, و

ضا والغضب, واخلَجِل, بام يظهُر عليه من انبساط أساريره, أو عبوِسه وجتهُّ  ه, أو امحرار مِ والرِّ
ب, لتعلُّقه بقرائن أحواٍل فقد يكوُن ذلك الغرُض غَري ظاهٍر لغري املخاطَ . وجهه أو اصفراره

واقعٍة بني اُملتكلِّم واملخاَطب, ختفى عن غريمها, فتكِشُف حاُل املخاَطب الظاهرُة عن ذلك 
 .الغرض, أو تكون إحدى تلك القرائنِ 

 :)٢(حني أنشَد عبَد املَِلك قوَله افمن ذلَك أنَّ جريرً 
ـــا ـــَب اَملَطاي ـــْن َركِ ـــْريَ َم ـــُتْم َخ ــــــَد َو  َأَلْس ــــــَأْن  اَملَِني ُبطــــــوَن َراِح ى الع

 نفسه, إذ , وكان قد َوِجَد عليه يفظهَر عىل عبد اَملِلك ما يدلُّ عىل انبساطِه ورسوِره بام َسِمع
د بُن حبيب , )٣(َضِحَك وطلَب من جريٍر أن ُيعيد اإلنشادأنَّه حني سمعه ) هـ٢٤٥ت ( نقل ُحممَّ

, )٤(»اوكاَن ُمتَِّكئً , ااستوى جالًِس «لبيت أنَّ عبد امللك حني سمَع ا) هـ٢٥٥ت (وروى اجلاحُظ 

                                                       
 .١/٢٥٣الكتاب   )١(
 .٢١٨−٢١٦ سيأيت خترجيه وتفصيُل الكالِم فيه  )٢(
 .١/٨٥انظر ديوان جرير برشح حممد بن حبيب   )٣(
 .١٣١التاج يف أخالق امللوك   )٤(
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ت (, ويف رواية ابِن عبد ربه )١(»أسفَر لوُنه وذهَب ما كان يف قلبه«وأمره بأن ُيعيده, فلام أعاده 
ت (وعند أيب الفرج األصفهاين , )٢(»افاستوى جالًِس , اعبُد امللك, وكان ُمتَِّكئً ارتاَح «): هـ٣٢٨
م«): هـ٣٥٦  .)٣(»كذلك نحن وما ِزْلنا كذلك: , وقالعبد امللك فتبسَّ

م والضَّ  حك, واالعتدال يف اِجلْلسة, وإسفار الَوْجه, وذهاب فهذه األحواُل من التبسُّ
د أنَّ الغرض من هذا االستفهام = املوِجدة, وقوِل ما يدلُّ عىل االرتياح إىل ما ُيسَمع  قرائُن تؤكِّ

 .املَْدِح, وملا وقَع من َنْفِس سامِعه هذا املوقعَ  التَّْقرير, ولوال ذلك ما ُفِهَم منه غايةُ 
 :)٤(وِمْن ذلَك قوُل أيب الطَّيِّب

ـــــــُد   َقاَلـْت وقـْد َرَأِت اْصـِفرارَي َمـْن بـِـِه ـــــــا اُملَتنهِّ ـــــــَدْت فَأَجْبُته  وَتنَهَّ
د بن عيلٍّ اجلُرجاينُّ  ة حال االصفراِر لداللفحذَفِت الِفْعَل; ... من فعَل به: أراَدْت «: إذ قال فيه ُحممَّ

َلْت عىل ما ظهَر م)٥(»عليه ل لوِن وجهه إىل ن حالِه وْقَت اِخلطاب, وهو حتوُّ , فهي حني سأَلتُْه عوَّ
الِّ عىل فِْعِل فاعٍل, فحذَفِت الِفْعِل هلذه القرينِة, ولـامَّ حكى املتنبي كالَمها يف هذا البيت,  االصفرار الدَّ

ينا هبا إىل مرادِها من سؤاِهلا, بتعيني املحذوِف من كالِمها ونقَل إلينا حاَله حني خاَطبتُْه,  .هتدَّ
 :األحواُل التي ُتعَرف عن اُملخاَطب –ب 

بتقدير أن اُملتكلِّم ُمطَّلٌع  بام ُيعَرف من حال خماَطٍب واحٍد بعينه,عىل الغرض قد يستدلُّون 
ِل َكْبشَة أخِت عمِرو بن يف قو) هـ٤٢١ت (عىل نحو ما فعل املرزوقيُّ , )٦(عىل تلك احلال

بيديِّ   :)٧(َمْعديَكِرَب الزُّ
                                                       

 .١٣٢−١٣١التاج يف أخالق امللوك   )١(
 .٢/٨٣العقد الفريد   )٢(
 .٨/٦٧األغاين   )٣(
 .٤٥٨−٤٥٤ سيأيت خترجيه وتفصيُل الكالم فيه  )٤(
 .٦١اإلشارات والتنبيهات   )٥(
 .١٨٨انظر التنبيه عىل ذلك يف حاشية الفناري عىل املطول   )٦(
 .١/٢١٨, ورشح احلامسة للمرزوقي ٢/٢٢٦مايل القايل , وأ١٥/٢٣٠, واألغاين ١/٣٧٥الشعر والشعراء : هو هلا يف  )٧(
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ٌ  اإنَّ عمـــًر اَوَدْع َعنْـــَك َعْمـــًر  وَهْل َبْطـُن َعْمـٍرو َغـْريُ ِشـْربٍ ُملْطِعـمِ   ُمســـاِمل
سيَّام يف ُكْن ممَّن ُيساِملُ والوكان ُيَعدُّ بألِف فارٍس, ومل يَ عمٌرو هو أخوها, «: إذ قال يف رشِحه

ع يف  .طلب دم أخيه ل يف َدَرِك الثَّْأِر, والتَّرسُّ وإنَّام َرَمْتُه هبذا الكالم لُِتهيَِّج منه, وتبَعَثه عىل التَّعجُّ
 .)١(»االنتقامِ 

والبيُت من كلمٍة هلا تبَعُث فيها قوَمها عىل الثَّْأِر ألخيها عبِد اهللا, وسياُق القصيدِة هلذا 
ِة عىل الغرِض  , وهذا البيُت كذلَك, لكن املرزوقيَّ )٢(الغرضِ  الَّ ياق الدَّ هنا زاَد عىل قرينِة السِّ

ائع عنه, فهو فارُس اليمِن, ومن َمعدو ائع الذَّ ي الُفرسان داالستدالَل بحاِل املخاَطب, بالشَّ
جاعة واإلقدامِ  ُب املثِل يف الشَّ , فهذه القرينُة احلاليَّة مانعٌة من إرادِة )٣(عند العرب, وَمْرضِ

ٌ  اإنَّ عمرً «: قوهلا حقيقِة اخلرب يف ٌة مع سياق األبياِت عىل غرِض الَبْعِث والتَّهْ »ُمساِمل  . ِج يي, ودالَّ

د بن عيلٍّ اجلرجاين عىل تقديِر ما ُيعَطف عليه فعُل األمِر   z~  } ومن ذلَك استدالل ُحممَّ
Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  }  :يف قولـــــــه تعـــــــاىل

   ×  Ö  E  D  C  B  A      H  G  Fz ]ـــرة ـــه=  ]٢٥−٢٤: البق : بقول
رٌة يف املعنـى بـاألمِر بـالتَّبليغ أو التَّحـذير والذي َيْقَوى عندي أنَّ اآلياِت كلَّها أو أكثَرها مُ « صـدَّ

ـٌغ,والتَّبشري;  الُم ُمبلِّ ـد الـذين كفـروا كـذا, أو : فيكـون تقـدير الكـالم ألنَّه عليه السَّ بلِّـغ يـا ُحممَّ
ْرهم كذا ِ الذين اتَّقوا بكذاحذِّ دون  اوهذا التَّْقديُر جائٌز يف كالمه تعاىل لقرينِة كونِه ُمبلِّغً . , وبرشِّ

 .)٤(»غريه لعدم القرينة

                                                       
 .١/٢١٨رشح احلامسة للمرزوقي   )١(
 .٢١٩−١/٢١٧, ورشح احلامسة للمرزوقي ٢/٢٢٦, وأمايل القايل ٥/٢٣٠األغاين : انظر كلمتها يف  )٢(
دمـة جـامع , ومق٣/١٢٠٢, واالسـتيعاب ٢٠٩−٢٠٨/ ١٥, واألغاين ١/١١٧العقد الفريد : انظر وصفه بذلك يف  )٣(

 .٢٤−٢٣ديوانه 
ــاف . وفيهــا أقــواٌل أخــرى. ١٣٠اإلشــارات والتنبيهــات   )٤( , ٣٦٩−٣٦٨, ومفتــاح العلــوم ٢٥٤−١/٢٥٣انظــر الكشَّ

 .٢٦١واإليضاح 
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ل عىل ما ُيعَرف من حال املخاَطب, وهو النبيُّ  ٌغ النَّاَس فعوَّ ما ُأنِزل إليه من  , وأنَّه ُمبلِّ
ح اجلرجاين بتسمية هذه ا. كتاِب ربِّه  .حلاِل قرينًة, كام هو ظاهٌر من كالمهورصَّ

ــْعُد عــىل أنَّ اســتعامَل املــايض مــع  ــ» إن«وقريــٌب مــن هــذا مــا اســتدلَّ بــه السَّ رطيَّة ُيفيــد ـالشَّ
 ª  ©  ¨      §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �z }: التَّعــْريَض يف قولــه تعــاىل

الم, وعد«: , وذلك قوله]٦٥: الزمـر[ د, عليه السَّ لكن جـيء  ُم إرشاكِه مقطوٌع به,فاِخلطاب ُملحمَّ
ملـن  الإلرشاِك يف معِرض احلاصـِل عـىل سـبيل الَفـْرِض والتَّْقـديِر, تعريًضـ ابلفِظ املايض  إبرازً 

م قد حبَطْت أعامهلم  . )١(»صَدر عنهم اإلرشاُك بأهنَّ
نوب وصغائرها, فكي فالذي ُيعَرُف من أحواِل النبيِّ  راِت الذُّ ف أنَّه معصوٌم عن ُحمقَّ

ك باهللا, فلذا كاَن بعيدً  أن يقَع يف وهم ُمؤمٍن نسبُة ذلك إىل  ابأكرب الكبائر وأعظِمها, وهو الرشِّ
 .عىل أَن الَغَرَض التَّْعريُض بَمْن أرشكَ  , وصار  هذا قرينةً رسول اهللا 

ٍة من األمم, نا اهللا يورأْ «: كقول اجلاحظِ  وقد يستدلُّون بام ُيعَرف من أحواِل املُخاَطبني من أمَّ
. تبارك وتعاىل, إذا خاَطب العرَب واألعراَب, أخرَج الكالَم ُخمَْرج اإلشارة والوحي واحلَْذِف 

 .)٢(»وزاَد يف الكالم اوإذا خاَطب بني إرسائيَل أو حكى عنهم, جعَله َمْبُسوطً 
ِة,  من احلذِف, والقصِد إىل: وذلك أنَّ ما ُيعَرُف عن العرب يف أقواهلا الَوَلُع باإلجياز احلُجَّ

الَّة, واإلشارة اُملوَحى هبا, وغري ذلك مما هو ظاهٌر يف أشعارهم  واالكتفاِء باللَّمحِة الدَّ
 .)٣(وخطاباهتم

ا بنو إرسائيَل فعلََّل أبو هالٍل العسكريُّ  ما مىض من كالم اجلاحظ فيهم, ) هـ٣٩٥ت (وأمَّ
ر معرفتِهم«: بقوله  مما ُيعَرُف عنهم, ولعلَّه يشءٌ  ذلك , فجعل)٤(»لُبْعِد فهمهم كاَن, وتأخُّ

                                                       
 .٢/٦٤مواهب الفتَّاح . »أن ُينَسب الفعل إىل أحٍد حقيقًة أو جمازاً واملراد منه فهم الغري بالقرائن«: والتعريُض . ١٦٤املطول   )١(
 .١٩٣, وانظر كتاب الصناعتني ١/٩٤احليوان   )٢(
 .٤٤١ ,٤٣٨−٤٣٧, وما سيأيت ٢/١٩٥انظر تاريخ آداب العرب   )٣(
 .١٩٣كتاب الصناعتني   )٤(



١٢٤ 

ت (اجتهَد يف استنباطه بالنَّظر ومل يقْف عليه باالطالع, ولذلك مل يرتِض رأيه الرافعيُّ 
فإنَّ اليهوَد مل يكونوا من الِغلظِة واجلفاء واالستكراه بحيُث وصفوهم, أو «: , فقال)هـ١٣٥٦

 .)١(»لشعراءمنهم وإنَّ ملتكلِّمني, فيهم بحيث جيوز ذلك يف صفتهم, وإنَّ 
افعيُّ وذهب  ِرسٌّ من أرساِر األدب العرباين, جرى القرآن عليه يف أكثِر « ذلك إىل أنَّ الرَّ

وا معنى من معاين إعجازه فيام هم  ًة; ليعلموا أنَّه وضٌع غُري إنساين, وليحسُّ خطاِهبم خاصَّ
عر العرباين القديِم أن  بسبيله, كام أحسَّ العرُب فيام هو ِمْن أمِرهم; إذ كان أبلغ البالغِة يف الشِّ

كيب, وإبانُة املعنى, : جتتمع له رشاقُة العبارة, وُحْسُن املعِرض, ووضوُح اللَّفِظ, وفصاحُة الرتَّ
ونحوها, ثم استعامُل  اومبالغًة وإبانًة وحتقيقً  اوتكراُر الكالم لُكلِّ ما ُيفيده التكرار وتوكيدً 

ادف يف اللَّفِظ وامل ناِت الرتَّ عنى, ومقابلُة األضداِد وغريها, مما هو يف نفِسه تكرار آخر للمحسِّ
 .)٢(»ِة, وحتسٌني للتكرار املعنويِّ اللفظيَّ 

 افام ذكَره ممَّا ُيعَرف عنهم يف أدهبم, وطرائق تعبريهم, قرينٌة عىل بسط الكالِم فيام جاء خطابً 
 .اجلاحظُ هلم يف القرآن الكريم أو حكايًة عنهم, كام وقف عليه 

اء  واستدلُّوا بام ُعِرَف عن العرب من عاداهتم يف أفعاهلم, : وقوُلـه«): هـ٢٠٧ت (كقول الَفرَّ
 {  wv  u  t   sz  ]م ويعني أولياَء النِّساء ال األزواج; : ]٤: النساء كانوا يف ذلَك أهنَّ

ل عىل ما ك, )٣(»ااجلاهليَِّة ال ُيعطون النِّساء من مهورِهنَّ شيئً  انوا عليه قبل اإلسالم يف تعيِني فعوَّ
 .املقصود باألمِر يف اآلية

خمشــ رً ـومــن ذلــَك اســتدالُل الزَّ ــِق املحــذوِف متــأخِّ   B       Az  } يف  اريِّ عــىل تقــدير اُملتعلَّ
رً  مَ ـلـِـ: فــإن ُقْلــَت «: بقولــه ]١: الفاحتــة[ ْرَت املحــذوَف ُمتــأخِّ ِمــَن الفعــِل  ألنَّ األهــمَّ : ? ُقْلــُت اقــدَّ

ـم كـانوا يبـدؤون بأسـامِء آهلـتهم فيقولـونتعلِّق به هو اُملتعلُِّق به; واملُ  باسـم الـالِت باسـم : (ألهنَّ
                                                       

ح بالعسكريِّ غري أنَّ كالَمه ُيفِهم أنَّه يريده. ٢/١٩٥تاريخ آداب العرب   )١(  .ومل ُيرصِّ
 .١٩٦−٢/١٩٥تاريخ آداب العرب   )٢(
 .١/٢٥٦ القرآن للفراء معاين  )٣(



١٢٥ 

ُد معنى اختصاِص اسم اهللا عزَّ وَجلَّ باالبتـداء, وذلـك بتقديمـه وتـأخِري  ,)الُعزَّى فوجب أن يقِصَد املوحِّ
ل عىل ما كان معروفً  ,)١(»الِفعل رً يف خماطَبة العرِب ألصن افعوَّ ـأخِّ  اامهم يف اجلاهليَّة, يف تقدير املحـذوف ُمت

دِّ عليهم فيام كانوا علي م, وهو اسم اهللاِ الواحِد, وللرَّ  .)٢(من تقديم أسامء تلك األوثان هلالهتامم باملُقدَّ

ـْعَرى ومن ذلك استدالهلم عىل ِذْكِر كوكب  X  W  V   }  :دون غـريه, يف قولـه تعـاىلالشِّ

    Yz  ]بأنَّ العرب مل تعبْد من الكواكِب غَريها, إذ كانـت خزاعـة تعبـُدها=  ]٤٩: النجم; 
 .)٣(َسنَّ هلم ذلك أبو كبشة رجٌل من أرشافهم
اكيُّ عىل ما ُيعَرف عن  كَّ ل السَّ فاستدل بطرائق عيش العرب الُبداِة  بيئة املخاَطبني,وعوَّ

ر اجلامع بني اجلمل  .)٤(يف مجلة من اآليات وتقلُّبهم يف حاجاهتم وأغراضهم, عىل تصوُّ
فمعرفة املكيِّ واملدينِّ  وقد ُيستدلُّ عىل حال املخاَطب بالوقوِف عىل زمان الكالِم ومكانه,

مان تما  امن اآليات كثريً  ِقُف اُملستِدلَّ عىل أحوال املخاَطبني, وما كان ُيعَرف عنهم يف ذلك الزَّ
عنه من  والتخفيُف  ُت فؤاد النبي يُضها تثبأو ذلك املكان, كأن ُيرى أنَّ ُمجلًة من اآليات غر

ة ما يلقى من األذى, بالوقوف عىل أنَّ هذه اآليات مكيَّة, ملا ُيعَرف من إيذائهم إياه يف تلك  شدَّ
عوة لة)٥(املرحلة من الدَّ  .)٦(, وغري ذلك مما سيأيت عليه أمثلة ُمفصَّ

اكيُّ يف الكالم عىل اإلطناب, وبسطِ  كَّ عىل عموم م وتفصيله فيه, الكال واعتمد السَّ
, فال ختتصُّ املخاطبني, وعىل اختالف أحواهلم , وأنَّ بعض اآلياِت خطاٌب لإلنس واِجلنِّ

 .)٧(واحدًا دون غريه, وال قرنًا دون قرٍن, فتعمُّ املخاطبني يف ُكلِّ زماٍن ومكان

                                                       
اف   )١(  .٣٠−١/٢٩الكشَّ
ل   )٢( دِّ عليهم٢٠١انظر املطوَّ يف اجلرجاين عىل الكشاف . , ففيه أنَّ التَّْقديم للرَّ  .١/٢٩وانظر حاشية الرشَّ
اف ٩/٧٧١٧, وتفسري الطربي ١٢٩, واملُحربَّ ٢٦٢−٢٦١انظر نسب قريش   )٣( ـعر ٤/٣٤, والكشَّ , والبديع يف نقد الشِّ

ائر ٥٦  .٣/٣١٥, واملوافقات ١١٤−٣/١١٣, واملثل السَّ
 .٤١٩−٤١٨, وانظر تفصيله فيام سيأيت ٣٦٧−٣٦٦انظر مفتاح العلوم   )٤(
 .٤٧٠انظر مثاالً عليه فيام سيأيت   )٥(
 .٤٧٤ ,٤٦١ ,٣٨١ ,٣٣٦, ٣٣٣, ٣٢١ ,٢٠٠انظر أمثلة ذلك فيام سيأيت   )٦(
 .٤٧٣−٤٧١ انظر أمثلة ذلك فيام سيأيت  )٧(



١٢٦ 

ما َيِرُد من قول العلامء  وهو أنَّ  بقي يف الكالم عىل اُملخاَطب أمٌر ال ُبدَّ من التَّنْبيه عليه,
مني , ال يعني )١(من العبارات اكتفى بِعْلم املخاَطب, وحذَف لعلم املخاطب, ونحوها: اُملتقدِّ

أنَّ يف الكالَم أو احلاِل قرائَن حتتفُّ : االستدالَل بقرينة حال املخاَطب, وإنَّام ُمراُدهم هبا
م يقولونباملوضع املذكوِر, تدلُّ املخاَطب عىل اُملراد, ف حذَف للقرائن الظَّاهرة : كأهنَّ

للمخاَطب, اهلادية إىل تعيني املحذوف, وقد يكوُن من تلك القرائن حاُل اُملخاَطب, وقد 
ويدلُّ عىل هذا ورود . لٌة للتَّنبيه عىل وجود القرائن يف املوضِع اُملرادفهي عبارٌة ُجمْمَ . يكون غريه

ري حًة عند املتأخِّ عد هذه العبارات موضَّ امع عارفً «): هـ٧٩٢ت (ن, كقول السَّ به  اأن يكون السَّ
م ذكره لعلم املخاطب به بالقرائن«: , وقوله)٢(»لوجود القرائن  .)٣(»وقد ُيستغنى عن تقدُّ

 :الظُّروف اُملحيطة بالكالم – ٣
تِه, ويكون لبعض  بِب الذي قيل ألجله, وزمانه ومكانه, وقصَّ حتتفُّ بالكالم ظروٌف كالسَّ

اللة عىل املُراد من الكالم, وتوجيه معناه, والغرِض منه, فتكون بذلك من ُمجلِة  ذلك أثٌر يف الدِّ
 :وأبرُز تلك القرائن. قرائن األحوالِ 

 :أسباُب النُّزول –أ 
آلية أو ما نزلِت ا: ف سبب النُّزول بأنَّهوُيعرَّ «وهو اصطالح خاصٌّ بالقرآن الكريم, 

 .)٤(»وِعهوق اآلياُت تتحدُث عنه أيامَ 
ت (وهلا أثٌر ظاهٌر يف تفسري كتاب اهللا تعاىل, والوقوف عىل معانيه, وفيها يقول الواحدي 

ُف العناية إليها; «): هـ٤٦٨ المتناِع معرفِة إذ هي أوىف ما جيُب الوقوُف عليها, وأوىل ما ُتْرصَ
                                                       

ــــاب   )١( , وجمــــاز القــــرآن ٣/١٧٣, ٣٩١, ٣٤٦, ٢٩٧, ٢٨٠, ٩٣, ١١, ٢/٦, ٢٨٣, ٢٤٤, ٢٤, ١/٤٧انظــــر الكت
, ١/٥٥٥, وتفســـري الطـــربي ٤٢٩, ١٣٠, ١٢٩, ٤/٥٢, ٢٩٢, ٣/٢٣٠, ٢/٣١٨, واملقتَضـــب ١١١, ١/١٠٠

 .٢/٥٠٢, والكشاف ٣/١١٢٦, ١/١٧٦, ورشح احلامسة للمرزوقي ١٨٢وكتاب الصناعتني 
ل   )٢(  .٦٧املطوَّ
ل   )٣(  .٢/٣٩١وانظر كتاب سيبويه  ,٧٩املطوَّ
, وأسباب النزول وأثرها يف بيـان ١/٤٦, والتحرير والتنوير ١/١٤٤, وانظر مناهل العرفان ٤٦علوم القرآن الكريم   )٤(

 .٨٩, وأسباب اختالف املفرسين ٢٦−٢٣النصوص 



١٢٧ 

تها وبياِن نزوهلا إنَّ «: , ويقول ابن عاشورٍ )١(»تفسِري اآلية وَقْصِد سبيلها دون الوقوِف عىل قِصَّ
ُ بغنى عن علِمه;  ألنَّ فيها بياَن ُجمَْمٍل, أو إيضاَح خفيٍّ من أسباب النُّزول ما ليس اُملفرسِّ

 .)٢(»وحَده اوُموَجٍز, ومنها ما يكوُن تفسريً 

Z  Y  X  ]     \   [  ^  _  } : فمن ذلك ما روَي يف سبب نزوِل قولِه تعاىل

f   e  d  c  b  a  `    l  k  j  ih  gz ]١٨٨: آل عمــــــــــــران[ ,
ابه لـئن كـان ُكـلُّ امـرئ َفـِرح بـام : اذهب يا رافُع إىل ابِن عباٍس فُقْل : فذكروا أنَّ مرواَن قال لبوَّ

بً  بنَّ أمجعون, فقال ابن عباسٍ اُأوَيت وأحبَّ أن ُحيَمد بام مل يفعل ُمعذَّ ه? إنَّـام ذوما لكم وهل: , لنُعذَّ
, فسأهلم عن يشء فكتموه إياه, وأخربوه بغريه, فأَرْوه أن قد اسَتْحمدوا إليـه َهيود دعا النَّبيُّ 

 .)٣(بام أخربوه عنه فيام سأهلم إياه, وفرحوا بام ُأوتوا من كتامهنم
ح القزوينيُّ  ل البالغيون عىل أسباب النُّزول يف بعِض املواضع, ورصَّ ) هـ٧٣٩ت ( وعوَّ

ألنَّ قرينَة احلال, التي هي سبُب «: تدلَّ فيه هبا عىل املُراد, فقاليف موضٍع اس بتسميها قرينَة حالٍ 
ومن النُّحاة . )٥(, وتبعه عىل هذا التَّْرصيح, يف املوضع نفِسه, غُري واحٍد من البالغيني)٤(»النُّزول

ح بذلك ر«: يف قوله) هـ٧٦١ت (كابن هشام األنصاري  َمْن رصَّ  وإنَّام اختلَف العلامُء يف اُملقدَّ
 .)٦(»سبِب ُنزوهلا, فاخلالُف يف احلقيقِة يف القرينةمن احلرفني يف اآلية الختالفهم يف 

                                                       
 .٥−٤أسباب نزول القرآن   )١(
 .١/٤٧التحرير والتنوير   )٢(
, ١٣٢, وأسـباب نـزول القـرآن ٣/٢٠٩٥, وتفسـري الطـربي ١٢١٢صـحيح ُمسـلم , و٥٣٦انظر صـحيح البخـاري   )٣(

ــاف  , ١/٢٧, والربهــان يف علــوم القــرآن ٣/٤٥٧, وتفســري الــرازي ١/٥٥٢, واملحــرر الــوجيز ١/٤٨٧والكشَّ
 .١/٤٧, والتحرير والتنوير ١/١٤٨, ومناهل العرفان ١/٨٣واإلتقان يف علوم القرآن 

 .٤٩٥اإليضاح   )٤(
ل انظر ا  )٥( ْعد  اللوح ٤٢٣ملطوَّ  .٤/٣١٥ب , ومواهب الفتَّاح /٣٠٣, ورشح املفتاح للسَّ
 .٦/٣٢١مغني اللبيب   )٦(



١٢٨ 

, ويغِلُب أن يكوَن ما ذكروه منها اِجد  غري أنَّ ذلك التَّْعويَل عليها من البالغيني كان قليًال 
افممَّا استدلَّ به صاِحُب  امأخوذً  عليها متابعًة له, ال عىل قضايا بالغيَّة, فيكون اعتامُدهم  الكشَّ

م يقِصدون إىل االستدالل هبا  .)١(أهنَّ
ُل : ولعلَّ ذلك  يعوُد إىل أمرين ُف أسانيد كثٍري من هذه األسباب, وهلذا قال ابُن عْ َض  :األوَّ

ين بتطلُّب أسباِب نزوِل آي القرآن«: عاشور وأغربوا يف ذلك وأكثروا ... ُأولَِع كثٌري من املفرسِّ
وحتى رفعوا الثِّقَة بام أن ُيوِهم النَّاس أنَّ ُكلَّ آيٍة من القرآن نزَلْت عىل سبٍب, حتى كاد بعُضهم 

 .)٢(»ذكروا
اللة, إذ اشرتطوا أن  :والثَّاين ة الدِّ أنَّ األصوليني جعلوها دوَن غِريها من القرائن يف قوَّ

ال يشتبهنَّ عليك «): هـ٧٠٢ت (تعتِضَد بغريها فيام ُيستدلُّ هبا عليه; قال ابُن دقيق العيد 
بِب, كام اشتبه عىل كثٍري من النَّاس,  فإنَّ التَّْخصيص التَّْخصيص بالقرائِن بالتَّْخصيص بالسَّ

بب غري خمتاٍر, َبب وإن كان خاصا, فال يمتنُع أن ُيوَرد لفٌظ عامٌّ يتناوله وغريه بالسَّ ... فإنَّ السَّ
ده قرينًة لرفِع  بُب بُمجرَّ ياق, فإنَّ به يقُع التبيُني والتعينيهذاوال ينتِهُض السَّ . )٣(», بخالف السِّ

بب, إالَّ أن يكون يف اللَّفظ  وهلذا كان أكثرهم عىل أنَّ العربة بعموِم اللفظ ال بخصوِص السَّ
 .)٤(داللٌة عىل اخلصوص

                                                       
كاكي بسبب النزول يف موضعني, من غـري تصــريٍح بأنَّـه سـبب نـزول  )١( , وقـارن ٤٣٥انظـر مفتـاح العلـوم . استدلَّ السَّ

اف  كاكي مـا ٣٥٦, ١/٣٤٠بالكشَّ وزاَد موضـعًا آخـر, . ١٦٤−١٦٣انظـر اإليضـاح . سـبق; ونقل القزوينيُّ عن السَّ
ح فيه بأنَّه سبب نزول وأنَّه يسمى قرينة ; وانظر حاشية الفناري ١/٣١٥, وهو عن الكشاف ٤٩٥انظر اإليضاح . رصَّ

ل  بب عن الكشاف ٣٦٢عىل املطوَّ  .٢/٤٧٠, ففيه ترصيح بنقل السَّ
 .١/٤٦التحرير والتنوير   )٢(
 .٤٢٦−٤١٦وانظر أسباب النزول وأثرها يف بيان النصوص  ,٥/١٣رشح اإلملام   )٣(
, ومناهــل ٨٧−١/٨٥, واإلتقــان يف علــوم القــرآن ٢٣−٢٢, والربهــان يف علــوم القــرآن ٢/٥٣٧انظــر رشح اإلملــام   )٤(

, ٤١٥−٣٩٢, وأسـباب النـزول وأثرهـا يف بيـان النصـوص ٥٣−٥٢, وعلوم القرآن الكريم ١٧٦−١/١٦٥العرفان 
ين وأسباب اختالف ا  .١٠١−٩٦ملفرسِّ



١٢٩ 

ـند, ر البالغيني يف ِقلَّة التَّعويِل عليها; ألنَّ مـن األسـباَب مـا هـو قـويُّ وما مىض ال َيعذِ  السِّ
ْت إليه قرائن أخـرى  ستدالل به عىل التَّْخصيص ممِكنٌ مثيل به, وألنَّ االكالذي سبق التَّ  إذ ُضمَّ

ياق , وهلـا ِصـلة وثيقـٌة بعمـل )٢(, ُثمَّ إنَّ ألسباب النُّزول فوائَد أخـرى غـَري التَّْخصـيص)١(كالسِّ
 إىل إدراك خصوصيَّات بالغيَّة تتبع ومنها ما ينبِّه اُملفرسِّ «: البالغيني, ويف هذا يقول ابُن عاشور

, ومثَّـل لـذلك )٣(»مقتىض املقامات, فإنَّ من أسباب النُّزول ما ُيعني عـىل تصـوير مقـام الكـالم
Ù  Ø  ×     Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  } : املجادلةمثاُل ذلك قوُله تعاىل يف سورة «: بقوله

   Úz  ]١٩: املجادلة[, ثـم قولـه:   {  t   s  rq  p  o      x  w  v  uz  ]املجادلـة :

فَيأوي اُملفرسِّ إىل تطلُّب  ,ى اجتالب حرِف التَّنْبيه يف افتتاح كلتا اجلُملتنيـفقد خيفى مقتض. ]٢٢
ٍة, مثـل أن يقـوَل  ْرنا أن : ُمقتِضيه , ويأيت بمقتِضياٍت عامَّ التَّنْبيـه لالهـتامِم بـاخلِرب, ولكـن إذا قـدَّ

علْمنـا أنَّ اخـتالَف حـرِف التَّنْبيـه يف األوىل  انـافقني واملـؤمنني مجيًعـاآليتني نزلتا بمسَمع مـن املُ 
م ليُسوا من حزِب اُملراعاِة إيقاِظ فريَقي املنافقني واملؤمنني مجيعً  م يتظاهرون بأهنَّ ُلون ألهنَّ , فاألوَّ

يطان يف نظر اُملؤمنني, إذ يتظاهرون باإلسالم, فكأنَّ اهللا يقوُل  خـائلكم, وثـاين قـد عرْفنـا د: الشَّ
م غافلون عن دخائل ُظوا فـإنَّ قَّ تي :اآلخرين, فكأنَّه يقوُل هلم الفريقني وهم املؤمنون ُنبِّهوا ألهنَّ

يطان عدوُّ اهللاعدوٌّ لكم; ألهنم حزب الشَّ  االذين يتولَّون أعداءكم هم أيًض  وعـدوُّ  ,يطان, والشَّ
الثانية لتنبيِه املنافقني إىل فضيلة اُملسلمني لعلَّهـم  عدوٌّ لكم; واجتالُب حرِف التَّنْبيه يف اآليةاهللا 

َعوون عن النِّفاق, وتنبيِه اُملسلمني إىل أنَّ حـوَهلم فريًقـ  ,ليسـوا مـن حـزب اهللا ايرغبون فيها فَريْ
ُموا أحواَهلم َحقَّ فليسوا بمُ  م فيحذروهم فلحني, ليرتسَّ  .)٤(»الرتسُّ

                                                       
 .٣٨٦−٣٨٥ ,٣٨٠انظر أمثلة له فيام سيأيت   )١(
, ١٥٢−١/١٤٦, ومناهـل العرفـان ٨٥−١/٨٢, واإلتقان يف علوم القرآن ٢٣−١/٢٢انظر الربهان يف علوم القرآن   )٢(

 .٢٢٧−٢٢٦, ٧٦, وانظر ما سيأيت ٤٨−٤٧وعلوم القرآن الكريم 
 .ىل املثال اآليت, وأحال هاهنا ع١/٤٧التحرير والتنوير   )٣(
 .١/١١١التحرير والتنوير   )٤(



١٣٠ 

الوقوف عىل األغراض يف بأثر أسباِب النُّزول  بحال البالغيني أن يعتنوا األَليق انكا لذ
 .)١(البالغيَّة, والسيَّام أنَّ غري قليٍل من اآليات التي مثَّلوا هبا ُذِكَر هلا سبُب نزوٍل صحيح

 :مناسبات الكالم –ب 
عر واأللفاِظ املشهورة, ولكثري من األمثاِل, أسباٌب وأخباٌر يستعان هبا عىل يُ  فهم نَقُل لبعِض الشِّ
, ومن أدواِت )٢(ِرها من وسائل فهم املضمون وإدراكهر مناسبات القصائد وأخباملُراد منها; إذ ُيَعدُّ ذِكْ ا

ل إىل ُحْكٍم نقديٍّ صحيح, إذ يكشف له عن كثٍري من غوامض النَّصِّ   .)٣(النَّاقد املُساعدةِ عىل التَّوصُّ
عر, مع أثرها الظَّ  اللة عىل األغراِض وقلَّ تعويل البالغيني عىل مناسبات الشِّ اهر يف الدِّ

وقول األَُقْيِرش يف ابن «: البالغيَّة, فمن ذلك القليل قوُل عبِد القاهر يف الكالم عىل حذف املبتدأ
, سأَله فمنَعه وقال . كم ُأْعطيك مايل وأنَت تنفُقه فيام ال ُيغنيك? واهللا ال أعطيُتَك : عمٍّ له ُموِرسٍ
ه فرتَكه حتَّى اجتمَع القوُم يف ه, فوثب إليه ابن عمِّ  نادهيم وهو فيهم, فشكاه إىل القوِم وذمَّ

 :)٤(فلطَمه, فأنشأ يقوُل 
ــعٌ َرسِ  ــُهإِ  ْي ــُم َوْجَه ــمِّ َيْلطِ ــِن الَع  )٥(»َوَلْيَس إَىل َداعـي النَّـَدى بَِســريعٍ   َىل اب

ه, ودلَّْت  اعر يعني بـ فهذه املُناسبة قرينٌة عيَّنَْت لنا املبتدأ املحذوَف وهو ابُن عمِّ » ابن العمِّ «عىل أنَّ الشَّ
 .له انفَسه, وأعاَنْت عىل معرفِة الغرض من احلَْذُف, وهو صوُن اللِّسان عن ذِْكره حتقريً 

عُر, كقول عبِد  وقد ُيشريون إىل هذه املناسبة إشارة موجزًة, ببيان املقام الذي قيل فيه الشِّ
ُض بخليفٍة, وهو اُملستعنيوذاك أنَّه يمَدُح خليفًة, وهو امل« :القاهرِ  , وُيعرِّ وقول . )٦(»عتزُّ

                                                       
 .٣٨٦−٣٨٥, ٣٨٠−٣٧٩ ,٣٣٦ ,٣١٨ ,٢٤٣انظر مثًال ما سيأيت   )١(
 .١٠٤٧−٣/١٠٤٤انظر البالغة والنقد األديب يف رشوح االختيارات الشعرية   )٢(
 .١٧٤−١٧١انظر النقد التطبيقي عند العرب   )٣(
, و املُنِصـف للسـارق واملســروق منـه ٤٨البـديع البـن املعتـز  : , وهو بال نسبة يف٣/٢٤٢البيت لألُقيشـر يف معاهد التنصيص   )٤(

 ., وغريها١١١, واإليضاح ٢٦٦, ومفتاح العلوم ١/٥٦١, والعمدة ٣٨٦, وكتاب الصناعتني ١/٥٢
 .١١٠, وانظر اإليضاح ١٥٠دالئل اإلعجاز   )٥(
 .١٥٦دالئل اإلعجاز   )٦(



١٣١ 

ْعد كام يف قوِل اخلَنْساء «: , وقولِه)١(»نحو قوِل َعْبدَة بن الطَّبيب, من قصيدٍة َيِعُظ فيها بنيه«: السَّ
 .)٢(»يف َمْرثَية أخيها َصْخرٍ 

ىل كثٍري من ولو أنَّ البالغيني زادوا من عنايتهم هبذه األسباب واألخبار, لوقفهم ذلك ع
بعث ذلك يف بعض أرسار النُّصوص التي ال تكشف عن خبيئها إالَّ بالوقوِف عىل مناسباهتا, ولَ 

ر ما ُحييط هبا من أحداٍث, وما أمثلتهم روَح احلياِة, وجلعلها أقرَب إىل الفهم, وذلك بتصوُّ 
 ,بعِض مصادرهم يف ايكتنفها من دواٍع وأسباب, والسيَّام أنَّ التَّْعويل عليها كان ظاهرً 

ل عل عر التي عوَّ  .)٣(ها بعضهميكرشوح الشِّ
ْعِر حتَّى ُيستَدلَّ عليه باخلرب, كام يف الكلمِة التي أوهلا  : )٤(وقد خيفى الغرُض من الشِّ

ــُت مــن مــازٍن مل َتْســتبِْح إبــيل قي  لــو ُكنْ ــو اللَّ ــْيبانابنُ ــِن َش ــِل ب ــْن ُذْه ــِة ِم  َط
 أنَّ الَقْصَد فيها إىل َبْعِث قومه عىل االنتقام له من أعدائه إىل) هـ٤٢١ت (فذهب املرزوقيُّ 

إىل أنَّه هجاهم, واستدلَّ عىل ذلك بخرب األبيات, ) هـ٥٠٢ت (, وذهَب التربيزيُّ )٥(وهتييجهم
ُقرْيُط بُن  :أغاَر ناٌس من بني شيباَن عىل َرُجٍل من َبْلَعنْرب, ُيقال له... قال أبو عبيدةَ «: فقال

, فاستنجَد أصحاَبه فلم ُينِجدوه, فأتى بني مازٍن, فرِكَب معه افأخذوا له ثالثني بعريً  ُأَنيف,
دوا لبني شيباَن مئة بعٍري, ودفعوها إىل ُقريط, وخرجوا معه حتى صار إىل قوِمه, رَ طْ نفٌر, فأَ 

 .)٦(»واخلُرب يدلُّ عىل أنَّه يمَدُح بني مازٍن وهيجو قومه .فقال ُقريٌط هذه األبيات

                                                       
ل   )١(  .٧٥املطوَّ
ل   )٢(  .١٨٠املطوَّ
, ٣٠−٢٨, ٢٠−١٨, ١١−١/١٠, والتربيـزي ٥٣٣−٢/٥٣٢, ٤٦١, ١٤٥, ١/٧٧انظر رشح احلامسة للمرزوقـي   )٣(

 ., وغريها٤٦−٤٥, ٤١
انظر . ُقريط بن ُأنيف, وقد ُتروى أليب الُغول الطُّهوي, وطهيَّة من متيم أيضاً : األبيات لرجٍل من بلعنرب بن متيم يقال له  )٤(

