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امللخص-:

ٌهض ٖخاب شغح اإلاُطل البً ٌهش اإلاىضلي مً اإلاطىُاث التي نمضث الى
شغح اخض اإلاخىن اإلاهمت في خٓبت اإلاخإزغًٍ مً الىداة الهغب  ,وهي الحٓبت
التي شهضث جضازل الهلىم الهٓلُت بشٙل واؾو مو نلىم الهغبُت  ,وجبحن
وؾاثل جىقُُها واؾخهماالث مٓىالتها في َهم الىطىص الهغبُت  ,مما ازغ
جإزحرا بالًا في جُؿحرها وبُان مػامُنها وَهم مهاهيها  ,لظا ظاءث الضعاؾت
اإلاىؾىمت بـ(ْغاءة في جىقُِ اإلاطؿلحاث اإلاىؿُٓت في شغح اإلاُطل البً
ٌهِش)  ,لترؾم مهالم جل ٚالحٓبت  ,والُاث الخُ٘حر َيها  ,في غىء
اؾخهما ٛاإلآىالث اإلاىؿُٓت مً ْبُل (الُٓاؽ والخمشُل والُٓاؽ الػمني
والحضوص والٓؿمت واليؿب الاعبهت ويحرها)  .في جُؿحر وحهلُل الاخٙام
الىدىٍت والىضى ٛالى الىخاثج  .وحهض هظه الضاعؾت اًػا ْغاءة ازغي آللُاث
الخإلُِ والُهم لهلماء جل ٚالحٓبت والىؾاثل التي انخمضوها في ْغاءة
الٓغآن ال٘غٍم والشهغ الهغبي .
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Abstract:
Shareh Al-Mufassal (Explaining the Comprehensive) by
Ibin-Ya’eesh al-Mussli is considered as one of the most
important workbooks attended to clarify one of the
significant texts in the era of late Arab grammarians which
witnessed the extensive interdisciplinary of conceptual
sciences with the sciences of Arabic language, and shows its
means of employment and use of its categories in
understanding Arabic texts which had a significant influence
on its interpretations, contents clarification and meanings
understanding. Accordingly, the present study (A Reading in
the Employment of the Logical Terms in Ibin-Ya’eesh’s
Shareh Al-Mufassal) aims at marking up the features of that
era and its thinking mechanisms in the light of the use of
logical categories from the perceptive of (measurement,
representation, implicit measurement, limitations, division,
the fourth percentages and others) in the interpretation and
attribution of the grammatical judgements and arriving at
the conclusions. The study also stands as another reading of
the mechanisms of authorship and understanding of that
era’s scholars as well as their adopted means in reading the
Holy Qur’an and Arabic poetry.
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املقذمت-:
َ َ
َا ْل َح ْمض ل َّله َا َّلظي َظ َه َل َا ْل َح ْم َض م ُْ َخاخا لظ ْٖغه َ ,و َؾ َببا ل ْل َمؼٍض م ًْ ََ ْ
ػ ِل ِه َ ,و َص ِلُل َنلى آال ِث ِه,
ِ ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َ
َّ
َ
َ
ألاثمت َوؾغاط ألامت ونلى آله الؿُبحن الؿاهغ َ
َو َّ
الغ َ
خم ِت وبمام َّ
الطلة َنلى َعؾ ِىل ِه هبي َّ
ًٍ.
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٌ ُّ
هض نلم اإلاىؿٔ ؤخض ؤٖثر الهلىم التي وَضث بلى الحػاعة الهغبُت  ,وؤزغث َيها بشٙل
بالٌ  .وجضازلذ اضؿلخاجه وؤصواجه في نلىم ٖشحرة ٌ .هض الىدى الهغبي ؤخض جل ٚالهلىم
التي جإزغث بهظا الىاَض الجضًض  ,بط ماَخإ ٌؿخهمل ال٘شحر مً مطؿلحاث اإلاىؿٔ ؾىحن
ؾىٍلت  .ونضها في بهؼ الاخُان مً مطؿلحاجه ٗالهلت والجىهغ ويحرها .
َاإلاىؿٔ بىضُه " آلت ْاهىهُت حهطم مغاناتها الظهً نً الخؿإ في الُ٘غ"(َ . )1مً
خُض ٖىهه آلت َ ,ل بض ان ً٘ىن لها نمل جٓىم به  ,ونملها هى نطمت الُ٘غ مً الىْىم
في الخؿإ  ,وَهني طل ٚان هظه ألاصاة ًدخاظها ٗل مً ًُ٘غ َ ,هي اطن ج٘ىن للهلماء
واإلاُ٘غًٍ والباخشحن واإلاالُحن  ,ولٙل ضاخب نلم َهي ؤْغب.
وٍبضو َّ
ؤن اإلاخإزغًٍ مً نلماء الهغبُت نامت  ,والىدى زاضت ْض اصعٖىا ؤهمُت هظه آلالت
خحن ؤعاصوا جٓهُض ْىانض اللًت  ,وبُان اخٙامها َ ,مً ظاهب وقُىا مُاهُم هظا الهلم
ْ
وْىاهِىه  ,مخىزحن بظل ٚنطمت َ٘غهم وما ً٘خبىن مً الىٓؼ والخػاص  ,وؤن ال ًغص
ؤوله نلى آزغه  ,ومً ظاهب آزغ َّبنهم اؾخهاهىا للىضى ٛالى ؤخٙامهم الهامت في نلم الىدى
بىؾاؾت ؾغّ الاؾخضال ٛالتي مهضها اإلاىؿٔ لهم .
وعبما اجطحذ مداوع هظًً الجاهبحن  ,بل واٖثر مً طل ٚفي غىء البدض في ٖخب اخض
نلماء الٓغن الؿابو  ,وهى مىَٔ الضًً ؤبى البٓاء ٌهِش بً نلي بً ٌهِش اإلاىضلي
(643هـ)  ,مً زل ٛشغح اإلاُطل للؼمسشغي َ ,ػمذ الضعاؾت اإلاىؾىمت بـ( ْغاءة في
جىقُِ اإلاطؿلحاث اإلاىؿُٓت في شغح اإلاُطل البً ٌهِش) زلزت مباخض  ,مسخىمت بإهم
الىخاثج َ.اإلاباخض الشلر ٗاهذ :
 اإلابدض ألاو ٛواإلاىؾىم بـ( جىقُِ مُاهُم الحجت ؤو الاؾخضالَ : )ٛخػمً ْغاءة في
اهم هظه اإلاُاهُم التي اؾخهملها ابً ٌهِش مً ْبُل الُٓاؽ الػمني وُْاؽ الخلِ
وُْاؽ الخمشُل وُُُٖت جىقُُها .
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 اإلابدض الشاوي واإلاىؾىم بـ(جىقُِ مُاهُم الخهغٍِ والٓؿمت)َ :جاءث بٓغاءة آعاءه في
ُُُٖت بُان الحضوص في الخهغٍُاث وؤهىام الٓؿمت .
 اإلابدض الشالض والظي وؾم بـ (مُاهُم مخُغْت) َٙ :ان مسططا لضعاؾت بهؼ
اإلاُاهُم مً ْبُل مبضؤ الخىاْؼ والخػاص واليؿب ألاعبهت بحن اإلاُاهُم وُُُٖت جىقُُها
في شغح اإلاُطل
وٗان جٓضًم اإلاباخض بالشٙل الظي جٓضم بىضُها مُاهُم اإلابدض ألاو ٛوالشاوي وجضعؽ
في نلم اإلاىؿٔ جدذ نىىان واخض  ,وْضم ألاو ٛبىضُه مبخػى نلم اإلاىؿٔ  ,وبلُه ؤُْمذ
وؾحرث باقي مباخشه  .ؤما الشالض َٓض ظمو مُاهُم مخُغْت
ّ
املبحث األول  :تىظيف مفاهيم احلجت أو االستذالل
ؤزظث مُاهُم الحجت مً (ابً ٌهِش) الححز الاٖبر ,بط حهض هظه مُاهُم الاؾاؽ  ,ؤو
الًاًت التي مً اظلها ْام اإلاىؿٔ َُ ,يها ًٓىلىن " :بن ؤؾمى هضٍ للمىؿٓي وؤْص ى
مٓطض له " مباخض الحجت " ؤي  :مباخض اإلاهلىم الخطضًٓي الظي ٌؿخسضم للخىضل بلى
مهغَت اإلاجهى ٛالخطضًٓي .ؤما ما جٓضم مً ألابىاب َٙلها في الحُٓٓت مٓضماث لهظا
اإلآطض , )2("...وجخمشل هظه اإلاباخض بإشُاء زلزت وهي  :الُٓاؽ والخمشُل والاؾخٓغاء(, )3
وٍٓخطغ البدض هىا في صعاؾخه نلى ألاو ٛوالشاوي ألن ٖشحر مً الباخشحن ْض صعؾىا
الاؾخٓغاء في ٖخب الٓضماء  ,وألن البدض ْض ًلحل ملحكا مهما في الُٓاؽ والخمشُل عبما
لم ًجضه بدؿب ما اؾلو نلُه مً اإلاطاصع التي جىاَغث لضًه .
وجبحن صعاؾت هظه اإلاُاهُم نىض ابً ٌهِش آلالُاث التي اؾخهملها في جؿىَو اإلاطؿلح
لخضمت الىدى الهغبي وْىانضه وجىقُُها في اؾخسغاط الىخاثج والاخٙام.
اوال  :القياس
الُٓاؽ ـ لًت ـ هى مً الُهل ْاؽ  ,واضله ْىؽ َـ"الٓاٍ والىاو والؿحن ؤضل واخض
ًض ٛنلى جٓضًغ ش يء بص يء ,زم ً َ
ُّ
ط َّغٍ َخٓلب واوه ًاء ,واإلاهنى في ظمُ ِه ِه واخض.
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َْ
َ
َّ
ْ
الُٓاؽ ,وهى جٓضًغ
الظعام,
وؾمُذ بظل ٚألهه ًٓضع بها اإلاظعوم  ...ومىه ِ
َالٓىؽِ :
ِ
َ
َ
َّ
ْ
()4
ألا ْم َغًٍ م َ
ٓاٌ َؿت وُْاؾا"...
الص يء بالص يء ,واإلآضاع ِمُٓاؽ .جٓىَ ْ :ٛاٌ ْؿذ
ِ
وفي الاضؿلح " :هى ْى ٛمالِ بطا ؾلم ما ؤوعص َُه مً ْػاًا  ,لؼم نىه لظاجه ْىٛ
آزغ اغؿغاعا"( , )5ؤو " هى جؿبُٔ الٓانضة الٙلُت نلى ظؼٍئاتها إلاهغَت خ٘م الجؼثُاث"(.)6
ومىظؼ شٙل الُٓاؽ في اإلاىؿٔ هى الظي ًبنى نلى الٓػاًا ووظىص اإلآضمخحن الطًغي
وال٘بري واشٙا ٛجالُُها الاعبهت  ,والىدُجت الحاضلت بهض خظٍ اإلاشترٕ بحن الٓػاًا (.)7
واما اْؿامه َهما ُْاؽ الاؾخصىاء وُْاؽ الاْتران  ,وٍلحٔ بهظًً الىىنحن ؤِْؿت ؤزغي
ًؿلٔ نليها لىاخٔ الُٓاؽ وهيُْ :اؽ اإلاػمغ ؤو الػمحر  ,وُْاؽ اإلاغٖبت  ,وُْاؽ
الخلِ  ,وُْاؽ اإلاؿاواة(. )8
وؾحرٖؼ هظا البدض اإلاىظؼ نلى ما شام اؾخهماله في ٖخاب شغح اإلاُطل مً هظه
ألاِْؿت وهما الُٓاؽ الػمني وُْاؽ الخلِ صون شغح اإلآطىص مً ٗل هظه اإلاُاهُم
بط ًمً٘ الغظىم الى اإلاطاصع التي بُيذ مُاهُمها .
 .1القياس الضمين :

