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                                                                                    ٢

  
  فهرس تفصیلي بموضوعات الرسالة

  ض ................................................................................المقدمة 
 ٢..........................................................................................................التمهید 

  ٢..............................   نبذة عن شعر أبي تمام ودیوانه وشراحه:  المبحث األول
  ٧....................................................ترجمة أبي تمام :  المبحث الثاني

  ٧...........................................................اسمه ولقبه ومولده) ١(  
 ٨..............................................................مكانته وشعره) ٢(  
  ١٠.........................................................مذهبه في الشعر ) ٣(  
  ١١...................................................................مؤلفاته)٤(  
 ١٢...................................................................وفاته ) ٥(  

  ١٣................................................ .ترجمة أبي العالء :  المبحث الثالث
 ..............................................اسمه ومولده ومنشؤه ) ١(  
 ١٤.............................................................مكانته وفضله ) ٢(  
  ١٥.....................................................ثقافته وعلمه ) ٣(  
  ١٥.....................................................إجادته للغة ) أ(    
  ١٦.............................................ثقافته الموسوعیة ) ب(    
  ٢١....................................روایة أبي العالء للقراءات والحدیث) ٤(  
  ٢٢.................................... إلمام أبي العالء بشعر أبي تمام) ٥(  

  ٢٣....................وقوفه على الخصائص األسلوبیة لشعره 
  ٢٤.....................وقوفه على ما تفرد به الطائي من استعارات 
  ٢٤.................وقوفه على األلفاظ والمعاني التي تكثر في شعره 
  ٢٥..................................إلمامه بالرویات المختلفة للبیت 

 ٢٦.......................................................تالمذته ومؤلفاته ) ٦(  
  ٢٧.....................................................وفاته) ٧(  

  ٢٨......................................................ترجمة التبریزي:  المبحث الرابع
 ٢٨.................................مولده ومنشؤه وطلبه العلم ) ١(  
 ٢٨..............................................أبي العالءرحلته إلي ) ٢(  
  ٢٩..................................................علمه وفضله ) ٣(  

 



 

                                                                                    ٣

  ٣٠.................................وقوفه على المستعمل وغیر المستعمل  
 ٣١......ق معین وقوفه على األلفاظ  التي تأتي مصاحبة للفظ أولحقل داللي أوسیا 
  ٣٢......... ..............االستعمال  كثیرة قلیلة االستعمال أو وقوفه على األلفاظ 
   ٣٣................................................وقوفه على أصل األلفاظ 
  ٣٣......................إلمامه بالقراءات القرآنیة ، والبیئات اللغویة المختلفة 
  ٣٤................على طرائق العرب في التعبیر ومذاهب الشعراء في صنعتهم وقوفه 

  ٣٥.................................................إلمام التبریزي بشعر أبي تمام) ٤(  
  ٣٧....................................................................مؤلفاته ) ٥(  
  ٣٨............................................................ریزيتالمذة التب) ٦(  
  ٣٨............................................................وفاته) ٧(  

 ٣٩............شرحا أبي العالء والتبریزي دراسة نحویة صرفیة: الباب األول 

  ٤٠...........................لتبریزيالفصل األول األصول النحویة عند أبي العالء وا
 ٤١..........................................النحو عند أبي العالء والتبریزي : ـ تمهید  

 ٤١............................................النحو عند أبي العالء  أوالـ 
  ٤٤................................تأثر أبي العالء بابن جني 

  ٤٤.............................................ـ االحتفاء بالقیاس 
  ٤٥.............................ـ عدم التقید بمذهب معین 

  ٤٦........................................ـ دورانه مع الدلیل 
  ٤٦..............................ـ التأثر بالمنهج االعتزالي 

  ٥٠............هر اإلبداع النحوي عند أبي العالء ـ من مظا
  ٥١...........................................النحو عند التبریزي  ثانیاـ     

  ٥٤....نبذة مختصرة عن المدارس النحویة ومناهجها واألصول النحویة :   المبحث األول
  ٥٤..............................................المدرسة البصریة  
  ٥٨.......................................................المدرسة الكوفیة  
  ٥٨.........................................المدرسة البغدادیة  
  ٦٠.......................................األصول النحویة  

  ٦٠.....................................................السماع ] أ[
  ٦١.............................................................القیاس ] ب[

 



 

                                                                                    ٤

  ٦٢..................................................................اإلجماع ] ج[
  ٦٣........................................................االستصحاب ] د[

  ٦٤........................... األصول النحویة عند أبي العالء:   يالمبحث الثان
  ٦٤.................................................................السماع 

  ٦٦..................................................خصائص المسموع عنده 
  ٦٧.........................................................وظائف هذا المسموع  

  ٦٨................................................القیاس 
  ٦٩...............................................معنى القیاس عنده 
  ٧١...........................................بناء القیاس على المطرد 
  ٧٣..............................................دور القیاس في شرح الدیوان  
  ــــــي ــــــد أب ــــــاس والســــــماع عن ــــــة واألســــــلوبیة بــــــین القی ــــــي تمــــــام اللغوی انحرافــــــات أب

  ٨٠....................................................................العالء
  ٨٣..........................................القیاس األسلوبي عند أبي العالء 
  ٨٤.................................................علم األسلوب وأبي العالء  

  ٨٥.......................................اإلجماع عند أبي العالء 
  ٨٦...............................نظریة العامل عند أبي العالء  
   ٨٧...........................المذهب النحوي ألبي العالء  

  ٩٠............................. المبحث الثالث األصول النحویة عند التبریزي
  ٩٠.......................................ـ أوال السماع 

  ٩٥................................ـ ثانیا القیاس عند التبریزي 
  ٩٨................................القیاس األسلوبي لشعر أبي تمام  

  ٩٩............خروجات أبي تمام األسلوبیة بین القیاس والسماع  
  ١٠٢..................ـ ثالثا اإلجماع ، ونظریة العامل عند التبریزي  

  ١٠٣.....................................ـ المذهب النحوي للتبریزي 
  ١٠٤.....................لتبریزي األصول النحویة بین أبي العالء وا:   المبحث الرابع

ـــــــــــــــــــــــاني الدراســـــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــرفیة ـــــــــــــــــــــــة الفصـــــــــــــــــــــــل الث ـــــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــــالء  والنحوی لشـــــــــــــــــــــــرحي أب
  ١٠٧...............................................................................والتبریزي

  ١٠٨.................................... الدراسة الصرفیة لشرح أبي العالء:   المبحث األول

 



 

                                                                                    ٥

دراســة اآلراء الصـــرفیة المتعلقـــة باالشـــتقاق والبنــى الصـــرفیة عنـــد أبـــي : ـــ المجموعـــة األولـــى 
  ١٠٨....................................................................................العالء  

  ١٠٨...............................................التعمق في اللغة وفوائده  
    ١١٠............................دراسة اشتقاق الكلمة وسیلة لفهم معناها  
   ١١٢......................................اشتقاق الفعل من االسم الجامد 
   ١١٥...................بعض معان لصیغ صرفیة ذكرها أبوالعالء 

  ١١٥......................................................تفاعل 
  ١١٦........................................................تفعل 
  ١١٧........................................................أفعل 
  ١١٧....................................................استفعل 
  ١١٨.....................................................االفتعال 
   ١١٨....................................................فعلة 
  ١١٨............................. .......................فاعل 

  ١١٩...أوزان تستضیف معاني أوزان أخرى في بعض األحیان 
  ولة ُ ْفع ول في معنى مَ ُ  ١١٩.......  ..............................فَع
 ١١٩........................... ...............فَِعیل في معنى فَاِعل  
 ١٢٠..................   .............فَِعیل في معنى مْفعول  
 ل ْفعَ  ١٢١...................................... فَِعیل في معنى مُ
 فَاِعل   ١٢١....  ..............................فَِعیل بمعنى مُ
  ١٢١..................... في معنى فَاِعل) وزن مصدر ( فَْعل 
 اِعل في معنى مفعوالت  ١٢٢............. ......................فوَ
  َاِعل في معنى ف فَ  ١٢٢...................... ...............ِعیلمُ

 ١٢٢.............. .............ـ أوزان صرفیة متساویة في المعنى  
 ل ل وَأْفعَ  ١٢٢....... ...........................................فَعَ

o ١٢٤...... ............التطور الداللي لألوزان الصرفیة 
o  ١٢٥...............  التطور الداللي في صیغة تفاعل 

  ١٢٧......................................ـ عالقات بین صیغ صرفیة 
  ١٢٧......................................أفعل فَعَّال یقل في 

 



 

                                                                                    ٦

  ْفتَِعال ل مُ   ١٢٧...............................قلما یستعملون في َأْفعَ
  ١٢٧..................................أوزان متقاربة  

  ١٢٨.........................................ـ الشرح من خالل الوزن  
  ١٢٩...............................................ـ المصادر 

  ١٢٦..........................إقامة المصدر مقام االسم 
  ١٣١.........................................تثنیة المصدر  
  ١٣٢....................جمع المصدر المؤكد لعامله المذكور  
  ١٣٣................مصادر األفعال وسیلة لتحدید معناها 

  ١٣٣..............................................ـ الجموع 
o  ١٣٤........................الجمع قد یبنى على النسب 
o   ١٣٥.............................فعیل ال یجمع على فعلة 
o  ١٣٥.......................فعلة قلما تجمع على فعل 
o  ١٣٥...........................فعل ال یجمع على أفعال كثیرا 
o  ١٣٥...............................ربما جمعوا فعلة على فعال 
o  ١٣٥.....................جمع فعلة على فعائل غیر مشهور 
o  ١٣٦..........من مصطلحات جمع القلة مصطلح أدنى العدد 

  ١٣٦................................التذكیر والتأنیث عند أبي العالء 
  ١٣٩..................................ـ القول في عبدون وحمدون 

o  ١٤١..................................التأثر بالبیئة األندلسیة  
   ١٤٢...........................ـ اجتراء الشعراء على بنیة الكلمة  
  ١٤٤.........ملحوظات صرفیة على بنیة الكلمة عند أبي العالء 
 عرابها وبنیتها ا  ١٤٤.....لتناسق اللفظي وتأثیره على ضبط الكلمة وإ
  ١٤٥...العرب تثني الشيء وتجمعه ألنها تضیف إلیه ما یقرب منه 
  االســم الــذي یــأتي فــي صــیغة النســب قــد یطلــق ویــراد بــه االســم المنســوب إلیــه

......................١٤٥ 
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عـالال دراسـة آراء أبـي العـال:  ـ المجموعـة الثانیـة  ا وإ ء الصـرفیة المتعلقـة بـالحرف صـوتً
بدال وغیره   ١٤٧......................................................وإ
  ١٤٧...........................ـ وقفة صوتیة عند أبي العالء  
  ١٤٩................ـ حذف حرف من الكلمة لضعفه ولطول الكلمة 
  ١٤٩...........................................ـ حكم التصریف 
   ارتبـاط وزن الكلمـة بـالحروف األصــلیة والزائـدة والمرتبطـة بـدورها بمعنــى

 ١٥٠..............................................الكلمة 
  بدال   ١٥١.........................................ـ إعالل وإ

 ١٥١..................ع الواإبدال الیاء من الواواستثقاال للتشدید م  
 ١٥٢....إبدال الیاء من حرف مضعف لخفتها وفرارا من التقاء ساكنین  
  ١٥٢......................................إبدال الیاء من الالم 
  ١٥٢........................قلب الهمزة من الواوفي أول الكلمة 
 ١٥٣............. ....لمزیدة للتأنیث یاء بین بینقلب الهمزة ا  

  ١٥٥....................  .....................رـ الممدود والمقصو  
 ١٥٧........... .........زة عند أبي العالءـ تخفیف الهم  
 ١٦١............................. ـ من أنواع الهمزات همزة التعجب  
  ١٦٢..............................ـ قطع ألف الوصل في األسماء  
  ١٦٣.................................. الدراسة الصرفیة لشرح التبریزي:  المبحث الثاني

ــــى  ــــ المجموعــــة األول ــــد : ـ ــــالبنى الصــــرفیة عن دراســــة اآلراء الصــــرفیة المتعلقــــة ب
 ١٦٣................................................التبریزي

  ١٦٣.....................................ـ مفهوم البنیة عند التبریزي  
  ١٦٥..................................ـ األبنیة الصرفیة عند التبریزي  
  ١٦٦................................................األبنیة متفق علیها 
 ١٦٦...... فق العربیة من األسماء األعجمیةاألبنیة المستقرة معیار لمعرفة ما یوا 
 ١٦٧..ألبنیة وسیلة لمعرفة األصل العربي للكلمات التي یدعى عدم عربیتهامعرفة ا 

 



 

                                                                                    ٨

  األبنیـة المسـتقرة تحـدد الطریقـة التـي یمكـن أن یكــون علیهـا اسـم أعجمـي لـو رغبنـا فــي
 ١٦٨.......................................................النطق به 

 ١٦٨........................لالشتقاقات الجدیدة  ن األبنیة المستقرة قوانی 
 ١٦٩.. ...السم ، ومنها ما هوخاص بالفعلاألبنیة المستقرة منها ما هوخاص با  
  ــمُ منهــا أن معظــم األلفــاظ تتخــذ مــن مكوناتهــا الداخلیــة مــا تحتــاط بــه مــن َ ْفه ُ إشــارات ی

 ١٧٠..........................هة لها التباس معناها مع معنى لفظة أخرى مشاب
  ١٧٢............... .......لها في االشتقاق ة الخماسیة األصول ال مذهبالبنی 
  ١٧٣.............. .....بنیة الكلمة وحروفهااأللفة وكثرة االستعمال تؤثر على 
 ١٧٣..... ......دخول حروف علیهاالبنیة التي قد یتغیر معناها تصبح عرضة ل 
 ١٧٤.......... .................ض األبنیةقد یختلف علماء اللغة في أصول بع 
 ١٧٤....األسماء ثنائیة الحروف یحكم بأصلیة هذین الحرف ووجود حرف محذوف 
 ١٧٦......... ......ا بنى األسماء العربیةاألسماء األعجمیة قد توافق في بنیته 
 ١٧٧............................................ انتقال الصفات إلى األسماء  
 ١٤٨........... ...............................ة على كل الشيءإیقاع الصف 
 ١٧٩.................................. اللغة تمیل نحوالسهولة والتیسیر 
  المضـــــعف الثالثـــــي یجـــــب فیـــــه إدغـــــام الفـــــاء والعـــــین إذا كـــــان مكســـــور العـــــین فـــــي

 ١٧٩.. ......................................................المضارع
  ١٧٩..............  ..زان الصرفیة عند التبریزيـ من معاني األو 

الة ] ١[     ١٨٠............................................... الفُعَ
ل] ٢[   فَعَ نْ   ١٨١................................................... اِ
  ١٨١......... ........................................فاَعل] ٣[  

  ١٨١....................... ـ أوزان تستضیف معاني أوزان أخرى
ل] ١[ ْفعَ ل بمعنى مُ   ١٨١........................................ فَعَ
ل دالة على مفعول] ٢[   ١٨١..................................... فَعَ
  ١٨٢.......... ............................ِفْعل بمعنى مفعول] ٣[
ل من المضاعف ، یحتمل أن یجعل لفاعل ومفعول] ٤[ ْفتَعَ  ١٨٢.. كل مُ
 ١٨٣................................... ـ الجموع عند التبریزي  

  ١٨٣........... .................في الجموع قد یدخل الباب على الباب] ١[  

 



 

                                                                                    ٩

 ١٨٣................... .........لیس بابه أن یجمع على أفعالفَْعل ] ٢[  
ول ب] ٣[   ُ   ١٨٤........ .........................ابه أن یجمع على فُْعل فَع
  ١٨٤...............ما كان وصفا على أفعل فبابه أن یجمع على فُْعل] ٤[  
ول] ٥[   ُ   ١٨٤.............................. .قلما یجيء فَعیل مجموعا على فُع
  ١٨٤.. یس بینه وبین واحده إال الهاء جاز فیه التأنیث والتذكیر الجمع الذي ل] ٦[  

ُح كونهــــا جمعــــا بقرینــــة إجــــراء ] ٧[   جَّ ــــرَ ُ تائهــــا مجــــرى تــــاء الجمــــع  الكلمــــة التــــي آخرهــــا  ات  ی
.............. ..............١٨٤  
ْظِهر أصل الكلمة ] ٨[   ُ   ١٨٥...................................الجمع ی
لجمـــوع مـــا یـــدل علـــى الواحـــد والجمـــع ، ومنهـــا مـــا هوقلیـــل االســـتعمال ، ومنهـــا مـــا مـــن ا] ٩[  

  ١٨٥.............یوجبه القیاس ولكنه غیر مستعمل أونادر االستعمال 
  ١٨٦............... االسم الذي وزنه ِفْعلة یجمع بحذف الهاء] ١٠[  
  ١٨٦........ ...........................................أقل الجمع] ١١[  
بعض الكلمات التي بها حرف زائد إذا ُجِمعَت جمع تكسیر حـذف الحـرف الزائـد ، وقـد ] ١٢[  

  ١٨٧......................یعوض عن الحرف الزائد أوال یعوض 
  ١٨٧...............................اشتراك فاعل وفعیل في الواحد] ١٣[  

 ١٨٧............... ..........................ـ عالقات بین صیغ صرفیة  
o   ١٨٧..........................................صیغ متعاقبة  

  ة یشتركان في المصادر كثیرا الة والفُعوَل   ١٨٨.........الفَعَ
  ١٨٨.......................فَِعل وفَعیل یشتركان كثیرا  

 ١٨٨. ...............................ـ المصادر عند التبریزي 
 ١٨٨............................  قد یتحول المصدر إلى اسم] ١[
  ١٩٠....... ......المصدر یقع على القلیل والكثیر والواحد والجمع] ٢[
إذا تشـــابه اســـم ومصـــدره فـــي نفـــس الحـــروف فالبـــد مـــن التفریـــق بینهمـــا بتغییـــر ] ٣[

  ١٩١.............................ضبط الكلمة أمنا للبس 
 ١٩١.....المصدر وسیلة للتفرقة بین المعاني المختلفة للفعل الواحد ] ٤[
  ١٩١........................... قد یقوم المصدر مقام اسم الفاعل] ٥[
  ١٩٢...............................زیادة المبنى تدل على زیادة المعنى  

 



 

                                                                                    ١٠

 ظــا مفقــود فــي ال یشــترط أن یتفــق القیــاس والســماع ، فقــد یجیــز القیــاس لف
 ١٩٢.................................................... المسموع

 ١٩٣ التسكین للضمة والكسرة  تسكین الفتحة عند العرب مرفوض ، بل 
ـــ المجموعـــة الثانیـــة  ـــدال : ـ ب عـــالال وإ دراســـة كـــل مـــا هومتعلـــق بـــالحرف صـــوتا وإ

  ١٩٥.....وغیره
 ١٩٥.... .....بدال عند التبریزي اآلراء الصرفیة المتعلقة باإلعالل واإل 

o  ١٩٥....... إبدال الهمزة من الهاء ، والهاء من الهمزة  
o ١٩٥....... .............................قلب الواو یاء 
o  ١٩٦..................إبدال التاء بالدال والیاء بالنون 
o  ١٩٦.....جواز قلب الهمزة واوا إذا فُتِحت وقبلها ضمة  
o ١٩٦...................... م یحَك فیها الضم الِقِسّي ل 

  ١٩٧) ....الواووالیاء ( من المواضع التي یَِصحُّ فیها الحرف المعتل  
 ١٩٨.. التصرف في الحرف وسیلة لتوضیح خبریة الجملة من إنشائیتها 
  ١٩٨........................................حذف ألف أنا  
 ١٩٩.................... ...عادة العرب في تخفیف الهمزة  

  ٢٠٠.دراسة المادة النحویة في شرح أبي العالء على دیوان أبي تمام :  المبحث الثالث
  ٢٠٠......................... ـ  دراسة المادة النحوبة المتعلقة بالمنصوبات   

  ٢٠٠............................. المتعدي والالزم عند أبي العالء  
ـــــین حـــــرف الجـــــر األفعـــــال ) ١( ــي تتعـــــدى بحـــــرف الجـــــر یمكـــــن أن یْفِصـــــل بینهـــــا وب ـــ الت

 ٢٠٠فاصل
  ٢٠٠................... هناك أفعال تتعدى بحرف الجر تارة وبدونها تارة أخرى) ٢(
 ٢٠١... اإلشارة إلى قیاسیة التضمین في تحویل الفعل الالزم إلى متعدي والعكس) ٣(
 )) ٢٠١...................... .......... من الثقیلة )) أن المخففة 

  ٢٠٢............... بالمجروراتـ  دراسة المادة النحویة المتعلقة 
 ٢٠٢.................... ..........ضافة عند أبي العالء اإل 

 ٢٠٢............................. إضافة بعُض الشيء إلى كله] ١[

 



 

                                                                                    ١١

اف واإلضـــــافة غیـــــر اإلضـــــافة المحضـــــة تفیـــــد التعریـــــف أوالتخصـــــیص للمضـــــ] ٢[
  ٢٠٣..................................... المحضة لیس لها تأثیر على المضاف

ــــن أجــــاز إضــــافة أفعــــل إلــــى مــــا هــــولیس ببعضــــه ؛ ألن ] ٣[ ــــة أبــــي العــــالء لمَ موافق
 ٢٠٤................................................. اإلضافة یتسع فیها جدا

  ٢٠٥....................... لكلمة إذا أضیفتجواز حذف الهاء من ا] ٤[ 
  ٢٠٦................................ أوجه إعرابیة في المضاف إلیه] ٥[

  ٢٠٧............................ ـ  دراسة المادة النحویة المتعلقة بالتوابع
  ٢٠٧.................................... البدل عند أبي العالء  
 ٢٠٨....................................ت عند أبي العالء مادة النع  

ُت بها تجيء على حذف المضاف) ١( عَ نْ ُ   ٢٠٨......... المصادر التي ی
  ٢٠٨.............. التوابع فضالت یصح االستغناء عنها إال النعت) ٢(

 ٢٠٩..................................... المحال اإلعرابیة عند أبي العالء 
 ٢١١.............................  ـ  ملحوظات نحویة عند أبي العالء

 ٢١١........................................ جواز اإلضمار قبل الذكر 
   ٢١١...............................  ))  كال ((في موضع ))  كل ((وضع 
 ٢١١....... ................جواز حذف المبتدأ في جملة صلة الموصول 
   ٢١١................................................ التطور النحوي 
 ٢١٢......................... التعبیر بالمفرد عن المثنى كثیر في العربیة 
  ْن  (( جواز أن تقع   ٢١٤.......  على ما ال یعقل إذا ُخلَِط اإلنُس بغیرهم )) مَ
    ٢١٥........................... خاصةكلمات لها استعماالت نحویة 

ـ خالق ، قد ، حـذف المضـاف ، حـذف ال فـي القسـم ، حـذف المضـاف ، إدخـال النفـي علـى كـاد    
 ٢١٥..................................................... یخرجها إلى معنى اإلیجاب

  ٢١٧..... .یوان أبي تمامدراسة المادة النحویة في شرح التبریزي على د:  المبحث الرابع
  ٢١٧......................................... دراسة المادة النحوبة المتعلقة بالمنصوبات] أ[

 ٢١٧........................ المتعدي والالزم عند التبریزي 
ا تالیا علیه  ))فعل  (( معنى ))اسم  ((إمكانیة إشراب  )١(   ٢١٧...... ؛ فینصب اسمً
  ٢١٩......... الفعل الذي یكثر استعماله غیر متعد یحسن تعدیته بالهمز )٢( 

 



 

                                                                                    ١٢

  ٢١٩......................... لعل ال یدخل في خبرها َأْن  :أخوات إن  
 ٢٢٠.............................................. التمییز  
 ٢٢٠..............................................  النداء 

 ٢٢١......................................... اسة المادة النحویة المتعلقة بالمجروراتدر ] ب[ 
 ٢٢١ ...........................................اإلضافة عند التبریزي 

 ٢٢١............................  إمكانیة أن یكون المضاف توكیدا للمضاف إلیه] ١[
  ٢٢١.............................................  ...........حذف المضاف] ٢[
 عند تقدیر حرف الجر فـي اإلصـافة المحضـة یجـب أن یراعـى الحـرف المناسـب للمعنـى مـن] ٣[

  ٢٢١.....................................  )) الالم،  في،  من (( األحرف الثالثة
  ٢٢٢ ..............................حروف الجر عند التبریزي  

  .٢٢٢...............................................ـ  إلى بمعنى الالم ) ١(  
 ٢٢٢.....................................................ـ  من بمعنى الباء ) ٢(  
  ٢٢٢..................................... الباء توضع موضع في)  ٣(  
o  ٢٢٣. ))عند  ((، و ))مع  ((مع الظرف  ))إلى  ((التبادل بین حرف الجر  
o  زیــادة البــاء إذا كــان فــي أول الكــالم نفــي أوشــيء یشــابه النفــي ، وزیــادة الشــعراء

  ٢٢٤....................... لها إذا كان بعدها َأْن 
  ٢٢٥................................. دراسة المادة النحویة المتعلقة بالتوابع] ج[ 

 ٢٢٥..................................... التبریزي البدل عند  
o ٢٢٥.......................................... دخول حرف الجر على البدل 
o ٢٢٦............................................. البدل بالمصدر المؤول  
 ٢٢٧....................................................النعت 

o  ٢٢٧.................. ..............................الواحد بالجمعنعت 
ا: دراسة المادة النحویة المتعلقة بالمجزومات ] د[   ٢٢٨........... حذف الهمزة جزمً
  ٢٢٨ .........................................................ملحوظات نحویة] هـ[ 

 ا،لعمري ، حرام ،  بد ، قد ( ة كلمات لها استعماالت نحویة خاص   ٢٢٨)........ حثاًث
  ٢٢٩..................................... مجيء الذي والتي بال صلة على شذوذ 
 ٢٢٩..........................................كراهیة أهل اللغة لـشتان ما بینهما  
 ٢٢٩......... ........................الشعراء تجترئ على زیادة الباء مع أن وغیرها 

 



 

                                                                                    ١٣

  نقل التبریزي مـذهب األخفـش فـي أنـه یجـوز فـي البنـاء الماضـي أن یقـع موضـع الحـال
 ٢٢٩......................................................متعریا من قد

  ٢٣٠...................... ـ المصطلحات النحویة عند أبي العالء والتبریزي 
 .الموازنة بین المادة الصرفیة والنحویة عند أبي العالء والتبریزي  : المبحث الخامس

  ٢٣٦.......... االتفاق التام بین أبي العالء والتبریزي:الملحوظة األولى  
  ٢٣٦.........االكتفاء بعرضه للمسألة النحویة بال ترجیح : الملحوظة الثانیة 
 ٢٣٧............ ...............تعلیل الملحوظة األولى والثانیة      
  ٢٣٨.................................................. الملحوظة الثالثة 

 ٢٤١.......... نظرات نصیة في شرح أبي العالء والتبریزي: الفصل الثالث 
 ٢٤٢.....................................................التعریف بعلم النص:  المبحث األول

  ٢٤٥............................................... وسائل التماسك النصي:  انيالمبحث الث
 ٢٤٦....................... نظرات نصیة في شرح أبي العالء والتبریزي:  المبحث الثالث

  ٢٤٦................................  Intertextualityـ  التناص 
  ٢٤٧................... ...................................أهمیة التناص عندهما  
  ٢٤٨....................................................أشكال التناص عندهما  
 ٢٤٨... ......................باعتبار نوع النص المتناص معه ] أ[    

o  ٢٤٨...............................تناص مع اآلیات القرآنیة 
o ٢٤٩............... ................................دیث نبویةتناص مع أحا  
o  ٢٤٩....................................تناص مع أبیات شعریة  
o ٢٤٩............. ............................................تناص مع األمثال 
o ٢٥٠.......... .....................................تناص مع أقوال مستعملة 

  ٢٥٠ ..................................باعتبار االتجاه التاریخي للتناص ] ب[    
o  ٢٥٠..........................................................تناص قبلي  
o ٢٥١................... .......................................تناص داخلي 
o ٢٥١........................ .......................................تناص بعدي  

 ٢٥٢ ........................................................باعتبار المعنى] ج[    
o ٢٥٢.................. ..............................تناص عكسي أوضدي 
o ٢٥٢.................. .........................................تناص توافقي  

 



 

                                                                                    ١٤

  الخلفیة المعرفیةBackground knowledge ........................٢٥٣ 
  اإلعالمیة أواإلخباریة أواإلعالمInformativity.................... ٢٥٣ 
 ٢٥٥ .....................من وسائل التماسك التي أبرزها أبو العالء والتبریزي 

 ٢٥٥..................................... .............الضمیر 
 ٢٥٦....................................................  اإلشاریة 
 ٢٥٧.......................................... المبتدأ وخبره 
 ٢٥٨.................................................. المفعولیة 
  ٢٥٨................................... ................البدلیة 
  ٢٥٩............................................لما الظرفیة 
     ٢٦٠     ...............................التماسك الداللي بال رابط  

ـــــــــاني  ـــــــــي : البـــــــــاب الث ـــــــــوان أب ـــــــــي شـــــــــرح دی ـــــــــي العـــــــــالء والتبریـــــــــزي ف مـــــــــنهج أب
 ٣٦٣.....................تمام

   ــــــــد ــــــــوف علــــــــى منــــــــاهج : تمهی أهمیــــــــة الحــــــــدیث عــــــــن المــــــــنهج والوق
 ٢٦٣ .......................................................العلماء

 ٢٦٥ ................تحریر مصطلح  منهج  المستخدم في هذا الباب  
  ٢٦٧....................... الفصل األول منهج أبي العالء في شرح دیوان أبي  تمام

  :عناصر منهج أبي العالء في شرح دیوان أبي تمام  ـ
  ٢٦٨  ....................من عناصر المنهج توثیق الروایة العنصر األولــ 
  ٢٧٢.........  .........من عناصر المنهج  توظیف قرینة السیاق الثاني العنصرــ 

  ٢٧٥ .................................................ـ  قرینة السیاق اللغویة     
 ٢٧٨...............................مواضع استخدام القرینة النحویة  
 ٢٧٩.............................  مواضع استخدام القرینة الصرفیة 
  ٢٨١........................... مواضع استخدام القرینة العروضیة 
 ٢٨٥.....  ..................مواضع استخدام القرینة الصوتیة 
 ٢٨٦............ .مواضع استخدام قرینة خصائص الشاعر األسلوبیة 
 ٢٨٩.... مواضع استخدام قرینة الخصائص األسلوبیة للغة الشعر عامة 

 



 

                                                                                    ١٥

 ٢٩٠....................... مواضع استخدام قرینة االستعمال اللغوي 
  ٢٩٢  ............................قرینة المصاحبة اللفظیة 
  ٢٩٣................................ ینة األلفاظ المولدةقر 
 ٢٩٥ .................................مواضع استخدام قرینة التناص 
 ٢٩٦ .........................مواضع استخدام القرینة البالغیة 

 ٢٩٦  ...................ـ  قرینة السیاق غیر اللغوي أوسیاق الحال عند أبي العالء  
  ٢٩٧..................................................................القرینة الشرعیة 
  ٢٩٨...............................................................القرینة التاریخیة 
  ٢٩٨..............................................................القرینة العرفیة  
 ٢٩٩..................................................................القرینة الطبیعیة 
  ٣٠٠............................. ...................................القرینة العقلیة 

 ٣٠٠........................................وظائف قرینة السیاق عند أبي العالء 
  ٣٠٠.............................................الروایات المصحفة  ـ رد١  
  ٣٠١....................... .............................ـ ترجیح روایة على روایة٢  
  ٣٠٢.............................................. ـ ترجیح معنى على معنى٣  

توظیـف الخصـائص والسـمات األساسـیة للبیئــة : مـن عناصـر المــنهج  الثالـث العنصـرـــ 
  ٣٠٤................ اللغویة الفصیحة المستقرة في عصره في شرح الدیوان

  ٣٠٤.........................................................ـ اللغة عند أبي العالء 
  ٣١١................................................توظیف السمات الصرفیة ] أ[  
  ٣١٣.... ...............................توظیف الخصائص النحویة للغة الراقیة]  ب[  
 ٣١٥ .....................تعلیق على توظیف الخصائص الصرفیة والنحویة  
  االعتمـــــاد علـــــى الخصـــــائص األســـــلوبیة العامـــــة للغـــــة واالســـــتعمال اللغـــــوي ] ج[    

لفــــاظ المصــــاحبة ، واأللفــــاظ والــــدالالت األكثــــر أو األقــــل لأللفــــاظ ، واأل) أوالكالمــــي ( 
  ٣١٥...............................................................................شیوعا 
 ٣١٦..................................................... توظیف االستعمال اللغوي 
  ٣١٨....................................................التنبیه على المصاحبة 
 ٣٢٠............................ توظیف الشائع واألقل شیوعا من األلفاظ والدالالت 

 



 

                                                                                    ١٦

 ٣٢٣........................  االعتماد على الخصائص األسلوبیة العامة للغة العربیة 
ـــ  صــائص الصــنعة خ توظیــف:  مــن عناصــر المــنهج عنــد أبــي العــالء  الرابــع العنصــرـ

  ٣٢٤........................................................الشعریة
تأویل البیت كل التـأویالت الممكنـة فـي غیـاب : من عناصر المنهج  الخامس العنصرــ 
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  المقدمة
الشریك له ، حمًدا توجبه سوابغ نعمه ، وصلى اهللا على نبینا محمـد حده الحمد هللا و   

  ،  وسلم تسلیما كثیرا
  :أما بعد ثم 

ف الباحــث بــالنحو حبــا منــذ فتـــرة طویلــة ، وتمنــى أن یكــون لــه إســهام فـــي غِ ُشــفقــد   
ـــدر بســـیط ، وتعَ دراســـاته  ـــو بق ـــول ـــي الســـنة . ق هـــذا الحـــب خـــالل ســـنوات الدراســـة مَّ وف

ـ. ضاف أستاذنا دالتمهیدیة أ ا آخـر ، هـو حـب البحـث محمد الطویـل إلـى هـذا الحـب حبً
لـى  عن مناهج العلماء ، فقد أشار في محاضراته إلى قلة الدراسات في هذا الجانب ، وإ

ـــــــه  ـــــــال الدارســـــــین ل   فعقـــــــد الباحـــــــث العـــــــزم أن یكـــــــون موضـــــــوعه جامعـــــــا بـــــــین  ؛إغف
  . نهج جانب الدراسة النحویة ، وجانب الحدیث عن الم:  جانبین

وزاد مـــن تحمـــس الباحـــث لهـــذا العـــزم والجمـــع بـــین الدراســـة النحویـــة والحـــدیث عـــن   
  :المنهج عدة أمور 

ــــ        مــــا قــــرأه الباحــــث لشــــیخنا الجلیــــل محمــــود محمــــد شــــاكر فــــي كتابــــه :  األولـ
یجــد مــن  ((للباحــث الــذي لــم مــن لــوم وتقریــع شــدیدین  ))رســالة فــي الطریــق إلــى ثقافتنــا  ((

أمل واألناة والصبر للبحث عن هذا المنهج الغریـب غیـر المـألوف الـذي وقته ساعات للت
وأحس به كل مـنهم إحساسـا ) یقصد كتابه المتنبي ( وجده أمامه مطبقا في كتاب كامل 
وهـذا خـذالن كبیـر غفـر اهللا لنـا ولهـم وتجـاوز عـن . خفیا دعاه إلى المعارضـة أو الثنـاء 

))سیئاتنا وسیئاتهم 
والتقریـع الفتـین انتبـاه الباحـث ألهمیـة البحـث عـن  فكان هذا اللوم. )١(

ــا أنــه لــیس مــن وكــد العــالم منــاهج العلمــاء  ــدأ  ((، خاصــة إذا علمن أول كــل شــيء أن یب
فیض في شرح منهجه في القراءة والكتابة  ُ قبـل = فی ُ ال یفعـل ، كـان مقصـرا تقصـیرا ال ی وإ

هـذا هـو منهجـي ، وهــا  :ثـم یكتـب بعـد ذلــك مـا یكتـب لیقـول للنــاس= منـه بـل یـرد علیــه 
)) هذا سخف مریض غیر معقول ، بل عكسه هو الصحیح المعقول. أنذا قد طبقته 

)٢(. 

                                                
  م١٩٩٧، مكتبة األسرة  ١٧ص : رسالة في الطریق إلى ثقافتنا  )١(
  ٢٠: السابق  )٢(
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الكشـف عــن المنـاهج لــدى مفكـري اإلســالم  ((مــا أبانـه علماؤنــا مـن أن :  الثـانيــ     
أفضــل مـدخل للتــراث اإلســالمي فـي جملتــه ؛ فهــو یعتبـر باإلضــافة إلــى قیمتـه التاریخیــة 

خطوات القیاسیة أو االستقرائیة التي اتبعهـا المفكـرون والعلمـاء المسـلمون الذي یوضح ال
))في مختلف أوجه النشاط التي مارسوها سواء كانت نظریة أم تجریبیة

)١(.  
في نظم كل كـالم  (( أن هناك عالقة بین أقوال العلماء ومناهجهم ، فـ :  الثالثـ     

ن نفــس قائلـه ، ومـا تنطــوي علیـه مــن وفـي ألفاظـه ، والبــد ، أثـر ظـاهر أو وســم خفـي مـ
ومن عقل قائله، وما = دفین العواطف والنوازع واألهواء من خیر وشر أو صدق وكذب 

یكمن فیه من جنین الفكر ، من نظر دقیـق ، ومعـان جلیـة أو خفیـة ، وبراعـة صـادقة ، 
))ومهارة مموهة ، ومقاصد مرضیة أو مستكرهة 

)٢(. 

ـــن : الیـــة وكانـــت الخطـــوة الت   أقوالـــه  لدراســـة ه الباحـــثختـــار مـــن العلمـــاء یمكـــن أن یمَ
  الطویــــــل بـــــأبي العـــــالء دافعـــــا آخـــــر الختیــــــاره . ؟ وكـــــان شـــــغف د همنهجـــــ النحویـــــة و

ــار ،  لدراســةل ــة اإلشــارة إلــى جهــده فــي الــدرس  ((وزاد مــن اقتنــاع الباحــث بهــذا االختی قل
))اللغوي فیما كتـب عنـه هنـا وهنـاك 

عـالء مـن الدراسـة علـى الـرغم مـن أن حـظ أبـي ال )٣(
؛ فأثار ما أثار من جدل ومناقشة في الشرق والغرب ، وأخذ العلماء والبـاحثون ـ عظیما 

 .منذ القدم وحتى الیوم ـ في الكتابة فیه وعنه 
خصــائص  ((وكــان مــن قــدر اهللا أن اطلــع الباحــث علــى مقــال بمجلــة فصــول بعنــوان   

لهــادي الجطــالوي ، فعلــم الباحــث أن ألســتاذ ال ))الشــروح العربیــة علــى دیــوان أبــي تمــام 
 فعـزم؛  جمعهـا التبریـزي فـي شـرح واحـد منهـا شـرح ألبـي العـالء شروح كثیرة الدیوان له 

ودراسـة  النحویـة أقـوال أبـي العـالء الباحث على اختیار هذا الشرح لیكون منطلقا لدراسـة
  .منهجه

                                                
  ، دار الثقافة العربیة  ٣٧الفلسفة اإلسالمیة مدخل وقضایا ، ص : حامد طاهر . د )١(
  ١٥: رسالة في الطریق إلى ثقافتنا  :محمود محمد شاكر   )٢(
  ٥الفكر اللغوي عند أبي العالء ، ص : جمال محمد طلبة . د )٣(
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ــة مــع أقــوال التب    ــم یكــن ولكــن الباحــث وجــد أن أقــوال أبــي العــالء متداخل ریــزي ، ول
هناك تمایز واضح تماما بین كالم كل منهمـا بـالرغم مـا قـام بـه محقـق الـدیوان مـن جهـد 

 یضم شرح التبریزي إلـى شـرح أبـي العـالءمشكور إلبانة هذا التمایز ؛ فقرر الباحث أن 
  .في هذه الدراسة 

ه لشـرح منهجـأقوالـه و  فـي اشـرح التبریـزي مخالفـ ه قـد یكـونوقد یتبادر إلـى الـذهن أنـ  
، ألن التبریزي ـ كما عرف عنه ـ كان ناقال وملخصـا  وهذا أمر غیر صحیحأبي العالء 

)) خیر من یمثل هذا األسلوب ((لشروح السابقین ، وهو 
عـرف بـین العلمـاء بأنـه وقـد  .)١(

)) إمــام المــنهج االنتخــابي التهــذیبي التكمیلــي ((
ال ینفــي عنــه إمامتــه طبعــا ولكــن هــذا . )٢(

 .والنحو في اللغة 
مـــنهج كـــال الـــرجلین أقـــوال و  ن الباحــث إلـــى أنأوممــا یســـوغ هـــذا الضـــم أیضـــا وطمـــ  

ـَذ ألبـي العـالء ، وكـان أبـو العـالء بمثابـة  ةمتشابه ْلمَ إلى حد كبیر ما ثبت أن التبریـزي تَ
 .األستاذ له 

، یســبقهما تمهیــد وتتبعهمــا  بــابین رئیســیین فــي وعلــى مــا ســبق فقــد جــاءت الرســالة  
  .خاتمة
ـــراجم أبـــي تمـــام وأبـــي العـــالء  التمهیـــدأمـــا    فیشـــمل مقدمـــة عـــن الـــدیوان وقیمتـــه ، وت

ـــزي:  والبـــاب األول .والتبریـــزي  ـــي العـــالء والتبری ، الدراســـة النحویـــة والصـــرفیة لشـــرح أب
تلخـص أهـم  والخاتمـة .دراسة منهج أبـي العـالء والتبریـزي فـي شـرحهما :  والباب الثاني

  .النتائج 
  :نوه بأمرین ویحب الباحث أن ی  

                                                
 ٣٨٠، سلســـلة عـــالم المعرفـــة ، ع  ٧١المعلقـــات وعیـــون العصـــور ، ص : ســـلیمان الشـــطي . د )١(

  ، الكویت ٢٠١١سبتمبر 
، دار  ٢٧١اهج الشـــراح ،منـــ: شـــروح الشـــعر الجـــاهلي الجـــزء الثـــاني : أحمــد جمـــال العمـــري . د  )٢(

  م١٩٨١،  ١المعارف ط
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إن الكـــالم عـــن المـــنهج ، أومنـــاهج علمـــاء اللغـــة ال یســـتأثر بـــه باحـــث فـــي :  األول  
مجــال لغــوي معــین عــن باحــث آخــر ، فالمتخصــص فــي الدراســات النحویــة لــیس بــأولى 
بالكتابــة فــي هــذا الموضــوع مــن المتخصــص فــي الدراســات البالغیــة أوالمتخصــص فــي 

كمــا أن . د الباحــث ـ متــاح للجمیــع بــال تثریــب اللغــة ، أوالعكــس ، بــل هــو ـ كمــا یعتقــ
الــدعوى بــرفض الدراســات البینیــة ، واالقتصــار علــى الدراســات المتخصصــة أمــر یجــده 

غالق ألبواب اجتهاد جدیدة ، فاألمر فیه سعة     .الباحث فیه نوع تعنت ، وإ
  ـ، فــ ن هــذا الفصــل الحــاد بــین علــوم اللســان العربــيیولــم نجــد عنــد علمائنــا األقــدم  

ویكفي داللة علـى  ((ساهم في الدراسات األدبیة إسهاما ملحوظا ،  مثال سیبویه ))كتاب  ((
دوره فـي تنمیــة البحــث الفنـي فــي لغــة األدب رجـوع عبــد القــاهر الجرجـاني إلــى األصــول 

، نضــیف  التـي ســنها سـیبویه ، واألمثلــة التـي أوردهــا فـي كثیــر مـن قضــایا اللغـة األدبیــة
ة أخـرى مثـل الخصـائص البـن جنـي والصـاحبي البـن فـارس وفقـه إلى ذلك مؤلفات لغوی

وبإمكاننا  )...(اللغة للثعالبي ، كما نضیف ذلك الفرع من الدراسات اللغویة حول القرآن 
الــزعم بــأن األفكــار التــي أثیــرت فــي تلــك البیئــة مــن بیئــات البحــث كانــت وراء كثیــر مــن 

))االنتقاالت في تاریخ البحث في لغة األدب 
)١(.   

الشــافعي ومــرورا  ))رســالة  (( بــدءا مــن  ((كمــا نجــد فــي كثیــر مــن كتــب أصــول الفقــه   
ـــب األصـــول مثـــل  ـــي الحســـین البصـــري ، و  ))المعتمـــد  (( بأمهـــات كت  ))المستصـــفى  (( ألب

ـ بخاصة هذه المؤلفات تضم في ثنایاها ] أنَّ [وغیرها ، للرازي  ))المحصول  (( للغزالي ، و
اللغــة فــي مختلــف صــور اســتخدامها ، مــن المباحــث الــدائرة حــول  فــي مقــدماتها ـ كثیــرا

))وحول كثیر من مستویات بحثها ، بخاصة ما یتصل بالصیغة والتركیب والداللة
)٢(. 

                                                
، مقـــال بمجلـــة فصـــول ع  ٨٠النقـــد اللغـــوي فـــي التـــراث العربـــي ، ص : عبـــد الحكـــیم راضـــي . د )١(

  م  ١٩٨٦/ ٢تراثنا النقدي ج 
  ٨٠: السابق  )٢(
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الكتابة في المنهج عنـد أبـي العـالء والتبریـزي اسـتلزمت تتبـع بعـض األمـور :  الثاني  
فرضه الحدیث عن المنهج  البعیدة بعض الشيء عن مجال النحو والصرف ، وهذا أمر

 .، وال دخل للباحث فیه 
 : منھج البحث  

  .اعتمد الباحث على المنهج الوصفي اإلحصائي التحلیلي 
 الدراسات السابقة : 

  :في جانب المنهج لم یقف الباحث على دراسة تتناول هذا األمر إال 
الجـزء الثـاني : شروح الشعر الجاهلي : دراسة للدكتور أحمد جمال العمري ، بعنوان ـ ١

  .فیه في بضع صفحات منهج التبریزي عامة في شروحه، مناهج الشراح ، تناول 
خصـائص الشـروح العربیـة علـى  (( :بعنـوان  األدبـي النقـد مجلـة فصـول ، مجلـةمقال بـ ٢

  . للهادي الجطالوي،  )) دیوان أبي تمام
ي فهـي قلیلـة، التـي تتنـاول جهـده فـي الـدرس اللغـو عـن أبـي العـالء أما الدراسـات 

  : ووما وقف الباحث علیه من هذه الدراسات ه
مشـكالت : من مالمح اإلبداع النحوي ، عند أبي العالء ، في كتاب : فصل بعنوان ـ ١

  .محمد عبد المجید الطویل . نحویة ، د
جمـال محمـد .ـ الفكر اللغوي عند أبي العالء المعري فـي ضـوء علـم اللغـة الحـدیث ، د٢

  .طلبة 
أبـي حصـینة  ائل النحویة والصرفیة في شرح أبي العالء المعري على دیوان ابـنالمسـ ٣

 . هاني محمد عبد الرازق القزاز، رسالة ماجستیر، للباحث 
  .أما التبریزي فلم أقف على أیة دراسات عنه 

  واهللا أسأل أن أكون قد وفقت فیما تناولت وقدمت 
  عبد الصادق سالمة الحمید إیهاب عبد: ، الباحث                         

****  
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  التمھید 
  
  
  
  
  : أربعة مباحث یشمل و

  شراحھو ھدیوانو شعر أبي تمام نبذة عن: المبحث األول. 
  ترجمة أبي تمام: المبحث الثاني. 
  ترجمة أبي العالء: المبحث الثالث. 
  ترجمة التبریزي : المبحث الرابع.  
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  شراحھو ھدیوانشعر أبي تمام ون نبذة ع: المبحث األول 
ــدُّ بحــٍق    عَ ُ ــمٌ مــن أعــالم الشــعر العربــي ؛ ی أســتاذ الطبقــة الثالثــة مــن  ((أبوتمــام َعَل

))الشعراء الحضریین المولَّدین بعد بشار وأبـي نـواس 
ْت لـه الزعامـة فـي عصـره .  )١( ُسـلِّمَ

حتـى اعتـرف لـه  (( ، ولم یزاحمه فیها أحد في عصره مزاحمة جدیة ، فقد انفرد بالزعامـة
))خصــومه بــذلك 

شــغل النقــاد واألدبــاء والشــعراء واللغــویین والبالغیــین ، شــغل كــل .  )٢(
ـــف بشـــعره ، فقـــد  فاجـــأهم بمـــا لـــم یتوقعـــوا ؛ فبـــالغ فـــي التعمـــق فـــي المعـــاني ،  ((الطوائ

والغــوص علــى الفكــرة ، وأكثــر مــن صــور البــدیع إلــى درجــة اإلســراف ، وتجنــب عمــود 
ــ ذي كــان القــدوة التــي تقتــدى بهــا ، وخــرج علــى قواعــد اللغــة العربیــة ، الشــعر العربــي ال

))ونحوها وصرفها ؛ مما كان سببا في إهمال الكثیر من شعره   
)٣(   . 

))ال تسلك مسلك الشـعراء قبلهـا  ((وأبوتمام ـ بنهجه هذا ـ كان من الطائفة التي   
)٤( 

))صـره تمیـل إلـى التجدیـد فـي ع ((، بل كان من الطائفـة التـي 
كثیـرا  بعـدت ((، والــــتي  )٥(

))  اإلسالمو عن الصیاغة التي جرى الشعراء علیها في الجاهلیة 
)٦(   .  

                                                
نشاد الشعر  )١(   ] .دار المعارف [  ٤٢على الجندي ، ص : الشعراء وإ
دار [،  ٢١٨عبــد الفتــاح الشــین ، ص . د: دیــة فــي صــنعة أبــي تمــام الخصــومات البالغیــة والنق )٢(

  ]المعارف 
  ٣عبد الفتاح الشین ، ص . د: الخصومات البالغیة والنقدیة في صنعة أبي تمام ) ٣(
دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ـ [ ،  ٩٨طـه أحمـد إبـراهیم ، ص : تـاریخ النقـد األدبـي عنـد العـرب  )٤(

  ] .لبنان 
   ٩٦طه أحمد إبراهیم ، ص: نقد األدبي عند العرب تاریخ ال )٥(
قســـم یحتـــذي القـــدماء ، وال یجـــدد إال بمقـــدار مـــا : انقســـم الشـــعراء فـــي عصـــر أبـــي تمـــام قســـمین  )٦(

مـروان ابـن : یتالءم مع الروح العربیة ؛ فظلوا على المـنهج القـدیم ، والصـیاغة القدیمـة ، ومـن هـؤالء 
وقسم مال إلى التجدیـد ، كبشـار ، وأبـي نـواس ، ... ن الجهم أبي حفصة ، وأشجع السلمي ، وعلي ب

ویعد أبوتمام وابن المعتز من الشـعراء الـذین بعـدوا كثیـرا عـن الصـیاغة التـي جـرى الشـعراء علیهـا فـي 
  ٩٧طه أحمد إبراهیم، ص: تاریخ النقد األدبي عند العرب : ینظر. الجاهلیة واإلسالم 
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وكان السبب في تلك النزعة التجدیدیة عند أبي تمام مـا وجـده  فـي الشـعراء قبلـه   
حـبس الشـعراء أنفسـهم ـ قبلـه ـ  فـي تفاصـیل الصـور والمعـاني  ((من جمـود وثبـات ؛ فقـد 

فضــیقوا علــى أنفســهم  )...(صــف للــدمن واألثــافي والوحــوش ، ومحوالریــاح لآلثــار مــن و 
حتـى لــم یعــد أمــامهم مجــال للتجدیــد غیــر التجویــد الفنــي ؛ وحتــى جــاء شــعرهم أدل علــى 

))المهارة في الصیاغة منه على أصالة الطبع والعمـق فـي اإلنسـانیة
وفـي هـذا ـ بـال .   )١(

لتجدید في الصـیاغة ، واتخـاذه مـن البـدیع مـذهبا ، بمـا نزعة أبي تمام ل ((شك ـ ما یفسر 
یجــر إلیــه مــذهب كهــذا مــن التكلــف واإلحالــة واإلســراف واإلغــراب فــي المعــاني المألوفــة  

((
)٢(      .  

وأبــو تمــام بصــنعته تلــك مــأل قلــوب النقــاد واألدبــاء ، وشــحن صــدورهم بتســاؤالت   
دیة كبیرة ، وهكـذا شـأن الجدیـد فـي كـل وكان مذهبه ذلك مثارا لحركة أدبیة نق ((عدیدة ، 

معسـكر : عصر ، وفي كل علم وفن أن یثیر الجدال ، وأن یقسم الناس إلـى معسـكرین 
))ینصره ، وآخر یخذله  

)٣( .  
االحتجــــاج بــــأقوال المولــــدین ، یــــرى  ((هـــــ ٥٣٧وكــــان الزمخشــــري المتــــوفى ســــنة   

ألنـه ـ فـي رأیـه ـ ممـن یوثـق  والقیـاس علیهـا ، مستشـهًدا فـي تفسـیره بأبیـات ألبـي تمـام ؛
وقد تبعـه فـي هـذا الـرأي العالمـة الرضـي فقـد استشـهد بشـعر أبـي تمـام فـي عـدة . بقوله 

كما جرى على هذا المـذهب الشـهاب الخفـاجي مواضع من شرحه لكافیة ابن الحاجب ، 
وقد روى عن الزمخشري لمـا سـئل .  في شرح درة الغواص ؛ فقد استشهد بشعر المتنبي

، وهویشیر بهذا القول إلـى  )) أجعل ما یقوله أبوتمام بمنزلة ما یرویه ((: أنه قال في هذا 
أن العلماء ال یترددون في األخذ بما جاء في حماسة أبي تمام من أشـعار ، وهـي روایـة 
هذا الشاعر وحده ، أو هو المسئول عن صحتها ، فلماذا ال نجعل مـا ینظمـه مـن شـعر 

                                                
مكتبــة [ ، ٧٩محمــد منــدور،ص.د: ج البحــث فــي األدب واللغــة النقــد المنهجــي عنــد العــرب ومــنه )١(

  ]٢٠٠٧األسرة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، 
  ٨٠محمد مندور،ص.د: النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في األدب واللغة   )٢(
  ٤١عبد الفتاح الشین ، ص . د: الخصومات البالغیة والنقدیة في صنعة أبي تمام   )٣(
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ِسيُّ ْطلَ البَ ویه في الحماسة ، ولكن على قدم المساواة مع ما یر  وْ یقف مـن هـذا الـرأي  )١( یَ
ــا معتــدال ؛ فیــرى أن البیــت الــذي ســكت عنــه علمــاء اللغــة حــین تنــاولوا شــعره ولــم  موقفً

))  ینكروه علیه ، یلحق بما یصلح لالستشهاد به من كالم العرب 
)٢( .  

فــض مغــالیق شــعره ، ولقــد تــوافر علــى دیــوان أبــي تمــام عــدد مــن الشــراح ، حــاولوا   
  : وتوضیح معانیه ، وهم 

ـــو أبـــ] ١[ فعـــد مذهبـــه قمـــة  ((ومن أكثـــر النـــاس تعصـــبا ألبـــي تمـــام ؛ ، وهـــ)٣(ولّي بكر الصُّ
عهـًدا بـأبي  الشـراح  أقربوهـو  ، ))المذاهب الفنیة ، وسخر كل جهده للـدفاع عـن مذهبـه 

 . )٤( على دیوانهالذین وصلت إلینا شروحهم  ، وأول تمام

 . ام ، وكتابه الموازنة یشهد بذلكمتهم بالتعصب على أبي تمو وه. )٥(ّي دِ اآلمِ ] ٢[

 . )١(ّي قِ و ُز رْ المَ ] ٣[  
                                                

و -)١( ،، السَّــیِّد  البطلیوســـي أبومحمــد عبــد اهللا بـــن محمــد بـــن: ھ ــُة الَّمَ صـــاحب ، النَّْحـــِوّي، اللَُّغــِوّي  العَ
َح و  أقـــرأ اآلداب ،. التصـــانیف  ـــأ (( َشـــرَ طَّ وَ ـــاب )) المُ ُ ِكتَ ـــه َل ـــاالقتَضـــاب ِفـــي شـــرح َأدب الكُ  (( ، وَ ،  )) ابتَّ

ِكتَاب ة الْخـتَِالف ((  وَ اب الموجبَ ِ  اَألسبَ ـةاألَئ ـةٍ ،  )) مَّ ـِس مائَ َخمْ َن وَ ِعْشـِریْ ْحـَدى وَ َة ِإ َجـب، َسـنَ ـاَت ِفـي رَ  .مَ
 ]١٩/٥٣٣: سیر أعالم النبالء [

 ]٧مكتبة األنجلوالمصریة ، ط[ ،  ١٣من أسرار اللغة ، ص : إبراهیم أنیس .د )٢(

،  محمد بن یحیي بن عبـد اهللا بـن العبـاس بـن محمـد بـن صـول تكـین البغـدادي الشـطرنجي: وه  )٣(
هــــ ، لـــه ٣٣٥ســنة إنهـــا : وأمـــا وفاتــه فقیـــل هــــ ، ٢٥٥مولـــده ســنة یقـــال إن ولــد ببغـــداد ، ونشـــأ بهــا ، 

وقـد جمـع دواویـن .   )) تمـام أبي أخبار((و، )) األوراق((و )) الكاتب أدب ((:  تآلیف كثیرة طبع منها كتاب
. ( واوین دیـوان أبـي تمـام عدة شعراء ، كان السابق فیها إلى الترتیب على الحرف، ومن بین هذه الـد

    ) . ١٩/١٠٩، معجم األدباء ٤٣/ ١٠، األغاني ١/١٨دیوان أبي تمام بشرح التبریزي : ینظر 

عبـد . د: ، والخصومات البالغیة والنقدیة فـي صـنعة أبـي تمـام  ١/١٨ : أبي تمام  مقدمة دیوان )٤(
 ٥٦الفتاح الشین ، ص 

، راویـــة، مـــن بــاألدبعـــالم  ).هـــ ٣٧٠ت (  القاســـمو أبالحســـن بــن بشـــر بــن یحیـــى اآلمــدي، : وهــ )٥(
فــي  )) المؤتلــف والمختلــف (( : مــن كتبــه. ومولــده ووفاتــه بالبصــرة ، أصــله مــن آمــد.الكتــاب، لــه شــعر

معـــاني شـــعر  ((و ))أبـــي تمـــام و الموازنـــة بـــین البحتـــري  ((وأســـماء الشـــعراء وكنـــاهم وألقـــابهم وأنســـابهم، 
 ]١/٣٢٠: انباه الرواة على أنباه النحاة : ینظر [ هـ ، ٣٧٠ة ، وكانت وفاته سن..  )) البحتري
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ْ◌ الَخ ] ٤[     . )٢(يجِ نْ َز رَ َا

 .  )٣(العالء و أب] ٥[  
الشــیخ أبــي  (( وقــد قــرأ دیــوان أبــي تمــام علــي یــد) هـــ ٥١٢ت (ثــم جــاء التبریــزي   

على عبـد الكـریم السـكري ، عـن اآلمـدي القاسم الفضل بن محمد القصباني ، الذي قرأه 
، عـن السجسـتاني ، عــن أبـي سـعید الســكري ، عـن أبـي تمــام ؛ فروایتـه إذن تنتهـي إلــى 

                                                                                                                                          
أحـــد علمــاء اللغــة فـــي وقتــه فـــي ،  أبـــوعلي النحــوي  أحمــد بـــن محمــد بـــن الحســن المرزوقــي:وهــ )١(

حســــن  ،كــــان غایــــة فــــي الــــذكاء والفطنــــةأحــــد أئمــــة اللســــان ، ،  مــــن أهــــل أصــــبهاناألدب والنحــــو، 
قامة الحجج ، التصنیف هــ ٤٢١فـي ذي الحجـة سـنة  مـات. مزیـد علیهـا فـي الجـودة وتصـانیفه ال ، وإ

 : ولـه مـن الكتـب ،ا بنفسـهبعد أن كـان رأًسـ ، وكان قد قرأ سیبویه على أبي علي الفارسّي وتتلمذ له ،
ـَذیل  ، وشـرح الفصـیح ، وشرح المفضـلیات، كتاب شرح الحماسة   . وكتـاب األزمنـة، وشـرح أشـعار هُ

ـــــاد ســـــكاف و حائـــــك وحـــــّالج : علم مـــــن أصـــــبهان ثالثـــــةفـــــاز بـــــال :قـــــال الصـــــاحب بـــــن عبّ فالحائـــــك : إ
ّي صـاحب التصـانیفو منصور بن ماشذه واإلسكاف أبو المرزوقي والحالج أبو ه ه الخطیب بـالرّ  عبد الّل

مفــردات متعــددة فــي (( و)) شــرح الفصــیح (( ، وهوالغایــة فــي بابــه و ))شــرح الحماســة  ((: مــن تصــانیفه .  
، لجمــال الــدین أبــي الحســن علــى ابــن یوســف القفطــي ،  ١٠٦/ ١: الــرواه انبــاه [: ، ینظــر  )) النحــو

بغیـــة الوعـــاة فـــي طبقـــات [ و] محمـــد أبوالفضـــل إبـــراهیم : الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب ، تحقیـــق
 ] .٢/١٨٩یاقوت الحموي ، : معجم األدباء  [، و ]١/٣٦٥: النحاة و اللغویین 

ُ و ه )٢( ِ شْ أحمد بن محمد الخارزنجي الب ذكـره الحـافظ أبوعبـد  . أدیب خراسـان فـي عصـره: حامدو ، أبّي ت
إمــام أهـل األدب بخراســان فــي عصـره بــال مدافعــه ، ولمــا  ((: اهللا بـن البیــع فــي تـاریخ نیســابور ، فقــال 

= هـــ ٣٤٨(تــوفي  ، ))حــج بعــد الثالثــین والثالثمائــة شــهد لــه أبــوعمر الزاهــد ومشــایخ العــراق بالتقدمــة 
نســبته إلــى بشــت مــن نــواحي  )) شــرح أبیــات أدب الكاتــب ((و )) ملــة كتــاب العــینتك (( مــن كتبــه )م ٩٥٩

إمــام أهــل األدب : قــال ابــن الســمعاني : ...تــرجم لــه صــاحب البغیــة فقــال. نیســابور، ومثلهــا خــارزنج
دیـوان أبـي مقدمـة و ،   ١/١٠٧: ، وانبـاه الـرواه  ١/٣٨٨: ینظر بغیة الوعـاة  [ .بخراسان بال مدافعة

ة ، فضـال عـن أن ح أبـي تمـام المتقدمـو أنـه یعتبـر مـن شـر  أهمیة شـرح الخـارزنجيو  ] .١/٢٤:  تمام 
 .عالم فاضل ، مشهود له بالعلم والدرایة  الخارزنجي

 .لتالي المباحث اللتبریزي ترجمتین خاصتین في و سنفرد له  ) ٣(
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)) أبي سعید السكري عـن أبـي تمـام ، وهـذه أسـانید كلهـا موثـوق بهـا
ثـم قـام التبریـزي  ، )١(

ذا نقــل شــرحا مــن  شــروح بجمــع شــروح الــدیوان فــي شــرح واحــد ، فكــان یشــرح البیــت ، وإ
ألبـي العـالء ، ] ع[ :نـه عالعلماء السابقین كان یضع قبـل الشـرح رمـزا خاصـا لمـن نقـل 

  . )٢(للخارزنجي] خ[للمرزوقي ، ] ق[للصولي ، ] ص[
  : لسببین  لدراسته  التبریزيو شرحي أبي العالء وقد اختار الباحث   
 أغــــزر الشــــروح مــــادة علمیــــةمــــا ه و التبریــــزي أبــــي العــــالء يأن شــــرح:  األول 

 .)٣(أكثرهاو 
 تـداخل أقــوال التبریـزي مـع أقــوال أبـي العــالء ، فقـد عـرف عنــه أنـه كــان :  الثـاني

 .)٤(ناقال عن غیره 
  
  

                                                
الفضـل بـن محمـد و ، ] ٢٨،  ١/٢٧: [ینظر مقدمة المحقق على دیوان أبـي تمـام بشـرح التبریـزي  )١(

،  ، مــن أهــل البصــرةواألدبعــالم باللغــة ): م ١٠٥٢=هـــ  ٤٤٤ ت (،  بــن علــي القصــباني البصــري
، ]٢/٢٤٦: بغیـــة الوعـــاة [  )) مـــالياآل ((و  )) الصـــحاح حواشـــي ((و  ))النحـــو ((  لـــه كتـــاب فـــي،  ضـــریر

لمقــرئ ، النحـــوي ، وأبوحــاتم السجســتاني ســهل بــن محمــد بـــن عثمــان، اإلمــام العالمــة ، البصــري ، ا
  ] ٢٦٩ـ ١٢/٢٦٨سیر أعالم النبالء ، [ .اللغوي، صاحب التصانیف

ـــام التــي  طبعتهــااأن نشــیر هنــا أن الب نحــب  )٢(   (( حــث اعتمــد فــي بحثــه علــى نســخة دیــوان أبــي تمــ
بـدون تـاریخ ( المجلد األول في طبعته الخامسـة :  والتي خرجت في أربعة مجلدات  )) المعارف دار
ــــ،الم) . ٢٠٠٦ط (المجلـــد الثـــاني فـــي طبعتـــه الخامســـة ، )  بـــدون ( جلد الثالـــث فـــي طبعتـــه الرابعـــة ــ

  ) .بدون تاریخ ( ، المجلد الرابع في طبعته األولى ) تاریخ 
ــــوالعالء  )٣( ــــات التــــي شــــرحها أب  ، ٢٧٩: ، والمرزوقــــي ٥٢١: ، والصــــولي  ٨٣٠: بلــــغ عــــدد األبی

تراثنــا : العنــوان  (( األدبــي النقــد حصــاء  بمجلــة فصــول ، مجلــةینظــر هــذا اإل[ ،  ١٩١: والخــارزنجي 
للهــادي الجطــالوي ،  )) خصــائص الشــروح العربیــة علــى دیــوان أبــي تمــام: النقــدي الجــزء األول مقــال 

١/١٣٧ [ 

مقابلــــة و تنظیمــــه و مشــــكور فــــي تحقیــــق الكتــــاب و محمــــد عبــــده عــــزام بــــدور كبیـــر .قـــام المحقــــق د )٤(
 .ثیرا من مسائل البحث  مخطوطاته ؛ مما یسر لي ك
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 ترجمة أبي تمام: المبحث الثاني 
  :مولده ولقبھ واسمھ  )١(

، )١(حبیب بن أوس بن الحارث بن قیس الطـائي ، مـن حـوران ، مـن قریـة جاسـمو ه
منشــؤه منــبج ، بقریــة منهــا یقــال لهــا و ئ صــلیبة ، مولــده مــن نفــس طیــ (( :فــي األغــاني و 

))جاسم 
)٢( .  

وكـــان أوال حـــدثا  (( هـــ ، فـــي أیـــام الرشــید ،١٩٠وأ ،  هــــ١٨٨تمـــام فــي ســـنة و ولــد أب  
أخــذ عــنهم ، وكــان یتوقــد ذكــاء ، وســحَّت و ، ثــم جــالس األدبــاء ،  )٣(یســقي المــاء بمصــر

))قریحتــه بــالنظم البــدیع 
الكبــراء ، وكــان أســمر و یا ، مــدح الخلفــاء أســلم وكــان نصــران .)٤(

الظـــرف و طــواال ، فصـــیحا ، عـــذب العبـــارة مـــع تمتــة قلیلـــة ، یوصـــف بطیـــب األخـــالق، 
كثـر واله بریـد الموصـل ، فأقـام بهـا أو وكان ابن وهب قد اعتنى بأبي تمام ، . السماحة و 

))یعــد رأس الطبقــة الثالثــة مــن الشــعراء المحــدثین  (( تمــامو وأب .مــن ســنة
ومــن األلقــاب  .)٥(

))الطائي الكبیر  ((التي أطلقت علیه 
))د لَّ وَ المُ  (( ، )٦(

)٧(. 
  : مكانتھ وشعره  )٢(

                                                
تحقیــق ( ، ] ٦٤ـ ١١/٦٣[اإلمـام شــمس الـدین محمـد بـن أحمــد بـن عثمـان الـذهبي :سـیر أعـالم النـبالء  )١(

  ) .١٩٨٢ ١صالح السمر ـ مؤسسة الرسالة ، طو شعیب األرنؤوط ، 
  )  ، دار الكتب ١٩٦١مصطفى السقا ، : تحقیق ( ، ]١٦/٣٨٣[ألبي الفرج األصفهاني : األغاني  )٢(
أنــه ولــد و رد األســتاذ مصــطفى صــادق الرافعــي هــذا الخبــر ، وقــرر أن الشــاعر العظــیم لــم ینشــأ بمصــر ،  )٣(
ا ناشــئا یتكســب بأدبــه ؛ فأقــام بهــا بــین خمــس ســنین ) هـــ٢١٠(تــأدب فــي الشــام ، ثــم قــدم إلــى مصــر و  شــاعرً
ــم . ( حوالیهــا و هـــ أ٢١٥خــرج منهــا فــي ســنة و ســت ، و  ، مكتبــة األســرة ] ٣٤٦،  ٣٤٣، ٣/٣٤٢: [وحــي القل

٢٠٠٣ . (  
  ] .١١/٦٤: [سیر أعالم النبالء )٤(
سلســــة الــــذخائر ، الهیئــــة العامــــة ( ، ] ١/٤٠٨[محمــــد أحمــــد جــــاد المــــولى وآخــــرون : قصــــص العــــرب  )٥(

 ) .٢٠٠٩، ١٧٦لقصور الثقافة رقم 

ـــي :الخصـــائص )٦( ـــن جن ـــتح عثمـــان ب ـــي الف ـــي النجـــار ، س] ( ٢الهـــامش  ١/١٥[ألب لســـة تحقیـــق محمـــد عل
  .الطائي الصغیر و البحتري هو ، )  ٢٠٠٦،  ١٤٦الذخائر ، الهیئة العامة لقصور الثقافة،رقم 

ضـیاء الـدین بـن األثیـر ، ص : الكاتـب و كفایة الطالب فـي نقـد كـالم الشـاعر و ، ] ٢/٤٨٠: [الخصائص )٧(
  ) .١٩٩٤، الزهراء لإلعالم العربي ،  ١النبوي عبد الواحد شعالن ، ط . تحقیق د( ،  ١١٣

 



 

                                                                                    ٣١

لیـــه انتهـــت معـــاني و تمـــام رأس الطبقـــة الثالثـــة مـــن الشـــعراء المحـــدثین ، و یعـــد أب   إ
شـاعر مطبـوع ، لطیـف الفطنـة ، دقیـق المعـاني ، غـواص  ((وفه المتأخرین ،و المتقدمین 

))ب منها ، ویعسر متناوله على غیره على ما یستصع
))شعره في الذروة  (( ؛ فـ )١(

)٢(. 

التولید عنـد جمهـور مـن علمـاء الشـعر خالفـا للقاسـم و كثیر االختراع  ((تمام و وكان أب  
))ویه رُ هْ ابن مَ 

))القطا للمعاني الجمیلة  ((،  )٣(
)٤(.  

ــَل أبـا تمـام مـن الرؤسـاء  یشـق الطـاعنون علیــه الشـعراء مـن ال و الكبـراء و وقـد فضَّ
ن جـدوا ـ آثـاره ، ومـا رأى النـاس بعـده ـ إلـى حیـث انتهـوا ـ نظیـرا و غبـاره ،  ال یـدركون ـ وإ

 .)٥(ال شكال و 

وال یسـتنكر ذكـر ...  (( :اللغـة ، قـال ابـن جنـي و و احتج بشعره بعض أئمة النحـو 
ـــ فــي أثنــاء مــا نحــن علیــه مــن ) أبــي تمــام ( هــذا الرجــل  ن كــان مولــًدا ـ هــذا الموضــع ــــ وإ

ـ  )٦(العبـاسو وقـد كـان أب. لطف متسربه ؛ فإن المعـاني یتناهبهـا المتقـدمون و غموضه ، و 
الطـائي فـي كتابـه  احتج بشـيء مـن شـعر حبیـب بـن أوسكثیر التعقب لجلة الناس ـ و وه

  :االشتقاق ؛ لما كان غرضه فیه معناه دون لفظه ، فأنشد فیه له 
َأینا التَّ لَ  َة َعجورَ التَّ ألَ ما َشفَعنا ا      ٍز وكیَد ُخطَّ ثویِب ذاَن ِب

]بحر الخفیف[
  

یاك  ))الحنبلیة ؛ فإنها خلق ذمیم ، ومطعم على عالته وخیم و وإ
)٧(. 

                                                
  ] .١٦/٣٨٣: [األغاني) ١(
  ] .١١/٦٤: [سیر أعالم النبالء )٢(
 .١٣٢ــ ١٣١: الكاتبو كفایة الطالب في نقد كالم الشاعر   )٣(

جئتـك أمـس ، فاحتجبـت عنـي، : تمـام بمخنـث یقـول آلخـر و مر أب((  :  أورد صاحب األغاني قوله )٤(
نــت فــي وجــه أبــي تمــام أنــه قــد أخــذ المعنــى الســماء إذا احتجبــت بــالغیم رجــي خیرهــا ؛ فتبی: فقــال لــه 

  :لیضمنه في شعره ؛ فما لبثنا إال أیاما حتى أنشدت قوله 
 ] .١٦/٦٩٣[  )) لیس الحجاب بمقص عنك لي أمال         إن السماء ترجى حین تحتجب 

  ] .١٦/٣٨٤: [األغاني )٥(
  .هـ ٢٨٥وكانت وفاته سنة یرید المبرد محمد بن یزید ، اإلمام في اللغة والنحوواألخبار ،  )٦(
  ] .١/٢٤: [الخصائص  )٧(

 



 

                                                                                    ٣٢

مـا أكلـت  (( :یقدمـه علـى نفسـه ویقـول و أبي تمـام ، وقد كان البحتري یرفع من شأن 
ني تابع له  ))الخبز إال به ، وإ

)١(.  
كان واحد عصره فـي دیباجـة  ((: تمام ؛ فقال فیه وكان الصولي من المتیمین بأبي  

))لفظه ، وفصاحة شعره 
))إن أبا تمام أشعر أهل زمانه  ((: وقال  .)٢(

إن أبـا  (( :وقـال .)٣(
))ال نـزح ركـي فكـره ، حتـى انقطـع رشـاء عمــره و ختـرم ، ومـا اسـتمتع بخـاطره ، تمـام ا

)٤(. 
))رعیة إلحسانك یا أبا تمام، أمراء الكالم  ((: قال له ذات مرةو 

)٥(. 
وقال عمارة بن عقیل بن بالل بن جریر الشـاعر األمـوي المشـهور بعـد اسـتماعه     

ــئن كــان الشــعر بجــودة اللفــظ ، وحســن المعــاني ، و كمــل  (( :لقصــیدة ألبــي تمــام  اهللا ، ل
))اطراد المراد ، واتساق الكالم ، فإن صاحبكم هذا أشعر الناس  و 

)٦(. 

أشاد أحمـد زكـي و أبا الفرج األصفهاني سماه أمیر الشعراء ،  ((وذكر كارل بروكلمان أن 
بقــوة شــاعریته ، وأبــدى أســفه لعــدم بــذل العنایــة  )) فــوق العبــاب  ((: شــادي فــي كتابــه و أب

))الواجبة في الكشف عن نواحي عبقریته  
)٧( .  

 . )٨(وكان ابن خلدون یشیر إلى أهمیة شعر أبي تمام لمن یروم تعلم اللسان العربي
األذكیـاء علـى أن المتنبـي  ((أمـر المتنبـي أیهمـا أشـعر ،  فــ و وثار جـدل فـي أمـره     

تــأخر و ُعمِّر عمـر المتنبـي ، و الشـیخ أثیــر الـدین مذهبـه أن أبــا تمـام أشـعر ؛ فلــو أشـعر ، 
زمانــه حتــي یــرى أقــوال مــن تقدمــه كــان أشــعر مــن المتنبــي ؛ ألن المتنبــي تقدمــه فحــول 

                                                
  ] .١١/٦٥: [سیر أعالم النبالء  )١(
  ] .١١/٦٨: [سیر أعالم النبالء  )٢(
  ] .١٦/٣٨٤: [ األغاني )٣(
 ] .١٦/٣٨٤: [ األغاني )٤(

 ] .١٦/٣٨٤: [األغاني )٥(

 ] .١٦/٣٨٥: [ األغاني )٦(

 ) .عبد الحلیم النجار ، دار المعارف . ترجمة د (، ] ٧٤ـ  ٢/٧٣: [تاریخ اآلداب العربیة  )٧(

علــي عبــد الواحــد وافــي ، مكتبــة . تحقیــق د( ، ] ٣/١١٦٩[لعبــد الــرحمن بــن خلــدون  :المقدمــة  )٨(
  )٢٠٠٦األسرة 

 



 

                                                                                    ٣٣

أمثـالهم ؛ فأخـذ و ابـن المعتـز ، و البحتري ، وابـن الرومـي ، و ، أبي تمام : الشعراء ، مثل 
))محاسنهم ، ورأى أنموذج جیدهم ؛ فنسج على ذلك المنوال 

)١( .  
  :مذھبھ في الشعر  )٣(

ــــاء  ــــر مــــن األدب ــــي  ))مــــذهب  (( الشــــعراء أن أبــــا تمــــام كــــان صــــاحبو یقــــر كثی ف
))مـذاهب الشــعراء  فلســفة حسـنة ، ومـذهب لــیس علـى (( ، وأنـه قــد كانـت لـه)٢(الشـعر

)٣( ،
البحتـري ، فقـد كانـا مـولعین و حبیـب بـن أوس  وأول مـن أحكـم الطریقـة ((:قال ابن خلـدون

))یأتون منها بالعجب و بالصنعة ، 
تلك الصـنعة و تتمثل بعض جوانب هذا المذهب و ،  )٤(

، المســتكره و أكثــر منــه ؛ فجــاء بالنــادر و أن أبــا تمــام أخــذ نفســه باســتعمال البـدیع ،  ((فـي 
))وهــذا معلــوم مـــن مذاهبــه فــي أشـــعاره 

تمـــام مــن صــور البـــدیع إلــى درجـــة و وأكثــر أب. )٥(
ـــي تحلیـــة شـــعره و اإلســـراف ؛  ـــوب الكنـــدي لمـــا رأى كـــد أبـــي تمـــام ذهنـــه ف یـــروى أن یعق

هذا رجل یمـوت قبـل حینـه ؛ ألنـه حمـل علـى كیانـه بـالفكر  ((: البدیع قال فیه و بالمعاني 
((

)٦(. 
المرزبــاني فــي الموشــح علــى أبــي تمــام كثــرة و رار البالغــة ، أنكــر الجرجــاني فــي أســو   

فـي (ابـن قتیبـة ((، ونقـل  )٧(أسـماء األمكنـةو استعمال الغریب المصدود عنه مـن الكلمـات 
أن أبـا تمـام هجـا یوسـف السـراج المصـري باسـتعمال الغریـب )  ١٦٥/ ٢عیون األخبـار 

                                                
تحقیــق إبــراهیم شــبوح ، ( ، ] ١١/٢٩٨[صــالح الــدین خلیــل بــن أیبــك الصــفدي :الــوافي بالوفیــات  )١(

 ٢٠٠٤بیروت  ١ط

ــــه ((:  أیضــــا قــــال األصــــفهانيو ، ) أحمــــد زكــــي صــــفوت : تحقیــــق ( ، ] ١٤/٥١: [ األغــــاني )٢(  ول
ن كانوا قـد فتحـوه قبلـه ، و مذهب في المطابق ، وه قـالوا القلیـل منـه و كالسابق إلیه جمیع الشعراء ، وإ

 ] .١٦/٣٨٣[  ))  السلوك في جمیع طرقهو ؛ فإن له فضل اإلكثار فیه ، 

  ) .وهذا قول اآلمدي فیه ( ، الهامش ] ١/١٥٧: [دیوان أبي تمام   )٣(
 ] .١١٧٥ـ ٣/١١٧٤: [المقدمة  )٤(

 ) .الكالم هنا البن المستوفي و ( ، الهامش ] ٢/٩٠: [دیوان أبي تمام   )٥(

 ] .٢/٧٣[كارل بروكلمان ، : تاریخ اآلداب العربیة  )٦(

 ] .٢/٧٣[كارل بروكلمان ،  : تاریخ اآلداب العربیة) ٧(

 



 

                                                                                    ٣٤

أن و النحیــب ، و بالعویــل نبش عنــه المقــابر لصــرخ و فــي غیــر موضــعه ، حتــى إن زهیــرا لــ
 ُ الذوق و تمام بلغ به نبو أبو  )...(اط الطبیب منه إلى الشعر ؛ رَ قْ كالمه أقرب إلى تفسیر ب

  ).١( )) أن وصف حبیبته بصفات لم یجتمع أمثالها في موطن لوال صفات في كتاب الباه
استعماله و أخذه علیه النقاد من استعماله للبدیع ، و تمام ، و تُّهم به أبونرى أن ما ا    

األمكنة كان فیه الخیـر الكثیـر للغـة ؛ فقـد و األسماء و الغریب المصدود عنه من الكلمات 
الفقهیـــة  بـــلال أقــول اللغویـــة فقــط للــدیوان إلـــى تجنیــد كـــل ثقـــافتهم ،  اضــطر الشـــارحون

البالغیـــة لشـــرح شـــعر أبـــي تمـــام ؛ و الصـــوتیة والنباتیـــة و الجغرافیـــة و التاریخیـــة و الفلســـفیة و 
المتأمــل فــي الشــروح اللغویــة للــدیوان یخــرج و ممتعــة ، و  ةغــة بشــروح قیمــة مفیــدففــازت الل

  .داللیة قیمة و نحویة و بمادة صرفیة 
 :مؤلفاتھ  )٤(

حینما انتشـرت نزعـة التجدیـد فـي الشـعر علـى عهـد العباسـیین ؛ تغیـر ذوق األدبـاء؛   
القطع المختارة  فلم یعد أحد یطیق الصبر على قراءة القصائد الطوال ، بل اكتفوا بتذوق

أقــدم هــذه و ؛ فظهــرت اختیــارات كثیــرة لتلبیــة هــذه الرغبــة ، مرتبــة علــى معــاني الشــعر، 
ــــارات مــــا جمعــــه أبــــ صــــر اختیــــاره علــــى شــــعراء الجاهلیــــة وصــــدر تقاو  .تمــــام و االختی

ـــــــوهــــــذه االخ. )٢(اإلســــــالم ــــــاب الحماســــــة ـ هــــــي ــ   تیارات ـ المعروفــــــة اآلن بكت
إن أبـا تمـام : شهرته ، حتـى قـال شـارحه التبریـزيو تمام السبب األساسي في مجد أبي  ((

))فـــي حماســـته أشـــعر منـــه فـــي شـــعره 
المتـــوفي ( وجمـــع منـــافس أبـــي تمـــام البحتـــري . )٣(

لــم تنــل حماســة البحتــري هــذه مــن الــذیوع و  ((مختــارت ســمیت أیضــا الحماســة ) هـــ ٢٨٤
))النجاح ما نالته حماسة أبي تمام و 

)٤(. 

))فحول الشعراء  ((كتاب  أیضا ویذكر الذهبي أن له
)٥(.  

                                                
 ] .٢/٧٣: [اس بتخریجه نقال عن كارل بروكلمان هذا االقتب )١(

 ] .٢/٧٧[كارل بروكلمان ، : تاریخ اآلداب العربیة  )٢(

 ] .٧٢ـ  ٢/٧١[كارل بروكلمان ،  : تاریخ اآلداب العربیة )٣(

 ] .١/٨١[كارل بروكلمان ، : تاریخ اآلداب العربیة )٤(

 ] .١١/٦٨: [سیر أعالم النبالء  )٥(

 



 

                                                                                    ٣٥

  :وفاتھ  )٥(
، ونقــل )١(لم یتجــاوز األربعـین بعــدو تشـیر بعــض المصــادر إلـى أن أبــا تمــام مـات وهــ  

جمــادى األولــى ســنة إحــدى  ((مــات فــي و . )٢(أربعــین ســنةو عــاش نیفــا : الــذهبي أنــه قیــل 
مـائتین و ثـین ثالو مات في المحرم سنة اثنتـین : قال مخلد الموصلي و مائتین ، و ثالثین و 
))مـــائتین و موتـــه بســـامراء فـــي ســـنة ثمـــان وعشـــرین : أمـــا نفطویـــة وغیـــرهو ، 

وأضـــاف  .)٣(
  .)٤(هـ٢٣٦وهـ أ٢٢٩سنة : بروكلمان 

*********  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
 ] .٢/٧٣[كارل بروكلمان ، : العربیةتاریخ اآلداب   )١(

 ] .١١/٦٧: [سیر أعالم النبالء  )٢(

 ] .١١/٦٧: [سیر أعالم النبالء  )٣(

 ] .٢/٧٢: [تاریخ اآلداب العربیة  )٤(

 



 

                                                                                    ٣٦

 .ترجمة أبي العالء : المبحث الثالث 
  :منشؤه ومولده واسمھ ) ١(

أحمد بـن عبـد اهللا بـن سـلیمان العالء ، و الشیخ العالمة ، شیخ اآلداب ، أب ((: وه  
ــثــم التَّ  ُ ))اللغوي،الشــاعر، صــاحب التصــانیف الســائرة ،، المعــري األعمى )١(وخين

ولــد . )٢(
))ثالثمائة و ستین و ثالث  ((ب سنــة ـبمعرة النعمان من أعمال حل

)٣(. 

بیـت و وه (( لیل السـاطع،ـمان بن داود بن المـــطهر ، سـبیت أبي العالء من بني سلیو   
))ریاســة و فضــل و علــم 

وأكثــر قضــاة المعــرة  ((: فــیهم یقــول ابــن العــدیم مــؤرخ حلــب ، و )٤(
))أدبائها من بني سلیمان و شعرائها و فضالئها و 

)٥(. 

العــالء ، ومـــن تلــك الســـاللة المعرقــة فـــي و فــي هــذا البیـــت الكــریم الماجـــد ، ولــد أبـــ  
الحافظـة ، ال و لمفـرط كـان عجبـا فـي الـذكاء ا. األدب تلقى میراثـه و العلم و العزة و الفضل 

 .قال الشعر في حداثتهو ،  )٦(یكاد ینسى شیئا مما یمر بسمعه
ــده ، و ولمــا كبــر أبــ   العالء ، ووصــل إلــى ســن الطلــب ، أخــذ العربیــة عــن قــوم مــن بل

طبقتـه ، وقیـد اللغـة عـن و من یجري مجراهم من أصحاب ابن خالویه و كبني الكوثر ، أ
إلـــى االســـتكثار مـــن ذلـــك ؛ فرحـــل إلـــى  وطمحـــت نفســـه. أصـــحاب ابـــن خالویـــه أیضـــا 

                                                
تنوخ قبیلة عربیة ، یتصل نسبها بیعرب بن قحطان جـد العـرب العاربـة ، ویشـهد المؤرخـون لتنـوخ  )١(

عائشـة عبـد الـرحمن ، ص .د: العالء المعـري و أبـ: ینظـر . حسباو ب بأنها كانت من أكثر العرب مناق
 ) . ٣٨سلسلة أعالم العرب ، رقم (  ٨

 ] .٢٤ـ  ١٨/٢٣: [سیر أعالم النبالء  )٢(

رشــاد األریــب لمعرفــة األدیــب و ، معجــم األدبــاء أ ١٨/٢٤:ســیر أعــالم النــبالء : م ینظــر ٩٧٣ )٣(  :إ
 :، إنبــاه الـــرواة علــى أنبــاه النحـــاة )م ١٩٩١العلمیــة ، ، دار الكتـــب  ١ط(] ١/٣٩٧[ یــاقوت الحمــوي

الفضـل و محمـد أب: تحقیـق ( ] ٣٠ـ  ٢٩ـ  ٤/٢٨[، جمال الدین أبـي الحسـن علـي بـن یوسـف القفطـي 
 ) .١٩٨٦، دار الفكر العربي ،  ١إبراهیم ، ط

 ] .٧/٩٦: [صالح الدین خلیل بن أیبك الصفدي :الوافي بالوفیات  )٤(

 ١٠ص: عائشة عبد الرحمن.د: العالء المعري و أب: نقال عن  )٥(

 ].٧/٩٥: [، الوافي بالوفیات ] ١/٨٧: [إنباه الرواة على أنباه النحاة )٦(

 



 

                                                                                    ٣٧

، ثم رحل إلى  )١(الیسار من أهلهاو كانت بها خزائن الكتب قد وقفها ذو و طرابلس الشام ، 
سـبعة أشـهر ، ثـم رجـع إلـى بلـده ؛ و ثالثمائـة ، أقـام بهـا سـنة و تسـعین و بغداد سـنة ثمـان 

 .)٢(لزم منزله إلى أن ماتو فأقام 
  : فضلھ ومكانتھ ) ٢(

الفهــم ، عالمــا باللغــة ،  فــي فضــل ، شــائع الــذكر ، وافــر العلــم ، غایــةكــان غزیــر ال  
ــالنحو ، جیــد الشــعر ، جــزل الكــالم ، شــهرته تغنــي عــن صــفته ، وفضــله ینطــق حاذقــا ب

ـــو لـــو  (( :، قـــال اإلمـــام الـــذهبي  )٣(بســـجیته دنیـــا ؛ فـــإن و مـــاال  لَ تكســـب بالمـــدیح ؛ لحصَّ
))البحتري و ، یعد مع المتنبي  نظمه في الذروة

)٤(. 

مكفـوف و العالء ضـریر مـا لـه ضـریب ، و أب ((] : في دمیة القصر [ قال الباخرزي و   
ـــي ظـــل  ـــد طـــال ف فـــي قمـــیص الفضـــل ملفـــوف ، ومحجـــوب خصـــمه األلـــد محجـــوج ، ق

اهللا العــــالم و ، وعنــــدنا خبــــر بصــــره ،  اإلســـالم آنــــاؤه ، ولكــــن ربمــــا رشــــح باإللحــــاد إنــــاؤه
))المطلع على سریرته  و ببصیرته 

)٥(. 
أخــذ و ا عــاد إلــى المعــرة فــي ســنة أربعمائــة الزم منزلــه ، وشــرع فــي التصــنیف ، ولمــ  

الفضــالء ، و الــوزراء و وكاتبــه العلمــاء  )...( ســار إلیــه الطلبــة مــن اآلفــاقو عنــه النــاس ، 
  . )٦(أهل األقدار ، واختاروا علیه التصنیفات ؛ ففعل ، وكان نادرة زمانهو 

أفضــل  ((:  قـال فیــه تلمیـذه التبریــزيو ، كـان یملــي تصـانیفه علــى الطلبـة مــن صــدره   
))العالء و من قرأت علیه أب

)٧(. 
  :علمھ وثقافتھ ) ٣(

                                                
  ] .١/٨٤: [إنباه الرواة على أنباه النحاة  )١(
 ] .١/٤٠٥: [معجم األدباء  )٢(

 ] .١/٤٠٥: [معجم األدباء  )٣(

  ] .١٨/٢٥: [سیر أعالم النبالء  )٤(
 ] .١٨/٢٧: [عن سیر أعالم النبالء نقال  )٥(

 ] .١/٨٦: [إنباه الرواة على أنباه النحاة )٦(

 ] .٣٣ـ ١٨/٢٧: [سیر أعالم النبالء  )٧(

 



 

                                                                                    ٣٨

  :إجادتھ للغة ) أ(  
عـن قـوم مـن بلـده و العالء عالما باللغة حافظا لها ، أخذ اللغة عـن أبیـه ، و كان أب  

طبقتـه ، وكـان عنـده و مـن یجـري مجـراهم مـن أصـحاب ابـن خالویـه و ، كبني الكوثر ، أ
ة كـل ـــكـان نتیجو ؛ )١(شعرا وغیر ذلكو الطلبة من یطالع له التصانیف األدبیة ، لغة  من

)) المنتهــى فــي حفـــظ اللغــات ((هــذا أن كــان إلیـــه 
كــان عالمـــا  ((: قوت ــــا، قــال عنـــه ی )٢(

))و باللغة ، حاذقا بالنح
كـان اطالعـه علـى اللغـة  ((: قال صاحب الوافي بالوفیـات و ،  )٣(

))هرا شواهدها أمرا باو 
)٤( .  

ــــــزي قــــــرأ نســــــخة مو    ــــــب التبری ــــــرواه أن الخطی ــــــاه ال ـــــــأورد صــــــاحب إنب ــــــاب ــ   ن كت
إن  ((: العالء و طالبـه بســنده متصـال ؛ فقــال أبــو علـى أبــي العــالء ،  ))إصـالح المنطــق  ((

ن قصدت الروایـة فعلیـك بمـا عنـد غیـري و ال تتعد ، و أردت الدرایة فخذ عني  یعلـق و ،  ))إ
ُشــعر أنــه قـد وجــد مــن و  ((: بقولــه  علــى هـذا صـاحب اإلنبــاه هــذا القـول مــن أبــي العـالء ی

قــوة علــى تصــحیح اللغــة ، كمــا وجــدها ابــن الســكیت مصــنف اإلصــالح ، وربمــا نفســه 
أحس من نفسه أوفر مـن ذلـك ؛ ألن ابـن السـكیت لـم یصـادف اللغـة منقحـة مؤلفـة ، قـد 

)) لعـــالء في زمانهتداولها العلماء قبله ،وصنفوا فیها وأكثروا، كما وجدها أبوا
)٥(  

یصــحح بعـض األخطـاء التــي وقـد بلـغ مـن مكانــة أبـي العـالء فــي اللغـة أنـه كـان   
 القــالي  علــى األمــالي أن أبــا علــى ))التنبیــه  (( ؛ یــروي صــاحب وقــع فیهــا بعــض األعــالم

  :أنشد 
ٌة شجنً  إِذا َدَعت قمریّ  ... لها اوَ

]بحر الكامل[
 

 : ))التنبیه  ((فقال صاحب 

                                                
  ] .١/٨٧: [إنباه الرواة على أنباه النحاة  )١(
 ] .١٨/٢٥: [ سیر أعالم النبالء )٢(

 ] .١/٣٩٧: [معجم األدباء  )٣(

 ] .٧/٩٦: [الوافي بالوفیات  )٤(

 ] .١/١٠٤: [إنباه الرواة على أنباه النحاة  )٥(

 



 

                                                                                    ٣٩

أخبرنـي غیـر واحـد و تمـام ـ رحمـه اهللا ـ فـي اختیاراتـه ، و كـذلك أنشـده أبو .. ((
 إنهـا تصـحیف: یقول و كان یرد هذه الروایة  أنه عن أبي العالء ـ رحمه اهللا ـ

  :كان ینشده و 
ا لهاو  ذا دعت قمریة شِجبً   إ

أخلـق بهـذا و الهـدیل ، و هو فرخها الهالـك ، : الباء بعدها ؛ یعني و بكسر الجیم 
))الحق أحق أن یتبع و ؛ یكون صحیحا  القول أن

)١(.  
وفــي  ((: وممــا ورد فــي نقــده لكبــار علمــاء اللغــة نقــده للخلیــل نفســه ، حیــث قــال   
)) الدم ، وأن الشقائق مضافة إلیه ، ولیس بشيء  ))النعمان  ((: أن  ))العین  ((كتاب 

)٢( .  
  :ثقافتھ الموسوعیة ) ب(

مـن خـالل دراسـة الباحـث  اإلجمـالء بشـيء مـن إذا حاولنا أن نتتبع ثقافـة أبـي العـال  
  :الدیوان نفسه فإننا یمكن أن نقول  علىلشرحه 

فـي كـالم العـرب ،  الصـیغ صـرفیة شـائعنحویـة و السـالیب األالعالء یعلـم أي و كان أبـ  
  .أیها لم یرد و الشعر ، و في اللغة  التعبیرات ورد وأيأیها غیر شائع ، و 
 :بالنسبة لأللفاظ كان یعلم و 

 غیر عربي و أصله عربي أ ما. 
  غیر المبتذل و المبتذل منها. 

  أیها نطق به أم ال أم ال ، و أیها أخذ منه فعل. 
  التأنیث و ما یغلب علیه التذكیر و المؤنث و المذكر منها. 

  الفصیح من غیر الفصیح. 
  مصاحبة لسیاق معـین و المصاحبة أللفاظ معینة دون غیرها ، أالاأللفاظ

  .دون غیره 
  :لذلك أمثلة ونضرب 

                                                
، ] ٨٧ص[ألبــي عبیــد عبــد اهللا بــن عبــد العزیــز البكــري ، : التنبیــه علــى أمــالي أبــي علــي القــالي  )١(

 ) . ١٨٣الذخائر ، الهیئة العامة لقصور الثقافة ،(الجزء الثاني من األمالي ، 

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ  ] .٩ب٢/٢٦٤: [ی

 



 

                                                                                    ٤٠

َج ، : أرتـــَج البــاَب ، إذا أغلقـــه ، وقــد حكـــى : أن یقـــال  أفصـــح الكــالمو  (( :قولــه  ]١[ َ تــــ رَ
ذا صح أنهم قالوا  رْ : بغیر همز ؛ وإ َج ؛ فمُ َ ِـ تَ رتـ ـل منـه ؛ ألنهـم  ٌج ت قلمـا یسـتعملون فـي أفعَ

ِعال َ فتـ  .)١( )) مُ
  :العالء عند شرح أبي تمام و قال أب (( : ونحوقوله  ]٢[

َك كاَن  ... َأنَّ َغیرَ نَزَل الَكَذجااوَ ستَ
]بحر البسیط [

  

 .)٢( ))شائع في كالمهم كثیرو وههذا على حذف المضاف و أي استنزل أهل الكذج ، ؛

 .)٣( )) وحذف الباء أكثرظن أن سیكون ، وظن بأن سیكون، : یقال  (( :ونحوقوله ]٣[
جمع َحْلبـة مـن الخیـل ، ) الحالئب: (ـ وأشبه األمر بالطائي أن یرید ب (( :ونحوقوله  ]٤[ 

یبة ؛ ) فعائل(جمعها على   .)٤( )) إال أن ذلك غیر مشهور، كأن الواحدة َحـلِ

 .)٥( )) خبیث: المستعمل و جمع خابث ، : الُخبَّاث و  (( ]٥[ 
ا ..  (( :ونحوقوله  ]٦[  َ سحبنـ َ  )) التَّسـحُّب كلمـة مبتذلـةو استطالتنا ؛ كأنه من السَّـْحب ، : تـ
)٦(. 
النبـي ـ صـلى اهللا  )َحِمـيَ الـوطیس  (: وبعض الناس یدعي أن أول من قال  ((  :ونحوقوله  ]٧[

ا ؛   .)٧( ))ألن الوطیس قد كثر في الشعر القدیمعلیه وسلم ـ ، وما أحسب هذا إال وهمً
مـأخوذ مـن قـرطس الرامـي فـي الهـدف إذا أصـاب :  )قرطسُت عشرا  ( (( :ونحوقوله  ]٨[ 

إن أصـله یقـال و ، فأما القرطاس فقد تكلموا به قـدیما ،  وهذه الكلمة كالمولدة،  القرطاس
 .)١( ))  غیر عربي

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١( َظ نْ ُ  ] .٢/٢٥٤: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٢( َظ نْ ُ  ] .١/٣٣٠: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٣( َظ نْ ُ  ] .١/٣٩٦: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٤( َظ نْ ُ  ] .٢/٢٣٦: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح ا )٥( َظ نْ ُ  ] .١/٣١٧: [لتبریزي ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٦( َظ نْ ُ  ] .١/٣٢٠: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٧( َظ نْ ُ  ] .٢/٢٦٥: [ی

 



 

                                                                                    ٤١

وهذه ؛ إال أن القیاس یطلق ذلك ،  ) ِإمراته ( ال یوجد في الشعر القدیم (( :ونحوقوله  ]٩[ 
 .)٢( )) اللفظة نادرة

دعـى بعـض النـاس أنـه مؤنـث، قد اسـتعمله مـذكرا ، وقـد ا:  )الفأل  ( (( :ونحوقوله  ]١٠[
 .)٣( ))التذكیر أشهر و 
حبَس ، وقد حكى حبسـتُه و فه أحبسته )الوقف  (أكثر ما یستعمل في  (( :ونحوقوله  ]١١[ مُ

 .)٤( ))استعمال قدیم لجاز على االستعارة  في لم یقع له حبستو ،ول
وقلمـا یقولـون مثل دالث ، وهي الجریئـة علـى السـیر ، :  )دلوث  (  (( :ونحوقوله  ]١٢[ 

وثفي صفة الناقة  نما یقولون دالث َدُل  .)٥( ))  ، وإ
 .)٦( ))ال یستعمل ذلك في الخیل ، ولكن في اإلبلجمع َسدیس،و :  )والسدس  ( ((:ونحوقوله ]١٣[ 
  :تمام و قال أب: ونحوقوله  ]١٤[

ُجٍل       مُ  مُّ ِمن رَ َ ّال اله مَّ ِإ َ ُد اله ناِت القَفرَ ال یَطرُ بَ ُِب ِة النُّ َقلِقٍل لِ ع
]بحر البسیط[

  
الهمـــة ، : الهـــم الثـــاني و الهـــم األول مـــا یجـــده الرجـــل فـــي صـــدره ممـــا یوجـــب رحیلـــه ،  ((
))أصلهما واحد، إال أنهم استعملوا األول فیما یكره ، واستعملوا الثاني فیما یحمد و 

)٧(.  
 العالء عالما بلھجات العرب واللغات المحیطة بھم و كما كان أب : 

   :نعطي أمثلة ، فنقول ویمكن أن 
  :تمام و قال أب ]١[

                                                                                                                                          
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١( َظ نْ ُ  ] .٤/١٦٥: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٢( َظ نْ ُ  ] .٤/٣٢٧: [ی

رُ دیوان أ )٣( َظ نْ ُ  ] .١/٥٠: [بي تمام بشرح التبریزي ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٤( َظ نْ ُ  ] .٢/٢٥٧: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٥( َظ نْ ُ  ] .١/٣٢٥: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٦( َظ نْ ُ  ] .٢/٢٢٧: [ی
ــرُ دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي  )٧( َظ نْ ُ ] ٣٢٦/  ١[،] ٣١٤/  ١:[أیضــا المــواطن التالیــةو ینظــر ] . ١/١١١: [ی
،]٢٤٠/  ٢[،] ١٧٦/  ٢[،] ١٧٠/  ٢[،] ٩٤/  ١[،] ٧٥/  ١[،] ٥٤/ ١[،] ٣٧٠/ ١[،] ٣٥٠/  ١[،] ٣٤٧/  ١ [
،]٣٥٣/ ٤[،]٦٨/ ٣[،]٥٩/  ٣[،] ٤٣/  ٣[،] ١٤/  ٣[،] ٣٨٣/  ٢[،] ٣٢٩/  ٢[،] ٢٩٥/  ٢[،] ٢٦/  ٢. [  

 



 

                                                                                    ٤٢

واِهبا لَك مَ ِت لَك َأنواًء وَ ًة       َدَعت تِ ّال َعالمَ َعطایا ِهيَ األَنواُء ِإ
]بحر الطویل[

  

ـْت ؛ یـذهب : على معنى  )ُدَعت  (بعض المتأدبین ینشد هذا البیت  ((:العالءو قال أب ُدِعیَ
 .)١( ))عر قال إال َدَعت ، بفتح الدالإلى أنها لغة طائیة ، وما یجب أن یكون الشا

ـراق  (وسكن الهاء فـي  (( :ونحوقوله  ]٢[  ْهرقـُت علـى لغـة مـن قـال أ )مهْ : ، ومـن قـال  ◌َ
َ : یقول  قُت رَ َه  ه  .)٢( ))اق رَ مُ

ِلـعَ (  (( :ونحوقوله  ]٣[  ا) وَ ـعً  .)٣( )) ُأوِلعَ االختیار و  ُأوِلعَ لغة في و ، وه وَل
  :تمام و قال أب: ونحوقوله  ]٤[ 

م تَِشِب و ِمن َعهِد ِإسَكنَدٍر َأ هيَ َل یالي وَ واصي الَل قَبَل َذلَِك قَد       شابَت نَ
]بحر البسیط[

  

ـد إســكندرا  (: وبعــض النـاس ینشــد  ((: العالء و قـال أبــ ؛ فیثبــت فـي آخــره ألفــا ،  )مــن َعهْ
؛ فیقولون  رهم؛ ألنهم یزیدون األلف إذا نقلوا االسم من كالم غی )٤(وذلك من كالم النبط

  .)٥( ))وخمرا ، یریدون الخمر ، وعمرا یریدون عمر : فیقولون 
 

 ٦(ما تعلـق منهـا بالسـیرة النبویـة:  كما كان ملما بثقافة تاریخیة واسعة ، سواء( 
 .)١(غیرهماو ، أ )٧(أیام العرب و ، أ

                                                
رُ دیوان أبي تمام  )١( َظ نْ ُ  ] .١/١٤٣: [بشرح التبریزي ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٢( َظ نْ ُ  ] .١/١٣١: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٣( َظ نْ ُ  ] .٢/٢٤٤: [ی

لقــد اتخــذ و تنســب إلــى شــعب مــن شــعوب العــرب ، و قامــت مملكــة األنبــاط فــي شــمال الحجــاز ،  )٤(
والخــط  )..(.خط آرامــي و الخــط النبطــي علــى هــذا النحــو ،  األنبــاط اللغــة اآلرامیــة لغــة للكتابــة النبطیــة

مـن العلمـاء إلـى القـول بـأن هـذا الخـط  االنبطي قریب من الخط الكوفي القدیم ، األمر الـذي دعـا كثیـرً 
 ١٥٨ــ١٥٧السـید عبـد العزیـز سـالم ، ص .د: تاریخ العرب قبـل اإلسـالم : ینظر. مشتق من النبطي 

 ]. ٢٠٠٠، ٢، ذاكرة الكتابة ط الهیئة العامة لقصور الثقافة[ 

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٥( َظ نْ ُ  ] .١/٤٩: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٦( َظ نْ ُ  . ]٢/٢٠١: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي  )٧( َظ نْ ُ  ] .٢/٢٧٧: [ی

 



 

                                                                                    ٤٣

  ما یتعلـق و كالمیة ، وما یتعلق بالفرق المختلفة ، و كان على علم بثقافة فقهیة
 .)٢(رهبالفلك وغی

   ـــاتهم ـــرا بعـــادات العـــرب ، وحی ـــالهم  )٣(كـــان خبی ،  )٥(، وطبیعـــتهم  )٤(، وأمث
 )٨(، هـذا باإلضـافة إلـى عـادات غیـرهم وقصصـهم)٧(، ونباتاتهم )٦(وحیواناتهم 

،  )١١(والحصـــون،  )١٠(، وأســـماء المواضـــع )٩(كمـــا كـــان عالمـــا باألنســـاب ، 
 .)١٢(والقبائل

  :الحدیث وروایة أبي العالء للقراءات  )٤( 
الحــدیث الرتبــاط ذلــك ـ مــن و هنــا إلــى عالقــة أبــي العــالء بــالقراءات القرآنیــة  نشــیر  

العالء فـي شـرحه لـدیوان أبـي تمـام ، وهنـا نـذكر و بعض الجوانب ـ بالمنهج الذي سلكه أبـ
ـ أي  وفي الجملـة فكـان مـن أهـل الفضـل الـوافر: قال السلفي  ((: أن اإلمام الذهبي قال 

                                                                                                                                          
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي ) ١( َظ نْ ُ  . ]٢/٢٦٣[، ] ١/١٠[ :ی

ــــرُ دیــــوان أبــــي تمــــام بشــــرح الخطیــــب التبریــــزي    )٢( َظ نْ ُ ] ١/٤٤[،] ١/٣٩٣[،] ١/٣١[،] ١/٣٠: [ی
،]٣/٢٤٢[،] ٢/٣٢٠[، ] ١/٥٢ [ 

ــرُ دیــوان أبـــي تمــام بشــرح التبریـــزي  )٣( َظ نْ ُ /  ٢[ ، ]  ٩٦/  ١[ ، ]  ٢٥٧/  ١[ ، ]  ١٠٦/  ١[  :ی
٤٥٧/  ٢[ ،]  ٣١٥/  ٢[ ، ]  ٣١٣/  ٢[ ، ]  ٣١٠/  ٢[ ، ]  ٢٣٧ . [ 

رُ دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي  )٤( َظ نْ ُ  ] .٢/٣٣٣[، ] ١/٣٩١: [ ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٥( َظ نْ ُ  ] .٢/٣٧٠[، ]٢/١٦٢[ :ی

ـرُ دیــوان أبـي تمــام بشـرح الخطیــب التبریــزي    )٦( َظ نْ ُ [ ، ]٣٤٩/ ٢[ ،] ٣٢٣/  ٢[ ،] ٤٠٢/  ١[  :ی
٨٤/  ٣[ ،]  ٢٨ / ٣[ ، ]  ٤٣٣/  ٢ . [ 

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٧( َظ نْ ُ  ] .٢/٣٦١[ ]١/٣١٣[ :ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي  ) ٨( َظ نْ ُ  ] .٣/٣٢١[، ]١/٧٢[ : ی

ــرُ دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي )٩( َظ نْ ُ /  ١[ ، ]  ٣٩٠/  ١[ ، ]  ١٧٣/  ١[ ، ]  ٢١٠/  ١[  :ی
٣٠٢/  ٣[ ، ]  ٣٥٤/  ٢[ ، ]  ٢٠٥/  ٢[ ، ]  ٧٣/  ١[ ، ]  ٣٩٥ . [ 

َظرُ دیوا )١٠( نْ ُ  ] . ٥١/  ١[ ، ]  ٢٦/ ١[،]١٠/  ١[ ،]٣٣٠/ ١:[ ن أبي تمام بشرح الخطیب التبریزيی

رُ دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي   )١١( َظ نْ ُ  ] .١/١٦٦: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي   )١٢( َظ نْ ُ  ] .١/٣٩١: [ ی

 



 

                                                                                    ٤٤

قرأ القرآن بروایات ، المعرفة بالنسب ، وأیام العرب ، و األدب الباهر ، و ،  أبو العالء ـ: 
)) وسمع الحدیث على ثقات

بـن مسـعر ،  سـمع جـزءا مـن یحیـى ((: أیضـا  فیه وقال،  )١(
))رواه عــن أبــي عروبــة الحرانــي 

ــذلك أن أبــا العــالء أشــار إلــى بعــض  .)٢( وممــا یشــهد ل
ومثـال ذلـك قولـه . دى علمـه بهـا ، وتمكنـه منهـا القراءات أثناء شرحه إشـارات تـوحي بمـ

  :عند قول أبي تمام 
ُكن     ثانیِه في كَ  م یَ َل ِد الَسماِء وَ ذ ُهما في الغارِ الِب یِن ثاٍن ِإ ثنَ

]بحر الكامل[
  

یِن ثانٍ الِ  ((...  (( ردىء عند البصریین ؛ ألنه جاء بالمنصوب فـي لفـظ المخفـوض :  )) ثنَ
ن رویــــت ، وذلــــك عنــــد الفــــراء لغــــة لل بفــــتح الیــــاء مــــن غیــــر تنــــوین  ))ثــــانِيَ  ((عــــرب ، وإ

ن أثبت التنوین ، و . فهوضرورة أیضا  ْذ  ((ألقیت علیه حركة الهمـزة فـي وإ مـذهب و ـ وه ))ِإ
ش في القراءة ـ فال ضرورة فیه  رْ ))  وَ

)٣(.  
  :أیضا عند قول أبي تمام  وقال 

ِلتُ  ل َ َظ ٍِت       ف َم َعن ُجماٍن ناب َسَّ ََمٌر تَب َعیِن الباِھتِ  ق ِ ُھُ ب َرُمق ا
]بحر الكامل[

  
ِهـَت ، وقـد حكـي  ))باهت  (( :وقوله ...  (( ُ ـَت  ((األفصح عندهم ب َ ه ﴿ : قـرأ بعضـهم و ،  ))بَ

ِهَت الذي كفر ﴾  ))  )٤(فبَ
)٥( .   

أن الخطیب التبریزي قـد قـرأ علـى أبـي العـالء إلى  أشارت بعض المصادر األخرىو   
وقــــد  .)٦(نة خمـــس وثمــــانین وثالثمائـــة الـــذي قـــام بتهذیبـــهســـ )) غریـــب الحـــدیث ((كتـــاب 

     .)١(العالء ببعض األحادیث النبویة أثناء شرحهو استشهد أب
                                                

  ] .١٨/٣٣: [سیر أعالم النبالء  )١(
  ] .١٨/٢٥: [سیر أعالم النبالء )٢(
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ   ] .]٤٥ب٢/٢٠٧: [ی
نســبها فــي اللســان ألبــي  ((: ١هــامش  ١/١٩٨جــاء فــي معجــم القــراءات القرآنیــة عــن هــذه القــراءة  )٤(

  ، مطبوعات جامعة الكویت  ٢ر ، عبد العال سالم مكرم ، طأحمد مختار عم.د. ))الحسن األخفش 
رُ دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي   )٥( َظ نْ ُ رُ أیضا ]  ١٧٧/ ٤: [ ی َظ نْ ُ  ]٣/٣٤٤: [، وی

  ] .١/١٠٤: [إنباه الرواه  )٦(

 



 

                                                                                    ٤٥

وضـــح أن أبـــا نالقـــراءات أن و مـــن إثبـــات عالقـــة أبـــي العـــالء بعلـــم الحـــدیث  ونقصـــد  
العـالء قـد تـأثر بمـنهج المحـدثین وعلمـاء القــراءات فـي توثیـق الروایـة عنـد شـرحه لــدیوان 

  .أبي تمام ، وهذا ما سنوضحه في الباب التالي ، إن شاء اهللا 
  :إلمام أبي العالء بشعر أبي تمام  )٥(

العالء متمكنـا و المتأمل في شرح أبي العالء لشعر أبي تمام یلحـظ ألي مـدى كـان أبـ  
وهـذا أشـبه بمـذهب  ((: من شعره ، هذا التمكن الذي ظهر في أقوال ألبي العالء ، مثل 

))ن الوجه الذي تقدم ذكرهالطائي م
وهـذا أشـبه بمـذهب الطـائي مـن الوجـه  ((: ، وقوله  )٢(

))األول 
))یشبه مذهب أبي تمام في الصنعةو وه((:،وقوله)٣(

)٤( .  
العالء یعتــرف ألبــي تمــام بــالتبحر فــي روایــة الشــعر ، وهــذا مــا یظهــر فــي ثنایــا و أبــو   

  :كالمه عنه أثناء شرحه  یقول 
ُت من كالم العرب  إال أن المعروف... (( یجوز أن و ؛  أیَّیْت، ولم یجئ في أشعارهم  تأیَّیْ

ا في الروایة تمام سمعها في شعر قدیم ؛و یكون أب ))  ألنه كان مستبحرً
)٥(. 

  :شعر أبي تمام في الجوانب التالیة العالء من  تتمثل جوانب تمكن أبيو   
ـــــه علـــــى ) أ( ـــــي تركیـــــ:  الخصـــــائص األســـــلوبیة لشـــــعرهوقوف ب جملتـــــه ، خصائصـــــه ف

وفیمـا یلـي بعـض . خصائصه في البنى اللفظیـة ، خصائصـه فـي تركیـب لغتـه الشـعریة 
  :األمثلة 

  :     العالء عند شرح قول أبي تمام و قال أب ]١[
ُس ریقي سُل یَ داوى َشوقي وَ ِهم كا       َن یُ ثَّ ِمن ُأناٍس ِب ُكن رَ ِإن یَ
]بحر الخفیف[

  

                                                                                                                                          
رُ دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي  )١( َظ نْ ُ عالء فـي الو ، واستشـهد أبـ] ٢/٣١٢[، ] ١/٣٢١: [ی

وفـي حـدیث الحسـن البصـري ـ رضـي اهللا عنـه   ((:  األحیان بما نقل عن بعض التابعین ، قـال بعض
  ). ٢/١٨١( )) ـ إن اهللا جعل الصومَ مضمارا لعباده

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي   )٢( نْ ُ   ] .٢/١٩٣: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي    )٣( نْ ُ   ] .٣/٨٣[: ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي   ) ٤( نْ ُ   ] .١/٢٩٩: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي    )٥( نْ ُ  ] .٣٠٠ـ  ١/٢٩٩: [ی

 



 

                                                                                    ٤٦

)) لم تجر عادة الطائي بذلكو جواب ؛  في هذا البیت )إْن  (لم یأت لـ و  ((
)١(  

ن صح أن الطائي قال ... (( :ونحوقوله  ]٢[ بالهاء ، فله معنى صحیح ،  ) أسایله (: وإ
)) یستحسن على مذهب الطائي

)٢(. 
ـف ؛ ألن  ) َدواء (ومن روى ... (( :ونحوقوله  ]٣[ مذهب الطائي في بالدال فقد َصحَّ

)) الصناعة طریق معروف
)٣(. 

األحسـن علــى الجوارــ بضــم الجـیم ـ اســم ، و و جــاورتهم جـوارا ، : یقـال  (( :ونحوقولـه  ]٤[
))أن تخفف همزة جؤار ، وتجعل واوا  مذهب الطائي

)٤(. 
))منونا  ) فتى (أن یكون األشبه بصناعة الطائي  ((  :ونحوقوله  ]٥[

)٥(. 
 :قال عند شرح قوله   :ونحوقوله  ]٦[

ذِّ  ا تُعَ وى ِممّ َ هَجتي       عالي اله م تُسِهلِ رِویَُّة الشَّ أُ ُب مُ عِف الَّتي َل
]بحر الكامل[

  
أشــبه بمــذهب الطــائي ؛ ألنــه وهــذه الروایــة ...) ممــا تــرقص هــامتي (وبعضــهم یــروي  ((

)) یؤثر االستعارة
)٦(. 

)) أن یستعمل اللفظة على معنى االستعارةمذهب الطائي و  (( :ونحوقوله ]٧[
)٧(. 

 یحمــــل علــــى مــــذهب الطــــائيالوجـــه أن :  ) مضــــيء المقاتــــل (قولــــه  (( :ونحوقولـــه  ]٨[
))یجعل من المستعار و 

)٨(. 

 :به الطائي من استعارات وأوصاف ، نحو وقوفه على ما تفرد) ب(

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( نْ ُ  ] .٢/٤٣١: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ   ] .٣/٢٢: [ی
نْظَ  )٣( ُ   ] .٤/٣٧: [رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزيی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( نْ ُ   ] .٢/١٧٤: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥( نْ ُ   ] .١/١٩٢: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٦( نْ ُ   ] .٣/٣٤[ :ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٧( نْ ُ   ] .٢/٤٠٧[ :ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٨( نْ ُ   ] .٣/٨٦[ :ی

 



 

                                                                                    ٤٧

ن الحســب بهــزال .لألحســاب ، وهــي اســتعارة قدیمــة  )الســمن  (اســتعار  (( ]١[ وقابــل ِســمَ
)) ي، إال أن یكون شیئا غیر مشهورولم یستعمل ذلك في العمر قبل الطائاألعمار،

)١(. 
))بل الطائي وصفه بالعرض ـــما علم أن أحدا ق فأما الدهر فطویل، (( :ونحوقوله  ]٢[

)٢(. 
   أصـــــلو .)...(  طــــرف یتـــــردد إلــــى المســـــلَّم: ؛ أي  ُقلُقــــلوطـــــرف   ... (( :ونحوقولــــه  ]٣[

))الكثیر الحركة ، ولم یستعر ذلك قبل الطائي   ) القلقل (
)٣(. 

مَّ  (استعار  (( :ونحوقوله]٤[ ُعرف ذلك ألحد قبلهفي صفة السحاب ،  ) الشُّ )) وما ی
)٤(. 

كومـا أخـرج بغضهن ألزواجهن ، و من فرك النساء ، وه فَِرَكتْه ((  :ونحوقوله  ]٥[ مـن  الِفـرْ
)) الحیوان إلى غیره من الشعراء أحد قبل الطائي

)٥(. 
تحسن العمل من النساء ؛ فاستعار هذه الكلمة للراح  التي ال: الخرقاء  (( :ونحوقوله  ]٦[

)) ولعلها ما وصفت بالخرق من قبل الطائي، 
)٦(. 

أال حیة الوادي ، وحیة الجبل ، فأما حیة اللیل ؛ فیجوز : تقول العرب  (( :ونحوقوله  ]٧[
)) یكون أحد استعملها قبل الطائي

)٧(. 
 :ي شعره المعاني التي تكثر فو وقوفه على األلفاظ ) ج(
یـذمون و شعر غیره حمُد الجنوب ؛ ألنها تجئ بـالمطر ، و  قد تردد في شعر الطائي ((]١[

))الشمال ؛ ألنها تهب في الشتاء 
)٨(. 

)) اُألولبمعنى  ) األُلى (قد كثر في شعره و  (( : وقوله  ]٢[
)٩(. 

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( نْ ُ   ] .٢/١٧٧[ :ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ   ] .٣/٧٢[ :ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( نْ ُ   ] .٣/٥٨[ :ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( نْ ُ   . ]٢/٣٨٩[ :ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥( نْ ُ   ] .١/١٧٢[ :ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٦( نْ ُ   ] .١/٢٩[ :ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٧( نْ ُ  ] .١/١٦٨[ :ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٨( نْ ُ  ] .٣/٦١[، ] ٣/٤٥[ :ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح ا )٩( نْ ُ  ] .٢/٢٦٣: [لتبریزيی

 



 

                                                                                    ٤٨

  :إلمامه بالروایات المختلفة للبیت ) د(
  :قال في بیت أبي تمام 

قَد اللِّ  كاَن  َل نسى َعهَد َظمیاَء ِب یِه الَحمائِمُ یَ لَّتهُ َعَل ِكن َأمَ َل وى       وَ
]بحر الطویل[

 

)) هي الروایة الكثیرة ) لقد كاد ینسى (: قوله  ((
)١(. 

 علـى بحـوفي نهایة هذه الجزئیة المتعلقة بمدى إلمام أبي العالء بشعر أبي تمام ، ی
لمتأمــل فـي الجزئیــة السـابقة یســتنتج أن إن ا: مــة ، وهـي مهالباحـث أن یســجل ملحوظـة 

، میزتـه عـن تمـامو خصائص أسلوبیة تفرد بهـا أبأبا العالء كان على وعي تام بأن هناك 
، وقریـب  )٢( Stylisticsأقرته النظریة األسـلوبیة دعت إلیه و غیره من الشعراء،وهذا ما 

أن  ((بمعنى ))الرجلو ب هإن األسلو  ((: من المقولة التي قالها الناقد الفرنسي جورج بیفون 
األدبـاء و بصمته هي التي تمیزه عن غیره مـن البشـر فـي الحیـاة، وعـن غیـره مـن الكتـاب 

))إذا كان من أهل الحرفة 
 )٤(نكاد نمیز رائحة منهج إحصائي في كالم أبي العالءو ،  )٣(

  .)٥(أحد المبادئ التي یعتمدها علم األسلوبو وه ،
إن تراثنـــا بـــه كثیـــر مـــن الآللـــئ التـــي : ا أن یقـــول وغایـــة مـــا یرمـــي إلیـــه الباحـــث هنـــ    

  .تحتاج من یزیح عنها ركام النسیان ، ویقدمها لآلخرین في ثوب قشیب 
  :تالمیذه ومؤلفاتھ ) ٦(

ال نتوقع أن یكون رجل بقامة أبي العالء من العلـم والفضـل وال یكـون لـه مـن التالمیـذ   
ل ، فقد كـان ُصـوَّة مـن صـوى العلـم وطالب العلم من یأخذون عنه هذا العلم وهذا الفض

  .، وعلم من أعالم اللغة 

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( نْ ُ  ] .٣/١٧٦: [ی

الشــركة المصــریة العالمیــة ( ومــا بعــدها  ٣٣نبیــل راغــب ، ص .د: موســوعة النظریــات األدبیــة : ینظــر  )٢(
 ).٢٠٠٣، ١للنشر لونجمان ، ط

 ٣٣نبیل راغب ، ص .د: موسوعة النظریات األدبیة  )٣(

 من أ ، وجمیع أمثلة ب ، ج مما سبق   ١قم یراجع مثال ر  )٤(

جراءاتــه و علــم األســلوب مبادئــه :ینظــر  )٥(  ١دار الشــروق ، ط( ومــا بعــدها  ٢٤٢صــالح فضــل ،ص . د: إ
  ٣٥ص : موسوعة النظریات األدبیة و ) ١٩٩٨، 

 



 

                                                                                    ٤٩

دخــل مكاتبهــا وقــرأ مــا فیهــا مـــن  ((وتحــدثنا المصــادر أنــه بعــد ســفره إلــى بغـــداد التــي   
األدب واللغة والفلسفة والحكمة ، وعرف العلماء وحضر مجالسهم ومناظراتهم ، واشترك 

كـان یحضـر المجمـع الفلسـفي الخـاص في المجامع العلمیة واألدبیة الخاصة والعامـة ، ف
))الذي كان یعقد یوم الجمعة بدار عبد السالم البصري 

)١(.   
فــي هــذه الرحلــة تعــرض أبــو العــالء لإلهانــة البالغــة ، والقــى مــن خبــث حاقدیــه   

؛ فقــرر عنـد عودتــه مالزمـة داره وعــدم الخـروج منهــا ، ولكـن تالمذتــه  )٢(وشـانئیه الكثیـر
ــالوا لكســر هــذه العزلــ ))تســببوا إلیــه حتــى دخلــوا علیــه  ((ة و احت

؛ فلــم تلبــث دار أبــي  )٣(
أن استحالت إلى مدرسة یؤمها الطـالب الكثیـرون مـن أبعـد األقطـار اإلسـالمیة  ((العالء 
كلهم یطلب عنده العلـم واألدب ، ویلـتمس منـه المعرفـة والفقـه بأصـول اللغـة  )...(وأنآها 

((
)٤(. 