 ., وغريها١٠−١/٥, والتربيزي ٣٥٩−١/٣٥٧, والشنتمري ٣١−١/٢٢رشح احلامسة للمرزوقي 
 .١/٢٣رشح احلامسة للمرزوقي انظر   )٥(
 .١١−١/١٠رشح احلامسة للتربيزي   )٦(
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اعر قد ُردَّْت  َشَفعف اخلَرب بكالٍم يقطُع بأنَّه استدلَّ به عىل الغرِض, فظاهٌر من اخلِرب أنَّ الشَّ
عليه إبُله اُملستباحُة, وِزيد عليها من إبِل أعدائه, فعالَم يبَعُث قوَمه بعد هذا? فظهر أنَّه أراد 

هم وتعيريهم بتخاذهلم عن نُ   .رصتِه, وسعي غريهم فيهاذمَّ
من  العلَّ البالغيني عدلوا عن كثرِة التَّْعويل عىل هذه األسباب واألخبار خوفً : ل هناوال يقا

, كام سبق هلم يف أسباب النُّزول; ألنَّ مثَل هذه األخبار يُ  غتَفُر فيها ما أن تكوَن ضعيفة ال تِصحُّ
ين وكِ  اهلا خشيَة اإلطالة, ألنَّ من تابِه اُملبني, ولعلَّهم اعتادوا إمهال ُيغتَفُر يف تلك املتعلِّقة بالدِّ

 ., ألنَّ التَّطويل مظِنَُّة اإلماللغاياهتم أن يِقَف اُملتعلِّم بكتبهم عىل علٍم كثٍري يف لفٍظ قليلٍ 
عر ُيقال يف  املتعلقِة بمناسبتها, إذ نبَّه ابن بعض األلفاظ الدائرة عىل األلسنة, وما قيل يف الشِّ

وقد «: ُيعَرف معناها إال بالوقوف عىل أسباهبا, وذلك قولههذه األلفاظ ال بعض جني عىل أنَّ 
: ختفى علينا لُبعدها يف الزمان عنا, أال ترى إىل قول سيبويه أسباُب التَّسميةيمكن أن تكون 

ل وصل إليه علم مل يِصْل إىل اآلخر( ُل احلاِرضُ شاَهد احلاَل, ; يعني أن يكوَن )أو لعلَّ األوَّ األوَّ
بب واآلِخُر, لُبعده عن احلاِل, مل يعِرف لذي له ومن أجِله ما وقعْت عليه التَّسميُة; ا فعرَف السَّ

بب للتَّسمية, فلو ذهْبَت تشتقُّ قد رفع عقريته;  :أال ترى إىل قوهلم لإلنسان إذا رفَع صوته السَّ
ْوِت, وبني معنى  ْفَت ) ع ق ر(هذا, بأن جتمَع بني معنى الصَّ  أنَّ رُجًال  وأصُله. لَبُعَد عنك وتعسَّ

: ُقطَِعْت إحدى رجليه, فرفَعها ووضَعها عىل األخرى, ُثمَّ رصخ بأرفِع صوتِه, فقال النَّاس
 .)١(»رفع عقريته

فمعنى هذا الرتكيب خمالٌِف ملا ُوِضَع له يف َأْصِل اللُّغة, وملا ُيعَرف من معاين اشتقاِقه, 
ة فيه حاليٌَّة, وهي ما ساقه ابن جني من فاحتاج إىل قرينة للوقوِف عىل اُملراِد منه, والقرين

بب اُملتعلِّق به  .السَّ

                                                       
 :»قـد رفـع عقريتـه«: وانظـر يف معنـى. , ومل أِقْف عىل قول سـيبويه يف الكتـاب١/٢٤٩, وأعاده يف ١/٦٧اخلصائص   )١(

 .١١٢والصاحبي , ٢/٦١, والزاهر ٥٣أدب الكاتب 



١٣٣ 

ْأُن يف  منها ال ُيعَرف مقصوده أو الغرُض منه إالَّ بالوقوِف  افإنَّ كثريً  األمثال,وكذلك الشَّ
ا القرائن التي  ته; وهلذا ُتْشَفُع أكثُر األمثاِل بأخبارها, يف الكتب اُملصنََّفة فيها; ألهنَّ عىل قصَّ

 .)١(»ألنَّ القرينَة يف أصِل املثِل دلَّْت عىل اُملرادِ «: دي إىل معناها, وهلذا قال ابن احلاجبهت
إْن يبِغ عليَك (: قد جاء عن العرب من ُمجلِة أمثاهلا«: والبن األثري تنبيٌه عىل هذا يف قوله

أنَّ بني ... األصل فيهثٌل ُيَرضب لألمِر الظَّاهر املشهوِر, ووهو مَ  ,)قوُمك ال َيْبِغ عليك القمرُ 
ْمِس والَقمر ليلَة أربَع َعْرشة من الشهر,  ثعلبَة بن سعِد بِن ضبََّة يف اجلاهلية تراهنوا عىل الشَّ

ْمُس والقمُر ُيرى, وقاَلْت طائفةٌ : فقاَلْت طائفةٌ  ْمس :تطلُع الشَّ . يغيُب القمُر قبل أن تطلَع الشَّ
, فقال احلكمُ : منهم, فقال واحٌد وا برجٍل جعلوه حكًام َض فرتا إن يبِغ : (إنَّ قومي يبغون عيلَّ

 .فذهَبْت مثًال  ,)عليك قوُمك ال يبِغ عليك القمرُ 
إذا ُأِخَذ عىل ) إن يبِغ عليك قوُمك ال يبِغ عليك القمرُ : (م أنَّ قول القائلوومن املعل

ال ُيعطي من املعنى  ها,من أجلِ  طِة به واألسباِب التي قيلالقرائن اَملنُوحقيقتِه, من غري نظٍر إىل 
ماٌت وأسباٌب قد ُعِرَفْت, وصاَرْت مشهورة بني  ما قد أعطاه املثل, وذلك أنَّ  اَملَثل  له ُمقدِّ
النَّاس, معلومًة عندهم, وحيُث كاَن األمُر كذلَك جاَز إيراُد هذه اللفظات يف التَّْعبري عن املعنى 

 .)٢(»اُملراد
البغي ال ُيفهم املُراد منه إالَّ بالوقوف عىل القرينة احلاليَِّة,  فهذا املعنى املجازي يف استعامل

ة اَملَثلِ  فاملعاين واألغراض التي تشتِمُل عليها األمثاُل ُحيتاُج يف فهمها منها إىل معرفِة . وهي ِقصَّ
امُع عارفً   .بالقرينة مل حيقق اَملثُل ما ُيراد من رضبه اقرائنها, فإذا مل يكِن السَّ

ة أ وهو أنَّ الناس يستعملوَهنا عادًة يف مقاماٍت تشبه مقاماِهتا التي  مٌر ُمِهم يف األمثال,وثمَّ
امع بذلك بعض االستدالِل, وكأنَّ ُمستعِمَل املََثِل  ل إطالقها, فقد يستِدلُّ السَّ وقَعْت فيها يف أوَّ

                                                       
ل   )١(  .١/١٤٣اإليضاح يف رشح املُفصَّ
ائر   )٢(  .١/٢٨جممع األمثال : , وانظر املََثل الذي  أورَده وقصَته يف١٦, وأعاده يف اجلامع الكبري ١/٥٤املثل السَّ
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ًة  حييي تلك القرائَن, والسيام إذا أصاَب به موضَعه, فكأنَّه جيَعُل األحواَل  ًة طريَّ ة به غضَّ املحتفَّ
 .تلك القرائن من جديد يبَعُث , بعد أن كاَنْت هامدة يف النقول, فةِ ياباحل تلئمت

 :الُعْرُف والعادةُ  − جـ 
ْته الطبائُع بالَقبول :الُعْرف ِت النُفوس عليه بشهادِة العقوِل, وتلقَّ هي ما : والعادة. ما استقرَّ

ةقول وعادوا استمرَّ الناُس عليه عىل حكم الع ة إليه مرَّ  .)١(بعد مرَّ
د وقد مىض طرٌف من الكالم عىل عادات اُملتكلِّمني واملخاَطبني, يف ذكر أحواهلام, واملقصو

ةُ  التي تسوُد يف بيئة من البيئات, أو زمٍن من األزمنة, ويكون هلا  هنا األعراف والعادات العامَّ
 .أثٌر يف داللة كالم اُملتكلِّمني فيها

ْعد وعوَّ  ح بعضهم بتسميتها قرينًة, كقول السَّ ل البالغيون عىل داللة الُعرِف والعادِة, ورصَّ
وقول  ,)٣(»بداللِة الُعْرِف, وكفى هبذا قرينةً «: , وقوله)٢(»بقرينِة الُعْرِف والعادة«): هـ٧٩٢ت (

سوقي )٤(»بقرينة التَّعاُرِف «): هـ٩٤٥ت(العصام   بقرينةِ «): هـ١٢٣٠ت(, وقوِل الدُّ
 .)٥(»الُعْرف

ومن اللَّطيف يف االستئناِف, عىل «: , كقوله)٦(واستدلَّ هبا عبُد القاهِر يف ُمجلٍة من املواضع
 :)٧(قوُل اآلخرِ ... َجْعِل الكالِم جواًبا يف التَّْقدير

ـــُل ـــُت َعلي ـــَت ُقْل ـــَف َأْن  َســــــَهٌر َدائِــــــٌم َوُحــــــْزٌن َطويــــــُل   قـــاَل يل َكْي

                                                       
 .١١٧٩, ٢/١١٥٦, وكشاف اصطالحات الفنون والعلوم ٦١٧, والُكلِّيات ١٩٣, ١٨٨انظر التَّْعريفات   )١(
 .٣/٥٨املخترص   )٢(
اف اللوح   )٣(  .أ/١٦٤حوايش الكشَّ
العتبـار «: الُعرَف, واستعمله الزخمرشي مقروًنا بلفـظ العـادة, وذلـك قولـه: , وقصد بلفظ التَّعارف١/٣٢٢األطول   )٤(

 .١/٣٢٩الكشاف . »العادة والتعارف
سوقي عىل املخترص   )٥(  .٣/٥٨حاشية الدُّ
 .٢٤١, ٢٤٠ ,٢٣٨, ٢٢٩انظر دالئل اإلعجاز   )٦(
 .٤٥٢ سيأيت خترجيه يف الكالم عىل حذف املسند إليه  )٧(
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ُجل إذاالعادِة لـامَّ كان يف  ما : (, أن ُيسأَل ثانًيا فُيقاُل )عليُل : (فقال) كيف أنت?: (قيَل للرَّ
ر كأنَّه قد قيَل له ذلَك, فأتى بقوله)بَِك? وما ِعلَُّتَك? ؤال ) سهٌر دائمٌ : (, قدَّ جواًبا عن هذا السُّ

 .)١(»فحوى احلالاملفهوِم من 
ل عىل ما اعتاَده النَّاُس يف أمثال هذه املحاوراِت, اعر هبذا الَقْطِع  فعوَّ يف بيان ُمراد الشَّ
ُر أن يقع من سائله ويف كالِمه ترصيٌح بأنَّ هذه العادة . واالستئناف, وأنَّه جواٌب عن سؤاٍل يقدِّ

 .تدُخل يف داللة احلالِ 
نف من قرائن األحوال مزيُد أمثلة يف الكالم عىل أثر القرائن يف علم املعاين  .)٢(وسيأيت هلذا الصِّ

 :خامتة
ضوا لضبِط أقساِم القرائِن املقاليَّة, لكن ذلك مل يكن شامًال  ظهر أن بعض البالغيني تعرَّ

ة بلفظها عىل ما جيانُِسه الَّ قة يف تطبيقاهتم, وأكثر ما ُذِكَر يدخل يف املقاليَّة الدَّ  .ألجزائها املفرَّ
ياق َصْعُب التَّْحديد ر ظهوُر ت ,وتبنيَّ أنَّ مصطلح السِّ عريفه إىل أوائل القرن الثَّامن وهلذا تأخَّ

جلاميس وابن البناء املراكيش,  رُ كْ لَّ ذِ اهلجري, وقَ  ذلك التَّْعريف فلم ُيوَقف عليه عند غري السِّ
 .عْريفات واملصطلحات يف تراثناوخَلْت منه كتب التَّ 

ياق مفهومني الم, ربط الكالم بالغرض املقصود املفهوم من مجلة الك: وبدا أنَّ ملصطلح السِّ
ابقة والالحقة, وأنَّه جاء يف استعامالت علامئنا عىل هذين املعنيني  وجمموع القرائن املقالية السَّ

مةِ عوقد يستعملونه يف م , وأكثر ما يقع ذلك يف مراحِل التَّْأليف اُملتقدِّ  .ناه اللُّغويِّ
ياق يف تراثنا اللغويِّ والتفس وأبرزُ  رييِّ ال تدُخل حتته قرائن نتائج هذا الفصِل أنَّ مفهوَم السِّ

األحواِل, فنصوصهم تقَطُع بتغاير املفهومني وانفراد ُكلٍّ منهام عن صاِحبه, وما شاع عند 
طمئنان إىل فهم هذا املصطلح من ُكتب ذلك مرجعه إىل الرتمجة واال فالاُملْحَدثني من ِخ 

                                                       
 .٢٣٨−٢٣٧دالئل اإلعجاز   )١(
 .٤٣٠ ,٤٢٠ ,٤٠٣−٤٠٢ ,٤٠١−٤٠٠ ,٣٩٦ ,٣٧٨ انظر ما سيأيت  )٢(
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ل عىل فهمه من كتبهم ُس نصوصًا ور ,الغربيني, وأنَّ بعض من حاول تأصيَله عوَّ اح يتلمَّ
 .تعُضد فهمه

ِم ذلك, كام دَ وظهر غنى ما يف تراثنا من الكالم عىل قرائن األحوال بجوانبها املختِلفة وقِ 
َمجات, غري أنَّ كالَم رتعند سيبويه واجلاحظ وابن جني وغريهم, وأنَّ ما فيه ُيغني عامَّ يف املُ 

ْرب يف واعتامٌد عىل الوحي وا األقدمني فيه إجياٌز شديدٌ  إلشارة, فُيعِوُز القارئ إىل الصَّ
 .االستخراج

ارسني  ىل إطالق أحكاٍم عىل عوانُتهي إىل أنَّ إغفاَل النَّظر الدقيق يف هذه املواضع محل الدَّ
باُملتكلِّم  البالغة العربية العنايةَ  تراثنا ال َيْسَلُم هلم كثٌري منها, وأهمُّ ذلك دعوى إمهالِ 

 .ب وحدهوانرصافها إىل املخاطَ 
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 الَفْصُل الثَّالُِث 
 َعَمُل القرائن

 
ُل   وجوه َعَمِل القرائنِ : الـَمْبَحُث األَوَّ
 ِسَامُت َعَمِل القرائن: الـَمْبَحُث الثَّاين
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 :متهيد
ِة القرائن يف فهم الكالم العريب ا معتمدً  ,الغايُة من وراِء هذا الَفْصِل الكشُف عن آثار نظريَّ

َح به القدماُء أو ما أملحوا إليه, سواء كان ذلك يف حتقيِق أصل املعنى وفهِم يف ذلك عىل ما رصَّ 
حيِح أم كان يف اصطياِد األ ائدة عىل أصِل املعنى  غراضِ الكالم عىل الوجِه الصَّ البالغيَِّة الزَّ

 .الظَّاهر
ِة عىل األغرا الَّ ه يِض البالغيَّة, والتَّنْبويسعى إىل بياِن اآلفاِق التي يمتدُّ إليها عمل القرائن الدَّ

اللة عىل التي عىل عالقتها بنظرية النَّْظم, واجلوانب  تضيئها منها, واإلشارة إىل صلتها بالدِّ
 .إعجاز القرآن والكشف عن بعض أرساره ولطائفه البيانيَّة

 وحياول تتبُّع ما يلَحُق هبذه القرائن من أوصاٍف يمكن أن تتَّسم هبا يف أثناء عملها, وهي
; ألنَّ داللة القرائن عقليٌَّة, فالقرينُة املتَّصفُة بصفٍة عند  أوصاٌف نسبيٌَّة تعوُد إىل تقدير اُملستِدلِّ
مستِدلٍّ قد تتَِّصُف بغريها عند آخر, وهلذا يتفاوُت َوْصُف القرينة بني عاملٍ وآخر, وقد جيد 

, ولكنَّها أوصاٌف وقعت كالِم نفِسهيف ال ما ال يِقُف عليه غريهيف نصٍّ بعُض النَّاس من القرائن 
ِض هلا ,يف كالمهم, وهلا آثاٌر يف العمِل, إذ قد تبنى عليها بعض األحكام  .فكان ال ُبدَّ من التَّعرُّ
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ُل   الـَمْبَحُث األَوَّ
 وجوه َعمِل القرائن

صـنَّفها, غـري أنَّ  للقرائِن فوائُد تظهُر آثاُرها يف ُمجلٍة من الوجوه, ومل ُيوَقْف عـىل َمـْن أحصـاها أو
ركيشَّ أورَد كالمً  َد األمـوَر التـي ُتعـُني عـىل املعنـى عنـد ا ُمشتِمًال الزَّ  عـىل بعِضـها, وذلـك حـني عـدَّ

ابعُ «: اإلشكاِل, فقال ـا ُترِشـُد إىل تبيـني املُْجَمـِل, والقطـع بعـدِم احـتامِل غـري : الرَّ ياق, فإهنَّ داللة السِّ
, وتقييد  ـة عـىل ُمـراِد املُراد, وختصيص العامِّ الَّ اللـة, وهـو ِمـْن أعظـِم القـرائن الدَّ ع الدِّ املُْطَلـِق, وتنـوُّ

z  y        }  }: املُتكلِِّم, فمـن أمهَلـه غلـط يف نظـريه وغـالط يف مناظراتـه, وانظـر إىل قولـه تعـاىل

  }    |z  ]١(»ليل احلقريذَّ كيف ِجتُد سياقه يدلُّ عىل أنَّه ال ]٤٩: الدخان(. 
ياق, وما ذكَره من عمل هذه القرينة, ينطبُِق فهذا النَّ  صُّ خاصٌّ بإحدى القرائن, وهي السِّ

 .عىل سائر القرائن, غري أنَّه مل يستوِف ُكلَّ وجوِه العمل, كام سيظهر
قٍة ُتنبِّه عىل وجوٍه ُأخرى لعمل القرائن, ُكلٌّ منها يدلُّ عىل طرٍف  وُوِقَف عىل نصوٍص متفرِّ

الوجوه يظهُر يف إجراءاهتم عىل األمثلِة التي تناولوها بالتَّْعويل عىل من ذلك, وبعُض تلك 
 .ما سيأيتالقرائن; ويمكن باالعتامد عىل ذلك ردُّ عمل القرائن إىل 

 :رفع اللَّْبِس واإلهبام – ١
ذكره بعد أن نبَّه عىل أسباِب  ,)هـ٦٨٤ت (ا يف كالٍم حلازم القرطاجني ورَد ذلك رصحيً 
وحيتاج يف موضِع التَّْرصيِح واإلبانِة أن يتحفَّظ «: ستغالِق العبارات, فقالغموض املعنى وا

ومتى اضطرَّ وزٌن أو قافيٌة أو انحصاُر كالٍم  ,من وقوِع وجٍه من هذه الوجوِه يف لفٍظ أو عبارةٍ 
هباَم أو فليجتِهد يف ما يرفُع اإليف جماٍل غري ُمتَّسٍع له من مقادير األوزاِن إىل وقوِع يشء من ذلَك 

 .)٢(»اللَّْبَس الواقع بذلك من القرائن اُملخلِّصة للكالم إىل ما ُنحي به نحوه
                                                       

 .٥/١٣, ٢/٥٣٧, ورشح اإلملام ١٥٩اإلمام يف بيان أدلة األحكام : , وبعضه يف٢٠١− ٢/٢٠٠الربهان يف علوم القرآن   )١(
 .١٧٥منهاج البلغاء   )٢(
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ورة وضيق املقام,  فنبَّه عىل أثر القرائِن يف رفِع اإلهبام واللَّْبِس, وحَرص وقوَع ذلك بالرضَّ
 اضطرار, تعويًال وسيظهر أنَّ ذلك غُري منحِرصٍ يف هذا املجاِل, إذ يقُع اإلهبام واللَّْبُس من غري 

 .عىل أنَّ القرائن ُتزيُل ذلك
اختلَط واشتبه, وَلَبْسُت األمَر عىل القوم : اختالُط األمِر, والتبَس عليه األمرُ  :ُلغةً  واللَّْبُس 

 .)١(وجعْلَتُه ُمْشِكًال  ا إذا شبَّهَته عليهمألبُِسه َلْبًس 
ا ال ُيعَرُف معناه وال ُمبَهٌم إذا كاَن ُملتبًِس  أمرٌ : , ُيقالأن يشتبِه فال ُيعَرَف وجُهه :وإهبام األمرِ 

تى منه, وطريٌق ُمبَهٌم إذا ؤال ُيعَرُف له َوْجٌه يُ  :استغلق, وكالم ُمبَهم: واستبهم عليه األمر. بابه
 .)٢(كان خفيا ال يستبني

اللة عىل خفا ِء فكالمها فيه معنى االشتباه ودخول يشء يف يشء, ويزيد عليه اإلهبام يف الدِّ
اليشء واستغالِقه; لذلك ُيستعَمل ُكلٌّ منهام يف موضِع اآلخر, وقد ُيعربَّ عنهام بألفاٍظ أخرى 

 .)٣(مقاربٍة يف املعنى, كام سيظهر من األمثلة
د فيه احتامُل  وذلَك اللَّْبُس واإلهبام قد يقُع فيام ارُتكب فيه خالُف األصِل, أو فيام يتعدَّ

اللة عىل املراد أو ترجيحه املعنى, فتعمل القرائن فيهام  .عملها برفع اللَّْبس واإلهبام, بالدِّ
 :رفع اللَّْبِس واإلهبام عامَّ اسُتعمل بخالف األصل –أ 

يظهُر لعمل القرائن أثٌر جيلٌّ يف رفع اللَّْبِس واإلهبام عام اسُتعمل بخالف األَْصِل, سواٌء كاَن 
اكيب أ فق كثري من البالغيني عىل أنَّ ارتكاَب ِخالف الظَّاهر ال يف املفرداِت, إِذ اتَّ  مذلك يف الرتَّ

ضوا لذلك يف كالمهم عىل رشوط فصاحة الكالم, )٤(يصحُّ من دون قرينٍة تدلُّ عليه , وتعرَّ
                                                       

 ).ل ب س(انظر لسان العرب   )١(
 ).ب هـ م(انظر لسان العرب   )٢(
القاعدة النحوية يف ضوء تقييدها بأمن اللَّْبس أو خشـية الوقـوع : انظر يف معنى اللَّْبس وما يرادفه يف استعامالت النحاة  )٣(

 .٢١٠−٢٠٩) بحث يف جملة الرتاث العريب(فيه 
, ورشح عقـود اجلـامن للعمـري ١/١٧٤, واألطـول ١/١٥٠ , وعروس األفراح٥١, ومفتاح تلخيص املفتاح ٧٦انظر اإليضاح   )٤(

سوقي عىل املختصـر ١/١٦ ل ٣/٦٤, وتقرير اإلنبايب ١/١٠٦, وحاشية الدُّ ل يف رشح املطوَّ  .٢/١٢٧, واملُفصَّ



١٤١ 

ينشأ عن ُخمالفِة  التَّْعقيد اللَّفظيألنَّ «وذلَك ; عقيد اللفظيِّ واملعنويِّ ومنها خلوُصه من التَّ 
الكالُم اخلايل من التَّْعقيِد اللفظيِّ ما َسِلَم نظُمه من «, و)١(»نٍة تدلُّ عليهاأصٍل لفظيٍّ بدون قري

إالَّ وقامت   ,اخلََلِل; فلم يكن فيه ما خيالُِف األصل من تقديٍم أو تأخٍري, أو إضامٍر, أو غري ذلَك 
ةٌ : عليه قرينٌة ظاهرةٌ   .)٢(»لفظيٌَّة أو معنويَّ

َ العلامء أنَّ ُكلَّ واحدٍ  اسُتعِمل من غري قرينٍة أفىض به ذلك إىل  امن هذه األساليِب إذ وبنيَّ
ريايف : اللَّْبِس واإلهبام الذي يدخُل فيه  واللَّْبُس «: احلذفيف ) هـ٣٦٨ت (فمن ذلك قوُل السِّ

د بن عيلٍّ اجلرجاين  ,)٣(»داللةأنَّه ليس للمخاَطب فعٌل ظاهٌر وال ُمضَمٌر عليه  ت (وقوُل ُحممَّ
يعِرض للُمسنَد احلذف, كام يعِرُض للُمسند إليه, لوجود داعي التَّْخفيف, «: )هـ٧٢٩بعد 

ركيشِّ  , وقوُل )٤(»وزواِل مانع االلتباس بالقرينة أن تكون «: يف رشوط احلذف) هـ٧٩٤ت ( الزَّ
ن من  ه, فيصري عرفتِ ميف املذكور داللة عىل املحذوِف; إما من لفظِه أو من سياقه, وإالَّ مل ُيتمكَّ

ال بالَفْهم, ال ن يف الفصاحةاولئال يصَري الكالُم ُلغزً لَّفظ ُخمِ يف اجلرجاين  , وقوُل )٥(», فُيهجَّ الرشَّ
زِة للحذِف ) هـ٨١٦ت (  ,  وقوُل )٦(»إلغاٌز وَتْعميةٌ فإنَّ احلذَف بدوهنا «: يف القرينة اُملجوِّ

ْكُر لعدم القرينِة لتحصيل فصاحِة الكالم«): هـ٩٤٥ت (العصام  , واالحرتاِز عن التَّْعقيِد الذِّ
اللةيف ألنَّ احلذَف بال قرينٍة َخَلٌل اللَّفظي;   .)٧(»النَّظم, يوجب كوَن اللَّفظ غري ظاهر الدِّ

ف فيهام من غِري قرينٍة هتدي إىل املُراد التَّْقديِم والتَّْأخريوكذلَك احلاُل يف  , فإنَّ زيادة التَّرصُّ
ه عبُد القاهرِ ُيوِقُع يف اللَّْبِس, وهو ما س كالَمه عىل املجازفِة يف  عُ والواض«: , يف قولهجمازفةً : امَّ

                                                       
 .٥٢مفتاح تلخيص املفتاح   )١(
 .٧٦اإليضاح   )٢(
 .٥/٢٤رشح كتاب سيبويه   )٣(
 .٦١اإلشارات والتنبيهات   )٤(
 .٣/١١١يف علوم القرآن الربهان   )٥(
 .١٣٠املصباح يف رشح املفتاح   )٦(
 .١/٢٩١األطول   )٧(



١٤٢ 

ٌض للتَّْلبيِس والتَّ واب, زائٌغ عن الصَّ ... التَّْقديِم والتَّأخري وهذا الكالم قاَله عبُد . )١(»ميةعْ ُمتعرِّ
 :)٢(ا عىل بيِت الفرزدقالقاهر تعقيبً 

ــــ ًك ــــاِس إِالَّ ُممَلَّ ــــه يف النَّ ــــا ِمْثُل ـــــهْ   اَوَم ـــــوُه ُيقاِرُب ـــــِه َحـــــيٌّ َأُب ـــــو ُأمِّ  َأُب
ويف نظائر ذلَك ... فليس من أحٍد ُخيالُِف يف نحو قوِل الفرزدق«: وقال عنه يف موضٍع آخر

ممَّا وصفوه بفساد النَّْظِم, وعابوه من جهِة سوء التَّْأليف, أنَّ الَفساَد واخلََلل كانا من أن تعاطى 
اعُر ما تعاطاه من هذا واب, وَصنَع يف تقديٍم أو تأخٍري, أو حذٍف أو  الشَّ ْأِن عىل غري الصَّ الشَّ

 .)٣(»وما ال يسوغ وال يصحُّ عىل أصوِل هذا الِعْلم مما ليس له أن يصنعه,إضامٍر, أو غري ذلك 
األصِل من دون قرينة هتدي إىل اُملراد,  ليس له أن يصنَعه هو ارتكاب خالِف فهذا الذي 

 ذلك  عىل التَّْعقيد اللَّفظي, وقد مىض أنَّ مناطَ ًام لَ بيَت صار عند البالغيني عَ ويشهد هلذا أنَّ ال
 .خمالفُة األصل بال قرينةٍ 

عىل أنَّه ال ُيراد بام مىض أنَّ ُكلَّ تقديٍم وتأخٍري ُيفيض إىل َخَلٍل يف النَّْظِم إذا مل ُيشفْع بقرينٍة 
ذلك  الظاهُر, وإنَّام ُيرادُ  ْأخري ما يدلُّ عليه اإلعراُب تدلُّ عىل املراد منه; ألنَّ يف التَّْقديم والتَّ 

, أو مل ينفْع جريانه فيه, لوقوع اللَّْبِس معه, ففي )٤(التَّْقديُم والتَّْأخُري الذي انتفى فيه اإلعراُب 
دًأ واعلم أنَّه ليس من كالٍم َيْعِمُد واِضُعه إىل َمْعِرفتني فيجعُلهام مبت«: مثله يقوُل عبُد القاهر

                                                       
 .٧٣أرسار البالغة   )١(
عر ١/٤٢, والكامل ١/٥٠٦, وكتاب املعاين الكبري ١/١٠٨ديوانه   )٢( عر من الضــرورة ٧٢, وعيار الشِّ , وما حيتمل الشِّ

ح ٢٢٧ , ١٥٣, ورس الفصـاحة ١٠٤٥, ٢/٧٣٩والعمدة  ,١٦٢, وكتاب الصناعتني ٤١٦, والوساطة ١٢٨, واملوشَّ
ـائر ٥٢٧, ومفتاح العلـوم ١٦٥, وهناية اإلجياز ٨٣, ودالئل اإلعجاز ٧٣, ٢٠وأرسار البالغة  , ١/٣٠٦, واملثـل السَّ

, ومفتــاح ٧٦, واإليضــاح ١٨٧, ومنهــاج البلغــاء ٤١٩, ٣٣٩, وحتريــر التحبــري ٢٠٠, والربهــان الكاشــف ٢/١٨١
ل , وا٥١تلخيص املفتاح   ., وغريها١/١٠٤, ومواهب الفتَّاح ١/١٠٤, وعروس األفراح ٢١ملطوَّ

 .٨٤−٨٣دالئل اإلعجاز   )٣(
, والقاعدة النحوية يف ضوء تقييدها بـأمن اللَّـْبس ١٩١−١/١٩٠, ورشح الريض عىل الكافية ١/٣٦انظر اخلصائص   )٤(

 .٢١٧أو خشية الوقوع فيه 



١٤٣ 

ُم الذي هو اخلُرب, وخربً  م خٌرب,  إالَّ أشكَل األمُر عليَك فيه, ا, ثم ُيقدِّ حتى فلم تعلْم أنَّ اُملقدَّ
ِسَن التَّدبُّر  .)١(»ترِجَع إىل املعنى وُحتْ

م هو اخلرب, ويشهدُ  فلعلَّ  ِة عىل أنَّ اُملقدَّ الَّ  عبَد القاهر أراد هبذا التَّدبُّر النََّظر يف القرائن الدَّ
 زْ واخلرب إذا كانا َمْعِرفتني مل َجيُ اتَّفق النحويون عىل أنَّ املبتدأ «): هـ١٠٩٤ت (هلذا قوُل الكفويِّ 

مْ   لكن بنَوا ذلك عىل أمٍر لفظيٍّ هوكاَن هو املبتدأ واآلخُر اخلَرب,  َت تقديُم اخلرب, بل أهيام قدَّ
 .)٢(»ْبُس جازَ القرينُة أو ُأِمَن اللَّ  خوُف االلتباس, حتَّى إذا قاَمِت 
هي التي ُتشَرتط هلا القرينُة, وتعَمُل فيها عمَلها برفع ذلك  فِمثُل هذه املواِضع اُمللبِسةِ 

 .)٣(اللَّْبِس, وإيضاِح اُملراد
ا  , )٤(ا إىل علم البيانكثٌري من البالغيني االحرتاز عنه راجعً  فجعَل  التَّْعقيُد املعنويُّ وأمَّ

ل املفهوِم بحسب اللُّغة إىل الثَّاين وذهبوا إىل أنَّ سبَبه َخلَ  ٌل يقُع يف االنتقاِل من املعنى األوَّ
وا يف أسباِب ذلك اخلََلِل خفاَء  اللة عىل املراد, وعدُّ املقصود, فيصري الكالُم غري ظاهِر الدِّ

ِة عىل املقصودِ  الَّ  .)٥(القرائن الدَّ
ف يف داللة الكلمة بنقلها من معناها ألنَّ مبناه عىل ال املجاز;ويظهُر هذا األمر جليا يف  تَّرصُّ

ه أن ُيسنَد إليه إىل ما ليس كذلك, فكان  , أو حتويل اإلسناد عام حقُّ احلقيقيِّ إىل آخر جمازيٍّ
ومن ا إىل قرينٍة تصحُبه, ُتبنيِّ لنا وجَه الكالم فيه, وهنتدي هبا إىل طريق املعنى, بذلك ُحمتاًج 

                                                       
 .٢٠٢يم وحفظ املراتب يف النحو العريب , وانظر ضوابط التقد٣٧٣دالئل اإلعجاز   )١(
 .٢١٨−٢١٧, وانظر القاعدة النحوية يف ضوء تقييدها بأمن اللَّْبس أو خشية الوقوع فيه ١٠١٣الُكلِّيات   )٢(
ه  )٣( . , بـام أغنـى عـن ذكرهـا يف هـذا البحـث»مصادر اللَّْبس الرتكيبي«: استقىص هذه املواضع باحٌث معاِرصٌ حتت ما سامَّ

 .٢٠٢−١٩٦بط التقديِم وحفظ املراتب يف النحو العريب انظر ضوا
ــاح ٨٣انظــر اإليضــاح   )٤( ــاح تلخــيص املفت ل ٦٦, ومفت ــراح ٣٣, واملطــوَّ ــاح ١/١٥٠, وعــروس األف , ومواهــب الفتَّ

١/١٥٠. 
ل   )٥( سـوقي عـىل املختصــر ١/١٠٨, ومواهب الفتَّاح ١/١٧٦, واألطول ٢١انظر املطوَّ , ١١٠−١/١٠٧, وحاشية الدُّ

ل و ل يف رشح املطوَّ  .٢٢٢−٢٢١, ٢/١٣املُفصَّ



١٤٤ 

ألنَّ األصل أن  املخاَطب املقصوُد من الكالِم بغري املقصوِد منه;دون هذه القرينِة يلتبُِس عىل 
ُ أنَّ الظَّاهَر غُري مقصوٍد, إذ  تتبادَر احلقيقُة من العبارة, والذي يمنُع هذا التَّباُدَر القرينُة التي ُتبنيِّ

 .)١(إنَّ ُكلَّ ما ُخيالُِف األصل ُحمتاٌج إىل قرينٍة عىل هذه املخاَلفة
م جعلوا القرينَة رشطً ويدلُّ عىل ذ ة املجازلك أهنَّ , )٣(, وأدخلوا ذلك يف تعريفه)٢(ا لصحَّ

ٌق املجاُز بدوهنا هي املانعُة ال اُملعيِّنةُ أنَّ «لكنَّهم بيَّنوا  , إذ هي ليَسْت برشٍط القرينَة التي ال يتحقَّ
تِه ِقه وصحَّ , ما: , وذلك ألنَّ ُكلَّ جماٍز حمتاٌج إىل قرينتني)٤(»يف حتقُّ نعٍة من إرادة املعنى احلقيقيِّ

 .)٥(ُمعيِّنٍة له وصارفٍة إىل املعنى املجازيِّ أو
تعلُّق القرائن باالستعاراِت تعلُّق تتميم, فإنَّ االستعارة ال تتِمُّ حقيقُتها إالَّ «: قالوا لَك ذكو

 ., واالستعارُة أحد رضوب املجاز)٦(»بالقرينة; لكوهنا مأخوذًة يف تعريفها
, )ارأْيُت أسدً : (إذا ُقْلَت «: القرينِة يف الوقوِف عىل املعنى املجازيِّ يقول عبُد القاهر ويف أثرِ 

ُبِع املعلوم, وجاز أن ُتريَد أنَّك َصَلح هذا الكالُم ألن تريَد به أنََّك رأْيَت واحدً  ا من جنس السَّ
 من اآلخر شاِهُد احلاِل, وما  شديَد اجلُرأة, وإنَّام َيْفِصُل لك أحَد الغرضنيا باسًال رأْيَت شجاعً 

 .)٧(»يتَِّصُل به الكالم من قبُل وبعدُ 
ز عن الفرِس بلفظ البحر : وفيام يقع يف الكالِم من اإلهبام بغياهبا يقول ابُن جنِّي يف التجوُّ

ُح احلاَل ولو َعِرَي الكالُم من « ِل من مل يقْع عليه بحٌر; ملا فيه ِمَن التَّْعجُرِف يف املقا دليٍل ُيوضِّ
                                                       

 .١٦٨−١٦٧انظر العالقات والقرائن يف التعبري البياين   )١(
سالة البيانية   )٢(  .١١٠انظر الرِّ
ل ٣٠٢−٣٠١, واإلجياز ألرسار الطِّراز ٣٩٤, واإليضاح ٣٩٤انظر مفتاح العلوم   )٣( رر البهيَّـة ٣٥٣, واملطوَّ , وعقد الـدُّ

 .٧٤−٧٣سالة البيانية , والرِّ ١٦٣−١٥٨
سالة البيانية   )٤( رر البهية ١١٤الرِّ  .١٦٧, وانظر عقد الدُّ
رر البهية ٥٧٠−١/٥٦٩, واألطول ٢٠٥انظر اإلشارات والتنبيهات   )٥( , وحاشية اإلنبايب عىل الرسـالة ١٦٧, وِعقد الدُّ

 .١٩٩−١٩٥, والعالقات والقرائن يف التعبري البياين ٧٤البيانية 
 .٧لقط اجلواهر السنية عىل الرسالة السمرقندية حاشية   )٦(
 .٢٤١أرسار البالغة   )٧(



١٤٥ 

, وهو يريُد الَفرَس, مل ُيعَلم بذلَك )ابحرً  رأْيُت : (أال ترى أنَّه لو قال. غري إيضاٍح وال بيانٍ 
 .)١(»ألنَّه إلباٌس, وإلغاٌز عىل النَّاسغرُضه, فلم ُجيز قوُله; 

ال فا ُوِضَع له, هذا اللَّْبِس أنَّ ُشْبهَة احلقيقِة تظلُّ عالقًة باللَّفِظ اُملراِد استعامُله يف غري م فسبُب 
بيل من االتِّساع من غري أن  ُيزيُلها إالَّ القرائن املقاليَّة واحلاليَّة, فلو أنَّ اُملتكلِّم سلَك ذلك السَّ

صِحَب الكالَم قرينًة تدلُّ عىل غرضه, الستبهم الكالم عىل اُملخاَطبني; ألنَّه َأَخذ هبم يف طريٍق يُ 
ْريَ فيها, ثم مل جي ها بكالمه معهمأ عل بنيَ مل يعتادوا السَّ  .يدهيم ما هيدي إىل الغاية التي َيؤمُّ

الكناية عىل خالِف «حتتاج إىل قرينٍة صارفٍة إىل املعنى املقصود; ألنَّ  الكنايةوكذلَك 
أال «: , ويدلُّ عىل ذلك قوُل عبد القاهر)٢(»وُكلُّ خالِف األَْصِل حمتاٌج إىل القرينةِ ... األصلِ 

م أرادوا أنَّه كثري الِقرى )الِقْدر دِ مارهو كثُري : (نظْرَت إىل قوهلمترى أنَّك لـامَّ  , وعرْفَت منه أهنَّ
يافة,  إنَّه كالٌم قد : مل تعِرف ذلك من اللَّفظ, ولكنَّك عرْفَته بأن رجْعَت إىل َنْفِسك فقْلَت والضِّ

ماِد, فليَس إالَّ  جاء عنهم يف املَْدِح, م أرادوا أن يَ  وال معنى للَمْدِح بكثرِة الرَّ وا بكثرة أهنَّ دلُّ
يافة; وذلك ألنَّه إذا َكُثر  ماد عىل أنَّه ُتنَْصُب له الُقدور الكثريُة, وُيْطَبُخ فيها للِقرى والضِّ الرَّ
ماُد ال حمالة . الطَّبخ يف الُقدور َكُثر إحراُق احلََطب حتتها, وإذا َكُثر إحراق احلََطب َكُثر الرَّ