ْض ًظٖغ بهؼ الباخشحن(َّ : )9
بن الىداة ٗاهىا بهضًً نً اإلاىؿٔ  ,وما ًظٖغ ننهم مً

َّؤنهم مخإزغون به يحر صحُذ ؛ ل٘ىن ألاِْؿت التي ٌؿخهملىنها ال حشبه الُٓاؽ نىض
اإلاىاؾٓت الظي ًخػمً وظىص مٓضماث حؿمى ألاو ٛضًغي  ,والشاهُت ٖبري  ,ومً زم
حشخٔ الىدُجت بدظٍ الحض ألاوؾـ منهما في غىء جُاضُل ألشٙا ٛالُٓاؽ الاعبهت
وشغوؽ ؤزغي مىظىصة هىإ(. )11
ًبضو للىهلت ألاولى َّؤنهم مطِبىن إلاا اشاعوا له  ,بال ان اإلاؿلو في ٖخب اإلاىؿٔ  ,وٖخب
الىداة الظًً اهخمىا بىغو الهلل  ,وجٓهُض الٓىانض مً امشا ٛابً ٌهِش  -الظي هى
َّ
مىغىم بدشىا – ًجض ؤهه اؾخهمل اإلاُاهُم اإلاىؿُٓت  ,مىقُا اًاها بشٙل صُْٔ َُ ,ي
مؿالت ألاِْؿت مشل ْ ,ض ال ًلحل ما ؤشاع له الباخشىن مً جؿبُٔ ْىانض الُٓاؽ
ْ
بىظىص اإلآضماث الطًغي وال٘بري وؾغٍٓت حشُ٘له بن ٗان مً الشٙل ألاو ٛؤو الشاوي ؤو
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الشالض ؤو الغابو مً ؤشٙا ٛالُٓاؽ اإلاىؿٓي  ,ومً زم جدطُل الىدُجت التي ً٘ىن
مىغىنها ومدمىلها في جل ٚاإلآضمخحن .
وهظا ما ًدطل في ٖشحر مً اإلاىاغو بطًُت الُٓاؽ الػمني  ,وهظا الُٓاؽ مشلما
ؤشاع له اهل اإلاىؿٔ هى ُْاؽ ال ٌشبه اشٙا ٛألاِْؿت َٓ ,ض جدظٍ مىه الىدُجت  ,ؤو
ؤخضي اإلآضماث انخماصا نلى وغىخها ؤو طٗاء اإلاساؾب  ,وعبما ؤشاع الٓاض ي الؿاوي
(521هـ) الى هظا اإلاهنى في شغخه للُٓاؽ بط ًٓى " : ٛبل عبما ٗان مغٖبا مُطىال ؤو مدغَا
نً جغجِبه الؿبُعي ؤو مػمغا َُه ش يء ؤو مؼٍضا َُه َطل . )11("...
وٖما نبر نىه الشُش اإلاكُغ في باب (زاجمت في لىاخٔ الُٓاؽ) " :الُٓاؽ اإلاػمغ ؤو
الػمحر  :بها في ؤٖثر ٖلمىا وٖخاباجىا وؿخهمل ألاِْؿت  ,وْض ال وشهغ بها .ولً٘ نلى
الًالب ال هلتزم بالطىعة اإلاىؿُٓت للُٓاؽَٓ ,ض هدظٍ بخضي اإلآضماث ؤو الىدُجت
انخماصا نلى وغىخ ها ؤو طٗاء اإلاساؾب ؤو لًُلتٖ ,ما ؤهه ْض هظٖغ الىدُجت ؤوال ْبل
اإلآضماث  ,ؤو هسالِ الترجِب الؿبُعي للمٓضماث ,ولظا ًطهب نلُىا ؤخُاها ؤن هغص
ٖلمىا بلى ضىعة ُْاؽ ٗاملت  .والُٓاؽ الظي جدظٍ مىه الىدُجت  ,ؤو بخضي اإلآضماث
ٌؿمى ( الُٓاؽ اإلاػمغ )  ,وما خظَذ ٖبراه َٓـ ٌؿمى ( غمحرا ) ٖ ,ما بطا ْلذ (هظا
بوؿان ,ألهه هاؾٔ )  ,وؤضله هى :
 هظا هاؾٔ (ضًغي)
 وٗل هاؾٔ بوؿان (ٖبري)
َ هظا بوؿان (هدُجت)
َدظَذ مىه ال٘بري وْضمذ الىدُجت .وْض جٓى ( :ٛهظا بوؿان ألن ٗل هاؾٔ بوؿان )
َخدظٍ الطًغي مو جٓضًم الىدُجت "(. )12
وجخجلى الُت الخىقُِ بمهاعة نالُت في هظا الىىم نىض ابً ٌهِش وعبما ٗان منها ما هى
زُي نلى الٓاعت  ,وؾُظٖغ البدض نضصا مً هظه اإلاىاغو لهظا الىىم مً الُٓاؽ في
ٖخاب شغح اإلاُطل .وٍمً٘ باإلآاعهت بحن هظ الشاعح وضىعة الُٓاؽ الحُٓٓي ملخكت
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الهضًض مً الىخاثج التي جىضل اليها الشاعح ويحره مً نلماء طل ٚالهطغ بانخماص هظه
ألاِْؿت والاضؿلخاث .
ومً امشلت طل: ٚ
ؤ /جدضر ابً ٌهِش نً الُهل والُانل  ,وانهما مشل الص يء الىاخض بط ًٓى " : ٛوطلٚ
ؤن الُانل ٗالجؼء مً الُهل ,وبهما ٗان ٖظل ,ٚألن الُهل ال ٌَؿخًني نىه ,وْض ٌؿخًنى
()13

نً اإلاُهىَ٘ ,ٛإهه ؤخض ؤظؼاثه التي ال ٌؿخًنى ننها "...

َهىا ًلحل مً هظ الشاعح اؾخهماله للُٓاؽ الػمني  ,واهه ْض ؾىي ضىع الُٓاؽ
ْ
الش٘لي بةغماع ؤخضي اإلآضماث  ,ولى ؤعصها ؤن هغٖب الٓػاًا ؤَ ؤخض الاشٙا ٛألاعبهت
لٙان آلاحي :
 الُهل والُانل ال ٌؿخًني ؤخضهما نً آلازغ
 وٗل ما ال ٌؿخًني ؤخضهما نً الازغ ً٘ىهان ٗالص يء الىاخض
 بطن الُهل والُانل ٗالص يء الىاخض
ؤو ج٘ىن ضىعة الُٓاؽ بالشٙل الاحي
ٗ ل َانل ال ٌؿخًني َهله نىه
 وٗل ما ال ٌؿخًني َهله نىه ً٘ىن ٗالجؼء مىه
 اطن ٗل َانل ً٘ىن ٗالجؼء مً َهله
وٍمً٘ ان ًطاى الُٓاؽ بطىعة الُٓاؽ الاؾخصىاجي بط ان الُٓاؽ له ضىع مخهضصة ,
َُٓؿم اهل اإلاىؿٔ الُٓاؽ مشلما مغ طٖغه نلى " ْؿمحن :اْتراوي واؾخصىاجي ,بىضِ
الخطغٍذ بالىدُجت ؤو بىُٓػها في مٓضماجه ونضمهَ .األو - ٛوهى اإلاطغح في مٓضماجه
بالىدُجت ؤو بىُٓػها ٌ -ؿمى " اؾخصىاثُا " الشخماله نلى ٗلمت الاؾخصىاء ,هدى:
 .1بن ٗان مدمض ناإلاا َىاظب اخترامه.
 .2ل٘ىه نالم.
َ .3مدمض واظب اخترامه.
َالىدُجت (عْم  )3 -مظٖىعة بهُنها في اإلآضمت (عْم – [ )1ؤو بالىُٓؼ هدى]
7
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 .1لى ٗان َلن ناصال َهى ال ٌهص ي هللا.
 .2ول٘ىه ْض نص ى هللا.
 .3ما ٗان َلن ناصال.
()14

َالىدُجت (عْم  )3 -مطغح بىُٓػها في اإلآضمت (عْم ".)1

َمً اإلامً٘ ان ًطاى ؤَ هظا الطىعة الٓػُت التي هدً في ضضصها َُٓ ,ا: ٛ
 بطا ٗان الُهل ال ٌؿخًني نً َانله َالُانل ٗالجؼء مً الُهل ,
 ل٘ىه الُهل ال ٌؿخًني نً الُانل
 اطن َهى ٗالجؼء مىه
وَهض هظا الاؾخهما ٛشاجها في ٖخب اإلاخإزغًٍ مً الىداة وهى مانض جىقُُا له زضمت
نلم الىدى بط ًخهلٔ الامغ بلي نىٔ الاخٙام اإلاىؿُٓت وضىال الى اخٙام زاضت باللًت والىدى .

ب  /ومً الامشلت التي جغص اًػا نلى هظا الىىم ْ ,ا ٛابً ٌهِش في الجملت التي جٓو مىْو
اإلاُغص ً٘ىن لها انغابا  ,واله٘ـ باله٘ـ َٓ ,ا ٛما هطه َ " :ةطا ْلذ( :ػٍض لُٓخه),
َُُه ظملخان :بخضاهما اؾمُت ,وهي الجملت ْ
ال٘ب َري التي هي اإلابخضؤ والخبر ,وهي (ػٍض
ُّ ْ
الطً َغي.
لُٓخه) ب٘مالها .والشاهُت َهلُت ,وهي الخبر الظي هى (لُٓخه)  ,وهي الجملت
َالجملت ألاولى ال مىغو لها مً ؤلانغاب ألنها لم جٓو مىْو اإلاُغص .والجملت الشاهُت لها
وش ْب ِهه"(.)15
مىغو مً ؤلانغاب ألنها وْهذ مىْو اإلاُغص الظي هى الخبر في "ػٍض ْاثم" ِ
ٌهض ما طٖغه الشاعح هى مً الُٓاؽ الػمني اًػا  ,ومً اإلامً٘ ان ًطاى لهظه
الٓانضة ضىعة ُْاؽ مشل ما طٖغ انله َُٓ ,ا: ٛ
 بهؼ الجمل جٓو مىْو اإلاُغص
 وٗل ما وْو مىْو مُغص له مىْو انغابي
 اطن بهؼ ظملت لها مىْو انغابي (الىدُجت جدبو ازـ اإلآضمخحن )
والظي ًبضو َّ
ؤن الحض الاوؾـ اإلادظوٍ مً الٓػاًا هى الظي ٌشٙل مىغو الهلت  ,في
َّ
ٖخب الىداة في حهابحرهم بـ(ألهه)  ,ؤو ً٘ىن ظىاب لؿاثل لى ؾإ ٛمتى ً٘ىن للجملت مىغو
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انغاب َُٓ ,ا ٛله خحن جٓو مىْو اإلاُغص .واطا ٗان الامغ ٖظلَ ٚل ًؿلٔ نلُه ُْاؽ
الضاللت الظي ٌهني زبىث الحض الاٖبر الى الحض الاضًغ مً يحر نلت(. )16
واًػا مً اإلامً٘ ان ًطاى الُٓاؽ انله نلى ضىعة الُٓاؽ الاؾخصىاجي َُٓ ,ا: ٛ
ٗ لما ٗاهذ الجملت واْهت مىْو اإلاُغص َلها مىغو في الانغاب
 ل٘نها لم جٓو مىْو اإلاُغص
 اطن لِـ لها انغاب
ط /ومً الامشلت ؤًػا ْىله في نض مجيء الحاَ ٛهل له صاللت الاؾخٓبآَ ٛـ ْا ٛابً
َ
َ
َ
الحا .ٛال جٓى:ٛ
مىْو الحا ,ٛألهه ال ًض ٛنلى
اإلاؿخٓبل َل ًٓو
ٌهِش " َإما الُهل
َ
(ظاء ػٍض َؾحرٖب) "( .)17وهىا ًبضو مً الىاضح اهه ْض ضغح بالىدُجت وخظٍ الحض
الاوؾـ الظي ًمشل الهلت في الح٘م َُ ,طاى ا في الشٙل الاحي :
ٗ ل َهل مؿخٓبل ال ًض ٛنلى ػمً الحاٛ
 وٗل ما ال ًض ٛنلى ػمً الحا ٛال ًٓو مىْو الحاٛ
 اطن ٗل َهل مؿخٓبل ال ًٓو مىْو الحاٛ
وهظه الىدُجت جمشل نحن الح٘م الظي ؤشاع الُه الشاعح
ص /وعبما ًلحل في بهؼ اإلاىاغو طٖغ اإلآضمخحن والىدُجت َ ,مشل ْا ٛالشاعح في بُان ان
مسخطا باالؾم ,ألن الاؾم ً َّ
ًّ
دضر نىه,
الاؾم ال ً٘ىن بال مهغَت  ":بهما ٗان الخهغٍِ

َّ
واإلادضر نىه ال ً٘ىن بال مهغَت"(. )18

َُي هظا اإلاشا ٛجخطح مهالم الُٓاؽ الش٘لي في ضىعة واضحت  ,بال اهه ْضم الىدُجت
ًّ
مسخطا باالؾم )  ,ولىغو ضىعجه الشٙلُت ًمً٘ الٓى: ٛ
وهي (بهما ٗان الخهغٍِ
 الاؾم ًدضر نىه (ضًغي)
 واإلادضر نىه ال ً٘ىن بال مهغَت (ٖبري)
 اطن الاؾم ال ً٘ىن بال مهغَت

(هدُجت)
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وشىاهض هظا الباب ٖشحرة ً ,ظٖغ الباخض بهؼ الامشلت جاعٗا طهً الٓاعت ًغٖب جلٚ
الٓػاًا منها :

ْ
إلاشابهت
 – 1في بُان الُغّ بحن (ؤن) و ( ما) اإلاطضعٍخحن ْا ٛالشاعح  " :ؤن "ؤن" هطبذ
ِ
" َّ
َ
الهمل ,ألهه ال
ؤن" الشُٓلت بهض اؾخدٓاّ الهمل باالزخطاص؛ َإما " َما" َلم حؿخدٔ به
()19

ازخطاص لها بالُهل"

 : - 2اؾم اإلاُهى ٛفي الهمل ٗاؾم الُانل؛ ألهه مإزىط مً الُهل ,وهى ظاع نلُه في
ْ
ْ
خغٗاجه وؾ٘ىاجه ونضص خغوَهٖ ,ما ٗان اؾم الُانل ٖظلَ ,ٚـ " َمُهى "ٛمشل "ًُ َهل",
ْ
ٖما ؤن "َانل" مشل " ًَُ َهل"(.)21
لهل ؾغٍٓت الخُ٘حر هظه والىؾاثل اإلاخٓضمت صَهذ ال٘شحر مً نلماء طل ٚالهطغ وما
بهضه مً الؿحر ْضما في جإوٍل ما ًخطىعهه مً اخٙام نً اللًت بطىعة ألاِْؿت
اإلاىؿُٓت  ,وَهض طل ٚشاهضا نلى هكام الخإلُِ في جل ٚاإلاطىُاث التي انخمض ٖشحرا نلى
الٓػاًا الهٓلُت بهُضا نً وؾاثل وضِ اللًت .
 .2قياس اخللف :
وال بض مً الاشاعة الى ُْاؽ ازغ اؾخهمله ابً ٌهِش اؾخهماال غمىُا ؤًػا  ,وهى
ُْاؽ الخلِ  ,وزلضخه  " :ؤن هٓى :ٛلى لم ًطضّ اإلاؿلىب لطضّ هُٓػه ولً٘
هُٓػه لِـ بطاصّ ألن ضضْه ٌؿخلؼم الخلَُِ ,جب ؤن ً٘ىن اإلاؿلىب ضاصْا .وهظا
ٖما جغي ُْاؽ اؾخصىاجي ٌؿخض ٛنلى ٖبراه بلؼوم الخلِ .ولبُان لؼوم الخلِ نىض ضضّ
الىُٓؼ ٌؿخض ٛبُٓاؽ اْتراوي شغؾي مالِ مً مخطلت مٓضمها اإلاؿلىب مىُُا وجاليها
()21

هُٓؼ اإلاؿلىب ومً خملُت مُغوغت الطضّ "

 .ولى اعٍض جىقُِ هظا البرهان في

اإلاؿالت اإلاخٓضمت  ,وهي مهغَُت الاؾم  ,وهُض اوال اخض الُٓاؾاث التي طٖغث آهُا زم هُٓم
بغهان الخلِ :
 الاؾم مدضر نىه

(ضًغي)

 واإلادضر نىه ال ً٘ىن بال مهغَت

(ٖبري)