  .لمحسن بن على التنوخي القاضي ـ على بن ا١:  ومن أشهر تالمذته
  .ـ أبو زكریا التبریزي ٢
  .ـ اإلمام أبو المكارم عبد الوارث بن محمد األبهر ٣
  .ـ الفقیه أبو تمام غالب بن عیسى األنصاري األندلسي ٤
  .ـ الخلیل عبد الجبار القزویني ٥
  .ـ أبو طاهر محمد بن أحمد األنباري ٦
   . ـ نصر بن صدقة القابسي النحوي ٧

أكثـر كتـب أبـي  ((عبد المجیـد دیـاب عـن القفطـي والـذهبي أن .أما مؤلفاته فقد نقل د  
نما یوجد منهـا مـا خـرج عـن المعـرة قبـل هجـم الكفـار ، وقتـل مـن  العالء هذه عدمت ، وإ

                                                
، المكتبـــة  ٥١ــــ ٥٠أبـــو العـــالء المعـــري ، الزاهـــد المفتـــرى علیـــه ، ص : عبـــد المجیـــد دیـــاب . د )١(
  م١٩٨٦، الهیئة المصریة العامة للكتاب  ٤٠٥لثقافیة ا
  ٥٢/٥٣یراجع المصدر السابق ص  )٢(
  ٦٤: السابق  )٣(
  ٦٦: السابق  )٤(

 



 

                                                                                    ٥٠

))قتــل مــن أهلهــا 
دیــاب مــن مصــادر مختلفــة المؤلفــات التــي أمالهــا أبــو .وقــد جمــع د. )١(

  :ابا ، وقدمها في ثبت ، ومن أهمها كت ٨٩العالء ، والتي بلغت 
 .رسالة الغفران والمالئكة  .١

 .الصاهل والشاحج  .٢
 . ))الجمل  ((كتاب إسعاف الصدیق ، یتعلق بكتاب الزجاجي المعروف بـ  .٣

 . كتاب التصریف ، ذكره ابن قاضي شهبة في طبقات النحاة واللغویین   .٤
 .، للزجاجي  ))الجمل  ((كتاب تعلیق الجلیس ، وهو مما یتصل بكتاب    .٥

 .كتاب تفسیر أمثلة سیبویه وغریبها  .٦
 .لم یتمه . شرح كتاب سیبویه  .٧

 . ))العضدي(( ظهیر العضدي،كتاب في النحو یتصل بالكتاب المعروف بـ  .٨
 .كتاب عون الجمل ، یتصل بكتاب الزجاجي  .٩

 .كتاب غریب ما في جامع األوزان والقوافي  .١٠
 :وفاتھ ) ٧(

بهـا إلــى حـین وفاتــه  داد إلـى بلــده معـرة النعمـان أقــامالعالء مـن بغــو عنـدما عـاد أبــ
  .)٣(ثمانین سنةو ،وعاش ستا )٢(أربعینو الثاني من شهر ربیع األول سنة تسع في 

 ترجمة التبریزي: المبحث الرابع 
  :لعلم اطلبھ ومنشؤه ومولده ) ١(

زكریــا یحیــي بــن علــي بــن محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن موســى بــن و أب: وهــ  
وذكـــر یـــاقوت فـــي معجـــم . )٤(اني ، الخطیـــب ، التبریـــزي ، أحـــد األعـــالمبســـطام الشـــیب

))وهم و وه وربما یقال له الخطیب التبریزي ، بن الخطیبزكریا و أب ((:األدباء
)١(.  

                                                
  ٨٤: السابق  )١(
تـاریخ األدب العربـي : م كمـا ذكـر كـارل بروكلمـان فـي ١٠٥٧: الموافـق و وه] . ١/٣٩٧: [معجم األدبـاء  )٢(
١/٧٩ 

  ] .١٨/٣٩: [سیر أعالم النبالء  )٣(
معجـــم المـــؤلفین تـــراجم مصـــنفي و ، ] ٤/٢٨: [، إنبـــاه الـــرواة ] ١٩/٢٦٩: [ســـیر أعـــالم النـــبالء  )٤(

 ).مكتبة المثني لبنان ( ، ] ١٣/٢١٤: [الكتب العربیة 

 



 

                                                                                    ٥١

  .غداد بب، بتبریز ، ونشأ  )٢( ) م١٠٣٠هـ ــ٤٢١ ( أربعمائةو ولد سنة إحدى وعشرین 
عبـد القـاهر الجرجـاني ، والحسـین :  سافر في طلب العلم إلـى األقطـار ، وقـرأ علـى  

بـــن ابالبصـــرة علـــى الفضـــل بـــن محمـــد بـــن علـــي و بـــن الحســـین بـــن ســـهیل البیضـــاوي ؛ 
ــدهان ،  الفضــل القصــباني ، وببغــداد علــى الحســن بــن محمــد بــن علــى بــن رجــاء بــن ال

كتب األدب على هالل بن المحسن بن إبراهیم الصابي ، ومحمد و وسمع بها الحدیث ، 
لمظفــر بـــن عبــد اهللا بـــن الســراج ، وعبــد الكـــریم بــن محمـــد بــن عبـــد اهللا بــن محمــد بـــن ا

  .أبي محمد الجوهري وغیرهم و أبي القاسم التنوخي ، و أبي الطیب الطبري ، و السناري 
،  )البغـدادي( بـسمع الحدیث من الفقیه ُسـلیم بـن أیـوب الـرازي ، وأبـي بكـر الخطیـو   

  .)٤(وغیره اللغة ثم رجع إلى بغداد  )٣(ويأخذ عن ابن بابشاذ النحو قیل إنه دخل مصر و 
  
  :رحلتھ إلي أبي العالء ) ٢(

قـرأ علیـه كثیـرا مــن و ،  )٥(أقـام عنـده ســنینو الزم التبریـزي أبـا العـالء المعــري بـالمعرة   
سـبب خروجـه إلـى أبـي العـالء أنـه حصـلت لـه نسـخة  ((ویـروي القفطـي أن  .)٦(مصنفاته

أخـذها عـن عـالم باللغـة و أراد تحقیق مـا فیهـا و  لكتاب األزهري في عدة مجلدات لطاف ؛
ُدلَّ  َ ولـم ها على كتفه بتبریز إلى المعرة ،حملو ، فجعلها في مخالة ،  على أبي العالء ؛ فـ

إنهـــا بـــبعض : قیـــل و . یكـــن لـــه مـــا یســـتأجر بـــه مركوبـــا ؛ فنفـــذ العـــرق مـــن ظهـــره إلیهـــا 

                                                                                                                                          
  ].٢/٣٣٨[ ))بغیة الوعاة  ((أكد هذا أیضا السیوطي في و ، ] ٥/٦٢٨: [معجم األدباء  )١(
 ].١٣/٢١٤: [المؤلفین  ، معجم] ٢/٣٣٨: [بغیة الوعاة  )٢(

 ] .٢٨/٢٢٨: [الوافي بالوفیات  )٣(

 ] .٥/٦٢٩: [معجم األدباء  )٤(
 ] .١/٤١٠: [معجم األدباء )٥(

غریـــب  ((مـــن الكتـــب التـــي قرأهـــا التبریـــزي علـــى أبـــي العـــالء كـــــتاب و ] . ٢٨/٢٢٨: [الـــوافي بالوفیـــات  )٦(
العالء و أبـ: ینظـر [  ))تهذیب غریـب الحـدیث  ((: صنف و ، وعن أبي العالء أیضا حكى  ))الحدیث ألبي عبید 

   ]   ، سلسلة أعالم العرب  ٢٢٤عائشة عبد الرحمن ، ص . المعري ، د

 



 

                                                                                    ٥٢

لـیس الـذي بهـا إال و غریقـة ، أن الجاهل بخبرهـا إذا رآهـا یظـن أنهـا و الوقوف البغدادیة ، 
))عرق یحیي بن علي 

)١(.  
  .وقد شرح التبریزي دیوان سقط الزند ألبي العالء   

  :علمھ وفضلھ ) ٣(
ـااألدب ، و اللغـة و و أحد األئمـة فـي النحـ ((التبریزيكان    )) حجـة صـدوقا ثبتً

، كانـت )٢(
)) اللغــــــةو و النحــــــو معرفــــــة تامــــــة بــــــاألدب  ((لــــــه 

  ي ، لغــــــوي ، أدیــــــب ، نحــــــو  ((وفهــــــ،  )٣(
))عروضي 

))أحـد األعـالم  )...( إمـام اللغـة ((: وصفه اإلمام الذهبي بقوله  .)٤(
قـال و ، )٥(

، صـدوقا ثبتـا، وكان إماما في اللغة ، حجة في النقل ، إماما في النحـ ((: عنه الصفدي 
مرویاتـه و انتهت إلیه الرئاسة في فنه ، وشاع ذكره في األقطـار ، وروى كثیـرا مـن شـعره 

)) مـن شــیوخهو بكـر الخطیـب وهـو أبـمصـنفاته ، ویسـیرا مـن الحـدیث ، وروى عنـه و 
)٦(. 

تــأدب بــه عــالم و تصــدر بهــا ، وروى بهــا عنــه الجــم الغفیــر ،  ((وعنــدما عــاد إلــى بغــداد 
))كثیر 

)٧(. 
ولــــي تــــدریس األدب  ((ودواویــــن األشــــعار ، و كتــــب بخطــــه كثیــــرا مــــن كتــــب األدب   

))وتخرج به خلق كثیر  بالنظامیة وخزانة الكتب بها ؛
)٨(. 

مــا جــاء فــي شــرحه علــى دیــوان أبــي و النحــو وممــا یشــهد إلمامــة التبریــزي فــي اللغــة   
  :معرفته بـ شرح إلى ثقافة موسوعیة تتمثل في تمام ، حیث یشیر هذا ال

  عمال،وأیها قلیل ـلفاظ مستعمل،وأیها غیر مستعمل ، وأیها كثیر االستاألأي. 

                                                
 ] .٢٩ـ  ٤/٢٨: [إنباه الرواه  )١(

 ].٥/٦٢٨: [، معجم األدباء ] ٢/٣٨٨: [بغیة الوعاة  )٢(

 ] .٤/٢٨: [إنباه الرواه  )٣(

 ] .١٣/٢١٤: [معجم المؤلفین  )٤(

 ] .١٩/٢٦٩: [سیر أعالم النبالء  )٥(

 ] ١٩/٢٧٠: [، سیر أعالم النبالء ] ٢/٣٣٨: [بغیة الوعاة : ، وینظر ] ٢٨/٢٢٩: [الوافي بالوفیات  )٦(
 ] .٤/٢٩: [إنباه الرواه  )٧(

 ] .٢٢٩ـ  ٢٨/٢٢٨: [الوافي بالوفیات  )٨(

 



 

                                                                                    ٥٣

  لســـیاق و لحقـــل داللـــي معـــین ، أو احبة للفظـــة معینـــة أمصـــتـــأتي األلفـــاظ التـــي و
 .التي لیس لها و األلفاظ التي لها فعل مستعمل و معین ، 

  التي لیست عربیة األصل و األلفاظ التي لها أصل عربي و. 

  أیها كثیر و االستعمال  الصرفیة قلیلوزان األأي و.  
  : غیر المستعمل ما یلي وفمن أمثلة المستعمل  
ثَّ و رثَّ الشيء : یقال  ((]١[ ثَّ أكثر و أرَ  ))أرَ

)١(. 
َدى ، إذا سـاَل ، : مـن قـولهم  ) الـوادي (أصل  ((  :ونحوقوله  ]٢[ ثـم أهملـوا هـذه الكلمـة وَ

َدى البائل  )) فلم یستعملوها إال في وَ
)٢(. 

ــةٌ  أدهــم فیــه (: قــولهم  (( :ونحوقولــه  ]٣[ تَ لــم یســتعملوا مثلــه ؛ ألنهــم لــم یقولــوا أدهــم  ) ُكمْ
))میت ك

 )٣(. 
قالوا و امرأة روعاء ، : ال یقولون و الذي یروعك من جماله ،  )األروع  ( ((  :ونحوقوله  ]٤[

))كذلك الناقة ، ولم یقولوا للذكر أروع و مهرة روعاء ، : 
 )٤(. 

ــه  ]٥[ ــم تســتعملها العــرب ، :  )الكــذج  ( ((  :ونحوقول الــذال و وال اســتعملت الكــاف كلمــة ل
))  من الثالثيالجیم فیما یعرف و 

 )٥(. 
ُ ، :  )ولوع  ( ((  :ونحوقوله  ]٦[ ع َ لـ وْ ع یَ َ المستعمل في األكثر أولـع بالشـيء ، و بناه على ولـ
َ جائزة ، و الرجل مولع ، و  ع ِل ))ال یقولون الرجل والع بكـذا ؛ ألنهـم اسـتغنوا بـالمولع و لكن وَ

 

)٦(. 

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١( َظ نْ ُ  ] .١/٣٠٣: [ی

نْ  )٢( ُ رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي ی  ] .١/١٨٤: [َظ

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٣( َظ نْ ُ  ] .٢/٢٣٦: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٤( َظ نْ ُ  ] .٢٣٢ـ  ١/٢٣١: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٥( َظ نْ ُ  ] .٢/٢٨: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٦( َظ نْ ُ  ] .٤/١٥٥[ :ی

 



 

                                                                                    ٥٤

موضــع دون موضــع ، مــن  یتفــق فــي كــالم العــرب أشــیاء تســتعمل فــي (( :ونحوقولــه  ]٧[
ال كـالب و نمیـر ابـن عـامر ، : ال یقولون و تغلب ابنة وائل ، : ذلك أنه یكثر في كالمهم 

))قیل ذلك لجاز و ابنة ربیعة ، ول
 )١(. 

  :سیاق معین ولحقل داللي أوومن أمثلة األلفاظ التي تأتي مصاحبة للفظ أ
نبالذنابى مثل و  (( ]١[ ))یر ، وقد استعمل في غیرهاأكثر ما یستعمل في الطو ، الذَّ

 )٢(. 
بیاضها شقرة ، و هي اإلبل التي یعلو عیساء ، و جمع أعیس ، : العیس  (( :ونحوقوله  ]٢[
))قلما یخرجونها إلى غیر ذلك و 

 )٣(. 
ـــدُ الرِّ  (ال یســـتعمل و  (( :ونحوقولـــه  ]٣[ ـــي معنـــى  ) فَ ْفـــ (ف نمـــا و ،  ِرْفـــدة ، كأنهـــا جمـــع ) دالرِّ إ

))الجماعات من الناس ، وما یترافد من القول  في فَدالرِّ تستعمل 
 )٤(. 

ـــــه  ]٤[ ـــــوسأصـــــل  (( :ونحـــــو قول ـــــوساللَّ و،  اللِّبـــــاس اللَّبُ ـــــبسو بُ ـــــر  اللِّ واحـــــد ، إال أنهـــــم كث
))في الدروع   اللَّبُوساستعمالهم 

 )٥(. 

))قلما یستعمل في غیرها و الوخد من سیر اإلبل ،  (( :ونحو قوله  ]٥[
 )٦(. 

))ال تستعمل إال في النفي و أي نوما قلیال ، : حثاثا  ((  :ونحو قوله  ]٦[
 )٧(. 

ال و مــا جــاءني أحـــد ، : أصــل أحــد أن یســتعمل فـــي النفــي ؛ فیقــال  (( :ونحــو قولــه  ]٧[ 
العــرب خصــت النفــي و جــاءني أحــد ، : ویقــبح أن نقــول . ال مــررت بأحــد و رأیــت أحــدا ، 

)) بأشیاء لم تستعملها في غیره
 )٨(. 

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١( َظ نْ ُ  ] .١/١٠٠: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٢( َظ نْ ُ  ] .١/٣٨٠: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٣( َظ نْ ُ  ] .١/١٢: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٤( َظ نْ ُ  ] .١/٤٤٢: [ی

رُ دیوان أبي تمام بش )٥( َظ نْ ُ  ] .٤/٢٢: [رح التبریزي ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٦( َظ نْ ُ  ] .١/١١٢: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٧( َظ نْ ُ  ] .١/٣١٤: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٨( َظ نْ ُ  ] .٤/٣٤٠: [ی

 



 

                                                                                    ٥٥

ة محذوفة الالم ،  ((  :له ونحوقو  ]٨[ مَ ))ال یستعمل منها فعل  و ُل
 )١(. 

  : الكثیرة وومن أمثلة األوزان القلیلة االستعمال أ
ل (و؛ فأثبت النون،  َقْلنَس: ولما بنى الفعل من القلنسوة قال ((]١[ نَ ))  بناء قلیل ) فَعْ

 )٢(. 
رض ، ولـــم یســـتعملوها إال جمـــع تنوفـــة وهـــي القفـــر مـــن األ )التنـــائف  ( (( :ونحوقولـــه  ]٢[

َف : لم یقولوا و بالزیادة ،  ))  التَّنْ
 )٣(. 

ال یخرجـه و عندهم المـریخ ، وبعـض النـاس یقولـه بفـتح البـاء ،  )هرام بِ  ( (( :ونحوقوله  ]٣[
))في المضاعف قلیل جدا   فَْعالالإلى أمثلة العرب ؛ ألن 

 )٤(. 
د (ولفظ .. (( :ونحوقوله  ]٤[ ِی ؤْ ى غیـر مـا یجـب فـي األكثـر ؛ ألنـه ُأخـذ مـن جـاء علـ ) المُ

ـد ْفِعـ، فهذا المثال یعتـل فـي  اَألیْ ـلامـرأة : إال حروفـا جـاءت نـوادر ، مثـل قـولهم  لمُ ْغِی   ؛مُ
لَ إذا أرضعت  )) الَغیْ

 )٥(. 

))بغیر الیاء   )الوساوس  (أكثر ما تستعمل العرب و  (( :ونحوقوله  ]٥[ 
 )٦(. 

))ستعمل األمانّي مشددة أكثر ما تو  (( :ونحوقوله  ]٦[ 
 )٧(. 

))الهمز أكثر في كالم العرب و  (( :ونحوقوله  ]٧[ 
 )٨(. 

  :على معرفتھ بأصل األلفاظ  ومن األمثلة
نجنیق ، : یقال  ((]١[ لیسـت هـذه الكلمـة بالعربیـة فـي و كسـرها ، و ِمنجنیق ، بفتح المیم و مَ

))األصل 
 )٩(. 

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١( َظ نْ ُ  ] .٢/٩٦: [ی

رُ دیوان )٢( َظ نْ ُ  ] .١/٢٣٥: [أبي تمام بشرح التبریزي  ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٣( َظ نْ ُ  ] .١/١٧٤: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٤( َظ نْ ُ  ] .٢/٧١: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٥( َظ نْ ُ  ] .٢/٥٧: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٦( َظ نْ ُ  ] .٢/٢٥٥: [ی

)٧(  ُ رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي ی َظ  ] .١/٦٠: [نْ

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٨( َظ نْ ُ  ] .٢/٤٦٠: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٩( َظ نْ ُ  ] .٢/٤٤١: [ی

 



 

                                                                                    ٥٦

))لیست هذه الكلمة بالعربیة و ،  َكَذجالجمع  ) الَكَذجات ( ((  :ونحوقوله  ]٢[
 )١(. 

م ؛ أي : یقال  (( :ونحوقوله  ]٣[ واسع ، ویجوز أن تكـون الكلمـة غیـر عربیـة : عیش ُخرَّ
)) في األصل

 )٢(. 
  :البیئات اللغویة المختلفة وإلمامھ بالقراءات القرآنیة ، 

د جـاء إثباتهـا ، وقـ )أنـا  (األجود في الوصل أن تحذف األلـف مـن  (( :من ذلك قوله 
قـد روي إثباتهـا و وكان محمد بن یزید یتشدد في إجازته ، وغیره یجعله من الضرورات ، 

))عند نافع المدني 
 )٣(. 

ـــه و   ـــال  ((  :قول ـــالرمـــل ،  َعِقـــدُ : یق ُ وَعقَ ـــدُ مـــا و ، وه َده ْعقَ ُ ـــذین یســـكنون نجـــدا  ی ـــه ، وال من
))َعْقد الرمل  : ونحوها یقولون 

 )٤(. 
  :مذاھب الشعراء في صنعتھم وئق العرب في التعبیر وقوفھ على طرا

  :   تمامو قال أب : من ذلك قوله 
نَصِدِعه عروِف مُ تُهُ       ساِطِع ُصبِح المَ لوُح ُغرَّ وٍم تَ بَّ یَ یا رُ
  ]بحر المنسرح[

)) ائمنـلیـل : ریقة العرب في قـولهم ـعلى ط )) ساطع صبح معروفه (( وصَف الیومَ بأنه ((
 

)٥(. 

  :قال أبوالعالء عند قول أبي العالء  :وله ق ومنه
تى ما تَْس  راقيمِ رَ تُتِرع       َلنا َسجَل الذَّ یْ ِحها السَّ تَمْ مَ لى العَ یِل ِإ

]بحر الوافر[
  

العــرب تكثــر و وهــي طلــب العطــاء ، واســتعار للــذمیل َســْجال ،  )االســتماحة  (اســتعار  ((ـــ 
))والدلو استعارة السجل 

 )٦(. 

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١( َظ نْ ُ  ] .٣/١٣٨: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٢( َظ نْ ُ  ] .١/٣٣٠: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٣( َظ نْ ُ  ] .٢/٦٧: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٤( َظ نْ ُ  ] .١/٤٢٣: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٥( َظ نْ ُ  ] .٢/٣٤٥: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٦( َظ نْ ُ  ] .٢/٤٢٥: [ی

 



 

                                                                                    ٥٧

وغیرها،إال أنها مـع غیرهـا  )أن  (الشعراء تجترئ على زیادة الباء مع  (( :ومن ذلك قوله 
))أقل 

 )١(. 
نمـا الواحـد حیـزوم ، وحـذف و أراد الحیـازیم ، فحـذف الیـاء ، :  )الحیـازم  (و (( : وكقولهـ  إ

))هذه الیاء في الجمع یجترئ علیه الشعراء كثیرا  
 )٢(. 

وهـذا المعنـى یتـردد ...هـوى و في قلبه من حزن أما یجده اإلنسان : الرسیس  (( :وكقوله ــ  
))المحدثین و في أشعار المتقدمین 

 )٣(. 
ـس ، وهـي أن تـرد یومـا : الخـوامس و  (( :وكقوله  ـ ثالثـة  عـىتر و مـن اإلبـل التـي تـرد الِخمْ

س و ثم ترد في الیوم الخامس ،  قلمـا یـذكرون و الخوامس في أشـعارهم كثیـر ، و تردد الِخمْ
))ها من األظماء غیر و السبع و السدس 

 )٤(. 
  : قول أبي تمام  ـ وكقوله في

ها القَمرُ  َل نَجلي وَ ها َأن تَ امَ َعن ثَمراتِها       فََأحِج ِب رَ اَألیّ ن قامَ مَ وَ
]بحر الطویل[

  
))؛فسكن الیاء على معنى الضرورة،وقد كثر مجيء ذلك في الشعر)أن تنجلي(:وقال ((

 )٥(. 
  :م إلمام التبریزي بشعر أبي تما )٤(

ـــي تمـــام كـــان    ـــا مـــن شـــعر أب ـــزي متمكن ـــى خصائصـــه كأســـتاذه  التبری ـــا عل ، واقف
  : التاليیشهد لذلك و األسلوبیة ، 

  :قال عند شرح قوله  ـ
مُ ُجدُ  ُ ُجِدب فَعاَله م ی َل م ُخموٌل       وَ ُ ه َل ُخِز قائِ م ی َضوا َل ُب و مَ

]بحر الوافر[
  

ن رویت و  (( ))َجْدب: ؛ألنه یرید جمع مأشبه بصنعة أبي تماو فهبالضم، )ُجُدوب  (إ
 )٦(. 

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح ا )١( َظ نْ ُ  ] .٤/١٨٨: [لتبریزي ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٢( َظ نْ ُ  ] .١٧٨ـ ٣/١٧٧: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٣( َظ نْ ُ  ] .٢/٢٦٢: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٤( َظ نْ ُ  ] .١/٢٥٤: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٥( َظ نْ ُ  ] .٤/٥٧٠: [ی

رُ دی) ٦( َظ نْ ُ  ] .٤/٥٥٩: [وان أبي تمام بشرح التبریزي ی

 



 

                                                                                    ٥٨

))للعرف ؛ ولم یستعمل ذلك قبل الطائي  )الضرب  (واستعار  ... ((:  قالو ـ  
 )١(. 

  :قال عند قوله و  ـ
ٍة ِمنهُ لَ  ها القَطرُ َشأوً َجرى حاتِمٌ في َحلبَ ما القَطرُ  اوَجرى       ِب ُ قیَل َأیُّه

]بحر الطویل[
  

))أشبه بكالم الطـائي و ؛ وه )طر شأوا واحدا جمس القطر بها الق (: الروایة المعروفة و  ((
 

)٢(. 

  :قال عند قوله  ـ
قُ  فَوَّ تَ ن تَ َك ِخلَف مَ یَل َست       َعیناَك وَ ني َعبِد الَكریِم تَشاوَ لى بَ  َأِإ

]بحر الكامل[
  

)) فهوبعید من مذهب الطائي ، وله مذهب في القیاسبفتح الخاء؛  ) َخْلَف  (:ومن روى ((
)٣(. 

لماءنــا كــانوا یــدركون أن لكـــل ذه األمثلــة تــذكرنا بمــا ســبق أن قلنـــاه مــن أن عوهــ  
 .)٤(البنیة الصرفیةو خصائصه األسلوبیة على مستوى بناء الجملة و سماته  شاعر
  :وباإلضافة إلى الثقافة اللغویة عند التبریزي،نجد جوانب أخرى لثقافته،تتمثل في   

 .)٥(شعرائهاو تراجم العرب و الوقائع الحربیة و بویة السیرة النكثقافته ب تاریخیةـ ثقافته ال

 أیــــامهم ، نباتــــاتهم، و أمثــــالهم ، و ،  )١(أنســـابهم و ، )٦(وقوفـــه علــــى عــــادات العــــرب
  .)٢(.أسلحتهم و أصنامهم ، و حیواناتهم ، 

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١( َظ نْ ُ  ] .٣/٢٩٢: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٢( َظ نْ ُ  ] .٤/٥٧٤: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ  ].٣/١٩٧[، ] ٣/١٦٢[ :وینظر أیضا ] ٤/٣٩٦[ :ی

 ٢٢بي العالء ، ص ینظر ما قیل في ترجمة أ )٤(

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥( َظ نْ ُ /  ٢[ ،]  ٧٤/  ١[ ،]  ٣٩٤/  ١[ ،]  ٣٦٢/  ١[  :ی
٢٥٩/  ٣[ ،]  ١٩٠/  ٣[ ،]  ٣٨٨/  ٢[ ،]  ٣٥٦/  ٢[ ،]  ١٢٦/  ٢[ ،]  ١٥/  ٢[ ،]  ١٣٩ 

 [، ]٥٨٥/  ٤[ ،]  ٥٥٨/  ٤[ ،]  ٣٤٩/  ٤[ ،]  ٣٠٠/  ٣ . [ 

رُ دی )٦( َظ نْ ُ ]  ٢١٠/  ٢[ ،]  ٣٧٤/  ١[ ،]  ٣١٩/  ١: [  وان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزيی
، ]٣[ ،]  ١٩٤/  ٣[ ،]  ١١٤/  ٣[ ،]  ٤١/  ٢[ ،]  ٣٠٩/  ٢[ ،]  ٢٤/  ٢[ ،]  ٢٣٨/  ٢  /

٣٧٦/  ٤[ ،]  ٥١/  ٣[ ،]  ٢٦٣/  ٣[ ،]  ٢٤١ . [ 

 



 

                                                                                    ٥٩

 
 ٦(الفقهیةو ،  )٥(ثقافته الكالمیةو ،  )٤(ثقافته بالفرقو ،  )٣(ثقافته بلغات غیر العرب( 

،  )١٠( )القبائـل و المواضـع (الجغرافیـة و ،  )٩(الفلكیـةو ،  )٨(البحریـة و ،  )٧(الطبیةو ، 
 .)١٢(وقوفه على قصص العوام و ،  )١١(وثقافته بأنواع الثیاب

 :مؤلفاتھ  )٥(
اإلعـراب و شـرح القصـائد العشـر ، الملخـص فـي تفسـیر القـرآن : صنف التبریزي   

ــدات ، شــرح اللمــع البــن جنــي ، الكــافي فــي العــرو  القــوافي ، مقاتــل و ض فــي أربعــة مجل
الفرســان ، ثالثــة شــروح علــى الحماســة ، شــرح شــعر أبــي تمــام ، شــرح شــعر المتنبــي ، 
شـرح الدریدیــة ، شــرح سـقط الزنــد ، شــرح المفضــلیات ، شـرح الســبع المعلقــات ، تهــذیب 

                                                                                                                                          
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي  )١( نْ ُ /  ٣[ ،]  ١٩٢/  ٣[ ، ]  ١٩/  ٢[ ،]  ٣٩٥/  ١[ ی

٥٧٧/  ٤[ ،]  ١٠٩/  ٤[ ،]  ٤٧/  ٣[ ،]  ٤٧/  ٣[ ،]  ٢١٥/  ٣[ ،]  ١٩٣/  ٣[ ،]  ١٦٩ . [ 

ـــرُ دیـــوان أبـــي تمـــام بشـــرح الخطیـــب التبریـــزي )٢( َظ نْ ُ /  ٣: [ أمثلـــة علـــى مـــا ســـبق المواضـــع التالیـــة  ی
ــــ ]  ٣٠١ ــــ ]  ١٣٣/  ٣[ ، ]  ٢٦٤ / ٢[ ، ]  ٣٤٣/  ٢[ ، ]  ٤٢٧/  ٤[ ـ /  ٤[ ، ]  ٣١٤/  ٢[ ـ
 ]. ١٤/  ٢[ ،]  ١٤٦/  ٢[ ـ ]  ١٤٩/  ٢[ ـ ]  ٢٢٩/  ٣[ ، ]  ٢٤٥/  ٢[ ، ]  ٥٧٧

س   ((] : ٢/١٣٢[ دیوان أبي تمام جاء في  )٣(  ))بلد ، وهي بالفارسیة ، ُكومش : قومَ

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( َظ نْ ُ  ] .٢/٥٦[ :ی

)٥(  ُ رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزيی َظ  ] . ٣٧٣/  ٤[ ،]  ٣١٧/  ٢[ ،]  ٥٦ـ  ٥٥/  ٢[  :نْ
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٦( نْ ُ  ]  ٢٢٦/  ٣[ ،]  ١٤٠/  ٣[ ،]  ٤٤٣/  ٢[ ،]  ٣٥/  ٢[  :ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٧( َظ نْ ُ   ] . ٢٤١/  ٣[ ،]  ١٠٧، ١٠٦/  ٣[  :ی
)٨(  ُ رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزيی َظ  ] .٢/٤٣٣[ :نْ

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٩( َظ نْ ُ  ] .٤/١٢١[، ] ١/٤٠٣[ :ی

ـــرُ دیـــوان أبـــي تمـــام بشـــرح التبریـــزي )١٠( َظ نْ ُ /  ٢[ ،]  ٢٣٤/  ٢[ ،]  ١٦٨/  ٢[ ،]  ٤١٢/  ١[  :ی
٣[ ، ]  ٣٠٤/  ٣[  ،]  ٢٤٢/  ٣[ ،]  ٩٨/  ٢[ ،]  ٤٤٠/  ٢[ ،]  ٤٣٦/  ٢[ ،]  ٤٣٥  /
 ] . ٥٥٨/  ٤[ ،     ]  ٣٧٢/  ٤[ ، ]  ٣٦٣ـ ٣٦٢/  ٤[ ، ]  ٣٣٠/  ٤[ ، ]  ٣١٠

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١١( َظ نْ ُ  ] .٢/٤٤٢[، ] ٢/٣٤٧[، ] ٢/٦٢[ :ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١٢( َظ نْ ُ  ] .٣/٣٥٩[، ] ٣/٣١٩[ :ی

 



 

                                                                                    ٦٠

. )١( غریـــب الحـــدیث ألبـــي عبیـــدو اإلصـــالح البـــن الســـكیت ، هـــذب غریـــب المصـــنف ، 
. )٢( عزیــزة الوجــود ، حســنة المقصــد ، فیهــا أســرار الصــنعة ))ومقدمــة فــي النحــ ((وأیضــا 

))نهایة الوصول إلى علم األصول البن الساعاتي ((: وشرح كتاب
)٣(. 

 :تالمذة التبریزي  )٦(
  :أئمة اللغة من أهمهم و أخذ عن التبریزي مجموعة من العلماء ،   

  : بن أبي طاهرمنصور و موهوب بن أحمد بن محمد بن الحسن بن الجوالیقي أب ]١[
من مفـاخر بغـداد ، قـرأ األدب علـى أبـي زكریـا یحیـي و األدب ، وهـوو النحـو إمام في اللغة 

 .)٤(بن علي الخطیب التبریزي ، والزمه وتلمذ له حتى برع في فنه
حافظ مـتقن ، لـه  : الفضلو محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر السالمي أب ]٢[

 .)٥(حظ كامل من اللغة
قـرأ ، یعرف بـابن األشـقر  :الفضل و ن عبد السید بن علي النحوي البغدادي أبأحمد ب ]٣[

ـل معرفة األدبو على أبي زكریا   .)٦(الزمه حتى حصَّ

  :وفاتھ  )٧(
سـنة  )٧(توفي التبریزي فجأة ببغداد ، یوم الثالثاء للیلتین بقیتـا مـن جمـادى اآلخـرة

  .انون سنة ـثمو حدى ، وعمره إ) م ١١٠٩= هـ ٥٠٢( خمسمائة هجریة و اثنتین 
                                                

، بغیـة الوعـاة فـي طبقـات ] ١٩/٢٧٠: [سـیر أعـالم النـبالء:كـر فـي هذه المصنفات مجمـوع مـا ذ )١(
ــ٤/٢٨: [نبــاه الــرواة إ، ] ٢٨/٢٢٨: [، الــوافي بالوفیــات ] ٢/٣٣٨: [النحــاة و اللغــویین  ، معجــم ] ٢٩ـ
 ].١٣/٢١٤: [المؤلفین 

 ] .٤/٣٠: [ذكر هذا المصنف في إنباه الرواة  )٢(
  ). ١٩٧٢حسین سعید .دار المعرفة بإشراف د( ٢٦٨ ص:الموسوعة الثقافیة:ذكر هذا المصنف في )٣(
 ] .٣/٣٣٥: [إنباه الرواة  )٤(

 ] .٣/٢٢٢: [إنباه الرواة  )٥(

 ] .١/١٢٢: [إنباه الرواة   )٦(

، ] ٤/٣٠: [، إنبــــاه الــــرواة ] ١٣/٢١٤: [، معجــــم المــــؤلفین ] ١٩/٢٧٠: [ســــیر أعــــالم النــــبالء  )٧(
: ، بغیـــــة الوعـــــاة ] ٢٨/٢٢٩[الـــــوافي بالوفیـــــات  :وفـــــي بعـــــض المصـــــادر جمـــــادى األولـــــى ، ینظـــــر 

]٢/٣٣٨.[ 
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   بریزيتالنحو عند أبي العالء وال:  تمھید
  : أوال النحو عند أبي العالء

للغـة كـان عالمـا كان ألبـي العـالء قـدم راسـخة فـي اللغـة والنحـو ، فعلـى مسـتوى ا  
أصولها وأسرارها ، تفرد بأشیاء لم یسبق إلیها لغوي من القدامى ، وأمسك مـن اللغـة  ((بـ 

))بنصـــیب كبیـــر 
عـــرف . )١( ُ عـــالم مـــن علمـــاء اللغـــة العربیـــة منـــذ العصـــور األولـــى  ((وال ی

لتــدوینها أتــى بمثــل مــا أتــى بــه أبــو العــالء ، فقــد أحــاط بمــادة اللغــة وصــرفها فــي جمیــع 
ـــة شـــئون ـــه العلمی ـــة ، واســـتعملها أحســـن اســـتعمال ، فیمـــا أملـــى مـــن كتب ه وأغراضـــه الفنی

ا : واألدبیـــة والدینیـــة  ا ونثـــرً ))شـــعرً
مـــا أعـــرف أن  ((: ، وصـــفه تلمیـــذه التبریـــزي بقولـــه  )٢(

))العــرب نطقــت بكلمــة ولــم یعرفهــا المعــري 
طــه حســین أن یقــول .هــذا الــتمكن دفــع د. )٣(

  :عنه 
اللغة العربیة كما وعاها أبو العـالء ، ومـا ما أعرف أحًدا وعى  ((

أعــرف أن أحــًدا صــرف هــذه اللغــة فــي أغراضــه وحاجاتــه الفنیــه 
))كما صرفها أبو العالء 

)٤(. 

مدرسـة یؤمهـا الطـالب الكثیـرون  ((وعندما جلس للتدریس في داره اسـتحالت إلـى   
یلــــتمس منــــه كلهــــم یطلــــب عنــــده العلــــم واألدب ، و  )...(مــــن أبعــــد األقطــــار اإلســــالمیة 

))المعرفة والفقة بأصول اللغة 
)٥(. 

                                                
،  ٥الفكــر اللغــوي عنــد أبــي العــالء فــي ضــوء علــم اللغــة الحــدیث ، ص : جمــال محمــد طلبــة .د )١(

  .بدون بیانات أخرى 
، المكتبـــة الثقافیـــة  ٣أبـــو العـــالء المعـــري ، الزاهـــد المفتـــرى علیـــه ، ص : عبـــد المجیـــد دیـــاب . د )٢(

  م١٩٨٦المصریة العامة للكتاب ، الهیئة  ٤٠٥
  ٥الفكر اللغوي عند أبي العالء في ضوء علم اللغة الحدیث ، ص : جمال محمد طلبة .د )٣(
  ١٥٦أبو العالء المعري ، الزاهد المفترى علیه ، ص : عبد المجید دیاب . نقال عن د )٤(
  ٦٥/٦٦ص  أبو العالء المعري ، الزاهد المفترى علیه ،: عبد المجید دیاب . د )٥(
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، وعروضـــیا صـــاحب حـــس  نحویـــا ذا رأي ((أمـــا علـــى مســـتوى النحـــو فقـــد كـــان   
ــــًدا لعلــــم الصــــرف  ))مرهــــف ، وصــــرفیا مجی

ــــي رســــالته بأنــــه. )١(   وصــــفه ابــــن القــــارح ف
)) أعلم بالنحو من سیبویه وباللغة والعروض من الخلیل (( 

)٢(. 

تلقـى علـوم اللغـة والنحــو  ((بــالنحو تبـدأ منـذ النشـأة األولــى إذ  وعالقـة أبـي العـالء  
بمعرة النعمان ، على أبیه ، وعلى أبي بكر بن مسعود النحـوي ، وجماعـة مـن أصـحاب 

وكـان الـذي ظهـر مـن ذكائـه ونجابتـه ، قـد أغـرى أبـاه بـأن یمضـي بـه إلـى . ابن خالویة 
))عبـد اهللا بـن سـعد النحـوي  حلب ـ وفیها أخواله ـ حیث تلقـى النحـو علـى محمـد بـن

)٣(  .
بنــو كـــوثر األدبــاء النحویـــون وهــم مــن أصـــحاب ابــن خالویـــه  ((فأقــارب أبــي العـــالء هــم 

))اإلمام النحوي ومن طبقته 
)٤(. 

وتــرك مدرســة وتالمیــذ یدرســون  ((وكــان الزجــاجي مــن أئمــة النحــاة وقصــد الشــام   
))فدرســه أبــو العـالء  ))الجمــل  ((كتـاب 

بالشــام كتـاب فــي النحــو مختصــر  وكــذلك كــان. )٥(
نقــل تالمیــذه كتابــه إلــى الشــام  ((ألفــه الشــیخ أحمــد بــن محمــد المــرادي  ))الكــافي  ((یســمى 

))فكان مما یدرس بها ، ولقیه أبو العالء وقرأه أیًضا 
وعندما استوى علم أبـي العـالء . )٦(

 :)٧(و منهابالنحو على سوقه وجلس للتدریس ، وضع شروًحا ومؤلفات كثیرة في النح

 . ))الجمل  ((كتاب إسعاف الصدیق ، یتعلق بكتاب الزجاجي المعروف بـ  .١١
 . كتاب التصریف ، ذكره ابن قاضي شهبة في طبقات النحاة واللغویین   .١٢

 .، للزجاجي  ))الجمل  ((كتاب تعلیق الجلیس ، وهو مما یتصل بكتاب    .١٣

                                                
  ٥الفكر اللغوي عند أبي العالء في ضوء علم اللغة الحدیث ، ص : جمال محمد طلبة .د )١(
  ٥الفكر اللغوي عند أبي العالء في ضوء علم اللغة الحدیث،ص :جمال محمد طلبة.نقال عن د )٢(
  ٣٦عائشة عبد الرحمن ، ص .د: أبو العالء المعري  )٣(
  ٢٣عالء المعري ، الزاهد المفترى علیه ، صأبو ال: عبد المجید دیاب . د )٤(
  ٣٢أبو العالء المعري ، الزاهد المفترى علیه ، ص : عبد المجید دیاب . د )٥(
  ٣٢أبو العالء المعري ، الزاهد المفترى علیه ، ص : عبد المجید دیاب . د )٦(
  .وما بعدها  ٨٢ینظر المصدر السابق ، ص  )٧(
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 .كتاب تفسیر أمثلة سیبویه وغریبها  .١٤

و كتاب یعم األوزان الخمسة عشر التي ذكرهـا الخلیـل جامع األوزان ، وه .١٥
 .بجمیع ضروبها ، ویذكر قوافي كل ضرب من ذلك وبه تسعة آالف بیت 

 .كتاب الحقیر النافع ، مختصر في النحو مقداره خمس كراریس  .١٦
 .لم یتمه . شرح كتاب سیبویه  .١٧

 . ))العضدي(( ظهیر العضدي،كتاب في النحو یتصل بالكتاب المعروف بـ  .١٨
 .كتاب عون الجمل ، یتصل بكتاب الزجاجي  .١٩

 .كتاب غریب ما في جامع األوزان والقوافي  .٢٠
 . مثقال النظم في العروض ، جزء ذكره یاقوت والسیوطي وابن العدیم .٢١

 .المختصر الفتحي ، یتصل بكتاب محمد بن سعدان الكوفي النحوي  .٢٢

الالفـت للنظـر أن  (( وعلى الرغم من كل هذه المؤلفات والشروح النحویـة إال أنـه مـن  
كــل كتــب أبــي العــالء التــي وصــلتنا لیســت نحویــة ، وال تمــت إلــى النحــو بســبب ، فهــي 
ا مـن قضـایا  كتب أدبیة ورسائل شخصیة ، باسـتثناء رسـالة المالئكـة فقـد حشـد فیهـا كثیـرً

ومــع أن هـذه الرســائل كمــا قلـت أدبیــة وبعضــها رسـائل شخصــیة ، إال أن أبــا . الصـرف 
نـك لتعجـب . بنظرات نفاذة وآراء نحویة غایة في البراعـةهذه الرسائل  )) شحن ((العالء  وإ

وال تتحمـــل قضـــایا النحـــو . كیـــف أدار هـــذه الحـــوارات النحویـــة فـــي كتـــب لیســـت نحویـــة 
ودقائقه ، ولكنه نجح في تقدیمها مـن خـالل نـادرة تـروى أو طرفـة تحكـي وبأسـلوب رائـق 

)) جذاب
)١(. 

ذا تركنا الحـدیث عـن مكانـة   أبـي العـالء النحویـة واللغویـة واتجهنـا إلـى الحـدیث  وإ
آثـار مدرسـة في حلـب  ((عن تأثره بغیره من النحاة نجد بعض الباحثین یحدثنا أنه كانت 

                                                
، مكتبــــة زهــــراء  ٢٠٠٢،  ١، ط ١٧٧مشــــكالت نحویــــة ، ص: محمــــد عبــــد المجیــــد الطویــــل . د )١(

  .الشرق 
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هــ وقـد تـأثر أبـو ٣٩٢هــ ، وابـن جنـي سـنة ٣٧٠ابـن خالویـه سـنة  هانحویة عظیمـة أسسـ
ن لم یلَق أحًدا من أئمت )) هاالعالء بهذه المدرسة في البحث ، وإ

)١(. 

نقــد  ((:الطویــل .أمـا ابــن خالویــه فقـد أحبــه أبــو العـالء ومدحــه ، وفــي هـذا یقــول د  
هـذا ولـم نجـد أبـا  )...(أبو العالء سیبویه ، ونقد لغته وشـواهده وخالفـه فـي بعـض اآلراء 

))العالء مدح أحًدا من النحاة إال ابن خالویه ، فقد ذكره مرتین و تأسف علیه 
)٢(. 

بن جني فهو أمر واضح جلي ، ویمكن أن نحصر هذا التـأثر فـي النقـاط أما تأثره با  
  :التالیة 

  : االحتفاء بالقیاس) أ(  
وكان مثل أسـتاذه یعنـى بالقیـاس عنایـة  ((كان احتفاء ابن جني بالقیاس عظیما ،   

شدیدة ، حتى لیمكن أن یقال إن كتابه الخصائص إنمـا هـو مجموعـة كبیـرة مـن األقیسـة 
))السدیدة  

أن مسـألة واحـدة مـن القیـاس أنبـل وأنبـه مـن  ((وهو في خصائصه یحـدثنا . )٣(
))كتاب لغة عند عیون الناس 

 (( : ))تعـارض السـماع والقیـاس  ((ویقول أیًضا في بـاب . )٤(
إذا تعارضا نطقت بالمسموع على ما جاء علیه ، ولم تقسـه فـي غیـره ؛ وذلـك نحـو قـول 

؛ ألنـك  ا لیس بقیاس ؛ لكنه ال بد من قبولـه، فهذ  M Ê Ë Ì   L : اهللا تعالى 
ثــم إنــك مــن بعــد ال تقــیس علیــه . إنمــا تنطــق بلغــتهم ، وتحتــذي فــي جمیــع ذلــك أمثلــتهم 

))غیــره 
أن مــا قــیس علــى كــالم  ((وال نســتطیع أن نغفــل أنــه صــاحب المقولــة الشــهیرة . )٥(

))العرب فهو من كالم العرب 
)٦(.  
                                                

. د: ، المهرجــان األلفــي ، نقــال عــن  ٣٦٥أبــو العــالء وعلــم النحــو ، ص : إبــراهیم مصــطفى / أ )١(
  ٣٦أبو العالء المعري ص: عبد المجید دیاب 

  ١٧٧مشكالت نحویة ، ص: محمد عبد المجید الطویل . د )٢(
  ٢٧٦دارس النحویة ، ص الم: شوقي ضیف . د  )٣(
  ٢/٨٨: الخصائص  )٤(
  ١/١١٧: الخصائص  )٥(
  ١/٣٥٧: الخصائص  )٦(
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ا عند أبـي العـالء ، فهـو یقـیس مـا لـم یسـتعمل ونجد هذا االحتفاء بالقیاس واضًح   
وال أمنــع أن یجــيء الفعــل ...  ((: علــى مــا اســتعمل مــن كــالم العــرب ، وفــي ذلــك یقــول 

ن  ((على  َل ن كان المتقدمون لم یذكروه ؛ ألن االسم إذا جاء على ذلـك ، وجـب أن  ))فَعْ وإ
ْعشـن : ، وقـد قـالوا یجيء علیه الفعل ، إذا كان االسم أصال ، والفـرع متفـرع منـه  ناقـة رَ

ــبن وهــي مــن الخالبــة  ))، وهــي مــن االرتعــاش وامــرأة خل
 القیــاس ال ینكســر (( :وقــال . )١(

((
قلیلـة فـي االسـتعمال ؛ :  ))أغـاض  ((..((: على دیوان أبـي تمـام قولـه وورد في شرحه . )٢(

نمــا یقــال  ي شــعر المــاُء وغاضــه غیــره ، ویجــوز أن یكــون الطــائي ســمع أغــاض فــ غــاض: وإ
ن لم یكن قد ُسِمع فالقیاس یطلقهقدیم ،  )) وإ

)٣(.   
تولیـد ألفـاظ  ((فالبناء على المطرد هو عماد القیاس عند أبي العالء ؛ لذلك أباح المعري   

))جدیدة لم تعرفها العربیة استجابة لضرورة التعبیر 
)٤(. 

  : عدم التقید بمذهب معین) ب(  
الء بـابن جنـي عـدم التقیـد بمـذهب معـین ، فـابن الوجه الثاني من وجوه تأثر أبي الع  

  كان یقیم مذهبه النحوي والصرفي على االنتخاب من المذهبین البصري ((جني 
  
))والكوفي وما انثبق عنهما من المذهب البغدادي عند أوائل البغدادیین  

)٥( .  
ز بغدادي من طراز آخر ، طراز أسـتاذه أبـي علـي الفارسـي والزجـاجي ، طـرا ((فهو   

كــان ینــزع إلــى البصــریین ، وهــو الطــراز الــذي عــم وســاد منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن 

                                                
  م ١٩٩٢هـ ، ١٤١٢،تحقیق محمد سلیم الجندي،دار صادر بیروت،٢٣٦ص:رسالة المالئكة  )١(
  ٢٤٥: الفصول والغایات  )٢(
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ  ] .٩ب٢/٤٦: [ی

  ٨٩الفكر اللغوي عند أبي العالء في ضوء علم اللغة الحدیث ، ص : لبة جمال محمد ط.د )٤(
  ٢٧٢المدارس النحویة : شوقي ضیف . د )٥(
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الرابع الهجري ، وكـان هـو وأسـتاذه مـن أهـم األسـباب فـي شـیوعه ، إذ كانـا ینتخبـان مـن 
))المذهبین البصري والكوفي مع نزعة شدیدة إلى البصریین 

)١(. 

انتمائـــه لمـــذهب معـــین ، أو  وقـــد حـــذا أبـــو العـــالء حـــذو ابـــن جنـــي ، فلـــم یـــنص علـــى  
لتراثــه یعجــب مــن كثــرة نقــده للنحــاة ، وشــدة مناقشــته  ((اتباعــه لنحــوي مــا، بــل إن القــارئ 

))لهم ، كما أنه ال یفرق في نقده هذا ومناقشته تلك بین نحاة البصرة والكوفة  
)٢(.  

ن القضـایا اجتهاده في كثیـر مـن المسـائل ، واعتـداده برأیـه فـي الكثیـر مـ ((كما أننا نلمح 
ن كانــت مخالفــة لــرأي كثیــر مــن النحــاة  وهــذا أحــد مظــاهر اإلبــداع . التــي یعــرض لهــا وإ

))النحوي عنه 
)٣( .  

وسنزید األمر وضوحا بالتفصـیل عنـد حـدیثنا عـن المـذهب النحـوي عنـد أبـي العـالء   
 . في هذا الفصل

 : دورانه مع الدلیل) ج(  
. واحـد منهمـا مـا وسـعه االجتهـاد كان كـال الـرجلین مـن المجتهـدین ، یجتهـد كـل   

ـــون بــــ  ـــذین یؤمن ـــي مـــن ال ـــابن جن ـــى مصـــاریعها لالجتهـــاد ومخالفـــة  ((ف ـــواب عل ـــتح األب ف
))البصریین والكوفیین بقدر ما یؤدیها النظر وتسعفهما الحجة 

)٤( .  
وعلى نهجه سـار أبـو العـالء ، فلـم یكـن یخـالف عـن هـوى لمجـرد المخالفـة ، بـل   

وال أمنــع أن یخــالف األول مخــالف إذا  ((: یقــول أبــو العــالء . ل مخالفتــه تســتند إلــى دلیــ
)) أقام الحجة وأبان الدلیل

)٥(. 

 : التأثر بالمنهج االعتزالي) د(  

                                                
  ٢٦٨المدارس النحویة : شوقي ضیف . د )١(
  ١٦٤مشكالت نحویة ، ص: محمد عبد المجید الطویل . د )٢(
  ١٦٤مشكالت نحویة ، ص: محمد عبد المجید الطویل . د) ٣(
 ٢٦٨المدارس النحویة : ضیف  شوقي. د )٤(

  ٢٥٥ص: رسالة المالئكة  )٥(
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ا ، وال    ـــرً ـــي اعتمـــدت علـــى العقـــل اعتمـــاًدا كبی المعتزلـــة مـــن الفـــرق اإلســـالمیة الت
مدرسة البصرة ، : یجادل أحد في ذلك وال یماري ، وحتي عندما انقسمت إلى مدرستین 

ا مشـترًكا  ((ومدرسة بغداد ظل  االعتماد على العقل في تفسـیر النصـوص الشـرعیة قاسـمً
))بین المدرستین 

))اعتبروا العقل قبل الشرع  ((بل إنهم في بعض األحیان . )١(
)٢(. 

 ((،فقد حظیـت اللغـة  )) اللغةُ  ((وساند العقَل عندهم في تأویل القرآن والحدیث المروي   
ــة ، بجا )) وأخضــعوها إلــى حــد كبیــر لمــنهجهم العقلــينــب عظــیم مــن اهتمــام المعتزل

)٣( .
ا مـــن  ـــل كثیـــرً ـــذین اعتنقـــوا الفكـــر االعتزالـــي ، ومث ـــي أحـــد ال وأبـــو الفـــتح عثمـــان ابـــن جن

 .)٤(آرائه
هل تأثر أبـو العـالء بهـذا الفكـر االعتزالـي الـذي نقـل إلیـه مـن خـالل : وهنا نتساءل   

 آراء ابن جني ؟ 
  .جانب تاریخي ، وجانب عملي : جابة باإلثبات ، من جانبین واإل  

أمــا الجانــب التــاریخي ، فــأبو العــالء لــم یقــم برحلــة خــارج بلدتــه إال إلــى بغــداد ،   
فــي القــرن الرابــع الهجــري موئــل العلــم ، ومثابــة العلمــاء ، وملتقــى الكتــاب  ((التــى كانــت 

ـــاء وا لملـــوك والرؤســـاء بفنـــون المنـــاظرة والشـــعراء واألدبـــاء ، فیهـــا غنیـــت ســـاحات الخلف
ـــة والمترجمـــة ، المطولـــة  ـــات بـــألوف الكتـــب المؤلف والمســـاجلة والجـــدل ، وعمـــرت المكتب

                                                
، وزارة األوقــاف  ١٣١٩الســید محمــد الشــاهد ، ص . المعتزلــة ، د: الموســوعة اإلســالمیة العامــة  )١(

  م ٢٠٠٣هـ ، ١٤٢٤، القاهرة 
مصــطفى الصــاوي الجــویني ، مقــال .موقــف المعتزلــة مــن تفســیر القــرآن و األحادیــث المرویــة ، د )٢(

  ١٣٨، ص ١٢٢لة العربي ع بمج
  ١٤٠المصدر السابق ، ص  )٣(
م ، ومـن اآلراء ١٩٩١، دار الشـروق  ١، ط ٦٤تیارات الفكر اإلسـالمي ، ص: محمد عمارة . د )٤(

وقـــال ابـــن جنـــي فـــي  ((: فـــي قولـــه  ١/١٠التـــي تـــأثر بهـــا ابـــن جنـــي مـــا نقلـــه الســـیوطي فـــي المزهـــر
نوكــان هــو وشــیخه أبــو علــى الفارســي مُ الخصــائص ـ  یَّیْ ــِزِل بــاب القــول علــى أصــل اللغــة ، إلهــام :  ْعتَ

ــل ، غیــر أن أكثــر أهــل النظــر علــى أن أصــل  ْحــِوج إلــى فضــل تأمُّ اصــطالح ؟ هــذا موضــع مُ هــي أم 
  . ))اللغة ، إنما هو تواضع واصطالح ، ال وحي وال توقیف 
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والمختصــرة ؛ وغصــت دور العلمــاء وحلقــات الــدروس بطــالب العلــم والمعرفــة مــن شــتى 
))الجهات 

)١( .  
ي دیوانـه ونجد أبا العالء یمدح الشریف المرتَضى ـ المعروف باالعتزال ـ وأخاه ف

  : فیقول  )٢(سقط الزند
ما الءَ فأْهُل نَجٍد ُكـــّل ِزقا العَ ـقا الفَصاَحَة مثُل أهِل ِدیافِ   رُ َط  نَ

قاَسما تَضى وتَ رْ ضيُّ المُ ى الرّ ناُصٍف وتَصافِ   ساوَ لى بتَ َط العُ  ِخَط

  ]بحر الكامل [                                                                                
أمـا مـن الجانـب العملـي ، فمــن خـالل دراسـة الباحـث لشــرح أبـي العـالء ثبـت أن أبــا   

 .العالء تأثر بالمنهج العقلي واللغوي للمعتزلة عند تفسیر النصوص اللغویة 

بنوعیهـــا  )) القـــرائن ((فالجانـــب العقلـــي عنـــد أبـــي العـــالء تمثـــل فـــي االعتمـــاد علـــى     
ا مماثال له عند أحد أعالم المعتزلة . )٣(اللغوي وغیر اللغوي ً وهو المنهج الذي نلمح شبه

 M: وقـال آخـرون فـي قولـه تعـالى  ((: في بعـض أقوالـه ، التـي منهـا   )هـ٢٥٥(الجاحظ 

¥ ¦ § ̈ © L ]ان . أخطــأ مــن وصــل بعــض هــذه الكلمــة بــبعض : قــالوا  ]١٨:اإلنس
نما هي : قالوا  قـالوا فـأین معنـى تسـمى ، وعلـى  فإن كان. سل سبیال إلیها یا محمد : وإ

))أي شيء وقع قوله تسمى فتسمى ماذا ، وما ذلك الشيء؟ 
)٤(. 

أمـــا الجانـــب اللغـــوي فنجـــد مـــنهج المعتزلـــة فـــي تفســـیر الكـــالم واضـــحا فـــي قـــول   
ولیس یجـب أن یسـتبعد حمـُل الكـالم علـى بعـض مـا یحتملـه إذا كـان لـه  ((: )٥(المرتَضى

                                                
ي بـــن الحســــین مقدمـــة أمـــالي المرتضــــي ، غـــرر الفوائــــد ودرر القالئـــد ، للشــــریف المرتضـــي علــــ )١(

م دار إحیـاء الكتـب  ١٩٥٤،  ١محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم ، ط: ، تحقیـق  ٣الموسوي العلـوي ، ص 
  العربیة 

  م ١٩٥٧، دار صادر بیروت ،  ٣٥ص : سقط الزند  )٢(
  .منهج أبي العالء ، القرائن : ینظر الباب الثاني ، الفصل األول   )٣(
   ٢م هارون ، طبعة الحلبي ، ط، تحقیق عبد السال ١/٣٤٤: الحیوان  )٤(
أحــد األئمــة فــي علــم الكـــالم واألدب ) م ١٠٤٤ـ ٩٦٦هـــ ، ٤٣٦ـ  ٣٥٥(الشــریف المرتَضــى  )٥(

  ٤/٢٧٨:، األعالم للزركلي . مولده ووفاته ببغداد . یقول باالعتزال والشعر ، 
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ألن الواجــب علــى مــن یتعــاطى تفســیر غریــب الكــالم شــاهد مــن اللغــة وكــالم العــرب ؛ 
)) والشعر أن یذكر كل ما یحتمله الكالم من وجوه المعـاني

وهـذا عـین مـا كـان یفعلـه . )١(
أبو العالء ، فقد اعتمد على الخصـائص النحویـة والصـرفیة للغـة ، واعتمـد علـى الشـعر 

ــه للبیــت أو لل فظــة یــذكر كــل المعــاني والقــرآن فــي تفســیر دیــوان أبــي تمــام ، وعنــد تأویل
 .)٢(الممكنة في حالة عدم وجود قرینة تمنع من إیرادها

ــالنحو  وال ینبغــي أن نغفــل ونحــن فــي معــرض الحــدیث عــن عالقــة أبــي العــالء ب
ثورتــه العارمــة علــى مبــدأ التأویــل  ((دعوتــه إلــى إصــالحه ، تلــك الــدعوة التــي تتمثــل فــي 

ن یقــرؤه ویســمعه مــن تــأویالت النحــاة والتقــدیر فلــم یكــن هنــاك مــا یغیظــه أكثــر ممــا كــا
ــاتهم ، وتخــریجهم بعــض األبیــات علــى غیــر حقیقتهــا لالستشــهاد بهــا علــى آرائهــم  وتكلف

وقد سدد المعري . وكثیر من نقده ینصب على هذه الجوانب من نحو النحاة . الخاصة 
ـــة  معظـــم ســـهامه إلـــى نحـــاة البصـــرة الـــذین أكثـــروا مـــن التأویـــل والتقـــدیر ، وتعســـفوا غای

))التعسف في تخریج كثیر من الشواهد لتستقیم مع أصول مذهبهم 
)٣(.  

ــــي  دُّ ِجــــكــــان یراعــــي المقاصــــد الحدیثــــة التــــي تَ وأبــــو العــــالء فــــي دعوتــــه اإلصــــالحیة    ف
ن خالفت آراء متقدمي النحاة عصره  :عند قول أبي تمام ، نلمح هذا  ، حتى وإ

َأكثَ  دَّ َذِويَّ ِظال       وَ ِهم َأمَ رائي ماَء وادِ َغَدوُت ِب ن وَ رَ مَ
]بحر الوافر[

 

في هـذا البیـت غیـر مضـاف إلـى  ))أكثر  ((كان أبوالفتح عثمان بن جني یذهب إلى أن  ((
نمـا فـر مـن أن یضـیف  ))من  ((، ویجعل موضع  ))من  (( ضـمر ، وإ  ))أكثـر ((نصـبا بفعـل مُ

ُ  ))أفعــل  ((ألن موضــوع النحــویین المتقــدمین أن ؛  ))مــن  ((إلــى   ضــاف إال إلــى مــا هــوال ی
، كقولــك فــالن أفضــُل النــاس ، وحســن ذلــك ألنــه بعضــهم ، ولوقیــل العقــاب أشــد  بعضــه

قــاب لیســت مــن النــاس ، ولهــذا أحــالوا قــول مــن یقــول  فــالن : النــاس الســتحال ؛ ألن العُ
فــالن أفضــل بنــي أبیــه ، وهــذا : أفضــل إخوتــه ؛ ألنــه لــیس مــنهم ، إنمــا ینبغــي أن یقــال 

                                                
   ١٨/١٩أمالي المرتضي ، غرر الفوائد ودرر القالئد ، ص  )١(
  .الفصل األول : ني ینظر الباب الثا )٢(
  ١٤٦البحث اللغوي عند العرب ، ص : أحمد مختار عمر . د )٣(
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تقـــدم ،  أفضـــل اإلخـــوة الـــذین : وقـــد أجـــاز المتـــأخرون فـــالن أفضـــل إخوتـــه ، أى قـــول مُ
لى قول من أجازه أذهبهومنهم ،  ))  واإلضافة یتسع فیها جدا ، وإ

)١( . 

ونخــتم كالمنــا عــن عالقــة أبــي العــالء بــالنحو بالحــدیث عــن بعــض مظــاهر اإلبــداع   
ــــذي تمثــــل فیمــــا ســــماه د. النحــــوي عنــــده  ـــــ محمــــد الطو . هــــذا اإلبــــداع ال األدوار  ((یــــل ب

ــــارئ مــــثال  )) المســــرحیة ــــرا لهــــذه األدوار  ((، فالق لرســــالة الصــــاهل والشــــاحج یعجــــب كثی
المســرحیة التــي أدارهــا أبــو العــالء عــن أبــواب النحــو بصــورة لــم تعرفهــا العربیــة قبلــه وال 

))بعده 
)٢( .  

ویمكـن أن .  )) النحـو ((، وبـین  )) الواقـع ((ومن خالل هذه األدوار المسرحیة ربط بین   
وینبغـــي للحـــازم فـــي  ((: نـــذكر مثـــاال لـــذلك قولـــه فـــي رســـالة الصـــاهل والشـــاحج ، یقـــول 

الشدائد أن یكون مثل الهمزة ، یخـالق النفـر بمـا یریـدون ، ویسـكت علـى ضـمائر الـنفس 
ولــیس فــي الحـروف حــرف أكثــر مسـامحة مــن الهمــزة، . فإنـه ال یقضــي المأربــة باللسـان 

كنة فــي مثــل رأس وبــؤس وذئــب ، فبلغــت مــا تســتحقه مــن الهمــز أال تراهــا إذا كانــت ســا
  مـــــع ســــــهم ،  ))رئـــــم  ((: فهـــــي كـــــالحروف الصـــــحاح ، ویجــــــوز أن تقـــــول فـــــي القــــــوافي 

مع ُجمـل ، فـإذا اتفـق لهـا أن تصـاحب فـي القـوافي حـروف اللـین صـارت ألفـا  ))سؤل  ((و
جــول ، وهــیم ، رام ، و : فــي شــام ، ویــاء فــي ریــم ، وواوا فــي بــوس وســول ، فجــرت مــع 

وهي في ذلك غیر جارة للعیب ، بل قد أدت حق الحروف الصـحیحة فـي حسـن العشـرة 
))وتكلفت لحروف اللین ما لیس هو لها أصال في الحقیقة 

)٣(. 

وما أجمل هذه الطریقة في توصیل المعلومات النحویـة للناشـئة بطریقـة شـائقة تثبـت   
  .المعلومات في األذهان 

***  
 : التبریزي  ثانیا النحو عند

                                                
 ] .٩ب٣٧٢، ١/٣٧١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

  ١٦٧ص : مشكالت نحویة  )٢(
  م١٩٨٤، دار المعارف  ٢عائشة عبد الرحمن ، ط. د: تحقیق ٤٩٦:رسالة الصاهل والشاحج )٣(

 



 

                                                                                    ٧٣

. تحامـل كثیـرون علــى التبریـزي واتهمـه بعــض البـاحثین أنـه بــال مـذهب نحـوي معــین  
فها هو الدكتور فخر الدین قبـاوة لـم یجـد بـین یدیـه مـا یعـین علـى تحدیـد مذهبـه ، ویـرى 

فهـــو فـــي مصـــنفاته لـــم یبـــد مـــا یشـــجع علـــى الجـــزم فـــي مثـــل هـــذا  ((أن هـــذا راجـــع إلیـــه 
أقــــوال أســــالفه وأحكــــامهم برمتهــــا ؛ فتطغــــى شخصــــیاتهم  الموضــــوع ؛ ألنــــه كــــان ینقــــل

ولمـا كانـت تلـك . المذهبیة على شخصیته ، وال تبقى لهـا حـدود متمیـزة واضـحة المعـالم 
األقــوال منقولــة عــن علمــاء مختلفــي النزعــات والمــذاهب فقــد لبــث التبریــزي فــي مصــنفاته 

مذهب البصریین وحینا مـع متنقال بین وجهات من النظر متعددة ، ولهذا نراه أحیانا مع 
))مذهب الكوفیین ، وآونة مع مدرسة بغداد ، وطورا مع جمیع المذاهب 

)١(. 

ســلیمان الشــطي ، . فخــر الــدین قبــاوة ویؤیــده فــي هــذا د. هــذا االعتــراض مــن قبــل د  
. أحمــد جمــال العمــري اعتــراض یقبــل المناقشــة ، وأرى فیــه تحــامال علــى التبریــزي . ود

وي معــین أمــر لــیس التبریــزي بــدعا فیــه دون غیــره ، فقــد ســبقه فعــدم تحدیــد مــذهب نحــ
  .أستاذه أبو العالء في ذلك ، وسبقهما ابن جني كما أثبتنا من قبل 

كما أن النص السابق یخلط كثیرا من األوراق ببعضها ؛ فمن المعروف أن المدرسة   
لمدرسـة البغدادیـة البغدادیة تقوم على االنتخاب من المدرسة البصریة والكوفیة ولم تكن ا

 .مدرسة مستقلة 
وفوق كل هذا نجـد للتبریـزي فـي ثنایـا شـرحه مـا یـدل علـى قبولـه آلراء معینـة ودفعـه   

 :آلراء أخرى ، ومثال ذلك قول التبریزي عند قول أبي تمام 
لودِ  ى ِمَن الَحَجِر الصَّ قِد َجأٍش       َأَشدَّ قُوً عَ یاَت ِب یَّتَّ البَ بَ وَ
  ]بحر الوافر[

ى   ((: ومـــن روى ... (( ـــرَّ قـــوً ا ؛ أي :  ))َأمَ ى   ((فـــتال ، و: فـــالمعنى أشـــدَّ إمـــرارً ـــوً  ))َأَشـــّد قُ
أجـــود الـــروایتین ؛ ألن المعـــروف أمـــررت الحبـــل بـــالهمز ، وهـــم یجتنبـــون أن یبنـــى فعـــل 

                                                
المعلقــات وعیــون : ســلیمان الشــطي . د: ، نقــال عـن  ٢/٦٨١: شــهورات شـرح القصــائد التســع الم )١(

  .م ، الكویت ٢٠١١، سبتمبر  ٣٨٠، عالم المعرفة ، ع  ١٠٥العصور ، ص
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َل  ((التعجب على  وقـد ذهـب بعضـهم إلـى . فـي التفضـیل ، إال فـي أشـیاء مسـموعة  ))َأْفعَ
)) واألخذ بالسماع أحسن؛  ))أفعل  ((مطرد في كل فعل ماض على أن ذلك قیاس 

)١(.  
ــا فــي بعــض األحیــان نجــده یخــالف الجمهــور فــي بعــض اآلراء ، مــن ذلــك    بــل إنن

، وأبــو والتبریــزي أثبــت مصــدریتها الفــراء ، والفارســي  ((فقــد  )) لــو ((مــثال القــول بمصــدریة 
)) ومنعه الجمهورالبقاء ، وابن مالك ، 

)٢( .  
. )٣(ووقـــوف الباحـــث علـــى مفهـــوم جدیـــد للبنیـــة الصـــرفیة عنـــده لـــم یجـــده عنـــد غیـــره  

  .ومخالفته ألستاذه أبي العالء في تفضیل السماع على القیاس 
سلیمان الشطي باتهام التبریزي بعـدم المذهبیـة ، بـل رمـاه بالسـرقة ، .ولم یكتف د  
ه واســـتطاع تحقیـــق أهـــم نعـــم ، یحمـــد لـــه دوره وهدفـــه وأن المـــنهج الـــذي رســـم ((: فقـــال 

جوانبه مقبول وجید والنتیجة وافیة بالغرض ، ولكن االعتراض ینصب على الكیفیة التي 
حقــق بهــا هدفــه ، فمــن حقــه فــي مجــال التعلــیم االســتعانة بــالجهود الســابقة لیقــدمها إلــى 
المتعلمین ، ولكن لم یقل أحـد إن االسـتفادة مـن معلومـات اآلخـرین تعنـي النقـل المباشـر 

فــالفرق واضـــح بــین االســـتعانة . لعبــارات نفســها واأللفـــاظ ذاتهــا مــن دون إشـــارة تــذكر با
المشروعة بكل الجهود والسرقة الواضحة المكشوفة أو على األقل التصرف فـي مؤلفـات 

))اآلخرین 
)٤(. 

وهذا كالم مردود ، ویكفینا للرد علیـه قـول اإلمـام الـذهبي ـ إمـام الجـرح والتعـدیل بـال   
،  )) إمـام اللغـة ((علماء الحدیث فضال عن أنه من أكابر المؤرخین ـ فیه بأنه منازع عند 

                                                
ـــرُ دیـــوان أبـــي تمـــام بشـــرح التبریـــزي  )١( َظ نْ ُ ، وینظـــر أیضـــا األصـــول النحویـــة عنـــد ] ٢٧ب٢/٣٨: [ی

  .السماع : التبریزي 
عبــد العــال ســالم .، تحقیــق وشــرح د ١/٢٧٩ي شــرح جمــع الجوامــع ، همــع الهوامــع فــ: الســیوطي  )٢(

  م ، الكویت ١٩٧٥مكرم ، دار البحوث العلمیة 
  ١٦٣ینظر ص  )٣(
   ١٠٣المعلقات وعیون العصور ، ص )٤(
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حجــة صــدوقًا أحــد األئمــة فــي النحــو واللغــة واألدب ،  ((: وقــول یــاقوت والســیوطي عنــه 
)) ثبتًا

)١(  . 

وهــل كــان التبریــزي ! ثــم ، هــل نقــل عبــارات العلمــاء كمــا هــي نــوع مــن الســرقة ؟  
أظـن أن فـي هـذا الكـالم شـطط كبیـر ، وال أبلـغ فـي الـرد ! م ؟ینقل بدون أن ینسب الكال

  : محمــد عبــده عــزام محقــق دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي إذ یقــول .علیــه مــن قــول د

ومهمــا یكــن الــرأي فــي الخطیــب التبریــزي ، فإنــه بهــذا الشــرح قــد قــدم للمتــأدبین عمــال  ((
، ثـم نظـر فـي شـروح شـراحه،  جلیال خالدا ؛ إذ جمع شعر أبي تمـام مـن أولـه إلـى آخـره

، فجـاء حاویـا  ثم اختـار مـن هـذه الشـروح ، وضـمها كتابـه ، ناسـبا كـل قـول لقائلـه غالبـا
))آلراء هؤالء الشراح جمیعا 

)٢(. 

ثــم هـــل كانـــت التبریـــزي ینقــل كـــل مـــا یقـــع تحـــت یدیــه أم كـــان یختـــار ؟ فـــإذا كانـــت   
البـد أنـه كـان یختـار ! تـار ؟اإلجابة الواضحه أنه كان یختار ، فعلى أي أسـاس كـان یخ

  .ما یوافق علیه ، ویوافق مذهبه 
**** 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٣تراجع ترجمة التبریزي ، الجزئیة  )١(
  ١/٢٧: دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
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  المبحث األول 
  األصول النحویةونبذة مختصرة عن المدارس النحویة ومناھجھا 

سنحاول في السطور التالیة تقـدیم نبـذة مختصـرة عـن المـدارس النحویـة المختلفـة   
  .یة ، والبغدادیة ، وسنخص بالذكر هنا المدرسة البصریة ، والكوف

والشك أن كالمنا عن هذه المدارس هو من نافلة القول ، وهو من الكالم المعاد المكرر 
ــد أبــي العــالء  ــا لمناقشــة األصــول النحویــة عن ؛ ولكــن تلــك نبــذة البــد منهــا لتكــون منطلقً

  .والتبریزي 
  : المدرسة البصریة 

األقـدمین اتبعـوا  ((علماءنـا قبل البدء في تجلیة مالمـح مدارسـنا النحویـة نقـرر أن   
المــنهج الوصــفي فــي اســتنباط القواعــد النحویــة ، وذلــك مــن خــالل اســتقرائهم لغــة العــرب 

))قرآنــا ، حــدیثا ، شــعرا ، نثــرا : مــن مصــادرها األصــلیة 
، واســتنباط القواعــد هــذا قــائم  )١(

القائمــة فــي نســتدل مـن األثــر األنظمـَة النحویــة وتفصـیالتها  ((علـى االســتدالل ؛ أي أننـا 
اللغة على هذه األنظمة ؛ أي أنه یتم توظیف اآلثار للوقوف على األنظمة اللغویـة التـي 

))وراءها 
)٢(    .  
، وُحـقَّ لهـا  ))مدرسـة البصـرة  ((وعند حدیثنا عن المدارس النحویة البد أن نبـدأ بــ   

بدَأ بها ، فـ  ُ هـذه الحیـاة  هي التي وضعت أصول نحونـا وقواعـده ، ومكنـت لـه مـن ((أن ی
، وثمـرة  وكل مدرسة سواها فإنمـا هـي فـرع لهـاالمتصلة التي ال یزال یحیاها إلى الیوم ، 

))تالیة من ثمارها  
فإلى هذه المدرسة یرجـع الفضـل فـي وضـع علـم النحـو، وتوطیـد .  )٣(

أركانــه ، وتعهــده بالعنایــة حتــى اســتوى علــى ســوقه ، وتحــددت معالمــه التــي عــرف بهــا 
  .ون الطویلة عبر هذه القر 

                                                
دار الوفـاء لـدنیا الطباعـة [  ١٦٤وأنظمتها بـین القـدماء والمحـدثین ، ص اللغة : نادیة رمضان النجار .د )١(

  ] .والنشر 
االستدالل النحـوي ، نحونظریـة معاصـرة ألصـول النحـوالعربي ، : محمد عبد العزیز عبد الدایم .د )٢(

  ] .، وبدون بیانات أخرى  ٢٠٠٨[  ١٩ص 
  ].٩، ط دار المعارف [  ٥المدارس النحویة ، ص : شوقي ضیف .د )٣(
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ــــراد فـــي القواعـــد ((ولقـــد تشـــدد شـــیوخ هـــذه المدرســـة فـــي   ((تشـــددا جــــعلهم  )) االطـ
یطرحون الشاذ ، وال یعولون علیه في قلیل أو كثیر ، وكلما اصطدموا به خطأوه أوأولوه 

((
فقد اشترطوا صحة المادة التي یشتقون منها قواعدهم ،  (( االستقراء، وأما من حیث  )١(

ذلك رحلوا إلى أعماق نجد وبوادي الحجاز وتهامة ؛ یجمعون تلـك المـادة مـن  ومن أجل
ینابیعهــا الصــافیة التــي لــم تفســدها الحضــارة ، وبعبــارة أخــرى رحلــوا إلــى القبائــل المتبدیــة 
المحتفظـــة بملكـــة اللغـــة وســـلیقتها الصحــــیحة ، وهـــي قبائـــل تمـــیم وقـــیس وأســـد وطیـــئ ، 

))وبعـض عشــائر كنانـة  
هـي القــدوة المثلـى والنمــوذج الرفیــع و كانـت لغــة البــد ((فقــد ،  )٢(

((
ـــك .  )٣( ـــي ذل ـــاس  ((وفكـــرتهم ف ـــي كبـــد الصـــحراء وعـــدم االتصـــال باألجن أن االنعـــزال ف

األجنبیــة یحفــظ للغــة نقاوتهــا ، ویصـــونها مــن أي مــؤثر خــارجي ، وأن االخــتالط یفســـد 
))اللغــة ، وینحــرف باأللســنة  

غیــر العــرب ســبیال لفســاد االخــتالط ب ((، فهــم یــرون فــي  )٤(
القول ، واختالط اللسان ، وموردا لكثیر من األلفاظ واألسالیب ، وطرق التعبیر التـي ال 

))تعرفها العربیة 
بـاالختالط، بـل كـانوا ال یأخـذون عـن  الحضر قد فسـد (( فقد رأوا أن.  )٥(

القــــول  عرابــــي إذا فهــــموا ال یأخــــذون عــــن األالبــــدوي إال إذا لــــم یفســــده الحضــــر ، فكــــان
)) الملحون

)٦( .  
                                                

علـــى أنـــه ینبغـــي أن  (( :شـــوقي ضـــیف فـــي موضـــع آخـــر.، ویقـــول د١٨ص: المـــدارس النحویـــة . )١(
ــِت الشــواذ عــن قواعــدها  حَّ لــم تحــذفها ولــم تســقطها ، بــل أثبتتهــا ، نعــرف أن المدرســة البصــریة حــین نَ
  ]  ١٦٢ص :المدارس النحویة[ ،)) أوعلى األقل أثبتت جمهورها ، نافذة في كثیر منها إلى التأویل

  ١٩ـ  ١٨ص : المدارس النحویة  )٢(
رمضـان عبـد التـواب ، . ترجمـة د ، األسالیب و اللهجات و العربیة ، دراسة في اللغة : یوهان فك   )٣(

  ] .الخانجي  ،١٩٨٠ ،١ط [،  ٩٣
  ].١٩٨٨،  ٦عالم الكتب ، ط [  ٣٤البحث اللغوي عند العرب ، ص : أحمد مختار عمر .د )٤(
  ].٢٠٠٥دار غریب ، [ ،  ٣٣مواقف النحاة من القراءات القرآنیة ، ص : ح شعبان صال.د )٥(
الهیئــــة المصــــریة العامــــة للكتــــاب ، مكتبــــة األســــرة ، [ ،  ٣١٤ضــــحى اإلســــالم ، : أحمــــد أمــــین  )٦(

رمضــان عبــد التــواب فــي ترجمتــه . إلــى ظهــور مــا ســماه د وقــد دفــع هــذا الحــرص أیًضـــا] . م ١٩٩٧
الـذي تبنـاه األصـمعي واحتضـنه ابـن قتیبـة بشـدة ،  )) تنقیـة اللغـة ((یوهان فك بمبدإ ل  ))العربیة  ((لكتاب 
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باب في ترك األخذ عن أهل المدر  ((: وقد عبر ابن جني عن هذه الفكرة أیضا قائال 
ولـــوعلم أن أهـــل مدینـــة بـــاقون علـــى فصـــاحتهم ، ولـــم : ... كمـــا أخـــذ عـــن أهـــل الـــوبر 

كـذلك . یعترض شيء من الفساد للغتهم ؛ لوجب األخذ عنهم كما یؤخذ عن أهـل الـوبر 
  الــــــوبر مــــــا شــــــاع فــــــي لغــــــة أهــــــل المــــــدر مــــــن اضــــــطراب األلســــــنة  لوفشــــــا فــــــي أهــــــل

وخبالها ، وانتقـاض عادة الفصاحة وانتشارها ؛ لوجب رفض لغتهـا ، وتـرك تلقـي مـا یـرد 
))عنها  

)١(         .  
الدقــة والحیطـة ؛ فقـد اشــتهر  ((وجملـة القـول أن أبــرز سـمات هـذا المــذهب تتجلـى فـي 

صـیحة ، والشـواهد الصـحیحة ؛ لقـد سـمعوا عـن العـرب نحاة البصرة بانتقاء األسالیب الف
كثیرا ؛ ولكنهم لم یقبلوا كل ما سمعوا ، ولم یعتمدوا كل ما روي لهـم ، ولـم تقـم قواعـدهم 

إنهم أرادوا أن یضعوا أسس علم . على الروایة العابرة ، أوالبیت النادر ، أوالقولة النابیة 
د من أن تكون متواترة ، أوقریبـة مـن التـواتر ، وأرادوا لهذه األسس أن تكون قویة ؛ فال ب

))؛ حتى ترسخ قواعدها فال تزلزل ، وحتى یقوى أساسها فال یلین  
)٢(     

اقتصر البصریون على جواز القیاس  ((وقد اعتمدت مدرسة البصرة على القیاس ؛ إذ 
ن قــد علــى المشــهور الشــائع ، وأبــوا القیــاس علــى القلیــل أوالنــادر ، فــي حــین أن الكــوفیی

))أجازوا القیاس على الشاهد الواحد أوالشاهدین 
ولقـد توسـع البصـریون فـي القیـاس .   )٣(

طلبـوا لكـل قاعـدة علـة ، ولـم یكتفـوا بالعلـة التـي هـي مـدار الحكـم ؛ فقـد  ((والتعلیل  ؛ إذ 

                                                                                                                                          
یعــن بمــذاهب الثقـــات  ((هــذا االحتضــان جعــل البطلیوســي ینحــى بالالئمــة علـــى ابــن قتیبــة ؛ ألنــه لــم 

أثــر فــي  ((وكــان لمبــدأ تنقیــة اللغــة هــذا . ))، ولــوعلى ســبیل العــرض فحســب  اآلخــرین مــن علمــاء اللغــة
المثـــل األعلـــى مـــن و تعـــد القـــدوة المثلـــى ، و بیـــة اللغویـــة للمجتمـــع العربـــي ، أن صـــارت عربیـــة البدالتر 

 ))األعم األغلـب و احتذاه الشـعر الرفیـع فـي جمیـع العصـور كمـا هـ ((، بل إن هذا المبدأ  ))جمیع الوجوه 
رُ [ . َظ نْ ُ   ] . ١٠٩،  ٩٩العربیة ، : یوهان فك : ی
  ] محمد على النجار :خائر،الهیئة العامة لقصور الثقافة ، تحقیقسلسلة الذ[ ،]٢/٥:[الخصائص )١(
المــذاهب النحویــة فــي ضـــوء الدراســات اللغویــة الحدیثـــة ، : مصــطفى عبــد العزیــز الســـنجرجي .د )٢(

  ] .م ١٩٨٦،  ١دار الفیصلیة ، مكة المكرمة ، ط[ ،  ١٧ص 
  ].م ١٩٩٤،  ٧مكتبة األنجلو، ط[  ٩من أسرار اللغة ، ص: إبراهیم أنیس .د )٣(
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وقـــانون القیـــاس عـــام ، وظاللـــه مهیمنـــة علـــى كـــل القواعـــد إلـــى . التمســـوا علـــال وراءهـــا 
یث یصبح ما یخرج علیها شاذا ، وبحیث تفتح األبواب على مصـاریعها أقصى حد ، بح

؛ لیقــاس علــى القاعــدة مــا لــم یســمع عــن العــرب ، ویحمــل علیهــا حمــال ، فهــي المعیــار 
))المحكم السدید 

یعتمد فـي وضـع  ((إن القیاس الذي اعتمد علیه البصریون هوالذي .  )١(
))تداد ما سواه لهجات  القاعدة النحویة على االستعمال الغالب ، واع

)٢(       .  
))االعتمــاد علــى األفكــار الفلســفیة فــي درســها  ((وتنفــرد مدرســة البصــرة بـــ 

، والقــدرة  )٣(
))االسـتدالل بـالبراهین العقلیـة ، واألقیسـة المنطقیـة ، والعلـل الفلسـفیة  ((الفائقة علـى 

)٤(  .
ل ، والتـي یرجـع الفضـل فـي ویتمثل هذا ـ في بعض الجوانب ـ فیمـا یعـرف بنظریـة العامـ

حكامهـا إحكامـا ـ علـى مـر العصـور ـ إلـى الخلیـل بـن  تثبیـت أصـولها ، ومـد فروعهـا ، وإ
فقــد أرســى قواعــدها العامــة ، ذاهبــا إلــى أنــه البــد مــع كــل رفــع لكلمــة أونصــب  ((أحمــد ، 

 أوخفض أوجزم من عامل یعمل في األسماء واألفعال المعربة ، ومثلهما األسماء المبنیة 
((

)٥(   . 

*****  
  
  

  : المدرسة الكوفیة

                                                
  ٢٠ص: المدارس النحویة  )١(
،  ١مكتبـة المنـار ، األردن ، ط[ ،  ٣٠مراكـز الدراسـات النحویـة ، ص: عبـد الهـادي الفضـلي .د )٢(

  ] .م ١٩٨٦
  ١٤٥اللغة وأنظمتها بین القدماء والمحدثین ، ص: نادیة رمضان النجار .د )٣(
  ١٨في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة، المذاهب النحویة :مصطفى عبد العزیز السنجرجي.د )٤(
  ٣٨.المدارس النحویة ، ص: شوقي ضیف .د )٥(
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))نحوالكوفیین یشـكل مـذهبا مسـتقال   ((أجمع القدماء على أن   
، وتتمثـل أركـان  )١(

طـــابع االتســـاع فـــي : ثالثـــة طوابـــع كبیـــرة تشـــیع فیهـــا هـــي  ((هـــذا المـــذهب وقواعـــده فـــي 
االتساع وطابع الروایة ، بحیث تفتح جمیع الدروب والمسالك لألشعار واللغات الشاذة ، 

، ثم طابع المخالفة  على الشاذ والنادر دون تقید بندرته وشذوذهبحیث یقاس  في القیاس
))النحویة ، وما یتصل بها من العوامل  تفي بعض المصطلحا

)٢(   . 

فسمعوا من القبائل التي أخذ عنها البصـریون  ((لقد توسع الكوفیون في السماع ؛   
البصــریون األخــذ عنهــا ، كــاألعراب الــذین عاشــوا فــي  ، كمــا ســمعوا قبائــل أخــرى رفــض

ِوي من الشعر  قرى سواد بغداد ، مثل أعراب الحطمیة وغیرهم ، وكذلك قبلوا جمیع ما رُ
ـر مـن كـالم العـرب ، وعولـوا علـى ذلـك كلـه فـي االستشـهاد ، ووضـع القواعـد ،  ، ومـا ُأثِ

، والقواعــد المخالفــة لمــا  وعلــى ذلــك كــان مــن الطبیعــي أن تكثــر عنــدهم الشــواهد النــادرة
))عرفه جمهور النحویین 

ألسـالیب علـم أقـل اسـتعماال  ((كمـا نجـد أن الكـوفیین كـانوا .  )٣(
))  العلل الفلسفیةو االستناد إلى البراهین المنطقیة و الكالم من حیث االعتداد بالعقل 

)٤(   . 

*****  
  : المدرسة البغدادیة

لهجـري نهجـا جدیـدا فـي دراسـاتهم ومصــنفاتهم اتبـع نحـاة بغـداد فـي القـرن الرابــع ا  
االنتخــــاب مــــن آراء المدرســــتین البصــــریة والكوفیــــة ، مــــع فــــتح  ((النحویــــة ، یقــــوم علــــى 

))  األبواب لالجتهاد ، والخلوص إلى اآلراء المبتكرة
 ((، فكان نحاة المـذهب البغـدادي  )٥(

ــالتعمق فــي دراســة هــذین المــذهبین ، ویحــاولون مــن خــ َن ب ــوْ ْعنَ ُ الل ذلــك أن ینفــذوا إلــى ی
كثیـر مـن اآلراء التــي تعلوهـا سـمة مــن الجـدة ، واالبتكـار ، ونســتطیع أن نتبـین ذلـك فــي 

                                                
  ١٥٥ص: المدارس النحویة  )١(
  ٣٨ص: المدارس النحویة  )٢(
  ٤١المذاهب النحویة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة،: مصطفى عبد العزیز السنجرجي.د )٣(
  ٤١نحویة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة،المذاهب ال: مصطفى عبد العزیز السنجرجي.د )٤(
  ٧ص : المدارس النحویة  )٥(
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هــ ، وابـن الخیـاط ٣١٥سـنة  ىهـ ، وابن شقیر المتـوف٢٩٩آراء ابن كیسان المتوفى سنة 
))هـ  ٣٢٠المتوفى سنة 

)١ (  .  
سـتریحون إلیـه ، ویغلـب یتمسكون بالرأي الذي ی ((لقد كان أصحاب هذا المذهب   

على ظنهم صحته ، سواء أكان موافقـا لـرأي البصـریین أم الكـوفیین ؛ فـال تعصـب ألحـد 
))الفریقین على اآلخر ، وأحیانا نرى لهم آراء جدیدة وصلوا إلیها باجتهادهم 

)٢(   . 

الزدهـــار الفلســـفة ، وعنایـــة البغـــدادیین بهـــا أثـــر واضـــح فـــي الدراســـات  ((وكـــان 
مــن ثــم رأینــا مــن النحــویین مـــن أكثــر مــن اســتعمال األســالیب الفلســفیة فـــي النحویــة ، و 

كالمــه كـــأبي الحســن الرمـــاني الــذي كـــان یؤیــد المعتزلـــة ، وتــأثر بفلســـفتهم فــي دراســـاته 
))النحویة 

)٣(   . 

أن ینفي وجود المدرسـة البغدادیـة ؛ معتمـدا  ((وحاول بعض الباحثین المعاصرین   
البصریین والكوفیین ، وأن علمـین مـن أعـالم جیلهـا الثـاني على من ینظمون أفرادها في 

ان أنفسهما في البصریین ، وهما أبوعلي الفارسي وتلمیذه ابن جني ؛ إذ یعبران فـي  ُسبَ نْ یَ
تصـانیفهما عـنهم كثیــرا بكلمـة أصــحابنا ، وینتصـران فــي أغلـب األمــر لـآلراء البصــریة ، 

))بغدادیین ؛ وكأنهم مدرسة واحدة  وكثیرا ما یطلق ابن جني على الكوفیین اسم ال
)٤(   . 

******  
  
  
  
  
  

  :األصول النحویة 
                                                

  ٧٣المذاهب النحویة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة ، ص : السنجرجي  )١(
  ٧٤: المذاهب النحویة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة: السنجرجي  )٢(
  ٧٥: ة الحدیثةالمذاهب النحویة في ضوء الدراسات اللغوی: السنجرجي )٣(
  ٢٤٥ص : المدارس النحویة  )٤(
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ومــن تتمــة القــول فــي بدایــة هــذا الفصــل أن نقــدم تعریفــا مــوجزا لألصــول النحویــة   
  .التي اعتمدت علیها المدارس النحویة المختلفة 

ابــن جنــي حصــرها فــي  ((وبدایــة نقــرر أن القــدماء اختلفــوا فــي أصــول النحــو، فـــ 
: فـــي حــین حصــرها ابـــن األنبــاري فـــي . الســـماع ، القیــاس ، اإلجمــاع : الثــة أصــول ث

أمـــا الســـیوطي فقـــد جمـــع . الســـماع ، القیـــاس ، استصـــحاب الحـــال ، مســـقطا اإلجمـــاع 
))المذهبین السابقین؛فحصرها في السماع ، القیاس، اإلجماع ، استصحاب الحال 

)١(   .  
  : السماع ] أ[

ــه عــرف الســیوطي الســماع بق   هومــا ثبــت فــي كــالم مــن یوثــق بفصــاحته ؛  ((: ول
فشمل كالم اهللا تعـالي وهـوالقرآن وكـالم نبیـه ـ صـلى اهللا علیـه وسـلم ـ وكـالم العـرب قبـل 
بعثــه وفــي زمانــه وبعــده إلــى أن فســدت األلســنة بكثــرة المولــدین ، نظمــا ونثــرا مــن مســلم 

))أوكافر  
)٢(   . 

  :مد على ثالث ركائز ویتضح من تعریف السیوطي أن السماع یعت
القرآن الكریم ، وحدیث الرسـول ـ صـلى اهللا علیـه وسـلم ـ بقیـد صـحته :  األولى ((  

 تحدیـد زمـاني:  والثانیة، إسنادا ومتنا ، وكالم العرب الموثوق في لغتهم ، شعرا ونثرا ، 
فـي  ، ال یتجاوز نهایة القرن الثاني الهجري في الحواضر ، ونهایة القرن الرابـع الهجـري

ال یتعـدى قبائـل الحجـاز ونجـد وتهامـة ، وبالجملـة كـل قبائـل :  تحدید مكـانيالبوادي ، و 
وســط شــبه الجزیــرة ، التــي تبعــد عــن التخــوم ألهــل الــبالد األخــرى مــن فــرس ، وروم ، 

فصاحة الـراوي الـذي یعـد أهـم تلـك الركـائز ؛ لكونـه أهـم وسـیلة لنقـل :  الثالثةوأحباش ، 
))اللغة وحفظها 

)٣( .    

                                                
  ١٥٣اللغة وأنظمتها بین القدماء والمحدثین ، ص : نادیة رمضان النجار .د )١(
محمـــود ســـلیمان .، قـــرأه وعلـــق علیـــه د ٧٤االقتـــراح ، فـــي علـــم أصـــول النحـــو، ص : الســـیوطي  )٢(

  ] . ٢٠٠٦دار المعرفة الجامعیة ، [ یاقوت ، 
  ١٥٤اللغة وأنظمتها بین القدماء والمحدثین ، ص : لنجار نادیة رمضان ا.د )٣(
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كــال مــن اإلجمــاع  ((ونخــتم كالمنــا بتلــك اإلشــارة التــي أشــار إلیهــا الســیوطي بــأن   
))والقیاس ال بد له من مستند من السماع كما هما في الفقه كذلك  

)١(    .  
******* 

  : القیاس ] ب[
هوعبارة عـن تقـدیر  ((: أورد ابن األنباري جملة من تعاریف العلماء للقیاس فقال 

جـراء حكـم األصـل علـى : صل ، وقیل الفرع بحكم األ هوحمل فرع علـى أصـل بعلـة ، وإ
ـــل  ـــل : الفـــرع ، وقی ـــرع باألصـــل بجـــامع ، وقی لحـــاق الف هواعتبـــار الشـــيء بالشـــيء : هوإ

))بجــامع ، وهــذه الحـــــدود كلهــا متقاربــة 
هواســتنباط مجهــول  ((: إبــراهیم أنــیس .، وقــال د)٢(

من مواد اللغـة علـى نسـق صـیغة مألوفـة  من معلوم ، فإذا اشتق اللغوي صیغة من مادة
مقارنـة كلمــات بكلمــات ، و فالقیــاس اللغــوي هفـي مــادة أخــرى ، سـمي عملــه هــذا قیاسـا ، 

؛ رغبة فـي التوسـع اللغـوي ، وحرًصـا علـى اطـراد  أواستعمال باستعمالصیغ بصیغ ، و أ
))الظواهر اللغویة 

)٣(         .  
:  مفهــــوم اســــتقرائي ((: ســــمین ومــــن العلمــــاء مــــن یقســــم مفهــــوم القیــــاس إلــــى ق  

والمقصــود بــه اطــراد الظــاهرة فــي الكــالم أوالنصــوص ، بحیــث یتخــذ مــن هــذه الظــاهرة 
وأمثالهــا قواعــد یقــاس علیهــا فــي االســتعمال ، ومــا یخــالف تلــك القواعــد یعــد شــاذا ، ال 

، وفیه یقدر للفرع حكم األصـل  قیاس العلةیمكن أن نطلق علیه : یقاس علیه ، ثانیهما 
لحـــاق الفـــرع باألصـــل بجـــامع ، أواعتبـــار الشـــيء  ، أوحمـــل فـــرع علـــى أصـــل بعلـــة ، أوإ

وهذا القیاس هوالـذي بنـي علیـه النحـو، فمـن أنكـره فقـد أنكـر النحـو؛ .... بالشيء بجامع 
))لكون النحوكله قیاس 

)٤(  .  

                                                
  ١٤االقتراح ، ص : السیوطي  )١(
قـــدم لهمـــا وعنـــي [ ،  ٩٣ص : اإلغـــراب فـــي جـــدل اإلعـــراب ، ولمـــع األدلـــة فـــي أصـــول النحـــو )٢(

  ] . م ١٩٥٧سعید األفغاني ، مطبعة الجامعة السوریة ، : بتحقیقهما 
  ٨ص : من أسرار اللغة  )٣(
  ١٥٥اللغة وأنظمتها بین القدماء والمحدثین ، ص : نادیة رمضان النجار .د )٤(
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وربمـا جــاز لنــا أن نعلـق بــأن القیــاس االسـتقرائي قیــاس عملــي ، والثـاني قیــاس العلــة   
  . س علمي قیا

اسـتنباط القاعـدة ، تعلیـل ظـاهرة ، رفـض ظـاهرة   ((: وللقیـاس وظـائف تتمثـل فـي 
((

)١(   .  
*******  

  :اإلجماع ] ج[
اتفـــاق المجتهـــدین مـــن أمـــة  (( :عـــرف الجرجـــاني اإلجمـــاع فـــي االصـــطالح بأنـــه   

محمد ـ علیه الصالة والسـالم ـ فـي عصـر علـى أمـر دینـي ، والعـزم التـام علـى أمـر مـن 
))ماعــــة أهــــل الحــــل والعقــــد ج

اتفــــاق  ((ونــــص المعجــــم الفلســــفي علــــى أن اإلجمــــاع .  )٢(
ــیال علــى صــحته ، ویقصــره  الخاصــة أوالعامــة علــى أمــر مــن األمــور ، واعتبــار ذلــك دل
فقهاء اإلسالم على اتفاق المجتهـدین مـن المسـلمین فـي عصـر معـین علـى أمـر دینـي ، 

))ویعد أصال من أصول التشریع 
)٣(   

إجمـاع أهـل العربیــة  ((: ل مـا سـبق نقـرر أن اإلجمـاع عنـد النحـاة یعنـي مـن خـال  
:  )) المقصــور ((علـى أن هـذا الحكـم كـذا ، كإجمـاعهم علــى أن علـة تقـدیر الحركـات فـي 

))االستثقال  )) المنقوص ((التعذر ، وفي 
)٤(   . 

ـــــد علمـــــاء األصـــــول نوعـــــان    اإلجمـــــاع الصـــــریح ، واإلجمـــــاع  ((: واإلجمـــــاع عن
))وتي السك

بهـذین القسـمین فـي اسـتنباطهم قواعـد نحویـة جدیـدة ،  ((، وقـد تـأثر النحـاة  )٥(

                                                
  ١٥٦اللغة وأنظمتها بین القدماء والمحدثین ، ص : نادیة رمضان النجار .د)١(
  ]إبراهیم اإلبیاري ، دار الریان للثراث : تحقیق [ ، ) إجماع (  ٢٤ص: التعریفات  )٢(
  ) . consensusـ إجماع ( ،  ٣ص: مجمع اللغة العربیة  )٣(
  ١٥٧اللغة وأنظمتها بین القدماء والمحدثین ، ص : نادیة رمضان النجار .د )٤(
دار النهضــة العربیــة ، [ ،  ١٢٤أصــول الفقــه اإلســالمي ، ص : عبــد العزیــز رمضــان ســمك .د )٥(

  ] .٢٠٠٣،  ١ط
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إجمـاع الـرواة ، إجمـاع العـرب : كما أضافوا أنواعا تختص بها لغـة العـرب ، تتمثـل فـي 
  .   )١( )) ، إجماع النحاة

*****  
 :   االستصحاب] د[

ـْدعُ داع  إقـرار األلفـاظ علـى أوضـاعها ((: عرفه ابن جني ، بأنه    األول ؛ مـا لـم یَ
))إلى الترك والتحول 

عبـارة عـن إبقـاء مـا كـان علـى مـا كـان  ((هـو: ، وقـال الجرجـاني  )٢(
َغیِّر ، وهوالحكم الذي یثبت في الزمان الثاني بناء علـى الزمـان األول  علیه ؛ النعدام المُ

((
)٣(   .  

*******  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ١٥٨: وأنظمتها بین القدماء والمحدثین اللغة  )١(
  ٢/٤٥٧: الخصائص  )٢(
  ) .االستصحاب (  ٣٤ص: لتعریفات ا )٣(
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  المبحث الثاني
  أبي العالءاألصول النحویة عند 

  :  السماع
إذا لجأنا إلى تعریف السیوطي للسماع لتحدیده عنـد أبـي العـالء نجـد أن السـماع   

كــان مصــدرا مهمــا لشــرح الـــدیوان ، ونجــد أن أبــا العــالء كـــان یعتمــد فــي ســماعه علـــى 
القرآن الكریم ، وقراءاته ، واألحادیث النبویة ، والشعر ، واألمثال المنقولة عن العـرب ، 

  . )١(ل التابعین ، واألدباءوأقوا
المسـموع  عند حد معین ، بل یمتد حتى یشملوال یقف المسموع عند أبي العالء   

، وكـان یسـتخدم هـذا المسـموع فـي  )٣(اللغـة العالیـة ، أواللغـة الفصـیحةمن  )٢(في عصره
  .)٥(وكان ینقل هذا المسموع عن أهل اللغة الثـقات. )٤(قیاس أسالیب أبي تمام علیه

ان أبوالعالء واسع اإلحاطة بهذا المسموع ، بالغا أقصى مـدى یمكـن أن یبلغـه وك  
ونستشف حدود هذه اإلحاطة الواسعة ، ومـدى وقوفـه علـى . إنسان في إحاطته للغة ما 

 .)٦(المسموع ، من خالل عباراته المتناثرة التي نجدها مبثوثة في تضاعیف الدیوان
ـــــل   شــــبه  ((فــــي ذهــــن أبــــي العــــالء بطریقــــة   ومــــن العجیــــب أن اللغــــة كانــــت تَُسجَّ

  :، تظهر في استخدامه لعبارات مثل  )) إحصائیة
)).. أكثر ما یستعمل ((] ١[

)).. معظم الكالم ((] ٢[، .  )١(
)٢(.  

                                                
  .یراجع العنصر الثاني من عناصر المنهج عند أبي العالء  )١(
  هـ  ٤٤٩هـ إلى ٣٦٣من  )٢(
، ولكنــه طبعــا ال یســتخدمه فــي شــرح  )) لغــة العامــة (( بــل كــان المســموع عنــد أبــي العــالء یشــمل  )٣(

ـــرُ دیـــوان أبـــي ت َظ نْ ُ ، ] ٢ب١/٣٤٤[ :مـــام بشـــرح التبریـــزيأوقیـــاس ، بـــل كـــان یـــذكره لالســـتئناس بـــه ی
  .وتراجع جزئیة اللغة عند أبي العالء

ُوضح هذا األمر في جزئیة القیاس اللغوي عند أبي العالء  )٤(   .سوف ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥( َظ نْ ُ   ] .٢٥ب ٧٤ـ  ٢/٧٣[ :ی
ـــرُ جزئیـــة  )٦( َظ توظیـــف  ((: البحـــث ، وجزئیـــة فـــي ترجمتـــه فـــي أول  )) علـــم أبـــي العـــالء وفضـــله ((: تُنْ

   .من منهجه في الباب الثاني  )) اللغة الراقیة وخصائصها
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))..  قلما یقولون  ((] ٣[
)٣(.  

))... قلما یستعمل  ((] ٤[
)٤(.  

))... غیر مستعمل   ((] ٥[
)٥(.  

)). ..ال یكادون یقولون  ((] ٦[
)٦(.  

))... ال یكاد یستعمل   ((] ٧[
)٧(.  

))... مفقود في أكثر كالمهم   ((] ٨[
)٨(.  

))... قلما یصرفون  ((] ٩[
)٩(.  

ف   ((] ١٠[ ْعرَ ُ ))... ال ی
)١٠(.  

))... لم یقولوا  ((] ١١[
)١١(.  

ویظهر هذا أیضا في تحدیـده لنـوع الكلمـة تـذكیرا وتأنیثـا ، وألي طـرف یمیـل نـوع 
 .)١٢(الكلمة

ذا تتبعنا خصائص هذا المسموع عند أبي العالء ، نجد أن      :وإ

                                                                                                                                          
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( نْ ُ   ] ٥ب٢/٣٢٠[، ] ١٣ب٣/٦٧[، ] ١/١٣٢[، ] ١/٤٣: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ   ] .٦٢ب٤/٣٥: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح الت )٣( نْ ُ   ] .١٢ب١/٣٢٥[، ] ١ب١/٣٢٩[، ] ٢٦ب٢/٣٨٣: [بریزيی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( نْ ُ   ]  .٣ب٢/٢٥٤[، ] ٣ب٣/١٧٧[، ] ٢٧ب١/٢٤٧: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥( َظ نْ ُ   ]  ١٠ب ١/٤٠٩،٤١٠[، ] ١/١٥١[،  ]٣٧ب٣/١٣٨[ :ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٦( نْ ُ   ] .٢٧ب١/٢٤٧: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٧( نْ ُ   ].٢ب٢/٤٤٧[، ] ٢٧ب١/٢٤٧: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٨( نْ ُ   ] .١/٢٥٩: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٩( نْ ُ   ] .١٢ب١/١٥: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١٠( نْ ُ     ]٧ب٢٩٣ـ  ١/٢٩٢[، ] ١/١٤٩[، ]١/٤٢[،]١/٦٣: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١١( نْ ُ   ] .١/٣٣: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١٢( َظ نْ ُ   ] .٦ب١/٣٢٤[، ] ١/٥٤[، ] ١/٨٥: [ی
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ن كـــان علـــى ) ١ هــذا المســـموع متطـــور علــى المســـتوى الـــداللي والصــرفي والنحـــوي ، وإ
  .المستوى الداللي أوضح وأسرع 

 : ومثال التطور النحوي عنده قوله عند قول أبي تمام 

وى ال تُمِكنَن       ُسلطانَ  َ اَك اله إِیّ ر وَ نُظ ٍة َشوساءِ ُا قَل هُ ِمن مُ
]بحر الكامل[ 

  

: ینبغـي أن تسـتعمل مـع الـواو مثـل قـولهم  )) إیـاك ((كان النحویون المتقدمون یـرون أن  ((
إیـاك : ؛ كقولـك  )) أن ((إیاك وزیدا ، وینكرون مجیئها على غیر ذلك إال أن تسـتعمل بــ  

یــاك أن تــذهب ، والواوعنــدهم مــرادة ، كأنــه قــال  ولكــن إیــاك وأن تــذهب ،  :أن تقــوم ، وإ
فـي مواضـع كثیــرة ، وكـذلك تُحــذف معهـا حــروف  ))َأْن  ((حـذفت كحــذف البـاء مــع  و الـوا

نهیتـك أن تفعـل ؛ أي عـن أن تفعـل ، وأمرتـك أن تفعـل ، والمـراد بــأن : ، یقـال  الخفـض
))...  تفعل 

)١(.  
ذا كانت الحال كذلك عند أبي العـالء ؛ فیصـبح  أمـرا  )) ج اللغـويتحدیـد فتـرة لالحتجـا ((وإ

  .  فیه نظر؛إذ كیف یحتج بأمر یظن أنه ثابت، وهوفي األصل متطور غیر ثابت 
)) لغــة عالیــة ((: المســموع عنــده درجــات ) ٢

))جیــدة  ((،  )٢(
، وفصــیحة ، وردیئــة غیــر )٣(

  .مقبولة 
ـــــر  )٤(ومنـــــه كـــــالم قـــــدیم وحـــــدیث) ٣ ـــــه مشـــــهور معـــــروف ، وغیـــــر مشـــــهور وغی ، ومن

 .)٥(معروف

                                                
، أمـــا األمثلـــة علـــى التطـــور الـــداللي فـــي كثیـــرة ، وقـــد عالجهـــا ] ٩ب١/١٣: [دیـــوان أبـــي تمـــام   )١(

االهتمـام بالجوانـب الداللیـة للكلمــة : ر المـنهج عنـد أبـي العـالءالبحـث فـي العنصـر السـابع مـن عناصـ
ــرُ دیــوان أبــي تمــام [ وقــد أشــار التبریــزي إلــى هــذا التطــور علــى المســتوى النحــوي ، . المشــروحة َظ نْ ُ ی

   .]، وهي إشارة متعلقة بالفعل المتعدي والالزم ] ١/٧[ :بشرح التبریزي
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریز  )٢( نْ ُ   ] .١٠ب٢/٣٩٧[، ] ٢٩ب١/٣٠٥: [يی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( نْ ُ   ] .١٥ب١/٢٨٠: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( نْ ُ   ] .١/٤٢: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥( نْ ُ   ] .١٠ب٤١٠ـ  ١/٤٠٩: [ی
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  :ام المسموع عنده بعدة وظائف هي وقد ق  
))إقرار استخدام لغوي عند أبي تمام   ((] أ[

))أومخالفته له  ((،  )١(
)٢(. 

))بیان االتساع والمجاز الذي وقع في هذا المسموع نفسه  ((] ب[
)٣(. 

))من عدمه   استعاریة أبي تمام لبعض هذا المسموعتوضیح  ((] ج[
)٤(. 

  ،  ))ة غیر صحیحة الرد على آراء لغوی ((] د[
  :ومن أمثلة ذلك 

))جمع ، وواحده غیر مستـعمل ؛ ألن المعروف رجل أعزل  )) أعزال ((و ((ـ  
)٥(.  

النبــي ـ صــلى اهللا علیــه  )) َحِمــيَ الــوطیس ((: وبعــض النــاس یــدعي أن أول مــن قــال (( ـــ 
ا ؛ و سلم ـ و  ))  ألن الوطیس قد كثر في الشعر القدیمما أحسب هذا إال وهمً

)٦(. 

))بیان األلفاظ المولدة من غیرها   ((] هـ[
)٧(. 

))كثرة تردد لفظة في فترة زمنیة محددة   ((] و[
)٨(.  

))االستخدامات الخاصة ببعض القبائل   ((] ز[
)٩(.  

))توضیح عروبة لفظة أوأعجمیتها   ((] ح[
)١٠(.  

  .بي تمام هذا باإلضافة إلى االستعمال األساسي ، وهوشرح األلفاظ الغامضة عند أ
  : القیاس 

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( نْ ُ   ] .٣ب٣/٢٤٨: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ   ] .١٥ب١/١٨٣: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( نْ ُ   ]  .٣٣ب١/٣٣٧[، ] ٢٢ب٢/٢٩٩: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( نْ ُ   ] .٦٢ب٤/٣٦: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥( نْ ُ   ] .٣٧ب٣/١٣٨: [ی
َظرُ دیوان أب )٦( نْ ُ   ] .١٧ب٢/٢٦٥: [ي تمام بشرح التبریزيی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٧( نْ ُ   ] .٢ب٤/١٦٥: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٨( نْ ُ   ] .٥ب٢/٢٥٥: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٩( نْ ُ   ] .٢١ب١/٢٦٦: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١٠( نْ ُ   ]  .٣٤ب٣/١٦[ ،] ١٩ب٢/١٧٠: [ی
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ـيٌّ عنـده حاضــر  ))القیـاس  ((مـن یتتبـع شـرح أبـي العـالء یجـد أن    أمـر واضـح وَجلِ
فــي ذهنــه ، یلجــأ إلیــه فــي توضــیح بعــض المســائل الصــرفیة والنحویــة ، والعروضــیة ، 

  : تمام ي ل أبو ق واللغویة عند أبي تمام ، ومن ذلك قوله عند
قَِّح الالتي تَر و ال ذ ى       َكشَح الَصدیِق وَال الِعداِت الُحیَّلِ الُحقوِد الُل

]بحر الكامل[ 
  

ــل  ((و (( ل ((جمــع حائــل ؛ وهــي التــي لــم تحمــل ، و ))الُحیَّ بــالواو أجــود ؛ ألنــه مــن  )) الُحــوَّ
م ؛ وقـد قلبـت إلـى :  كما یقالذوات الواو؛ فتظهر في جمعه ،  ـوَّ م ، قـائم وقُ صـائم وُصـوَّ

یَّم في جمع نـائم ، :  كما قالوالواو، الیاء استثقاال للتشدید مع ا ُ ُصیَّم في جمع صائم ، ون
))وهما من الصوم والنوم  

)١(.  
هٍب   : قال أبوتمام  ـ هَكالَغیِث في ا    الَحَسُن بُن وَ   نِسكاِب

الشَّ الشَّ  في         ُ       وَ هرِخ ِمن ِحجاه رِخ ِمن َشباِب
]مجزوء الرجز: بحر[ 

  

ذا حمل على قیاس ما قاللخلیل فیما ذكر ، هذا الوزن لم یذكره ا (( فأشـبه األشـیاء بـه  وإ
))أن یكون من المنسرح  

)٢(.  
  : قال أبوتمام  ـ

عاءِ  لى ُكلِّ َحيٍّ  نَ ِب ا ِإ رَ عاِء       فَتى العَ ناءِ نَ َ الفَ بع حتَلَّ رَ
]بحر المتقارب[ 

  

؛ ألن  جـدا فـي القیـاس يءردلـك وذ ، كأنهم یعتقدون اإلضافة ، العامة یثبتون الیاء في بیت الطائي((
وما جـرى مجراهـا ال تضـاف إال أن تخـرج عـن بابهـا ؛ ألنهـا واقعـة موقـع  ))َحَذار  (( قولك 

  :األمر إذ كان المفعول یقع بعدها ، قال الفرزدق 
عا یلى للسَّ  ءِ نَ قفَِعلِّيدى       و لنَّ او  ةماحابَن َل )٣(األَناِملِ  أضیاف لیٍل مُ

]بحر الطویل[
 

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( نْ ُ   ] .٢٤ب٣/٣٩: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ   ] .١/١٠٨: [ی
  :الروایة التي وردت لهذا البیت في دیوان الفرزدق   )٣(

َأیدي َشماٍل باِرداِت األَناِملِ  لسَّماحة والنَّدى       وَ یلى لِ بَن َل عاِء اِ نَ
]حر الطویلب[
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)) یلى منصوب بنعاء وابن ل
)١(.  

نما هومثل ((ـ  ة وزبى :وبعض المولدین یظن الدجى واحًدا مثل هدى ، وإ یَ ))ُزبْ
)٢(.  

تحدیـــدا فــــي قیاســـاته التــــي  القیـــاسوأبـــوالعالء لـــم یكــــن یقتصـــر علـــى مصــــطلح   
یسـتعملها ، بـل نجــد عنـده بعــض األقـوال التــي تسـاوي فــي معناهـا المقصــود مـن القیــاس 

))ج مخــرج   الخــرو  ((:  مثــل 
))المناســبة   ((، )٣(

))الحمــل علــى الغیــر ((،  )٤(
الشــائع  ((، )٥(

))في الكـالم  
))كمـا یقـال   ((،  )٦(

))ذلـك مثــل قـولهم   ((،  )٧(
))جاریـا مجـرى  ((،  )٨(

)٩(  ،)) 
))سائغ في الكالم  

))على حد قولهم   ((،  )١٠(
)١١(.  

العـــالء یجـــب أن نقـــف علـــى وقبـــل االسترســـال فـــي الحـــدیث عـــن القیـــاس عنـــد أبـــي   
مدلول القیاس عنده ، وهذا یقتضي بدایة أن ننبه على أن القیاس في تراثنا النحوي كـان 

أما أولهما فیرتكز علـى مـدى اطـراد الظـاهرة فـي  ((ذا مدلولین یختلفان تمام االختالف ، 
غـي النصوص اللغویة مرویة أو مسموعة ، واعتبار ما یطرد من هذه الظواهر قواعـد ینب

وأمــا المــدلول الثــاني للقیــاس  )...(االلتــزام بهــا وتقــویم مــا یشــذ مــن نصــوص اللغــة عنهــا 

                                                                                                                                          
أســماء : ، وضــعه ضــمن بــاب ٥٦١، ص  ٢٢٠٦وورد هــذا الشــاهد فــي معجــم شــواهد النحــو الشــعریة بــرقم 

 ٦٠٤، وابـن السـیرافي ص  ٢/٦٥نـه الشاهد للفـرزدق فـي دیوا ((: األفعال واألصوات ، وقال صاحب المعجم 
   )) ٨لى فعال ص وما بنته العرب ع،٢٧٨،واإلنصاف ٢/٣٧مري وهو بال نسبة في سیبویه والشنت،
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( نْ ُ   ] .١ب٤/٦: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ   ] .٢٧ب١/٥٤: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( نْ ُ  ] .٤ب٤/٥٣٧: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( نْ ُ  ] .٢٤ب٢/٤٦٥: [ی
رُ دیوان أب )٥( َظ نْ ُ  ] .١/٦٣: [ي تمام بشرح التبریزيی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٦( نْ ُ  ] .٥ب٢/٤٥٨: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٧( نْ ُ  ] .٣/٣٩: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٨( نْ ُ  ] .٢ب١/٩: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٩( نْ ُ  ].١/٩٣[، ] ٣٤ب٢/٤٣٧: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١٠( نْ ُ  ] .١ب٤/٤٤٩: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١١( نْ ُ  ] .٢٨٩ـ  ١/٢٨٨: [ی
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أنه عملیة شكلیة یتم فیها إلحاق أمر ما بآخر لما بینهما من شبه أو علة ، فیعطـي فهو 
المقـیس ، والمقـیس : ومن ثم فإن لهذه العملیـة أطرافـا أربعـة .  الملحق حكم ما ألحق به

))بینهما ، والحكم  علیه ، والجامع
)١(. 

ویتضح من النصوص التي تجمعت لدى الباحث أن مدلول القیاس الذي یستند إلیه   
  : أبو العالء هو المدلول الثاني الشكلي ، ومن هذه النصوص 

 : قال أبوتمام  أ ـ
دِ  زِب ُ المُ ي ِحجاه وى بَحرَ َ ا       خاَض اله یً زِّ ى َأغاَض تَعَ ومٌ َأفاَض َجوً یَ
]كاملبحر ال[ 

 

نما یقـال  قلیلة في االستعمال:  ))أغاض  ((...(( غـاض المـاُء وغاضـه غیـره ، ویجـوز أن : ؛ وإ
ن لم یكن قد ُسِمع فالقیاس یطلقه  سمع أغاض في شعر قدیمیكون الطائي  ))، وإ

)٢(.  
  : قال أبوتمام  ب ـ

ُ َأألیَحمیِه  ه ن َأو الؤُ مَ ذاَل ِب ُ وَذِعیَّتُهُ       ِمن َأن ی ُجلُ ِن الرَّ وِممَّ َل
]بحر البسیط[ 

  

مثل زلـزال  ))ألالء  ((أنه  والقیاس یوجببالتأنیث ،  ))تحمیه  ((النور ، والروایة : الألالء  ((
ذا قیـل إنـه مثـل الزلـزال فمـا یمتنـع مـن كسـر أولـه، من ألأل الشيء ، وتـألأل ،  : مثـل  وإ

ذا قیل إن  بابوذلك مطرد في هذا الالقلقال والسلسال ؛ مصدر قلقل ، وسلسل ،  : ، وإ
  :  كما قال،   ))الألل  ((من  وجب أن یكون اشتقاقهامؤنثة ؛  ))الألالء  ((

كرٌ  َّ       ُدرَّةٌ ِمن َعقائِِل البَحِر ِب ثاِقُب الألَّ لها مَ نَ م تَ الَل
]بحر الخفیف[

 )٣(  

 ((: لهمفكأنهـا مبنیـة مـن الــألل ثـم زیـدت علیهــا األلـف التـي للـــتأنیث وبعـدها الهمـزة ، وقــو 
ال  َّ ))  كلمة شاذة ، واشتقاق اللؤلؤ مثل اشتقاق الألالء ))الألَّ

)٤(.  

                                                
  م٢٠٠٦،  ١، دار غریب ط ٢٧أصول التفكیر النحوي ، ص : علي أبو المكارم . د )١(
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ   ] .٩ب٢/٤٦: [ی
محمــد : تحقیــق وشــرح [ ،  ١١٢، ینظــر دیوانــه ، ص   )) عبیــد اهللا بــن قــیس الرقیــات  ((البیــت لـــ  )٣(

  ] .یوسف نجم ، دار صادر ، بیروت 
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( نْ ُ   ] .٣٠ب٣/١٥: [ی

 



 

                                                                                    ٩٣

ن لــم یكــن قــد  ((: ب نجــد هــاتین العبــارتین المهمتــین / فــي النصــین الســابقین أ    وإ
 ((فالعبارة األولى تدل على أن أبا العالء ال .  )) والقیاس یوجب ((،  )) ُسِمع فالقیاس یطلقه

ِشـــــذُّ  ُ   ، أي أنــــــه ال یأخـــــذ بالمــــــدلول األول للقیــــــاس الــــــذي كــــــان ))أغــــــاض  ((صــــــیغة  ))ی
))موجودا حتى أوائل القرن الرابع الهجري  ((

تـدل علـى  )) والقیـاس یوجـب ((أمـا عبـارة . )١(
مــدى الســلطة التــي یتمتــع بهــا القیــاس وأن لدیــه مــن القــوانین الذاتیــة مــا یحقــق بهــا هــذه 

  . مدلوله المدلول الثاني السلطة وهو بهذا الفهم البد أن یكون 
وتفضـیل أبــي العـالء للقیــاس كمــنهج فـي التعامــل مـع اللغــة البــد أن یكـون نابعــا مــن   

مجموعــة مــن القواعــد الكلیــة واألســس العامــة  ((موقــف فكــري التــزم بــه ، فلــیس المــنهج 
فحسـب ، بــل هـو قبــل كـل شــيء موقـف فكــري محـدد تجــاه األشـیاء والعالقــات وال ســبیل 

حقیقــة هــذا الموقــف أو استكشــاف آمــاده إال بربطــه بــالمؤثرات المختلفــة فیــه  إلـى اســتكناه
))وعلى رأسها المؤثرات الفكریة المتصلة به 

)٢(.  
وبقلیــل مــن االســتقراء فیمــا تجمــع لــدى الباحــث مــن أقــوال أبــي العــالء فــي شــرحه   

التالیة  ، ونلمح ذلك في النصوص )) یبنى على المطرد ((للدیوان ، نجد أن القیاس عنده 
    :  

  : قال أبوتمام بروایة أبي العالء لهذا البیت  ـ
مُّ ِشهاَب  ن اَحفًص  األزدتَؤُ هُ      بَ هُط رَ نبو وَ كدي والَحرِب ال یَ ُ ال ی ثَراُهم وَ

]بحر الطویل[ 
  

بالسـین أجـود ، وغیـره یقولهـا بـالزاي ، ویجـب أن  ))األْسـد  ((وذكر ابـن السـكیت أن ...  ((
ـــبعض العـــرب یكـــون األصـــل بالســـی ـــدال إذا وقعـــت قبلهـــا الســـین الســـاكنة ؛ ف ن ؛ ألن ال

ـْن فـ (( :كذلك قالوا في المثـل و یحولها إلى الزاي ، وكذلك الصاد ،  مُ مَ ْحـرَ ُ ْزَد لـهلـم ی ُ إذا  )) ـ
)) ِصَد على لغة ربیعةُف◌ُ سكنوا صاد 

)٣(.  
  : قال أبوتمام  ـ

                                                
   ٥٧أصول التفكیر النحوي ، ص : علي أبو المكارم . د) ١(
   ١٠حوي ، ص أصول التفكیر الن: علي أبو المكارم . د) ٢(
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( نْ ُ   ] .٧ب٢/١٢٠: [ی

 



 

                                                                                    ٩٤

لَّ َعلى كُ  یِه دارُ اآلفاِق َحتّى       َكَأنَّ األَ  ىلَ َأَط رَض في َعینَ
]بحر الوافر[ 

  
فروایتــه خطــأ ؛  )) كــل اآلفــاق ((یریــد و بكســر الكــاف ، وهــ )) كــال اآلفــاق ((ومــن روى .. ((

كـــال و كـــال القـــوم ، : لـــم یـــأت فـــي المســـموع و یســـتعمل لالثنـــین ال للجمـــع ،  )) ِكـــال ((ألن 
نما یقال و األصحاب ،  ))ذلك و ، ونح كال الفرسینو كال الرجلین ، : إ

)١(.  
  : قال أبوالعالء في استطراد لغوي عند قول أبي تمام  ـ

ذَهُب  ذَهٌب َأم مُ نوُن َأمَ ت    فیِه الظُّ ِه السَّماَحُة فَالتَوَ ذَهِب مُ َذَهبَت ِب
]بحر الكامل[ 

 

ذا ُضمَّت المیم فالمعنى ...  (( ذهبة ؛ أي : وإ یخلعها ، وقد ادعى قوم : ذهبت بثیابه المُ
ا  ((أن الذهب یسمى  ذهبً   :؛ وفسروا على ذلك قول األخطل  ))مُ

لوِك  ِة المُ اُس َأرِدیَ بّ ذهب       كأنماَل ُعلَّت ترائبه بماء المُ
]بحر الكامل[ 

  

))..  والقیاس یوجب أن المراد بماء الشيء المذهبقالوا أراد الذهب ، 
)٢(. 