بيُل يف كُ   .)٣(»لِّ ما كان كنايةً وهكذا السَّ
فاستدلَّ عبد القاهر بالقرينِة احلاليَّة عىل اُملراد, وهي أنَّ الكالَم وقَع يف مقام اَملْدِح, وهلذا 

بكي بعد أن ساق هذا القوَل  اِرَف إىل الكنايِة «: قال السُّ فهذا الكالُم رصيٌح يف أنَّ الصَّ
 .)٤(»القرينةُ 

                                                       
 .٢/٤٤٤اخلصائص   )١(
 .٤/٢٤١عروس األفراح   )٢(
 .٤/٢٤١, وانظر عروس األفراح ٤٣١دالئل اإلعجاز   )٣(
 .٤/٢٤١عروس األفراح   )٤(



١٤٦ 

, فهذا هو الَفْرُق بينها وبني   َملانعةومل يشِرتطوا للكناية القرينَة ا من إرادة املعنى احلقيقيِّ
 .)١(املجاِز من جهة احلاجِة إىل القرينة

ْل فيه, وأمهل القرينَة اهلادية ستعمَ فإذا قصَد اُملتكلِّم الكنايَة عن معنًى بلفٍظ مل ُيوَضع له أو يُ 
د املعنى امع, وتعقَّ  .يف ذهنه, فال جيد لالهتداء إليه سبيًال  إىل ذلك املعنى انبهم األمر عىل السَّ

 :)٢(ومثََّل كثٌري من البالغيني للتَّعْقيد املعنويِّ الواقِع يف الكناية بقول العباِس بن األحنف
اِر َعــنُْكْم لَِتْقُربــوا ــَدا  ســَأْطُلُب ُبْعــَد الــدَّ موَع لَِتْجُم ــدُّ ــاَي ال ــُكُب َعْين  وَتْس

َكنَى بسْكِب «: من كالم عبد القاهر بقوله) هـ٧٣٩ت ( وسبب تعقيده ما خلَّصه القزوينيُّ 
موع عامَّ يوجِ  ثم طَرد ... الِفراُق من احلُْزِن, وأصاَب ألنَّ من شأن البُكاء أن يكون كنايًة عنه بهالدُّ

ور باجلُمود; لظنِّه أنَّ اجلموَد ُخلوُّ   ذلك يف نقيضه, فأراَد أن يكني عام يوجبُه دوام التَّالقي من الرسُّ
ا من غري اعتبار يشء آخر, وأخطأ; ألنَّ اجلموَد ُخلوُّ العني من البكاء يف حال العِني من البكاِء ُمطلقً 

ِة, وإنَّام يكوُن كنايًة عن البُخل  .)٣(»إرادِة البكاء منها, فال يكون كنايًة عن املرسَّ
َر يف َصْدِر البيِت, لكن يتَِّجُه عليه أنَّ ما ُذكِ «: بقوله) هـ٩٤٥ت (واعرتض عليه العصام 

ْكِب قرينٌة واضحٌة عىل املقصود, فال َخَلل يف االنتقالْص وقَ   .)٤(»َد احلُْزِن بالسَّ
ل بني  اعر طاَبَق يف األوَّ ل تكشف عن ُمراده; ألنَّ الشَّ ْطِر الثَّاين باألَوَّ يريد أنَّ مقابلَة الشَّ

ه ار عنهم وقرهبم, رابطً  ,معنى وِضدَّ ْطِر الثَّاين  اومها ُبْعُد الدَّ بينهام بالم التَّْعليل, فلامَّ جاء يف الشَّ

                                                       
−٢٣٨, ٤/٢٦الفتَّــاح  , ومواهــب٢٤٠−٤/٢٣٩, وعــروس األفــراح ٤٥٦, واإليضــاح ٤٦٩انظــر مفتــاح العلــوم   )١(

 .٢٦٨−٢٦٦, والعالقات والقرائن يف التعبري البياين ٢٤٣
, واإلشــارات ٧٦, واإليضــاح ٢٦٨, ودالئــل اإلعجــاز ٢٣٤, والوســاطة ١/٧٢, وهــو لــه يف املوازنــة ١٠٦ديوانــه   )٢(

ــات  ــاح ١٢والتنبيه ــاح تلخــيص املفت ل ٥٢, ومفت ــوَّ ــراح ٢٢, واملط ــروس األف ــود ا١/١٠٩, وع جلــامن , ورشح عق
يوطي  جـاجي ٨٥, والبالغـة ١/٢٦٣الكامـل : ; وهو بـال نسـبة يف٥للسُّ , ٢١٩ كتـاب الصـناعتني, و٥٨, وأمـايل الزَّ
 .١/١٧٦واألطول 

ل ٢٧١−٢٦٩, وانظر دالئل اإلعجاز ٧٧اإليضاح   )٣(  .٢٣−٢٢, واملطوَّ
 .١٧٩−١/١٧٨األطول   )٤(



١٤٧ 

ُموع ا بينه وبني مجوِد بطً اثم جعل الم التَّعليل ر ,بام يكون كنايًة عن احلُْزِن وهو َسْكُب الدَّ
ة ه وهو الفرح واملرسَّ ٌة عىل . العني, دلَّ ذلك عىل أنَّه أراَد مطابقة احلُْزِن بضدِّ فهذه قرينٌة دالَّ

 .نى اُملراداملع
وهذا َيْدَفُع عن البيت التَّْعقيَد املعنويَّ عىل نحو ما ذهَب إليه القزوينيُّ وَمْن تابعه فيام خلََّصه 

. , ترفع ما يمِكُن أن يلتبَِس من أمِرهاد دلَّْت عليه قرينٌة مقاليَّةٌ من كالم عبد القاهر, فاملعنى اُملر
استعامِل مجوِد العني يف الكناية عن بخِلها قرينٌة حاليٌَّة  لكن يبقى يف البيت يشٌء, وهو أنَّ اشتهارَ 

هتدي إىل ذلك املعنى, فتعارَضْت هاهنا قرينتان, فمن استقرَّ يف خاطِره أنَّ مجوَد العِني كنايٌة عن 
اعر,  ُبخلها فقد يعتاُقه ذلك بادَي الرأي عن الوصوِل إىل املعنى اجلديد الذي أراَده هذا الشَّ

 .َن ما هيتدي إليه بالقرائن املقاليَّة التي مىض ذكُرهالكنَّه رسعا
أنَّ الذين أورُدوا هذا البيت, ممن سبق عبَد القاهِر, مل يعيبوه, عىل نحو ما كان  شَهُد هلذاويَ 

, بل إنَّ َسْوَق أكثرهم له يدلُّ عىل استحساهنم  منهم يف بيِت الفرزدِق الذي فيه التَّْعقيد اللَّفظيُّ
د , وب)١(إياه ح بذلك كقول اُملربِّ وهذا معنى كثٌري َحَسٌن «: بهعقِ ) هـ٢٨٥ت (عضهم رصَّ
م قدَّ )٢(»مجيل , فلعلَّ )٣(موا عليه غريه يف وضوح هذا املعنى, وأشدُّ ما كان من بعضهم فيه أهنَّ

 .الذي محلهم عىل ذلك ما مىض ِمْن تعاُرِض القرائن فيه
ِة الواقعة بَني عبِد ذكر هذا البيت أو عابَ  أنَّه مل يوَقف عىل أحدٍ  اويعُضد هذا أيًض  ه يف اُملدَّ

, وفيها بالغيون ُكُثر, فلو كاَن التَّْعقيد الذي فيه )هـ٧٣٩ت (والقزوينيِّ ) هـ٤٧١ت (القاهر 
فته تلك املؤلَّفات مثلام فعَلْت يف ذظاهرً   .البيت لكا ظهوَره يف بيت الفرزدق, لتلقَّ

لوجِه الذي ورَد عند متأخري البالغيني رأٌي لعبد القاهر وحَده فكأنَّ َعْيَب هذا البيت عىل ا
ل فيه عىل إشارة من بعض سابقيه إىل غموٍض يسٍري ِجدا يقع فيه, ثم خلَّص هذا الرأي  عوَّ

                                                       
 .٢١٩, وكتاب الصناعتني ٢٣٤ , والوساطة٥٨, وأمايل الزجاجيِّ ١/٢٦٣انظر الكامل   )١(
 .١/٢٦٣الكامل   )٢(
 .١/٧٤, واملوازنة ٨٥انظر البالغة   )٣(



١٤٨ 

, القزوينيُّ وجعَله مثاًال  ه التَّْعقيَد املعنويَّ وتابَعه عىل ذلَك ِمْن متأخري البالغيني َمْن  ملا سامَّ
 .الَمه أو رشَحه أو تناوَله بالنَّْقد والتَّْعليقخلََّص ك

ويلوُح أنَّ هذا الَقْدر اليسَري من الغموِض يف البيِت ُمستحَسٌن فيه, ملا ُحيِدُثه من أثٍر يف 
امع, وال سيَّام من كان َوقَف عىل أنَّ مجوَد العني كنايٌة عن الُبخل; ألنَّ ذلك يكون بمنْزلِة  السَّ

املعنى فيه, فتدفُعه إىل النََّظِر والتَّأمُّل, فإذا أمسَك بقرائن املعنى الذي قصده  الِغشاوة التي تعلو
اعر, ان ٍن, زالشَّ ُن فيها َفْضَل متكُّ اَحْت به تلك الِغشاوة, فيقُع املعنى يف النَّْفس بعد َتعٍب فيتمكَّ

 .فهذا الغموُض اليسُري أحدَثه تعارُض القرائِن يف هذا البيت
اللةهبْبُس واإلرفع اللَّ  –ب   :ام عن ُحمتِمل الدِّ

اللَّفُظ «: وهو وذلك االحتامُل قد يكون من أصل الوضع يف املفردات, كام يف املُشَرتك,
واء عند أهِل تلك اللَّغة الُّ عىل معنيني خمتلفني فأكثر داللًة عىل السَّ , فهذا )١(»الواحُد الدَّ

ُب من األلفاظ دالٌّ بالَوْضِع عىل معن ْ يني ُخمتلفني فأكثر, فإذا ما أريد استعامله يف أحد هذه الرضَّ
دلُّ عليه من دوهنا, ويف هذا يقوُل ابن أيب املعاين احتاج إىل القرينِة لتعيني املعنى اُملراد, فال يَ 

فإنَّ األلفاَظ إذا كاَنْت من أجِل الوضِع تدلُّ عىل معنيني بحيث ال ُيتخلَُّص إىل «: اإلصبع
ر إالَّ بقرينٍة, كاَنْت حال اقرتاهنا بالقرائن خملصًة للمعنى الذي تدلُّ عليه أحِدمها دون اآلخ

اللة عىل أحد معاين هذه األلفاظ)٢(»القرينة  ., فبنيَّ أثر القرينة يف الدِّ
ا إذا ُأطِلَقْت ومل َتصحبها قرينٌة, كاَنْت صاحلًة لغري ما  وَمردُّ اإلهبام يف هذه األلفاظ إىل أهنَّ

اِمع, ويف هذا يقوُل ابُن األثري معنًى, فال ا اُملراد, فيشتبه األمُر عىل السَّ كُة املُشرتَ «: ُيْدَرى أهيُّ
ُصها; كي ال تكون ُمبَهمًة;  ثم سكْتنا وقع ) عني: (ُقْلنا إذا األنَّ تفتِقُر يف االستعامِل إىل قرينٍة ُختصِّ

ابعة, واملطر, وغريه, مما هو موضوٌع ذلك عىل حمتِمالٍت كثريٍة من العِني النَّاظرة, والعني النَّ 

                                                       
ل ١٤, وانظر اجلامع الكبري ١/٣٦٩املزهر   )١(  .٣٥٠, واملطوَّ
 .٢١١حترير التحبري   )٢(



١٤٩ 

ه زال ذلك اإلهبامبإزاِء هذا االسم,  ا إليه قرينًة ختصُّ ونحن نجد «: , ويقوُل العلويُّ )١(»وإذا قرنَّ
فإنَّ حقيقَة كة, يف األوضاع اللُّغوية ما ال ُيفَهم اُملراد من ظاهر لفظِه, كام يف األلفاظ اُملشرتَ 

 .)٢(»يها من اإلهباِم, إالَّ بقرينٍة من وراء لفظهاوضِعها ُينايف البيان ملا ف
استبان الفرُق بني قرينة اُملشَرتك وقرينِة املجاز; فاألوىل لتعيني داللٍة موضوعٍة مع  وهبذا
اللة يف املجاز )٣(والثَّانيُة لبيان داللة مل ُتوَضع للَّفظ اُملستعمِل فيهاغريها,  , فَفْهُم أصِل الدِّ

 .رينِة, وليس كذلك املُشَرتكمتوقٌِّف عىل الق
ومن األمثلِة الظَّاهرة عىل املُشَرتك الِفْعُل املضاِرُع, إذ يدلُّ يف أصِل وضِعه عىل احلاِل أو االستقباِل, 

ُصه القرينُة يف أحِدمها, ويف ذلك يقوُل ابُن احلاجِب  مانني «: ُثمَّ ُختصِّ الفعل املضارُع يدلُّ عىل أحد الزَّ
مانني, وإنَّام اتَّفق أنَّ  بعينه, وال ينطُق  العريبُّ وال َمْن يتكلَُّم بكالمه إالَّ وهو قاِصٌد به داللته عىل أحِد الزَّ

امع داللتَه ُمشَرتكٌة بينهام,  .)٤(»فيقُع اللَّبُْس عند عدِم القرائن عىل السَّ
ُد بعَض القرائن التي ُتصاِحُبه, فقال َ اُملربِّ فأنت ُمبِهٌم عىل  زيٌد يأكُل : إذا ُقْلَت «: وبنيَّ

امع, سيأكُل, أو سوَف : ال يدري أهو يف حاِل َأْكٍل أْم ُيوِقُع ذلك فيام يستقبل? فإذا ُقْلَت  السَّ
ا, وبنيَّ أنَّ هذه فعربَّ باإلهبام عامَّ سامه ابُن احلاجِب َلْبًس , )٥(»أنَّه ملا يستقبُل  َت فقد أبنْ أكُل ي

ُ  ضاِرعَ صَحُب املالقرينة املقاليَّة التي قد تَ  من الذي أريد استعامُله ترَفُع ما وقع فيه, وُتعنيِّ  الزَّ
 .فيه, وهو االستقبال

ُصــه بــزمن احلــاِل, كقولــه تعــاىل ½  ¾  ¿  Á     À  } : وتصــحُبه قــرائُن ُختصِّ

ÃÂz  ]الُّ مـع«, إذ بنيَّ ابُن أيب اإلصبع أنَّ هذه اآليَة جاء فيها ]٣٣: األنفـال  الفعـُل املضـاِرُع الـدَّ
                                                       

 .١/٥٠املثل السائر   )١(
 .١/٢٧الطِّراز   )٢(
ـْعد اللـوح ٢/٦٨٤الغياثية  , وحتقيق الفوائد٣٠٠انظر اإلجياز ألرسار الطِّراز   )٣( أ, ومواهـب /٢٤٤, ورشح املفتاح للسَّ

 ., وغريها٤/١٣الفتَّاح 
ل   )٤(  .١/١٧اإليضاح يف رشح املُفصَّ
 .١/٨٣املُقتَضب   )٥(



١٥٠ 

مانني  : واقـرتَن بـه قوُلـه تعـاىلبحسـب مـا يـُدلُّ عليـه, مع القرينِة عىل أحـدمها اإلطالق عىل الزَّ
{  ÃÂ  Áz , اجلملة احلاليَّـة قرينـٌة عـىل أنَّ  فهذه, )١(»فأفاد داللته عىل احلاِل دون االستقبال

اللة عىل احلال ٌ للدِّ  .املضاِرع يف هذه اآلية ُمتعنيِّ
بري تكام تكون مقاليَّة, فكذلك قد اُملشَرتك  وقرينةُ  كون حاليَّة, ومن أمثلِة احلاليَِّة قوُل ابِن الزُّ
ا الظُّلم فلفٌظ ُمشرتَ «): هـ٧٠٨ت (الغرناطيِّ  دً وأمَّ ا عن القرائن مل يكْن نصـا يف ٌك, فإذا ورَد ُجمرَّ

: لقـامن[  d  c    b  az   }: يشء من مواقِعه, وإنَّام يـتخلَّص بـالقرائن, قـال تعـاىل

ـــربً ]١٣ ـــاىل ُخم ـــال تع ـــونس عل, وق ـــه ي ـــن نبيِّ ـــا ع ـــالمي s  r       q  p   }: ه السَّ

tz  ]ِك الذي ال فالَح معه]٨٧: األنبياء ْ  .)٢(», ومعاَذ اهللا من الكبريِة, فكيف بالرشِّ
نوب, قرينٌة حاليٌَّة فحاُل األ نبياء رضوان اهللا عليهم, وما ُيعَرف عنهم من الِعصمة من الذُّ

الم, وإن م ِك من لفظ الظُّلم يف الكالم املحكيِّ عن يونس عليه السَّ ْ انعٌة من إرادة معنى الرشِّ
ياق واحلالعَمًال تكان هذا املعنى ُمس  . يف القرآن يف مواضع أخرى, يُدلُّ عليها السِّ

نه من غري وممَّا يُدلُّ عىل قيمِة عمِل القرائن يف اُملشَرتك أنَّ البالغيني جعلوا ما اسُتعِمل م
 .)٣(ا, بخالف ما ُأصِحَب قرينًة ُتعيِّنُه ألحد معانيها قبيحً قرينٍة ختلُِّصه من االشرتاِك َمعيبً 

ومن ذلك أن تكوَن اللفظُة أو األلفاُظ «: ويف هذا يقوُل حازم القرطاجنيُّ مع التَّْمثيل له
وَط  باللَّفظِة أو نُ اظم أن يَ فيجُب للنَّ ُمشَرتكًة فتدلَّ عىل معنيني أو أكثر ال يف حاٍل واحدٍة, 

فِة من القرائِن ما خيلُِّص معناها إىل املفهوم الذي قصَده حتَّى  املعنى يكوَن األلفاِظ التي هبذه الصِّ
ا النَّْوِع حيث يقِصُد اإلبانة عن ذوينبغي أالَّ ُيكثِر من ه. , وذلك حيُث يقِصُد البيانَ اُمستبينً 
 :)٤(ضطرب الناُس يف تأويله قوُل احلارث بِن ِحلَِّزةومما ورَد من ذلك فا. املعاين

                                                       
 .٢٨٦الربهان يف إعجاز القرآن   )١(
 .١/٤٠٠ِمالك التأويل   )٢(
ة , وخزانة األ٣٤٠−٣٣٩, وحترير التحبري ٧٤٠−٢/٧٣٩انظر العمدة   )٣(  .٤٨−٤/٤٧دب البن َحجَّ
ـبع الطِّـوال ١١٣٦, ٢/٨٥٥كتاب املعاين الكبـري : هو له يف  )٤( , ٥٥٩, ورشح القصـائد التِّسـع املشـهورات ٤٤٩, ورشح القصـائد السَّ

 ., وعليها بُني رشحهم»وأنَّا الوالء«: , والرواية فيها مجيعاً ١/٣٥١, وجممع األمثال ٢٩٩ورشح املعلقات العرش 



١٥١ 

ــــ َب الَعْي ـــْن َرضَ ـــلَّ َم ـــوا أنَّ ُك ـــــى الـــــَوالءُ   َزَعُم  ــــــَر ُمـــــواٍل َلنـــــا َوأنَّ
م كانوا أصحاَب َعَمٍد, وقيلأراد بالَعْري الو: فقيل اربني العرَب; ألهنَّ أراَد : تِد وأراَد بالضَّ
أراَد بالَعْري ما يطفو : َمْن رضَب َعْريَ َعْينه بجفنِه, وقيل ُكّل : يعِني, وهو ما نتأ منها, أَعْريَ ال

 .)١(»وقيل فيه وجوٌه ُأخُر غُري هذه... عىل احلوِض من األقذاء
الَِّة عىل ذلك, وهل ه العلامء عىل  اذفمثُل هذا املُشَرتك يعُرس تعيني معناه املُراد; خلفاء القرينِة الدَّ فرسَّ

 .ح فيه أحد هذه املعاين لفقد القرينةيف اللُّغة, ومل ُيرجَّ » الَعْري «ما حتتِمُله لفظُة  وجوٍه كثريةٍ, بعدد
ونبَّه حازٌم يف كالمه عىل أنَّ نصَب القرينِة مع هذا اُملشَرتك واجٌب عىل َمْن أراَد البيان عامَّ 

اه يف كالمه , فليس عليه أن يأيت ُيريد, وأما َمْن قصَد إىل تعميِة املعنى وإلغاِزه, لغرٍض يتوخَّ
 .وهلذا األمر زيادُة بيان تأيت يف الكالم عىل خفاء القرائنِ . بالقرينة

ويشتدُّ َعْيُب اُملشَرتك اُملستعَمل من غري قرينٍة إذا كانِت الكلمة ُمشَرتكًة بني معنيني أحُدمها 
متيُِّزها,  طَلقًة بال قرينةٍ جاَءْت مُ وُيكَرُه ِذْكُره, وهو غري ُمراٍد يف املوضع الذي اسُتعِملْت فيه, 

ه النَّْفُس وتنفر منه, فإذا ما أُ  حِت فيسبُِق إىل الوهِم املعنى اُملستكَره, فتَمجُّ صِحَبْت قرينًة رجَّ
 .)٢(ا رضيااملعنى احلََسن فيها, فُتقبُِل عليها النَّْفُس وتبلُغ منها مبلغً 

ح املعنى اُملستحسن فيه قول أيب متامٍ  من غري قرينٍة تُ فمثاُل اَملعيب الذي ورَد ُمهمًال   :)٣(رجِّ
 َعْقـــــٌل وال حـــــقٌّ َعَلْيـــــَك َقـــــِدْيمُ   َأْعَطْيَتنـــي ِدَيـــَة الَقتيـــِل َوَلـــْيَس يل

                                                       
, ورشح ١١٣٧, ٨٥٦−٢/٨٥٥كتـاب املعــاين الكبــري : ذه األقــوال ووجوًهـا ُأخــر يفانظـر هــو ,١٨٥ اءلغــلبا اجنهـم  )١(

بع الطِّوال  , ٢٩٩, ورشح املعلقات العشــر ٥٦٢−٥٥٩, ورشح القصائد التِّسع املشهورات ٤٥١−٤٤٩القصائد السَّ
 .٣٥٢−١/٣٥١وجممع األمثال 

ائر   )٢( −١١٧, واإلكسري يف علم التفسـري ٣٦قىص القريب , واأل٥٤−٥٢, واجلامع الكبري ٢٠٤−١/٢٠١انظر املثل السَّ
, ٩٤−٩٣, وعـروس األفـراح ٤٣, ومفتاح تلخيص املفتـاح ٤٠١−٤٠٠, والتبيان يف البيان ٤٠, وجوهر الكنز ١٢٠

, ١١٧−١١٢انظر رس الفصـاحة . ونبَّه ابن سناٍن عىل هذا املشرتك, غري أنَّه مل ُيقيِّده بالقرينة. ٢/٢٦٩وصبح األعشى 
 .٤٤٥البالغي عند العرب  والتفكري

ائر : , وهو له يف٣/٢٩٢ديوانه    )٣(  .٤٠١, والتبيان يف البيان »أعطيت يل«: , برواية١/٢٠٣املثل السَّ



١٥٢ 

ليَس يل عليَك : (إذا َعِلَمه, ولو قال) َعَقَل اليشءَ (ُيَظنُّ أنَّه من ) ليَس يل َعْقٌل : (فقوله«
 .)١(»لزاَل اللَّْبُس ) َعْقٌل 

g  f  e  d  c   }: ا خال من الَعْيـِب ملجيئـه مـع قرينـٍة قوُلـه تعـاىلومثاُل م

  p  o  n  ml  k    j   i   hz  ]أال «: ; وفيـه يقـول ابـُن األثـري]١٥٧: األعـراف
, ) التَّْعزير(ترى أنَّ لفظَة  ـِب الـذي هـو دون احلَـدِّ ْ ُمشَرتكة ُتْطَلق عـىل التَّْعظـيِم واإلكـراِم, وعـىل الرضَّ

ان, فحيُث ورَدْت يف هذه اآلية جاء معها قرائُن من قبلها ومن وذلك نو ٌع من اهلوان, ومها معنيان ِضدَّ
َصْت معناها باحلُْسِن, وميَّزته عن الُقبِْح  ولو ورَدْت ُمهمَلًة بغري قرينٍة, وأُريَد هبـا املعنـى . بعِدها, فخصَّ
 .)٢(»لقبيحاحلََسُن لسبَق إىل الَوْهِم ما اشتمَلْت عليه من املعنى ا

ويرى ابُن األثِري أنَّ القرينَة كام ُتوِجُب احلُْسَن هلذه األلفاِظ, فكذلك قد ُتوِجب هلا الُقْبح يف 
واعلم أنَّه قد جاء من الكالِم ما معه قرينٌة فأوجَبْت قبحه, ولو مل «: بعِض املواضِع, وذلك قوُله

يض يف الرَّ  :)٣(جتئ معه ملا اسُتْقبح, كقوِل الرشَّ
ـــ ـــَالَأْع ـــْد َخ ـــَأْن َأراَك َوَق ـــَيلَّ بِ ادِ َعــــْن َجانِ   ِزْز َع  َبْيـــــَك َمقاِعــــُد الُعـــــوَّ

ْعِر يف القرآن الكـريم, فجـاَءْت َحسـنًة َمْرِضـ... و ...  يًَّة; وهـي قد جاَءْت هذه اللَّفظُة املَعيبُة يف الشِّ
ك قولـه , وكـذل]١٢١: آل عمـران[  ÑÐ  Ï  Î  Í      Ì  Ë  Ê  Éz  } : قوله تعاىل
z  y  x            w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m  }|  } : تعـــاىل

  ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }z  ]أال تـرى أهنـا يف هـاتني اآليتـني غـُري مضـافٍة إىل َمـْن ]٩− ٨: اجلن ,
اعر بدًال  ْعر, ولو قال الشَّ اد( من تقبح إضافته إليه كام جاءت يف الشِّ أو ) يـارةمقاعـد الزِّ ( :)مقاعـد العـوَّ

 .)٤(»ما جرى َجمراه لذهَب ذلَك الُقبُْح, وزاَلْت تلَك اهلُْجنةُ 
                                                       

ائر   )١(  .١/٢٠٣املثل السَّ
ائر   )٢(  .١/٢٠٢املثل السَّ
ائر ١١٣رس الفصاحة : , وهو له يف١/٤٢٦ديوانه    )٣(  .٥٣, واجلامع الكبري ١/٢٠٢, واملثل السَّ
ائر   )٤(  .٢٠٣−١/٢٠٢املثل السَّ



١٥٣ 

يف الرَّيض وقَعْت فيه لكال معنَيي  قرينٌة » خال«قرينٌة; فكلمُة » املقاعد«واحلقُّ أنَّ بيَت الرشَّ
ادِ «تدلُّ عىل أنَّ اُملراَد هبا مواضُع القعوِد, وهو املعنى املستحسن, وكلمُة  ٌة عىل قر» الُعوَّ ينٌة دالَّ

غري أنَّ . أنَّ املقصود هبا ما ُيالقي األرَض من اإلنساِن إذا قعَد, وهو املعنى اُملستقَبُح هاهنا
ض هلا; والقرينُة الثانيُة كأ, حتَّى )١(القرينَة األوىل ضعيفةٌ  ا خفَيْت عىل ابِن األثري فلم يتعرَّ هنَّ

ٌة; لُقرهبا من كلمة  يف ُمالبستها هلا بإضافتها إليها, » خال«ا عىل كلمة , ولزيادهت»املقاعد«قويَّ
اعر استبدل  ة غريها هبفلذا ال يسبُِق إىل الفهم إالَّ املعنى اُملستقَبُح, ولو أنَّ الشَّ ذه القرينِة القويَّ

ح املعنى املستحسنُ   .أو أمهلها, لظهر أثُر تلك الضعيفِة, ولرتجَّ
ْكيب, لك بأنوذ ,وقد يقُع االحتامُل ال بأصل الَوْضعِ  يأيت كالٌم ف يعِرض للكالم بسبب الرتَّ

ًة كاملديح واهلجاء,  يِصحُّ أن ُحيَمل يف ظاهره عىل معنيني أو أكثر, وقد تكوُن هذه املعاين ُمتضادَّ
يني, فيحصل اللَّْبُس واإلهباُم يف الكالِم, وال يرتِفُع ذلَك إالَّ فال ُيعَرُف املُراد منه عىل وجه التَّعْ 

َظِر إىل سياقه الذي ورَد فيه, لُيستَدلَّ بام يسبُِقه أو يلحق به من القرائن املقاليَِّة, أو بالوقوِف بالنَّ 
ُح  بذلك  عىل َطرٍف من أحواِل اُملتكلِّم أو اُملخاَطب أو غريها من قرائن األحواِل, فيرتجَّ

 .الَغرُض املقصوُد من الكالم
اعر  :)٢(وَمثَّل ابُن األثري هلذا بقوِل الشَّ

ـــ  َلــْو ُكنْــُت َمــْوَىل َقــْيِس َعــْيالَن َملْ َجتِــْد ـــَيلَّ إلنســـاٍن ِم ـــا نَ َع ـــاِس ِدْرَمه  النَّ
هــــا  ْغَرمــــاَفَلْســــُت ُأبــــايل َأْن َأِديــــَن وتَ   ولكنَّنــــي َمــــْوَىل ُقضــــاَعَة ُكلِّ

                                                       
 .١١٨انظر اإلكسري يف علم التفسري   )١(
, ٢/٣٦٧, والِعقـد الفريـد ١/٢٥٦, وعيون األخبار ٣/٣٠٩انظر البيان والتبيني . هو َثْروان أو ابن َثْروان أو ُشْقران  )٢(

, والتربيــزي ٢/٩٢٩ري , والشــنتم٤/١٦٠٢, ورشح احلامســة للمرزوقــي ٢/٢١٨واألشــباه والنظــائر للخالــديني 
يَّة ٤/٧٤ ويف هذه املصادر أنَّه موًىل لُعْذرة أو لَسَالمان أو لُقضـاعة, وهـو اخـتالف يسـري; . ٢/٥١٣, واحلامسة الَبْرصِ

, ونبه عىل يشء من ذلك الشـنتمري والتربيـزي يف ٢/٣٠٦انظر األغاين . ألنَّ ُعذرَة أخو سالمان وكالمها من ُقضاعة
ل خمروًما. موضع ذكر البيتني ائر . وأكثر هذه املصادر تروي البيت األوَّ  .١/٧٧ومها بال نسبة يف املثل السَّ



١٥٤ 

 َ ِل وجْدناه «: بقولهما فيه وبنيَّ م كانوا : , أيا وذماحيتِمُل َمْدًح وإذا نظْرنا إىل البيت األَوَّ أهنَّ
ْيَن َحَذَر أن ال يقوموا عنه بوفائه, لكنَّ البيَت  ُيْغنُونه بعطائهم أن َيدين, أو أنَّه كان خياُف الدَّ

ُق فهُمه إالَّ بآخره َل ذمٌّ وليس بمدٍح, فهذا املعنى ال يتحقَّ َق أنَّ األوَّ فالبيت الثَّاين . )١(»الثَّاين حقَّ
َحْت معنى الذَّ  ل يف ظاهره ُحمتِمًال قرينٌة رجَّ , بعد أن كان البيت األوَّ مَّ مِّ  . اَملْدَح والذَّ

د بن داوَد الظَّاهريُّ  ب من الكالِم اُملحتِمل أمثلًة من ) هـ٢٩٧ت (وأورَد ُحممَّ ْ هلذا الرضَّ
ه ْعر, يف باٍب عقده له سامَّ ومن . )٢(» للهجاء واالفتخارذكر ما جاَء من األشعار ُحمتِمًال «: الشِّ

برقان بن بدٍر واحلطيئة يف قوله له مثلتِهأ  :)٣(فيه ما وَقَع بني الزِّ
ـــــا ـــــْل لُِبْغَيته ـــــاِرَم ال ُتْرَح ـَك َأْنـَت الطَّـاِعُم الَكـايس  َدِع اَملك  َواْقُعْد َفإِنَّ

ِمُل اهلَْجَو واملديح, ولكن سياَق القصيدة التي ورَد فيها يقطُع بأنَّ الغرض منه تفظاهره َحيْ 
د بن داوَد بقولهاهلجاء,  ا باهلجاِء وبيُت احلطيئِة, وإن كان غُريه أشدَّ إيضاًح «: وهذا ما بيَّنَه ُحممَّ

َم املديح فيه عن سامعهمنه,  ُح عن مراد صاِحبه وُيزيُل توهُّ  :)٤(, وهوفإنَّ معه ما ُيوضِّ
ــُم ــا َلُك ــيٍض ال أب ــُب َبغ ــاَن َذْن ــا َك ــ  َم ــَر النَّ ــُدو آِخ ــاَء َحيْ ــائٍِس ج  اسِ يف َب
ـــــُم ْتـــــُه كَِالُهبُ ـــــوا قِـــــراُه وَهرَّ  وَقطَُّعــــــــوُه بَِأْنيــــــــاٍب وَأْرضاسِ   َملُّ
ــُكْم ــُث َأْنُفِس ــنُْكْم ُخْب ــدا َيل ِم ـــامَّ َب ـــــنُْكُم آيس  َل ـــــْن ِجلراحـــــي ِم  َوَملْ َيُك

ـــَأْزَمْعـــُت َيْأًســـ  )٥(»ا للَمْرِء كاليـاسِ َوَلْن َتَرى َطاِردً   ا مـــن َنـــوالُكُما ُمبِينً

ح أنَّ احلُطيئة أراد مِ ْت سابقًة عىل ذلك البيت املُْحتهذه األبيات جاءَ و ِل, فكانت قرينًة ترجِّ
 .اهلجاء, ألنَّ ُكلَّ معانيها تدلُّ عىل ذلك الغرِض, وذلك البيت إنَّام احتمل املعنيني لَقْطِعه عنها

                                                       
ائر   )١(  .١/٧٧املثل السَّ
ْهرة   )٢(  .٧٩٢−٢/٧٩١الزَّ
 .٥٠ديوانه   )٣(
كــان احلطيئــة جــاور «: وأورد ابــن قتيبــة بــني يــدي هــذه األبيــات قولــه. , ويف روايتــه بعــض اخــتالف٤٩−٤٥ديوانــه   )٤(

ب برقان ويمدح بغيضاً الزِّ ل عنه إىل بغيٍض, فأكرم جواره, فقال هيجو الزِّ الشعر . »رقان بن َبْدٍر, فلم َحيَْمد جواره, فتحوَّ
ِمن: , وعنى بالبائس نفسه, والبائُس ١٨٥−٢/١٨٤واألبيات يف األغاين . ١/٣٢٧والشعراء   .٤٥انظر ديوانه . الزَّ

ْهرة   )٥(  .٢/٧٩٣الزَّ



١٥٥ 

بن اخلطَّاب ريض اهللا عنه, برقان ملا شكا احلطيئَة إىل عمَر الزِّ  وما ورَد يف خرب األبيات أنَّ 
ابن اخلطاب مل يدرك معنى  هجاَك, ولكنَّه مدَحك, أو نحو ذلك مما يوحي أنَّ  هما أرا: قال له

ُحيَمل عىل أنَّه ريض اهللا عنه أخَذ بظاهر قول =  )١(اهلجاء منها حتى احتاج إىل َمْن ُحيكم يف معناه
كاَن عمُر بن اخلطَّاب, رمحه اهللا, أعلَم «: قولهأو عىل ما رواه اجلاحظ ب ,»دِع املكارم«: احلطيئة

عر, ولكنَّه كان إذا ابتُيل باحلُْكم برقان, َكِرَه أن بني النجايشِّ والَعْجالين, و النَّاس بالشِّ بني احلطيئة والزِّ
عراء, واستشهَد للفريقني رجاًال  َض للشُّ ان بن ثابت وغريهيتعرَّ فإذا سمع كالمهم حكَم ... , مثل حسَّ

اعر ُمقنِعً ب . ا للفريقني, ويكون هو قد ختلََّص بعرِضه سليًام ام يعَلُم, وكان الذي ظهَر من ُحْكِم ذلك الشَّ
 .)٢(»هلِه بام َيْعِرُف غريهفلامَّ رآه من ال علَم له َيسأُل هذا وهذا, ظنَّ أنَّ ذلك جل

هوعقَد ابُن رشيٍق بابً  رد فيه طائفة من تلك , أو)٣(»ما أشكَل مَن املدِح واهلجاء«: ا سامَّ
َ يف بعضها أنَّ  ياق أو بعض قرائن األحوال  األشعار املحتِملِة للمعنيني, وبنيَّ الوقوف عىل السِّ

 .هيدي إىل ترجيح أحِدمها وتعيينه
اللُة عىل األغراِض البالغيَّة – ٢  :الدِّ

ائدُة عىل أصِل املعنى, وال يدلُّ عليها اللَّفُظ بَأْصلِ  الَوْضِع, فقد  وهي األغراُض الزَّ
ُف للمتأمِّل يف  ُيستخَرُج من عبارٍة أغراٌض كثريٌة ال تبدو للنَّاظر يف ظاهر اللَّفِظ, وإنَّام تتكشَّ
ِة يف الكالم وحمَلُّ التَّفاُضل  باطنه, اُملستِدلِّ عليها من خارِجه, وهذه األغراُض هي مناُط املَِزيَّ

 .بني الُفصحاء فيه, وهي الغاية يف التَّناُضل والتَّناُفس
ٌة عىل األُخرى, حتَّى يكوَن هلا «: ويف هذا يقوُل عبُد القاهر ال يكوُن إلحدى العبارتني َمِزيَّ

فيُد تلك, فليستا عبارتني تُ فإذا أفاَدْت هذه ما ال : فإن ُقْلَت . يف املعنى تأثٌري ال يكون لصاحبتها
يف مثل هذا, ) املعنى(إنَّ قوَلنا : كعن معنى واحٍد, بل مها عبارتان عن معنيني اثنني; قيل ل

                                                       
ْهرة ١/٣٢٨, والشعر والشعراء ٥٠يوان احلطيئة د: انظر اخلرب يف  )١(  .١٨٦−٢/١٨٥, واألغاين ٢/٧٩٣, والزَّ
 .٢٤٠−١/٢٣٩البيان والتبيني   )٢(
 .٩٠٠−٢/٨٩٣العمدة   )٣(



١٥٦ 

يادة يف املعنى بأن )١(»ُيراد به الَغَرُض, والذي أراَد اُملتكلِّم أن ُيْثبَِته أو ينفَيهُ  , فأراد بذلك الزِّ
 .)٢(ا مل يكن يف األُخرىُحتِدث يف َنْظِم العبارِة شيئً 

ائدُة عىل«: وَعربَّ العصام عن هذه األغراِض بقوله هي املقاِصُد يف ...  أصل املعنىاملعاين الزَّ
ِة كام ذكر عبد القاهر ;, فجعلها غايَة علم املعاين)٣(»علم املعاين ا َمْوِضُع اَملِزيَّ  .ألهنَّ

بيُل إىل الوقوِف عىل تلك األغراِض واملقاِصد, وهذا ما نصَّ عليه ابن  والقرائُن هي السَّ
. )٤(», ومنها سياُق الكالمعىل املقاِصد بالقرائنوُيستَدلُّ «: بقوله) هـ٧٢١ت (البنَّاء املراكيش 

الَِّة عىل َقْصِد املُتكلِّم باعتبار« ):هـ١١١٠ت (ويف ذلك يقول املغريبُّ  وَعربَّ  .)٥(»القرائِن الدَّ
ا األغراُض فليس هلا ألفاٌظ تدلُّ عليها, وإنَّام«: باحٌث ُمعاِرصٌ عن ذلك بقوله ُتفَهُم من مجلة  أمَّ

ياقالكالم, بمع  .)٦(»ونة املقام والسِّ
البالغيني يفتتحوَن كالمهم عىل أغراض ُكلِّ َفنٍّ بالغيٍّ أو خيتتمونه من ولذلك كان كثٌري 

ُل إليه بالقرائن, وأنَّ التَّْعويَل عليها هيدي إىل بالتَّنْبيه عىل أنَّ ما ذكروه من األغراض يُ  توصَّ
 .أغراٍض بالغيٍَّة جديدةٍ 

ٌط «: أغراِض حذِف املُسنِد إليهنيِّ بعد ذكر ُمجلٍة من القزوي فمن ذلك قوُل  وقياُم القرينِة َرشْ
والتَّْعويل يف ذلك ُكلِّه عىل حسب ما َيْعِرُض «: العلويِّ يف املوضع نفسه , وقوُل )٧(»يف اجلميع