 اطن الاؾم ال ً٘ىن بال مهغَت

(هدُجت) ,
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9292

مجلت آداب البصرة /العدد 29
وإلْامت بغهان الخلِ ًٓ ,ا: ٛ

 لى لم ًطضّ ٗل الاؾم ال ً٘ىن بال مهغَت لطضّ لِـ بهؼ الاؾم ال ً٘ىن بال
مهغَت (ْػُت ضًغي)
 واإلادضر نىه ال ً٘ىن بال مهغَت (ٖبري)
 اطن لى لم ًطضّ ٗل الاؾم ال ً٘ىن بال مهغَت لطضّ لِـ بهؼ الاؾم مدضر نىه.
وهظا الٓى ٛؤي ( لِـ بهؼ الاؾم مدضر نىه ) هُٓؼ الطًغي في الُٓاؽ ألاوٛ
(الاؾم مدضر نىه) التي ال بض ان ج٘ىن ضاصْت خؿب الُغع  ,وهظا زلٍ الُغع ,
اطن الىدُجت (الاؾم ال ً٘ىن بال مهغَت) ْػُت ضاصْت .
واًػا وؿخؿُو ان وؿخهمل الُٓاؽ الاؾخصىاجي( )22في بغهان الخلِ َىٓى: ٛ
 لى لم ًطضّ ٗل الاؾم ال ً٘ىن بال مهغَت لطضّ لِـ بهؼ الاؾم مدضر نىه
 لً٘ لِـ بهؼ الاؾم مدضر نىه ٗاطبت الن هُُػها الاؾم مدضر نىه التي هي
ضًغي الُٓاؽ ألاو ٛضاصْت
 اطن ٗل الاؾم ال ً٘ىن بال مهغَت
هظا مُاص ُْاؽ الخلِ وْض لحل اؾخهماله اؾخهماال غمىُا نىض ابً ٌهِش مشلما
هى الحا ٛفي الُٓاؽ اإلاخٓضم .
وعبما ًٓا ٛان خُٓٓت هظا الُٓاؽ (ُْاؽ الخلِ) ٗاهذ ال جدخاط الى الطىع اإلاخٓضمت,
ْا ٛابً ؾِىا ( 428هـ)  " :واما الخلِ َُٓاؽ مبخضؤ  ,ال ًلؼم ان ًخٓضمه ُْاؽ  ,وان
اجُٔ َل هضعي بهض ما ًيخجه  , )23("...ؤي ان جل ٚالُترة لم ٌؿخٓغ َيها اإلاطؿلح اإلاىؿٓي
مشلما هى الحا ٛالظي نلُه ًىمىا هظا,وبهظا ًدخمل ان ابً ٌهِش ْض جابو ابً ؾِىا ؤو
يحره في اهه ؾىي جل ٚاإلآضماث.
وْض ًبضو ان اٖثر الٓػاًا التي ضضعها ابً ٌهِش بٙلمت (لى لم) ْابلت ان جضزل مجاٛ
هظا الُٓاؽ مً هدى :
 – 1مؿالت نامل ػٍض مً ْىلىا (ػٍضا مغعث به) ْا ٛابً ٌهِش "اللُل ْض اؾخىفى
َ
َ
َّ
واشخًاله بهَ ,لم ًجؼ ؤن ًخهضي بلى آز َغ .والظي ًض ٛؤهه
مُهىله بخهضًه بلى غمحره,
ِ
11
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يحر هظا الكاهغ ؤهْ ٚض جٓى" :ٛػٍضا مغعث به"َ ,خىطب "ػٍضا",
مىطىب بُهل مػمغ ِ
َ َ
ولى لم ًً٘ َّ
الىطب ,إلاا ظاػ هطبه بهظا الُهل ,ألن مغعث ال
زم َهل مػمغ ٌهمل َُه
()24

بدغٍ "
ًخهضي بال
ِ

ٗ ل َهل الظي اؾخىفى مُهىله في الجملت اشخًل به (مٓضمت ضًغي)
 وٗل َهل اشخًل بمُهىله ٌؿخلؼم للمُهى ٛالشاوي في الجملت هُؿها مً َهل مػمغ
(مٓضمت ٖبري)
 اطن ٗل َهل الظي اؾخىفى مُهىله في الجملت ٌؿخلؼم للمُهى ٛالشاوي في الجملت
هُؿها مً َهل مػمغ ( هدُجت )
َلىُغع ان (ب) حؿاوي الىدُجت َ ,ىٓى ٛفي ُْاؽ الخلِ
 لى لم جطضّ (ب) لطضّ لِـ بهؼ الُهل الظي اؾخىفى مُهىله في الجملت ٌؿخلؼم
للمُهى ٛالشاوي في الجملت هُؿها مً َهل مػمغ (مٓضمت ضًغي)
 وٗل َهل اشخًل بمُهىله ٌؿخلؼم للمُهى ٛالشاوي في الجملت هُؿها مً َهل مػمغ
(مٓضمت ٖبري)
 لِـ بهؼ الُهل الظي اؾخىفى مُهىله اشخًل به (هدُجت)
وهظا زلِ ؛ الن هظه الىدُجت هُٓؼ اإلآضمت الاولى في الُٓاؽ ألاو ٛوالتي ال بض مً ضضْها.

َُبضو مما طٖغ ان ابً ٌهِش ْض ٗان مضعٗا إلاُهىم الُٓاؽ اإلاىؿٓي واهىانه  ,لً٘ لم
ًىقُه خؿب شٙله الطىعي  ,واهما اؾخهان بؿغٍٓت الُٓاؽ الػمني في ٗل مً الُٓاؽ
الطىعي وُْاؽ الخلِ لُصحح وٍٓىي حجخه في اؾخيباؽ الٓىانض والاؾخضال ٛنليها ,
ولى اؾخهمل الُٓاؽ الطىعي في ٗل مؿالت ًغٍض ازباتها ألٖثر وؤزٓل اإلاخىن اللًىٍت في
خشى مً ال٘لم .
ثانيا  -التمثيل

َ
مىاقغة الص ِيء
والخمشُل لًت  :مً " (مشل) اإلاُم والشاء واللم ؤضل صحُذ ًض ُّ ٛنلى
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ْ
ْ
َ
للص يء .وهظا ِمشل هظا ,ؤي ه ِكحره ,وا ِإلاشل وا ِإلاشا ٛفي مهنى واخض .وع َّبما ْالىا َم ِشُل
ٖشبُه. )25("...
واما اضؿلخا  :ؤ ن ًيخٓل الظهً مً خ٘م ؤخض الشِئحن بلى الح٘م نلى آلازغ لجهت
مشترٖت بُنهما .وبهباعة ؤزغي هى  :بزباث الح٘م في ظؼجي لشبىجه في ظؼجي آزغ مشابه
()26

له"

 ,ؤي ان هىإ وؿبت اشترإ ؤو مشابه بحن ؾغَحن َُ ,دمل خ٘م اخضهما نلى

الازغ ؛ بؿبب هظا الشبه  ,ؤو الاشترإ  ,ومً الامشلت التي ٌؿىْها اهل اإلاىؿٔ  :جدغٍم
الىبُظ ل٘ىهه ٌشابه الخمغ في نلت الاؾٙاع .
وغو اإلاىاؾٓت لهظا الؿغٍٔ الاؾخضاللي خضوصا واعٗاها وهي(:)27
 -1ألاضل  ,وهى الجؼجي ألاو ٛاإلاهلىم زبىث الح٘م له ٗ ,الخمغ في اإلاشا.ٛ
 -2الُغم  ,وهى الجؼجي الشاوي اإلاؿلىب بزباث الح٘م له ,
 -3الجامو  ,وهى ظهت الشبه بحن ألاضل والُغم ,
 - 4الح٘م اإلاهلىم زبىجه في ألاضل واإلاغاص بزباجه للُغم ,

ٗالىبُظ في اإلاشا.ٛ
ٗاإلؾٙاع في اإلاشا.ٛ
ٗالحغمت في اإلاشا.ٛ

لٓض ؾاص هظا الخُ٘حر وؾغي الى الىدى الهغبي بشٙل واؾو في جل ٚالحٓبت واضبدذ
اخٙام اللًت حهخمض نلى الخمشُل وُْاؽ الشبه  ,والظي ًىكغ في ٖخب الىدى ًجضهم
ًؿبٓىن هظه الىىم مً مُاهُم الحجت  ,مؿدىضًً نلُه في اؾلّ ظملت مً الٓىانض
التي جبحن الاخٙام الىدىٍت  ,وال ًظهب الى الظهً ان اإلاغاص مً الخمشُل هى انؿاء
مطضاّ للٓانضة مشلما لى ُْل مشل  ( :ان الُانل مغَىم ابضا هدى ْ :ام مدمض ) َهظا
الخمشُل الظي حهىعٍ في ٖخب الىدى هى ما ًؿلٔ نلُه في ٖخب اإلاىؿٔ الخهغٍِ باإلاشا, ٛ
والظي يالبا ما جخٓضم نلُه الُاف زاضت ٖـ (هدى  ,مشل ؤو مشاٖ , ٛما لى ْلىا) ويحرها ,
َهظا الخمشُل ال ًضزل في مباخض الاؾخضال ٛاإلاىؿٓي  ,وال ًدخاط الى اعٗان الخمشُل
اإلاخٓضمت  ,وبساضت في مىاغو زبىث الح٘م  ,واهما الظي ٌهنى به الىدىٍىن  ,وبىىا نلُه
ٖشحرا مً ْىانضهم هى الخمشُل اإلاىؿٓي ؤو الُٓاؽ الخمشُلي(, )28ؤو ُْاؽ الشبه( , )29ؤو
()31

الُٓاؽ البُاوي

َ ,هظه اإلاُاهُم اإلاخهضصة ٗلها حشحر الى هظا الؿغٍٔ مً الاؾخضال,ٛ

واؾلّ الىداة نلُه باؾم (الُٓاؽ) لِـ بضنا  ,ؤو انهم خظو خظو اهل الاضى , ٛمشلما ًبضو
13
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وفي الغظىم الى ٖخب الىداة ً ,لحل مً حهغٍُهم للُٓاؽ  ,الظي ْالىا َُه" :هى
الجمو بحن ؤو ٛوزان ًٓخػُه في صحت ألاو ٛصحت الشاوي  ,وفي َؿاص الشاوي َؿاص
ألاو , )31("ٛؤو هى " خمل َغم نلى اضل بهلت  ,واظغاء خ٘م الاضل نلى الُغم "( , )32ؤو
"الحاّ الُغم باالضل بجامو"( , )33ؤو "هى انخباع الص يء بالص يء بجامو"( , )34وْض شغخه
ْ
َ
ابً ٌهِش مُطل اًاه ْاثل  " :والص يء بطا ؤشبه الص َيء ؤنؿي خ٘ما مً ؤخٙامه ,نلى
ْ
َ
َّ
َ
خؿب ْىة الش َبه .ولِـ ٗل ش َبه بحن شِئ ْحن ًىظب ألخضهما خ٘ما هى في ألاضل لآلزغ,
َ
َّ
الش َ
َ
َّ
ؤزظ,
الح٘م؛ وبطا غهِ ,لم ًىظبَٙ .لما ٗان الشبه
ْىيْ ,ؤو َظ َب
بطا
ه
ب
ً٘
ول
ِ
()35
ٗان ؤْىي؛ وٗلما ٗان ؤنمٗ ,ان ؤغهِ"  ,ويحره مً الهباعاث التي جبضو مدشابه ,
والتي ال جسىلِ نلى ما ًبضو منها نً الخمشُل اإلاىؿٓي  ,بل ان اعٗان الُٓاؽ التي
ًظٖغونها هي هُؿها اعٗان الخمشُل في اإلاىؿٔ  ,الظي مغ بُاهه ْ ,ا ٛابً الاهباعي " :وال بض
لٙل ُْاؽ مً اعبهت اشُاء  :اضل وَغم ونلت وخ٘م"( , )36وْض اؾخهمله الىداة نمىما
في الاؾخضالالث والىضى ٛالى الاخٙام  ,وهم ٌشحرون الُه جدذ نىىان  ,ؤو ْانضة:
( خمل الُغم نلى الاضل)
بط حهض هظه الٓانضة مً الٓىانض اإلاهمت التي ْام نليها الىدى الهغبي والتي بُيذ ٖشحر
مً الاؾخضالالث والاخٙام الىدىٍت  ,وْض ؤشاع اليها ابً ٌهِش في مىاغو ٖشحر  ,ومبنى هظه
الٓانضة ًٓىم نلى الخمشُل  ,ومما طٖغه الشاعح جدذ هظا اإلاُهىم
ؤْ /ا ٛابً ٌهِش في نلت بىاء (بن) وازىاتها  :انها "ظغث َ
مجغي الُهل اإلاخهضيَ ,لظلٚ
َ
َ
الخبر ,وشبهذ مً ألاَها ٛبما ْضم مُهىله نلى َانلهَٓ .ىل:ٚ
َهذ
هطبذ الاؾم ,وع ِ
ِ
ََْ
بمجزلت " َ
غغ َب ػٍضا عظل" .وبهما ْضم اإلاىطىب َيها نلى اإلاغَىم َغْا بُنها
"بن ػٍضا ْاثم"
ِ
َ
َ
جٓضًم
ألاضل في الهمل ظغي نلى َؾجن ُْاؾه في
وبحن الُهلَ ,الُهل مً خُض ٗان
ِ
ْ
اإلاغَىم نلى اإلاىطىب ,بط ٗان عج َبت الُانل مٓضمت نلى اإلاُهى .ٛوهظه الحغوٍ إلاا ٗاهذ
ْ
في الهمل َغونا نلى ألاَها ٛومدمىلت نليها ,ظهلذ صونها بإن ْضم اإلاىطىب َيها نلى
َ
ظت ألاَها ,ٛبط جٓضًم اإلاُهى ٛنلى الُانل َغم ,وجٓضًم الُانل
اإلاغَىم خؿا لها نً صع ِ
ؤضل نلى ما طٖغ"(.)37
14
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ب /ومً امشلتها ما ؤشاع الُه ابً ٌهِش وفي ؾبب انغاب اإلاػاعم ونضم خظٍ الهىامل
الضازلت نلُه بط ْاِ " : ٛبن ؤضل ألاَها ٛالبىاء ,وؾبب بنغاب اإلاػاعم ما في ؤوله َمً
الؼواثض ...وْىلهمِ :بهه مجؼوم بلم مدظوَت َاؾض ,ألن نىامل ألاَها ٛغهُُتَ ,ل ًجىػ
َ
َ
خظَها وبنمالهاٖ ,ما لم ًجؼ طل ٚفي "ل ْم" و"ل ًْ" وهكاثغهما ,وطل ٚألن نىامل ألاَهاٛ
ؤغهِ مً نىامل ألاؾماء ,ألن ألاَها ٛمدمىلت نلى ألاؾماء في ؤلانغابَٙ ,اهذ ألاؾماء
()38