قریبــا مــن بیــت  فــرس مقربــة ؛ تَُشــدُّ : أكثــر مــا یســتعمل فــي اإلنــاث ، یقــال :  اإلقــراب (( ــ
وقیـاس وربمـا اسـتعمل ذلـك فـي الـذكور ، . علیها فحل لئـیم و مالكها ؛ ألنه یخاف أن ینز 

)) كالمهم یوجب أن كل فرس یجوز أن یوصف بقرب ؛ ألن من شأنهم أن یقربوه
)٣(.  

  : هذا االطراد في القیاس على مستوى الداللة في بعض أقواله ونالحظ   
))بعضه في بعض؛اتصل؛ثم یقال لكل ما اتصل وشیج  كل ما وشج:أصل الوشیج ((ـ 

)٤(. 

ِطَف البعیر ؛ إذا هـجمت الـغدة على قلبه ؛ ثم قیل لكل فساد نََطف  ((ـ  ))یقال نَ
)٥(. 

))...  اسم عام یقع على كل ما اْجتُنِي : الجنى  ((ـ 
)٦(. 

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( نْ ُ   ] .١٢ب٢/١٥٥: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ   ] .٥ب١/١٢٩: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( نْ ُ  ] .٧ب ٢/٤٠٩: [ی
َظرُ دیوان أبي )٤( نْ ُ   ] .١/٩٩: [تمام بشرح التبریزي ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥( نْ ُ   ] .٩ب٢/٣٦١: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٦( نْ ُ   ] .٣٢ب٣/١٢٣: [ی

 



 

                                                                                    ٩٥

))وأنف كل شيء أوله   ((ـ 
)١(. 

مركــوض ، ولـیس هــذا القـول بشــيء  ألن  ))فـرس ال ((إنمــا : وبعـض النــاس یقـول ...  ((ــ 
))كل من ضرب برجله األرض أوغیرها فهو راكض 

)٢(. 

))وكل صوت دقیق یقال له صریف   ((ـ 
)٣(. 

  :وأبوالعالء یفضل أن یكون القیاس مطرًدا وبعیًدا عن القلیل والشاذ   
ر : قال أبوتمام  بَ ِآلٍل تومٌ وَ غریُض       وَ نَّها ِإ ثَنایاِك ِإ میُض وَ ٌق وَ

]بحر الخفیف[ 
  

ة  ((ویقال للؤلـؤة العظیمـة  (( مَ ؤْ ُ م ، وهـذا أجـود مـن أن تجعـل تـوم جمـع  ))تــ ؤَ ُ : ، والجمـع تــ
ام على تخفیف الهمزة ؛  ؤَ ُ ))  ألن ذلك قلیلتـ

)٤(. 

ا مهما مع أبـي العـالء فـي شـرح دیـوان أبـي تمـام ، فقـد كـان    وقد لعب القیاس دورً
تعمال لغـــوي أوأســــلوبي ألبـــي تمـــام ؛ مــــن خـــالل قیاســـه علــــى إقــــرار اســـ ((یلجـــأ إلیـــه لــــ 

  : )) المستعمل في اللغة
 : قال أبوتمام  ـ

عالي یَ  إِنَّ المَ شیكً وَ ها       وَ ناؤُ ناِزلُ  استَِرمُّ بَ َكما قَد تَستَِرمُّ المَ
]بحر الطویل[ 

  

ستَِرمُّ و ...  ((  كمـا یقـال؛  ))صار كذلك  ((أحدهما أن یكون في معنى : یحتمل وجهین :  یَ
َغاث ؛ أي :  ُ أن یكون في معنى طالب الشيء ؛ : صار كالنسر ، واآلخر : استنسر الب

ستَِرمُّ بناؤها  ((: فیكون قوله  م ؛ أي یصلح ؛ :   ))یَ ُرَ اسـتعطاني : كما یقـالأن یطلب أن ی
))طلب إفهامي : طلب عطائي ، واستفهمني ؛ أي : فالن ؛ أي 

)٥(.  
 : قال أبوتمام  ـ

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( نْ ُ   ] .٢٦ب٢/٢٥٠: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ   ] .١٩ب٣/١٠: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( نْ ُ   ] .٤٣ب٢/٣٨٦: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( نْ ُ   ] .١ب٢/٢٨٧: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥( نْ ُ   ] .٥٥ب٣/١٢٩: [ی

 



 

                                                                                    ٩٦

ال ُزَحلُ  ِمن شتَري فیِه وَ ِف المُ عرَ ُ م ی ٍك       َل عتَرَ ٍر في ُكلِّ مُ َ شتَه ُكلِّ مُ
]بحر البسیط[ 

  

رٍ  ((من روى  (( َ شتَه فـالن مشـهور ، :  فهـومقیس علـى قـولهمعلى ما لـم یسـم فاعلـه ،  )) مُ
))ُكتَِب الكتاب واكتتب،وقضب الغصن واقتضب : كما یقالوقد ُشِهر في الناس،

)١(. 
 : أبوتمام قال  ـ

دارَ الِشرِك في َصبَِب  شِركیَن وَ المُ ٍد      وَ ني اِإلسالِم في َصعَ یَت َجدَّ بَ َأبقَ
]بحر البسیط[ 

  

ومــن كالمهــم إذا أكثـــر  )...(الـــذین یــدخلون فیــه : الجــد هــا هنــا الحــظ ، وبنواإلســالم  ((
))هوأبوكذا وأمه وابنه :  الرجل من الشيء وألفه أن یقولوا

)٢(. 
 : تمام قال أبو  ـ

ی ُ العَ متِع ُ لِك الَّذي ی تاِع المُ قیِق الرَّ ـِمن مَ ِه ثُمَّ ِمن رَ قیقِ َن ِب
]بحر الخفیف[ 

  

مـن أحسـنهم صـورة ، وأعالهـم : ؛ أي  ))مـن رقیـق الرقیـق  ((: قصد الطـائي بقولـه ...  ((
))هوأعظم كرما   : فالن كریم الكرام ؛ أي :  كما تقولقیمة ، 

)٣(. 
 : قال أبوتمام  ـ

ما لَ َس  البَطحاءِ و یٌل َط ُ ِب بَطََّحت أواله تَ ُ ذائٌِد       َل ُذده م یَ َل
]بحر الكامل[ 

  

بَطََّحــت ((: وقولـه ...  (( تَ ؛  )) تبطحــت ((: النبســطت ، ویحتمـل أن یكــون قولــه : ؛ أي  )) َل
ــت بــاألبطح ، : أي  ــر ؛ إذا أتــي البصــرة ، أوأقــام بهــا أوانتســب إلــى :  كمــا یقــالَحلَّ تَبَصَّ
))لها  أه

)٤(. 
  : قال أبوتمام  ـ

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ   ] .٢٩ب٣/١٤: [ی
ـــــي تمـــــام بشـــــرح التبر  )٢( ـــــوان أب ـــــرُ دی َظ نْ ُ ـــــزيی   :، وورد فـــــي هـــــامش نفـــــس الصـــــفحة] ١٤ب١/٤٧: [ی
  .   )) رغائبو األضیاف ، وأم العیال ، وابن الهیجاء ، وأخو أبو ه: كما یقال  ((
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ   ] .٤١ب٢/٤٣٩: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( َظ نْ ُ   ] .٣ب١/١١: [ی
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تى تَ  نُت الفَضاِء مَ َك ال تََدع       في الصَّ ِب دِر ِمنَك َعلى الفَالِة َغلیالِخد ِب
]بحر الكامل[ 

  

:  علـى مـذهب قـولهمأنهـا معـاودة للسـیر فـي الفضـاء مـن األرض : یعني الناقـة ؛ أي  ((
))  كثیر في كالمهمابن قفر ، وابن لیل ، وهو 

)١(. 
 : أبوتمام قال  ـ

إِ  لَك فَ قَرِّب َأنَت تِ انَّ َهم وَ اشتِجاٍر وَ فاقِ ا       َعراني ِب رِت
]بحر الوافر[ 

  

وهـم خاطب المرأة ثـم انصـرف عنهـا إلـى مخاطبـة رجـل یـأمر بتقریـب العـیس للسـیر ،  ((
؛ یتركــون خطــاب األول المـذكر إلــى المؤنــث ، وخطـاب المؤنــث إلــى  یفعلـون ذلــك كثیـرا

  M ¾ ¿ À ÁÂ Ã ÄÅ Æ Ç È É: اآلیـة  المذكر ، ومنه

Ê L  ] ٢٩: یوسف[ ((
)٢(.  

صـــرفیة : وفــي أحیــان كثیــرة یســتخدم أبــوالعالء القیــاس لتوضــیح بعــض األمــور   
  :أونحویة أكثر دقة عند أبي تمام 

 : قال أبوتمام  ـ

ِقیاسي ِه وَ قلیدي ِب َأطاَف تَ َد ِهمَّتي       وَ أمیِل َأحمَ   َهَدَأت َعلى تَ
جتَ  المُ الكاسيِب ِه وَ الحالي ِب لَحمِد وَ ستَرى       لِ المُ فى وَ صَط المُ   بى وَ

]بحر الكامل[
  

                                                
رُ دیوان أبي تمام بش )١( َظ نْ ُ   ] .١٦ب٣/٦٨: [رح التبریزيی
ـــرُ دیـــوان أبـــي تمــــام بشـــرح التبریـــزي )٢( َظ نْ ُ ، ولمزیـــد مــــن المواضـــع فـــي نفـــس هــــذه ] ٣ب٢/٤٢٤: [ی

ـــــــة  ـــــــرُ المواضـــــــع اآلتی َظ نْ ـــــــة تُ ، ] ٢٨ب١٦٥ ،١/١٦٤[، ] هـــــــام  ٩ب١/١٣[، ] ٤ب١/١١: [الجزئی
 ،] ٩ب١/٢٦٧[، ] ٣٠ب١/٢٤٩[، ] ٣٦ب١/٢١٢[، ] ٥٢ب١٧٢ـــــــــــــــــ ١/١٧١[، ] ٣٥ب١/١٦٦[
] ٢ب١/٩[، ] ١/٦٨[، ] ١/٤٣[، ] ٣٨ب١/٣٦٧[، ] ٣٤ب١/٣٦٦[،] ١/٣٦٤[، ] ٢٧ب١/٣٢٠[
] ١٥ب٢/٣١٣[،] ٣ب٢/٢٩٥[، ]١٢ب٢/٢٧٨[،]   ٧ب٢/٢٥٦[،] ١٨ب٢/٢٤٨[،
  ] ١ب٤/٤٤٩[، ] ٣ب٤/٢٠٢[، ] ١٦ب٤/١٦[، ] ٣ب٣/٢٤٨[،]  ٢٨ب٣/١٠٤[،] ٨ب٣/١٠٠[،

 



 

                                                                                    ٩٨

ذا  ))بــه  ((؛ ألنــه بــدل مــن الهــاء فــي قولــه  ))بــالمجتبى  ((: جــاء بالبــاء فــي قولــه ...  (( ، وإ
: كقولـككان الحرف متصال بالضـمیر ثـم أبـدل منـه وجـب أن یعـاد الحـرف مـع االسـم ؛ 

))لصالحین ، ونزلنا علیهم ؛ على خیار الناس  مررنا بهم بالقوم ا
)١(. 

 : قال أبوتمام  ـ

ا ِف اِب ستَخَل ِم الثاِمِن المُ َأَدت لقائِ متَد       طَّ لِك مُ ها الطِّ قَواِعُد المُ لُ ا َل وَ
]بحر البسیط[ 

  

لــت  ((، بنــي علــى  ))الطــود  ((مــن  ))اطــأدت  ((ینبغــي أن یكــون اشــتقاق  (( مــن ذلــك ،  ))افتَعَ
ـاَدت  ((: یـل فق إذا كـان قبلهــا طـاء قلبــت  ))االفتعــال  ((ثــم همـزت للضــرورة ؛ ألن تـاء  ))اطَّ

ـْأد  ((إلیها ، ولـیس فـي كالمهـم  نمـا قـالوا  ))الطَّ نى : بـالهمز ، وإ ُ مـن  ))افتعـل  ((وطـد ، ولـوب
َد  ((: وطد لقیل  )) ))اتََّط

)٢(. 
  : قال أبوتمام  ـ

فعً  م َأرَ نَ َل یَس وَ ن َل م َأرَ َضر وَ        اضائِرً  ا ِعنَد مَ ُ  اَل نفَع یَس یَ ن َل  ِعنَد مَ

ُسِرعُ     مشي فَی یَ ُ وَ ُسِمع قوُل فَی ُ          یَ ِه فَیوِجع یَضِرُب في ذاِت اِإلَل   وَ
]بحر الطویل[

  

فـي غیــر و مــن عجیـب مــا جـاء فــي شـعر الطــائي ؛ ألنـه أتبــع العـیَن الــوا )٣(هـذا البیـت ((
نما آنسه بذلو ،  )٤(قافیة ك أن العین في آخر النصـف األول وفـي آخـر النصـف الثـاني، إ

، وقـد یمكنـون الحركـة حتـى تصـیر حرفـا  ))ویسـمع ((ال ریب أنه كان یتبـع العـین واوا فـيو 
مررت بزیـدي ، و ، و، فیثبت الواوقام زید: ساكنا ، مثل ما حكي أن بعض العرب یقول 

فــإن . عـد الكـاف التـي للمؤنـث فأدخـل الیــاء ب) ...( وذلـك رديء مرفـوضفیثبـت الیـاء ، 
كِّنت حتـى صـارت یـاء ،  ال فإن الكسرة مُ ادُّعي أن تلك لغة ، فجائز أن یكون كذلك ، وإ
وبعض من یتكلم في العروض یذكر هذا البیت ، ویجعله على أنه جـاء بـالعین متحركـة 

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ   ] .١٦ب٢/٢٤٧: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ   ] .١٤ب٣/٨: [ی
 .المراد البیت الثاني من البیتین عالیه )٣(

 .التي أثبتها التبریزي في روایته بدون واو) یسمع ( یقصد كلمة  )٤(
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ویجب أن یكون الطائي لم یفعل ذلك ؛ ألنه معدوم فـي شـعر العـرب ، ولیس بعدها واو 
لم یستعمل ذلك فیـه  )١(الغریزة له منكرة ؛ ألنه یجمع بین أربعة أحرف متحركة في وزنو 
((   ((

)٢(. 
 : قال أبوتمام  ـ

ثنً  لُّ َسراةُ القَوِم مَ َظ وَحدً یَ مَ مُ َشرُب        اى وَ ُ یها َكَأنَّه ینَ عَ نَشاوى ِب
]بحر الطویل[ 

  

جبـل والفـرس وهـي أعالهما،وهـذا أوجـه خیارهم وأماثلهم؛أخذ مـن سـراة ال ))سراة القوم  ((  ((
ع على  ))فَعیال  ((من أن یقال سراة جمع سريِّ ؛ ألن  ُْجمَ لة  ((، ال ی )) ))فَعَ

)٣(. 
 : قال أبوتمام  ـ

لى ُضًح  ُأُصلٌ  ُرِد العَصِب نیَط ِإ یَِّب        ىَكب َط یحاِن الِریاِض مُ رَ ٍق ِب َعِب
]بحر الكامل[ 

  

ُغــف ، :  )) ُأُصـل((: ا ، وقیـل جـاء بـه موحـد:  )) ُأُصـل(( .. (( ِغیـف ورُ جمـع أصـیل ، مثـل رَ
أجـــراه مْجـــرى : فمــن نطـــق بـــه علــى التوحیـــد فـــال كـــالم فیــه ، ومـــن جعلـــه جمــع أصـــیٍل 

))الجموع التي تحمل على الجنس فتوحد 
)٤(.  

 : قال أبوتمام  ـ

لَ  قَفتَهُ       وَ لِك َدحٍض وَ وٍم َأمامَ المُ یَ هنهَخرَّ فیِه الدیُن َال و وَ ُ ب اَل كاثِ
]بحر الطویل[

  

یكــون مــن الكاثبــة ، وهــي موضــع یــد الفــارس ] أن[جــاز  ))النهــد كاتبــه  ((مــن روى ...  ((
  :بالرمح من ظهر الفرس ، من قول النابغة 

َض الَخطِّيُّ فَوَق الَكواثِِب  ذا ُعرِّ ها       ِإ فنَ یِهم عاَدةٌ قَد َعرَ نَّ َعَل ُ ه َل
]بحر الطویل[ 

  

فـي اإلنسـان ، وهـي الكتـد أونحـوه ، وال یعـرف إال بالهـاء ، فـإذا كانـت وتستعمل الكاثبة  
اللفظــة یــراد بهــا ذلــك ؛ فیجــوز أن یكــون حــذف الهــاء لمكــان اإلضــافة ؛ ألنهــم یجــرؤون 

                                                
 .بحر الطویل )١(

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ   ] .٢٤،  ٢٣ب٢/٣٢٦: [ی
رُ  )٣( َظ نْ ُ   ] .٨ب١٨١ـ  ١/١٨٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( َظ نْ ُ   ] .٣ب١/٩٣: [ی
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إالح الرجل ، یریـدون إالحتـه ، وقـام والهـا ؛ أي : على حذفها مع المضاف ، كما قالوا 
))والتها  : 

)١(. 
 : قال أبوتمام  ـ

َ َكم  ق وِب ِمن َدٍم َكالَخلوقِ تیٍل       راِدِع الثَّ َأسیٍر ِمن ِسرِِّهم وَ
]بحر الخفیف[ 

  

لطخ بالطیب :  ))الرادع  (( ... (( تَ فـي  ))رادع  ((: فیجوز أن یكـون قولـه ... أصله ، الذي یَ
 )) تـامر ((و ))البـن  ((جاریا مجـرى  ))رادع  ((رادع ثوبه ، ویـكون : معنى الملون ، كأن قال 

))؛ ألن الثوب في الحقیقة هوالمردوع 
)٢(. 

 : قال أبوتمام  ـ

هُب  لى ِهيَ َأم نَ لِب غاني لِ قَد َأَخَذت ِمن داِر ماِویََّة الُحقُب       َأنُحُل المَ َل
]بحر الطویل[ 

  

ـــــالوا ثمـــــانون : الُحْقـــــب ..(( ـــــون ســـــنة ، وق ـــــالوا ثالث ـــــي تفســـــیره ، فق ـــــوا ف ـــــدهر ، واختلف ال
المـدة ؛ ألن و ُأنِّـَث علـى معنـى البرهـة و ب برهة طویلة ال حد لهـا ، الصحیح أن الحقو ...

ــذكیر الُحقــب غیــر حقیقــي ، وهــذا أوجــه مــن أن یقــال الحقــب جمــع ِحقبــة ؛ إذا أراد بهــا  ت
ة  ((ألن السنة ؛  َل ل  ((قلما تجمع على  ))ِفعْ ))  ))فُعْ

)٣(. 
  : قال أبوتمام  ـ

ت     تََكفََّل هُ َأعجاُسها وَ نقََض اَألوتارُ    َضِمنَت َل ها َأن تُ َأوتارُ
]بحر الكامل[ 

  

ْعال  (ألن ِعْجس بكسر العین أوُعجـس بالضـم؛:واألحسن أن یكون أعجاس جمع (( َ ال  )فــ
ال كثیرا عَ ْ )) یجمع على أفـ

)٤(. 
  :العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ 

لى ٍس ِإ یَن َأنَدُل ٍة       ما بَ ِخداِجها ِمن ُحجَّ ني ِب َصنعاءِ  ما َسرَّ
]بحر الكامل[

  

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( نْ ُ   ] .٢٣١ـ  ١/٢٣٠: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ   ] .٣٤ب٢/٤٣٧: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبر  )٣( نْ ُ   ] .١ب١/١٧٧: [یزيی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( نْ ُ   ] .٥٠ب٢/١٧٩: [ی
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ن كانــت شــهورها تامــة ، و أخــدجت الناقــة إذا ألقــت ولــدها نــاقَص الَخْلــق ، : یقــال ... (( إ
أخــدجت ســواء ؛ وهــذا القــول أشــبه و خــدجت : وخــدجت إذا ألقتــه لغیــر تمــام ، وقــال قــوم 

َل بكالمهم ؛  دال بناء مستنكر إن فتحت الـ ))األندلس  ((و... أفعل یشتركان كثیراو ألن فَعَ
ن ضــمت ، و  ذا حملــت علــى قیــاس التصــریف ، و إ أجریــت مجــرى غیرهــا مــن العربــي و إ

ُل  ((فوزنها  ُل َل َجل  ((، وهذا بناء مستنكر ، لیــس فـي كالمهـم مثـل  ))فَعْ ُجل  ((ال و  ))َسـْفرَ َسـْفرَ
ـــلُ  ((، فــإن ادعــى مــدع أنهــا  )) عَ الهمــزة إذا كــان فقــد خــرج مــن حكــم التصــریف؛ألن  ))ل فَنْ

)) ثالثة أحرف من األصول لم تكن إال زائدة بعدها
)١(.  

ِجـــلُّ القیـــاس ، ویقـــدره ، ویجعلـــه فـــي مكانـــة    ُ ومجمـــل القـــول إن أبـــا العـــالء كـــان ی
  . متساویة مع السماع إن لم تفقها وتتجاورها 

***  
ة  ام اللغوی اس وانحرافات أبي تم ین القی لوبیة ب د واألس السماع عن

  : أبي العالء
الشـــعراء أمـــراء الكـــالم یصـــرفونه أنـــى شـــاءوا ،  ((: قولـــه  أحمـــدعـــن الخلیـــل بـــن ورد 

إطــالق المعنــى وتقییـــده ، ومــن تصــریف اللفـــظ : لهــم مـــا ال یجــوز لغیــرهم مـــن  یجــوزو 
ممدود ، والجمع بین لغاته ، والتفریق بـین صـفاته ، ال، وقصر  المقصوروتعقیده ، ومد 

یضـاحه ، فیقربـون واستخراج ما كلت األلسن عن وصـفه ونعتـه ، واألذهـان عـ ن فهمـه وإ
)) وال یحتج علیهم ، ویحتج بهم ، البعید ، ویبعدون القریب

)٢(  .  

                                                
ـرُ دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي )١( َظ نْ ُ ، ولمزیــد مــن المواضــع فــي نفــس هــذه ] ١٦ب١٧ـــ ١/١٦: [ی

ــــــــرُ المواضــــــــع اآلتیــــــــة  َظ نْ ــــــــة تُ ] ٣٤ب١/٢٣٠[، ] ٢١ـــــــــ ١/٢٠[، ] ٩ب١/١٣[، ] ١/١١٤: [الجزئی
، ] ٦ب١/٣٣٠[،]٣٠ب٢٨٩ ١/٢٨٨[،]١ب١/٢٦٠[،]٢٩ب١/٢٤٨[، ]٤٣ب٢٣٣  ١/٢٣٢[،
، ] ١ب٢/٢٢٣[، ] ١/٧٨[، ] ١/٧٦[، ] ١/٥٤[، ] ٣٠ب١/٤٣٥[، ] ١/٤٣[، ] ٣٨ب١/٣٦٧[
] ١٨ب٢/٨٥[،] ١٠ب٢/٣٦٢[،] ١٥ب٢/٢٩١[،] ١٦ب٢/٢٧٩[،] ١٨ب٢/٢٦٦[،] ٤ب٢/٢٥٥[

  .  ]٣ب٤/٧٤[، ] ٩ب ٣/٨٠[، ] ١٣ب٣/٣١٣[، ] ٣، ٢ب٣/١٧٦[، ] ٢٥ب٣/١٠٣[، 
، تحقیـــق محمــــد الحبیـــب ابـــن الخوجــــة ، دار ١٤٤ــــ ١٤٣، منهـــاج البلغــــاء : حـــازم القرطـــاجني   )٢(

  .الغرب اإلسالمي 
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ا تمامـا علـى أبـي العـالء ؛ فنجـد مـن ویب دو أن مضمون هذا المقولـة كـان مسـیطرً
أقوالـه مــا یفیــد إمــرة الشــعراء للكــالم وتصــرفهم فیــه ومــا یفیــد أیضــا أن للشــعر خصائصــه 

  .  )٢(،  وأن لكل شاعر خصائص أسلوبیة معینة )١(لةالعامة ، وصنعته المستق
ـــول    ـــا مـــن هـــذا الكـــالم نق ـــا تمـــام فـــي: وانطالق ـــئ أب   إن أبـــا العـــالء كـــان ال یخطِّ

ودائمـــا یحـــاول أن یلـــتمس لـــه  .األســـلوبیة  ))  خروجاتـــه ((وأ )) عدوالتـــه ((وأ )) انحرافاتـــه ((
یحملهـا علیهـا؛  )١(جد فاسـتعارة فإن لم یجد فمن القیاس ؛ فإن لم ی )٣(مخرجا من السماع

                                                
ــر  )١( َظ نْ ُ ویقــال إنــه كــان  ((: ، وقــال أبــوالعالء فــي بعــض المواضــع ] ٥ب٤/٥٦٤[، ] ٢٧ب٣/٤٠[ی

عـل الشـاعر أسـماء لغیـر وقـد یحتمـل أن یفت. عالثـة ، فیجـوز مثـل ذلـك : مع أبي تمام غالم یقـال لـه 
  :، وقال أیضا عند قول أبي تمام ] ١ب١/٣١١.[)) البیتو موجودین ؛ فیستعین بها في القافیة وحش

ُِب  ٍد       بیٍض َكواِعَب غاِمضاِت اَألكع ُخرَّ شِرقاِت ِب ِظاللِِهنَّ المُ وَ
  ] بحر الكامل[

نمـا اإلشــراق للشــموس ،  (( ــالل مشــرقات ؛ وإ ؛ ألنــه وصــف الظــالل  الشـعر وهـذا مــن صــنعةجعـل الظِّ
  ]. ٤ب١/٩٤[ ))بما توصف به الشموس 

  :العالء عند قول أبي تمام و قال أب )٢(
یَن الَكثیِب الَفرِد فَاَألمواهِ  ناِه       بَ كِر بِن َعبِد مَ ني بَ حدى بَ ِإ
  ] بحر الكامل[

إذا انتشــر ذكــره ؛  نــاه ینــوه ؛: إنــه ســماهم بنــي عبــد منــاه بهــاء أصــلیة ؛ أخــذه مــن : ولوقــال قائــل  ((
ألن الشعراء یسمح لهـم بتغییـر األسـماء إلـى لكان ذلك وجها قویا ، وهوأحسن ما یحمل علیه البیت ؛ 
وش ش َجمُ   ] . ١ب٣٤٥ـ ٣/٣٤٤[  )) ما قاربها ، كقولهم في ثابت ثَبات ، وفي َجمْ

  .قرینة أسلوب الشاعر ، وقرینة صنعة الشعر : تراجع جزئیة  
  : السماع مجرد اتباع شاعر آخر في لفظة واحدة  كان هذاو لو  حتى )٣(

  :العالء عند قول أبي تمام و قال أب
َحنَِّب  بدور م َعن َأَغرَّ مُ ُ ُق ِمنه زَّ ٍة       تَمَ م تََزل ُكلُّ َحلبَ قُیوٌل َل

]بحر الطویل[
  

َحـب ، و ذ: جمع قولك و ، وه )) َذووَن قُیولٌ  (( :ویروى  (( رْ ـَزن ، و ذو َجـَدن ، و ذو مَ فـي حمیـر كثیـر  ذلـكو یَ
یت و قلما یقولون الذَّوون ، و ، وهم األذواء ،  نما تبع الطائي في ذلك الُكمَ   : ؛ ألنه قال إ

ا أعنِي بِ  مَ ِكنِّي  ذلكوَ َل ُت َأسَفلیُكم       وَ ا َعنیْ وینَ ِه الذَّ ِب
  ]بحر الوافر[
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ولعـل الطـائي سـمعه فـي كـالم  ((: أوقـال  )٢(فإن لم یجد سماعا أوقیاسا أواستعارة صـمت
   .)٣(؛ فلم یكن أبوالعالء یخطئه أویعیب علیه إال نادرا جدا ))قدیم 

  :تمام و قال أب ـ
جِه َأ یِهما َعن وَ یا       َظالمَ مََّت َأجَل يَّ ُث ما حاَل ِب ُهما َأظَل َد َأشیَ مرَ

]بحر الطویل[ 
 

))في القیاس جائزو ذلك قلیل في االستعمال ، وهو هاهنا متعدیا ،  )أظلم (جعل  ((
)٤(.  

 :قال أبوالعالء عند قول أبي تمام  ـ

هيَ فَضاِفُض  یاُب القَوِم وَ ضاقَت ثِ غى   وَ دى الوَ ا َل ذا كانَِت اَألنفاُس َجمرً ِإ
]بحر الطویل[

  
نمـا المسـتعمل ثــوب فَضـفاضفاض وهوالواســع ، جمـع فَْضـ: فََضـاِفض  (( ؛ فجـاء هــذا  وإ

))على فَْضفَض ، ومثله كثیر 
)٥(.  

 : قال أبوتمام  ـ

ستَفاضِ  وا       في َحدیٍث ِمن َعزِمِه مُ ُ َحیُث َحّل ه تاٌن َأعداؤُ َصَل
]بحر الخفیف[ 

 

منــع حــدیث مســتفیض ؛ والقیــاس ال ی: وأهــل اللغــة یزعمــون أن الصــواب أن یقــال ...  ((
))مستفاض : أن یقال 

)٦(.  
 : قال أبوتمام  ـ

مراتُها ا َأنَّهُ ِإ نّ نَ ها       َحتّى َظ یِه ُأمورُ فََذت َعَل مراتُهُ نَ ِإ
]بحر الكامل[ 

 

                                                                                                                                          
ـــــوان أبـــــي تمـــــام [ ))  ، ] ٤٧ب١/٢٥٦: [، وینظـــــر أیضـــــا فـــــي نفـــــس الجزئیـــــة ] ٢٥، ب ١/١٥٤:دی
  .السماع عند أبي العالء : ، كما تراجع جزئیة ] ١ب٣/٥٩[
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( نْ ُ   ] .٨ب٢/٢٥٧[، ] ١٥ب٢/٢٢٧: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ   ] .١/٤٨[، ] ٤٧ب١/٢٥: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( نْ ُ   .] ٢٣ب٣/١٠٣[، ] ١٧ب١/٢٨٦: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( نْ ُ   ] .١/١٥٠: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥( نْ ُ  ] .١٨ب٢/٢٩٩: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٦( نْ ُ  ] .١١ب٢/٣١١: [ی
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)) وهذه اللفظة نادرة؛إال أن القیاس یطلق ذلك،) ِإمراته( ال یوجد في الشعر القدیم ((
)١(.  

 : قال أبوتمام  ـ

َصهوَ  تٍن وَ بتَلُّ مَ لُ مُ هُ مُ لى       َحواِفٍر ُصلٍَّب َل یِن ِإ ستَ
]بحر المنسرح[ 

 

ــس  ((وضــم ..  (( ُل : ، مثــل  ))فعــالء  ((أو ))أفعــل  ((والصــواب تســكینها فیمــا كــان جمــع  ))مُ
ر وُصْفر ، والتحریك جائز   ))ُحمْ

)٢(.  
 : قال أبوتمام بروایة أبي العالء  ـ

لَ  ِمصرَ وَ ُروقََك آمالي ِب ت ب ْح و     َأشامَ م صبَ الطوِس َل بِعِد الطوساْس أت ِب تَ
]بحر البسیط[ 

 

ن كــان دخولهـــا  ))الطــوس  ((فأمــا ..  (( فلـــم تجــر العـــادة بــدخول األلـــف والــالم علیهـــا ، وإ
))جائزا  

)٣(.  
  :ومن أمثلة إقراره بتبحره في اللغة وعدم تخطئته 

  : قال أبوتمام 
ها َأيَّ  ُل َأيَّ نُسائِ واِطِن َحلَِّت       وَ َأیَِّت  المَ تها وَ نَ ِدیاٍر َأوَط

]بحر الطویل[ 
 

  :قال أبوالعالء 
 )أیَّـْت  (إنمـا أراد :وكان الذي سأل عن هـذا البیـت أبـا نصـر أحمـد بـن یوسـف،فقال... ((

أیَّت  (فـــي معنـــى  َ مـــن التــــَّأیي ، وهـــذا قـــول حســـن ، وهویشـــبه مـــذهب أبـــي تمـــام فـــي  )تــــ
ــُت  ، الصــنعة ، إال أن المعــروف مــن كــالم العــرب تأیَّ  ــُت ، ولــم یجــئ فــي أشــعارهم أیَّیْ یْ

)) كان مستبحرا في الروایةویجوز أن یكون أبوتمام سمعها في شعر قدیم؛ألنه 
)٤(.  

*****  
                                                

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( نْ ُ  ] .٧ب٤/٣٢٧: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح ا )٢( نْ ُ  ] .٦ب٢/٢٣٦: [لتبریزيی
َظــرُ دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي )٣( نْ ُ ، ] ١/١٥٩[: ؛ وینظــر أیضــا المواضــع اآلتیـــة ] ٢٦ب٢/٢٦١: [ی
، ] ٣٥، ب ٣/١٢٤[، ] ٣، ب ٤/٤٦٧[، ] ٧، ب ٢/٢٣٦[، ] ١٤، ب ٢/٢٤٠[، ] ٢٥، ب ٢/٣١٥[
 ] .٥، ب ٢/٦١[، ] ١/٥٠[، ] ٥ـ ٢، ب ٤/٣٨[

َظرُ دیوان أبي  )٤( نْ ُ  ] .١ب١/٢٩٩: [تمام بشرح التبریزيی
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  :القیاس األسلوبي عند أبي العالء 
فــي شــرح أبــي العــالء أنــه كــان یقــوم بنــوع مــن القیــاس  الالفتــة للنظــرمــن األمــور   

ــا العــالء كــان یحــتفظ فــي ذهنــه : ؛ بمعنــى  )) القیــاس األســلوبي ((یمكــن أن یســمى  أن أب
بالخصائص األسلوبیة لشعر أبي تمام ، ویقیس علیها أي خروج له أتـى بـه مخالفـا هـذه 

  .  الخصائص ، أوأیة روایة ال تكون منسجمة مع هذه الخصائص 
  :ویكفى تدلیال على ذلك نقل العبارات التي تشیر إلى هذا القیاس   
 ))  ..مذهب الطائي  واألحسن على  ..((

)١(. 

 ))  .. ویجب أن یكون الطائي قال  ...((
)٢(. 

 ))  .. وهذا أشبه بمذهب الطائي من الوجه الذي تقدم ذكره  ...((
)٣(. 

 ))  .. مشابها لصنعة الطائيلكان ذلك ... ولورویت  ((
)٤(. 

 ))  .. وقد كثر في شعره  ..((
)٥(. 

 ))  .. هذه الروایة ومن عرف مذهب الطائي لم یعدل عن  ..((
)٦(. 

 ))  .. األشبه بصناعة الطائي أن یكون  ...((
)٧(. 

 ))  .. قد تردد في شعر الطائي وشعر غیره  ..((
)٨(. 

 ))  .. فله معنى یستحسن على مذهب الطائي  ..((
)٩(. 

  ))  ..   وقد جاء بمثل ذلك في غیر هذه المواضع((
)١(. 

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( نْ ُ   ] .٣٦ب٢/١٧٤: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ   ] .٢٠ب٣/٥١: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام  )٣( نْ ُ   ] .٤٣ب٢/٣٧٢[، ] ١٨ب٢/٤١٥[، ] ٧ب٣/٨٣[، ] ٧ب٢/١٩٢: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح ا) ٤( نْ ُ   ] .٤٤ب٢/١٧٧: [لتبریزيی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥( نْ ُ   ] .٣ب٢/٢٦٣: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٦( نْ ُ   ] .١/١١٧: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٧( نْ ُ   ] .٤٢ب١/١٩٢: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٨( نْ ُ   ] .٤٨ب٣/٤٥: [ی
َظرُ دی )٩( نْ ُ   ] .٣ب٣/٢٢: [وان أبي تمام بشرح التبریزيی
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 ))  ..  وله عادة بذلك((
)٢(. 

  ))  ..ذا حمل ذلك على ما یعرف من مذهب الطائي إ  ...((
)٣(. 

 ))  .. وهذا أشبه بمذهب الطائي ؛ ألنه یؤثر االستعارة  ...((
)٤(. 

 ))  ... فقد لزم مذهب الطائي في العاریة  ...((
)٥(. 

 ))  ..  الوجه أن یحمل على مذهب الطائي ، ویجعل من المستعار((
)٦(. 

 ))  ...ذلك  ولم تجِر عادة الطائي ب((
)٧(. 

كل هذه األقوال كانت من الممكن ـ إذا وجدت من یدرسها ـ أن تكون بذورا جیدة لمـا 
 ((، والتـي تركــز فــي دراسـتها علــى لغــة  ))األســلوبیة  ((أو ))علـم األســلوب  ((ُعـِرف حــدیثا بـــ 

األدیـــب كمـــا یمثلهـــا إنتاجـــه األدبـــي ، وذلـــك بإخضـــاعها لمنـــاهج مـــن التحلیـــل ، بهـــدف 
ى معاییر موضوعیة تساعد الناقد على التفسیر من خالل ثالثة توجهات فـي الوصول إل

أمـا التوجـه الثالـث فهـو توجـه إحصـائي ، ویسـعى إلـى رصـد .... التحلیل اللغوي للنص 
درجة تكرار ظاهرة لغویة معینة في أسلوب شخص معین رصدا علمیا دقیقا ، ینأى عن 

صــــادر عــــن التقــــاط الظــــواهر ، هنــــا المالحظــــة العــــابرة ، ویــــرفض تجزئــــة اإلحســــاس ال
تتقصــــى النظریــــة األســــلوبیة تطبیــــق علــــم اإلحصــــاء ، واســــتخدام الجــــداول اإلحصــــائیة 

))واألرقام  
)٨( .  

                                                                                                                                          
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( نْ ُ   ] .١ب٢/٢١٤: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ   ] .١٠ب٢/٢٧٧: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( نْ ُ   ] .٢٧ب٣/٤٠: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( نْ ُ   . ]٧ب٣/٣٤: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥( نْ ُ   ] .٢٢ب٣/٨٤: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٦( نْ ُ   ] .٢٦ب٣/٨٦: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٧( نْ ُ   ] .٦ب٢/٤٣١: [ی
الشـركة المصـریة ( ومـا بعـدها  ٣٦، ٣٥، ٣٤نبیـل راغـب ، ص .د: موسوعة النظریات األدبیة  ) ٨(

 ).٢٠٠٣، ١المیة للنشر لونجمان ، طالع
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ـــول  ـــام هـــذه الجزئیـــة نق ـــاس : وفـــي خت ـــت مـــن وظـــائف القی اســـتنباط قاعـــدة  ((إذا كان
))أوتعلیل ظاهرة ، أورفض ظاهرة 

ات أسـلوب إثبـ، فإننا نضیف أن من وظائفه أیضا  )١(
  .  شاعر أو نفیه

******  
  :اإلجماع عند أبي العالء 

لم یتجمع لدى الباحث قدر من المعلومات یستطیع بوضوح من خاللها أن یتبین   
  .وجهة نظر أبي العالء في اإلجماع 

وقـد وقـف البحـث علـى نصــین ألبـي العـالء أحـدهما یفهــم منـه ضـمنا وعـي أبــي    
  . ))المصطلح  ((صراحة على على هذا  العالء بهذا المصطلح ، وآخر ینص

  :أما الموضع األول ، فیقول أبوالعالء عند قول أبي تمام 
ِع الشَّ  م تَطُل ب َعلى َعَزِب َل م تَغرُ َل َأهٍل وَ ومَ ذاَك َعلى       باٍن ِب مُس فیِه یَ

  ]بحر البسیط[
أنهــم  بنــى بهــا ، وأصــل ذلــك: علــى أهلــه ، ویكرهــون  بنــى فــالنأهــل اللغــة یختــارون  ((

كــانوا إذا أعرســوا بنــوا القبــاب علــى العــرائس ، والمتعــارف فــي كالمهــم بنــى علــى المــرأة 
))القبة ، والیمنع القیاس دخول الباء في هذا الموضع 

)٢(.  
  : صراحة فهو ))اإلجماع  ((أما الموضع الثاني الذي ورد فیه مصطلح   

 :یقول أبوالعالء عند قول أبي تمام 

عِض َعبِد الَحمیدِ َأنا َأفدي ساجي الُج  بَ َكنّى ِب ُ ی ى       وَ َسمّ ُ فوِن ی
  ]بحر الخفیف[

ـى ((: وقولـه .. (( َكنّ ُ ی كنــى  )) وَ ُ إنمــا یعنـي االســم اآلخـر مـن أســماء الكنیـة ؛ فقــد یجـوز أن ی
ُسـتغنى عـن اإلتیـان بـه ، وقـال فـي أبیـات  بهذه األسماء التي تقدم ذكرهـا ، وغیرهـا ممـا ی

  : أخرى 
الطیُب  ذا ا الُحسُن وَ ستُجِمعا       َعبداِن ِعندي ِألَبي َعبدِ ِإ

]بحر السریع[
  

                                                
  . ١٥٦نادیة رمضان ، ص .د: اللغة وأنظمتها  )١(
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ  ] .٣١ب٥٦ـ ١/٥٥: [ی
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))....  وهذا إجماع من أهل اللغة 
)١(. 

  :نظریة العامل عند أبي العالء 
وقف البحث على بعض النصوص ألبي العالء التي تفید قبولـه لنظریـة العامـل،   

 :وله بل واستخدامها في شرح الدیوان ، ومن ذلك قول أبي العالء عند ق
عمو  یََّة مَ ُ مَ بع ُطیُف  ارً ما رَ بً  ی ِه       َغیالُن َأبهى رُ بِعها الَخِرِب  ىِب ِمن رَ

  ]بحر البسیط[
... فعـــــل مضـــــمر  )) معمـــــورا ((فـــــي  والعامـــــلعلـــــى الحـــــال ،  )) معمـــــورا ((ونصـــــب ...  ((

؛ لـیخلص لهـم  ))وقـع  ((التـي فـي معنـى  ))كـان  ((والنحویون یجعلون المضمر في نحوهـذا 
ذا كان األمـر علـى ذلـك جـاز أن یُضـمر كـل مـا هـوفي معنـى الوقـوع  . معنى الحال ، وإ

ُطیــُف  ((قولـه  ))معمــور  ((فـإن زعــم زاعـم أن العامــل فـي  فـال یمتنــع ذلـك ، ولكــن الوجــه  )) ی
))  التأخیرو األول أجود لما وقع في الوجه الثاني من التقدیم 

)٢(. 

  :ـ قال أبوالعالء عند قول أبي تمام 
قتَِدرً هني الرَّ یَ  َ مُ سحاَق ما َسَألوا       اِعیََّة َأنَّ اهللا َأبي ِإ َأعطاُهمُ ِب

  ]بحر البسیط[
 ))مقتـدرا ((هنـاك فـي الماضـي ، ونصـب : علـى لغـة مـن قـال  ))یهني  ((خفف الهمزة في  ((

))على الحال ، والعامل أعطى  
)٣(. 

  :ـ قال أبوالعالء عند قول أبي تمام 
لى ِقدَ  َك الَّذي       لَ ِم الذِّ َهذا ِإ صیفاو ماِم ِب كاَن وَ ٌد َل َل َأنَّهُ وَ

 ] بحر الكامل[

أذكــر هــذا الشــيء : فــي موضــع نصــب علــى بفعــل مضــمر ؛ كأنــه قــال  )) هــذا ((...  ((
ُ ، أو نحوذلك من المضمرات   ))أوأُعدُّه

)١(. 

                                                
َظــرُ دیـــوان أبـــي تمــام بشـــرح التبریـــزي )١( نْ ُ ، والـــنص غیـــر واضــح ، وفیـــه شـــيء مـــن ] ٤ب١٨٥ـــ ٤/١٨٤: [ی

  . واضحة في الداللة على مراد الباحث  )) جماع من أهل اللغةوهذا إ ((الغموض ، غیر أن جملة 
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ   ] .١/٥٧: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ   ] .١٦ب٣/٩: [ی
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  :  المذھب النحوي ألبي العالء
ء مذهبا نحویـا ، فـإن الباحـث یـرجح أن إن كان البد للباحث أن یحدد ألبي العال  

  :وهذا الترجیح یقوم على األدلة التالیة  )) البغدادي ((أبا العالء كان یمیل إلى المذهب 
إال إلـى طـرابلس  ))معـرة النعمـان مـن أعمـال حلـب  ((ـ أن أبا العالء لم یخرج مـن بلدتـه ١

عة أشـهر ، ثــم رجــع إلــى هـــ ، وأقـام بهــا ســنة وســب٣٩٨الشـام ، ثــم رحــل إلـى بغــداد ســنة 
بلده ، ولزمها إلى أن مات ؛ أي أن الرحلة العلمیة الوحیدة التي قام بها أبـوالعالء كانـت 

  .  إلى بغداد 
ـ أن أبا العالء إذا تناول مسـألة نحویـة أوصـرفیة ، وعـرض فیهـا آراء المـذهب النحویـة ٢

نتصــر لــرأي منهمــا ، وال وال یفــإن أبــا العــالء یــذكر رأي البصــریین ، ثــم رأي الكــوفیین ، 
  :وندلل على ذلك باآلتي .  ینبه على أنه ضمن فریق من الفریقین

  :ـ قال أبوالعالء عند قول أبي تمام 
َأنتُمُ ُسَجرائيقَدَك ا یَت في الُغلواِء       َكم تَعِذلوَن وَ تَّئِب َأربَ

  ] بحر الكامل[ 
ــْدك  (( (( مضـــمرات كثیـــرا ، وال یعـــرف فـــي معنـــى حســـبك ، وهـــي كلمـــة تســـتعمل مـــع ال ))قَ

ذا جــاءت مــع المضــمر فإنمــا یخاطــب بهــا المواجــه ، ویعنــي  اســتعمالها مــع الظــاهر ، وإ
ـــْدَك یـــا رجـــل ، وقـــدني  ((: بهـــا المـــتكلم نفســـه ، فیقـــال أن النـــون  عنـــد النحـــویینو ....  ))قَ

ز ذلـك فـي ، والفـراء یجیـ ))قَِدي  ((: دخلت ها هنا لتبقى الدال على سكونها ، وربما قالوا 
قـدي  ((عنـده مثـل یـاء  ))قـدني  ((فیاء ... غیر الضرورة ، وسیبویه یجعله من الضرورات 

))، وحذفت النون إلقامة الوزن    ))
)٢(.  
  :ـ قال أبوالعالء عند قول أبي تمام 

بً  وُت الَشكَّ الَّذي ُه  افَیا غالِ ِل المَ ِزیٍَّة       بَ غالُِب و ال غالٌِب لِرَ
  ]بحر الطویل[

                                                                                                                                          
ــرُ دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي )١( َظ نْ ُ : [ ، وینظــر أیضــا الموضـــعان التالیــان ] ٣٩ب٢/٣٨٥: [ی
  ]  .٤ب٣٠٩/ ٣[ ، ] ٢٦ب٣/١٦٤
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ   ] .١ب١/٢٠: [ی
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ِ  ((: قوله  ((  نادى محسوب مـن  )) بایا غال م المُ َل نداء للذي یرثیه واسمه غالب ، وتنوین العَ
، بعضــــهم یختــــار النصـــب ، وبعضــــهم یختــــار  النحویــــون فیــــه مختلفـــونالضـــرورات ، و 

))...  الرفع
)١(.  

  :ـ قال أبوالعالء عند قول أبي تمام 
َسح ِسفِِّه ثَرِِّه مُ ــمُ ســـــِ واب     ِسِحِه   ــ ِرِدهــلِِه مُ  تَِهلِِّه بَ

لٌِك       َص  لى مَ ُسامیَك في العُ َهل ی الرُّ ــوَ َك َأولى ِب ِدهدرُ َل   حِب ِمن بَ
  ]بحر المنسرح[

َسح ((و...  (( مـأخوذ  ))مسحسـحا  ((كثیر الصب ، وبعض النـاس یـذهب إلـى أن :  )) ِسحمُ
 ((مـن غیـر لفــظ  )) سحسـح ((مـن السـح ، وأصـحاب القیــاس مـن أهـل البصـرة یزعمــون أن 

َسحِســـــح ((ووزن .  )) َســـــحَّ  ـــــى رأي ســـــیبویه ،  )) مُ ـــــل ((عل لِ فَعْ ـــــره مـــــن  )) مُ ـــــى رأي غی ، وعل
فَْعِفل ((أصحاب النظر  فَْعِفع ((، وعلى ما ثبت في كتاب العین  )) مُ ))  )) مُ

)٢(.  
  :ـ أن أبا العالء كان یعتمد على السماع والقیاس بنفس الدرجة ٣

بنــى بهـــا ، : علــى أهلــه ، ویكرهــون  بنـــى فــالنأهــل اللغــة یختــارون  ((: قــال أبــوالعالء 
وأصــل ذلــك أنهــم كــانوا إذا أعرســوا بنــوا القبــاب علــى العــرائس ، والمتعــارف فــي كالمهــم 

)) الیمنع القیاس دخول الباء في هذا الموضعبنى على المرأة القبة ، و 
)٣(.  

منهجا جدیدا في دراساتهم  ((ها وهذا هوما تتبعه المدرسة البغدادیة التي اتبع نحات  
ــا  ومصــنفاتهم النحویــة یقــوم علــى االنتخــاب مــن آراء المدرســتین البصــریة والكوفیــة جمیعً

((
فأبو العالء لم یكتف بالسـماع كمـا تقـول المدرسـة الكوفیـة ، بـل أطلـق القیـاس كمـا . )٤(

  .تقول المدرسة البصریة 
*******  

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( نْ ُ   ] .١ب٤/٤٠: [ی
ــــزي )٢( ــــي تمــــام بشــــرح التبری ــــوان أب َظــــرُ دی نْ ُ ــــد مــــن المواضــــع ینظرأیضــــا ] ٤٥،  ٤٤ب١/٤٣٩: [ی : ، ولمزی
  ].٤٥ب١/٤٣٩] [٨ب١/١٨٠] [٢/٢٠٧] [٣٧٣ ـ١/٣٧٢] [٥ب٤/٣٨] [١/٣٠٦] [٨ب٢/١٩٣[
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ  ] .٣١ب٥٦ـ ١/٥٥: [ی

  ٢٤٥المدارس النحویة ، ص: شوقي ضیف .د )٤(
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  التبریزياألصول النحویة عند   : المبحث الثالث
  : أوال السماع  
ـال ((أول ما یلفت نظر الباحـث أن التبریـزي كـان مولعـا باسـتخدام كلمـة    قَ ُ التـي  )) ی

كانت تتكرر مع كل بیت یشرحه من دیوان أبي تمام ، بل أحیانا تتكرر في شـرح البیـت 
ـال ((فهویشرح البیـت ثـم یؤیـده بمـا . الواحد مرتین وثالث مرات  قَ ُ قراءاتـه فـي القـرآن أو  )) ی

أواألمثــال أوالكــالم المتمثــل فــي اللغــة الفصــیحة القدیمــة أوالحدیثــة ، بــل  )١( أوفــي الشــعر
قَال ((كانت كلمة  ُ  .)٢(تتناول وتطول اللغة العامیة عند العوام )) ی

                                                
ـرُ [  )) الشـعر القـدیم ((كان یحلو للتبریزي أن یسمي الشعر قبـل اإلسـالم  )١( َظ نْ ُ ـ  ٢/٣٢،  ٦ب٤/٣٩ی

رُ [  )) الشعر األول ((، و]  ٢ب ٣٣ َظ نْ ُ   ].٢ب٢/٤٥٥ی
،ونشـــیر إلـــى أن التبریـــزي اضـــطر إلـــى اللجـــوء إلـــى لغـــة  )) اللغـــة عنـــد التبریـــزي ((: تراجـــع جزئیـــة  )٢(

  :العوام لتوضیح بعض أبیات أبي تمام التي استخدم فیها أبوتمام نفسه كلمات عامیة، ومثال ذلك 
  :قال التبریزي عند قول أبي تمام 

ُ الوِ  جه د وَ َسوَّ ُ م ی ّشاقُ َل ُ سٍم ال       ُحبِّ َحتّى تََكشَخَن الع وَ صاِل ِب
  ]بحر الخفیف[

ذا حملـت علـى القیـاس فالصـواب :  تََكشَخَن  (( ؛ ألنـك إذا  ))تكشـخ  ((كلمة عامیـة ال تعرفهـا العـرب ، وإ
  ،  مـــــن الســـــكران ))تََســـــْكرن  ((وأمـــــا مثـــــل  ))تََســـــكَّر  ((مـــــن ســـــكران فالوجـــــه أن تقـــــول  )) تَفَعَّـــــل ((بــــــنیَت 

  ]. ٦ب٤٠٦ـ  ٤/٤٠٥:ینظر[  ))من العطشان ـ فمعدوم قلیل  ))تعطشن  ((و
وفي بعض األحیان نجد التبریزي یقبـل مـا یسـتخدم فیهـا ویجیـزه ، ومثـال ذلـك قولـه عنـد بیـت 

  :أبي تمام 
اسِ ِمن ُكلِّ ضاِحَكِة التَّ  یّ ِة المَ راِئِب ُأرِهَفت       ِإرهاَف خوِط البانَ

  ]بحر الكامل[
والنحویـون یــذهبون ...   ))ضـاحكة الشــمائل  (( : ، ورایـة أبــي العـالء  ))ضــاحكة الترائـب  ((النسـخ  فـي ((

 ((؛ یریـــدون بـــه  ))فـــالن حســـن الشـــمائل  ((: والعامـــة یقولـــون یكـــون واحـــًدا وجمعـــا ،  ))ِشـــماال  ((إلـــى أن 
  ] .   ٥ب٢/٢٤٣. [ ))  واالشتقاق یجیز ذلك،  ))القد و حسن الخلق 
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ــال ((وهنــا نشــیر إلــى أن الفتــرة الزمنیــة التــي تتحــرك فیهــا كلمــة  قَ ُ تشــمل الفتــرة  )) ی
وكـان التبریـزي ال یجــد حرجـا أن تكـون اللغــة . ده حتـى عصــره اإلســالم وبعـقبـل الزمنیـة 

 .)١(حتى عصره ، وعلى كافة مستویاتها الفصیحة موضع استخدام عنده

وتــردد هـــذه الكلمــة الالفـــت للنظــر عنـــد التبریـــزي یــدل داللـــة واضــحة علـــى تقیـــد   
نجـد فـي أقوالـه بـل إننـا . ، واالعتماد علیه بشدة في شرح الـدیوان  )) السماع ((التبریزي بـ 

، وهـو بـذلك یكـون مخالفـا  ))القیاس  ((على  ))السماع  ((ما یشیر صراحة وضمنا لتفضیله 
  :ألستاذه أبي العالء 

  :ـ قال التبریزي عند قول أبي تمام 
یَّتَّ البَ  بَ قِد َجأٍش       َأَشدَّ وَ عَ لودِ ى ِمَن الَحَجِر الصَّ قُوً  یاَت ِب

  ]بحر الوافر[
ى   ((: ومـــن روى ... (( ـــرَّ قـــوً ا ؛ أي :  ))َأمَ ـــوً   ((وفـــتال ، : فـــالمعنى أشـــدَّ إمـــرارً  )) ىَأَشـــّد قُ

أجـــود الـــروایتین ؛ ألن المعـــروف أمـــررت الحبـــل بـــالهمز ، وهـــم یجتنبـــون أن یبنـــى فعـــل 
َل  ((التعجب على   وقـد ذهـب بعضـهم إلـى. فـي التفضـیل ، إال فـي أشـیاء مسـموعة  ))َأْفعَ

)) واألخذ بالسماع أحسن؛  ))أفعل  ((عل ماض على أن ذلك قیاس مطرد في كل ف
)٢(.  

  :ـ قال التبریزي عند قول أبي تمام 
لیدِ  سُت دوَن وَ َل زیِز وَ ال       َعبُد العَ وٍب وَ ما خالٌِد لي دوَن َأیّ
  ]بحر الكامل[

وقـــد . فحـــذف األلـــف والـــالم وهوجـــائز یعنـــي بـــه الولیـــد بـــن عبـــد الملـــك ، :  ))ولیـــد  ((و ((
)) لك الطائي كثیرا في مواضع ، وهوجائز ، إال أن تركه أحسناستعمل ذ

)٣(. 

 :ـ قال التبریزي عند قول أبي تمام 

ُل لِآلِخرِ  َك اَألوَّ عُ َأسماَعهُ       َكم تَرَ ن تَقرَ قوُل مَ یَ
]بحر السریع[

  

                                                
  .بوق في هذا بفكر أستاذه أبي العالء وهومس )١(
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٢( َظ نْ ُ   ] .٢٧ب٢/٣٨: [ی
رُ دیوان أبي تمام  )٣( َظ نْ ُ   ] .٣٩ب١/٣٩٥: [ی
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ْن  ((جعل  ((  في معنى الجمع ؛ ألنها عامة ، تقع على الواحد ، واالثنـین ، والمـذكر ، ))مَ
ــم یحُســن أن یقــول ... والمؤنــث والجمــع  ألنــه ال یجمــع ســمع ؛  ))أســماعه  ((ولــوال ذلــك ل

ن كان جائزا ، فلیس بحسن )) اإلنسان الواحد ، وإ
)١(. 

 ((فـي اللغـة مــن  )) تحدیـد المسـتعمل ((وكـان السـماع عنـده هوالـذي مهـد الطریـق لــ   
  ، ومـــا هـــو مـــن  )) لنثـــر والشـــعرأكثـــر اســـتعماال وتـــرددا فـــي ا ((، وأیهـــا  )) غیـــر المســـتعمل

، وما هومن غیره ، وما بناه أبوتمام على هذا المسـموع ، ومـا لـم یبنـه ،  )) كالم العرب ((
  :  ومثال ذلك قوله 

ـــــــ  وفـــــــة  ((جمـــــــع : التنـــــــائف  ((ـ نُ   ولـــــــم یســـــــتعملوها إال . ؛ وهـــــــي القفـــــــر مـــــــن األرض  ))تَ
))  )) فالتُّنُ  ((بالزیادة ، ولم یقولوا 

)٢(. 

ْفواء  ((ـ  َ ))وهي كلمة قلیلة في االستعمال . هفا ، یهفو: فعالء؛ من قولهم : واله
)٣(.  

))  جائز في القیاس ، وهومفقود في المسموعیقال غدا الشيء وأغداه ،  ((ـ 
)٤(. 

  :ـ قال التبریزي عند قول أبي تمام 
رؤ  هُ مُ َُجرَّب َحزمُ م ی ن َل مُ       مَ ُ َُّس ِمنه رأ ُ ذاَك كانوا ال ی ِل وساوَ

 ] بحر الكامل[

یل علیه ؛ أي : هذا البیت مبني على قولهم  (( ))ساس وسیس   : فالن قد آل وإ
)٥(. 

ومن نافلة القول أن نثبت أن هذا االطالع الواسع على المسـموع مكنـه مـن شـرح   
  :الدیوان 

  :ـ قال التبریزي عند قول أبي تمام 
رُ الدَّ◌َ  مَت تَصدیَق ذاَك یا َأعوَ مُ وَال تَُذِب جاُل فَاِإن رُ ُ لَحظه

 ]بحر المنسرح[

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشـرح التبریـزي  )١( نْ ُ ] ٢٧ب٤/٣٩٩: [وینظـر أیضـا المواضـع التالیـة ] . ٦ب٢/١٦١: [ی
  ] .٢ب٤/٢٩٠[،] ٢٦ب٤/٤٥٦[،
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ  ] .٢ب١/١٧٤: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي   )٣( نْ ُ  ] .٣٥٧ـ  ٤/٣٥٦: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٤( نْ ُ  ] .١٩ب١/٢٠٥: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٥( نْ ُ  ]٢٠ب٤/٥٤٩[ ، وینظر أیضا ] ٣٢ب٢/٢٧٠: [ی
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وبعـض العـرب یسـتوحش مـن هـذه معرفـة بالنـداء ، ثـم نعتـه بالـدجال ،  ))أعـور  ((جعل  ((
)) یا غالمُ العاقُل ، أقبل: البنیة ، واستعمالها في كالمهم قلیل ، ال یكاد یوجد 

)١(. 

لـبعض أبیـات  وقد وظفها فـي شـرحه.  ))القراءات القرآنیة  ((وشمل المسموع عنده   
  :            عند قول أبي تمام الدیوان ، ومن ذلك قوله 

نَّكَ  دَت َألَعِذرَ ئِن َأرَ َل ال وَ حمَ عِذرِ        مُ جُز ِعندي ُعذرُ َغیِر المُ العَ وَ
  ]بحر الكامل[

ـــذر : یقـــال  (( ذِ  ﴿: وقـــرأ بعضـــهم . أعـــذر فهومعـــِذر ؛ إذا بلـــغ العُ ـــْع◌َ َجـــاءَ اْلمُ وَن ِمـــْن وَ رُ
))  ]٩٠:التوبة [)٢(﴾ اِب اْألَْعرَ 

)٣(.  
  ـ قال عند قول أبي تمام

كوبً  ت رَ م  اَكم حاَجٍة صارَ َل ِه       وَ الرَّ ِب ِه ِب كوْب تَُكن ِمن قَبلِ
]سریعبحر ال[ 

  

ُكوبهم  ﴿:فیما یركب من الحیوان وقد قرئ))الركوب((أصل (( ُكوبتهم﴿و)٤(﴾رَ )٥(﴾رَ
((

)٦(.  
  :ـ قال عند قول أبي تمام 

شَ  إِذا مَ سواسِ وَ ِة الوَ یِّها ِمن َكثرَ َصدِرَك ِضعَف ما       ِبُحلِ َكت ِب ت تَرَ
  ] بحر الكامل[

                                                
ـــرُ دیـــوان أبـــي تمـــام بشـــرح التبریـــزي  )١( َظ نْ ُ ، ومـــن األمـــور المهمـــة التـــي یســـتنبطها ] ٨ب٤/٣٠٦: [ی

+  صـفة مشــبهةمنـادى +  )أداة نـداء  (یــا  ((: الباحـث مـن كـالم التبریـزي هنــا أنـه سـمى هـذا التركیـب 
 . ، وأن استخدام هذه البنیة قلیل  بنیة )) نعت 

الكسائي ، عاصـم ، الشـنبوذي ، ابـن عبـاس :  القارئ ((:  ٣/٣٥ن هذه القراءة جاء في معجم القراءات القرآنیة ع )٢(
:  المصـدر، زید بن على ، األعرج ، أبوصالح ، عیسى بن هـالل ، قتیبـة ، مجاهـد ، شـعبة ، یعقـوب ، الضـحاك ، 

  .))٢/٢٧٠: ، الكشاف  ٢/٢٨٠النشر 
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٣( َظ نْ ُ   ] .٢٧ب٤/٤٥٦: [ی
الحســـن ، المطـــوعي ، :  القـــارئ ((:  ٥/٢٢١جــاء فـــي معجـــم القـــراءات القرآنیـــة عــن هـــذه القـــراءة  )٤(

   )) ٢/٣٣٠: ، الكشاف  ٣٦٧إتحاف فضالء البشر :  المصدرأبوالبرهم ، األعمش ، ابن السمیفع، 
، هشــام  عائشــة ، عــروة:  القــارئ ((:  ٥/٢٢٢جـاء فــي معجــم القــراءات القرآنیــة عــن هـذه القــراءة   )٥(

  .    ))....  ٣/٣٣٠: الكشاف :   المصدربن عروة ، أبي بن كعب، 
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٦( َظ نْ ُ  ] .١١ب٤/٤٨: [ی
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ـّي ـ بضـم الحـاء وكسـر الـالم ـ جمـع  (( فـي قولـه  )١(، وقـد قـرئ بهمـا جمیعـا ))َحْلـي  ((الُحلِ
))  ]١٤٨: األعراف [M ¡ ¢ £  ¤ L: تعالى 

)٢(. 

مســـتوى الـــداللي والنحـــوي ، والمســـموع عنـــد التبریـــزي أمـــر قابـــل للتطـــور علـــى ال  
  :ومثال ذلك 

  :ـ قال التبریزي عند قول أبي تمام 
ُروٌق ِمَن اهللا  ُ ب عَده بَت بَ َجفَّت ُغدرٌ ِمَن التَّ َأخَل شبیِب وَ

  ]بحر الخفیف[

))وأخلب البرق غیر مستعمل في الكالم القدیم   ((
)٣(.  

  : قال عند قول أبي تمام  ـ
م تَِغِب جى رَ َحتّى َكَأنَّ َجالبیَب الدُّ  َكَأنَّ الَشمَس َل ها وَ وِن ِغبَت       َعن َل

  ]بحر البسیط[
ـــة  (( ـــة إال للیـــل مـــع غـــیم ، فأمـــا : الظلمـــة ، وقـــال قـــومٌ : والدجی  المحـــدثونالیقـــال ُدجی

)) فیعبرون بالدجى عن اللیل ، وال یفرقون بین المقمر وغیره 
)٤(.  

  :ـ وقال عند قول أبي تمام 
َ الشَّ یا مُ  یَّ وِضع اِإلسراءِ َدنِ صاِرعَ اِإلدالِج وَ مُ جناِء       وَ ِة الوَ

  ] بحر الكامل[
وضـــــع البعیر،یضع،وضـــــعا؛إذا ســـــار ذلـــــك الضـــــرب مـــــن الســـــیر ، وأوضـــــعه : یقـــــال ((

))أخب فالن وأوضع :ثم استغنوا عن المفعول فقالوا.صاحبه؛إذا حمله على الوضع
)٥( .  

                                                
   ٢/٤٠٣: معجم القراءات القرآنیة  :ینظر  )١(
ـــرُ دیـــوان أبـــي تمـــام بشـــرح التبریـــزي  )٢( َظ نْ ُ نیـــة وباســـتخدام التبریـــزي للقـــراءات القرآ] . ٨ب٢/٢٤٥: [ی

مواقـف النحـاة مـن القـراءات القرآنیـة : ینظـر . [ ینضم إلى فریق المحایدین والقابلین للقراءات القرآنیـة 
 ] .٢٠٠٥، دار غریب ،  ١١٢شعبان صالح ،.د: 

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٣( َظ نْ ُ  ] .٦ب١/١١٨: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٤( َظ نْ ُ  . ]٢٧ب٥٤ـ  ١/٥٣: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٥( نْ ُ  ي في هذا البحث اللغة عند التبریز : ،وینظر أیضا ]١ب١/٧: [ی
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أصــحاب  ((و ))اب المعــاني أصــح ((و ))أصــحاب اللغــة  ((والمســموع عنــده منقــول عــن   
  : ))النقل 

))وأصحاب النقل یرون تصغیر الضحى ُضحي  ((: ـ قال التبریزي 
)١(. 

))أصحاب اللغة یختلفون في تفسیر السمیدع،إال أنه مدح ال اختالف فیه ((:ـ وقال
)٢(. 

ة ـ عن األصـمعي ـ  ((: ـ وقال  ة : وقـال أبوعبیـدة . مجـاري الـدمع : القَِسمَ أعلـى  :القَِسـمَ
ة : الوجه ، وقال الفراء  ))الوجه : القَِسمَ

)٣(. 

********  
  : ثانیا القیاس عند التبریزي

،  ))االشــتقاق  ((أول مـا نلمـح مـن أمـر القیـاس عنــد التبریـزي أنـه یـرادف مصـطلح   
  :    وهذا ما نستشفه من أقوال التبریزي التالیة 

لِیل  ((أكثر ما یفسرون  ((ـ  واالشـتقاق یـدل علـى ن صـفة الـریح بالبـاردة ، ـ إذا كـان مـ ))البَ
))  أن البلیل التي فیها شيء من المطر

)٤(. 

واالشتقاق ال یمنع أن یوصـف األبـیض بالفـاقع ، إال ... وفاقع من صفات األصفر   ((ـ 
))أنهم لم یستعملوه  

)٥(. 

َسل ، فقال قوم هواسم لإلبل : واألرسال .. ((ـ  أن األرسـال واالشتقاق یوجـب .... جمع رَ
))التي یتبع بعضها بعضا في اإلبل وغیرها  

)٦(.  

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي ) ١( نْ ُ  ] .٢٨ب١/٥٤: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٢( نْ ُ  ] .٢٧ب١/٣٥٢: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٣( نْ ُ   ] .٧ب٢/٣٤: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٤( نْ ُ  ] .٣١ب١/١٦٥: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٥( نْ ُ  ] .٧ب٤/٥٨١: [ی
ــرُ دیـــوان أبـــي تمــام بشـــرح التبریـــزي  )٦( َظ نْ ُ   ((وذكـــر التبریــزي أن القیـــاس لغـــة هـــو] . ٤٣ب١/٢٥٤: [ی

نلمــــح عبــــارات أخــــرى تــــدل علــــى القیــــاس ، مثــــل قــــول ، كمــــا أننــــا ] ١٥ب٢/٢٤٧[ ،  )) ضــــد التقلیــــد
 )) وهــــوعلى مــــذهب قــــولهم ((، و] ٣/١٤٦[ ))  وهوكقــــولهم ((، و] ١/٣٠٥[ )) جــــار مجــــرى ((: التبریــــزي 

 



 

                                                                                    ١١٧

وقــد لعــب القیــاس مــع التبریــزي دورا مهمــا فــي الشــرح ، إذ نجــد مواضــع عدیــدة   
  :استخدمه فیها كوسیلة للشرح واإلبانة عن المعنى 

  : قال عند قول أبي تمام  ـ
َهوً فََكم لي ِمن َهواٍء فیِك صا ُ وَ يِّ  ىٍف       َغِذيٍّ َجوُّه ِب وَ

  ]بحر الوافر[
ِذیــة ، وهــي  ))َعــِذيٍّ  ((ومـن روى ...  (( بـالعین غیــر معجمــة ؛ فإنـه یأخــذه مـن األرض العَ

ــــِذيِّ  ((إال أن التشــــدید فــــي . األرض طیبــــة التــــراب  ــــة  ((و  ))العَ ِذیِّ غیــــر مســــتعمل ،  ))العَ
َســـِقیم ، وَجـــِرٌح  و َســـِقمٌ : م یشـــتركان كثیـــرا ، كقـــوله ))فَِعـــیال  ((و )) فَِعـــال  ((والقیـــاس یجیـــزه ؛ 

))  َجریحو 
)١(. 

 : قال عند قول أبي تمام  ـ

نِطقَها مُ َأنَّهُ       لَِجن تُعطیَك مَ تَعَل ثَغِرها ىفَ رُّ ِب مُ تِِه یَ ُعذوبَ
  ] بحر الكامل[

ولوحمـل علـى القیـاس لوجـب أن في معنـى النطـق علـى المجـاز ،  ))المنطق  ((استعمل  ((
)) الفم: لنطق ؛ أي یكون المنطق موضع ا

)٢(.  
ونلمح في النص السابق ثَمَّ موضع التقاٍء یجتمع فیه القیاس واالشـتقاق ، هـو معنـى   

القیاس على المشتق ؛ فحمل منطق على القیاس مثال ، یعنـي حملـه علـى مـا ینبغـي أن 
  . یكون علیه اشتقاق اسم المكان من مادته 

غث: والقیاس ال یمنع أن یقال ، أغث الحدیُث؛إذا صار غثا:یقال ((: ـ وقال  ))  غث یَ
)٣(. 

 : قال عند قول أبي تمام  ـ

یها الدَّ  ذا ما َحمامُ اَألیِك في اَألیِك َغنَِّت َكَأنَّ َعَل َة الِزٍب       ِإ َ َضربَ مع
  ]بحر الطویل[

                                                                                                                                          
هــذا باإلضــافة لكلمتــه ] ١/١٤[ )) ومثــل ذلــك یتــردد فــي الكــالم ((، ] ١/١٤[ )) مـن قــولهم ((، ] ٤/١٣٣[

  .  )) یقال ((الشهیرة 
َظرُ  )١( نْ ُ  ] .٥ب٣/٣٣٥: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٢( نْ ُ  ] .٤ب٤/٢١٢: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٣( نْ ُ  ] .٣٥ب١/٣٦٦: [ی

 



 

                                                                                    ١١٨

التأنیث جائز فـي كـل جمـع الشجر الملتف ، وأكثر ما یقولون غنى الحمام ، و : األیك  ((
))  تمرةو نخل ونخلة ، وتمر : ه وبین واحده إال الهاء ، مثل لیس بین

)١(. 

  :ـ قال عند قول أبي تمام 
َعواتِكُ  نا وَ ُحدوِجِهم       َزیانُِب ِمن َأحباِب عنِِهم وَ ت في ُظ َكرَ إِن بَ وَ
  ]بحر الطویل[

))ب، فأما الشعر القدیم فقلما یوجد فیه الزیان هكذا یوجب القیاس، جمع زینب:الزیانب ((
)٢(.  

وقد لعب القیاس عند التبریزي دورا في بیان مدى خروج أبي تمام علـى المـألوف   
  :، أواستخدامه ألسالیب ردیئة 

 : قال عند قول أبي تمام  ـ

بلِ  ِر الذُّ السُّمُ بیِض َصفیِح الِهنِد وَ غى       ِب ظى الوَ مُ في َل َسقاُهم َكما َأسقاهُ
  ]بحر الطویل[

ر  ((وحـرك  (( ــمْ ، والقیــاس تسـكینها ، ولكنــه شــبه الجمــع بالواحـد ؛ فثقــل المــیم ، كمــا .))السُّ
بل  ((الثُُّكـــل والثُّْكـــل و: یقـــال  ـــول  ((جمـــع  ))الـــذُّ ُ ـــوال  ((؛ ألن  ))َذب   بابـــه أن یجمـــع علــــى  ))فعُ

ل  (( ول  ((على هذا المثال قلیل؛فكان حمله على  ))فاعل  ((، وجمع  ))فُعْ ))أوجب  ))فَعُ
)٣(.  

شــرح شــافیة ابــن الحاجــب لــركن الــدین االســتراباذي تعلیقــا علــى قــول ابــن  وجــاء فــي  
  : قولـــه  ))ومـــا زیادتـــه مـــدة ثالثـــة فـــي االســـم  ((: الحاجـــب فـــي جمـــوع التكســـیر عنـــد قولـــه 

ن كانت تلك المدة واوا، نحو (( ول، یجمع علـى: وإ ـل بضـم الفـاء والعـین :  فَعُ  ـ كـ غالبـافُعُ

))  ُ ُور وُصــب ))  ))ر َصـب
ــوال  ((قــد یــدخل كــالم التبریـزي هنــا فــي أن  و . )٤( بابــه أن یجمــع  ))فعُ

ل  ((على    .  بسكون العین في االستثناء الذي وضعه ركن الدین  ))فُعْ

                                                
َظــرُ دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي  )١( نْ ُ ] ٦ب١/٢٣٥: [وتنظــر أیضــا المواضــع التالیــة ] . ٩ب١/٣٠١: [ی

، ] ٢٠ب٤/١٨[، ] ٩ب٤/٣٧٣[، ] ٣ب٤/٣٥٨[، ] ٢٢ب٤/٥٢٣[، ] ١٩ب٣/٢٣٦[، ] ١٢ب٣/٣١٣[، 
]١/٥٤. [  
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٢( نْ ُ  ] .٣ب٢/٤٥٧: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( نْ ُ   ] .١٤ب٤/٥٢١: [ی
،  ١/٤٥١،  الـدین ركـن تراباذي،األسـ الحسـیني شرفشـاه بـن محمـد بـن حسـن: شرح شـافیة ابـن الحاجـب  )٤(
  م٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥، ١ط، الدینیة الثقافة مكتبة: الناشر،  المقصود عبد محمد المقصود عبد. د: قیحقت

 



 

                                                                                    ١١٩

 : قال عند قول أبي تمام  ـ

مَ الطَّ َغیٌث َحو  لومُ ى َكرَ یَ رَّةً وَ مُ مَ كرُ الَغیُث یَ ُ       وَ ه بائِِع َدهرَ
  ]بحر الكامل[

م  ((: ذا خففوا الهمزة في مثل عادة العرب إ (( أن یلقوا الحركة علـى الـالم ، ویحـذفوا  ))یلؤُ
م  ((: الهمزة ؛ فیقولوا  ُل َسـم  (( ))یسـأم  ((وفي  ))یَ ـنِم  ((ینـئِم : ، وفـي  ))یَ ، وبعضـهم یقولـون  ))یَ

))یلوم ، ویسام وینیم اللیث ؛ وذلك رديء ، قلیل في كالمهم : 
)١(.  

ذا كان القیاس لعـب   دورا فـي كشـف األسـالیب الردیئـة عنـد أبـي تمـام فقـد لعـب  وإ
  :  ))موافقته لألسالیب اللغویة  ((دورا في بیان 

 :ـ قال عند قول أبي تمام 
حِسنً  ذا ُكنَت مُ الُحسنى ِإ یَجزیَك ِب ذا النَّ        اوَ ظمى ِإ ِفرُ العُ غتَ یَ عُل َزلَِّت وَ

  ]بحر الطویل[
نمــا هو هــذا مثــل یضــرب لمــن قعــد بــه الــدهر  (( جــار وأصــابته رزیــة ، ولــیس ثــم نعــل ، وإ

))  ))استقدمت راحلته ، وخفت نعامته  ((: قولهم  مجرى
)٢(.  

  :ـ وقال عند قول أبي تمام 
یَس ا َل َذكَّرٍ وَ هدیَك َغیرَ مُ ٌؤ یَ ّال ا       مرُ ٍم ِإ لى َكرَ ٌؤ َضلَّ ُضلُّهُ ِإ مرُ

 ]بحر الطویل[

و وهــله ؛ إذا بولــغ فــي وصــفه بالضــالل ، َضــلَّ ُضــلَّ الرجــل ، وضــل ضــال:  یقــال  ((
))  ))ُجنَّ جنونه ، وجاع جوعه  ((:  كقولهم

)٣(. 

  : القیاس األسلوبي لشعر أبي تمام
قــام التبریــزي بمــا أســمیناه عنــد أبــي العــالء بالقیــاس األســلوبي ، بمعنــى أنــه اتخــذ   

، أوـــ مــن  مــن الخصــائص األســلوبیة ألبــي تمــام خلفیــة یقــیس علیهــا اســتخداما لغویــا لــه
  . خاللها ـ یرد روایة ال تنسجم مع تلك الخصائص 

                                                
َظـرُ دیـوان أبـي تمـام بشـرح التبریـزي  )١( نْ ُ : ، ولمزیـد مـن المواضـع تنظـر المواضـع التالیــة ] ٢١ب٣/٢٩١: [ی
 ]  .٤٥ب٤/٥٧٧[، ] ٥ب٤/٤٢٢[، ] ٤٥ب٢/٥٧[

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ  ] .٢٦ب١/٣٠٥: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( نْ ُ   ] .٢ب٣/١٤٦: [ی

 



 

                                                                                    ١٢٠

 :ـ قال عند قول أبي تمام 

قُ  فَوَّ تَ ن تَ َك ِخلَف مَ یَل َست       َعیناَك وَ ني َعبِد الَكریِم تَشاوَ لى بَ َأِإ
  ] بحر الكامل[

فقــد هــؤالء رؤســاء ِجلــة ؛ : فــي هــذا الموضــع ، یقــول  ))والتفــوق  ((و ))الِخْلــف  ((اســتعار  ((
ِحـت : أخطأت في تعرضك لهم ، كما تقول للرجل إذا سمعته یطعن في قـوم  نْ ـَة مـن تَ ْثَل ِإ

بعیــــد مــــن مــــذهب بفــــتح الخــــاء ، فهو  ))َخْلــــف  ((ومــــن روى . ، وورَق أيِّ ُغْصــــٍن تَُحــــتُّ 
))  الطائي ، وله مذهب في القیاس

)١(. 

 :ـ قال عند قول أبي تمام 

ضاَعفِ فَِزع ِق المُ لى الَحَل ارتَدوا       فیها َحدیدً  وا ِإ ؤوِن َحدیداا في الشُّ وَ
  ] بحر الكامل[

))  ))لظننُت عودك عودا  ((: هومثل قوله  ((
)٢(. 

***  
  :  السماعوخروجات أبي تمام األسلوبیة بین القیاس 

وقــد ســبق أن ناقشــنا .  ))االنحرافــات األســلوبیة  ((ننــاقش هنــا موقــف التبریــزي مــن   
  .بي العالء جزئیًة مماثلة عند أ

 )) التصــرف فــي اللغــة ((إن التبریــزي یعطــي ألبــي تمــام الحــق فــي : وبدایــة نقــول   
  :مثله في ذلك مثل بقیة الشعراء ، وهو بذلك یوافق أستاذه أبا العالء 

لسَّ  یَت لِ ماني       َشًج فَما َأبقَ ال الرُّ یِف الیَ َدینيمِح الرُّ ا فیِهم وَ
  ]بحر الوافر[

) أي الشــــعراء ( وهــــم . للضــــرورة ، وذلــــك فــــي القافیــــة كثیــــر  ))ینــــي الرد ((خفــــف یــــاء  ((
)) یحذفون األصول في الفواصل ، فما بال الفروع ؟

)٣(.  
َساًغا ((طالما أن للكالم  ))انحرافه اللغوي  ((وهویقبل منه      : )) مَ

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( نْ ُ   ] .١٨ب٤/٣٩٦: [ی
َظـرُ دیـوان أبـي تمــام بشـرح التبریـزي )٢( نْ ُ ] ٢٧ب٢/٣٨: [، وینظــر أیضـا المواضـع التالیــة ] ٣٠ب١/٤١٦: [ی

  ] .١/٩[، ] ٢١ب٣/٢٩١[، 
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ  ] .١٤ـ  ١٣ب٣/٢٩٩: [ی

 



 

                                                                                    ١٢١

اآلباِء ِمن رَ  فَّداَك ِب ٍة       فیِهم وَ رَ اِإلخالِص ِمن مَ َك ِب ُجلِ َكم قَد َدَعت َل
  ]بحر البسیط[

ت ..  (( ولـم یحفـل ... األلـف والـالم فاألحسـن أن یلزمهـا ألـف الوصـل  ))المرأة  ((إذا َعِدمَ
)) إذ كان سائغا في الكالمالطائي بذلك 

)١(.  
إمــا : النحرافــات أبــي تمــام األســلوبیة  )) تبریــرا ((وكــان التبریــزي یحــاول أن یلــتمس   

  :ماء ، أوتوجیه بالغي من سماع ، أوتأیید بقوٍل ألحد العل
  : ـ قال عند قول أبي تمام 

بي       َض َعن تَعریِضها َأرَ َكِب یا َهِذِه ُعُذري في َهِذِه النُّ  َعنَّت فََأعرَ
  ]بحر البسیط[

ـة  ))في هذه النَُّكب  ((: قوله  (( ْلمَ ْكبـة مثـل ُظ ُ یروي بضم النون وفتح الكاف ؛ كأنـه جمـع ن
ــم ،  َل كْ  ((ولــم یــذكروا وُظ نمــا المعــروف  )) بــةنُ ، بفــتح  ))أصــابتهم نكبــة  ((: بضــم النــون ، وإ

ب ،  ((النون ؛ فإن كان الطائي قد سمعه في شعر ؛ فیجوز أن یكون مـن بـاب  ـوَ ُ بـة ون وْ نَ
ل  لة وُدوَ ))  ))وَدوْ

)٢(.  
  :ـ وقال 

یَن الصَّ ماُن رُ قََسمَ الزَّ  َدبوِرها َأثالثابوَعها بَ ها وَ قَبوِل با       وَ
  ] لكاملبحر ا[

بــول  ((قیــل فــي  (( یل  ))القَ ــبا ، وقــال النَّْضــر بــن ُشــمَ ــول : إنهــا الصَّ ُ ب ا : القَ ــبَ ریــح بــین الصَّ
ــوب ، وقــال ابـــن األعرابــي  ُ ـــول : والَجن ُ ب كــل ریــح لینـــة طیبــة المـــس تقبلهــا الـــنفس ؛ : القَ

)) فلیس للرد على أبي تمام وجه
)٣(. 

  :ـ وقال 
ماني  لَسیِف الیَ یَت لِ َدیني      فَما َأبقَ مِح الرُ ال الرُ   َشجًا فیِهم وَ

نَّ  ُ قَت ِمنه ُ َأشرَ قائِع لى َخیفَي ِمنً  وَ ٌ       ِإ وِقفَینِ  ىَجمع فَالمَ
]بحر الوافر[ 

  

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ   ] .٣٢ب٣/٩٦: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ   ] .١ب٤/٥٤٥: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ   ] .٢ب١/٣٢١: [ی

 



 

                                                                                    ٢٢

وهوما ارتفع من المسیل ، وانحدر عن الجبل ؛ ألنه أراد إقامـة الـوزن  ))الَخیْف  ((وثنى  ((
نما یجئ في اوذلك جائز على معنى االتساع،  )) لشعر القدیم خیُف ِمنًى؛ وإ

)١(.  
  :  بدون تعلیق منه ))االنحراف األسلوبي  ((فإن یكتفي بذكر  ))مبررا  ((فإذا لم یجد   

  : قال عند قول أبي تمام  ـ
ما عَ ن ُقلتُم نَ م ِإ عَ نَ ًة       ِألَمِرُكم وَ َسلَّمَ ن ُقلتُمُ ال ال مُ قوُل ِإ نَ
  ]بحر البسیط[

ُحكیـــــان ، وهمـــــا ینوبـــــان عـــــن جملتـــــین  ))  نعـــــم ((،  ))  ال ((...  (( الغالـــــب علیهـــــا أال و ....ی
في  ))نعم  ((ونصب الطائيُّ ..في هذا البیت  ))نعم  (( یدركهما إعراب ، وقد أعرب الطائي

))القافیة ؛ ألنه أخرجها من بابها ، وجعلها مفعولة للقول 
)٢(.  

  :وقال  ـ 
غى        ظى الوَ مُ في َل بلِ َسقاُهم َكما َأسقاهُ ِر الذُّ السُّمُ بیِض َصفیِح الِهنِد وَ ِب

  ]بحر الطویل[
ر  ((وحــرك .. (( ــمْ ــل المــیم ،  والقیــاس تســكینها ، ولكنــه شــبه الجمــع بالواحــد ؛ ،  ))السُّ فثقَّ

بل  ((الثُُّكل والثُّْكل و: كما یقال  ـول  ((جمع  ))الذُّ ُ ـوال  ((؛ ألن  ))َذب  ((بابـه أن یجمـع علـى  ))فَعُ
ل  ول  ((على هذا المثال قلیل ؛فكان حمله على  ))فاعل ((جمع ، و  ))فُعُ ))أوجب  ))فَعُ

)٣(.  
  :وكان ال ینتقد أبا تمام إال نادرا 

  :ـ قال 
َشتمِ  ني       َعبِد الَكریِم الَج  َأيُّ َكریٍم یَرضى ِب ُجِب حاِجِح النُّ بَ

  ]بحر المنسرح[
والقیـــاس أن َجَحاِجحـــة ، : عـــه جمـــع َجْحَجـــاح ، وهوالســـید ، یقـــال فـــي جم: الَجَحـــاِجح  ((

ت فیه  ))  الیاءتُثِْب
)٤(. 

 : وقال عند قول أبي تمام  ـ

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( نْ ُ  ] .١٤ـ  ١٣ب٣/٢٩٩: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ   ] .٤٨ب٣/١٧٤: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( نْ ُ   ] .١٤ب٤/٥٢١: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( نْ ُ   ] .٤ب٤/٣٠٥: [ی

 



 

                                                                                    ١٢٣

ِن القَِصيِّ َشآمُ الشَّ  مَ خالُِف الیَ مَ ُ       وَ لَحُظ قَصَده رُق َغرٌب حیَن تَ
  ] بحر الكامل[

، وقــد جــاء ذلــك فــي  ))فَعــال  ((فــي شــعر الطــائي علــى  ))الشــآم  ((وقــد تــردد مجــيء ... ((
))  شاذالقدیم إال أنه  الشعر

)١(.  
****  

  
  : عند التبریزي، ونظریة العامل اإلجماع 
ن لم یسـتخدم هـذا  )) اإلجماع ((نجد في لمحة سریعة ما یفید وعي التبریزي بـ    ، وإ

  :االصطالح صراحة 
  :ـ قال 

بیٌن فیِهما َجَددُ  هُج القَضاِء مُ ٍة       نَ ما في ُكلِّ ناِزَل ُ ه ینَ َشتّاَن بَ
  ]البسیط بحر[

 ))شـتان مـا بینهمـا  ((: ، ویكرهـون  ))شـتان زیـٌد وعمـرو (( أهل اللغة یحكون أن االختیارو  ((
ذا كرهوا  ))أكره   ))لشتان بینها  ((فهم  ))شتان ما بینهما  ((: ، وإ

)٢(. 

یكـون  )) ِشـماال  ((والنحویـون یـذهبون إلـى أن ،  ))شمال : الشمائل  ((وواحُد ...  ((: ـ وقال 
ا و  ))احًدا وجمعً

)٣(. 

  :في بعض المواقع القلیلة  ))نظریة العامل  ((ونلمح وجود وعي للتبریزي بـ   
ه ُ شِكالِت تَجاِرب رائي اُألموِر المُ إِنَّما       مَ جِه الَحزِم َعنهُ وَ وَ َأیَن ِب وَ
  ]بحر الطویل[

عَدل عنه بوجه الحزم؟ (( ُ )) لرأي،أي كیف یبهم علیه وجه اوتضمر الفعلیقول أین ی
)٤(. 

  :وقال 
ت      َأواِخرُ الصَّ  مَ انَصرَ حُض وَ داعُ المَ ا استََحرَّ الوَ مّ ّال كاِظمً َل ِجما ابِر ِإ وَ

  ]بحر البسیط[

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بش )١( نْ ُ   ] .٢٤ب٣/١٥٤: [رح التبریزيی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ   ] .٢٥ب٢/١٦: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( نْ ُ   ] .٥ب٢/٢٤٣: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( نْ ُ   ] .٢٦ب١/٢٢٧: [ی
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والـــذي َعِمــَل فیــه اســـم علــى هـــذا الوجــه منصــوب بوقـــوع الفعــل علیــه ،  ))وَجــمَ  ((و...  ((
)) الفاعل ، وهوكاظم

)١(. 

***  
  : المذھب النحوي للتبریزي

 ((إنــه كأســتاذه لــم یكــن ینتمــي للمدرســة : ســتقراء شــرح التبریــزي یمكــن أن نقــول با  
 ))صــرفیة  ((أو ))نحویــة  ((، ودلیــل ذلــك أنــه عنــد مناقشــته لقضــیة  ))الكوفیــة  ((أو ))البصــریة 

  : ))وأصحاب النحو ((أو )) والنحویون ((: یصدرها بقوله 
ا یك )) ِشماال  ((إلى أن  والنحویون یذهبون ((ـ  ))ون واحًدا وجمعً

)٢(. 

)) ))اإلنسان  ((یختلفون في اشتقاق  وأصحاب النحو ((ـ 
)٣(. 

وفي بعض األحیان عند بسطه لقضیة نحویة أوصـرفیة یـذكر رأي البصـریین ورأي    
  : وال یرجح رأیا على رأيالكوفیین ، 

  :ـ قال عند قول أبي تمام 
 ِ م تََزل       ن ُشكٍر َل ِعیَت ِب ذا رُ مٌ ِإ صائُِب  امً عَ نِعَ م تُرعَ فَهيَ مَ إِن َل وَ

  ] بحر الكامل[
وِجـــب أال تهمــز  (( ُ  ))مصـــاِوب  ((: ، وأن یقــال  ))المصــایب  ((قیــاس النحــویین البصــریین ی

َصــاوب  ((بــالواو؛ ألنهــا مــن صــاب یصــوب، وقــد حكــي بعــُض العلمــاء   ))مصــایب  ((و )) مَ
ذا أخـذ مـن ذلـك جـاز أن یكـون  صـاب السـهم یصـیب ،: وقال قوم یقال . بالواووالیاء  وإ

عایش  ((من قولهم مصایب بالیاء ، ویكون من باب  ، إال أن الكوفیین یسهلون الهمـز  ))مَ
ـــــ  شــــبهونه ب ُ ــــون األصــــلي كالزائــــد ، وی ــــى التشــــبیه ، ویجعل  ((فــــي مثــــل هــــذا الموضــــع عل

زاد ، والزاُد مزادة ومزاید ، والمزادة الغالب علیها أن تكون من ال: ، وقد قالوا  ))صحایف 
مزود ؛ ألنه یكون فیه الزاد ، فإن كانـت : زودُت الرجل ، وقالوا : من ذوات الواولقولهم 

                                                
ـــــرُ دیــــــوان أبــــــي تمــــــام بشــــــرح التبریــــــزي )١( َظ نْ ُ : ا الموضــــــع التــــــالي ، وینظــــــر أیضــــــ] ٦ب٣/١٦٧: [ی
  .الكثیرة االنتشار عند التبریزي نوعا من اإلجماع  )) یقال ((، وقد تكون كلمة ] ٣١ب٤/٤٠٠[
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ   ] .٥ب٢/٢٤٣: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( نْ ُ   ] .١٠ـ ٩ب٢/٢٤٦: [ی
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ـت بالیــاء ، وقــد یمكـن أن یــدعي لهــا أنهــا  ـزادة مــن الــزاد فهـي مــن ذوات الواووقــد ُجِمعَ الم
ســـتَعمل الـــزاُد فـــي ُ  مـــن زاد یزیـــد ، كأنهـــا زیـــادة علـــى الـــزاد الـــذي یؤكـــل ؛ ألن أكثـــر مـــا ی

))المأكول 
)١(.  

  التبریزيواألصول النحویة بین أبي العالء  : المبحث الرابع 
. اعتمد أبو العالء والتبریزي على السماع والقیاس بدرجة كبیرة في شرح الدیوان   

  .  وكان االعتماد على السماع له النصیب األكبر في هذا الشرح ، خاصة عند التبریزي 
ا الرجالن واسعة ممتدة مـن العصـر الجـاهلي حتـي ودائرة السماع التي تحرك فیه  

  . عصرهما 
: القسـم األول : واللغة عندهما ـ كما سنبین في الباب التالي ـ تنقسم إلـى قسـمین   

وكـان القسـم .  ))اللغـة العامیـة  ((: ، والقسـم الثـاني  ))، أولغـة أهـل العلـم  )٢(اللغة العالیة ((
یابـا ، مـن العصـر الجـاهلي  ))سـماع دائـرة ال ((األول هوالذي تحركت فیه  عنـدهما ذهابـا وإ

  .إلى عصرهما ، بدایة القرن السادس الهجري 
)) فتـرة زمنـــیة محـددة بشـكل مؤكـد وحاسـم ((ولـم یحـدد أبـوالعالء وال التبریـزي   

یـردان  )٣(
 ((، بل اللغة على طول هذا االمتـداد الزمنـي هـي لغـة  ))قیاسهما  ((، أو ))سماعهما  ((إلیها 

  .  ))مقبولة 
لـم تكـن مؤكـدة تمامـا  ))تحدید زمـان ومكـان معینـین لالحتجـاج اللغـوي  ((إذن فكرة   

عنــد أبــي العــالء والتبریــزي ؛ إذ نجــد لــدیهما استشــهادات لغویــة شــعریة لشــعراء بعــد عــام 

                                                
ــرُ دیــوان أبـــي تمــام بشـــرح التبر  )١( َظ نْ ُ : وینظــر أیضـــا فــي نفـــس هــذه الجزئیـــة ] . ٦ب١/١٧٥: [یــزيی
  ] .٢ب٤/٣٤١[، ] ٢٦ب٤/٤٥٥[
ــــــــزي ، ینظــــــــر  )٢( ، ].١٠ب٢/٢٩٧[: اســــــــتخدم هــــــــذا المصــــــــطلح كــــــــل مــــــــن أبــــــــي العــــــــالء والتبری
ومـن الالفـت . ، والشك أن التبریزي قد أخذ هذا المصـطلح مـن أسـتاذه أبـي العـالء ] ١٠ب٤/٥٨٢[و

  .تنسب هذه اللغة للنظر أنهما لم یحددا لمن 
  . هذا على مستوى شرحهما على دیوان أبي تمام  )٣(

 



 

                                                                                    ١٢٦

ــة. هـــ ١٥٠ ، فمعظــم االستشــهادات الشــعریة لشــعراء   )١(ولكنهــا كانــت استشــهادات قلیل
  .   هـ١٥٠ كانوا قبل عام

ـق معینـة لالحتجـاج    ـل فـي االعتـراف  ((لقد لقیت فكـرة تحدیـد نُُط ـا كبیـرا تمثَّ احترامً
بهـا، واألخـذ فــي تحدیـد طبقـات الشــعراء وغیـرهم بهـا ، كمــا تمثـل فـي التــزام علمـاء اللغــة 

))  بها إلى درجة كبیرة من حیث تجنب االحتجاج بكالم المولدین
)٢(. 

ُحِرم النحو من صور رفیعـة  ((ید الزماني والمكاني أن وكان من تبعات هذا التحد  
مـن التركیــب اللغــوي كانــت دراســتها أجــدى علـى العربیــة والشــك مــن تلــك اآلراء والنــوادر 

وكـان جــل قیمتهــا أن تمثــل شـواذ أواســتثناءات وتفریعــات تضــفي . التـي ُشــغلوا بالتقاطهــا 
))یش على القواعد النحویة بظالل كثیفة من االضطراب والتهو 

)٣( .  
أخــذوا بتلــك المعــاییر  ((أمــا جانــب اللغــة فقــد كــان األمــر أفــدح ؛ إذ إن اللغــویین   

بصورة شبه كاملة أیضا؛إذ أعرضوا عن نتـاج مئـات ومئـات مـن الشـعراء والنـاثرین ذوي 
الحس العربي األصیل ؛ فحرموا اللغة من ثروة من اإلضـافات فـي المفـردات والتعبیـرات 

))إال بجهود كثیرة متضافرة قد ال تتیسر  ال یمكن جمعها اآلن
)٤(. 

                                                
بـــن اعبـــد اهللا ، و ] ١/٤٠٨[هــــ  ٢٨٤تـــوفي  البحتـــريهــــ ، و  ١٩٨، تـــوفي  أبـــي نـــواسمثـــل شـــعر  )١(

دلـف و أب، و ] ٢/٣٧[هــ  ٢٠٨، ومسـلم بـن الولیـد صـریع الغـواني تـوفي ] ٢/١٧[هـ  ٢٣٠توفي  طاهر
بـل نجـد أن التبریــزي ] . ٢/٣٢٢[هـــ  ٣٥٤تـوفي  المتنبـي، ] ٢/٩٨[هـــ ٢٣٠هــ أو٢٢١تـوفي  الِعْجلـّي 

  ] :٢/١٥[قال عند قول أبي تمام . یستشهد بشعر بعض المحدثین دون أن یذكر اسمه 
ٌة  وِت راِغمَ ُأنوُف المَ نَفلِت وَ ن تَ لیُق الرَّ       ِإ َأنَت َط دُ فَاَذهب فَ بَ كِض یا ُل

]بحر البسیط[
  

یخاطـب رجـال شـبهه بلبـد فـي طــول  وقـال بعـض المحـَدثین... نسـور لقمـان ، شـبهه بلبـد ، وهـوآخر  ((
  :عمره 

   )) یا نسر لقمان كم تعیش وكم    تسحب ذیل الحیاة یا لبد  
  .     كثیرة الدوران على لسان التبریزي لم تربط بفترة زمنیة محددة  )) یقال ((كما أن كلمة 

  ] .دار الفكر العربي [٨٥محمد حسن حسن جبل،.د:لتهاالحتجاج بالشعر في اللغة،الواقع ودال )٢(
  .٨٧محمد حسن حسن جبل ، ص .د: االحتجاج بالشعر في اللغة ، الواقع وداللته  )٣(
  .٨٧محمد حسن حسن جبل ، ص.د: االحتجاج بالشعر في اللغة ، الواقع وداللته  )٤(
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الوقوف عند مفـردات وتراكیـب وعبـارات لغویـة بعینهـا ورفـض الزیـادة علیهـا  ((إن   
َكما ، ورفض ما قـد تتطـور إلیـه داللـة بعضـها أمـرٌ مخـالف لطبیعـة اللغـة ووظیفتهـا فـي 

باإلضـافة إلـى . عنهـا  االمتزاج بخـواطر العقـل وسـبحاته وأفكـاره ، وفـي بلورتهـا والتعبیـر
ما في هذا الرفض من خسارة تتمثل في حرمان اللغة من صیاغات جدیدة ومـن التعبیـر 

))عن معاٍن جدیدة  
)١(. 

إن أبا العالء والتبریـزي یریـدان اإلشـارة ـ ولـوعلى اسـتحیاء ـ لفـتح زمـن االحتجـاج   
  .اللغوي ، فهذا هواألولى  لطبیعة اللغة

لـــى أن التبریــزي أقـــر اســتخدام المحـــدثین للغــة ، ســـواء وال ننســى هنـــا أن نشــیر إ  
 .)٢(كانوا شعراء أم ناثرین ، دون نكیر

أما القیاس فقد كان له دور إیجابي عندهما ؛ فقد كان طریقهمـا لتبریـر كثیـر مـن   
وهما بذلك یشیران إلـى دور مهـم یمكـن أن یلعبـه القیـاس . خروجات أبي تمام األسلوبیة 

  .كیب جدیدة من ابتكار الشعراء في إثراء اللغة بترا
*****  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٨٨ـ  ٨٧حسن جبل ، ص محمد حسن .د: االحتجاج بالشعر في اللغة ، الواقع وداللته   )١(
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ   ] ٢ب٢/٤٥٥[، ] ٨ب٣/١٦١[، ] ٢٧ب٥٤ـ  ١/٥٣[ :ی
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  الفصل الثاني
لشرحي أبي العالء  والنحویة الدراسة الصرفیة

  التبریزيو
  

  
  

  : التالیة حثاویضم المب
  الدراسة الصرفیة لشرح أبي العالء :  المبحث األول. 
 الدراسة الصرفیة لشرح التبریزي :  المبحث الثاني. 
 دراسة المادة النحویة في شرح أبي العالء  :  المبحث الثالث. 
 دراسة المادة النحویة في شرح التبریزي : المبحث الرابع. 
 موازنة بین المادة الصرفیة والنحویة عند أبي العالء والتبریزي ال: المبحث الخامس

. 
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  المبحث األول
  الدراسة الصرفیة لشرح أبي العالء

ي العـالء فـي ثنایـا شـرحه علـى دیـوان أبـي تمــام،  تنـاثرت آراء صـرفیة متعـددة ألبـ  
هــا وتصــنیفها ومعالجــة كــل تصــنیف علــى  ــب علــى الباحــث جمعُ ولدراســة هــذه اآلراء توجَّ

  . حدة 
  :وقد قسم الباحث هذه اآلراء الصرفیة إلى مجموعتین رئیسیتین   
وزان تتعلق بكل ما قاله عن االشتقاق ، وما قاله متعلقـا بـالبنى واأل: األولى ) ١(

.  
بدال وغیره  بالحرفكل ما كان متعلقا : الثانیة ) ٢( عالال وإ  .صوتا وإ

  :  المجموعة األولىـ 
  : الصرفیة عند أبي العالء البنىو )١(االشتقاقدراسة اآلراء الصرفیة المتعلقة ب

 التعمق في اللغة وفوائده :  
اثرة ألبـــي إن أول انطبـــاع یتولـــد لـــدى الباحـــث بعـــد جمعـــه لـــآلراء الصـــرفیة المتنـــ  

العـالء هـو أن لغویینـا القـدماء ـ ومـنهم أبـوالعالء ـ وقفـوا أمـام كـل لفظـة مـن ألفـاظ اللغـة 
ــم  ــألوا جهــدا ، ول ــیال ومعرفــة ألصــلها الــذي اشــتقت منــه ، وأنهــم لــم ی دراســة وفهمــا وتحل

  .)٢(یدخروا وسعا في هذه الدراسة 
، ودراسـتهم أللفاظهـا ونشعر أنه من خالل تعمق أبي العالء واللغویین فـي اللغـة   

وأن . المختلفـة التـي یمكـن أن تـأتي فیهـا هـذه األلفـاظ  )) األبنیـة ((في أذهـانهم  )) ترسبت ((
  .  معلوم ومحدد في ذواكرهم  ))بناء  ((كل لفظة یمكن أن تُرد إلى 

                                                
صــوغ كلمــة مــن أخــرى علــى حســب : االشــتقاق فــي علــوم العربیــة  ((: جــاء فــي المعجــم الوســیط  )١(

تعریفـات للجرجـاني وفـي ال  . ]، مجمع اللغة العربیـة  ٣، ط  ٥٠٩مادة شق ص [  ))قوانین الصرف 
 ص[  ))نـــزع لفـــظ مـــن آخـــر بشـــرط مناســـبتهما معنـــي وتركیبـــا ومغایرتهـــا فـــي الصـــیغة : االشـــتقاق  ((: 

یــراد :  Derivationاالشـتقاق  ((: وفـي معجـم مصـطلحات النحووالصـرف والعـروض والقافیـة ] . ٤٣
محمـد إبــراهیم . د. [ ))بـه أخـذ لفــظ مـن آخــر بشـرط مناســبتهما معنـى وتركیبـا ومغایرتهمــا فـي الصــیغة 

   ] .، دار المعارف ١٧٤عبادة ، ص 
  ] .١/١٤٩[ ، ] ١٠ب  ٣٧٣ـ  ١/٣٧٢: [ینظر على سبیل المثال الدیوان   )٢(
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 )) عنــد أبــي العــالء بــالبنى الموجــودة فــي اللغــة بقةُ االســ المعرفــةُ  ((وقــد قامــت هــذه   
  : ئف ، منها التالي بعدة وظا

  :  )) البنى المستنكرة ((ـ معرفة األلفاظ ذوات ١
س  ((و..  ((: قـــال أبـــوالعالء  ــــَدُل ن ضــــمت  بنـــاء مســـتنكر ))اَألنْ ذا . إن فتحــــت الـــدال وإ وإ

ل  ((حملت على قیاس التصریف، وأجریت مجرى غیرها من العربي فوزنها  ُل َل ))فَعْ

 )١(
  

ُجل : كالمهم مثل ، لیس في  هذا بناء مستنكر، و  َجل وال َسْفرَ ))َسْفرَ
)٢(.  

غیـــر  ((منهــا و ))المســتعمل  ((ومعرفــة  ))األبنیــة  ((ـــ مــن خــالل معرفــة أبــي العـــالء بهــذه ٢
  . التي قد تبدو شاذة وغریبة عند أبي تمام  ))البنى  ((قام بتوجیه  ))المستعمل 

  : عند قول أبي تمام قال أبوالعالء
ِم الثاِمِن ا القائِ فِ ِب ستَخَل متَد اِ  لمُ لِك مُ َأَدت   قَواِعُد المُ ها الطِّ طَّ لُ ا َل وَ

  ]بحر البسیط [ 
ـــــــــــــَأَدْت  ((ینبغـــــــــــــي أن یكـــــــــــــون اشـــــــــــــتقاق  ((  د  ((مـــــــــــــن  ))اّط ـــــــــــــوْ   ، بنـــــــــــــي علـــــــــــــى ))الطَّ
لت  (( ـأَدت  ((: من ذلـك ، فقیـل  ))افتَعَ إذا  ))االفتعـال  ((ثـم همـزت للضـرورة ؛ ألن تـاء  ))اطَّ

ـْأد  (( ولـیس فـي كالمهـملبـت إلیهـا ، كان قبلها طـاء ق نمـا قـالوا  ))الطَّ وطـد ، : بـالهمز ، وإ
نى  ُ ـــَد لقیـــل  ))افتعـــل  ((ولـــوب َط ـــَد  ((: مـــن وَ نِى ...  ))اتََّط ُ ـــل  ))افتعـــل  ((ولـــوب   مـــن الطـــادي لقی

َدى  (( ))في شعر قدیم فاستعمله  ))اطأد  ((، ویجوز أن یكون الطائي سمع  ))اطَّ
)٣(.  

ــ وكانــت أیضــ٣ ــة ـ تُوِجــُب أن یكــون أيُّ اشــتقاق للفظــٍة محكومــا  )) قواعــد محكمــة ((ا بمثاب
ــدا بمــا هوموجــود ومســموع مــن البنــى واألوزان الصــرفیة التــي ســمعت عــن العــرب،   ومقی

  .  معرفة العربي من األلفاظ من غیر العربيكما أنها كانت وسیلة ل

                                                
أحمــد محمــد عبــد .جمــع وترتیــب د: ینظــر أبنیــة الخماســي المجــرد ، مــن معجــم األبنیــة العربیــة   )١(

 ]. ٢٠٠٢،  ١مكتبة لبنان ناشرون ، ط[ ،  ١٢١الدایم ، ص 

  ] .١٦ب١/١٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
 ] .١٤ب٩ـ  ٣/٨: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
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افق ألفاظ العرب لوجب أن یكون ولو و واإلسكندر اسم لیس بعربي ،  ((: ـ قال أبوالعالء 
ویجعـل وتكون الهمزة في أوله والنـون زائـدتین ، .  ))سین وكاف ودال وراء  (( اشتقاقه من

))على المقاربة  ))احرنجم  (( من باب
)١(.  

  : دراسة اشتقاق الكلمة وسیلة لفھم معناھاـ 
تـــي فـــي مواضـــع كثیـــرة مـــن شـــرح أبـــي العـــالء كـــان ینبـــه علـــى اشـــتقاق الكلمـــة ال  

 ((وكـان هـذا األمــر ـ بـال جــدال ـ وسـیلة مـن الوســائل التـي یتخـذها لتوضـــیح . یشـرحها 
 .))داللتها الدقیقة  ((، والوقوف على  )) معنى الكلمة

  :ـ قال عند قول أبي تمام 
رادِ  اءُ المَ هيَ َغنّ باها       َسواِكُن وَ یرُ الَحواِدِث في رُ إِذ َط  وَ

]بحر الوافر[
 

))ن السكون ، ال من السكنى التي هي اإلقامة في الموضع  وسواكن م...  ((
)٢(. 

  :ـ قال عند قول أبي تمام 
راجیُح  هالیُل المَ هُ       ِمن آِل ِكسرى البَ ُل ن كانَت َأوائِ جَد مَ عَدمَ المَ ن یَ َل

]بحر البسیط[ 
 

ال واالشــتقاق یــدل علــى أن البهلــول الــذي أبهــل وشــأنه ،  )...(جمــع بهلــول : البهالیــل  ((
))یعترض علیه 

)٣(.  
وقد نبه العالمة ابن جني إلى أهمیة البحث االشـتقاقي للكلمـة للوقـوف علـى المعنـى   

باب في تداخل األصول الثالثیة والرباعیـة والخماسـیة  (( الدقیق لها ، فقد عقد بابا أسماه 
ـِري أ، عمن ((: ، قال فیه  )) ُ نـه قـد وقد یعـرض هـذا التـداخل فـي صـنعة الشـاعر فیـرى أو ی

  :لیس في الحقیقة تجنیًسا وذلك كقول القطاميو  جنَّس
مستحقبین فؤاًدا ما له فاد....     

]بحر البسیط [
 

                                                
 ] ١/٤٩: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١(

  ].٤ب١/٣٧٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي   )٢(
شــــتقاق كلمــــة ا ٢ب٢/٢٥٥:[وینظــــر أیضــــا]. ٧ب١/٣٤١: [لتبریــــزي دیــــوان أبــــي تمــــام بشــــرح ا  )٣(

  .] ٧ب٢/٢٧٦[، ] ١٧ب٢/٣٦٤[ ،] ٢ب١٦٥/ ٤[، ] اشتقاق كلمة الدیدن  ٣ب٢/٥[،]الفردوس 
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لكنهما لمـا تقاربـا هـذا التقـارب ،  ))ف د ى  ((وفاٍد من تركیب ،  ))د  ف أ ((ففؤاد من لفظ 
ا من التجنیس وَ ] وف بـدیك الجـن عبد السالم بـن رغبـان المعـر [ ّي ِص مْ وعلیه قول الحِ . َدنَ

:  
وتسویف الِعدات من السوافي
]بحر الوافر[

  

وذلــك أن تركیــب  ، ولــیس هـو كــذلك، فظـاهر هــذا یكــاد ال یشـك أكثــر النــاس أنـه مجــنس
وتركیــب الســوافي مــن س ف ي ، لكــن لمــا وجــد فــي كــل واحــد  ،س وف  :تســویف مــن

)) جرى في بادي السمع مجرى الجنس الواحد، من الكلمتین سین وفاء وواو
)١(.  

إن العودة إلى  ((: ومن الباحثین المعاصرین من أشار إلى نفس هذه الفكرة فقال   
ومعرفـة  قـد یسـاعد إلـى حـد كبیـر فـي الكشـف عـن معالمهـاللكلمة  rootالجذر األصلي 

ــــــذر تتصـــــــل اتصـــــــاال وثیقـــــــا باالشــــــــتقاق وطرقـــــــه فـــــــي اللغـــــــة  ))الجـ
  والمعجمیــــــــون . )٢(

إلـى شـرح معـاني ودالالت الكلمـات  Entry formیجعلون حروف هذا الجذر مـدخال  ((
))التي ترجع إلى جذر أو أصل واحد ثابت،هو في الحقیقة یشكل البنیة األساسیة 

)٣(. 

  .)٥( )٤(إذن كان البحث عن اشتقاق الكلمة وسیلة للوقوف على معناها  
                                                

  ٤٧ـ  ٢/٤٦الخصائص  )١(
  ٦٧الكلمة دراسة لغویة معجمیة ، ص : حلمي خلیل . د  )٢(
  ٦٧السابق   )٣(
أحمـد مختـار عمـر .داخـتط هـذا األسـلوب ـ أي أسـلوب البحـث عـن اشـتقاق الكلمـة كوسـیلة لفهـم داللتهـا ـ  )٤(

أســـماء اهللا الحسنى،دراســـة فـــي البنیـــة :ینظـــر. )) دراســـة فـــي البنیـــة والداللـــة: أســـماء اهللا الحســـنى  (( فـــي كتابـــه
  ٢٠٠٠لعامة للكتاب ، مكتبة األسرة، الهیئة المصریة ا ٨٥ـ ٨٣أحمد مختار عمر،ص .والداللة،د

الل الوقـوف علـى اشـتقاق الكلمـة ـ یحـدد ونلمـح نفـس هـذه الفكـرة عنـد التبریـزي ، إذ نجـده ـ مـن خـ) ٥(
  :قال التبریزي عند قول أبي تمام . المعنى الدقیق لها 

َخدِّ ال یاٍل تَكاُد تُبقي ِب لیِل ُشحوباشَّ في َل  ].بحر الخفیف[مِس ِمن ریِحها البَ

یـل التــي واالشـتقاق یـدل علــى أن البل. إذا كـان مــن صـفة الـریح بالبــاردة  ))البلیـل  ((أكثـر مـا یفســرون  ((
ــــــــة عنــــــــد التبریــــــــزي ] . ٣١ب١٦٥/ ١. [  ))فیهــــــــا شــــــــيء مــــــــن المطــــــــر  : ومــــــــن المواضــــــــع المماثل

 ] .٧ب١٥٩ـ  ١/١٥٨[ ، ] ٩ب٤/٥٦٩[، ] ٧ب٤/٥٥٤[ ، ] ٢٧ب٣/٣٠٤[
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ذا كــان البحــث فــي اشــتقاق الكلمــة یحــدد معناهــا ، فإنــه مــن جهــة أخــرى یمكــن    وإ
الُن بـُن عقبـة  ((: قـال أبـوالعالء . أن یحدد األصـل الـذي اشـتقت منـه الكلمـة للمعنى  َغـیْ

مَّة ، واشتقاق غیالن یجوز أن یكون من  ل  ((هوذو الرُّ ، وهوالساعد الریان الممتلـئ  ))الَغیْ
ـل  ((وهوالشجر الملتـف ، فأمـا إذا أخـذ مـن  ))الِغیل  ((وأن یكون من ...  فهـو فعـالن  ))الَغیْ

ن  ـــل  ((أخـــذ مـــن ، وإ إذا أریـــد بـــه  ))الِغیـــل  ((جـــاز أن یكـــون مـــن ذوات الـــواو؛ ألن  ))الِغیْ
))الشجر الملتف فالغالب علیه أن یكون من غال یغول ؛ إذا هلك 

)١(. 

***  
  : اشتقاق الفعل من االسم الجامدـ 

ـــى ذات مـــع مالحظـــة صـــفة ، كعـــالم  ((هـــو: المشـــتق مـــا أخـــذ مـــن غیـــره ، ودل عل
))وظریف 

االشتقاق أخذ صیغة من أخـرى مـع  ((: قل السیوطي عن شرح التسهیل ون. )٢(
اتفاقهمــا معنــى وصــیغة أصــلیة ، وهیئــة تركیــب لهــا ؛ لیــدل بالثانیــة علــى معنــى األصــل 

))بزیادة مفیدة ألجلها اختلفا حروفا وهیئة 
)٣(. 

ِقرُّ الصرفیون أن االشتقاق یكون من   ُ فهـم كفهم من ال أسماء األجناس المعنویة ((وی
))، ونصر من النصر 

؛ كأورقـت  األجنـاس المحسوسـةنـدر االشـتقاق مـن أسـماء  ((و. )٤(
ُع : األشـجار ، وأسـبعت األرض  ـدغَ ، وفلفلـت الطعــام . مــن الـورق والسـب وكعْقربــت الصُّ

))من العقرب ، والنرجس والفلفل : ونرجست الدواء 
اشـتقاق العـرب  ((: قـال السـیوطي. )٥(

))، واألكثر من المصادر  من الجواهر قلیل جدا
)٦(. 

                                                
  ] .٥٧ـ  ١/٥٦: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] ثقافیة ، بیروت لبنان مكتبة الال[ ،  ٦٨الشیخ أحمد الحمالوي ، ص : شذا العرف في فن الصرف  )٢(
محمـــد أبوالفضـــل إبـــراهیم وآخـــرون ، : تحقیـــق [ ،  ١/٣٤٦: المزهـــر فـــي علـــوم اللغـــة وأنواعهـــا  )٣(

  ] . ٣مكتبة دار التراث ط
  ٦٨: شذا العرف في فن الصرف  )٤(
  ٦٨: شذا العرف في فن الصرف  )٥(
  ٣هیم وآخرون،مكتبة دار التراث طمحمد أبوالفضل إبرا:،ت ١/٣٥٠:المزهر في علوم اللغة وأنواعها )٦(
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ــا  هــذه هــي حــال معظــم الصــرفیین مــن االشــتقاق مــن االســم الجامــد إال أننــا نجــد أب
  :قال عند قول أبي تمام . یقر هذا األمر بال غضاضة ، وبال نكیر  )١(العالء 

سُت ِمن ُأَددِ  قیُت َكَأنّي َل ُكم       َحتّى بَ ِب ُكم وَ َأشكالي َل مُت َدهري وَ َحضرَ
]البسیطر بح[

 

فكأنه اجترأ على بنیـة هـذه الكلمـة . جعلته بحضرموت : ؛ أي  ))حضرمُت دهري  ((..  ((
رجل حضرمي ؛ إذا نسـبوه إلـى حضـرموت ؛ فبنـي الفعـل علـى : لما كانت العرب تقول 

ــــــــــرُت فالنــــــــــا  ((: ذلــــــــــك ، وهــــــــــذا كمــــــــــا یقــــــــــال  ضَّ َضـــــــــــر ،  ))مَ   ؛ إذا نســــــــــبته إلــــــــــى مُ
))إلى قیس ؛ إذا نسبته  ))قیَّسته  ((و

)٢(. 
 :ـ قال عند قول أبي تمام 

ِه اَألَجلُ  قَد تَفَرَعَن في َأوصالِ بٍد ُحرَّ َصفَحتِِه       وَ وُت مُ المَ َجلَّیَت وَ
]بحر البسیط[

  

                                                
ویشــارك التبریــزي أبــا العــالء فــي عــدم إنكــاره علــى هــذا النــوع مــن االشــتقاق ، حیــث قــال فــي أحــد  )١(

  : المواضع یشرح بیت أبي تمام یمدح فیه المأمون 
غِددِ  بَ تَ تََدمِشٍق مُ ٍف مُ تََكوِّ َحبٍِّر       مُ مُ ت قَالئُِد َعزِمِه ِب   ].بحر الكامل[ نیَط

ٍف  ((بـــ )  أي أبوتمــام ( وصــف نفســه  (( تََكــوِّ ــتُّ إلــى المــأمون بأنــه شــیعي ؛ ألن المــأمون أظهــر  )) مُ مُ یَ
تََدمِشــقٍ  ((: وقــال . التشــیع فــي أول أمــره ، وأهــل الكوفــة ینســبون إلــى أنهــم شــیعة  ؛ ألنــه مــن أهــل  )) مُ

غــــــِددِ  ((: وقــــــال . جاســــــم  بَ تَ ــــــ٢/٥٥.[ ))؛ أي هوظریــــــف   )) مُ   :وقــــــال فــــــي موضــــــع آخــــــر ] .٤٣ب٥٦ـ

ْلنِست (( تُه،ولوقال:من القلنسوة،ویقال:قُ ْستُه وَقْلَسیْ   ] ٢٥ب٣/٢٦٤. [  ))َقلَّْستُه بالتشدید لكان وجها :َقْلنَ
  :قال عند قول أبي تمام . ومما أشار إلیه التبریزي أیضا إمكانیة اشتقاق الفعل من الحرف 

ها        نِزًال َأعطى الَحواِدَث ُحكمَ ال تَسویفایا مَ طَل في ِعَدٍة وَ  ].بحر الكامل[ ال مَ

ـــه : یقـــال   (( فهـــذا یـــدل علـــى أن .. ســـوف أفعـــل : وأصـــل ذلـــك أن یقـــول .. َســـوَّف الرجـــل ؛ إذا مطل
.  ))التــــي تـــدخل علــــى الفعـــل المضــــارع ؛ فتخلصـــه لالســــتقبال  )) ســـوف ((مــــن  ))  التســـویف ((اشـــتقاق 

  . ))ســـوف أفعـــل : َســـوَّف األمـــر ؛ إذا قـــال  ((: ل وشـــاركه الزمخشـــري فـــي ذلـــك فقـــا] . ٢ب٢/٣٧٦[
ـَأ  (( : وجـاء فـي المعجـم الوسـیط .  ] ٤٦٧مادة سـوف ، ص : أساس البالغة [  َأفَ أكثـر مـن تردیـد : فَ

ْأفٌأ ، وفأفاء   ] . ٢/٦٩٦فأفأ ، : مادة . [  ))حرف الفاء في كالمه ؛ فهو فَ
  ].٧ب٤/٣٣٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي   )٢(
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تفرعن كلمة لیست بالعربیة المحضة ، وذلك أنهم لما كانوا یسمون الجبابرة الفراعنـة ،  ((
صــار كأنــه : تفــرعن ؛ أي : ذلــك ؛ فقیــل  تشــبیها بفرعــون موســى ؛ حملــت الكلمــة علــى

))من الفراعنة 
)١(.  