 .)٨(»من القرائن, وهي غري ُمنحِرصٍة, وإنَّام نبهنا باألقلِّ منها عىل األكثر

                                                       
 .٢٥٨دالئل اإلعجاز   )١(
 .٢٥٨انظر دالئل اإلعجاز   )٢(
 .١/٢٨٩األطول   )٣(
 .١٢٣الروض املريع   )٤(
 .٣/٤٢٢مواهب الفتَّاح   )٥(
 .٧٣رار بالغة التك  )٦(
 .١١٦, وانظر مفتاح تلخيص املفتاح ١١١اإليضاح   )٧(
 .١٢٤اإلجياز ألرسار الطِّراز   )٨(



١٥٧ 

فهذه األموُر ُكلُّها هي اُملوِجبُة «: دواعي ِذْكِر املُسنَد إليهعلويِّ بعد إيراِد بعِض وِمنْه قوُل ال
سنَُح ِر ما يَ دْ لِذْكره, وقد َتْعِرُض لذكره أموٌر ُأَخر غري ما أرشنا إليه, وأكثُرها إنَّام يكوُن عىل قَ 

ْعِد يف املوضع نفِسه)١(»من القرائن يف احلاالت ُكلِّها  .)٢(»هذا ُكلُّه مع قيام القرينة«: , وقوُل السَّ
ْعد يف أول الكالم عىل  ال ُتفيُد ... سائر املعارف«: أحواِل تعريِف اُملسنَد إليهومنه قوُل السَّ

َل زماِن ِذْكِرها إالَّ مفهوماِهت  يَّةَ أوَّ , وإفادُهتا للجزئيات اُملرادِة يف الكالم إنَّام تكوُن بواسطة ا الُكلِّ
 .)٣(»هلا قرينٍة ُمعيِّنةٍ 

التحقيـق أّن «: أغـراض تنكـري اُملسـنَد إليـهومنه قول حممد بن عيلٍّ اجلرجاينُّ يف الكـالم عـىل 
 ٍ , أو جنٍس غِري ُمعنيَّ ٍ وأمـا غـُري ذلـك مـن املعـاين . النَِّكرة بالوضع ال تدلُّ إّال عىل فرٍد غِري ُمعنيَّ

بََّه لكون إفادِة التَّنكِري لِـَام وينبغي أْن ُيَتن« :, وفيها يقول املغريبُّ )٤(»املذكورِة فِمْن قرائِن األحوال
 .)٥(»ُذِكَر إنَّام هو بمعونِة القرائِن واملقام

يف اجلرجاين بعد ذكر ثالثٍة من  ومنه قوُل  هذه الثَّالثُة وإن دلَّْت «: ُطرق الَقْرصِ الرشَّ
, إالَّ  ا إنَّام ُتستفاُد منها بمعونِة ا أو تعيينً بً ا أو قلأحواله من كونِه إفرادً  نَّ أبالَوْضِع عىل الَقْرصِ

د الَوْضعِ   .)٦(»املقاِم, وهي املقصودُة يف هذا الفنِّ دون ما اسُتفيد منها بُمجرَّ
الالت  ُ لنا أنَّ ُمجلًة مما يذكُره البالغيون من القواعِد التي هتدي إىل الدِّ وهذا النَّصُّ ُيبنيِّ

دون إليها, وينطلقون منها يف بالغِة, وإنَّام هي أصوٌل يستنِ الوضعيَِّة ليَسْت مقصودًة يف علم ال
ابِق  د بن عيلٍّ اجلرجاين السَّ ائدة عىل تلك األصوِل, كام ظهر يف كالِم ُحممَّ بحثهم عن املعاين الزَّ

                                                       
 .١٢٤−١٢٣اإلجياز ألرسار الطِّراز   )١(
ل   )٢(  .٦٩املطوَّ
ل   )٣(  .٧٣−٧٢املطوَّ
ال تـدل إال « :بـدل» فـردال تدل أّهنا عـىل «:, و»النكرة« :بدل» الفكرة«: , ويف مطبوعه٤٣−٤٢اإلشارات والتنبيهات   )٤(

 .»فمن قرائن األحوال« :بدل» من قرائن األحوال«:, و»عىل فرد
 .١/٣٤٨اح مواهب الفتَّ   )٥(
ل   )٦(  .٢١٤حاشية الرشيف اجلرجاين عىل املطوَّ



١٥٨ 

ُل فيه  ذكُره, إذ ابتدأ ببيان معنى النكرة يف أصِل الَوْضِع, ثم بنى عليه أنَّ غريه من معانيه ُيعوَّ
البالغيون يف أكثر األبواب, يبيِّنوَن املعنى الوضعيَّ لذلك  القرائن, وكذلك يفعُل عىل 

ُهون إىل َعْرِض األسلوب, كاألمر والنَّ  هي والتَّمنِّي واالستفهام والنِّداء وغريها, ثم يتوجَّ
 .ليها بالقرائنالتي اهتدوا إبعِض األغراِض البالغيَِّة 

اللة عىل املعاين الَوْضعيَِّة, وذلك بأن  فام يبدو يف كالم بعضهم عىل أنَّه قوانُني ثابتٌة إنَّام ُيراد به الدِّ
اللة عىل معنًى يف غالِب استعامله, فيُقيَّ  ُد ذلك املعنى بقانوٍن يضبُطه, يكثر يف أسلوٍب من األساليب الدِّ

, وأنَّه يُ  م كانوا يف أكثر أمرهم ينبِّهون عىل أنَّ ذلك املعنى وضعيٌّ ستفاد بمعزٍل عن القرائن, وأنَّ غري أهنَّ
 .ذلك األسلوب قد حيتفُّ به من القرائن ما جيعُله داال عىل معنى آخر غِري ذلك املعنى الوضعيِّ 

, وهو أنَّه من ُحْكم النَّْفي إذا دخل عىل َأْصٌل هاهنا «: عبِد القاهر فمن تلك القواعد قوُل 
ه إىل ذلك التَّْقييد, وأن يقع كالٍم, ثم كان يف ذلك الكالِم تقييٌد عىل َوْج  ٍه من الوجوه, أن يتوجَّ

بً )١(»اله ُخصوًص  ْعد هذا األَْصَل ُمعقِّ ونبَّه , )٢(»والتَّْعويُل عىل القرائن«: ا عليه بقوله, وأورَد السَّ
ا ُمطَّرِ  يٌَّة, وأهنَّ  .)٣(ذلك دٌة ما مل ُتنَصب قرينٌة عىل خالِف غريه عىل أنَّ هذه قاعدٌة أغلبيٌَّة ال ُكلِّ

, من غري » ُكّل «أنَّ تقديَم لفِظ : ومن القواعد التي أرسى دعائمها عبُد القاهر عىل املُسنَد الفعيلِّ املنفيِّ
َر فدخَل يف َحيِِّزه أفاد َنْفي العمومأن يكون داخًال   .)٤( يف حيِّز النَّْفي, ُيفيُد عموَم النَّْفي, وإن تأخَّ

َبه البالغيون يف هذه القا أنَّ «, فبنيَّ بعضهم )٥(عدة, بأنَّ يف القرآن الكريم آياٍت تنُقُضهاوتعقَّ
ْيِخ عبد القاهر مبنيٌّ عىل أْصِل الَوْضِع, وإفادة هذه اآليات لشمول النَّْفي ليس من  كالَم الشَّ

 .)٦(»َأْصِل الَوْضِع, وإنَّام هو بواسطة القرائن
                                                       

 .٢٧٩دالئل اإلعجاز   )١(
اف اللوح   )٢(  .ب/١٢حوايش الكشَّ
ل   )٣( ل يف رشح املطوَّ  .٤١٧, ١/٨٥انظر املُفصَّ
 .٣١٤−٣١٣ , وانظر ما سيأيت٢٨٥−٢٧٨ر دالئل اإلعجاز انظ  )٤(
 .٣١٦−٣١٥انظر تفصيل ذلك فيام سيأيت   )٥(
سوقي عىل املخترص   )٦(  .١/٤٤١حاشية الدُّ



١٥٩ 

اكيِّ أنَّ ُمج   وقعَ امَّ ـوكذلك ل كَّ ِط لًة من أدوات يف كالم السَّ ْ القطب , نبَّه )١(تفيد العمومالرشَّ
ريازي  عىل أنَّ ذلك خيتلُف بحسب املقامات وما ينضاُف إليها من قرائن ) هـ٧١٠ت (الشِّ

 .)٢(األحوال ومقاصد األقوال
واستدراكاُهتم عىل هذه القواعِد ال تعني أنَّ الذين أوردوها مل يكونوا متنبِّهني عىل ذلك, 

بات, وإنَّام األمُر أنَّ أصحاَهبا أمهلوا ذلك تعويًال حتى احتاَج   عىل ْت قواعدهم إىل تلك التَّعقُّ
 .ظهوِره يف مطاوي كالمهم, فاحتاج من بعدهم إىل النَّصِّ عليه
 فام داَمِت «: شكري عيَّاد يف قولهوعىل ما مىض ال يصحُّ ما ذكره بعض اُملعارصين كالدكتور 

, أو  علمُ  القوانُني التي يِصُل إليها البالغِة قوانَني مطلقًة, ال يلحُقها التَّْغيري من َعْرصٍ إىل َعْرصٍ
وري أن ُتراعى دائًام  , كام ُتراعى القوانني بني بيئٍة وبيئٍة, أو شخٍص وشخٍص, فمن الرضَّ

ةُ   .)٣(»النَّْحويَّ
ا ا ليس مقصودً ا ُمطلقً ونً فليَسِت القوانُني البالغيَُّة كام َذكر; ألنَّ ما يبدو يف ُكتب البالغِة قان

يف هذا العلم, فتلَك القوانني ُتطَلق عىل ما ُيعَرُف بالَوْضِع ال عىل ما ُيعَرف بالقرائن, وعنايُة 
البالغيني مرصوفٌة إىل املعاين التي تأيت من وراء الوضع, وُتستفاُد بالقرائن, كام هو ظاهٌر من 

 .ترصحيهم بذلك يف النُّصوص التي مىض ِذْكُرها
, عىل حني يٌّ علُم البالغِة علٌم معيار«: والدكتور شكري عيَّاد أراد أن يبنَي عىل ذلَك احلُْكِم قوَله

وكيف يصحُّ هذا مع دعوِة البالغيني إىل تتبُّع أساليِب العرِب  .)٤(»وصفيٌّ  األسلوِب علمٌ  أنَّ علمَ 
ُكلِّ فنٍّ  رون ذلك عندالستكناه أرسارها, والوقوف عىل أغراضها ومقاِصد ُمتكلِّميها, يكرِّ 

 .بهم إىل ما استخرجوه, ويِقَف عندهتُ يتكلَّمون عليه ال يملُّون ذلك, خشية أن يرَكن قاِرئ كُ 

                                                       
 .٣٥١−٣٥٠انظر مفتاح العلوم   )١(
 .ب/٧٥انظر مفتاح املفتاح اللوح   )٢(
 .٣٦مدخل إىل علم األسلوب   )٣(
 .٣٦مدخل إىل علم األسلوب   )٤(



١٦٠ 

اكيَّ جعل  كَّ خواصِّ تراكيب الكالم  تتبُّعَ : علم املعاين من تعريفويكفي يف ردِّ ذلك أنَّ السَّ
, )٢(يس بعلم, فال يصحُّ تعريُف يشء من العلوم بهل التتبُّعَ وانتقَده القزوينيُّ بأن  ,)١(يف اإلفادة

ا عىل أنَّ تلك املعرفَة حاِصلٌة من تتبُّع جزئيات غَريه نبَّه عىل أنَّه أراَد بالتَّتبُّع املعرفَة; تنبيهً  لكنَّ 
ر , فانظ)٣(لطالب عىل املامرسةا تحريضِ ل ;تراكيب البلغاء, وعىل أنَّ ابتناَء علم املعاين عىل التَّتبُّع

اكيِّ بتنبيه دارس البالغة عىل لزوم النَّظر يف أساليب العرب, كيف محَله عىل  كَّ إىل شغف السَّ
 .هذا املجاز يف تعريِف علم املعاين, لئال يزوَل ذلك اخلاطر عن ُفؤاِده بارتكا

ـبيل يف الوقـوِف عـىل األغـراِض, ومـن أوضـوعمدُة التَّتبُِّع القرائُن; ألهنَّ   النُّصـوصِ  ِح ا السَّ
بعـَدهم يف اسـتخراج  نْ داللًة عـىل أثـِر القـرائن يف ذلـك, وِحـْرِص البالغيـني عـىل أن يتَِّسـَع َمـ

ْعِد َبْعـَد كالِمـه عـىل مـا أورَده القزوينـيُّ مـن = ا عىل القرائن األغراِض البالغيَِّة اعتامدً  قوُل السَّ
اِم إذا امتنـَع محُلهـا عـىل هسـتفواحلاِصـُل أنَّ َكِلَمـَة اال«: األغراِض التي خيـرُج إليهـا االسـتفهام

ُر اُملتولِّـداُت فـيام ذكـره اُملصـنُِّف, ـُب املقام, وال َتنَْحِصـالقرائن ما ُيناِس  بَمُعونةِ حقيقتِه تولَّد ِمنْه 
اكيب, ـوال َينَْحِص  ْوِق, وَتَتبُُّع الرتَّ ُر يشٌء منها يف أداٍة دوَن أداٍة; بل احلاكُِم يف ذلك هو سالمُة الذَّ

َر يف ذلَك عىل معنًى َسِمْعَتُه, أو ِمثاٍل َوَجْدَتُه, ِمْن َغْري َأْن تتخطَّاُه; بل عليـَك ـينبغي أْن َتْقَتِص فال 
ةـبالتَّصُّ  ويَّ  .)٤(»واهللاُ اهلادي. رِف, واستعامِل الرَّ

 وظاهٌر من هذا النَّصِّ ِحْرُص البالغيني عىل َحثِّ َمْن يبتغي َدْرَس هـذا الِعْلـم بعـَدهم عـىل
ِل يف كالم الُفصحاء, الستخراِج األغـراِض البالغيَّـِة, وال يكـون  ْوق, وزيادِة التَّأمُّ استعامل الذَّ
ــَدْت تلــَك  اكيــِب ومقاماهتــا, ملعرفــِة القــرائِن التــي ولَّ ـــِر يف ســياقاِت وروِد الرتَّ ذلــك إّال بالنََّظ

 .األغراَض 

                                                       
 .٢٤٧ح العلوم انظر مفتا  )١(
 .٨٤انظر اإليضاح   )٢(
ْعد اللوح   )٣( ل ١٢, واملصباح يف رشح املفتاح ١٦١ب, وتلخيص التلخيص  –أ /٤انظر رشح املفتاح للسَّ  .٣٦, واملطوَّ
 .٢٣٩ لاملطوَّ   )٤(



١٦١ 

ا القرائن يف تذُّ  ويكِشُف هذا النَّصُّ وما قبَله من النُّصوِص عن قيمة وق كالم العرب, ألهنَّ
ُتساِعُد عىل استخراِج خبيء ذلك الكالم, باستنباط أغراِضه ومقاصد ُمتكلِّميه, وهبا يمكن 

ع يف فنوِن ِعْلِم البالغِة وإغنائه بأمثلةٍ  َمجٍَّة عىل ُخمتِلف األغراض البالغيَّة التي تنطوي  التَّوسُّ
ياقات عليها أساليُب العرب, وذلك بالتَّ  قيق يف كالمهم, واالستفادِة من السِّ تبُِّع والنَّظِر الدَّ

ْت هبا, واألحوال التي اشتمَلْت عليها, فَّ التي ورَدْت فيها تلك األساليب, واملقامات التي احت
ويف هذا تطويٌر لعلم البالغة, وَدْفٌع له إىل االرتقاء يف التَّبرصُّ بأرسار كالم العرب, وعودٌة به 

رت جداوله األوىل, فاستَقْت منها ُكتب البالغِة ما َأْنبَت إىل م نابع الفصاحِة التي منها تفجَّ
 .اجلَنيَّ من ثامِرها

َة النَّْظمِ إنَّ : وعىل ذلك يمكُن القول ِة ال ُتؤيت ُأُكَلها وال ُجتنَى ثامُرها إالَّ بمعونِة  نظريَّ نظريَّ
ا الدَّ  القرائِن; ى ملقاصِد التي من أجِلهاالُّ عىل األغراِض واألهنَّ ُم بنظِمه ما توخَّ ى اُملتكلِّ  .توخَّ

ِة واحلُْسِن ُص ا وَنقْ والوقوُف عىل تلك األغراِض وزيادُهت  ها بني كالٍم وكالٍم هو مناُط اَملَزيَّ
بيُل إىل  ُنَكِت الكالم وأرساِره التي هبا الوقوف عىل اللَّذيِن يتفاَضُل هبام اُملتكلِّمون; وهي السَّ

امك ُعُلوا وجيوَز مقاديَر البرش, وَيْسُفُل هبا آخُر حتى يدنو من أصواِت يعل و كالٌم حتى َيْفَرع السِّ
 .العجاموات

ِة القرائنفإن اتََّفق للُمستِدلِّ  ْوُق كاَنْت له طريقً  بنظريَّ ا إىل كشِف ُمجلٍة من أرساِر إعجاز الذَّ
ْوُق «): ـه٧٨٦ت (القرآن الكريم, ويف هذا يقول البابريتُّ  وهو َمزيُد : َمْدَرُك اإلعجاِز هو الذَّ

فبها ُيكَشُف الِقناُع عن وجِه إعجاِز القرآن,  ,)١(»ذكاٍء ُتْعَرُف به املعاين اخلفيَُّة بقرائِن األحوال
ائقةِ   .وُتفتَُّق أكامم الكالِم عن أزاهري املعاين واألرسار اُملستودعِة يف عباراتِه الرَّ

ِد «: ابن عاشوٍر يف قولهوهذا ما نبَّه عليه  إنَّ َنْظَم القرآن مبنيٌّ عىل َوْفرِة اإلفادِة وتعدُّ
كيبيَّة التي ُيشاِرُكها فيها الكالُم العريبُّ كُ  اللِة, فُجَمُل الُقرآن هلا داللُتها الوضعيَُّة الرتَّ لُّه, وهلا الدِّ

لغاء وال يِصُل يشٌء من كالمهم إىل َمْبَلِغ داللُتها الَبَالغيَُّة التي ُيشاِرُكها يف ُجمَْمِلها كالُم البُ 
                                                       

 .١٥٠تلخيص التلخيص   )١(



١٦٢ 

ةُ وهلا داللُتها املَ  .َبَالغتِها ُر اعتامدً  ,ْطِويَّ وهذه  ا عىل القرينة,وهي داللُة ما ُيْذَكُر عىل ما ُيقدَّ
اللُة قليلٌة يف كالِم الُبلغاء وكُثَرْت يف القرآن مثل تقدير القوِل وتقدير املوصوِف وتقدير  ,الدِّ

فةِ   .)١(»الصِّ
وهو يريُد أنَّ املزايا واألغراَض تتكاَثُر يف نظِم القرآن عىل نحٍو ال ُيمكُن أن يتَِّفَق يف كالم 

, فلذلك تزيُد احلاجُة إىل االعتامد عىل القرائِن يف ذلك النَّ  ا الطَّريُق اُملمهِّ الَبَرشِ دُة إىل ْظِم; ألهنَّ
الُبلغاِء لِقلَّة تلك األغراِض فيه إذا ما ِقيَس بذلك الَكْشِف عنها; ويِقلُّ االحتياُج إليها يف كالم 

 .النَّْظمِ 
غري أنَّ داللة القرائن عىل أرساِر النَّْظِم يف القرآن ويف غِريه ُمعتِمدٌة عىل ما ُيوَقُف عليه من 

اطبيُّ  علم املعاين والبيان الذي ُيعَرُف به «: بقوله) هـ٧٩٠ت (تلك القرائن, وهذا ما بيَّنَه الشَّ
 عن معرفة مقاِصد كالم العرِب, إنَّام مداُره عىل معرفِة ُمقتضيات إعجاُز َنْظِم القرآن, فضًال 

حال اِخلطاب من َنْفِس جهِة اِخلطاِب, أو اُملخاطِب, أو اُملخاَطب, أو اجلميع; إذ : األحوالِ 
الكالُم الواِحُد خيتِلُف فهُمه بحسب حالني, وبحسب خماطبني, وبحسب غِري ذلك, 

من تقريٍر وتوبيٍخ وغري ذلك; وكاألمِر يدخُله  معاٍن ُأخرُ الستفهام لفُظه واحٌد ويدخُله كا
... وال يدلُّ عىل معناها اُملراِد إالَّ األموُر اخلارجةُ وأشباِهها,  إلباحِة والتَّْهديِد والتَّْعجيزمعنى ا

املنقول, وإذا فاَت َنْقُل بعِض القرائِن وليَس ُكلُّ حاٍل ُينَقُل وال ُكلُّ قرينٍة َتْقِرتُن بنفِس الكالم 
الَِّة فاَت َفْهُم الكالِم ُمجلًة, أو َفْهُم يشٍء منه  .)٢(»الدَّ

ُة القرائنِ  ُ لنا تفاوَت النَّاِس يف فهم كتاِب اهللا تعاىل, والوقوِف عىل أرساره,  فنظريَّ ُتفرسِّ
ين الوضعيَُّة يف ذلك الكالِم ال وتفاوَهتم يف إدراك بالغِة كالِم الُفصحاء من العرِب; فاملعا

ِة, وذلك حتتاُج إىل القرائن يف فهمها, لذا يِصُل إليها النَّاظُِر باالطِّ  الِع عىل تلك األوضاِع اللُّغويَّ
ِة النَّاِس يف فهم املعاين الظَّاهرِة يف القرآن  ال يقتيض مزيد ذوٍق ومعرفٍة, وهذا ما يقُع لعامَّ

                                                       
 .١/١١٠التحرير والتنوير   )١(
 .٣/٣١١املوافقات   )٢(



١٦٣ 

ائدة عىل ذلك الظَّاهِر الكريم, فإذا ما أراَد املُ  ُر الوقوَف عىل األغراِض البالغيَِّة واملعاين الزَّ تدبِّ
 احتاج إىل النََّظِر يف القرائن واالستعانِة بام وقَف عليه منها يف االستدالل عىل تلك املعاين

يه إىل تلَك النَُّكِت واألرسار عىل َقْدر القرائن التي وقَفه علمُ  ه ونظُره عليها, اخلفيَِّة, ويكوُن هتدِّ
ال تفنى عجائُب أيًضا من أجل هذا قد خيفى عىل عاملٍ ما يظهر لغريه من تلك األغراِض, وهلذا 

, ألنَّ ما خيصُّ النَّْظَم منها ُمتعلِّق بام ينتهي إليه املتدبِّرون من القرائن اهلاديِة إىل الكريم القرآن
 .املعاين اَملْسُتورة

حابة من أجل ذلك و رضوان اهللا عليهم يتفاوتون يف فهم كتاب اهللا تعـاىل, بمقـدار كان الصَّ
ـِة عـىل  الَّ معرفتِهم بطرائق العرب يف إخراِج كالمهم عـىل ُصـوٍر تشـتِمُل عـىل تلـك القـرائن الدَّ
ْت بالتَّنْزيـِل  مقاصِدهم, وعاداهتم يف خطاهبم, وبمقدار وقوفهم عىل قرائن األحواِل التي احتفَّ

ريهــا مــن أوقــات النُّــزوِل وظــروف اِخلطــاب وُمالبِســاته, ولــذلك كــان وغ ,كأســباب النُّــزول
هـا اآلخـر  منه بقرائن مل يعرفْ فهمها غريه, استدالًال ا من بعِض اآلياِت ال يَ بعضهم َيْفَهُم أغراًض 

خمش .أو مل يتنبَّه عليها u  t  s   r  q  p  } : ريُّ يف قولـه تعـاىلـومثاُل ذلك ما ذكره الزَّ

yx      w  v   z  ]مـن اُملهـاجرين محـَل عـىل َصـفِّ ُروَي أنَّ رجـًال «: , وذلك قوله]١٩٥: البقرة 
, فصاَح به النَّاس نحـن أعلـم هبـذه : ألقى بيده إىل التَّْهُلكة, فقال أبـو أيـوَب األنصـاريُّ : العدوِّ

آثرناه عىل أهالينـا فنْرصناه وشهْدنا معه املشاهَد و اآلية, وإنَّام ُأنزَلْت فينا; َصِحْبنا رسول اهللا 
وأموالنا وأوالدنا, فلامَّ فشا اإلسالُم وَكُثر أهُلـه ووضـعِت احلـرُب أوزارهـا رجْعنـا إىل أهالينـا 

ــُة اإل ــِت التَّْهُلَك ــا ُنصــلُحها وُنقــيم فيهــا, فكان ــا وأموالن ــْركَ وأوالدن ــاِل وَت ــَة يف األهــِل وامل  قام
لوا اآليَة عـىل ظاهِرهـا, وهـ. )١(»اجلهادِ  ـِة هبـا, فاهتـدى إىل فهم تأوَّ و َوَقـَف عـىل القـرائن املحتفَّ

الغرِض اخلفيِّ منها, وما انطوى عليه االستعامل املجـازيُّ هلـذه الكلمـِة عـىل خـالِف مـا يظهـُر 
 ., وهو معنى احلثِّ عىل مواصلِة اجلهاِد والتَّحذيِر من الركون إىل احلياِة الفانيةمنها

                                                       
اف   )١(  .١/١٥٢أحكام القرآن البن العريب  ر اخلرب بطوله يف, وانظ١/٣٤٣الكشَّ



١٦٤ 

حابُة يسـألون رسـوَل اهللا  م عـىل  وكان الصَّ عـامَّ أشـكل علـيهم يف كتـاب اهللا تعـاىل, فيـدهلُّ
ُ هلم القرائن التي هتدي إىل تلك املعاين, أو يُ  ههم عليهـا يف سـياق القـرآن نـبِّ معانيه اخلفيَِّة, وُيبنيِّ

ولذلَك ِجتُد اليشء يلتبُِس منه حتَّى عىل أهل املعرفـِة, «: الكريم, ويف مثل هذا يقوُل عبُد القاهرِ 
h   g  f  e   }: أنَّ عِديَّ بن حاتم اشتبَه عليه اُملراُد بلفِظ اخليِط يف قولِـه تعـاىل كام ُروي

     l  k  j  iz  ]ـه قـال َلــامَّ نزَلـْت هـذه  .ومحله عىل ظاهِره ]١٨٧: البقرة فقـد ُروَي أنَّ
, فذكْرُت  أبيَض, فوضعُتهام حتت ِوساديت, فنظْرُت فلم أ أسوَد وِعقاًال أخْذُت ِعقاًال : اآليةُ  تبنيَّ

يُل والنهار: فقال ذلَك للنَّبيِّ   .)١(»إنَّ ِوساَدَك لطويٌل عريٌض, إنَّام هو اللَّ
منه تِه وأرساِره بمقداِر ما تِقُف إنَّ ُكلَّ كالٍم فصيٍح ُيعطيَك من ُنكَ : وبذلك يمكُن القوُل 

 العلُم واملعرفةُ : طريقانعىل القرائن اهلادية إليها, وللوقوِف عىل تلك القرائن ومما حييط به 
ؤال والَبْحِث عنها, وال ْوُق بالسُّ بالنََّظِر والتَّأمُّل يف سياق الكالم  سيام قرائِن األحوال; والذَّ

الستخراج القرائن املقاليَّة, وُحيتاج من وراء ذلك إىل ذكاٍء يف مالحظِة داللة تلك القرائِن عىل 
 .)٢(مىض يف ضوابطها قليٌَّة كاماملعاين اخلفيَّة; ألنَّ داللة القرائن ع

   

                                                       
ــًة أخــرى عــىل ذلــك يف٥٢٨, واحلــديث يف صــحيح البخــاري ٣٢١−٣٢٠أرسار البالغــة   )١( املوافقــات : , وانظــر أمثل

٢٤٩−٣/٢٤٥. 
 .١٩−١٦ انظر ما مىض  )٢(



١٦٥ 

 الـَمْبَحُث الثَّاين
 ِسَامُت َعَمِل القرائنِ 

الف, بل  ال تكوُن القرائُن عىل ِصَفٍة واحدٍة يف وجوه عمِلها التي مَضْت يف املبحث السَّ
ْعِف,  ِة أو هتوي هبا إىل الضَّ تغدو فيام تأتيه من عمٍل عىل صفات خمتلفٍة ترتفُع هبا إىل الُقوَّ
امِت  امت بالقرائن ألموٍر تظهر فيام سيأيت من َعْرٍض ملا ُوِقَف عليه من تلك السِّ وتلَحُق هذه السِّ

 .يف مظانِّ البحث
 :وضوُح القرائن وخفاؤها – ١

ا جليا, وقد يبلُغ من ليَسِت القرائن يف درجٍة واحدٍة من الظُّهوِر, فبعضها يكون واضحً 
امعني إدراكً ذلك درجًة ال يكاد حيتِجُب فيها  ا هلا; وبعُضها يكوُن خفيا, وقد عن أدنى السَّ

ُة من أهل الذَّ  كاء والِفطنة, ولُكلٍّ من يِصُل يف خفائه إىل حدٍّ ال يكاُد يدركه فيها اخلاصَّ
رجتني مواِضُع حيُسن فيها, وأخرى يكوُن   .عىل خالِف ذلكفيها الدَّ
لِتؤدَي عمَلها الذي  ن تكون القرائن واضحًة جليًَّة,ففي مواضع َرْفِع اللَّْبِس واإلهباِم حيُسن أ

من أجله نصَبها اُملتكلُِّم يف كالمه, وهلذا َجْعل البالغيون من اإلخالِل خفاَءها يف تلَك 
ا دالَّ  بيُل إىل غزً الكالم لُ  , ومن دوهنا يصريُ ٌة أو ُمعيِّنٌة ألصِل اُملراداملواضع; ألهنَّ ا ال ُيدَرى السَّ

ق«وهلذا كان , فهم حقيقتِه إذا كانت ... يتفإذا كانِت القرينُة خفيًَّة, وين... اخلََلُل إنَّام يتحقَّ
, )٣(, وِمالك التَّْعقيد خفاء القرائن)٢(» خفاء القرائناملداُر يف صعوبِة الَفْهِم عىل«, و)١(»جليَّةً 
 .)٤(»انتفى التَّْعقيد متى قاَمِت القرينُة الواضحةُ «و

                                                       
ل   )١( ل يف رشح املطوَّ  .٢/٢١٩املُفصَّ
 .١/١٠٨اهب الفتاح , وانظر مو١/١٠٧حاشية الدسوقي عىل املخترص   )٢(
ل   )٣( ل يف رشح املطوَّ  .٢٠١, ٢/١٣, ١/١٢٦, و٢/٢٢١انظر املُفصَّ
 .٢٥٩−٢٥٤, ١/٢٥٢, وانظره ١/٢٤٩تقرير اإلنبايب   )٤(



١٦٦ 

 :)١(اَب النُّقاُد والبالغيون قوَل ُعروَة بِن الَوْردِ ومن أجِل ما مىض ع
ـــْم إِْذ َيْقُتُلـــوَن ُنُفوَســـُهْم ــَذرا  َعِجْبـــُت َهلُ ــاَن َأْع ــَد الــَوَغى َك ــَتُلُهْم ِعنْ  وَمْق

ْلِم, فجعلوا ما صنَعه : وذلَك أنَّه أرادَ  احلَْذِف اُملِخلِّ أو  داخًال يفإذ يقتلون نفوسهم يف السِّ
ديء; ل  .)٢(قصور لفظِه عن أداء ذلك املعنىالرَّ

, إذ »الوغى«: والتَّأمُّل يدلُّ عىل أنَّ يف كالِمه قرينًة خفيًَّة هتدي إىل املحذوِف, وهي قوله
ْلمِ «تدلُّ بالتَّضادِّ عىل لفظ  لوا عليها يف تقدير ُمراِده, ولكن ذلك وحَده ال »السِّ , ولعلَّهم عوَّ

ٍل طويٍل, يكفي, إذ ليس يف كالِمه ما هيدي  , فيحتاج َفْهُم ُمراِده إىل تأمُّ إىل أنَّه أراد هذا التَّضادَّ
ل يف هذا البيِت عىل قرينٍة حاليٍَّة كاَنْت  وقد ُيْشِكُل عىل غري أهل العلِم به, ولعلَّ عروَة عوَّ

ا درَسْت بعَد ذلك, فتسلَّ قوِّ حارضًة َوْقَت إنشاِد هذا البيِت, تُ  َل اخلفاُء إىل ي ما يف لفظِه, غري أهنَّ
 .قوله, وحلق به ذلك اخلََلُل 

القرائن ال ُبدَّ منها, لكن قد «: ويشهُد هلذا أنَّ املغريبَّ قال عند الكالم عىل احلذِف اُملِخلِّ 
فً يكوُن الفهُم واضحً   .)٣(»ا خلفائها وُبْعِد األَْخِذ منهاا وتكلُّفً ا, وقد يكوُن الفهُم منها تعسُّ

يف بيت » املقاِعد«ثري مل يعتدَّ بالقرينِة اخلفيَِّة اُملزيلِة للقبح عن لفِظ وكذلك مىض أنَّ ابن األ
يِف الرَّيض, مع وقوِعها فيه; ألنَّ القرينةَ   .)٤(وأجىل هلا الُقْبَح أوضُح  لتي َأْوجَبْت ا الرشَّ

 ُملتكلِّم اإللغازَ وال َحيُْسن بقرائن َرْفِع اللَّْبِس واإلهبام أن تكوَن خفيًَّة إالَّ إذا كاَن َقْصُد ا
امع, ويف ذلك يقول ابن ِجنِّي  وقد ُحِذَف املميُِّز, وذلك إذا «): هـ٣٩٢ت (والتَّْعميَة عىل السَّ

                                                       
ـح ٢١٦نقـد الشـعر : , وهو له يف٦٧ديوانه   )١( , ونضــرة ٣٢٣, ورس الفصـاحة ١٨٨, وكتـاب الصـناعتني ٢٩٦, واملوشَّ

 .٢٨١, واإليضاح ٤٢٨اإلغريض 
ـح ٢١٧انظر نقـد الشـعر   )٢( , ٤٢٨, ونضــرة اإلغـريض ٣٢٣, ورس الفصـاحة ١٨٨, وكتـاب الصـناعتني ٢٩٧, واملوشَّ

 .٢٨١واإليضاح 
 .٣/١٧١مواهب الفتَّاح   )٣(
 .١٥٣−١٥٢ انظر ما سلف  )٤(



١٦٧ 

ُم ... ُعِلَم من احلاِل ُحْكُم ما كان ُيعَلُم منها به فإن مل ُيعَلِم املراُد َلِزَم التَّمييُز إذا قصَد اُملتكلِّ
. مل ُيوِجْب عىل نفِسه ِذْكَر التَّْمييز راد اإللغاَز وَحْذَف جانِب البيانِ وأاإلبانَة, فإن مل ُيِرْد ذلَك 

 .)١(»وعليه مداُر الكالم غرُض اُملتكلِّم,وهذا إنَّام ُيصِلُحه وُيفِسُده 
إنَّ املعاَين وإن كاَنْت أكثُر مقاِصد الكالم ومواطُن «): هـ٦٨٤ت (ويقوُل حازٌم القرطاجني 

ُيقَصد يف كثٍري من املواضِع فقد = عنها والتَّرصيَح عن مفهوماهتا  القوِل تقتيض اإلعراَب 
 .)٢(»إغامُضها وإغالُق أبواِب الكالم دوَهنا

ه «): هـ١٣٠٦ت (ويقوُل اإلنبايبُّ  َ قوُهلم بامتناِع اللَّْبِس ليس عىل إطالقه, وإن تومهَّ
 .)٣(»قام قد يقتيض التَّْعميَة واإللغازَ أنَّ املكثريون, بل هو بالنََّظِر إىل الغالِب, وإالَّ فال شكَّ 

يوطي  يف الكالم عىل اُملشَرتك, وأنَّ منه ما يكوُن ) هـ٩١١ت (ومن أمثلِة ذلَك ما ذكَره السُّ
امِع, حيُث يكون التَّرصيُح سببً من واضٍع واحٍد « كام ُروَي  ا للَمْفَسدِة,لَغَرِض اإلهباِم َعَىل السَّ

يِق ريض دِّ َمْن : َوْقَت ذهاهبام إىل الغار وقد سأله رجٌل عن النَّبيِّ  ,اهللا عنه عن أيب بكٍر الصِّ
بي: هذا? قال  .)٤(»َل هذا َرُجٌل هيديني السَّ

نبيُّ  هيديه إىل سبيل احلقِّ وإىل طريٍق ُمستقيم, وهذا املعنى يفهُمه  وقد صدق فيام قاَل, فالَّ
ائل ال َيْعِرُف وعرَف حال  َمْن عرَف أنَّ الذي معه هو النَّبيُّ  أيب بكٍر معه, ولكن هذا السَّ

ه, وهذا ما َيْعِرُفه أبوهبقرينِة سؤاله عن ;ذلك بكٍر ريض  , فالقرائُن الرافعُة لإلهبام خفيٌَّة يف حقِّ
امع; ألنَّ املقام يقتيض ذلكاهللا عنه, ولكنَّه َقَص   .َد التَّْلبيَس عىل السَّ

َي يف  ِه أو اإلهبامِعْلِم البديع وهذا األمر ينطبُِق عىل ما ُسمِّ  ,)٥(بالتَّْوجيِه أو الكالم اُملوجَّ

                                                       
 .٢/٣٨٠اخلصائص   )١(
 .١٧٢منهاج البلغاء   )٢(
سالة البيانية   )٣(  .٧٤حاشية اإلنبايب عىل الرِّ
 .١/٣٦٩املزهر   )٤(
ة ٥٢٨, واإليضاح ٥٣٧, ومفتاح العلوم ٥٩٦انظر حترير التحبري   )٥(  .٢/٥, وأنوار الربيع ٢/١١٠, وخزانة األدب البن َحجَّ



١٦٨ 

فه ابُن أيب اإلصبع  ُم كالمً «: بقوله) هـ٦٥٤ت (وعرَّ ا حيتِمُل معنيني وهو أن يقوَل اُملتكلِّ
متضادَّين, ال يتميَّز أحُدمها عىل اآلخر, وال يأيت يف كالِمه بام حيصل به التَّمْييُز فيام بعد ذلك, 

 .)١(»اِصُد إهبام األمِر فيهام قصدً بل َيقْ 
َي يف علم البديع  وهو عند ابن  ,)٢(باإللغاز أو التَّْعمية أو املحاجاةوكذلَك ُيقاُل يف ما ُسمِّ

امع «): هـ١١٢٠ت (معصوٍم  ي به املقصوَد, بحيث خيفى عىل السَّ أن يأيت اُملتكلِّم بكالٍم ُيعمِّ
ٍل ومز  .)٣(»يِد نظرٍ فال ُيدرُكه إالَّ بَفْضِل تأمُّ

ففي هذين الفنَّني وأمثاهلام َحيُْسن أن ختفى القرينُة; ألنَّ مبنامها عىل ذلك, وألنَّ اُملتكلِّم قصَد 
فة إىل أن تكون القرينة   .له ما يريد ليحصَل عىل تلك الصِّ

الَُّة عىل األغراِض البالغيَّة ا القرائُن الدَّ ألنَّ فهَم فال ُيشَرتُط فيها أن تكوَن واضحًة,  وأمَّ
ائدُة, وهذه املعاين  أصِل اُملراد وظاهِر الكالم غري ُمتوقٍِّف عليها, وإنَّام ُتدَرك هبا املعاين الزَّ

أنَّ أكثر ذلك يقُع يف يتفاوُت النَّاُس يف إدراكها تفاُوَهتم يف الوقوف عىل تلك القرائن, وال شكَّ 
ٍل دون اجلليَّةِ يَّ يف اخلف , وهلذا يتنافُس علامُء البالغِة يف استخراجها للوقوف ِة املُحتاجِة إىل تأمُّ

خمرشيِّ  ْعُد عن الزَّ هاب بأدنى «: عىل تلك النَُّكِت, ويف هذا يقوُل السَّ عىل ما هو دأبه يف الذَّ
ِن للفوائد البيانيَِّة واللَّ   .)٤(»طائِف القرآنيةقرينٍة إىل املجاِز املتضمِّ

فمن : ها إىل الَغرِض وما يقتضيه من هذين األمرينوقد يرجُع خفاُء هذه القرائن ووضوُح 
امعِ األغراِض املتعلِّقِة بالقرائِن اخلفيَِّة عند البالغيني,  , ومبلِغ احلذُف الختبار مقدار تنبُّه السَّ

الَِّة عىل املحذوف ت (مُس الكرماين ومثَّل هلا الشَّ . )٥(ذكائه يف إدراك تلك القرينِة اخلفيَّة الدَّ
                                                       