ؤمً٘ ,ونىامل ألاضل ؤْىي مً نىامل الُغم"

ْ ْ
ط /ومنها ما ْا ٛفي مهغع خضًشه نً اؾم الُهل مً هدى ( َ
اؾ٘ذ ,و َم ْه ,ؤي:
ض ْه  ,ؤي:
ْ
ْ ْ
وبًه ,ؤيَ :خ ِضر) ويحرها ْ ,ا ٛابً ٌهِش " :هظه ألالُاف ٗلها مما ؾمي به
"ُٖ ِ ِ ,
َ
يحر
جاوػ مإمىعها؛ ألنها هاثبت نً ؤَها ٛالػمت ِ
الُهل في خا ٛألامغ ,وهي الػمت ال ج ِ
مخهضًت .وبطا ٗان ألاضل الظي هى اإلاؿمى الػماٗ ,ان الاؾم الظي هى َغم باللؼوم ونضم
ْ
َ
َ ْ
َ ْ
ْ
ْ
بًه" بمهنى
الخهضي ؤولىَ .مً طل" ٚضه" بمهنى "اؾ٘ذ" ,و"مه" بمهنى "اُِٖ" ,و" ِ
" َخضر"َٙ ,لها ؤؾماء ِإلاا جٓضم بُاهه ,وٗلها الػمت؛ ألنها اؾم لُهل الػم ,وٗلها مبيُت
َ
مىْو الُهل اإلابني ,وهى ألامغ"(.)39
لىْىنها
ص /وْا ٛفي انما ٛالكغٍ بض ٛالُهل مً هدى (صوه ٚال٘خاب) ْا ٛابً ٌهِش "وؤما
َ
ْ
َ
ٖخاب هللا ,ولى قهغ الُهل ,لجاػ
الُٓاؽ َةن الكغٍ هاثب نً الُهل جٓضًغه :ال َؼمىا
جٓضًم مهمىله نلُهَ٘ ,ظل ٚما هاب نىه ,والحٔ اإلاظهب ألاو ,ٛألن هظه الكغوٍ لِؿذ
ؤَهاال ,وبهما هي هاثبت نً الُهل ,وفي مهىاهَ ,هي َغوم في الهمل نلى ألاَها ,ٛوالُغوم
َ
َ
َ
ظاث ألاضىَ ,ٛةنمالها َُما جٓضم نليها ح ْؿ ِى ٍَت بحن ألاضل والُغم,
ؤبضا مىدؿت نً ص َع ِ
()41
وطل ٚال ًجىػ"
ويحرها مً الشىاهض التي ال حهض وال جدص ى  ,التي ظهل لها ْىانض مً ْبُل
()41

ألهه ًاصي بلى الدؿىٍت بحن ألاضل والُغم
ْ
َ
َّ َ ()42
والص يء بطا ؤشبه الص َيء ؤنؿي خ٘ما مً ؤخٙامه ,نلى خؿب ْىة الشبه.
َ
()43
َلُ ْهل ْم ؤن الُغوم ؤبضا جىدـ نً صعظاث ألاضىٛ
َُبضو مما جٓضم ان ابً ٌهِش ْض وقِ هظه الؿغٍٓت في ٖشحر مً الاؾخضالالث وضىال
الى الاخٙام انخماصا نلى هظا الٓانضة التي نضث الهلت الغثِؿت لهظا الىىم مً الُٓاؽ
15
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املبحث الثاني :تىظيف مفاهيم التعزيف والقسمت
حهض الحضوص اإلاىؿُٓت ؤخض ؤبغػ مهالم الُ٘غ والخهٓل في مهغَت خٓاثٔ الاشُاء  ,لظا
خاو ٛابً ٌهِش ان ًىقِ جل ٚالحضوص في الىدى ,مؿخُُضا مً مٓضماجه الُلؿُُت
واإلاىؿُٓت في الخإلُِ والخطيُِ  ,وهى ما هٓل حهغٍُاث الابىاب الىدىٍت التي ٗاهذ
ؾىٍلت في ػمً الاواثل مً الىداة ٖما في ٖخاب ؾِبىٍه ويحره  ,التي ٗاهذ جطِ الباب اٖثر
مً ان جدضه ٖٓىله "هظا باب ما ؤظغي مجغي لِـ في بهؼ اإلاىاغو " وْىله "باب
اؾخهما ٛالُهل في اللُل ال في اإلاهنى"

()44

 ,هٓلتها الى الحضوص اإلاىؿُٓت التي حهخمض

الجيـ والُطل او الجيـ والخاضت  ,التي عبما ابهضتها نً بهؼ مػامُنها بؿبب
الخُٓض بخل ٚالحضوص .
توظيف مفاهيم التعزيف :

والخهغٍِ لًت  :مً نغٍ "الهحن والغاء والُاء ؤضلن صحُدانُّ ,
ًض ٛؤخضهما نلى
ُّ
َّ
جخابو الص يء مخطل بهػه ببهؼ ,وآلازغ نلى الؿ٘ىن والؿ َمإهِىت َ .األو ٛاله ْغٍ :ن ْغٍ
َّ
الشهغ نلُه , ...وألاضل آلازغ َ
َ َ
اإلاه ِغَت وال ِهغَان .جٓىَ :ٛن َغٍ
وؾمي بظل ٚلخخابو
الُغؽِ .
َلن َلها نغَاها َ
ومهغَت .وهظا ؤمغ مهغوٍ .وهظا ُّ
ًض ٛنلى ما ْلىاه مً ؾ٘ىهه بلُه,
ِ
ِ
َ
ْ
َّ
َّ
ألن َمً ؤه٘غ شِئا َّ
جىخ َ
ش مىه وه َبا نىه" ,)45(".والخهغٍِ :ؤن جطِب شِئا َخهغَه بطا
هاصًذ مً ٌهغٍ هظا"(.)46
واما اضؿلخا َ :هى " نباعة نً طٖغ ش يء حؿخلؼم مهغَخه مهغَت ش يء آزغ .والخهغٍِ
الحُٓٓي ,هى ؤن ً٘ىن خُٓٓت ما وغو اللُل بةػاثه " (. )47
حهغع ابً ٌهِش في شغخه للمُطل وغو الحضوص لٙل اإلاُاهُم الىدىٍت  ,ؤو شغخها
بالخُطُل قً مبِىا صْت الخهغٍِ ؤو نضمه ,وْض لحل اؾخهماله إلاطؿلحاث شانذ
نىض اإلاىاؾٓت في بُان الخهغٍِ مً ْبُل الحض الىاْظ  ,والخام  ,وٖظا الغؾم  ,وال بض
ْبل الىلىط في ٖخاب شغح اإلاُطل ان هِٓ نلى مُاهُم هظه الالُاف لُ َ
لحل مضي
جىقُِ الشاعح لها .
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َ
وػٍاصة نلى طل ٚال بض ؤًػا ْبل الخهغٍ نلى هظه الاْؿام ان جىضح اإلاُاهُم التي
جٓىم نليها  ,وهي الٙلُاث الخمـ ( :الىىم والجيـ والُطل والخاضت والهغع
()48

الهام)

 ,وَهض ٗل مً الىىم والجيـ والُطل طاجُا  ,والخاضت والهغع الهام

نغغُا  ,واإلآطىص مً الظاحي (هى ال٘لي الظي ٌهض خُٓٓت مؿخٓلت ؤو ظؼء خُٓٓت مشل
الاوؿان الظي ٌهض خُٓٓت مؿخٓلت  ,والحُىان الظي ٌهض ظؼء الحُٓٓت اإلاالُت مً
()49

(الحُىان الىاؾٔ) ,والىاؾٔ الظي ٌهض ظؼء خُٓٓت الاوؿان"

 ,واما الهغض ي َـهى"

ال٘لي الظي ٌهض وضُا للحُٓٓت مشل الػاخ ٚالظي ٌهض وضُا لئلوؿان ومشل اإلااش ي
الظي ٌهض وضُا لئلوؿان والحُىان"( , )51ؤو في نباعة ؤزغي هى اإلادمى ٛالظي ال ًضزل
بظاجُاث اإلاىغىم ؤي بهه ًدمل نلُه بهض جمام الظاث(. )"51
أقسام الذاتي
 - 1الىىم  :هى جماما الحُٓٓت اإلاشترٖت بحن الجؼثُاث اإلاخ٘ثرة بالهضص َٓـ  ,وٍٓؿم الى
خُٓٓي واغافي  ,وٍٓؿم الاغافي الى نا ٛوؾاَل ومخىؾـ(. )52
 - 2الجيـ  :هى جماما الحُٓٓت اإلاشترٖت بحن الجؼثُاث اإلاخ٘ثرة بالحُٓٓت  ,وٍٓؿم الى
ْغٍب وبهُض ومخىؾـ(. )53
 - 3الُطل  :الُطل ًمحز الىىم نً ٗل ما ٌشاعٖه في ظيؿه الٓغٍب  ,وان الُطل ًخلى
الجيـ في الترجِب(. )54
اقسام العزضي
 – 1الخاضت  :هى اإلادمى ٛالخاص بمىغىنه ٗلُا ؤو ظؼثُا  ,وال ٌهغع في يحره  ,مشل
الػاخ ٚالظي ٌهغع لٙل اَغاص الاوؿان  ,والشانغ مشل الظي ٌهغع لبهؼ اَغاصه(. )55
 – 2الهغع الهام  :هى اإلادمى ٛالظي ٌهغع نلى مىغىنه مً يحر ان ًسخظ به  ,مشل
خمل اإلااش ي نلى الاوؿان (. )56
التعزيف واقسامه :

اهخم نلماء اإلاىؿٔ بخهغٍِ اإلاُاهُم ل٘ىهه ٌهض "حهبحرا آزغ نً َّ
اإلاهغٍ وؤوضح وؤٖثر

جُطُل وؤْغب مهغَت "( , )57وعبما اٖثر ما ج٘ىن اإلاىاػناث في اإلاؿاثل الهلمُت والؿُاؾُت
17
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ومجا ٛالحُاة الازغي بؿبب الاظما ٛونضم الضْت في جىغُذ اإلاُاهُم بدضوص واضحت
َُهمض بهػهم الى اؾخهما ٛالالُاف التي ً٘ىن لها جازحر نلى اإلاخلٓي  ,مخىاؾحن الجاهب
()58

الهلمي في وغو الحضوص

 .وْض نمض اإلاىاؾٓت الى وغو مُاهُم للخهغٍُاث  ,مسخلُت

اإلاؿخىٍاث جبها إلاا ًخػمً مً الظاجُاث والهغغُاث َٙاهذ هىا اْؿام وهي(:)59
 -1الحض الخام :وهى الخهغٍِ اإلاشخمل نلى الجيـ والُطل الٓغٍبحن َ ,هىض حهغٍِ
ؤلاوؿان مشل باهه (خُىان هاؾٔ) َالجيـ وهى الحُىان والُطل وهى الىاؾُٓت جىؿىي
َيها ظمُو طاجُاث َّ
اإلاهغٍ.
 -2الحض الىاْظ ٌ :شبه الحض الخام بال اهه ًىٓظ نىه في اجُان بهؼ زطاثظ ؤلاوؿان
يحر الظاجُت ,وبهباعة ازغي هى الخهغٍِ ببهؼ الظاجُاث ولظا ؾمي هاْطا َُ ,ي اإلاشاٛ
اإلاخٓضم مشل ًٓا ٛفي الاوؿان اهه هاؾٔ َٓـ  ,ؤي احى بالُطل الٓغٍب صون الجيـ  ,ؤو
ان ًٓا ٛمشل  :ظؿم هاؾٔ َان بالجيـ البهُض والُطل الٓغٍب .
 -3الغؾم الخام :وهى الخهغٍِ بالجيـ والخاضت مشل  ,اي الظي ٌشمل بهؼ زطاثطه
الظاجُت والى ضُت ال ج٘ىن مً طاجُاجه  ,مشل ان ًٓا : ٛؤلاوؿان خُىان غاخ.ٚ
 -4الغؾم الىاْظٌ :شبه الغؾم الخام في ؤهه ًبحن بهؼ زطاثظ ؤلاوؿان يحر الظاجُت,
ويحر الُاضلت ,مشل الطح , ٚول٘ىه ًُترّ نىه في ان عؾم الىاْظ ال ٌشمل زطاثظ
ؤلاوؿان الظاجُت مشل الحُىاهُت َهى ٗان ًٓى :ٛؤلاوؿان غاخ.ٚ
 -5الخهغٍِ باإلاشا :ٛمشل ؤن هٓى :ٛؤلاوؿان هى هظا ووشحر بلى عظل ٌؿعى.
 -6الخهغٍِ بالدشبُه  :مشل ؤن هٓى :ٛؤلاوؿان مشل ػٍض ونمغ ومدمض .
توظيف مصطلحات التعزيف
نمض ابً ٌهِش الى جىقُِ اإلاُاهُم اإلاىؿُٓت في شغح وبُان الخهاعٍِ التي طٖغها
َ
الؼمسشغي ٌ ,شحر البدض الى بهؼ الامشلت اهمىطظا ًدخظي به :
 – 1حهغٍِ الٙلمت :
ْا ٛابً ٌهِش شاعخا ل٘لم الؼمسشغي في حهغٍُه للٙلمت التي هي "اللُكت الضالت نلى
()61