ویوافـق أبــا العــالء فــي إمكانیــة االشــتقاق مــن أســماء األعیــان ابــُن جنــي إذ یقــول فــي   
ـــه  ـــم یكـــن فیهـــا ِفعـــل ؛ فـــإن دخـــول التحقیـــر  ((: بعـــض أقوال ن ل وكـــأن ذوات الخمســـة وإ

: نـك تقـول فـي تحقیـر ســفرجلوالتكسـیر فیهـا كـالعوض مـن منـع الفعلیـة فیهـا ، أال تـرى أ
رج ، وفي تكسیره َسفارج ، فجرى هذان مجرى قولك  یْ َسـْفِرج : ُسفَ َسْفرُج سـفرجة ، فهـو مُ ُ ی

ن كان هذا ال یقال فإنه لو اشتق منه فعل لكانت هذه طریقته  ))، وإ
)٢(.  

اشتقاق قـوَّف مـن القـاف ، وكـوَّف  ((بل إنه یشیر إلى جواز االشتقاق من الحرف كـ   
ل من الدال من  ))الكاف ودوَّ

)٣(. 
یشتق الفعـل مـن  ((وهذا االشتقاق وافق علیه مجمع اللغة العربیة الحقا ؛ إذ قرر   

ـــــــى وزن  ـــــــي عل ـــــــل ((االســـــــم الجامـــــــد المعـــــــرب الثالث   بالتشـــــــدید متعـــــــدیا ، والزمـــــــه  )) فعَّ
فَعَّـل  (( لــل فَ  ((ویشــتق الفعــل مــن االســم الجامـد المعــرب غیــر الثالثــي علــى وزن .  ))تَ ،  ))عْ

لل  ((والزمه  فَعْ ))  ))تَ
)٤(.  

االشــتقاق مــن الكلمــات  ((: وفــي بحــث قــیم لألســتاذ محمــد خلیفــة التونســي بعنــوان
، نـاقش فیـه موضـوع االشـتقاق مـن االسـم الجامـد ، وذكـر أمثلـة لهـذا  )) العربیة والمعربـة
ْســتَر ، بلــور ، جــبس : االشــتقاق مثــل  مــا الــذي : یجیــب عــن ســؤال مهــم ، وهــو )...(بَ

إذا رجعنـا إلـى حـروف  ((: یحذف عنـد اشـتقاق الفعـل مـن االسـم الجامـد ؟ ویجیـب قـائال 
ذا رجعنـا  الزیادة في الكلمات العربیة األصل ومشتقاتها وجـدنا أن هـذه الحـروف عشـرة وإ

جمیعهــــا ومنهـــا لغتنـــا العربیــــة  )) العروبیـــة الســـامیة ((إلـــى أصـــول الكلمـــات فــــي اللغـــات 

                                                
اشـتقوا تفـرعن لعتـو الفراعنـة و  ((: قـال الزمخشـري  ].٣٤ب٣/١٦[ :دیوان أبي تمام بشرح التبریزي   )١(

   ]یوسف الحمادي : مكتبة مصر ، تحقیق [  ١/١٢٩: الكشاف  . )) تجبرو فالن ؛ إذا عتا 
م ١٩٥٤،  ١، ط ١/٣٣أبـــراهیم مصـــطفى وعبـــد أمــــین : المنصـــف لكتـــاب التصـــریف ، تحقیــــق  )٢(

  ٢٢٦المدارس النحویة ، ص: المعارف العمومیة ، القاهرة ، وینظر أیضا وزارة 
  ٢٢٦: المدارس النحویة  )٣(
  ] .١٩٩٨مجمع اللغة العربیة ، القاهرة ، [ ،  ١٥٢محاضرات مجمعیة ، ص : شوقي ضیف .د )٤(
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ووجــدنا أن العنایــة فیهــا ، ) ولــوأن ذلــك تــم فــي طــور متــأخر ( ألصــول وجــدناها ثالثیــة ا
تنصــب علــى الحــروف الســاكنة ، وهــي التــي تراعــى فــي كتابــة هــذه اللغــات جمیعــا دون 

، أوأن العنایــة بــاألولى أشــد ) وهــي ألــف ، وواو، ویــاء ( الحــروف اللینــة أوحــروف المــد 
حدث في االشتقاق من الكلمـات المعربـة من العنایة بالثانیة على األقل ، وهذا عینه ما ی

  .)١( ))، أي حذف الحروف اللینة واإلبقاء ما أمكن على ما عداها
ذا كان مجمع اللغة أقـر هـذا االشـتقاق إال أنـه ال ینبغـي أن یجتـرئ    علـى هـذا  ((وإ

ــــل  ــــاد المجاهی ــــي ارتی ــــذي یســــبق عصــــره ف ــــب الطلعــــة ال ــــه إال األدی ــــر من الصــــوغ والتكث
مسـتعملة یجیـد وضـعها فـي الموضـع المناسـب مـن شـعره أو نثـره،  الستخراج صیغ غیـر

))فتجري على األلسن وتستحسنها الطباع 
)٢(.  

  : العالءوأب لصیغ صرفیة ذكرھا بعض معانـ 
أثنـاء شـرح أبـي العــالء للـدیوان ذكـر عرضـا بعــض معـان لصـیغ صـرفیة ، نلخصــها   

  :فیما یلي 
اَعلَ  )١( فَ إظهـار اإلنسـان شـیئا لـیس مـن خلقـه  ((: كرهـا من معاني هـذا الـوزن التـي ذ:  تَ

التفاعـــل یقــع مــن اإلنســـان إذا أظهــر شــیئا لـــیس مــن خلقـــه وال   ((: قــال .  )) وال غریزتــه
مَ  ((: یقـــال . غریزتـــه    :وكـــذلك قولـــه . اإلنســـان ؛ إذا فعـــل فعـــال یـــوهم أنـــه كـــریم  ))تََكـــارَ

َل  (( اوَ ل ؛ أي : أي  ))تََط ))الفضل  :أظهر أنه من أهل الطَّوْ
)٣(          .  

                                                
اسـع ، كتـاب العربـي ، الكتـاب الت ١٣٨محمـد خلیفـة التونسـي ، ص : أضواء على لغتنا السمحة  )١(

 م ، الكویت١٩٨٥

  ] م١٩٩١ ١دار الثقافة العربیة ط[ ١٢٥شعبان صالح ، ص .د: شعر أبي تمام دراسة نحویة  )٢(
 ((، ومــن المعـــاني التـــي ذكرهـــا التبریـــزي لصـــیغة  ]٨ب٣/١٠٠: [دیــوان أبـــي تمـــام بشـــرح التبریـــزي )٣(

اَعـل  منهـا فـاعال فــي اللفـظ مفعـوال فــي  التشـریك بـین اثنــین فـأكثر ، فیكـون كــل: موافقـا أبـا العــالء  ))تَفَ
  تواضــــــَخ الــــــرجالن ؛ إذا فعــــــل كــــــلُّ واحــــــد منهمــــــا مثــــــل فعــــــل : یقــــــال  ((: قــــــال التبریــــــزي .  المعنــــــى
ذا كانـت المفاعلـة مـن اثنـین جـاء كـل واحـد  ((: وقال في موضـع آخـر ] . ٢٠ب٣/٢١٥. [ ))اآلخر  وإ

ذلك المنادمــان كــل واحــد منهــا نــدیم ، فقعیــدك الــذي یقاعــدك وأنــت أیضــا قعیــده ، وكــ منهــا علــى فعیــل
               ]١٨ب٢/٢٤٨. [ ))اآلخر ومثله كثیر 

 



 

                                                                                    ١٣٧

  : قال عند قول أبي تمام. واسم الفاعل من هذه الصیغة یتضمن أیضا نفس الداللة   
فاِة ِإذا اتَعَ  تَماِحلُ فَّیَن ِمن زاِد العُ ِة المُ نتَحى       َعلى الَحيِّ َصرُف اَألزمَ

]الطویلبحر [
 

؛ ألنهــم لــم یســتعملوا  )) َجــْدب ((المتماحــل الطویــل ، ولــیس هــومن المحــل الــذي هــو...  ((
وألن الغالب على هذا البناء أن یكـون لمتظـاهر بشـيء لـیس مـن هذا اللفظ في المحل ؛ 

)) أهله ، كالمتغافل والمتكارم
)١(.  

وصاغ ابن الحاجب نفس المعنى الذي ذكره أبو العالء وهو في معرض حدیثه عن   
هر أن أصله حاصل لـه وهـو یدل على أن الفاعل أظ ((: معاني صیغة تفاعل بقوله أنه 

))تجاهل ، وتغافل : منتٍف ، نحو 
)٢( .  

فَعَّل )٢(   :   من معاني هذا الوزن التي ذكرها أبوالعالء :  تَ
  اإلتیان بالفعل. 

  الوصول إلى المكان أواإلقامة فیه أواالنتساب إلى أهله.  
مَّ  ((؛ إذا أتى بالكالم ، و ))تََكلَّم  ((: یقال ..  ((: قال  ))؛ إذا لبس العمامة  ))م تَعَ

)٣(  .  
بَطَّحـت  ((: ویحتمل أن یكون قولـه ...  ((: وقال  : حلـت بـاألبطح ، كمـا یقـال : ؛ أي  ))تَ

ر  (( ))؛ إذا أتي البصرة ، أوأقام بها أوانتسب إلى أهلها  ))تَبَصَّ
)٤(.  

ــلوجمــع ابــن الحاحــب معــاني صــیغة    فَعَّ ا أبــو ، وذكــر مــن بینهــا المعــاني التــي قالهــ تَ
تشـجع، : كسـرته فتكسـر ، وللتكلـف ، نحـو: تفعل لمطاوعة فَعَّل ، نحو  ((: العالء فقال 

                                                
  ]٥ب٣/١١٤: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

 ١حســــن أحمــــد العثمــــان ، المكتبــــة المكیــــة ، ط:، تحقیــــق ٢٠ص: الشــــافیة فــــي علــــم التصــــریف  )٢(
مشـاركة أمـرین فصـاعدا فـي  (( :اعـل م ومن المعـاني األخـرى التـي ذكرهـا لصـیغة تف١٩٩٥/هـ ١٤١٥

  .  )) باعدته فتباعد: توانیت ، ومطاوع فاعل ، نحو : أصله نحو تشاركا، وبمعنى فعل ، نحو 
  ]٨ب٣/١٠٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(

   ]١/١١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(

 



 

                                                                                    ١٣٨

تأثم ، وتحرج ، وللعمل المتكـرر فـي : توسد ، وللتجنب ، نحو: وتحلم ، ولالتخاذ ، نحو
))تكبر وتعظم : یجرعته،ومنه تفهم، وبمعنى استفعل ، نحو:مهلة،نحو

)١( .  
ـل )٣( التمكـین ، اإللجــاء واإلحـواج ، الــدخول فـي شــيء : التـي ذكرهــا  مـن معانیهــا:  َأْفعَ

 .مكانا كان أوزمانا 

ـه مطلبـه ، وأطلبتـه ؛ إذا أحوجتـه إلـى أن یطلـب :یقال ((:قال لَّْغتُ ))أطلبـت الرجـل؛إذا بَ
)٢( .

یقــال أســهلنا ؛ إذا وقعنــا فــي الســهل ، وأوعثنــا ؛ إذا وقعنــا فــي الوعــث ، وهــي  ((: وقــال 
))ها القدم أرص تُسوخ فی

)٣(.  
لَ  )٤( ْفعَ ْستَ   .الصیرورة والتحول و الطلب : من المعاني التي ذكرها :  اِ

َغــاُث ؛ أي : یقــال  ((: قــال  ُ اســتعطاني : ویقــال ... صــار كالنســر : استنســر الب
))طلب إفهامي : طلب عطائي ، واستفهمني ؛ أي : فالن ؛ أي 

)٤(.  

                                                
  ٢٠/٢١ص: الشافیة في علم التصریف  )١(
  ]٢١ب١/٢٧٨: [مام بشرح التبریزيدیوان أبي ت )٢(

غة أفعـل ومن المواضع التـي ذكرهـا التبریـزي لصـی] . ٢٩ب٣٢١ـ١/٣٢٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
أعــرق الرجــل إذا أتــى العــراق ، وأشــأم إذا أتــى : یقــال  ((: قولــه  ))الــدخول فــي الشــيء مكانــا أوزمانــا  ((بمعنــى 

  : عــــــــــــاني التــــــــــــي أضــــــــــــافها التبریــــــــــــزي معنــــــــــــى التعدیــــــــــــة ، قــــــــــــال ومــــــــــــن الم] . ٥ب٣/١٩٥. [ ))الشــــــــــــام 
فة  (( ْحلِ   ]٧٩ـ٢/٧٨. [ ))من قولك حلفت یمینا وأحلفت الرجل الیمین إذا كلفته إیاها : مُ
وقـــد وافـــق التبریـــزي أبـــا العـــالء فـــي معـــاني صـــیغة  ]٣/١٢٩: [دیـــوان أبـــي تمـــام بشـــرح التبریـــزي )٤(

  :والسؤال عنده المواضع التالیة  استفعل ، فمن المواضع التي تدل على الطلب
  ] ٧ب٣/٢١٣. [ ))الذي كأنه یطلب الموت : المستمیت  ((ـ     
یــــأمره بنصــــرتي ، : ســــألته أن ینصــــرني إیــــاه ؛ أي : استنصــــرت فالنــــا غالمــــه ؛ أي : یقــــال  ((ــــ     

ســألته أن یمــدني بــه ، ویكــون فیــه لســؤال اإلنصــار ، دون النصــر : استنصــرته مالــه ؛ أي : وكــذلك 
: المستشــــعرون  ((: قــــال. ومــــن المواضــــع التــــي تــــدل علــــى الصــــیرورة ] .٢٢ب٢/١٤٥. [ ))والنصــــرة 

        ]٢٤ب٢/٣٠٠. [ ))استتیست الشاة ، واستنوق الجمل : الذین یتعاطون الشعر ، كقولهم 

 



 

                                                                                    ١٣٩

حـــدوث الفعـــل بـــین شـــیئین : ، ومـــن معانیـــه االفتعـــال مـــن الـــوزن افتعـــل :  االفتعـــال )٥(
؛ لــم یجــز االقتصــار علــى  ))اصــطك الحجــر والخشــبة  ((: ولوقیــل ...  ((: قــال . أوأكثــر 

))االسم األول ؛ ألن االفتعال إنما یكون في هذا الباب من اثنین فما زاد 
)١( .  

لَّة )٦(   : من األبنیة التي ذكرها دالة على الكثرة :  فُعُ
))الكثیر الغضب : ُضبَّة الغُ  ((قال   

)٢( .  
))، ومن أمثلته أیضا ُكُذبَّة  غیر القیاسیةأوزان صیغ المبالغة  ((وهذا الوزن من 

)٣(.  
اِعــل )٧( ــث  ((: وقــد یجــوز أن یقــال  ((: قــال أبــوالعالء : )٤(فَ علــى غیــر الفعــل ؛ أي  ))َخاِب

)) ))البن  ((و )) تامر  ((: ذو خبث ، كما یقال 
)٥( .  

  : أبوالعالء عند قول أبي تمام وقال 
قَتیٍل       راِدِع الثَّ َكم َأسیٍر ِمن ِسرِّ  وِب ِمن َدٍم َكالَخلوقِ ِهم وَ

]الخفیفبحر [
  

 ویكـون.  ثوبـه رادعٌ :  قال كأنه؛  في معنى الملوَّن )) الثوب رادع ((یجوز أن یكون قوله   ((

)) المردوعو ه الحقیقة في الثوب ألن؛)) تامر ((و )) البن (( مجرى جاریا رادع
)٦(.  

                                                
  ]٢٩ب١/٢٤٨: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

  . ]١٥ب٣/٣٤٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  م  ١٩٩٣عالم الكتب ، بیروت  ١، ط ١٩٤معجم األوزان الصرفیة ، ص: إمیل بدیع یعقوب . د )٣(
ــن صــــیغ النســــب ؛ فالنســــب فــــي العربیــــة علــــى صــــیغ متعــــددة ، مــــن أشــــهرها   )٤(   :هــــذه الصــــیغة مــ
عــاني األبنیــة م :یراجــع .  )) فَاِعــل ((، و )) فَعَّــال ((، و )) النســب بإلحــاق الیــاء المشــددة فــي آخــر االســم ((

م ، دار عمـــــار ٢٠٠٧هــــــ ١٤٢٨،  ٢ط[ ،  ١٥٣فاضـــــل صـــــالح الســـــامرائي ، ص.د: فـــــي العربیـــــة 
اِعــــل مــــن أوزان  ((: وجــــاء فــــي النحوالــــوافي عـــن هــــذه الصــــیغة أیضــــا ] . للنشـــر والتوزیــــع ، األردن  فَ

ـــــل ، مثـــــل ـــــر فهوطـــــاهر :الصـــــفة المشـــــبهة مـــــن الفعـــــل الثالثـــــي علـــــى فَعُ ُ ه  ،دار١٠،ط ٣/٢٨٨.[ ))َط
    ] .المعارف 

  ] .١٧ب١/٣١٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥(
: جــــادع ؛ أي : وقــــولهم  ((: قــــال التبریــــزي ] . ٣٤ب٢/٤٣٧: [دیــــوان أبــــي تمــــام بشــــرح التبریــــزي )٦(

ـر ولـبن : تاِمرٌ والبن ؛ أي : ذوَجْدع ، كما یقال  : ، وقـال فـي موضـع آخـر  ]٣١ب٤/٥٨٨. [ ))ذوتَمْ
            ]٣ب٣/٢١٢. [ ))ذوتمر : تامر ؛أي : كسوة ، كما یقال  ذا: كاسیا ؛أي  ((

 



 

                                                                                    ١٤٠

،  لمــا كــان صــاحب شــيء مــن غیــر مزاولــة وكثــرة معالجــة ((وتكــون هــذه الصــیغة 
ل یقال له  ـل  ((نبَّال ، وصـاحُب النبـل مـن غیـر صـنعة : فالذي صنعته النَّبْ اِب ، وتقـول  ))نَ

ر مـن یبیعهما لبَّان وتمَّار ، وتقول لصاحب اللبن والتمـ: لمن صنعته اللبن والتمر ؛ أي 
))غیــر صــنعة أومزاولــة البــٌن وتــامر 

وأمــا مــا یكــون ذا شــيء ولــیس  ((: قــال ســیبویه .  )١(
: دارع ، ولـذي النبـل : ، وذلـك قولـك لـذي الـدرع  بصنعة یعالجها فإنـه ممـا یكـون فـاعال

))البن :ناشب، ولذي التمر تامر ، ولذي اللبن: نابل ، ولذي النُّشاب 
)٢(   .  

  : في بعض األحیان زان أخرىمعاني أوب تردأوزان ـ 
  َ ولف ول عُ ْفعُ  :  ةفي معنى مَ

ولة ... ((قال  ْفعُ ول في معنى مَ ))رُغوث أي مرضعة ، وهي فَعُ
)٣(. 

 فَِعیل في معنى فَاِعل : 
  : قال عند قول أبي تمام یمدح أبا سعید محمد بن یوسف الثَّغري 

لرَّ  َكرٍّ لِ نایا في ظِ        وِع ُكنَت َأكیالفي مَ لمَ َشریبالِ لِِّه وَ
]بحر الخفیف[

 

فــالن جلـــیس فـــالن ، : ، كمــا تقـــول ))فاعـــل  ((بمعنــى  ))فعیـــل  (( األكیــل والشـــریب هاهنــا ((
َصادقه  َجالِسه ، وصدیقه ، ومُ ))ومُ

)٤( .  
نما كانت أكیل وشریب بمعنـى فاعـل مـن حیـث كـان الممـدوح غالبـا ظـافرا ؛ إذ لـو    وإ

فاعل ؛ لكان الممدوح غا لبا مرة ومغلوبا مرة ، وظـافرا مـرة ومظفـورا بـه مـرة كانا بمعنى مُ
  .؛ فلم یستقم فیه المدح 

))مكیث في معنى ماكث   ((: وقال 
)٥(.  

 
 فَِعیل في معنى مْفعول : 

                                                
   ١٥٣فاضل صالح السامرائي ، ص.د: معاني األبنیة في العربیة  )١(
  ] .عبد السالم هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة .تحقیق وشرح د[ ،  ٣/٣٨١: الكتاب  )٢(
  ] .٦ب١/٣٢٤: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
  ] .٢٨ب١/١٦٤: [یوان أبي تمام بشرح التبریزيد )٤(
  ] .١ب١/٣٢٣: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥(

 



 

                                                                                    ١٤١

))وحبیب الثاني في معنى محبوب  ((
))ورفیض في معنى مرفوض ...  ((و.)١(

)٢(.  
أن یكون بمعنى مفعـول ، شرط .((وصیغة فعیل مما یستوي فیه المذكر والمؤنث ، بـ 

ــــــــك فیمــــــــا عــــــــرف بــــــــه الموصــــــــوف نحــــــــو    هــــــــذا رجــــــــل قتیــــــــل ، وهــــــــذه امــــــــرأة : وذل
))قتیل 

)٣(.  
ومــن علمــاء اللغــة مــن أبــدى علــى صــیغة فعیــل بمعنــى مفعــول بعــض الملحوظــات   

فـي ثالثـة  ))مفعـول  ((فعیـل بمعنـى مفعـول یختلـف عـن  ((:الداللیة المهمـة الطریفـة ، فقـال
  : أمور

على أن الوصف قد وقع على صاحبه على وجـه الثبـوت أوقریـب مـن الثبـوت ـ الداللة ١
؛ فأصبح فیه كأنه ِخْلقة وطبیعة ؛ فیكون فعیـل علـى هـذا أبلـغ مـن مفعـول فـي الوصـف 
، فكحیـل أبلــغ مــن مكحــول ، ودهـین أبلــغ مــن مــدهون ، وحمیـد أبلــغ مــن محمــود ؛ ألنــه 

  .أثبت 
أســیر ؛ إال إذا ُأِســر ، : به فــال یقــال ــ ال یطلــق وصــف فعیــل إال إذا اتصــف بــه صــاح٢

وال جریح ؛ إال إذا جرح ، في حین أن مفعوال قد یطلق على ما اتصف به صـاحبه أولـم 
ــن لــم یؤســـر بمعنــى أنـــه  یتصــف بمعنــى أنـــه سیتصــف بــه ، فقـــد تطلــق مأســور علـــى مَ

                                                
  ] .١٧٢ـ  ١/١٧١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
ووردت بعــض المواضــع عنــد التبریــزي التـــي ] . ٢٦ب٢/٢٩٢: [دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي )٢(

  .فعیل ومفعول  یذكر فیها هذا التبادل في المعنى بین
  :ـ قال عند قول أبي تمام 
َزَل النَّ  ذا نَ ُ       ِریاَض الریِف ِمن ُأنٍُف َجمیمِ ِإ وه ِهم قَرَ ُ ِب   .]بحر الوافر[ زیع

  ] ١٩ب٣/١٦٣. [ ))النزیع مثل الغریب ، وهوفعیل في معنى مفعول  ((
تخفیـف الیـاء ، وقـد جـاء التشـدید ، واالختیـار َشـِجي ب ((:   ))َشـِجي  ((ـ وقال التبریـزي معلقـا علـى كلمـة 

أحدهما أن یكون مأخوذا من شـجاه یشـجوه إذا أحزنـه ، وشـاقه فیكـون فَعـیال فـي : وذلك على وجهین 
                    ] ٣١ب٣/٢٢٨. [ ))معنى مفعول 

    ٢١٧معجم األوزان الصرفیة ، ص: إمیل بدیع یعقوب . د) ٣(

 



 

                                                                                    ١٤٢

 « M: سیؤسر ، ومقتول علـى مـن لـم یقتـل ؛ بمعنـى أنـه سـیقتل ، ونحـوه قولـه تعـالى 

¼  ½ ¾ ¿ L )ستُثْبر وهكذا : ؛ أي  )١.  
))أن الوصف بفعیل أشد من مفعول ، كما في جریح ومجروح ، وكسیر ومكسور ـ ٣

)٢(. 
 ل فَِعیل ْفعَ  : في معنى مُ

ــــل  ((فــــي معنـــــى  ))فَِعـــــیال  ((وال یمتنـــــع أن یكــــون ...  (( :قــــال   ْفعَ أســـــلمته ؛ : ، مثـــــل  ))مُ
ْع  م وَسلِیم ، وأعتقته ؛ فهومُ ْسَل ))تَق ، وَعتِیق فهومُ

)٣(.  
 اِعل فَ  : فَِعیل بمعنى مُ

  :عند قول أبي تمام  قال
عاِء َشقیَق النَّ   عاِء نَ ِعی نَ یِه نَ َل   .]بحر المتقارب [ َقلیَل الَجداءِ  ادى       ِإ

فاعــل ، كأنــه . شــقیق النــدى ألنــه شــق نســبه منــه فهوأخــوه  ((  وفعیــل هاهنــا فــي معنــى مُ
شاقٍّ ، كما یقال  جالس ، وقعید ومقاعد شقیق ومُ ))جلیس ومُ

)٤(  .  
ائِي ؛ أي  ((: وقال أبـوالعالء  یكـون  أصـدقائي ، واحـدهم سـجیر ، ویحتمـل أن: ُسـَجرَ

كأن كـل واحـد منهـا یسـاجر اآلخـر ؛ فصـار ... مأخوذا من السجر الذي هوحنین اإلبل 
اِعل  (( فَ دی: ، كما یقال  ))فَِعیال  (( ))المُ اِدم ونَ نَ ))م نادم ؛ فهومُ

)٥( .  
  ل   :  في معنى فَاِعل )وزن مصدر  (فَعْ

ْحب ؛ أي  ((: قال أبوالعالء  ))واضح ، وهوفي معنى الحب : طریق َل
)٦(. 

قال الزمخشري فـي تفسـیر . والتبادل بین اسم الفاعل والمصدر أمر أشار إلیه اللغویون 
را  ((كلمة  غـورا ((: ، قـال ]٣٠:الملـك [ M N O P  Q R   S L: فـي قولـه تعـالى  ))َغـوْ

                                                
 . ١٠٢: اإلسراء  )١(

  ]   ٣١ب٣/٢٢٨[، وینظر أیضا هذا الموضع عند التبریزي  ٥٥ص : ة معاني األبنی )٢(
  ] .٣ب٤/٤٦٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
  ] .٥ب٤/١٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(
  ]١/٢٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥(

  ] .١/٣٦٥: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٦(

 



 

                                                                                    ١٤٣

))غائرا ذاهـــبا في األرض :أي
 ]٥: الحاقة [M ² ³ L:وقال عند قوله تعالى.)١(

))بطغیــانهم : الطاغیــة مصــدرٌ كالعافیــة ؛ أي : وقیــل ...  ((: 
وقــال فــي قولــه تعــالى . )٢(

:M Í Î Ï Ð Ñ Ò L ] من بقیة ، أومن نفس باقیة ، أومن بقاء ؛  ((:  ]٨: الحاقة
))نى الطغیان كالطاغیة بمع

)٣(. 

 اِعل في معنى مفعوالت   : فوَ
  :قال أبوالعالء عند قول أبي تمام 

ستَشریَن َحتّى  واِمُض َكَأنَّما       َعلى ُأفُِق الدُّ فَما ِزلَن یَ نیا ُسیوٌف رَ
]الطویلبحر [

 

))عیشة راضیة في معنى مرضیة :كما قالوا. فكأن روامض في معنى مفعوالت ((
)٤(. 

 : متساویة في المعنى أوزان صرفیةـ 
  ل لو فَعَ   :  َأْفعَ

أشار أبوالعالء في بعض المواضع إلى أن الصیغتین السابقتین تشتركان في المعنى 
ألن َخَدجت وأْخَدَجت سواء ، وهذا القـول أشـبه بكالمهـم؛ : وقال قوم ... ((: قال . كثیرا 

)) فعل وأفعل یشتركان كثیرا
)٥(.  

نمـا یقـال قلیلـة فـي : أغـاض   ((: وقال   ویجـوز أن  )...(غـاض المـاءُ : االسـتعمال ، وإ
ن لم یكن قد سمع فالقیاس یطلقهیكون الطائي سمع أغاض في شعر قدیم ،  ))  وإ

)٦(.  

                                                
  ] .مكتبة مصر : شرحه وضبطه یوسف الحمادي ، الناشر [ ،  ٤٣٩/ ٤: الكشاف )١(
  ٤/٤٥٣: الكشاف  )٢(
  ٤٥٤/ ٤: الكشاف  )٣(
  ] .١٤ب٢/٢٩٨: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(
  ] .١٦ب١/١٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥(
قیقـة فـي مواضـع مـن ویؤكد التبریـزي نفـس هـذه الح ] .٩ب٢/٤٦: [أبي تمام بشرح التبریزي دیوان )٦(

كـــــــر  ((و،]٣/٢٨٠[ ))عصـــــــفت الـــــــریُح وأعصــــــــفت بمعنـــــــى  ((: شـــــــرحه فیقـــــــول  ِكـــــــر وأنْ ،  ))واحــــــــد : نَ
  ] ٣ب٣/٢٧٢[

 



 

                                                                                    ١٤٤

واستضــافة بعــض األوزان الصــرفیة لمعــاني أوزان أخــرى ، أو القــول بتســاوي بعــض   
شــار إلیــه ابــن الحاجــب ، كمــا أ )١(األوزان الصــرفیة فــي داللتهــا أمــر أشــار إلیــه التبریــزي

ــل  ((: وأبـو منصــور الثعـالبي ، فقــال ابـن الحاجــب علـى ســبیل المثـال  اســتفعل بمعنـى فَعَ
((

ل ((و  )٢( )) تفاعل بمعنى فَعَ
فَعََّل بمعنى استفعل  ((،  )٣( ))تَ

)٤(.  
ــل ، نحـو  ((: وقـال الثعـالبي  ــل بمعنـى فَعَّ فَعَّ ))تخلصـه إذا خلصــه : تَ

افتعــل  ((: وقـال . )٥(
))اشتوى ، أي شوى : كون بمعنى فعل ، نحو ی

)٦(. 

  :ویمكن أن نجمع ونلخص ما قاله العلماء األربعة في الجدول التالي   
  القائل  الوزن الذي یساویه في المعنى  الوزن  م
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  

ول   فَعُ
  فَِعیل
  فَِعیل
  فَِعیل
  فَِعیل

ل    )وزن مصدر(فَعْ
  فَواِعل
ل   فَعَ
ل   فَعَ
ل   ِفعْ

ولة ُ ْفع   مَ
  فَاِعل
  مفعول
ل ْفعَ   مُ
فاعل   مُ
  فَاِعل

  مفعوالت
ل ْفعَ   مُ
  مفعول
  مفعول

  أبو العالء
  أبو العالء
  أبو العالء
  أبو العالء
  أبو العالء
  ءأبو العال

  أبو العالء
  التبریزي
  التبریزي
  التبریزي

                                                
  .ینظر معاني األوزان الصرفیة عند التبریزي في المبحث التالي  )١(
  ٢١: الشافیة  )٢(
  ٢٠: الشافیة  )٣(
  ٢٠/٢١: الشافیة  )٤(
، وأشــار أیضــا أن صــیغة األمــر  ٣٦٤ل فــي أبنیــة األفعــال ، ص فصــ: فقــه اللغــة وســر العربیــة  )٥(

ل من    .تَفَعَّل تساوي اْفعَ
  ٣٦٥ص : السابق  )٦(

 



 

                                                                                    ١٤٥

١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  

ْفتَعل    )من المضعف( مُ
  تفاعل
فَعَّل   تَ
فَعَّل   تَ
  افتعل
  استفعل

  فاِعل أو مفعول
ل   فَعَ

  استفعل
  فَعَّل
لَ    فَعَ
ل   فَعَ

  التبریزي
  ابن الحاجب
  ابن الحاجب

  الثعالبي
  الثعالبي

  ابن الحاجب
وأهــم مــا یمكــن أن نقــرأه ونستشــفه مــن هــذا الجــدول الســابق وكــالم أبــي العــالء قبلــه    

 ، هـــذا )) التـــداخل الـــداللي لمعــاني الصـــیغ الصـــرفیة (( أننــا أمـــام مـــا یمكـــن أن نســمیه بــــ 
  :التداخل الداللي یأخذ بأیدینا إلى األمور التالیة 

ناتجــة عـــن تواضــع اجتمـــاعي ، وهـــذا  ((ـــ هـــذا التــداخل الـــداللي یــدل علـــى أن الداللـــة ١
التواضــع عرضــة للتغییــر والتطــویر ؛ ولــذا جــاز تغیــر الداللــة لتغیــر المواضــعة وفــق مــا 

))تملیه الظروف المستجدة في حیاة الجماعة اللغویة 
)١(.  

أنه مهما اتسـع مخـزون اللغـة اللفظـي فهـي قاصـرة عـن الوفـاء بمطالـب  ((ـ ویدل أیضا ٢
))التعبیر اللغوي في مجال األفكار المجردة والصور والظالل 

)٢(. 

ـــ إمكانیــة تطــویر معــاني األوزان الصــرفیة الســتیعاب ألفــاظ الحضــارة ، علــى أن یكــون ٣
 .هذا للعلماء المتخصصین 

ظهـــور دالالت جدیـــدة لـــألوزان لي أیضـــا یعنـــي أنـــه فـــي اإلمكـــان ــــ هـــذا التـــداخل الـــدال٤
فــدالالت األوزان الصــرفیة مــأخوذة مــن دالالت : وهــذا أمــر بــدهي ومنطقــي .  الصــرفیة

ألسباب كثیرة ؛ فهذا  )٣(األلفاظ التي یمثلها هذا الوزن ، وبما أن دالالت األلفاظ متطورة
                                                

: ، بقلـم )) مقدمة لدراسـة التطـور الـداللي فـي العربیـة الفصـحى فـي العصـر الحـدیث ((مقال بعنوان  )١(
  م   ١٩٨٦، عدد مارس  ٤١أحمد محمد قدور ، مجلة عالم الفكر، ص.د
  ٤١: السابق  )٢(
یؤدي فـي غالـب األحیـان  ((من األسباب التى تؤدي إلى التطور الداللي التطور االجتماعي الذي  )٣(

إلى تطور لغوي ؛ فتموت ألفاظ ، وتبعـث أخـرى ، وتتبـدل معـاني بعـض األلفـاظ ، وقـد یقتـرن التطـور 
    ٣٠ص: ، ینظر المقال السابق  ))بظهور مفردات لغویة جدیدة داللة واشتقاقا 

 



 

                                                                                    ١٤٦

دینامیـة التطـور ، وهذا یعني بـدوره  ورهأن دالالت األوزان الصرفیة متطیعني بالضرورة 
، ممـا یعنـى أیضـا أن البحـث یجـب أن یكـون مسـتمرا للوقــوف  الـداللي لـألوزان الصـرفیة

  .على الدالالت الجدیدة لهذه األوزان 
والــدلیل علــى صــحة مــا ذهبنــا إلیــه مــن تطــور داللــة البنیــة الصــرفیة مــا قــام بــه أحــد   

اَعـل  ((یفة التونسي من تتبع داللة بنیة الباحثین المعاصرین األستاذ محمد خل فَ ووقوفـه  ))تَ
  :   )١(على بعض الدالالت التي لم تذكرها كتب الصرف ، ومنها

  أوال التفاعل من واحد:  
 تتبــاهى الفتــاة بجمالهــا ، وتتفــاخر بنســبها ، : ، مثـل  تكلـف الفعــل عــن اعتقــاد بــه

مهــــا ، وتتعــــالى فـــــي وتتواجــــه بثرائهــــا ، وتتعــــاظم بثقافتهــــا ، وتتفاصـــــح فــــي كال
 .معاملتها ، وتتمایل في سیرها 

 تكالب على الشـهوات ؛ أي أشـبه الكلـب فـي الحـرص علیهـا ، : ، مثل  المشابهة
وتذاءبت الریح ؛ أي أشبهت الذئب في إقباله من جهـة مـرة ، ومـن غیرهـا أخـرى 

. 

 ــــل  حــــدوث الفعــــل متتابعــــا ــــاطر المطــــر ، : ، مث ــــوم ، وتق تمــــاوج صــــوت أم كلث
المـــاء بـــالتبخر ، وتـــرادف الـــرزق ، ویتهالـــك علـــى الـــدروس ، ویتحامـــل  وتنــاقص

علـــى خصـــمه ، وتقـــادم العهـــد ، وتنـــامى الطفـــل ، وتهـــاوى البنـــاء ، وتراجـــع فـــي 
ســعیه ، وتراخــت الحملــة ، وتســارعت الحركــة ، وتــواتر الحــدیث ، وترامــى إلینـــا 

 .الخبر ، وتمادى الضالل 
 تیـامن الطریـق ، وتیاسـر فـي سـعیه ، :  ، مثـل الدخول في شيء ، أو المیل إلیه

وتباشر بالصباح ، وتفاءل بالوجوه الحسان ، وتشاءم بنعیق البـوم ، وتكاسـل فـي 
 .عمله ، وتساهل في حقه 

                                                
 ٢٤٧، مجلـة العربـي ع  ١٤٧محمد خلیفـة التونسـي ، ص : ، بقلم  )) وزن تفاعل وداللته ((مقال  )١(

  .، الكویت 

 



 

                                                                                    ١٤٧

 تقاضاه الدین ؛ أي طلب منه قضاءه ، تحاكم الشاعر إلـى : ، مثل  طلب الفعل
 .لدواء الناقد ؛ أي طلب حكمه ، ذهب إلى الطبیب لیتداوى ؛ أي یطلب ا

 نثـرت الحـب فتنــاثر ؛ : ، مثـل  مطاوعـة فعـل سـابق مـن أي وزن ؛ أي التــأثر بـه
 .أي انتثر 

 مثـل  القیام بالفعـل ابتـداء ؛ أي دون تـأثر بفعـل سـابق ، فهـو كالفعـل الثالثـي ، :
تنـازل عــن حقــه ؛ أي نـزل ، وتســاءل عــن أخیـه ؛ أي ســأل ، وتجــارأ علیــه ؛ أي 

وتجـاوز الحـد ؛ أي جـاز ، وتـوانى فـي العمـل  جرأ ، وتجاسر علیه ؛ أي جسر ،
 .؛ أي وني 

 أعطیته فـي الكتـاب دینـارا فتقالـه ؛ أي عـده قلـیال ، : ، مثل  اعتقاد صفة الشيء
  .وتعاظمت الذنب ؛ أي عددته عظیما 

  تفاعل من اثنین أوجمع : ثانیا: 
 تنـــادم الـــرجالن ، وتصـــاحبا ،: ، مثـــل  مجـــرد التشـــارك أو االشـــتراك فـــي الفعـــل 

 .وتجالسا 
 تبــادلوا ذلــك ، : تــآمروا بــالمعروف ، وتنــاهوا عــن المنكــر ؛ أي : ، مثــل  التبــادل

فأمر بعضهم بعضا بالمعروف ونهـاه عـن المنكـر ، وتتجـاذب الكواكـب والنجـوم، 
ـــابض  ـــا بعـــد أن كانـــا متنـــاكرین ، تق وتعامـــد الخطـــان ، یتقارضـــان الثنـــاء ، تعارف

 .المتبایعان ثم تفارقا 
 الفعل وهـي تشـمل التشـارك والتبـادل بـین طـرف وآخـر مـع رغبـة كـل  المغالبة في

تفــاخر الشــاعران ، ثــم تهاجیــا ، تبــارى الفریقــان : ، مثــل  طــرف أن یغلــب اآلخــر
   .في الكرة ، تتسابق الخیل ، یتساقى المتحاربون الموت 

***  
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  : عالقات بین صیغ صرفیةـ 
 فَعَّال یقل في أفعل :  

ـــال  ((أخـــذ صـــیغة أوضـــح أبـــوالعالء أن  ـــل  ((مـــن وزن الفعـــل  ))فَعَّ   :قـــال .  قلیلـــة ))َأْفعَ
جبار ، وهوعندهم مـن أجبرتـه علـى األمـر ؛ إذا : فَعَّال یقل في أفعل ، إال أنهم قالوا  (( 

وهــومن َأْدرك ، إال أن هــذه األشــیاء تحمــل . وقــالوا رجــل دراك بالــذُُّحول . أكرهتــه علیــه 
))على حذف الزوائد 

)١(. 

ــال مــن أْفعــل : قــال فــي دیــوان األدب ((: أیــد هــذا  الســیوطي فقــال و    ــأتي فَعَّ قلیــل أن ی
ْفِعــل ُ اك : ومنــه  ، ی لــیس فــي : وقــال ابــن خالویــه فــي كتــاب لــیس . للكثیــر اإلدراك؛ الــدرّ

ر، كالمهم فَعَّال من أفعل  اك من أدرك، وسآر من أسأرإّال جبَّار من أْجبَ )) .، ودرّ
)٢(.  

  ْفتَِعالقلما یستعملون ل مُ  : في َأْفعَ

ـج ((أرتـج البـاب ؛ إذا أغلقـه ، وقـد ُحكـي : وأفصـح الكـالم أن یقـال  ((: قال أبوالعالء  تَ  ))رَ
ذا صــح أنهــم قــالوا  تٌِج منــه ؛ ألنهــم قلمــا یســتعملون فــي أفعــل : بغیــر همــز ، وإ تَ ــرْ رتــج فمُ

))مفتعال 
)٣(.  
 أوزان متقاربة   : 

ـــي    ـــاء ف ـــادة الی ـــل فِ  ((مـــن الجـــائز زی ل ـــل  ((لتصـــبح  ))عْ لی ـــي  ))ِفعْ ِعـــل  ((، وف   ؛ لتصـــبح  ))ِفنْ
عیل  (( ـدس ((: قـال .  لتقـارب هـذه الصـیغ؛  ))ِفنْ ـِدیس مثـل الِحنْ ؛ وزیـادة الیـاء فـي  )٤(الِحنْ

ِعیلمثل هذه المواضع جائزة ؛ ألن  ِعل وِفنْ لیال متقاربان ، وكذلك ِفنْ لال وِفعْ )) ِفعْ
)١(.  

  : الشرح من خالل الوزنـ 
                                                

 ] .٢٥ب٢/٣١٥: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

 [،  ٧٧/ ٢: المزهر في علوم اللغة وأنواعها  )٢(

  ٢/٢٥٤: دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
ــ بمعونـة الحاسـب اآللـي ـ : ، أمـا الحنـدیس ] المعجـم الوسـیط [ الشدید الظلمـة ،  اللیل: الحندس  )٤(

یتیمـــة : [فلـــم تـــرد هـــذه الكلمـــة بالمعـــاجم العربیـــة ، ووردت فـــي بعـــض كتـــب األدب ، والتـــراجم ، مثـــل 
  ]٣/٤٠٥: وفیات األعیان [ ، ] ٢/١٢٦خریدة القصر وجریدة العصر [ ، ]  ١/٦: الدهر 

رُ دیوا )١( َظ نْ ُ   ] .١٨ب٢/٢٦٦: [ن أبي تمام بشرح التبریزيی

 



 

                                                                                    ١٤٩

من األمور الطریفة التي كان یقوم بها أبوالعالء توضیح معنى الكلمـة مـن خـالل   
ذكر وزنها ؛ أي أنه یذكر الكلمة ثم یـذكر وزنهـا ، معتبـرا هـذا الـذكر نوعـا مـن الشـرح ، 

  :ومثال ذلك 
 لت ((: أصدت  ((و ))من الصدى   )) َأْفعَ

)١(. 

 ))  فاَعلــــة ((: المناغــــاة ْغیــــًة ؛ أي  مــــا: ، مــــن قــــولهم  )) المُ ُ . كلمــــة : ســــمعت لــــه ن
))ویستعمل ذلك في تكلیم الصبي الذي لم یفصح 

)٢(. 

 ))  ل  ((الجیش العظیم ، وهو: العرمرم ْلعَ رام والعرامة  ))فَعَ ))من العُ
)٣(. 

 ))  ل ((یجوز أن تكون في معنى ... ادَّریت ))؛ من دریته ؛ إذا ختلته  )) اْفتَعَ
)٤(. 

                                                
  ] .١٣ب١/٣٠٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .٩ب٢/٣٦١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
لــم یــذكر صــاحب كتــاب شــذا العــرف فــي فــن ] . ١٩ب٢/١٧٠: [دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي )٣(

ـل  ((الصـرف وزن  ْلعَ إال أنـه قــال  ))معـاني صـیغ الزوائـد  ((: أوردهـا فــي فصـل ضـمن األوزان التـي  ))فَعَ
، فمـثال اعشوشـب  ثـم إن بـاقي الصـیغ تـدل علـى قـوة المعنـى ، زیـادة علـى أصـله ((: في هـذا الفصـل 

یدل على زیادة ُعشبه أكثر من عشب ، واخشوشـن یـدل علـى قـوة الخشـونة أكثـر مـن خشـن : المكان 
  ]            ٤٥ص. [ ))من حمر واحمر  ، واحمارَّ یدل على قوة اللون ، أكثر

ــــــي تمــــــام بشــــــرح التبریــــــزي )٤( ــــــ١/١٤٩: [، وینظــــــر أیضــــــا ] ٣ب٤/٧٤: [دیــــــوان أب ، ] ١١ب ١٥٠ـ
ونثبت هنا أیضا أن التبریزي سار على هذا النهج نفسه مثلما فعـل أسـتاذه أبـو العـالء ]. ٤ب١/٢١٩[

  :لمواضع التالیة  ، فكان یذكر في مواضع وزن الكلمة كشرح لها ، ومثال هذا ا
ول من النبعو وهالنهر الكثیر الماء ، : الینبوع  ((ـ  ُ ْفع                       ]٣/٣٣٠[ )) یَ

َزْعت الرجل إذا كففته  المتزع المفتعل ((ـ                         ]٢ب٤/١٣٩[ ))من وَ
ن رویت َجُدوب بفتح الجیم ،  ((ـ  ول من جدبتهو فهوإ ُ     ]٢٦ب٤/٥٥٩[ ))؛ إذا عبته  فَع
ه  ((ـ  دنُ ل من الددنو وهعادته ، : َدیْ عَ                       ]١٢ب٤/٥٢٨[ )) فَیْ

َجِمش منفعل من  ((ـ  نْ                       ]١ب٤/٢٢٥[ ))التجمیش مُ

وال من الفوموالیمتنع أن یكون  ((ـ  ُ ع                       ]١٢ب٤/٤٢٧[ ))، كما أن العیُّوق من العوق  الفیوم فَیْ

نما هالناهض ، : المستقل  ((ـ                        ]٢ب٣/٢٨٧[ ))من قلة الجبل  مستفعلو وإ

قَه أوله ،  ((ـ  یْ ل من راقو وهرَ عَ                        ]١/١١٣[ )) فَیْ

 



 

                                                                                    ١٥٠

ها یساهم في توضیح معنى الكلمة من خالل أمـرین همـا وشرح الكلمة من خالل وزن
 :  

خـذت منـه ] أ[ بیان أصول الكلمة ، وبالتالي توضیح األصل أوالجذر اللغوي الذي ُأ◌ُ
ونقــل . وقــد مــر بنــا أن البحــث فــي اشــتقاق الكلمــة یســاهم فــي توضــیح معناهــا . الكلمــة 

ـا قلت نإف ((: السیوطي عن أبي حیان قوله  َدتـه: بالفعـل ؟ قلـت  ةلمـالك وزن ةفائـد مَ ائِ  فَ
ص ى لالتَّوَ َل اج وزن لـكقَو  ِإناالختصـار فـ یلبسـ علـىاألصـلي  مـن دالزائـ معرفَة ِإ  اْسـتِْخرَ

الس لفاأل تَقول َأن من أخصر استفعال ا ینوَ اج ِفي لفألوا اءلتوَ ائِد اْستِْخرَ )) َزوَ
)١(.  

.  )) معنــى الصــرفيَّ ال ((أن هــذا یضــیف إلــى معنــى الكلمــة المعجمــي أوالســیاقي ] ب[
 ((ـ من غیر وجودها في سیاق مـا ـ تسـاوي المعنـى المعجمـي لكلمـة  ))قَاتَل  ((فمعنى كلمة 

اَعــل  ((باإلضـــافة إلـــى المعنــى الصـــرفي للـــوزن  ))قتــل  الـــذي یفیـــد التشــارك بـــین اثنـــین  ))فَ
؛ أوجبـت ثـم زیـد فیهـا شـيء إذا كانت األلفاظ أدلة المعـاني ؛  ((: قال ابن جني . فأكثر 

)) القسمة له زیادة المعنى به
)٢(. 

  : المصادرـ 
سیستقل هذا الجزء من البحث بالحدیث عـن المـادة الصـرفیة المتعلقـة بالمصـادر   

  .والتي أوردها أبوالعالء في شرحه على الدیوان 
 إقامة المصدر مقام االسم :  
  كلمــــة تـــدل بــــذاتها علـــى شــــيء محســـوس أوشــــيء غیـــر محســــوس یعــــرف  ((االســـم   

))وهوفي الحالتین ال یقترن بزمن . بالعقل 
)١(.  

االسـم الـذي یـدل ـ فـي الغالـب ـ علـى الحـدث  (( أما المصـدر الصـریح األصـلي فهـو   
المجرد ؛ أى أن المصدر یدل على أمـر معنـوي محـض ، ال صـلة لـه بزمـان وال بمكـان 

                                                
   ٣/٤٥٢: همع الهوامع  )١(
 .٣/٢٦٨: الخصائص  )٢(

  . ١/٢٦: النحوالوافي  )١(
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مـــع أوغیـــره ، إال أن وال بـــذات وال بعلمیـــة وال بتـــذكیر أوتأنیـــث ، وال بـــإفراد أوتثنیـــة ، أوج
))یكون داال على مرة أوهیئة 

)١(. 

ــه مــن المصــدر ؛ فكــل    مــن خــالل التعــریفین الســابقین نقــول إن االســم أعــم فــي مدلول
وقـد أشـار أبـوالعالء إلـى أن المصـادر قـد تحــل . مصـدر اسـم ، ولـیس كـل اسـم مصـدرا 

  :محل االسم ؛ فقال تعلیقا على بیت أبي تمام 
هُ وَال تُمِكِن اِإلخ رِد وَ باُس البُ ذُّ لِ َل َجدیدُ و الَق ِمنها فَِإنَّما       یَ

]بحر الطویل[
  

،  ))الملبــوس  ((هــو ))اللِّبــاس  ((فــي معنــى المصــدر ، والمعــروف أن  ))اللِّبــاس  ((اســتعمل  ((
قال  ُ اٌس حسن : ی بَ )) وقد یستعیرون األسماء فیقیمونها مقام المصادر. علیه لِ

)٢(
 

)٣(.  

                                                
  ٣/٢٠٧: النحوالوافي  )١(
وممـــا أشـــار ] . ٢٦ب٢/٣٦٧: [، ینظـــر أیضـــا ] ٤ب١/٤٠٠: [دیـــوان أبـــي تمـــام بشـــرح التبریـــزي )٢(

ـوَّة جمــع أب ، وقـد وافـق لفــظ  ((: إلیـه أبـوالعالء أیضـا أن االســم والمصـدر قـد یتوافقــان لفظـا ، قـال  ُ وُأب
  ]  ١/٣٩٢. [  ))المصدر ، من قولهم أب بین األبوة 

إقامـــة  ((اضـــع مـــن شـــرحه إلـــى نفـــس هـــذه الجزئیـــة ، فأشـــار إلـــى إمكانیـــة وأشـــار التبریـــزي فـــي مو  )٣(
قامـــة االســـم مقــــام المصـــدر ، وأشــــار فـــي أحـــد المواضــــع إلـــى أن إقامــــة  )) المصـــدر مقـــام االســــم ، وإ

  : ، ومن هذه المواضع اإلشارت التالیة  )) قیاس مطرد ((المصدر مقام االسم 
ا ،  فتل لیس یبلغ فـي القـوة: الضفر  ((: ـ قال  غـار، ویسـمى الحبـل المضـفور ضـفرً  سـموه بالمصـدرالمُ

  ]١٤ب١/٣٣٢[ ،  ))
  : ـ قال عند قول أبي تمام 

دَّمَ َح  َ جٌد تَه قًض مَ ُ       نَ ه حَكمُ الدورُ  اتّى صارَ مُ ِه اآلطامُ وَ مُّ ِب   تُرَ
َحمِد اهللاِ  یِّتٌَة    ساحاُت سوٍء ِب ُال َحیٌَّة فیها الزَّ     مَ   .]ر البسیطبح[ نابیرُ فیها الع

نمــا جــرت العــادة فــي نحوهــذا أن یقــال  مصــدر فــي موضــع االســماســتعمل نقًضــا وهو  (( الــنَّقَض : ، وإ
قــض ؛ فتحــرك الحــرف األوســط فــي كــل ذلــك ،  ولكــن اســتعمال المصــدر فــي موضــع االســم وهومــا نُ

  ] ٣٢ب٣/١٥٥: [ ، وینظر أیضا الموضع التالي ] ٩ب٤/٣٧٣[ ،  )) قیاس مطرد
نمــا قلبــت یــاء فــي صــیان : یان الشــيء وصــوانه ِصــ ((: ـــ وقــال  مــا ِصــیَن بــه ، وهــومن ذوات الــواو، وإ

  ]١ب٣/٢٩٤. [ )) وكأنَّ الصیان في الحقیقة مصدر ُسمِّي به الشيءالنكسار ما قبلها ، 

 



 

                                                                                    ١٥٢

أال یكون هذا اإلحالل مقبوال أو منطقیا إال إذا كان االسم داالـ في هـذه ومن المنطقي   
  .المواضع التي یقع فیها اإلحالل ـ على شيء محسوس،أومعنى غیر مصدري 

  ولكن لماذا یلجأ األدیب أو الشاعر إلقامة المصدر مقام االسم ؟  
عـــن األنمـــاط یمكـــن أن نفســـر ذلـــك بـــأن هـــذا التبـــادل فیـــه كســـر لرتابـــة اللغـــة وخـــروج   

ثارة الذهن ودفعه إلعمال العقـل للوصـول إلـى  اللغویة المألوفة ، وهذا فیه لفت لالنتباه وإ
  .المعنى 
ــــ    ـــر ب ـــالتعبیر مـــن الخصوصـــیة المقیـــدة  )) المصـــدر (( كمـــا أن التعبی فیـــه خـــروج ب

بالمكـان أو الزمـان إلــى العمومیـة المطلقــة ، وال شـك فـي أنــه بهـذه العمومیــة تخلـد الفكــرة 
المعبــر عنهــا للســماح لهــا باالنتقــال عبــر الزمــان والمكــان ؛ لكــون المصــدر غیــر مــرتبط 

المصـــدر كـــل اســـم دل علـــى حـــدث  ((أو علـــى حـــد تعبیـــر ابـــن جنـــي . بزمـــان أو مكـــان 
))وزمان مجهول 

)١(.  
 تثنیة المصدر :  
ســـبق أن أوضــــحنا أن المصـــدر بداللتــــه علــــى المعنـــى المجــــرد ال صـــلة لــــه بتثنیــــة   

قــر إمكانیــة تثنیتــه ، ویقــر أیضــا فــي نفــس المقــام أن ذلــك أوغیرهــا ،  ُ إال أن أبــا العــالء ی
  :  قلیل ، قال عند قول أبي تمام 

فا اوَق َطورً یُجاِهُد الشَّ  لقَوافي في َأبي ُدَل ُ لِ هُ       ِجهاُده جِذبُ مَّ یَ ُث
]بحر البسیط[

 

جاَهدیـه القـوافي  ((: هـذا البیـت مختلـف فـي روایتـه ، فـأكثر النسـخ یوجـد فیهـا ...  (( ؛  ))مُ
جاهــًدا ؛ ثـم جعــل . فكأنـه ثَنَّـى المصــدر علـى هــذه الروایـة  وتثنیتــه قلیلـة ، فكأنــه َجاَهـد مُ

))النوع مختلفا باختالف السر والجهر ؛ فثنى لذلك 
)١(.  

                                                                                                                                          
اســتغنوا بالمصــادر عــن اســم  ((: وأشــار التبریــزي أیضــا إلــى إقامــة المصــدر مقــام اســم الفاعــل ، فقــال 

، بــل نجــد عنــد التبریــزي التصــریح ] ١٢ب٣/٣١٣. [ )) كانــت المصــادر قــد تكــون نعوتــاالفاعــل ؛ إذ 
وقـد جـاوزوا فـي ذلـك إقامـة االسـم مقـامَ االسـم ، فأقـاموا الفعـل ..  ((: بإقامة الفعل مقـام االسـم ، فقـال 

  ]      ٢ب٤/٣٤١[،  )) مقامه إذ كان االسم قد یوصف بالفعل
  م١٩٨٨سمیح أبو مغلي ، دار مجدالوي للنشر ، عمان :  ، ت ٤٤ص : اللمع في العربیة  )١(
  ] .١٠ب٢/٣٦٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

 



 

                                                                                    ١٥٣

اســم جـنس ، ویقــع بلفظـه علــى  ((وتعلیـل النحـاة لعــدم تثنیـة المصــدر وال جمعـه ألنـه   
))رى لذلك مجرى الماء والزیت والتراب القلیل والكثیر ، فج

)١(. 

شارة أبي العالء لقلة تثنیة المصدر في النص السابق یقصـد بهـا المصـدر المؤكـد    وإ
والمصــدر إذا كــان مؤكــدا لفعلــه كــان هــو المطلــق حقــا ، فــال وجــه لتثنیتــه أو . )٢(لعاملــه

، بـل یكـون مقیـدا ولكنه حین یكون مبینا لنوعه أو عـدده لـم یكـن هـو المطلـق  ((جمعه ، 
بنوعه أو عدده ، وهذا یدل على أن لهـذا المصـدر أكثـر مـن نـوع وأكثـر مـن مـرة ، فكـال 
هـذین المصـدرین ـ إذن ـ قـد خـرج مـن االطـالق والشـمول إلـى التقییـد والتحدیـد ، وتنوعـه 

))وتعدده یجعالنه قابال للتثنیة والجمع 
)٣(.  

 جمع المصدر المؤكد لعاملھ المذكور : 
ال یجـوز ـ فـي الـرأي  ((المؤكد لعامله المذكور في الجملة تأكیًدا محًضـا المصدر   

ــــــة هــــــوالمعنى  ــــــه فــــــي كــــــل حال ــــــه وال جمعــــــه ، مــــــا دام المــــــراد من   الشــــــائع ـ تثنیت
ـــه ؛ أي  ـــا : المجـــرد ، دون تقییـــده بشـــيء یزیـــد علی همً بْ ))مـــا دام المصـــدر مُ

وســـبب . )٤(
معنى الجنس ال اإلفراد فهو یدل  ((به امتناع التثنیة والجمع أن المصدر المؤكد مقصود 

بنفسه على القلیل والكثیر ؛ فیستغنى بهذه الداللة عن الداللة العددیة في المفرد والتثنیـة 
))، والجمع ؛ ألن داللته تتضمنها ، ومثل المصدر المؤكد ما ینوب عنه 

)١( . 

 .  واع مختلفةإذا دل على أن )) جمع المصدر ((إال أن أبا العالء یصرح بإمكانیة   
 :ـ قال عند قول أبي تمام 

                                                
   ٤٥ص : اللمع في العربیة : ابن جني  )١(
ال یجوز تثنیة المصـدر المؤكـد لعاملـه وال جمعـه ، بـل یجـب إفـراده ،  ((: جاء في شرح ابن عقیل  )٢(

وظـاهر كـالم .. لعـدد والنـوع ـ فـذكر المصـنف أنـه یجـوز تثنیتـه وجمعـه وأما غیر المؤكد ـ وهـوالمبین ل
          ١٢٧ـ  ١٢٦ص.  ))سیبویه أنه ال یجوز تثنیته وال جمعه قیاسا ، بل یقتصر فیه على السماع 

، ٢١٩محمـد خلیفـة التونسـي ، مجلـة العربـي ، ع/ المصدر هل یثنى ویجمـع ؟ ومتـى ؟ ، مقـال أ )٣(
   ١٠٨ص 

 ٢/٢١١: وافي النحوال )٤(

 ٢/٢١١: النحوالوافي  )١(

 



 

                                                                                    ١٥٤

تَعذیبي باریحي وَ ت ُشهوُد تَ ئِن َجَحدتَُك ما القَیُت فیَك فَقَد       َصحَّ َل
]بحر البسیط[

 

جمع تبریح ، كما قالوا التكالیف في جمع التكلیف ، والتباشیر في جمـع : والتباریح ..  ((
  األنــواع تنوا فیهــا ذلــك إذا اختلفــوربمــا استحســالتبشــیر ، وأصــل المصــادر أال تجمــع ، 

((
)١( . 

ـــواع ؛ أي    ـــت أبـــي تمـــام اخـــتالف األن ـــریح : فتعلیـــل جـــواز جمـــع المصـــدر فـــي بی تب
مختلف عن تبریح ، وتبشیر مختلف عن تبشیر ، ولعل لهذا غرضا بالغیـا ، بـل إن لـه 

أنـواع لغرضا بالغیا حقا ؛ فقد دل على مبلغ مـا تحمـل فیـه ؛ إذ تعاورتـه واختلفـت علیـه 
  .التباریح ؛ فمن خفیف إلى ثقیل ، ومن ضعیف إلى قوي ، ومن قصیر إلى طویل 

  لتحدید معناھامصادر األفعال وسیلة  :  
وقـــد . أشــار أبـــوالعالء إلـــى أن المصـــادر قـــد تكـــون وســـیلة لتحدیـــد معنـــى الفعـــل   

نهـــم إ ((: قـــال .  )) ألمـــن اللـــبس ((تكـــون أیضـــا وســـیلة مـــن الوســـائل التـــي تتخـــذها اللغـــة 
َخـــفَّ  ((: یفرقـــون بالمصـــادر بـــین األفعـــال التـــي أصـــلها واحـــد فـــي االشـــتقاق ؛ فیقولـــون 

))؛ إذا ارتحلوا  ))َخفَّ ُخفُوفًا  ((؛ إذا كان خفیف الزنة ، و ))الشيء ِخفَّة 
)٢(.  

  :             الجموعـ 
ال كان من عادة أبـي العـالء أن یـذكر مفـردات الجمـوع التـي تقابلـه ، وكـان هـذا و   

  :قال عند قول أبي تمام . شك یسهم كثیرا في توضیح المعنى 
ها َأن تُنقََض اَألوتارُ  ت       َأوتارُ تََكفََّل هُ َأعجاُسها وَ َضِمنَت َل
]الكاملبحر [

 

ــــر القــــوس : األوتــــار األولــــى  (( تَ ــــر مــــن الــــذَّْحل : واألوتــــار الثانیــــة . جمــــع وَ تْ . جمــــع وَ
))وهوتجنیس التساوي والتوافق 

)١(. 

  :ومن خالل دراسة الجموع عند أبي العالء نخرج ببعض الحقائق التالیة   

                                                
 ] .٣ب٤/١٥٨: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

  ] .٣ب١/٢٤٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  ] .٥٠ب٢/١٧٩: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

 



 

                                                                                    ١٥٥

ـل  ((ـ الكلمة التي علـى وزن  ، بتحریـك العـین  ))فُعـل  ((تجمـع علـى  ))فَْعـالء  ((ومؤنثـه  ))َأْفعَ
ــار  ((أوتســكینها ،  ))إال أن التســكین فــي جمــع أفعــل وفعــالء هوالوجــه المخت

ــد أبــي  )١( عن
 .العالء 

 ((: قـال أبــوالعالء. لطـول الكلمـة وضــعف الحـرف  ))فعالیـل  ((مــن وزن  ))الیـاء  ((ــ تحـذف 
وك ، والقیـاس أن یقـال فـي جمعـه  ُل صـعالیك ویجـوز صـعالك ؛ بحـذف : قیل للفقیر ُصعْ

))الیاء 
)٢(. 

 الجمع قد یبنى على النسب  : 

  أشـــار أبـــوالعالء إلــــى أن هنـــاك جموعــــا قـــد تبنــــى علـــى النســــب ؛ بمعنـــى أن تكــــون 
قـال عنـد . الكلمة ، ثم یؤتى بالمفرد منسوبا إلیها ، ثـم یـؤتى بـالجمع بحـذف یـاء النسـب 

  :قول أبي تمام 
ت في ُكلِّ صالَِحٍة ِزنادي رَ رٍد       وَ آِل بُ الُحذاِق وَ ُزهٍر وَ ِب
]بحر الوافر[

  
شـــبه بقـــولهم : یقـــال . وقـــال الُحـــذاق ؛ ألنـــه بنـــاه علـــى النســـب  ((    ُ رجـــل ُحـــَذاِقي ؛ فی
و  ِجي ، ثم یقال للجمع رُ وم ؛ فتحذف الیاء : مّي وَزنْ ج والرُّ نْ ))الزَّ

)٣(.  
تمییــز الواحــد مــن  (( یؤخــذ مــن الــنص الســابق أن یــاء النســب یمكــن أن تســتخدم فــي و   

وكمـا أشـركوا بــین هـاء التأنیــث  ((: ، وهـذا مــا صـدق علیـه بعــض العلمـاء فقــال  )) الجمـع
،  وحــبش حبشــيف فــي تمییــز الواحــد مــن الجمــعا نهمــویــاء النســب فــي المبالغــة أشــركوا بی

)) ونخلة ونخل وتمر وتركي وترك بمنزلة تمرة ، وزنجي وزنج
)١( . 

                                                
ـــس ؛ ((: وقـــال فـــي موضـــع آخـــر ] . ١٤ب٢/٢٤٠: [دیـــوان أبـــي تمـــام بشـــرح التبریـــزي )١( ُل  وضـــم مُ

ر ُصْفر ، والتحریك جائز  : والصواب تسكینها فیما كان أفعل أوفعالء ، مثل            ] .٢/٢٣٦[ ))ُحمْ
  ] .١٩ب٢/٤٦٣: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  ] .٧ب١/٣٧١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
 ي، أبـو عبـد اهللا، جمـال الـدینابـن مالـك الطـائي الجیـان محمد بن عبد اهللا :  شرح الكافیة الشافیة )١(
  ١جامعة أم القرى ط: الناشر،  عبد المنعم أحمد هریدي: المحقق،  ٤/١٩٦٠
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 ة َل وهذا أوجه من أن یقال سـراةٌ جمـع سـري ...  ((: قال .  فَِعیل ال یجمع على فَعَ
ة   َل ))؛ ألن فعیال ال یجمع على فَعَ

)١(. 

 ل ة قلما تجمع على فُعْ َل  :ل أبي تمام قال عند قو  .ِفعْ
هُب  لى ِهيَ َأم نَ لِب غاني لِ قَد َأَخَذت ِمن داِر ماِویََّة الُحقُب       َأنُحُل المَ َل
]بحر الطویل[

 

وأنث على معنى البرهة والمدة ؛ ألن تذكیر الُحْقـب غیـر حقیقـي ، وهـذا أوجـه مـن  ((
لــة قلمــا تجمــع عأن یقــال الحقــب جمــع حقبــة ؛ إذا أریــد بهــا الســنة ؛  ــلألن ِفعْ  لــى فُعْ

((
)٢(. 

 ـــل ال یجمـــع علـــى َأْفعـــال كثیـــرا واألحســـن أن یكـــون أعجـــاس جمـــع  ((: قـــال .  فَعْ
))ال یجمع على أفعال كثیرا  ))فَْعال((ِعْجس بكسر العین،أوُعْجس بالضم؛ألن 

)٣(. 

 ال ة على ِفعَ َل ة ((وربما جمعوا  ((: قال .  ربما جمعوا فُعْ َل ـال ((على  )) فُعْ ، كمـا  )) ِفعَ
قَار ، وُجْفرة وِجفَار : ا قالو  ْقرة وِن ُ ))ن

)٤(.  
  ــة  ((جمــع َل ــل  ((علــى  ))فَعْ ائِ وأشــبه األمــر بالطــائي أن  ((: قــال .  غیــر مشــهور ))فَعَ

َحْلبـــة مـــن الخیـــل ، جمعهـــا علـــى فعائـــل ؛ كـــأن الواحـــدة : یریـــد بالحالئـــب جمـــع 
))حلیبة ، إال أن ذلك غیر مشهور 

)٥(. 

 وقـد . مع على وزن معـین ولكـن المسـتعمل غیـره قد یقتضي القیاس أن یكون الج
 . یوجد الجمع ولیس له مفرد مستخدم 

یةأصبیة جمع َصبّي على القیاس ،  ((: قال  )) والمستعمل ِصبْ
)١(.  

ٌ ، وواحده غیر مستعمل  ((: وقال  ))وأعزال جمع
)٢(.  

                                                
  ] .٨ب١٨١ـ ١/١٨٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .١ب١/١٧٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  ] .٥٠،  ٤٩ب٢/١٧٩: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
  ] .٣٥ب٣/١٢٤: [ي تمام بشرح التبریزيدیوان أب )٤(
  ] .٧ب٢/٢٣٦: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥(
  ] .٢٠ب٤/٥٦٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
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   أدنى العدد ((من المصطلحات التي تطلق على جمع القلة مصطلح ((  . 

ة  (( أدنى العددوجمع َذنُوب في  ((: قال  بَ ))على رأي من ذكره  ))َأْذنِ
)٢( .  

  : وقــد تــردد هــذا المصــطلح عنــد ســیبویه فــي عــدة مواضــع منهــا ، قــال فــي إحــداها   
ــة بــه، وهـي لــه فـي األصــل، وربَّمـا شــركه فیــه  (( واعلـم أن ألدنــى العـدد أبنیــة هـي مختصَّ

ــفْ َأ (( فأبنیــة أدنــى العــدد .كثــراألكثــر، كمــا أنَّ األدنــى ربَّمــا شــرك األ ــٍب : نحــو؛  )) لٌ عُ أكل
ـــفْ َأ ((و. وأكعــٍب  ــعِ فْ َأ ((وأجمـــاٍل وأعــداٍل وأحمـــاٍل، : نحــو ؛ )) العَ أجربــٍة وأنصـــبٍة : نحـــو )) ةَل
خـوٍة وولـدةٍ : نحو؛  )) ةلَ عْ فِ  ((و. وأغربةٍ  فتلـك أربعـة أبنیـة، فمـا خـال  .غلمٍة وصـبیٍة وفتیـٍة وإ
))  رفي األصل لألكثو هذا فه

)٣(.  
وینبغــي التنبیــه علــى أن عــدم تحدیــد المصــطلحات العلمیــة یــؤدي إلــى لــبس شــدید ،   

وضیاع المعاني من القارئ ، ولعل من أبرز الصعوبات التي تواجه البـاحثین فـي النحـو 
، ومــدى مــا أصــابها مــن تطــور عبــر  وتحدیــد مــدلوالتهااســتخدام المصــطلحات  ((العربـي 

))الزمان والمكان جمیعا 
)٤(.  

  التأنیث عند أبي العالءوالتذكیر :  
  :األلفاظ من حیث التذكیر والتأنیث كما أشار أبوالعالء تنقسم إلى أربعة أقسام   

  . قسم یذكر  )أ(
 . قسم یؤنث  )ب(
 .  قسم یذكر ویؤنث ولكن الغالب علیه التذكیر  )ج(

  . )١(قسم یذكر ویؤنث ولكن الغالب علیه التأنیث )د(
))السیفان : الضامرة البطن ، والذكر : السیفانة  ((: سم األول عنده ومن أمثلة الق

)٢( . 
                                                                                                                                          

  ] .٣٦ب٣/١٣٨: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .١/٨٥: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  ٣/٤٩٠: الكتاب  )٣(
  ٨أصول التفكیر النحوي ، ص : كارم على أبو الم. د  )٤(
 .وهما اللذان ال تقع فیهما ـ في الغالب ـ عالمة تدل على التأنیث  )١(
 ] .٦ب٢/٣٥٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

 



 

                                                                                    ١٥٨

))من النجوم مؤنثة ، مثل الدلو المعروفة : الدلو ((: ومن أمثلة القسم الثاني عنده 
)١( . 

 : ومن أمثلة القسم الثالث عنده الغالب علیه التذكیر 

 ))  العاتق یذكر ویؤنث واألكثر التذكیر((
)٢( . 

 )) لسلطان المعروف فیه التذكیر ، وقد حكي تأنیثه ا((
)٣(. 

 : ومن أمثلة القسم الرابع عنده الغالب علیه التأنیث

 ))  مؤنثة في معظم كالمهـم ، وذكـر الفـراء أن تـذكیر الـذراع لغـة ُعكلیـة، : الذراع
واستشــهد علــى أن التــذكیر جــائز بقــولهم فــي اســم البلــد َأْذِرعــات ؛ ألن أذرعــات 

حمـار وأحمـرة : مثـل . فـي حـال التـذكیر  ))ِذراع  ((، وأذرعة جمـع  ))ْذِرعة َأ ((جمع 
عـات بضـم الـراء  ))َأْذرُع  ((: ، ولوُجِمع مؤنثا لقیل  ؛ فوجب أن یقال في الجمع َأْذرُ

((
)٤( . 

 ))  موضع بمكة ، والغالب على كداء التأنیث : كداء((
)١( . 

                                                
الغالـــــب علـــــى  ((: قـــــال  فـــــي كـــــالم للتبریـــــزيو  ] .١٢ب٢/٣٥٣: [دیـــــوان أبـــــي تمـــــام بشـــــرح التبریـــــزي )١(

           ]٦١ب ٤/٣٥. [ ))الدلوالتأنیث ، وربما ذكر 
 ] .٢٩ب١/٣٦٥: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

قضــت بــه : أنثــى وذكــر ، والتأنیــث عنــد الفصــحاء أكثــر ، والعــرب تقــول : الســلطان (( :قــال الفــراء  )٣(
رمضــان عبــد : المــذكر والمؤنــث ، تحقیــق  :، ینظــر  ))علیــك الســلطان ، وقــد أخــذت فالنــا الســلطان 

  . مكتبة دار التراث  ٢، ط ٧٤ التواب ،
 ]٦٢ب٤/٣٥: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(

ومــن األمثلـة التـي ذكرهـا التبریـزي علـى هذاالقســم  ] .١ب١/١١: [دیـوان أبـي تمـام بشـرح التبریـزي )١(
 ]٧ب١/٤٢٥. [ )) والغالــب علیهــا التأنیــثأصــل الَقْلــِت نقــرة فــي صــخرة یجتمــع فیهــا مــاء الســماء ،  ((:
            ]        ١/٤٣٤: [وأیضا ] ١/٩٤. [ )) والمعروف تأنیثهاَذكَّر الضحى  ((و

والتأنیـث جـائز فـي  ((: ومن القواعد التي ذكرها التبریزي في هـذا البـاب ـ ویؤیـد التقسـیم الـذي أوردنـاه ـ 
جمــوع  نخــل ونخلـة ، وتمــر وتمــرة ، إال أن بعــض: ؛ مثــل  كـل جمــع لــیس بینــه وبـین واحــده إال الهــاء

، ] ٩ب١/٣٠١. [ ))هذا النوع یغلب علیه التذكیر ، وبعضها یغلـب علیـه التأنیـث ، والوجهـان جـائزان 
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ظــاهرة التــذكیر  ((ر إلیــه یــدل علــى أن والتقســیم الســابق الــذي لفــت أبــو العــالء النظــ  
والتأنیث ال تجري فـي اللغـة العربیـة علـى قیـاس مطـرد ، وأن المعـول علیـه فـي ذلـك هـو 

))السماع 
صـلة عقلیـة منطقیـة بـین االسـم ومـا یـدل  ((على عدم وجـود  دلیل، كما أنه  )١(

)) علیــه مــن تــذكیر أو تأنیــث
كلمــات التــي هــو الســر فــي أن كثیــرا مــن ال ((وأن هــذا . )٢(

تسمى بالمؤنثات السماعیة في اللغة العربیة ـ وهي التي تخلـو مـن عالمـات التأنیـث ـ قـد 
))روي لنا فیها التذكیر كذلك ، وینسب ذلك في بعض األحیان إلى القبائل العربیة 

)٣(. 

****  
  
 : القول في عبدون وحمدون ـ 

 :ـ قال عند قول أبي تمام یهجو فیها شخص یسمى عبدون  
ُن ساِئرُ َأخباِرهاَأ َدوَّ ُ َعبدوُن قَد ِصرَت ُأحدوثًَة       ی

]بحر المتقارب[
 

ـدون ((مذهب بعض الناس في  (( ـدون ((و )) َعبْ أنهمـا أسـماء محرفـة ومـا كـان مثلهمـا  )) َحمْ
ْجرى األعجم ال تنصرف في المعرفة وتنصـرف فـي النكـرة ،  عن العربیة ، فهي جاریة مَ

َشد على  نْ ُ بضم النون ألنه منادى علـم ، ومـن ذهـب إلـى أن  ))أعبدون  ((هذا فینبغي أن ی
ــم  ))عبــدون  (( ِشــد أعبــدون بفــتح النــون ؛ ألنــه اســم َعَل نْ ُ جمــع عبــد ُســمي بــه ، فیجــب أن ی

أحــدها أن تقــول إذا : والــواو للجمــع ، والــذي حكــاه النحویــون فــي مثــل هــذا النحووجهــان 
                                                                                                                                          

سـحاب جمــع سـحابة ؛ فیجــوز أن یـذكر ویؤنــث كمـا یجــوز ذلـك فــي  ((: وقـال أیضـا فــي موضـع آخــر 
 ]    ٣٣ب٤/٥٧٥. [ ))الجموع التي لیس بینها وبین واحدها إال الهاء 

 ١، تحقیــق رمضــان عبــد التــواب ، ط ٤٠المــذكر والمؤنــث ، ص: مــد بــن فــارس أبــو الحســن أح )١(
  م ١٩٦٩القاهرة 

، هـــذا باإلضـــافة إلـــى الـــدلیل الـــذي ذكـــره  ٣٠المـــذكر والمؤنـــث ،: أبـــو الحســـن أحمـــد بـــن فـــارس  )٢(
من اللغـات مـا یعـد بعـض الكلمـات مؤنثـا ، وهـي  ((في المقدمة من أن  ٣١رمضان عبد التواب ص.د

 ((و ))الســـن  ((و ))الخمـــر  ((: فمـــثال تعـــد اللغـــة العربیـــة : لغـــات أخـــرى ، والعكـــس بـــالعكس مـــذكرة فـــي 
 derو  der Wein: كلمـات مؤنثـة ، علـى حـین تعـدها اللغـة األلمانیـة مـذكرة ، فهـي فیهـا  ))السـوق 

Zahn  وder Markt ((   .  
  ٣٢المذكر والمؤنث ، : أبو الحسن أحمد بن فارس  )٣(
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ل جـاءني الزیـدون ، وتقـول فـي النصـب سمیت الرجل بجمع عبد جاءني عبدون كما تقو 
والخفـض ، لقیـُت عبـدین ومـررت بعبـدین فتجعلــه تالیـا وتُجـرى نـون الجمـع ، واآلخــر أن 
تجعله بیاء في كل وجه وتعرب النون بوجوه اإلعراب ، فتقول هذا عبدین ورأیـت عبـدینا 

مـه علـى ومررُت بعبدین ، وقد أجاز بعـض المتـأخرین أن تُقـر الـواوعلى كـل حـال ، ویلز 
ـا جمـع زیـت وأنـه  هذا الوجه أن یعرب النون ، إلى هـذا المـذهب یمیـل مـن زعـم أن زیتونً

لون  ))على فَعْ
)١( .  

  :وما شابهها كالتالي  ))عبدون  (( یلخص أبو العالء موقف العلماء من   
  أسماء محرفة عن العربیةقسم من العلماء ذهب أنها . 
  سمي به  ))عبد  ((وقسم ذهب أنها جمع.  

  :ویلخص الموقف اإلعرابي بأنه 
  من العلماء من أعربها إعراب جمع المذكر السالم. 

  ومنهم من ألزمها الیاء والنون ، وأجرى العالمة اإلعرابیة على النون. 
  ومنهم من ألزمها الواو والنون ، ویلزم من قال بهذا الـرأي ـ كمـا قـال أبـو العـالء ـ

  . أن یعرب النون 
، ودلیــل التــرجیح أن  محرفــة عــن العربیــةعبــدون ومــا شــابهها  والباحــث یــرجح أن  

، وقـــد قــام الباحـــث  )) أندلســیین ((معظمهـــا أعــالم  )) ون ((معظــم األعــالم التـــي ختمــت بـــ 
غــرب فــي ُحلــى  ((شــوقي ضــیف لكتــاب . بــالرجوع إلــى فهــرس األعــالم الــذي قــام بــه د المُ

))المغــرب 
نفــح الطیــب مــن  ((بــاس لكتــاب ، والفهــرس الــذي صــنعه األســتاذ إحســان ع )١(

))غصــن األنــدلس الرطیــب 
فاضــة  (( أحمــد مختــار العبــادي علــى كتــاب .، وفهــرس د )٢( نُ
))الجراب في ُعاللة االغتراب 

  :)٤(واستخرج منه األعالم التالیة  )٣(

                                                
 ] .١ب٤/٣٦٩: [تمام بشرح التبریزيدیوان أبي  )١(

   ٤دار المعارف ، ط  )١(
  م ١٩٨٨دار صادر بیروت ،  )٢(
  .للسان الدین بن الخطیب ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة  )٣(

 



 

                                                                                    ١٦١

  غلبون  ضیفون  زرهون  حنون  أردون
  فتحون  طولون  زنون  حیون  أرغون
  فحلون  عبدون  زیتون  خزرون  الفكون
  فرحون  عزون  زیدون  خلدون  بدرون
  فركون  عفیون  سحنون  خلصون  تحقون
  الطون  علون  سعدون  خیرون  حزمون
  دمعون  عمرون  سمنون  دحون  حسون
  میمون  عیشون  شبطون  ذنون  حفصون
  وهبون  غزلون  شلبون  زرقون  حمدون

أبــــو : ومـــن أســـماء األعـــالم األندلســـیة العربیـــة أیضـــا التـــي تنتهـــي بـــالواو فقـــط   
  . )٣(، أبو حمو)٢(خدو
قسـمونة : ومـن أعـالم النسـاء  )٢(، برمیخـو )١(، رحـو)٤()لقب مغـن(نقشابو : وأیضا   

 ... برشلونة ، بلكونة ، ركونة ، شذونة ، طرسونة : ، ومن أعالم األماكن 

تلك األعالم السابقة ظهرت على أرض األندلس ، ومن الطبیعي أن یحدث تأثر   
فا فــي هــذا المكــان التــي تســیطر علیــه اللغــة األســبانیة التــي بالبیئــة اللغویــة الموجــودة ســل

، ومنهـــا علـــى / ] O/أوو : [ تتمیـــز بانتهـــاء عشـــرات الكلمـــات فیهـــا بـــالمقطع الصـــوتي 
  :)٣(سبیل المثال ال الحصر

                                                                                                                                          
  .ابن ، وأبو : مع استبعاد كلمتي  )١(
  ٧٣، ونفاضة الجراب  ٦/٤٨٦: نفح الطیب  )٢(
  ٢٥: نفاضة الجراب  )٣(
  .محمد بن سعید الصنهاجي : ، واسمه  ٥/٣٤١: نفح الطیب  )٤(
  ٢٦١: نفاضة الجراب  )١(
  .محمد السادس ، الغالب باهللا أبو سعید : ، واسمه  ١٢: نفاضة الجراب  )٢(
 The New Lexicon Webester s Dictionary: اعتمـد الباحـث فـي اختیـار هـذه الكلمـات علـى  )٣(

of the English language ،  الملحقES-1  ]Spanish-English Dictionary    [  

 



 

                                                                                    ١٦٢

قَّال absoluto  مطلق/ كامل  acuerdo  اتفاف  abacero  بَ

 abajo  تحت absorto  منهمك adelanto  تقدم

 abatido  كئیب abestemio  معتدل adentro  خالل

 abierto  یفتح abuelo  جد adjetivo  صفة

 abismo  خلیج acabado  ینهي adorno  مزین

 abogado  محام acaso  فرصة adulto  بالغ

 abolengo  أسالف acceso  دخول aeropuerto  مطار

 abono  سماد acento  یؤكد afamado  مشهور

 aborto  إخفاق activo  نشیط afligido  حزین

 abrigo  معطف acto  حدث/ فعل  agarro  یمسك

، أحــد  Pedro Antonio de Alarcon: [ ومــن أســماء األعــالم األســبانیة   
 Mateo[ ، ] ناقــــد وروائــــي  Leopoldo Alas[ ، ] أشــــهر الــــروائیین األســــبان 

Aleman  روائي [ ، ]Pedro Calderon de la Baraca  ١(]كاتب مسرحي(. 

غضــبان وفرحـان وجوعــان ، وفــي : النـون فــي بعـض الصــفات فقیـل  ((د والعـرب تُزیــ  
ــدون ، حســنون ، شــقرون ، شــیخون ، وفــي بعــض المصــادر مثــل : مثــل  ســعدون ، خل

غفران ، شكران ، قرآن ، وفي آخر بعـض جمـوع التكسـیر ، مثـل ذؤبـان ، جـرذان ، بـل 
))ن سلطن ، برهن ، حلـقن ، شیط: زادوها في آخر بعض األفعال ، مثل 

)١(.  
عبدون ، عمرون ، فتحون وغیرها مـن : فلیس من المستبعد أن یكون ختام األعالم   

التـــأثیر الصـــوتي الموجـــود فـــي اللغـــة األســـبانیة ، والســـیما إذا علمنـــا أن احتكـــاك العـــرب 
هــــ أیـــام الخالفـــة األمویــة وقائـــدها موســـى بـــن ٩٢باألراضــي األندلســـیة بـــدأ تاریخیـــا عــام 

هــ ، ٢٣١زیاد ، مع األخـذ فـي االعتبـار أن أبـا تمـام تـوفي عـام  نصیر ومواله طارق بن
  .    عاما ١٣٠أي أن االحتكاك قبله امتد ألكثر من 

                                                
 Lexicon Universal Encyclopedia , vol 21 , index: ینظر  )١(

 ٢٩١، مقـال بمجلـة العربـي الكویتیـة ، ع  ١٦٣األنانیـة واألثـرة ، ص : محمد خلیفة التونسـي / أ )١(
  م١٩٨٣، فبرایر 
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وعلیه فإن الباحث یرجح أن هذه األعالم أسماء أعجمیة تعامل معاملـة الممنـوع مـن   
  .الصرف 

****  
  : اجتراء الشعراء على بنیة الكلمةـ 

موضــع الحــقَّ المتــاح للشـعراء فــي انتهــاك بنیــة الكلمــة یثبـت أبــوالعالء فــي أكثــر مـن   
  .حذفا لبعض الحروف أوتخفیفا ، مؤكدا ذلك في مواضع متعددة 

  :قال عند قول الطائي 
ِة  قعَ ومَ وَ وِریَّةَ یا یَ نَصرَ  َعمّ نى ُحفَّالاِ ِب  فَت       ِمنَك المُ َة الَحَل عسوَل مَ

]بحر البسیط[
 

فـي هـذا البیـت بتشـدید المـیم والیـاء ، وقـد روي عنـه  وعموریة اسم أعجمي ، واستعمله ((
والشـعراء یجترئـون علـى تغییـر األسـماء األعجمیـة في قصیدة أخرى بتخفیـف الحـرفین ، 

)) أكثر من اجترائهم على تغییر األسماء العربیة
)١(.  

 :ـ قال عند قول أبي تمام 
قیُت  ُكم       َحتّى بَ ِب ُكم وَ َأشكالي َل مُت َدهري وَ سُت ِمن ُأَددِ َحضرَ َكَأنّي َل

]بحر البسیط[
  

فكأنه اجترأ على بنیـة هـذه الكلمـة . جعلته بحضرموت : ؛ أي  ))حضرمُت دهري  ((..  ((
))رجل حضرمي ؛ إذا نسبوه إلى حضرموت : لما كانت العرب تقول 

)١(.  
  :ـ وقال عند قول أبي تمام 
َ ـَّ َأیُّها الَغیُث َحی غدا الَّ ه مَ ِعنَد الُسر ِب حیَن تَؤوُب َك وَ ى وَ

]بحر الخفیف[
  

الَّ أیها الغیث  ( (( َ الَّ شدد :  ) َحیـَّه َ ویجـوز أن  )...( وال تعرف إال مخففة الالم،  َحیـَّه
)) یكون سمعها مشددة في شيء من شعر العرب

 )٢(.  

                                                
  ] .١/٤٦: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
 ].٧ب٤/٣٣٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١(

ــــرُ دیــــوان أبــــي تمــــام بشــــرح التبریــــزي )٢( َظ نْ ُ وقــــد اتفــــق ].٣ب٢/٢٦٣: [، وینظــــر أیضــــا ]١/٢٩٢: [ی
  :التبریزي هو وأبو العالء في إثبات هذا الحق ، فیقول عند قول أبي تمام 

َأبیها لَ  َأتو َأما وَ طوِل َجوً رَ نَت       ِب َ  ىني َألَیقَ نف ُ الَحیاِزمُ یَ  .]بحر الطویل[ ضُّ ِمنه
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.  یخرجــون بالكلمــة إلــى وضــع اســتعمالي جدیــدویعتــرف أیضــا بــأن الشــعراء قــد   
  :قال عند قول أبي تمام 

هِ إِ  ُ َغداةَ نِضالِ آَك َأهَزَعه  نَّ اَألمیرَ بَالَك في َأحوالِِه       فَرَ
]بحر الكامل[

 

  )...( وأكثـر مـا یسـتعمل فـي النفـي مـع التنكیـرآخر سـهم یبقـى فـي الكنانـة ، : األهزع  ((
)) أخرجه الطائي إلى اإلیجاب ، وأراد التعریف باإلضافةوقد 

)١( .  
 عند أبي العالء لمةعلى بنیة الك ملحوظات صرفیة :  

عرابها وبنیتها ١   :ـ التناسق اللفظي قد یكون له تأثیره على ضبط الكلمة وإ
  :ودلیل ذلك قوله عند قول أبي تمام 

ٍل ساٍج ِمَن  ِب ختَ مُ بَ الطَّ  ِب قتَ مُ ٍر       وَ غِر َأشنَِب ٍل صاٍف ِمَن الثَّ رِف َأحوَ
]بحر الطویل[

 

ُختار فتح الباء من  (( بِ  ((ی ختَ مُ ا لفتحها في ؛  )) لٍ ِب لٍ  ((لیكون موازیً بَ قتَ ))...  )) مُ
)١( . 

  : ـ وقال عند قول أبي تمام 
ستَحِیيَ اَهللا باِدیً َجدیرٌ  َأن یَ ستَحیي النَّ ِب مَّ یَ ِه ُث ها       ِب ُ راِقب ُ ی دى وَ

]بحر الطویل[
 

راقبه  ((أوكُد لرفع  ))یستحیي  ((ورفعه ...  (( ُ ))عا لمثله ؛ ألن المرفوع یكون تاب ))ی
)٢( . 

وتأثیر التناسق اللفظي على بنیة الكلمة أمر التفت إلیه كثیـر مـن علمـاء اللغـة ،   
العــرب تفعــل ذلــك :  فصــل فــي الحمــل علــى اللفــظ والمعنــى للمجــاورة ((: قــال الثعــالبي 

                                                                                                                                          
نما الواحد حیزوم ، وحذف هذه الیـاء فـي الجمـع یجتـرئ : : الحیازم  (( أراد الحیازیم ؛ فحذف الیاء ، وإ

  ] ٦ب٣/١٧٧[ ،  ))علیه الشعراء كثیرا 
ــــمر تســــكین المــــیم ، وقلمــــا یســــتعملون تحریكهــــا فــــي الجمــــع إذا كــــان لـــــ ((: ـــــ وقــــال    واألكثــــر فــــي السُّ

ـرٌ فـي المـذكر والمؤنـث ، فیلزمـون اإلسـكان : أحمر وحمـراء ، یقولـون : ، مثل  ))أفعل ، وفعالء  (( ُحمْ
ر فــي جمــع أســمر ، والــورق فــي جمــع أورق : ، إال أن یضــطر شــاعر ، فیقــول  ــمُ ْشــب ..السُّ ُ فأمــا الع

ُشب ، فإنهم یجترئون في مثل هـذا علـى الحركـة والسـكون  ُ ا الموضـعین ، وینظـر أیضـ] ١/٦١.[ ))والع
     ]٥ب٣/٢٨٣[، ] ٤ب٢/٢٥٥: [التالیین 

 ] .١ب٣/٥٩: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

 ] .٨ب١/١٤٨: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

 ] .٢٢ب١/٢٢٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
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ولكـن الجـوار ، والخـرب نعـت الُحجـر ال نعـت الضـبِّ . هذا ُحْجرُ َضبٍّ َخـِرٍب : فتقول 
  : كما قال امرؤ القیس  عمل علیه

بلِِه  اكأن ثبیرً  ِل ... في َعرانین وَ َزمَّ جاد مُ كبیرُ أناٍس في ِب
]بحر الطویل[

 

َزمَّل  جاد وحقه الرفع ولكن خفضه للجوار : فالمُ وفي القرآن  )...(نعت الشیخ ال نعت الِب
: M 5 6 7 L   ] ــ: ال یقــال ،  ]٧١یــونس عــت الشُّ نمــا یقــال أْجمَ عــت َجمَ : ركاء وإ

نما قـال ذلـك للمجـاورة  عُت أمري وإ  ((: یـه وسـلم لوقـال النبـي صـلى اهللا ع. شركائي وأجمَ
أجورات  )) ارِجْعَن مأزورات غیرَ مَ

وزورات من الـوزر )١( ولكـن أجراهـا مجـرى  ، وأصلها مَ
أجورات للمجاورة بینهما الغدایا إذا أفردت عـن : بالغدایا والعشایا وال یقال : وكقوله  ، المَ

ولكــن  ؛ جــاء البــرد واألكســیة واألكســیة ال تجــيء: عشــایا ألنهــا الغــدوات والعامــة تقــول ال
)) في الكالم للجوار حقٌّ 

)٢( .  
المضـارع المعتـل اآلخـر بالیـاء یرفـع بضـمة مقـدرة  ومن إشـارات النحـاة أن الفعـل  

ر ومــن الجــائز حــذفها لغیــ ((واألغلــب أن تكــون هــذه الیــاء مــذكورة . علیهــا ویجــزم بحــذفها
، ونحوها، تبعا لبعض القبائل العربیة، بشـرط أو مراعاة الفواصلجازم، قصدا للتخفیف، 

 والنــوع اآلخــر الواجــب الــذي ســببه الجــزم أمــن اللــبس بــین هــذا النــوع الجــائز مــن الحــذف
((

)١(.  
 :العرب تُثني الشيء وتجمعه ألنها تضیف إلیه ما یقرب منهـ ٢

 :ـ قال عند قول أبي تمام 
ةٍ  ُشعَل ِب فِرقِ  وَ ُ َشیِب المَ دء یِه بَ تَ ها       في َصهوَ بٍذ َكَأنَّ َقلیَل نَ

]بحر الكامل[
 

                                                
ــــاني فــــي السلســــلة الضــــعیفة  )١( ،  مــــأجورات ارجعــــن مــــأزورات غیــــر:  ٢٧٤٢ ((: قــــال الشــــیخ األلب

      ]   ٦/٢٤٣. [  ))ضعیف 
مصـــطفى الســـقا ، : تحقیـــق [ ،   ٣٢٦ألبـــي منصـــور الثعـــالبي ، ص : فقـــه اللغـــة وســـر العربیـــة  )٢(

 ]١٦٨إبراهیم األبیاري ، عبد الحفیظ شلبي ، الهیئة العامة لقصور الثقافة ، سلسلة الذخائر 

  ١/١٨٦: النحو الوفي   )١(
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ْقعــد الفــارس وثناهــا فــي هــذا البیــت ؛ ألنــه قصــد الجــانبین ، والعــرب : والصــهوة ..  (( مَ
تفعــل ذلــك یثنــون الشــيء ، ویجمعونــه ؛ ألنهــم یضــیفون إلیــه مــا یقــرب منــه ؛ فیقولــون 

))صهوة الفرس وصهواته 
)١( . 

  : االسم الذي یأتي في صیغة النسب قد یطلق ویراد به االسم المنسوب إلیهـ  ٣
إلحاق یاء مشـددة فـي آخـر االسـم لتـدل علـى نسـبته  ((یعرف العلماء النسب بأنه   

)) إلى المجرد عنها
إذا أریـد إضـافة شـيء إلـى بلـد أوقبیلـة أونحوذلـك جعـل آخـره  ((فــ . )٢(

لــى تمــیم : فیقــال فــي النســب إلــى دمشــق  یــاء مشــددة مكســورا مــا قبلهــا ، : دمشــقي ، وإ
))تمیمــي 

فكلمــة دمشــقي تــدل علــى شــيء منســوب إلــى دمشــق وهــي ال تســاوي فــي . )٣(
إن صیغة النسب ال تساوي في الداللة االسم المنسـوب إلیـه : الداللة كلمة دمشق ؛ أي 

. 

ُز أن تكـون    َجـوِّ ُ فـي الداللـة لالســم مسـاویة  ))صــیغة النسـب  ((غیـر أن أبـا العـالء ی
  .من الممكن أن یصبحا في داللتها شیئا واحدا : المنسوب إلیه ؛ أي 

 :ـ قال عند قول أبي تمام 
جاِملِ  قالي ال ُصدوَد المُ نا       ُصدوَد المُ ِكيُّ َعِن القَ َعِشیََّة َصدَّ البابَ
]بحر الطویل[

 

ـــ  (( ــابكي  ((إذا كــان أراد ب ن كــان أراد  صــاحبا مــن أصــحاب بابــك فــال ))الب كــالم فیــه ، وإ
، وهــذا فــي النعــوت  فمثــل ذلــك قلیــل إال أنــه جــائز كأنــه نســبه إلــى اســمهبابــك نفســه ، 

موجود ، فأما في األسماء األعالم فقلیـل ، وال یمتنـع فـي القیـاس أن یقـال هـذا الفرزدقـيُّ 

                                                
  : وردد التبریـــــــزي نفـــــــس التعلیـــــــق ، قـــــــال  ] .٩ب٢/٤١١: [لتبریـــــــزيدیـــــــوان أبـــــــي تمـــــــام بشـــــــرح ا )١(
ركبـت أصـالب الناقـة ؛ ألنـه یجعـل كـل : یجوز أن یجمع الشيء ویضاف إلى ما حوله ، كما یقـال  ((

ثقِّب   :فقارٍة صلبا ؛ أوألنه یضیف إلى الصلب ما دنا منه ، قال المُ

ا صاَخَة النّ ُ       ِإ لنَّبَأِة َأسماَعه ُصیُخ لِ نِشِد ی لمُ   ]  ٦ب٢/١٦٢[ )) ]بحر السریع[ِشِد لِ

 ٤/٢٤٩: حاشیة الصبان  )٢(

 ٢٨٣: شرح ابن عقیل  )٣(
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ُسـمى الفـرزدق أوجریـر ؛ فینسـب إلـى اسـمه ، وقـد حكـ وا فـي والجریريُّ ، یراد هذا الذي ی
تان  َل ))أنا الصلتاني ، وهومن طریقة القیاس جائز ، ال ُخلف فیه : شعر الصَّ

)١(.  
  . )٢(ـ عرفات تصرف وال تصرف ٤

*********  
 :  المجموعة الثانیةـ 

 صوًتا وإعالال وإبدال وغیره )٣(دراسة آراء أبي العالء الصرفیة المتعلقة بالحرف
: 

ونبـدأ بوقفـة . ها أبوالعالء والمتعلقة بـالحرف سندرس هنا المادة الصرفیة التى قال  
  .صوتیة عند أبي العالء 

 : وقفة صوتیة عند أبي العالءـ 
ـــى تعـــرض لهـــا علمـــاء اللغـــة المحـــدثون بالشـــرح واإلیضـــاح    قـــوانین  ((مـــن األمـــور الت

: واتفقـــوا علـــى أن أهـــم هـــذه القـــوانین قانونـــان ، همـــا .  ))التغییــرات التركیبیـــة لألصـــوات 
  .المماثلة ، وقانون المخالفة قانون 

تأثر األصوات اللغویـة بعضـها  ((فیشیر إلى  Assimilationأما قانون المماثلة   
ببعض عند النطق بها في الكلمات والجمل ؛ فتتغیر مخارج بعض األصـوات أوصـفاتها 
، لكـــي تتفـــق فـــي المخـــرج أوالصـــفة مـــع األصـــوات األخـــرى المحیطـــة بهـــا فـــي الكـــالم ؛ 

ذلك نـوع مـن التوافـق واالنسـجام بـین األصـوات المتنـافرة فـي المخـارج أوفـي فیحدث عند 
فإذا التقى في الكالم صوتان من مخرج واحد أو من مخرجین متقاربین ،  )...(الصفات 

وكان أحدهما مجهورا واآلخـر مهموسـا مـثال حـدث بینهمـا شـد وجـذب ، كـل واحـد منهمـا 
))ل معـه فـي صـفاته كلهـا أوفـي بعضـها یحاول أن یجذب اآلخر ناحیتـه ویجعلـه یتماثـ

)١( 
.  

                                                
 ] .١٩ب٣/٨٣: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

 ] .١ب١/١٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

  .المقصود الحرف البنائي أوالهجائي  )٣(
  .٢٢رمضان عبد التواب ، ص . د: نینه التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوا )١(
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وقـــد أشـــار أبـــوالعالء فـــي إحـــدى مواضـــع الشـــرح إلـــى مـــا یمكـــن وضـــعه تحـــت قـــانون   
  : قال عند قول أبي تمام . المماثلة السابق 

ن مُّ ِشهاَب الَحرِب َحفًصاتَؤُ  هُ       بَ هُط رَ نبو وَ كديو الَحرِب ال یَ راُهم وَال یُ َث
]بحر الطویل[

 

ـــ ((...  (( ))ؤم شـــهاب األزد ت
ـــن الســـكیت أن اُألْســـد بالســـین أجـــود ، وغیـــره  )١( ، وذكـــر اب

ویجـــب أن یكـــون األصـــل بالســـین ؛ ألن الـــدال إذا وقعـــت قبلهـــا الســـین یقولهـــا بـــالزاي ، 
لـم : ، وكـذلك الصـاد ، وكـذلك قـالوا فـي المثـل  الساكنة فبعض العرب یحولها إلى الزاي

ْن فُْزَد له مْ مَ ُْحرَ ))على لغة ربیعة   ))فُِصَد  ((ا صاد ؛ إذا سكنو  ی
 )٢(.  

شــارة أبـــي العـــالء الســـابقة تقـــع عنـــد علمـــاء األصـــوات تحـــت قـــانون المماثلـــة ،    وإ
ر الجزئـــي فـــي حالـــة االتصـــال ((وتحدیـــدا مـــا یســـمیه علمـــاء األصـــوات  ـــدِب   ؛  )) التـــأثر المُ

)) تـــأثیر حــــرف الحــــق علــــى حــــرف ســــابق علیــــه تــــأثیرا جزئیــــا: أي  ((
علمــــاء  قــــال.  )٣(

 ((: مثـل . في اللهجات العربیة القدیمة تتحـول الصـاد قبـل الـدال إلـى زاي  ((: األصوات 
ْزُدق ))  ))یصدق  ((في  )) یَ

)١(. 

شارة أبي العالء السابقة تدل علـى وجـود قـوانین صـوتیة تحكـم تجـاور األحـرف    وإ
  . داخل بنیة الكلمة 

ــه تفســیر إبــدال وقــانون المماثلــة الصــوتي یقــدم تفســیرا علمیــا مق   بــوال یمكــن مــن خالل
اتصـل ، اصـطبر ، اضـطرب ،  ((: بعض الحـروف بغیرهـا فـي بعـض الكلمـات ، فمـثال 

                                                
 .هذه روایة أبي العالء للبیت )١(

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ  ]٧ب٢/١٢٠: [ی

وال یقتصــر التــأثیر .  ٣٤رمضــان عبــد التــواب ، ص. د: التطــور اللغــوي مظــاهره وعللــه وقوانینــه  )٣(
: ، ینظــر  ))وأحیانــا بــین الحركــات والصــوامت بــل نراهــا بــین الحركــات ،  (( علــى الحــروف فیمــا بینهــا

دار الهـــاني [ ،  ٢٧محمـــد صـــالح توفیـــق ، ص. د: اللغـــة العبریـــة ، تطبیقـــات فـــي المـــنهج المقـــارن 
  ]٢٠٠٤للطباعة ، 

، وممـا تجـدر اإلشـارة  ٣٤رمضان عبد التـواب ، ص. د: التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانینه   )١(
  . )) ولم یعین اللغویون القبیلة التي ینتمي إلیها هذا اإلبدال ((: ب قال رمضان عبد التوا. إلیه أن د
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  ، یمكـــــن تفســـــیرها بالمماثلـــــة التأخریـــــة التـــــي یتـــــأثر فیهـــــا المتقـــــدم بالمتـــــأخر ،  ))یمَّحـــــي 
یتأثر فیهـا  یمكن تفسیرها بالمماثلة التقدمیة التي ))ازداد ، ادهن ، ادكر ، اظلم ، فزد  ((و

  . المتأخر بالمتقدم 
مبنیـــة فـــي  ((وال ینبغـــي أن نهمـــل الجانـــب الصـــوتي فـــي المباحـــث الصـــرفیة ؛ ألنهـــا   

أساســها علــى مــا یقــرره علــم األصــوات مــن حقــائق ومــا یرســمه مــن حــدود ، وكــل دراســة 
صرفیة تهمل هذا النهج الذي نشیر إلیـه البـد أن یكـون مصـیرها اإلخفـاق والفشـل ، كمـا 

))لحال في كثیر من مباحث الصرف في اللغة هو ا
ومن یتأمـل بعمـق صـنیع النحـاة . )١(

النحـــو ال یفتـــأ یســـتخدم معطیـــات الصـــوتیات والصـــرف المختلفـــة فـــي عـــرض  ((یجـــد أن 
))األغلب األعم من تحلیالته وفي الرمز لعالقاته وأبوابه  

)٢(.  
  : الكلمة لطولوحذف حرف من الكلمة لضعفھ ـ 
ء إلى جواز حذف حرف من الكلمة بسبب ضعفه وبسبب طول الكلمـة ألمح أبوالعال    
  : قال عند قول أبي العالء . 

اُت اللِصاِب النَضانُِض  یِس َحیّ م       َعلى المَ ُ دِح قَومٌ َكَأنَّه المَ یَك َسرى ِب ِإَل
]الطویلبحر [

 

وجـب أن ، وهـوالكثیر الحركـة مـن الحیـات ، والقیـاس ی ))نَْضناض  ((جمع : ونَضانِض  ((
ولكنــه حــذف لضــعف الحــرف ؛ وألن االســم طویــل یمكــن بالیــاء ؛   )) نََضــانِیض ((: یقــال 

)) أن یخفف منه
)١(.  

الخلیــل یســمِّیها الُحــروف  ((وكــان   ))الیــاء والواوواأللــف  ((: والحــروف الضــعیفة هــي   
ــة ــعیفَة الهوائیَّ )) الضَّ

لــى حــال مــن النتقالهــا ضــعیفةً  ســمِّیت ((و.  )٢(  التصــرُّف عنــد حــال ِإ
)) باعتالل

)٣( . 

                                                
  ١٩٨٠، دار المعارف ،  ١٨٥علم اللغة العام ، األصوات ، ص : كمال بشر . د  )١(
  ٨٦اللغة العربیة معناها ومبناها ، ص : تمام حسان .د )٢(
ه الجزئیـــة قـــول أبـــي العـــالء فـــي ویـــرتبط بهـــذ] .١١ب٢/٢٩٧[ :دیـــوان أبـــي تمـــام بشـــرح التبریـــزي  )١(

ــة ، و  ((: موضــع آخــر  َحبَ ــة ، ورَ ْحبَ رحــاب بــاأللف ؛ فحــذفت ألنهــا : األصــل أن یقــال والرَِّحــب جمــع رَ
لَّة واألصل ثِالل: حرف لین ، كما قالوا  لل في جمع َث                    ] ١/٥١. [ )) ثِ
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ذا رجعنــا إلــى      ... أصــول الكلمــات العروبیــة الســامیة جمیعــا ومنهــا لغتنــا العربیــة  ((وإ
وجدنا أن العنایة فیها تنصب على الحروف السـاكنة ، وهـي التـي تراعـى فـي كتابـة هـذه 

))ألف ، وواو،ویاء : اللغات جمیعا دون الحروف اللینة أوحروف المد وهي 
)٣(.  

 :       حكم التصریفـ 
.  ))حكــم التصـــریف((مــن المصــطلحات التــي ذكرهــا أبـــوالعالء أثنــاء شــرحه مصــطلح  

ومــن خــالل ســیاق الكــالم الــذي ورد فیــه هــذا المصــطلح یجــوز أن یكــون المقصــود بـــه 
ـــــده ـــــه ((:عن ـــــي كلمـــــة أوزیادت ـــــة بأصـــــلیة حـــــرف ف ـــــوانین والقواعـــــد المتعلق   : ، أوهـــــي ))  الق

 ((:  )) أنـدلس((قال عند تحلیله الصرفي لكلمة.))بالحرف داخل بنیة الكلمة قوانین متعلقة  ((
ــل  ((فــإن ادعــى مــدٍع أنهــا  لِ عَ ؛ ألن الهمــزة إذا كــان  فقــد خــرج عــن حكــم التصــریف؛  ))فَنْ

وعنــد ســیبویه أنهــا إذا كــان بعــدها . بعــدها ثالثــة أحــرف مــن األصــول لــم تكــن إال زائــدة 
))زة إصطبل أربعة أحرف فهي من األصل، كهم

)٤(.  
   المرتبطة بدورھا بمعنى الكلمةوالزائدة وارتباط وزن الكلمة بالحروف األصلیة ـ 
وتحدیـد األصـلي والزائـد مــن . وزن الكلمـة یتحـدد بمعرفـة الحـروف األصـلیة والزائـدة     

تَاع ((فعند مناقشته لكلمة . حروف الكلمة مرتبط بمعنى الكلمة   ((: ، قال أبو العـالء  )) مُ
تَاع ((الـ  تـاع زائـدة . أتاع الرجل ؛ إذا قَاء : من قولهم  )) مُ فهذا یدل على أن المیم في المُ

ــل  ((، وأن وزنــه  ْفعَ ــال  ((ویجــوز أن یكــون علــى .  ))مُ ــع النهــار :  ))فُعَ تَ ))یكــون مــن مَ
)١( .

 (( عنـد سـیبویه ))ارجحـنَّ  ((ووزن . في معنـى ثقلـت : ارجحنَّت  ((: وقال في موضع آخر 
لَّ  نَّ  ((وزنه : ، وقال غیره  ))افعَل َل ))كأنه عنده من الرجحان ومن رجح  ))اْفعَ

)٢(          .  

                                                                                                                                          
ترتیـــب طبعـــة دار المعـــارف ، [ ، ، أول بـــاب الـــواو ٤٧٨٨البـــن منظـــور ، ص : لســـان العـــرب  )١(

  ] .عبد اهللا علي الكبیر وآخرین : تحقیق 
   ٤٧٨٨البن منظور ، ص : لسان العرب  )٢(
  ١٣٨محمد خلیفة التونسي ، ص: أضواء على لغتنا السمحة  )٣(
  ] .١٦ب١/١٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(
  ] .١٩ب٢/٣٣٩: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ]٥٧ـ١/٥٦: [وینظر أیضا ] . ٣١ب١/٣٠٦: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

 



 

                                                                                    ١٧١

والنصــــان الســــابقان یشــــیران إلــــى أهمیــــة تصــــریفات الكلمــــة فــــي معرفــــة الحــــرف   
الحـرف الـذي یلـزم تصـاریف الكلمـة  ((: وهذا ما أثبته النحاة ؛ إذ قالوا . األصلي والزائد 

ضـارب : ألصلي ، والـذي یسـقط فـي بعـض تصـاریف الكلمـة هوالزائـد ، نحـوهوالحرف ا
))ومضروب 

)١(. 
  : بدالو اإلعالل إلاـ 

 .ســكانواإل والحــذف، القلــب، ویجمعــه للتخفیــف، العلــة حــرف تغییرهــو  ((: اإلعــالل   
)) .والیـــاء والـــواو، لـــف،األ وحروفـــه

تغییـــر حـــرف العلـــة للتخفیـــف ، بقلبـــه ،  ((: أوهـــو. )٢(
سكا ))القلب واإلسكان والحذف : فأنواعه ثالثة . نه أوحذفه أوإ

)٣(. 

فكـل إعـالل یقـال لـه إبـدال   )...(فهوجعل مطلـق حـرف مكـان آخـر  ((: أما اإلبدال   
))وال عكس 

. )١(فاإلعالل مختص بحروف العلة والهمزة ؛ ألنها تقاربها بكثرة التغییر. )٤(
))طال یوم أنجدته  ((ومن اللغویین من حصر حروف اإلبدال في قوله 

)٢(. 
 واستثقاال للتشدید مع الواو إبدال الیاء من الوا          :  

ـــ    ــاء قــد تبــدل مــن الــواو، معلــال ذلــك اإلبــدال ب اســتثقال  ((أشــار أبــوالعالء إلــى أن الی
ــــل جمــــع حائــــل ، وهــــي التــــي لــــم تَْحمــــل  ((: قــــال .  ))التشــــدید مــــع الــــواو ل . الُحیَّ والُحــــوَّ

م ، وقـائم : نه من ذوات الواو؛ فتظهر في جمعه ، كما یقال بالواوأجود ؛ أل صـائم وُصـوَّ
م  ُصـیَّم فـي جمـع صـائم  :، كما قـالوا قلبت إلى الیاء استثقاال للتشدید مع الواووقد . وقُوَّ

یَّم في جمع نائم  ))، وُن◌ُ
)٣(. 

  فرارا من التقاء ساكنینوإبدال الیاء من حرف مضعف لخفتھا :  

                                                
  ]م ١٩٩٤الهیئة العامة لشئون المطابع األمیریة ، [ ،  ٢٩٦ص: شرح ابن عقیل  )١(
  ٦٧ـ  ٣/٦٦: شرح شافیة ابن الحاجب  )٢(
   ١٣٥ص : شذا العرف في فن الصرف  )٣(
  ١٣٥ص : شذا العرف في فن الصرف  )٤(
  ١٣٥ص : العرف في فن الصرف  شذا) ١(
  ٢/١٨٦األمالي ألبي على القالي ،  )٢(
  ] .٢٤ب٣/٣٩: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
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ــاء أن    ــاء یمكــن للی وفــرارا مــن التقــاء ، تبــدل مــن حــرف مضــعف فــي كلمــة لخفــة الی
  :قال عند قول أبي تمام . ساكنین 

ش وَ ل ِب َأحاظي الُجدوِد ال بَ ُسؤَدِد اَألجدادِ ـِب ل ِب ِك الِجدِّ ال بَ
]بحر الخفیف[

 

ـــا  ((علـــى غیـــر قیـــاس ؛ كـــأنهم جمعـــوا  ))حـــظ  ((األحـــاظي جمـــع  (( ،  ))َأُحـــّظ  ((علـــى  ))َحظ
ــــا  ((ا وجمعــــو  ــــى  ))َأُحظ ــــاء مــــن الحــــرف المضــــعف ؛ ألنهــــا  ))َأَحــــاظ  ((عل ــــم أبــــدلوا الی   ، ث

))أخف ، وفروا مع ذلك من جمع بین ساكنین 
)١(. 

 إبدال الیاء من الالم :  

  :یرى أبوالعالء إمكانیة إبدال الیاء من الالم ، فقال عند قول أبي تمام   
السُّ  عاِوَد الِكبِر وَ ِعْه  ااِدِه باِذًخ وَعلى       َأعیمُ مُ َعلى ُجمَ

]بحر المنسرح[
 

ــــر والتَّـــَدلِّي  ((: كـــان فـــي بعــــض النســـخ ...  (( ـــاِوَد الِكبْ عَ   ، فـــإن صــــح ذلـــك فإنــــه أراد  ))مُ
ــدلُّل  (( ــل فــي ؛ فأبــدل مــن الــالم الیــاءَ ؛  ))التَّ ْفعَ ُ ــِل  ((ألن ذلــك ی ؛ إذا كــان مــن ذوات  ))التَّفَعُّ

ُت ، : التضعیف ، نحو نَّیْ ى البازي تََظ ))وتَقَضَّ
)١(.  

ــــي وتقضــــي  (( وأصــــل    ــــر  ))تظــــنن ، وتقضــــض  ((:  ))تظن ــــب الحــــرف األخی ، وقل
  . )٢(استثقاال لتوالي ثالثة أمثال

  في أول الكلمةو الھمزة من الواقلب :  

  :یمكن للهمزة أن تقلب للواو أول الكلمة بشرطین   
  . أن تكون مضمومة ] أ[
  . كونها في أول االسم ] ب[

لضــــمتها ،  ((یحمــــل علــــى أن الهمــــزة فیــــه واوقلبــــت  )...(ُأســــامة  ((: ل أبــــوالعالء قــــا  
))  )) وكونها في أول االسم ؛ فكأنه وسامة

)٣(.  
                                                

  ] .٣٨ب١/٣٦٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .٢٣ب٢/٣٤٨: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
 :، ت ١/١١٣اباذي، نجــم الــدین محمــد بــن الحســن الرضــي اإلســتر  : شــرح شــافیة ابــن الحاجــب )٢(

دار الكتـب العلمیـة بیـروت : ، محمـد محیـى الـدین عبـد الحمیـد ، محمد الزفزاف ، محمد نور الحسن 
  م ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥
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ـمَّة  ((: وقد علل ابن عصفور هذا القلب واإلبـدال بقولـه    نَّمـا فعلـَت ذلـك، لثقـل الضَّ وإ
مَّة بمنزلة الواو، وال. والكسرة في الواو فـإذا كانـت الـواو . كسـرة بمنزلـة الیـاءوذلك أنَّ الضَّ

ذا كانت مكسورة فكأنه قد. مضمومة فكأنه قد اجتمع واوان فكمـا . اجتمـع لـك یـاء وواو وإ
ــــواو ــــواو  أنَّ اجتمــــاع الــــواوین، والیــــاء وال ، مســــتثقل فكــــذلك اجتمــــاع الــــواو والضــــمَّة، وال

)) .والكسرة
)٢(. 

 قلب الھمزة المزیدة للتأنیث یاء بین بین
)٣(

 : 
ــا ق   إن : بــل أن نــذكر نــص أبــي العــالء الــذي یــدل علــى العنــوان الســابق نمهــد بقولن

إبـدال الـواو والیـاء مـن الهمـزة : الصرفیین عند دراستهم لمواضع قلب الهمزة یـاء یقولـون 
،  مفاعــل ومــا شــابهه: الجمــع الــذي علــى وزن :الناحیــة األولــى  ((: یتحقــق فــي نــاحیتین 

 ، وأن تكـــون الم مفـــرده إمـــا همـــزة د ألـــف تكســـیرهبعـــ بشـــرط أن تكـــون الهمـــزة عارضـــة
ما حرف علة أصلیا؛ واوا أو یاء )) أصلیة، وإ

جتمـاع همـزتین فـي ا الناحیة الثانیـة (( و. )١(
)) كلمة واحدة

)٢(. 

ونــص أبــي العــالء الــذي معنــا یفهــم منــه وجــود موضــع آخــر تقلــب فیــه الهمــزة یــاء ،   
  : أوال ، قال أبوالعالء عند قول أبي تماموقبل ذكر الموضع نقدم نص كالم أبي العالء 

ذا   باُت َصفَحَن َعن َحوبائِهِ       َأنَت الَّذي ال تُعَذُل الُدنیا ِإ   النائِ
                                                                                                                                          

ومــن المواضــع التــي تبــدل فیهــا الهمــزة مــن الواوجــوازا ] . ١/٨١: [دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي )١(
  ]١٣٨: شذا العرف . [ ة أن تكون مضمومة ضما الزما غیر مشدد

مي اإلشـبیلي:  الممتع الكبیر في التصریف )٢(  مكتبـة لبنـان،  ٢٢٢ص  علي بـن مـؤمن بـن محمـد، الَحْضـرَ
  م١٩٩٦ ١ ط
  Betwixt and betweenبـین بـین  ((: جاء في معجـم مصـطلحات النحووالصـرف والعـروض والقافیـة  )٣(

رف الـذي منـه حركـة الهمـزة ، فـإذا كانـت مفتوحـة جعلناهـا یراد أن تجعل الهمزة مـن مخـرج الهمـزة ومخـرج الحـ
ذا كانــت مضــمومة جعلناهــا متوســطة  متوســطة فــي إخراجهــا بــین الهمــزة واأللــف ؛ ألن الفتحــة مــن األلــف ، وإ

ـــاء والهمـــزة  ـــین الی ذا كانـــت مكســـورة جعلناهـــا ب ـــواو، وإ ـــین الهمـــزة وال معجـــم مصـــطلحات النحووالصـــرف .[ )) ب
  ]، دار المعارف  ٦١محمد إیراهیم عبادة ، ص . د: لغتین العربیة واإلنجلیزیة والعروض والقافیة بال

  ٧٦٧ـ  ٤/٧٦٦: النحو الوافي  )١(
  ٤/٧٧٠: النحو الوافي  )٢(
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َأیَت  إِذا رَ ومً  ئَأسى امرِ  وَ ُ   یَ ه ةَ رائِهِ  اَأوَصبرَ نَت صورَ فَقَد عایَ
]بحر الكامل[

 

فــي ذلــك فــإذا حمــل علیــه  ، فأمــا مــذهب ســیبویه )١(هــذا شــيء اســتعمله الطــائي وغیــره ((
ومـــا كـــان مثلهـــا إذا  )) همـــزة حوبائـــه ((ال یجعـــل ) أي ســـیبویه ( كالعیـــب ؛ ألنـــه  )٢(كـــان

، ویــاء رایــه یــاء خالصــه ال  خففــت فــي هــذا الموضــع یــاء خالصــة ولكــن یكــون بــین بــین
ِوي ، فأمـا غیـر سـیبویه  یجوز قلبها إلى الهمزة في هـذا الموضـع فیقـع االخـتالف فـي الـرَّ

یبعــد فــي مذهبــه أن یجعــل همــزة حوبائــه ومثلهــا إذا خفــف یــاء وهــو مــذهب ضــعیف  فــال
((

)٣(.  
  :تقلب الهمزة یاء بین بین إذا كانت : من خالل النص السابق یفهم التالي   

  .ـ همزة بعد ألف تأنیث ممدودة  ١

                                                
  .یاء  ))رائه  ((و )) حوبائه  ((المقصود أن أبا تمام لم یقلب الهمزة في كلمتي  )١(
  .عدم القلب : ؛ أي  )٢(
 (( وردد التبریـزي هـذا الكـالم نفسـه عنـد مناقشـته لكلمـة ] . ٤/٣٨: [التبریزيدیوان أبي تمام بشرح  )٣(

ذا قلت صـحائف فـالهمز واجـب ، ویجـوز أن تُْجعـل الهمـرة  ((: ، فقال  ))صحائف  ، والـذي  بـین بـینوإ
دل علیه كالم سیبویه أنـه ال یجـوز أن تجعلهـا یـاء خالصـة ، وقـد حكـي غیـر ذلـك أبـوعلى الجرمـي ؛ 

] . ٤١ــ١/٤٠. [ )) یقولون عجایز بیاء خالصة ، وكذلك الحكم في كـل مـا كـان علـى فعائـلفزعم أنهم 
الظبــي : الــریم  ((: عنــد التبریــزي فــي موضــع آخــر حــین قــال  )) الیــاء الخالصــة ((وورد أیضــا مصــطلح 

ریـــم ، : فیقـــال  یـــاء خالصـــةاألبـــیض الخـــالص البیـــاض ، وأصـــله الهمـــز ، ویجـــوز أن تُْجعـــل الهمـــزة 
همـزة  ((، كمـا نـراه یسـتخدم مصـطلح  ]٧٧ــ ١/٧٦. [ ))في الجمع أرآم بالهمز ، ولم یقولـوا أریـام  وقالوا

  :، فقال عند قول أبي تمام )) بین بینال
نتَاهللاِ  ٍة َأم بَ قعَ ها       ِمن وَ شُكرُ دري َأاِإلسالمُ یَ اِس َأم ُأَددُ و  نَ بّ العَ

]بحر البسیط[
 

ذا فعلـــوا  أدخـــل همـــزة:  )) َأاإلســالم ((...  (( االســتفهام علـــى ألـــف الوصـــل ، التــي مـــع الم التعریـــف ؛ وإ
ـا دَّة تقوم مقام الحرف ؛ لیفرقوا بین االستفهام والخبر ، فإن خلصت المـدة صـار جمعً دُّوا مَ بـین  ذلك مَ

وقــد حكــي قطــع همــزة الوصــل فــي مثــل . ســاكنین فــي حشــوالبیت ، وذلــك عنــد البصــریین غیــر جــائز 
ـَل بـین بـین هذا الموضع ، وهوقلی .  ))ال مـدة سـاكنة ، وال همـزة مخففـة : ل ، وأحسن من ذلك أن تُْجعَ

  ]              ٤٠ب٢/١٩[ 

 



 

                                                                                    ١٧٥

  .ـ تحتل مكان الروي في آخر البیت  ٤. ـ وسط الكلمة  ٣. ـ مكسورة  ٢
بـین مخـرج الهمــزة  ((: الء إلـى أن قلـب الهمـزة إلـى یـاء بـین بـین ، أي وینبـه أبـو العـ  

))ومخــرج الحــرف الــذي مــن حركتهــا 
وهــو یقبــل هــذا المــذهب ، أي مــذهب ســیبویه ، . )١(

  .ویضعف المذهب القائل إن الیاء خالصة 
ولعــل قلــب الهمــزة فــي هــذا الموضــع یــاء بــین بــین ولیســت خالصــة هــو الــذي منــع   

 .هذا الموضع ضمن المواضع التي تقلب فیها الهمزة یاء صریحة الصرفیین من ذكر
       :  المقصوروالممدود ـ 

ترددت أقوال ألبي العـالء عـن الممـدود والمقصـور ، یمكـن باسـتقرائها أن نسـتخلص   
  :منها بعض الملحوظات 

))أن الكلمة تُْقصر وهي ممدودة  ((ـ أن أبا العالء یوافق النحاة على 
)٢(. 