 .٥٩٦حترير التحبري   )١(
ة ٥٧٩انظر حترير التحبري   )٢(  .٦/٤٠, وأنوار الربيع ٤/١٦٦, وخزانة األدب البن َحجَّ
 .ر زمنه; ألنَّه أدلُّ عىل املراد هاهنا, واختري مع تأخُّ ٦/٤٠أنوار الربيع   )٣(
 .ب/٢٩٢حوايش الكشاف اللوح   )٤(
, ١/٢٩٧, وحتقيــق الفوائــد الغياثيــة ١٩٤, وتلخــيص التلخــيص ١/٢٧٧, وعــروس األفــراح ١٠٩انظــر اإليضــاح   )٥(

سوقي عىل املخترص ١/٢٧٧ومواهب الفتَّاح   .١/٢٧٧, وحاشية الدُّ



١٦٩ 

يف سفينٍة ذاَت ئه ا من ُخلفاِء بغداد رِكَب مع واحٍد من ُندماأنَّ واحدً « لطيٍف هو بخربٍ ) هـ٧٨٦
ُمخُّ البيِض : اٍم أشهى عندك وألذُّ لديَك? فقالعأيُّ ط: مها كذلك إذ سأَل نديمه يوٍم, فبينا
: أجاب النَّديمُ مع َأْيٍش? ف: فعربا, حتَّى إذا اتَّفَق عوُدمها هنالك يف العام القابل; فقال. املسلوق

ب من استحضاره, وكامل تنبُّهه وتيقُّ  به من نفِسهمع املِْلِح; فتعجَّ  .)١( »ظِه; فخلع عليه, وقرَّ
فينة, ومرورمها من املكان  َل عليها هذا النَّديُم هي ركوبه مع اخلليفِة يف السَّ فالقرينُة التي عوَّ

ة األوىل, ومرور العام ُينيس ما  , فلذا كانِت القرينُة هو أقوى من ذلك بكثريالذي ُسئل فيه املرَّ
 .خفيًَّة, وكاَن تنبُّهه عليها دليًال عىل يقظتِه وفرط ذكائه

ِذْكُر املُْسنَِد إليه للتَّنْبيه : ومن األغراِض البالغيَِّة املبنيَِّة عىل وضوِح القرينِة عند البالغيني
امعِ  ُق إالَّ مع قرينٍة )٢(رائنُ , وأنَّه ليس ممَّْن َتنْفُعه القعىل غباوة السَّ , وهذا الغرُض ال يتحقَّ

ْكُر عند وضوِح «: واضحة; ألنَّ اخلفيََّة قد ختفى عىل بعِض األذكياِء, وهلذا قال اإلنبايبُّ  الذِّ
 .)٣(»القرينِة يدلُّ عىل َفْرِط الغباوةِ 

ه َفْهُم املخاَطب, وقد يعوُد خفاُء هذه القرائن ووضوُحها إىل املُتكلِّم وتقديره ما يِصُل إلي
سوقي )٤(»يكفي يف القرينة ما هو ظاهرٌ «): هـ٨٨٦ت ( وهلذا قال الفناريُّ  ت (, وقال الدُّ

, فقد يكون ذلك )٥(»القرينُة يكفي فيها ظنُّ اُملتكلِِّم أنَّ املخاَطب عاملٌ بالقرينة«): هـ١٢٣٠
ها, ا كالبدِر ما هو عند املالظَّنُّ منه يف غري موِضعه, فيحسب واضحً  خاَطب أخفى من السُّ

روا فيه رسعَة ل م خاطبوا به َمْن قدَّ بُب يف خفاء بعِض كالِم العرِب; ألهنَّ ْمِح ـَ ولعلَّ هذا هو السَّ
ْهِن يف إدراك ما ختفى قرائنه  .املعنى وُلْطَف الذِّ

                                                       
سـوقي عـىل املختصـ»إذ سـأل مـن نديمـه«: , ويف مطبوعه٢٩٨−١/٢٩٧حتقيق الفوائد الغياثية   )١( ر ـ, وانظـر حاشـية الدُّ

٢٧٨−١/٢٧٧. 
 .١/٢٨٣, ومواهب الفتَّاح ١/٣٠٩أ, وحتقيق الفوائد الغياثية /١١, ومفتاح املفتاح اللوح ٢٦٨انظر مفتاح العلوم   )٢(
 .٢/١٥تقرير اإلنبايب   )٣(
ل   )٤(  .٥٢٢حاشية الفناري عىل املطوَّ
سوقي عىل املخترص حا  )٥(  .١/٢٧٨شية الدُّ



١٧٠ 

امع عائٌد إىل تقدير اُملتكلِّم, بأن اعتقد  أنَّه سيتأتَّى إليها وهبذا يتبنيَّ أنَّ خفاء القرائن لدى السَّ
ر فيه, ولذلك قد َحي هبا إىل ُمراِده, فإذا هبا تقُع منه موِقعً  يهتدَي لِ  ِمُل بعُض ا غري الذي قدَّ

امعني كالمً  ًال  ا عىل معانٍ السَّ عىل قرائن مل ينصْبها اُملتكلُِّم, وإنَّام أراد معاَين أخرى بغريها  ُمعوِّ
ي بعض البالغيني تل ةمن القرائن, فُيسمِّ  .)١(قرائن كاذبة: َك القرائن املتومهَّ

 .)٢(وستأيت أمثلة غري قليلة عىل خفاء القرائن وأثرها يف الكالم
 :َتعاُضد القرائن – ٢

تِمُع  ُك يف ذلك قرينتان أو مجلٌة من القرائن َجتْ قد ُيستَدلُّ عىل اُملراِد بقرينٍة واحدٍة, وقد َتْشَرتِ
اللِة عىل املقصود متآِزرةً  يف عملها ذاك, وهذه القرائن قد تكون من نوٍع واحٍد, وقد  يف الدِّ

: حيتاُج إىل هذا التَّعاُضِد البتة, كاملجاِز اُملعتِمد عىل قرينتني اومن الكالم م. ختتِلُف أنواُعها
, وُمعيِّنٍة للمعنى املجازيِّ   .مانعة من إرادة املعنى األصيلِّ

خمرشيِّ ما ورد عند ا فمن تعاُضِد قرينتني مقاليتني ¸  ¹   } : يف قوله تعاىل) هـ٥٣٨ت (لزَّ

  ÄÃ  Â  Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  ºz  ]تقديره«: , وذلك قوُله]٩: الزمر :
ْن هو قانٌِت كغريه, وإنَّام حذَف   :لداللة الكالم عليه; وهو َجْرُي ِذْكِر الكافِر قبَله, وقولِه بعَدهَأمَّ

 {  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Åz  ]مـرال ـابقة )٣(»]٤٩: زُّ , فاسـتدلَّ بالقرينـِة املقاليَّـة السَّ
اللة عىل تعيني املحذوفتوالقرينة الالحقة, واشرتك  .ا يف الدِّ

لداللة ما «: يف االستدالل عىل حذِف املخصوِص باملدِح ) هـ٧٣٩ت (ومنه قوُل القزوينيِّ 
ح ب)٤(»قبَل اآلية وما بعدها عليه بقوله يف بعض أغراض ) هـ٧٨٦ت (لك البابريتُّ ذ, ورصَّ

 .)٥(»يف هذا املثاِل قد ُوِجَد قرينتان لفظيَّتان«: حذِف اُملسنَد
                                                       

 .٢/٣٢٢انظر تقرير اإلنبايب   )١(
 .٤٧٥, ٣٧٥ ,٢٧٠ ,٢٦٧ ,١٨٩−١٨٨ انظر ما سيأيت  )٢(
 .٣/٣٩٠الكّشاف   )٣(
 .٢٦٠اإليضاح   )٤(
 .٢٦٦تلخيص التلخيص   )٥(



١٧١ 

ح به املرزوقيُّ وِمْن تعاُضِد مقاليٍَّة و اعر) هـ٤٢١ت (حاليٍَّة ما رصَّ  :)١(يف قول الشَّ
ـــاِرَق اُملْعـــَرتَّ يـــا ُأمَّ َمالِـــٍك ــْدري وَجمْــِزري  َســـِيل الطَّ ــني قِ ــاين ب ــا أت  إذا م
ُل الِقــــَرى ــــُه َأوَّ ـــِري  َأُيْســــِفُر َوْجِهــــي َأنَّ ـــُه ُدوَن ُمنَْك ـــُرويف َل ـــُذُل َمْع  وَأْب

, وقد اكتفى به ألنَّ )َسِيل (يف موضع املفعول الثاين لـ) أُيْسِفُر وجهي( :وقوله«: وذلك قوُله
فنصَّ عىل , )٢(»الِ وساغ حذُفه ملا يدلُّ عليه من قرائن اللَّفِظ واحل). أم ال(يف الكالِم إضامَر 

اللة عىل تعيني املحذوِف, مع التَّْرصيح بلفظ القرينِة فيهام ستِدلُّ هبام من وقد يَ . اجتامعهام يف الدِّ
َيه وجاز إضامُر «: ام قرينًة, وإنَّام يكتفي بالكناية عنها بام يراِدُفها من ألفاٍظ, كقولهغري أن ُيسمِّ

ها دليًال , )٣(» عليهليًال ألنَّ يف الكالِم واحلاِل د... خرب كان  ., ومراُده القرينُة, كام ال خيفىفسامَّ
خمرشيِّ  ؤاُله هـذا ُسـأن يكوَن  والذي يليُق بحاِل فرعوَن, ويدلُّ عليه الكالُم,«: وِمنُْه قوُل الزَّ

عائه اإلهليَّةإنكارً  [  ^  _  } : قوله تعاىل يف, وذلك )٤(»ا ألن يكون للعاَملني ربٌّ سواه; الدِّ

 `        az  ]د معنى التَّعاُضِد بني هذه القرائن, وذلك . ]٢٣: الشعراء ووقع يف كالِمه ما ُيؤكِّ
ن عليه ااحلال والكالم معً وقد حذف اخلرب; ألنَّ «: قوُله فلفُظ املعيَِّة رصيٌح يف اجـتامِع  ,)٥(»يدالَّ

اللةِ   .القرينة املقاليَِّة واحلاليَِّة عىل هذه الدِّ
باق  ومَضْت عباراٌت  كثريٌة للعلامء تدلُّ عىل هذا التَّعاُضد, وال سيَّام يف بيان الَفْرِق بني السِّ

ياق ياق واللَّحاق, ويف االستدالل عىل أنَّ قرينة احلاِل ال تدُخل يف مفهوم السِّ وستأيت . )٦(والسِّ

                                                       
ــائي يف البيــان والتبيــني   )١( ــُلويل يف األغــاين ٢٨٤, وانظــر زيــادات ديوانــه ١/١٠مهــا حلــاتم الطَّ ; ١٣/٦٦; وللُعجــري السَّ

; ومهـا بـال نسـبة يف أمـايل الزجـاجي ١٣٥, وانظر زيـادات ديوانـه ٤/٦٥روة بن الورد يف رشح احلامسة للتربيزي ولع
 .٤/١٥٧٥, ورشح احلامسة للمرزوقي ٢٠٤

 .٤/١٥٧٦رشح احلامسة للمرزوقي   )٢(
 .١/١٥٢رشح احلامسة للمرزوقي   )٣(
اف   )٤(  .٣/١٠٩الكشَّ
اف   )٥(  .٧٧ فيام سلف, وانظر بقية كالمه ٢/٤٩٠الكشَّ
 .٩٢−٩٠ ,٥٣−٥٢ انظر ما سلف  )٦(



١٧٢ 

اللة عىل األغراِض البالغيَّة يف بيا ن أثر القرائن يف علم أمثلٌة كثريٌة عىل هذا التَّْعاُضد يف الدِّ
, وذكائه يف وسيظهُر أنَّ كثريً  .)١(املعاين ا من هذا التَّْعاُضد بني القرائن يعوُد إىل اُملستِدلِّ

ِة عىل الغرض املقصود الَّ  .استخرج ُمجلٍة من القرائن الدَّ
 :َتْعاُرُض الَقرائنِ  – ٣

البالغية, فيقع يف َمْوِضٍع واحٍد من شتِمُل الكالُم الفصيُح عىل ُمجلٍة من األغراِض ا ما يَ كثريً 
, وُحي  تاُج يف االستدالل عىل ُكلِّ واحٍد من هذه األغراِض إىل ذلك الكالِم غُري ما غرٍض بالغيٍّ

ًة, كالتَّْعظيم والتَّْحقري والتَّْقليل والتَّْكثري,  قرينٍة أو أكثر, وقد تكون هذه األغراُض متضادَّ
ُح غرٌض فتتعاَرُض قرائنُها, وحينئٍذ ُحي  ة قرائنه,  َمُل ُكلُّ َغَرٍض عىل  قرائنه, وقد يرتجَّ لقوَّ

 .وذلك لكثرهتا وتعاُضِدها أو لوضوِحها
, وهلا يف ُكتبهم أمثلـٌة غـري )٢(عند غري واحٍد من البالغيني »تعاُرِض القرائن«وورَدْت عبارة 

المفمن ذلك أنَّ أكثرهم ذهَب إىل أنَّ قوله تعاىل حكاية عن يعق. قليلةٍ  z  } : وَب عليه السَّ
   |{z  ]فـأمري صـٌرب : حيتِمُل أن يكوَن املحـذوُف منـه اُملسـنَد إليـه, وتقـديُره ]٨٣, ١٨: يوسـف

ـ; )٣(فصٌرب مجيٌل أمثـُل أو أمجـُل : مجيٌل; أو اُملسنَد, فيكون التَّْقديرُ  ت (ريُف اجلرجـاينُّ ـفقـال الشَّ
فكيَف جـاَز يف كـالٍم واحـٍد ... استحضار املحذوفال ُبدَّ يف احلذِف من : فإن ُقْلَت «): هـ٨١٦

َر اُملسنَُد تارًة واُملسنَد إليه أخرى عىل وجـوٍه خمتلفـٍة; ُقْلـُت  تعـاُرِض جـاز ذلـك باعتبـاِر : أن ُيقدَّ
ُ املحـذوُف  القرائن, ـح بعضـهم حـذف اُملسـنَد إليـه يف اآليـة )٤(»فباعتبار ُكلِّ قرينٍة يتعـنيَّ , ورجَّ

ِة عليهبكثرة القرائن الدَّ   .)٥(الَّ
                                                       

 .هاغريو ,٢٦٦−٢٦٢, ٢٢٥−٢٢٠ ,٢١٨−٢١٦ ,١٨٣ ,١٨٢ انظر ما سيأيت  )١(
ل ١٣٨, ١٣٧انظر املصباح يف رشح املفتاح   )٢(  .١/٤٠٩, وتقرير اإلنبايب ٢١٥, وحاشية الفناري عىل املطوَّ
ــاف   )٣( ل ١٧٢, واإليضــاح ٣٠٧, ومفتــاح العلــوم ٢/٣٠٨انظــر الكشَّ ــاح ١٤٢, واملطــوَّ , ١٢−٢/١٠, ومواهــب الفتَّ

 .٢/١١عىل املخترص  وحاشية الدسوقي
 .١٣٧املصباح يف رشح املفتاح   )٤(
ل   )٥( ل ٢٦٧, وتلخيص التلخيص ١٤٢انظر املطوَّ  .٢٣٥− ٢٣٣, والتفتازاين وآراؤه البالغية ١/١٦٠, واإليضاح يف رشح املُفصَّ
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يُف اجلرجاينُّ يف مثاٍل آخر قريٍب  ابق وقال الرشَّ ُحيَمُل  تعارَضِت القرائنوحيُث «: من السَّ
جيح غريُ )١(» عن اآلخربدًال  عىل مقتىض ُكلٍّ  قليٍل من األمثلِة,  , وسيأيت هلذا التَّعاُرض والرتَّ

 .)٢(عند بيان أثر القرائن يف علم املعاين
يف ال امتناَع يف أن جيتِمَع «: , وقوهلم)٣(»ات ال تتزاحمالنُّكَ «: تفسٌري لقوهلمهذا  وكالم الرشَّ

ٌة من األغراض كتًة رآها غُريه , ونبَّهوا عىل أنَّه ال جيوُز ألحٍد أن يمنَع نُ )٤(»يف مثاٍل واحٍد ِعدَّ
ْعُد  ضٌة  واحلقُّ أنَّ «): هـ٧٩٢ت (عىل خالفِه إّال بوجٍه ظاهٍر, ويف ذلك يقوُل السَّ أمثاَل هذا مفوَّ

 فمن ادَّعى أحَد ألفهام, اوهي ختتِلُف باختالِف الطِّباِع وقرينِة احلاِل واقتضاِء املقام, إىل 
ٍة عىل مِن ادَّعى الطََّرَف اآلخر, كذلَك وال  الطَّرفني بمقتىض ذوقِه وموجب فهمه, فليَس بُحجَّ

ا ال ُنسلِّم أنَّ  ٍع هنالك,َمنَْع ألحِدمها عىل اآلخِر, ما مل تظهْر جهُة امتنا ُد أنَّ ا ُجمرَّ املعنى عىل  وأمَّ
, وإنَّام يِصحُّ يف لك? فخاِرٌج عن قانوِن هذا الَفنِّ هذا, ولِـَم ال جيوُز أن يكون عىل ذ

ٌة عىل غرٍض بالغيٍّ يف كالٍم, وال يبد)٥(»الُربهانيَّاِت  ٍل قرينٌة أو قرائُن دالَّ  و, فقد تظهُر ملتأمِّ
 ., لتفاُوت النَّاس يف الوقوِف عىل القرائن, وال سيَّام اخلفيِّ منهاذلك لغريه

نا األقدمني وملا غاَب هذا األمر عن بعض الباحثني اُملعارصين راحوا يتَّهمون علامءَ 
, فيحمُلها ُكلٌّ منهم )٦(باالضطراب; أن رأوهم خيتِلفون يف الغرِض البالغيِّ لبعض األساليب

ه, وبام وقف عليه من القرائن, وامليداُن يف ذلك أوسُع ممَّا عىل غرٍض انتهى إليه بذ وِقه وِحسِّ
 .ظنُّوا وأرحُب, واملجال فيه فسيٌح لالختالف, فال ضَري يف ذلك عىل علامئنا

 

                                                       
 .١٣٨املصباح يف رشح املفتاح   )١(
 .اهغري, و٣٠٩−٣٠٧ ,٢٨٩−٢٨٧ ,٢٨٧−٢٨٥ ,٢٢٥−٢٢٢ ,٢١٦−٢١٤ انظر ماسيأيت  )٢(
 .١/٣١٠تقرير اإلنبايب   )٣(
ل   )٤( ْعد اللوح ١٩٧املطوَّ  .ب –أ /٧٥أ, /٤٦ –ب /٤٥, وانظر رشح املفتاح للسَّ
ْعد  )٥(  .ب/١٤٠اللوح  رشح املفتاح للسَّ
ؤال البالغي ٤٢٩−٤٢٨انظر اإلنشاء يف العربية   )٦(  .١٤٦−١٤٥, والسُّ
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 :خامتة
ظهر أنَّ عمل القرائن يف رفع اللَّْبِس واإلهباِم يدوُر عىل ما اسُتعمل بخالِف األصل, فإن 

وقع التَّْعقيُد اللَّفظيُّ يف أصِل النَّْظِم, والتَّْعقيُد املعنويُّ يف  ْت و خفيَ تلك القرائن أ ْت غابَ 
ِم لَ مقتضياته كاملجاز والكناية, ولذا كان غياُب القرائن سبب خلل النَّْظِم يف بيِت الفرزدِق العَ 

ُق احلدَّ  وانجالؤه,  من البيان وهو وضوُح املعنىاألدنى عىل سوء النَّْظِم, وتلك القرائن ُحتقِّ
ق املجاز والكناية  .فمن أجل ذلك كانت رشطًا يف حتقُّ

اهدَ  عىل التَّْعقيد املعنويِّ فيه قرينٌة هتدي إىل  وانُتهي إىل أنَّ بيَت العبَّاِس بن األحنف الشَّ
مراِده, لكنَّها خفيٌَّة ضعيفٌة; ملعارضتِها بام هو أقوى منها, ورأى البحُث أنَّ ذلك ليس بمعيٍب, 

ل من ذهَب إىل نقده, ثم تبعه القزوينيُّ وَمْن والس يَّام أنَّ القدماء مل يعيبوه, فكأنَّ عبد القاهر أوَّ
 .ِحلق به

بيل إىل تلقُّف األغراض البالغيَّة املختبئة وراء ُصور النَّْظم,  وتبنيَّ أنَّ القرائن هي السَّ
ِة كَش فتهتك ُحُجبها وتفتُِّق أكاممها, فبها يُ  واحلُْسِن, وهي املسؤولُة عن إعطاِء ُف عن املزيَّ

ا قواعد مبنيٌَّة عىل أصِل الَوْضِع واالستعاملِ  ًة, ألهنَّ  ,القواعد املذكورة يف ُكتِب البالغِة حريَّ
والقرائن تبيُح اخلروج عىل ذلك فتكِرسُ رصامَة تلك القوانني, وهذا أمٌر مل يتنبَّه عليه كثٌري من 

 .لبالغيََّة باجلمودَدثني فاهتموا القواعد ااُملحْ 
وبدا أنَّ القرائن اخلفيََّة ال َحتُْسن يف رفع اللَّْبِس واإلهبام إالَّ عند الَقْصِد إىل التَّْلبيس عىل 

امِع, وهذا ما ينطبق عىل التَّ  ُة عىل األغراِض فتعود السَّ الَّ وجيه واإللغاز من فنون البديع, أما الدَّ
 .إىل تقدير اُملتكلِّم
لقرائن قد تتآزُر يف العمل فتقوى, وقد تتعارض فُيحمل عىل مقتىض ُكلٍّ منها, وتبنيَّ أن ا

ح غرٌض عىل غرٍض بظهور قرائنه وقوهتا, وهذا ما يدفُع  وهلذا ال تتزاحم النَُّكاُت, وقد يرتجَّ
 .بعِض الباحثني علامَءنا باالضطراب عندما تعددت أغراضهم يف اجلملة الواحدة امَ اهت
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 اينالثَّ  الباُب 
 

 اَملعاين رائِن يف ِعْلمأثُر القَ 
  

ُل الَفْصُل األ  القرائِن يف أحواِل اإلسنادِ  أثرُ : وَّ
 ئِن يف التَّْعريِف والتَّنْكريِ أثُر القرا: الَفْصُل الثَّاين

 ائن يف التَّْقديِم والتَّْأخريِ أثر القر: الَفْصُل الثَّالُث 
 أثُر القرائن يف الَقْرصِ : ابعُ الَفْصُل الرَّ 

 ر القرائن يف الَفْصِل والَوْصلِ أث: الَفْصُل اخلاِمُس 
اِدُس   يف اإلجياِز واإلطناِب  أثر القرائنِ : الَفْصُل السَّ

@ @ 
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@ @
@ @
@ @

ُل   الَفْصُل األَوَّ
 أثُر القرائِن يف أحواِل اإلسنادِ 

 
 

ُل   ربيُّ َخ ـال نادُ ْس اإلِ : اَملْبَحُث األَوَّ
  شائيُّ اإلنْ  نادُ ْس اإلِ : اَملْبَحُث الثَّاين
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 :متهيٌد 
, وأّن ُكـال مـنهام ال خيلـو مـن )١(َقرَّ رأُي علامِء العربّيِة عىل انحصاِر الكالِم يف اخلِرب واإلنشاءِ 

ى فاُملْسـنَد إليـه هـو املوصـوُف «: اُملْسنَُد إليه واُملْسنَدُ : اإلسناد, تربُط بَني طرفني مها :رابطٍة ُتسمَّ
فِة واحلُْكِم, وَنْفُس اإلسناِد هو َنْفُس اإلضافِة, فال ُبـدَّ  واملحكوُم عليه, واُملْسنَد به ُهَو َنْفُس الصِّ

 .)٢(»يف مفهوم اإلسناِد ِمْن ُمراعاِة هذه األموِر الثالثةِ 
ةِ  هِ نسبٌة بَني طرفِني عىل َوْج : وُيْفَهُم من ُمجلِة تعريفاِهتم لإلسناِد أنَّه , وينبِّهـون عـىل )٣(اإلفادِة التَّامَّ

اإلسناُد أعمُّ ِمـَن اخلـرب; ألنَّ «): هـ٦٤٣ت( ; قال ابُن يعيَش عىل َحدٍّ سواءٍ  أنَّه يقُع يف اخلِرب واإلنشاءِ 
, حّتـى إّن بعضـهم نـصَّ عـىل ذلـك يف )٤(»األمِر والنَّهي واالستفهاممن  اإلسناَد يشَمُل اخلَرب وغَريه

ــه, نحــو: اإلســنادُ : تعريفــه, فقــال ــَربٍ عن ــُق خــٍرب بُمْخ ــٌد قــائمٌ : (تعلي ــه  بمطلــوب ; أو طلــب)زي من
 .)٦(منه طاِرٌئ عليه وُمْشتَقٌّ  , وإن كانوا َيَرْوَن أّن اخلََرب أصٌل واإلنشاءَ )٥( »)رْب ـاض(كـ

مبحُث اإلسناد اخلربي هاهنا الكالَم عـىل احلقيقـِة العقلّيـِة واملجـاز العقـيل, عـىل ولن يضمَّ 
ـّراح تلخيصـه, ملـا َثَبـَت بالبحـث أّهنـام وَمـْن تابعـه ِمـْن ُشـ) هـ٧٣٩ت(نحو ما َصنََع الَقزوينيُّ 

 .)٧(داخالن يف علِم البيان ال يف علم املعاين
 

                                                       
ل, و١٠٠, واإلشــارات والتنبيهــات ٨٥, واإليضــاح ٢/٧٨١انظــر أمــايل ابــن احلاجــب   )١( , ١/٤٢٠, ومعــرتك األقــران ٣٧ املطــوَّ

يوطي تقسيامت أخرى للكـالم غـري مـا اتّفـق عليـه اجلمهـور, وانظـر يف هـذه ٢/٢٢٥واإلتقان يف علوم القرآن  , واستقىص فيه السُّ
احبي : التقسيامت ـان يف علـوم القـرآن ١/٤٢٤شجري , وأمايل ابن ال٢٨٩الصَّ , وكشـاف اصـطالحات الفنـون ٢/٣١٧, والربه

  .٢٣١− ٢٢٤اإلنشاء يف العربية : , وانظر مناقشًة هلذه التقسيامت يف١/٧٣٧والعلوم 
  .١١٥اإلجياز ألرسار الطِّراز   )٢(
ـــل البـــن يعـــيش   )٣( , ١/٣١افيـــة , ورشح الـــريض عـــىل الك١/٨٢٠, وأمـــايل ابـــن احلاجـــب ١/٢٠انظـــر رشح املُفصَّ

  .٤٣, والتعريفات ٢١واإلشارات والتنبيهات 
ـل ٢/٨٢١, وانظـر أمـايل ابـن احلاجـب ١/٢٠رشح املفّصل البن يعيش   )٤( , ورشح ١/١٤, واإليضـاح يف رشح املفصَّ

ل ١٩١, واإلجياز ألرسار الطِّراز ٣/٢٥١, والطراز ١/٣٢الريض عىل الكافية  −٥٢, واإلنشاء يف العربية ٣٧, واملطوَّ
  .٢٧٧, ومن نحو املباين إىل نحو املعاين ٥٤

  .١٩تأليفها وأقسامها : , وانظر اجلملة العربية١/٥املُساعد عىل تسهيل الفوائد   )٥(
ل, و١٠٠انظر اإلشارات والتنبيهات   )٦( ؤال البالغي ٤٣ املطوَّ   .٤٥, والسُّ
  .٢١٩−٢١٦وآراؤه البالغية انظر تفصيل ذلك يف التفتازاين   )٧(



 
٤٨٥

  

  الفهارس العامة

  

  فهرس آيات القرآن العظيم - ١

 فهرس األحاديث - ٢

 فهرس األمثال - ٣

 فهرس القوايف - ٤

 فهرس األعالم - ٥

 فهرس املصادر واملراجع - ٦

 احملتوىفهرس  - ٧
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فهرس آيات القرآن العظيم - ١

  الصفحة  رقم اآلية

  الفاحتة - ١  

١  ١  

٢٤٨، ٤٧  ٢  
٢٤٨  ٣  

٤٤٨، ٢٤٨  ٤  

٤٤٨، ٢٤٨  ٥  
٤٤٨  ٦  

  البقرة - ٢  

٣٩٦، ٣٩٥، ٣٩٤، ٣٩٣  ١ ،
٤٠٥، ٣٩٧  

٣٩٤، ٣٩٣، ٢٦٠، ١٩٩  ٢ ،
٤٠٥، ٣٩٧، ٣٩٦، ٣٩٥  

٤٠٥، ٢٦٠  ٣  
٤٠٥، ٢٦٠  ٤  

٥٣٢، ٤٠٥، ٢٦٠  ٥  
٤٢٥، ٤٠٥  ٦  

٤٢٥  ٧  

٤٢٥، ٣٥٧  ٨  
٣٥٧  ٩  

٣٧٥  ١١  
٣٧٦، ٣٧٥  ١٢  

  الصفحة  رقم اآلية

٤٠٩  ١٥-١٤  
٨٨  ٢٢  

١٢٢  ٢٥-٢٤  
٤٣٣  ٤٠  

٤٢٩، ٤٢٧  ٤٩  
٤٦١، ٤٦٠  ٥٤  

٤٣٣  ٥٨  

٣٣٨  ٧٢-٦٧  
٣٣٩، ٣٣٨  ٧٣  

٢٨٢  ٩٦  
٤٧٣  ١٢٢  

٤٧٣  ١٢٣  
٢٢٨  ١٣٢  

٤٧٢  ١٥٣  
٤٧٢  ١٣٦  

٤٧٣  ١٣٧  

١٠١  ١٥٩  
٤٧١  ١٦٤  

٤٤٦، ٤٤٣  ١٧٨  
٤٨٢، ٤٤٢  ١٧٩  

٩٠  ١٨٤  



 
٤٨٧

  الصفحة  رقم اآلية

٩٠، ٤٣  ١٨٥  
١٦٤  ١٨٧  

٤١٩  ١٨٩  
١٦٣  ١٩٥  

٩٨  ٢٠٥  

١١٤  ٢١١  
٢١٣  ٢٤٧  

٣٨٧  ٢٥٨  
٣١٦  ٢٧٦  

٢٨٣  ٢٧٨  
٢٨٣  ٢٧٩  

  آل عمران - ٣  

٣٢٦  ١٤  
٢٧٤، ١٨٣  ٣٥  

١٨٥، ١٨٤، ١٨٢، ١٨١  ٣٦ ،
٢٧٤، ١٨٦  

٢١٣  ٤٠  

٢١٤-٢١٣  ٤٧  
٣٦٤  ٦٢  

٣٠٥  ٧٨، ٧٥  
٩٦  ٩٠  

١٥٢  ١٢١  

  الصفحة  رقم اآلية

٣٦٦، ٣٦٥، ٣٦٤  ١٤٤  
٢٤٥  ١٥٩  

٢٢٥  ١٦٨  
١٢٧  ١٨٨  

  النساء - ٤  

٣٣١  ١  
٣٢٨  ٣  

١٢٤  ٤  
٣٣٤  ١١  

  املائدة -  ٥  

٢٤٠  ٨  
٣٤٨  ١٣  

٣٥٧  ١١٦  
٣٥٦  ١١٧  

٣٤٨  ٢٣-٢٢  

٣٤٧  ٢٥-٢٤  
٣٠٨-٣٠٧  ٦١  

  األنعام - ٦  

٣٣٥  ١  

٣٧٠  ٣٦  

٤٧٤-٤٧٣  ٥١  
٣٤٥  ٥٩  



 
٤٨٨

  الصفحة  رقم اآلية

٣٤٦  ٦٢-٦٠  
٣٨٢  ٨٤  

٣٨٢  ٨٨-٨٧  
٣٨٢  ٩٠  

٢١٤  ١٠١  

٤٧٢  ١٠٢  
  األعراف - ٧  

٤١٧  ٣١  
٤١٠  ٣٤  

١٥٢  ١٥٧  

٤٣٤، ٤٣٣  ١٦١  
٤٣٢  ١٧٩  

    
  لاألنفا - ٨  

١٥٠، ١٤٩  ٣٣  

٢٨٨  ٦٨  
  التوبة - ٩  

٧٣  ٦  
٣٢٧  ٢٤  

٣٢٦  ٦٩  

٢٨٥  ٧٢  
٣٧٩، ٣٧٨، ٣٧٧  ١٠١  

  الصفحة  رقم اآلية

٣٨٥ ١٠٤- ١٠٢  
  يونس -١٠  

٢٥١، ٢٥٠  ٢  

٢٥١  ٤  
٢٥٠  ٢١  

٢٤٩  ٢٢  
٢٥٠  ٢٣  

٢٥٠  ٥٧  
٣٥٨  ٧٢  

٩٧  ٨٨  

  هود -١١  

٢١١  ١٤  

١٩٦  ٣٧  
١٩٧-١٩٦  ٤٠  

١٩٧  ٤٢  

١٩٧  ٤٥  
٩٧  ٨٧  

٩  ٨٨  
  يوسف -١٢  

٤٤٧  ٣  

١٧٢، ٧٢  ١٨  
٢٦٤  ٢١  



 
٤٨٩

  الصفحة  رقم اآلية

٢٦٥، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٦١  ٢٣ ،
٢٦٦  

٢٦٦، ٢٦٣  ٢٤  
٢٦٣  ٢٦-٢٥  

٤٠١، ٢٦٣، ٢٥٩  ٣٠  

٤٠١، ٤٠٠، ٣٩٥  ٣١  
٢٥٩  ٣٢  

٤٣١  ٣٧-٣٦  
٤٦٢  ٤٦-٤٥  

٢٦٣  ٥٢-٥١  
٤٣٢-٤٣١  ٦٢-٥٨  

١٧٢، ٧٢  ٨٣  

٤٤٧  ١٠٠  
  الرعد -١٣  

٣٥٩  ٧  
٣٧٢  ١٦  

٣٧٢، ٣٧١  ١٩  

٣٤٥  ٤٣  
  إبراهيم -١٤  

٤٣٠  ٥  
٤٢٩، ٤٢٨، ٤٢٧  ٦  

٤٣٠  ٧  

  الصفحة  رقم اآلية

٤٢٩، ٣٦٩  ٩  
٣٦٨  ١٠  

٣٦٩  ١١  
    

  النحل -١٦  

٣٣٧، ١١٨  ٥  
٣٣٧  ٦  

٨٧  ٥١  
٤١٠  ٦١  

١١٨  ٨٠  

١١٧  ٨١  
  اإلسراء -١٧  

٣٢٦  ٦  
٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٢  ٥١-٤٩  

٣٨١  ٧٤-٧٣  

٢٤٦  ٨٩  
٢٤٥  ١٠٥  

  الكهف -١٨  

٣٦٦  ٥  

٣٣٠  ٣١  

٧٧  ٦٠  
    



 
٤٩٠

  الصفحة  رقم اآلية

  طه -٢٠  

١٧  ١٥  

٤٧٥  ١٨-١٧  

٢٩٨  ٦٧  
  األنبياء -٢١  

٢١٥  ٥٧  
٢١٥  ٦٠  

٢١٥  ٦١  

٤٧٦، ٢١٤  ٦٢  
٤٧٦  ٦٣  

٤٧٦  ٦٦  
٢١٦  ٦٨  

١٥٠  ٨٧  
٢١١  ١٠٨  

  ٢٢- احلج  

٣٣٠  ٢٣  
٧٠  ٧٢  

  املؤمنون -٢٣  

١٩٨  ١٥  
٣٢٢  ٦٨  

٣٢٢  ٨٢-٨١  
٣٢١  ٨٣  

  الصفحة  رقم اآلية

  النور -٢٤  

٣٨٣  ١٢  

٢٨٨  ١٤  

٣٨٣  ١٦  
  الفرقان -٢٥  

٣٠٥  ٣  
٤٦٣  ٣٦-٣٥  

٣٢٧  ٤٨  

٣٢٨، ٣٢٧  ٤٩  
  الشعراء -٢٦  

١٧١، ١١٢  ٢٣  
٣٩٩  ٣٤-٣٣  

٤٧٦  ٧٠-٦٩  

٤٧٧، ٤٧٦  ٧١  
٣٥٤-٣٥٣ ١١٥- ١٠٥  

٣٩٩  ١٢٤  
٣٩٩ ١٣٠- ١٢٨  

٣٩٨ ١٣٤- ١٣٢  
٣٩٩ ١٤٨- ١٤٦  

  النمل -٢٧  

٢١١  ٢٠  
٣٤٧-٣٤٦  ٦٠  



 
٤٩١

  الصفحة  رقم اآلية

٣٤٧  ٦١  
٣٤٧  ٦٤  

٣٤٦  ٦٥  
٣٢١  ٦٨-٦٧  

  القصص -٢٨  

٣٢٠  ٢٠  
  العنكبوت -٢٩  

٣٣٥  ٣٨  

٧٣  ٦٣  
  لقمان -٣١  

١٥٠  ١٣  
٧٢  ٢٥  

٣٤    

  األحزاب -٣٣  

٣٣١  ٣٥  

  سبأ -٣٤  

٣٢٦  ٣٥  
٣٢٩، ٣٢٨  ٤٦  

٣٣٠  ٤٧  
٣٣٠  ٥٠  

  فاطر -٢٥  

٧٥، ٧٤  ٨  

  الصفحة  رقم اآلية

٣٦٧، ٣٥٠  ١٨  
٣٦٨  ١٩  

٣٦٨، ٣٦٦  ٢٢  
٣٦٧، ٣٦٦  ٢٣  

٣٦٨  ٢٦-٢٥  

٣٤٧  ٢٧  
٣٥٠، ٣٤٩  ٢٨  

٣٥٠  ٣٠-٢٩  
٣٣٠  ٣٣  

  يس -٣٦  

٣٢١  ٦  
٣٧٠  ١١  

٣٥٦، ٣٢١  ١٣  
٣٥٦  ١٤  

٣٥٦، ٣٥٥  ١٥  
٣٢١، ٣٢٠  ٢٠  

٧١  ٤٦-٤٥  

٤١٥، ٤١٤  ٥٩-٥٣  
  ص -٣٨  

٢٤١  ٣٠  
٢٤١، ٧٥  ٣١  

٢٤١، ٢٤٠، ٩٦، ٧٥  ٣٢  



 
٤٩٢

  الصفحة  رقم اآلية

  الزمر -٣٩  

٣٧٢  ٨  

٣٧٢، ٣٧١، ٣٣١، ١٧٠  ٩  

٣٧٢  ١٩-١٨  
٧٢  ٣٨  

١٧٠  ٤٩  
١٢٣  ٦٥  

  غافر -٤٠  

٤٦٧  ٢٩  
٤٦٧  ٣٢، ٣٠  

٤٧٠  ٣٦  
٤٧١، ٤٧٠  ٣٧  

٤٦٦  ٣٩-٣٨  
  ٤١- لَتفُص  

٢٢١، ٢٢٠  ٤٠  

٢٢٢  ٤١  
٢٢٥  ٥١  

  ٤٢- ورىالش  

٤٧٣  ١٥  
٣٣٢  ٤٨  

٣٣٢، ٣٣١  ٤٩  
٣٣٢  ٥٠  

  الصفحة  رقم اآلية

  ٤٣- خرفالز  

٧٣  ٩  

  الدخان -٤٤  

٢١٤، ٢١٣، ٢١٢، ٧٨  ١٤-١٣  
١٣٩، ٩٧  ٤٩  

  اجلاثية -٤٥  

٣٨٧  ٢٤  
  الفتح -٤٨  

٢٥٣  ٢٩-٢٧  
  احلُجرات -٤٩  

٣١٧  ٦  

٣١٨، ٣١٧  ٧  
  الذّاريات -٥١  

٤٣٠  ٢٨-٢٤  

٣٨٧  ٥٨  
  النجم -٥٣  

٣٣١  ٢١  
٣٣٦، ٣٣٥  ٣٣  

٣٣٥  ٣٥-٣٤  

٣٣٦، ٣٣٥  ٣٦  
٣٣٥  ٣٨-٣٧  

٣٨٦  ٤٤-٤٣  



 
٤٩٣

  الصفحة  رقم اآلية

٣٨٦  ٤٥  
١٢٥  ٤٩  

  القمر -٥٤  

١٧، ١٥ ،
٣٢، ٢٢ ،
٥١، ٤٠  

٢١١  

  الرمحن -٥٥  

٤٢٠  ٦-٥  

٤٦٨  ٧٧-١٣  
٣٤٢  ٧٢  

  احلديد -٥٧  

٤٦١  ١٠  

٣٢٦  ٢٠  

٣١٦  ٢٣  
  اادلة -٥٨  

١٢٩  ١٩  
١٢٩  ٢٢  

  احلشر -٥٩  

٣١٨  ٢  
٤٦٢  ٢٠  

  الطالق -٦٥  

٧٢  ٤  

  الصفحة  رقم اآلية

  لقلما -٦٨  

٣١٦  ١٠  

  احلاقّة -٦٩  

٢٩٨  ٣٢-٣٠  
  اجلن -٧٢  

١٥٢  ٩-٨  

  املدثر -٧٤  

٤٧٤  ٤٨  

  النازعات -٧٩  

٣٧١  ٤٥  
  التكوير -٨١  

٢١١  ٢٦  
  االنفطار -٨٢  

٤١٦، ٤٠٧، ٤٠٦  ١٤-١٣  

  األعلى -٨٧  

٣٣٥  ١٩-١٨  

  الغاشية -٨٨  

٢١٨  ٢٠-١٧  
  الضحى -٩٣  

٤٧٠  ٨-٦  

  الشرح -٩٤  

٤٦٩  ٤-١  



 
٤٩٤

  الصفحة  اآلية رقم

٤٧٠  ٦-٥  
  القَدر -٩٧  

٢٤٣  ١  

  التكاثر -١٠٢  

٤٦٧  ٤-٣  

  العصر -١٠٣  

٢٧٢  ٣-١  
  الكافرون -١٠٩  

٣٨٠  ٢  

  الصفحة  رقم اآلية

٣٨٠  ٥-٣  
٣٨٠، ٣٧٩  ٦  

  املَسد -١١١  

٢٥٢  ١  
٢٥٢  ٣  

  اإلخالص -١١٢  

٢٥١، ٢٤٥، ٢٤٣، ٢٤٢  ١  

٢٤٥  ٢  

    
 



 
٤٩٥

 فهرس األحاديث −٢
   ٩٣            ...إذا مل تستِح فاصنع ما شئت −
 ١٢٧            ...اذهب يا رافع إىل ابن عباس −
 ١٦٤            ...إنَّ وسادك لطويل عريض −
وا فجاؤوا ال يدخلون من أبواب بيوهتم −  ٤١٩    ...كانت األنصار إذا حجُّ
 

 فهرس األمثال – ٣
 ٣٧٩, ٣٧٨, ٣٧٧        .علِّمني بَضبٍّ أنا حرشتهأتُ  -
 ٨٣              إليَك ُيساق احلديُث  -
 ١٣٣        القمرُ  ك ال يبِغ عليَك قومُ  إن يبِغ عليَك  -
 ٤٤٣            للجميع إحياءٌ  البعضِ  ُل تْ قَ  -
 ١١٨              م َضُبًعا وذئًباهُ اللَّ  -

  
  



 
٤٩٦

  فهرس القوايف - ٣

  الصفحة  قائله عدداألبيات  حبره  قافيته  أول البيت

  اهلمزة

 ٣٧٤، ٣٧٣   بن قيس الرقياتعبيد اهللا  ١  اخلفيف  الظَّلْماُء  إنما

  ٣٧٣  عبيد اهللا بن قيس الرقيات  ١  اخلفيف  كربياُء  ملكه

  ٣٧٤  عبيد اهللا بن قيس الرقيات  ١  اخلفيف  األعداُء  أنا

  ١٥١  احلارث بن حلِّزة  ١  اخلفيف  الوالُء  زعموا

  ٤٣٧  أبو دؤاد اإليادي  ١  الكامل  الرقباِء  يرمون

 بومي  ٥  اخلفيف  اهلجاِء  ر٣٦٣-٣٦٢  ابن الر 

١١٥  املتنيب  ١  اخلفيف  سوداِء  يفضح  

  ٧٩  عدي بن الرقاع  ١  الطويل  مشربا  فأوردها

  الباء

ترأي  بة  ٣  الطويل  املُتصور عز٣٢٣  كُثي  

 ٢٨٥، ٢٨٣  متنازع النسبة  ١  الطويل  حاجب  له

 أصم  سبة  ١  الطويل  غائبع النتناز٢٨٤  م  

 ٢٠٦-٢٠٥  أبو فراس احلمداين  ٨  الطويل  غضاب  كفليت

]كمن ي[  ٧١ ضابئ بن احلارث الربمجي  ١  الطويل  لغريب  

  ١٤٢  الفرزدق  ١  الطويل  يقارِبه  وما

  ٣٧٤  عبيد اهللا بن قيس الرقيات  ٢  املنسرح  الذَّهب  يعتدلُ

  ٣٦٢  أبو متام  ٢  البسيط  الذَّهبِ  مل ينفقِ

  ٣١٢  املتنيب  ١  ريعالس  غَربِه  مثْلُك

  التاء

  ٣١١  طُفيل الغنوي  ٣  الطويل  فزلَّت  جزى

  ٤٥٨  عمرو بن معديكرب  ١  الطويل  أجرت  فلو

  
   ر أو العجزدمنها، إنْ يف الص مزت األنصاف بوضع حاصرتني على ما أُتيهذا الفهرس األبيات، وأنصافها، وم ضم. 