مُغص بالىغو"
مهنى ِ

" انلم ؤنهم بطا ؤعاصوا الضاللت نلى خُٓٓت ش يء وجمُحزه مً يحره
18
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َ
َ
ًّ
اإلاؿلىب ,وْض خض ضاخب ال٘خاب الٙلمت بما
الًغع
دطل لهم
جمُحزا طاجُا خضوه بدض ً ِ
َْ
ْ
طٖغ ,وهظه ؾغٍٓت الحضوص ؤن ًاحى بالجيـ الٓغٍب ,زم ًٓ َغن به ظمُو الُطى,ٛ
َالجيـ ًض ٛنلى َظ ْى َهغ اإلادضوص صاللت نامت ,والٓغٍب مىه َؤص ُّ ٛنلى خُٓٓت اإلادضوص,
َ
ألهه ًخػمً ما َىْه مً الظاجُاث الهامت؛ والُطل ًض ٛنلى ظىهغ اإلادضوص صاللت
زاضت"(.)61
ًلحل مً ٖلم الشاعح اهه لم ًظٖغ لُل (الخهغٍِ)  ,واهما ؤشاع الى (الحض) َٓا" ٛ
َ
َ
اإلاؿلىب" لِشحر الى زطىضُت اللُل  ,وان زمذ َاعْا
الًغع
دطل لهم
خضوه بدض ً ِ
بِىه وبحن (الخهغٍِ)  ,ومىبها ان طٖغ اإلااهُاث ؤو الظاجُاث جدىاؾب مو الحضوص َ ,هض
ٗلمت (اللُل) ظيؿا  ,الظي ٌشحر الى اشترإ ما جدخه بماهُت واخضة  ,وان الجيـ له
ؤهىام بط ْا " ٛوالٓغٍب مىه َؤص ُّ ٛنلى خُٓٓت اإلادضوص" مبِىا ان هظا الجيـ هى ظيـ
ْغٍب في ْبا ٛاإلاخىؾـ والبهُض .
زم وغو خضا بحن الجيـ والُطل  ,مشحرا الى ان صاللت ألاو ٛهي صاللت نامت  ,واما
الُطل َضاللخه زاضت وٖلهما ًضزلن في طاث اإلادمى , ٛوهى بهظا ٌشحر الى الحض الخام ,
وبهض الخىغُذ إلاُهىم الحض شغم بخؿبُٓه نلى ما طٖغه ضاخب ال٘خاب  ,بط ْا" ٛ
ْ
َاللُكت ِظيـ للٙلمت ,وطل ٚؤنها حشخمل اإلا ْه َمل واإلاؿخهملَ ,اإلاهمل ما ً ْم ًِ٘ اثخلَه
َ
مً الحغوٍ ولم ًَػ ْهه الىاغو بةػاء مهنى هدى"ضظ" و"ٖٔ" وهدىهما ,وهظا وما ٗان
مشله ال َّ
ٌؿمى واخض منها ٗلمت "(. )62
اشاع في هظا اإلاىغو الى ظيؿُت (اللُل) ل٘ىن الجيـ ال بض ان ٌشخمل نلى ؤهىام ,
مبِىا ان له هىنحن لُل مؿخهمل ْض نمض الىاغو الى وغهه  ,ولُل يحر مؿخهمل
(اإلاهمل) ومشله له بـ (ضظ و ٖٔ) ,
وهى بهظا نض ٛنً الجيـ البهُض َمشل (الطىث) ٌهض ظيؿا ؤبهض ألهه ٌشمل اللُل
ويحر اللُل َ ,أزغ اؾخهما( ٛاللُل) لٓغبه ختى ًخدٓٔ اخض شغؾي الحض الخام  ,وهى
ع اللُكتَ " :ن َغع" ؤو" َ
طٖغ الجيـ الٓغٍب بط ْا : ٛولى ْا ٛن َى َ
َّ
لصح طل,ٚ
ض ْىث"
ِ
َْ
ْ
()63
واللُلَ .
وخ َّض باللُكت ألنها ظىهغ الٙلمت ".
ولً٘ اللُكت ؤْ َغب ألهه ًخػمنها...
19
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زم اعصٍ هظا الجيـ الٓغٍب لُدضه خضا جاما َاضل بًاه نً مٓابله وهى اإلاهمل َٓاٛ
َ ََ
طله مً اإلا ْه َمل الظي ال ًض ٛنلى مهنى.
" :وْىله ( :الضالت نلى مهنى) َطل َ
َّ
ْ
وْىله( :مُ َغص) َطل زان َطله مً اإلاغٖب ,هدى" :الغظل" ,و"الًلم" ,وهدىهما ...
ْ
بالؿبو ,وطل ٚؤن مً
وْىله( :بالىغو) َطل زالض ,اخترػ به مً ؤمىع ,منها ما ْض ًضٛ
َ ْ
ألالُاف ما ْض ج٘ىن صالت نلى مهنى بالؿبو ال بالىغو ,وطلٖٓ ٚى ٛالىاثم" :ؤر"َ ,ةهه
ْ
(.)64
ًُ َهم مىه اؾخًغاْه في الىىم"...
وهىا اجم الحض بظٖغ الُطى ٛاإلامحزة لُ٘ىن الحض ظامها ماوها  ,ؤي ظامها لٙل اَغاص
الٙلمت  ,ماوها مً صزى ٛيحرها اليها  ,بط ان الُطى ٛالتي طٖغها ْض محزث ما ْض ًدخمل
صزىله في هظا الخهغٍِ  ,بط بن اللُل نام ٌشمل اإلاهمل واإلاؿخهمل  ,ولظل ٚاظخلب
الُطل اإلآىم لظاث اللُل وهى (الضالت نلى مهنى)  ,زم اخترػ بُٓض الاَغاص ؛ لئل ًخىهم
مخىهم ؤن ما جضزل نلُه الالِ واللم هى لُل مُغص  ,بل اهه مغٖب مً (الـ) و (عظل) في
مً ْا( : ٛالغظل) َٙ ,ان هظا َطل زان لخُُٓض ماهُت الٙلمت  ,ولً٘ ٗل طل ٚلم ًمىو
صزىٗ ٛلماث لم ًٓطض لها اللَل  ,بل ْض ً٘ىن يحر مضعٕ للخلُل بها  ,مشل لُل
الىاثم (ؤر) َ ,هي مُغصة اوال  ,وصالت نلى مهنى زاهُا  ,بال انها صاللتها لم ج٘ىن بالىغو ,
واهما في الؿبو .
َٙاهذ هظه الُطىُْ ٛىصا ماوهت ل٘شحر مً ألالُاف التي ًدخمل صزىلها  ,ولظا نمض
الشاعح الى جبُحن خُٓٓتها  ,مىقُا لها اإلاُاهُم اإلاىؿُٓت .
 – 2تعزيف االسم :

ْا ٛالؼمسشغي " :الاؾم ما ص ٛنلى مهنى في هُؿه صاللت َّ
مجغصة نً الاْتران "

()65

ْا ٛابً ٌهِش "وؤما ْى ٛضاخب ال٘خاب في خضه" :ما ص ٛنلى مهنى في هُؿه صاللت
مجغصة نً الاْتران"؛ َٓىله" :ما ص "ٛجغظمت نً الحُٓٓت التي ٌشترٕ َيها الٓبل الشلر,
هدىٗ" :لمت" ,نلى الحُٓٓت ,ألهه ؤْغب بلى اإلادضوص ,بط (ما) نام ٌشمل َّ
ٗل صا ٛمً لُل
َ
مىغو
ويحره ,و"الٙلمت" لُل ,والاؾم اإلادضوص مً ْبُل ألالُاف ,ل٘ىه وغو الهام
الخاص "(. )66
20
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بحن هىا الشاعح ان هظا الحض لم ٌشغ الى الجيـ الٓغٍب ؛ ل٘ىهه ٌهض (ما ص )ٛظيؿا
ناما بهُضا ٌشمل اللُل ويحر اللُل  ,واللُل ؤًػا نام مشلما مغ انله ً ,ػم جدخه
اإلاؿخهمل ويحر اإلاؿخهمل  ,والاوً ٛمشل الٙلمت  ,والٙلمت ظيـ مشلما اشحر لها في حهغٍُها
الاهِ الظٖغ  ,ولظا ْا ٛالشاعح وغهذ (ما) وهي لُل نام مىغو الخاص ْاضضا بظلٚ
الٙلمت  ,ؤي اهه اؾخهمل هىا الجيـ البهُض بض ٛالٓغٍب
زم ناص الشاعح لُبحن َطى ٛالحض َٓ ,ا " : ٛوْىله " :في هُؿه" َطل ,اخترػ به نً
الحغٍ ,بط الحغٍ ًض ٛنلى مهنى في يحره .وْىله" :صاللت َّ
مجغصة نً الاْتران" َطل زان,
اخترػ به نً الُهل ,ألن الُهل ًض ٛنلى مهنى مٓترن بؼمان .وخاضل هظا الحض عاظو بلى
(.)67

ألاو ,ٛوهى ما ص ٛنلى مهنى مُغص "

َظٖغ في الخهغٍِ َطلحن  ,بط بىؾاؾت الُطل ألاو ٛازغط الحغٍ الظي ال ًض ٛنلى
مه نى في هُؿه  ,وفي الُطل الشاوي ازغط الُهل الظي ًض ٛنلى مهنى في هُؿه ,ل٘ىه
مٓترن بؼمً  ,لُ٘ىن هظا الحض مً ْبُل الحض الىاْظ الظي ًظٖغ َُه الجيـ البهُض مو
الُطل ؛ ولظا ناب نلى اإلاطىِ هظا الاؾخهما ٛ؛ ل٘ىهه ال ٌشحر الى جمام الحُٓٓت .
وهظا ما لحل في حهغٍِ الُهل َتري الشاعح ًطِ نضم طٖغ الجيـ باهه خض عصيء
َٓا " :ٛوْى ٛضاخب ال٘خاب في خضه( :ما ص ٛنلى اْتران خضر بؼمان) عصيء مً َ
وظه ْحن:
َْ
ؤخضهما :ؤن الحض ًيبػي ؤن ًاحى َُه بالجيـ الٓغٍب ,زم بالُطل الظاحي ,وْىله( :ما
صَ )ٛـ( َما) مً ؤلُاف الهمىمَ ,هى ظيـ بهُض ,والجُض ؤن ًٓاٗ( :ٛلمت) ,ؤو (لُكت),ؤو
هدىهما؛ ألنهما ؤْغب بلى الُهل مً ( َما)"(.)68
لً٘ ًبضو َّ
ؤن الؼمسشغي ٗان اْل صْت في وغو الحضوص ؛ بط جغاه نض ٛفي خض الحغٍ
َ
ْؿم ِي الاؾم
نً طل , ٚوْض هبه الشاعح الى طل ٚبط ْا" : ٛإلاا َغى مً ال٘لم نلى
والُهل ,اهخٓل بلى ال٘لم نلى الحغٍ .والحغٍ (ٗلمت صلذ نلى مهنى في يحرها)َٓ .ىلىا:
َ
َ
َ
والُهل والحغٍ ,وْىلىا( :صلذ نلى مهنى في يحرها) َطل
الاؾم
(ٗلمت) ظيـ نام ٌشمل
محزه مً الاؾم والُهل"

(.)69
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وَؿخسلظ مً طل ٚان ابً ٌهِش ٗان مخُٓىا إلاُاهُم الحضوص اإلاىؿُٓت وْض وقُها
للىْىٍ نلى الحضوص الىدىٍت الصحُدت وبُان خُٓٓتها  ,لُ٘ىن لٙل خض جمحزه نً يحره ,
ظامها الَغاصه  ,ماوها مً يحره الضزى. ٛ
توظيف مفهوم القسمة املنطقية :
ازخلُذ الغئٍت الى الٓؿمت بحن ْضامى الىداة واإلاخإزغًٍ ,وؤزغ طل ٚفي الىكغ الى
الٓىانض الىدىٍت التي ٗان ًغاها اإلاخإزغون يحر م٘خملت بؿبب انخماصها الاؾخٓغاء وهى في
مهكم الاخُان اؾخٓغاء هاْظ  ,وججلى طل ٚفي جطاهُُهم وما هٓل في اإلاىؾىناث اللًىٍت
الٓضًمت  .في خحن َّ
ؤن اإلاخإزغًٍ وغهىا الٓؿمت اإلاىؿُٓت مهُاعا لبُان صحت الخٓؿُم
والخُغٍٔ َ ,اوه٘ـ طل ٚفي مالُاتهم وؾغٍٓت جطيُُها ,واضبدذ شاهضا خُا نلى جلٚ
الحٓبت مً الخإلُِ والخطيُِ والُ٘غ الىدىي وؾىإزظ بهؼ الىماطط نلى طل ٚبهض
حهغٍِ الٓؿمت واهىانها .
القسمة لغة
َ
َ َ َ َْ
()71
ْ
َ ْ
الاْدؿام ,وٍٓا ٛؤًػاَ ْ :ؿ َم بُنهم ِْ ْؿمت"
والٓؿمت مطضع ِ
مً "ْؿم ًٓ ِؿم ْؿماِ ,
 ,وْا ٛابً َاعؽ (395هـ)  " :الٓاٍ والؿحن واإلاُم ؤضلن صحُدانُّ ,
ًض ٛؤخضهما نلى
ِ
َ
ظما ٛوخؿً وآلازغ نلى ججؼثت ش يءَ.األو ٛالٓ َؿام ,وهى الح ْؿً والجما...ٛوألاضل
َ
َ
َ
َّ
آلازغ الٓ ْؿم :مطضع ْ َؿمذ الص َيء ْ ْؿما .والىطِب ِْؿم ب٘ؿغ الٓاٍ ...وؤمس ى َلن
َّ ْ
مخٓؿما ,ؤي َّ
َّ
َ
جٓؿ َمخه"(.)71
زىاؾغ الهمىم
ٖإن
اما اضؿلخا َ :الٓؿمت  :هي ججؼثت الص يء وجُغَهه الى امىع مخباًىت  ,والص يء اإلاغاص
جٓؿُمه ٌؿمى (مٓؿا)  ,والامىع التي ًاو ٛلها طل ٚالص يء حؿمى (ْؿما) وهظا الازحر
ُْاؾا الى هكحره ٌؿمى (ْؿُما)(.)72
ٌهض هظا اإلاُهىم في البدىر اإلاىؿُٓت وهى م٘مل وملحٔ إلاُهىم الخهغٍُاث ,ولظا
ؾُ َ
لخل ان بحن الخهغٍِ والٓؿمت جضازل  .واخص ى اإلاىاؾٓت اهىانا لها وهي :
 – 1الٓؿمت الؿبُهُت :وهي جٓىم نلى مبضؤ الخدلُل ٖ ,خٓؿُم اإلااء الى نىطغي
الاوٖسجحن والهُضعوظحن
22
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 – 2الٓؿمت اإلاىؿُٓت ٖٓ :ؿمت اإلاُغص الى اؾم وَهل وخغٍ  ,والُغّ بُنهما ان هظه
الٓؿمت ًجىػ خمل الٓؿم نلُه وباله٘ـ  ,ؤي ًجىػ ان هٓى( ٛالُغص اؾم) و (الاؾم مُغص)