صـنعاء اسـم قـدیم  ((: قـال .  قـد ال یكـون لـه مـذكر مسـتعملسم الممدود المؤنث ـ أن اال
ویجـــوز أن تكـــون كلمـــة موضـــوعة لـــم یســـتعمل منهـــا مـــذكر ، ویحتمـــل أن یكـــون  )...(

ــوا: أصــلها أن تجــري علــى أفعــل وتــرك اســتعماله ، كمــا قــالوا  : درع حصــداء ، ولــم یقول
))حدید أحصد 

)١(. 

ــ مــن الكلمــات مــا یمــد ویقصــ والهیجــاء اســم مشــتق مــن  ((: قــال . ر فــي منثــور الكــالم ـ
ج ، ویمد ویقصر  یْ َ ))اله

)٢(. 

الصــفاء مــن  ((: قــال . ــ قــد یكــون االســم بمعنــى معــین ممـدودا ، وبمعنــى آخــر مقصــورا 
))المودة ممدودا ، والصفا من األرض مقصور 

)٣(. 

                                                
  .المعجم الوسیط مادة خ ف ف  )١(
  .ولم یقید أبوالعالء هذا األمر بالشعر ] . ١٢ب٢/١٥٥: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  .] ١/٢٦: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .١/١٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
: والجمــع. الحجــر العــریض األملــس : والصــفاة ] . ٦ب٤/١١: [دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي )٣(

  ]١/٥٣٧: المعجم الوسیط . [ صفا 
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ـــــــا فـــــــي ذلـــــــك الكـــــــوفی مـــــــد المقصـــــــورــــــــ یـــــــرى أبـــــــوالعالء إمكانیـــــــة    ین ومخالفـــــــا ، موافقً
لیـه  ((البصریین ، إذ  ذهب الكوفیون إلى أنه یجوز مدُّ المقصور فـي ضـرورة الشـعر ، وإ

))ذهب أبوالحسن األخفش من البصریین،وذهب البصریون إلى أنه ال یجوز 
)١(. 

والكوفیون إذ یبیحون مد المقصور یقیـدون ذلـك بضـرورة الشـعر كمـا یفهـم مـن كـالم   
قِصـر مـد ونفهـم مـن كـالم أبـي العـالء أنـه . لـنص السـابق أبي بركات األنبـاري فـي ا ُ ال ی

 ((، إال أن ترك المـد النثر أیضایجوز أن یقع في المقصور على ضرورة الشعر فقط بل 
 .           في كلیهما ، ومد المقصور في الشعر أسوغ منه في الكالم المنثور  ))أحسن 

  :قال أبوالعالء عند قول أبي تمام 
صَدٍر       َشِجيَ الظَّ  اهللاِ  َهذا َأمیَن  وِردِ آِخرُ مَ ُل مَ َأوَّ ِه وَ ماُء ِب

]بحر الكامل [
 

مـــد الظمـــاء ، وهـــو مهمـــوز مقصـــور ، وذلـــك جـــائز ، إال أن تـــرك المـــد أحســـن ، ...  ((
))وهوفي الشعر أسوغ منه في الكالم المنثور 

)١(. 

  :ول أبي تمام قال عند ق.  أن القیاس یسمح بذلكبل إن أبا العالء یشیر إلى 
َحمَّدُ  ومَ ِظمائِهِ بن َسعیٍد ا َأمُ واُء الُحرِّ یَ دَِّخِر اُألسى       فیها رُ

]بحر الكامل [
 

والقیـاس وقد فعل ذلك فـي غیـر هـذا الموضـع ،  )...(ومد الظماء وهومهموز مقصور  ((
)) یطلق ذلك ، وما هوأشد منه

)٢( .  
 الـــذي بـــالرأي األخـــذ األحســـنو   ((: عبـــاس حســـن / ودعمـــا ألبـــي العـــالء یقـــول أ

 أال بشــرط. التیســیر محــل وملحقاتــه الشــعر ألن ونحوهــا؛ الشــعریة الضــرورة فــي یبیحــه
 فـي بـالء ـ نهـى فـي نهاءـ  غنى في غناء: فیصح ؛ لبسهو أ المعنى خفاء إلى المد یؤدي

                                                
ألبــي البركـات عبـد الـرحمن بـن محمــد بـن أبـي سـعید األنبــاري ، : اإلنصـاف فـي مسـائل الخـالف  )١(
  ] .  ٢٠٠٩دار الطالئع ، [ ،  ١٠٩ألة ، مس ٢/٢٥٩
  ] .٤١ب ٥٥ـ  ٢/٥٤: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .٤/٣٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
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 النــوع دون الضــرورة، فــي بالشــعر یلحــق ال الــذي النثــر نــوع فــي هــذا یصــح وال )...(بلــى
)) به یلحق الذي راآلخ

)١(.  
الشــائع فــي أكثــر الكتــب النحویــة أن الضــرورة وممــا نحــب أن نلفــت االنتبــاه إلیــه أن     

ومـن هـؤالء . حدیـد الضـیق لكن بعض المحققین ال یرون هذا الت. خاصة بالشعر وحده 
ــرِّيٍّ  الـــذي یــرى أن الضـــرورة لیســت مقصــورة علـــى الشــعر وحـــده ، بــل تشـــمل  )٢(ابــن بَ
ـا یضــاه ((:یقـول.واصـل أیضـا السـجع والف ي اعلـم أن للســجع  ضـرورة الشـعر،وأن لـه وزنً

)) والنقصان واإلبدال وغیر ذلكضرورة الوزن الشعري في الزیادة 
)١(. 

  : تخفیف الھمزة عند أبي العالءـ 
وهــذا المصــطلح .  )) التخفیــف ((مــن المصــطلحات التــي تتــردد عنــد النحــاة مصــطلح   

   :یطلق عندهم وقد یراد به 
شدَّد :  ))المشدد  ((ـ جعل الحرف ١ فـاألكثر  ))إنَّ  ((إذا خففـت  ((: قال ابن عقیل . غیر مُ

))في كالم العرب إهمالها 
)٢(. 

  ((: قال صاحب النحوالوافي في بـاب الممنـوع مـن الصـرف . ـ أوتسكین حرف متحرك ٢
))ا بكسره ))فَِخذ  ((بسكون الخاء تخفیف  ))فَْخذ  ((فلیس من المعدول 

)٣(. 

))الجزم حذف ، والحذف تخفیف  ((:قال أبوالبركات األنباري. ـ حذف حرف٣
)٤(. 

                                                
  ] .٤/٦١٢: [النحوالوافي  )١(
ــة ، اإلمـام) ٢( ْحـِوي ،العالَّمَ قتــه نَ ُ  ،وَ ــدُ  ومحمـدَأب ــرِّيِّ  بـُن  اهللاِ  َعبْ ــدِ  بـنِ  بَ ـرِّيٍّ  بــنِ  الَجبَّـارِ  َعبْ ، بَ ْقِدِســيُّ  ثــم المَ

، ــاِفِعيُّ  ،النحـــوي الِمْصــِريُّ ةَ  ولـــد .الشَّ ـــعِ  وتســعین عٍ تِســـ َســنَ بَ َأرْ ــةٍ  وَ تَصـــّدر .مائَ َجــاِمع ◌َ ْلعربیَّـــة، ِمْصـــر ِب  لِ
تََخــرََّج  ــهِ  وَ ــة ِب ــ َكــاَن  ، َأئِمَّ ــاب (( بـــ اَعالِمً ه ِكتَ یْ وَ بَ عللــه، )) ِســیْ ــ وَ مً اللَُّغــةِ  اقیّ اهدَها ِب شــوَ َكــاَن  ، وَ ــةً  وَ قَ ــ ، ثِ  .اَدیِّنً

اَت  ة ، َشوَّالٍ  ِفي مَ نِ  َسنَ یْ تَ َن  اثْنَ یْ انِ ثَمَ سِ  وَ َخمْ ةٍ  وَ  ٥٢٦٣:تهـذیب سـیر أعـالم النـبالء رقـم الترجمـة[  .مائَ
  ].شعیب األرنؤوط وآخرین: ، ط مؤسسة الرسالة، تحقیق 

  ٢: ، هامش رقم  ٤/٣٧١: نقال عن النحوالوافي  )١(
   ٨٦:  شرح ابن عقیل )٢(
  ٤/٢٢٢: النحو الوافي  )٣(
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ـ جعل الهمزة السـاكنة المضـموم مـا قبلهـا واوا ، والمفتـوح مـا قبلهـا ألفـا ، والمكسـور مـا ٤
  .)٢(قبلها یاء

تلك بعض المعـاني التـي یطلقهـا النحـاة علـى مصـطلح التخفیـف ، وهـي معـان علـى   
 .)١(ل ال الحصر سبیل المثا

 . والرابع  )٣(والثاني )٢(وقد استعمل أبوالعالء التخفیف في شرحه بمعناه األول  

                                                                                                                                          
، ومــن المواضــع التــي اسـتخدم فیهــا التبریــزي مصــطلح  ٢/١٢٣: اإلنصـاف فــي مســائل الخـالف  )١(

  ]١٨ب١/٣٥٠: [التخفیف بمعنى حذف الهمزة الموضع التالي 
، وقــد صــرح  ٣/١٤٩،  ٣/١٤٢،  ٣/١٠: یراجــع الخصــائص البــن جنــي  فــي المواضــع التالیــة  )٢(

، ونقـل عـن بعضـهم أن  یظـن السـامع أنـه األصـلأن تخفیف الهمزة كثیـر عـن العـرب حتـى التبریزي ب
ُ أنــه  ((:العــرب ال تهمــز الهمــزة الســاكنة إال بنــي تمــیم ، قــال نمــا كثــر تخفیــف الهمــز ؛ فظــن الســامع وإ

األصـــل؛ألن العـــرب تـــؤثر التخفیـــف،وزعم بعـــض العلمـــاء باللغـــة أن العـــرب ال تهمـــز الهمـــزة الســـاكنة 
    ]٦ب٢/٤٠٨[،  ))اس وِذیب إال بني تمیم ، ویحكى هذا القول عن الكسائي ر : مثل

االسم أخف مـن الفعـل ، والفعـل : أحمد عفیفي أنواعا أخرى مختلفة للتخفیف منها . وقد حصر د )١(
خفـة الفـتح عـن الكسـر والضـم ، وخفـة الكسـر عـن الضـم / خفة االسم وثقـل الصـفة / أثقل من االسم 

اخــتالف / النكــرة أخــف مــن المعرفــة / المهمــوس أخــف مــن المجهــور / المؤنــث  المــذكر أخــف مــن/ 
/ والتثنیـة أخـف مـن الجمـع / اإلفراد أخف من التثنیة والجمع / الحروف أخف علیهم من موقع واحد 

التقـــاء / التضـــعیف یثقـــل علـــى ألســـنتهم ، واخـــتالف الحـــروف أخـــف علـــیهم / التنـــوین عالمـــة الخفـــة 
أجـاز النحـاة حـذف العائـد فـي جملـة الصـلة للخفـة نظـرا / م من التقاء العینین الحاءین أخف في الكال

اتفـاق كثیـر مـن النحـاة علـى أن األدوات تسـتخدم فـي اللغـة بـدال مـن أفعـال حـذفت ، ونابــت / لطولهـا 
ولكــن لكثــرة دورانهــا فــي الكـالم حــذفت األفعــال تخفیفــا وحلــت هــذه األدوات (...) هـذه األدوات مكانهــا 

ظـاهرة  (( :أحمـد كـل موضـع مـن هـذا المواضـع مـن مصـادرها األصـلیة ، ینظـر.وقد وثـق د... محلها 
ــــة ، ط: ومــــا بعــــدها ، الناشــــر ٣١، ص  ))التخفیــــف فــــي النحــــو العربــــي  ــــدار المصــــریة اللبنانی ،  ١ال

  م ١٩٩٦
ــة  ((: قــال أبــوالعالء  )٢( یِّبَ بــة مخففــة َط یْ صــطلح بهــذا ، واســتخدم التبریــزي هــذا الم] ٦ب١/١٢. [  ))َط

         ]  ٢٥ب٣/٢١٦.[ )) التثقیل ((المعنى ، ووضعه مقابل 
 ] .٩ب٤/٥٣٧: [ینظر دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٣(
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ْفهـــم مـــن المـــادة التـــي جمعهـــا الباحـــث أن تخفیـــف الهمـــزة قـــد یكـــون وســـیلة    ُ إلثـــراء وی
  :تمام ، قال عند قول أبي   المعنى

ارتَقى       ذاَك الزَّ  َك وَ ذ جاَش بَحرُ یقَنوا ِإ استَ َعزَّ ذاَك الزارُ ئیوَ رُ وَ
]بحر الكامل[

 

ُحتمـــل أن یقـــال : الـــزار  (( : جمـــع زارة ، وهـــي األجمـــة ، وهـــذا تجنـــیس متقـــارب ، وقـــد ی
))بالهمز ، ویجعل من الزئیر  ))الزأرة  ((أصل 

)١( .  
ذا قلنـا إنهـا : زارة ـ بدون تخفیف للهمزة ـ األجمة : فكلمة    الشجر الكثیـر الملتـف ، وإ

اختلف معنـى البیـت ، وقـد بـرع أبـو العـالء كمـا سـنبین فـي البـاب التـالي  من زئیر األسد
  .في استغالل البنیة لتقدیم معان مختلفة للبیت 

  . والتخفیف جائز عنده في مواضع وال یجوز في مواضع 
ر الشيء بقیته ، وأصله الهمز ، والتخفیف جائز  ((: ـ قال  ))ُسؤْ

)١(  .  
اسـتخذأت لـه إذا ذللـت ، والتخفیـف فـي هـذا ومـا : مز،یقـال اله ))اسـتخذا  ((أصل  ((:ـ قال

))یجري مجراه جائز 
)٢(. 

نـا علـى مواضـع    ْطلِعْ ولكـن مـن خـالل مـا .  )) جـواز تخفیـف الهمـزة وعدمـه ((وأبوالعالء لم یُ
  :یجوز تخفیف الهمزة في حالتین :ذكره یمكن أن نضع حدا لهذا الجواز،فنقول استنباطا

 .مشابه حروفا وضبطا للفظ الذي ُخفِّفت همزته  أ ـ عدم وجود لفظ  

ذا ُخفِّف اللفظ وظهر له مشابه له وجب وجود قرینة تمنع التباس المعنى بین  ب ـ وإ
  .اللفظین ، وقد تكون هذه القرینة سیاقیة أوعروضیة أوصرفیة 

  :  ومثال ذلك التالي 
  :قال عند قول أبي تمام 

لَت  ا َحَل مّ َح عاالثَّ  َل یً غرَ َأصبَ لروِم ِمن ذاَك الِجواِر ُجوارُ        الِ لِ
]بحر الكامل[

 

                                                
 ] .٣٧ب٢/١٧٤: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

  ] .٢/٣٥١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .٣/٢٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
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ا ، والُجوار بضـم الجـیم اسـم ، واألحسـن علـى مـذهب الطـائي  (( أن : یقال جاورتهم ِجوارً
ار  ((تُخفــف همــزة  ار بــالهمزة لــیس مــن لفــظ الِجــوار ، الــذي  ))ُجــؤَ وتُْجعــل واوا ؛ ألن الُجــؤَ

ت جــــیم الِجــــوار ، الــــذي هواســــم للمجــــاورة ؛ هومجــــاورة ؛ فــــإذا خففــــَت الهمــــزة وضــــمم
ن كسرت الجیم فهومخالف بالحركة ال غیر  ))فالتجنیس كامل ، وإ

)١(. 

 :ـ قال عند قول أبي تمام 
یِن ِمن َحَسِن القَدِّ  العَ تُها ِب قُدُّها       ِإصابَ ؤٍد تَكاُد تَ قدوَدٍة رُ مَ وَ
]بحر الطویل[

 

د  ((: والجید ...  (( ؤْ تثنِّیة ، بالهمزة ،  ))رُ د  ((وبالهمز ، وهي المُ الطَّوَّافة : بغیر همز  ))الرُّ
)) في بیوت جاراتها ، وكان یكون ذما ، إال أن تَُخفَّف الهمزة

)٢(. 

جا :وقال  ال َحرَ ٌ َحدِّثوا َعنها وَ قائِع م       وَ ُ ه لُت َل تَح قُ ا قَرا الناُس ذاَك الفَ مّ َل
]بحر البسیط[

 

قــراءة الكتــاب ؛ فخفـــف الهمــزة ، والیحســن أن یحمـــل علــى غیــر هـــذه  أراد قــرأ النــاس ، مـــن ((
ى الضیف ، ] ؛ لقرینة السیاق [ اللفظة  )) ال من قرا الشيء ؛ إذا تتبعهو من ِقرَ

)١( .  
 :ـ قال عند قول أبي تمام 

میُض  رٌق وَ بَ ِآلٍل تومٌ وَ نایاِك ِإنَّها ِإغریُض       وَ َث وَ
]بحر الخفیف[

 

م یقــال للؤلــؤة ...  (( ــؤَ ُ تُ ــة والجمــع مَ ــل . العظیمــة تُؤْ ــومُ  ((وهــذا الوجــه أجــود مــن أن تُجعَ  ))تُ
ام على تخفیف الهمزة ؛ ألن ذلك قلیل  ))جمع تُؤَ

)٢(. 

                                                
  ] .٣٦ب٢/١٧٤: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .٥ب٢/٦١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
 ] .٧ب١/٣٣١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

التبریـزي مؤیـدا فیهــا ومــن المواضـع التـي ذكرهــا ] . ١ب٢/٢٨٧: [دیـوان أبـي تمــام بشـرح التبریـزي )٢(
مزة ال یجوز في حالة عدم أمن اللبس ، قوله عنـد قـول أبـي تمـام ودالة على أن تخفیف اله أبا العالء

:  
م تُفتَقِ  تي َل ِة الِمسِك الَّ فَحٍة       ِمن فارَ هَت عاِئرَ نَ  .]بحر الكامل[ نَزرا َكما اِستَكرَ

  ] ٢/٤٠٨[،  )) ألنها غیرُ مشبهٍة بالفأرة من الحیوانادعى قوم أنها ال تهمز ؛  ))فارة المسك  ((و ((
  :قوله عند قول أبي تمام  عند التبریزي لقرینة عروضیةأمثلة عدم جواز الهمز ومن 
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قـد یكـون  ))َهـدَّى  ((ورد الكلمة ألصل مهموز أوغیر مهموز مـرتبط بـالمعنى ، فكلمـة   
ــــى والســــیاق  ــــ. أصــــلها َهــــَدى أوَهــــَدأ حســــب المعن رد الكلمــــة ألصــــلها كمــــا أن الجمــــع ی

  .)١(المهموز
الھمزات ھمزة التعجبمن أنواع ـ 

)٢( : 
همــزة ،  همــزة المضــارعة:  أنــواعحــرف مــن حــروف المعــاني ، وهــي  ((:  الهمــزة  
،  همـزة التسـویة،  حـرف النـداء، .همـزة التعدیـة،  الهمزة المنقلبـة، همزة القطع،  الوصل

))...  همزة االستفهام
)٣( .  

: قـال. السابق من ضمنها ما أسماه أبـوالعالء بهمـزة التعجـب  ولم یذكر المصدر
ضـرب : أن تدخل على األفعال الثالثیة التي ال زیادة فیها ، مثل وأصل همزة التعجب ((

ـــه قـــد جـــاء وكثـــر ـــه الهمـــزة قلیـــل ، إال أن ـــى مـــا فـــي أول م ، ودخولهـــا عل وَكـــرُ ـــم  ))وعل
)٤( .

                                                                                                                                          
ِع اَألدراسِ  ُ قضي ِذمامَ اَألرب قوِفَك ساَعًة ِمن باِس       نَ  .]بحر الكامل[ ما في وُ

ـا فـي القافیـةأصل البأس الهمز ، وال یجـوز همـزه هاهنـا ؛ ألنـه   (( ، كمـا أنـه إذا كـان فـي   یصـیر عیبً
  :یس فیها لین لزم تحقیق الهمزة ، كما قال الراجز قواٍف ل

ـــَب النومُ إلىَّ نفسي  قد َخَط

سِ  ِجيِّ الهمْ ًسا وأْخفى من نَ  َهمْ

ُ من بأس                      ] ١ب٢/٢٤٢[ ))وما بأن أطــــلبه
ـــــى  ـــــى المعن ـــــي أجـــــاز فیهـــــا الهمـــــز اســـــتناًدا إل ، ] ٢١ب٢/٣١٤[و] ٣ب٣/٧٧: [ومـــــن المواضـــــع الت

    ]  ٤ب٤/٥٨١[، ] ٤٢ب٤/٥٩٠[، ] ٤٧ب٤/٥٧٨[
، ] ٨ب٢/١٨٦: [وینظــــــــــر أیضــــــــــا ] . ٣٠ب٢/١٢٣: [دیــــــــــوان أبــــــــــي تمــــــــــام بشــــــــــرح التبریــــــــــزي )١(
  ]١١ب٢/٢١٢[، ] ٤ب٤/٢١٤[، ] ٦ب٤/٥٣٧[، ] ٩ب١/٢٧٩[
، ولكنهـا هنـا  ]٤٥الفرقـان [  M 3 4 5 6 7         8   9 L: قد تأتي الهمـزة وتفیـد التعجـب ، نحوقولـه  )٢(

] طلـب الفهـم والسـؤال عـن مجهـول[ صـل همـزة اسـتفهام خرجـت عـن معنـى االسـتفهام الحقیقـي في األ
  ]         ١٧: المعجم الوافي . [ إلى معنى بالغي 

  ، وما بعدها ١٤ص : المعجم الوافي ألدوات النحو العربي  )٣(

 ] .١/١١٤: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(
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تعجب ، وهذا المصطلح لم یتردد كثیرا فأبوالعالء یحدد من ضمن أنواع الهمزات همزة ال
 .في المراجع النحویة 

 : قطع ألف الوصل في األسماءـ 
  :عند قول أبي تمام قال 

مراتُها ُ ِإ ا َأنَّه نّ نَ ها       َحتّى َظ یِه ُأمورُ فََذت َعَل ُ نَ مراتُه   ].بحر الكامل[ ِإ

  :  في مثل قول األنصاري ، وذلك قلیل إال أنه قد جاء ))امراة  ((تُقطع ألف الوصل في  (( 
َز  ذا جاوَ ینِ ِإ ُ        اِإلثنَ ِإنَّه تَكثیِر الَحدیِث قَمیِسرٌّ فَ شٍر وَ نَ )١(نِب

]بحر الطویل[
((
)١( .  

  
***  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ق  ٢ ، تـوفي یزیـدو وسـي، أبقیس بن الخطیم بن عـدي األ: ، وهو یمقیس بن الخطالبیت للشاعر  )١(

وس التــي كانــت بــین األ" بعــاث " وقعــة  ولــه فــي. وس، وأحــد صــنادیدها، فــي الجاهلیــةشــاعر األ ، هـــ
شـعره . أدرك اإلسـالم وتریـث فـي قبولـه، فقتـل قبـل أن یـدخل فیـه. والخزرج، قبل الهجـرة، أشـعار كثیـرة

  ]٥/٢٠٥: األعالم للزركلي [  .فضله على شعر حسان، وفي األدباء من ی جید
  ] .٤/٣٢٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
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  الدراسة الصرفیة لشرح التبریزي: المبحث الثاني 

  :ین قام الباحث بتقسیم المادة الصرفیة عند أبي العالء  إلى مجموعتین رئیسیت  
  كل ما قاله عن االشتقاق ، وما قاله متعلقا بالبنى واألوزان : األولى . 

  بدال وغیره  بالحرفكل ما كان متعلقا : الثانیة عالال وإ  .صوتا وإ
وسنحاول من . وسنقسم المادة الصرفیة عند التبریزي تقسیما قریبا من التقسیم السابق   

نــده ، علــى أن یكــون التركیــز علــى المــادة خــالل هــذا التقســیم مناقشــة المــادة الصــرفیة ع
الصرفیة التي لم یأت لها ذكر عند أبي العالء في شرحه هنا أوالتي توسع فیها التبریزي 

 . قلیال 
   :  المجموعة األولىـ 

  : الصرفیة المتعلقة بالبنى الصرفیة عند التبریزي المادةدراسة 
  :  مفھوم البنیة عند التبریزيـ 
وهـو مفهـوم یسـتحق أن نقـف .  مفهـوم البنیـةفتة للنظر عند التبریزي من األمور الال    

  . عنده دراسة وتحلیال 
وبدایة وقبل الشروع في هذا التحلیل نقف علـى المعنـى اللغـوي الـذي تـذكره المعـاجم     

  . ))بنیة  ((اللغویة لكلمة 
نــاء  ((ـ بكسـر البــاء وضــمها ـ  ))الُبِ◌نیـة  ((      ، بضــم  ))نــى ُب◌ِ  ((، وتجمــع علــى  ))الِب

ـًة عجیبــًة  (( :قـال الزمخشــري . البـاء وكسـرها  یَ . بنـاؤك مـن أحسـن األبنیــة ، وبنیـت ُبِ◌نْ
))ورأیــُت الــُبِ◌نى فمــا رأیــت أعجــب منهــا   

ــى بالضــم  ((: وفــي مختــار الصــحاح . )١( نَ ُ الب
نًى : ، یقال  ))البناء  ((مقصور  نیة وِب نًى ، وِب ُ ة وب یَ نْ ُ ))ب

)٢(. 

.  ))الصــیغة  ((: یط فیــذكر أیضــا مــع المعنــى الســابق أن البنیــة معناهــا أمــا المعجــم الوســ
نِي ، ج  ((: قال  ُ یة ما ب نْ نًى : الِب ))صیغتها : ومنه بنیة الكلمة ؛ أي ... ِب

)٣(.  

                                                
  ٦٥مادة بنى ص : أساس البالغة  )١(
  ٦٦مادة بنى ، ص  )٢(
  ١/٧٤: المعجم الوسیط  )٣(
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أمــا عنــد أبـي العــالء فالمقصــود . وقـد ورد مصــطلح البنیــة عنـد أبــي العــالء والتبریـزي   
))حــروف الكلمــة وضــبطها  ((بهــا 

ویوافقــه فــي ذلــك المحــدثون مــن . صــیغتها : أي  ؛ )١(
یتــألف فــي كــل لغــة مــن عــدد محــدود مــن  ((علمــاء اللغــة ، إذ قــرروا أن النظــام الصــوتي 

األصـوات ، بحیـث تكــون مجتمعـة كـتال صــوتیة تتـرابط أجزاؤهـا بعالقــات ووشـائج معینــة 
ي هذا المقطع تنشأ من تجاور األصوات ومواقعها وكونها في هذا الموقع أو ذاك ، أو ف

تشـــكل البنیـــة األساســـیة لمـــا أو ذاك ، ومـــن ثـــم فـــإن مجموعـــة العالقـــات هـــذه هـــي التـــي 
)) نسمیه الكلمة

)٢(. 

ـــة عنــــــد التبریـــــزي فهــــــو أوســــــع مـــــن ذلــــــك ، فهـــــو یشــــــمل أیضــــــا     أمـــــا مفهــــــوم البنیــ
  : قال التبریزي عند قول أبي تمام . تجاور كلمتین أوأكثر : ، أي  )) التراكیب ((

مَت   ن رُ اتَصدیَق ذاَك  ِإ رُ الد       َدجاُل فَ ال تَُذِب یا َأعوَ مُ وَ ُ لَحظه
]بحر المنسرح[

 

وبعـض العـرب یسـتوحش مـن هـذه معرفـة بالنـداء ، ثـم نعتـه بالـدجال ،  ))أعـور  ((جعل  ((
)) یا غالمُ العاقُل ، أقبل: البنیة ، واستعمالها في كالمهم قلیل ، ال یكاد یوجد 

)١(.  
مــة التــي یســتنبطها الباحــث مــن كــالم التبریــزي هنــا أنــه ســمى هــذا ومــن األمــور المه    

البنیــة هــذه  ، وأن اســتخدام بنیــة ))  مشــتقنعــت +  منــادى) + أداة نــداء (  یــا ((:  التركیــب
 :وهذا یعنى اآلتي .  قلیل

ـــ أن مفهـــوم البنیـــة عنـــده ال یقتصـــر علـــى لفـــٍظ مفـــرد ، بـــل یتســـع لیشـــمل١ ،  )) تركیبـــا (( ـ
  .جملة  ))التركیب  (( ممكن أن یشمل هذاالبالطبع من و 
كثیـر االسـتخدام  ((، ومنهـا ))قلیـل االسـتعمال مسـتوحش   ((وـ وأن هناك من البنـى مـا هـ٢

  . ))مقبول 
  .عدم األنس ـ أمر نفسي ذهني و ـ أ ))االستیحاش  ((ـ وأن هذا ٣
  .ستعمال وأن هناك من البنى العربیة ما هو كثیر االستعمال ، ومنها ما قلیل االـ ٤

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( نْ ُ   ] .٧ب٤/٣٣٧: [ی
  ٣٥ویة معجمیة ، صالكلمة دراسة لغ: حلمي خلیل .د )٢(
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١( نْ ُ   ١٩ب٣/٢٣٦: ، وینظر أیضا ] ٨ب٤/٣٠٦: [ی

 



 

                                                                                    ١٨٥

هـو قـدیم ، وأقــدم مـن اسـتخدمه قبــل  ــ وأن مصـطلح البنیـة لــیس مصـطلحا حـدیثا ، بــل٥
هـــ فــي كتابــه المقتضــب عنــد ٢٨٥التبریــزي علــى وجــه التقریــب هــو المبــرد المتــوفى عــام 

ُ ِفي  ((: حدیثه عن الهمزة حیث قال  ا نذكره لم یجز َأن تَْجتَِمع همزتان ِفي كلمة سوى مَ وَ
ِن التقاِء اْلعَ  یْ تَ ِن اللَّ یْ یةینَ نْ ا الّسُكون ِب مَ ُ ه )) اُألولى ِمنْ

)١(. 
 : األبنیة الصرفیة عند التبریزيـ 
سبق أن أوضحنا ـ عند حدیثنا عن المادة الصرفیة عند أبي العالء ـ أن ألفـاظ اللغـة     

وتلـك األبنیـة تكونـت وتحـددت . محـددة ومعلومـة عنـدهم  )) أبنیـة ((عند اللغویین تنتظمهـا 
نعام للنظر طویلین لهذه األلفاظ ل   .دیهم بعد استقراء وإ

وهذه هي نفـس الحقیقـة التـي نستشـفها ونسـتنتجها بشـكل أوضـح ممـا هـي علیـه عنـد     
  :أبي العالء  من مواضع كثیرة من شرح التبریزي 

هرام  ((: ـ قال  وال یخرجه إلى أمثلة عندهم المریخ ، وبعض الناس یقوله بفتح الباء ، : بَ
، ومـن النـاس مـن یكسـر البـاء لیخـرج  فـي المضـاعف قلیـل جـدا ))فَعالال  ((رب ؛ ألن الع

داح  غام وِسرْ ))إلى باب ِضرْ
)١(.  

ــ وقــال  قُس  ((: ـ ــرْ ُجل بضــم الجــیم ، وهواســم موضــع أجنبــي ، وهــو : َعقَ علــى وزن َســفَرْ
ـل لضـرب مـن الشـجر ، وفیـه اخـتالف ، فقـوم یجعلـون بُ هْ نونـه  یشابه في الوزن قـولهم كنَ

أن عقـرقُس و وقوم یجعلونه بناء من اُألُصول ، وكال الوجهین یحتمله القیاس ، ولـزائدة ، 
))اسم عربي لم یحكم على أحد قافیه بالزیادة في مذهب أصحاب التصریف

)٢(. 

یمكــن أن نخــرج  البنــي الصــرفیةوبدراســة المواضــع التــي تحــدث فیهــا التبریــزي عــن   
  :                       یة ببعض الحقائق والملحوظات التال

  أن قبـول اللغــویین : ؛ بمعنــى  )) متفــق علیهـا ((أولـى هــذه الحقـائق أن هــذه األبنیـة
نمــا قبــولهم لبنیـــة و لبنیــة معینــة لــیس ناتجـــا عــن علــة معینــة ، أ لســـبب معــین ، وإ

                                                
  ، تحقیق محمد عبد الخالق عظیمة ، الناشر عالم الكتب ، بیروت   ١/١٥٥  )١(
  ] .١٢ب٧٢ـ  ٢/٧١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ]٦ب١/٢٣٥: [وینظر أیضا ] . ١٩ب٢٣٧ـ  ٣/٢٣٦: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

 



 

                                                                                    ١٨٦

فقـد توجـد أكثـر .  بنیةمعینة یكون بسبب االتفاق الذي وقع في اللغة حول هذه ال
  .        )١(مكن أن تكون مقبولة ، ولكن اللغة قبلت بعضها ولم تقبل األخرىمن بنیة ی

ْقس  ((ولیس في كالم العرب مثل  ((: قال التبریزي  تـركهم أن ] و[ )...(فـي الربـاعي  ))َدمَ
)) اتفاق وقع في اللغة ، ال أن اجتنابهم ذلك لعلةو یبنوا مثل دمقس إنما ه

)٢(.  
))لفاء وضم العین مثال لم ینطق به ِفعُّل بكسر ا ((: ـ وقال 

)١(.  
ویؤكد ما ذهبنا إلیه تلك المناظرة التي أوردهـا السـیوطي فـي كتابـه األشـباه والنظـائر   

كیــف تبنــي : قــال ابــن النحــاس ألبــي العبــاس  ((بــین ابــن والد وبــین ابــن النحــاس وفیهــا 
: جعفــر وقــال ارمییــت ، فخطــأه أبــو : مثــال افعلــوت مــن رمیــت ، فقــال لــه أبــو العبــاس 

إنمـا سـألتني أن أمثـل لـك : لیس في كالم العرب افعلوت وال افعلیت ؛ فقال أبو العبـاس 
))بناء ففعلت 

)٢(. 

  ــار  ((هــذه األبنیــة المســتقرة والمعلومــة والمحــددة عنــد اللغــویین كانــت بمثابــة المعی
  .)٣(یةالذین یعرف بهما ما یوافق األسماءَ العربیة من األسماء األعجم ))والقرینة 

 :عند قول أبي تمام  ـ قال

                                                
ول  قـال سـیبویه   ((: وهناك بنى موجودة ولكنها غیر مستعملة ، جاء في المزهر  )١( ُ ْفع ُ ولـیس فـي : ی

ُسـروع فـإنهم ضـموا الیـاء لضـمة الـراء كمـا قـالوا  ْفعـول فأمـا قـولهم ی ُ ـر فضــموا : الكـالم ی عفُ ُ األسـود بـن ی
ـل : بة قال ابن قتی. الیاء لضمة الفاء  ْفعُ ُ ، المزهـر للسـیوطي  )) ویقوي هذا أنه لیس في كـالم العـرب ی

 ،٢/٥٠  .  
  ] .٦٣ـ  ١/٦١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  ] .٥ب٤/٤٢٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  .دار الكتب العلمیة ، بیروت : ، الناشر  ٣/١٦٢األشباه والنظائر ،   )٢(
العــرف  (( ســر الفصــاحة : لمســتقرة هــي التــي ســماها ابــن ســنان الخفــاجي فــي كتابــه تلــك األبنیــة ا )٣(

أن تكــون الكلمــة جاریــة علــى العــرف  (( ، فمــن شــروط الفصــاحة فــي اللفظـة عنــده   )) العربـي الصــحیح
العربــي الصــحیح غیــر شــاذة ویــدخل فــي هــذا القســم كــل مــا ینكــره أهــل اللغــة ویــرده علمــاء النحــو مــن 

 بـن سـعید بـن محمـد بـن اهللا عبـد محمـد يبـ، أل الفصـاحة سـر: ، ینظر  )) في الكلمة التصرف الفاسد
          هـ١٤٠٢ ١، ط  العلمیة الكتب دار،  الحلبي الخفاجي سنان
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هِریَِّة القوِد  ُخطا المَ ا السُّرى وَ قَد َأَخَذت       ِمنّ ٍس َصحبي وَ قوُل في قُومَ   .]بحر البسیط[یَ

ٍس  ((  س ، مـن قـولهم : قُومَ ـَس فـي المـاء : اسم أعجمي ، یوافق من العربیة لفظ القَمْ قَمَ
))؛ إذا غاص 

)١(.  
َجن ((: ـــ وقــال  نْ یــق ، بفــتح المــیم وكســرها ، ولیســت هــذه الكلمــة بالعربیــة یقــال مَ َجنِ یــق وِمنْ

ذا جمعتها العرب قالوا  ))مجانیق ؛ فحذفوا النون : في األصل ، وإ
)٢(.  

ْشــقة ، وهــي الســرعة فــي  ((: ـــ وقــال  ودمشــق اســم أعجمــي ، وافقــت حروفــه حــروف الدِّمَ
الهـاء علیهـا فـي شـذوذ ؛ فقـالوا وأدخلـوا  )...(سـریعة : ناقة دمشق ؛ أي : السیر ، یقال 

ْشقَة :  ))ِدمَ
)١(. 

  :ـ وقال عند قول أبي تمام
ابِ  ِطمَّیِن وَ ِة القُصوى وَ َك السَّ قتَرى       صاِغرَ ُل نطاووَس واِب الَد قَرَ ُب كْ ِب

]بحر الطویل[
  

))، وهي موافقة لألسماء العربیة  ))بصارخة  ((ویروى ...  ((
)٢(.  

  ــدعى كمــا كانــت معرفتــه باألبنیــة و ُ ســیلة لمعرفــة األصــل العربــي للكلمــات التــي ی
  :عدم عربیتها 

أصــلها حبشـــي ، فأمـــا لفطهـــا فیـــدل ] مشـــكاة [ وأصـــحاب التفســـیر یزعمـــون أن  ((: قــال 
لة من شكوت  ))على أنها ِمْفعَ

)٣(.  
  تحـــدد الطریقـــة التـــي یمكـــن أن یكـــون علیهـــا اســـم أعجمـــي تلـــك األبنیـــة المســـتقرة

        .    لورغبنا في النطق به

                                                
  ] .١ب٢/١٣٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .٥٠ب٢/٤٤١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  ] .٦ب٤/٥٥٣: [ریزيدیوان أبي تمام بشرح التب )١(
  ]١٩ب٢/٤١٥[، ]  ٤/٤٢٧: [ وینظر] . ٣٥ب١/١٩٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
 ] .٢٤ب٢/٢٥٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
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ْقـس فـي الربـاعي ، وهواسـم أعجمـي ،  ((: ـ قال  القیـاس و ولیس فـي كـالم العـرب مثـل َدمَ
أرض : ، مثــل قــولهم لهــمو إذا نطقــت بــه العــرب أن یكســر أولــه ؛ لیخرجــوه إلــى بنــاء هــ

ثْرة ؛ أي  ْفسة ؛ أي : ِدمَ ))ضخمة شدیدة : سهلة ، وناقة ِدرَ
)١(. 

وت ؛ لیجعلـــوا : مــن العـــرب مـــن یقــول وبعــض النحـــویین یحكـــي أن  ((: ـــ وقـــال  مُ َحْضـــرَ
))بناءه كبناء َعْضرفُوت وحذرفُوت  

)٢(. 

  هذه األبنیة التي ترسخت وثبتت عند اللغـویین تولـدت عنهـا قـوانین وقواعـد تظلـل
تلـك األبنیــة ، وتوجــب أن تكــون كــل الكلمــات المشـتقة ـ إذا رغبنــا فــي اشــتقاقات 

 .دائرتها وال تخرج علیها جدیدة ـ تحت طوع هذه القواعد ، وفي 

م ((: ـ قال  ـرَ مْ رَ نـي إذا حمـل هـذا االسـم علـي  )...()١(ویَ ُ م ب ـرَ موجـب االشـتقاق فهـو مـن الیَ
ل ْلعَ )) على فَعَ

)٢(. 
 :وقال التبریزي عند قول أبي تمام  ـ

ّشاقُ  سٍم ال       ُحبِّ َحتّى تََكشَخَن العُ وَ جهُ الِوصاِل ِب د وَ َسوَّ م یُ َل
]بحر الخفیف[

  
ــت علــى القیــاس فالصــواب  كلمــة عامیــة ال تعرفهــا العــرب )) تََكشــَخَن  ((..  (( ذا ُحِمَل : ، وإ

فَعَّل  ((تَكشََّخ ؛ ألنك إذا بنیَت  تََسكَّرَ ، وأما مثل تسـكرن : من َسْكران فالوجهُ أن تقوَل  ))تَ
اف مــن الســكران وتَعطَّشــن مــن العطشــان فمعــدوم قلیــل ، وهــذا الكــالم علــى أن تفــتح الكــ

من الَكْشخان ، فإن كانت مكسورة قـوي ثبـات النـون فـي الفعـل ؛ ألن ِفْعـالن یحكـم علـى 
))نونه بالزیادة إذ كان فَْعالل قلیال في الكالم،ولیس ِفْعالل كذلك 

)٣(. 

                                                
  ] .٦٢ـ  ١/٦١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ١٩ب٣/٣١٩: وینظر أیضا ] .٢٢ب١/١٥٣: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  .اسم جبل  )١(
  ] .٢١ب٤/١١٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
ـــرُ دیـــوان أبـــي تمـــام بشـــرح التبریـــزي )٣( َظ نْ ُ   ، وحكـــم التبریـــزي علـــى كلمـــة] ٦ب ٤٠٦ـ  ٤/٤٠٥: [ی
  : أمر فیه نظر لألسباب اآلتیة  عامیةبأنها  ))تكشخن  (( 

 .ول اللغة ـ أنى ألبي تمام أن یستخدم لفظة عامیة ، وهو فحل من فح١

 



 

                                                                                    ١٨٩

  وهذه األبنیة منها ما هو خاص باالسم ، ومنها ما هو خاص بالفعـل ، ومنهـا مـا
 .هوقلیل نادر ومنها ما هوشائع حاضر 

د  ((: ـ قال  د وبرند : الِفِرنْ رونق الشيء ، وأصله فارسيٌّ معرب ، وُحكي بالفاء والباء ِفِرنْ
ذا كـان أعجمیـا فــال اشـتقاق لـه   ((؛ ألن النــون إن ُجعلـت أصـال فهــو وبنــاؤه بنـاء قلیـل، وإ

نما یجيء هذا البناء بتشدید الالم ، وتضعیف اآلخـر كمـا قـالوا  )) ِفِعلٌّ  ٌس : ، وإ ـرَ رٌّ  فَ ِضـِب
ا مثل ))الدِِّمْقس فلیس في كالمهم : وِطِمرٌّ ، وغیث ِحِمرٌّ یقشرُ األرض ، فأمّ

)١(.  
بنــاء  ))فَْعنــل  ((وَقْلــنَس ، فأثبــت النــون ، : ولمــا بنــى الفعــل مــن القلنســوة قــال  ((: ـــ وقــال 

)) قلیل
)٢(.  
  وأیضا هناك قـانون صـوتي یمنـع تجمـع أحـرف معینـة عنـد تكـوین بنیـة الكلمـة  ،

فــي كلمــة ، أوتجتمــع بالكلمــة  ))الكــاف ، والــذال ، والجــیم  ((كــأن تجتمــع الحــروف 
  .             أحرف من حروف الحلق 

                                                                                                                                          
عتقــــد بعامیتهــــا وهـــي لیســــت كــــذلك ، مثــــل٢ ُ    :ــــ یمكــــن لكلمــــات مـــن الفصــــحى أن تــــدخل العامیـــة ؛ فی

أضــواء علــى لغتنــا : ینظــر [  ))خــش ، نــش ، دبــق ، زنــق ، حــاش ، شــاف ، عشــم ، ســاب ، نشــف  ((
 ] .وما بعدها  ١٨السمحة ، ص

أضـواء علـى لغتنـا السـمحة ، : ظـر ین[عكـنن ، وشـعنن : ـ وجود ألفاظ مشابهة في الفصحى ، مثل ٣
مــا قــیس علــى كــالم العــرب فهــو : ، وكمــا قــال ابــن جنــي  ))كشــخن  ((: وقیاســا علیهــا نقــول ] ٨٦ص 

  من كالم العرب ، ولكن یبدو أن التبریزي متأثر بمذهب الكوفیین في تفضیل السماع 
عري عنــد أبــي تمــام وعلــى الــرغم مــن هــذا فــإن لجــوء التبریــزي إلــى اللغــة العامیــة لتفســیر نــص شــ  
تمـام حسـان . فـي الدراسـة اللغویـة ، وقـد حـاول د یشي بأهمیة هذه اللغـة أو هـذا المسـتوي اللغـويأمر 

إن : ، فقـــال یــدرس الفصـــحىحتـــى یصــل إلـــى أســس یســـتطیع بهـــا أن  فــي العامیـــةأن یــدرس التنغـــیم 
تنا لــه فــي الوقــت التنغــیم فــي اللغــة العربیــة الفصــحى غیــر مســجل وال مــدروس وبالتــالي تخضــع دراســ

اللغـة العربیـة مبناهـا ومعناهـا . الحاضر لضرورة االعتماد على العادات النطقیة في اللهجات العامیة 
    ٤٧الكلمة ، ص : حلمي خلیل .د: ، وینطر أیضا  ٢٨٨، ص 

  ٧ب٢/٤٥٩ألك ، : وینظر موضع مهم یتحدث فیه التبریزي عن كلمة  

  ] .١٤ب٢/٢٤٦[: دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .٦ب١/٢٣٥: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

 



 

                                                                                    ١٩٠

 : عند قول أبي تمام ـ قال 

طایا الَشوِق في اَألحشاءِ  ِطیَّها       كانَت مَ ذا ما الراُح ُكنَّ مَ   .]بحر الكامل[راٌح ِإ

وال استعملت الكاف والذال والجیم فیمـا یعـرف لها العرب ، كلمة لم تستعم: ))الكذج  ((و (( 
)) من الثالثي

)١(. 

وقلیــل فــي كالمهــم أن ... ولهیعــة مشــتق مــن اللهــع ، وهوالتََّشــدُّق فــي الكــالم  ((: ـــ وقــال 
))تجيء الهاء بعد العین ؛ ألنهما حرفا حلق 

)٢(.  
القــوانین الصــوتیة  وقــد تنبــه الخلیــل مــن قبــل أبــي العــالء و التبریــزي بوجــود هــذه  

التجمعــات الصــوتیة ثقافتــه اللغویــة وخبرتــه الصــوتیة فــي معرفــة  ((مســتنًدا فــي ذلــك علــى 
)) المسموح بها وغیر المسموح بها في اللغة العربیة

؛ لذلك نجده في كتابه العین ینبـه  )١(
عـدم اسـتعمال العـرب  ((على وجود أبنیة مستعمله وأخرى مهملـة ، وهـذا اإلهمـال بسـبب 

)) ألن القوانین الصوتیة تأباهله أو 
)٢(. 

  ــمُ منهــا أن معظــم األلفــاظ تتخــذ َ ْفه ُ وفـي بعــض المواضــع أشــار التبریــزي إشـارات ی
ـــه مـــن التبـــاس معناهـــا بمعنـــى لفظـــة أخـــرى  ـــة مـــا تحتـــاط ب مـــن مكوناتهـــا الداخلی

 .مشابهة لها 

 : عند قول أبي تمام ـ قال 

ِطیَّها     ذا ما الراُح ُكنَّ مَ طایا الَشوِق في اَألحشاءِ    راٌح ِإ   .]بحر الكامل[كانَت مَ

 ))راح  ((فـي معنـى  ))ِریـاح  ((: ، لقـولهم  ذوات الیـاءالراح األولى الخمر ، وهي مـن ...  ((
إذا استعملوا الشيء بالواووالیاء ؛ فرقوا وكأنهم ... ))األریحّي واألریحیة  ((، ومنها اشتقاق 

؛  ))رجـل أروحـي  ((: ؛ ألنهـم لوقـالوا  كون ذلك أقل للبسبإبدال إحداهما من األخرى ؛ لی

                                                
  ٣٨ب٣/١٣٨: وینظر أیضا ] . ٣١ب٢/٢٨: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .٢ب٤/٣٤٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  ٢٥الكلمة دراسة معجمیة لغویة ، ص : حلمي خلیل .د )١(
  م ١٩٨٤دار المسلم : ، الناشر  ٥٨المعاجم العربیة المجنسة ، ص :محمد عبد الحفیظ العریان . د )٢(
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؛فیــؤثرون ))هــذا أروح مــن هذا،وهــذا ظلــیم أروح  ((: اللتــبس بالنســب إلــى أروح ، إذا قلــت 
))الفرق في كثیر من الكالم؛إذا وجدوا سبیال إلیه 

)١(.  
ــ: وأصــحاب النقــل یــرون أن تصــغیر الضــحى ُضــَحّي ، فــإذا قیــل لهــم  ((: ـــ وقــال  ــمْ لِ مَ َل

مـة ؟: تُْظِهروا الهاء في مصغر الثالثي ، كما قالوا  َحیَّة ، وقَُدیْ أرادوا أن یفرقـوا : قـالوا  رُ
)) بین تصغیر ضحى ، وتصغیر ضحوة ، وقد یجوز مثل ذلك

)٢( .  
تطاللــُت إذا تطاولــت، : وكــذلك قــالوا . مــا شــخص مــن آثــار الــدیار : الطلــل  ((: ـــ وقــال 

))إذا كنت قائما : إذا كنت جالسا ، وتطاولت تطاللُت : وقال بعضهم 
)٣(.  

ن : العنــق یــذكر ویؤنــث ، وقـال قــوم  ((: ــ وقــال  إذا حركــت النــون ، فالوجــه التأنیــث ، وإ
))أسكنت فالوجه التذكیر 

)١(.  
))األجود أن یستعمل األمهات بالهاء فیمن یعقل، واألمات فیما ال یعقل  ((: ـ قال 

)٢(.  
ابقة تشیر إلى أن اللغة تتخذ من الوسائل مـا تـأمن بـه اللـبس ونصوص التبریزي الس  
 معـانٍ  علـى لفظیـة قـرائن تتخذ أو صرفیة معانٍ  عن تعبر الصرفیة المباني دامت ما ((فـ 

دَّ  الفِ ،  نحویة ُ  اللغـة علیها تحرص كبرى غایة والمبنى المبنى بین اللبس أمن یكون أن ب
ـدَّ  وال،  الصـرفیة للمباني صیاغتها في ُ  أن الصـرفي المسـتوى علـى اللـبس أمـن لضـمان ب

 بـین فـارق هنـاك لیكـون الشـكل ناحیـة مـن المبـاني بـین التفریـق بـدور الخالفیـة القیم تقوم
)) وأخیه النحوي الباب بین أو،  وأخیه الصرفي المعنى

)٣(. 
  ومما أشار إلیه أن البنیة الخماسیة األصول ال مذهب لها في االشتقاق: 

                                                
َظرُ دیوان أبـي تمـام بشـرح التبریـزي  )١( نْ ُ ولمزیـد مـن المواضـع فـي هـذه الجزئیـة كشـواهد  ]٩ب٢٨ــ ١/٢٧: [ی

َظـــــرُ المواضـــــع اآلتیـــــة  ، ] ٢ب٤/١٥٥[: هامـــــة علـــــى اســـــتغالل البنیـــــة الصـــــرفیة كوســـــیلة ألمـــــن اللـــــبس ، تُنْ
  ] .٤٠ب٢/١٩[، ] ٣٤ب١/١٦٦[
  ] .١/٥٤: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  . ]٧ب٢/١٨٥: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
  ] .١٤ب٤/٥٣٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ٢ب٤/١٥٥: وینظر أیضا ] . ٨ب٢/٦: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  ١٤٦ومبناها ، ص اللغة العربیة معناها : تمام حسان .د )٣(
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َصــ ((: قــال  والصــادان فــي صهصــلق أصــلیتان ، وأصــحاب شــدید الصــوت ، : لِق َصهْ
االشتقاق یذهبون إلى أن الخماسي الذي كل حروفه أصول ال مذهب لـه فـي االشـتقاق؛ 

)) ألن الفعل ال یتصرف منه
)١(.  

والــذي علیــه العلمــاء أن األصــول الخماســیة مخصوصــة باألســماء ، وال یشــتق منهــا   
ــرَّض للزوائــد مــن أولــه وآخــره ؛ كقــولهم أنَّ  ((فعــل ، وتعلیــل ذلــك أن  عَ ــه : الفعــل مُ دحرجتُ

َج، فلو بنیَت من الخماسـّي لكـان تقـدیره جَل؛ وهـو ثقیـل كمـا تـرى: فتدحرَ َجلتُهُ فتَسـفَرْ . َسـفَرْ
ضــربنا : كمــا أن الضــمائر تلحــق باألفعــال ، وتصــیر معهــا بمنزلــة الشــيء الواحــد، نحــو

، و  : لحقتـه الضـمائر، أفـرط فـي الطـول؛ فكـان تقــدیرهوضـربتم ؛ فـإذا جـاء الخماسـّي فعـًال
َجْلتُم؛ وهو ثقیل )) َسفَرْ

)١(.  
  

  كثرة االستعمال تؤثر على بنیة الكلمة وحروفهاو األلفة : 

تؤثر علـى بنیـة  )) وكثرة االستعمال ((و )) األلفة ((من لطیف إشارات التبریزي إلى أن    
  :الكلمة وحروفها 

                                                
ونقــل الســیوطي فــي المزهــر عــن ابــن فــارس ] . ١٢ب٢/٢٣٩: [دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي )١(

صــهل : مكونــة مــن  ))صهصــلق  ((مــن األلفــاظ منحــوت مــن كلمتــین ، فـــ  ))صهصــلق  ((رأیــه بــأن مثــل 
نا فى أن اَألشیاء الزائـدةَ علـى ثالثـ  ((: یقول السیوطي . وصلق  ُ ْذَهب هـا منحـوٌت، أة أحـرف فوهذا مَ كثرُ

ر، وفــي قــولهمْ  مثــل قــول العــرب للرَّجــل ل : الشــدیِد ِضــبَطرٌ مــن َضــبَط وَضــبَ َ َصــلِق إنــه مــن َصــه ْ َصه
نه ْلِدم ِإ ق وفي الصِّ ـْدم، قـال وَصَل ـْلد والصَّ . وقـد ذكرنـا ذلـك بوجوهـه فـي كتـاِب مقـاییس اللُّغـة: مـن الصَّ

وهــذا مذهبــه فیمــا زاد علــى ثالثــة ، وال ســیما مــا زاد  ]١/٤٨٢: المزهــر . [ )) بــن فــارساانتهــى كــالم 
  .          على أربعة 

: الناشــر، ١٣٦/ ١،  المعجــم بنــاء فــي وأثــره اللغویــة األصــول تــداخل:  الصــاعدي فــراج بــن الــرزاق عبــد)  ١(
   ـه١٤٢٢ ١ط،  السعودیة العربیة ةكالممل المنورة، بالمدینة اإلسالمیة الجامعة العلمي، البحث عمادة
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َدیَّـــمَ : ألفــوا الیـــاء حتــى قـــالوا الــواوفي األصـــل ، إال أنهـــم  مـــن ذوات: الدیمــة  ((: ـــ قـــال 
ــَدیَّم ؛ إذا ســقته الدیمــة ، وُحِكــي دام المطــر یــدیم ، فیجــوز أن : المطــر ، وقــالوا  كثیــب مُ

)) یكون له أصل في الیاء
)١(. 

هــذا شــر مــن هــذا وخیـر مــن هــذا ، هــومن بــاب أفعــل ، ألن أصــله : وقــولهم  ((: ــ وقــال 
)) إال أن الهمزة قد ُحِذفَت لكثرة االستعمالأخیر من هذا ، أشر من هذا و 

)٢(.  
ســماه  )) كثــرة االســتعمال ((و )) األلفــة ((والتغییــر الــذى یصــیب بنیــة الكلمــة بســبب   

لـــى األلفـــاظ  ((العلمـــاء المعاصـــرون بــــ  كثـــرة االســـتعمال تبلـــي األلفـــاظ ،  ((وقـــرروا أن  ))ِب
مـــا تبلـــى العمـــالت المعدنیـــة والورقیـــة ، التـــي وتجعلهـــا عرضـــة لقـــص أطرافهـــا ، تمامـــا ك

))تتبادلها أیدي البشر 
)٣(.  

  علیها حروفلدخول البنیة التي قد یتغیر معناها تصبح عرضة : 
  :عند قول أبي تمام قال 

ُد ا یَ صیِف َحمیَدةً       وَ ُة المَ قَدِّمَ َزَلت مُ   .]بحر الكامل[ تاِء َجدیَدةٌ ال تُكفَرُ لشِّ نَ

: وقـال . ة یقولون مقدمة الجیش بكسر الـدال ، والقیـاس ال یمتنـع فتحهـا أصحاب اللغ ((
ِمْلحفٌة جدید ، وكذلك في جمیع اإلناث؛ ألنـه مـن َجـَدْدُت : جدیدة ، والمعروف أن یقال 

لحیـة دهـین ، وقـال بعضـهم َدهینـة ، : ُجبَّـة جدیـد ، كمـا یقـال : قطعت ، فیقال : ؛ أي 
: نـــى الطـــري ؛ فـــذهب عنـــه معنـــى المجـــدود ؛ أي وكـــأن جدیـــًدا لمـــا كثـــر صـــار فـــي مع

جـاء الربیـع محمـودا ، وصـنیعة الشـتاء : المقطوع ؛ فََحُسَن أن تدخل علیه الهاء ، تقول 
))ظاهرة مشكورة ال تكفر 

)١(  .  
 قد یختلف علماء اللغة في أصول بعض األبنیة :  

                                                
  ] .٣١ب٣/٨٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .١١ب١/٤٢٨: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  ٩٥التطور اللغوي ، ص : رمضان عبد التواب .د )٣(
  ] .٢ب٢/١٩١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

 



 

                                                                                    ١٩٤

بعــض ألمــح التبریــزي إلــى اخــتالف علمــاء اللغــة فــي أصــولیة بعــض األحــرف فــي   
َسْحِســح  ((: البنــى ، قــال  وبعــض النــاس یــذهب إلــى أن مسحســحا ، . كثیــر الصــب : ومُ

مأخوذ من السح ، وأصحاب القیاس من أهل البصرة یزعمون أن سحسح مـن غیـر لفـظ 
لِل  ((ووزن مسحسح على رأي سیبویه . سح  فَعْ ، وعلى رأي غیره من أصحاب النظر  ))مُ

فَْعِفل  (( فَْعِفع  ((في كتاب العین ، وعلى ما ثبت  ))مُ ))  ))مُ
)١(.  

ـة ، وألفهـا أصـلیة ، ووزنهـا علـى رأي : ووزن مروراة علـى رأي سـیبویه  ((: ـ وقال  َعَل وْ فَعَ
لة : محمد بن یزید  ْلعَ ))فَعَ

)٢( .  
 ((ومن زعم أن الهاء في . جريء : یقال أسٌد ِدْلهاث ، وُدالِهث ؛ أي  ((: ـ وقال   
ع  َل ))از أن یدعى أنها في دلهاث كذلك ، وأنه من الدالث زائدة ، ج ))ِهبْ

)٣(.  
  حرف ثالث وحذف یهاثنائیة الحروف یحكم بأصلیة حرفالاألسماء : 

  :عند قول أبي تمام  قال
بُت َصرَف النَّ  َحدً َحَل البَ      اوى َصرَف اَألسى وَ الدَّ ِب ِة اِإلغراِم وَ   .]بحر البسیط[ َدنِ ثِّ في َدوَل

ُْحكـم اللهو : الددن  (( والباطل ، جاء به على أصله ، وأكثر ما یستعمل بحذف النون ، وی
))على أن الدالین من األصل 

)١(  .  
ُردَّ الثنائي إلى األصل ((: وقال  )) التصغیر ال یقع إال على ثالثي ، فیجب أن ی

)٢(.  
والتبریــزي فــي االقتباســین الســابقین ینحــاز إلــى الفریــق القائــل بــأن أقــل أصــول اللغــة   

  . ثالثة أصول 
. أو ثالثیتهـا مجــال أخـذ ورد بــین العلمــاء )٣(والحـق القــول أن القـول بثنائیــة األصــول  

ولـه  ال یخلـو مـن وجاهـةیرجع كـل جـذور لغتنـا الثالثیـة إلـى جـذور ثنائیـة  ((والرأي الذي 
                                                

  ] .٤٥، ٤٤ب١/٤٣٩: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
 ] .١٣ب٢/٤٧: [م بشرح التبریزيدیوان أبي تما )٢(

  ] .١٣ب١/٣١٥: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
  ] .٥ب٣/٣٣٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .٤ب١/٤٢٤: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

 



 

                                                                                    ١٩٥

ن كـان ال یطـرد لنـا فــي كـل جـذر ثالثـي ، أو یسـهل علینـا تحقیــق  أمثلـة كثیـرة تؤیـده ، وإ
))ه ذلك فی

)٢( .  
ووجاهة هذا الرأي تتمثل في أن البحث في اللغات السامیة یشیر إلى أن بعضا مـن   

، یقـــول المستشـــرق برجشتراســـر فـــي كتابـــه التطـــور النحـــوي ثنـــائي األصـــلكلمـــات اللغـــة 
وذكــر الزمخشــري أن التــاء فــي األخــت والبنــت أبــدلت مــن الــواو ؛ وذلــك أنــه  ((:  ١/٣٣

ــام الــواو ، ونحــن ظــن أن مادتهمــا أخــو وبنــو ،  ــاء أصــلیة الم الفعــل ، قامــت مق وأن الت
التـي مادتهــا مركبـة مـن حـرفین فقــط ال نعـرف أن األخ واالبـن مـن األســماء القدیمـة جـدا 

ن لــم یســـبقها فتحـــة هـــي تــاء التأنیـــث ، فهـــي فـــي غیـــر  مــن ثالثـــة أحـــرف ن التـــاء وإ ، وإ
))قبلها العربیة ، وخصوصا في األكادیة والعبریة كثیرا ما ال فتحة 

)١(. 

علمائنا العرب القدامى ومعاجمنا العربیـة لـم تـنص صـراحة علـى القـول  ((وكثیر من   
باألصول الثنائیة كنظریة ، إال أن صنیعها في التطبیـق یشـیر إلـى ذلـك ضـمنا؛ إذ تبـین 

بُّــع كالمهــم ، ومــن النظــر فــي معاجمنــا األصــیلة  تَ وجــود عالقــة بــین فحــوى المعنــى ِمــن تَ

                                                                                                                                          

التــي تعتبــر أن األصــول فــي العربیــة تعــود إلــى جــذر ثنــائي ، وأن  (( النظریــة الثنائیــة هــي  )١(
ذر الثالثــي یرجــع إلــى ثنــائي أیضــا ، والمعنــى العــام للمــادة یــرتبط بأصــلین مــن أصــولها ، الجــ

... قط ، وقطب ، وقطف ، وقطع ، وقطم ، وقطل ، وجمیعها تتضـمن معنـى القطـع : نحو 
: ولهــذه النظریــة رواد فــي العصــر الحــدیث تحــدثوا عنهــا مفصــلین ، ومــن أشــهر هــؤالء الــرواد 

 ))دیاق ، جرجي زیدان ، األب أنسـتاس الكرملـي ، عبـد اهللا العالیلـي نولدكه ، أحمد فارس الش
،دار ٤زین كامـل الخویسـكي،ص.الزوائد في الصیغ في اللغة العربیة في األسماء،د: ، ینظر 

   ٢المعرفة الجامعیة ط
فــي التطــور : ، ینظـر  ))تـرى عكــس مــا ذهـب إلیــه النحـاة والصــرفیون القــدماء  ((وهـذه النظریــة 

  . م ١٩٨٩، مكتبة الشباب ،  ١٠٣عبد الصبور شاهین ، ص.د اللغوي ،
محمـــد خلیفـــة التونســـي ، مجلـــة العربـــي / ، بقلـــم أ ))مـــن تطـــور الكلمـــات ومعانیهـــا  ((مقـــال بعنـــوان  )٢(
   ١٢٥، ص  ٢٣٢ع
  ٣٣المذكر والمؤنث، ص :رمضان عبد التواب لكتاب أبي الحسن أحمد بن فارس.د نقال عن مقدمة )١(

 



 

                                                                                    ١٩٦

الثنائیــة ، وبــین الثالثــي المتفــرع عــن هــذه األصــول ، ممــا یــدل علــى أن  العــام لألصــول
  .  الثنائیة ترددت في أذهانهم كنظریة ، ولمسناها في أقوالهم كتطبیق

ثنائیـــة  ((: فــي كتابــه  أمثلــة كثیـــرة لــذلكبتتبـــع وجهــد فــائق  )) أمــین فــاخر(( وقــد جمــع   
فـي دراسـة معجمیـة إحصـائیة  ))ثنائیة األلفاظ في المعاجم العربیة ، وعالقتها باألصول ال

ــبهم . تؤكــد مــا ذهبنــا إلیــه  ــة تمثــل غیضــا مــن فــیض ، ممــا جــاء فــي كت وهــذه أمثلــة قلیل
وفي العین للخلیل بن . أصل ثنائي یدل على العلو واالرتفاع  ))عم  ((فمادة : وقوامیسهم 

، والجـوهري  )٤/٥المقـاییس(الطویـل مـن النبـات ، وبـه قـال ابـن فـارس : العمیم : أحمد 
))) ٢/١٦٣الصحاج(

)١(. 

ن  ((ومهمــا یكــن مــن اطــراد هــذا الــرأي أو تخلفــه    ففیــه جانــب مــن صــواب وفائــدة ، وإ
))خذلتنا التفصیالت أحیانا 

)٢(. 

 قد توافق في بنیتها بنى األسماء العربیة األسماء األعجمیة : 

  :األسماء األعجمیة التي تدخل العربیة تنقسم إلى قسمین   
فمـن الكلمـات األعجمیـة مـا یوافـق البنـى : یوافق أبنیة الكلمات العربیة  قسم] ١[

اه یقابل   : العربیة ، مثال ذلك    الشاه ، الجاه ، الباه : ـ الشَّ
َزان     .الفُرَسان ، الذُّكران : ـ الفُرْ

خُّ ، الدُّفُّ :  )١(ـ الرُّخُّ      .یقابل المُ
ج اسـم أعجمــي ((: ــ قـال التبریــزي  نْ ـْطرَ الشـاه ، والفــرزان والـرخ ، والبیــدق : ، وكـذلك  الشِّ

((
)٢(.  

                                                
توفیـق محمـد شـاهین ، مجلـة .، بقلـم د ))أصـول اللغـة العربیـة بـین الثنائیـة والثالثیـة  ((وان مقال بعن )١(

  ١٣٢٧م ، ص ١٩٧٩هـ یونیه ١٣٩٩األزهر رجب 
  ١٢٥، ص  ٢٣٢محمد خلیفة التونسي ، مجلة العربي ع/ ، أ ))من تطور الكلمات ومعانیها  (() ٢(
  .رنج الرخ ، والشاه ، الفرزان من أسماء قطع الِشط )١(
  ] .٢٧ب٤/٣٩٩: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

 



 

                                                                                    ١٩٧

ــ وقــال  ))إن كانــت عربیــة فاشــتقاقها مــن العســاقیل : عســقالن  ((: ـ
فــإن كانــت البنیــة . )١(

  .العربیة تتمیز عن البنى األعجمیة لم یشك التبریزي هاهنا 
 :عند قول أبي تمام  ـ قال

وُكنَت قاروَن الِغنى  َل ا وَ یَس تُغنى َشیئً اَل ه وَ یَت َدرَب النورَ   .]بحر الخفیف[شتَرَ
قیل إن هذه اللفظة لیست عربیة في األصل ، واشتقاقها یشابه اشتقاق العربي : النُّورة  ((
((

)٢( .  
  :قسم ال یوافق األبنیة العربیة ] ٢[

كلمة قد استعملتها العرب فهي كلمة أعجمیة في األصل ، ولیس لهـا : الیاقوت  ((: قال 
))كالمهم ؛ ألنهم لم یحكوا الیقت اشتقاق في 

)٣(.  
وبنــاء علـــى مــا ســـبق نقـــرر أن اللفــظ األعجمـــي قــد یوافـــق فـــي بنیتــه بنیـــة اللفـــظ   
  .العربي 
 انتقال الصفات إلى األسماء : 
االسم كلمة تدل بذاتها علـى شـيء محسـوس أوشـيء غیـر محسـوس یعـرف بالعقـل،   

، وهـذا  دلـت علـى معنـى وذاتي مـا فه: أما الصفة . )١(وهوفي الحالتین ال یقترن بزمن
 .)٢(یشمل اسم الفاعل واسم المفعول ، وأفعل التفضیل والصفة المشبهة

ـــرق عـــن االســـم بـــداللتها علـــى صـــفة    ومـــن خـــالل التعـــریفین نجـــد أن الصـــفة تفت
عند قول أبي تمام وقد أشار التبریزي إلى إمكانیة انتقال الصفة إلى االسم فقال . الشيء 

: 

                                                
  . ]٢٧ب٢/٢٦٨: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
] ٣ب١/٣٣٠: [وینظــر أیضــا المواضــع التالیــة ] . ٥ب٤/٣٦٥: [دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي )٢(

  ]١١ب٤/٣٣٠[، ] ٤٠ب٢/٥٤[، 
  ] .١/١٠٦: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
  ١/٢٦: النحوالوافي  )١(
  ١٨٨شرح ابن عقیل ، ص  )٢(

 



 

                                                                                    ١٩٨

َحواِفٍر ُح  ُصلٍب ُصلٍَّب ِب ِق        فٍر وَ َخلٍق َأخَل َأشاِعٍر ُشعٍر وَ   .]بحر الكامل[وَ
قــارب الحـــافر  (( ُ أصـــل و  )...(واألشــاعر جمـــع أشــعر ، وهومـــا ینبـــت علیــه الشـــعر ممـــا ی

)) األشاعر في الصفات ثم نقل إلى األسماء ؛ فجمع على أفاعل
)١(  .  

 إیقاع الصفة على كل الشيء : 
لصـــفة تكـــون لجـــزء معـــین مـــن الشـــيء وقـــد تطلـــق علـــى كـــل صـــرح التبریـــزي أن ا  

أدعـــج : ولیــل أدعــج ؛ إذا وصــف بشــدة الســواد ، واألصــل أن یقــال  ((: قــال . الشــيء 
العــین ، ولكــن أوقعــوا الصــفة علــى كــل الشــيء ، كمــا تقــع علــى بعضــه ، یقولــون رجــل 

نما الزرقة للعین  ))أزرق ، وإ
)٢(.  

ـــى كـــل الشـــيء مـــن    ـــاع بعـــض الشـــيء عل یق ســـنن العـــرب فـــي كالمهـــا ، قـــال وإ
بــاب اقتصــارهم  (( :الصــاحبي فــي فقــه اللغــة العربیــة ومســائلها وســنن العــرب فــي كالمهــا

من سنن العرب االقتصارُ على ذكـر بعـض  : على ذكر بعض الشيء وهم یریدونه كلُّه
وذكروا فـي هـذا  )...( قعد على َصْدر راحلته ومضى: فیقولون، الشيء وهم یریدونه كلُّه

ور[ M N O P Q R S TU  L: لبــاب قولــه جــّل ثنــاؤها ] ٣٠: الن
((

)١(.  
 التیسیرو السهولة و اللغة تمیل نح  : 

وأصل الدجیة أن یكون بالواو؛ ألنه من  ((: قال التبریزي في أحد مواضع شرحه   
)) ولكنهم آثروا الیاء لخفتهادجا یدجو، 

)٢( .  

                                                
 ((: ١/٤٦٧وجـاء فـي شـرح شـافیة ابـن الحاجـب ] . ٨ب٢/٤١٠: [دیوان أبـي تمـام بشـرح التبریـزي )١(

ل أن اعلم فَت كیـف اسما كان إذا َأْفعَ ـل َأْفعـل مـن حركاتـه تصـرَّ ْفعَ ـل وإ  نحـو  أفاعـل علـى یجمـع: وأفعُ
ص َأْجَدل جمع صبع ـ علماـ  وَأْحوَ   . )) وأصابع وأحاِوص أجاِدل: على ، وإ

  ] .١/٦٤: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  م١٩٩٧-هـ١٤١٨ ١ط محمد علي بیضون: الناشر،  ١٩٣ص  )١(

  
  ] .١/٥٤: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

 



 

                                                                                    ١٩٩

ْقَت تستعمل في المیاه ، وما جر  ((: وقال  ى مجراها في السـیالن ، واألصـل أرقـت ؛ وَهرَ
 ((فأبــدلت الهــاء مــن الهمــزة ، إال أن الــذي یقــول هرقــت یقــول فــي اســم الفاعــل والمفعــول 

ِریـق  َ ه اق  ((و ))مُ ــرَ َ ه ــراق، و  ))مُ ریـق ومُ ـت فــي مُ ِریــق  ((فلـم یقولــوا  اسـتثقلوا الهمــزة أن تُثبَ ؤَ  ))مُ
راق  ((وال  ؤَ )) اء لخفتهالثقل الهمزة ، وأثبتوا اله ))مُ

)١(.  
 ((في إشـارة التبریـزي إقـرار لحقیقـة اتجـاه اللغـة إلـى السـهولة والتیسـیر ، فاللغـة تمیـل   

فـي تطورهـا نحوالسـهولة والتیسـیر ؛ فتحـاول الـتخلص مـن األصـوات العسـیرة ، وتسـتبدل 
))بها أصواتا أخرى ، ال تتطلب مجهودا عضلیا كبیرا 

)٢(. 

  .یاء أخف نطقا من الواوكما یدل النص األول على أن ال  
  ـــي المضـــعف الثالثـــي یجـــب فیـــه إدغـــام الفـــاء والعـــین إذا كـــان مكســـور العـــین ف

 : المضارع
ــق  ((: قــال  قَ ــق ، ویِقــق ، : األبــیض ، یقــال : الیَ قَ ذا كســرت القــاف فهــومن الشــواذ ؛ یَ وإ

ـقُّ : ألن حق مثل هذا أن یدغم ، إذا ُكِسـر ؛ فیقـال  ِففوا قـوم َضـ: وقـد حكـى سـیبویه .  یَ
))الحال 

)٣(.  
  : من معاني األوزان الصرفیة عند التبریزيـ 

تعرض التبریزي أثناء شرحه لعـدٍد مـن معـاني األوزن الصـرفیة ، وفـي التـالي بعـض   
  .هذه األوزان وبعض معانیها التي ذكرها التبریزي 

الة] ١[   یـة الُحشاشـة بق ((: قـال .  یبقـى منـهو تدل علـى مـا یسـقط عـن الشـيء أ : الفُعَ
والفُعالة تجيء فیما یسقط عن الشيء أویبقى منه ، فالـذي یسـقط نحوالُحالقـة ... النفس 

بابة  ))والُجَزارة ، والذي یبقى نحوالُغدارة والصُّ
)١(.  

                                                
  ] .٤٦ب١/٦٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ٤٧التواب ،  رمضان عبد.د: التطور اللغوي  )٢(
  ] .١ب٤/٤٧٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
  ] .١ب٢/٢٥٣: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

 



 

                                                                                    ٢٠٠

شارة التبریزي هنـا أن    الـة ((وإ تجـيء فیمـا یسـقط عـن الشـيء أو یبقـى منـه تقـر  )) الفُعَ
مكانیــة اســتغالله وطــ ، وهــو بهــذا یســبق األســتاذ أحمــد محمــد  ردهقیاســیة هــذا الــوزن ، وإ

وزن فُعالـة الـدال علـى  ((الحوفي في المطالبة بقیاسیة هذا الوزن في بحث قیم له بعنـوان 
  . م ١٩٧٨تقدم به للجنة األصول بالمجمع سنة  ))نفایات األشیاء وبقایاها ومتناثراتها 

ت علــى هــذا الــوزن بعــد وقــد قــدم األســتاذ الحــوفي عــدًدا كبیــرا مــن األلفــاظ التــي جــاء  
مسح دقیق للسـان العـرب وأسـاس البالغـة والقـاموس المحـیط وتـاج العـروس ، واسـتخرج 

  : )١(منها واحدا وسبعین لفظا ، منها على سبیل المثال
  البقیة من الطعام والشراب في البطن : الثُّمالة. 
  ما ینتثر من الحشیش والقت ونحوه : الُجفافة. 

  لى المائدة من طعام أو ما سقط منه إذا أكل ما یبقى ع: الُحتامة. 
  ما تناثر من التمر الفاسد ، أو ُسحالة الذهب والفضة : الُحسافة. 

  الكناسة تطرح بأفنیة البیوت : السُّباطة. 
  فافة  .بقیة الماء في اإلناء : الشُّ

  فافة  .بقیة اللبن في الضرع بعد أن امتص أكثره : العُ
  الخبز بالتنور ما یلتزق من : القُرامة. 

  تامة ُ  .ما تكسر من الشيء : اله
وفي نهایة البحث قدم الدكتور الحوفي اقتـراح لكلمـات مقیسـة لتأدیـة المعنـى نفسـه ،   
  : منها 
  ما تبقى بعد الذبح والسلخ والجزر : الُجزارة. 

  ما یتخلف من تجلید الكتب : الُجالدة. 
  ما یتبقى في الحقل بعد الحصاد : الُحصادة. 

 باعة ا  .بقیة الورق والحبر بعد الطبع : لطُّ

  جانة   .)١(البقیة بعد عجن العجین: العُ

                                                
  ها ، دار المعارف ، بدون تاریخ وما بعد ١١٢لغویات جدیدة ، ص : أحمد محمد الحوفي . ینظر د )١(
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لا] ٢[   فَعَ منجمش منفعل مـن التجمـیش ، وقـال  ((: قال . تدل على المطاوعة :  )٢(نْ
))واستعمله هنا على فعله فانفعل ... بعضهم الجمش قرص خفیف 

)٣(.  
َش مـن المناوشــة ،  ((: قـال . شــاركة مـن معانیهــا أنهـا تــدل علـى الم:  فاَعـل] ٣[   نــاوَ

ْشـُت الشـيء إذا تناولتـه ، كـأن كـل واحـٍد ینـوُش اآلخـر  ُ وهي أول القتال ، واشتقاقها من ن
)) وهوفعل ال یقع إال من اثنین مثل المضاربة والمقاتلة، 

)٤(        .  
  : أوزان تستضیف معاني أوزان أخرىـ 

 ل ْفعَ ل بمعنى مُ  :  فَعَ
 :عند قول أبي تمام  قال التبریزي

ٌج َأقامَ ِمَن اَألِحبَِّة في ا َصرً لثَّ َأرَ الدُّ رى       وَ موِع الُذرَِّف ى أریقَت ِب
]بحر الكامل[

 

ل  (( ْفعَ ل بمعنى مُ ى یعني به الخمر ، وهوفَعَ ))َصرً
)٥(. 

 ل دالة على مفعول   : فَعَ
ــل بفــتح الفــاء: صــیغ تــدل علــى مفعــول ، منهــا  ((وردت فــي اللغــة    والعــین ،  فَعَ

َب والَكــــرَع ، فالســـلب بمعنــــى المســـلوب ، والــــنفض بمعنـــى المنفــــوض ،  ـــَل كـــالقَنَص والسَّ
))الورق المخبوط : والَخبَط 

ِفـَد  ((: ویؤید هذا قول التبریزي . )١( فَد بفتح الراء والفاء مـا رُ رَ
ِقض  َض والنَّقَض ما نُ ))، كما أن القَبَض ما قُِب

)٢(. 

 ل بمعنى مفعول   : ِفعْ
                                                                                                                                          

  ١١٧،  ١١٦لغویات جدیدة ، ص: أحمد محمد الحوفي . د  )١(
ینظـر .الوزن من أوزان األفعال المزیدة ال یكون إال الزما وال یكون إال فـي األفعـال العالجیـة هذه  )٢(

  ٤٣شذا العرف 
  ] .١ب٤/٢٢٥: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
  ] .٢ب٤/٤٥٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(
  ] .٣ب٢/٣٩٤: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥(
ـــــة )١( ـــــة  معـــــاني األبنی ،  ٢دار عمـــــار ، ط[ ،  ٥٨فاضـــــل صـــــالح الســـــامرائي ، ص .د: فـــــي العربی

  ]م ، األردن ٢٠٠٧
  ] .٥٩ب١/٤٤٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

 



 

                                                                                    ٢٠٢

ـلم   الِقطـر النُّحـاس ،  ((: قـال التبریـزي . ن الصـیغ التـي تنـوب عـن مفعـول الـوزن ِفعْ
،كأنــه مــن قــولهم قطرتــه : وربمــا قیــل رُ ْقُط ــر یَ نمــا اشــتقاقه مــن قََط الِقطــر الرصــاص ، وإ

ح وطحنُت والمفعول ِطْحن :فهوِقْطر،كما یقال ))َذبحُت والمفعوُل ِذبْ
)١(. 

ا بمعنى مطحون    ا بمعنى مرعي ، وِطرًحـا بمعنـى مطـروح ونالحظ أن ِطْحنً  ((، وِرْعیً
ومــن  )...(هوالــدقیق : هــذه فــي الحقیقــة أســماء تــدل علــى المفعــول ال صــفات ، فــالطحن

دع ؛ أي : الصفات قولهم  نكِّل به أعداؤه : مبتدع ، وقولهم : شيء ِب ُ . رجل نِْكل للذي ی
ـــــــــــولهم  ـــــــــــدر كق ـــــــــــى الق ـــــــــــة عل ـــــــــــد الدالل عه (وقـــــــــــد یفی   قـــــــــــدر مـــــــــــا  :أي ) هـــــــــــذا ِشـــــــــــبْ

)) قدر ما یملؤه: یشبعه ، وهو ملء هذا ؛ أي 
)٢(.  

 ْفتَعل من المضاعف ، یحتمل أن یجعل لفاعل ومفعول   :  كل مُ
  :قال عند قول أبي تمام 

غتَر  یِن مُ ما       َأنَّ النَّ َأصغى ِإلى البَ ماا فَال َجرَ مَ ِه َل ت في َقلِب وى َأسَأرَ
]بحر البسیط[

 

ْفتَعل من المضاعف یحتمـل ولفظ مغتر یحتمل أن  (( یكون فاعال ومفعوال ، وكذلك كل مُ
))أن یجعل لفاعل ومفعول 

)٣(  . 

***  
  : الجموع عند التبریزيـ 

من األمور المثیرة لالهتمام أن التبریزي كان مهتما جًدا بذكر مفـرد الجمـوع التـي   
ء یفعلـه مـع هـذا ذكـره أبوتمـام حتـى یكـون أول شـي )) جمـع ((كانت تقابله ، فال یكاد یمر 

والـذي یمكـن أن یقـال تعلـیال لهـذا االهتمـام أن فـي ذكـر المفـرد نـوع . الجمع ذكر مفـرده 
ا ولها مفـردان مختلفـان فـي المعنـى ؛ فیـؤدي عـدم  تحدید للمعنى ، فقد تكون الكلمة جمعً

 . التنبیه إلى لبس في المعنى ، أوقد یكون في ذكر مفردي الجمع إثراء لمعني البیت 

                                                
  ] . ٨ب٤/٥٦٩: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ٥٨فاضل صالح السامرائي ، ص .د: معاني األبنیة في العربیة  )٢(
   ]١ب٣/١٦٥: [ح التبریزيدیوان أبي تمام بشر  )٣(
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بریزي أثناء معالجته للجموع عند أبي تمام كان یقدم لنا بعـض الحقـائق الصـرفیة والت  
  :، سنحاول أن نجملها في النقاط التالیة 

  : في الجموع قد یدخل الباب على الباب] ١[  
في بعض األحیان یكون قیاس الكلمة أن تجمع على وزن معـین ، فنجـدها مجموعـة   

  :قال التبریزي. على وزن آخر 
 : ول أبي تمام عند ق

بُِس  نهوَكٍة وَال ُل مَ یَست ِب ٌة ُجُدٌد       َل   .]بحر المنسرح[َخالئٌِق فیِه َغضَّ
یس ، وفعیل إذا كان بمعنـى مفعـول فلـیس بابـه أن یجمـع علـى  (( ِب بُس جمع َل ـل  ((ُل ،  ))فُعُ

ــتالء ، وأســیر وأســراء ، و : ، كمــا قــالوا  ولكنــه قــد یــدخل البــاُب علــى البــاب نمــا قتیــل وقُ إ
لى وأسرى  ))القیاس قَتْ

)١(.  
ل لیس بابه أن یجمع على أفعال] ٢[     : فَعْ

ـــل لـــیس بابـــه أن یجمـــع علـــى أفعـــال ، ولكنـــه قـــد جـــاء فـــي  (( :قـــال التبریـــزي  وفَعْ
خ وأفــراخ  : مواضــع ، مثــل  ــرْ ــد وأزنــاد ، وفَ ))َزنْ

وأشــخاص جمــع شــخص ،  ((: وقــال . )٢(
ل أن یجمع على أفعال ، و  ))ربما جاء كالنادر  ولیس باب فَعْ

)٣(.  
وهذا هو مذهب الجمهور حیث ذهبوا إلى أن جمع فعل علـى أفعـال ال ینقـاس علیـه   

ــل صــحیح : وذهـب الفــراء إلــى أنــه قیاسـي فیمــا فــاؤه همــزة مثـل .  ألــف وآالف ، وفــي فَعْ
 .)١(وهم وأوهام : العین معتل الفاء بالواو ، مثل 

ول بابه أن یجمع على فُعُ ] ٣[   : لفَعُ
ل ..  (( :قال  ُول ؛ ألن فعوال بابه أن یجمع على فُعُ بل جمع َذب ))والذُّ

)٢(. 

                                                
  ] .١٦ب٢/٢٤٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .٥١ب٢/٢١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  ] .١/١٢٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
  .، مكتبة دار العلوم ، مطبعة اإلرشاد  ٥/٧٩تهذیب النحو ، : عبد الحمید السید طلب . د  )١(
  ] .١٤ب٤/٥٢١: [أبي تمام بشرح التبریزي دیوان )٢(
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ل] ٤[ ر  ((: مثل . ما كان وصفا على أفعل فبابه أن یجمع على فُعْ ))أحمر ُحمْ
)١(.  

ـل (( ضم عین  في الشعر فقطویجوز    فـي الجمـع بشـرط أن یكـون صـحیح الـالم  )) فُعْ
 .)٢(نُُجل نجالء ، : والعین غیر مضعف ، مثل 

ـول] ٥[ وحكـى النحویــون قـوم ظــروف ...  ((: قــال .  قلمـا یجـيء فَعیــل مجموعـا علــى فُعُ
ـول ، وقـد  )...(في جمع ظریف ، وهومن شواذ الجمع  وقلما جاء فعیل مجموعا علـى فُعُ

))حكى في عسیب النخلة ُعُسوب 
)٣(. 

  : التذكیرو  وبین واحده إال الهاء جاز فیه التأنیث بینهالجمع الذي لیس ] ٦[
ذا كـان الجمـع بینـه وبـین واحـده ..  ((: قال    الفال جمع فالة ، وهـي القفـر مـن األرض ، وإ

))أرطى ، وِسدرة ، وِسدر و أرطاة : التأنیث ، مثل و هاء التأنیث جاز فیه التذكیر 
)٤(.  

ُح كونها جمعا بقرینة إجراء تائها مجرى تاء ا ))ات  ((الكلمة التي آخرها ] ٧[ جَّ رَ         : لجمعیُ
 :عند قول أبي تمام قال 

شیُب  ن ال یَ َشیُِّب َكرُّها مَ الٌد َأفقََدتنیها َهناٌت       یُ   .]بحر الوافر[ِب
ـــال  ((  ـــوات : یق ـــات وهن ـــد یحتمـــل أن تكـــون هنـــاة ] ُخطـــوب : ؛ أى [ أصـــابتهم َهن ، وق

ُج  ، )١(واحــدة ، إال أن الــذي یقــوي أنهــا جمــع إجــراؤهم تاءهــا مجــرى تــاء الجمــع ــرْ ُ قــال الب
  :)٢(ابن ِمْسهر

اِت         اِرهم َهنَ نا في ِجوَ َأیْ ا      رَ   فَنِْعمَ الحيُّ َكْلٌب غیر َأنّ

                                                
  ] .٨ب٢/٤١١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
   ٥/٨٤تهذیب النحو ، : عبد الحمید السید طلب . د )٢(
  ] .٣٩ـ ١/٣٨: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
  ] .١٣ب١/٢٢٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(
  .النصب الكسرة تنصب وتكون عالمة : ؛ أي  )١(
ق  ٣٠ونحـ،  تـوفي رت الطـائيالبـرج بـن مسـهر بـن جـالس بـن األ ((: جاء في األعالم للزركلي   )٢(

) فـي الحماسـة(تمـام و اختـار أب. كانـت إقامتـه فـي دیـار طیـئ بنجـد. شـاعر، مـن معمـري الجاهلیـة ،هـ 
  ] ٢/٤٧: األعالم . [  )). أبیاتا من شعره
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اِت  نَ ِزْئنا ِمْن بنین ومن بَ ْعمَ الحيُّ َكْلٌب غیرَ َأنَّا      رُ وِن
]بحر الوافر[

  ((
)١(. 

ُْظِهر أصل الكلمة] ٨[    :عند قول أبي تمام قال .  الجمع ی

َكرادیًسایَن ِحیاالواِرد ا وَ ا ثُبً تَأقًَة       ثُبً وِت مُ   .]بحر البسیط[َكرادیسا  َض المَ
ــات  (( ــٍة ، وهــي الجماعــة مــن النــاس لیســت بــالكثیر ، ویقــال فــي جمعهــا ثُبَ ــى جمــع ثُب ثُبً

ُون وقالوا  ا ؛ : وثُب ة أثُبً یَ ةو فدل ذلك على أن أصلها ثُبْ وَ )) ثُبْ
)٢(  . 

قلیـــل االســـتعمال ، و الجمـــع ، ومنهـــا مـــا هـــو علـــى الواحـــد مـــن الجمـــوع مـــا یـــدل ] ٩[  
  . نادر االستعمالو ومنها ما یوجبه القیاس ولكنه غیر مستعمل أ

))والنحویون یذهبون إلى أن شماال یكون واحدا وجمعا  ((: ـ قال 
)٣(. 

طیور جمع طیر ، وطیر جمع طـائر ، وقلمـا یقولـون طیـور ، إال أنـه قـد جـاء  ((: ـ قال 
))استعملوا الطیر في معنى الواحد  ، وربما

)٤(. 

دة  ((: ـ قال  وحَّ ))األریة واحدة األري وهوالعسل ، وقلما تستعمل هذه الكلمة مُ
)٥(. 

والزیانب جمع زینب ، هكذا یوجب القیاس ، فأما الشعر القدیم فقلما یوجد فیـه  ((: ـ قال 
))الزیانب 

)١(. 

لة یجمع بحذف ] ١٠[     :  الهاءاالسم الذي وزنه ِفعْ
ِسْدرة وِسدر ، وكالم سیبویه یدل على : ریمة القیاس أن یجمع على ِریم ، مثل  ((: قال 

))أن مثل هذه األشیاء یجوز أن تجمع على حذف الهاء 
)٢(. 

                                                
  ] .١٣ب٤/٥٥٦: [ریزيدیوان أبي تمام بشرح التب )١(
  ] .٢١ب٢/٣٦٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  ] .٥ب٢/٢٤٣: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
  ] .٣٩ب٣/٢٦٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(
  ] .١٢ب٣/٢٣٥: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥(
  ] .٣ـ٢ب٢/٤٥٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .٤ب٢/١٨٤: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
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  : الجمع في موضع مفرده حمال على الجنْس جواز مجيء] ١١[  
  :قال عند قول أبي تمام 

ُ َعنّي  و فَُأقِسمُ لَ  جٍد َعظیمِ      َسَألِت ُدجاه قَد َأنباِك َعن وَ َل
]بحر الوافر[

  
ولكـــن المحـــدثین  ))ُدْجیـــة  ((والمعـــروف أنهـــا جمـــع  ))الـــدُّجى  ((هكـــذا یـــروى علـــى توحیـــد  ((

))یستعملونها في معنى الواحد ، وذلك جائز یحمل على معنى الجنس 
)١(  . 

  :قال التبریزي عند قول أبي تمام :  أقل الجمع] ١٢[  
طوُل مُ  رِء في الَحيِّ وَ یِه فَاقاِم المَ خلٌِق       لِدیباَجتَ تََجدَّدِ مُ غتَِرب تَ

]بحر الطویل[
 

ــدیباجتان الخــدان  (( ویجــوز أن یكــون الطــائي عنــى الخــدین ؛ ألنهمــا فــي معنــى (...) ال
ولــم یــرد الخــدین ، ولكنهمــا جریــا الوجــه ، وقــد یحتمــل أن یكــون جعــل الــدیباجتین مــثال ، 

ن َدیْ ــرْ ُ ن ؛ فیكــون الواحــد و  مجــرى الب یْ بَ ــوْ ؛ ألنــه إذا قیــل فــالن  الجمــع فــي معنــى الواحــدو الثَّ
َدین ، فالمعنى ، أنه مخلق الثیاب  رْ ُ د أوالب رْ ُ ْخلق الب ))مُ

)٢(. 

فـإن كــان مــا فهــم  )) اثنــان ((یفهـم مــن هــذا الشـرح أن أقــل الجمــع عنــد التبریـزي هــو  
إذ إن  )) النحـوي ((ال  )) الجمـع اللغـويأقـل  ((الباحث سلیما فإن كالم التبریزي یحمل علـى 

))أقل الجمع النحوي ـ ال اللغوي ـ ثالثة من مفرده  ((
)٣(      .  

ینِي وقال ((: جاء في المزهر  ِضعَ  التثنیة أن الظاهرُ :الُجوَ ها وُ ِسیس الجمع بعد لفُظ  الحاجـة لِمَ
وجد لم ولهذا ؛ اكثیرً  الجمع إلى ِمْن  لغة؛ كل في موجود والجمع تثنیة، اللغات سائر في یُ  ثمَّ  وَ
ما واحدٌ  إما الشيُء : قال الواضع كَأن اثنان، الجمع أقلُّ :  بعضهم قال ، ال كثیر وإ  فجعل غیرُ

)) الكثرة حدِّ  في االثنین
)) أن أقل الجمع ثالثة ((فالمشهور عند النحاة . )١(

)٢(.  

                                                
  ]٤ب٢/١١٩[ وینظر أیضا ] . ٨ب٣/١٦١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .٧ب٢/٢٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  ٣، هامش  ٤/٥٥٢: النحوالوافي  )٣(
  ١/٤٦السیوطي ، : المزهر  )١(
حسـن بـن محمـد بـن إبـراهیم الحفظـي . د: تحقیـق [ ،  ٩٠/ا: شرح الرضي لكافیـة ابـن الحاجـب   )٢(

  ]، طباعة إدارة الثقافة والنشر بجامعة محمد بن سعود ، المملكة العربیة السعودیة 
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ــت جمــع تكســیر ] ١٣[   حــذف الحــرف بعــض الكلمــات التــي بهــا حــرف زائــد إذا ُجِمعَ
  .الزائد ، وقد یعوض عن الحرف الزائد أوال یعوض 

، ولوجمــع جمــع التكســیر ،  والنــون فیــه زائــدةمــن صــفات األســد ، : الغضــنفر  ((: قــال 
عِّـوض ، ،  ))غضافیر  ((: لقیل  ُ َض  ))غضـافر  ((وعلى مذهب من ی ،  علـى مـن أبـى الِعـوَ

ِفیر  ِفر ، وُغَضیْ ))وكذلك في التصغیر ُغَضیْ
)١(.  

  :اشتراك فاعل وفعیل في الواحد] ١٤[  
یشـــترك فاعـــل وفعیـــل فـــي الواحــد ، كمـــا یقولـــون علمـــاء جمـــع عـــالم ،  ((: قــال التبریـــزي 

ُ علیم ، مثل كبیر وكبراء  ))وحقیقته أنه جمع
)٢( .  

  : عالقات بین صیغ صرفیةـ 
 صیغ متعاقبة : 

ـال  ((و ))فَعیل  ((من الصیغ التي أشار التبریزي إلى تعاقبها صیغتا     ((: قـال .  ))فُعَ
راض  ))یریدون الطویل العریض ، وفَِعیل وفُعال یتعاقبان : الطُّوال العُ

)٣(.  
والمــراد بالتعاقــب هنــا أن إحـــدى هــاتین الصــیغتین تخلـــف األخــرى وتــؤدي نفـــس   

ال  ((: المعنى ، ویؤكد هذا ابن جني إذ یقول  )) كثیرا ما یصـطحبانفَِعیل وفُعَ
ویعلـق . )٤(

ال فَِعیل، ((: قول المازني على  لت باب في أختان وفُعَ )) فعُ
هما لعمري كـذلك  ((: بقوله   

اض ، ، إال أن فعیال هو األصل  ال وُعـرَ ـوَ ال  إذا أرید المبالغة وُط ج به إلى فُعَ ُخرَ نما ی وإ
ــال  كالهمــا مــن أبنیــة المبالغــة، فــإذا أرادوا ، أشــد مبالغــة مــن طویــل وعــریض وفَِعیــل وفُعَ

فوا العین فقالواالزیا ام، وحسان ، ووضـاء ، وهـم یریـدون: دة في المبالغة ضعّ كریمـا، : ُكرّ
))وحسنا، ووضیئا  

)١(. 

                                                
  ] .٢/٤٥: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .٢/٢٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  .] ١٥ب٢/٣١٣: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
  ١/٢٣٩: المنصف   )٤(
  ٢٤١: ١: المنصف  )١(
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  الة ة یشتركان في المصادر كثیراو الفَعَ  :  الفُعوَل

وقَة والَخالقة ؛ وال ((: قال  ق بیِّن الُخُل الة یقال ثوب َخَل ة یشتركان فـي المصـادر و فَعَ الفُعوَل
ُحوفـــة: ك ، كقولـــ كثیـــرا حافـــة والوُ ْحـــف بـــین الوَ ولـــة )١(وَ ُ ب بالـــة والعُ فـــي  )٢(، وعبـــل بـــین العَ

))حروف لیست بمحصاة 
)٣(. 

  قال التبریزي عند قول أبي تمام :  فَعیل یشتركان كثیراو فَِعل:  
َهوً فََكم لي ِمن َهواٍء فیِك صا   ُ وَ يِّ  ىٍف       َغِذيٍّ َجوُّه ِب وَ

]بحر الوافر[
 

ـَذاة ،  ))َعِذيٍّ  ((ومن روي ...  (( ِذیَّـة والعَ بالعین غیر معجمة ، فإنه یأخذه من األرض العَ
ـِذي  ((وهي األرض الطیبة التراب ، إال أن التشـدید فـي  ِذیـة  ((و ))العَ ، غیـر مسـتعمل  ))العَ

)) یشتركان كثیرا ))فَِعیال  ((و ))فَِعال  ((والقیاس یجیزة ؛ ألن 
)٤(.  

   : المصادر عند التبریزيـ 
  :أورد التبریزي مجموعة ملحوظات على المصادر منها 

  :  قد یتحول المصدر إلى اسم ]١[ 
ع زغــف ، قیــل : مـن صــفات الــدروع ، یقـال: الزَّْغــف  ((: قـال التبریــزي      إنهــا : ِدرْ

)) وكأن هذا االسم مصدر في األصلاللینة ، : الواسعة ، وقیل 
)١(. 

  : وقال عند قول أبي تمام 
جیدِ َأُظنُّ ُدم ُ ِمن نَحٍر وَ هى ِسلكاه َن الفَریِد       وَ وَعها َسنَ

]بحر الوافر[
 

)) مصدر في األصلو وهالتسابق ، : السنن  ((
)٢(.  

                                                
ِحـف  ((: جاء في المعجم الوسیط  )١( ـ النبـاُت وَ ـَح وَ   ُف َحـوْ یَ  ، عرُ والشَّ ـوَأ رَ ُز َغـ ؛ افً .  ه واسـودَّ أصـولُ  ْت ثَّ
  ] ٢/١٠٦٠وحف ، : مادة . [  )) َف حِ وَ : ة وفَ ُح ة ووُ حافَ وَ  ُف ُح وْ یَ  ،النبات والشعر  )) َف ُح وَ  ((و
ال  ((: ي المعجم الوسیط جاء ف  )٢( ل عبْ َظ وَضُخمَ وابیَض : َعِب   ]٢/٦٠٢عبل ، : مادة . [  ))َغُل
  ] .١٨ب٢/٤٥٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
  ] .٥ب٣/٣٥٣: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(
  ] .١٠ب٤/١٣١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .١ب٢/٣٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

 



 

                                                                                    ٢٠٩

،  )١(وانتقـــال الكلمـــة مـــن المصـــدریة إلـــى االســـمیة لـــه فـــي اللغـــة شـــواهد متعـــددة  
د لهــذه ویالحــظ علــى تلــك األلفــاظ المنتقلــة أنهــا ال تتخلــى تمامــا عــن مصــدریتها ؛ إذ نجــ

  :المصدریة بعض التأثیر على الكلمة المنقولة ، من هذا التأثیر 
  طالقها على المفرد والجمععدم تثنیة الكلمة  : ، مثل  أو جمعها ، وإ

َهريلجــا] قـال[ (( :ــ قـال ابـن منظـور  ال آَذاُن َحْشـرٌ ال:  وْ ثَنَّـى وَ ُ ـع  ی ُْجمَ ْصـَدر فــي ی َألنـه مَ
)) األصل

)٢( .  
ـا كـان ((: ح المنیـر ـ وجاء في المصـبا ر نـاطق مـأخوذ یـو غَأ الحیـواُن كـل ذي روح ناطقً

صـ هنـألیستوي فیـه الواحـد والجمـع  ةمن الحیا )) لر فـي األصـدمَ
 ((: وجـاء فیـه أیضـا. )٣(

الضــیف معــروف ، ویطلــق بلفــظ واحــد علــى الواحــد وغیــره ؛ ألنــه مصــدر فــي األصــل 
((

)٤( .  
 رجٌل َضنىً وَضٍن مثُل َحرًى : الَجوهري] لقا[ ((: ، مثل  استواء التذكیر والتأنیث

ــالُ . وَحـرٍ  قَ ُ یً : ی ْكتـه َضــنىً وَضـنِ ؤنَّــث اتَرَ ــَذكَّر والمُ ــِإَذا ُقْلــَت َضـنىً اْســتَوى ِفیـِه المُ ، فَ
ا ُ لَجموَ ْصَدرٌ ِفي اَألصلع )) َألنه مَ

)١(. 

 ْســـــَحاقُ  ((: ، مثـــــل  صــــرف الكلمـــــة الممنوعـــــة مـــــن الصــــرف ي، مـــــم أعجلـــــع: وإ
ُف إن ُْصرَ ْصَدر في األْصلِ  وی )) .نُِظر إلى أنه مَ

)٢(. 

                                                
أبــو إبــراهیم إســحاق بــن إبــراهیم :  معجــم دیــوان األدب: كتــابینظــر علــى ســبیل المثــال الجــزء األول مــن  )١(
/ ١٣١/ ١٢٩/ ١٢٥/ ١٢٢/ ١١٧/ ١١٦/ ١٠٨/١١٠/١١٢/١١٣/ ١٠٧: ص  بــــــن الحســـــــین الفـــــــارابي،ا

ـــار عمر:ت،  ٢٧٧/ ٢٢٣/ ٢٢٢/ ٢١٩/ ١٦٢/ ١٣٢ ـــرا: مراجعـــة،دكتـــور أحمـــد مخت ـــور إب ـــیسدكت ،  هیم أن
  م٢٠٠٣ ، هـ  ١٤٢٤،  مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر،القاهرة: طبعة

  ١٩٢/  ٤:لسان العرب  )٢(
)١/١٦٠ )٣  
)٢/٣٦٦ )٤  
  ٤٨٦/  ١٤ : لسان العرب )١(
  ١/٨٩٣: القاموس المحیط  )٢(

 



 

                                                                                    ٢١٠

ویالحـــظ أیضـــا علـــى الكلمـــات المنقولـــة مـــن المصـــدریة إلـــى االســـمیة أن المعـــاني   
  :المنقول إلیها معاني محسوسة في معظمها ، مثل 

ةُ : ـ والسَّْطرُ  ابَ ، وهو الِكتَ ْصَدرٌ  الَخطُّ، وهو في اَألْصِل مَ
)١(.  

ز ْصدرٌ واِحُد الُكنوز، وه: ـ والَكنْ  .)٢(و في اَألْصل مَ
د  ـى : ـ الطَّرْ َل ـة ِإ احیَ ْحـوه مـن نَ نَ ِریـد وَ َغیرَها ِفـي اْلبَ سل من البضاعة وَ ُرْ ا ی مَ

ُهوَ ِفي اَألْصل مصدر ثمَّ أطلق على المطرود  ى وَ  .)٣(ُأْخرَ

ْصَدرٌ : ـ الشَّقُّ  ُهوَ ِفي اَألصل مَ اِحُد الشُّقوق وَ   .)٤(وَ
  : وعلى الواحد والجمع الكثیرو  المصدر یقع على القلیل] ٢[

، فإذا دخلت الهاء كان للمـرة الواحـدة  المصدر یقع على القلیل والكثیر ((: قال التبریزي 
الضرب ، یجوز أن تعني به ما قل وما كثر ؛ فإذا قلت الضربة فهـي واحـدة : ، كقولك 

((
)٥(.  

ْحش  ((:وقـــال التبریـــزي    فـــي جمـــع ؛ ألنـــه یجـــوز أن تقـــع علـــى الواحـــد وعلـــى ال: الـــوَ
)) مذهب المصدر

)١(.  
فـــي داللتـــه األساســیة األولـــى خـــاٍل مـــن  ((ویقــع المصـــدر علـــى القلیـــل والكثیــر ألنـــه   

 مـع الحـدثـ مقیـًدا  )) المرة (( ؛ فإنه یكون في  التقیید، بخالفه إذا دل على المرة أو الهیئة
ن مـــع الحـــدث مقیـــًدا یكـــو   ))الهیئـــة  ((بالداللـــة علـــى أن هـــذا الحـــدث مـــرة واحـــدة، وفـــي  ــــ

)) بوصف خاص
)٢(. 

                                                
   ١/١٠٨: معجم دیوان األدب  )١(
  ١/١١٣السابق  )٢(
  ٥٥٤/ ٢: المعجم الوسیط  )٣(
  ١٠/١٨١ : لسان العرب )٤(
  ] .١٩ب٣/١٨٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥(
  ] .٢ب٢/١٠١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ٣/٢٢٥: النحو الوافي  )٢(

 



 

                                                                                    ٢١١

إذا تشـــابه اســـم ومصـــدره فـــي نفـــس الحـــروف فالبـــد مـــن التفریـــق بینهمـــا بتغییـــر ] ٣[
  : ضبط الكلمة أمنا للبس

  :قال التبریزي عند قول أبي تمام 
غِرَب الشَّ  یَك َجَزعنا مَ الِإَل طنا مَ ه مِس ُكلَّما       َهبَ یَك َسباِسبُ َصلَّت َعَل

]بحر الطویل[
  

ا أصـــله مـــن َجَزعـــُت الـــوادي إذا قطعتـــه إلـــى الجانـــب اآلخـــر ، ومنـــه قیـــل ِجـــزع  (( جزعنـــ
ــا ، : ، تقــول  كثیــر فــي المصــادر واالســموهــذا . الــوادي  ْحنً َجَزعــُت َجْزًعــا ، وطحنــت َط

ًحا ؛ فیكون المصدر مفتوًحا ویكسـر االسـم مـن ذلـك ؛ فتقـول  ح : وذبحت َذبْ بْ الِجـْزع والـذِّ
))والطِّْحن 

)١(.  
 . المصدر وسیلة للتفرقة بین المعاني المختلفة للفعل الواحد] ٤[

َجب القلُب ووَجَب الَحائُِط بالمصدرصوت حركة القلب،:والوجیب ((: قال  )) فرقوا بین وَ
)٢(.  

 : قد یقوم المصدر مقام اسم الفاعل] ٥[

  : قال عند قول أبي تمام 
ی َل نِّبي       وَ ؤَ سُت َطوَع مُ حاتي َل صِحبيتَقي َجمَ مُ ن َعَذلِت ِب َس َجنیبي ِإ

]بحر الطویل [
 

ــه  (( ــه ، : ؛ أي  ))لســُت طــوع مــؤنبي  ((: وقول ِطیعَ  )) طــاع یطــوع (( فجعــل مصــدرلســُت مُ
رٌ ؛ أي : ، كما یقال  قائما مقام اسم الفاعل ))زائر : رجٌل َزوْ

)١(.  
 زیادة المبنى تدل على زیادة المعنى :  

                                                
  ] .١٥ب٢٢١٣: [/دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
الملحوظــة مــن قبــل وقــد أشــار إلــى نفــس هــذه ] . ٣٤ب١/١٦٦: [دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي )٢(

وقـد تكـون أیضـا وسـیلة . إلى أن المصادر قد تكون وسـیلة لتحدیـد معنـى الفعـل أبوالعالء ، فقد أشار 
إنهــم یفرقــون بالمصــادر بــین األفعــال التــي  ((: قــال .  )) ألمــن اللــبس ((مــن الوســائل التــي تتخــذها اللغــة 

ـا  ((و؛ إذا كان خفیـف الزنـة ،  ))ة َخفَّ الشيء ِخفَّ  ((: أصلها واحد في االشتقاق ؛ فیقولون   ))َخـفَّ ُخفُوفً
  ] .٣ب١/٢٤٠[ ))؛ إذا ارتحلوا 

  ] .١/١٤٦: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

 



 

                                                                                    ٢١٢

لغویــون أن زیــادة المبنــى تــدل علــى زیــادة المعنــى ، مــن األمــور التــي اتفــق علیهــا ال  
إذا كانت األلفاظ أدلة المعاني ، ثم زیـد فیهـا شـيء؛  ((:وفي هذا یقول العالمة ابن جني 

))أوجبت القسمة له زیادة المعنى به 
)١(  . 

)) إال أنه أشد مبالغة منهُحسَّان مثل َحَسن ؛  ((: وقد أشار التبریزي إلى هذا قائال 
)٢( .   

ـال ـ بضـم الفـاء وتخفیـف العـین ـ  ((: وجـاء فـي شـرح شـافیة ابـن الحاجـب    یجـيء فُعَ
ا ، لكنـه غیـر مطـرد ، نحـو ـوال ، وشـجیع : مبالغة فعیل فـي هـذا البـاب كثیـرً طویـل ، وُط

وُشــجاع ، ویقــل فــي غیــر هــذا البــاب كعجیــب وُعَجــاب ، فــإن شــددت العــین كــان أبلــغ 
وَّال  ))كُط

)٣(.  
 القیاس والسماع ، فقد یجیز القیاس لفظا مفقودا في المسموع ال یشترط أن یتفق  

یقـال غـدا الشـيء ، وأغـداه غیـره ، جـائز علـى القیـاس ، وهومفقــود  ((: قـال التبریـزي 
))في المسموع 

)٤(.  
ا ، و ))لحــم غــث   ((: أصــل الغــث مــن قــولهم  ((: وقــال  ــم یكــن ســمینً حــدیث  ((؛ إذا ل

نمـا  ))الغثاثـة   ((، فاسـتعار  ؛ إذا لم یكـن علیـه طـالوة ))غث  هاهنـا فـي األشـیاء كلهـا ، وإ
والقیــاس ال أغــث الحــدیُث إذا صــار غثــا ، : المعــروف أن یســتعمل فــي الحــدیث ، یقــال 

ِغث )) یمنع أن یقال غث یَ
)١(.  

ــأتي علــى   ))بعربیــة  ((وكثیــر مــن أعــالم اللغــة یقــرون    مــن ألفــاظ  ))القیــاس  ((مــا ی
بــاب فـي أن مــا قــیس علــى كــالم  ((نــي بابـا فــي خصائصــه ســماه اللغـة ، فقــد عقــد ابــن ج

لـیس كـل مـا  ((: ، ومـن نفـیس مـا قالـه فـي هـذا البـاب قولـه  )) العرب فهومن كالم العـرب

                                                
 ٣/٢٦٨: الخصائص  )١(

  ]٣/١٨٥: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

ــــن الحاجــــب  )٣( ــــن الحســــن االســــترا: شــــرح شــــافیة اب ــــدین محمــــد ب باذي النحــــوي ، تــــألیف الشــــیخ رضــــي ال
  م ١٩٨٢دار الكتب العلمیة ، ،محمد محي الدین عبد الحمیدمحمد نور الحسن،محمد الزفزاف،:،ت١/١٤٨
  ] .١٩ب١/٢٠٥: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١( َظ نْ ُ   ] . ٣٥ب١/٣٦٦: [ی
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لهم، وأمَّ مـذهبهم لـم یجــب  ـُث یجـوز فـي القیـاس یخـرج بــه سـماع ، فـإذا حـذا إنسـان علــى مُ
 .)١()) علیه أن یورد في ذلك سماًعا، وال أن یرویه روایة

فـي مطلـع الفصـل  ))لمع األدلة فـي أصـول النحـو ((ویقول أبوالبركات األنباري في     
ــــــ  ـــــه ب ـــــرد علـــــى مـــــن أنكـــــر القیـــــاس  ((الحـــــادي عشـــــر الـــــذي عنون   : مـــــا نصـــــه  ))فـــــي ال

: اعلم أن إنكار القیاس في النحوال یتحقق ؛ ألن النحوكله قیـاس ، ولهـذا قیـل فـي حـده ((
طة مـــن اســـتقراء كـــالم العـــرب ، فمـــن أنكـــر القیـــاس ؛ فقـــد أنكـــر علم بالمقـــاییس المســـتنبو النحـــ
))البراهین الساطعة و ، وال نعلم أحًدا من العلماء أنكره لثبوته بالدالئل القاطعة والنح

)٢(.  
من ألفاظ اللغـة اسـتنادا  ))القیاس  ((ما یأتي على   ))بعربیة  ((وقد رأى مجمع اللغة األخذ  
))ى أدلته في كثیر من المسائل األخرى على ما قاله ابن جني وعل ((

)٣(.  
  الكسرةوتسكین الفتحة عند العرب مرفوض ، بل التسكین للضمة : 
نمــا    ذكــر التبریــزي فــي أحــد المواضــع أن تســكین العــرب للحــرف المفتــوح مرفــوض وإ

  . التسكین للضمة والكسرة 
  :ـ قال عند قول أبي تمام 

َضلََّل في ال لَِك المُ نا المَ بیداَأذَكرتَ َل َطرفًَة وَ یِن وَ اَألعَشیَ وى       وَ َ ه
]بحر الكامل[

 

فَة  ((: وأكثر الروایة  (( رْ ؛ یعني طرفة بـن العبـد ، والـرواة كاألصـمعي وغیـره یقولـون  ))وَط
ــة ؛ بتحریــك الــراء :  فَ رَ ُحمــل علــى أن الطــائي َســكََّن الــراء ؛ إذ كــان .. َط وال ینبغــي أن ی

ة َشــْجرة ، وال فــي َحَجــر َحْجــر ؛ ألن تســكین ذلــك مســتنكرا ؛ ألنهــم ال یقولــو  ن فــي َشــَجرَ
نمـــــــــا یســـــــــكنون الضـــــــــمة والكســـــــــرة ؛ فیقولـــــــــون فـــــــــي    الفتحـــــــــة عنـــــــــدهم مرفـــــــــوض ، وإ

ر: َعْضد ، وفي نِمر : َعُضد  مْ )) نَ
)١(.  

                                                
  ١/٣٦٢: الخصائص  )١(
ألبـــي : اإلغـــراب فـــي جـــدل اإلعـــراب ، ولمـــع األدلـــة فـــي أصـــول النحـــورســـالتان البـــن األنبـــاري ،  )٢(

  ]م ١٩٥٧تحقیق سعید األفغاني ، مطبعة الجامعة السوریة ، [ ،  ٩٥البركات األنباري ، ص 
  .، الهامش  ٣/١٨٩: النحوالوافي  )٣(
  ] .٦ب١/٤٠٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
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****  
  غیرهوإبدال وإعالال ومتعلق بالحرف صوتا ودراسة كل ما ھ: ـ المجموعة الثانیة 

ادة الصرفیة عند التبریزي والمتعلقة بالحرف ، وسـنبدأ بمواضـع سنبدأ هنا بدراسة الم  
  .اإلعالل واإلبدال 

 اإلبدال عند التبریزيوالصرفیة المتعلقة باإلعالل  المادة :  
 إبدال الهمزة من الهاء ، والهاء من الهمزة :  

ذا كسـرتها یوقـف علیهـا  ((: قال التبریزي    هیهات یوقـف علیهـا بالهـاء إذا فتحتهـا ؛ وإ
ا، )) أیها: أیهات، ویقال :، فیقال وتبدل الهمزة من الهاءبالتاء ، ویجوز هیهاتً

)١(. 

أرقـت؛ : هرقـت تسـتعمل فـي المیـاه ومـا جـرى مجراهـا فـي السـیالن ، واألصـل  ((: وقال 
)) فأبدلت الهاء من الهمزة

)٢(. 

 یاءو قلب الوا : 
  :اءً المواضع التالیة من المواضع التي أشار إلیها التبریزي ، وتقلب فیها الواوی  
ــى  ((هـــي : الـــدنیا  ((قــال    َل ذا كانــت  ))الفُعْ ـــى  ((مـــن الـــدنو، وإ َل ،  ))األفعـــل  ((ُأنثـــى  ))الفُعْ

ــهیا ، وكــذلك هــذا  وكانــت مــن ذوات الواوقلبــت إلــى الیــاء ؛ تقــول هــذا األشــهى وهــذه الشُّ
لیــا ، وقــالوا  بالواووالیــاء ، ومجیئهــا القُْصــیا والقصــوى ، فاســتعملوها : األعلــى ، وهــذه العُ

ُْحسب من الشذوذ ، ألن عادة مثلها أن تقلب  ))بالواوی
)١(.  

ــيٌّ  ((ویجــب أن تكــون  ((: وقــال التبریــزي    لِ مضــت : مــن ذوات الــواو؛ ألنــه یقــال  ))مَ
الوة من الدهر ، فهومن هذا ،  ،  ولكـن الواووقعـت طرفـا وقبلهـا یـاء ؛ فقلبـت إلـى الیـاءمُ

))وهومن العلو َعلِيٌّ : كما قالوا 
)٢(. 

                                                
  ] .١/٦٥: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .١/٦٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  ] .٣٥ب٢/١٢٤: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .١٤ب٢/٤٤٩: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

 



 

                                                                                    ٢١٥

 تجتمــع هــي والیــاء فــي كلمــة واحــدة أن ((وقــد ذكــر النحــاة مــن مواضــع قلــب الواویــاء   
غیـر منقلـب عـن : أي؛ بشرط أال یفصل بینهما فاصل، وأن یكون السابق منهما أصیال 

فـــإذا تحققـــت هـــذه الشـــروط وجـــب قلــــب . رضاوســـاكنا ســـكونا أصـــلیا غیـــر عـــ،  غیـــره
دغامهــــا فــــي او الوا ســــید ومیــــت : ؛ نحــــو لیــــاء، ســــواء أكانــــت الیــــاء هــــي الســــابقةیــــاء، وإ

، ، ولــــّي طــــّي : ؛ نحــــو هي الســـابقةو أم كانــــت الــــوا" وأصـــلهما، ســــیود، میــــوت كمـــا ســــبق
في األمثلة السالفة قلبـت یـاء، و فالوا )...( طویت ولویت: ؛ بدلیل طوي، ولوي: وأصلهما

)) وأدغمت في الیاء
)١(.  

  الیاء بالنونو إبدال التاء بالدال :  
  ألمـــح التبریــــزي إلـــى أنــــه فـــي بعــــض الكلمـــات یمكــــن أن تبـــدل التــــاء بالـــدال والیــــاء   

  :بالنون ، فقال عند قول أبي تمام 
جرُ  َ عَّرَ اله ُ ما وَ قَد َسهََّل التَودیع ستَحِصٌد َشزرُ    وَ یِن مُ َحبُل البَ تََصدَّت وَ
]بحر الطویل[

  
ـــل : تصــدت  ((  ، وهوناحیتــه ؛ فیكــون األصـــل تعرضــت ، وكأنــه مـــأخوذ مــن َصــدِّ الَجبَ

ـُت فـي معنـى : كما قالوا  فأبدلت من إحدى الداالت تاٌء على هذا الوجه تََصدَّدت ؛  نَّیْ تََظ
نَّْنْ◌ُت   ))تََظ

)٢(. 

 جواز قلب الهمزة واوا إذا فُتِحت وقبلها ضمة :  
ة یجوز أن تجعل همزتها واوا؛ألنها مفتوحة وقبلها ضمة ؛ فنقول((:قال ؤَ ُ ب وة: َل ُ ب )) َل

)١(. 

 الِقِسّي لم یحَك فیها الضم : 
س علــى القلــب ، وكــل مــا كــان علــى هــذا النحومثــل  ((قــال  ــوْ ــِدّي : الِقســي جمــع قَ ــّي وثُ ُدلِ

ُْحَك بالضم  ))جاز َضمُّ أوله وكسره إال القسي ؛ فإنه لم ی
)٢(.  

 من مواضع اإلعالل بالنقل    :  
                                                

  ٤/٧٧٩: النحوالوافي  )١(
  ] .١ب٤/٥٦١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  ] .٣١ب١/٣٥٣: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .٣٤ب٤/٥٦١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

 



 

                                                                                    ٢١٦

  :عند قول أبي تمام قال
 .]بحر الطویل[فِد الرَّ فَِإنَّهُ    َأَحنُّ ِإلى اِإلرفاِد ِمنَك ِإلى َأسائَِل نَصٍر ال تََسلهُ 

( یجوز أن یكون من سأل یسأل ، فألقى حركَة الهمـزة علـى السـین وحـذفها : ال تسله  (( 
)))  حذف الهمزة : أي 

)١(  . 
  الواو والیاء ( من المواضع التي َیِصحُّ فیھا الحرف المعتل(  :  
  : الموضع التي یصح فیها حرف العلة ، منها التالي  ذكر التبریزي بعض  
ل  ((إذا بنوا  ((: قال    ْفتَعَ : ؛ فیقولـون صـح فیـه الحـرف المعتـل ))تفاعـل  ((في معنـى  ))اِ

ر القــومُ المكـاَن ، مثــل  ـوَ ر ، : اعتَ وا ؛ وكــذلك ازدوج النَّــوْ تعــاوروه ، واجتـوروا مثــل تجـاورُ
ذ. كان أزواجا : مثل تزاوج ؛ أي  ا بنوا افتعل من المعتل ، ولم یكـن فـي معنـى تفاعـل وإ

اقتات الطعـام ، وال یجـوز اقتـوت ؛ كـذلك اعتـاد األمـر ، : ؛ فإنه یجيء معتال ، كقولك 
))وال یقال اعتود 

)٢(.  
 :عند قول أبي تمام وقال   

عِجِب  یِش في َأظاللِِهنَّ المُ العَ ِب       وَ َأطِی قیِق وَ اِم العَ َأیّ   .]الكاملبحر [َأحِسن ِب
ب ، فصحح الیاء ؛ : وقال ..  ((  ألن التعجب شـأنه ذلـك ، یظهـر فیـه التضـعیف ، أْطِی

ــاء األمــر ، فأمــا إذا بنیتــه علــى  ــه  ((ویصــح المعتــل ، إذا بنیتــه بن َل ؛ فإنــه یصــح  ))مــا أْفعَ
َضـعَّفَه ْعتله ، وال یظهر مُ . مـا أقولـه للحـق ، ومـا أعـزه ، ومـا أشـده ؛ فتـدغم : ، تقـول  مُ

أعـزَّ بفـالن : أقـِوْل بـه ، وأعـزز ، ولـم یقولـوا : ، قلـُت  ))أفِعـْل بـه  ((فإذا صرت إلى لفـظ 
))ألبتَّة 

)١(  .  
نمـا قلبـت یـاء ومن ذوات الـواو مـا ِصـیَن بـه ، وهـ: صـوانه و ِصیان الشيء  ((: ـ وقال  ، وإ

؛ ألن  وكأنَّ الصیان في الحقیقة مصدر ُسمِّي بـه الشـيءفي صیان النكسار ما قبلها ، 
ذا لـــم یعتـــل الفعـــل . )...(المصـــادر تنقلـــب فیهـــا الواویـــاء ؛ إذا كـــان مـــا قبلهـــا مكســـورا  وإ

                                                
  ] .١٧ب٢/٦٦: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .٢٣ب٢/١٥٨: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  ] .١/٩٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

 



 

                                                                                    ٢١٧

ًذا ؛ فأما : صحت الواوفي المصدر ، كقولك  الِخوان الذي : عاودتُه ِعواًدا والوذُت به لِوَ
ُؤكل علیه ، والِحوار إذا أرید بـه ولـُد الناقـة ، فـي لغـة مـن كسـر الحـاء ، فـإن الواوتثبـت  ی

ل  ))فیهن مع كسرة ما قبلها ؛ ألنهن غیر جوار على ِفعْ
)١(.  