 
٤٩٧

  الصفحة  قائله عدداألبيات  حبره  قافيته  أول البيت

مفنِع  هِر  ٥  الوافر  هناتسرج بن م١٨٨-١٨٧  الب 

  ١٩٠  البرج بن مسهِر  ١  الوافر  املسات  فإن

  ١٩١  البرج بن مسهِر  ١  الوافر  الشتات  تركنا

  ١٩١  البرج بن مسهِر  ١  الوافر  املمات  فإن

  احلاء

  ١٩٧  حجل بن نضلة  ١  السريع  رماح  جاء

 ٢١٦، ١٢٠  جرير  ١  الوافر  راحِ  ألستم

  الدال

  ١٤٦  العباس بن األحنف  ١  الطويل  لتجمدا  سأطلب

 ٤٥٤، ١٢١  نيباملت  ١  الكامل  املتنهد  قالت

  ٤٥٥  املتنيب  ١  الكامل  تتقلَّد  إنَّ

  ٤٥٧  املتنيب  ٣  الكامل  العسجد  فمضت

  ٣١٩  طرفة بن العبد  ١  الطويل  اليد  خلولةَ

أعزِز  ادوضي  ١  الكامل  العريف الر١٥٢  الش  

  الراء

ذَرا  عجبت١٦٦  عروة بن الورد  ١  الطويل  أع  

  ٢٠٦  جرير  ١  الطويل  نوار  أقولُ

  ٣٨٩  األعشى  ٣  املتقارب  عشارا  وه

  ٧٦  لفائد بن منري القشريي  ١  الطويل  اجلمر  هل

  ٣١٩  ذو الرمة  ١  الطويل  املواطر  ملية

  ٣١٦  حممد بن وهيب  ١  البسيط  والقمر  ثالثةٌ

  ١٥  قبيصة بن النصراين  ١  الطويل  بدرِ  عشيةَ

  ١٧١  متنازع النسبة  ٢  الطويل  مجزِري  سلي

  ٢٥٢  متنازع النسبة  ١  البسيط  البشرِ  باهللا



 
٤٩٨

  الصفحة  قائله عدداألبيات  حبره  قافيته  أول البيت

  ٤٠٤  األخطل  ١  البسيط  مبقدارِ  وقال 

  السني

 ٢٥٧، ١٠٨  متنازع النسبة  ١  الطويل  املتقاعس  تقول

  ٢٥٨  متنازع النسبة  ١  الطويل  الفوارس  فقلت

لعمر  سبة  ١  الطويل  لفارسع النتناز٢٥٨  م  

  ١٥٤  احلطيئة  ٥  البسيط  الكاسي  دعِ

  ضادال

  ٨٠  حطَّان بن املُعلَّى  ١  السريع  يرضي  أبكاينَ

  العني

  ٧٤  متنازع النسبة  ١  الطويل  املُقنعا  تعدون

  ٢٣٣  احلُسني بن مطري  ٤  الطويل  مربعا  ألما

  ٢٥٥  الفرزدق  ٤  الطويل  اامع  أولئك

نِيكمليها  هومي  ١  الطويل  خلوع٣٦٣  ابن الر  

  ٣١٢  املتنيب  ١  البسيط  شجعوا  غريي

 ٢٦٩-٢٦٨  عبدة بن الطبيب  ٤  الكامل  تصرعوا  إنَّ

ر  ١  الطويل  بسريعِ  سريعش١٣٠  اُألقَي  

  ٣١٤  أبو النجم العجلي  ٢  الرجز  تدعي  قد

  القاف

  ٤٠٢  املتنيب  ١  الوافر  ساقا  وما

هواي  وملْبة  ٣  الطويل  ثَق٢٧٩، ٢٧٧  جعفر بن ع 

  ٢٤٣  املعري  ١  الكامل  ]نطاق[  زارت

  ٢٤٤  املعري  ١  الكامل  لفاق  ومن

  الالم

 ٢٩٠-٢٨٩  املعري  ٣  الوافر  شماال  إذا 



 
٤٩٩

  الصفحة  قائله عدداألبيات  حبره  قافيته  أول البيت

  ٢٧٦  اخلنساء  ١  الوافر  اجلميال  إذا

  ٢٢٩  جر بن خالدح  ٢  الكامل  معزاال  وإذا

  ٢٧٩  ةنيعروة بن أُذ  ١  الكامل  هوى هلا  إنَّ

  ١٩٠  حممود الوراق  ١  املتقارب  أوال  رأى

  ٣١٩  أوس بن حجر  ١  الطويل  فتحملوا  لليلى

  ٧٨  البحتري  ١  البسيط  ترحتلُ  ترنح

 ٢٧١-٢٧٠  عبدة بن الطبيب  ٦  البسيط  غُولُ  إنَّ

  ٢٦٧  الفرزدق  ١  الكامل  أطولُ  إنَّ

 ٤٥٢، ١٣٤  -  ١  اخلفيف  طويلُ  قال

  ١١٥  املتنيب  ١  الطويل  مثْلي  أَمطْ

  ٢٢٥  امرؤ القيس  ١  الطويل  بأمثلِ  أال

  امليم

  ٧٧  -  ١  الطويل  مسلما  أقولُ

  ١٥٣  متنازع النسبة  ٢  الطويل  درهما  لو 

  ٢٦١  حامت الطائي  ١  الطويل  مذَمما  فذلك 

  ٣١٩  ثير عزةكُ  ١  الطويل  املُتيما  لعزةَ

  ٣٨٨  املتنيب  ١  الوافر  احلمام  إذا

  ١٥١  أبو متام  ١  الكامل  قدمي  أعطيتين

 ٤٢٢-٤٢١  أبو متام  ٥  الكامل  كَرِمي  ال والذي

 عمِ  ود١٢٢  كبشة بنت معديكرب  ١  الطويل  ملُطْع  

  ٧٦  زيد اخليل الطَّائي  ١  البسيط  اَألكَمِ  سائلْ

  ٢٥٤  ن الرومياب  ١  البسيط  السلَمِ  هذا 

  ٤٥٩، ٨٠  املتنيب  ١  البسيط  اهلَرمِ  أتى

خمِ  وال تشك٤٦٠  املتنيب  ٣  البسيط  الر  



 
٥٠٠

  الصفحة  قائله عدداألبيات  حبره  قافيته  أول البيت

  ١١٧  املتنيب  ١  الوافر  حرامِ  إذا

سبة  ٢  الكامل  حسامِ  عاداتع النتناز١١١  م  

 ٢٨٠، ١٨٧  لةاحلارث بن وع  ١  الكامل  سهمي  قومي 

  النون

  ١٣١  متنازع النسبة  ١  البسيط  شيبانا  لو

  ١٠٠  متنازع النسبة  ٢  البسيط  فاسقينا  إنا

  ٣١١  عروة بن أُذينة  ١  جمزوء الوافر  أَينا  سليمى

  ٢٣٠  ابن باجة  ١  الطويل  سكَّانُ  أسكَّان

  ٣١٤  املتنيب  ١  البسيط  السفُن  ما كُلُّ

  الياء

  ٣٤٧  -  ١  جمزوء الكامل  علي  ال سيف

م٣١٠  املُعذَّل البكري  ١  الطويل  املُغاليا  ه  

  
  
  

 



 ٥٠١

فهرس األعالم - ٤

  حرف اهلمزة
، ٩١، ٥٣، ٥٢) شهاب الـدين ( اآللوسي

٣٣٣، ٢٦٢، ١٨٣.  
، ٣٥، ٣٤، ٣٣) احلسن بن بشـر ( اآلمدي

١١٧، ٨٤.  
، ٢٢٨، ٢١٥، ٢١٤) عليه السالم(إبراهيم 

٣٨٧، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٥، ٢٨٨، ٢٨٧ ،
٤٧٦، ٤٧٢.  

  .٤٦٦ )الدكتور(إبراهيم اخلويل 
، ١٣٣، ١٠٣، ٢٠) ضياء الدين( ابن األثري

٣٢٥، ٢٩٩، ١٦٦، ١٥٣، ١٥٢، ١٤٨ ،
٤٦١، ٤٤٨، ٤٣٩، ٤٢٣، ٤٢٢.  

  املتنيب=  أمحد بن احلسني
  .٢٨أمحد احلمالوي 

  اجلصاص= أمحد بن علي الرازي 
  املرزوقي=  أمحد بن حممد
  .٨) الدكتور( أمحد نتوف
  .٣٢ األخفش
  .٤٧٢) عليه السالم(إسحاق 
  يعقوب= إسرائيل
  ٤٧٢ )عليه السالم(إمساعيل 

، ١٤٩، ١٤٨ ابن أيب اإلصـبع املصـري  
٤٤٧، ٤٤٦، ٤٤٥، ٤٤٤، ٤٢٢، ١٦٨ ،
٤٧٧.  

  
  
  
  
  

  .٣٨٩ األعشى
  الشنتمري= األعلم 
  ١٣٠ اُألقَيشر

  .٢٢٦، ٢٢٥ امرؤ القيس
ــايب ، ٨٩، ٢١، ٢٠، ١٩) الشــمس( اإلنب

١٦٩، ١٦٧، ٩٩، ٩١.  
  .٣١٩ أوس بن حجر

  .١٦٣ )رضي اهللا عنه(أبو أيوب األنصاري 
  اءحرف الب

  .١٧٠، ١٦١) أكمل الدين( البابريت
، ٤٥، ٤٣) حممد بـن الطيـب  ( البالقالين

٤٦٥.  
  ٤٢٣، ٣٤ البحتري

  .١٨٨، ١٨٧الربج بن مسهر الطائي 
  .٤١ أبو الربكات بن األنباري

، ٨٨، ٨٧، ٥٣، ٥٢) برهان الدين(البِقاعي 
١٠٠، ٩٥، ٨٩.  

، ١٦٧) رضـي اهللا عنـه  (أبو بكر الصديق 
٤١٣، ٤١٢، ٣٨٤.  

  .١٨٢أبو بكر بن عياش 
، ٨٥ )أمحد بن حممـد ( ابن البناء املراكشي

٤٤١، ١٥٦، ١٣٥، ٩٥، ٨٧، ٨٦.  
  ١١٣، ٢٤، ١٩) مصطفى بن حممد(البناين 

  
  
  
  
  

 هرس على األعالم املذكورين يف صلب الر -١صر يف هذا الفألنّ أكثر أعالم احلواشي ال جـدوى مـن    ؛سالة دون حواشيهااقت
  .ذكرهم، كأمساء املؤلفني

  .رتبت األمساء حبسب ما اشتهرت به، مع احلوالة عند ذكر من عرف بغري اسمٍ -٢  
  .وحنوها عند الترتيب) ال وابن وأبو وأم(أمهل  -٣  
 .ال فائدة من ذكرها يف هذا الفهرسأمهلت األعالم الواردة يف الشعر كأمساء احملبوبات؛ إذ  -٤  



 ٥٠٢

، ١٠٤، ٩١، ٥٠، ٢٤، ٢٣ السبكيبهاء ال
٣٦٤، ٣٠٤، ٢٦٣، ١٤٥  

ــاوي ، ٤٣٤، ٣٩٨، ٣٥٤، ٣٣٣ البيضـ
٤٤٨.  

  حرف التاء
  .٢٩٠، ١٣١ التربيزي
  عدالس=  التفتازاين
  ٥٦ التلمساين
، ٤٢٢، ٤٢١، ٣٦٢، ١٥١، ٨٤ أبو متَّـام 

٤٨٢، ٤٣٥، ٤٢٣  
، ٥٨، ٥٦، ٥٤، ٦) الـدكتور (متام حسان 

٨٩، ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦١، ٦٠ ،
٤٧٩، ٩٢.  

  .٢٦، ٢٥ التهانوي
  حرف اجليم

، ١١١، ١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ٣٨ اجلــاحظ
١٥٥، ١٣٦، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٠، ١١٢ ،
٤٧٣، ٤٦٤، ٤٣٨، ٤٣٧، ٤١٢.  

  .٥٧، ٢٩، ٢٥، ١٨ )عبد الرمحن(اجلامي 
  الشريف اجلرجاين= اجلرجاين 
  اجلرجاين عبد القاهر=  اجلرجاين

  اجلرجاينالقاضي = اجلرجاين 
  جلرجاينحممد بن علي ا=  اجلرجاين
ــر ، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ٢٠٦، ١٢٠ جري

٢٥٦، ٢٥٥  
  ٤٤، ٤٣) أمحد بن علي(اجلصاص 

  .٢٧٧ جعفر بن علْبة احلارثي
  السيوطي= جالل الدين 
، ٤٣، ٤٢، ٣٩، ٣٠، ١٩، ١٧ابن جـين  

٨٤، ٧٦، ٦٧، ٤٩، ٤٨، ٤٦-٤٥، ٤٤ ،

١٣٦، ١٣٢، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١٠٧ ،
٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٠٨، ١٦٦ ،١٤٤ ،
٤٦٥، ٤٥٥، ٤٤٩، ٤٣٨، ٤٣٧، ٣١٣ ،
٤٧٩.  

  حرف احلاء
  .٢٦١ حامت الطائي

  .٤٣٧، ١١٨، ١١٧احلامتي 
، ٩١، ٧٤، ٥٧، ٣٦، ٢٤٢٠ ابن احلاجب

١٤٩، ١٣٣.  
  .١٥٠ احلارث بن حلِّزة

  .٢٨٠ احلارث بن وعلة الذُّهلي 
ــاجين ــازم القرط ، ١٥١، ١٥٠، ١٣٩ ح

١٦٧.  
  .٤٢٣-٤٢٢ احلَمويابن حجة 

  .٢٢٩ حجر بن خالد
  .١٥٥) رضي اهللا عنه(حسان بن ثابت 
  .١٧ احلسن البصري
  ييبِالطِّ=  احلسني بن حممد
  .٢٣٣ احلسني بن مطري
  .٤٢٢، ٢٨٥ احلصري القريواين
  .٨٠ حطَّان بن املُعلَّى

  .١٥٥، ١٥٤ احلطيئة
  .٣٨٢، ١٨٤، ١٨٣ أبو حيان األندلسي

  حرف اخلاء
  .٤١ب ابن اخلشا
  .٤٦٨، ٤٦٥، ٣٤اخلطَّايب 

  .٣٢٣، ٣٢٢، ٤٨ اخلطيب اإلسكايف
  التربيزي= اخلطيب 
  القزويين=  اخلطيب
  ابن سنان =  اخلفاجي



 ٥٠٣

  .٢١٥، ٩١، ٢٠) حممد بن مظفَّر( اخلَلْخايل
  .٩ )الدكتور(خليل أيوب 

  .٢٧٦، ١٣١ اخلنساء
  صدر األفاضل=  اخلوارزمي

  حرف الدال
  .٤٣٧ أبو دؤاد اإليادي

  .٢٤١ )عليه السالم(ود دا
١٠٠، ٧٠، ٣٥، ٢٠، ١٨ سوقيالد ،
٢١٤، ٢١٣، ٢١٢، ١٦٩، ١٣٤، ١١٥ ،
٢٨٤، ٢٨٣، ٢٧٧، ٢٧٥، ٢٧٢، ٢٢١ ،
٤١٢.  

  .٤١ ابن الدهان
  .١٢٨ ابن دقيق العيد

  الالذَّحرف 
  .٣١٩ذو الرمة 

  حرف الراء
  .١٢٧) بواب مروان(رافع 

  .مصطفى صادق الرافعي= الرافعي 
، ١٨٥، ٢٠، ١٧) فخـر الـدين  (الرازي 

٤٤٤، ٤٢٥، ٤٢٤، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٠٨ ،
٤٤٥.  

  .٤١٢ الراغب األصفهاين
  .١١٦ الربعي

، ٨٨، ٥٧، ٥٠، ١٧ الرضي األسـتراباذي 
٢٤١.  

، ٤٤٠، ٤٣٩، ٤٣٧، ٣٤، ١٩ اينالرمـــ
٤٦٤، ٤٤٩، ٤٤٢.  

  .٤٣٩، ٤٢٢، ١٥٥، ٤٠ ابن رشيق
  
  

  حرف الزاي
١٥٤) رضـي اهللا عنـه  ( برقان بن بدرالز ،
١٥٥.  
، ٣٢٢، ٣٢٠، ١٥٠بن الـزبري الغرنـاطي  ا
٤٣٨، ٤٣٣، ٤٢٩، ٤٢٨  

ج٣٣، ٣٠ اجالز.  
ــي ، ١٣٩، ١١٣، ٩٥، ٩٤، ٨٧ الزركش

٣٣٧، ٣٣١، ٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٥، ١٤١ ،
٤٤٨، ٤٢٧.  

، ٨٣، ٧٧، ٥١، ٤٢، ٤١، ٣٥ الزخمشري
١٦٨، ١٢٤، ١١٨، ١١٣، ١١٢، ٨٥، ٨٤ ،
٢٣٠، ٢٢٤، ٢١٦، ١٨١، ١٧١، ١٧٠ ،
٢٩٣، ٢٨٧، ٢٦١، ٢٥٩، ٢٤٩، ٢٤٤ ،
٣٢٢، ٣١٨، ٣١٧، ٣١٠، ٣٠٠، ٢٩٨ ،
٣٣٢، ٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٧، ٣٢٥، ٣٢٣ ،
٣٤٨، ٣٣٩، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٤، ٣٣٣ ،
٣٨١، ٣٧٩، ٣٧٨، ٣٧٧، ٣٥٤، ٣٤٩ ،
٣٩٧، ٣٩٦، ٣٩٥، ٣٨٥، ٣٨٣، ٣٨٢ ،
٤١٠، ٤٠٨، ٤٠٧، ٤٠٦، ٣٩٩، ٣٩٨ ،
٤٣٤، ٤٣٢، ٤٣٠، ٤٢٨، ٤٢٥، ٤٢٠ ،
٤٦٧، ٤٦٦، ٤٦٣، ٤٦١، ٤٥٠، ٤٤٣ ،
٤٧٦، ٤٧٠، ٤٦٩.  

ابن الز٣٢٥، ٣٠٣، ٩١، ١٥ كاينلَم.  
  .٢٢٦) احلسني بن أمحد(  الزوزين
  .٢١٣) عليه السالم(زكريا 

  .٩) الدكتور(زكريا قصاب 
، ٢٦٤، ٢٦٣، ٢٥٩) امرأة العزيـز ( زليخا
٢٦٥.  
  .٢٦٩ بن مالك األصغر دزي

  
  



 ٥٠٤

  حرف السني
٨٧، ٨٦، ٨٥، ١٨) القاسم( ماسيلْجِالس ،
٤٥١، ١٣٥  

  بكيالبهاء الس=  السبكي
ــعد ، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٨، ١٦ السـ

٩١، ٨٨، ٨٦، ٧٨، ٦٢، ٥٢، ٥١، ٢٤ ،
١٣٤، ١٣١، ١٢٦، ١٢٣، ١٠٤، ١٠٣، ٩٥ ،
١٨١، ١٧٣، ١٦٨، ١٦٠، ١٥٨، ١٥٧ ،
٢٠٨، ٢٠٢، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٦، ١٨٧ ،
٢٥٤، ٢٤٢، ٢٣٦، ٢٣٣، ٢٢٥، ٢١٢ ،
٢٧٣، ٢٧٠، ٢٦٨، ٢٦٧، ٢٦٥، ٢٦٢ ،
٢٨٨، ٢٨١، ٢٧٨، ٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٤ ،
٣١٥، ٣١٤، ٣١٠، ٢٩٧، ٢٩٦، ٢٩٥ ،
٣٦٤، ٣٦٠، ٣٥٣، ٣٤٤، ٣٤٢، ٣١٦ ،
٣٨٥، ٣٨٤، ٣٨١، ٣٧٥، ٣٦٩، ٣٦٨ ،
٤٥٣، ٤٢٨، ٤١١، ٤١٠، ٤٠٧، ٣٨٧ ،
٤٥٨.  

، ٢٦٥، ٥٢) حممد بن حممـد ( أبو السعود
٤٠٧، ٣٨٣، ٣٨٠، ٣٥٠، ٣٣٧، ٣٣٠.  

كَّاكي٧٣، ٧١، ٥٠، ٤٩، ٣٩، ١٦ الس ،
١٦٠، ١٥٩، ١٢٥، ١١٩، ٨٨، ٨٧، ٧٨ ،
١٩٩، ١٩٧، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٣، ١٩٢ ،
٢١٩، ٢١١، ٢١٠، ٢٠٨، ٢٠٤، ٢٠٢ ،
٢٣٧، ٢٣٦، ٢٣٥، ٢٣١، ٢٢٨، ٢٢٧ ،
٢٦١، ٢٦٠، ٢٤٩، ٢٤٧، ٢٤٥، ٢٤٢ ،
٣٠٣، ٣١٠، ٢٩٦، ٢٩٤، ٢٦٨، ٢٦٣ ،
٣٥٢، ٣٤٠، ٣٢٣، ٣٢٢، ٣٢١، ٣٢٠ ،
٣٦٦، ٣٥٧، ٣٥٦، ٣٥٥، ٣٥٤، ٣٥٣ ،
٣٩٣، ٣٨١، ٣٧٨، ٣٧٦، ٣٧٠، ٣٦٧ ،
٤٠٤، ٤٠٢، ٤٠٢، ٣٩٩، ٣٩٧، ٣٩٤، 

٤١٥، ٤١٤، ٤٠٩، ٤٠٨، ٤٠٦، ٤٠٥ ،
٤٣٥، ٤٢١، ٤١٩، ٤١٨، ٤١٧، ٤١٦ ،
٤٧٤، ٤٧٣، ٤٧٢، ٤٧١، ٤٤٢، ٤٤٠ ،
٤٨٢، ٤٨١، ٤٨٠، ٤٧٨، ٤٧٧.  

  ٢٨٣ ابن أيب السمط
١٨٦، ١٨٥مني احلليب الس.  

ــهيلي ٣٢٥، ٣٢٤، ١١١، ٤٥، ٤١ الس ،
٣٤٠، ٣٢٨، ٣٢٦.  

  الشريف اجلرجاين=  السيد
١٤١، ٣٦ يفاريالس.  

، ١٨٣، ١٦٧، ٢١) جالل الدين( السيوطي
٣٦٢، ١٨٤.  
  .١٣بن العاص د يسع

  .٢٤١) عليه السالم( سليمان
  .٤١ ابن سنان اخلفاجي

  .١١٢ سهل بن هارون 
، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٢، ٣١، ٣٠ ســـيبويه

٢٩٥، ١٣٦، ١٣٢، ١٢٠، ١١٨، ٧١، ٦٧ ،
٤٧٩، ٢٩٦.  

  .١٧ نيابن سري
  .٢٠٦، ٢٠٥ سيف الدولة احلمداين

  حرف الشني
  .١٦٢) أبو إسحاق( الشاطيب

، ٢١٧، ١١٦، ٨٤، ٧٤، ٤١ ابن الشجري
٢٢٤، ٢٢٣.  

، ٦٤، ٦٢، ٢٣، ٢٢ الشريف اجلرجـاين 
٣٥١، ١٧٣، ١٧٢، ١٥٧، ١٤١، ٦٦، ٦٥ ،
٤٢٥، ٤٠٨، ٣٥٣.  

ــي ــريف الرض ١٦٦، ١٥٣، ١٥٢ الش ،
٤٤٩.  



 ٥٠٥

  اإلنبايب=  الشمس
، ٢٧٤، ١٦٨، ٥٢، ٢٤ الشمس الكرماين

٤٥٣ ،٤٠٦، ٣٥٢، ٣٤٣، ٣١٣، ٣٠٤.  
  .٢٥٨، ١٥) األعلم( الشنتمري

اآللوسي= هاب الش  
، ٣٠٨، ٢٨٩، ٢٨٨ الشــهاب اخلفــاجي

٣٣٣، ٣٣٢، ٣٢٣.  
القطب الشريازي= ريازي الش  

  .٩٧) عليه السالم(شعيب 
  .١٥٩) الدكتور(شكري عياد 

  حرف الصاد
  ٣٩٩) عليه السالم(صاحل 

  .٤١٢الصاحب بن عباد 
  .٢٧ الصبان

  .٤٢٣ صفديالصالح ال
  .٢٩٠، ٢٨٩ صدر األفاضل اخلوارزمي

  حرف الضاد
  ابن األثري=  ضياء الدين

  حرف الطاء
  .١١٠، ٢٨ طاهر اجلزائري
  .٣١٩ طرفة بن العبد

، ٣٣، ٣١، ٣٠) إمـام املفسـرين  ( الطّربي
٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٤، ٩٠، ٣٥، ٣٤ ،
٣٣٦، ٣١٨، ٣١٧، ٣٠٧، ٢٢٤، ١٠٢ ،
٣٨٠، ٣٦٦، ٣٥٧، ٣٤٧، ٣٤٦، ٣٤٥ ،
٣٨٣.  
  .٢٩٤ ويفالطُّ
، ٢٢٨، ٢٠٥) احلسني بـن حممـد  ( يبِيالطِّ
٣٨٥، ٣٣٦، ٣٦٥، ٣١٠.  

  املتنيب=  أبو الطيب

  .٣١١ وينفيل الغطُ
  حرف العني

  .٣٨٤، ٣٨٣) رضي اهللا عنها(عائشة 
  حممد الطاهر=  ابن عاشور

  .١٨٢عاصم بن أيب النجود 
  .١٨٢) عبد اهللا( ابن عامر

  اسعبد اهللا بن عب= ابن عباس 
  .٤٨٠، ١٧٤، ١٤٦ العباس بن األحنف

، ١٩٤، ١٩٣) ثعلب أو املـربد (أبو العباس 
٢٣٧.  
ع٢٧٠، ٢٦٨، ١٣١ دة بن الطبيبب.  

  .٤٦٨عبد احلميد الفراهي 
  .١٢١ابن عبد ربه 

، ٤١، ١٩، ١٧، ٧ عبد القاهر اجلرجـاين 
١٤١، ١٣٤، ١٣٠، ٨٤، ٤٩، ٤٧، ٤٦ ،
١٤٧، ١٤٦، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٢ ،
١٩٣، ١٧٤، ١٦٤، ١٥٨، ١٥٦، ١٥٥ ،
٢٩٦، ٢٩٣، ٢٧٦، ٢٧٥، ١٩٩، ١٩٦ ،
٣٠٥، ٣٠٤، ٣٠٣، ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٨ ،
٣١٢، ٣١١، ٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٧، ٣٠٦ ،
٣٥١، ٣٤٠، ٣١٦، ٣١٥، ٣١٤، ٣١٣ ،
٣٧٧، ٣٧٣، ٣٧١، ٣٧٠، ٣٦٩، ٣٥٦ ،
٤٠٠، ٣٩٣، ٣٩٢، ٣٨٩، ٣٨٨، ٣٧٨ ،
٤١١، ٤١٠، ٤٠٩، ٤٠٣، ٤٠٢، ٤٠١ ،
٤٢٥ ،٤٢٤، ٤٢٢، ٤٢١، ٤١٦، ٤١٣ ،
٤٥٩، ٤٥٨، ٤٤٩، ٤٣٥، ٤٣١، ٤٣٠ ،
٤٨٢، ٤٨١.  

، ١٠٢) رضي اهللا عنـه (عبد اهللا بن عباس 
٤٦٨، ١٢٧  

  .١٢٢ بن معديكرب الزبيدي عبد اهللا



 ٥٠٦

، ٢١٦، ١٢٠، ١٠٦ عبد امللك بن مروان
٣٧٥، ٣٧٤، ٢١٧.  

  .٢١٦، ١٣١) معمر بن املثنى( أبو عبيدة
  مسالَّ القاسم بن =  أبو عبيد 
  .٣٧٥، ٣٧٤ ن قيس الرقياتعبيد اهللا ب
  ابن جين=  عثمان

  .١٥٥ )متيم بن أُيب بن مقبل(العجالين 
  .٧٩ عدي بن الرقاع

  .٤٥) أبو بكر( عريبالابن 
  .٣١١، ٢٧٩ عروة بن أذينة

  .١٦٦بن الورد عروة 
، ٩٧، ٩١، ٨٨، ٥٢ العز بن عبد السـالم 

٤٥٠.  
  أبو هالل= العسكري 
، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٢ العصـــام

١٥٦، ١٤٦، ١٤١، ١٣٤، ١٠٤، ٩٦، ٨٨ ،
٢٨٥، ٢٨٤، ٢٦٥، ٢٥٥.  

، ١٨٣، ١٨٢، ١٨١، ٤٥، ٤١ ابن عطيـة 
٣١٨، ٣٠٨، ٢٢٨، ٢٢٥، ٢٢٣، ٢٢١ ،
٣٣٤، ٣٣٣، ٣٢٩.  

  حيىي بن محزة= العلوي 
  .٤٣٨ علي بن خلف الكاتب

  .٩ )الدكتور(علي أبو زيد 
  .٣٤٧ )رضي اهللا عنه(علي بن أيب طالب 
  القاضي اجلرجاين=  زيزعلي بن عبد الع
  الرماين=  علي بن عيسى

  .٧٩، ٧٥، ٣٧، ٣١ علي الفارسي أبو
  .١٥٥) رضي اهللا عنه(عمر بن اخلطَّاب 

، ١٢٢، ١٢١ عمرو بن معديكرب الزبيدي
٤٥٨.  

، ٣٠٤، ٩٦، ٢٦، ٢٠ املرشـدي  العمري
٤٥٣.  

  .٣٤٧) الدكتور(عيسى العاكوب 
 ،٣٥٧، ٣٥٦، ٣٢٠) عليه السـالم (عيسى 

٤٧٢.  
  حرف الغني

  .٥٦، ٤٥، ٣١ الغزايل
  حرف الفاء

  .٨٣، ٦٥، ٢٦، ١٣ ابن فارس
  أبو علي=  الفارسي

  الرازي=  فخر الدين
  ٢٠٦، ٢٠٥أبو فراس احلمداين 
  .٣٧٥، ٢١٨، ١٢١ أبو الفرج األصفهاين

  .٤٤١، ١٢٤، ٣٣، ٣٢، ٣٠ الفراء
، ٢٥٥، ١٧٤، ١٤٧، ١٤٢ الفـــرزدق

٢٦٧، ٢٥٦  
، ٤٢٩، ٤٢٧، ١٧١، ١١٣، ١١٢ فرعون

٤٧١، ٤٧٠، ٤٦٦.  
  .١٦٩، ٩٥، ٩١) حممد بن محزة( الفناري
  .١١٦) حممد بن حمد( ورجةابن فُ

  
  حرف القاف

  .٩٣القاسم بن سالَّم 
، ٣٧، ٣٤، ٣٣، ٣٠القاضــي اجلرجــاين 

١١٦.  
  .١٥ بيصة بن النصراين اجلرميقَ

  .٤٦٩، ٤٦٨، ٤٦٥، ٤٣٧، ٣٤ ابن قتيبة
  .٣٧٤ قُدامة بن جعفر

  ١٨٤ )حممد بن أمحد( القرطيب
  .١٣١ نيفقُريط بن أُ
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، ١٤٧، ١٤٦، ١٢٧ )اخلطيـب (القزويين 
١٧٩، ١٧٧، ١٧٤، ١٧٠، ١٦٠، ١٥٦ ،
٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٠، ٢١٥، ٢١١، ٢١٠ ،
٢٩٦، ٢٨٩، ٢٨٧، ٢٨٦، ٢٨٣، ٢٨٢ ،
٢٧٨، ٣٧٢، ٣٦٤، ٣٦٠، ٣٥٧، ٣٥٢ ،
٤٤٠، ٤١١، ٤٠٤، ٣٩٨، ٣٨١، ٣٧٩ ،
٤٦٩.  
ــقطــب ال ٢٠٤، ١٥٩، ١١٤ريازي الش ،
٤٥٣، ٣٥٦، ٣٥٣، ٢٨١، ٢٧٩.  

  .٣٢٧، ٣٢٦ وزيةابن قيم اجل
  حرف الكاف

  ١١٥ كافور اإلخشيدي
  .١٢٥ أبو كبشة

  .١٢١ كبشة أخت عمر بن معديكرب
  .١٠٢ ابن كثري

  .٣٢٣، ٣١٩  عزة يركُث
  .١٤٣، ٢٦ الكَفَوي
  .٢٣٧، ١٩٤، ١٩٣) الفيلسوف( الكندي

  حرف الالم
  .٢٥٢ أبو هلب

  حرف امليم
، ١٤٧، ٣٨، ٣٧، ٣٢، ٣١، ٣٠ املـــربد

٤٧٧، ٤٤٦، ١٤٩.  
ــي ١١٨، ١١٧، ١١٦، ١١٥، ٨٠ املتنب ،

٤٠٤، ٤٠٢، ٣٨٨، ٣١٤، ٣١٢، ١٢١ ،
٤٥٩، ٤٥٨، ٤٥٧، ٤٥٦، ٤٥٥، ٤٥٤.  

، ١٢٢، ١١٤، ١٠٢، ٩٠، ٣) ( محمــد
١٦٧، ١٦٤، ١٦٣، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٣ ،
٣٠٨، ٣٠٧، ٢٥٣، ٢٥١، ٢٤٣، ٢١٢ ،
٣٥٩، ٣٣٦، ٣٢٩، ٣٢١، ٣١٨، ٣١٧ ،

٣٧١، ٣٦٨، ٣٦٧، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٦٤ ،
٣٨٥، ٣٨٤، ٣٨١، ٣٨٠، ٣٧٨، ٣٧٢ ،
٤٧٠، ٤٦٣، ٣٨٦.  

  .٩) الدكتور( حممد أمحد الدايل
، ٤٠٨) الـدكتور (األمني اخلضـري  حممد 
٤٣١، ٤٢٨، ٤١٠.  

  .١٢٠ بن حبيبحممد 
  .١٥٤، ١١١ بن داود الظَّاهريحممد 

  .٩) ورالدكت( حممد شفيق البيطار
، ١٠٢، ١٠١ حممد الطّاهر ابـن عاشـور  

٢٤١، ١٨٥، ١٦١، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٧ ،
٣٥٨، ٣٥٠، ٣٣٦، ٣٣٢، ٢٥٣، ٢٥١ ،
٤٠٧، ٣٩٧، ٣٨٧، ٣٨٦، ٣٦٧.  

، ١٢١، ٧٣، ٧١ حممد بن علي اجلرجـاين 
٢٣٧، ٢١٥، ١٥٧، ١٤١، ١٢٣، ١٢٢ ،
٢٧٨، ٣٦١، ٣١٥، ٣٠٩، ٢٨٧، ٢٧٤ ،
٤٧٦، ٤٧٥، ٤٥٥، ٤٥٤، ٤٥١، ٢٧٩.  

، ٢٠٤، ٢٠٣) الـدكتور ( حممد أبو موسى
٣٥١، ٣٤٩، ٣٤٧، ٣٤٥، ٣٤٤.  

  .٣١٦ بن وهيبحممد 
  اآللوسي=  حممود

  .٤٣٨، ٤١حممود بن محزة الكرماين 
، ٤٠، ١٥، ١٤) أمحد بن حممـد ( املرزوقي

١٢٢، ١٢١، ١٠٠، ٨٠، ٧٦، ٤٤، ٤٢ ،
١٩١، ١٩٠، ١٨٨، ١٨٧، ١٧١، ١٣١ ،
٢٨١، ٢٥٨، ٢٥٧، ٢٣٥، ٢٣٣، ٢٢٩ ،
٣١٠.  

  .١٢٧ مروان بن احلكم
  .٢٧٩ مروان بن أيب حفصة

  .٢١٣ )عليها السالم(مرمي 



 ٥٠٨

  .١٨٣، ١٨٢، ١٨١ )امرأة عمران(أم مرمي 
  .١٢٤ مصطفى صادق الرافعي

  .٣٧٤، ٣٧٣ بن الزبري عبمص
  .٤١٣ املُطرزي
  .٨٣ أم معبد
، ٢٤٤، ١٠٠، ١٤) أبـو العـالء  ( املعري

٤٥٥، ٢٩٠، ٢٨٩.  
  .١٦٨ ابن معصوم

  .٤٥٨، ٤٥٦ ابن معقلٍ األزدي
  أبو عبيدة=  معمر بن املثنى
  .٢٣٤، ٢٣٣ ئدةمعن بن زا

، ١١٤، ٩٦، ٣٥، ١٨) ابن يعقوب(املغريب 
٢١٤، ٢١٣، ٢١٢، ١٦٦، ١٥٧، ١٥٦ ،
٢٩٧، ٢٥٢، ٢٤٦، ٢٤٠، ٢٢١، ٢٢٠ ،
٤٢٤، ٣٧١، ٣١٧.  