وال بض مً شغوؽ صحت الٓؿمت ان ج٘ىن هىإ ظهت ظامهت للْؿام  ,وظهت مُغْت
بُنهم  ,والجهت الجامهت ْض ج٘ىن صازلُت طاجُت  ,ؤو ج٘ىن زاعظُت(. )73
أساليب القسمة :
 – 1ؾغٍٔ الٓؿمت الشىاثُت  :وهي ؾغٍٔ الترصًض بحن الىُي والازباث (الىُٓػحن) ,وحهض
اَػل الؿغّ ٖ ,ىنها ال جدمل ؤي زؿإ .
 – 2ؾغٍٓت الٓؿمت الخُطُلُت  :وهي ان جٓؿم الص يء ابخضاء الى ظمُو  ,اظؼاثه وهي نلى
هىنحن :
ؤ /الهٓلُت  :وهي التي ًمىو الهٓل ان ً٘ىن لها ْؿم ازغ  ,وال ج٘ىن الٓؿمت نٓلُت بال
بطا بىِذ نلى الٓؿمت الشىاثُت
ب /الاؾخٓغاثُت :وهي التي ال ًمىو الهٓل مً َغع ْؿم ازغٖ ,ىنها بىِذ نلى الاؾخٓغاء .
وبهض هظا الخبُحن للٓؿمت واهىانها واؾالُبها ً ,ىص الباخض الىْىٍ نلى مهغَت هىم
الٓؿمت التي اؾخهملها ابً ٌهِش ووقُها في شغخه َ .لى عظهىا الى حهغٍِ الاؾم خحن
ناب نلى اإلاطىِ اؾخهماله لٙلمت (ما ص )ٛبط ْا( : ٛما صَ )ٛـ( َما) مً ؤلُاف الهمىم,
َهى ظيـ بهُض ,والجُض ؤن ًٓاٗ( :ٛلمت) ,ؤو(لُكت) ,ؤو هدىهما؛ ألنهما ؤْغب بلى الُهل
مً ( َما)" الن(ما) نىضه انم ختى مً اللُل َٓاَ ٛيها هي "نام ٌشمل َّ
ٗل صا ٛمً لُل
ويحره "  ,وهىا ْؿم هظا اإلاُهىم بالٓؿمت الشىاثُت التي جٓىم نلى الىُٓػحن ( وظىص وال
وظىص)  ,زم اهخٓل الى نمىمُت اللُل َٓؿمه الى مهمل ومؿخهمل َٓاَ " : ٛاللُكت
ْ
ِظيـ للٙلمت ,وطل ٚؤنها حشخمل اإلا ْه َمل واإلاؿخهمل"  ,وهىا نمض الى خطغ ؤهىام اللُل
الظي ًخلُل به اإلاخٙلم نلى اهه هىنحن ال يحر  ,مؿخهمل الٓؿمت الخُطُلُت الهٓلُت  ,اط
ان الهٓل ال ًدخمل شِئا زالشا .زم بالٓؿمت هُؿها  ,ؤي الخُطُلُت الهٓلُت ,خطغ
مُاهُم ظيـ الٙلمت  ,اي ْؿم الٙلمت بإهىانها الشلر  ,واإلاسؿـ الاحي ًبحن جُطُل
الٓؿمت
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ما صٛ
لُل
مؿخهمل

يحرلُل

مهمل

(زىاثُت ْىامها الىٓؼ)
(جُطُلُت نٓلُت ال جدخمل ازغ)

ٗلمت
َهل

اؾم

خغٍ

(جُطُلُت نٓلُت ال جدخمل ازغ)

ؿاوْت
وفي جٓؿُم الُهل الى اهىانه الشلزت ْا ٛابً ٌهِش  "" :إلاا ٗاهذ ألاَها ٛم ِ
للؼمان ,والؼمان مً مٓىماث ألاَهاَ ٛ
جىظض نىض وظىصه وجىهضم نىض نضمه؛ اهٓؿمذ
ِ
ْ
بإْ َؿام الؼمان .وإلاا ٗان الؼمان زلزت :ماع وخاغغ ومؿخٓبل ,وطل ٚمً ْبل ؤن ألاػمىت
ََ
جإث بهض ,ومنها خغٖت جُطل بحن
خغٗاث الُلَ ,ٚمنها خغٖت مػذ ,ومنها خغٖت لم ِ
اإلااغُت وآلاجُت "(. )74
خطغ ابً ٌهِش هىا الحغٖت الىظىٍت في ال٘ىن وخطغها بشلر خاالث ال ًٓبل الهٓل
ؤي خا ٛازغي لها  ,ونليها ظغي جٓؿُم ػمً الُهل الى زلر مؿخهُىا بالٓؿمت
الخُطُلُت الهٓلُت :
الُهل
خغٖت مػذ
(ماع)

جإث بهض خغٖت جُطل بحن اإلااغُت وآلاجُت
خغٖت لم ِ
مؿخٓبل

خاغغ

وفي جٓؿُم زبر الجملت ًٓى " : ٛالخبر ,بطا ٗان مُغصاً ,ىٓؿم بلى َ
ْؿم ْحنْ :ؿم زاٛ
َ
الػمحر ,هدى( :ػٍض مىؿلٔ) ".
مً الػمحر ,هدى( :ػٍض ؤزىٕ) ,وْؿم ًخدمل
وهىا اجسظ الشاعح الٓؿم الشىاثُت التي حهخمض الىٓؼ  ,ولم ًٓل اؾم ظامض ؤو مشخٔ مشل.
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زم اهه في مىاغو ازغ ٌهُب نلى ضاخب ال٘خاب بان ْؿمخه يحر خاضغة َُ ,ي
مىغىم اللم ْا ٛالشاعح  " :اللم مً خغوٍ اإلاهاوي ,وهي ٖشحرة الاؾخهما ٛمدشهبت
اإلاىاْو ,وْض ؤٖثر الهلماء ال٘لم نليها ,وؤَغص بهػهم لها ٖخبا جسخظ بهاَ .منهم مً
ِ
َ َ َ
َ
َ
ـ ختى جضازلذ ؤْؿامها ,ومنهم مً ؤوظؼ ختى هٓ َ
ظ ,وهدً هٓخطغ في هظا ال٘خاب
بؿ
(.)75

نلى شغح ما طٖغه اإلاطىِ ,وبن لم جً٘ الٓؿمت خاضغة "

والظي ًبضو مما جٓضم ومً زل ٛالبدض في ٖلم الشاعح اهه ٌهخمض اما نلى الٓؿمت
الشىاثُت  ,ؤو الخُطُلُت الهٓلُت  ,والتي هما مً ؾغّ الٓؿمت اإلاىؿُٓت  ,ولم ٌهخمض نلى
الاؾخٓغاثُت الخخما ٛجسلُها ,مشلما اشٙل نلى اإلاطىِ  ,بط نلى ما ًبضو ان الؼمسشغي
َ
انخمض نلى اؾخٓغاء اللماث  ,ومً زم ْؿمها  ,واطا ٗان الشاعح لم ٌهخمض الاؾخٓغاثُت ,
َمً الاولى اهه ٗان بمىإي نً الٓؿمت الؿبُهُت . ,
وممً٘ ان ٌؿخض ٛنلى طل ٚان الشاعح زالِ الؼمسشغي مً خُض جٓؿُم الجملت الى
اعبهت ؤهىام  ,مىػنا ان الخدُٓٔ ال ً٘شِ بال نً هىنحن مً الجملت بط ًٓى ": ٛوانلم
وشغؾُت ,وقغَُت ,... ,وهي في
بهت ؤْؿامَ :هلُت ,واؾمُت,
ِ
ؤهه ْؿم الجملت بلى ؤع ِ
َّ
َ
َ
الحُٓٓت غغبانَ :هلُت واؾمُت ,ألن الشغؾُت في الخدُٓٔ مغٖبت مً ظملخحن َهلُخ ْحن:
ْ ََ
اؾخٓ َّغ , )76("...
الشغؽ َهل وَانل ,والجؼاء َهل وَانل ,والكغٍ في الحُٓٓت للخبر الظي هى

وهىا عظو الشاعح الى الاخخٙام الهٓلي  ,بط بن الخدُٓٔ والاؾخضال ٛال ً٘ىن بال مً الهٓل .

املبحث الثالث :مفاهيم متفزقت
مبدأ عدم التناقص
ٌهض هظا اإلابضؤ اخض ْىاهحن الُ٘غ التي ًٓاَ ٛيها انها وضحذ بظاتها  ,ؤي انها ال جدخاط
الى صلُل ًاٖضها ؤو ًشبذ صحتها  ,وهي بظل ٚجسىلِ نً الٓىاهحن الهلمُت التي ًخىِْ
()77

ضضْها نلى الخجغبت

 .والىاْو ؤن مبضؤ نضم الخىاْؼ هى ؤنم الٓىاهحن ,وؤٖثرها

شمىال لجمُو مجاالث الخؿبُٔ ,وال حشظ نىه قاهغة مً قىاهغ الىظىص وال٘ىن
مؿلٓا"( , )78ولظا ؾمي ؤم اإلاهاعٍ وام الٓػاًا(. )79
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الخىاْؼ لًت  /هى مً الُهل (هٓؼ) ٍ "الىىن والٓاٍ والػاص ؤضل صحُذ ُّ
ًضٛ
َ
ػذ ْال َح ْب َل َه ْٓػا َؤ ًْػا َخ َل ْلذ َب ْغ َمه َوم ْىه ً َٓاَ ٛه َٓ ْ
نلى َه ْ٘ض َش يء"(َ " , )81و َه َٓ ْ
ػذ َما ؤ ْب َغ َمه
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َ َْ ََْ
َ ْ
َ ََْ َ ْ
َّ
َ ََ َ
َ
َََ َ
اخض
بطا ؤبؿلخه  , ...واهخٓػذ الؿ َها َعة بؿلذ  ...وجىاْؼ ال٘لم ِان جضاَها ٖإن ٗ َّل و ِ
ََ َ ْ َ
ََ ََ
َ َ َ
()81
ان َب ْهػه ًَ ْٓ َخط ي ْبب َؿ َ
اَ ٛب ْهؼ "
ؼ آلاز َغ َو ِفي ٖل ِم ِه جىاْؼ بطا ٗ
هٓ
ِ
اما اضؿلخا َُٓ /ل  :ان "الىُٓػحن هما اللظان ال ًجخمهان وال ًغجُهان"( , )82وطٖغ
الشُش اإلاكُغ في زطىص جىاْؼ الٓػاًا ْاثل هى " ازخلٍ في الٓػِخحن ًٓخط ي لظاجه
ان ج٘ىن اخضاهما ضاصْت والازغي ٗاطبت"(. )83
وْض وغو اإلاىاؾٓت شغوؾا ال بض مً جدٓٓها لُصح خ٘م الخىاْؼ بحن الٓػِخحن ,
وهي اجداصهما في ؤمىع زماهُت ,وازخلَهما في ؤمىع زلزت ْ ,ض طٖغتها ٖخب اإلاىؿٔ حهضاصا
()84

وحهغٍُا وشغخا

.

وْض مغ في البدض الخهغع لهظا اإلاُهىم في جىغُذ الٓؿمت الشىاثُت  ,وفي مُاهُم
مباخض الحجت  ,بط ان بغهان الخلِ ًٓىم نلُه  ,مشلما ْامذ نلُه الٓؿمت الشىاثُت .
وٍىص الباخض هىا ان ًخهغع له ل٘ىن ابً ٌهِش ْض وقُه في ٖشحر مً اإلاىاغُو في
الخٓؿُم والاؾخضال ٛوالاخٙام ويحرها .
َُي الٓؿمت الشىاثُت ْض لحل هىإ ان الشاعح ْض انخمض نليها ٖشحرا ل٘ىنها ال جٓبل
الًلـ  ,وْىام هظه الٓؿمت ً٘ىم نلى الىٓؼ (وظىص وال وظىص) َُ ,ي جٓؿُم الشلسي
اإلاؼٍض ْا: ٛ
"انلم ؤن ؤبيُت اإلاؼٍض َُه مً الشلسي نلى زلزت ؤغغب :مىاػن للغباعي نلى ؾغٍٔ
ؤلالحاّ ...والشاوي مىاػن ال نلى ؾبُل ؤلالحاّ...ويحر مىاػنَ ...األوً٘ ٛىن نلى َ
غغب ْحن:
بخ٘غٍغ خغٍ مً هُـ الٙلمت لخلحٔ بًحرها ...وؤما الشاوي :وهى ما ؤلحٔ بؼٍاصة مً
غغب
ِ
َ
خغوٍ الؼٍاصة ً٘...ىن مخهضًا ويحر مخهضَ ,اإلاخهضي هدى " َ
ض ْى َم ْهخه" ,و" َب ُْؿ ْغجه" ,ويحر
اإلاخهضي ,هدى" :خىْل"

()85
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الُهل الشلسي اإلاؼٍض
يحر مىاػن

مىاػن

مىاػن الغباعي لللحاّ

ال لللحاّ

ج٘غٍغ خغٍ مً الٙلمت

مخهض

(مبضؤ الخىاْؼ)

(مبضؤ الخىاْؼ)

ػٍاصة مً خغوٍ الؼٍاصة (نٓلُت خطغٍت)

(مبضؤ الخىاْؼ)

يحر مخهض

واؾخهما ٛهظا اإلاُهىم في الٓؿمت ٌهني اهه ٗان وؾُلت لبُان اإلاُهىم الىاخض  ,ومشله
خحن ًٓؿم الاؾم اإلاهغب الى ْؿمحن مخىاْػحن َٓ ,ا " : ٛالاؾم اإلاهغب نلى َ
غغب ْحن؛
مىطغٍ ,ويحر مىطغٍ"( , )86وشىاهض هظا الىىم ٖشحرة ظضا منها
في بُان اْؿام الخبر اإلاُغص ْ ,ا " : ٛاإلاُغص نلى َ
غغب ْحنً٘ :ىن مخدمل للػمحر  ...وؤما
الٓؿم الشاوي ,وهى ما ال ًخدمل"...