 وسیلة لتوضیح خبریة الجملة من إنشائیتھا التصرف في الحرف :  
نشـائیتها ، ودلیـل    قد یكون التصـرف فـي الحـرف وسـیلة للتفرقـة بـین خیریـة الجملـة وإ

  : ذلك قال عند قول أبي تمام 
ها    تَاهللاِ  شُكرُ دري َأاِإلسالمُ یَ ن    نَ ٍة َأم بَ قعَ اِس َأم ُأَددُ و ِمن وَ بّ العَ

]بحر البسیط[
 

أدخل همزة االستفهام علـى ألـف الوصـل ، التـي مـع الم التعریـف ؛ :  )) َأاإلسالم ((...  ((
ذا فعلوا ذلك  دَّة تقوم مقام الحرف ؛ لیفرقوا بین االستفهام والخبروإ دُّوا مَ )) مَ

)٢(.  
اإلفسـاد المعنـوي واللـبس وتتمسـك بأوضـح  وفي هذا دلیل على أن اللغة تتحاشـى  

التبیـین ؛ وأساسـه الضـوابط السـلیمة المتمیـزة التـي ال تـداخل فیهـا : خصائصها ؛ وهو  ((
))وال اختالط 

)٣(. 

 حذف ألف أنا :  
وقـد جـاء إثباتهـا ، وكـان  )) أنا ((األجود في الوصل أن تحذف األلف من  ((: قال   

ِوي إثباتهـا عـن محمد بن یزید یتشدد في إجازتـه ،  وغیـره یجعلـه مـن الضـرورات ، وقـد رُ
))نافع المدني 

)١( .  
ـا ، وكـان  )) أنا ((والذي علیه الجماعة من القراء أن ألف    ْصًال وتثبت وْقفً تحذف وَ

ثْبت ألف  ُ ْصًال  )) أنا ((نافع ی )) قبَل همزٍة مضمومٍة أو مكسورة أو مفتوحة ((وَ
)٢(.  

                                                
  ] .١ب٣/٢٩٤: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ] .٤٠ب٢/١٩: [ح التبریزيدیوان أبي تمام بشر  )٢(
  ٢/١٦١: النحو الوافي  )٣(
 ] .٢٦ب٢/٦٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

أحمد محمد  .د: ، ت  ٤٩١/  ٧،  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: السمین الحلبي  ) ٢(
   دار القلم، دمشق ،  الخراط

 



 

                                                                                    ٢١٨

*** 

 ھمزةعادة العرب في تخفیف ال : 
عـــادة العـــرب إذا  ((: یوضــح التبریـــزي طریقـــة العـــرب فـــي تخفیــف الهمـــزة فیقـــول   

م  ((خففوا الهمزة فـي مثـل   ((: أن یلقـوا الحركـة علـى الـالم ، ویحـذفوا الهمـزة ؛ فیقولـوا ))یلـؤُ
ـم  ُل َسـم ، وفــي :  ))یْســأم  ((وفــي  ))یَ ــئِم  ((یَ نْ ـنِم :  ))یَ ـوم ، ویســام: وبعضــهم یقــول . یَ ُل ــیم  یَ نِ ویَ

))اللیث ، وذلك رديء ، قلیل في كالمهم 
)١( . 

  : وقال عند قول أبي تمام 
زیرُ  یِه یَ ها َعَل َضیَغمُ وِت ُغلَّ قَصائِدي       َعنهُ وَ فَكَّت َأُكفُّ المَ
]بحر الكامل[

 

ِزیــرُ  ((: قولــه  (( قــال  ))یَ ُ ِزیــرُ  ((: زأرَ األســُد ویــزَأر ، فقولــه : ی ــر، علــى لغــة مــن قــال  ))یَ زِئ یَ
والمستعمل في كالم العرب أنهم إذا ألقوا حركة الهمزة على ما قبلها طرحوها من الكلمـة 

َزرُ  ذا خففوا من یزأرُ قالوا یَ ر یزر ، وإ ْزِئ ، كما  ، والقیاس أن یقولوا إذا خففوا الهمزة في یَ
  :قال ُكثَیِّر

زرُ الظنائَِل الَخلیَل ِإذا       ما اال َأنُزرُ ال م تَِرمِ عتَلَّ نَ ؤوِر َل
]بحر المنسرح[

 

ِزیرُ في یزئر ، وذلك  أنهم لمـا ألقـوا حركـة یرید لم تَرأم ، والقیاُس یدلُّ على جواز قولهم یَ
ْئـر وِذْئـٍب ، وقـد  الهمـزة علـى الـزاي بقیـت سـاكنة فجعلوهـا یـاءً ، كمـا جعلوهـا كـذلك فـي ِب

ثْئِر : أمرٌ مثیر ، في معنى : حكوا  ))مُ
)١( . 

****  
  
  
  
  
  

                                                
 ] .٢١ب٣/٢٩١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

 ] .٣ب٤/٢٥٨: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

 



 

                                                                                    ٢١٩

 : المبحث الثالث
 .دراسة المادة النحویة في شرح أبي العالء 

ســیتركز الحــدیث فــي دراســتنا لــآلراء النحویــة عنــد أبــي العــالء الموجــودة فــي شــرحه   
  : على دیوان أبي تمام في النقاط التالیة 

  : دراسة المادة النحوبة المتعلقة بالمنصوبات] أ[
  الالزم عند أبي العالءوالمتعدي  :  

  :ر ألبي العالء في هذا الباب بالمادة التالیة ونظف  
 :  األفعال التي تتعدى بحرف الجر یمكن أن یْفِصل بینها وبین حرف الجر فاصل )١(

 :ـ قال عند قول أبي تمام 
یها لَ  ماذا َعَل ِت و وَ َأومَ ناِن وَ َأطراِف البَ ینا ِب َل دََّعت       ِإ ت فَوَ َأشارَ

]بحر الطویل[
 

)) وذلك جائز؛  ))فودعت  ((: بقوله  ))إلینا  ((و ))ت أشار  ((فرق بین  ((
)١( .  

  :  هناك أفعال تتعدى بحرف الجر تارة وبدونه تارة أخرى )٢(
ْت  ((: قــال  ، وقــد تســتعمل متعدیــة بغیــر حــرف  ))إلــى  ((مــع  ))نظــرت  ((وأكثــر مــا اْســتُْعِمَل

  :قیس نظرت إلیه ، قال ابن: نظرت الرجل ، في معنى : الخفض ، یقال 
السَّ  نُظر و  رظاِهراُت الَجماِل وَ رُ اَألراَك الظِّ یَ نُظ ُ َن َكما یَ باء

]بحر الخفیف[
((
)١(. 

وقد أوضح األستاذ عباس حسن أن المفعوالت التي تأتي مع هذا النـوع مـن األفعـال   
ن هذا الفعل نصـبها  ((: ـ في حالة عدم وجود الحرف ـ هي  مفعوالت للفعل الموجود ، وإ

ـ كمـا یـرى بعـض النحـاة  نـزع الخـافضال حاجـة إلـى اعتبارهـا منصـوبة علـى مباشـرة ؛ فـ
دون بعــض ـ لمــا فــي هــذا العــدول عــن اإلعــراب الواضــح ، المســایر لظــواهر األلفــاظ 

))ومعانیها ، إلى اإلغراب والتعقید من غیر داٍع 
)٢( . 

                                                
 ] .٢ب١/٣٠٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

وقـال ] . ١/٦٨: [، وینظر موضعا آخـر ألبـي العـالء ] ١/١٣٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
ومــن ، ] ١١ب٤/٣٣٨[  ))اكتحلــت اإلثمــَد علــى حــذف البــاء : یقــال  ((: التبریــزي فــي أحــد المواضــع 

  . ]١٦ب٢/١٧٠[: المواضع المماثلة عند التبریزي 
 ، الهامش ٢/١٦٣: النحوالوافي  )٢(

 



 

                                                                                    ٢٢٠

   :العكسو  في تحویل الفعل الالزم إلى متعد اإلشارة إلى قیاسیة التضمین )٣(
 :ـ قال عند قول أبي تمام 

َد َأشیَِب  جِه َأمرَ یِهما َعن وَ المَ یا       َظ َت َأجَل مَّ ما حاَليَّ ُث ما َأظَل هُ
]بحر الطویل[

 

))هاهنا متعدیا ، وذلك قلیل في االستعمال ، وهوفي القیاس جائز )أظلم  (جعل  ((
)١(.  

ذا كــان فعــال  ((والتضــمین    أو مصــدرا أعطــي هــو أن تُشــرب لفظــا معنــى لفــظ ، وإ
دي بما یعدى إلیه  ))حكمه ، فعُ

)٢(. 

 )) من الثقیلة )) أن المخففة  : 
  .المخففة من الثقیلة  )) َأْن  ((بعد  )) ما ((أشار أبوالعالء إلى جواز نصب   

ـت َأْن المفتوحـة بقیـت علـى مـا كـان لهـا مـن العمـل ،  ((وقد أشار النحاة إلـى أنـه  إذا ُخفِّفَ
))إال ضمیر الشأن محذوفا ، وخبرها ال یكون إال جملة لكن ال یكون اسمها 

)٣( . 

  :ولكن أبا العالء أجاز نصب االسم الواقع بعدها ، قال عند قول أبي تمام 
َض  بَت َأمثاَل الذَّ وَ قَ رَ اِإلمرارُ د تَرى       َأن َغیرُ ذاَك النلیِل وَ قُض وَ

]بحر الكامل[
 

ترفـع مـا بعـدها ، والنصـب فـإذا خففـت ، فـاألجوُد أن المشددة فخفَّف ،  ))أنَّ  ((أراد ...  ((
)) جائز

)١( .  
هـو تـرجیح لمـذهب سـیبویه  ))أْن ترفـع مـا بعـدها وهـو األجـود  ((وقول أبي العالء أنَّ   

إنها ال تعمل شیئا ال في ظاهر وال فـي مضـمر ، وتكـون حرفـا  ((والكوفیین ، الذي یقول 

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( نْ ُ  ].١/١٥٠: [ی
شــوقي إلـــى أن أول مــن كشـــف هـــذا .وأشـــار د ٢٧٥المــدارس النحویـــة ، ص : شــوقي ضـــیف . د )٢(

  .التضمین وأوضحه في أمثلة كثیرة ابن جني 
 ٨٧ص : شرح ابن عقیل  )٣(

 ] .٣٠ب٢/١٧٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

 



 

                                                                                    ٢٢١

))مصدریا مهمال كسائر الحروف المصدریة 
الـذي یقـول  یخـالف الجمهـوروهـو بهـذا . )١(

))إنها تعمل جوازا في مضمر ال ظاهر  ((:
)٢(. 

  : دراسة المادة النحویة المتعلقة بالمجرورات] ب[
 اإلضافة عند أبي العالء : 

أشار أبوالعالء في مواضع من شرحه إلى بعض أحكام اإلضافة ، وهو في بعضـها   
جــا علـى بعضــها فــي الــبعض اآلخــر ، ومــن أمثلــة یقـر مــا یقــره النحــاة ، ونلمــح منــه خرو 

  :االتفاق 
  : الشيء إلى كله إضافة بعض] ١[

 :ـ قال عند قول أبي تمام 
عاُب اَألفاعي القاتِالِت  َأرُي الَجنى  ُل ُ       وَ ه ُ عاب ُ َأیٍد َعواِسلُ اُل ته شتارَ

]بحر الطویل [
 

ياســم عــام یقــع علــى كــل مــا اجتنــي ؛ فجــائز أن یســمى ا: الجنــى  (( جنــى ؛ ألنــه  )٣(ألرْ
ــى فــي اللفــظ َحُســنَت إضــافة األري إلیــه ؛  ألن یجنــى مــن مواضــع النحــل ، ولعمــوم الَجنَ

)) بعض الشيء یضاف إلى كله
)٤(. 

،  ))ِمـن  ((والنحاة قیدوا هذه القاعدة النحویـة بـأن تكـون اإلضـافة محضـًة علـى معنـى   
ــا یشــمل المضــا ((وذلــك بــأن یكــون  یصــح إطــالق اســمه ف ، و المضــاف إلیــه جنســا عامً
ــــى المضــــاف ن شــــئت فقــــل عل أن یكــــون المضــــاف بعــــض المضــــاف إلیــــه، مــــع :  ، وإ

)) من غیر فساد للمعنى صالحیة المضاف ألن یكون مبتدأ خبره المضاف إلیه
)١(.  

                                                
  ١٨٥ـ ٢/١٨٤همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، : السیوطي  )١(
  ١٨٥همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، : السیوطي   )٢(
ُي  )٣( المعجـم [، عـام العسل ، والنـدى یسـقط علـى الشـجر ، ومـا التصـق بجوانـب القـدر مـن الط: اَألرْ

  ]أري : الوسیط ، مادة 
  ] .٣٢ب٣/١٢٣: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(
  ٣/١٨: النحوالوافي  )١(

 



 

                                                                                    ٢٢٢

اإلضــافة غیــر المحضــة و التخصــیص للمضــاف و یــد التعریــف أفاإلضــافة المحضــة ت] ٢[
  : لیس لها تأثیر على المضاف

ــــص ال   ــــوعین مــــن اإلضــــافة ن ــــوع األول : نحــــاة علــــى ن اإلضــــافة المحضــــة : الن
))وهي التي تكون خالصة من تقدیر االنفصال  ((أوالمعنویة ، 

مـا كـان فیهـا  ((، أوهـي  )١(
االتصال بین الطرفین قویا ، ولیست علـى نیـة االنفصـال ألصـالتها وألن المضـاف ـ فـي 

))الغالب ـ خال من ضمیر مستتر یفصل بینهما 
اإلضافة غیر المحضـة ، : والثانیة . )٢(

))أواللفظیة ؛ ألنها في تقدیر االنفصال 
)٣( . 

ین إلـى تـأثیر المضـاف إلیـه علـى المضـاف مـن حیـث    ِضعَ وْ أشار أبوالعالء في مَ
ـــف والتخصـــیص  وأشـــار إلـــى قاعـــدة مهمـــة تحكـــم تـــأثیر المضـــاف إلیـــه علـــى .  التعری

نمـا یحسـن االنفصـال  ((: المضـاف فقـال  إذا كــان المضـاف إلیـه یمكـن فكـه مــن األول وإ
ضــافته إلــى المضــمر ، مثــل أن یقــال مـــررت برجــل كــریم األب ؛ فكــریم نكــرة ؛ ألنـــه  وإ

))یحسن أن تقول مررت برجل كریم أبوه 
)٤( . 

 : ـ وقال عند قول أبي تمام 
كاِرمَ  دٍن مَ لى مُ حلي ِإ یُت رَ ِبُل اللَّ َأدنَ هتَ يَّ یَ َل ُ       ِإ ِبلُ ذ َحیُث َأهه تَ

]بحر البسیط[
 

ـــْدني مكاِرمـــِه  ((یجـــوز  (( ـــْدٍن مكارمـــه  ((علـــى اإلضـــافة ، و ))مُ ذا أضـــیف  ))مُ بـــالتنوین ، وإ
))فهونكرة ؛ ألن إضافته غیر محضة 

)١( . 

                                                
تحقیـــق محمـــد [ هـــامش المحقـــق ،  ٨٧/ ٣ابـــن هشـــام ، : أوضـــح المســـالك إلـــى ألفیـــة ابـــن مالـــك )١(

 ]محیي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة ، صیدا بیروت 

  ٣/٣: ي النحوالواف )٢(
 .هامش المحقق  ٩٢/ ٣ابن هشام ، : أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك  )٣(

 ] .٨ب٧٠ـ ٢/٦٩: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(

ویؤكد التبریزي نفس كالم أبـي العـالء السـابق إذ ] . ٤٢ب٣/١٨: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  :قال عند قول أبي تمام 

غناَك  مَ مِ َعهدي ِب نَ العَ رِديِّ وَ البَ رِد وَ ِة الوَ ِم ِمن       ُحّسانَ عالِ  .]بحر البسیط[ ُحّساَن المَ

 



 

                                                                                    ٢٢٣

ن أجاز إضافة أفعل إلـى مـا هـلموافقة أبي العالء ] ٣[ لـیس ببعضـه ؛ ألن اإلضـافة و مَ
  :   یتسع فیها جدا

 :تمام ـ قال عند قول أبي 

دَّ َذِويَّ ِظال  ِهم َأمَ رائي ماَء وادِ َغَدوُت ِب ن وَ رَ مَ َأكَث        وَ
]بحر الوافر[

 

في هـذا البیـت غیـر مضـاف إلـى  ))أكثر  ((كان أبوالفتح عثمان بن جني یذهب إلى أن  ((
نما فـر مـن أن یضـیف  ))من  ((، ویجعل موضع  ))من  (( ضمر ، وإ  ))أكثـر  ((نصبا بفعل مُ

ُضــــاف إال إلــــى مــــا  ))أفعــــل  ((؛ ألن موضــــوع النحــــویین المتقــــدمین أن  ))مــــن  ((إلــــى  ال ی
هوبعضه ، كقولك فالن أفضُل الناس ، وحسن ذلك ألنه بعضهم ، ولوقیـل العقـاب أشـد 

قــاب لیســت مــن النــاس ، ولهــذا أحــالوا قــول مــن یقــول  فــالن : النــاس الســتحال ؛ ألن العُ
فــالن أفضــل بنــي أبیــه ، وهــذا : ینبغــي أن یقــال  أفضــل إخوتــه ؛ ألنــه لــیس مــنهم ، إنمــا

تقـــدم ، وقـــد أجـــاز المتـــأخرون فـــالن أفضـــل إخوتـــه ، أى  أفضـــل اإلخـــوة الـــذین : قـــول مُ
لى قول من أجازه أذهبهومنهم ،  ))  واإلضافة یتسع فیها جدا ، وإ

)١( .  
ـــــأخرین    جـــــازة المت ـــــه  (( وإ ـــــوفى ))فـــــالن أفضـــــل إخوت   ـ كمـــــا قـــــال األشـــــموني المت

المنـوي فیـه معنـى  ((، أمـا  ))مـن  ((هـ ـ مشروطة ومقننة بأال یكون منوي بهـا معنـى ٩٠٠ 
 ، یوسـف أحسـن إخوتـه: ، فإنه ال یكون إال بعض ما أضیف إلیه، فلذلك یجوز  ))من  ((

ــــــن بیــــــــنهم، أو قصـــــــــد حســـــــــنهم، ویمتنــــــــع إن قصـــــــــد أحســـــــــن    إن قصــــــــد األحســـــــــن مـــ

                                                                                                                                          
أن تكون معرفـة ونكـرة ، فـإذا كانـت معرفـًة فاإلضـافة علـى غیـر انفصـال ، : ویحتمل ُحسَّانة الورد   ((

ذا كانت نكرة فاإلضافة منفصلة في التقدیر ، كأنه قال  دِ : وإ رْ یُّهـا وعنمهـا ، فهـي مـن ُحسَّـان وردهـا وبَ
فـي الوجـه األول مضـافة إلـى مـا هـي مشـبهة بـه ، ولـیس لهـا وال فـي خلقتهـا ، وهـي فـي الوجـه الثـاني 
مضـافة إلـى مـا هوبعضـها إال أنهـا إضـافة غیـر محضـة ، كمـا تقـول مـررت بـامرأة حسـنة الوجـه والیــد 
  والســــــــــــــاق ، والمعنــــــــــــــى بــــــــــــــامرأة حســــــــــــــن وجههــــــــــــــا ویــــــــــــــدها وســــــــــــــاقها وهــــــــــــــذه األشــــــــــــــیاء مــــــــــــــن 

        ] ٥ب ٣/١٨٥. [ ))جسدها 

ومثـــل هـــذا القـــول شـــاهد مهـــم لمراعـــاة ] . ٩ب٣٧٢، ١/٣٧١: [دیـــوان أبـــي تمـــام بشـــرح التبریـــزي )١(
 .المعري المقاصد الحدیثة 

 



 

                                                                                    ٢٢٤

)) مـنهم
إذا لــم تكـن الداللــة  ((وحا فیقــرر أنـه ویزیــد األسـتاذ عبــاس حسـن الصــورة وضـ. )١(

على التفضیل باقیة، أو كانت عامة یقصد منها الزیـادة علـى المضـاف إلیـه وعلـى غیـره 
 منه ارط في المضاف حینئذ أن یكون بعًض فإن المضاف إلیه ال یكون مفضوال، وال یشت

: ریــدت.  یوســف أفضــل إخوتــه: ؛ ومثــال مــا لــیس بعضــا أو ال یكــون ا؛ فقــد یكــون بعًضــ
ــــــــــــــیهم فــــــــــــــي  ــــــــــــــد عل ــــــــــــــه یزی ــــــــــــــد التفضــــــــــــــیل، وال أن   أنــــــــــــــه فاضــــــــــــــل فــــــــــــــیهم، وال تری

)) الفضل
)٢(. 

  : جواز حذف الهاء من الكلمة إذا أضیفت] ٤[
؛ ألن  حــذف الهــاء مــن الكلمــةمــن لطیــف إشــارات أبــي العــالء إشــارته إلــى إمكانیــة   

  .العرب یجترئون على ذلك 
       ُ قَفتَه لِك َدحٍض وَ وٍم َأمامَ المُ یَ لَ وَ هوَخرَّ فیِه الدیُن َال وَ ُ ب نهاَل كاثِ

]بحر الطویل[
 

في اإلنسان ، وهي الَكتـد أونحـوه ، وال یعـرف إال بالهـاء ، فـإن  ))الكاثبة  ((وتستعمل ..  ((
؛ ألنهـــم  لمكـــان اإلضـــافةكانـــت اللفظـــة یـــراد بهـــا ذلـــك ؛ فیجـــوز أن یكـــون حـــذف الهـــاء 

ُح الرجــل ، یریــدون إالحتــه ، وقــام إال: یجــرؤون علــى حــذفها مــع المضــاف ، كمــا قــالوا 
))وُالتها : وُالها ؛ أي 

)٣( .  
  :والنص السابق یثیر بعض الملحوظات   
الحة ((ـ أن أبا العالء یسمى تاء التأنیث المربوطة في ١   ا هـاءً  ))، ووالة  )١(كاثبة ، وإ

لهــاء ، ال توجــد عالقــة صــوتیة بــین التــاء وا ((، وهـو أمــر ال نســلم فیــه ألبــي العــالء ؛ إذ 
نما تطور المسـألة أن التـاء سـقطت حـین الوقـف علـى المؤنـث ؛ فبقـي المقطـع السـابق  وإ

                                                
  ٣٠٦/  ٢: شمونى أللفیة ابن مالك شرح األ) ١(
  ٣/٤٢٣: النحو الوافي  )٢(
 .  ] ٣٥ب٢٣١ـ ١/٢٣٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(

الحرانـي عـن . كل مـن لمـع بشـيء فقـد أالح ولـوَّح بـه  ((:  ٥/١٦١جاء في تهذیب اللغة لألزهري  )١(
لیُح إالحة : ابن السكیت  قال أالح من ذلك األمِر ؛ إذا أشفق منه ، یُ ُ   .   ))ی

 



 

                                                                                    ٢٢٥

علیهـــا مفتوحـــا ذا حركـــة قصـــیرة ، وهـــذا النـــوع مـــن المقـــاطع تكرهـــه العربیـــة فـــي أواخـــر 
))الكلمات ؛ فتتجنبه بإغالق المقطع ، عن طریق امتداد النفس بهاء السكت 

)١(. 

 ))كاثبـة  ((یمكـن تفسـیر حـذف التـاء المربوطـة مـن كلمـة ـ بنـاء علـى النقطـة السـابقة٢  
عنــد الوقــوف علــى الكلمــة : الموجــودة فــي قافیــة البیــت الســابق تفســیرا صــوتیا كمــا یلــي 

سقطت التاء ؛ فبقي المقطع السابق علیها مفتوحـا ذا حركـة قصـیرة تكرهـه اللغـة العربیـة 
السـاكنه ، ثــم دخلـت علیهــا  فـي أواخــر الكلمـات ؛ فتتجنبــه بـإغالق المقطــع بهـاء الســكت

  .هاء ضمیر الَغیبة الساكن ؛ فالتقى ساكنان فحذف أحدهما تخلصا من التقاء ساكنین 
*** 

  :ومن المواضع التي نلمح فیها اختالفا التالي 
  : أوجه إعرابیة في المضاف إلیهـ 

جـاز فـي المضـاف إلیـه  ))ِمـْن  ((یرى النحویون أن اإلضافة إذا كانت على معنـى   
أن یعـــرب بـــدال أوعطـــف بیـــان ، وتـــزول بوجودهمـــا اإلضـــافة ،  ((وجــه أخـــرى ؛ فیجـــوز أ

وتكــون حركــة آخــره تابعــة لحركــة المتبــوع الــذي كــان مضــافا فــي األصــل ، كمــا یجــوز 
))أیضاــ إن كـان نكـرة ـ نصـبه علـى الحـال أوالتمـــییز ، بعـد االسـتغناء عـن اإلضـافة 

)٢( .
أن تكـون علـى معنـى : ف إلیه بـدال أوعطـف بیـانفالنحویون یقیدون جواز إعراب المضا

: ضـابط مؤلـف مـن شـقین  ((ومن الضوابط التي وضعها النحاة لهـذه اإلضـافة .  ))ِمْن  ((
ــاني : األول  أن یكــون المضــاف إلیــه : أن یكــون المضــاف بعــض المضــاف إلیــه ، والث

))صالحا لإلخبار به عن المضاف 
)١( .  

                                                
  ٣٣رمضان عبد التواب ، ص .المذكر والمؤنث البن فارس ، تحقیق د )١(
والبـــد مـــن اإلشــــارة إلـــى أن لكـــل صـــورة إعرابیــــة مـــن الصـــور الصــــحیحة ،  ٣/١٨: النحوالـــوافي ) ٢(

الســالفة معنــى غیــر اآلخــر ؛ ألن المعنــى الــذي یؤدیــه البــدل أوعطــف البیــان یغــایر مــا یؤدیــه الحــال 
 ]٣/١٩النحوالوافي . [ أوالتمییز 

 .هامش المحقق  ٨٥/ ٣ابن هشام ، : أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك  )١(

 



 

                                                                                    ٢٢٦

ال یتقیـد بـأن تكـون اإلضـافة و فهعند أبي العالء ،  ولكن یبدوأن األمر أوسع من ذلك  
  . عطف بیانو إلعراب المضاف إلیه بدال أ )) ِمْن  ((بمعنى 

 :ـ قال عند قول أبي تمام 

ما اللَّ  هیُث ُكلُّ اللَّ وَ هوراِهبُ عیُش فُواَق ناقٍَة وَ ٍة       یَ یِث ِإّال ابُن َعثرَ
]بحر الطویل[

 

اق  ((والـرواة مجمعـون علـى إضـافة  (( ـوَ  ))فُ
 ((إلــى ناقـة مـع بیـان الزحـاف ، ولــو رواه راو )١(

)) فنصب الفواق ونونه لجاز في العربیة؛  ))فواقًا ناقة 
)٢( .  

على معنـى مـن ؛ إذ إن الفـواق فتـرة زمنیـة ، وال  ))فواقًا ناقة  ((وال یجوز أن تكون   
  .        )٣(تكون جزءا من الناقة

  : علقة بالتوابعدراسة المادة النحویة المت] ج[
 البدل عند أبي العالء : 

مما أوضحه أبوالعالء في باب البدل أن الحرف إذا كـان متصـال بالضـمیر ثـم أبـدل   
  .منه وجب أن یعاد مع الحرف 

  :    العالء عند قول أبي تمام و قال أب
الكاسي ِه وَ الحالي ِب لَحمِد وَ ستَرى       لِ المُ فى وَ صَط المُ جتَبى وَ المُ ِب
]كاملبحر ال[

 

جتَبى ((: جــاء بالبــاء فــي قولــه  (( ــالمُ ذا كــان ،  ))بــه  ((؛ ألنــه بــدل مــن الهــاء فــي قولــه  )) ِب وإ
عاَد الحرف مع االسم ، كقولك  ُ مررنا : الحرف متصال بالضمیر ثم أبدل منه وجب أن ی

)) بهم بالقوم الصالحین ، ونزلنا علیهم على خیار الناس
)١( . 

                                                
اق : ق الفُوا )١(   ]مادة ف وق  ٢/٧٣٢المعجم الوسیط . [الوقت بین الَحْلبتین : والفَواق . الفَوَ
 ]٤٢ب١/١٩٢: [وینظر أیضا ] . ٣٤ب١/٢٣٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

  ویوافق التبریزي أبا العالء في هذه القاعدة في أحد مواضع شرحه،فیقول عند قول أبي تمام  )٣(
رِجعَن غَ َه  ًس ل یَ سِ و ذ       ایرَ جاِنٍب َفرَ ِة الَفرَ بیعَ ٍب في رَ  .]بحر المنسرح[ َسبَ

ربیعــة : الوجـه فـي ربیعــة أن یضـاف إلـى الفــرس ، وال یمتنـع أن یجعـل الفــرُس لربیعـة كالنعـت ؛ أي  ((
          ] ٧ب٢/٢٤٤: [، وینظر أیضا ] ٢ب٢/٢٣٤. [ ))صاحب الفرس 

 ] .١٦ب٢/٢٤٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

 



 

                                                                                    ٢٢٧

فـي الوقـت الـذي یضـعه نحـاة آخـرون  یوجب هذه اإلعادة ونالحظ هنا أن أبا العالء  
))المجاراة للمبدل منه  ((في نطاق الجواز ، معللین ذلك بـ 

)١( . 
 مادة النعت عند أبي العالء : 

ُت بها تجيء على حذف المضاف )١( عَ نْ ُ   : المصادر التي ی
:  علــى حــذف المضــاف ، كقولــك] إنمــا تجــيء[المصــادر التــي ینعــت بهــا  ((: قــال   

))ذو صوم : ذوفطر ، وصومٌ ؛ أي : رجٌل فطر ؛ أي 
)٢( . 

رأیــت : تقــول ((: ویؤیـد النحــاة أبـا العــالء فـي قولــه السـابق بقــولهم فـي هــذا األمـر   
ا عــــــدال ــــــین فــــــي المحكمــــــة قاضــــــیً ا ب رً ــــــا ِرًضــــــا، وجموًعــــــا َزوْ ، وشــــــهوًدا صــــــْدقًا، ونظامً

ا : تریـد )...(المتقاضـین ـا مرضـیا، وجموًعـا زائــرة ، وشـهوًدا صـادقی عـاْدالقاضـیً ن، ونظامً
فـــالمعنى علــى تأویـــل المصـــدر باســم مشـــتق كالســـابق، ویصـــح أن  )...(بــین المتقاضـــین

، ثـم ُحـذف وحـّل المصـدر محلـه، وأعـرب النعـت وتقدیر مضاف محـذوف هـیكون على 
ـا مكانـه ا صــاحَب عـدل : واألصــل. نْعتً ـا داعــيَ  ـ  صـدق شـهوًدا أصــحابـ قاضـیً نظامً

رجمو  ـ رضا )) ًعا أصحاب َزوْ
)٣( . 

 : التوابع فضالت یصح االستغناء عنها إال النعت )٢(

أن التوابـع األربعــة فضــالت یصـح االســتغناء عنهـا ؛ إذ لــیس واحــد  ((یقـر النحــاة   
؛ فإنـه قـد  النعـتمنهـا یـؤدي فـي جملتـه معنـى أساسـیا تتوقـف علیـه فائـدتها األصـلیة إال 

)) یتمم ـ أحیانا ـ الفائدة األساسیة
الفائدة األساسیة باالشـتراك مـع الخبـر  ((ویتم النعت . )٤(

لكنــه فــي بعــض األحیــان ال . ، مــع أن األصــل فــي الخبــر أن یــتمم هــذه الفائــدة وحــده 
))یتممها إال بمساعدة لفظ آخر كالنعت 

)١( .  

                                                
 ٣/٦٨١: النحوالوافي  )١(

 ] .١٣ب٣/٣١٣: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

 ٣/٤٦١: النحوالوافي  )٣(

  ، الهامش ٣/٤٣٧: النحوالوافي  )٤(

 ٣/٤٤٠: النحوالوافي  )١(

 



 

                                                                                    ٢٢٨

والنعــت ال یصــح االســتغناء عنــه كمــا أثبتنــا إال فــي حالــة مــا إذا حــذف وفهــم بداللــة   
  :سیاق أو غیرها ، كما یؤید هذا قول أبي العالء تعلیقا على قول أبي تمام قرینة ال

ُ اللَّ  رَّقَته ن تَعَ الفَتى مَ یافي َكالَحیَِّة النَّ یالي       وَ وَ ضناضِ الفَ
]بحر الخفیف[

 

الفتـى المحمـود ؛ ألن الفتـي قـد یكـون : كالم محمول على حذف ، كأنه قـال : والفتى  ((
))، ولم تزل العرب تصف اإلنسان بالتطوح واالغتراب مقیما ال یبرح موضعه 

)١( .  
  : ، فقــال  قیاســیة حــذف النعــت المــرتبط بقرینــةوقــد ذهــب األســتاذ عبــاس حســن إلــى   

ا بقرینة تدل علیـه بعـد حذفـه؛ كقولـه  (( ا إذ كان معلومً ا حذفًا قیاسیً قد یحذف النعت أحیانً
[   M c d e f g h i          j k l   m n o p q     r s t L :تعـــــالى

؛ فهــي تــدل علــى  M k l   L: ؛ بقرینــة قولــه كــل ســفینة صــالحة: ، واألصــل] ٧٩الكهــف 
أن : صــالحة لالنتفــاع بهـــا، وبقرینــة أخــرى؛ هـــي: أنهــا قبــل هـــذا خالیــة مــن العیـــب، أي

)) ك الغاصــب ال یغتصــب مــا ال نفــع فیــهالملــ
ولكــن ننبــه علــى أنــه بــالرغم مــن جــواز . )٢(

ألنـه جـيء بـه ِفـي  ((؛  یقـل هـذا الحـذفقیاسـیته مـع وجـود القرینـة إال أنـه حذف النعت و 
وم فََحذفهُ عكس المقُصود مُ زالة االشتراك َأو العُ ))اَألصل لفائدة ِإ

)٣(. 

***  
 المحال اإلعرابیة للجملة عند أبي العالء : 

ــد أبــي العــالء    ــا عن بوجــه خــاص نضــجا لغویــا كبیــرا ؛ إذ كــان مســیطرا  ((لقــد الحظن
لى المادة مالكا لناصیتها ، حتى إننا وقعنـا علـى شـبه عظـیم بینـه وبـین ابـن هشـام فـي ع

غنــي اللبیــب ، بــرغم تــأخره فــي الــزمن ، واختصاصــه فــي المــادة  ولعــل مــن أبــرز مــا . مُ
نذكره في هذا المقام أن أبا العالء لم یتقید في مباشرته النحویة لشعر أبي تمـام بالتقسـیم 

ة المركبة عنـد العـرب ؛ فهـم یـرون أن مـن الجمـل مـا لـه محـل مـن الثنائي النظري للجمل
غیـر أننـا ال نجـد لهـذا التقسـیم صـدي . اإلعراب ، ومنها ما لیس له محـل مـن اإلعـراب 

                                                
 ] .١٠ب٢/٣١٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

  ٣/٤٩٢: النحو الوافي  )٢(
  ٣/١٥٨: همع الهوامع  )٣(

 



 

                                                                                    ٢٢٩

في عمله ؛ فجمیع الجمل عنده ذات محل من اإلعراب ، على أساس أن كل جملة إنما 
وهــذا ـ والحــق یقــال ـ . ري یـؤتى بهــا فــي الحقیقــة لتــؤدي وظیفــة مهمــة فــي الكــالم البشــ

ــة المركبــــــــــــــــة لــــــــــــــــم یشــــــــــــــــهده النحــــــــــــــــوالعربي إال    تعــــــــــــــــدیل فــــــــــــــــي مفهــــــــــــــــوم الجملــــــــــــــ
)) حدیثا

)١(. 

  :ومن األمثلة على المحال اإلعرابیة عند أبي العالء   
  :قال عند قول أبي تمام 

ُ َحَكمَ ا ه ُكم ما باُل ُل إِّال فَاُأسائِ یِه وَ لى       َعَل هلِب ُل كوني ُأسائِ ترُ
]لبحر الطوی[

 

))موضوع موضع الحال  ُأسائله: وقوله  ((
 )٢(. 

  :وقال عند قول أبي تمام 
عاُب اَألفاعي القاتِالِت لُ  َأرُي الَجنى اُل ُ       وَ ه ُ ُ َأیٍد َعواِسلُ عاب ته شتارَ

]بحر الطویل[
 

                                                
، هـذا ولـم أقـف فـي  ١٤٩الهـادي الجطـالوي ، : خصائص الشروح العربیة على دیوان أبي تمـام  )١(

شــرح أبــي العــالء علــى دیــوان أبــي تمــام علــى مــا یؤیــد كــالم األســتاذ الهــادي الجطــالوي ، ولعــل هــذه 
هـــذه ولكـــن نســتطیع القــول فــي . النتیجــة توصــل إلیهــا بعــد اســـتقراء لمؤلفــات وشــروحات أبــي العــالء 

ـ  ))الجمل التـي لهـا محـل مـن اإلعـراب  ((: في باب   )) مغني اللبیب ((المسألة إن ابن هشام في كتابه 
الواقعــة خبـرا وموضــعها رفــع ،  الجملـة األولــى: أیضــا ســبع وهـي  ((: ومـا بعــدها ـ  قــال  ٥٣٦: ص 

ـــة الثانیـــة ـــة الثالثـــةالواقعـــة حـــاال وموضـــعها نصـــب ،  الجمل ومحلهـــا النصـــب ،  الواقعـــة مفعـــوال الجمل
ذا جوابــا لشــرط  والجملــة الخامســةالمضــاف الیهــا ومحلهــا الجــر ،  الجملــة الرابعــة الواقعــة بعــد الفــاء أوإ

 الجملـة السـابعة التابعـةالتابعة لمفرد وهـي ثالثـة أنـواع أحـدها المنعـوت بهـا ،  الجملة السادسةجازم ، 
  ((: ، ثـم علـق علـى هـذه المواضـع قـائال  ))  لجملة لها محل ویقع ذلك فـي بـابي النسـق والبـدل خاصـة

روا، والحـق أنهــا  ـذي ذكرتـه ـ مـن انحصــار الجمـل التـي لهـا محــل فـي سـبع ـ جـاٍر علــى مـا قـرّ هـذا ال
  ̧ ¶ Mµ: أمـا األولـى فنحـو.الجملة المستثناة، والجملة المسند إلیها: تسع، والذي أهملوه

¹ º » ¼ ½ ¾ L  ] فنحـــو :وأمـــا الثانیـــة... ] ٢٣ــــ ٢٢الغاشـــیة :Mv w x y z 

{   | } ~ L  ] ١٠یس[ ...((  .     
 ] .٣ب٣/٢١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

 



 

                                                                                    ٢٣٠

وأرى الجنــى مشـتارة لــه أیــد : فــي موضـع النصــب علـى الحــال ، كأنــه قـال :  واشـتارته ((
))ل التي تأخذ العسل عواسل ، والعواس

 )١(. 

 : وقال عند قوله 
َص  تِّ وَ رَ لیا مُ َج العُ بً یَّروا األَبرُ نَقلِ ًة       ما كاَن مُ نَقلِِب  ابَ َأو َغیرَ مُ

]بحر البسیط[
 

ما كـان منقلبـا فـي موضـع بـدل مـن : الوجه أن یروى مرتبة بكسر التاء ، ویكون قوله  ((
))مرتبة 

)٢(.  
****  

  : ند أبي العالءملحوظات نحویة ع] د[
وجـواز الحـذف بداللـة . )٣(ـ جواز اإلضمار قبل الـذكر ؛ إذا دلَّ المعنـى علـى ذلـك١  

  .  )٤(السیاق
)) )) كال ((في موضع  )) كل ((یوضع  ((ـ أجاز أبوالعالء أن ٢  

)٥( . 

  :ـ جواز حذف المبتدأ في جملة صلة الموصول ٣  
ن  َأبي       مَ ُ ِب ه إِن َحُسنَت َل َأبي وَ عِرُف َغیرَ ِب بيَلیَس یَ ما َأرَ

]بحر الكامل[
 

غیـر الـذي هـو : مقـدر ، كأنـه قـال  ))هـو ((: یجوز أن تكون ما في معنى الذي ویكـون  ((
))أربي 

)١( . 

  :ـ یقر أبوالعالء بوقوع التطور النحوي  ٤  
                                                

 ] .٣٢ب٣/١٢٣: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

 ] .٨ب١/٤٤: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

  ] . ٧ب٢/٢٢٥: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(

   ] .٤ب٣/٣٠٩: [شرح التبریزيدیوان أبي تمام ب )٤(
ومن إشارات العلماء في هـذا المقـام أن  ] .٣٥ب٢١٢ـ  ١/٢١١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥(
المعجــــــم الــــــوافي فـــــــي أدوات :ینظـــــــر. [  )) كــــــال لفظــــــة مفـــــــردة ، وهــــــي بمنزلــــــة كـــــــل فــــــي المعنــــــى ((

 ]  م ١٩٩٣هـ ، ١٤١٤،  ٢،دار األمل،ط٢٥على توفیق الحمد،یوسف جمیل،ص .د:النحوالعربي

 ] .١ب٤/١٦٤: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

 



 

                                                                                    ٢٣١

 :ـ قال عند قول أبي تمام 
ُ ِمن مُ  ه وى ال تُمِكنَن       ُسلطانَ َ اَك اله إِیّ نُظر وَ ٍة َشوساءِ ُا قَل

]بحر الكامل[
 

: ینبغــي أن تُْســتعمل مــع الواومثــل قــولهم  ))إیــاك  ((كــان النحویــون المتقــدمون یــرون أن  ((
إیـاك أن : كقولـك  ))أن  ((إیاَك وزیًدا ، وینكرون مجیئها على غیر ذلك إال أن تُستعمل بـ 

ـــه قـــال  ـــرادة ، كأن ـــذهَب ، والواوعنـــدهم مُ ـــاك أن ت ی ـــاك: تقـــومَ ، وإ ـــذهب ، ولكـــن  إی وأن ت
فــي مواضــع كثیــرة ، وكــذلك تُحــذف معهــا حــروف   ))أن  (( الواوُحــذفت كحــذف البــاء مــع 

ـَك أن تفعـل ؛ أي  قـال نهیتُ ُ ـك أن تفعـل ، والمـراد بــأن : الخفـض ، ی عـن أن تفعـل ، وأمرتُ
))تفعل 

)١( .  
  :الجمع ـ التعبیر بالمفرد عن المثنى كثیر في العربیة، وكذلك التعبیر بالمفرد عن ٥

 :أ ـ قال عند قول أبي تمام 
ِت النُعمى َسلوبً  ذا كانَ ُ  َخلیَجي َكفِّهِ َغَدت ِمن        ئٍ ا ِمن امرِ ِإ ع تبَ هيَ مُ وَ

]بحر الطویل[
 

))فدل علیهما بالكف الواحدة ، ومثل هذا كثیر؛  ))خلیجي كفیه  ((إنما أراد من  ((
)٢( .  

 :ب ـ قال عند قول أبي تمام 

الماِإنَّ اَألِسنَّ  را       فَال الصَّ َة وَ ذ َكُث ُب ِذيَّ مُ َل ها قَدرٌ وَال الیَ یاصي َل
]بحر البسیط[

 

ن كان كل واحد منهما یقـع علـى : وقوله  (( مذ كثرا ، جعل األسنة والماذيَّ كاالثنین ، وإ
  :)٣(جمع ، وهومثل قول األسود بن یعفر

َة والحتُوَف كالهم وفي المخارمَ یر إن المنیّ ُ ان سواديبقا       ی
]بحر الكامل[

 

                                                
ویقـــر التبریـــزي ، ] ١ب١/٧: [، وینظـــر أیًضـــا ] . ٩ب١/١٣: [دیـــوان أبـــي تمـــام بشـــرح التبریـــزي )١(

ــــــل ، : وِســــــيُّ  ((: بوقـــــوع التطــــــور فــــــي البنیـــــة الصــــــرفیة ، فیقــــــول  ـــــُف وتُثَقَّ .  )) والتثقیــــــل األصــــــلتَُخفَّ
 ]  ٢٥ـ  ٢٤ب٣/٢١٦[

 ] .٣٠ب٢/٣٢٩: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

ــــدارمي التمیمــــي، أباأل: هــــو )٣( ــــ نهشــــلو ســــود بــــن یعفــــر النهشــــلي ال =  ـق هــــ ٢٢ونحــــ[ الجراحو ، وأب
حنـا جمیـل .والبیـت ذكـره د ] ١/٣٣٠:األعالم [ . جوادا ا، كان فصیًح  شاعر جاهلي ،]  م ٦٠٠ونح

الشـاهد لألسـود بـن یعفـر فـي :مصـادره ((:، وقال ٣٥٩:، ص  )) معجم شواهد النحوالشعریة ((حداد في 
   )) ٢/٣٨،وهوبال نسبة في مجاز القرآن ١٧٤،والسمط ١٨٨،والسیوطي ٢٦دیوانه ص

 



 

                                                                                    ٢٣٢

))فجعل الحتوف كالواحد 
)١( .  

وقفاننا على ملمح طریف في اللغة العربیة أال وهو    ُ   : واالقتباسان السابقان ی
مــن المــألوف أن تعبــر اللغــة بــالمفرد عــن المفــرد ، وبــالمثنى عــن المثنــى ، وبــالجمع   

بـالمفرد عـن الجمـع ، عـن الجمـع ، ومـن غیـر المـألوف أن نعبـر بـالمفرد عـن المثنـى ، و 
وبالمثنى عن المفرد ، وبـالمثنى عـن الجمـع ، وبـالجمع عـن المفـرد وبـالجمع عـن المثنـى 

  :ویمكن أن نعبر عما سبق بصورة أوضح من خالل الجدول التالي . 

  األسلوب المألوف  م
األسلوب غیر 

  المألوف
  مثال

١  

  التعبیر بالمفرد عن مفرد

التعبیر بمفرد عن 
  مثنى

  األول ألبي العالء االقتباس 

التعبیر بمفرد عن   ٢
  جمع

 M 8 7. - , L ]افر  ٦٧: غ

   .)٢(، أي أطفاال ]
٣  

  التعبیر بالمثنى عن مثنى

التعبیر بالمثنى عن 
  مفرد

 M 8 7 v u          t s  r qL   ]ق :

  .)٣(، وهو خطاب لمالك خازن جهنم ]٢٤
التعبیر بالمثنى عن   ٤

  جمع
 M 8 7r q   p o n L 

  ]١٩: الحج[
٥  

  التعبیر بالجمع عن الجمع

التعبیر بالجمع عن 
  المفرد

 M 8 7 Z Y X W  V U

[ L ]ة نمـا أراد المسـجد   ]١٧: التوب ، وإ
  الحرام 

التعبیر بالجمع عن   ٦
  المثنى

 M 8 7  { z y x w v

} | L ]٨٧: البقرة[
)١(.  

    
                                                

 ] .٤٧ب١/٢٥٦: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

  ٣٢٩فقه اللغة وسر العربیة ، ص : أبو منصور الثعالبي  )٢(
  ٣٢٩ص : السابق  )٣(
  .أتى من الرسل بعد موسى عیسى ونبینا علیهم جمیعا أفضل صالة أزكى سالم ومن   )١(

 



 

                                                                                    ٢٣٣

: هـا علـى سـبیل المثـال والشك أن أي خروج عن األسـلوب المـألوف أمـر لـه داللتـه ، من
بــراز أهمیــة المعنــى أو القضــیة المعبــر  ــذهن للتأمــل والتنقیــب ، وإ ــارة ال ث ـال العقــل وإ إعمـ

الخروج على النسق له وظائف في الشعر وفـي غیـره  ((عنها هذا األسلوب ، وعامة فإن 
قظـة من الفنون ، فهو یقاوم ذلك الخدر الناشئ من التكـرار المنتظـر ؛ فیثیـر االنتبـاه والی

، ودعـم الجانــب الفكــري فــي مواجهـة الجانــب الحســي ، ویجعــل العمـل الفنــي أقــدر علــى 
))التعبیر 

ر  ((: وقدیما قـال سـیبویه عـن الشـعراء .  )١( ون إلیـه إال وهـمْ ولـیس شـيء یضـَط
)) .یحاِولون به وجها

)٢(. 

ْن  (( جواز أن تقع ـ ٦       : على ما ال یعقل إذا ُخلَِط اإلنُس بغیرهم )) مَ
 :عند قول أبي تمام  الق

ًة    ِب اَألرماِح الِمعَ ُ الِعلمُ في ُشه یَن الَخمیَسیِن ال في السَّ     وَ ِة الشُّ بَ ُِب بعَ   ].بحر البسیط[ه

  ; : M - . /        0 1 23 4 5 6    7 8 9: جاء في التنزیل قوله تعالى  (( 

< = > ? @     A BC D E F GH  L  ]بغیرهم جاز أن لما خلط اإلنس  ]٤٥النور
ْن على ما ال یعقل )) یوقع مَ

)٣(  .  
فصـل فـي  ((: سـماه  )) فقـه اللغـة وأسـرار العربیـة ((وقد عقد الثعالبي فصال فـي كتابـه   

جــرى بنــي آدم ذلــك مــن ســنن  ((: قــال فیــه  )) إجــراء مــا ال یعقــل وال یفهــم مــن الحیــوان مُ
     M f g h:  أكلـــــوني البراغیـــــث وكمـــــا قـــــال عـــــّز وجـــــلّ : العـــــرب كمـــــا تقـــــول 

i j   k l m n o   p  q L  ]وكمــــا قــــال ســــبحانه  ، ]١٨:  النمــــل
 M - . /        0 1 23 4 5 6    7 8 9 : ;  < = > ? @     A BC: وتعالى 

D E F GH  L  ]إنــه قــال ذلــك تغلیبــا لمــن یمشــي علــى رجلــین وهــم : ویقــال  ، ]٤٥النــور

                                                
  ١٧٢نظرة جدیدة في موسیقى الشعر العربي ، : علي یونس . د  )١(
  ١/٣٢: الكتاب  )٢(
  ] .٣ب١/٤٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(

 



 

                                                                                    ٢٣٤

ـب ومــن سـنن العــرب تغلیـب مــا یعقـل كمــ ،آدم و بنـ َغلَّ ُ  المــذّكر علـى المؤنَّــث إذا اجتمعــاا ی
((

)١( . 

  :ـ أشار أبوالعالء إلى كلمات لها استعماالت نحویة خاصة  ٧  
نصــیب فــي الخیــر ، وال : یقــال مــا لــه مــن خــالق ؛ أي  ((: قــال :  كلمــة َخــالقـــ   

))یكادون یستعملون هذه الكلمة إال في النفي 
)٢( .  

ـْدها : ال یعرف في كـالم فصـیح ] قیل[ ((: الء قال أبوالع:  ))قد  ((كلمة ـ    ُ وال قَ ـْده قَ
وقد زعم قومٌ أنها إذا اْستُْعملت مع الظاهر خفضته ، وقیل یجوز خفضـه . ، وال قَْد زیٍد 

والصحیح إنها تستعمل مع الكاف والنـون والیـاء ، بهـذه األحـرف جـاء السـماع . ونصبه 
))  من العرب

)٣(  . 

  . )٤(ملة إذا وقعت على الحین ـ لدن تضاف إلى الج ٨  
 . )٥(ـ یرى أبوالعالء مع فریق من النحاة جواز حذف المنادى ٩  
واهللا أدخــل : فــي القســم ، كقــولهم  ))ال  ((ـ العــرب كثــر فــي ألفــاظهم حــذف  ١٠  

ا  . )٦(المدینة راكبً

))شائع في كالمهم كثیر  ((ـ حذف المضاف ـ عند العرب ـ ١١  
)٧( . 

 :    یخرجها إلى معنى اإلیجاب ))كاد  ((ي على إدخال النفـ  ١٢  

                                                
 ٣٢٧ص  )١(

 ] .٢ب٢/٤٤٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

 ] .١ب٢١ـ ١/٢٠: [أبي تمام بشرح التبریزيدیوان  )٣(

 ] .٣ب١/٢٤٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(

 ] .٣ب٢/٤٠٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥(

: وأیــد التبریــزي هــذا الكــالم فــي موضــعین لــه] . ٢٣ب٣/١٠٣: [دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي )٦(
 ]٣ب٣/٢١٨[، ] ٥٢ب١/٤٤٠[

 ] .٦ب١/٣٣٠: [ام بشرح التبریزيدیوان أبي تم )٧(

 



 

                                                                                    ٢٣٥

ذا ُأْدِخــل النفــي علــى كــاد أخرجهــا إلــى معنــى اإلیجــاب فــي  ((: قــال أبــوالعالء    وإ
قـــد : ؛ أي  ] ٧١البقــرة [  M I J K L M L: معظـــم كالمهـــم ، كقولـــه تعـــالى 
بعـد تعـذر  قـد أعطانـا: ما كاد فالن یعطینا شـیئا ؛ أي : فعلوا بعد إبطاء ، وكذلك یقال 

مـا كـاد یقــوم : ، تقـول  إال أنـه قلیـل التـردد] كـاد مـع النفـي : ؛ أي [ ، ولهـا معنـى آخـر 
    M p  q r s: لم یقم ولم یقـارب ، وعلـى هـذا حمـل المفسـرون اآلیـة : أخوك ؛ أي 

t u L  ] لم یرها ولم یكد ، ومثل هذا قلما یستعمل : ؛ أي  ]٤٠النور((
)١( . 

 . )٢(رى مجراها ال تضاف إال أن تخرج عن بابهاـ َحَذاِر وما ج١٣  

ها الواوفي الرفع والنصب والخفض١٤   ْلزمُ  . )٣(ـ طیئ تستعمل ذوفي معنى الذي وتُ
  :  من عالمات جملة الحالـ ١٥  
  قبلهـــا ، وتكـــون ))الـــذي  ((أشـــار أبـــوالعالء إلـــى أن جملـــة الحـــال یصـــح وضـــع كلمـــة   

 . )٤(قبلها وما بعدها في موضع صفة لما ))الذي  ((

****  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ] .٣ب٣/١٧٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

 ] .١ب٤/٦: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

 ] .٢١ب١/٢٢٦: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
 ] .٥٢ـ٥١ب١/٢٥٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(

 



 

                                                                                    ٢٣٦

  
  : المبحث الرابع

 .دراسة المادة النحویة في شرح التبریزي 
سیتركز الحدیث في دراستنا لآلراء النحویـة عنـد التبریـزي الموجـودة فـي شـرحه علـى   

 : دیوان أبي تمام في النقاط التالیة 
  : دراسة المادة النحوبة المتعلقة بالمنصوبات] أ[

  ند التبریزيالالزم عوالمتعدي :  
  :من إشارات التبریزي في هذا الباب   

ا تالیا علیه  )) فعل (( معنى )) اسم ((إمكانیة إشراب  )١(  :  ؛ فینصب اسمً
 :ـ قال عند قول أبي تمام 

ةٍ  ِغـــبَط ل َأراِك ِب َ قَد َأراِك فَه َل ماُن     وَ الزَّ ــیُش َغضٌّ وَ العَ  ُغالمُ وَ

ه َأعوامَ  نسي طوَل ُ صـٍل كاَن ی امُ     اوَ َأنَّها َأیّ َ   ِذكرُ النَّوى فَكـــــ
  ]بحر الكامل[ 

)) من معنى الفعل ))غالم  ((ما في و   ))َغضٌّ  ((منصوب بـ : أعوامَ  ((
)١( . 

فـــي  ((، ویـــراد بـــه  )) التضـــمین ((وقــول التبریـــزي هـــذا تأییـــد لمـــا یســـمیه العلمــاء بــــ   
عـل آخـر لسـبب بالغـي ، وبـذلك النحوأن نعد الفعل مشتمال ومحتویـا وداال علـى معنـى ف

یأخــــذ الفعــــل األول حكـــــم الفعــــل الثــــاني مـــــن حیــــث التعــــدي واللـــــزوم واالســــتعمال فـــــي 
))الجملــة

تعریفــات مختلفــة لمصــطلح التضــمین،  )) الكلیــات ((وأورد أبوالبقــاء فــي كتابــه . )٢(
التضـمین إیقـاع لفـظ موقـع غیـره لتضـمنه لمعنـاه ، وهونـوع مـن : وقال بعضـهم  ((: منها 

))المجاز ، وال اختصاص للتضمین بالفعل ، بل یجري في االسم أیضا
)٣(   .  

                                                
رُ أیضا ] ٦ب٣/١٥١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ  ] ٦ب٣/١٦٧: [، وی

محمــد إبــراهیم عبــادة ، ص .د: والصــرف والعــروض والقافیــة  معجــم مصــطلحات النحــو: ینظــر  )٢(
 ] overrunning التضمین: مادة [ ،  ١٩٢

تحقیــق [ ،  ٢٦٦ألبــي البقـاء الكفــوي، ص : الكلیـات ، معجــم فـي المصــطلحات والفــروق اللغویـة  )٣(
 ]، مؤسسة الرسالة للطباعة ١٩٩٨هـ ، ١٤١٩،  ٢محمد المصري ، ط ،عدنان درویش . د: 

 



 

                                                                                    ٢٣٧

ومــن المواضــع األخــرى التــي أظهــر فیهــا التبریــزي التضــمین قولــه عنــد قــول أبــي   
  :تمام 

ت       كانَت قَتادً ِإذا ُخراساُن َعن ِصنَّ  ها العُُصلُ بِرها َكَشرَ نا َأنیابُ ا َل
]بحر البسیط[

 

: ، كمــا یقــال  ))قتــاد  ((مرفوعــة بـــ : مثــل القتــاد ، وأنیابهــا : دا ؛ أي كانــت قتــا: وقولــه  ((
))كان فالن قتاًدا جانبه ، فقتاد قد ناب مناب الفعل 

)١( . 
  :ـ قال عند قول أبي تمام 

ِعنَد السُّ  غداَك وَ مَ حیَن تَؤوُب َأیُّها الَغیُث َحيِّ َأهال ِب رى وَ
]بحر الخفیف[

 

ــمَّ ،  ))حــيَّ  ((فهــذه كلمــة مرفوضــة إال أن یجعــل  ))َحــيَّ أهــال  ((ومــن روى  (( فــي معنــى هُل
))بفعل مضمر  ))أهال  ((وینصب 

)٢( . 

                                                
 ] .٨ب٤/٥٢٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

ولــم ینفــرد التبریــزي بإشــاراته عــن التضــمین بــل ] . ٧ب١/٢٩٣: [دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي )٢(
  :سبقه أبوالعالء ببعض اإلشارات منها 

  ]٦ب١/٤٣. [ ))نطلق ، إال أن تجعل زعمت في معنى قلت زعمُت زیٌد مُ : ویقبح  ((ـ 
  :ـ وقال عند قول أبي تمام 

لَ  ٌ وَ ع تِب ةٌ مُ كانَت َسلوباو َغزوَ ِه َل د ِب َفرَّ م تَ أٌي       َل   .]بحر الخفیف[ كاَن رَ

 ))كــان  ((فــي معنــى وقــع ، ونصــبه علــى أن یكــون فــي  ))كــان  ((علــى أن یكــون  ))رأي  ((ویجــوز رفــع  ((
  ]٤٥ب١/١٧٠. [  ))ضمیر 

  :ـ وقال عند قول أبي تمام 
ن ه مَ یاِت وَ البَ َأرادوَك ِب َ وَ تالِعً        ـ ُرادي مُ َعسیبا اذا ی وَ

]بحر الخفیف[
  

ولــم . مــاذا فعلــت؟ لــم یبعــد أن یجعــل هــذا زائــدة فــي بیــت الطــائي: زائــدة فــي قولــه  )) ذا ((ومــن جعــل  ((
ِرْد إال أن یجعل  ُ   ]٣٧ب ١٦٨ـ  ١/١٦٧. [  ))في معنى الذي  ))هذا  ((ی

. ویجـوز ـ كمـا أشـارأبوالعالء ـ تضـمین الفعـل الماضـي زمـن الفعـل المضـارع لوجـود قرینـة السـیاق = 
  :قال عند قول أبي تمام 

ِه       َأ تَفضیلِ نِخ تَرَحل ِب تى تُ ومً مَ غیْب وغاَب یَ ت ِبالمَ  .]بحر السریع[ ا َحَضرَ

 



 

                                                                                    ٢٣٨

أنـه قیاسـي  ((بناء على ما سبق نؤید إقرار مجمع اللغـة ألمـر التضـمین ؛ إذ أقـر   
ـــة  ـــى : ال ســـماعي ، بشـــروط ثالث ـــدل عل ـــة ت ـــین ، وجـــود قرین ـــین الفعل ـــق المناســـبة ب تحق

))ر ، ویؤمن معها اللبس ، مالءمة التضمین للذوق العربي مالحظة الفعل اآلخ
)١( . 

 :  الفعل الذي یكثر استعماله غیر متعد یحسن تعدیته بالهمز )٢(
 :قال التبریزي عند قول أبي تمام 

ِه َعَزماٌت َأوقَفَتهُ َعلى ِرجِل  ت       ِب َل كِّ وُ شیُك النُجِع َعنهُ وَ   ].بحر الطویل [تَوانى وَ

))ثر مجيء وقف غیر متعٍد ؛ فحسن عند ذلك تعدیته بالهمز وقد ك (( 
)٢(  . 

وبتضـمین الفعـل معنـى فعـل  )٣(قیاسـیة التعـدي بالتضـعیف: ومما أوضـحه التبریـزي  )٣(
  .)٤(متعد

 لعل ال یدخل في خبرها َأْن :   أخوات إن  : 

لعلـك تقـومُ : فیقـال ؛  في خبرها )) أْن  ((أال تدخل یجب  )) لعل ((عند النحویین أنَّ  ((: قال 
تَمِّمُ لعلك أن تقومَ ، إال في الشعر كما قال : ، ویكرهون  ُن  مُ ة بْ رَ یْ وَ   :)٥(نُ

ٌة       علیك من الالَّ ألعلََّك یومًا  مَ ّل لِمَّ مُ )٦(ئي یدعنك أجَدعان تُ
]بحر الطویل[

 

                                                                                                                                          
: وهـذا جــائز علـى تقـدیر الفعــل المضـارع ؛ ألنـك إذا قلــت  أوغـاب ، فجـاء بالفعــل الماضـي ،: قـال  ((

ت قمُت ؛ فالمعنى            ]       ١٦ب٤/٥٠. [ ))إن تقم أقم : إن قُمْ
  ٢/٥٩٤: النحوالوافي  )١(

  ] .٢٢ب٤/٥٢٣: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  ] .١٨ب٢/٢٩١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
  ].٤ب٢٨٣ـ  ١/٢٨٢[، ] ١/٦٨: [بشرح التبریزي دیوان أبي تمام )٤(
ة: هــو )٥( رَ یْ ــوَ ــِن نُ ِم بْ ــتَمِّ شــاعر  ، هـــ ٣٠ونحــ تــوفي نهشــلو بــن جمــرة بــن شــداد الیربــوعي التمیمــي، أب مُ

 ]٥/٢٧٤:األعالم للزركلي [ .مه،اشتهر في الجاهلیة واالسالمصحابي،من أشراف قو فحل،

: ، شـــاهد رقـــم ٤٧٤ص عجـــم شـــواهد النحوالشـــعریة ، البیــت مـــن الشـــواهد الشـــعریة التـــي ذكرهـــا م )٦(
 ٢٦٠،  ١/١١٤، والكامـل  ١٣/٥٠٢، واللسان ـ علـل ـ  ١٩٠السیوطي : مصادره  ((: وقال  ١٦٠٥

 



 

                                                                                    ٢٣٩

نمــا كرهــوا مجــيء  فعــل فــي هــذا الموضــع ؛ ألنــه مكــان یقــع فیــه اســم الفاعــل وال ))أن  ((وإ
ـة ، وجـاز ذلـك : المضارع ، وأن وما بعدها في تأویل المصدرفكأنه قـال  لِمَّ لعلـك إلمـامُ مُ

على حذف المضاف كأنه قال لعلك صاحُب إلماِم ملمة ، وكذلك جمیع هـذا البـاب إنمـا 
ُحمل على الحذف لداللة المعنى على الغرض  ))ی

)١( .  
 التمییز : 

ـا ، قـال التبریـزيإذا كان الممیِّز لیس من نفس الممیَّـ    ز جـاز أن یقـع واحـًدا وجمعً
 :عند قول أبي تمام 

اللَّ یُف َأصَدُق َأنباًء ِمَن الُكتُِب       في َحدِّ السَّ  یَن الِجدِّ وَ   .]بحر البسیط[ِعِب ِه الَحدُّ بَ

ذا كـان الممیِّـز لـیس  ))أصدق أنباءً  ((  كالم قد دخلـه تـرجیح ، وهـو مـن مـواطن التمییـز وإ
ا ، مثل قولـه من نفس ال ، ولوكـان فـي  ))أصـدق أنبـاءً  ((: ممیَّز جاز أن یقع واحًدا وجمعً

نبـًأ ، وكـذلك أخـوك أخــدم للنـاس عبـًدا ، أال تـرى أن العبــد : غیـر الشـعر لجـاز أن یقــال 
ُ فـي موضـع الممیِّـز  األخ ؟ فإن قلت أخوك أعظم الناس رأًسـا امتنـع أن یكـون الجمـع غیرُ

))الواحد 
)٢( .  

 النداء : 
العــرب تنـــادي األشــیاء التـــي ال تعقــل وتخاطبهـــا ، وال تنظــر ألهـــا  ((: قــال التبریـــزي   

ـــم یجـــاوزون األجســـاد إلـــى  ـــة وهمـــا ال تعقـــالن ، ث ـــة والناق ـــادون الظبی أجســـاد أم ال ، وین
))یا لهف فالٍن ، ما أشدك ، وما أعظمك : األعراض ؛ فیقولون 

)٣( .  
 

                                                                                                                                          
،  ٣/٧٤، وبـال نسـبة فـي المقتضـب ٥٥٧، وهولعنترة  في شروح سقط الزند ص  ٢/٤٣٣، والخزانة 
 .   )) ١٦٤والمفصل 

 ] .ب: [/ریزيدیوان أبي تمام بشرح التب )١(

 ] .١ب١/٤٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

ا فقـال ] . ١ب٢/١٠: [دیـوان أبــي تمــام بشـرح التبریــزي )٣( ً ــا مشــابه أصــل النــداء  ((: وذكــر أبـوالعالء كالمً
أن یكــون لمــن تخاطبــه ، ویراجــع القــول ، ثــم اتســعوا فیــه حتــى خــاطبوا الــدیار وغیرهــا مــن الجوامــد ، 

   ]  ١/٤٦. [ ))وقعة عموریة لجالله عنده  فكأنه خاطب یوم

 



 

                                                                                    ٢٤٠

  : مجروراتدراسة المادة النحویة المتعلقة بال] ب[
 اإلضافة عند التبریزي :  

  :جاءت عند التبریزي الحقائق التالیة عن اإلضافة   
  : إمكانیة أن یكون المضاف توكیدا للمضاف إلیه] ١[

  :قال عند قول أبي تمام   
أیً  تَیِن ما فَتَال رَ كبَ ضا نَ كَث انتِقاضِ َغرَ یِه نَ ا فَخافا َعَل

]بحر الخفیف[
 

))إلى االنتقاض توكیدا الختالف اللفظین النقض ، وأضافه : النكث  ((
)١( . 

د إلى المؤكِّد في غیر أسماء الزمان  ((: ویقول النحاة  ومن النادر أن تكون إضافة المؤكَّ
))المبهمة 

)٢( . 

 علـم السـامع ((أشار التبریزي إلى حذف المضاف ، وعلل ذلك بــ :  حذف المضاف] ٢[
((

ینبـــت بـــین الرمـــال ، وقـــد كثـــر تشـــبیه الشـــعراء واألقحـــوان یوصـــف بأنـــه  ((: قـــال .  )٣(
الثغـور بنـور األقــاحي ، فربمـا جــاءوا بـذكر النــور ، وربمـا اســتغنوا عنـه لعلــم السـامع بمــا 

))یریدون ؛ ألن الغرض إنما هوالنور 
)٤( .  

افة المحضــة یجــب أن یراعــى الحــرف المناســب ضــعنــد تقــدیر حــرف الجــر فــي اإل] ٣[
 :  ))من ، في ، الالم  ((للمعنى من األحرف الثالثة 

 :قال عند قول أبي تمام     
                                                

 ] .٨ب٢/٣١٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

 ٣/٤٥: النحوالوافي  )٢(

  : من الشروط التي وضعت لحذف المضاف الشروط التالیة  )٣(
ـ وجود قرینة تدل على لفظـه نصـا أولفـظ آخـر بمعنـاه ، بحیـث ال یـؤدي حذفـه إلـى لـبس أوتغییـر   

  . عنى في الم
  .ـ أن یقوم المضاف إلیه مقام المضاف المحذوف ، ویحل محله في اإلعراب في الغالب   
ـــ أن یكـــون المضـــاف إلیـــه مـــن األشـــیاء التـــي تصـــلح ألن تحـــل محـــل المضـــاف المحـــذوف فـــي    ـ

 ]١٦١ـ٣/١٥٧: النحوالوافي [ إعرابه، 
 ] .٧ب٢/٢٤٤: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(

 



 

                                                                                    ٢٤١

مدودابلَ ط َة المَ بیعَ دَن ِظلَّ رَ رَ ها       فَوَ همي َل َة المُ بیعَ بیعَ رَ ت رَ
]بحر الكامل[

 

؛ ألنهــا إذا كانـت بمعنـى الــالم  ))مـن  ((واألحسـن أن تكـون اإلضـافة هاهنــا علـى معنـى  ((
))غیرها من القبائل جاز أن یتوهم السامع أنه ربیع لربیعة دون 

)١( . 

  حروف الجر عند التبریزي: 
من الحقائق اللغویة التي ذكرهـا التبریـزي عـن حـروف الجـر ـ التبـادُل الـذي یقـع بـین   

معانیها ، فحروف الخفض ـ كما یذكر اسمها التبریزي ـ یقـوم بعضـها مقـام بعـض ، قـال 
))وحــروف الخفــض یقــوم بعضــها مقــام الــبعض  ((: 

وهــم  ((: موضــع آخــر  وقــال فــي. )٢(
))یتسعون في حروف الخفض ؛ فیضعون بعضها موضع بعض 

)٣( . 

  :ویذكر في شرحه ما یدل على أن   
))إلى بمعنى الالم  ((ـ  )١(  

))من بمعنى الباء  ((ـ  )٢(  .)٤(
)٥( .  

))فالن بالبصرة ، كما تقول فیها : الباء توضع موضع في ؛ تقول  (( )٣(  
)٦( .  

                                                
 ] .١٦ب٤١٢ـ ١/٤١١: [ام بشرح التبریزيدیوان أبي تم )١(
وهـــذه العبـــارة ذكرهــا أبـــوالعالء بنصـــها تقریبـــا  ،] ١٨ب٣/١١٩: [دیــوان أبـــي تمـــام بشــرح التبریـــزي )٢(

فــي هــذا : وحــروف الخفــض ینــوب بعضــها منــاب بعــض كثیـرا ، وشــائع فــي الكــالم أن تقــول  ((: فقـال 
   ]٥ب٢/٤٥٨. [ ))البساط نقٌش حسن ، وعلى هذا البساط 

أن نشـیر هنـا أن المشـهور مـن حـروف  ونحـب] . ٤٧ب٣/٢٣٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریـزي )٣(
أن كل حرف من هذه العشـرین قـد یتعـدد معنـاه ، وقـد یشـاركه غیـره فـي بعـض هـذه  ((الجر عشرون و
ــــار مــــن الحــــروف . أن المعنــــى الواحــــد قــــد یؤدیــــه حرفــــان أوأكثــــر : المعــــاني ؛ أي  وللمــــتكلم أن یخت

غیــــر أن . شــــتركة فــــي تأدیــــة المعنــــى الواحــــد أوغیــــر المشــــتركة ، مــــا یشــــاء ممــــا یناســــب الســــیاق الم
الحروف المشتركة في تأدیة المعنى الواحـد قـد تتفـاوت فـي هـذه المهمـة ، فبعضـها أقـوى علـى إظهـاره 

   ]                            ٢/٤٥٥: النحوالوافي . [  ))من غیرها 
  ] .١٨ب٣/١١٩: [رح التبریزيدیوان أبي تمام بش )٤(
 ] .١٣ـ  ١٢ب٣/٩٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥(

وممـــا أشـــار إلیـــه أبـــوالعالء فـــي هـــذا المقـــام ] . ١٩ب٢/٢٤١: [دیـــوان أبـــي تمـــام بشـــرح التبریـــزي )٦(
، ومـن المعـاني التـي ذكرهـا لحـرف الجـر ] ٢٦ب٣/١٦٤. [ ))من  ((بمعنى  ))الباء  ((إمكانیة أن تجعل 

 



 

                                                                                    ٢٤٢

بالــذكر هنــا أن ابــن هشــام كــان یحــذر مــن أن هنــاك أمــورا اشــتهرت وممــا هــو جــدیر   
وهـذا أیضـا ممـا  )) ینوب بعض حروف الجـر عـن بعـض ((:  قولهم  ((بین المعربین منها 

وحینئـذ یتعـذر ،  )) ینـوب ((:  وتصحیحه بإدخال قـد علـى قـولهم، یتداولونه ویستدلون به 
ال نسلم أن هـذا ممـا وقعـت  : لهم فیه إذ كل موضع ادعوا فیه ذلك یقال ؛ استداللهم به
 ،ودخلــت مــن عمــرو ، مــررت فــي زیــد : ولــو صــح قــولهم لجــاز أن یقــال، فیــه النیابــة 

على أن البصریین ومن تـابعهم یـرون فـي األمـاكن التـي ادعیـت فیهـا . وكتبت إلى القلم 
ف وأن العامل ضمن معنى عامل یتعدى بذلك الحـر ، النیابة أن الحرف باق على معناه 

)) ألن التجوز في الفعل أسهل منه في الحرف؛ 
)١(. 

ال مـانع فـي المجـال الشـعري  ((ونرى أن في هذا مشقة في التضمین والتأویل ، فإنه   
من التجوز في الحرف على أساس أن وجود حرف بدیل عن حرف آخر في السیاق قـد 

والمعنـــى المعنـــى المفهـــوم مـــن وجـــود الحـــرف المـــذكور ، : یـــؤدي إلـــى حضـــور معنیـــین 
))المتخیل بافتراض الحرف المقصود 

)٢(.  
  : ویشیر أیضا التبریزي إلى 

  : ))عند  ((و،  ))مع  (( ینالظرفو  ))إلى  ((التبادل بین حرف الجر  )١(  
 :ـ قال عند قول أبي تمام 

عمى ِسوى َأن تَدوما یها نُ َ ِإَل ُة اِهللا فیَك ال َأسَأُل اهللا نِعمَ
]بحر الخفیف[

 

                                                                                                                                          
خـــذ هـــذا : البـــاء لمعنـــى الجـــزاء والمكافـــأة ، كمـــا تقـــول للرجـــل  ((: ، قـــال  الجـــزاء والمكافـــأة:  )) البـــاء ((

ــــدرهم بمــــا خــــدمتني ؛ أي  ــــاي : ال   :، وقــــال فــــي موضــــع آخــــر ] ١/١١٨. [  ))مــــن أجــــل خــــدمتك إی
وا إذا أهل اللغة یختـارون بنـى فـالن علـى أهلـه ، ویكرهـون بنـى بهـا ، وأصـل ذلـك عنـدهم أنهـم كـان (( 

أعرسـوا بنـوا القبــاب علـى العــرائس ، والمتعـارف فــي كالمهـم بنـى علــى المـرأة القبــة ، وال یمنـع القیــاس 
خـذ : بنى بأهله ؛ أي من أجلهـم ، كمـا یقـال للرجـل : دخول الباء في هذه المواضع ، ویكون المعنى 
       ]    ٥٦ـ ١/٥٥.[ ))هذا بما فعلت في الدهر األول ؛ أي من أجله 

عبــد اللطیــف محمــد الخطیــب ، الكویــت ، . ، تحقیــق وشــرح د ٥٦٢ـ  ٦/٥٦١: مغنــي اللبیــب   )١(
  .المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، السلسلة التراثیة 

  ١١٤األسلوبیة ، مدخل نظري ودراسة تطبیقیة ، ص: فتح اهللا أحمد سلیمان . د  )٢(

 



 

                                                                                    ٢٤٣

))مع اهللا : ؛ أي ]٥٢آل عمران [  M Ä Å Æ ÇÈ L:معها ، كما قال سبحانهإلیها أي  ((
)١( .  

یبــرز معنــى االرتبــاط والمصــاحبة بــین المبــدل والمبــدل  ))مــع  ((بــدال مــن  ))إلــى  ((وذكــر 
 .منه

  : )٢(وهم یتسعون في حروف الخفض؛فیضعون بعضها موضع بعض،قال الراعي ((: ـ وقال
قاٌل ِإذا راَد النِساُء  یاَخریَدةٌ       َصناعٌ فَقَد  َث يَّ الَغوانِ ساَدت ِإَل

]بحر الطویل[
 

))ســـادت عنـــدى : أي  
  والمعنـــى الظـــاهر مـــن البیـــت أن الغـــواني صـــرن مالصـــقات . )٣(

  .له ؛ فهي جزء منه ، واآلخر المتخیل یوحي باالمتالك واالستئثار 
ـــي أو شـــيء یشـــابه ا )٢(   ـــادة البـــاء إذا كـــان فـــي أول الكـــالم نف لنفـــي ، وزیـــادة زی

  :  الشعراء لها إذا كان بعدها َأْن 
 :ـ قال عند قول أبي تمام   

ال ُعصبً  َألَ المَ ُ قُّدامُ  امَ ه ال َل ُرى       ال َخلَف فیِه وَ َأن ی فَكاَد ِب
]بحر الكامل[

  
: ؛ فیقولـــون  )) أن ((والشـــعراء یجترئـــون علـــى إدخـــال البـــاء الخافضـــة إذا كـــان بعـــدها  ((

ل ، قال الشاعر  ظننُت بأن أقومَ    :، وحسبُت بأن َأْفعَ
ه ُ ُ الُحكمُ واِضع يٌّ ِعنَده ِب فیُكم نَ عتُمُ       وَ خفى الَّذي قَد َصنَ َأن یَ نتُم ِب نَ )٤(َظ

]بحر الطویل[
((
)٥( .  

                                                
 ] .٤٧ب٣/٢٣٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

ُ   ((: هــو )٢( اءِ وَجنــالرَّاِعـــي َأب رَ ـــعَ ــاِر الشُّ ــِريُّ ِمـــْن ِكبَ یْ ٍن النُّمَ ـــُد بــُن ُحَصـــیْ یْ ـــالرَّاِعي َدٍل ُعبَ ــَب ِب قِّ ـــا  ُل ِة مَ ــرَ ؛ لَِكثْ
َل ِفي ِشْعِرهِ              ]  ٤/٥٩٧: سیر أعالم النبالء . [  )) .یَِصُف اِإلِب

 ] . ٤٧ب٣/٢٣٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
سـید حنفـي حسـنین ، سلسـلة الـذخائر . تحقیـق د[ ،  ٢٨٦البیت لحسان بن ثابت ، وهوفي دیوانـه ، ص  )٤(

حنـــا جمیـــل . ، د ))معجـــم شـــواهد النحوالشـــعریة  (( ، والبیـــت ُذِكـــر فـــي] ، الهیئــة العامـــة لقصـــور الثقافـــة  ١٧١
دار [ ،  ١٠٩، واالنتصـــار  ١/٢٤٢ هد الكتـــابســـیبویه وشـــرح الشـــنتمري لشـــوا: مصـــادره  ((: حـــداد ، وقـــال 

  ] ض ، المملكة العربیة السعودیة م ، الریا١٩٨٤هـ ، ١٤٠٤العلوم للطباعة والنشر 
، ومــــــن ] ٦ب٤/٣٠٣: [، وینظــــــر أیضــــــا ] ٣١ب٣/١٥٥: [دیــــــوان أبــــــي تمــــــام بشــــــرح التبریــــــزي )٥(

تــزاد مــع : البــاء  ((: ، قــال  )) حســب ((زیادتهــا مــع  )) البــاء ((المواضــع التــي ذكرهــا أبــوالعالء وتــزاد فیهــا 
  : حسب في االبتداء ، ومنه قول األول 

 



 

                                                                                    ٢٤٤

ا ، ومــا صــادفته بحاضــٍر ؛ فیــدخلون البــاء إذا كــان  ((: وقــال  مــا صــادفته حاضــرً
ْفي أوشيء یشابه النفي )) في أول الكالم نَ

)١( . 

  : دراسة المادة النحویة المتعلقة بالتوابع] ج[
 البدل عند التبریزي : 

  :ـ قال التبریزي عند قول أبي تمام :  دخول حرف الجر على البدل )١( 

النَّ  اَألفشیِن ِب ُ ِب ماه داِء الباليجى َصدَع الرِّ جِم الَّذي       َصَدَع الدُّ فَرَ
]بحر الكامل[

)٢( 

ذا كـان المبـدل منـه  ))بـالنجم  ((ولـه جاء بالبـاء فـي ق (( ؛ ألنـه جعلـه واقعـا موقـع البـدل ، وإ
مخفوضا ، جاز أن یجيء البدل وقد ُحِذف منه حرُف الخفـض ، ویحتمـل أن یعـاد معـه 

ِعْد حرف  ]٢١٧البقرة [  M > ? @  A  B CD~ L: ، فمما حذف قوله تعالى  ُ فلم ی
 ? <   = > M: افض قولـه تعـالى ، وممـا ُأعیـد فیـه الخـ ))القتال  ((الخفض مع 

@ A B C D E F L   ] ـن  ((، أعاد الالم مع  ]٧٥األعراف وهمـا بـدل مـن  ))مَ
 . ))  M B C L: قوله 

وقد قرر النحاة أن البدل في األغلب على نیة تكرار العامل ، ولیس علـى تكـراره   
یـؤدي إلـى تـأثیر العامـل منع التكرار الحقیقي ـ ال الخیالي ـ أنه  ((والسبب في .  )٣(حقیقة

                                                                                                                                          
ِضرْ    .   ]   ٤٣ب٢٣٣ـ  ١/٢٣٢[  )) بحسبك في القوم أن یعلموا    بأنك فهم غني مُ

 ] .٤٤ب١/٣٩٦: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

ــ ٣/١٣٤: [دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي )٢( نفــس اإلشــارة عنــد ونجــد ألبــي العــالء ] . ٢١ب١٣٥ـ
 :أبیات أبي تمام 

ُسالفٍَة َصبَّحتُهاَص  ُ ِب ُســالفَةِ     بَّـحتُه النُّ  ِب طاِء وَ   َدماءِ الُخَل
ةٍ  دامَ مُ نى لُِكؤوِسها ِب ال    تَغدوالمُ الضَّ  َخوَ اِء وَ اءِ َعلى السَّرّ  رّ

  ]بحر الكامل[ 
ــةٍ  (( : وقولــه  (( دامَ مُ ُســال ((بــدل مــن قولــه فــي البیــت األول  )) ِب دُّ معــه العامــُل ،  ))فة ِب ــرَ ُ ؛ ألن البــدل قــد ی

             ]٨ب١/٢٧. [ ))مررت بأخیك بالرجِل الصالح : فیقال 
بــأن البـــدل علــى نیـــة وعـــزا الــدمامیني القـــول  ((: علــى شـــرح األشــموني  جــاء فـــي حاشــیة الصـــبان )٣(

بــأن عاملــه العامــل فــي وعــزا القــول  تكــرار العامــل إلــى األخفــش والرمــاني والفارســي وأكثــر المتــأخرین

 



 

                                                                                    ٢٤٥

المتكرر في البدل تأثیرا جدیًدا یزحزحـه عـن البدلیـة ، ویدخلـه فـي عـداد معمـوالت أخـرى 
))ال تصلح بدال 

  .ویترتب على هذا التغییر اإلعرابي تغییر معنوي معروف . )١(
إمـــا تكـــرار العامـــل  ((ویســتثني مـــن الحكـــم الســالف صـــورة یصـــح فیهـــا األمــران ؛   

ا لفظیـــا  مـــا االكتفـــاء بتخیـــل وجـــوده قبـــل البـــدل تكـــرارً ـــتلفظ بـــه مـــرة ثانیـــة ، وإ عـــادة ال ، وإ
))واالقتصار على مالحظته في النیة والتقدیر 

وهذه الصـورة الجـائزة هـي التـي ذكرهـا . )٢(
))التبریزي هنا، أي الصورة التي یكون فیها العامل حرفا من حروف الجر

)٣( . 
 :  البدل بالمصدر المؤول )٢(

ور المهمـــة التـــي أوضـــحها التبریـــزي إمكانیـــة وقـــوع البدلیـــة فـــي المصـــدر ومـــن األمـــ  
  : المؤول ، قال التبریزي عند قول أبي تمام 

ا اَك وَ یّ ِه       ِإنِّ ِإ ِعهلغیَل َأن تُطیَف ِب یَك ِمن َسبُ ي َأخشى َعَل
]بحر المنسرح[

 

))یَف به كأنه قال إیاك وأن تُط )) والغیل ((: بدٌل من قوله  )) ْن َأ ((...  ((
)٤(. 

أن : علـى المصـدریة أي  )) والغیـل: َأْن  بدٌل من قولـه  ((: والبد أن یحمل قول التبریزي 
))إیاك والغیل إطافتك  ((: مع ما بعدها في تأویل المصدر ؛ كأنه قال 

)٥(. 

                                                                                                                                          
: ، تحقیـق ٢/١٠٢. [  )) متبوعه إلـى سـیبویه والمبـرد والسـیرافي والزمخشـري وابـن الحاجـب ومـال إلیـه

  ]            طه عبد الرؤوف سعد ، المكتبة التوفیقیة 
 ٣/٦٧٨: النحوالوافي  )١(

 ] .٣/٦٧٩: [النحوالوافي  )٢(
عراب االسم المجرور بعده النحوالوافي ینظر الخالف حول إعراب حرف الجر المكرر  )٣(  ٣/٦٧٩، وإ

  ] .٦ب٢/٣٤٤: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(
  :ونجد عند أبي العالء مثاال لهذا األمر ، وهوقوله عند قول أبي تمام  )٥(

یَّتِِهم ـــفَت في جاِهلِ لى َلقَد َسَل لَحقِّ   بَ ةٌ ـ َعَجُب  لِ یَس َكَحقّي نُصرَ  ـ َل

قَ  ِة َأو َأن تَعـَل نُُب   الدَّلوِبالدَّلوالَغریبَ حِصَد الطُّ َ ستــ نَُب المُ َس الطُّ ُالِب  ی
 ]بحر البسیط[ 

.  )) وصــلتها فــي موضــع خفــض علــى البــدل مــن الحــق )) أن ((یجــوز أن یكــون  )) أن تعلــق ((: وقولــه  ((
           ]٥٢ـ ٥١ب١/٢٥٧[

 



 

                                                                                    ٢٤٦

ومـــن جمیـــل إشـــارات العلمـــاء أن التعبیـــر بالمصـــدر المـــؤول بـــدال مـــن المصـــدر   
أن التعبیر بالمصدر صریحا یـدل علـى الحـدث مجـردا  ((: منها الصریح له فوائد عدة ، 

ولیس في صیغته ما یدل على مضى وال استقبال ، فجاءوا بلفظ الفعل المشـتق منـه مـع 
ذلـــك القـــول  اإلخبـــار عـــن الحـــدث مـــع الداللـــة علـــى الزمـــان ویعنـــىلیجتمـــع لهـــم  ))أن  ((

ر المــؤول إنمـا كــان لیفیــد بواضـح العبــارة أن التحویـل مــن المصـدر الصــریح إلــى المصـد
)) إلى جانب الحدث الداللة على الزمان

)١(. 
 النعت : 

 :قال عند قول أبي تمام  :  نعت الواحد بالجمع )١(
وراةَ الصَّ  رَ م تَقِصدِ َغلَّ المَ إِن َل ن قََصَدت وَ ُ       ِبالعیِس ِإ ه حاِصَح َعزمُ

]بحر الكامل[
 

ِویـِت  (( ن رُ فهـو وجــه حســن ، ویكــون قــد نعــت لخــط منصــوبة ، بهــاء فــي ا ))المــروراةَ  ((وإ
هــذه  : ، تقــولالواحــد بــالجمع ، وذلــك شــائع ، كثیــر فــي األشــیاء التــي تحتمــل القســمة 

ن شئت قلت  )٢( مرت أرض أمرات ، ألن األرض تقع على القلیل والكثیر ، وكـذلك : وإ
ن شـئت قلـت  نـة كثیـرة قفـار ؛ ألن المكـان قـد یضـیق ویتسـع فیكـون أمك: مكان قفـر ، وإ

((
)٣( .  

یفهــم منهــا أن نعــت الواحــد  )) وذلــك شــائع ، كثیــر فــي األشــیاء (( وكلمــة التبریــزي   
تشــیر إلــى أن  )) التــي تحتمــل القســمة ((بـالجمع یكــون فیــه المنعــوت غیــر عاقــل ، وكلمتــه 

هــذا المنعــوت مــن جمــوع التكســیر ، وهــذا یتفــق مــع مــا قــرره النحــاة مــن أنــه یســتثنى مــن 
أن یكــون المنعــوت جمــع  ((حتمیــة بــین النعــت والمنعــوت عــدة أمــور ، منهــا المطابقــة ال

، وجمــع مؤنــث  )٤(مــذكر غیــر عاقــل ؛ فیجــوز فــي نعتهــا الحقیقــي أن یكــون مفــردًا مؤنثــًا

                                                
  ، الناشر دار الثقافة العربیة  ٧٠الجندي،ص  طه محمد.د:المصدر المؤول بحث في التركیب والداللة )١(
ُت  )٢( رْ    ٢/٨٩٤المعجم الوسیط ، مادة مرت .قفر ال نبات فیه : ومكان مرٌت  :ویقال. مفازة ال نبات فیها : المَ
 ] .١٣ب٢/٤٨: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(

جمـع التكسـیر للمـذكر :  مـا یشـملغیر العاقل لالمراد هنا بجمع المذكر  ((: عباس حسن / قال أ   )٤(
ومــا یشــمل ...  ُكتــب : ؛ مثــل جمــع التكســیر الــذي یكــون مفــرده مــذكرًا غیــر عاقــل: غیــر العاقــل، أي

 



 

                                                                                    ٢٤٧

، وجمع تكسیر للمؤنث، كما یجوز أن یكون جمع تكسـیر للمـذكر، إن الحظنـا فـي  سالمًا
اقتنیــت الكتــب : یــت الكتــب الغالیــة، أواقتن: المنعــوت مفــرده المــذكر غیــر العاقــل، نحــو

))اقتنیت الكتب األحاسن، جمع األحسن : ومثل. الغالیات، أو الغوالي
)١(. 

  : دراسة المادة النحویة المتعلقة بالمجزومات] د[
ا    :قال عند قول أبي تمام  :  حذف الهمزة جزمً

ز  هاٍر واِحٍد       رُ فَي نَ ن تُرَز في َطرَ وَعًة أِإ الیِن هاجا َل الِب بَ وَ
]بحر الكامل[

 

)) فلما صارت ألفا حذفها جزما؛  ))إن ترزأ  ((خفف الهمزة في  ((
)٢( .  

  :ملحوظات نحویة ] هـ[ 
  : كلمات لها استعماالت نحویة خاصةـ ١
ا قلیال ، وال تستعمل إال في النفي:  كلمة حثاثًاـ    .)٣(أي نومً
ٌ باالبتـداء والخبـرُ محـذوف ، وهـي كلمة تستعمل في القسم ، وهي رف ((:  كلمة لعمريـ  ع

ــري لــم  عمْ ــر فــي غیــر القســم ، فــإذا قیــل َل ــرٌ وُعمْ ــر الــذي هــو حیــاة ، ویقــال َعمْ مْ مــن العَ
لي  ((: تستعمل إال بفتح العین ، وبعُض العرب یقلب فیقول  ))   ))وَعمْ

)٤(  .  
  .)٥(ؤنثمحرم ، وكذلك لالثنین والجمع والم: یقال رجل حرامٌ ؛ أي :  كلمة حرامـ 
ـــدٌّ  ((:  كلمـــة بـــدــــ  ُ ـــا لنفـــي ؛ : ب إنمـــا یســـتعمل فـــي النفـــي ، دون اإلثبـــات إال إذا كـــان تابعً

))فیجوز استعماله في اإلثبات 
)٦(.  

                                                                                                                                          
ُضـون : مثـل ، اا غیـر عاقـل أیًضـیكـون مفـرده مـذكرً ممـا   الملحق بجمع المذكر السـالم: اأیًض  ،   )) َأرَ

  ٣/٤٤٦: النحو الوافي 
  ٣/٤٤٦: النحو الوافي  )١(
 ] .١٦ب٤/١١٦: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

 ] .٩ب١/٣١٤: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(

 ] .٢ب٤/١٧٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(

  ] .٣ب٣/٢٧٨: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥(
 ] .٣١ب٢/٩١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٦(

 



 

                                                                                    ٢٤٨

وقــد أجـــاز . )١( أشــار النحـــاة إلــى أنـــه ال یفصــل بــین قـــد والفعــل إال القســـم:  كلمــة قـــدـــ 
  :التبریزي الفصل للضرورة 

 َ الصُّ ـ ِل فَقَد        ذا الَجالَأال اِشُكروا اهللا ٍم ِب َدُكمـ نِع في َأصرَ تََغمَّ
]بحر المنسرح[

 

))فرق بین قد وبین الفعل الماضي بغیر القسم للضرورة  ((
)٢(        . 

أصل التي والذي في كالمهـم أن  ((: قال :  مجيء الذي والتي بال صلة على شذوذـ  ٢
فعله بعـد اللتیـا والتـي : هم في المثل یكونا اسمین ناقصین ال یتمان إال بصلة ، وشذ قول

))... اللتیا من التي : بعد المشقة والجهد ، والیكادون یفردون : ؛ أي 
)٣( . 

  :   ))شتان ما بینهما  ((كراهیة أهل اللغة لـ ـ  ٣
بیٌن فیِهما َجَددُ  هُج القَضاِء مُ ٍة       نَ ما في ُكلِّ ناِزَل ُ ه ینَ  َشتّاَن بَ

]بحر البسیط[
 

 ))شـتان مـا بینهمـا  ((: ، ویكرهـون  ))شـتان زیـٌد وعمـرو (( اللغة یحكون أن االختیار أهلو  ((
ذا كرهوا  ))أكره   ))لشتان بینهما  ((: فهم  ))شتان ما بینهما  ((: ، وإ

)٤(. 

ـ الشعراء تجترئ على زیـادة البـاء مـع أن وغیرهـا ، إال أنهـا مـع غیرهـا أقـل ، مثـل أن  ٤
نما الكالمُ ظننُت بأن تفعل ك: تقول  ))ظننُت أن تفعل : ذا ، وإ

)٥( . 

البناء الماضي أن یقـع موضـع الحـال ـ نقل التبریزي مذهب األخفش في أنه یجوز في ٥
  . )٦(متعریا من قد

 : المصطلحات النحویة عند أبي العالء والتبریزي 
  استقرار المصطلح النحوي عند أبي العالء والتبریزي:  

                                                
  ٢٣٠: لنحوالعربي المعجم الوافي ألدوات ا )١(
 ] .٣/٢٧١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

 ] .٤٤ب١/٣٠٨: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( َظ نْ ُ  ] .٢٥ب٢/١٦: [ی
 ] .٢ب٤/١٨٨: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥(

 ] .١٧ب٢/٤٩: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٦(

 



 

                                                                                    ٢٤٩

 ((لتبریــزي مصــطلحات نحویــة كثیــرة تشــهد علــى أن هــذا وردت عنــد أبــي العــالء وا   
العلـــم فـــي عصـــرهما كـــان علمـــا متطـــورا مكـــتمال ؛ فكالهمـــا تحـــدث عـــن الجملـــة الفعلیـــة 

الفعل ، والفاعـل ، والمفعـول ، والمبتـدإ ، : والجملة االسمیة ، وعن عناصرهما األصلیة 
ـــر ، وعـــن العناصـــر المتممـــة  ة ، والنـــداء، والندبـــة كالحـــال ، والبـــدل ، واإلضـــاف: والخب

وكانــت ألبــي العــالء عنایــة أكبــر بالجملــة ، فــتكلم عــن . وصــیغتي التعجــب والتفضــیل 
جملـة الشـرط ، وجملــة الجـزاء ، وعـن الجملـة الواقعـة مضــافا : الجملـة الشـرطیة بجزأیهـا 

))إلیه ، والجملة الحالیة ، والواقعة بدال ، والواقعة خبرا ، والواقعة صفة 
)١(. 

الحظنا عندهما جمیعا أن بعض المصطلحات لم تكتسب بعـد اسـمها  ((نا غیر أن  
))النهائي ، الـذي نعرفـه الیـوم 

بعـض األلفـاظ التـي اسـتحدثها  ((وهـذا أمـر وارد ؛ ألن . )٢(
قدماء علمائنا من أهل العلم ، في كل فن منه ، لم تكن یومئذ قد اسـتقرت معانیهـا علـى 

نحـن فـي كتـب مـن بعـدهم مـن العلمـاء واألدبـاء ، وهـذا  الوجه الذي انتهـى إلینـا ، وألفنـاه
))أمر معروف مقرر بال ریب فیه 

)٣(. 

 :)٤(وقدم األستاذ الهادي الجطالوي الثبت التالي لهذه المصطلحات  

 المصطلح م
المصطلح عند ابن 

 هشام
 الشارح

الشاهد كما ذكره الهادي 
 للجطالوي

 )٥(١١٦ص١ج٨ق٢ب ع نائب الفاعل اسم ما لم یسم فاعله ١

٢ 
ـ المنصوب بوقوع الفعل 

 )٦(٨ص٢ج١ق٢ب ع المفعول به  علیه 

                                                
، مقــال بمجلــة ١٤٩الهــادي الجطــالوي،ص : خصــائص الشــروح العربیــة علــى دیــوان أبــي تمــام   )١(

 تراثنا النقدي،الجزء األول،الهیئة المصریة العامة للكتاب:،بعنوان١٩٨٥فصول،المجلد السادس ، 

  ١٤٩الهادي الجطالوي ، ص : خصائص الشروح العربیة على دیوان أبي تمام   )٢(
   ١٩٩٧هـ ، ١٤١٨، ١،الناشر مطبعة المدني بمصر،ط٢٣أبوفهر محمود محمد شاكر،ص:جاهليقضیة الشعر ال )٣(
  ١٥٠الهادي الجطالوي ، : خصائص الشروح العربیة على دیوان أبي تمام  )٤(
ـــرُ أیًضـــا المواضـــع اآلتیـــة  )٥( َظ ، ] ٥٤ب١/٣٩٩: [ولمزیـــد مـــن الشـــواهد فـــي نفـــس هـــذه الجزئیـــة تُنْ
  ] ١٨ب٢/٢٢٨[،] ١٨ب٢/٣١٤[، ] ٢٩ب٣/١٤[، ] ٣٩ب٢/٥٤[، ] ١٦ب١/١٦١[، ] ١/١٦٦[
رُ أیًضا المواضع اآلتیة  )٦( َظ  ] ١/٥٣[، ] ٢ب١/٨: [ولمزید من الشواهد في نفس هذه الجزئیة تُنْ

 



 

                                                                                    ٥٠

 ـ المفعول الصحیح

٣ 
عمدة الكالم ، اعتماد 

 الكالم ، االبتداء
 ع المبتدأ

  ١١ص٣ج١١١ق٢٥ب
 ٤٣ص١ج٣ق٦ب

 ١٦ص٣ج١١١ق٣١ب ز/ع النعت الوصف ـ الصفة ٤
 ٣٤٩ص١ج٣٤ق١٤ب ع الظرفیة الغایة ٥

٦ 

االسم المتوصل به 
تكون الجملة  إلى أن

 صفة

 ٢٥٧ص١ج١٨ق٥٢ب ع االسم الموصول

٢٣٠ص٣ج١٤٤ق٤٧ب ز/ع حروف الجر حروف الخفض ٧  

)1(٨٢ص٤ج١٩٢ق١٧ب ع المفعول ألجله المفعول له ٨
 

)2(ص٢ج٥١ق٦ب ز المفعول المطلق النصب على المصدر ٩
 

)3(٥٤٥ص٤ج٤٧٧ق٢ب ز/ع التمییز النصب على التفسیر ١٠
 

  :ي الجطالوي هذین المصطلحین وهما  ولقد فات األستاذ الهاد
 موضعه الشارح المصطلح المستقر المصطلح م

١ 
المستثنى الذي لیس 

 من جنس األول
 ٢٩ب١/٣٥٦ ع االستثناء المنقطع

 ٣٤ب٢/٢٥٢ ز جمع القلة والكثرة الجمع القلیل والكثیر ٢

  :ونالحظ على هذا الجدول 
یمثـل مرحلـة اسـتقرار المصـطلح اختیـار أ ـ اختیـار األسـتاذ الجطـالوي البـن هشـام لكـي 

هــ، كمـا أنـه ٧٦١موفق ؛ حیث إنه مـن علمـاء القـرن الثـامن الهجـري وكانـت وفاتـه سـنة 
أحـــد األفـــذاذ الــــذین أتـــوا بعــــد نضـــوج المــــدارس النحویـــة المختلفــــة ، البصـــریة والكوفیــــة 

                                                
رُ  )١( َظ نْ ُ  ] ١٥ب١/٣١٦: [ولمزید من الشواهد في نفس هذه الجزئیة ی

ــــرُ أیًضــــا )٢( َظ ــــة  ولمزیــــد مــــن الشــــواهد فــــي نفــــس هــــذه الجزئیــــة تُنْ ، ] ٢ب٤/٥٤٦: [المواضــــع اآلتی
 ] ٤ب٢/١٤٨[، ] ٢١ب١/٤٣٢[، ] ٦ب٢/٢٤٤[، ] ٥ب٢/٨١[

رُ ) ٣( َظ نْ ُ  ]٢ب١/٢٣٤[، ] ٢ب٤/٥٤٦: [ولمزید من الشواهد في نفس هذه الجزئیة ی

 



 

                                                                                    ٢٥١

لعـرض آراء موسـوعة كبـرى  ((كمـا أن كتابـه المغنـي فـي الواقـع . )١(والبغدادیة واألندلسیة
))النحــاة الســابقین لــه فــي مختلــف األصــقاع العربیــة 

كمــا أنــه فــي هــذا الكتــاب وضــع . )٢(
)) الضوابط النحویة ((كثیرا من 

)٣(.  
ب ـ إذا تتبعنـا المصـطلحات التـي أوردهـا األسـتاذ الهـادي الجطـالوي تاریخیـا فـیمكن أن 

  : نقول 
ــد ابــن هشــام مــن مصــطلح نائــب الفاعــلإن    مــن  ابتكــار ابــن مالــك الــذي اســتقر عن

، یقــول األســتاذ  )٤(علمــاء القــرن الســابع الهجــري ، الــذي ینتمــي إلــى المدرســة األندلســیة
صـیل أن هـذا المصـطلح النحـوي قـدیم أقـد یظـن  : ائـب الفاعـلن ((: عبد السالم هـارون 

 بـن عبـد اهللا ابـن نما هو مصـطلح طـارئ ابتدعـه نحـوي متـأخر هـو محمـد بـن عبـد اهللإ و 
ـــةب األمالـــك صـــاح ـــرن الســـابع الهجـــريأ ؛ لفی ـــه بـــین ســـنتي إ ؛ ي فـــي الق ذ كانـــت حیات

ــم  : بــو حیــانأقــال ،  ٦٠٠/٦٧٢ وقــال الشــیخ ، ال البــن مالــك إر مثــل هــذه الترجمــة أل
ـــأوهـــي ، هـــذه الترجمـــة مصـــطلح المصـــنف : لفیـــة ي فـــي حاشـــیته علـــي األالخضـــر   ىول

غیـر المفعـول  نه ال یشملأل؛  المفعول الذي لم یسم فاعله : خصر من قول الجمهورأو 
عطـي أیشـمل المفعـول الثـاني فـي نحـو  ـي قـول الجمهـور ـ أنـه وأل ، مما ینوب كالظرف

نهــا مانعـة ألنهـا تخــرج الظـروف وغیــر ذن غیـر جامعــة ألإفالتسـمیة القدیمــة ،  زیـد دینــارا
)) تدخل المفعول الثاني

)٥(.  

                                                
  ٣٥١المدارس النحویة ، ص : شوقي ضیف  )١(
  ٣٥٤المدارس النحویة ، ص : شوقي ضیف  )٢(
  ٣٥٤ویة ، ص المدارس النح: شوقي ضیف  )٣(
  ٣٠٩/  ٢٨٨المدارس النحویة ، ص : شوقي ضیف  )٤(
  ٢، دار الطالئع ، ط ٤٦ص : كناشة النوادر  )٥(

 



 

                                                                                    ٢٥٢

قـال أبـو ت الكـوفیین ، فمن العلماء من یرى أنه من اصـطالحا مصطلح النعتوأما   
وربمــا قالــه البصــریون واألكثــر  اصــطالح الكــوفیین] أي النعــت [ والتعبیــر بــه  (( : حیــان

)) عندهم الوصف والصف
)١( .  

اصـطالح النعـت قـد انتشـر علـى أیـدي  ((ومن البـاحثین مـن یـرى أنـه بـالرغم مـن أن   
دعون ، كمــا زعــم ، فهــم فــي ذلــك متبعــون ال مبتــ فلــیس لهــم فضــل اختراعــهالكــوفیین ، 

))الدكتور شوقي ضیف بأن الفراء هو أول من اصطلح على تسمیة النعت باسمه 
)٢( .  

 ((وبعض النحویین یرى أن بین النعت والصفة كمصـطلحین خصوصـا وعمومـا ، فــ   
طویل وقصیر ، والصفة تكون باألفعال نحو ضارب وخـارج : النعت یكون بالحلیة نحو 

ـــال للبـــارئ ســـ بحانه موصـــوف ، وال یقـــال لـــه منعـــوت وعلـــى األول هـــو ، وعلـــى هـــذا یق
))موصوف ومنعوت 

)٣(.  
المفعـــول بــه ، المفعـــول المطلـــق ، المفعـــول ألجلــه ، فقـــد ذكـــر أبـــو :  المفاعیـــلأمــا   

 وفیــه ولــه بــه ومفعــول مطلــق مفعــول إلــي المفعــول انقســام (( أن التســهیل شــرح فــيحیـان 
 وهــو واحــد مفعــول لــه إنمــا الفعــل أن افزعمــو  الكوفیــون وأمــا البصــریین مــذهب هــو ومعــه

نما مفعوال منها شيء لیس عندهم وباقیها به المفعول )) بالمفعول مشبه وإ
)٤(.  

  .وعلیه فإن المفاعیل السابقة بأسمائها المستقرة حالیا هي مصطلحات بصریة  
ویطلق الفراء مصطلح التفسیر على التمییز ، وانتشر استخدام هذا المصطلح بعد   

  . )  ٥(مصطلح التفسیر بمعنى التمییز فمن ابتكارات الخلیلذلك ، و 

                                                
أحمــــد شــــمس الــــدین ، دار الكتــــب العلمیــــة ، : ، تحقیــــق  ٣/١١٧همــــع الهوامــــع ، : الســــیوطي  )١(

  .بیروت ، لبنان 
اخــر القــرن الثالــث الهجــري، المصــطلح النحــوي ، نشــأته وتطــوره حتــى أو : عــوض حمــد القــوزي   )٢(

  م١٩٨١،  ١عمادة شئون المكتبات ، جامعة الریاض ، ط: ، الناشر  ١٦٦ص 
  إمیل بدیع یعقوب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت . د: ، ت  ٢/٢٣٢شرح المفصل ، : ابن یعیش  )٣(
  ٢/٥: همع الهوامع  )٤(
  ١٦٥المصطلح النحوي ، ص : عوض حمد القوزي   )٥(

 



 

                                                                                    ٢٥٣

وحروف الخفض مصطلح تردد عند أعالم مدرسة الكوفة ، قال اإلمام أحمد ابن   
البــاء أدخـل فـي حــروف  ((:  )١(یحیـي أبـو العبـاس ثعلــب إمـام الكـوفیین فــي النحـو واللغـة

))الخفض من الكاف ؛ ألن الكاف تكون اسـما 
حـروف الجـر فقـد تـردد أمـا مصـطلح . )٢(

 مـن اإلضـمارُ  فیـه یجـوز ال مـا باب هذا ((: عند سیبوبه في أكثر من موضع منها قوله 
)) الجر حروف

)٣(.  
نســــبیا بالمقارنــــة  ))طویلــــة  ((ج ـ أن المصــــطلحات غیــــر المســــتقرة هــــي مصــــطلحات 

  بالمصطلحات عند ابن هشام ، المتوفي في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري 
، فقـد  )٤(وطول المصطلح سمة اتصف بها نحاتنـا األقـدمون ، وعلـى رأسـهم سـیبویه  

في كثیر من تآلیف ذلك العصر المبكر نحویة وغیر نحویة إطالة تراجم األبـواب  ((شاع 
  :أوعناوینها تحقیقا ألغراض محددة هي 

  .ـ تحقیق اإلعالم بمضمون الباب في ترجمته أوعنوانه ١
  . سبة بین ترجمة الباب أوعنوانه ، وبین المعلومات الواردة فیهـ تحقیق بیان المنا٢
))ـ الداللة على مطابقة العنوان لما یرد تحته ٣

)٥(.  
غیر أنه ـ وهذه هي طبیعة المصطلحات ـ في المراحل الالحقة بدأ المصطلحات   

  . في اختصار نفسها ، لیسهل حفظها وترددها 

                                                
  ٢/٥٣٦: دباء معجم األ )١(
  ١٨٢/ ٩: تفسیر القرطبي  )٢(
  ٣/٤٩٦،  ٣/٢٦٨،  ٢٢٠/ ٣،  ٣/١٥٤،  ٣/١٤٧،  ٣/٧٩: ، وبقیة المواضع  ٣٨٣/ ٢: الكتاب   )٣(
الشـیخ عبـد الخـالق عضـیمة فـي دراسـته ألسـلوب الكتـاب ص : الحظ هذا عدد من العلماء منهم  )٤(

ــرُ [ ،  ١٥٩یبویه إمــام النحــاة ، ص ســ: علــي النجــدي ناصــف ، فــي كتابــه : ، واألســتاذ  ٩٦ َظ نْ ُ : ی
خالــد فهمـــي ، ص .د: الفــرار مــن اإلبهــام ، إیثـــار الوضــوح وأثــره فــي صـــیاغة المصــطحات النحویــة 

 ٢٠٠٥، بحث ضمن كتاب المـؤتمر الثالـث للعربیـة والدراسـات النحویـة ، دار العلـوم ،  ٥١٠ـ  ٥٠٩
 ]العربیة بین نحوي الجملة ونحوالنص : م ، بعنوان 

  ٥١١خالد فهمي ، ص .د: إیثار الوضوح وأثره في صیاغة المصطحات النحویة  )٥(

 



 

                                                                                    ٢٥٤

لــة تالیــة لمرحلــة شــهدت مدارســات وخصــومات مرح ((د ـ االســتقرار للمصــطلح النحــوي 
شدیدة ومناظرات في هذا العلم لم تهدأ حتى استقر النحو ، ورست حـدوده ومصـطلحاته 

))بالشكل الذي وصل إلینا 
)١(.  

هـ ـ ینبغي لدارسي كتب النحو القدیمة من تحریر المصطلحات النحویـة المسـتخدمة مـن 
 . م عباراتهم قبل العلماء في هذه المؤلفات حتى یسهل فه

****  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

  ١٥٦المصطلح النحوي ، ص : عوض حمد القوزي  )١(
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  : المبحث الخامس
 الموازنة بین المادة الصرفیة والنحویة عند أبي العالء والتبریزي

 : وستتمثل تلك الموازنة في الملحوظات التالیة
 الملحوظة األولى : 

 أول مــا یســترعي االنتبــاه هــذا االتفــاق الكبیــر بــین أبــي العــالء والتبریــزي ، فكثیــرا مــا  
نجد الرجلین متفقین في كثیر مـن المسـائل النحویـة ، بـل نكـاد نجـد التبریـزي یـردد جمـال 

  : بعینها في المسألة النحویة قید الشرح رددها أبوالعالء من قبل ، مثال ذلك 
  التبریزي  أبوالعالء

وحــروف الخفــض ینــوب بعضــها منــاب بعــض  (( 
فـــي هـــذا : ، وشـــائع فـــي الكـــالم أن تقـــول  كثیـــرا

.  ))نقــــٌش حســــن ، وعلــــى هــــذا البســـــاط  البســــاط
  ]٥ب٢/٤٥٨[
  

وحـــروف الخفـــض یقـــوم بعضـــها مقـــام  ((: قـــال 
 وقــال فــي موضــع آخــر ]١٨ب٣/١١٩[ .)) الــبعض

ــــــــض ؛  ((:  ــــــــي حــــــــروف الخف وهــــــــم یتســــــــعون ف
 .)) فیضـــــــــــــــعون بعضـــــــــــــــها موضـــــــــــــــع بعـــــــــــــــض

  ] ٤٧ب٣/٢٣٠[
والعــرب تفعــل ذلــك یثنــون الشــيء ، ویجمعونــه  ((
؛ فیقولـــون یقـــرب منـــهألنهـــم یضـــیفون إلیـــه مـــا ؛ 

    ]٩ب٢/٤١١[ .)) صهوة الفرس وصهواته

 أن یجمع الشـيء ویضـاف إلـى مـا حولـهیجوز  ((
ركبــــــت أصــــــالب الناقــــــة ؛ ألنــــــه : ، كمـــــا یقــــــال 

یجعــــل كـــــل فقــــارٍة صـــــلبا ؛ أوألنــــه یضـــــیف إلـــــى 
    ]٦ب٢/١٦٢[ ))الصلب ما دنا منه 

إنهـــم یفرقـــون بالمصـــادر بـــین األفعـــال  ((: قـــال 
   ]٣ب١/٢٤٠[ .)) احد في االشتقاقالتي أصلها و 

فرقـوا صوت حركة القلـب ، : والوجیب  ((: قال 
َجــــب القلــــُب ووَجــــَب الَحــــائُِط بالمصــــدر  )). بــــین وَ

  ] .٣٤ب١/١٦٦[
 الملحوظة الثانیة : 

نجد التبریزي في كثیـر مـن الحـاالت ـ عنـد تعرضـه لمسـألة نحویـة ـ یكتفـي بعـرض آراء  
لــب ـ بتــرجیح مســألة علــى أخــرى ، مثــال ذلــك مناقشــته النحــاة ، وال یتــدخل ـ فــي الغا

  :عبدون ، حمدون : للكلمات مثل 
ُن ساِئرُ َأخباِرها َدوَّ ُ َأَعبدوُن َقد ِصرَت ُأحدوَثًة       ی
]بحر المتقارب[

 

ــدون ((مـذهب بعــض النــاس فــي  (( ــدون ((و )) َعبْ ومــا كــان مثلهمــا أنهــا أســماء محرفــة  )) َحمْ
أحــدها أن : والــذي حكــاه النحویــون فــي مثــل هــذا النحــو وجهــان ،  )...(عــن العربیــة ، 
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تقول إذا سمیت الرجل بجمع عبد جاءني عبدون كما تقول جاءني الزیدون ، وتقـول فـي 
النصــب والخفــض ، لقیـــُت عبــدین ومـــررت بعبــدین فتجعلـــه تالیــا وتُجـــرى نــون الجمـــع ، 

، وقــد أجــاز  )...(ب ، واآلخــر أن تجعلــه بیــاء فــي كــل وجــه وتعــرب النــون بوجــوه اإلعــرا
بعض المتأخرین أن تُقر الواوعلى كل حال ، ویلزمه على هـذا الوجـه أن یعـرب النـون ، 

لون  ا جمع زیت وأنه على فَعْ ))إلى هذا المذهب یمیل من زعم أن زیتونً
)١( . 

فنجـد فــي هــذا المثـل ذكــر المــادة المختلفـة دون تــرجیح أوتفضــیل ، ومثـل ذلــك كثیــر   
  .والتبریزي  عند أبي العالء

  : الثانیةوتعلیل الملحوظة األولى 
المـــنهج إمــام  ((یمكــن أن نعلــل لهـــاتین الملحــوظتین بـــأن نقــول إن التبریــزي كـــان   

)) االنتخــابي التهــذیبي التكمیلــي
یعتمــد علــى جمــع وتحصــیل  ((أي ذلــك المــنهج الــذي . )٢(

نتخبـة ممـا یكمـل شـرًحا الشروح السابقة ، ثم االنتخاب منها ، والتنسیق بین العناصر الم
مـــن مجموعهـــا یفـــي بغرضـــها ، ویغنـــي عـــن جمیعهـــا ؛ الشـــتماله علـــى جمیـــع العناصـــر 

))التفسریة المتاحة التي یتطلبها القوم 
)٣( . 

الــذي ال یظهـــر فیــه مجهـــود عــالم واحـــد ، بــل ینطـــق بمجهــودات علمـــاء  ((ذلــك المـــنهج 
  تخصصـــات واالهتمامـــاتكثیـــرین ، متعـــددي المنـــاهج ، مختلفـــي العصـــور ، متنـــوعي ال

بـداع المبـدعین ] ذلك [  المنهج اإلزدواجي المزجي ، الـذي یجمـع بـین التـزام الملتـزمین وإ
[ ، ویظهــر فیــه عنصــر النقــل للتــراث المــوروث ، وعنصــر النقــل الجتهــاد المجتهــدین ، 

نمــا یــدل علــى ســعة ] ذلــك  المــنهج التحصــیلي ، الــذي یــدل علــى تخصــص صــاحبه ، وإ
المـنهج الـذي یجمـع مـن ] ذلـك [ اطالعه وجمعـه ، ثـم انتخابـه وتنسـیقه ،  ثقافته ، وكثرة

                                                
  ] .١ب٤/٣٦٩: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
ــــاني .د: شــــروح الشــــعر الجــــاهلي  )٢( ــــاهج الشــــراح ، : أحمــــد جمــــال العمــــري ، الجــــزء الث   ،  ٢٧١من
وفـي هـامش هـذه الصـفحة أن الـدكتور فخـر الـدین قبـاوة سـمى هـذا ] م١٩٨١، ١ارف ، ط دار المع[ 

 .   )) المنهج التكاملي ((: المنهج 

 ٢٧١،  أحمد جمال العمري.د: شروح الشعر الجاهلي   )٣(
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كل علم بطرف ، ومـن كـل فـن بلمحـة ، ومـن كـل تخصـص بنبـذة ، ویوفـق بـین الجمیـع 
ـــك . [ توفیقـــا تامـــا ، وینســـق بـــین أجـــزاء الشـــرح بانســـجام یشـــعر بالتكامـــل والتـــرابط  ] ذل

لمـاء السـابقون بعضـهم مـن بعـض المنهج الذي یحقق ویوثق ویصحح ما توصل إلیه الع
ا ))، ویمحص ویمیز ویقارن ویفاضل بین اآلراء جمیعً

)١( .  
حصــري نقلــي مزجــي اســتقرائي انتخــابي تهــذیبي تنســیقي تــوفیقي  ((ذلــك المــنهج   

تكمیلي تحقیقـي ، ال یظهـر فیـه شخصـیة صـاحبه إنمـا الـذي صـنیعه ، جمعـه ، سـرده ، 
))كذلك سعة صدره ، وطول جلده وصبره  استحسانه ، انتخابه ، انتقاؤه ، ویظهر

)٢( . 

تكاد تكون غائبة ، فال یظهر في شرحه لـون  ((إن صورة الشارح في هذا المنهج   
))تخصصه ، وال نوع اهتمامه ، وال مذهبه العلمي وال أسلوبه وال تفكیره 

)٣( . 

بین المحقِّقین المصـفِّین  ((لقد كان أحد  لحصـیلة التـراث الَجمَّاعین المكمِّلین المهذِّ
ــذلك لــم ... التفســیري الــذي وضــع فــي الشــعر الجــاهلي  یظهــر فــي شــروحهم إال نتــاج ل

السابقین ، فال استقاللیة في التعبیر ، وال تفرد في التفكیر ، وال عبقریة فـي الفهـم ؛ ألن 
)) عملهم إعادة من أجل اإلفادة ، وتكرار ألفكار العلماء الكبار

)٤( . 

*** 
 ةالملحوظة الثالث : 

المــنهج االنتخــابي   ((إن االتفــاق بــین التبریــزي وأبــي العــالء ، وكــون التبریــزي إمــام   
  . ال یمنع من مخالفته ألبي العالء في بعض المواضع   )) التهذیبي التكمیلي

وفـــي الحقیقـــة أن المواضـــع التـــي خـــالف فیهـــا التبریـــزي أبـــا العـــالء قلیلـــة ، وهـــذا   
ســیطرة أصــل مــن األصــول النحویــة اختالفهمــا فــي  الخـالف فــي تلــك المســائل یعــود إلــى

                                                
 ٢٧١،  أحمد جمال العمري.د: شروح الشعر الجاهلي   )١(

 ٢٧٣ أحمد جمال العمري.د: شروح الشعر الجاهلي   )٢(

 ٢٧٤ أحمد جمال العمري.د: شروح الشعر الجاهلي  )٣(

 ٥٢، وقد ناقشنا  هذه اآلراء ص  ٢٧٤أحمد جمال العمري .د: شروح الشعر الجاهلي   )٤(
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، أمــا التبریــزي فیمیــل  )١( )) اطــراد القیــاس ((، فــأبوالعالء یمیــل إلــى  ن علیهــااالتــي یعتمــد
  .، فهویفضل السماع على القیاس  )) االقتصار على السماع ((إلى 
ــَل  ((وهــم یجتنبـون أن یبنــى فعـل التعجــب علـى  ((: قـال التبریـزي    فـي التفضــیل،  ))َأْفعَ

وقد ذهب بعضهم إلى أن ذلك قیاس مطرد في كل فعل ماض . إال في أشیاء مسموعة 
)) واألخذ بالسماع أحسن؛  ))أفعل  ((على 

)٢(.  
 : وقال عند قول أبي تمام  ـ

لیدِ  ست دوَن وَ َل زیِز وَ ال       َعبُد العَ وٍب وَ ما خالٌِد لي دوَن َأیّ
]بحر الكامل [

  

یعنى بـه الولیـد بـن عبـد الملـك ؛ فحـذف األلـف والـالم ، وهوجـائز ، وقـد  : ))ولید  ((و.. ((
ا في مواضع ،  ))  وهوجائز إال أن تركه أحسناستعمل ذلك الطائي كثیرً

)٣(.  
ْقُصـرُ مـد وكمثـال علـى هـذا االخـتالف أن أبـا العـالء ـ فـي أمـر مـد المقصـور ـ    ال یَ

 .            أیضاالمقصور على ضرورة الشعر فقط بل یجیزه في النثر 

 :قال أبوالعالء عند قول أبي تمام 
وِردِ  ُل مَ َأوَّ ِه وَ صَدٍر       َشِجيَ الظِّماُء ِب ِه آِخرُ مَ َهذا َأمیَن الَل
]بحر الكامل [

  
وذلــــك جــــائز ، إال أن تــــرك المــــد أحســــن ، مــــد الظمــــاء ، وهومهمــــوز مقصــــور ، ...  ((

)) في الشعر أسوغ منه في الكالم المنثورو وه
)٤(. 