  .١٠٤، ١٩) أمحد بن عبد الفتاح(املُلَّوي 
، ٣٢٠، ٢٩٨، ٢٤٦) عليه السـالم ( موسى

٤٢٧، ٣٤٨، ٣٣٨، ٣٣٧، ٣٣٦، ٣٣٥ ،
٤٧١، ٤٧٠، ٤٦٣، ٤٦٠، ٤٣٠، ٤٢٩ ،
٤٧٥، ٤٧٢.  

  حرف النون
  .١٥٥النجاشي احلارثي 
  .٣١٤، ٣١٣، ٧٨ أبو النجم العجلي

، ٣٥٣، ١٩٧، ١٩٦) عليه السـالم ( نوح
٤٢٩، ٣٥٥، ٣٥٤.  

  
  
  

  حرف اهلاء
  .٤٧١، ٤٧٠مان ها

  .١٢٧، ٩٢، ١٨ األنصاري ابن هشام
، ٤٣٧، ٤٢٢، ١٢٣ أبو هالل العسـكري 

٤٦٤، ٤٤٢، ٤٣٨.  
  حرف الواو

، ١٢٦، ١١٧) لي بـن أمحـد  ع( الواحدي
٤٥٥، ٤١٩، ٣٨٥.  

سين٤٢٢، ١١٥ ابن وكيع الت.  
  .٣١٨الوليد بن عقبة بن أيب معيط 
  حرف الياء

، ١٠٤، ٨٥، ٥٧، ٢٠ حيىي بن محزة العلوي
١٩٥، ١٥٧، ١٥٦، ١١٩، ١١٣، ١١٠ ،
٣٣٥، ٣٢٥، ٣٠٧، ٣٠٢، ٢٩٩، ٢٧٣ ،
٣٨٦، ٣٦٢، ٣٥٩، ٣٥٣.  

، ١٧٢، ١٢٣، ١١٤) عليه السالم( يعقوب
٤٧٢، ٢٢٨.  

  .١٧٧ ابن يعيش
، ٢٦٢، ٢٦٠، ٢٥٩) عليه السالم(يوسف 

٤٤٦، ٤٣٢، ٤٣١، ٤٠٠، ٢٦٦، ٢٦٣ ،
٤٦٣، ٤٦٢، ٤٤٧.  

  .٤٢٣ يوسف البديعي
  .١٥٠) عليه السالم( يونس

  
  

  

  
 



 
٥٠٩

 فهرس املصادر واملراجع
 :املطبوعة –أ 

 .لقرآن الكريما    −     
اإلبانة يف تفصيل ماءات القرآن, جلامع العلوم األصفهاين الباقويل, بتحقيق الدكتور حممد   − ١

 .م٢٠٠٩أمحد الدايل, وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت, 
إبراهيم, املكتبة العرصية  اإلتقان يف علوم القرآن, للسيوطي, بتحقيق حممد أبو الفضل  − ٢

 .م٢٠٠٧, ١ببريوت, ط
 م١٩٩٨أثر النحاة يف البحث البالغي, للدكتور عبد القادر حسني, دار غريب بالقاهرة,   − ٣
إحكام صنعة الكالم, للكالعي, بتحقيق الدكتور حممد رضوان الداية, دار الثقافة ببريوت,   − ٤

 .بال تاريخ
 .م٢٠٠٤, ١الرزاق املهدي, دار الكتاب العريب ببريوت, طأحكام القرآن, البن العريب, بتحقيق عبد   −  ٥
 .م١٩٩٦, ٢أدب الكاتب, البن قتيبة, بتحقيق الدكتور حممد أمحد الدايل, مؤسسة الرسالة ببريوت, ط  −  ٦
 .م٢٠٠٥, ١ية عند األصوليني, ألرشف الكناين, دار النفائس باألردن, طسنائاألدلة االست  − ٧
قة, رشح البوري عىل منظومة ابن كريان, بتحقيق حممد األرجوزة األنيقة يف املجاز واحلقي  − ٨

 .م٢٠٠٣, ١ناجي بن عمر, إفريقيا الرشق بالدار البيضاء, ط
 .م١٩٩٤, ١أساس البالغة, للّزخمرشّي, دار الفكر ببريوت, ط  − ٩
 .م٢٠٠١, ٥األساليب اإلنشائية, لعبد السالم هارون, مكتبة اخلانجي بالقاهرة, ط  − ١٠
 والبالغيني, للدكتور قيس إسامعيل األويس, بيت احلكمة أساليب الطلب عند النحويني  − ١١

 .م١٩٨٨ببغداد, 
أسباب اختالف املفرسين يف تفسري آيات األحكام, للدكتور عبد اإلله حوري احلوري, دار النوادر   −  ١٢

 .م٢٠٠٨, ١بدمشق, ط



 
٥١٠

أسباب نزول القرآن, للواحدي, بتحقيق السيد أمحد صقر, دار القبلة للثقافة اإلسالمية,   − ١٣
 .م١٩٨٤, ٢ط

أسباب النزول وأثرها يف بيان النصوص, للدكتور عامد الدين الرشيد, دار الشهاب بدمشق,   − ١٤
 .م١٩٩٩, ١ط

االستيعاب يف معرفة األصحاب, البن عبد الرب القرطبي, بتحقيق عيل حممد البجاوي, دار   − ١٥
 .م١٩٩٢, ١اجليل ببريوت, ط

 .م١٩٩١, ١, طبجدة حمّمد شاكر, دار املدين أرسار البالغة, لعبد القاهر اجلرجاين, بتحقيق حممود  −  ١٦
 .١٩٩٠, ١, للدكتور هاشم الديب, دار الطباعة املحمدية بالقاهرة, طمظْ أسلوب القرص يف حمكم النَّ    −  ١٧
والتنبيهات يف علم البالغة, ملحمد بن عيل اجلرجاين, بتحقيق الدكتور عبد القادر اإلشارات   − ١٨

 .حسني, دار هنضة مرص, بال تاريخ
أنواع املجاز, للعز بن عبد السالم, مصورة يف دار احلديث بالقاهرة عن اإلشارة إىل اإلجياز يف   − ١٩

 .هـ١٣١٣طبعة دار الطباعة العامرة 
األشباه والنظائر, للخالديني, حتقيق الدكتور السيد حممد يوسف, مصورة يف اهليئة العامة   − ٢٠

 .م, عن طبعة دار الكتب املرصية٢٠٠٢لقصور الثقافة 
أمحد حممد شاكر وعبد السالم هارون, دار املعارف  األصمعيات, لألصمعي, بتحقيق  − ٢١

 .م١٩٩٣, ٧بالقاهرة, ط
ان, عامل الكتب بالقاهرة, طبعة   − ٢٢  .م٢٠٠٤األصول, للدكتور متام حسَّ
األطول, لعصام الدين بن عربشاه, بتحقيق الدكتور عبد احلميد هنداوي, دار الكتب العلمية   − ٢٣

 .م٢٠٠١, ١ببريوت, ط
 .م٢٠٠٤, ٢بي, بتحقيق إبراهيم صالح, دار البشائر بدمشق, طاإلعجاز واإلجياز, للثعال  − ٢٤
 .م٢٠٠٥, ١٦األعالم, للزركيل, دار العلم للماليني ببريوت, ط  − ٢٥



 
٥١١

عن طبعة دار  ,م٢٠٠١األغاين, أليب الفرج األصفهاين, مصورة يف اهليئة املرصية العامة   − ٢٦
 .الكتب املرصية

 .هـ١٣٢٧, ١بمرص, ط طبعة السعادةماألقىص القريب, لزين الدين التنوخي,   − ٢٧
اإلكسري يف علم التفسري, للطويف, بتحقيق الدكتور عبد القادر حسني, مكتبة اآلداب   − ٢٨

 .بالقاهرة, بال تاريخ
ن ودار اجليل   − ٢٩ أمايل ابن احلاجب, بتحقيق الدكتور فخر صالح سليامن قداره, دار عامر بعامَّ

 .ببريوت, بال تاريخ
 .م١٩٩٢, ١ود الطناحي, مكتبة اخلانجي بالقاهرة, طأمايل ابن الشجري, بتحقيق الدكتور حمم  −  ٣٠
 .أمايل الزجاجي, بتحقيق عبد السالم هارون, مطبعة املدين بالقاهرة, بال تاريخ  − ٣١
 .م٢٠٠٢أمايل السهييل, بتحقيق حممد إبراهيم البنا, املكتبة األزهرية للرتاث بالقاهرة, طبعة   − ٣٢
عن طبعة دار  ,١٩٨٧ار اآلفاق اجلديدة األمايل, أليب عيل القايل, مصورة يف دار اجليل ود  − ٣٣

 .الكتب املرصية
 .م١٩٩٥, ١أمايل املرزوقي, بتحقيق الدكتور حييى وهيب اجلبوري, دار الغرب اإلسالمي ببريوت, ط  −  ٣٤
ة, دار يَّ بغراإلمام يف بيان أدلة األحكام, للعز بن عبد السالم, بتحقيق رضوان خمتار بن   − ٣٥

 .م١٩٨٧, ١البشائر اإلسالمية ببريوت, ط
االنتصار للقرآن, للباقالين, بتحقيق الدكتور حممد عصام الُقضاة, دار الفتح بعامن ودار ابن   − ٣٦

 .م٢٠٠١, ١حزم ببريوت, ط
اإلنشاء يف العربية, للدكتور خالد ميالد, نرش جامعة منوبة واملؤسسة العربية للتوزيع بتونس,   − ٣٧

 .م٢٠٠١, ١ط
الدين عبد احلميد, دار  يباري, بتحقيق حمياإلنصاف يف مسائل اخلالف, أليب الربكات بن األن  − ٣٨

 .الفكر ببريوت, بال تاريخ



 
٥١٢

أنوار الربيع, البن معصوم, بتحقيق شاكر هادي شكر, مطبعة النعامن بالنّجف األرشف,   − ٣٩
 .م١٩٦٨, ١ط

أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك, البن هشام األنصاري, بتحقيق بركات يوسف هبود, دار   − ٤٠
 .م١٩٩٤, ١الفكر ببريوت, ط

اإلجياز ألرسار كتاب الّطراز, ليحيى بن محزة العلوي, بتحقيق الدكتور بن عيسى باطاهر,   − ٤١
 .م٢٠٠٧, ١دار املدار اإلسالمي بريوت, ط

 .م٢٠٠٥, ١اإليضاح يف رشح املفّصل, البن احلاجب, بتحقيق الدكتور إبراهيم عبد اهللا, ط  − ٤٢
مد عبد املنعم خفاجي, دار الكتاب اإليضاح يف علوم البالغة, للقزويني, بتحقيق الدكتور حم  − ٤٣

 .م١٩٧٥, ٤اللبناين ببريوت, ط
 .م١٩٩١, ١البحث الداليل عند األصوليني, للدكتور حممد  يوسف حبلص, عامل الكتب بالقاهرة, ط  −  ٤٤

 .تفسري البحر املحيط) = وهو املراد عند اإلطالق(البحر املحيط  −       
بتحقيق عبد القادر العاين وصحبه, وزارة األوقاف البحر املحيط يف أصول الفقه, للزركيش,   − ٤٥

 .م١٩٩٢, ٢والشؤون اإلسالمية بالكويت, ط
ري, بتحقيق الدكتور أمحد ـالربهان يف إعجاز القرآن أو بديع القرآن, البن أيب اإلصبع املص  − ٤٦

 .م٢٠٠٦مطلوب والدكتورة خدجية احلديثي, منشورات املجمع العلمي ببغداد, 
 .رآن, للزركيش, بتحقيق حممد أبو الفضل إبراهيم, دار الرتاث بالقاهرة, بال تاريخالربهان يف علوم الق  −  ٤٧
الربهان يف متشابه القرآن, ملحمود بن محزة الكرماين, بتحقيق أمحد عز الدين عبد اهللا خلف   − ٤٨

 .م١٩٩٨, ٢اهللا, دار الوفاء باملنصورة, ط
خدجية الدكتور أمحد مطلوب والربهان الكاشف عن إعجاز القرآن, البن الزملكاين, بتحقيق   − ٤٩

 .م١٩٧٤, ١, مطبعة العاين ببغداد, طاحلديثي
بدائع الفوائد, البن قيم اجلوزية, بتحقيق عيل بن حممد العمران, دار عامل الفوائد بمكة   − ٥٠

 .هـ١٤٢٧, ٢املكرمة, ط



 
٥١٣

البديع يف نقد الشعر, ألسامة بن منقذ, بتحقيق أمحد أمحد بدوي وصاحبيه, مطبعة مصطفى   − ٥١
 .م١٩٦٠بمرص, البايب احللبي 

 .الربهان يف إعجاز القرآن= بديع القرآن   −       
 .م١٩٧٩نى ببغداد ثالبديع, البن املعتز, بتحقيق إغناطيوس كراتشقوفسكي, أعادت طبعه مكتبة امل  −  ٥٢
بقية اخلاطريات, البن جني, بتحقيق الدكتور حممد أمحد الدايل, مطبوعات جممع اللغة العربية   − ٥٣

 .م١٩٩٢بدمشق, 
 .م٢٠٠٥, ١علم املعاين, للدكتور فضل حسن عباس, دار الفرقان بعامن, ط: ة فنوهنا وأفناهناالبالغ  −  ٥٤
البالغة القرآنية يف تفسري الزخمرشي وأثرها يف الدراسات البالغية, للدكتور حمّمد أبو موسى,   − ٥٥

 .م١٩٨٨, ٢مكتبة وهبة بالقاهرة, ط
 .م١٩٨٥, ٢تبة الثقافة الدينية بالقاهرة, طالبالغة, للمربد, بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب, مك  −  ٥٦
 .م٢٠٠٠البالغة واالتصال, للدكتور مجيل عبد املجيد, دار غريب بالقاهرة,   − ٥٧
 .م١٩٩٤, ١البالغة واألسلوبية, للدكتور حمّمد عبد املطّلب, مكتبة لبنان نارشون ببريوت, ط  −  ٥٨
د الصيقل, مكتبة التوبة البالغة والنقد األديب يف رشوح االختيارات الشعرية, للدكتور حممّ   − ٥٩

 .م٢٠٠٢, ١بالرياض, ط
املصطلح والنشأة والتجديد, ملحمد كريم الكواز, االنتشار العريب ببريوت, : البالغة والنقد  − ٦٠

 .م٢٠٠٦, ١ط
, بتحقيق حممد خلف )ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن(بيان إعجاز القرآن, للخطايب   − ٦١

 .تاريخ, دار املعارف بالقاهرة, بال حممد زغلول سالماهللا و
ان, اهليئة املرصية العامة للكتاب,   − ٦٢  .م٢٠٠٢البيان يف روائع القرآن, للدكتور متام حسَّ
 .البيان والتبيني, للجاحظ, بتحقيق عبد السالم هارون, مصّور بدار اجليل, بال تاريخ  − ٦٣
بيدي,   − ٦٤  .م٢٠٠١−١٩٦٥, طبعة وزارة اإلعالم بالكويتبتحقيق مجاعة, تاج العروس, للزَّ



 
٥١٤

 .م١٩٧٤, ٤دار الكتاب العريب ببريوت, ط تاريخ آداب العرب, مصطفى صادق الرافعي,  − ٦٥
الدين األصفر, املكتب اإلسالمي  يتأويل خمتلف احلديث, البن قتيبة, بتحقيق حممد حمي  − ٦٦

 .م١٩٩٩, ٢ببريوت ومؤسسة اإلرشاق بالدوحة, ط
 .م١٩٨١تأويل مشكل القرآن, البن قتيبة, بتحقيق السيد أمحد صقر, مصورة بدار الكتب العلمية,   −  ٦٧
 .م١٩١٤أخالق امللوك, للجاحظ, بتحقيق أمحد زكي باشا, القاهرة, اج يف التَّ   − ٦٨
يبِي, بتحقيق الدكتور توفيق الفيل وصاحبه, مطبوعات جامعة الكويت,  البيان, للطِّ التبيان يف  − ٦٩

 .م١٩٨٦, ١ط
 .ديوان أيب الطيب= التبيان يف رشح الديوان   −       
لدكتور أمحد مطلوب والدكتورة خدجية التبيان يف علم البيان, البن الزملكاين, بتحقيق ا  − ٧٠

 .م١٩٦٤, ١احلديثي, مطبعة العاين ببغداد, ط
 .تفسري التحرير والتنوير= التحرير والتنوير  −       
 .م٢٠١٠, ١التفتازاين وآراؤه البالغيَّة, لضياء الدين القالش, دار النوادر بدمشق, ط  − ٧١
تور عبد احلميد بن عيل أبو زنيد, , للباقالين, بتحقيق الدك)الصغري(التقريب واإلرشاد   − ٧٢

 .م١٩٩٨, ٢مؤسسة الرسالة ببريوت, ط
 .م٢٠٠٤, ٢التكرار بالغة, للدكتور إبراهيم اخلويل, دار األدب اإلسالمي بمرص, ط  − ٧٣
 .م٢٠٠٣, ١التكرار, للدكتور حسني نصار, مكتبة اخلانجي بالقاهرة, ط  − ٧٤
 .م١٩٧٨, ١يد, دار الطباعة املحمدية بالقاهرة, طالتكرير بني املثري والتأثري, للدكتور عز الدين عيل الس  −  ٧٥
التلخيص يف علوم البالغة, للقزويني, ضبطه ورشحه عبد الرمحن الربقوقي, دار الكتاب   − ٧٦

 .م١٩٠٤, ١العريب ببريوت, ط
التلويح إىل كشف حقائق التنقيح, للّتفتازاّين, بتحقيق حممد عدنان درويش, دار األرقم   − ٧٧

 .م١٩٩٨, ١ببريوت, ط



 
٥١٥

ه عىل رشح مشكالت احلامسة, البن جني, بتحقيق الدكتور حسن هنداوي, وزارة التنبي  − ٧٨
 .م٢٠٠٨,  األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت

حممد رضوان الداية, دار الفكر  الدكتورريف, للُمناوي, بتحقيق االتوقيف عىل مهامت التع  − ٧٩
 .م١٩٩٠, ١بدمشق, ط

بتصحيح أوتويرتزل, مكتبة الثقافة الدينية  التيسري يف القراءات السبع, أليب عمرو الداين,  − ٨٠
 .م٢٠٠٥, ١بالقاهرة, ط

 .هـ١٣٣٠, مطبعة السعادة بمرص, )هبامش تقرير اإلنبايب(جتريد الَبنَّاين عىل خمترص التفتازاين   − ٨١
حترير التحبري, البن أيب اإلصبع املرصي, بتحقيق الدكتور حفني حممد رشف, املجلس األعىل   − ٨٢

 .م١٩٩٥اهرة, للشؤون اإلسالمية بالق
حتقيق الفوائد الغياثية, لشمس الدين الكرماين, بتحقيق الدكتور عيل العويف, مكتبة العلوم   − ٨٣

 .هـ١٤٢٤, ١واحلكم باملدينة املنّورة, ط
 .م٢٠٠٠, ١حتوالت البنية يف البالغة العربية, للدكتور أسامة البحريي, دار احلضارة بطنطا, ط  −  ٨٤
 .بتحقيق إبراهيم األبياري, دار الريان للرتاث, بال تاريخ التعريفات, للسيد الرشيف اجلرجاين,  −  ٨٥
, دار إحياء الرتاث العريب )إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم(تفسري أيب السعود   − ٨٦

 .ببريوت, بال تاريخ
تفسري أرجوزة أيب نواس, البن جني, بتحقيق حممد هبجة األثري, مطبوعات جممع اللغة   − ٨٧

 ., بال تاريخ٢العربية بدمشق, ط
 .م١٩٩٢, ٢تفسري البحر املحيط, أليب حيان األندليس, دار الكتاب اإلسالمي بالقاهرة, ط  − ٨٨
املطبعة هبامش حاشية الشهاب عليه, ) أنوار التنِْزيل وأرسار التأويل(تفسري البيضاوي   − ٨٩

 .هـ, مصّور بدار صادر ببريوت١٢٨٣بوالق, األمريية ب
 .م١٩٩٧, ١٠دار سحنون بتونس, طتفسري التحرير والتنوير, ملحمد الطاهر ابن عاشور,   − ٩٠



 
٥١٦

عن طبعة  ,, مصورة يف دار الفكر ببريوت)لباب التأويل يف معاين التنزيل(تفسري اخلازن   − ٩١
 .م١٩٥٧مصطفى البايب احللبي بالقاهرة 

 .م٢٠٠١, ٤, دار إحياء الرتاث ببريوت, ط)التفسري الكبري لإلمام الفخر الرازي(تفسري الرازي   −  ٩٢
, بتحقيق رهط من الباحثني بإرشاف )يان عن تأويل آي القرآنجامع الب(تفسري الّطربي   − ٩٣

 .م٢٠٠٥, ١الدكتور عبد احلميد مدكور, دار السالم بالقاهرة, ط
 .م٢٠٠٩, ١تفسري القرآن العظيم, البن كثري, بتحقيق سامي بن حممد السالمة, دار طيبة بالرياض, ط  −  ٩٤
 .م١٩٩٤, ٢ات كلية اآلداب بمنوبة, طالتفكري البالغي عند العرب, للدكتور محادي محّود, منشور  −  ٩٥
 .هـ١٣٣٠تقريراإلنبايب عىل خمترص التفتازاين وجتريد اإلنبايب, مطبعة السعادة بمرص,   − ٩٦
م اجلياليل, منشورات احتاد تقنيات التعريف يف املعاجم العربية املعارصة, للدكتور حالَّ   − ٩٧

 .م١٩٩٩الكتاب العرب بدمشق, 
 .التلخيص للبابريترشح = تلخيص التلخيص    −        
هتذيب اللغة, لألزهري, بتحقيق عبد السالم هارون وصحبه, مصورة عن طبعة الدار   − ٩٨

 .م١٩٦٤املرصية بالقاهرة, 
, مطبوعات الدكتور مجيل سعيداجلامع الكبري, البن األثري, بتحقيق الدكتور مصطفى جواد و  − ٩٩

 .م١٩٥٦املجمع العلمي العراقي, 
طبي, بتحقيق الدكتور عبد اهللا عبد املحسن الرتكي اجلامع ألحكام القرآن, أليب عبد اهللا القر  − ١٠٠

 .م٢٠٠٦, ١ن, مؤسسة الرسالة ببريوت, طيوآخر
اجلامن يف تشبيهات القرآن, البن ناقيا البغدادي, بتحقيق الدكتور حممد رضوان الداية, دار   − ١٠١

 .م٢٠٠٢, ١الفكر بدمشق, ط
نشورات املجمع العلمي تأليفها وأقسامها, للدكتور فاضل السامرائي, م: اجلملة العربية  − ١٠٢

 .ببغداد, بال تاريخ



 
٥١٧

مجهرة اللغة, البن دريد, حتقيق الدكتور رمزي منري بعلبكي, دار العلم للماليني ببريوت,   − ١٠٣
 .م١٩٨٧, ١ط

 .هـ, مصّور يف دار املدينة ببريوت١٢٩٩جنان اجلناس, للّصفدي, مطبعة اجلوائب بالقسطنطينية,   −  ١٠٤
راءات, للدكتور عبد البديع النريباين, دار الغوثاين اجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للق  − ١٠٥

 .م٢٠٠٦, ١بدمشق, ط
 ., مصور يف إيران١٩٤٠, ١٠جواهر البالغة, ألمحد اهلاشمي, مطبعة االعتامد بمرص, ط  − ١٠٦
جوهر الكنز, البن األثري احللبي, حتقيق الدكتور حممد زغلول سالم, منشأة املعارف   − ١٠٧

 .باإلسكندرية, بال تاريخ
 .هـ١٣١٥, ١بايب عىل الرسالة البيانية, للصبان, املطبعة األمريية ببوالق مرص, طحاشية اإلن  −  ١٠٨
 .م١٩٣٧, ٢حاشية البيجوري عىل الرسالة السمرقندية, مطبعة مصطفى البايب احللبي, ط  − ١٠٩
, )هبامش حاشية الصبان(الرسالة السمرقندية  حاشية حفيد العصام عىل رشح العصام عىل  − ١١٠

 .هـ١٢٩٩املطبعة البهيَّة بمرص, 
, دار اإلرشاد اإلسالمي )ضمن رشوح التلخيص(حاشية الدسوقي عىل خمترص التفتازاين   − ١١١

 .ببريوت, بال تاريخ
 ).هبامش الكشاف طبعة دار املعرفة(حاشية السيد الرشيف اجلرجاين عىل الكشاف   − ١١٢
 ).هـ١٣٣٠ستانبول إهبامش املطول طبعة (حاشية السيد الرشيف اجلرجاين عىل املطّول   − ١١٣
املطبعة , )عناية القايض وكفاية الرايض(عىل تفسري البيضاوي اخلفاجي حاشية الشهاب   − ١١٤

 .هـ, مصورة يف دار صادر ببريوت١٢٨٣بوالق, األمريية ب
 .هـ١٢٩٩بمرص, سنة حاشية الصبان عىل رشح العصام عىل الرسالة السمرقندية, املطبعة البهيّة   −  ١١٥
حاشية ُعليش عىل الرسالة البيانية, للصبان, بتحقيق أمحد فريد املزيدي, دار الكتب العلمية   − ١١٦

 .م٢٠٠١, ١ببريوت, ط



 
٥١٨

هـ, ١٣٠٩حاشية الفناري عىل املطّول, حلسن شلبي, مطبعة رشكة الصحافية العثامنية,   − ١١٧
 .حاشية املطّول :مصّورة يف دار الذخائر بقم باسم

اجلواهر السنية عىل الرسالة السمرقندية, ملحمد الدمنهوري, مطبعة بكري  حاشية لقط  − ١١٨
 .هـ١٢٧٣احللبي بالقاهرة, 

ائري, بتحقيق عدنان عمر اخلطيب, مطبوعات زحديقة األذهان يف حقيقة البيان, لطاهر اجل  − ١١٩
 .م٢٠٠٩جممع اللغة العربية بدمشق, 

 رفيدة, منشورات كلية الدعوة احلذف يف األساليب العربية, للدكتور إبراهيم عبد اهللا  − ١٢٠
 .م٢٠٠٢, ١اإلسالمية بليبيا, ط

للدكتورة ابتسام أمحد محدان, دار  ,احلذف والتقديم والتأخري يف ديوان النابغة الذبياين  − ١٢١
 .م١٩٩٢, ١طالس بدمشق, ط

الكتاين, وزارة الثقافة واإلعالم  رحلية املحارضة, أليب عيل احلامتي, بتحقيق الدكتور جعف  − ١٢٢
 .م١٩٧٩ ببغداد,

ري, بتحقيق الدكتور عادل سليامن مجال, مكتبة ـاحلامسة البرصية, لعيل بن احلسن البص  − ١٢٣
 .م١٩٩٩, ١اخلانجي بالقاهرة, ط

محاسة القريش, لعباس بن حممد القريش, بتحقيق خري الدين حممود قبالوي, منشورات   − ١٢٤
 .م١٩٩٥وزارة الثقافة بدمشق, 

 .م١٩٩٦رون, مصورة بدار اجليل ببريوت, احليوان, للجاحظ, بتحقيق عبد السالم ها  − ١٢٥
 .م١٩٨٨, ١ببريوت, طاإلسالمي اخلاطريات, البن جني, بتحقيق عيل ذو الفقار شاكر, دار الغرب   −  ١٢٦
ة احلخزانة األ  − ١٢٧ وي, بتحقيق الدكتورة كوكب دياب, دار مَ دب وغاية األرب, البن َحجَّ

 .م٢٠٠١, ١صادر ببريوت, ط
بوالق, املطبعة األمريية بلعبد القادر البغدادي,  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب,  − ١٢٨

رة بدار صادر ببريوت١٢٩٩  .هـ, مصوَّ



 
٥١٩

خصائص التعبري البياين وسامته البالغية, للدكتور عبد العظيم املطعني, مكتبة وهبة   − ١٢٩
 .م١٩٩٢, ١بالقاهرة, ط

 .م١٩٨٦, ٣اخلصائص, البن جني, بتحقيق حممد عيل النجار, اهليئة املرصية العامة للكتاب, ط  −  ١٣٠
صون يف علوم الكتاب املكنون, للسمني احللبي, بتحقيق أمحد اخلراط, دار القلم ّر املالدُّ   − ١٣١

 .م٢٠٠٣, ٢بدمشق, ط
الدر املنثور يف التفسري باملأثور, للسيوطي, بتحقيق الدكتور عبد اهللا عبد املحسن الرتكي,   − ١٣٢

 .م٢٠٠٣, ١دار هجر بالقاهرة, ط
 .م٢٠٠٨, ١نابيع بدمشق, طدراسات يف اللغة والنحو, للدكتور عمر مصطفى, دار الي  − ١٣٣
 .دراسات ألسلوب القرآن الكريم, حممد عبد اخلالق عضيمة, دار احلديث بالقاهرة, بال تاريخ  −  ١٣٤
ة التأويل, للخطيب اإلسكايف, بتحقيق الدكتور حممد مصطفى آيدين,   − ١٣٥ ة التنزيل وغرَّ درَّ

 .م٢٠٠١, ١منشورات جامعة أم القرى, ط
ا  − ١٣٦ سالة بالقاهرة, دفاع عن البالغة, ألمحد حسن الزَّ  .م١٩٤٥ت, مطبعة الرِّ
 .م١٩٩٢, ٣دالئل اإلعجاز, لعبد القاهر اجلرجاين, بتحقيق حممود حممد شاكر, دار املدين بجدة, ط  −  ١٣٧
 .م١٩٨٧, ٢دالالت الرتاكيب, للدكتور حممد أبو موسى, مكتبة وهبة بالقاهرة, ط  − ١٣٨
اح الربكاوي, دار املنار داللة السياق بني الرتاث وعلم اللغة احلديث, للدكتور عبد الفت  − ١٣٩

 .م١٩٩١, ١بالقاهرة, ط
 .هـ١٤٢٤, ١داللة السياق, للدكتور ردة اهللا الطلحي, جامعة أم القرى بمّكة املكّرمة, ط  − ١٤٠
دور السياق يف الرتجيح بني األقاويل التفسريية, للدكتور حممد إقبال عروي, وزارة   − ١٤١

 .م٢٠٠٧, ١األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت, ط
 .م١٩٩٣, ٢ابن الرومي, بتحقيق الدكتور حسني نصار, اهليئة املرصية العامة للكتاب, طديوان   −  ١٤٢



 
٥٢٠

رح اخلطيب التربيزي, بتحقيق حممد عبده عزام, دار املعارف بالقاهرة, ـديوان أيب متام بش  − ١٤٣
 .م١٩٧٦, ٤ط

التبيان يف رشح الديوان, بتحقيق مصطفى : ديوان أيب الطيب املتنبي برشح العكربي املسّمى  − ١٤٤
قا وصحبه, مصطفى البايب احللبي, ط  .م١٩٥٦, ٢السَّ

 .م١٩٤٤ديوان أيب فراس احلمداين, مجع الدكتور سامي الدهان, منشورات املعهد الفرنيس بدمشق,   −  ١٤٥
ران, مطبوعات جممع اللغة العربية مجديوان أيب النجم العجيل, مجع الدكتور حممد أديب   − ١٤٦

 .م٢٠٠٦بدمشق, 
 .عر األخطلش= ديوان األخطل    −         
 .م١٩٨٣, ٧ديوان األعشى الكبري, برشح الدكتور حممد حممد حسني وتعليقه, مؤسسة الرسالة, ط  −  ١٤٧
 .م١٩٩٠, ٥ديوان امرئ القيس, بتحقيق حممد أبو الفضل إبراهيم, دار املعارف بمرص, ط  − ١٤٨
ديوان امرئ القيس وملحقاته برشح أيب سعيد السكري, حتقيق الدكتور أنور أبو سويلم   − ١٤٩

 .م٢٠٠٠, ١ور حممد عيل الشوابكة, إصدارات مركز زايد للرتاث والتاريخ, طوالدكت
 .م١٩٧٩, ٣ديوان أوس بن حجر, بتحقيق الدكتور حممد يوسف نجم, دار صادر بريوت, ط  −  ١٥٠
 ., بال تاريخ٣ديوان البحرتي, بتحقيق حسن كامل الصرييف, دار املعارف بالقاهرة, ط  − ١٥١
الدكتور نعامن حممد أمني طه, دار املعارف  رح حممد بن حبيب, حتقيقـديوان جرير بش  − ١٥٢

 .م٢٠٠٦, ٤بالقاهرة, ط
 .م١٩٧١ديوان احلسني بن مطري, مجعه الدكتور حمسن غياض عجيل, وزارة اإلعالم ببغداد,   −  ١٥٣
ديوان احلطيئة برواية ابن السكيت ورشحه, حتقيق نعامن حممد أمني طه, مكتبة اخلانجي   − ١٥٤

 .م١٩٨٧, ١بالقاهرة, ط
برشح أيب العباس ثعلب, بتحقيق الدكتور أنور أبو سويلم, دار عّامر بعّامن, ديوان اخلنساء   − ١٥٥

 .م١٩٨٨, ١ط



 
٥٢١

مة برشح أيب نرص الباهيل ورواية ثعلب, حتقيق الدكتور عبد القدوس أبو ديوان ذي الرُّ   − ١٥٦
 .م١٩٩٣, ٣صالح, مؤسسة الرسالة ببريوت, ط

مطبعة النعامن بالنجف ي, ـديوان زيد اخليل الطائي, صنعة الدكتور نوري محودي القيس  − ١٥٧
 .األرشف, بال تاريخ

, ١ديوان الرشيف الريض, رشحه الدكتور حممود مصطفى حالوي, دار األرقم ببريوت, ط  −  ١٥٨
 .م١٩٩٩

ديوان شعراء بني كلب بن وبرة, صنعة الدكتور حممد شفيق البيطار, دار صادر ببريوت,   − ١٥٩
 .م٢٠٠٢, ١ط

الطائي, برواية حممد بن هشام الكلبي, ديوان شعر حاتم الطائي, صنعة حييى بن مدرك   − ١٦٠
 .١٩٩٠, ٢بتحقيق الدكتور عادل سليامن مجال, مكتبة اخلانجي بالقاهرة, ط

رح األعلم الشنتمري, بتحقيق درية اخلطيب ولطفي الصقال, ـديوان طرفة بن العبد بش  − ١٦١
 .م١٩٧٥مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق, 

ق حسان فالح أوغيل, دار صادر ببريوت, ديوان طفيل الغنوي رشح األصمعي, بتحقي  − ١٦٢
 .م١٩٩٧, ١ط

ديوان العباس بن األحنف, رشح وحتقيق عاتكة اخلزرجي, مطبعة دار الكتب املرصية   − ١٦٣
 .م١٩٥٤, ١بالقاهرة, ط

 .شعر عبدة بن الطبيب= ديوان عبدة بن الطبيب    −         
 .نجم, دار صادر ببريوت, بال تاريخديوان عبيد اهللا بن قيس الرقيات, بتحقيق الدكتور حممد يوسف   −  ١٦٤
ي والدكتور حاتم ـديوان عدي بن الرقاع برواية ثعلب, حتقيق الدكتور نوري محودي القيس  − ١٦٥

 .م١٩٨٧الضامن, مطبوعات املجمع العلمي ببغداد, 
 .شعر عروة بن أذينة= ديوان عروة بن أذينة    −         



 
٥٢٢

الدكتور حممد فؤاد نعناع, مكتبة اخلانجي ديوان عروة بن الورد بصنعة ابن السكيت, حتقيق   − ١٦٦
 .م١٩٩٥, ١بالقاهرة ومكتبة دار العروبة بالكويت, ط

 .رشح ديوان الفرزدق= ديوان الفرزدق    −         
ة, مجع الدكتور إحسان عباس, دار الثقافة ببريوت,   − ١٦٧  .م١٩٧١ديوان كثري عزَّ
 .م١٩٩٩, ٢٠ديوان املتنبي, دار صادر ببريوت, ط  − ١٦٨
 ., مصّور يف دار صادر ببريوت١٨٦١تنبي برشح الواحدي, برلني, ديوان امل  − ١٦٩
 .ديوان جمنون ليىل, بتحقيق عبد الستار فّراج, مكتبة مرص بالقاهرة, بال تاريخ  − ١٧٠
, مجعه الدكتور يونس أمحد السامرائي, عامل )ضمن شعراء عباسيون(ديوان حممد بن ُوهيب   − ١٧١

 .م١٩٩٠, ٢الكتب ومكتبة النهضة العربية ببريوت, ط
رح األنباري, بتحقيق كارلوس يعقوب اليل, مطبعة اآلباء ـديوان املفضليات بش  − ١٧٢

 .م١٩٢٠اليسوعيني, 
 .عن طبعة دار الكتب املرصية ,م١٩٨٧ذيل أمايل القايل, مصورة يف دار اجليل ودار اآلفاق اجلديدة   −  ١٧٣
 .هـ١٣١٥, ١ببوالق, ط, املطبعة األمريية )هبامش حاشية اإلنبايب عليها(الرسالة البيانية, للصبان   −  ١٧٤
, بتحقيق )ي للعميديبمع اإلبانة عن رسقات املتن(الرسالة احلامتية, أليب عيل احلامتي   − ١٧٥

 .م١٩٦٩, ٢إبراهيم الدسوقي البساطي, دار املعارف بالقاهرة, ط
 .م١٩٩٢, ٣, طبجدة , بتحقيق حممود حممد شاكر, دار املدين)مع دالئل اإلعجاز(الرسالة الشافية   −  ١٧٦
 .م١٩٦٥ملوضحة, للحامتي, بتحقيق الدكتور حممد يوسف نجم, دار صادر ببريوت, الرسالة ا  −  ١٧٧
, دار النرش نالروض املريع يف صناعة البديع, البن البناء املراكيش, بتحقيق رضوان بنشقرو  − ١٧٨

 .م١٩٨٥املغربية بالدار البيضاء, 
 .ريخرسائل اجلاحظ, بتحقيق عبد السالم هارون, مكتبة اخلانجي بالقاهرة, بال تا  − ١٧٩



 
٥٢٣

عمر روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين, لآللويس, بتحقيق حممد األمد و  − ١٨٠
 .م١٩٩٩, ١, دار إحياء الرتاث العريب ببريوت, طالسالمي

ْهرة, ملحمد بن داود األصبهاين  − ١٨١ , بتحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي, مكتبة الظَّاهري الزَّ
 .م١٩٨٥, ٢املنار بالزرقاء, ط

اب, للحرصي القريواين, بتحقيق عيل حممد البجاوي, دار إحياء الكتب العربية, زهر اآلد  − ١٨٢
 ., بال تاريخ٢ط

زهر الربيع يف املعاين والبيان والبديع, ألمحد احلمالوي, املطبعة األمريية ببوالق مرص,   − ١٨٣
 .م١٩٠٥, ١ط

ر قباء ّرس الفصاحة, البن سنان اخلفاجي, بتحقيق الدكتور النبوي عبد الواحد شعالن, دا  − ١٨٤
 .م٢٠٠٣بالقاهرة, 

 .م٢٠٠٧, ١السؤال البالغي, لبسمة بلحاج رحومة الشكييل, دار حممد عيل للنرش, ط  − ١٨٥
السبعة يف القراءات, البن جماهد, بتحقيق الدكتور شوقي ضيف, دار املعارف بالقاهرة,   − ١٨٦

 .م١٩٩٨, ٣ط
 .بال تاريخسمط الآليل, لعبد العزيز امليمني, مصور يف دار الكتب العلمية ببريوت,   − ١٨٧
حتليل وتطبيق, للدكتور فريد عوض حيدر, مكتبة النهضة : سياق احلال يف الدرس الداليل  − ١٨٨

 .املرصية بالقاهرة, بال تاريخ
رشح اإلملام بأحاديث األحكام, البن دقيق العيد, بتحقيق حممد خلوف العبد اهللا, دار   − ١٨٩

 .م٢٠٠٩, ٢النوادر بدمشق, ط
دكتور حممد مصطفى رمضان صوفية, املنشأة العامة رشح التلخيص, للبابريت, بتحقيق ال  − ١٩٠

 .م١٩٨٣, ١للنرش والتوزيع واإلعالن بطرابلس, ط
 .رشح ديوان احلامسة= رشح احلامسة   −         



 
٥٢٤

رشح الدروس يف النحو, البن الدهان, حتقيق الدكتور إبراهيم اإلدكاوي, مطبعة األمانة   − ١٩١
 .م١٩٩١, ١بالقاهرة, ط