()87

"انلم ؤن ما آزغه همؼة مً ألاؾماء نلى َ
غغبحن :ممضوص ويحر ممضوص".
ِ
جٓؿُمه الاؾم بدؿب جػمىه الشغؽ ؤو نضمه "انلم َّ
ؤن ألاؾماء نلى َ
غغب ْحن :منها ما
()88

()89

هى ناع مً مهنى الشغؽ والجؼ ِاء ,وغغب ًخػمً مهنى الشغؽ والجؼاء"
َ
مىخٓلٖٓ ,ىل" :ٚظاء ػٍض عاٖبا ...وؤما
غغب ْحنَ :الػغب ألاو ٛما ٗان
الحا ٛنلى
ِ
الػغب الشاويَ ,هى ما ٗان زابخا َ
مىخٓل "(. )91
يحر ِ
واؾخهان الشاعح بهظا اإلاُهىم للخُغٍٔ بحن اإلاُهىمحن اإلاخىاْػحن مً زل ٛحهغٍُهما ,
َ
َُي الكغوٍ اإلابهم والكغوٍ اإلاسخطت ْا" : ٛوهي نلى َ
غغب ْحن :م ْب َهم ,ومسخظَ .اإلابهم
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()91

ُّ
واإلاسخظ ما ٗان له
...

ما لم ًً٘ له ِنهاًت ,وال ؤْؿاع جدطغه ,هدى :الجهاث الؿذ
َ
َخضِ ,ونهاًت ,هدى :الضاع ,واإلا ْس ِجض َ , "...مً زل ٛنهاًت وال نهاًت وغو خضا َاضل بُنهما
ومً هظا الىىم :

في بُان الُغّ بحن الُٓاس ي والشاط ْا " : ٛواإلاغاص بالُٓاس ي ؤن ً٘ىن الُٓاؽ ْابل له
()92

يحر صاَهه  ...وؤما الشاط َما ٗان بالػض مما طٖغ ,مما ًضَهه الُٓاؽ "

نغٍ الػمحر اإلاخطل والػمحر اإلاىُطل حهغٍُا ًٓىص الى جىاْؼ اإلاُهىمحن َٓ ,ا" : ٛ
ْ
واإلاػمغ نلى َ
غغب ْحن :مخطل ومىُطلَ .اإلاخطل :ما ٗان مخطل بهامله ...واإلاىُطل :ما
لم ًخطل بالهامل َُه . )93("...
وعبما ًلحل ان ابً ٌهِش ٖشحر ما وقِ هظه اإلابضؤ في الاؾخضال ٛللحطى ٛنلى
الاخٙلمَ ,مً طل ٚما طٖغه في ظمو اإلاظٖغ الهاْل  ,بط ًٓى " : ٛبهما ًجمو منها بالىاو
َ
لطُاث مً ٌهٓل ,وطل ٚهدى" :الؼٍضون",
والىىن ما ٗان مظٖغا َنلما إلاً ٌهٓل ,ؤو
ِ
ْ
ْ
و"اإلاؿلمىن"َ ,لى ْلذ في " ِهىض"ِ " :هىضون" ,لم ًجؼ؛ ألهه وبن ٗان َنلما ٌهٓلَ ,لِـ
َ ْ
مظٖغا ,ولى ْلذ في " َح َجغ"" :حجغون" ,ؤو في " َ
صخغون" ,لم ًجؼ؛ ألهه لِـ
صخغ"" :
ََ
بهلم ناْل"(. )94
َُي هظا الاؾخضال ٛانخمض هظا اإلابضؤ الزغط الالُاف التي ال ججمو  ,ولى اعٍض جالُِ
الٓػُت لٙاهذ ٗاالحي :
ٗل نلم ؤو ضُت إلاظٖغ ناْل ًجمو ظمو مظٖغ ؾالم

(ٗلُت مىظبت)

لِـ بهؼ نلم ؤو ضُت اإلاظٖغ الهاْل ًجمو ظمو مظٖغ ؾالم (ؾالبت ظؼثُت)
وألاولى ًُٓىت ضاصْت َ ,ل بض اطن ؤن ً٘ظب هُٓػها  ,وهي الٓػُت الشاهُت .
وْـ نلى طل ٚمً هدى :
انلم َّ
َ
والجؼاء ,وغغب
غغب ْحن :منها ما هى ناع مً مهنى الشغؽ
ؤن ألاؾماء نلى
ِ
وش ْب ِههماَ ,ما ٗان مً هظا
ًخػمً مهنى الشغؽ والجؼاءَ ,األو ٛهدى" :ػٍض" و"نمغو" ِ
َ
الٓ ِبُل لم ًضزل الُاء في زبره .جٓى" :ٛػٍض مىؿلٔ" ولى ْلذ" :ػٍض َمىؿلٔ" لم
ًجؼ.)95(",
28
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آز ِغ ال٘لم .وطلْ ٚىل" :ٚالظي بن ًَؼ ْعوي ؤػ ْعه له صعهم",
ومىه " لم جضزل الُاء في ِ
ََ
َ
()96
ولى ْلذ هىاَ" :له" لم ًجؼ ,ألن الشغؽ ال ًجاب صَهخ ْحن "...
ويحرها ٖشحر ال ٌؿو البدض اخطاءها  ,وان الظي طٖغ هي امشلت ًدخظي بها .
مفاهيم النسب االربعة
وٍٓطض بها مهغَت اليؿبت بحن الالُاف اإلاخباًىت  ,وال ًٓطض بالخباًً خؿب اإلاُهىم  ,ؤي
التي ج٘ىن مخًاًغة اإلاهاوي في ْبا ٛالالُاف اإلاتراصَت مشل  ,واهما اإلآطىص بها هىا هى
الخباًً بدؿب اإلاطضاّ  ,مشل اليؿبت بحن الحُىان والاوؿان  ,هي وؿبت الهمىم
والخطىص اإلاؿلٔ ٌ ,هني ان ٗل اوؿان خُىان  ,ولِـ ٗل خُىان اوؿان .
َالىكغ الى هظه اليؿبت ٗان ؤَ مطاصًٔ هظه اإلاُاهُم  ,واليؿب هي(: )97
 -1الهمىم والخطىص اإلاؿلٔ  :وْض جمذ الاشاعة له
 -2وؿبت الدؿاوي  :مشل اليؿبت بحن الاوؿان والىاؾٔ
 -3وؿبت الهمىم والخطىص مً وظه  :مشل اليؿبت بحن الؿحر والاؾىص َ ,هما ًلخُٓان في
مطضاّ واخض  ,وهى الًغاب  ,وٍُترْان في مطاصًٔ ٖشحرة .
 -4وؿبت الخباًً  :وهي ج٘ىن في اإلآهىمحن الظًً ال ًجخمهان في َغص ابضا .
وٍبضو ان ابً ٌهِش ْض وقِ هظه اإلاطؿلحاث وزاضت وؿبت الهمىم والخطىص
اإلاؿلٔ في بُان بهؼ اإلاُاهُم َُ ,ي خضًشه نً ال٘لم والٙلم ْ ,ا: ٛ
َ
َ
" ومما ٌ ْؿإ ٛنىه هىا الُغّ بحن ال٘لم ,والٓى ,ٛوالِ ٙل ِم .والجىاب :ؤن ال٘لم نباعة نً
اإلاُُضة ,وهى ظيـ لها؛ ُّ
الجمل الُهلُ ِت والاؾمُ ِت هىم له ... ,وؤما
َٙل واخضة مً
الج َمل
ِ
ِ
َ
َ
َ َ
الِ ٙلم َجمانت (ٗلمت) ٖ ,ـ (ل ِبىت) ,و(ل ِبن) َ ... ,هى ًٓو نلى ما ٗان َظ ْمها ,مُُضا ٗان ؤو
َ
َ
يحر مُُضَ .ةطا ْلذْ( :ام ػٍض) َ ,...هى ٖلم ,لحطى ِ ٛالُاثضة مىه .وال ًٓا ٛلهِ ٗ :لم.
ألهه لِـ بجمو ,بط ٗان مً ظ ْؼَؤ ًًَْ ,وؤ ُّ
ْل الجمو زلزت .ولى ْلذ( :بن ػٍضا ْاثم) ,و(ما ػٍض
وحؿمى َٗل َما ألهه ظمو .وؤما (الٓىَ )ٛهى ُّ
ؤنم منهما,
ْاثم)ٗ ,ان ٖلما مً ظهت بَاصجه,
َّ ِ
ألهه نباعة نً ظمُو ما ًىؿٔ به اللؿان ,جا ًّما ٗان ؤو هاْطا "(. )98
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اطن ان الٓى ٛهى انم مؿلٓا مً ال٘لم والٙلم  ,ؤي ان ٗل ٖلم وٗلم هى ْى , ٛوال
ن٘ـ  .اما الٙلم وال٘لم َبُنهما نمىم وزطىص مً وظه َ ,ىظه الالخٓاء في (بن ػٍضا
ْاثم)  ,ل٘ىه ًُترّ في اإلاىاغو الازغة  ,ؤي لِـ ٗل ٖلم ٗلم  ,ولِـ ٗل ٗلم ٖلم .
وفي مُهىمي الالحاّ والخ٘شحر وقِ وؿبت الهمىم والخطىص اإلاؿلٔ  ,بطا ْا " : ٛألن
ؤلالحاّ مهنى مٓطىص ,وبن ٗاها ظمُها شِئا واخضا .ؤال جغي ؤن مهنى ؤلالحاّ ج٘شحر
َ
ٗل بلحاّ ج٘شحر ,ولِـ ُّ
َةطا ُّ
ٗل ج٘شحر بلحاْا "(.)99
الٙلمت وجؿىٍلها؟
وْا ٛفي الُغّ بحن الٓلب والبضَٙ " : ٛل ْلب بض ,ٛولِـ ٗل بضْ ٛلبا"(. )111
ٗل يلم عظل يلم ,ولِـ ُّ
وفي الُغّ بحن الى٘غة والى٘غة اإلاسطىضت  " :ؤال جغي ؤن َّ
ٗل
ِ
يلم َ
يلم عظل"(. )111
والُ ٚظملت مً الاْىا ٛفي بُان اليؿبت بحن بهؼ اإلاُاهُم
" ٗل جإوٍل جُؿحر ,ولِـ ٗل جُؿحر جإوٍل51/1 ".
" بط ُّ
ٗل ممضوص مهمىػ؛ ألن في آزغه همؼة ,ولِـ ٗل مهمىػ ممضوصا" 211/3
َٙل زبر مؿىض ,ولِـ ُّ
" ُّ
ٗل مؿىض زبرا" 72/1
ٗل ما ًجىػ ؤن ً٘ىن خاال ًجىػ ؤن ً٘ىن ضُت للى٘غة ,ولِـ ُّ
" َةن َّ
ٗل ما ًجىػ ؤن
ً٘ىن ضُت للى٘غة ًجىػ ؤن ً٘ىن خاال"  92/2ويحرها ٖشحر
مفهوم الضدين
الػض ِغض الص يء.
والػض لًت " :الػاص والضاٗ ٛلمخان مخباًيخان في الُٓاؽَ .األولىِ :
َّ
الشِئان ال ًجىػ اظخمانهما في وْذ واخضٗ ,اللُل َّ
والنهاع.
واإلاخػاصان:
َ
َ
َ
()112
والٙلمت ألازغي َّ
الػ ُّض ,وهى اإلا ْلء ,بُخذ الػاصًٓ ,ا ٛغ َّض ا ِلٓ َغبت :مؤلها ,غضا".
واما اضؿلخا َ :هما اللظان ال ًجخمهان نلى مىغىم واخض  ,وبهباعة ازغي " :هما
الىظىصًان اإلاخهاْبان نلى مىغىم واخض  ,وال ًخطىع اظخمانهما َُه "( ,)113وٍسخلِ نً
()114

الىُٓؼ في امٙان اعجُانهما"

 .بط ٌهض هظا اإلاُهىم مً اْؿام جٓابل الالُاف

ٗالىُٓػحن  ,بال ان الازحر ًٓىم نلى الىظىص والهضم َ ,ل ًجخمهان وال ًغجُهان  ,وْض
وقِ ابً ٌهِش هظا اإلاُهىم في بهؼ الاخٙام الىدىٍت منها :
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 مىو الشاعح ان ججخمو ها الخىبُه التي جضزل نلى اؾم الاشاعة مو ػٍاصة اللم َُٓ ,ى: ٛ
" َل ًٓا( :ٛهاطل)ٚ؛ ألن (ها) جض ٛنلى الٓغب ,واللم جض ٛنلى بهض اإلاشاع بلُهَ ,بُنهما
َ
ْ
جىاٍ وجػاص .وٖؿغث هظه اللم؛ لئل جلخبـ بلم ا ِإلال ,ٚلى ْلذ( :طا ل َ .)115(" )ٚؤي ان
مً يحر اإلامً٘ ان ًجخمو الٓغٍب والبهُض في وْذ واخض ٖىنهما غضًً َ ,بنى الشاعح هظا
الح٘م نلى مُهىم الخػاص .
 وْا ٛفي باب اظخمام اٖثر مً خا ٛبطا ٗاهذ الالُاف مخػاصة َٓا " : ٛوانلم ؤهه ْض
الىاخض خاالن َطانضا ,ألن الحا ٛزبر ,واإلابخضؤ ْض ً٘ىن له زبران
ً٘ىن لئلوؿان
ِ
َطانضاَ ,خٓى( : ٛهظا ػٍض واُْا غاخٙا مخدضزا) .وال ًجىػ طل ٚبن َج َّ
ػاصث ألاخىا,ٛ
ِ
َ
هدى( :هظا ػٍض ْاثما ْانضا) ٖ ,ما ال ًجىػ مشل (هظا ػٍض ْاثم ْانض) "(. )116
 وْض مىو جطًحر الُاف ال٘ثرة الهه ًاصي الى الخػاص في مضلىليهما  ,بط ْا : " ٛوبهما لم
َّ
ًطًغ ظمو ال٘ثرة نلى لُكه؛ ألهه بىاء ًض ٛنلى ال٘ثرة ,والخطًحر بهما هى جٓلُل الهضص,
َ
َ
ٓلل بلُل
َلم ًجؼ الجمو بُنهما لخ ِ
ػاص مضلىلهما ,وجىاْؼ الحاَ ٛيهما ,بط ٖىذ م ِ
(. )117
٘ثرا بلُل الجمو "
الخطًحر ,م ِ
وْض وظض البدض مؿاثل لِؿذ بالٓلُلت امشا ٛما جٓضم ًىقِ َيها ابً ٌهِش مطؿلح
الخػاص للىضى ٛؤو الخشبذ في خ٘م مً الاخٙام