 :قال عند قول أبي تمام .  أن القیاس یسمح بذلكبل إن أبا العالء یشیر إلى 
ومَ ظمائِهِ  واُء الُحرِّ یَ َحمََّد بَن َسعیٍد ادَِّخِر اُألسى       فیها رُ َأمُ
]بحر الكامل [

  

                                                
 الفكــر اللغــوي عنــد أبــي العــالء المعــري فــي ((: جمــال محمــد طلبــة فــي كتابــه . أكــد هــذه الحقیقــة د )١(

  ]الكتاب بدون بیانات  [،  ٨١: ، ص  ))ضوء علم اللغة الحدیث 
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٢( َظ نْ ُ   ] .٢٧ب٢/٣٨: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٣( َظ نْ ُ   ] .٣٩ب١/٣٩٥: [ی
  ] .٤١ب ٥٥ـ  ٢/٥٤: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(
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والقیـاس وقـد فعـل ذلـك فـي غیـر هـذا الموضـع ، ... ومد الظمـاء وهومهمـوز مقصـور  ((
)) وأشد منهیطلق ذلك ، وما ه

)١( . 

  :وعلى العكس من ذلك نجد التبریزي یقول عند قول أبي تمام   
صَدري وِردي َعن مَ عِد ُشقَِّة مَ ُ قَد ِكدُت َأن َأنسى ِظماَء َجوانِحي       ِمن ب
]بحر الكامل[

 

واألشبه أن یكون مد الظماء ؛ ألنه تكرر في شعره ممدوًدا ؛ وذلك رديء ؛ ألنه قلیـل  ((
))ل في المستعم

)٢( . 

****  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ] .٤/٣٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
 ] .٢٦ب٤/٤٥٦: [تبریزيدیوان أبي تمام بشرح ال )٢(
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  الثالثالفصل 
  التبریزيونظرات نصیة في شرح أبي العالء 

  :ویشمل المباحث التالیة 
  التعریف بعلم النص : المبحث األول. 
  وسائل التماسك النصي : المبحث الثاني. 
  التبریزي ونظرات نصیة في شرح أبي العالء : المبحث الثالث.  
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 التعریف بعلم النص: المبحث األول 
الدراسـة اللغویـة لبنیـة النصـوص  ((: ـ هـو David Crystalعلم الـنص ـ كمـا یقـول   

((
علـم لغــة الـنص یعنــي ـ فـي العـادة ـ الدراســة لـألدوات اللغویــة  ((أن  Nilsویـذكر . )١(

))للتماسك النصي ، الشكلي والداللي 
)٢(. 

ــــوم التــــي ال تت   ــــنص مــــن العل عنــــد كلمــــات الــــنص وتحلیلهــــا فــــي  ((وقــــف فعلــــم ال
ــة فحســب ، و : مســتویات الــدرس اللغــوي  نمــا یحــاول مــن أصــوات وصــرف ونحــو ودالل إ

اجتماعیـة ، ومـن عملیـات و نفسـیة و النفوذ إلى ما وراء النص الجاهز من عوامل معرفیة 
)) عقلیــة كــان الــنص حصــیلة لتفاعلهــا جمیعــا

؛ أي أن النظــرة التحلیلیــة للــنص ـ فــي  )٣(
، بدراســة تفاعــل الجوانــب الصــوتیة والصــرفیة  داخلیــةضــوء علــم لغــة الــنص ـ تكــون 

بدراسـة العوامـل المعرفیـة والنفسـیة واالجتماعیـة :  خارجیةوالنحویة والداللیة وترابطها ، و 
  .، وعملیات عقلیة كان النص حصلیة لتفاعلها ، وبالطبع الربط بین الداخل والخارج 

ال ینغلــق علــى نفســه فــي محاولتــه معالجــة النصــوص ،  ((وعلــم لغــة الــنص بهــذا   
نمــا یأخــذ فــي حســابه دائمــا مكتســبات العلــوم األخــرى التــي تهــتم باالتصــال اإلنســاني  : وإ

ـــــي  ـــــنفس المعرف ـــــم ال ـــــا ، وعل ـــــم االجتمـــــاع ، واألنثربولوجی ـــــنفس ، وعل ـــــم ال ))كعل
ذا . )٤( وإ

لغویـــة : وامـــل أربعـــة ع ((فالمعـــاییر المســـتعملة فـــي دراســـة الـــنص وتقویمـــه تعتمـــد علـــى 
))ونفسیة واجتماعیة وذهنیة 

)٥(. 

؛ ولــــذلك یهتمــــون بتعریفــــه ،  )) الــــنص ((وعلمــــاء الــــنص ینطلقــــون بعلمهــــم مــــن   
ذلـك التعریـف الـذي نقلـه  ((ومن التعریفـات الجامعـة . ویضعون معاییر ال غنى عنها له 

                                                
دار قبـاء ، [ ،  ٣٥صـبحي إبـراهیم الفقـي ، ص .د: علم اللغة النصي بین النظریـة والتطبیـق : نقال عن  )١(

٢٠٠٠        [  
  ٣٥صبحي إبراهیم الفقي ، ص .د: علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق : نقال عن  )٢(
الهیئــة العامــة المصــریة [ ،  ٧، علــى خلیــل حمــد ، ص  إلهــام أبوغزالــة.د: مــدخل إلــى علــم لغــة الــنص  )٣(

  ]١٩٩٩،  ٢للكتاب ، سلسلة األلف كتاب الثاني ، ط
  ٧إلهام أبوغزالة ، على خلیل حمد ، ص .د: مدخل إلى علم لغة النص  )٤(
  ١١إلهام أبوغزالة ، على خلیل حمد ، ص .د: مدخل إلى علم لغة النص ) ٥(
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ث تواصـلي ، حد: سعید بحیرى عن روبرت دیبوجراند أنه .سعد مصلوح ، ود.كل من د
یلزم كونه نصا أن تتوافر له سبعة معـاییر للنصـیة مجتمعـة ، ویـزول عنـه هـذا الوصـف 

  : إذا تخلف واحد من هذه المعاییر 
  .أوالتماسك النحوي  Cohesion السبكـ ١
  .تمام حسان بااللتحام .، أوالتماسك الداللي ، وترجمها دCoherence الحبكـ ٢
  .هدف النص : ، أي Intentionality القصدـ ٣
  .، وتتعلق بموقف المتلقى من قبول النص Acceptability المقبولیةو القبول أـ ٤
  .توقع المعلومات الواردة فیه أوعدمه : ؛ أي  Informativity اإلعالمو اإلخباریة أـ ٥
  .، وتتعلق بمناسبة النص للموقف  Situationality المقامیةـ ٦
))  Intertextuality التناصـ ٧

)١(.  
 Discourseتحلیـل الخطـاب  ((وممـا یتصـل بمصـطلح علـم الـنص ، مصـطلح   

analysis ((  ویقصد به :)) ـُن مسـتخدمي اللغـة أن یفهمـوا كـالم  دراسة الطریقة كِّ التـي تُمَ
ــدائرة لتتســع لتشــمل دراســة . اآلخــرین ، ومــا یقصــد هــؤالء اآلخــرون أن ینقلــوه  بــل إن ال

ونـه مـن نصـوص ، وطریقـة فهـم الـدالالت الباطنیـة طریقة مستخدمي اللغة لفهـم مـا یقرء
لكــــالم المتكلمــــین ، ومعرفــــة مــــا هومتماســــك مــــن النصــــوص ممــــا هومفكــــك ، وكیفیــــة 

))  ))الحوار والمحادثة  ((المشاركة بنجاح في هذا النشاط المعقد المسمى 
)٢(. 

وناقشها والتـي تسـاهم فـي تحلیـل الخطـاب  G.Yuleومن المصطلحات التي أبرزها   
  : همه المصطلحات التالیة وف

  السبكCohesion. 
  الحبك Coherence . 

                                                
  ٣٣صبحي إبراهیم الفقي ، ص .د: ة والتطبیق علم اللغة النصي بین النظری)١(
)٢(   The study of language : G.Yule , p 104 ,  Cambridge University 1995  وترجمـة

  .    النص السابق للباحث 
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  الخلفیة المعرفیةBackground knowledge )١(. 

آلیـة بحـث علمیـة تضـيء الـنص  ((والعلماء المؤسسـون لهـذا العلـم یطمحـون إلـى   
فـــي تجســـده اللغـــوي ، بحیـــث تنفـــتح أمـــام الـــذات القارئـــة ، الـــذات الجماعیـــة فـــي مرحلـــة 

))ینة تاریخیة مع
)٢(. 

ویــرى الباحــث أن معطیــات هــذا العلــم ومبادئــه موجــودة عنــد علمائنــا القــدماء ، ومــا   
هــــذا العلــــم بمصــــطلحاته إال صــــورة منظمــــة لفتــــات متنــــاثر آلراء علمائنــــا فــــي موضــــوع 

  .          وهذا ما سیؤیده الكالم التالي . التماسك النصي 
*** 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
التفاعــــــــل و  ((،)) Speech eventsأحــــــــداث الكــــــــالم  ((:وأشــــــــار أیضــــــــا إلــــــــى المصــــــــطلحات التالیــــــــة )١(

: ینظـر . )) The cooperative principleمبـدأ التعـاون  ((،))  Conversational interactionالِحـواري
The study of language : G.Yule , p105       

  ٨إلهام أبوغزالة ، على خلیل حمد ، ص .د: مدخل إلى علم لغة النص ) ٢(
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 اسك النصي وسائل التم: المبحث الثاني 
تعـــددت الوســـائل التـــي ذكرهـــا العلمـــاء للتماســـك النصـــي ، فهـــي حســـب نظریـــة   

، أوالتماسك  الحبكأوالتضام ،  السبك: روبرت دیبوجراند وولفجانج دریسلر تتلخص في 
أوالتقبلیـة  القبول أوالمقبولیـةهدف النص ، : أوالقصدیة ، أي  القصدالداللي أوالتقارن ، 

  اإلخباریـــــــــــــــــــة أو لقـــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــول الـــــــــــــــــــنص ، ، وتتعلــــــــــــــــــق بموقـــــــــــــــــــف المت
، وتتعلق بمناسـبة الـنص  المقامیةتوقع المعلومات الواردة فیه أوعدمه ، : ؛ أي  اإلعالم

 .)١(  التناصللموقف ، 
لــى الخلفیــة المعرفیــة  G.Yuleوأشــار     Backgroundإلــى الســبك والحبــك وإ

knowledge  . وأشـارDavid Crystal  ــ ١: تـتلخص فـي  أن أدوات التماسـك ((إلـى
ــ التكـرار ، ٥ـ الحذف ، ٤ـ اإلبدال ، ٣ـ المرجعیة بأنواعها القبلیة والبعدیة ، ٢العطف ، 

))ـ أدوات معجمیة ٦
)٢(. 

اإلسناد إلى متقدم ، االرتباط السببي ،  ((: محمد العبد من هذه األدوات .وقد ذكر د  
ة ، اإلضـــراب وغیرهـــا مـــن التخصـــیص ، االرتبـــاط الزمنـــي ، المقابلـــة ، الســـؤال واإلجابـــ

))األدوات 
محمــد حماســة عبــد اللطیــف بعضــا آخــر مــن أدوات التماســك . ویضـیف د. )٣(

وهــذه مــع وســائل ... الموقــع اإلعرابــي ، الحالــة اإلعرابیــة ، العالمــة اإلعرابیــة  ((: منهــا 
وكل ما یؤدي إلى الوضوح وعدم اللبس یؤدي بالضرورة إلى التماسك والترابط .. أخرى 

((
)٤(. 

***  
  
  
  

                                                
  .١٢ـ  ١١إلهام أبوغزالة ، على خلیل حمد ، ص .د: مدخل إلى علم لغة النص  )١(
  ١١٨صبحي إبراهیم الفقي ، هامش ص .د: علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق : عن نقال ) ٢(
  ١١٩هامش ص صبحي إبراهیم الفقي ، .د: علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق : نقال عن  )٣(
  ]٢٠٠٢،  ١النشر ، طو دار غریب للطباعة [ ،  ٩٨ـ  ٧٨بناء الجملة العربیة ، ص  )٤(
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 التبریزي ونظرات نصیة في شرح أبي العالء : المبحث الثالث 
الدراسة التحلیلیة لشرح أبي العالء والتبریـزي تُْظهـر اهتمـام هـذین العلمـین بالتماسـك   

 )) كل ما یؤدي إلى الوضوح وعـدم اللـبس ((حماسة ـ االهتمام بـ .النصي ، أوـ كما عبر د
  .     )) الترابطو التماسك  یؤدي بالضرورة إلى ((والذي 

  :ویمكن مناقشة هذا االهتمام عندهما في ضوء مصطلحات علم النص بالطریقة التالیة   
  القصـــــــــــــــــــدIntentionality  ، ) المقامیـــــــــــــــــــة  و) هـــــــــــــــــــدف الـــــــــــــــــــنص : أي

Situationality  ، ) مناسبة النص للموقف( : 
غالـب ـ مـن ذكـر تحت هذین المصطلحین یمكن أن نضع ما قام به التبریـزي ـ فـي ال  

وقـد .غرض القصیدة في بدایتها ، وفیمن قیلت فیه هذه القصیدة ، والموقف الداعي لها 
غیاب الموضوع عن القصیدة هوـ فیما یبدوـ أبرز األسـباب التـي  ((سبق أن أوضحنا أن 

الذي تتحدث عنه ) أوالغرض( تتسبب في غیاب الداللة عنها ؛ إذ إن وضوح الموضوع 
ن زرعـــت بـــبعض المتـــاریس القصـــیدة هوالشـــ فرة الرئیســـیة لتتبـــع المســـارات الداللیـــة ، وإ

وعلــى امتــداد مســیرة الشــعر العربــي منــذ  )...(التعبیریــة التــي تعــوق مهمــة القــراءة والفهــم 
كــــان الموضــــوع العصــــر الجــــاهلي وحتــــى زمــــن الحداثــــة الشــــعریة العربیــــة المعاصــــرة ، 

))ب مع شكلهاالغرض الشعري حاضرا في القصیدة جنبا إلى جنو أ
)١(.  

، وهذا التـوالي لـیس  )) توالي األفكار ((إن تحدید هدف النص ومناسبته یساهمان في   
ذعــان للعقــل العــام ، وبــدءا مــن اللحظــة التــي ال تسلســل فیهــا  (( عبودیــة فــي ذاتــه ، فهوإ

))األفكار یحكم على الروح بأنها غیر عقالنیة 
)٢( .  

تحدیـــــد الموقـــــف والمناســـــبة أمـــــر اهـــــتم بـــــه وســـــنبین فیمـــــا بعـــــد أن هـــــذا االهتمـــــام ب  
  .  مفسروالقرآن الكریم ، بمباحثهم المتعلقة بأسباب النزول 

  التناصIntertextuality : 

                                                
   ١٧٨ـ ١٧٧اإلبهام في شعر الحداثة ، ص : من محمد القعود عبد الرح.د )١(
مكتبـة الزهـراء [ ،  ١٩١ـ  ١٩٠أحمـد درویـش ، ص . جـون كـوین ، ترجمـة د: بناء لغة الشـعر   )٢(
[  
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الطـــرق التـــي یســـتعملها : االستشـــهاد بـــالنص ؛ أي  ((المقصـــود بهـــذا المصـــطلح 
)) فـــي اإلحالـــة إلیهــــاو النـــاس فـــي االنتفــــاع بالنصـــوص المشــــهورة ، أ

ا فموضـــوع هــــذ. )١(
العوامـــل التـــي تجعـــل اســـتغالل أحـــد النصـــوص معتمـــًدا علـــى معرفـــة نـــص  ((المصــطلح 

))ســابق أوأكثــر مــن النصــوص التــي تعــرف علیهــا مســتقبل الــنص فــي الماضــي 
فقــد . )٢(

))قدر من األلفة مع نصوص سابقة  ((یحتاج مستقبلوالنص ـ لكي یفهموه ـ إلى 
)٣(. 

ل التـــــي یتخـــــذها التفاعـــــل بـــــین األشـــــكا ((ومصـــــطلح التنـــــاص مصـــــطلح عـــــام یشـــــمل   
))التضمین و االقتباس ، و السرقات الشعریة ، و المعارضات الشعریة ، .  النصوص

)٤(.  
 :أھمیة التناص عندھما 

 ((مــن أكثــر األمــور التــي اهــتم بهــا أبــوالعالء والتبریــزي فــي بـــــاب التماســك النصــي   
،  )٥( موضـعاسـعة عشـر ت، فقـد بلغـت إشـارات أبـي العـالء للتنـاص أكثـر مـن  ))التناص 

  . )٦( موضعا سبعینوعند التبریزي أكثر من 
وتأكید أبي العالء والتبریزي على إبراز النصوص المتناصة مـع شـعر أبـي تمـام فـي   

))كل نص هو امتصاص وتحویـل لـنص آخـر  ((أكثر من موضع دلیل على أن 
، وأن )٧(

ن االقتباسـات ومـن المراجـع منسـوج تمامـا مـن عـدد مـ ((النص ـ كمـا یقـول روالن بـارت ـ 

                                                
   ٢٣٨إلهام أبوغزالة ، على خلیل حمد ، ص.د: مدخل إلى علم النص  )١(
  ٣٥حمد ، ص إلهام أبوغزالة ، على خلیل.د: مدخل إلى علم النص ) ٢(
  ٣٦إلهام أبوغزالة ، على خلیل حمد ، ص.د: مدخل إلى علم النص  )٣(
  ٢٣٨إلهام أبوغزالة ، على خلیل حمد ، ص.د: مدخل إلى علم النص ) ٤(
ــــ ١/٣٣٨[، ] ٩ب٣/٥٦: [مــــن هــــذه المواضــــع عنــــد أبــــي العــــالء  )٥( ] ١١ب١/٣٤٨[،] ٣٦ب٣٣٩ـ
 ] ١٢ب١/١٥[،]  ٢ب٣/٦١[،] ٢ب١/٣٨٤[،] ٤٣ب١٩٣ ١/١٩٢[،] ٢٢ب٢/٣٧[،] ٩ب٤/٨٠[،

] ٣٠ب٤/٥٨٧[،] ١٥ب١/٢٤٣[،] ١٤ب١/٢٢٣: [مـــــــــــن هـــــــــــذه المواضـــــــــــع عنـــــــــــد التبریـــــــــــزي ) ٦(
] ٣٤ب٢/١٤٦[،] ٢٨ب٢/١٧[،] ٦١ب٢/١٨٢[،] ١٧ب١/١٨٤[،] ٢ب٣/٣٥٢[،] ١٦ب٣/٩١[،
 ] ٣١ب٤/١٣٤[،] ٣ب٢/١٣٤[،] ٢٣ب٣١٩، ١/٣١٨[،

  ٩٨آفاق التناصیة ، : محمد خیر البقاعي .د  )٧(

 



 

                                                                                    ٢٦٧

أي نص یقـع فـي نقطـة التقـاء عـدد مـن النصـوص ، الـذي هـو  ((، وأن  ))ومن األصداء 
))في الوقت نفسه إعادة قراءة لها ، وتثبیت لها وتكثیف لها وانتقال منها ولها  

)١(. 

أكثــر المبـدعین أصــالة مـن كــان تركیبـه الفنــي ذا  ((كمـا أنهـا أكــدت أصـالة شــعره ،فــ   
علـى معنـى أن الروافـد السـابقة قـد وجـدت فیـه مصـبا صـالحا السـتقبالها،  یعة تراكمیـةطب

))ومن الحقائق التي یجب أن نعترف بها أنه ال وجود لمبدع یخلص لنفسه 
)٢(.  

هذا التناص فیه نوع من التكرار ، وهذا التكرار فـي األبیـات ـ علـى حـد قـول أبـي   
))بعضه شرح لبعض  ((العالء ـ 

ناص عندهما یسهم في توضیح المعنـى، ویمكـن والت. )٣(
  .)٤(االستناد إلیه في فهم المعنى

ــق ((وقــد أطلــق أبــوالعالء علــى هــذا التنــاص مصــطلح    لُّ )) التَّعَ
)) البنــاء ((،  )٥(

)٦( .
 .وتابعه التبریزي في ذلك

  : باعتبار نوع النص المتناص معه] أ[  :أشكال التناص عندھما 

 ة تناص مع اآلیات القرآنی: 
یِن َعمیدا تَ َكت َعمیَد الَقریَ َدت       تَرَ ذا بَ َغِة الَشباِب ِإ ِمن ُكلِّ ساِب
]بحر الكامل[

 

مـن قولـك عمـده الحـب إذا ذهـب : وعمیـد . رئیسـهما : عمیـد القـریتین  ((: قال أبوالعالء 
نما بنى الطائي هذا الكالم على اآلیة ، وهي قوله عـز وجـل  ¡ � ~ { M بقلبه ، وإ

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ L  ] ٣١: الزخرف[ ((
)٧(.  

                                                
  ٦٩،  ١٨ـ ١٧: لسابق ا  )١(
  ١٦٢قراءات أسلوبیة في الشعر الحدیث ، ص : محمد عبد المطلب . د )٢(
  ] .١٤ب١/٢٢٣: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
 ] .١ب١/٢١٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(

 ].١/١٤٣[ ، ] ١٠، ٩ب٢/٣٤٦: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥(

  ]٥ب٢/٢٦٣: [بشرح التبریزيدیوان أبي تمام  )٦(
، ومـــن مواضــــع األخـــري للتنــــاص مـــع اآلیــــات ] ٩ب١/٤٠٩: [دیـــوان أبـــي تمــــام بشـــرح التبریــــزي )٧(

   ]١٥ب٢/١٥٦[ ، ]١٦ب٢/١٥٧: [القرآنیة عند أبي العالء 

 



 

                                                                                    ٢٦٨

  :ومثال ما ذكره التبریزي تناصا مع القرآن قوله عند قول أبي تمام 
ُكنُت فَتً َأذكَ  ٍد وَ الِفَكرِ        ىرتَني َأمرَ داوُ َصرََّف الَقلِب في اَألهواِء وَ  مُ

]بحر البسیط[
 

 Mg h i: م هذا المعنى مأخوذ من قوله تعالى لما ضـرب المثـل لـداود علیـه السـال ((

j k    l m  n o   p L ]٢٣: ص[ ((
)١(. 

  مثال ذلك قول أبي العالء عند قول أبي تمام : تناص مع أحادیث نبویة: 
ا حتى كأنَّ قطینها     َحَلفُوا یمینا أخلقتك غموسا الِقعً وبَ
]بحر الكامل [

 

تتــرك الــدیار  األیمــان الكاذبــة ((: ، وهوقــولهم  مبنــي علــى الحــدیث المــرويهــذا المعنــى  ((
 َ ))بالقع

)٢(  ...((
)٣(.  

  قال أبوتمام : تناص مع أبیات شعریة:  
جاِمِع الثَّ  مَ ٍة َشعواءِ ِب غارَ نفَكُّ ِمن       َجیٍش َأَزبَّ وَ یِن ما یَ غرَ

]بحر الكامل[
 

نمـا یریـد كثـرة الرمـاح ،  ((قال أبوالعالء  وهـذا شبه الجیش بـاألزب ، وهـوكثیر الشـعر ، وإ
  : األولمأخوذ من قول 

فلوأنا َشهدناكم نصرنا    بذي لَجٍب أزب من العوالي
]بحر الوافر[

 ((
)٤(. 

  تناص مع األمثال: 
                                                

و، ].الهــــامش ٤٠ب٣/٣٠: [، وینظــــر أیضــــا ] ٢ب٤/٤٣٧: [دیــــوان أبــــي تمــــام بشــــرح التبریــــزي )١(
  ]  .١٢ب٢/٣٧٩[، ] ١١ب٣/٢٠٤[، ] ٩ب٣/٧[
  : لـــم أقـــف علـــى هـــذا الحـــدیث بهـــذا اللفـــظ ، ولكـــن ورد فـــي السلســـلة الصـــحیحة للشـــیخ األلبـــاني  -)٢(
البغـي وقطیعـة  لیس شيء أطیع اهللا فیه أعجل ثوابـا مـن صـلة الـرحم ولـیس شـيء أعجـل عقابـا مـن ((

  أخرجــــه البیهقــــي فــــي  ((: ، وقــــال معلقــــا بتعلیــــق طویــــل  )) والیمــــین الفــــاجرة تــــدع الــــدیار بالقــــعالــــرحم 
عن یحیـى بـن أبـي كثیـر عـن مجاهـد  من طریق المقرئ عن أبي حنیفة ))  ٣٥/  ١٠ السنن الكبرى ((

مكتبــة [   ،٩٧٨:، ح  ٦٦٩/ ٢السلســلة الصــحیحة .  )) ... وعكرمــة عــن أبــي هریــرة رضــي اهللا عنــه
 ]  ١٩٩٥هـ ، ١٤١٥المعارف للنشر والتوزیع ، الریاض ، 

  : ، وفي مثل هذه الجزئیة للتبریزي ] ٥ب٢/٢٦٣: [مام بشرح التبریزيدیوان أبي ت )٣(
  ]  . .٤/١٠٦[، ] ٢١ب٤/٤٩٧[، ] ٢٠ب٤/٥٤٩[ 
  ] .١٢ب١/١٥: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(

 



 

                                                                                    ٢٦٩

نَّ  نِهضاتي ِإ نََّك مُ َك في السِّ ال تُغِضبَ ةٌ َل ذخورَ قاِء اَألوفَرِ ها       مَ
]بحر الكامل[

 

 تستعمله العـربهذا مثل  ))مذخورة لك في السقاء األوفر  ((: وقوله ...  ((: قال التبریزي 
إنـك قــد وضــعته فــي : أي  )١(حقنتـه فــي الســقاء األوفــر: ، یقولـون للرجــل إذا فعــل شــیئا 

))موضعه واحتفظته 
)٢(. 

  تناص مع أقوال مستعملة: 
َجرَّب ُ م ی ن َل مُ       مَ ُ ُس ِمنه َّ ُرأ ذاَك كانوا ال ی ِل ُ م وَ ه رؤوساَحزمُ

]بحر الكامل[
 

یــل علیــه ؛ أي هــذا البیــت مبنــي ع ((: قــال التبریــزي  ســـاس : لـــى قــولهم فــالن قــد آل وإ
))وسیس 

)٣(.  
  : باعتبار االتجاه التاریخي للتناص] ب[

 أي تناص مع شعر شاعر سابق على أبي تمام ، ومثال ذلك :  تناص قبلي: 
  : قال أبوتمام 

ن َصغیرَ  ا َهمِّكَ ال تُذیَل ذي األَثِل َدوَحًة ِمن قَضیِب وَ ر       َكم ِب نُظ
]بحر الخفیف[

 

ال تهمل نظرك فیه ، فـإن : ال تذیلن صغیر همك ؛ أي : والمعنى ..  ((: قال أبوالعالء 
ن كــان ممــا یحــذر فإنــه ال یــؤمن أن یغلــب  ان خیــرا فإنــه یتثمــر وتعظــم المنفعــة بــه ، وإ كــ

َشل بن َحرِّّي  ((وهذا المعنى قصده . ویتفاقم  هْ   :في قوله  )٤( نَ

                                                
محمـــد محیـــي الـــدین عبـــد : تحقیـــق [  ٣٥٩٨: ، رقـــم  ٢/٢٣١ینطـــر مجمـــع األمثـــال للمیـــداني ،  )١(

  ]م ١٩٥٥هـ ـ ١٣٧٤مدیة ،الحمید ، مكتبة السنة المح
: ، وینظـــــــر أیضـــــــا فـــــــي نفـــــــس الجزئیـــــــة ] ٢٤ب٤/٤٥٥: [دیـــــــوان أبـــــــي تمـــــــام بشـــــــرح التبریـــــــزي )٢(
  ]  .١/٨١[، ] ٣٤ب٤/٥٦١[، ]. ٢٦ب١/٣٠٥[
، ] ٦ب٣/٩٩: [، وینظـــــــــــر أیضـــــــــــا ] ٣٢ب٢/٢٧٠: [دیـــــــــــوان أبـــــــــــي تمـــــــــــام بشـــــــــــرح التبریـــــــــــزي )٣(
  . ] ٦١ب٢/١٨٢[، ] ٥٣ب٣/١٥٨[، ] ٢ب٣/٢١٩[،  ]٢٠ب٣/٣٢٦[
أدرك الجاهلیـة، وعـاش فــي . شـاعر مخضـرم،  م ٦٦٥ ،هــ  ٤٥نحـو ، تـوفي  نهشـل بـن حـري ((  )٤(

 ((وكـان معـه فـي وقعـة  .أسلم ولم یر النبي صـلى اهللا علیـه وسـلم وصـحب علیـا فـي حروبـه  .االسالم
: الجمحـي قـال. وبقـي إلـى أیـام معاویـة.فرثـاه بمـراث كثیـرة  )) مالـك ((فقتل فیها أخ له اسـمه   )) صفین

 



 

                                                                                    ٢٧٠

رَك َكث ناقاَل اَألقـــاِرُب ال تَغرُ تُ ا َأیُّها الرَُّجلُ     رَ َك َعنّ َأغِن َشـأنَ  وَ

مُ  هُ ُ َأزرَ ه ُشــــــدُّ الَل ِنيَّ یَ كتَِهلُ     َعلَّ بَ ا فَیَ ُُت عیــدانً نب ُ یَ النَّبع   وَ

]بحر البسیط[ 
 

((
)١(. 

  أي تناص في شعر أبي تمام نفسه : تناص داخلي: 
الدَّ ما َعِهدنا َكذا نَ  شوِق       َكیَف وَ ُ حیَب المَ عشوقِ مع ُة المَ آیَ

]بحر الخفیف[
 

: أنكــر علــى نفســه النحیــب ، ثــم قــال كیــف ؟ وكأنــه مریــد للقــاء ؛ أي  ((: قــال أبــوالعالء 
  :فكیف ال أنتحب والمعشوق قد بكى ؟ وهذا یناسب لقوله 

وى َغدِ  ت تَستَجیرُ الَدمعَ َخوَف نَ ◌ِ   .... َسرَ
]بحر الطویل[

 

 معنى بیته ، مثال ذلك أي أخذ شاعر بعد أبي تمام ل:  تناص بعدي: 
ٍة َشعواءِ  غارَ نفَكُّ ِمن       َجیٍش َأَزبَّ وَ یِن ما یَ جاِمِع الثَّغرَ مَ ِب
]بحر الكامل[

  

 وقد شرح أبوالطیب .. شبه الجیش باألزب ، وهوكثیر الشعر  ((قال أبوالعالء 

 :هذا المعنى في قوله  

ِریَّ  َ َسمه ُ       وَ تُه َخمیٍس َأنَت ُغرَّ م ِب ُ مُ َصَدمتَه جِهِه َغمَ ُ في وَ )٢(تُه
]بحر البسیط[

 ((
)٣(.  

                                                                                                                                          

ومـن الشـعراء الـذي تنـاص ،  ٨/٤٩: األعـالم للزركلـي .  )) نهشل بن حري، شاعر شـریف مشـهور" 
ِمـيُّ : أبوتمام  أیضا غیر السابق معهم ـٍب التَِّمیْ اٍس َهمَّامُ بـُن َغالِ وِفرَ ُ ْزَدُق َأب هــ ، ینظـر ١١٠تـوفي [  الفَرَ

[  ســـنان المـــازني الـــذبیاني الغطفـــاني اخ بـــن ضـــرار بـــن حرملـــة بـــنالشـــمَّ و ، ] ١٦ب١/٢٢٤: الـــدیوان 
 تــوفي [  زیــاد بــن معاویــة بــن ضــباب الــذبیاني الغطفــاني المضــري، أبوأمامــةوالنابغــة ، ] هـــ  ٢٢تــوفي 

صــیفي بـن عـامر االسـلت بـن جشـم بــن وأبـوقیس بـن األسـلت ، ]  ١/٣٨٥، ینظـر الـدیوان  ق هــ ١٨
  ] ٢/٣٣٠هـ ، ینظر الدیوان ١توفي [  وائل االوسي االنصاري

ومثـال التنـاص الـداخلي عنـد التبریـزي مـا ذكـره  ] .١٤ب١/١٢٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریـزي )١(
   ٢٤ب٢/٢٣٨في الموضع 

  ].دار صادر ، بیروت [ ،  ٤٢٣البیت في دیوان المتنبي ، ص  )٢(
 وفــي نفــس هــذه الجزئیــة قــول التبریــزي عنــد قــول] ١٢ب١/١٥: [دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي )٣(

  :أبي تمام 
ُرجى شِ  ی هوقَیُدها       وَ یُن الُدجى وَ ُف العَ أَل قَد تَ ُ السَّ وَ السَّ فاء  ].بحر الطویل[ مُّ قاتِلُ مِّ وَ
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  :وقال التبریزي عند قول أبي تمام 
الَجزاِء هُ  َشیَّع ِب ُ م       ی دَح في اَألقواِم ما َل إِنَّ المَ ُ و وَ الِهجاء

]بحر الوافر[
 

  : أخذه ابن الرومي فقال  ((
ُ و إذا ما المدح سار بال ثواب       من الممدوح فه ُ هجاء له

]افربحر الو [
 ((

)١(.  

  : باعتبار المعنى] ج[
  أى أن أبا تمام عكس المعنى مع شاعر آخـر ، ومثـال : تناص عكسي أوضدي

 :ذلك 
سودِ  ما َأخالقُنا فیها ِب دُّ فیها       وَ تَرى قََسماِتنا تَسوَ
]بحر الوافر[

 

  :  )٢(هذا المعنى عكس ما قاله الضبي ((: قال التبریزي 
یرً  ى قَس اكأنَّ َدنانِ ُ عَل قاء َ لِ ُجوه ن كاَن قَد َشفَّ الوُ إ ماتِهم       وَ

]بحر الطویل[
 ((

)٣(.  
  مثـال ذلـك قـول التبریـزي عنـد قــول . أي وافـق فیـه أبوتمـام غیـره : تنـاص تـوافقي

 :أبي تمام 
یوُب  الغُ یِه الظَّواِهرُ وَ ِه َسواء حیَن تَهِمي       َعزالِ كاَن ِب وَ
]بحر الوافر[

 

وهي ما ارتفع من األرض ، والغیوب جمع غیب ، وهوما كان الظواهر جمع ظاهرة ،  ((
منخفضــا یــوارى مــا فیــه ویغیبــه ، والمعنــى أن المطــر اســتوت فیــه الوهــاد والربــى ، وهــو 

ید   ....نحو قول َعِب
ِقرواِح  مشي ِب ن یَ ستَِكنُّ َكمَ المُ حِفلِِه       وَ مَ ن ِب ِه َكمَ ِت نَجوَ ن ِب فَمَ
]بحر البسیط [

((
)١(.  

                                                                                                                                          
  : ویشبهه قول المتنبى  ((

َكِد الُدنیا َعلى ِمن نَ رى       َعُدو  وَ دُّ  االُحرِّ َأن یَ ُ ُ ما ِمن َصداقَتِِه ب ه  .] ٥١ب٣/١٢٨[ )) ].بحر الطویل[َل

  ] .٤/٤٤١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ٥/٢٨٤:األعالم للزركلي  شاعر جاهلي، من بني ربیعة بن كعب: محرز بن المكعبر الضبي )٢(
  ] ٤٢ب٢/٣٣٢[،]٩ب٣٨٨،  ١/٣٨٧:[،وینظر أیضا قوله]٧ب٢/٣٤: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
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 لمعرفیة الخلفیة اBackground knowledge  : 

مـــن وســـائل التماســـك النصـــي إبـــراز الخلفیـــة المعرفیـــة للـــنص لكـــي یســـتطیع القـــارئ   
ففــي اللحظــة التــي یغمــض فیهــا . متابعتــه ، وهــذا مــا كــان یقــوم بــه أبــوالعالء والتبریــزي 

  :النص بسبب عدم وضوح الخلفیة المعرفیة یتدخالن لإلیضاح 
  :ومثال ذلك 

  :مام ـ قال أبوت
ُ الَّذي َخفَّ آِهلُ َأَجل َأیُّها الرَّ  َكت فیَك النَّ بع هه       َلقَد َأدرَ وى ما تُحاِوُل

]بحر الطویل[
  

في معنى نعـم  ))أجل  ((هذا الیمكن أن یكون إال على كالم متقدم ؛ ألن  (( :قال أبوالعالء 
ادعــى أن الربــع ، وال معنــى لقولــك هــذه الكلمــة إال وقــد ســبقها كــالم مــن غیــرك ، فكأنــه 

))أجل أیها الربع : كلمه وشكا إلیه ؛ فقال له 
)٢(.  

  : ـ قال أبوتمام 
نَس ُ وَ ه ورُ ِة نَ رارَ ورُ العَ شرُ الُخزامى في انَ ُ       نَ ه خِضراِر اآلسِ یمُ

]بحر الكامل[
 

نما ذكر اآلس ؛ ألنه یوصف بدوام الخضرة  ((قال أبوالعالء  ))وإ
)٣(.  

  :ـ قال أبوتمام 
ال تُقً نَّ أَو لَ  فاِف ِب ذً        ىَأسباَب العَ ت ِإ فَعَ د نَ قَ ت َل فَعَ بلیسا انَ ِإ

]بحر الكامل[
 

))ألنه كان یتعبد مع المالئكة ، إال أنه لم یتق فصارت عاقبة أمره إلى ما كان  ((
)٤(.  

 م إلخباریة أواإلعالاو اإلعالمیة أInformativity :  

                                                                                                                                          
ــــــــزي )١( ــــــــي تمــــــــام بشــــــــرح التبری ، ] ١٥ب١/٢٧٠: [، وینظــــــــر أیضــــــــا ] .١٢ب٤/٥٥٥: [دیــــــــوان أب
] ٦ب٤/٥٢٠[، ] ١٩ب٢/٣٧[، ] ٧ب٢/٦٢[، ] ٧ب٣/١٦٠[، ] ٢٢ب٣/٣١٩[، ] ٤ب٤/٥٥٣[

 ]  .٨ب١/٣٨٧[، ] ٦ب٤/٤٥٠[، ] ٧ب٤/٤٥١[، 

  ] .١ب٣/٢١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  ] .٢١ب٢/٢٤٩: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
  ] .٤٠ب٢/٢٧٢: [التبریزيدیوان أبي تمام بشرح  )٤(
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نص فــي عرضــه مــن جــدة وعــدم مــدى مــا یجــده مســتقبلوال ((المقصـود باإلعالمیــة   
))توقــــع 

ــــنص  ((فموضــــوع هــــذا المصــــطلح . )١( مــــدى التوقــــع الــــذي تحظــــى بــــه وقــــائع ال
))المعروض في مقابل عدم التوقع أوالمعلوم في مقابل المجهول 

)٢(. 

فكلمــا بعــد الــنص عــن المــألوف ســواء علــى مســتوى التعبیــر أومســتوى التراكیــب   
عجیـب أن أبـا العـالء والتبریـزي كانـا علـى وعـي ومـن ال.  اإلعالمیـةحقق قـدرا أعلـى مـن 

  . بما سماه النصیون اإلعالمیة 
  :وتظهر اإلعالمیة عندهما على أشكال ، منها 

 .)٣(ـ بیان تردد المعنى عند أبي تمام وعند غیره من الشعراء
 : ـ بیان االنتقال االستعاري فقط بدون التنبیه على التفرد 

  : تمام  مثل قول التبریزي عند قول أبي
ُدَن الرَّ عاقَدُت جوَد َأبي  ُ       بَ نَّه حیفاَسعیٍد ِإ كاَن نَ ِه وَ ُ ِب جاء

]بحر الكامل[
 

نما هو للناس  (( ))استعار البدن للرجاء ؛ وإ
)٤(.  

  :ومثل 
ه ُ ب لُذلِّ جانِ ِل ّال وَ لٍِك ِإ أِسِه       َعلى مَ لِق َكلَكَل بَ م یُ لٍِك َل لى مَ ِإ
]بحر الطویل[

 

))صدره ، استعاره للبأس ، وأصله للحیوان : أي : كلكل بأسه  (( :قال التبریزي
)٥(. 

  :بیان االنفرادات التي انفرد بها أبوتمام على مستوى االستعارة أوعلى مستوى المعنى ـ 
  :مثال ذلك 

                                                
  ١٨٤إلهام أبوغزالة ، ص . د: مدخل إلى علم لغة النص  )١(
   ٣٣ إلهام أبوغزالة ، ص. د: مدخل إلى علم لغة النص   )٢(
َظــــــــــــــــرُ المواضـــــــــــــــــع اآلتیـــــــــــــــــة ) ٣( ، ] ٢ب٢/٢٤٥[، ] ٢١ب٣/٢٢٦[، ] ٥ب٤/٢٢٦[، ] ٢ب٢/٢٩٦[ :تُنْ
  ].٣٧ب٤/٢٩[، ] ١٠ب١/٣١٤[،  ]١ب٢/٢٦٢[، ] ١٧ب٢/٢٤٨[
  ] .١٧ب٢/٣٨١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(
ولمزیـــد مـــن المواضـــع فـــي نفـــس هـــذه الجزئیـــة ] ١٧ب١/٢٢٤: [دیـــوان أبـــي تمـــام بشـــرح التبریـــزي )٥(

ـــــــة  ـــــــرُ المواضـــــــع اآلتی َظ نْ ، ] ١ب٢/٤٥٢[، ] ١٦ب٢/١٢١[، ] ١٩ب٣/١٩٧[، ] ٣٣ب٣/٢٥٥: [تُ
  ] ١١ب١/٢٦٨[ ]٦ب١/٢٦١[، ] ١/١٣٤[
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ً ُعرٌف َغدا َضربً  ُ  اا نَحیف َجسیمُ ُشكرُ الرِّ        ِعنَده ُ َل إِنَّه جاِل وَ
]بحر الكامل[

  

رف ،  ((: ي قال التبریز  )) ولم یستعمل ذلك قبل الطائياستعار الضرب للعُ
)١(. 

  التبریزيو العالء و أب التي أبرزهامن وسائل التماسك :  
  : الضمیر] ١[

ـــي    ـــنص اللغـــوي ؛ إذ یســـهم ف ـــي ال ـــة  ((یلعـــب الضـــمیر دورا مهمـــا ف ـــع  ))الخف   ودف
))اإللبـاس  ((

النـاتج الـداللي عنــدما  یعمـل علـى تالحـم ((مـن ناحیـة ، ومـن ناحیـة ثانیـة  )٢(
یتردد الدال مشیرا إلى شيء سابق في السیاق ، سـواء أكانـت اإلشـارة إلـى سـابق ملفـوظ 

ـــزام  ))أومفهـــوم ، أوقـــائم علـــى التضـــمین أوااللت
تتحـــول الصـــیاغة إلـــى  ((فبالضـــمائر . )٣(

سبیكة متالحمة العناصر نتیجـة لعوامـل الـربط الظـاهرة والمسـتترة ، المنفصـلة والمتصـلة 
))، والتي تعمل على تعلیق ذهن المتلقي وشغله بما یواجهه من ضمائر 

)٤(.  
مـن مفـاتیح الـنص الشـعري،  ))حركـة الضـمائر علـى سـطح الـنص  ((والبحث عـن   

))الوسائل اإلجرائیة أو المفاتیح التي قد تفید في بعض النصوص  ((ومن 
)٥(.  

روابط الجملة بما هـي  ((: ماهس ))مغني اللبیب  ((وقد عقد ابن هشام بابا في كتابه   
األصـل ولهـذا یـربط و أحـدها الضـمیر وه ((، وذكر عشـرة أنـواع لهـذه الـروابط  )) خبر عنه

)) ] ٦٣طه [  M À Á Â L:به مذكورا كزید ضربته ومحذوفا مرفوعا نحو
)١( 

                                                
ولمزیـــد مـــن المواضـــع فـــي نفـــس هـــذه الجزئیـــة ] ٢٧ب٣/٢٩٢: [تمـــام بشـــرح التبریـــزيدیـــوان أبـــي  )١(

رُ المواضـع اآلتیـة  َظ ] ٣ب٢/٢٤٣[، ] ١/١٣٦[، ] ٤ب٣/٥٨[، ] ٨ب٣/٢٢٤[، ] ٢٩ب٢/٢٧[ :تُنْ
  ].٣ب٤/٥٤٦[، 
  ٢/١٩٣: الخصائص  )٢(
المصــریة  الهیئــة[ ،  ١٤٣محمــد عبــد المطلــب ، ص . د: قــراءات أســلوبیة فــي الشــعر الحــدیث  )٣(

  ] ١٩٩٥العامة للكتاب ، 
  ١٤٤ـ  ١٤٣محمد عبد المطلب ، ص . د: قراءات أسلوبیة في الشعر الحدیث  )٤(
  ١٧٧اإلبداع الموازي ، التحلیل النصي للشعر ، ص: محمد حماسة عبد اللطیف . د )٥(
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وكان من دیدن أبي العالء والتبریزي توضیح المرجعیة التي تعود إلیها الضـمائر   
  .أن القارئ سیتردد في هذا  ، إذا أحسا

  :قال التبریزي عند قول أبي تمام 
 ُ ته َسمُّ اللَّ        هِر فیِهمُ ا عاَدةُ الدَّ ُذعافً َسقَ یالي فَوَق َسمِّ اَألساِودِ وَ

]بحر الطویل[
 

))الهاء في سقته للربع  ((
)٢(.  
 :وقال عند قول أبي تمام 

باَعَدِت الدُّ◌ُ  ذا تَ ها       إِ ِإ ُ ب طَل ُب نیا فَمَ ِه َكَث ُ ِمن ِشعِب دتَه رَّ ذا تَوَ
]بحر البسیط[

 

))والهاء في شعبه للممدوح ..  ((
)٣(.  

 : :وقال عند قول أبي تمام 
امِ  قَت ُخطا اَألیّ اتُه َسبَ یّ دً ُعمرَ سنَ ت مُ َضت فَصارَ مَ دِ  اا       وَ سنَ لمُ لِ

]بحر الكامل[
 

اتُها (( یّ اتُها راجعقدیماتها ، والهاء في :  ُعمرَ یّ ))  ة على مساعي الممدوحُعمرَ
)٤(.  

 :وقال عند قول أبي تمام 
دُ  ُ یَ یِب الَدهِر َعنه دُّ لِرَ ذ ُشِرَعت       فَما تُرَ ُ اَألرماَح ِإ بَت َأرواَحه َ  َأنه

]بحر البسیط[
 

))راجعة إلى المنهزم : الهاء في أرواحه  ((
)٥(.  

. ن هشام ـ اسم اإلشـارة من روابط الجملة بما هي خبر عنه ـ كما قال اب:  اإلشاریة] ٢[
ومـــــن ثـــــم الحظنـــــا أن  )...(دورا ممـــــاثال لـــــدور الضـــــمائر  ((واإلشـــــارة یمكـــــن أن تحقـــــق 

))الضمائر واسم اإلشارة لهما ذكر كثیر في القرآن المكي خاصة 
)٦(.  

                                                                                                                                          
مـازن .د: ، تحقیـق  ٦دار الفكـر ، بیـروت ، ط[ ،  ٦٤٧ص : مغني اللبیب عن كتب األعاریـب  )١(

  ]م ١٩٨٥المبارك ومحمد على حمد اهللا ، 
  ] .٤ب٢/٦٩: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  ] .٢٠ب١/٢٤٥: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
  ] .٢٤ب٢/٥٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(
  ] .٢٩ب٢/١٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥(
  ١٤٤ صبحي إبراهیم الفقي ، ص.د: یة والتطبیق علم اللغة النصي بین النظر  )٦(
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تمــام حســان أســماء اإلشــارة واألســماء الموصــولة قســمین مــن أقســام . وقــد اعتبــر د  
هامـا جـدا فـي عالقـة الـربط ؛ فعودهـا إلـى مرجـع یغنـي عـن تلعـب دورا  ((الضمائر التي 

))تكرار لفظ ما رجعت إلیه ومن هنا یؤدي إلى تماسك أطراف الجملة 
)١(.  

  :واعتمد أبوالعالء على هذا النوع من الربط عند قول أبي تمام   
نیُب  ُ َك َأوی ـقَوِل ُرعي لِ تى ی النَحیُب     مَ ُة وَ آبَ َ ُ الكـــ ِخدناه  وَ

ما َأبــقى  دماِن َهذاوَ لوُب     َعلى ِإ ال القُ یوُن وَ ُ ال هاتا العـ   وَ
  ]بحر الوافر[ 

))إلى الكآبة  ))هاتا  ((إلى النحیب ، وبـ  ))هذا  ((أشار بـ  ((
)٢(    .  

  : خبرهو المبتدأ ] ٣[
تحدث علماؤنا األقدمون ـ في باب المبتدإ والخبـر ـ عـن نـوع مـن التماسـك بینهمـا   

بیل المثال ـ قد تحدث عن التماسك لكن علـى مسـتوى الجملـة نجد سیبویه ـ على س ((و. 
أوكمـا  ))أن المبني علیـه هوهـو ((؛ فیتحدث عن قوة التماسك بین المبتدأ والمبني علیه ؛ و

)) ))فالخبر هواالبتداء في المعنى  ((: قال المبرد 
)٣(.  

زاء وكانــت مــن وســائل الشــرح عنــد التبریــزي أن یــذكر العالقــات النحویــة بــین أجــ  
الجملـــة ومنهـــا عالقـــات االبتـــداء والخبریـــة ، وال یـــذكر شـــیئا آخـــر معتبـــرا هـــذا توضـــیحا 

  :قال عند قول أبي تمام . وبالتالي تماسكا 
َأنَت  ــت ُخراساُن داَءها وَ جَّ قَد مَ َغَل الِجلدِ   وَ ت َأطــــرافُها نَ ِغَل قَد نَ  وَ

                                                
فـــي  Pronoun، ومـــن الجـــدیر بالـــذكر أن الضـــمیر  ١١٣ص : اللغـــة العربیـــة معناهـــا ومبناهـــا  )١(

  : ، وهو أقسام عدة ، منها  Parts of Speechاللغة اإلنجلیزیة أحد أجزاء الكالم 
: I , you , he , she …Personal pronoun  - 

- Demonstrative pronoun  أسماء األشارة  : this , these , that , those ,   
- Relative pronoun  األسماء الموصولة: who , whom , which , …. 

- The Fact of English , Dr. Hesham Hasan , p.196 ینظر                          :  
- The lexicon Webster Dictionary : this , who  , these , … 

  ] .٢ب٤/٥٥٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  ١٤٢صبحي إبراهیم الفقي ، ص .د: علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق )٣(
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ِب األُلى رَ لى العَ َأوباُشـها ُخزرٌ ِإ بدِ لَِكــیما یَ   وَ ِل العَ  كوَن الُحرُّ ِمن َخوَ

هِ  یـــتِ یالِيَ باَت الِعزُّ في َغیِر بَ غدِ   َل ِن الوَ مَ غُد القَوِم في الزَّ ُعـظِّمَ وَ  وَ

نى سَحبوَن َعلى المُ ذ یَ ما قََصدوا ِإ ردِ   وَ لى واِرِث البُ ّال ِإ ــــمُ ِإ ُروَدهُ  ب

ةٍ  راموا َدمَ اِإلســالِم ال ِمن َجهاَل إٍ   وَ ال َخَط ُ َعلى َعمدِ  وَ لوه ل حـــاوَ   بَ
َأت ونَ َل ا وَ صابً ا وَ ِه َسمُّ ــّجوا ِب م كاَن َأحلى ِمَن الَشهدِ   فَمَ ُ   ُسیـوفَُك َعنه

لى قَحطاَن َعدناَن ُكلَّها مَت ِإ َ دِّ   َضمــ ُ ذ ذاَك ِمن ذاَك ِمن ب جــِدوا ِإ م یَ َل  وَ
 ]بحر الطویل[ 

لى قَحطاَن ((: مبتدأ وخبره : أنت  (( مَت ِإ َ )) )) َعدناَن ُكلَّها َضمــ
)١(.  

  : المفعولیة] ٤[
: ، نحــو مفعـوال بــه واحــدبمعنـى النطــق والــتلفظ ؛ فینصــب  ((یكــون  )) قــال ((الفعـل   

M ª  « L  ] اسـمیة كانـت ، نحـو  جملة سدت مسد المفعـول بـه] أو یكون [ ،  ]٦٩هود ،
تصــــفوالنفوس  ((: ي قـــال أعرابـــ: ، أو فعلیـــة ، نحــــو ))الــــدین المعاملـــة  ((: قـــول الرســـول 

))...  ))بسماع األحادیث الراقیة 
وسد الجملة مسد المفعول به مع الفعل قال فیه نـوع . )٢(

  :تماسك أبرزه التبریزي في قول أبي تمام 
داَك  ــــٍط في نَ غاِب لُت وَ ُ  قُ ه ِعه    َل مُت ِمن َضَل ـوٍل قَوَّ بَّ قَ رُ  وَ

 ُ ه عَتُّ َســــیًفا َأغَفلُت قائِمَ بـ    نَ َظ ِعهوَ َل وُت َعن تَ َ   يَ قُفٍّ َسه
  ]بحر المنسرح[ 

)) وهذا البیت في موضع مفعول قلت ((
)٣( .  

  : البدلیة] ٥[
))یقوم بوظیفة التماسك النصي  ((البدل في العربیة   

)٤(  .  
فــي الغالـب تقریــر الحكــم  ((وقـد أشــار النحـاة إلــى أن الغـرض األصــیل للبــدل هـو 

یضـاحه ، ورفـع االحتمـال عنـه ؛ ألن هـذا الحكـم ینسـب السابق وتقویته بتعیین المراد، وإ 
                                                

  ] .١٧ب٢/١٢١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ٢٢٦ص : المعجم الوافي في أدوات النحوالعربي  )٢(
َظرُ أیًضا المواضع اآلتي ] ٢٥ب٢/٣٤٩: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( نْ ُ   ] ٤ب٢/٣٥١: [وی
  ١١٧ صبحي إبراهیم الفقي ، ص.د: علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق )٤(
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أوال للمتبوع فیكون ذكر المتبـوع تمهیـدا للتـابع الـذي سـیجيء ، وتوجیهـا للـنفس السـتقباله 
فإذا استقبلته وعرفته استقبلت معه الحكم وعرفته أیضا ؛ فكـأن الحكـم قـد . بشوق ولهفة 

تحقیــق هــذا الغــرض ال یصــح أن ذكــر مــرتین ؛ وفــي هــذا تقویــة للحكــم وتوكیــد ، وألجــل 
یضاح  ))یتحد لفظ البدل والمبدل منه إال إذا أفاد الثاني زیادة بیان وإ

)١( .  
))فـي حكـم تكریـر العامـل أن البـدل  ((ومما أشار إلیه النحاة أیضـا 

 ((والتكـرار . )٢(
له أثره الواضح في النص والتواصل ، وذلك راجع إلى عملیة التخـزین واالسـترجاع التـي 

دور في ذهن المرسل والمستقبل للمفاهیم واألحداث التي یدور حولهـا الخطـاب النصـي ت
((

)٣(.  
  :وهذا ما لجأ إلیه أبوتمام وأبرزه التبریزي عند قوله   

هِ  عِدل ِب ن یَ نجي فَمَ رَكُب المُ المَ رَكب َجم  وَ   َغیرَ ذاِت لِجامِ  اوًح ـیَ
ع َه  تبَ ُ ــیَ هِطهِ  واه قاَح لِرَ ال َل َلی  وَ سٌل وَ َحرامِ ــبَ ُ ِب   َست َأرُضه

 ]بحر الكامل [  

یركب جموحـا ، وهـذا بـدل الفعـل مـن الفعـل ، وهـو : یتبع هواه ، بدل من قوله : قوله  ((
 (( جــائز أن یشــتمل علیــه قولــه    ))یتبــع هــواه  ((: مناســب لبــدل التبیــین ؛ ألن معنــى قولــه 

 < = > ;  : M 3 4  5 6  7 8 9:، مثـل هـذه اآلیـة  ))یركـب جموحـا 

?    @ A L  ] ؛فجعل]٦٩ ،٦٨الفرقانM 9L  بدال منM 6L ((
)٤(.  

ُ :   ـ وقوله  ه ُ ما غاَل ُ ما َدهاه ه ُ ُ في الِحـساِن ِمن          ما َخطـــب ه ِدهما ناَل  ُخرُ
باِت  ُ  الســــالِ تَه ًءا َعزیمَ السِّ   امرَ ِدهِب الناِفــثاِت في ُعقَ   حِر وَ

 ]المنسرح بحر  [

                                                
  ٣/٦٦٥: النحوالوافي  )١(
  ١، هامش  ٣/٦٦٥: النحوالوافي  )٢(
رســالة [  ١٧٤ص محمــد البــدري عبــد العظــیم كامــل ، . د: التماســك النصــي ودور المعــاني النحویــة فیــه  )٣(

  ]٢٠٠٧دكتوراه ، كلیة دار العلوم ، 
  ] .٣٤ب٢/٢٠٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(
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))من خرده بدل : السالبات  ((
)١(.  

  : لما الظرفیة] ٦[ 
ــا ((مــن وســائل التماســك التــي أبرزهــا التبریــزي    مَّ الظرفیــة الزمانیــة ، والتــي مــن  )) َل

بمعنــى حــین ، مبنیــة علــى الســكون فــي محــل نصــب ، وتســمى أحیانــا  ((خواصــها أنهــا 
ــذا فهــي تحتــاج إلــى حــرف وجــود لوجــود ، وســماها بعضــهم حــرف وجــوب لوجــوب ؛ و  ل

لى جملتین في الغالب ، وأن یكون فعل كل منهما ماضیامتعلق  )) وإ
)٢(. 

  : قال أبوتمام 
 ُ ا تَراَءت َعــــــفاریتُه مّ  َسنا َكــــوَكٍب جاِهلِيِّ السَّناءِ     َفَل

ـــندوَحَة القاِصعاءِ  قَد َسدَّ مَ الناِفقاءِ     وَ َأمــــــَسَك ِب م وَ ُ   ِمنه
َدیهِ  ةً في یَ م َعــنوَ هُ وى َأمرَ داءِ طَ     َط يَّ الرِّ َط يَّ السِِّجلِّ وَ

]بحر المتقارب[
  

ا تَراَءت ((طوى في أول البیت متصل بـ  ((  مّ ))تفتقر إلى فعلین  ))لما  ((ألن  )) َل
)٣(.  

 التماسك الداللي بال رابط        :  
أحیانا یظهر التماسك الداللي بین بیتین أوأكثر ، بحیث تتوقف داللة بیت سـابق   

البیـت لشـدة تماسـكه داللیـا بالـذي یلیـه ،  ((حـق أوالعكـس ؛ فقـد یكـون على داللـة بیـت ال
))خالیین من الروابط اللفظیة ؛ لكي تربطهما الداللة 

)٤( .  

                                                
َظــرُ أیًضــا المواضــع اآلتیــة ، و ] ٣ب١/٤٢٤: [دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي )١( ] ٢٥ب١/٤١٤،٤١٥[ :تُنْ

  ] ١٣ب٣/٢٧٤[، ] ٤٤ب٣/٤٤[، 
  ٢٨٦علي توفیق الحمد ، ویوسف جمیل الزغبي، ص . د: المعجم الوافي في أدوات النحوالعربي  )٢(
وممــا یتصــل بــأدوات التماســك أیضــا باإلضــافة ، ] ٢١ب٤/١٩: [دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي )٣(

ــَق حــرِف الجــر بالفعــل أومــا یشــبهه هوارتباطــه بــه   )) متعلــق حــرف الجــر ((إلــى مــا ســبق  وذلــك أنَّ تعلُّ
ــــــ ــــــارتباًط ــــــك مــــــاِت متمِّ  مــــــن لیكــــــون؛  اا معنویً رُ المواضــــــع اآلتیــــــة فــــــي هــــــذه وقیــــــوده العامــــــلِ  ذل َظ ،تُنْ
  ] ٦ب٢/٣٤[، ] ٧ب٤٦،  ٢/٤٥[، ] ٣ب٢/٤٤[، ] ٢٥ب٢/١٠٦[، ] ٢٤ب٢/١٨٩:[الجزئیة

  ١٤١صبحي إبراهیم الفقي ، ص .د: علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق   )٤(
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وهذا ما یمكن أن نسمیه بالتماسك السیاقي الذي عبـر عنـه عبـد القـاهر الجرجـاني   
ـق بعضـها بـبع ((: بقوله  علَّ ُ ض ، ویبنـى بعضـها أن ال نظـم فـي الكلـم وال ترتیـب ، حتـى ی

))على بعض ، وتجعل هذه بسبب من تلك 
)١(.  

  : وقـــد صـــرح التبریـــزي بأهمیـــة تـــوالي األبیـــات فـــي إیضـــاح بعضـــها بعضـــا فقـــال   
یكــون البیــت یحتمــل وجوهــا ، فــإذا ســمع البیــت ومثــل هــذا كثیــر یتفــق فــي الشــعر ، .. ((

)) الذي یلیه قصره على واحد من تلك الوجوه
)٢(.  

))والبیـت الـذي بعـده یوضـحه  ((:عند التبریزي العبارات التالیة وكثیرا ما نقرأ
: ، وقولـه  )٣(

))وأتبع ذلـك بقولـه ـ البیـت التـالي ـ  ((
))ویقـوى هـذا البیـت الـذي بعـده  ((: ، وقولـه  )٤(

)٥(  ،
))والبیــت الــذي بعــده یــدل علیــه   ((: وقولــه 

وهــذا تفســیر قولــه ـ األبیــات  ((: ، وقولــه  )٦(
))التالیة ـ  

)).. وقد بین الطائي غرضه بقوله  ((: ، وقوله  )٧(
)٨(. 

  :ومثال ذلك 
ا َك صاِغرً یِز َأصَل الُجــمَّ القَیصومُ     َألَحقَن ِب الشیُح یَضَحُك ِمنَك وَ  وَ

خفى َأنَّها یَس یَ قاُت َشحـِمَك َل بَ ومُ     َط نّ ال تَ ـــــبنِها آٌء وَ م یَ   َل
یً  زِّ ــــقاِح تَعَ َن اللِّ ا َلبَ الحالومُ     ایا شاِربً قنیِه وَ ن یَ   الصـــبرُ مَ

نِزَل َجدِّهِ  دَّعي صــوراَن مَ المُ ومُ     وَ یّ الفَ ن َأَهــناُس وَ   قُل لي لِمَ
  ]بحر الكامل[ 

                                                
  ٥٥دالئل اإلعجاز ص  )١(
  ] .٢/٤١٧[: دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
  ] ٥٦ب٤/٣٣[، ] ٩٨،  ١/٩٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
  ] .٥ب٣/١٩٦: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(
  ] .٥ب٤/٣٥٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥(
  ] .٩ب٢/٣٣٨: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٦(
  ] .٣٩ب٣/١٠٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٧(
  ] .٣ب١/١٥٨: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٨(
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)) هذه األبیات كلها كالشرح للبیت الذي فیه ذكر الجمیز  ((: قال التبریزي 
)١(. 

  :ـ قال أبوتمام 
ِة النا لى َعلى َكثرَ ُ ُ العـــ ته بَ بیَن َجنیبا    َغرَّ  ِس فََأضحى في اَألقرَ

ر وماَت في مَ ُ َفَل ه ــُطل ُعمرُ ماَت َغریبا    َفلیَ ها َل ا ِب قـــیمً   ومُ
  ]بحر الخفیف[ 

بیَن َجنیبا ((: تفسیر لقوله  (( )) )) فََأضحى في اَألقرَ
)٢(. 

*** 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

  ] .١٢، ١١، ١٠ب٤/٤٢٧: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
  ].١٠ب٢/١٤٩[، : ، وینظر أیضا ] ١٨ب١/١٦٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
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 الباب الثاني
  

التبریزي في شرح و أبي العالء  امنھج
  أبي تمامدیوان 

  
  :یشتمل على و

  أھمیة الحدیث عن المنھج والوقوف على مناھج العلماء: تمھید. 
   المستخدم في ھذا الباب  )) منھج ((تحریر مصطلح.  
 منھج أبي العالء في شرح دیوان أبي تمام   : الفصل األول. 
 منھج التبریزي في شرح دیوان أبي تمام :  الفصل الثاني. 
 التبریزي وأبي العالء  ينة بین منھجمقار:  الفصل الثالث.  
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 .أھمیة الحدیث عن المنھج والوقوف على مناھج العلماء: تمھید 

إن الحدیث عن مناهج العلماء والمفكرین في كتاباتهم وأقوالهم لیس مـن بـاب العبـث   
. كــان الفكــري ، وال مــن قبیــل الثقافــة الذهنیــة المجــردة ، بــل هــو حــدیث مــن األهمیــة بم

الكشــف عــن هــذه  ((وهــو أمــر یجــب أن یتجــه إلیــه البــاحثون فــي مختلــف الفنــون ؛ إذ أن 
أفضـل المنـاهج لـدى مفكـري اإلسـالم تعتبـر فـي رأینـا ـ باإلضـافة إلـى قیمتـه التاریخیـة ـ 

فهو الذي یوضح الخطوات القیاسیة أو االسـتقرائیة . مدخل للتراث اإلسالمي في جملته 
)) ن والعلماء المسلمون في مختلف أوجه النشاط التي مارسوهاالتي اتبعها المفكرو 

)١(. 

آباؤنــا وأســالفنا  (( ســن لنــا )) منــاهج خفیــة ((وقــد أقــر علماؤنــا ونصــوا علــى أن هنــاك   
))طرقها 

  . ؛ یجب التنقیب عنها وتجلیتها  )٢(
 وقد یكون من أوجه القصور التي یمكن أن توجه لنـا ـ نحـن البـاحثین ـ عـدم الوقـوف  

فهـا هـو الشـیخ محمـود شـاكر یحـدثنا عـن تجربتـه التـي . على مناهج العلمـاء والمفكـرین 
هــا فــي ســبیل تحدیــد مــنهج یتــذوق بــه الكــالم العربــي ، وكیــف أنــه قــام  ـاها وعــانى ْألیَ قاسـ

الـــذي كـــان مفاجـــأة مثیـــرة لجمهـــرة األدبـــاء  ))المتنبـــي  ((بتطبیـــق هـــذا المـــنهج علـــى كتابـــه 
مكتـوب علـى مـنهج وجـدوه فریـدا متمیـًزا ، مباینـا  ((ـ كمـا یقـول ـ والقـارئین ، وذلـك ألنـه 

))مدبه كل المباینة لجمیع المناهج األدبیة المختلفة المألوفة 
)٣(. 

حــي بــاللوم ، ویشـد بــالنكیر علــى هــؤالء الــذین لـم یجــدوا مــن وقــتهم  نْ ُ ســاعات  ((ثـم نجــده ی
یــر المــألوف الــذي وجــدوه للتأمــل واألنــاة والصــبر ، للبحــث عــن هــذا المــنهج الغریــب غ

                                                
  .، بدون بیانات أخرى  ٣٧الفلسفة اإلسالمیة مدخل وقضایا ، ص: حامد طاهر . د )١(
، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب،  ١٥رسالة في الطریـق إلـى ثقافتنـا ، ص: ود محمد شاكر محم )٢(

  .م ١٩٩٧مكتبة األسرة ، 
  ١٧رسالة في الطریق إلى ثقافتنا ، ص  )٣(

 



 

                                                                                    ٢٨٤

أمامهم مطبقا في كتاب كامل ، وأحس بـه كـل مـنهم إحساسـا خفیـا دعـاه إلـى المعارضـة 
)) وهذا خذالن كبیر ، غفر اهللا لنا ولهم ، وتجاوز عن سیئاتنا وسیئاتهم. أو الثناء 

)١(. 

ــه یقــول فــي موضــع    وعــدم االلتفــات إلــى هــذا المــنهج ، وعــدم الوقــوف علیــه جعل
هذا ، كما ترى ، منهج متشعب مطبق على أصناف الكـالم العربـي ، قـراءة لـه ف ((: آخر

كاتـب مبـین عـن وببدیهة العقل لم یكن من عملي ، وال هو من عمـل أي . أو بیانا عنه 
ال یفعـل = نفسه ، أن یبدأ أول كل شيء فیفیض في شرح منهجـه فـي القـراءة والكتابـة  وإ

ـ ُ قبـل منــه بــل ی ُ ثــم یكتـب بعــد ذلــك مـا یكتــب لیقــول = رد علیــه ، كـان مقصــرا تقصــیرا ال ی
هــذا ســخف مــریض غیــر معقــول ، بــل . هــذا هــو منهجــي ، وهاأنــذا قــد طبقتــه : للنــاس 

عكسـه هـو الصـحیح المعقـول ، وهـو أن یكتـب مطبقـا منهجـه ، وعلـى القـارئ والناقــد أن 
جــده یستشــف هــذا المــنهج ویتبینــه ، محــاوال استقصــاء وجوهــه الظــاهرة والخفیــة ، ممــا ی

)) مطبقا فیما كتب الكاتب
)٢(. 

إن البحث عن مناهج العلماء المختلفة والوقـوف علیهـا یقودنـا إلـى نفـس الثمـرة التـي   
الــذي یتجــاوز حــدود التخصــص المعــین ، ویســتقرئ  ((یســعى إلیهــا الفیلســوف المنهجــي 

الیـــة المنــاهج المختلفــة للعلــوم محــاوال االتجــاه نحــو التعمــیم ، حتــى یقــدم لنــا صــورة إجم
))للمناهج التي یسلكها العقل اإلنساني ، للكشف عن حقیقة العلوم 

)٣(. 

كما أن الوقوف على مناهج العلماء والمقارنة بینهـا یمكـن مـن الحصـول علـى مـنهج   
لتفسـیر النصـوص األدبیـة منهـا وغیـر األدبیـة ، والوقـوف علـى فهـم سـلیم  ))متفق علیـه  ((

  .  لها 
****  

  
  

                                                
  ١٧رسالة في الطریق إلى ثقافتنا ، ص  )١(
  ٢١، ٢٠رسالة في الطریق إلى ثقافتنا ، ص )٢(
، مكتبة النھضة اإلسالمیة ١٩١راسات في الفلسفة اإلسالمیة صعبد اللطیف محمد العبد ، د. د )٣(

  م ١٩٧٩، 
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  المستخدم في ھذا الباب ))ج منھ ((تحریر مصطلح 
بـدون التقیـد بوصـف  ، المعنى العـامو في هذا البحث هـ ))منهج  ((المقصود بكلمة   

الخطــوات المحــددة لفعــل  ((: وهــ ))مــنهج  ((والمعنــى العــام لكلمــة .  )١(معــین لهــذا المــنهج
المعنى و وهــذا هــ .)) مجموعــة الخطــوات المنظمــة لفعــل شــيء مــا ((: وهــو ، أ )) شــيء مــا

المعنـى العـام الـذي و اإلنجلیزیة الحدیثـة ، و للغوي الذي ذكر في المعاجم اللغویة العربیة ا
  .ذكر في المعاجم الفلسفیة المتخصصة 

ْجُت الطریــــَق  ((:  ))أســــاس البالغــــة  ((جــــاء فــــي  ]١[ َ ه َ ـــــ ه  بیَّـــــنتُه: ن ُ : ، وانتهجتـــــ
ه ُ )) وضح: ، ونهج الطریُق وأنهج  استبنتـ

)٢(. 
الطریـــق الواضـــح ، ونهـــج  : المـــنهج والمنهـــاج  ((: ختـــار الصـــحاح وجـــاء فـــي م ]٢[ 

))أبانه : الطریق 
)٣(   .  

ـــي المعجـــم الوســـیط و  ]٣[  الخطـــة المرســـومة) المـــنهج (= المنهـــاج ... ((:جـــاء ف
))منهاج الدراسة ، ومنهاج التعلیم ونحوهما : ، ومنه ] محدثة[

)٤(.  
المـــنهج  ((: للغـــة العربیـــة وجـــاء فـــي المعجـــم الفلســـفي الصـــادر عـــن مجمـــع ا ]٤[

)) وسیلة محددة توصل إلى غایة معینةبوجه عام 
)٥(.  

                                                
 )) Methodمــنهج  (( الصـادر عــن مجمــع اللغــة العربیـة تحــت كلمــة  ))المعجــم الفلســفي  ((ورد فـي  )١(

المــنهج  ((و،  ))  tifique nMethode Scieالمــنهج العلمـي  ((: مختلفـة مـن المنـاهج ، وهـي أنـواعٌ 
،  ))  Methode(tive cReconstru(هج التركیبـي ـالمنـ ((،  ))  orical MethodHist التـاریخي 

،  )) eMethode quantativالمـنهج الكمـي ((، و))   Methode( Subjective( المـنهج الـذاتي  ((و
، وكـل مـنهج مـن هـذه المنـاهج لـه تعریـف یختلـف  ))  Comparative Methodالمـنهج المقـارن  ((و

  ] .١٩٨٣، مجمع اللغة العربیة ،  ط القاهرة  ١٩٥جم الفلسفي ، ص المع[ عن اآلخر 
  ) .١٩٦٠ط دار الشعب ، ( ،  ٩٩٨ص ) : ج .هـ.ن ( لزمخشري ، مادة ا )٢(
  . السید محمود خاطر : ، عني بترتیبه  ٦٨١ص ) : ج .هـ.ن( مادة  )٣(
 ).مجمع اللغة العربیة  ٣ط(، ] ٢/٩٩٥) : [ج .هـ.ن( مادة  )٤(

 .  ١٩٥ص : عجم الفلسفي الم )٥(
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المــنهج بوجــه عــام  ((: وفــي معجــم المصــطلحات العربیــة فــي اللغــة واألدب ] ٥[
))وسیلة محددة توصل إلى غایة معینة 

)١(. 
  ) :   method(منهج  ((معنى :  OXFORDوجاء في معجم  ]٦[

 .النظام  )١

)) ماطریقة فعل شيء  )٢
)٢(. 

  ) :   method(منهج  ((معنى :  WEBSTERوجاء في معجم  ]٧[
 ) .بطریقة منظمة ( طریقة لفعل أي شيء  )١

))األفكار و نظام متبع عند تنفیذ األشیاء  )٢
)٣(. 

 ((:   A DICTIONARY OF PHILOSOPHYاء فـي معجــم ـــوج ]٨[
محـددة لتنظـیم طریقـة و هو ، أ وسـیلة مـا لتحقیـق هـدف مـاالمـنهج ـ بمعنـاه العـام ـ 

))النشاط 
)٤(.  

ــالمنهج فــي هــذا البحــث هــ وبــذلك نتبــین   الطریقــة المتبعــة لفعــل : وأن المقصــود ب
ـــي  ((وأن المـــنهج لـــیس ســـوى  .توضـــیح شـــيء مـــا و أ خطـــوات منظمـــة یتبعهـــا الباحـــث ف

))معالجة الموضوعات التـي یقـوم بدراسـتها إلـى أن یصـل إلـى نتیجـة معینـة 
أن مـا ؛ و  )٥(

: التبریـزي؛ أيو توضـیح مـنهج أبـي العـالء و حث خـالل الصـفحات التالیـة هسیقوم به البا
  .في شرح دیوان أبي تمام  المتبعة  طریقتهما

*******  

                                                
  م١٩٨٤،  ٢، مكتبة لبنان ، بیروت ط ٣٩٣مجدي وهبة ، كامل المهندس ، ص  )١(
)٢(S.Hornby :p 533 (Oxford University Press)    
)٣( WEBSTER S NEW WORLD DICTIONARY: David B.Guralnik , p 471  
)٤(M.Rosenthal and P.Yudin : p 289( First printing 1967)   ، الـنص المتـرجم و

 Method , in its most general meaning , is a means: والترجمـة للباحـث ـ هـو عالیـه ـ 
of achieving an aim , a definite way of ordering activity .  

، مكتبـــة النهضـــة  ١٩٠دراســـات فـــي الفلســـفة اإلســـالمیة ، ص : عبـــد اللطیـــف محمـــد العبـــد . د )٥(
  م ١٩٧٩اإلسالمیة ، 
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 الفصل األول

  منھج أبي العالء في شرح دیوان أبي تمام
 :ویشتمل على العناصر اآلتیة 

  . )) توثیق الروایة ((:  العنصر األول من عناصر المنھجـ 
 . توظیف قرینة السیاق:  ر الثاني العنصـ 
ث  ـ  ر الثال یحة  :العنص ة الفص ة اللغوی یة للبیئ مات األساس ائص والس ف الخص توظی

 . المستقرة في عصره 
 العنصر الرابعتوظیف خصائص الصنعة الشعریة 

رـ   امس  العنص ددة  :الخ ة المح اب القرین ي غی ة ف أویالت الممكن ل الت ت ك ل البی تأوی
 .  معین لمعنى

 .  االھتمام بالجوانب الداللیة للكلمة المشروحة:  العنصر السادس ـ 
  . الشرح باإلعراب :  السابع  العنصرـ  
رـ  امن  العنص عر : الث ة والش ث النبوی ة واألحادی ات القرآنی ده باآلی رح وتأیی م الش دع

  . واألمثال العربیة وأقوال األدباء
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  الفصل األول
  بي العالء في شرح دیوان أبي تماممنھج أ

  : عناصر منھج أبي العالء في شرح دیوان أبي تمام
  : یتلخص في جملة من العناصر اآلتیةالمنهج عند أبي العالء  

  :))توثیق الروایة  ((العنصر األول من عناصر المنھج ـ 
 تم اهللا شــرائعه بشــریعة اإلســالم علــى یــد خــاتم رســله محمــد ـ صــلى اهللا علیــهخــ  
ـــة هـــذه الســـنة . وســـلم  ـــى روای ـــوا ســـنته ، وحرصـــوا عل ـــیهم وأحب ـــد أحـــب المســـلمون نب وق

ومــع اتســاع الفتوحــات ، ودخــول النــاس فــي دیــن اهللا أفواًجــا كثــر الحاقــدون . وتطبیقهــا 
ــــــي الســــــنة  ــــــة والموضــــــوعة ف ــــــث المكذوب ــــــر دس األحادی ــــــى الشــــــریعة الغــــــراء ، وكث   عل

اجتهــدوا فــي التوثــق  ((الــذین  ))اء الحــدیث علمــ ((المطهــرة ؛ األمــر الــذي أدى إلــى ظهــور 
من صحة كل حدیث وكل حرف رواه الرواه ، ونقدوا أحوالهم وروایاتهم ، واحتـاطوا أشـد 
ـــاط فـــي النقـــل ، فكـــانوا یحكمـــون بضـــعف الحـــدیث ألقـــل شـــبهة فـــي ســـیرة الناقـــل  االحتی

))الشخصیة 
)١( .  

نبــوي ظهــور علــم مــن وكــان نتیجــة هــذا التمحــیص والتــدقیق فــي مرویــات الحــدیث ال  
ــــــو علـــــــــــــم الحـــــــــــــدیث ، حـــــــــــــرر فیـــــــــــــه علمـــــــــــــاؤه   أجـــــــــــــل علـــــــــــــوم المســـــــــــــلمین أال وهـــــــ

ـــي الوســـع  (( ـــن ، وحققوهـــا بأقصـــى مـــا ف ـــول الحـــدیث ، وهـــي قواعـــد هـــذا الف القواعـــد لقب
اإلنسـاني ، احتیاطــا لـدینهم ، فكانــت قواعـدهم التــي سـاروا علیهــا أصـح القواعــد لإلثبــات 

))التاریخي وأعالها دقة 
)٢(. 

تـــأثیر قواعـــد علمـــاء الحـــدیث علـــى غیـــرهم مـــن علمـــاء الفنـــون األخـــرى تـــأثیرا  وكـــان  
وقلــدهم  ((: عظیمـا ، جعــل الشــیخ أحمــد شـاكر یقــول فــي مقدمــة شـرحه الباعــث الحثیــث 

، وعلمــاء  فقلــدهم علمــاء اللغــة ، وعلمــاء األدبفیهــا العلمــاء فــي أكثــر الفنــون النقلیــة ؛ 
ل نقـل فـي علـومهم بإسـناده ، كمـا تـراه فـي كتـب التاریخ وغیـرهم ؛ فاجتهـدوا فـي روایـة كـ

                                                
 ٣، مكتبـة التـراث ، ط ٧الباعث الحثیث شرح اختصار علـوم الحـدیث ، ص: أحمد محمد شاكر  )١(

  م ١٩٧٩، 
  ٧: السابق  )٢(
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المتقدمین السابقین ، وطبقوا قواعد هذا العلـم عنـد إرادة التوثـق مـن صـحة النقـل فـي أي 
))شيء یرجع فیه إلى النقل 

)١(.  
ــذه التبریــزي ببعیــد ، فــأبو العــالء    ومــا تــأثیر مــنهج المحــدثین علــى أبــي العــالء وتلمی

والتبریــزي فــي بدایــة القــرن ) هـــ٤٤٩(الهجــري تقریبــا تــوفي فــي منتصــف القــرن الخــامس 
وهي فترة متأخرة عن بدایات الكتابـة فـي الحـدیث النبـوي التـي بـدأت ) هـ ٥١٢(السادس 

بعـض ) هــ٢٧٩(في كتابه الرسالة ، ثم جمع الترمذي ) هـ٢٠٤(على ید اإلمام الشافعي 
أصــول الحــدیث  بحـوث هــذا العلــم فــي خاتمــة جامعــه ، ثــم وضـع كتــاب مســتقل فــي علــم

  . )٢(هـ٣٦٠على ید القاضي أبو محمد الرامهرمزي المتوفى 
ذا ضـممنا إلـى مـا سـبق مـا أثبتنـاه فـي ترجمـة أبـي العـالء والتبریـزي مـن سـماعهما    وإ

  . للحدیث وروایتهما له تأكد لدینا هذا التأثر 
ت أولى الخطـواویزداد تأكدنا من تأثرهما بمنهج المحدثین من خـالل شـرحهما ، فـ  
ــامالتــي  ذكــر أبــي  ، الــذي یتمثــل فــي )) توثیــق الروایــة ((أبــوالعالء فــي شــرحه هــي بهــا  ق

  ، والتنبیــــــــــه علــــــــــى الضــــــــــعیف  العــــــــــالء للروایــــــــــات المختلفــــــــــة للبیــــــــــت قیــــــــــد الشــــــــــرح
العالء و فلـم یكـن أبـ واالعتماد في الروایة على الثقات والمقابلة بـین المرویـات ، ، )٣(منها

، ویحاول أن یجمع بـین  بذكر هذه الروایات المختلفةقوم یكتفي بشرح البیت فقط ، بل ی
  . السیاق یسمحان بذلكو هذه الروایات في الشرح طالما أن المعنى العام 

  : اآلتیةویمكن أن نقسم هذه الروایات إلى األقسام   
 .أي ذكر روایة أخرى للفظة واحدة في البیت : روایة فردیة  )١

                                                
  ٧ص: الباعث الحثیث  )١(
  م١٩٨٨، بدون بیانات أخري ،  ٧قواعد أصول الحدیث ، ص: أحمد عمر هاشم .د )٢(
  : العالء عند قول أبي تمام و قال أب )٣(

 ُ ه ر َدهرَ ِه       فَالدَّ ِبالكَ  مُ باتِ ُل صاِغرً فِّ َعن َجنَ فعَ ه اهرُ یَ رُ ما تامُ
  ] بحر الكامل[

ْعد  ((: من روى  (( ُ رْ دهره بالب رُ دیوان أبي تمام بشرح  )) فهي روایة ضعیفة ))بالسحق  ((أو ))مُ َظ نْ ُ ی
 ] .٢/٢١٢: [التبریزي
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 .لفظتین فیه و ألفاظ البیت ، أ ألحدأي ذكر روایتین : روایة ثنائیة  )٢

ثالثــة و للفظــین ، أو ألفــاظ البیــت أ ألحــدأي ذكــر ثــالث روایــات : روایــة ثالثیــة  )٣
 .ألفاظ 

 .عدة ألفاظ و روایات للفظة أ أي ذكر أربع: روایة رباعیة  )٤
 .روایة مختلفة لمعظم ألفاظ البیت  )٥

شـرح یشـرحه أمـر وذكر أبي العالء للروایات المختلفة لألبیات التي یشرحها فـي أي   
ذكـرا أبـو العـالء أكثـر الشـراح  ((ملحوظ ، حتى یمكن اعتبار هذا صفة فـي شـروحه ، فــ 

)) لروایة أخرى ، وأكثرهم كذلك احتیاال على وجه آخر في تخریج المعنى
)١(. 

ومـا كــان ألبــي العــالء أن یكـون ملمــا بهــذه الروایــات المختلفـة إال إذا كــان علــى علــم 
  .  )٢(بي تمام المختلفة ، وهذا ما نراه في شرحه على الدیوانومعرفة بنسخ دیوان أ

                                                
  ١٥٨ه ، ص أبو العالء الزاهد المفترى علی: عبد المجید دیاب .د )١(
  : العالء عند قول أبي تمام  يل أبو قمن ذلك مثال  )٢(

مري َأن لَ  عَ َل َة الُحّسادِ ـقَدمَأَصخُت َألَ و وَ ُت لَِحتفي َضغینَ
  ]بحر الخفیف[

ألقـــدمت  ((:  ت، ومــن أجـــود الروایــا بعضــها تصـــحیفهــذا البیـــت یــروى علـــى وجــوه ، وال شـــك أن  ((
رُ الدیوان    ))  كثیر من النسخفي و وكذلك ه،  ))لحتفي صینیة الحساد  َظ نْ ُ   ] .١/٣٦٤: [ی

  :وفي موضع آخر یقول عند قول أبي تمام 
ِعه مُت ِمن َضَل بَّ قَوٍل قَوَّ رُ ُ       وَ ه لُت َل داَك قُ ٍط في نَ غاِب وَ
  ]بحر المنسرح[

عـــه  (( یقـــع فـــي بعـــض النســـخ  (( َل ْلـــع  ((، واألجـــود  ))مـــن َظ ـــع  ((بســـكون الـــالم ، وقـــد حكـــي  ))الظَّ َل  ))الظَّ
رُ دیوان أبي تمام )) بالتحریك ، وأحسب الظاء خطأ من الكاتب  َظ نْ ُ   ] .٢/٣٤٨: [، ی

  : وفي موضع ثالث یقول عند قول أبي تمام   
شیَ  وَ بیِع وَ م َعصَب الرَ ُ َسه َألبَ بُت النَّ وَ ُ نَ تَه منَ ُ ی ُ       وَ تَالِحكُ ه دى المُ

  ]بحر الطویل[
َسهم  (( في النسخ  ((   ] . ٢/٤٥٧[  )) ... ))ألبسه  ((، واألشبه  ))َأْلبَ

  :وقال في موضع رابع عند قول أبي تمام   
ن یٍَّة الو فَبَ َسبً ُأمَ م       نَ هُ زَدُق ِصنوُ لِ  افَرَ م في اَألخَط كاَن ِوداُدهُ وَ

  ] بحر الكامل[
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  : )١(تياإلحصاء اآل ونذكر هنا
العدد 

اإلجمالي 
ألبیات دیوان 

  أبي تمام

عدد األبیات 
التي شرحها 

  أبوالعالء

عدد 
الروایات 
  الفردیة

عدد 
الروایات 
  الثنائیة

عدد 
الروایات 
  الثالثیة

عدد 
الروایات 
  الرباعیة

البیت 
  بأكمله

١  ٣  ٩  ٣٥  ١١٠  ٨٣٠  ٧٤٩٦  
ن أبـا العــالء قــام بتوثیــق مــا إروایــة ؛أي ) ١٥٨(: المجمـوع الكلــي للروایــات إذن 
 .دیوان أبي تمام سِ مْ یقرب من ُخ 

العـالء ـ فـي ذكـره لهـذه الروایـات وجمعـه بینهـا فـي شـرحه ـ الواضـح أن أبـا ومـن 
أهـل و أسـلوب القـراء و  امـةبالجو العلمي الذي خلقته البیئـة اإلسـالمیة فـي عصـره ع متأثر

ـ   یحرصــون علــى توثیــق الروایــة عــن رســول اهللا كــانوا ، الــذین خاصــة الحــدیث النبــوي
كــل القــراءات و ذكــر كـل الروایــات المتعلقـة بالحــدیث الواحـد ، أصـلى اهللا علیــه وسـلم ـ و 
الــذین یحرصــون أیضــا علــى الجمــع بــین الروایــات بــدال مــن و المتعلقــة باآلیــة الواحــدة ، 

  .ها إهمال
ــم یقتصــر األمــر مــع أبــي العــالء علــى مجــرد توثیــق الروایــة ، بــل تعــد   إلــى  اهول

توثیق ترتیب القصائد فـي الـدیوان ، وكـان یعتمـد فـي ذلـك علـى العلمـاء الثقـات الموثـوق 
  :العالء عند بدایة قصیدة ألبي تمام أولها و یقول أب .برأیهم 

ِقكْ  ِاكتَنَّ     كانَت ُصروُف الَزماِن ِمن فَرَ ِقكْ  وَ رَ َأهُل اِإلعداِم في وَ
]بحر المنسرح[

  

رأي العلماء المتقدمین الذین یوثـق بهـم أن تجعـل و وهذه القصیدة أثبتت في القافیات ؛  ((
نمـا صــیرها علـى و فـي الكافیــات ،  طبقتــه و قــوم متـأخرون فــي زمـان الصــولي  ) القــاف( إ

((
)٢(. 

                                                                                                                                          
  ] .٣/٥٢[  )) ...بواو ))وبنوأمیة والفرزدق  ((وفي بعض النسخ  ((
العالء مـأخوذ مـن مجلـة فصـول و بیات أبي تمام ، وعدد األبیات التي شـرحها أبـالعدد اإلجمالي أل) ١(

خصــائص الشــروح العربیــة علــى : تراثنــا النقــدي الجــزء األول مقــال : العنــوان ( ، مجلــة النقــد األدبــي 
 ] .١/١٣٧) [دیوان أبي تمام ، للهادي الجطالوي 

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ   ] .٢/٤٠٤[ :ی
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 ((:العالءو لفاظ ، قـال أبـوتعدى األمر إلى توثیق من یعتمد علیهم عند شرح األ  
انة  ))اسم لم یذكر أهل اللغة الموثوق بهم له اشتقاقا : ُشبَ

)١(.  
وما قام به أبو العالء في شرحه أمر اسـتقر علیـه علمـاء المنـاهج ، إذ قـرروا أنـه   

من الضروري للباحث في التاریخ أن یتحـرى نصـوص هـذه األصـول ، ویتثبـت مـن  ((
ـــة ألفاظهـــا وعباراتهـــا ال ـــل أن یســـتخدم المعلومـــات حرفی ـــوع ، قب مخطـــوط منهـــا والمطب

))الواردة بها 
)٢(.  

*****  
ـ

)٣( :  
االحتفـــاء بـــالقرائن أمـــر اعتنـــى بـــه العلمـــاء علـــى اخـــتالف مشـــاربهم ، مـــن فقهـــاء ،   

  .ومفسرین ، وأصولیین ، وبالغیین ، ونحویین 
، بمعنـى  ))إذا قویت القرائن قـدمت علـى األصـل  ((مثال یقررون قاعدة  فنجد الفقهاء  

))أن القرائن التي تحتف باألحكام قد تقوى ؛ فتقدم على األصل  ((
)٤( .  

ن  ((: ونجـد مـن بـین المفسـرین مـن یقــول    أفضــل إن القـرآن یفسـر بعضـه بعضـا ، وإ
مـن القـول ، واتفاقـه مـع جملـة تقوم على حقیقة معنى اللفظ ، موافقته لمـا سـبق لـه  قرینة

))المعنى ، وائتالف مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته 
)٥(.  

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ  ] .٢/٧٤[ :ی

  م١٩٩٦،  ٧، دار المعارف ، ط ١٠٥منهج البحث التاریخي ، ص: حسن عثمان . د )٢(
القرینــة فــي االصــطالح أمــر یشــیر إلــى المطلــوب ، وهــي  ((:  ٢٢٣فــي تعریفــات الجرجــاني ص   )٣(

  .     ))إما حالیة أو معنویة أو لفظیة 
،  ١، ط ١١٣القواعــــد واألصـــــول الجامعـــــة ، ص : عبـــــد الــــرحمن بـــــن ناصــــر الســـــعدي  الشــــیخ )٤(

  م ، مكتبة ابن تیمیة ، القاهرة ١٩٩٣/ هـ ١٤١٣
  ١/٢٠: تفسیر المنار  )٥(
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وعند األصولیین نجد الشافعي في رسالته عند حدیثه عن االجتهاد وأدلته ما یسـتفاد   
یضاحه أن اهللا  نصب لنا من العالمـات والـدالئل  ((منه اهتمامه بالقرائن القرائن العقلیة وإ

))على معرفة ما خفي ما یعین 
)١( . 

لـیس للسـامع أن یفهـم المعنـى  ((وللبالغیین كالم طویل عن القرائن یؤكـدون فیـه أنـه   
قد نصب قرینة تصرف اللفظ عن المجازي ویعدل عن الحقیقة إال إذا تبین له أن القائل 

)) أصله
)٢(. 

رائن المادیـة، ومن النحـویین األفـذاذ مـن وضـع نظریـة للقـرائن وقـام بتقسـیمها إلـى القـ  
، ) لفظیـة / معنویـة (مقالیـة : والقرائن العقلیة ، وقرائن التعلیق ، وقسـم هـذه األخیـرة إلـى

 .)٣(وحالیة 

اعتمـد  ویمثل أبو العالء النموذج األدبي الـذي اعتمـد علـى القـرائن فـي شـرحه ، فقـد  
ـقـد و ؛  قرینـة الســیاقعلـى  مــام ؛ ض مـن شــعر أبـي تكانـت الوســیلة األنجـع لبیـان مــا غمَ

ا و فقــــد اســــتخدم هــــذه القرینــــة فــــي ســــتة  ــــین ) ٢٠٦(مــــائتین موضــــعً ، مــــن مجمــــوع ثالث
  ) .٪ تقریبا  ٢٥بنسبة : ؛ أي ( العالء و شرحها أب) ٨٣٠(ثمانمائة بیتا و 

المســتخدمة فــي تلــك المواضــع إلــى نــوعین مــن قرینــة  ائنالقــر  َف نِّ َصــویمكــن أن نُ 
  :السیاق 

ــــ )١ ــــة الســــیاق اللغــــوي  ((: وان مجموعــــة مواضــــع یمكــــن أن نضــــعها تحــــت عن قرین
Linguistic Context (( و، أ ))  ـــــة الســـــیاق الـــــداخلي للحـــــدث اللغـــــوي قرین

Verbal Context (( . 

                                                
،  ١، ط ٢٧٨محمــــد نبیــــل غنــــایم ، ص . سلســــلة تقریــــب التــــراث ، الرســــالة ، إعــــداد ودراســــة د )١(

  .م ، مركز األهرام للترجمة والنشر ١٩٨٨
سلسلة مجمـع البحـوث اإلسـالمیة ،  ٢/١٤٨خطوات التفسیر البیاني ، : محمد رجب البیومي . د )٢(

  م١٤١٩/١٩٩٨السنة التاسعة والعشرون ـ الكتاب األول 
م ، الـدار ١٩٩٤، دار الثقافـة ، طبعـة  ١٩٠اللغة العربیة معناها ومبناهـا ، ص : تمام حسان .د )٣(

  .البیضاء المغرب 
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الســـــیاق  ((و، أ ))ســـــیاق الحـــــال  ((مجموعـــــة المواضـــــع األخـــــرى تحـــــت عنـــــوان و  )٢
ـــافي  ((وأ ))االجتمـــاعي  ـــر اللغـــوي  ((و، أ ))الســـیاق الثق الســـیاق  ((و، أ ))الســـیاق غی

)) Context of Situationلمقامي ا
)١(

. 

مجموعة من القرائن الفرعیة التي قام  قرینة السیاق اللغويیمكن أن نضع تحت و 
  :تصنیفها وهي و البحث باستخالصها 

 .القرینة النحویة  )١
 .القرینة الصرفیة  )٢

                                                
حلمـــي خلیـــل ، . دراســـة لغویـــة معجمیـــة ، د: الكلمـــة  ((: للســـیاق ا التقســـیم الثنـــائيینظـــر فـــي هـــذ) ١(

إجراءاتــه : التحلیــل الــداللي  ((،  ))]  ١٩٩٣،  ٢دار المعرفــة الجامعیــة ـ اإلســكندریة ، ط[  ١٦١ص
اللغـــة  ((،  ))]  ٢٠٠٠،  ١دار غریـــب ، ط[  ٩٦ـ ١/٩٥كـــریم زكـــي حســـام الـــدین ، .ومناهجـــه ، د

دار الوفـــاء ، [ومـــا بعـــدها  ٢٠٥نادیـــة رمضـــان النجـــار ، ص .المحـــدثین ، دو ین القـــدماء أنظمتهـــا بـــو 
  . ))] ١اإلسكندریة ، ط

  :من القرائن ، وهي  أصناف تمام حسان قد أشار إلى .وینبغي أن نشیر إلى أن د
 .البنیة ، اإلعراب ، الربط ، الرتبة ، المطابقة ، التضام : القرائن اللفظیة ـ ١

 .التي هي أصول الوظائف النحویة : ن المعنویة القرائـ ٢

 وطریقة األداء الصوتي واإلشارات تقطیبات الوجه ، و كأنواع االنفعاالت ، :القرائن الحالیةـ ٣

الظـروف التـي صـاحبت إنتــاج و أ Context of Situationوهـي مــا یسـمونه : القـرائن الخارجیـة ــ ٤
 وف التي قیلت من أجلها القصیدة وذكر الظر  النص ، ومنها أسباب نزول اآلیات القرآنیة ،

مجلــة فصـول ، مجلــة النقـد األدبــي ، المجلــد [ تمــام حسـان .النقــد األدبـي ، دو اللغـة : ینظـر مقــال= ( 
العلـــوم اإلنســـانیة ، الهیئـــة المصـــریة العامـــة و النقـــد األدبـــي : بعنـــوان  ١٩٨٣الرابـــع ، العـــدد األول ، 

  ) . ١٢٧ص ] للكتاب 
  :ذا أربع شعب )  K.Ammerنقال عن ( تار عمر تقسیما آخر للسیاق أحمد مخ.وقدم د
 . Linguistic Contextالسیاق اللغوي  )١

 . Emotional Contextالسیاق العاطفي  )٢

 . Situation Contextسیاق الموقف  )٣

 . Cultural Contextالسیاق الثقافي  )٤

 ) .١٩٩٨،  ٥، عالم الكتب ، ط ٦٩علم الداللة ، ص : ینظر ( 

 



 

                                                                                    ٢٩٥

 .القرینة العروضیة  )٣

 .القرینة الصوتیة  )٤
 .قرینة استعمال الشاعر  )٥

 .قرینة الصنعة الشعریة  )٦
 .قرینة االستعمال اللغوي  )٧

 .قرینة التناص  )٨
 .القرینة البالغیة  )٩

  :القرائن الفرعیة اآلتیة  قرینة سیاق الحالویمكن أن نضع تحت 
 .القرینة الشرعیة  )١

 .القرینة الثقافیة  )٢

 .القرینة الطبیعیة  )٣
 .القرینة العقلیة  )٤

 
لسـیاق فـي شـرحه ، وقـد بلـغ عـدد المـرات التـي اسـتخدم العالء قرینـة او استخدم أبـ  

شــارة إلــى أیــة نــواح صــرفیة أو بــدون تصــریح أفیهـا هــذه القرینــة ـ  ـ  عروضــیةو نحویــة أو إ
  .أربعین موضعا 

  :في بعض هذه المواضع كان یذكر المعنى مباشرة بدون ذكره القرینة 
  :العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ

ن یَصبوالُحسُن فَاَحیَّرَ في آراِمها تَ  َة مَ نُجعَ ن یُصبي وَ ةَ مَ غتََدت       قَرارَ
]بحر الطویل[

  
))في هذا الموضع أقام  )) تََحیَّرَ  ((معنى  ((

 )١(. 
  :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ

الدُّ َجمُّ التَّ  ُسؤُدِدِه       تَكاُد تَهتَزُّ ِمن َأطراِفها واُضِع وَ فانیا ِب َصَل
] بحر البسیط[

  
))هاهنا التیه و قلة الخیر ، وه:  )) الصلف (( ((

 )١(. 

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ   ].٤ب ١/١٧٩: [ی

 



 

                                                                                    ٢٩٦

  :العالء عند قول أبي تمام عند رثائه خالد بن یزید الشیباني و قال أبو  ـ
ُك َأ م یَ م لُِألسوِد       َصبرً َأَل ُ ه َل لظِّ قتَ م لِ ُ ه َأوَهبَ باءِ ا وَ

]بحر المتقارب[
  

مـن قـولهم قتـل و لـیس هـو تلهم ، یصابرهم فـي الحـرب حتـى یقـ: ؛ أي  ))صبرا  ((قولهم  ((
))، إذا قدم فُضربت عنقه في غیر الحرب  فالن صبرا

 )٢(. 

  :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ
قَتهُ اللَّ  رَّ ن تَعَ الفَتى مَ یافي َكالَحیَِّة النَّ      یالي  وَ الفَ ضناضِ وَ

]بحر الخفیف[
  

))الفتي المحمود : ل كالم محمول على حذف ، كأنه قا:  ))الفتي و  ((قوله  ((
 )٣(. 

  :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ
ِإنَّ اا وَ برَ َغض ُكلوا الصَّ  ُ فَ بوه عیرَ الظُّ شرَ الظُّ ُكم       َأثَرتُم بَ لمُ باِركُ لِم وَ

]بحر الطویل[
  

رَّةً :  ))بالصبر  ((أراد  (( ))عصارة شجرة مُ
 )٤(. 

امه للسـیاق اللغـوي الـذي یسـمیه  العالء علـى اسـتخدو وفي بعض األحیان ینص أب
  .     ))المعنى  ((و،  ))الغرض  ((
   :العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ 

یٌت سائِرُ  بَ ةٌ وَ ةٌ في الَخدِّ سا       ئِرَ لي َعبرَ
]مجزوء الكامل: بحر [

  
وقــد یمكـــن أن ) ...(هاهنــا أبیاتـــا كثیــرة ؛ ألنــه شـــائع فــي الجـــنس ،  ))بیـــت  ((یعنــي بـــ  ((
إنمـا ،ولكن الشاعر لم یرد ذلـك ، بیتا واحدا على منهاج الكالم ،  ))بیت سائر  ((عني بـ ی

)) یرجع إلى الغرض ال ظاهر اللفظ
 )٥(.

 

                                                                                                                                          
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ   ].١٧ب ٢/٣٦٤: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ   ].١٦ب٤/١٦: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ   ].١٠ب٢/٣١٠: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریز  )٤( َظ نْ ُ   ].٨ب٢/٤٦٠: [يی
ــــــزي )٥( ــــــي تمــــــام بشــــــرح التبری ــــــوان أب ــــــرُ دی َظ نْ ُ ــــــات للكفــــــوي  وفــــــي ].٣ب٤/٢٠٢: [ی   :  ١/٣٣٩الكلی
ل كثیرا؛ وال تتمّ ماهیتـه بفـرد مـن هـذا العبارَ  هو: الجنس (( اوَ نَ والجـنس یـدل (... ) ،  كثیـرة َعن لفظ یتَ

 



 

                                                                                    ٢٩٧

  :العالء عند قول أبي تمام یمدح الواثق و قال أبو ـ 
عیُن  ذا نََضَب الَكالمُ مَ ُ       َجفرٌ ِإ دُّه مُ ُ اللِساِن یَ ع َأحذاَكها َصنَ
]بحر الكامل[

  
بئر واسعة الفم ، یقول بعضهم إنها تكون غیر مطویة ، وهي مع ذلك  ))الجفر و  ((...  ((

)) وقد ذكرها هاهنا في معنى یدل على الغزارةقلیلة الماء ، 
 )١(. 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ 
ِه       نَظمٌ ِمَن الِشعِر َأ ُحیَط ِب ثرٌ ِمَن و فَتُح الفُتوِح تَعالى َأن ی ِب  نَ الُخَط

]بحر البسیط[
  

منصـــوبا مبینـــا لقولـــه مـــا حـــل  ))فـــتح الفتـــوح  ((األبـــین فـــي غـــرض الشـــاعر أن یكـــون و  ((
)) )٢(باألوثان

 )٣(. 

  : فتحها و یذكر حریق عموریة و قال عند قول أبي تمام یمدح المعتصم باهللا و  ـ
عمورً  یََّة مَ ُ مَ بع ُطیُف  اما رَ بً  ی ِه       َغیالُن َأبهى رُ بِعها الَخِرِب ِمن  ىِب رَ

]بحر البسیط[
  

ما ربع میة في نفـس  ((: فكأن المعنى  )...( یدل علیه المعنىوفي بیت الطائي حذف  ((
))  ))غیالن أبهى من هذا الربع الَخِرب في أعین المسلمین 

 )٤(. 

)٥(وهناك الكثیر من تلك القرینة السیاقیة الخالصة 
. 

                                                                                                                                          
ة تضــمنا، بمع ــوم كلـــي علــى الكثـــرَ ُ ْفه ـــع شــرَكة انـــى َأنـــه مَ نَ ةنــى َأن ال بمع، لكثیـــر فیـــه ال یمْ ُجـــْزء  الكثـــرَ

ومه ُ ْفه    .     )) مَ
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ   ].٤٤ب٣/٣٣١: [ی
  :یقصد قول أبي تمام في البیت السابق  )٢(

ِب  الُصُل اَألوثاِن وَ م تُخِف ما َحلَّ ِب وِقِعِه       َل یَّنَت قَطُّ َأمرًا قَبَل مَ وبَ  َل

رُ  )٣( َظ نْ ُ   ].١٢ب٤٦ـ١/٤٥: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزيی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( َظ نْ ُ   ].٣٢ب١/٥٧: [ی
،  ١١٢ـ  ١/١١١[،] ١/١٠٠:[لمزیـد مـن المواضـع ینظـر المواضـع اآلتیـة مـن دیـوان أبـي تمـام   )٥(

،  ١/١٦٥[، ] ٢٢، ب ١/١٦٣[، ] ٣٠، ب ١/١٥٥[،] ١٢، ب ١/١٥[،] ١/١٢٣[،] ٨ب 
،  ١/٣٦٥[، ] ٣٠، ب ١/٢٨٩[، ] ٢٥، ب ٢٠٧ـ  ١/٢٠٦[،] هــــام ٣٧، ب ١/١٦٧[،] ٣٠ب
، ] ٢، ب ١/٧٥[، ] ٦٠، ب ١/٧٠[، ] ٢١، ب ١/٥٠[، ] ٤٨، ب ٣٨٢ـ  ١/٣٨١[،] ٣١ب
، ] ١، ب ٢/٢٢٣[، ] ٤٤، ب ٢/١٧٧[،] ٧، ب ٢/١٦٧[،] ٥، ب ٢/١٦٧[،] ١١، ب ٢/١٥٥[
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  :  
العالء علــى القرینـــة النحویــة كقرینــة ســیاق لغـــوي ، وكــان عــدد مـــرات و أبــ اعتمــد

  .اعتماده على هذه القرینة اثنتي عشرة مرة 
  :العالء عند قول أبي تمام ي أب ومن ذلك قول

لَّ َعلى كُ  ىَأَط یِه دارُ  َل اآلفاِق َحتّى       َكَأنَّ اَألرَض في َعینَ
]بحر الوافر[

  
؛   فروایتــه خطــأیریــد كــل اآلفــاق و ، بكســر الكــاف ، وه )) فــاقِ ِكــال اآل (( ومــن روى... ((

ال كـــال و یســـتعمل لالثنـــین ال للجمـــع ، ولـــم یـــأت فـــي المســـموع كـــال القـــوم ،  )) كـــال ((ألن 
نما یقال و ،  األصحاب  .)١( ))كال الفرسین و كال الرجلین ، : إ

  :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ
هُ َغرثاَن ِمن كُ  ذا نُِصبَت تَحَت الِحباِل الَحبائِلُ تَرى َحبَل ٍة       ِإ لِّ َغدرَ

]بحر الطویل[
  

ان  ((ومن أنشد ... (( یَ ث  ((جدیر بالتصحیف ؛ ألن و فه ))ُعرْ أحسـن فـي االسـتعارة  ))الَغرْ
ا  ((ألن و ؛  ))العري  ((هاهنا من    یجب أن یصرف إذ كان ال مانع له مـن الصـرف ))عریانً

((
 )٢(.  

لسابق إشارة مهمة إلى كیفیة استغالل العالمة اإلعرابیـة فـي رد الروایـة النص ا فيو   
المصـــحفة ، وبـــذلك یقـــدم أبـــو العـــالء اســـتخداما آخـــر للعالمـــة اإلعرابیـــة ، غیـــر كونهـــا 

وهو إمكانیة استخدامها كأداة للحفاظ علـى الـنص كاشفة عن المعاني وممیزة بینها ، أال 
 .  من التحریف

  :قول أبي تمام  العالء عندو قال أبو  ـ

                                                                                                                                          
، ] ٢٠، ب ٢/٢٨٠[، ] ٢/٢٦٦[، ] ١٤، ب ٢/٢٦٥[، ] ٨، ب ٢/٢٣٧[، ] ٧، ب ٢/٢٣٦[
،  ٣/١١٤[، ] ٢٥، ب ٣/١١[، ] ٨، ب ٢/٣٦١[، ] ٢،  ١، ب ٢/٣٤١[، ] ٣، ب ٢/٣١٩[

 ٣/٩٧[،]٢٢، ب ٣/٣٨[، ] ٤، ب ٣/٣٠٩[، ] ٣، ب ٣/٢٤٨[، ] هــــــــــــــــــــــام ١، ب ٣/٢١[، ] ٤ب
 ] ١٩ب ٤/٨٣[،] ٣٧، ب ٤/٢٩[،] ٤٠، ب ٤/٢٦[، ] ٢٩، ب ٤/٢٢] [٣٥ب
َظرُ دیوان  )١( نْ ُ   ].١٢ب٢/١٥٥: [أبي تمام بشرح التبریزيی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ   ].٤٤ب٣/١٢٦: [ی

 



 

                                                                                    ٢٩٩

اَألخیافِ  َهداِت وَ الوَ ٍة       ِبالمیِث وَ زنَ ها ِمن مُ َكَأنَّما آثارُ وَ
]بحر الكامل[

  
زْ  ((ومــن روى ... (( ــه مُ ــه  ))ِن تشــهد  ))آثارهــا  ((علــى الجمــع فهــي روایــة ضــعیفة ؛ ألن قول

ٍة  ((بتوحید  ْزنَ ))  ))مُ
 )١(

.  
فظیـة وهـي الـربط بالضـمیر العائـد الـذي اعتمد أبو العالء هنا على إحدى القـرائن الل  

  .تبدو فیه المطابقة على متأخر لفظا 
**** 

  :  
  :، ومن ذلك العالء في اثني عشر موضعا و وقد استخدمها أب

  : العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ
غ قَد َأَخَذت ِمن داِر ماِویََّة الُحقُب       َأنُحُل المَ هُب َل لى ِهيَ َأم نَ لِب اني لِ

]بحر الطویل[
  

 )...(الـــدهر ، واختلفـــوا فـــي تفســـیره ، فقـــالوا ثالثـــون ســـنة ، وقـــالوا ثمـــانون : الُحْقـــب  ((
ــة ال حــد لهــا ، و  ــَث علــى معنــى البرهــة و الصــحیح أن الحقــب برهــة طویل المــدة ؛ ألن و ُأنِّ

قبــة ؛ إذا أراد بهــا تــذكیر الُحقــب غیــر حقیقــي ، وهــذا أوجــه مــن أن یقــال الحقــب جمــع حِ 
ة  ((ألن السنة ؛  َل ل  ((قلما تجمع على  ))ِفعْ ))  ))فُعْ

 )٢(.  
ـــا یمكـــن أن وال   ـــو العـــالء هن ـــي لجـــأ أب ـــة الصـــرفیة الت ـــة االســـتعمال بنســـمیها قرین قرین

ــم یلجــأ لقرینــة صــرفیة مــن داخــل بنیــة الكلمــة لتحدیــد معناهــا بــل لجــأ  الصــرفي ؛ فهــو ل
 .معنى المناسب واألوجه لالستعمال الصرفي لتحدید ال

  :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ 
الُكثُُب  ُدن       َخفَّت ِمَن الُكثُِب القُضباُن وَ ثِر الَحبیِب َل َخفَّت ُدموُعَك في ِإ
]بحر البسیط[

  

                                                
َظــرُ دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي )١( نْ ُ : ولمزیــد مــن المواضــع ینظــر دیــوان أبــي تمــام   ].١٦ب٢/٣٢٩: [ی
 ٣/٥١[، ] ١٤ب،  ٢/٢٤٠[، ] ٣٩، ب ٢/١٧٥[، ] ١/٥٧[، ] ١/٣٠[، ] ١٣، ب ١/١٥٠[، ] ١/١٤٤[
  ] . ٢٠، ب ٥٢ـ 
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ   ].١ب١/١٧٧: [ی

 



 

                                                                                    ٣٠٠

راجـع إلـى الخفـة التـي و َخـفَّ القـوم ؛ إذا تحركـوا ، وه: من قـولهم  ))الخفوف  ((أصل .. ((
 إال أنهم یفرقون بالمصادر بین األفعال التي أصلها واحد في االشـتقاق هي ضد الثقل ،

ـة ،: ؛ فیقولون  نَ إذا ارتحلـوا ، وَخـفَّ القـوم خفوفـا  َخفَّ الشيء ِخفًَّة ، إذا كان خفیف الزِّ
))وخف في حاجته ؛ إذا أسرع 

 )١(.  
ب اللغـویین فـي ، إشـارة إلـى أسـلو  ))....  یفرقون بالمصـادر بـین (( أبو العالء وعبارة   

شرح معاني األلفاظ ، حیث درجوا على ذكر مصدر الفعل بعد الفعل لیكـون هـذا وسـیلة 
لتحدید لمعناه ، ورفع االلتباس عنه إذا اشترك معه فعل آخـر فـي أصـل االشـتقاق مثلمـا 

 . أشار أبو العالء هنا 

  :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ
تََكفَّ  هُ َأعجاُسها وَ نقََض اَألوتارُ َضِمنَت َل ها َأن تُ ت       َأوتارُ َل

]بحر الكامل[
  

: حیـــث یقــــبض الرامـــي مــــن القـــوس ، یقــــال و جمـــع َعْجــــس ، وه:  ))األعجـــاس  ((و... ((
األحســـن أن یكـــون أعجـــاس جمـــع ِعْجـــس بكســـر العـــین و ُعْجـــس ، و ِعْجـــس، و َعْجـــٌس ، 

 .)٢( )) ال یجمع على أفعال كثیرا  ))فَْعال  ((ألن ُعْجس بالضم ؛ و أ
  :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ

لى َصنعاءِ  ٍس ِإ یَن َأنَدُل ٍة       ما بَ ِخداِجها ِمن ُحجَّ ني ِب ما َسرَّ
]بحر الكامل[

  
ن كانــت شــهورها تامــة ، و أخــدجت الناقــة إذا ألقــت ولــدها نــاقَص الَخْلــق ، : یقــال ... (( إ

ت ســواء ؛ وهــذا القــول أشــبه أخــدجو خــدجت : وخــدجت إذا ألقتــه لغیــر تمــام ، وقــال قــوم 
ـَل بكالمهـم ؛  بنـاء مسـتنكر إن فتحـت الــدال  ))األنـدلس  ((و. أفعـل یشـتركان كثیــراو ألن فَعَ

ن ضــمت ، و  ذا حملــت علــى قیــاس التصــریف ، و إ أجریــت مجــرى غیرهــا مــن العربــي و إ
ــــــُل  ((فوزنهــــــا  ُل َل ــــــاء مســــــتنكر))فَعْ ــــــل  ، ،وهــــــذا بن ــــــیس فــــــي كالمهــــــم مث َجل  ((ل   ال و  ))َســــــْفرَ

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( نْ ُ   ].٣ب١/٢٤٠: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ   ].٥٠ب٢/١٧٩: [ی

 



 

                                                                                    ٣٠١

ُجل  (( لُ  ((فإن ادعى مدع أنها  ، ))َسْفرَ عَ الهمـزة ألن  ؛فقد خـرج مـن حكـم التصـریف  ))ل فَنْ
)) إذا كان بعدها ثالثة أحرف من األصول لم تكن إال زائدة

)١(.  
ـول (( لكن في العربیة   ُل عَ ـل (( ال یمتنـع أن تخـتلس مدتـه هكـذا )) فَیْ ُل عَ  أنـدلس فتكـون؛  )) فَیْ

 .  جه ، وال یدعي أحد أنها غیر عربیة معربة على هذا الو 

  : العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ
َدرانِكُ  يُّ في َأكناِفِهم وَ ت       َزراِب َة نُشِّرَ وُض الَغزاَل ذا غاَزَل الرَ ِإ
]بحر الطویل[

  
أجــدر بــأن تكــون و نحوهــا ، و جــاء ذكرهــا فــي القــرآن ، وهــي الطنــافس  ))الزرابــي  ((...  ((

))ل عربیة األص
 )٢(.  

حكم أبي العالء بجدارة لفظة طنافس بأن تكون عربیة األصل البد أن یكـون ناتجـا و   
ال ما ساغ له أن یطلق هـذا  عن قیاس ذهني قام به أللفاظ مشابهة في اللغة العربیة ، وإ

 .الحكم وهنا یبرز أهمیة التعمق في دراسة اللغة التي تحدثنا عنها في الباب األول 
****  

  : 
  : ذلك منو العالء هذه القرینة في أربعة عشر موضعا ، و قد استخدم أبو 

  :العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ 
َ باِدیً  َجدیرٌ  ه يَ الَل ستَحِی َأن یَ ستَحیي النَّ ِب ِه ثُمَّ یَ ها       ِب ُ راِقب ُ ی دى وَ

]بحر الطویل[
 

جعلهــا و لو ألنـه ال یمكـن فیهــا غیـر ذلـك ، و ؛  ان القافیـةرفعهـا لمكــالثانیـة  ))یسـتحیي  ((و ((
الكوفیــون و ،  ن الیــاء فــي موضــع التحریــك وذلــك ردىءفــي موضــع نصــب لكــان قــد أســك

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ   ].١٥ب١/١٧: [ی
رُ  )٢( َظ نْ ُ ولمزید من المواضـع ینظـر دیـوان أبـي تمـام  ]. ٥ب٢/٤٥٨: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي ی

 ٢/٣٦٢[، ] ١٩، ب ٢/٣٣٩[، ] ١٨، ب ٢/٢٦٦[، ] ٨، ب ١٨١ـ  ١/١٨٠[، ] ١/١٤٨: [
  ] . ٣٠، ب ٣/١٥[،] ١٢،  ١١، ب ٣٦٣ـ
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  یـــرون أن الناصـــب إذا لـــم یصـــحب الفعـــل فرفعـــه جـــائز ، ورفعـــه یســـتحیي أوكـــد لرفـــع 
))؛ ألن المرفوع یكون تابعا لمثله  ))یراقبه  ((

 )١(.  
قرینــــة صــــوتیة ، ونحویــــة ، : أعمــــل فیــــه أبــــو العــــالء ثالثــــة قــــرائن  هــــذا االقتبــــاس  

  .وعروضیة 
الــذي  )) الثقــل ((لــ  )) یســتحیي (( أ ـ فأمـا القرینــة الصــوتیة فعـدم ظهــور الضـمة علــى آخـر 

عنى  ُ به في النحو مانع من موانع ظهور الحركة اإلعرابیة على آخر الكلمة وذلك في  ((ی
مـة مكسـور مـا قبلهـا ، إذ ال تظهـر الضـمة وال الكسـرة علـى الكلمات التي آخرهـا یـاء الز 

)) لثقل النطق بهماهذه الیاء نظرا 
  .مما یفسح المجال الحتمال وضع الفتحة . )٢(

ب ـ والقرینة النحویة تتمثل في العالمة اإلعرابیة ، فعـدم وجـود الفتحـة نفسـها علـى الیـاء 
 .حالة رفع الثانیة ، مع إمكانیة ظهورها یؤكد أن الكلمة في 

كمـا قـال  )) رفـع یسـحیي ((التـي أوجبـت  )) مكـان القافیـة ((ج ـ وأما القرینة العروضـیة فهـي 
 . أبو العالء 

والــنص الســابق أیضــا یعطینــا لمحــة مــن أبــي العــالء عــن ســلطان القافیــة فــي البیــت   
))دور فعال في صیاغة الجملة  ((الشعري وأنها مع الوزن لهما 

)٣(. 
  : الء عند قول أبي تمام العو قال أبو  ـ 

فً        ما تَراها ما تَراها ِهزَّةً و َأ جرُ یوَن تَعَ َذمیال اتَشأى العُ وَ
]بحر الكامل[

  
یـوَن  ((ومـن روى .. (( ـا  تَشـأى العُ الـذي یســمى و ، وه زحـاٌف یكـره؛ صـار فـي البیـت  ))أولقً

))  )٤(الوقص
 )١(.  

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ١( َظ نْ ُ   ].٢٢ب٢٢٧ـ١/٢٢٦: [ی
مصــطلح  ٦٤معجــم مصــطلحات النحــو والصــرف والعــروض و القافیــة ،  ص : مـد عبــادة مح.د  )٢(

 The difficultالثقل : 

،  ١، مكتبـة الخـانجي ، ط ٩٣الجملة فـي الشـعر العربـي ، ص : محمد حماسة عبد اللطیف . د )٣(
  م ، القاهرة ١٩٩٠

 .القافیة متواترو الكامل ، : قال التبریزي عن بحر القصیدة و  )٤(
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كأنـه بهـا ینـزه أبـا تمـام الشــاعر عبـارة مهمـة ، ف )) زحـاف یكـره ((أبـي العـالء  عبـارة  
 ((الفحــل أن یــأتي بمثــل هــذا الزحــاف النــادر ، وكأنــه مــن طــرف خفــي یریــد أن یقــول إن 

اســتمتاع القــارئ أو الســامع بالعمــل الشــعري وتقـــدیره إیــاه ، أن یشــعر مــن خاللــه بقـــدرة 
صـورة الشاعر على تشكیل مادته وتوجیهها وجهة معینة تبعا إلرادته ، فاإلبداع الشعري 

والنســق نظــام ، والبــد مــن إرادة وراء . مــن صــور اإلرادة اإلنســانیة وقــدرتها علــى التــأثیر 
والشعور بإرادة الشاعر وقدرته من أسباب المتعة التي یبعثها النسق الشعري كل نظام ، 

)) في نفس المتلقي
)٢(.  

ــ جــدیرو    ــذكر أن الخلیــل وآخــرون مــن العروضــیین قــاموا بتصــنیف الزحافــات إل ى بال
وذلــك لخروجهــا  ((وقــد اتفقــوا علــى اســتقباح الزحافــات المزدوجــة . حســن وصــالح وقبــیح 

))الحاد على النسق 
ما  ((أما الزحافات المفردة فـ . )٣( أكثرها ـ في تصنیفاتهم ـ إما حسن وإ

))صالح ، وقلیل منها وصف القبح 
  .مثل الوقص كما قال أبو العالء  )٤(

ال یكون مطلقا ، فثمة عوامـل تـؤثر فـي وضـوحه أو  ((وننبه أن الحكم على الزحاف   
))قد یكون مقبوال إذا أحسسنا أنه یقوم بوظیفة تعبیریة ] وأنه [   )...(خفائه 

)٥(. 
  : العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ

دُ  ُ دى في فَمِّها ُشه ُشرُب كاِس الرَ ٌب       وَ ها َضرَ اءُ َسمُّ الِعدى في َجنِب َصمّ
]بحر البسیط[

  
قلمـــا یســـتعمل و صـــار فـــي البیـــت زحـــاف ، ، بـــالتخفیف ،  ))فـــي فَِمهـــا  ((إن رویـــت ... ((

ـــه ْثَل ــعنــدهم جـــائز ، و ، وه الشــعراء مَ َط ن شــددت المـــیم بَ َل الزحـــاف ؛ إال أن التخفیـــف وإ
)) )١(أجزل في اللفظ

 )٢(. 

                                                                                                                                          
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ   ].١٧ب٢/٦٩: [ی
، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب ،  ١٩٢نطرة جدیدة فـي موسـیقى الشـعر ، ص : على یونس . د)٢(

  م ١٩٩٣
    ١٩٢نطرة جدیدة في موسیقى الشعر ، ص : على یونس . د  )٣(
  ١٩٢ص : السابق  )٤(
  ١٩٧ص : السابق  )٥(

 



 

                                                                                    ٣٠٤

  :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ
یني نَصیبا      لي في الَكرى لِعَ حبوبا  اِجعَ المَ َ وَ كروه ناَل المَ َكي تَ

]بحر البسیط[
 

ــم یقــل فــي النصــف األول  (( ا  ((یجــب أن یكــون الطــائي ل ــه علــى ؛ ألنــه  ))نصــیبً إن جعل
و نحـو أ ))اجعلي في الكرى لعینـي حظـا  (( األشبه أن یكون قالو حكم المصرع فقد أوطأ ، 

مـن األبیـات فـي العـدد ، فأمـا  التصریع إنما یلجأ لهما فـي أوائـل مـا كثـرو التقفیة و ذلك ، 
)) ) ٣(فیما جرى هذا المجرى ، فترك التصریع فیه أعرف

 )٤(.  