رشح ديوان احلامسة, لألعلم الشنتمري, بتحقيق الدكتور عيل املفّضل محُّودان, دارالفكر   − ١٩٢
 .م٢٠٠١بدمشق, 

 .هـ, مصّورة بعامل الكتب١٢٩٦ بوالقاألمريية بطبعة املللخطيب للتربيزي, رشح ديوان احلامسة,   −  ١٩٣
, حتقيق الدكتور حممد عثامن عيل, دار )أيب القاسم زيد بن عيل(رشح احلامسة, للفاريس   − ١٩٤

 ., بال تاريخ١طاألوزاعي ببريوت, 
, مصّور بدار عبد السالم هارونرشح ديوان احلامسة, للمرزوقي, بتحقيق أمحد أمني و  − ١٩٥

 .م١٩٩١, ١اجليل ببريوت, ط
 .م١٩٣٦, ١رشح ديوان الفرزدق, مجعه عبد اهللا إسامعيل الصاوي, مطبعة الصاوي بمرص, ط  −  ١٩٦
ن رشح الرسالة السمرقندية يف االستعارات, لعصام الدين بن عربشاه, بتحقيق عدنا  − ١٩٧

 .م٢٠٠٦اخلطيب, دار التقوى بدمشق, 
م, مصّور ١٩٧٨رشح الريض عىل الكافية, بتحقيق يوسف حسن عمر, جامعة قاريونس,   − ١٩٨

 .يف مؤسسة الصادق بطهران
رشح رسالة الرماين يف إعجاز القرآن, لعامل جمهول كأنَّه اإلمام عبد القاهر اجلرجاين,   − ١٩٩

 .م١٩٩٧, ١عريب بالقاهرة, طبتحقيق الدكتور زكريا سعيد عيل, دار الفكر ال
 .م١٩٣٩, ١رشح عقود اجلامن, للسيوطي, مصطفى البايب احللبي, ط  − ٢٠٠
 .م١٩٥٥, ٢رشح عقود اجلامن, للعمري املعروف باملرشدي, مكتبة مصطفى البايب احللبي بمرص, ط  −  ٢٠١
رشح القصائد التسع املشهورات, أليب جعفر النحاس, بتحقيق أمحد خطاب, وزارة   − ٢٠٢

 .م١٩٧٣اإلعالم ببغداد, 
 .م١٩٩٣, ٥رشح القصائد السبع الطوال اجلاهليات, البن األنباري, دار املعارف بالقاهرة, ط  −  ٢٠٣



 
٥٢٥

رشح الكافية البديعية يف علوم البالغة وحماسن البديع, لصفي الدين احليل, بتحقيق   − ٢٠٤
 .م١٩٩٢, ٢الدكتور نسيب نشاوي, دار صادر ببريوت, ط

, اهليئة املرصية ر رمضان عبد التواب ومجاعةرشح كتاب سيبويه, للسريايف, بتحقيق الدكتو  − ٢٠٥
 .م٢٠٠٦−١٩٨٦, العامة للكتاب

 .م١٩٩٤, ١رشح املعلقات السبع, للزوزين, دار اإلرشاد بحمص, ط  − ٢٠٦
رشح املعلَّقات العرش, للخطيب التربيزي, بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة, دار الفكر   − ٢٠٧

 .م٢٠٠٦, ٢بدمشق, ط
 .املتنبي بالقاهرة, بال تاريخرشح املفّصل, البن يعيش, مكتبة   − ٢٠٨
 .ديوان املفضليات= رشح املفضليات   −         
رشح هنج البالغة, البن أيب احلديد, بتحقيق حممد أبو الفضل إبراهيم, مصورة يف دار   − ٢٠٩

 .م١٩٨٧, ١اجليل, ط
 .ديوان املتنبي برشح الواحدي= رشح الواحدي   −         
احلاجب, بتحقيق الدكتور موسى بنَّاي العلييل, مطبعة رشح الوافية نظم الكافية, البن   − ٢١٠

 .م١٩٨٠اآلداب بالنجف األرشف, 
 .م١٩٤٥رشوح سقط الزند, بإرشاف الدكتور طه حسني, الدار القومية بالقاهرة,   − ٢١١
 .م١٩٩٨, ٢الّشعر والشعراء, البن قتيبة, بتحقيق أمحد حممد شاكر, دار احلديث بالقاهرة, ط  −  ٢١٢
كّ   −  ٢١٣  .م١٩٩٦, ٤ري, بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة, دار الفكر بدمشق, طشعر األخطل صنعة السُّ
ين, دار العلوم ووفاء فهمي السندي. شعر طيئ وأخبارها يف اجلاهلية واإلسالم, مجع د  − ٢١٤

 .١٩٨٣, ١بالرياض, ط
 .م١٩٧١شعر عبدة بن الطبيب, حتقيق الدكتور حييى اجلبوري, دار الرتبية ببغداد,   − ٢١٥
 .مجع الدكتور حييى اجلبوري, مكتبة األندلس ببغداد, بال تاريخشعر عروة بن أذينة,   − ٢١٦



 
٥٢٦

بيدي, مجعه مطاع الطرابييش, مطبوعات جممع اللغة العربية   − ٢١٧ شعر عمرو بن معديكرب الزُّ
 .م١٩٧٤بدمشق, 

 م١٩٧٣مروان بن أيب حفصة, بتحقيق الدكتور حسني عطوان, دار املعارف بالقاهرة, شعر   − ٢١٨
 .م١٩٨٥صبح األعشى يف صناعة اإلنشا, للقلقشندي, اهليئة املرصية العامة للكتاب,   − ٢١٩
حممد فؤاد عبد الباقي, وتقديم أمحد حممد شاكر, مكتبة صحيح البخاري, برتقيم وترتيب   − ٢٢٠

 .م٢٠٠٤, ١الثقافة الدينية بالقاهرة, ط
 .م٢٠٠٠, ٢صحيح مسلم, دار الفيحاء بدمشق ودار السالم بالرياض, ط  − ٢٢١
 .الصاحبي, البن فارس, بتحقيق السيد أمحد صقر, مطبعة عيسى البايب احللبي بالقاهرة, بال تاريخ  −  ٢٢٢
حيثية املتنبي, ليوسف البديعي, بتحقيق مصطفى السقا وصاحبيه, دار ي عن بنْ الصبح املُ   − ٢٢٣

 .م١٩٩٤, ٣املعارف بالقاهرة, ط
 .م١٩٩٠, ٤حاح, للجوهري, بتحقيق أمحد عبد الغفور عطّار, دار العلم للماليني ببريوت, طالصَّ   −  ٢٢٤
ي, الصنيع البديع يف رشح احللية ذات البديع, البن زاكور الفايس, بتحقيق برشى البدراو  − ٢٢٥

 .م٢٠٠٢ ,١منشورات كلية اآلداب بالرباط, ط
ْقط, لصدر األفاضل اخلوارزمي   − ٢٢٦ , بإرشاف الدكتور )ضمن رشوح سقط الزند(رضام السِّ

 .م١٩٤٥طه حسني, الدار القومية بالقاهرة, 
, لرشيد بلحبيب, كلية اآلداب يف جامعة ضوابط التقديم وحفظ املراتب يف النحو العريب  − ٢٢٧

ل بوجدة,  .م١٩٩٨, ١ط حممد األوَّ
م اجلمحي, بتحقيق حممود حممد شاكر, دار املدين بجدة, طبقات فحول الشعراء, البن سالَّ   − ٢٢٨

 .بال تاريخ
, تصحيح سيد بن عيل املرصفي, مطبعة املقتطف بمرص, الطِّراز, ليحيى بن محزة العلوي  − ٢٢٩

 !م, ُصّور يف دار الكتب العلمية ببريوت مع إسقاط مقدمة املرصفي١٩١٤



 
٥٢٧

 .م٢٠٠٨, ١ر العربية للعلوم نارشون, طاال, الدرظاهرة الداللية, للدكتور صالح الدين زال  −  ٢٣٠
العجاب يف بيان األسباب, البن حجر العسقالين, بتحقيق أيب عبد الرمحن فواز أمحد زمريل,   − ٢٣١

 .م٢٠٠٢, ١ط ,دار ابن حزم
سالمي , دار اإلرشاد اإل)ضمن رشوح التلخيص(عروس األفراح, لبهاء الدين السبكي   − ٢٣٢

 .ببريوت, بال تاريخ
رر البهية يف رشح الرسالة السمرقندي  − ٢٣٣ مع رشح الرسالة السمرقندية (وي لَّ , للمُ ةعقد الدُّ

 .م٢٠٠٦, بتحقيق عدنان اخلطيب, دار التقوى بدمشق, )للعصام
العقد الفريد, البن عبد ربه, بتحقيق أمحد أمني وصاحبيه, مطبعة جلنة التأليف والرتمجة   − ٢٣٤

 .م١٩٦٥ ,٣والنرش, ط
العالقات والقرائن يف التعبري البياين, للدكتور حممود موسى محدان, مكتبة وهبة بالقاهرة,   − ٢٣٥

 .م٢٠٠٥, ١ط
علم األدب عند السكاكي, ملجدي بن صوف, منشورات املعهد العايل للدراسات األدبية   − ٢٣٦

 .م٢٠١٠, ١والعلوم اإلنسانية بتونس, ط
 .م١٩٩٨, ٥ الكتب بالقاهرة, طعلم الداللة, للدكتور أمحد خمتار عمر, عامل  − ٢٣٧
 .م١٩٩٦, ٦علوم القرآن الكريم, للدكتور نور الدين عرت, مطبعة الصباح, ط  − ٢٣٨
العمدة يف صناعة الشعر ونقده, البن رشيق, بتحقيق الدكتور النبوي عبد الواحد شعالن,   − ٢٣٩

 .م٢٠٠٠, ١مكتبة اخلانجي بالقاهرة, ط
الدكتور عبد العزيز املانع, منشورات احتاد عيار الشعر, البن طباطبا العلوي, بتحقيق   − ٢٤٠

 .م٢٠٠٥الكتاب العرب بدمشق 
 .م١٩٢٥عيون األخبار, البن قتيبة, دار الكتب املرصية بالقاهرة,   − ٢٤١
م, بتحقيق الدكتور حسني حممد رشف, اهليئة   − ٢٤٢ غريب احلديث, أليب ُعبيد القاسم بن سالَّ

 .م١٩٨٤العامة لشؤون املطابع األمريية بالقاهرة, 



 
٥٢٨

يب احلديث, للخطَّايب, بتحقيق الدكتور عبد الكريم العزباوي, منشورات جامعة أم غر  − ٢٤٣
مة, ط  .م٢٠٠١, ٢القرى بمكة املكرَّ

 .م١٩٥٥الفاضل يف اللغة واألدب, للمربد, بتحقيق عبد العزيز امليمني, دار الكتب املرصية,   −  ٢٤٤
جييل, د  − ٢٤٥ ار الشؤون الثقافية الفتح عىل أيب الفتح, البن فورجة, بتحقيق عبد الكريم الدُّ

 .م١٩٨٧, ٢العامة ببغداد, ط
, بتحقيق الدكتور رضا رجب, دار الينابيع )رشح ابن جني الكبري عىل ديوان املتنبي(الَفْرس   − ٢٤٦

 .م٢٠٠٤, ١بدمشق, ط
 .م٢٠٠٩, ١الفصل والوصل يف القرآن الكريم, للدكتور شكر حممود عبد اهللا, دار دجلة بعامن, ط  −  ٢٤٧
اص, بتحقيق الدكتور عجيل جاسم الفصول يف األصول, ألمح  − ٢٤٨ د بن عيل الرازي اجلصَّ

 .م١٩٨٥, ١النشمي, وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت, ط
فضُّ اخلتام عن التورية واالستخدام, لصالح الدين الصفدي, بتحقيق الدكتور املحمدي   − ٢٤٩

 .م١٩٧٩, ١عبد العزيز احلناوي, دار الطباعة املحمدية بالقاهرة, ط
 .ستانبول, بال تاريخإ, لعبد الرمحن اجلامي, )جامي ُمالَّ (ئد الضيائية الفوا  − ٢٥٠
 .م١٩٩٩ ,القاموس املحيط, للفريوزآبادي, ضبط يوسف الشيخ حممد البقاعي, دار الفكر ببريوت  −  ٢٥١
قانون البالغة, أليب طاهر البغدادي, بتحقيق الدكتور حمسن غيَّاض عجيل, مؤسسة   − ٢٥٢

 .م١٩٨٩, ٢الرسالة ببريوت, ط
رائن عند األصوليني, للدكتور حممد بن عبد العزيز املبارك, منشورات جامعة اإلمام الق  − ٢٥٣

 .م٢٠٠٥حممد بن سعود اإلسالمية, 
 .م٢٠١٠, ١القرائن وأثرها يف التفسري, للدكتور حممد بن زيلعي هندي, دار كنوز إشبيليا, ط  −  ٢٥٤
ة اجلزائرية اللبنانية القرائن وأثرها يف فهم اخلطاب الرشعي, للدكتور مححامي خمتار, الرشك  − ٢٥٥

 .م٢٠٠٩, ١ودار ابن حزم, ط



 
٥٢٩

 .م٢٠٠٩, ١القرينة يف اللغة العربية, للدكتور كوليزار كاكل عزيز, دار دجلة بعامن, ط  − ٢٥٦
حممد بن اإلمام القضاء بالقرائن املعارصة, للدكتور عبد اهللا العجالن, منشورات جامعة   − ٢٥٧

 .م٢٠٠٦سعود اإلسالمية, 
 .م١٩٩٧, ٣الدكتور حممد أمحد الّدايل, مؤسسة الرسالة ببريوت, طالكامل, للمّربد, بتحقيق   −  ٢٥٨
عبد املجيد قطامش, دار املأمون  كتوردالم, حتقيق كتاب األمثال, أليب ُعبيد القاسم بن سّال   − ٢٥٩

 .م١٩٨٠, ١للرتاث بدمشق, ط
 .كتاب سيبويه, بتحقيق عبد السالم هارون, مصور بدار اجليل ببريوت, بال تاريخ  − ٢٦٠
أليب عيل الفاريس, بتحقيق الدكتور حممود الطناحي, مكتبة اخلانجي كتاب الشعر,   − ٢٦١

 .م١٩٨٨, ١بالقاهرة, ط
كتاب الصناعتني, أليب هالل العسكري, بتحقيق عيل حممد البجاوي وصاحبه, دار إحياء   − ٢٦٢

 .م١٩٥٢, ١الكتب العربية, ط
 .م١٩٨٤, ١كتاب املعاين الكبري, البن قتيبة, دار الكتب العلمية, ط  − ٢٦٣
صطالحات الفنون والعلوم, للتهانوي, مكتبة لبنان نارشون ببريوت, بمراجعة كّشاف ا  − ٢٦٤

 .م١٩٩٦, ١الدكتور رفيق العجم, ط
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل, للزخمرشي, دار املعرفة   − ٢٦٥

 .ببريوت, مصّور يف دار الفكر ببريوت, بال تاريخ
 .م١٩٩٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, حلاجي خليفة, دار الكتب العلمية ببريوت,   −  ٢٦٦
ين, لبدر الدين بن مجاعة, بتحقيق الدكتور عبد اجلواد كشف املعاين يف املتشابه من املثا  − ٢٦٧

 .م١٩٩٠, ١خلف, دار الوفاء باملنصورة, ط
الكّليات, للكفوي, بتحقيق الدكتور عدنان درويش وصاحبه, مؤسسة الرسالة ببريوت,   − ٢٦٨

 .م١٩٩٣, ٢ط



 
٥٣٠

 .م١٩٩٤, ٣لسان العرب, البن منظور, دار صادر ببريوت, ط  − ٢٦٩
رشح ديوان املتنبي, أليب العالء املعري, بتحقيق حممد سعيد املولوي, : الالمع العزيزي  − ٢٧٠

 .م٢٠٠٨, ١منشورات مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية, ط
ان, دار الثقا  −  ٢٧١  .م١٩٩٤فة بالدار البيضاء, طبعة اللغة العربية معناها ومبناها, للدكتور متام حسَّ
اللغة واملعنى والسياق, جلون الينز, ترمجة الدكتور عباس صادق الوهاب, دار الشؤون   − ٢٧٢

 .م١٩٨٧, ١الثقافية العامة ببغداد, ط
املآخذ عىل رشاح املتنبي, البن معقل األزدي, بتحقيق الدكتور عبد العزيز املانع, منشورات   − ٢٧٣

 .م٢٠٠١, ١راسات اإلسالمية, طمركز امللك فيصل للبحوث والد
 .م١٩٦١اج, دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة, فراملؤتلف واملختلف, لآلمدي, بتحقيق عبد الستار   −  ٢٧٤
از الق  − ٢٧٥ اوين, بتحقيق املنجي الكعبي, الدار التونسية ريما جيوز للشاعر يف الرضورة, للقزَّ

 .م١٩٧١للنرش, 
 .م١٩٩٣, ٣بتحقيق الدكتور عوض بن محد القوزي, طالرضورة, للسريايف, من ما حيتمل الشعر   −  ٢٧٦
 .املثل السائر, البن األثري, بتحقيق الدكتور أمحد احلويف وصاحبه, هنضة مرص بالقاهرة, بال تاريخ  −  ٢٧٧
ت النبوية, للرشيف الرَّيض, بتحقيق مروان العطية والدكتور حممد رضوان الداية, ااملجاز  − ٢٧٨

 .م١٩٨٧بدمشق,  منشورات املستشارية الثقافية اإليرانية
املجاز يف اللغة والقرآن الكريم بني اإلجازة واملنع, للدكتور عبد العظيم املطعني, مكتبة   − ٢٧٩

 .م٢٠٠٤, ٣وهبة بالقاهرة, ط
 .م١٩٨١, ٢جماز القرآن, أليب عبيدة, بتحقيق فؤاد سزكني, مؤسسة الرسالة ببريوت, ط  − ٢٨٠
 .م١٩٩٩, ٣بة اخلانجي بالقاهرة, طجمالس العلامء, للزجاجي, بتحقيق عبد السالم ها رون, مكت  −  ٢٨١
 .جممع األمثال, للميداين, بتحقيق حمي الدين عبد احلميد, دار النرص ببريوت, بال تاريخ  − ٢٨٢



 
٥٣١

جممل اللغة, البن فارس, بتحقيق زهري عبد املحسن سلطان, مؤسسة الرسالة ببريوت,   − ٢٨٣
 .م١٩٨٤, ١ط

 .م١٩٩٠, ١ضاء, طجمهول البيان, للدكتور حممد مفتاح, دار توبقال بالدار البي  − ٢٨٤
حمارضات األدباء, للراغب األصفهاين, بتحقيق الدكتور رياض مراد, دار صادر ببريوت,   − ٢٨٥

 .م٢٠٠٦, ٢ط
, ملحمد بن حبيب, بتصحيح الدكتورة إيلزه ليختن شتيرت, دار اآلفاق اجلديدة   − ٢٨٦ اُملحربَّ

 .ببريوت, بال تاريخ
ملجلس األعىل للشؤون املحتسب, البن جني, بتحقيق عيل النجدي ناصف وصاحبيه, ا  − ٢٨٧

 .م١٩٩٩اإلسالمية بالقاهرة, 
املحّرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز, البن عطية األندليس, بتحقيق عبد السالم عبد   − ٢٨٨

 .م٢٠٠١, ١الشايف حممد, دار الكتب العلمية, ط
املحصول يف علم أصول الفقه, للفخر الرازي, بتحقيق الدكتور طه جابر العلواين, مؤسسة   − ٢٨٩

 .م١٩٩٢, ٢الرسالة ببريوت, ط
 .م٢٠٠٣املحكم واملحيط األعظم, البن ِسيده, معهد املخطوطات العربية بالقاهرة,   − ٢٩٠
 ., دار اإلرشاد اإلسالمي ببريوت, بال تاريخ)ضمن رشوح التلخيص(املخترص, للتفتازاين   − ٢٩١
 .م١٩٩٦, ٣مدخل إىل علم األسلوب, للدكتور شكري عياد, أصدقاء الكتاب بالقاهرة, ط  −  ٢٩٢
بة  − ٢٩٣ من البنيوية إىل التفكيك, للدكتور عبد العزيز محودة, عامل املعرفة بالكويت, : املرايا املحدَّ

 .م١٩٩٨, ٢٣٢العدد 
 .م١٩٧٢اب, بتحقيق عيل حيدر, طبعة دمشق, املرجتل, البن اخلشَّ   − ٢٩٤
 .جاوي وصحبه, دار إحياء الكتب العربية, بال تاريخباملزهر, للسيوطي, بتحقيق عيل حممد ال  −  ٢٩٥



 
٥٣٢

املساعد عىل تسهيل الفوائد, البن مالك, بتحقيق الدكتور حممد كامل بركات, منشورات   − ٢٩٦
 .م٢٠٠١, ٢جامعة أم القرى بمكة املكرمة, ط

املستصفى يف علم األصول, لإلمام الغزايل, بتحقيق الدكتور محزة حافظ, رشكة املدينة   − ٢٩٧
 .املنّورة للطباعة والنرش, بال تاريخ

 .م١٩٧٧, ٢للزخمرشي, دار الكتب العلمية ببريوت, طاملستقىص يف األمثال,   − ٢٩٨
, بتحقيق الدكتور حسني عبد اجلليل يوسف, )ابن النّاظم(املصباح, لبدر الدين بن مالك   − ٢٩٩

 .م١٩٨٩, ١مكتبة اآلداب بالقاهرة, ط
املصون يف األدب, أليب أمحد العسكري, بتحقيق عبد السالم هارون, منشورات وزارة   − ٣٠٠

 .م١٩٨٤ ,٢اإلعالم بالكويت, ط
 .هـ, مصّور يف املكتبة األزهرية للرتاث١٣٣٠ستانبول إاملطّول يف رشح تلخيص املفتاح, للتّفتازاين,   −  ٣٠١
معاين القرآن الكريم, أليب جعفر النحاس, حتقيق حممد عيل الصابوين, جامعة أم القرى,   − ٣٠٢

 .م١٩٨٨, ١ط
 .م١٩٩٠, ١بالقاهرة, طهدى قراعة, مكتبة اخلانجي  كتورةدالمعاين القرآن, لألخفش, بتحقيق   −  ٣٠٣
معاين القرآن, للفراء, بتحقيق أمحد يوسف نجايت وحممد عيل النجار, اهليئة املرصية العامة   − ٣٠٤

 .م١٩٨٠, ٢للكتاب, ط
 .م٢٠٠٤معاين القرآن وإعرابه, للّزّجاج, بتحقيق عبد اجلليل شلبي, دار احلديث بالقاهرة,   − ٣٠٥
ق حممد حميي الدين عبد احلميد, معاهد التنصيص عىل شواهد التلخيص, للعبايس, بتحقي  − ٣٠٦

 .م١٩٤٧عامل الكتب ببريوت, 
معرتك األقران يف إعجاز القرآن, للسيوطي, بتحقيق عيل حممد البجاوي, دار الفكر العريب   − ٣٠٧

 .بالقاهرة, بال تاريخ
املعتمد يف أصول الفقه, أليب احلسني البرصي, بتحقيق حممد محيد اهللا وصاحبيه, منشورات   − ٣٠٨

 .م١٩٦٤بدمشق, املعهد الفرنيس 



 
٥٣٣

معجم األدباء, لياقوت احلموي, بتحقيق الدكتور إحسان عباس, دار الغرب اإلسالمي   − ٣٠٩
 .م١٩٩٣, ١ببريوت, ط

معجم البالغة العربية, صنعة الدكتور بدوي طبانة, دار املنارة بجدة ودار ابن حزم   − ٣١٠
 .م١٩٩٧, ٤ببريوت, ط

 .م١٩٩٥, ٢معجم البلدان, لياقوت احلموي, دار صادر ببريوت, ط  − ٣١١
 .م٢٠٠٣معجم الشعراء, للمرزباين, بتحقيق عبد الستار فراج, اهليئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة,   −  ٣١٢
 .م١٩٩٦, ٢معجم املصطلحات البالغية وتطّورها, للدكتور أمحد مطلوب, مكتبة لبنان نارشون, ط  −  ٣١٣
لبنان معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب, ملجدي وهبة وكامل املهندس, مكتبة   − ٣١٤

 .م١٩٨٤, ٢ببريوت, ط
 .املعجم املفهرس أللفاظ القرآن, ملحمد فؤاد عبد الباقي, مصور يف إيران, بال تاريخ  − ٣١٥
 .م١٩٩٣, ٣املعجم الوسيط, منشورات جممع اللغة العربية بالقاهرة, ط  − ٣١٦
 .م١٩٩٨, ١املعنى يف البالغة العربية, للدكتور حسن طبل, دار الفكر العريب بالقاهرة, ط  − ٣١٧
أنظمة الداللة يف العربية, للدكتور حممد حممد يونس عيل, دار املدار  :وظالل املعنىاملعنى   − ٣١٨

 .م٢٠٠٧, ١اإلسالمي ببريوت, ط
ار يف علوم األشعار, للزنجاين, بتحقيق الدكتور حممد عيل رزق اخلفاجي, دار معيار النُّظَّ   − ٣١٩

 .م١٩٩١املعارف بالقاهرة, 
زي, عرَ ب يف ترتيب املُ غرِ املُ   − ٣٢٠ بتحقيق حممود فاخوري وعبد احلميد خمتار, مكتبة ب, للمطرِّ

 .م١٩٧٦, ١أسامة بن زيد بحلب, ط
مغني اللبيب عن كتب األعاريب, البن هشام األنصاري, بتحقيق الدكتور عبد اللطيف   − ٣٢١

 .م٢٠٠٠, ١اخلطيب, منشورات املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالكويت, ط



 
٥٣٤

تحقيق الدكتور هاشم حممد هاشم حممود, املكتبة مفتاح تلخيص املفتاح, للخلخايل, ب  − ٣٢٢
 .م٢٠٠٧, ١األزهرية للرتاث بالقاهرة, ط

مفتاح العلوم, للّسكاكي, بتحقيق الدكتور عبد احلميد هنداوي, دار الكتب العلمية   − ٣٢٣
 .م٢٠٠٠, ١ببريوت, ط

مفتاح الوصول إىل بناء الفروع عىل األصول, للتلمساين, بتحقيق عبد الوهاب عبد   − ٣٢٤
 ., دار الكتب العلمية ببريوت, بال تاريخاللطيف

مفردات ألفاظ القرآن, للراغب األصفهاين, بتحقيق صفوان داودي, دار القلم بدمشق   − ٣٢٥
 .م١٩٩٢, ١والدار الشامية ببريوت, ط

مفردات القرآن, لعبد احلميد الفراهي, بتحقيق الدكتور حممد أمجل أيوب اإلصالحي, دار   − ٣٢٦
 .م٢٠٠٢, ١الغرب اإلسالمي ببريوت, ط

 .م١٩٦٧املفّصل يف رشح املطّول, ملوسى العاملي البامياين, مطبعة النعامن بالنّجف األرشف,   −  ٣٢٧
 .م٢٠٠٥املفّصل يف علوم البالغة العربية, للدكتور عيسى العاكوب, منشورات جامعة حلب,   −  ٣٢٨
ل يف النحو, للزخمرشي,   − ٣٢٩  .م١٨٥٩, برلني نرشة املسترشق بروخ, اُملفصَّ
ل الضّبي, بتحقيق أمحد حممد شاكر وصاحبه, دار املعارف بالقاهرة, املفّضليات, للمفّض   − ٣٣٠

 .م١٩٩٣, ٨ط
 .م٢٠٠٦, ١مقاالت يف اللغة واألدب, للدكتور متّام حّسان, عامل الكتب بالقاهرة, ط  − ٣٣١
مقاييس اللغة, البن فارس, بتحقيق عبد السالم هارون, نسخة مصورة بدار اجليل   − ٣٣٢

 .ببريوت, بال تاريخ
البالغة القديمة والنقد احلديث, للدكتور إبراهيم اخلويل, دار البصائر  مقتىض احلال بني  − ٣٣٣

 .م٢٠٠٧, ١بالقاهرة, ط
 .املقتضب, للمربد, بتحقيق عبد اخلالق عضيمة, عامل الكتب ببريوت, بال تاريخ  − ٣٣٤



 
٥٣٥

, ١مقدمة تفسري ابن النقيب, بتحقيق الدكتور زكريا سعيد عيل, مكتبة اخلانجي بالقاهرة, ط  − ٣٣٥
الفوائد املشوق إىل علوم القرآن وعلم البيان, البن قيم  :قد ُطبع خطأ بعنوان وكان. (م١٩٩٥

 ).اجلوزية, فصّحح املحّقق نسبته
الك التأويل, البن الزبري الغرناطي, بتحقيق سعيد الفالح, دار الغرب اإلسالمي مِ   − ٣٣٦

 .م٢٠٠٧, ٢ببريوت, ط
دراسة لغوية أسلوبية للعالقة بني اللفظ والسياق اللغوي, للدكتور : املناسبة يف القرآن  − ٣٣٧

 .م٢٠٠٧, ١, املكتب اجلامعي احلديث باإلسكندرية, طمصطفى شعبان عبد احلميد
مناهل العرفان يف علوم القرآن, ملحمد عبد العظيم الزرقاين, بتحقيق الدكتور بديع السيد   − ٣٣٨

 .م٢٠٠١, ٢اللحام, دار قتيبة بدمشق, ط
املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع, للسجلاميس, بتحقيق عالَّل الغازي, مكتبة املعارف   − ٣٣٩

 .م١٩٨٠, ١باط, طبالر
املنصف, البن جني, بتحقيق إبراهيم مصطفى وعبد اهللا أمني, مكتبة مصطفى البايب احللبي   − ٣٤٠

 .م١٩٥٤, ١بمرص, ط
املنصف للسارق واملرسوق منه يف إظهار رسقات أيب الطيب املتنبي, البن وكيع, بتحقيق   − ٣٤١

 .م١٩٩٢, ١الدكتور يوسف حممد نجم, دار صادر ببريوت, ط
ين إىل نحو املعاين, بحث يف اجلملة وأركاهنا, للدكتور حممد طاهر احلميص, دار من نحو املبا  − ٣٤٢

 .م٢٠٠٣, ١سعد الدين بدمشق, ط
منهاج البلغاء ورساج األدباء, حلازم القرطاجني, بتحقيق حممد احلبيب ابن خوجة, دار   − ٣٤٣

 .م١٩٨١, ٢الغرب اإلسالمي ببريوت, ط
رة, بال تاريخ املنهاج الواضح للبالغة, حلامد عوين, مكتبة  − ٣٤٤  .العلوم واحلكم باملدينة املنوَّ
منهج السياق يف فهم النص, للدكتور عبد الرمحن بودرع, وزارة األوقاف والشؤون   − ٣٤٥

 .م٢٠٠٦, ١اإلسالمية بقطر, ط



 
٥٣٦

ضامن, دار البشائر بدمشق, مواّد البيان, لعيل بن خلف الكاتب, بتحقيق الدكتور حاتم ال  − ٣٤٦
 .م٢٠٠٣, ١ط

بتحقيق السيد أمحد صقر, دار ) ٢−١(املوازنة بني شعر أيب متام والبحرتي, لآلمدي,   − ٣٤٧
بتحقيق الدكتور عبد اهللا حمارب, مكتبة اخلانجي ) ٤−٣(, و١٩٩٢, ٤املعارف بالقاهرة, ط

 .م١٩٩٠, ١بالقاهرة, ط
الدكتور عبد اهللا دّراز, دار املعرفة ببريوت,  املوافقات يف أصول الرشيعة, للشاطبي, بتحقيق  − ٣٤٨

 .م٢٠٠٤, ٦ط
, دار اإلرشاد اإلسالمي )ضمن رشوح التلخيص(مواهب الفّتاح, البن يعقوب املغريب,   − ٣٤٩

 .ببريوت, بال تاريخ
 .كشاف اصطالحات= موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم    −         
 .اوي, هنضة مرص, بال تاريخاملوشح, للمرزباين, بتحقيق عيل حممد البج  − ٣٥٠
الطيب املتنبي, للتربيزي, بتحقيق الدكتور خلف رشيد نعامن, دار  اُملوِضح يف رشح شعر أيب  − ٣٥١

 .م٢٠٠٠, ١الشؤون الثقافية العامة ببغداد, ط
 .م١٩٨٤, ٢هييل, بتحقيق الدكتور حممد إبراهيم البنا, دار الرياض, طنتائج الفكر يف النحو, للسُّ   −  ٣٥٢
 .م١٩٩٩, ٤ليفي بروفنسال, دار املعارف بالقاهرة, ط.بتحقيق إنسب قريش, للزبريي,   − ٣٥٣
السائر, لصالح الدين الصفدي, بتحقيق حممد عيل سلطاين, املثل ر عىل ئثاة الْرص نُ   − ٣٥٤

 .مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق, بال تاريخ
ر العلوي, بتحقيق الدكتورَنْرضة اإلغريض يف ُنْرصة القريض, للمُ   − ٣٥٥ , هنى عارف احلسن ةظفَّ

 .م١٩٩٥, ٢دار صادر ببريوت, ط
نظرة يف قرينة اإلعراب, للدكتور حممد صالح الدين بكر, حوليات كلية اآلداب بجامعة   − ٣٥٦

 .م١٩٨٤الكويت, احلولية اخلامسة, الرسالة العرشون, 
 .م١٩٨٠نظرية اللغة يف النقد العريب, للدكتور عبد احلكيم رايض, مكتبة اخلانجي بالقاهرة,   −  ٣٥٧
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ور, لربهان الدين البقاعي, دار الكتاب اإلسالمي  رر يفنظم الدُّ   − ٣٥٨ تناسب اآليات والسُّ
 .بالقاهرة, بال تاريخ

 .م١٩٧٩, ٣نقد الشعر, لقدامة بن جعفر, بتحقيق كامل مصطفى, مكتبة اخلانجي بالقاهرة, ط  −  ٣٥٩
ظام يف رشح شعر املتنبي وأيب متام, البن املستويف, بتحقيق الدكتور خلف رشيد نعامن, النِّ   − ٣٦٠

 .م١٩٨٩, ١الشؤون الثقافية العامة ببغداد, ط دار
النقد التطبيقي عند العرب يف القرنني الرابع واخلامس اهلجريني, للدكتور أمحد حممد نتُّوف,   − ٣٦١

 .م٢٠١٠, ١دار النوادر بدمشق, ط
, بتحقيق حممد )ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن(النكت يف إعجاز القرآن, للرماين   − ٣٦٢

 .ر املعارف بالقاهرة, بال تاريخ, داحممد زغلول سالمخلف اهللا و
هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز, للرازي, بتحقيق الدكتور نرص اهللا حاجي مفتي أوغيل, دار   − ٣٦٣

 .م٢٠٠٤, ١صادر ببريوت, ط
الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز, للواحدي, بتحقيق صفوان داودي, دار القلم بدمشق,   − ٣٦٤

 .م١٩٩٥, ١ط
الدراسات القرآنية, لسامي العجالن, منشورات جامعة اإلمام الوحدة السياقية للسورة يف   − ٣٦٥

 .م٢٠٠٩, ١حممد بن سعود اإلسالمية, ط
 .م٢٠٠٣وحي القلم, ملصطفى صادق الرافعي, مكتبة األرسة بالقاهرة,   − ٣٦٦
وسائل اإلثبات يف الرشيعة اإلسالمية, للدكتور حممد الزحييل, مكتبة دار البيان بدمشق,   − ٣٦٧

 .م٢٠٠٧, ٣ط
املتنبي وخصومه, للقايض عيل بن عبد العزيز اجلرجاين, بتحقيق حممد أبو  الوساطة بني  − ٣٦٨

 .الفضل إبراهيم وعيل حممد البجاوي, دار القلم ببريوت,  بال تاريخ
 .م٢٠٠٥, ٤وفيات األعيان, البن خلكان, بتحقيق إحسان عباس, دار صادر ببريوت, ط  − ٣٦٩
ديع النريباين, دار الغوثاين بدمشق, الوقف يف العربية عىل ضوء اللسانيات, للدكتور عبد الب  −  ٣٧٠

 .م٢٠٠٨, ١ط
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 :املخطوطات −ب 
 .٦٥حاشية قطب الدين الشريازي عىل الكشاف, نسخة حمفوظة بمكتبة جممع اللغة العربية بدمشق برقم   −  ١
 .٦١٩حوايش الكشاف, للتفتازاين, نسخة حمفوظة بمكتبة األسد الوطنية برقم   −  ٢
 .١٥٥١٣بمكتبة األسد الوطنية برقم  رشح املفتاح, للتفتازاين, نسخة حمفوظة  −  ٣
ريازي, نسخة حمفوظة بمكتبة األسد الوطنية برقم   −  ٤  .٩١٠٤مفتاح املفتاح, لقطب الدين الشِّ

 :الرسائل اجلامعية −جـ 
 .م٢٠٠٤جامعة حلب,  ,)رسالة ماجستري(السياق يف كتب التفسري, حممد املهدي محامي رفاعي   −  ١
من أول القرآن الكريم إىل (للطِّيبِي, دراسة وحتقيق  فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الّريب,  −  ٢

 .م٢٠٠٠, إعداد نور اهلدى الكرك, جامعة دمشق, )من سورة البقرة ١٠٠اآلية 
, إعداد عبد اجلبار توامي, جامعة األغواط باجلزائر,   −  ٣  .م١٩٩٦القرائن املعنوية يف النحو العريبِّ
بالغية, إعداد مصطفى عبد الرمحن نمر, جامعة دراسة : قرينة التَّضاّم يف القرآن الكريم  −  ٤

 .م٢٠٠٠اإلسكندرية, 
داد عبد اهللا األنصاري, جامعة اإلمام حممد بن سعود عالقرينة الصوتية يف النحو العريب, إ  −  ٥

 .هـ١٤٢٨اإلسالمية, 
دراسة وحتقيق, إعداد نوال عيل محود, جامعة  :املصباح يف رشح املفتاح, للرشيف اجلرجاين  −  ٦

 .م٢٠٠١دمشق 
ياق يف الرتاث البالغي  −  ٧ من القرن الثالث إىل القرن اخلامس اهلجري, إعداد بثينة أمحد سليامن, : نظرية السِّ

 .م١٩٩٩جامعة اإلسكندرية, 
 .م١٩٨٣الواو وموقعها يف النظم القرآين, إعداد حممد األمني اخلرضي, جامعة األزهر,   −  ٨
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 :املجالت –د 
م, تصدرها مجعية كليات ٢٠٠٧= هـ  ١٤٢٨, ٤, املجلد ٢العدد  جملة احتاد اجلامعات العربيَّة لآلداب,  −  ١

نظرية القرائن يف «: اآلداب يف اجلامعات أعضاء احتاد اجلامعات العربية, عنوان البحث املستفاد منه
 .خلالد بسندي. »التحليل اللغوي

املحمدية للعلامء م, تصدرها الرابطة ٢٠٠٧متوز = هـ  ١٤٢٨, مجادى الثانية ٢٥جملة اإلحياء العدد   −  ٢
 :باملغرب, عنوان األبحاث املستفادة منه

 .للدكتور حممد الويل» إشكالية قديمة يف أضواء جديدة: السياق«
 .للدكتور إبراهيم أصبان» السياق بني علامء الرشيعة واملدارس اللغوية احلديثة«
 .لدكتورة فاطمة بوسالمةل» املصطلح واملفهوم: السياق عند األصوليني«

 :م; عنوان األبحاث املستفادة منه٢٠٠٧ترشين الثاين =  هـ ١٤٢٨, شوال ٢٦والعدد       =      
 .للدكتور طه جابر العلواين» املفهوم, املنهج, النظرية: السياق«
 .للدكتور محيد الوايف» يف الوظائف املنهجية للسياق: املعنى بني اللفظ والقصد«
 .للدكتور حممد كامل الدين إمام» صديةرؤية مق: املعنى والسياق بني الشافعي والشاطبي«

م ١٠١جملة الرتاث العريب, العدد   −  ٣ م, السنة السادسة والعرشون, ٢٠٠٦كانون الثاين = هـ  ١٤٢٧, املحرَّ
القاعدة النحوية يف ضوء تقييدها «: يصدرها احتاد الكتاب العرب بدمشق; عنوان البحث املستفاد منه

 .للدكتور إبراهيم حممد عبد اهللا» بأمن اللبس أو خشية الوقوع فيه
م, تصدرها اهليئة املرصية العامة للكتاب, عنوان البحث ١٩٩٧, شتاء ١٥, املجلد ٤جملة فصول, العدد   −  ٤

 .لرجاء بن سالمة» يف النِّصبة والبيان وحمنة املعنى«: املستفاد منه
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