31

9292

مجلت آداب البصرة /العدد 29
اخلامتة

في زخام البدض هظا جبِىذ ظملت مً اإلالخل التي عبما ْض جطاع الى هخاثج  ,وٍىص
الباخض اًجاػها في ٗلماث وهي:

ًكهغ في غىء الىطىص التي هٓلذ مً شغح اإلاُطل َّ
ؤن ازخلَا ٖبحرا في عئٍت الىداة
ِ

ألاواثل واإلاخإزغًٍ وٍخجلى طل ٚفي جطاهُِ ٗل منهماَ ,مً الانخماص نلى مخىن الىطىص
الهغبُت الُطُدت والاؾخٓطاء والاؾخٓغاء وضىال الى ْىانض الهغبُت الى الانخماص بشٙل
الَذ إلخٙام الهٓل واإلاىؿٔ في جدلُل جل ٚالىطىص وٍغؾم طل ٚهىٍت لخل ٚالحٓبت
بىضُه ابغػ ملمذ في ٖخب الىدى التي ضىُها اإلاخإزغون .
وٍبضو ظلُا َّ
ؤن ابً ٌهِش ٗان له اؾلم وَهم ٖبحر في نلم اإلاىؿٔ ومُاهُمه  ,ولهظا
ي ْ
بن لم ٌهل مخىن
لحل في بهؼ الىطىص اهه ٗان ٌشغح جل ٚاإلاُاهُم شغخا ْض ٌؿاو
جل ٚال٘خب  ,وهظا الُهم لهلم اإلاىؿٔ  ,ونلٓخه في طهً الشاعح ْاصه الى جىقُِ مُاهُم
ٖشحرة بحن في غىئها اؾخدٙام الاؾخضال , ٛوٍُٓيُت الاخٙام الىدىٍت  ,وْض جمشل طل ٚفي
مباخض الُٓاؽ الػمني وُْاؽ الخلِ والخمشُل  ,وفي بُان الحضوص وِْ نلى الخؿإ في
بهػها  ,ل٘ىنها زالُذ الحضوص اإلاهخبرة في اإلاىؿٔ  ,مشحرا الى ُُُٖت جصحُدها  ,وهظا ما
َهله في الٓؿمت  ,وبضي في البدض ؾهت جىقُُه إلابضؤ نضم الىٓؼ والخػاص  ,والخىضل
الى بهؼ وؿب اإلاُاهُم الىدىٍت مً زل ٛمُاهُم اليؿب الاعبهت التي اشاعث لها ٖخب
اإلاىؿٔ .
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اهلوامش-:
 -1اإلاىؿٔ  .اإلاكُغ 4 :
 -2اإلاىؿٔ  ,اإلاكُغ 197 :
 -3مىؾىنت مطؿلحاث نلم اإلاىؿٔ  ,مجمىنت باخشحن . 672 :
 -4معجم مٓاًِـ اللًت  ,ابً َاعؽ . 41/5 :

 -5مهُاع الهلم في ًَ اإلاىؿٔ  ,الًؼالي  , 86 :وٍىكغ  :مىؿٔ اإلاكُغ  , 198 :و معجم
مطؿلحاث نلم اإلاىؿٔ نىض الهغب . 672 :
 -6زلضت اإلاىؿٔ  ,نبض الهاصي الُػلي . 163 :
ً -7ىكغ  :مىؿٔ اإلاكُغ  ,. 246 – 197 :وزلضت اإلاىؿٔ . . 185 – 164:
ً -8ىكغ  :الؿابٔ . 256 – 247 :
 -9جاعٍش الىدى الهغبي بحن اإلاشغّ واإلاًغب . 31 – 29 :
ً -11ىكغ  :مىؿٔ  .اإلاكُغ الجؼء الشاوي مىه.
 -11البطاثغ الىطحرًت في نلم اإلاىؿٔ  ,ػًٍ الضًً الؿاوي 466 :
 -12مىؿٔ اإلاكُغ 247 :
 -13شغح اإلاُطل . 61/1 :
 -14مىؿٔ اإلاكُغ 211 :
 -15شغح اإلاُطل . 415/1 :
ً -16ىكغ  :معجم اإلاطؿلحاث اإلاىؿُٓت نىض الهغب . 719 :
 -17شغح اإلاُطل . 27/2 :
 -18شغح اإلاُطل . 87/1 :
 -19شغح اإلاُطل 224/4 :
 -21شغح اإلاُطل . 114/4 :
 -21مىؿٔ اإلاكُغ . 253 :
 -22هُؿه 254 :
 -23الهضاًت في اإلاىؿٔ  , 248 /2 :وٍىكغ  :مىؾىنت مطؿلحاث هلم اإلاىؿٔ نىض الهغب :
694
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 -24شغح اإلاُطل . 412/1 :
 -25معجم مٓاًِـ اللًت . 296/5 :

 -26مىؿٔ اإلاكُغ  , :وٍىكغ  :ججغٍض اإلاىؿٔ  ,للؿىس ي  , :وزلضت اإلاىؿٔ . 211 :
 -27زلضت اإلاىؿٔ . 211 :
 -28وٍىكغ  :مىؾىنت مطؿلحاث هلم اإلاىؿٔ نىض الهغب . 691:
 -29وٍىكغ  :هُؿه .711:
 -31اإلاؿخطُى  ,الًؼالي 23 :
ٖ -31خاب الحضوص  ,الغماوي . 66 :
 -32الايغاب في ظض ٛالانغاب وإلاو الاصلت  ,ابً الاهباعي . 93 :
 -33الايغاب في ظض ٛالانغاب وإلاو الاصلت . 93 :
 -34هُؿه . 93 :
 -35شغح اإلاُطل 166/1 :
 -36الايغاب في ظض ٛالانغاب وإلاو الاصلت. 93 :
 -37شغح اإلاُطل . 255 - 254/1 :
 -38هُؿه 294/4 :
 -39هُؿه 11/3 :
 -41شغح اإلاُطل . 288/1 :
 -41هُؿه 288/1 :
 -42هُؿه 166 /1 :
 -43هُؿه . 288/1 :
 -44ال٘خاب 42 , 12 / 1 :
 -45معجم مٓاًِـ اللًت . 281/4 :
 -46معجم الهحن  ,الُغاهُضي . 121/2 :
 -47الخهغٍُاث  ,الجغظاوي :
ً -48ىكغ  :الالُاف اإلاؿخهملت في اإلاىؿٔ  :الُاعابي  , 79 :ومىؿٔ اإلاكُغ  , 71/1ومىؾىنت
مطؿلحاث نلم اإلاىؿٔ 751:
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 -49زلضت اإلاىؿٔ 91 :
 -51هُؿه 92 :
ً -51ىكغ  :مىؿٔ اإلاكُغ 74 :
ً -52ىكغ  :هُؿه  , 71 :وٍىكغ  :زلضت اإلاىؿٔ 92 :
ً -53ىكغ  :مىؿٔ اإلاكُغ  , 71 :وزلضت اإلاىؿٔ . 91 :

 -54الالُاف اإلاؿخهملت في اإلاىؿٔ  , 83 :وٍىكغ  :مىؿٔ اإلاكُغ  , 74 :وزلضت اإلاىؿٔ 92 :
ً -55ىكغ  :مىؿٔ اإلاكُغ 74 :
ً -56ىكغ  :هُؿه 75 :
 -57اإلاىؿٔ الاؾلمي اضىله ومىاهجه 598 :
ً -58ىكغ  :الؿابٔ92 /1 :
ً -59ىكغ  :ا الالُاف اإلاؿخهملت في اإلاىؿٔ  ,79 :و مىؿٔ اإلاكُغ  , 92 :واإلاىؿٔ الاؾلمي
اضىله ومىاهجه ,مدمض جٓي اإلاضعس ي 611 -599:
 -61شغح اإلاُطل . 71/1 :
 -61هُؿه . 71/1 :
 -62شغح اإلاُطل . 71/1 :
 -63هُؿه . 71/1 :
 -64هُؿه . 71/1 :
 -65شغح اإلاُطل . 81/1 :
 -66هُؿه . 71/1 :
 -67شغح اإلاُطل . 82/1:
 -68هُؿه . 214/4 :
 -69هُؿه . 447/4
 -71معجم الهحن . 86/5 :
 -71معجم مٓاًِـ اللًت . 86/5 :
ً -72ىكغ  :مىؿٔ اإلاكُغ . 112 :
ً -73ىكغ  :هُؿه . 118 – 117 :
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 -74شغح اإلاُطل 217/4 :
 -75شغح اإلاُطل 134 /5 :
 -76هُؿه 229/1 :

ً -77ىكغ  :نلم اإلاىؿٔ اإلاُاهُم واإلاطؿلحاث  ,مدمض خؿً مهضي بسُذ 121 :
َ - 78لؿُخىا  ,مدمض باْغ الطضع 223 :
 -79هكغٍت اإلاهغَت  ,مداغغاث الؿبداوي بٓلم الشُش خؿً الهاملي 98 :
 - 81معجم مٓاًِـ اللًت  ,ابً َاعؽ . 471/5 :
 - 81اإلاطباح  ,للُُىمي  ,وٍىكغ  :الخدُٓٔ في ٗلماث الٓغآن ال٘غٍم  ,مطؿُىي . 247/12 :
 -82معجم مطؿلحاث نلم اإلاىؿٔ 1169 :
 - 83مىؿٔ اإلاكُغ 163 :
ً - 84ىكغ  :مىؿٔ اإلاكُغ . 167 – 163 :
 -85شغح اإلاُطل 431 / 4 :
. 164/1 - 86
. 228/1 -87
 - 88شغح اإلاُطل . 211/3 :
 - 89شغح اإلاُطل . . 251/1 :
 -91هُؿه 22/2 :
 -91هُؿه . 426 /1 :
 - 92هُؿه . 117/1 :
 - 93هُؿه. 293/2 :
 - 94شغح اإلاُطل 214/3 :
 - 95هُؿه 251 /1 :
 - 96هُؿه 253 /1 :
ً - 97ىكغ  :مىؿٔ اإلاكُغ . 64 – 61 :
 - 98شغح اإلاُطل . 75/1 :
 - 99هُؿه 323 /5 :
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 - 111هُؿه 345/5 :
 - 111هُؿه  , 126/2 :وٍىكغ 164/2 :
 - 112معجم مٓاًِـ اللًت . 361/3 :
 - 113مىؿٔ اإلاكُغ 43 :
ً - 114ىكغ  :زلضت اإلاىؿٔ . 77 :
 - 115شغح اإلاُطل . 346 /5 :
 - 116هُؿه . 6/2 :
 -117هُؿه 426 /3 :

املصادر-:
 الايغاب في ظض ٛالانغاب وإلاو الاصلت  :البي البراٗاث نبض الغخمً ٖما ٛالضًً بً
مدمض الاهباعي (577هـ)  ,جذ  :ؾهُض الاًَاوي  ,ص – ؽ  ,مؿبهت الجامهت الؿىعٍت ,
1957م .
 الالُاف اإلاؿخهملت في اإلاىؿٔ  :ابى هطغ الُاعابي  ,ؽ , 2/صاع اإلاشغّ  ,بحروث لبىان ,
ص – ث البطاثغ الىطحرًت في نلم اإلاىؿٔ  :ػًٍ الضًً نمغ بً ؾهلن الؿاوي  ,جذ  :خؿً
اإلاغاغي  ,ص – ؽ  ,مغٖؼ جدُٓٓاث نلىم اؾلمي  ,ص – م 2112 ,م.
 جاعٍش الىدى الهغبي بحن اإلاشغّ واإلاًغب :ص مدمض ولض اباه اإلاسخاع  ,ؽ. 1 /صاع الخٓغٍب
بحروث2111 ,
 الضاع الخىوؿُت لليشغ  ,جىوـ 1884 ,م .
 الخدُٓٔ في ٗلماث الٓغآن ال٘غٍم  :اإلادٓٔ اإلاُؿغ خؿً اإلاطؿُىي  ,ؽ , 1/صاع
ال٘خب الهلمُت  ,بحروث – لبىان 2119 ,م .
 الخهغٍُاث  :الشغٍِ نلي بً مدمض الجغظاوي (ث816هـ)  ,ؽ , 3/صاع ال٘خب الهلمُت
 ,بحروث – لبىان 1418 ,هـ 1988 -م .
 زلضت اإلاىؿٔ  :نبض الهاصي الُػلي  ,ؽ , 3/ماؾؿت صاع اإلاهاعٍ الُٓه الاؾلمي ,
ْض اإلآضؾت – اًغان  2117 ,م .
 عؾالت الحضوص  :نلي بً نِس ى بً نلي بً نبض هللا ,ؤبى الحؿً الغماوي اإلاهتزلي (
384هـ)  ,جذ  :ببغاهُم الؿامغاجي  ,ص – ؽ  ,صاع الُ٘غ – نمان  ,ص – ث .
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 شغح اإلاُطل للؼمسشغي  :مىَٔ الضًً ؤبي البٓاء ٌهِش بً نلي بً ٌهِش اإلاىضلي
(643هـ) ْ ,ضم له ووغو هىامشه وَهاعؾه الضٖخىع بمُل بضٌو ٌهٓىب  ,ؽ  , 1 /صاع
ال٘خب الهلمُت  ,بحروث – لبىان 2111 ,م .
 الهحن  :ألبي نبض الغخمً الخلُل بً اخمض الُغاهُضي (175هـ)  ,جذ  :ص  .مهضي
اإلاسؼومي و ص  .ببغاهُم الؿامغاجي  ,ؽ , 1/ماؾؿت ألانلمي للمؿبىناث  ,بحروث – لبىان
1418 ,هـ 1988 -م .
َ لؿُخىا  :مدمض باْغ الطضع  ,ؽ ,3/صاع الخهاعٍ للمؿبىناث  ,بحروث – لبىان ,
2117م .
 معجم مٓاًِـ اللًت  :ألبي الحؿً اخمض بً َاعؽ (395هـ)  ,جذ  :نبض الؿلم مدمض
هاعون  ,ص  -ؽ  ,صاع الُ٘غ 1339 ,هـ 1979 -م.
 اإلاؿخطُى مً نلم الاضى : ٛالبي خامض مدمض بً مدمض بً مدمض الًؼالي ْ ,ضم له
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