والثقة التي نلمحها هنا في كالم أبي العالء مـن أن أبـا تمـام یجـب أال یكـون قـد قـال   
ـــة نابعـــة مـــن  ـــه الصـــولي  شـــاعرأنـــه هـــذا ثق   كـــان واحـــد عصـــره فـــي دیباجـــة  ((: قـــال فی

))لفظه ، وفصاحة شعره 
))إن أبا تمام أشعر أهل زمانه  ((: وقال . )٥(

)٦( . 

  : العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ 
 ُ ِه فَیوِجع یَضِرُب في ذاِت اِإلَل ُسِرعُ       وَ مشي فَی یَ ُ وَ ُسِمع قوُل فَی یَ
]بحر الطویل[

  
فــي غیــر و مــن عجیــب مــا جــاء فــي شــعر الطــائي ؛ ألنــه أتبــع العــیَن الــوا هــذا البیــت ((

نما آنسه بذلك أن العین في آخر النصف األول وفي آخر النصف الثـاني ، و ،  )٧(قافیة إ

                                                                                                                                          
 .القافیة متراكب و البسیط ، : ن بحر القصیدة قال التبریزي عو  )١(

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٢( َظ نْ ُ   ].١٠ب٤/٧٦: [ی
قال التبریزي عن بحر القصیدة  أول الخفیـف ، وعـدد أبیـات هـذه القصـیدة سـتة أبیـات ، وقـد نقـل  )٣(

هــذا الــذي أتــى بــه :  العالء هنــا ، فقــال ابــن المســتوفيو المحقــق كــالم ابــن المســتوفي علــى مــا ذكــره أبــ
إعـــادة كلمـــة الـــروي لفظـــا ومعنـــى دون فصـــل : واإلیطـــاء هـــو . ام ال یكـــون إیطـــاًء ، لكنـــه قبـــیح تمـــو أب

أعیـــدت و اســـم المحبـــوب ، أو بینهمـــا بســـبعة أبیـــات فـــأكثر ، ولـــم یقصـــد بـــالتكرار التلـــذذ كلفـــظ الجاللـــة أ
مــن علــم العــروض ( ى ، معرفــة أخــر و كــذلك إن جــاءت نكــرة مــرة و بمعنــى آخــر لــم یكــن ذلــك إیطــاء ، 

 ) .، دار الثقافة العربیة  ١٨٩محمد بدوي المختون ، ص .د: القافیة و 

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( َظ نْ ُ   ].١ب٤/١٦٠: [ی
 ] .١١/٦٨: [سیر أعالم النبالء  )٥(

  ] .١٦/٣٨٤: [األغاني  )٦(
 .واو التي أثبتها التبریزي في روایته بدون) یسمع ( یقصد كلمة  )٧(

 



 

                                                                                    ٣٠٥

، وقـد یمكنـون الحركـة حتـى تصـیر حرفـا  ))ویسـمع ((ال ریب أنه كان یتبـع العـین واوا فـيو 
بزیـدي ، مررت و ، و، فیثبت الواوقام زید: ساكنا ، مثل ما حكي أن بعض العرب یقول 

ویجب أن یكون الطائي لـم یفعـل ذلـك ؛ ألنـه   )...( وذلك ردىء مرفوضفیثبت الیاء ، 
الغریزة له منكـرة ؛ ألنـه یجمـع بـین أربعـة أحـرف متحركـة فـي و معدوم في شعر العرب ، 

))لم یستعمل ذلك فیه  )١(وزن
 )٢(. 

  :العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ
عیِث  ال البَ وُت َجریٍر وَ قٍص       مَ نَ ها ِب ُخذها فَما ناَل
]جزوء البسیطم: بحر [

  
))للقافیة  ))البعیث  ((وذكر ((

 )٣(
. 

  : 

  :العالء عند قول أبي تمام و قال أب  :واستخدم هذه القرینة في موضعین 
مُّ ِشهاَب الَحرِب َحفًص  ن اتَؤُ هُ     بَ هُط رَ نبو وَ كديو الَحرِب ال یَ ُ ال ی ثَراُهم وَ

]بحر الطویل[
  

))شهاب األزد  تؤم ((...  (( 
، وذكر ابن السكیت أن اُألْسد بالسین أجود ، وغیره  )٤(

ویجب أن یكون األصل بالسین ؛ ألن الدال إذا وقعت قبلها السین یقولها بالزاي ، 

                                                
 .بحر الطویل )١(

ـرُ دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي )٢( َظ نْ ُ یالحــظ هنــا أن إثبــات الیــاء والــواو  وممــا ].٢٤ب٢/٣٢٦: [ی
فـــــي أواخـــــر الكلـــــم والتـــــي رفضـــــها أبـــــو العـــــالء مـــــن مرویـــــات ســـــیبویه عـــــن أبـــــي الخطـــــاب ، قـــــال 

ـــراِة یقولــون  (( :  ٤/١٦٧ســیبویه ـــاب أنَّ أْزَد السَّ ذا زیـــدو ، وهـــذا عمـــرو ، ومـــررُت هـــ: وزعـــم أبـــو الخطَّ
، وقـد نعتـذر عـن أبـي  ))بزیدي ، وبعمري ؛ جعلوه قیاًسا واحًدا ؛ فأثبتوا الیـاء والـواو كمـا أثبتـوا األلـف 

    .    العالء بأن نقول إن هذا الكالم لم یبلغ أبا العالء ، خاصة أنه في ثبت كتبه شرح للكتاب لم یتمه 
ـــرُ دیـــوان أبـــي تمـــام ب )٣( َظ نْ ُ ولمزیـــد مـــن األمثلـــة علـــى هـــذه القرینـــة  ].٢٧ب١/٣٢٨: [شـــرح التبریـــزيی

، ] ٣، ب ٣٤١ـ  ١/٣٤٠[، ] ١، ب ٢١ـ  ١/٢٠: [تنظــر المواضــع اآلتیــة مــن دیــوان أبــي تمــام 
 ٢/٢٨٢[، ] ١، ب ٢/٢٧٤[، ] ١٢، ب ٢/٢١٢[، ] ٢٩، ب ٢/٢٠٤[، ] ٩، ب ٤٠٣ـ  ١/٤٠٢[

  ] .٢٨، ب ٣/١٤[، ] ٢٧، ب
 .العالء للبیت هذه روایة أبي) ٤(

 



 

                                                                                    ٣٠٦

لم : كذلك قالوا في المثل و كذلك الصاد ، و ،  الساكنة فبعض العرب یحولها إلى الزاي
ْن فُْزَد له مْ مَ ُْحرَ ))على لغة ربیعة   ))ِصَد فُ  ((صاد ؛ إذا سكنوا  ی

 )١(. 
  : العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ

ُد یا  َحمَّ یثَ امُ َ ٍة       َأبي ُكلِّ بِن اله جِد ذائِدِ  ِم بِن ُشبانَ  َدفّاٍع َعِن المَ
]بحر الطویل[

  
ة(( (( انَ ا ))ُشبَ مَ ))تاسم لم یذكر أهل اللغة الموثوق بهم له اشتقاقا؛ألن الشین حرف مُ

 )٢(.  
الــذي یبــدأ بحــرف الشــین ومــا یلیــه مــن  ))ُشــبانة  (( یفهــم مــن الــنص الســابق أن لفــظ و   

مــات  اللفــظ الــذي : عنــده أنهــا تعنــي  ))ممــات  ((والــذي یفهــم مــن تلــك اللفظــة . حــروف مُ
ــیس لــه أصــل تســمح القــوانین الصــوتیة للحــروف اللغویــة بتكوینــه ، وهــو بهــذا یخــالف  ل

  . اللغویین  مفهوم هذا المصطلح عند
ــــدامى اللغــــویین  ))ممــــات  ((كلمــــة ف   ــــد ق ــــاه عن ــــي معن هــــي مصــــطلح لغــــوي یســــاوي ف

وعبـــر عنهـــا .  مرغـــوب عنهـــا لغـــةو  المجهـــولو  لمتـــروكاو  المنكـــر: المصـــطلحات 
 أو Obsolete ، والمهجــور الكلمــات انقــراض: اللغویــون المعاصــرون بمصــطلح 

Archaic   مــا كــان قــدیما مــن اللغــات ، ثــم تــرك  ((: ، وعــرف الســیوطي المتــروك بقولــه
))واستعمل غیره  

)٣(. 

  : 

ـــ ـــى قرینـــة ســـیاق لغویـــة یمكـــن أن نســـمیها و كـــان أب قرینـــة خصـــائص  ((العالء یلجـــأ إل
العالء علــــــى و ، فقــــــد اعتمــــــد أبــــــ )) قرینــــــة مــــــذهب الشــــــاعر ((و، أ )) الشــــــاعر األســــــلوبیة
ا بها إلمامـا تامـا فـي إیضـاح معـاني بعـض التي كان ملم و بیة للشاعر الخصائص األسلو 

  : وفیما یلي أهمهاوعشرین موضعا، وقد استخدم هذه القرینة في أربعة.األبیات
  :العالء عند قول أبي تمام و قال أب أ ـ

سوس اَألرُجُل ِمنها بَ ٍة       َأشَأمَ وَ جَل ذي رُ یَس ِب ٌح َل ضَّ وَ مُ
]بحر السریع[

  

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ   ]٧ب٢/١٢٠: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ   ].٢٥ب٧٤ـ٢/٧٣: [ی
  ٢١٤/ ١: المزهر  )٣(

 



 

                                                                                    ٣٠٧

، أراد به مشئوم مثل البسوس ، التي كانت ألجلها الحرب ، فحذف  ))بسوس  ((: ه قول ((
وجــد  ((و،  )) دلس إلــى صــنعاءـمــا بــین أنــ ((: لــه عــادة بــذلك ، كمــا قــال و الــالم ، و األلــف 

)) ))  فرزدق بنوار
 )١(. 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ب ـ
حبوَك ِمن ُزؤُ  ذوا الَحَجَف المَ بَ ت َحَجفاقَد نَ ل ُصیِّرَ م بَ ُ ه َصیَّروا هامَ ٍد       وَ

]بحر البسیط[
 

ُذوا  ((: یروى (( بَ بَُّذوا  ((والزحاف ، و على التخفیف  ))قد نَ التخفیف أشبه و بتشدید الباء ،  ))نَ
)) بمذهب الطائي

 )٢(. 
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ج ـ

تي       عمَ ِن يَّ وَ تِِه َعَل نِعمَ رِملِ  َأكِرم ِب مُ ِمنها َعلى عاٍف َجداَي وَ
]بحر الكامل[

 

ــــجوز أن یـــروى إال  ))العـــافي  ((علـــى إضــــافة  ))عـــافي َجـــداَي  ((: مـــن روى و  ((  ((، فـــال یـ
ِملي  رْ )) إذا ُحمل ذلك على ما یعرف من مذهب الطائيبالیاء  ))مُ

 )٣(. 
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  د ـ

َكتهُ الصَّ  َل تبا الوَ مَ َألفَ ُسؤرَ الُخطوِب ـ    ـلوعُ فَ لى وَ هُ قَعوَد الِب
]بحر الخفیف[

 

ُسؤرَ الُخطوِب  ((و (( ْعـِدل عـن هـذه الروایـةـــعـرف مومن بقیتها ،  )) وَ )) ذهب الطـائي لـم یَ
 

)٤(. 
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  هـ ـ

ِه ُصمَن آما اَشًج  فتُرُ       ِب یَس یَ ُ َل فِطرُ في الَحشى تَرداُده مُ إِنّي َل لي وَ
]بحر الطویل[

 

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ   ].١٠ب٢/٢٧٧: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ   ].٤٣ب٢/٣٧٢: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ   ].٢٧ب٣/٤٠: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( َظ نْ ُ   ].٢ب١/١١٧: [ی

 



 

                                                                                    ٣٠٨

: ، مثـل قولـه  یبین في كالم الطائي أنه كان یختار إظهار عالمة الجمـع فـي الفعـل.. ((
قــد جــاء بمثــل ذلــك فــي و الســتقام الــوزن ،  ))صــام آمــالي  ((: قــال و لو ،  )) ُصــمَن آمــالي ((

ْعِصرن السلیط أقار  ((:على منهاج قول الفرزدقو غیر هذا الموضع،وه ))))به یَ
 )١(. 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  و ـ 
هَجتي        ذُِّب مُ ا تُعَ وى ِممّ َ م تُسِهلِ رِویَُّة الشَّ أُ عالي اله عِف الَّتي َل

]بحر الكامل[
 

قِّص منـــي : ؛ أي  ))ممـــا تـــرقص هـــامتي  ((: بعضــهم یـــروى و .. (( ـــرَ تلعــب بعقلـــي حتـــى تُ
ر االستعارةأشبه بمذهب الطالهامة ، وهذه الروایة  ِث ؤْ ُ )) ائي ؛ ألنه ی

 )٢(. 
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو ز ـ 

ُكلِّ فَتى َحی َضرٍب  ِب نا       مُ لقَ رُِّض لِ عَ ُ َحل ی هُ الطَّ َح  ىا مُ ُ الضَّ لی رُب عُن وَ
]بحر الطویل[

 

)) منونا ))فتى  ((األشبه بصناعة الطائي أن یكون  ((
 )٣(

.  
 ولـه عـادة بـذلك ((: ي نصوص أبي العالء السابقة ، وهي ستوقفنا عبارات مهمة فوت  

ــــــار (( ،  )) ومــــــن عــــــرف مــــــذهب الطــــــائي (( ،  )) ــــــه یخت ــــــي كــــــالم الطــــــائي أن ــــــین ف    ،  )) یب

  ...  )) والتخفیف أشبه بمذهب الطائي ((
كـل هــذه العبــارات وغیرهـا تــدل علــى وقـوف أبــي العــالء علـى تكــرار بعــض الســمات   

.  ))إظهـار عالمـة الجمـع فـي الفعـل  ((: منها علـى سـبیل المثـال اللغویة عند أبي تمام ، 

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ١( َظ نْ ُ   ].١ب٢/٢١٤: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٢( َظ نْ ُ   ].٧ب٣/٣٤: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ وبقیة مواضع هـذه القرینـة فـي دیـوان أبـي ]. ٤٢ب١/١٩٢[ :ی

، ] ١٨، ب ١/٤٨[، ] ١، ب ١/٢٩٩[، ] ٣٦، ب ١/١٦٧[، ] ١/١٤٣: [تمـــــــام  هـــــــي كمـــــــا یلـــــــي 
،  ٢/٤٠٧[، ] ٣، ب ٢/٢٦٣[، ] ٧، ب ١٩٣ـ  ٢/١٩٢[،] ٥، ب ٢/١٨٣[، ] ٣٦، ب ٢/١٧٤[

، ] ١، ب ٣/٦١[، ] ١٤، ب ٣/٥١[، ] ٣، ب ٢٢ـ  ٣/٢١[، ] ٢٣، ب ٤١٨ـ  ٢/٤١٧[، ] ٤ب
، وینبغــي أن نشـیر أن هــذه ] ٥، ب ٥٦٤ـ  ٤/٥٦٣[، ] ٩، ب ٤/١٢٣[، ] ١٨، ب ٨٣ـ  ٣/٨٢[

المواضــع وغیرهــا تــدل علــى أن علماءنــا كــانوا علــى وعــي تــام بــأن لكــل شــاعر خصائصــه األســلوبیة 
  .التي تمیزه عن غیره 

 



 

                                                                                    ٣٠٩

، وحـین تـرتبط بسـیاقات معینـة  حین تحظى بنسـبة عالیـة مـن التكـرار ((والسمات اللغویة 
)) Stylistic Markersخواًصا أسلوبیة على نحو له داللة تصبح 

)١(. 

مقســمة إلــى  ومــن الطریــف أن الخصــائص األســلوبیة التــي وقــف عنــدها أبــو العــالء  
  : ثالثة مستویات 
  خصائص أسلوبیة على المستوى الصرفي ، مثل االقتباس أ ، ب. 
  خصائص أسلوبیة على المستوى النحوي ، مثل االقتباس هـ. 

  خصائص أسلوبیة على المستوى الداللي ، مثل االقتباس و. 
****  

  : 
  :العالء في سبعة مواضع ، من أهمها و عتمد علیها أبقد او 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ 
هِ  صَدٍر       َشِجيَ الظَّ  َهذا َأمیَن الَل وِردِ آِخرُ مَ ُل مَ َأوَّ ِه وَ ماءُ ِب

]بحر الكامل[
 

دَّ  (( ـاء  ((مَ في و ذلـك جـائز ، إال أن تـرك المـد أحسـن ، وهـو مهمـوز مقصـور ، و وه ))الظَّمَ
)) الشعر أسوغ منه في الكالم المنثور

 )٢(. 
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ 

َكباثا ریرَ َأراَكٍة وَ َب الَخریُف ِرواقَهُ       سافَت بَ ذا َضرَ َحتّى ِإ
]بحر الكامل[

 

)) ألن الشعراء كذا یذكروناألشبه أن یكون َسفَّت ؛ و .. ت َشمَّ :  ))سافت  ((و ((
 )٣(

.  
 :بوالعالء عند قول أبي تمام قال أـ 

                                                
،  ٢٥اللغـوي والبحـث األسـلوبي ، صمـن أوجـه التوافـق والتخـالف بـین البحـث : سعید بحیـري . د )١(

  م ١٩٩٥، یولیو  ١٥مقال بمجلة الدراسات الشرقیة ، ع 
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ   ].٤١ب٥٥ـ٢/٥٤: [ی
ـــرُ دیــــوان أبــــي تمـــام بشــــرح التبریــــزي )٣( َظ نْ ُ و ینظــــر الشـــاهد الخــــامس فــــي القرینــــة ]. ٥ب١/٣١٣: [ی

، ] ١٩، ب ٢/٢٦٦[، ] ٣٨، ب ١/٣٦٧: [وان أبــــي تمــــام  العروضــــیة ، والمواضــــع األتیــــة مــــن دیــــ
  ] . ٨، ب ٧٠ـ  ٢/٦٩[،] ٤١، ب ٥٥ـ  ٢/٥٤[

 



 

                                                                                    ٣١٠

واِرُض  لَك العَ اَألمِس تِ ت ِب ٍد       َكما ُصِقَل َ شه ماني لِمَ فَما ُصِقَل السَّیُف الیَ
]بحر الطویل[

 

ـــد أن ثغرهـــا  ))العـــوارض  ((و... (( ـــذي یلیـــه ، یری جمـــع عـــارض ، وهوالنـــاب والضـــرس ال
  إال أن قولـــــــــه ..واضــــــــح ، واألجــــــــود أال یجعلـــــــــه ُصــــــــِقَل بالبشــــــــام وعیـــــــــدان الــــــــــسواك 

ــدَّعي صــقالها  واألحســن فــي حكــم الشــعریــدل علــى أنــه أراد الســواك ،  ))بــاألمس  (( أن یَ
))بالفطرة ال بالتصنع 

 )١(. 
شــعر ـ كمــا رســم صــورته أبــو العــالء فــي النصــوص الســابقة ـ تســوغ فیــه بعــض ال  

یـه ، كمـا األمور ال تسوغ في النثر ، ویتعارف الشـعراء فیمـا بیـنهم علـى بعـض األمـور ف
ا ((أن له  والشـعر . والحكـم ـ بمعنـى القضـاء ـ ال یصـدر إال عـن قواعـد ومبـادئ .  )) حكمً

كالمـا غیـر الكـالم العـادي ، أو لغـة  ((وال ریب یصطنع من الوسائل اللغویة التي تجعله 
))داخل اللغة ، أو ـ إن شئنا الدقة واالختصار معا ـ تجعلـه شـعرا 

كمـا أنـه یقـوم علـى . )٢(
مفارقـة التركیـب للمـألوف فـي االسـتعمال فـي اللغـة غیـر  ((جاز الذي یقوم بدوره علـى الم

))الفنیة بكسر قوانین االختیار بین الكلمات 
)٣(. 

****  
  : 

أمر واضح وجلي في أقوال أبي العـالء  ))السمات اللغویة  ((التمییز بین مستویین من 
 ((وح وجـــالء تعلیقاتـــه المتنـــاثرة هنـــا وهنـــاك ، ویمثـــل المســـتوى األول منهـــا ، تبـــرزه بوضـــ

ـــــــة ـــــــي یمثلهـــــــا االســـــــتعمال اللغـــــــوي العـــــــام ، والمســـــــتوى الثـــــــاني  )) الســـــــمات النمطی   الت
  . التي یمثلها استخدام أبي تمام  )) السمات الفردیة المتغیرة ((

  : تویین ، إذ یقــول ومــن البــاحثین المعاصــرین مــن أقــر وأكــد وجــود مثــل هــذین المســ  
ذا نظرنـــــا إلـــــى الســـــمات اللغویـــــة فـــــي لغـــــة مـــــا علـــــى أنهـــــا مجموعـــــة مـــــن الثوابـــــت  (( وإ

Constants  والمتغیـراتVariables  كانـت الســمات الثوابـت هـي القواعــد العامـة التــي
                                                

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ١( َظ نْ ُ  ].٤ب٢/٢٩٥: [ی

  ٦الجملة في الشعر العربي ، ص : محمد حماسة عبد اللطیف . د )٢(
  ٩٨ـ  ٩٦النحو والداللة ، : محمد حماسة عبد اللطیف . د )٣(

 



 

                                                                                    ٣١١

تشكل النظام األساسي للغة ، مثل تركیـب الجملـة االسـمیة والجملـة الفعلیـة ، والمضـاف 
للمنشـئ أما المتغیـرات فتمثـل السـمات التـي یمكـن . لصفة والموصوف والمضاف إلیه وا

)) أن یتعامل معها بقسط أوفر من الحریة ومن أبرزها المفردات
)١(. 

ه ـ ، فقـد وظفـ )) االسـتعمال اللغـوي ((العالء قرینـة و من القـرائن التـي اعتمـد علیهـا أبـو 
 ل بهــا علــى المعــاني فــيكقرینــة یســتد فــي شــرح األبیــات ، واســتخدمه بمســتواه األول ـ

  :، منها ه القرینة في خمسة وعشرین موضعاوقد استخدم هذ. األبیات 
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبـ 

اهللاِ  وَ فُّالوَ نَ ّال تَ َ الناِس ِإ آتي َجمیع ّال فَریَضًة       وَ  ما آتیَك ِإ
]بحر الطویل[

 

ال آتـي و  ((وأ ))مـا آتـي جمیـع النـاس و  ((: تمام اللــفظ أن یكون و في هذا الكالم حذف ،  ((
بـین الجملـة و ؛ ألن الجملـة األولـى قـد حـال بینهـا  وحذف مثل هذا قلیـل،  ))جمیع الناس 

موضــوعة  ))ال  ((أن و لــو  ))مـا  ((الكــالم محمـول علــى و مــا بعـده ، و الثانیـة حــرف االسـتثناء 
،  فـــي القســـم ))ال  ((كثـــر فـــي ألفـــاظهم حـــذف موضـــعها لكـــان ذلـــك أســـوغ ؛ ألن العـــرب 

))اهللا أدخل المدینة إال راكبا و : كقولهم 
 )٢(. 

  :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ
ني ُأَدٍد       َأ ّال في بَ جَد ِإ َق المَ یِّ  جتُنِياو َهل َأورَ وال َط ٌ◌ ِمنهُ َل ٌ رُ  ئ ثَمَ

]بحر البسیط[
 

ـى  ((: قولون فی؛قبلهـا كسـرة؛ فطیـئ تقلبهـا ألفـاو إذا كان آخر الفعل الماضـي یـاء  ((  ))اجتُنَ
ـيَ  ((فـي  ــَدى  ((و،  ))اجتُنِ ــِدي  ((فـي  ))اقتُ ولــم ، ومـن العـرب مــن یسـكن الیــاء هاهنـا ،  ))اقتُ

)) اللغة الطائیة) الطائي : ؛ أي ( یستعمل 
 )٣(. 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ
میُض  رٌق وَ بَ ِآلٍل تومٌ وَ غریُض       وَ نَّها ِإ ثَنایاِك ِإ وَ
]بحر الخفیف[

 

                                                
  م١٩٩٢،  ٣، عالم الكتب ، ط ٥٤األسلوب ، دراسة لغویة إحصائیة، ص : سعد مصلوح .د )١(
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ   ].٢٣ب٣/١٠٣: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ   ].٢٧ب٢/١٩٠: [ی

 



 

                                                                                    ٣١٢

مـة ، ؤ ویقال لل... (( م ، : الجمـع و لؤة العظیمة تُؤْ ـؤَ  ((عل ـمـن أن تجـ )١(أجـودوهـذا الوجـه تُ
)) ، جمع تؤام على تخفیف الهمزة ؛ ألن ذلك قلیل ))تُوم 

 )٢(. 
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ 

یها ِمَن ال لَّت َكَأنَّما       َعَل َأتهُ العیُس َظ ذا ما رَ ماِميِّ ناِفُض ِإ ِورِد الیَ
]بحر الطویل[

 

ـــة مـــن روى ... (( ـــوي روای ـــاء  )) الیمـــانيَّ  ((بمیمـــین ، أن  ))الیمـــامي  ((ویق لـــیس بتشـــدید الی
)) باللغة العالیة

 )٣(. 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ
النَّ باِسطً  داها َأمسى َحبیٌب َحبیباا ِب نَ دى َسحائَِب َكفٍّ       ِب

]فبحر الخفی[
 

بـــك صـــار : كمـــا تقـــول األول ،  ))حبیـــب  ((والثـــاني ، هـــ )) احبیبـــ ((ویجـــوز أن یكـــون .. ((
أنـَت أنـَت : قـولهم و یكـون مـن نحو ْشتُِهرَ وصار له موضـع ، واعرف : فالن فالنا ؛ أي 

))وعمر و عمرٌ و 
 )٤(. 

  :یمكن أن ندرج تحت قرینة االستعمال قرینتین فرعیتین هما و 
 .ة قرینة المصاحبة اللفظی )١

 .قرینة األلفاظ المولدة  )٢
هذین  أحدفي و العالء في موضعین ، و أما قرینة المصاحبة اللفظیة فقد استخدمها أب

  :   الموضعان هما و ،  )) المحالفة ((: العالء هذه المصاحبة باسم و الموضعین سمى أب
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ

ٍة نَجِدیٍَّة    و لَ  بعَ م تَُكن ِمن نَ نُت عوَدَك عودا   َل نَ َظ َعلِویٍَّة َل
]بحر الكامل[

 

                                                
م جمـــع كلمـــة تُؤْ  تـــومأن تكـــون كلمـــة : أي  )١( ـــؤَ مـــة بمعنـــى اللؤلـــؤة ، وهـــذا التـــي فـــي البیـــت تخفیـــف تُ

 .على تخفیف الهمزة ) بمعنى الصدف ( أفضل من أن تكون كلمة توم جمع تُؤام 

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٢( َظ نْ ُ   ].١ب٢/٢٧٨: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٣( َظ نْ ُ   ].١٠ب٢/٢٩٧: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٤( َظ نْ ُ   ].٥٢ب١٧٢ـ١/١٧١: [ی

 



 

                                                                                    ٣١٣

نمـــا فـــرق بینهمـــا و ، أصـــل العـــودین واحـــد ،  ))لظننـــت عـــودك عـــودا  ((: قولـــه .. (( كثـــرة إ
فصــار ذلــك كاالســم ؛  )) طیبــا ((؛ ألنهــم یریــدون هــذا عــود طیــب ؛ فیحــذفون  االســتعمال

حــالف لهــذا اللفــظ ا : ، فكأنــه قــال  المُ ــوَّة أو ألظننــت ُعــوَدك قُْطــرً نْجوجــا ، أو أُل َل غیــر ذلــك و یَ
))من أسماء العود 

 )١(. 
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ 

رً  نَظ طُِّل ِمنها مَ عَ ذ ال نُ ً ِإ ق عً ا َأنِ ربَ مَ ها اللَّ ا       وَ مَ أنوساا ِب ذاِت مَ
]بحر البسیط[

 

غیـر و النسـاء و لور البو األسنان وبقر الوحش و تستعمل في الدر  ))المها  ((لما كانت و ... ((
ــ ((: ـ استـــحسن أن یقـول وــیصفو ذلـك ممـا یحسـن  هـا اللَّ مَ ـیَُخصَّ بهـا اإلنــس   )) ذاِت ِب ))؛ لِ

 

)٢(. 
  :إما بالنسبة لقرینة األلفاظ المولدة فقد استخدمها في موضعین أیضا هما 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ
ها        ِقموا حوِشیًَّة فیَك دونَ ئِن نَ قَد َعلِموا َعن َأيِّ ِعلٍق تُناِضلُ َل َل

]بحر الطویل[
  

 )...(متبـرزة ال تربـع إلـى اإلنــس : إبـل ُحـوش ؛ أي : ، مـن قـولهم  ))ُحوشـیَّة  ((الروایـة  ((
من و یأخــذ بــأخالق الَحشــ: فــالن َحْشــوي ؛ أي : من قــولهم و ، فهــ ))َحْشــویَّة  ((:ومــن روى 

ــــذین ال یعتــــد بهــــم ،  ــــة وهــــذه االنــــاس ، وهــــم ال ــــدة ، ویجــــب أن تكــــون الروای لكلمــــة مول
))ال غیر ))حوشیة  ((الصحیحة 

 )٣(.  
لَّد في اصطالح العلماء هـو    وَ لفـظ اسـتخرجه المولـدون مـن اللغـة األصـلیة مـع  ((والمُ

: ویقــــال لهــــذا أیضــــا  )...(شــــيء مــــن التصــــرف ولــــیس مســــتعمال فــــي كــــالم األعــــراب 
))المســتحدث والعــامي 

ــدة ا. )٤( ال فــي العربیــة  ))المولــدون  ((لتــي اســتحدثها واأللفــاظ المول
                                                

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ١( نْ ُ   ].٢٢ب٤١٤ـ١/٤١٣: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٢( نْ ُ   ].٦ب٢/٢٥٦: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٣( نْ ُ   ].١٢ب٣/١٢٠: [ی
 , Creation , Invention، مـادة المولـد  ١٦٧١/ ٢كشـاف اصـطالحات الفنـون : التهـانوي  )٤(

Mongrel , Mulatto  ولد  ٢/١٠٩٩، وینظر أیضا المعجم الوسیط ، .  

 



 

                                                                                    ٣١٤

، وجعلها من فعلهم ، فقال  )) العامة (( وقد ربط السیوطي األلفاظ المولدة بـ . )١(یحتج بها
هــو كــل شــيء مولــد ، وهــذا ضــابط : ســئل عــن التغییــر ، فقــال : فــي أمــالي ثعلــب  ((: 

أو تركـه أو تسـكین  حسن یقتضي أن كل لفظ كان عربي األصل ثم غیرته العامة بهمـز
))أو تحریك أو نحو ذلك مولد ، وهذا یجتمع منه شيء كثیر 

)٢(. 

شــارة أبــي العــالء أن كلمــة    محدثــة ، أو عامیــة ، أو : مولــدة ، بمعنــى  ))حشــویة  (( وإ
شـارة إلـى أهمیـة  )) تاریخ الكلمـة (( محرفة عن بنیة أخرى إشارة إلى  ـ إن صـح التعبیـر ـ وإ

ة الـنص الشـعري وغیـره مـن النصـوص ، علـى األقـل فـي مجـال رد هذا التاریخ في خدمـ
  .الروایات المصحفة والمحرفة التي تأتي في كلمة ما ، في نص ما 

ومن هنا أیضا تبرز أهمیة المعجم التاریخي للغة العربیة الذي یمكن االعتمـاد علیـه   
 . في الكشف عن صحة كثیر من النصوص األدبیة والدینیة وغیرهما 

 :العالء عند قول أبي تمام و ل أبقاو  ـ 
عُت َشعاعَ الرَّ  ٍة فَجرُ َجمَ ظلِمَ هُ في ُكلِّ مُ َحزٍم َل َسمتُهُ       ِب أِي ثُمَّ وَ

]بحر الطویل[
 

اع الرأي  ((...  (( یدلك على و ..متفرقة : بفتح الشین هي الروایة الصحیحة ؛ أي :  ))َشعَ
اع  ((أنـــــــــه  ـــــــــْت  ((: قولـــــــــه  ))َشـــــــــعَ عَ اع  ((روى مـــــــــن و ،  ))َجمَ   معنى و بالضـــــــــم فهـــــــــ ))ُشـــــــــعَ

لَِّد بعد موت الطائيصحیح ؛  )) إال أنني أظنه وُ
 )٣(.  

 : 

ـ كمصــطلح  Intertextuality  /éL′intertextualitالتنــاص أو التناصــیة   
عالقة الوجـود المشـترك بـین نصـین أو عـدة نصـوص بطریقـة  ((أدبي حدیث ـ یشیر إلى 

                                                
  ١/٢٤٢: المزهر  )١(
  ٢٤٨/ ١: المزهر  )٢(
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( نْ ُ بقیة المواضع التـي اسـتخدم فیهـا قرینـة االسـتعمال و ]. ٦ب٤/٥٦٨: [ی

،  ١/٣٣٠[، ] ٢١، ب ١/٢٢٦[، ] ١٨، ب٢٢٥ـ  ١/٢٢٤[، ] ١/١٥٩[، ] ١/١٤٢[، ] ١/١١٨:[هــــي
، ٢/٢٩٥[،]٤، ب ٢/٢٢٥[، ] ١/٩٥[، ] ١/٩٣[ ،] ٢، ب ١/٩[، ] هــام ٢، ب ٣٤٥ـ  ١/٣٤٤[، ] ٦ب
،  ٢، ب ١٧٧ـ  ٣/١٧٦[، ] ٢٩، ب٢/٤٦٦[،]٥ب،٢/٣٧٨[،]٢٥، ب ٢/٣١٥[،]١٥، ب ٢/٣١٣[،]٤ب
  ] . ٨، ب ٤/١٢[، ] ١١، ب ٣/٧٨[، ] ٥، ب ٣/٣٣[، ] ٨، ب ٣/٢٢٤[، ] ٣

 



 

                                                                                    ٣١٥

))شـــهاد أو الســـرقة أو اإللمـــاع االست
الطـــرق : االستشـــهاد بـــالنص ؛ أي  (( :أو هـــي . )١(

))التي یستعملها الناس في االنتفاع بالنصوص المشهورة ، أوفي اإلحالة إلیها
)٢(. 

الشـعري وقد لعب التناص دورا مهمـا مـع أبـي العـالء سـواءً فـي شـروحاته أو إبداعـه   
معـان اسـتخدم التنـاص كقرینـة لتوضـیح بعـض  فعلى مستوى شروحاته فقـد. الخاص به 

   :عند أبیات أبي تمام ، منها 
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ 

هى القُرآُن  ٌق نَ هُ ُخُل ُ السَّ َل ه ذاَك َعطاؤُ دارُ َعنهُ       وَ ُف الِب رَ
]بحر الوافر[

 

ــ ((مــن روى  (( ــالسَّ ُف الِب َصــحِّ بالــذال معجمــًة فه )) ارُ ذَ رَ نمــو ف ، ومُ : ا یتعلــق بقولــه تعــالى إ
M À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê L  ] ، ولــیس فــي ،  ]٢٦اإلســراء

ـٌي عنـه فـي المعنـى و اآلیة ذكر السرف لفظا ،  هْ نما فیها نَ  ((لـیس مـــصدر  ))البـذار  ((و. إ
ـّذر  نمــا بنــى الطـائي المعنــى علــى اآلیــة األخـرى ، وهــي قولــه تعــالىو ،  ))بَ  MÅ Æ:إ

Ç È É Ê L  ]بین اللفظین و ؛ فدلَّ ذلك على الدال غیر المعجمة ،  ]٦ء ، نساال
))  في القوة تفاوت ، وبون بعید

 )٣(. 
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو ـ 

حارُ  ِكن       تَماَدت في َسِجیَّتِها الِب َل ضرارٌ وَ ُك ِمنَك ِإ م یَ َل وَ
]بحر الوافر[

 

                                                
، الهیئـة المصـریة العامـة  ١١٨آفـاق التناصـیة المفهـوم والمنظـور ، ص : مد خیر البقـاعي مح.د )١(

  م١٩٩٨دراسات أدبیة / للكتاب 
ـــة ، علـــى خلیـــل حمـــد .د  )٢( ، الهیئـــة المصـــریة  ٢٣٨مـــدخل إلـــى علـــم الـــنص ، ص: إلهـــام أبوغزال

  ١٩٩٩،  ٢العامة للكتاب ، ط
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ   ].١٥ب٢/١٥٦: [ی

 



 

                                                                                    ٣١٦

بالضـاد ؛ ألنـه لمـا بنـى المعنـى  ))  إضـرارا ((األحسن أن یـروى  ))ولم یك ذاك إضرارا  (( ((
بـاِدرُ  )١(علـى اآلیـة ْسـرُف المُ ضـر  ، وكـان المُ ا بـه ؛ حُسـَن أن یـذكر فـي أكـل مـال الیتـیم مُ

))البدار  و اإلضرار بعد السرف 
 )٢(. 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ 

ُدورُ  ُ م َع  ب ُ ُق ِمنه زَّ ٍة       تَمَ م تََزل ُكلُّ َحلبَ َحنَِّب قُیوٌل َل ن َأَغرَّ مُ
]بحر الطویل[

 

َحــب ، و ذ: جمــع قولــك و ، وه )) َذووَن قُیــولٌ  ((: یــروى و  (( رْ ــَزن ، و ذو َجــَدن ، و ذو مَ ذلــك و یَ
نمـــا تبـــع الطـــائي فـــي ذلـــك و قلمـــا یقولـــون الـــذَّوون ، و فـــي حمیـــر كثیـــر ، وهـــم األذواء ،  إ

یت    : ؛ ألنه قال الُكمَ
ا أعنِي بِ  مَ لَ  ذلكوَ ُت ِكنِّي َأسَفلیُكم       وَ ا َعنیْ وینَ ِه الذَّ ِب

]بحر الوافر[
 ((

 )٣(.  

أمـا علـى مســتوى إبداعـه الشــعري الخـاص بــه نجـد التنــاص حاضـرا عنــده فیمـا عبــر   
تنصـب ـ فـي األسـاس ـ  ((، وهـي تسـمیة  )) البنـاء علـى الحكایـة (( یوسـف نوفـل بــ .عنـه د

))على لون من ألوان التناص ، كما فهمه القدماء  
)٤(. 

****  
 : 

  :ولها موضعان أحدهما 
ف القاسم بن عیسى الِعجليو قال أبـ   :العالء عند قول أبي تمام یمدح أبا ُدَل

لَ  فنى الشَّ وَ ت    وكاَن یَ ُ ما قَرَ واِهِب ِحیاُضَك ِمنهُ في العُصوِر الذَّ  عرُ َأفناه
]بحر الطویل[

  

                                                

 ]٦: النساء [ M Å Æ Ç È É Ê L:قوله تعالى یقصد  )١(
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ   ].١٦ب٢/١٥٧: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ   ].٢٥ب١/١٥٤: [ی
،  ١، الهیئــة العامــة لقصــور الثقافــة ، كتابــات نقدیــة ط ١٦طــائر الشــعر ، ص : یوســف نوفــل .د )٤(

   ١٨٧م ، ٢٠١٠
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ت ِحیاُضكَ  (( (( ى المـاء فـي الحـوض یقریـه ؛ إذا جمعـه ، : ، یقال  ما جمعت )) ما قَرَ ـرَ قَ
ـِدح أجـدادك بشـعر كثیـر ، فل: المعنى و  كـان الشـعر و أنك رجل ملك شریف اآلباء ، قد مُ

إنمـا أراد أن : الوجه ، وقیل و یفنى لفني من أجل ما مدحتم به في الدهر القدیم ، فهذا ه
ف كان شاعرا ،  )) أبلغ في المدحو ل أجود ولكن األو قد یحتمل هذا ، و أبا ُدَل

 )١(. 

*****  
 

العالء هــذه القرینــة فــي مواضـــع قلیلــة بلغــت ثالثــة عشــر موضـــعا ، و اســتخدم أبــ  
  :القرائن ، ما یأتي ویمكن أن نمیز من هذه 

 : 
 :وقد استخدمها في موضعین هما  

 :العالء عند قول أبي تمام في مدح مالك بن طوق التغلبي و قال أب ـ 

كرً  ُث في  اِب رِّ نثَني       في السِّ تُوَ تَ ةُ اَألسالِب الَحیاِة وَ هيَ َكثیرَ لِم وَ
]بحر الكامل[

  
كــر ((..  (( ــا للشــاعر ، فهــي تُورثــه وهــي حیــة لــم :  )) ِب لهــا بنتً یعنــي القصــیدة ؛ فكأنــه َجعَ

ْت ، أي یأخذ الجائز  ـورِّث  ((األجود كسر الراء فـي و ة علیها ، تَمُ ؛ ألن معنـى المیـراث  ))تُ
ن و یصح على ذلك ألبیها ،  فُتِحت الراء ُجِعـل المیـراث لهـا ؛ وال معنـى لـذلك ؛ ألنـه لـم إ

)) حيو تجر العادة بأن یرث اإلنسان إال وه
 )٢(. 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ 

ُسنَِّة السَّ  الَخطِّ ِب ختَِضِب یِف وَ اِإلسالِم مُ يِّ ِمن َدِمِه       ال ُسنَِّة الدیِن وَ
]بحر البسیط[

  
ه بُسـنَّة السـیف ؛ أي .. (( ، ال بسـنة اإلسـالم ؛ ألن  حكـم بـهو بمـا سـنه : أي ُخِضَب َشْعرُ

ــاء و  الصــحابة ــابعین كــانوا یــرون الســنة أن یخضــبوا شــعورهم بالحن یكرهــون و ..الَكــتَم و الت
))ون الحمرة  یؤثر و الخضاب بالسواد 

 )٣(. 
                                                

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ   ].١٦ب١/٢٢٤: [وینظر أیضا ].٤٢ب١/٢١٤: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ   ].٣٩ب١/٩٠: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ   ].٢٤ب١/٥٢: [ی

 



 

                                                                                    ٣١٨

****  
 :  

  :ومن أمثلتها 
ةو قال أب   :العالء عند قول أبي تمام یمدح أبا الحسین محمد بن الهیثم بن ُشبانَ

ه نُذ َأودى خالٌِد وَ عَدما       ثَوى مُ الشاِم بَ عروُف ِب مَ المَ ِه َأسَل رتَدُّ و ِب مُ
]بحر الطویل[

  
؛ ألنـه كـان فارســیا ؛ فتقـرب إلــى الممـدوح بــذكره ؛ ألن یعنـي خالـد بــن یحیـي البرمكــي  ((

خالـد بـن عبـد اهللا و الممدوح أیضا من فارس ، وهذا أشبه مـن أن یعنـى خالـد بـن یزیـد ، أ
))خالد بن یزید بن معاویة  و القسري ، أ

 )١(. 

*****  
 : 

  :وقد استخدمت في ثمانیة مواضع ، منها 
 :األفشین و أبي تمام في مدح المعتصم  العالء عند قولو قال أب ]١[

ه َأبیِه وَ قاتِلِ و َأما وَ ضيءَ المَ قَد َأمسى مُ دُّ َل عَ ُ هُ       ی ن ال َأبا َل مَ
]بحر الطویل[

 

ْزء  (( ُ كـرم و القسم إنمـا هـالعكس ؛ ألن أصل هذا و أقسم بأبي المنهزم على معنى اله ُ لمن ی
)) أبوه

 )٢(. 
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ

عیدِ  عِد ِمنتاَج الوَ ُخٍل       َعقیمَ الوَ لَكَذجاِت ُكنَت لَِغیِر ب ِل وَ
]بحر الكامل[

 

ْعد ، وال وعد هناك ؛ إذ كان یستعمل في الخیر ، ول: جعله  (( كـان هنـاك وعـد و عقیم الوَ
)) ا للممدوح ؛ ألن الرجل یعاب بإخالف الوعدلكان البیت ذم 

 )٣(.  
 :بي تمام العالء عند قول أو قال أبو  ـ

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ   .]٢٤ب١/٥٢: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ   ].٢٦ب٣/٨٦: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ   ].٢٢ب٢/٣٧: [ی

 



 

                                                                                    ٣١٩

یَك ُعرى اَألمِر اِإلمامُ فَقَ  َل ُب د       ُشدَّ الِعناُج ِمَن السُّ َألقى ِإ الَكرَ لطاِن وَ
]بحر البسیط[

 

هاهنا مراد بـه العـز والقـوة ، مـن قـولهم لفـالن سـلطان فـي بلـد كـذا ،  ))والسلطان  ((...  ((
ُحمل على أن السلطان آدميٌّ ؛ ألنه یخرج إلى لفظ و    )١(ال یلیـق بالسـالطینال یجوز أن ی
((

 )٢(  
 : 

  : ولها موضعان 
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ

َأرِي النَّ  الَأنِكد ِب شِب وَ م       یَحُل ِمَن العُ لَِّویِث واِل ما َل
]مجزوء البسیط: بحر[

 

الُجثوِث  ((: ومن روى .. (( ُص لعسـِل النحـل ؛ أل )) وَ ْخُل الَجـثَّ مـا یكـون ن ؛ فإن المعنى یَ
یجتمــع مــن و فــي موضــع النحــل مــن الشــمع الــذي ال عســل فیــه ومــا یمــوت مــن النحــل 

)) أوساخها
 )٣(. 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ

نَس ُ وَ ه ِة نَورُ رارَ ورُ العَ هُ       نَشرُ الُخزامى في انَ خِضراِر اآلسِ یمُ
]بحر الكامل[

 

نما ذكر اآلس ؛ .. (( وَص وإ ُ )) ف بدوام الخضرةألنه ی
 )٤(.  

  
  : عند قول أبي تمام  قال

تُدِ  َحّذاءُ تَمَألُ ُكلَّ ُأذنٍ  بَالَغًة وَ ًة       وَ ریدِ ِحكمَ رُّ ُكلَّ وَ
]بحر الكامل[

  

                                                
اج ) ١( بها : والِعنَ اقیها وَكرَ رَ عَ َشدُّ في أسفل الدلوثم یوصل ِب ُ  .حبل ی

ــرُ دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي )٢( َظ نْ ُ القرینــة فــي دیــوان وبقیــة المواضــع لهــذه ]. ٣٤ب١/٢٥١: [ی
،  ٢/٩٥[، ] ٣٤، ب ٢٧١ـ  ٢/٢٧٠[، ] ٥٤، ب ١٨١ـ  ٢/١٨٠[، ] ٥، ب ٢/١٥٣: [أبـي تمـام  

  ] .٤، ب ٣/٤٥٧[، ] ٣١ب
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ   ].٢٤ب١/٣٢٧: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( َظ نْ ُ   ].٢١ب٢/٢٤٩: [ی

 



 

                                                                                    ٣٢٠

ـــًة  (( : قولـــه  (( ؛ إذ كـــان ال یمكـــن أن تمـــر  ســـمعتهایعنـــي كـــل أذن  ))تَمـــَألُ ُكـــلَّ ُأذٍن ِحكمَ
))هم بآذان الخلق كل

)١(. 

****  
 :  

عنـد أبـي تمـام  معني البیت الشـعريالعالء قرینة السیاق في تحدید و لم یستخدم أب  
  : منهافقط بل كان یستخدمها لبیان أمور أخرى 

 .صحیحة الغیر المصحفة رد الروایات   - أ
 .ترجیح روایة على روایة   - ب

  .ترجیح معنى على معنى آخر   - ت


)٢( 
العالء القرینـة فــي رد الروایـات المصــحفة فیمـا یقــرب مـن اثنــي عشــر و اسـتخدم أبــ  

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ :أتيموضعا ، منها ما ی

ن َأذاقَتهُ النَّ َضعُ  لقَمِ فَت َجواِرُح مَ عمَ العَ عمَ الِفراِق فََذمَّ َط وى       َط
]بحر الكامل[

 

انُح  ((:ویقع في النسخ (( ارح  ((:والصواب،))ضعفت َجوَ )) التفسیر یدل علیهو ، ))َجوَ
 )٣(. 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ 

ها َعَزماٌت  حیبَ تها نَ ا       َغَصبَ تني تََصبُّري وَ غتِماضيَغَصبَ
]بحر الخفیف[

 

ـا ((الروایة الصـحیحة  (( َ ِجیَّه ألن أول ؛ فهـي روایـة ضـعیفة؛ )) نحیبهـا ((:ومـن روى...   )) نَ
)) القصیدة یدل على خالفة

 )٤(. 

                                                
رُ دیوان أبي تمام  )١( َظ نْ ُ   ] .٥٠ب١/٣٩٨: [بشرح التبریزيی
قــرأ الشــيء علــى خــالف مــا أراد كاتبــه ، : التصــحیف : جــاء فــي كتــاب التعریفــات للجرجــاني  )٢( ُ أن ی

  ] .إبراهیم اإلبیاري : ، دار الریان للتراث ، تحقیق  ٨٢.[ أوعلى ما اصطلحوا علیه 
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ   ].٥ب٣/٢٤٩: [ی
نْ  )٤( ُ رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزيی ونلفـت االنتبـاه إلـى أن روایـة البیـت هنـا هـي ].٣ب٢/٣٠٩: [َظ

  .روایة التبریزي ولیست روایة أبي العالء 

 



 

                                                                                    ٣٢١

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ 

ستَهتَ َص  يَ المُ ا َقلِب یّ َ ه تََذكُّرِ َدفَت ُل ٍة وَ هَب َصبابَ قیُت نَ ِر       فَبَ
]بحر الكامل[

 

ـى قلبـي  ((: ومن روى .. (( بَ هْ ذلـك أن جـاء  یـدل علـىو فروایتـه تصـحیف ، ؛  ))َصدَّعِت َل
)) في البیت الثاني بما یدل على أنه یخبر عن غائب

 )١(. 
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ 

ُة ال َأصفَرُ ِمنه حَّ یَضِة صاٍف َكَأنَّهُ َعجُس        ـَكَأنَّهُ مُ بَ
]بحر المنسرح[

 

◌ٍ ؛ أضمر قبل الذكر ؛ ألن  ))أصفر منها  ((:والروایة الصحیحة (( )) على ذلك المعنى دالٌّ
 )٢(. 

****  
 

الروایـــات للبیــــت الواحـــد ، وفــــي حالـــة غیــــاب القرینــــة و فـــي حالــــة تعـــدد الروایــــة أ  
العالء یجتهد في تـرجیح الروایـة و الفاصلة المحددة التي تحدد الروایة المقصودة ، كان أب
  .ة األخرى المرادة بناء على القرینة التي لدیه ، مع استبعاد الروای

  :العالء إلى الترجیح في أحد عشر موضعا ،منها ما یلي و وقد لجأ أب
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ

مَ  ِة اَألعالِم طاِمَسِة الصُّ وَ الرَّ جهوَل تها العیُس ِب ذا اعتََسفَ كِب َضلَِّت وى      ِإ
]بحر الطویل[

  
ــه  (( ذا ا ((: وقول تها العــیُس ِإ ـــایهــذه الرو  )) عتََســفَ  ((ة أثبــت مــن الروایــة األخــرى التــي هــي ـ

))  )) الِعیس ((یشهد بأنه قال  )) الركب ((: ألن قوله ؛  ))الریح 
 )٣(. 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ   ].١ب٤/٤٤٩: [ی
ـرُ دیــوان أبـي تمــام بشــرح التبریـزي )٢( َظ نْ ُ أبـي تمــام  كمــا  وبقیــة المواضـع فــي دیــوان]. ٧ب٢/٢٢٥: [ی

، ] ١١، ب ٢/٢٥٧[، ) ]  ٣هــــــــــــــــــامش ( ١، ب ١/٧[، ] ١/٦٨[، ] ١/٤٢[، ] ١/٣٦٤: [یلــــــــــــــــــي 
  ] .٢٤،  ٢٣، ب ٣/٣٨[، ] ٢٤، ب ٢/٣٤٨[، ] ١٠، ب ٢/٢٦٤[
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ   ].١٢ب١/٣٠٢: [ی

 



 

                                                                                    ٣٢٢

ریمَ الُحزُن لي ِری دً مٌ َأبَت َأن یَ ماِء الشَّ        اَجَل یُن َعیٌن ِب العَ بتَِدرُ وَ وِق تَ
]بحر البسیط[

 

أبــت أن یفــارق الُحــْزُن : الصــدر ، ومعنــاه : بالخــاء ؛ فالخلــد  ))خلــدا  ((: روى  ومــن.. ((
)) وهذه الروایة هي الجیدةصدري ، 

 )١(. 
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ

َزمِجرُ المَ  یِن َص كِ نْ مُ ُطِرُق َأزُل الزَّ بَ ههَصلٌِق       ی ماِن ِمن َصَخِب
]بحر المنسرح[

 

ـــروى  (( ْج  ((: وی ـــین مُ ـــُز المنكبَ مِّ ـــز الرجـــل ؛ إذا اجتمـــع فـــي : ؛ أي  ))رَ مجمعهمـــا ، اجرمَّ
)) الروایة األولى هي الوجهو ..جلسته 

 )٢(. 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ
ال  یوِث دَهبَّت ِألَحباِبنا ِریاٌح       َغیرُ َسواٍه وَ

]مجزوء البسیط: بحر[ 
 

ُوث  ((: یروى [ (( ی یْث وه ))ریوث  ((و]  ))رُ ـوث  ((و... اإلبطاء و من الرَّ ُ ـث ، : جمـع  ))ُدی َدیْ
ُوث  ((الروایة الجیدة و ...اللین و وه ی )) بالراء ))رُ

 )٣(
. 

 
العالء یقـدم كـل المعـاني المحتملـة للبیـت ؛ ولكنـه كـان یـرجح معنـى علـى و كان أب  

ســتبعد المعنــى اآلخــر ، واســتخدم معنــى فــي وجــود قرینــة ، ولكنــه فــي نفــس الوقــت ال ی
  :القرینة لترجیح معنى على آخر في سبعة مواضع ، منها 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ 

بلیُس و لَ  ا ِعباَدةً ِإ قَرّ حِظ َعینَي       ها تَ بلیُس َعن َل تَجافى ِإ
]بحر الخفیف[

 

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ   ].٤ب٢/١٨٤: [ی
)٢(  ُ رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزيی َظ   ].٨ب١/٢٦٧: [نْ
َظـرُ دیـوان أبـي تمـام بشـرح التبریـزي )٣( نْ ُ وبقیـة مواضـع تـرجیح الروایـة فـي دیـوان أبـي تمــام ]. ٢ب١/٣٢٣: [ی

،  ٢/١٧٣[،]١/٩٢[،]٤٥ـ  ١/٤٤[،]٥،ب١/٣١٣[،]١،ب٣١٢ـ  ١/٣١١[،]٤٩، ب١٩٥ـ  ١/١٩٤: [هـي
  ]٨، ب ٧٠ـ  ٢/٦٩[،]٣٣ب

 



 

                                                                                    ٣٢٣

ا ((..  (( ـــرّ قَ ى الشـــي: یحتمـــل وجهـــین :  )) تَ ـــرّ قَ ء ؛ إذا تتبعـــه ، فهـــذا غیـــر أن یكـــون مـــن تَ
ــالقراء ، فهــذا و اآلخــر أن یكــون مــن تقــرا القــرآن ؛ إذا طلــب حفظــه ، و مهمــوز ،  تشــبه ب

)) وحمله على هذا الوجه ألیقأصله الهمز ، 
 )١(. 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ 

بَّما  رُ َل بَكتهُ اوَ یِه  ستَ باِطِن َصفَحتَ َكَأت ِب ُة حاِدٍث       نَ كبَ دوبانَ نُ
]بحر الكامل[

 

أحوجتـــه إلـــى الشـــكیة ، وقـــد یكـــون فـــي معنـــى أزالـــت شـــكیته ، وهـــذه .. )٢(]أشـــكته [ و ((
ْشـفَع بالبیـت الثـاني ، وحملـه و الكلمة تذكر في األضداد ،  ُ البیت یحتمل المعنیین إذا لـم ی

علـــى إزالـــة الشـــكایة أحســـن فـــي حكـــم الشـــعر ؛ ألن المـــراد أنـــه یصـــبر علـــى النكبـــات ؛ 
))غیره  و صبره خیرا ونجحا ، وهذا المعنى یتردد في شعر الطائي فیعقب 

 )٣(. 
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ

رائَِك عیسى ِمن وَ ِقُص اُألسوَد وَ ِمن َأماِمَك َحیٌَّة       تَ ماذا َعَسیَت وَ
]بحر الكامل[

 

كونـه فــي معنــى ، مـراد بــه اسـم هــذا الرجــل ، و  ))عیســى  ((علــى أن  لوهـذا البیــت یـد.. ((
))أبلغ في المدح  و المسیح معنى صحیح ، وه

 )٤ (.  
***  

ف الخصائص : من عناصر المنھج  لثالعنصر الثا ـ  ة وتوظی السمات األساسیة للبیئ
  :اللغویة الفصیحة المستقرة في عصره 

العالء یوظف خصائص البیئة اللغویة الفصیحة المسـتقرة فـي عصـره فـي و كان أب  
بمثابـة الموجـودة فـي عصـره نسبیا و  انت خصائص تلك البیئة المستقرةكو شرح الدیوان ، 

 ))المعیـار  (( ؛ بمعنى أن تلك الخصائص كانـت المعیار الذي یلجأ إلیه في شرح الدیوان

                                                
ظَ ) ١( نْ ُ   ].٤ب٤/٢١٤: [رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزيی
 .مثبت في البیت و استبكته ، كما ه:  أبي العالء ، أما روایة التبریزيهذه روایة ) ٢(

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٣( َظ نْ ُ   ].٥ب٥٦٤ـ٤/٥٦٣: [ی
ــرُ دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریـــزي) ٤( َظ نْ ُ فــي دیــوان أبـــي  ، وبقیــة هــذه المواضــع].٣٥ب١/٢٧١: [ی

  ] .٢، ب ٣/٤٩[،]٣٢، ب ٣/٤١[،]٤، ب ٢/٤٢٤[، ] ٣١، ب ٢/٣٢٩[،]٩، ب ٢/٢٣٨: [تمام 
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مـدى اقتـراب أبـي الذي یلجأ إلیه ، ویسجل علـى هدیـه فـي شـرحه  الثابت )) المستوى ((وأ
  .ه ابتعاده عنو تمام أ
وضیح الكالم السابق یرى الباحـث أنـه مـن الواجـب تقـدیم تصـور وقبل المضي في ت  

  .أبي العالء للغة الذي اعتمد علیه في شرحه 
  :  اللغة عند أبي العالء

ذلــك مــن خــالل و یحــاول البحــث هنــا اســتجالء طبیعــة اللغــة عنــد أبــي العــالء ،   
  .جمعها الباحث من خالل دراسته للدیوان  النصوص المتفرقة التيدراسة 

  : قسمین  إلى تنقسم نظرة أبي العالء للغة كانتإن : نقول  النصوصخالل تلك من 
  لغة العامة ((قسم أطلق علیه ((

)١(. 

  الطبقة الراقیة ((لغة و ، أ )) أهل اللغةو لغة أهل العلم  ((وقسم أطلق علیه((
)٢(. 

ة دارجـة هـي لـــهج ((: أما القسم األول الذي یمثل لغة العامة فقد قـال عنـه یوهـان فـك   
))بین سواد الشعب العریض 

تتفـاهم بهـا الطبقـات الوسـطى والـدنیا مـن سـكان  ((، لهجة )٣(
المـــدن منـــذ نشـــوئها فـــي عصـــر الفتوحـــات اإلســـالمیة األولـــى  وقـــد أخـــذت هـــذه العربیـــة 

))المولدة تكتسب مناطق جدیدة بسبب التغییرات السیاسیة واالقتصــادیة واالجتماعیة  
)٤(  

  : القسم قول أبي العالء  ومن أمثلة هذا

                                                
  :  ))، دراســـة فـــي اللغـــة واللهجـــات واألســـالیب  العربیـــة(( تلـــك اللغـــة ســـماها یوهـــان فـــك فـــي كتابـــه  )١(

رمضــــان عبـــــد  .ترجمـــــة د[ ، )  ١٠٩ص (  )) المولــــدة العربیـــــة ((و،  ٩٣ص،  )) الدارجــــة اللهجــــة  ((
ـــــدین   (( : وســـــماها الجـــــاحظ، ] ، الخـــــانجي ١٩٨٠، ١التـــــواب ، ط ضـــــحى [ . )) البلـــــدیینو لغـــــة المول

 ةنسـتأنس هنـا بإشـار و ، ) ] م  ١٩٩٧ط مكتبـة األسـرة ( ،  ٣١٤ـ  ٣١٣/ ١ أحمـد أمـین ، :اإلسـالم 
تتســامح فـــي و ، إنهــا لغـــة لهــا ألفـــاظ غیــر منتقـــاة   (( :حیــث قـــال  اللغـــة هــذه عـــناألســتاذ أحمـــد أمــین 

  )). الكلمات اإلعراب ، وتمیل إلى إسكان أواخر
  ١٠٩ص : كما سماها یوهان فك  )٢(

  ٩٣ص :  :العربیة ، دراسات في اللغة واللهجات واألسالیب  )٣(

  ١٠٩ص :  :العربیة ، دراسات في اللغة واللهجات واألسالیب  )٤(
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ة  ((ـ  بَ یْ َ بة : وطـ یّ َ الطــِّیبة :  فأمـا قـول العامـة.اسم مـن أسـماء النسـاء أیضـا مخفـف مـن طــ
ـــك ،  فأهـــل اللغـــةفـــي مصـــدر الشـــيء الطــــیِّب ؛  یختـــارون حـــذف الهـــاء ؛ و ینكـــرون ذل

))هذا شيء طیب بین الطیب : فیقولون 
)١(.  

الها الخــــاص ، وأنهــــا لغــــة لهــــا ألفاظهــــا وأبــــوالعالء یقــــر أن للغــــة العامــــة اســــتعم
الخاصــة ، ولهــا ألفــاظ مشــتركة بینهــا وبــین لغــة أهــل العلــم واللغــة ، ولكنهــا ذات دالالت 

  . خاصة عندها ، ولها أیضا أسالیبها 
ـــ  (( :یقــول أبــوالعالء  ،  وكــذلك تســتعمله العامــةفــي معنــى اإلغــراء ،  )اإلشــالء  (جــاء ب

))ریته أشلیت الكلب إذا أغ: یقولون 
 )٢( .  

وأهل العلم یذكرون ذلك في الـذنب خاصـة  )...( العامة یقولون دابة أشعل. ((: ویقول ـ  
((

 )٣( .  
والعامة یسمون ضربا من النبـت إذا أصـاب الجسـد أذي بـه قراصـا ؛ كـأنهم  ((: ویقول ـ  

))أخذوه من القرص بالید 
 )٤( . 

 :قال أبوتمام  ((: ویقول  ـ 

وكاَن َكلَّفَه َجدیالَل ا وَ ومًا َألُنِسيَ َشدقَمً یٌد حاَجًة       یَ ا ُعبَ
]بحر الكامل[

  
ــى شــدقما  (هــذا البیــت یختلــف فــي روایتــه ، وكــان النــاس ینشــدون فــي أول األمــر  (( لزنَّ

))؛ فاستضعفوا هذه الكلمة ؛ ألنها عامیة فغیرت بغیرها  )وجدیال 
 )٥( .  

 :قال أبوتمام  ((: ویقول ـ  
ذ مَ ذَهُب َذَهبَت ِب ذَهٌب َأم مُ نوُن َأمَ ت       فیِه الظُّ ِه السَّماَحُة فَالتَوَ َهِب

]بحر الكامل[
  

))بفالن مذهب إذا كان یلج في الشيء ویغرى به:من قول العامة)أمذهب أم مذهب(:وقوله
 )١(. 

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ١( نْ ُ  . ]١/١٢: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٢( نْ ُ   ].١/٣٤٤: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٣( نْ ُ   ].٢/٤١١: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٤( نْ ُ   ].٢/٤٥٢: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥( نْ ُ   ].٣/٧٠: [ی
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والمعـروف فـي الحـدائق أن تسـتعمل فـي النخـل والكـرم ، وال یمتنـع أن یعنـي  ((: ویقول  ـ 
))التي هي معروفة عند العامة بالحدائق 

 )٢(. 
وبعض أصـحاب اللغـة یـزعم أن الصـلف الـذي تضـعه العامـة موضـع التیـه  ((: ویقول  ـ 

))كلمة مولدة 
 )٣( . 

 :قال أبوتمام  ((: ویقول  ـ

ناءِ  بعَ الفَ ِب احتَلَّ رَ رَ عاِء       فَتى العَ عاِء ِإلى ُكلِّ َحيٍّ نَ نَ
]بحر المتقارب[

  

الیـاء فـي بیـت الطـائي ، كـأنهم یعتقـدون اإلضـافة ، وذلـك ردىء جـدا فـي العامة یثبتـون 
))القیاس 

 )٤(.  
لغـة الطبقـة  (( :أما لغة أهل العلم فهـي تلـك اللغـة التـي وصـفها یوهـان فـك فقـال إنهـا 

احتفظت بالتصریف اإلعرابي ، وبقواعد اإلعراب والتصـریف احتفاظـا تامـا (...) الراقیة 
هـا الحقیقـي ـ علـى الـرغم مـن السـمات المولـدة ـ تعـد مـن اللغـة ، ولـم تـزل مـن حیـث بناؤ 

)) الفصحى
)٥(. 

  : )) كالم ((أما لغة أهل العلم ، أوأهل اللغة ، أولغة الطبقة الراقیة فإنها 
 .منه الفصیح ومنه غیر الفصیح  .١
 .منه الحدیث المولد و ، ) الذي انتهى استعمال بعضه ( ومنه القدیم  .٢

  .ر الجید ومنه الجید ، ومنه غی .٣
  :العالء ودلیل ذلك قول أبي 

                                                                                                                                          
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ   ].١/١٢٩: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ   ].١/٢٤: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ   ].٢/٣٦٤: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( َظ نْ ُ   ].٤/٦: [ی
   ١٠٩ص : العربیة ، دراسات في اللغة واللهجات واألسالیب  )٥(
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ــ  ــرَ كالمــه همــرا ، إذا جــاء بكــالم كثیــر ، : یقــال  ((ـ َج : أن یقــال  أفصــح الكــالمو َهمَ َ تـــ أرْ
))الباب إذا أغلقه 

)١(. 
؛ فخرج من خطـاب الواحـد إلـى خطـاب الجمیـع ،  ) كم تعذلون (: وقال  ((:  وقولهـ  

)) الكالم القدیمو ومثله كثیر في القرآن 
)٢(.  

  :عند قول أبي تمام  وقوله ـ 
لَك الذِّ  ِمثُل قُوى َحبِل تِ شاءِ ا لِذاَك الرِّ كاَن لِزازً  راِع  وَ

]بحر الكامل[
  

))لیس مما استعاره الطائي  كالم قـدیمو وهأعظم عروقه ، : وحبل الذراع  ((
)٣(. 

  منهــــا : هــــذه اللغــــات عنــــده علــــى درجــــات  ووهــــذا الكــــالم یتكــــون مــــن لغــــات ، 
  :ا القبیح ، ومنها الردىء المرفوض ، ومن ذلك لي ، ومنها الجید ، ومنهالعا

  :العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ 
ماُت الرَّ  ُل ُ فَتََجلَِّت ِإذا ُظ ه ها       تََطلَّعَ فیها فَجرُ وبُ أِي ُأسِدَل َث

]بحر الطویل[
  

))، ویجوز أسدل   وهي اللغة العالیة )ُسِدل  (المعروف  ((
 )٤(.   

  : قال عند بیت أبي تمام و  ـ 
ماِميِّ ناِفُض  یها ِمَن الِورِد الیَ ُ العیُس َظلَّت َكَأنَّما       َعَل َأته ِإذا ما رَ
]بحر الطویل[

  
بتشــدید الیـــاء لــیس باللغـــة  )الیمـــاني  (بمیمــین أن  )الیمـــامّي  (ویقــوي روایـــة مــن روى  ((

)) العالیة
 )٥(.  

ید لمن هذه اللغة ، ونأى بها عـن التنـاقض الـذي ولم یورط أبو العالء نفسه في تحد  
 .)١(وقع فیه علماء اللغة قبله ، فال هو جعلها لغة قریش وال لغة بني سعد مثال

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبری )١( َظ نْ ُ  ] .٢/٢٥٤[ :زيی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ   ] .١/٢٢[ :ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ  ] .٤/٣٦[ :ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( نْ ُ   ].١/٣٠٥: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٥( نْ ُ   ].٢/٢٩٧: [ی

 



 

                                                                                    ٣٢٨

  : قال عند بیت أبي تمام و  ـ 
دفي ِمَن الذَّ  رٌ یُ هُ ِزئِب ُب َل تََجلِب حِفٍل مُ هُ في مَ بَ مِّ ُكلَّما       تََجلبَ

]بحر الطویل[
  

)) وهي لغة جیدة،  )یدفي  (أي للشكر ، وخفف الهمزة  ؛ )له زئبر  ( ((
 )٢(. 

لغـــات أجودهـــا  ) الــذي (وقـــد جــاءت فـــي لغــة فـــي الــذي ،  ) اللـــَّذْ  (و (( : قـــالو  ـــ 
))  بإثبات الیاء )الذي(

 )٣(. 
وقد یمكنون الحركـة حتـى تصـیر حرفـا ... ((: العالء عن بعض العرب و قال أبو  ــ

، ومـررت بزیـدي ؛ و؛ فیثبـت الـواوقـام زیـد: رب یقـول ساكنا مثل ما حكي أن بعـض العـ
)) مرفوض ىءوذلك ردفیثبت الیاء ، 

 )٤(.   
  :أكثر استخداما من غیرها ، یقول و ومن اللغات ما ه

َْت ، فـــإن أخـــذ مـــن أینـــع فجـــائز ، : یقـــال  (( نِعــــ ینعـــت الشـــجرة ، وأینعـــت ، وهـــذا علـــى یَ
))والحمل على اللغة األخرى أكثر 

 )٥(.   
  : من ذلك قوله  :ما اصطلح علیه اللهجة فیعند أبي العالء تعني  اللغةو 

نِي  (خفف الهمزة في  ((ـ  هْ اك (: على لغة من قال  )یَ َ    .)٦( ))في الماضي  ) َهـنـ

راق (وسكن الهاء في  (( : وقالـ  هْ )) َأْهرْقُت : على لغة من قال  ) مُ
 )٧(.   

: ء وقبلهــا كسـرة فطیـئ تقلبهــا ألفـا ، فیقولــونإذا كــان آخـر الفعـل الماضــي یـا (( : وقولـه ــ 
ـنَى ـيَ فـي  اجتُ جتُنِ ـْن یسـكن الیـاء هـا هنـا ؛ ... ُا  ))ولـم یسـتعمل اللغـة الطائیـةومـن العـرب مَ

)١(.  

                                                                                                                                          
  ٦٠كیر النحوي ، ص أصول التف: علي أبو المكارم . د )١(
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٢( نْ ُ   ].١/٢٨٠: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٣( نْ ُ   ].٣/١٨: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٤( نْ ُ   ].٢/٣٢٦: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٥( نْ ُ   ].٢/٤٠٣: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشر ) ٦( نْ ُ   ].٣/٩: [ح التبریزيی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٧( نْ ُ   ].١/١٣١: [ی

 



 

                                                                                    ٣٢٩

األلفاظ التي تتكون منها تلك اللغات منها ما قد انتهى استعماله في عصـر أبـي و 
ــدرانك  (و (( :العــالء ، قــال  ــوكواحــدها :  )ال نُ إن أصــله غیــر عربــي ، إال : ویقــال .  ُدرْ

))أنهم قد استعملوه قدیما  
 )٢(. 

ــة االبتــذال ، قــال هــا ومن اســتطالتنا ، كأنــه مــن :  )تســحبنا  ( (( :مــا وصــل إلــى مرحل
))  التَّسحب كلمة مبتذلةو السَّحب ، 

 )٣(.  

:  )الیــافوخ  (أصـل  (( :كمـا أنـه یقــر بتطـور البنیــة الصـرفیة لــبعض ألفاظهـا ، یقــول   
))الجمع یآفیخ  و الهمز ، 

 )٤(.  
ــــني ،  (( :وألفاظهــــا متفاوتــــة فــــي الفصــــاحة ، قــــال  ــــى قــــولهم مضَّ ومضــــاض عل

))أمضني عندهم أفصح و 
 )٥(.  

 لغة العامة هـ كان یلجأ إلي٤٤٩ومما ینبغي اإلشارة إلیه أن أبا العالء المتوفي سنة 
  .)٦(أحیانا في توضیح شرح دیوان أبي تمام 

  : أن نلخص تصوره للغة كالتالي ویمكن إجماال    
  
  
  
  

                      ↓  
   لغة الطبقة الراقیة / لغة أهل العلم واللغة     

  : آلتيتتمتع با )) اللغة العالیة (( ومن خالل حدیثنا التالي سنجد أن تلك   
                                                                                                                                          

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ١( نْ ُ   ].٢/١٩٠: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٢( نْ ُ   ].٣/٤٥٨: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٣( نْ ُ  ].١/٣٢٠: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام ب) ٤( نْ ُ   ].٢/١٢٣: [شرح التبریزيی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٥( نْ ُ   ].٢/٣١٥: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٦( نْ ُ  ] .١/١٢٩: [ی

  اللغة

  عالیة لغة فصیحة  لغة العامة

 



 

                                                                                    ٣٣٠

  لها خصائص ثابتة نسبیا على المستوى الصرفي. 

 النحوي  لها خصائص ثابتة نسبیا على المستوى. 
  لهـــا خصـــائص علـــى مســـتوى االســـتعمال الكالمـــي لأللفـــاظ ، ومصـــاحبة ألفـــاظ

 .أللفاظ ، وشیوع ألفاظ وقلة شیوعها على حساب ألفاظ ودالالت أخرى 
  خصـــــائص عامـــــة بعیـــــدة عـــــن الخصـــــائص النحویـــــة والصـــــرفیة واالســـــتعماالت

 .)١(الخاصة بألفاظها
بكـــل خصائصــها التــي أثبتناهـــا اقیــة وال أدل علــى لجــوء أبــي العـــالء للغــة الطبقــة الر 

قد أحصى و مشتقاتها عند شرحه أللفاظ الدیوان ، و  )) یقال ((من كثرة تردیده لكلمة سابقا 
فیــه أبــوالعالء هــذا  ذكــر ) ٢٣١ ( البحــث مــا یقــرب مــن مــائتین وواحــد وثالثــین موضــعا

  :منها على سبیل المثال  ،اللفظ صراحة
َساع إذا كانت واسعة الخط ناقة:  یقال.. ((:قال أبوالعالءـ  ))ووَ

 )٢(. 
َدفـَّع إذا تدافعه الناس فلم یضیفوه :  ویقال... (( :قال و ـ   ))ضیف مُ

 )٣.(
 

))ظن بأن سیكون ، وحذف الباء أكثر و ظن أْن سیكون ، :  یقال (( :قال و  ـ 
 )٤(. 

                                                
وهـو مصـطلح مـن  ، )) االلتفـات (( أمثلة تلك الخصائص العامـة ـ علـى سـبیل المثـال ـ أسـلوب ومن  )١(

تعقیــب الكــالم بجملــة مســتقلة  (( غــة علــى تعریفــه بأنــه درج علمــاء البال قــدو مصــطلحات علــم البیــان ،
متالقیـة لــه فــي المعنـى علــى طریــق المثــل أو الـدعاء ونحوهمــا مــن المـدح والــذم والتأكیــد وااللتمــاس ، 

راء[  M i j k l mn o p q        r s L: كقولــــه تعــــالى  ، ومنهــــا أن تــــذكر ]  ٨١: اإلس
ء فتلتفــــت إلــــى كـــالم یزیــــل اختالجــــه ثـــم ترجــــع إلــــى معنـــى فیتــــوهم أن الســــامع اخـــتلج فــــي قلبــــه شـــي

   ٢٥١/ ١كشاف اصطالحات الفنون ، للتهانوي ، : ، ینظر  ))مقصودك 
إنما یستعمل في الكـالم للتفـنن واالنتقـال مـن أسـلوب إلـى أسـلوب  (( وااللتفات عند علماء البالغة   

،  ))لجــاري علــى نســق رتیــب تطریــة لنشــاط الســامع ، وهــو تعریــف جمیــل ؛ ألن الــنفس تســأم الكــالم ا
، دار ابـن كثیــر للطباعـة والنشــر ،  ١/٢٤٣إعـراب القــرآن وبیانـه ، محیــي الـدین الــدرویش ، : ینظـر 
   .   دمشق 

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٢( نْ ُ   ].٢/٣٣٤: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٣( نْ ُ   ].٢/٣٣٤: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام ب) ٤( نْ ُ   ].١/٣٩٦: [شرح التبریزيی

 



 

                                                                                    ٣٣١

َت المطیة إذا أعیت :  یقال ((  :قال و  ـ  ِفه َ ))نـ
 )١(. 

الـنَّهُش أكثـر و الـنهس بمقـدم الفـم ، : قیل و نهسته ، و نهشته الحیة :  لیقا ((  :قال و  ـ 
))منه 

 )٢(.   

**** 

بعـــد االنتهـــاء مـــن اســـتجالء نظـــرة أبـــي العـــالء للغـــة نعـــود لعنصـــرنا الثالـــث مـــن   
ة الفصیحة وتوظیف الخصائص : عناصر المنهج عنده وهو السمات األساسیة للبیئة اللغوی

  :دیوان في شرح اله المستقرة في عصر
  :ونبدأ بأولى تلك الخصائص 

 
ــــي كــــان یعتمــــد علیهــــا أبــــوالعالء الســــمات    وأول هــــذه الســــمات والخصــــائص الت

؛ أي أنــه  العالء بتوظیـف الســمات الصـرفیة الثابتـة للغـة الراقیـةو قـام أبـالصـرفیة ، حیـث 
دى خــروج أبــي تمــام علــى بیــان مــو فــي شــرح الــدیوان ،  عــول علــى الفصــیح الراقــي منهــا

ثالثـــین موضـــعا و االتفـــاق معهـــا ، وقـــد أحصـــى البحـــث أكثـــر مـــن ســـتة و هـــذه الســـمات أ
  :العالء السمات الصرفیة في الشرح ، وفیما یلي أهمها و استخدم فیها أب

  :تمام  قال أبوالعالء عند قول أبي  ـ
َ ـَّ َأیُّها الَغیُث َحی ِعنَد السُّ  الَّ ه غداَك وَ مَ حیَن تَ ِب ؤوُب رى وَ

]بحر الخفیف[
  

ـالَّ  (( (( َ ـالَّ :  ))أیها الغیث َحیَّه َ )) وال تعرف إال مخففة الالم،  شدد َحیَّه
 )٣(. 

ــدس ، وزیــادة الیــاء فــي مثــل هــذه المواضــع جــائزة؛ ألنو  (( :وقــال  ــ  ــِدیس مثــل الِحنْ  (( الِحنْ
لیال ْ ِعل :كذلكو متقاربان ،  )) ِفْعـلال وِفعـ ْ عیلو ِفنـ ْ )) ِفنـ

 )٤(. 

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ١( نْ ُ   ].٤/٥٣٧: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٢( نْ ُ   ].٤/٢٤٤: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٣( نْ ُ ْل ].١/٢٩٢: [ی َ التـي تفیـد  ))هـل  ((ومـن  ))حـيَّ  ((مركبة من : و َحیَّه

تعمالها منفــردة قلیــل ، والجمــع بینهمــا یفیــد المبالغــة واالســتعجال فــي طلــب الحــث واالســتعجال ، واســ
      ١٥١المعجم الوافي ألدوات النحو العربي ، ص . اإلقبال 

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٤( َظ نْ ُ   ].٢/٢٦٦: [ی

 



 

                                                                                    ٣٣٢

ُعجــس بالضــم ؛ و ِعْجــس بكســر العــین أ: اس جمــع واألحســن أن یكــون أعجــ (( :وقــال  ـــ 
ال كثیرا )فَْعال  (ألن  عَ ْ )) ال یجمع على أفـ

 )١(. 
ة  (ویقال للؤلؤة العظیمة  (( :وقال  ــ  مَ ؤْ ُ م ، وهذا أجود من أن تجعـل تـوم  )تـ ؤَ ُ ، والجمع تـ

ام على تخفیف الهمزة ؛ ألن ذلك ق: جمع  ؤَ ُ ))لیل  تـ
 )٢(.  

ــاض علــى قــولهم  (( :وقــال ــ  ـــني ، : ومضَّ ضَّ ـــني عنــدهم أفصــح ، و مَ ــِقِ◌لُّ و أمضَّ عَّال یَ َ فـــ
عنـدهم مـن أجبرتـه علـى األمـر إذا أكرهتـه علیـه ، إال و في أفعل ، إال أنهم قالوا جبار وه

))أن هذه األشیاء تحمل على حذف الزوائد 
 )٣(.  

تدخل على األفعال الثالثیة التي ال زیـادة فیهـا ، وأصل همزة التعجب أن  (( :ـ وقال 
مَ ، و علم ، و ضرب ، : مثل  دخولها على ما في أوله الهمزة قلیل ، إال أنـه جـاء و َكرُ
أفعــل التــي للتعجــب تجــري و ال یســتعملون عطــوت إال فــي معنــى تناولــت ، و ...وكثــر

))مجرى أفعل التفضیل 
 )٤(.  

دَجْت ... (( :وقال  ـ  َ َل و وقال قوم خـ عَ َ َدَجْت سواء ؛ وهذا القول أشبه بكالمهـم ؛ ألن فــ ْ أخـ
َل یشتركان كثیرا وأ عَ ْ ))فـ

 )٥(. 
***  

 
قـــد أحصـــى و العالء علـــى الخصـــائص النحویـــة فـــي شـــرحه للـــدیوان ، و اعتمـــد أبـــ  

  :ها ما یليالعالء هذه السمة ، ومنو عشرین موضعا وظف فیها أبو البحث خمسة 
  :تمام و قال أب ـ 

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ١( نْ ُ   ].٢/١٧٩: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام ) ٢( نْ ُ   ].٢/٢٨٧: [بشرح التبریزيی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٣( نْ ُ   ].٢/٣١٥: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٤( َظ نْ ُ   ].١/١١٤: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشـرح التبریـزي) ٥( َظ نْ ُ ـرُ دیـوان أبـي تمـام بشـرح  ].١/١٧: [ی َظ نْ ُ ولمزیـد مـن األمثلـة ی

ـــــــــــــزي  المواضـــــــــــــع التال ـــــــــــــب التبری ] ١/٨[،] ١/٦٣[،] ١/٢٣٠[،] ١/٢٢٦[،] ١/١٨٣: [یـــــــــــــة الخطی
  ]٥ب٤/٣٨[، ] ٤/٦[،] ٤/١٦٤[،]٣/١٦[،]٣/١٢٠[،] ٢/٤٠٣[،] ٢/٢٥٤[،] ٢/٢٣٦[،]٢/١٢٣[،

 



 

                                                                                    ٣٣٣

تَعَ  َأنَّهُ ما ِألَنواوَ وِّها ِمن َخالقِ لَّم ِب م تُرَ ئَِك ِإن َل
]بحر الخفیف[

  

ال یكادون یسـتعملون و أي نصیب في الخیر ، : یقال ما له خالق ... (( :العالء و قال أبـ 
))هذه الكلمة إال في النفي 

 )١(.   
))مع َأنَّ   )َزَعمَ  (أكثر ما یستعمل  (( :وقال  ـ

 )٢.(
 

یریـد كـل اآلفـاق فروایتـه خطـأ ؛ و بكسـر الكـاف ، وه )كال اآلفـاق  (ومن روى  (( :ـ وقال 
ــــأت فــــي المســــموعو ِكــــال یســــتعمل لالثنــــین ال للجمــــع ، : ألن  ــــم ی كــــال و القــــوم ،  كــــال ل

نما یقال و األصحاب ،  ))ذلك و كال الفرسین ، ونحو كال الرجلین ، : إ
 )٣.(

 
  :تمام  بيعند قول أقال و  ـ

َد َأشیَِب  جِه َأمرَ یِهما َعن وَ یا       َظالمَ يَّ ثُمََّت َأجَل ما حاَل ُهما َأظَل
]بحر الطویل[

 

))في القیاس جائزو ذلك قلیل في االستعمال ، وهو هاهنا متعدیا ،  )أظلم  (جعل ((
 )٤(. 

نَّ أن سیكون ، وظن بأن سیكون ، وحذف الباء أكثر: یقال  (( :وقال  ـ ))َظ
 )٥(. 

  :تمام  وقال عند قول ـ
مٌ  فیُض  ُسعُ نَّ َأماٍن       فیَك تَترى َحثَّ الِقداِح المُ ُ ه كبَ َحثَّ رَ

]بحر الخفیف[
  

ـــى الفاعـــل .. (( ـــى القـــداح ؛ ألن المصـــدر یجـــوز أن یضـــاف إل لـــى و وأضـــاف الحـــث إل إ
))المفعول 

 )٦(. 
  :تمام  وقال عند قول ـ 

ها  َأوَصت َخیاَل غتَدى الَغضبى وَ اَن نِض    َغَدت مُ َحرّ الَخرائِدو العیِس نِضو ِب
]بحر الطویل[

 ِ◌ 

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ١( َظ نْ ُ   ].٢/٤٤٧: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٢( َظ نْ ُ   ].١/٤٣: [ی
رُ دیوان أبي تمام بش) ٣( َظ نْ ُ   ].٢/١٥٥: [رح التبریزيی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٤( نْ ُ   ].١/١٥٠: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٥( نْ ُ   ].١/٣٩٦: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٦( نْ ُ   ].٢/٢٩١: [ی

 



 

                                                                                    ٣٣٤

أصــــل و شــــاك لــــه ؛ و بالشــــین أراد أن عیشــــه قــــد أنضــــاه فه )العیش و نِْضــــ (:مــــن روى  ((
أن و البعیـــر الـــذي قـــد أنضـــاه الســـفر ، یریـــد أن العـــیش قـــد أنضـــاه لصـــعوبته ، : والنضـــ

انفصــال اإلضــافة  معرفــة ؛ ألن )العیش و نضــ (یكــون و الخرائــد قــد فعلــن بــه مثــل ذلــك ، 
ـــر ،  نمـــا یحســـن االنفصـــال إذا كـــان المضـــاف إلیـــه یمكـــن فكـــه مـــن األول و هنـــا ال یكث إ

ضافته إلى المضمر و  ))إ
 )١(. 

یَّـاك  (كـان النحویــون المتقـدمون یـرون أن  (( :وقـال  ــ مثــل و ینبغــي أن تسـتعمل مـع الوا )ِإ
یَّاك : قولهم  ، كقولـك  )أن(ن تسـتعمل بــ زیدا ، وینكرون مجیئها على غیر ذلك ، إال أو ِإ

ـــوم ، :  ـــاك أن تق ـــذهب ، ولكـــن الواو إی ـــاك أن ت ی ـــاء مـــع ـحـــذفت كـــو إ فـــي  )أن  (حذف الب
: نهیتـك أن تفعــل ؛ أي : كـذلك تحــذف معهـا حـروف الخفــض ، یقـال و مواضـع كثیـرة ، 
ْت قبح عنـدهم الحـذف : المراد و أمرتك أن تفعل ؛ و عن أن تفعل ،  بأن تفعل ، فإذا ُعِدمَ

))ضرورة الشعر  إال في
 )٢ (.  

مة من أبي العالء على أن التطـور اللغـوي قـد مهونلمح  في هذا االقتباس إشارة 
  . یقع في قواعد اللغة

  : ـ 
من خالل االقتباسات السابقة یتبین أن أبا العـالء اعتمـد علـى الخصـائص الصـرفیة   

والتـــي مـــن  )) Constantالســـمات الثابتـــة  ((ســـعد مصـــلوح بــــ . والنحویــة التـــي أســـماها د
خاللهــا أوضــح انحرافــات أبــي تمــام ، ویمكـــن أن نلخــص هــذه الســمات كمــا وردت فـــي 

  :االقتباسات السابقة كالتالي 
  السمات النحویة الثابتة نسبیا  السمات الصرفیة الثابتة نسبیا
لیل متقاربان وكذلك ِفْنِعل وِفن لل وِفعْ   .عیل ـ ِفعْ

ل ال یجمع على أفعال كثیرا    .ـ َفعْ
  .ـ َفعَّال یقل في أفعل 

  

  .ال تستعمل إال في النفي  ))َخالق  ((ـ كلمة 
  . یستعمل لالثنین ال للجمع ))كال  ((ـ لفظ 

لـــــى ــــــ المصـــــد ر یجـــــوز أن یضـــــاف للفاعـــــل وإ
  .المفعول 

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ١( نْ ُ   ].٧٠ـ٢/٦٩: [ی
رُ دیوان أبي ت) ٢( َظ نْ ُ   ].١/١٣: [مام بشرح التبریزيی

 



 

                                                                                    ٣٣٥

ــــ أصـــل همـــزة التعجـــب أن تـــدخل علـــى األفعـــال 
  .الثالثیة التي ال زیادة فیها 
ل وأفعل یشتركان كثیرا    .ـ َفعَ

ـ یحسن انفصال اإلضافة إذا كان المضاف إلیـه 
ضافته إلى المضمر   . یمكن فكه من األول وإ

  :والجدول السابق یشیر إلى الملحوظتین التالیتین   
أ ـ وجـود تمـایز واضـح عنـد أبـي العـالء بـین قواعـد اللغـة واسـتعمال الشـاعر ، وهـذا   

بمــا اصــطلح علیــه اللغویــون المحــدثون مــن تفرقــة بــین اللغــة والكــالم، أو  التمــایز یــذكرنا
  .القدرة واألداء 

ب ـ إذا قمنـا بتأصـیل نظـري لقواعـد علـم األسـلوب فـي تراثنـا العربـي فإننـا یمكـن أن   
 .  نعتبر أبا العالء بحق رائدا من رواد علم األسلوب العربي 


:  

ینبــه و ، ) الكـالم و أ( العالء یعتمـد علــى المسـتعمل مـن األلفـاظ فــي اللغـة و كـان أبـ  
أیهــا و یوضــح أي األلفــاظ أكثــر شــیوعا فــي االســتعمال ، و علــى غیــر المســتعمل منهــا ، 

  .أشیاء أخرى و معان أو لتي تأتي في العادة مصاحبة أللفاظ أأقل،كما یوضح األلفاظ ا
العالء و تســـعین موضـــعا اســتخدم فیهـــا أبـــو وقــد أحصـــى البحــث أكثـــر مـــن ثمانیــة 

  :المواضع مقسمة كما یلي  وهذه. والشیوع  المصاحبةو االستعمال اللغوي ، 
  أربعون موضعا لالستعمال اللغوي و أربعة. 
  ثالثون موضعا للمصاحبة و ثالثة. 

  في األلفاظ أو الدالالت القلة و للشیوع أ موضعا عشرونو واحد. 
 
  :العالء عند قول أبي تمام و قال أب أ ـ

ذا كانَِت  هيَ فَضاِفُض  ااَألنفاُس َجمرً  ِإ یاُب القَوِم وَ ضاقَت ثِ غى   وَ دى الوَ َل
]بحر الوافر[

  

 



 

                                                                                    ٣٣٦

نمـا المسـتعمل ثــوب فَضـفاضو الواســع ، و جمـع فَْضـفاض وه: فََضـاِفض  (( ؛ فجـاء هــذا  إ
))مثله كثیر و على فَْضفَض ، 

 )١(. 
))لم یستعمل ذلك من قبل الطائيالناعس،واستعاره هاهنا للهوى،و :الوسنان((:وقال ـب 

 )٢(. 
ـة ؛ أي : ، یقـال  أكثـر مـا یسـتعمل فـي اإلنـاث: اإلقـراب  ((: وقال  ـج  بَ ْقرَ س مُ ـرَ تَُشـد : فَ

)) ربما استعمل ذلك في الذكورو ...كها قریبا من بیت مال
 )٣(. 

نما یقال و ؛  قلیلة في االستعمال:  ))أغاض  (( ((: وقال د ـ  غاضـه غیـره و غاض الماءُ : إ
ن لـم یكـن قـد ُسـِمع فالقیـاس و فـي شـعر قـدیم ،  أغـاضیجوز أن یكون الطائي سمع و ،  إ

))یطلقه 
 )٤(.  
ــارة أصــولیة مهمــة فــي تصــور  )) هالقیــاس یطلقــ ((: وعبــارة أبــي العــالء الســابقة    عب

 . تفكیر أبي العالء ، وهو ینحى هنا منحى ابن جني الذي أجل القیاس أیما إجالل
ذهـب ، ویجـوز أن یعنـي بـه كـل مـا و الصامت من المال ما كـان مـن فضـة أو  ((: وقال ــ 

)) الورقو إال أن أعرف ما یستعمل في الذهب ال ینطق ، 
 )٥(. 

))ال یستعمل ذلك في الخیل ولكن في اإلبل و جمع َسدیس، :))س السُّدْ  ((و ((:وقال ـ
 )٦(.  

                                                
ـرُ دیـوان أبـي تمـام بشـرح التبریـزي )١( َظ نْ ُ فضـافض لـم تـذكره المعـاجم العربیــة : ، الجمـع ].٢/٢٩٩: [ی

وهــذا ] ٤/٢١٧، ســیرة ابــن هشــام  ٣/١٥١األغــاني : ینظــر [ ، مــع ورده فــي كتــب األدب والســیر ، 
غــة ویــدل مــن ناحیــة أخــرى علــى مــدى یــدل مــن ناحیــة أن المعــاجم العربیــة لــم تســتوعب كــل ألفــاظ الل

  .سعة ثقافة أبي العالء 
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ   ].٢/٢٤٣: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ   ].٢/٤٠٩: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( َظ نْ ُ   ].٢/٤٦: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٥( َظ نْ ُ   ].١/٣٢١: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٦( َظ نْ ُ یضیق المقام عن ذكر كل المواضع التـي نـص فیهـا أبـوالعالء ]. ٢/٢٢٧: [ی

] ١/١٤٥[،] ١/١٣٦[،] ١/١٢٩[،] ١/١٠٠: [على االستعمال ، لذلك نحیل إلى المواضع التالیُة من دیوان أبـي تمـام
،]١/٣٩٨[،] ١/٣٦٦[،] ١/٣٤٤[،] ١/٣٢٦[،] ١/٢٦٨[،]١/٢٤] [١/٢٢٥[،] ١/٢٢٤[،] ١/١٤٨ [
] ٢/٢٧٠[،] ٢/٢٣٦[،] ٢/١٩٣[،] ٢/١٧٠[،] ١/٨٥[،] ١/٥٧[،] ٤١٤ـ  ١/٤١٣[،] ١/٤٠٩[،]١/٤٠٠[
،]٤/٥٦٨[،] ٣/٣٣٧[،] ٣/٢٤٨[،] ٣/١٣٨[،] ٢/٣٧[،] ٢/٣٦٤[،] ٢/٣٦١] [٢/٣٢٩[،] ٢/٣١٠[،] ٢/٢٧٨[    

 



 

                                                                                    ٣٣٧

  :ونصوص أبي العالء السابقة تثیر الملحوظات التالیة   
ـ لجوء أبـي العـالء إلـى االسـتعمال اللغـوي یبـرز أهمیتـه فـي توضـیح المعنـى األساسـي ١

مكانیة استغالله للوقوف على مخالفات الشعراء    .للكلمة ، وإ
ى فكــرة االســتعمال اللغــوي فــي حــد ذاتهــا یــذكرنا بقــول اللغــوي المعاصــر واتكــاؤه علــ  

أن الكلمة لیست بذات معنـى مسـتقل قـائم بذاتـه وأن وجودهـا ومعناهـا  ((فیرث الذي یرى 
شــیئا نســیبا یمكــن مالحظــة كــل منهمــا فــي ســیاق غیرهمــا مــن الكلمــات والمعــاني أو عــن 

))طریق التقابل بینهما 
)١(.  

ــ لــم یكــن أبــو ا٢ لعــالء بــدعا بــین العلمــاء فــي اســتناده إلــى االســتعمال اللغــوي للوصــول ـ
لمأربه وبغیته ، بل نجده مسبوقا بغیره من علماء البالغة ، فها هـو ابـن سـنان الخفـاجي 

أن ال تكـون الكلمـة قـد عبـر بهـا  ((یضع شروطا للفصاحة من بینها  )هـ٤٦٦:  المتوفى(
))یر مقصود بها ذلك المعنى قبحت عن أمر آخر یكره ذكره فإذا أوردت وهي غ

)٢(.  
ــ نالحـظ ثالثـا أنـه لـم یخطـئ أبـا تمـام فـي اسـتعماالته التـي انفـرد بهـا ، وهـو بهـذا لــیس ٣

ــوا القواعــد  ((مــن هــؤالء العلمــاء التقلیــدیین  وحــدها أســاس الحكــم  ))الرســمیة  (( الــذین جعل
االستعمال الواقعي وقیمة أهملوا في الوقت نفسه النظر إلى ] والذین [ بالصواب والخطأ 

))هذا االستعمال 
)٣(.  

 
األلفــاظ التــي تــأتي : العالء فــي شــرحه علــى خاصــیة المصــاحبة ؛ أي و اعتمــد أبــ  

أخــرى ، فقــد كــان حریصــا فــي شــرحه علــى إبــراز هــذه أشــیاء و معــان أو مصــاحبة أللفــاظ أ
 Collocationalالرصف  ((ن نظریة قریب م والبیان تخدامـلعل هذا االسو . المصاحبة 

Theory (( أحمد مختار عمر في كتابه .التي أشار إلیها د))  تلك النظریـة  ))علم الداللة،
  . تطورا عنها و التي تعتبر امتدادا لنظریة السیاق أ

                                                
  ٩٥الكلمة دراسة لغویة معجمیة ، ص : حلمي خلیل . د )١(
  م١٩٨٢،  هـ١٤٠٢ ،  ١ ط دار الكتب العلمیة،  ٨٥:  سر الفصاحة )٢(
  م ١٩٦٦العربیة المعاصرة ، مجلة المجلة یونیه : كمال بشر ، مقال بعنوان . د )٣(

 



 

                                                                                    ٣٣٨

 (( :قـــائال Ullmannف عــنـــــالرصو مد مختـــار عمــر تعریـــف المصــاحبة أـأحــ.وقــد نقـــل د
ـــكاالرتبــاط االعتیــادي لو ه ــة ــ اســتعمال  ((: و، أ ))لمة مــا فــي لغــة مــا بكلمــات أخــرى معین

))وحدتین معجمیتین منفصلتین ، استعمالهما عادة مرتبطتین الواحدة باألخرى 
)١(. 

  :وفیما یلي أمثلة على ذلك 
ابة  (( ((ـ  رَ )) وقلما یقولون رجل َذِرب حتى یقولوا ذرب اللسانالحدة ،  ))الذَّ

 )٢(. 
  : عالء عند قول أبي تمام الو قال أبو  ـ 

دَّنا       ُ رِد الَغطاِرِف ب المُ عَن ِب مُ لِدانً غیدً  أوِل ُ ه فنَ غیدا اا َألِ
]بحر الكامل[

  
ا  ((إذا رویــــت  (( ــــدَّنً نمــــا یقــــال و جمــــع الدنــــة ، وذلــــك لفــــظ ال یســــتعمل ، و فه ))ُل   َغــــضٌّ : إ

ــْدن ، وشــباب لــدن ذا رویــت  و ...النــاعم المنعطــفو ، وه َل ــ ((إ ــّدنا ُل ُ أعرف ؛ ألن و فهــ ))ْدنا ب
)) امرأة بادن ، كالم معروف: قولهم 

 )٣(. 
ْخد  ((و... ((: وقال  ـ ْسُج  ((و ))الوَ أكثر ما یستعمالن في اإلبل و ضربان من السیر ،  ))الوَ
)) ران لغیرهمااالنعام ، وقد یستعو 

 )٤(. 
  :العالء عند قوله و قال أبو ـ 

دَّ َعنكَ  قاَد الدَّ  نَ زاءُ فیِه وَ یَك قَوَد الَجنیِب العَ تَ قَل َ ِمن مُ مع
]بحر الخفیف[

  

دَّ  ((: استعار (( نماو للعزاء ،  ))نَ )) نحوهاو لإلبل  هو إ
 )٥(. 

))ار، وفي االختب یستعمل في الفعل الحسن وفي القبیحالبالء و . ((: ـ وقال 
 )٦(. 

))ار، وربما استعمل في الشر كالمستعما یستعمل في الخیرالفأل أكثر و  ((:وقالـ 
 )٧(. 

                                                
 ) .٥عالم الكتب ط (  ٧٤ص : لة علم الدال )١(

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ   ].٢/٢٦٠: [ی
رُ دیوان أبي) ٣( َظ نْ ُ   ].٤١٠ـ  ١/٤٠٩: [تمام بشرح التبریزي ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( َظ نْ ُ   ].١/٣٣٧: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥( َظ نْ ُ   ].١/١١٧: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٦( َظ نْ ُ   ].٤/٣٢: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٧( َظ نْ ُ   ].٣/٧٨: [ی

 



 

                                                                                    ٣٣٩

َكَســـفت : َكَســَف الكوكـــب ، إنمــا المعــروف : ولــم تجــر العـــادة بــأن یقــال ... ((: وقــال  ـــ
)) القمر الشمُس وخسف

 )١(. 
تســتعمل فــي الــدر واألســـنان وبقــر الــوحش والبلــور والنســـاء  ))المهـــا  ((ولمــا كانــت . ((: وقــال ـــ 

))لیخص بها اإلنس  )) مها اللذات ((: ویصفو؛ استحسن أن یقول  وغیر ذلك مما یحسن
 )٢(. 

)) أدهم كمیت: لم یستعملوا مثله ؛ ألنهم لم یقولوا  ))أدهم فیه كمتة  ((:قوله:وقال ـ
 )٣(.  

ولم ینفرد أبو العالء باإلشارة إلى المصاحبة اللفظیة هذه ، بل نجد قبله الثعالبي   
الفحــل والشــر  وهــاج ((: یقــول  )) خصــائص مــن كــالم العــرب ((یشــیر إلیهــا ویعتبرهــا مــن 
 M: ومـن ذلـك قولـه تعـالى  )...(هـاج لمـا یـؤدي إلـى الخیـر : والحرب والفتنـة ، والیقـال 

n o L   ـــوا أحادیـــث إال فـــي الشـــر ، ویقـــال : ؛ أي مثلنـــا بهـــم ، وال یقـــال : ُجِعُل
))نفشت الغنم لیال ، وهملت نهارا 

)٤(. 
 

األقــل شــیوعا مــن األلفــاظ ، وكــان ینبــه علــى و العالء یعتمــد علــى الشــائع و ن أبــكــا
  :هذا ، ومن أمثلة ذلك 

ال یقولـــون للـــذكر و ،  وقلمـــا یصـــرفون منـــه الفعـــلمتفرقـــة ، : وغـــارة شـــعواء ؛ أي ... ((ــــ  
))أشعى 

 )٥(. 

                                                
رُ د )١( َظ نْ ُ   ].٢/٣٢٦: [یوان أبي تمام بشرح التبریزيی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ   ].٢/٢٥٦: [ی
ـــــرُ دیـــــوان أبـــــي تمـــــام بشـــــرح التبریـــــزي )٣( َظ نْ ُ ومـــــن ] . ٢ب٤/١٥٤[ ، وینظـــــر أیضـــــا ]. ٢/٢٣٦: [ی

  :المواضـــــع التـــــي أوضـــــح فیهـــــا التبریـــــزي خاصـــــیة المصـــــاحبة مشـــــاركا فـــــي ذلـــــك أبـــــا العـــــالء قولـــــه 
ِضــر ؛ أي نــاعم : شــتقاق تماضــر مــن قــولهم وا (( : أكثــر مــا یســتعمل فــي اإلتبــاع ، یقــال و : عــیش مَ

ا ا مضرً         ]   ٧ب ١٥٩ـ  ١/١٥٨. [ ))؛ أي بحسنه ونضارته   خذه خضرً
  ٣٧٤ص : فقه اللغة وسر العربیة  )٤(
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٥( َظ نْ ُ   ].١/١٥: [ی

 



 

                                                                                    ٣٤٠

: ؛ أي (ه الــالم ، فحــذفهما منــو بــاأللف  ))اإلســكندر  ((المتعــارف بــین النــاس  ((: ویقــول ـــ 
 ))مــا بــین أنــدلس إلــى صــنعاء  ((: ، وقــد فعــل ذلــك فــي غیــر موضــع ، كقولــه ) تمــام و أب
)) الالمو إال باأللف  ))ال األندلس و الفرزدق  ((ولم تجر العادة أن یستعمل ..

 )١(. 
ذا ُأدْخــل النفـي علــى ... ((: ویقـول  ــ   أخرجهــا إلـى معنــى اإلیجـاب فــي معظــم  ))كـاد  ((وإ

قد فعلوا بعد : ؛ أي  ] ٧١البقرة [  M I J K L M L: قوله تعالى كالمهم ، ك
نمـا یكـون كـاللغز ؛ ألن المعـروف سـواه و ،  إال أنه قلیل الترددولها معنى آخر ..إبطاء  إ
)) مثل هذا قلما یستعملو ..لم یقاربو لم یقم ، : ما كاد یقوم أخوك ؛ أي : ، تقول 

 )٢(. 

فُُضــل إذا لــم یكــن علــى الالبـس غیــره ، فــإن ثبــت أنــه ثـوب : وقــد یقــال ... ((: ویقــول  ــ 
نمـا المعـروف یرید الفضل و فاضال وه: قال  فهي كلمة ال تعرف في كالم المتقـدمین ، وإ

)) تفضلت المرأة إذا كانت فُُضال
 )٣(. 

ــــ   ــــول  ـ ــــي صــــالبتها ، :  ))العیرانــــة  ((و... ((: ویق ــــي تشــــبه العیــــر الوحشــــي ف ــــة الت الناق
ـوث ث ، وهي الجریئة على السیر ، مثل دال: دلوث و .. وقلما یقولون في صفة الناقة َدُل
نما یقولون و ،  )) دالث: إ

 )٤(. 

طى  ((: ویقول  ـ  رَ ُستعمل في اإلبلو سهل ، و ضرب من العد: المَ )) قلما ی
 )٥(. 

نما الكالم شاحبو وشحب كلمة قلیلة ،  ((: ویقول  ـ  ))متغیر : ؛ أي  إ
 )٦(. 

ـجوالفَ  ((: ویقـول ــ  نمـا یقولـون:قلما یقولـونأراد بـه تلفــج األسـنان،و :َل )) مفلــج:ثغـر أفلــج ، وإ
 

)٧(. 

                                                
رُ دیوان أبي ) ١( َظ نْ ُ   ].١/٤٨: [تمام بشرح التبریزيی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٢( َظ نْ ُ  ].٣/١٧٧: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٣( َظ نْ ُ  ].١/١٤٩: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٤( نْ ُ  ].١/٣٢٥: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٥( نْ ُ  ].١/٢٤٧: [ی

َظرُ دیوان أ) ٦( نْ ُ  ].١/٥٤: [بي تمام بشرح التبریزيی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٧( نْ ُ  ].١/٣٢٩: [ی

 



 

                                                                                    ٣٤١

قلمـا یسـتعملونه فـي و ؛ إذا كانت طویلـة العنـق،  ))ظبیة عوهج  ((: ویقال .. ((: ویقول  ـ  
)) صفة المذكر

 )١(. 
یضـاح مـدى اقتـراب أو لخصائص الداللیة للغة الراقیة ، ومن أمثلة توظیفه ل ي ابتعـاد أبـو إ

  : التاليتمام عنها ، 
  :العالء عند قول أبي تمام و قال أبـ 

بلِغٌ َأفناءَ  ن مُ َب ُكلَّها       َأنّي ا مَ عرُ نِزلِ یَ یُت الجارَ قَبَل المَ نَ بتَ
]بحر الكامل[

  

 + M:  جعــل الجــار یبتنــى كمــا تبتنــى الــدار ، وهــذا مجــانس لقولــه تعــالى ((
, -. / 0 1 2 L  ] جعل جـزاءهم علـى المكـر  ، ألنه ] ٥٤: آل عمران
لهــا فــي و كــذلك الجــار لمــا كــان حــاال إلــى الــدار ؛ جــاز أن یســتعار لــه مــا هو مكــرا ، 

خیاطــة : الحقیقـة ، وذلــك مثــل قــولهم للرجــل إذا رأوه یخــیط ثوبـه وقــد انهــدم لــه بیــٌت 
البیــت لــم تجــر العــادة باســتعمال الخیاطــة فیـــه ، و بیتــك أوجــب مــن خیاطــة ثوبــك ، 

)) للشيء المقارب غیره ؛ فینقل إلى ما قاربهو یستعار ما ه ومثل هذا كثیر ،
 )٢(. 

  :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ 
م َأن تُهَزَل اَألعمارُ  ُ ه ُ م       َأحساب ُ ه ذا ُهمُ َسِمنَت َل أَسفوَن ِإ ال یَ
]بحر الكامل[

  
ن الحســــب ب.،لألحســــاب ، وهـــي اســــتعارة قدیمــــة ))الســــمن  ((اســـتعار  (( ــــزال وقابـــل ِســــمَ ُ ه

)) ولم یستعمل ذلك في العمر قبل الطائي إال أن یكون شیئا غیر مشهوراألعمار،
 )٣(. 

ي لبان  ((:وقوله ((:وقال ـ عَ ِضیْ ؛ إذا  كأن اللِّبان مصدر البنه لباناو ،یستعمل في اإلنس،))رَ
))المجاز و رضع من لبن أمه ، وربما أخرج إلى غیر اإلنس على التوسع 

 )٤(. 

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ١( نْ ُ  ].١/٣٢٤: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ  ].٣/٤٩: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ  ].٢/١٧٧: [ی

رُ دیوان )٤( َظ نْ ُ  ].٤/١١: [أبي تمام بشرح التبریزي ی

 



 

                                                                                    ٣٤٢

ْعِقل ، :  ))المعاقل  ((و ((: وقال  ـ  قـد َعَقـَل الوعـُل : أصل ذلك في الجبل ، یقال و جمع مَ
ْعِقــل ، ثــم كثــر  إذا حصــل فــي موضــع عــاٍل ال یوصــل إلیــه فیــه ، ثــم قیــل لكــل حصــن مَ

ْعِقلـي ؛ أي  : كـذلك سـیف فـالن معقلـه ؛ أي و الـذي أمتنـع بـه ، : ذلك حتى قیـل فـالن مَ
))یقوم له مقام المعقل 

 )١(. 
لــد لــه أوالد : قــال قــوم و ..كفــاه : ؛ أي ))أشــباه  ((..  ((: قــال و  ـــ  یقــال أشــبى الرجــل إذا وُ

،  استعملوا أشبى في غیر هـذا المعنـىالحد ، وقد : مأخوذ من الشبا ؛ أي و أذكیاء ، وه
))قالوا أشبى علیه إذا أشفق 

 )٢(. 
  :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ 

وٍم كَ  یَ لُ  وِل الَدهِر فيطِب َهذاَك َأطوَ جِدَي ِمن َهذا وَ وَ َعرِض ِمثلِِه       وَ
]بحر الطویل[

  
ال حقیقة بأن یوصـف و لما جعل للدهر طوال وصله بالعرض على معنى االستعارة ، .. ((

نمـا هـ على األمـاكن ومـا جـرى و طویـل ال غیـر ، فأمـا العـرض فإنمـا هـو الدهر بـذلك ، وإ
أن أحدا قبل الطائي وصفه بالعرض ، ولكنـه لمـا  مجراها ، فأما الدهر فطویل ، ما ُعلِم

)) بضده ذكر الطول استجاز أن یجيء تقدم
 )٣(.  

 علــم الــنصالــذي یقــول بــه  )) Informativityاإلعالمیــة  ((ویمكــن مــن خــالل مبــدأ   
أن نعلل اهتمام أبي العالء بالتنبیه على اسـتعمال أبـي تمـام أللفـاظ شـائعة أو ألفـاظ أقـل 

لدرجة اإلعالمیة في ألفاظه وتراكیبـه إشـارة درجـة فحولـة الشـاعر ومـدى  شیوعا ، فإبرازه
  .       شاعریته 

 
اعتمد أبوالعالء على الخصائص األسلوبیة العامة التـي تحفـل بهـا اللغـة ، وبیـان   

  :ال ذلك مدى اتفاق أبي تمام معها أوابتعاده عنها ومث
  :قال أبوالعالء عند قول أبي تمام  ـ

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ  ].٣/٢٨: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ  ].١/١٨٣: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ  ].٣/٧٢: [ی

 



 

                                                                                    ٣٤٣

فاقِ  ارِت اشتِجاٍر وَ لَك فَِإنَّ َهما       َعراني ِب قَرِّب َأنَت تِ وَ
]بحر الوافر[

  
وهـم خاطب المرأة ثـم انصـرف عنهـا إلـى مخاطبـة رجـل یـأمر بتقریـب العـیس للسـیر ،  ((

، وخطـاب المؤنــث إلــى یفعلـون ذلــك كثیـرا ، یتركــون خطــاب األول المـذكر إلــى المؤنــث 
  M ¾ ¿ À ÁÂ Ã ÄÅ Æ Ç È É :، ومنــه اآلیــة  المــذكر

Ê L   ] ٢٩:یوسف[ ((
 )١(.  

 :وقال أبوالعالء عند قول أبي تمام  ـ
َأنتُمُ ُسَجرائي یَت في الُغلواِء       َكم تَعِذلوَن وَ قَدَك اتَّئِب َأربَ
]بحر الكامل[

  
الواحـد خطـاب الجمیـع ، ومثلـه كثیـر فـي  فخرج من خطاب؛  ))كم تعذلون  ((: وقال .. ((

)) ]١: الطالق [  M ! " # $ % L: ،ومنه قولهالقرآن والكالم القدیم
 )٢(.  

 
ــ مــن كالمهــم إذا أكثــر الرجــل مــن الشــيء وألفــه أن یقولــوا هــو أبــو كــذا وأمــه  ((: وقــال  ـ

))هوأبواألضیاف،وأم العیال وابن الهیجاء وأخو رغائب :وابنه،كما یقال
 )٣(. 

 :وقال أبوالعالء عند قول أبي تمام  ـ

دِر ِمنَك َعلى الفَالِة َغلیال َك ال تََدع       في الصَّ تى تَِخد ِب نُت الفَضاِء مَ ِب
]بحر الكامل[

  
ابـن : یعني الناقة ؛ أي أنها معاودة للسیر في الفضاء مـن األرض علـى مـذهب قـولهم ((

)) وهو كثیر في كالمهمقفر وابن لیل ، 
 )٤(. 

وقـد كثـر فـي كالمهـم اإلبـل ، والـرقص ضـرب مـن السـیر ، :  ))الراقصات  ((  ((: ل وقا ـ
)) القسم بالراقصات إلى منى

 )٥.(
 

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( نْ ُ   ].٢/٤٢٤: [ی
َظرُ دیوا )٢( نْ ُ   ].١/٢٢: [ن أبي تمام بشرح التبریزيی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( نْ ُ   ].١/٤٧: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( نْ ُ   ].٣/٦٨: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٥( َظ نْ ُ   ].٣/٤٣: [ی

 



 

                                                                                    ٣٤٤

ـ 
 

ــدیوان أبــي تمــام االتكــاءو مــن األمــور التــي اعتمــدها أبــ    علــى العالء عنــد شــرحه ل
  .وخصائصها  الصنعة الشعریة توظیف

ارسـه الرجـل سـواء كـان  ((والصنعة أو الصناعة كمصطلح عام یقصد بـه    كـل علـم مَ
كــل عمــل ال یســمى صــناعة حتــى : اســتداللیا أو غیــره حتــى صــار كالحرفــة لــه ، وقیــل 

))یـــتمكن فیـــه ویتـــدرب وینســـب إلیـــه 
تفســـر بملكـــة یقتـــدر بهـــا علـــى اســـتعمال  ((، وقـــد )١(

ا عــــــــن البصــــــــیرة بحســــــــب  مصــــــــنوعات   مــــــــا لنحــــــــو غــــــــرض مــــــــن األغــــــــراض صــــــــادرً
))اإلمكان 

)٢(. 

))، كسائر أصناف العلم  صناعة وثقافة یعرفها أهل العلم ((والشعر أیضا   
)٣( .  

والقواعــد التــي تجعــل الشــعر  معرفــة الشــاعر باألصــول ((والمــراد بصــنعة الشــعر تحدیــدا 
ن إن : نه، قـال قدامـةغایة هـذه الصـناعة تجویـده وتحسـیو   )...(حسنًا  للشـعر صـناعة وإ

ا على سبیل سائر الصناعات مقصوًدا فیه وفیمـا یحـاك ویؤلـف منـه إلـى غایـة  كان جاریً
)) التجوید

)٤(.  
ومــدى اتفاقــه مــا یمیزهــا ، و ِجــدَّ خبیــر بخصــائص تلــك الصــنعة  أبــوالعالء  قــد كــانو   

ا وظـــف فو وقـــد أحصـــى البحـــث اثنـــین  . أواختالفـــه معهـــا العالء و یهـــا أبـــعشـــرین موضـــعً
  :أهمها  وفیما یليخصائص الصنعة الشعریة ، 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ 

                                                
صـــناعة ، : دة ، مـــا ٥٤٤معجـــم فـــي المصـــطلحات والفـــروق اللغویـــة ، ص  الكلیـــات ، :الكفـــوي  )١(

  . عدنان درویش ، محمد المصري ، مؤسسة الرسالة .تحقیق د
: ، مــــادة  ٢/١٠٩٧موســــوعة كشــــاف اصــــطالحات الفنــــون والعلــــوم ، : محمــــد علــــى التهــــانوي  )٢(

  م ١٩٩٦،  ١على دحروج وآخرون ، مكتبة لبنان ناشرون ، ط.د: صناعة ، تحقیق 
  محمود محمد شاكر ، دار المدني  : ،ت١/٥ طبقات فحول الشعراء:محمد بن سالم الجمحي )٣(
دمشـــق العـــدد ،  مجلــة التـــراث العربــي،  أحمـــد نتـــوف.د ، معــاییر صـــنعة الشــعر : مقــال بعنـــوان  )٤(

  هـ1428 ذو الحجة - ٢٠٠٨كانون األول  -السنة السابعة والعشرون  ١٠٨

 



 

                                                                                    ٣٤٥

فُكها تَأسیساما في النُّ  ُأسَِّس ِإ ت وَ جوِم ِسوى تَِعلَِّة باِطٍل       قَُدمَ
]بحر الكامل[

  
رت ثــم كثـــ..كــان الشــعراء فـــي القــدیم إذا جـــاءوا بالفعــل جــاءوا بمصـــدره فــي القافیـــة .. ((

بـه  والطیـب فقلمـا یجـيء، فأمـا أب تشدد فیها القالة حتى صاروا یعیبون ذلكو الصناعة ، 
خــالء الكــالم مــن مثلــه أحســُن و عمــد تركــه ، تال ریــب أنــه كــان یو ،   وأقــوى ؛ ألنــه یجــيءإ

ــمَ الغــرض ، و بعــدما اســتغنى الكــالم ،  نمــا یتوصــل بــه إلــى تقــویم القافیــة ، وصــالح و ُعلِ إ
))الوزن 

 )١(. 
  :قال عند قول أبي تمام و  ـ 

اءُ َسمُّ الِعدى في َجنبِ  ُشرُب كاِس الرَّ َصمّ ٌب     وَ دُ ها َضرَ ُ دى في فَمِّها ُشه
]بحر البسیط[

  
قلمـا یســتعمل الشــعراء و بــالتخفیف صــار فـي البیــت زحــاف ،  ))فــي فمهـا  ((: إن رویـت  ((

ــ، وه مثلــه َط ن شــددت المــیم بَ لتخفیــف أجــزل فــي َل الزحــاف ، إال أن اوعنــدهم جــائز ، وإ
 .)٢( ))اللفظ 

  :قال عند قول أبي تمام و  ـ 
هِ  صَدٍر       َشِجيَ الظَّ  َهذا َأمیَن الَل وِردِ آِخرُ مَ ُل مَ َأوَّ ِه وَ ماءُ ِب

]بحر الكامل[
  

في و وهـمهمـوز مقصـور ؛ وذلـك جـائز ، إال أن تـرك المـد أحسـن ، و وه ))الظمـاء  ((مد  ((
)) الشعر أسوغ منه في الكالم المنثور

)٣(. 
  :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ 

ذا تََذكَّرتَُك َذكَّرتَني        هُ ناِصرُ ِإ یَس َل ن َل قَد َذلَّ مَ
]بحر السریع[

  

، وهذا  ))استزادة((كانوا أول األمر یسمونه . الذي یعرفه المحدثون  )٤(هذا من التضمین ((
الشـعراء فـي القـدیم یأخـذ أحـدهم وقـد كانـت ...المصراع فـي شـعر قـدیم ینشـده النحویـون 

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ١( َظ نْ ُ  ].٢٦٧ـ٢/٢٦٦: [ی

رُ ) ٢( َظ نْ ُ  ].٤/٧٦: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٣( َظ نْ ُ  ].٥٥ـ ٢/٥٤: [ی

ُ ناِصرُ  :(یشیر إلى النصف الثاني من البیت  )٤( ه یَس َل ن َل  ) .قَد َذلَّ مَ

 



 

                                                                                    ٣٤٦

  البیت المشهور من شعر غیره فیزیده في شعر نفسه على المعنى الذي یسمى التضمین
((

 )١(.  
 (( و ))وهو في الشـعر أسـوغ  (( ،))وقد كانت الشعراء في القدیم  ((: وعبارات أبي العالء   

 ((نـا القـدامى ـ كانـت تـوحي بـأن القصـیدة ـ فـي نظـر لغویی...  ))وقلمـا یسـتعمل الشـعراء 
بنــــاء تــــدخل فــــي تكوینــــه عناصــــر نمطیــــة مختلفــــة ومتكــــررة ، ولكنهــــا نمطیــــة ال تجعــــل 

))بالضرورة من أبنیة القصائد المختلفة صیغة شعریة ذات معنى واحد 
)٢(. 

اب : من عناصر المنھج  الخامسالعنصر  ـ  ي غی تأویل البیت كل التأویالت الممكنة ف
 : معینالقرینة المحددة لمعنى 

)٣(العالء یقــدم للبیــت كــل المعــانيو كــان أبــ  
رائن  اب الق ي غی ك ف ة ، وذل الممكن

)٤(
 

ىولمحددة لمعنى محدد أا ى معن تعـدد المعنـى یكشـف عـن  ((؛ إذ إن  المرجحة لمعنى عل
))عدم كفایة القرائن 

كان یذكر كل المعاني الممكنة ھاففي حالة غیاب .)٥(
 )٦(

 . 
  : البیت على األمور اآلتیة  كان یعتمد في إثراء معنىو  
  :توظیف المعاني المعجمیة المختلفة للفظة الواحدة في تأویل البیت أ ـ 

ــ العالء یوظفهــا فــي إثــراء معنــى و فالكلمــة التــي لهــا أكثــر مــن معنــى معجمــي كــان أب
وقـد وظـف هـذا األسـلوب فـي عشـرین . السیاق یسمحان بذلك و البیت طالما أن المعنى أ

   : منهاموضعا 

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ   ].٣٥٣ـ  ٤/٣٥٢: [ی
، مجلـة فصـول ، ع تراثنــا  ٢٥أصـول الشـعر العربـي القـدیم ، ص مـن : إبـراهیم عبـد الـرحمن . د) ٢(

  م ١٩٨٤الشعري ، مارس 
 . ٤/١٥٢: تأویال ، أوتأوُّال ، ینظر : كان أبوالعالء یسمى هذه المعاني  )٣(

قرینــة الســیاق ، وقرینــة االســتعمال اللغــوي ، : تراجــع جزئیــة توظیــف القــرائن ، والتــي ذكرنــا منهــا  )٤(
 ... .األسلوبیة للشاعر وقرینة الخصائص 

مكتبــة األســرة ، الهیئــة المصــریة العامــة [ ،  ١/١٦٤تمــام حســان ، .د: البیــان فــي روائــع القــرآن  )٥(
 ] . ٢٠٠٢للكتاب ، 

 .بیتا  ١٧٥العالء أكثر من تأویل و بلغ عدد األبیات التي قدم لها أب )٦(

 



 

                                                                                    ٣٤٧

العالء عند قول أبي تمـام یمـدح أبـا عبـد اهللا أحمـد بـن أبـي دواد ، ویعتـذر و قال أب ـ ١
 :إلیه 

تَنوفٍَة َصیخودِ  ٍة وَ سجورَ دیقٍَة       مَ یَن وَ عامُ العیِس بَ عامي وَ
]بحر الكامل[

 

مملــوءة : ؛ أي  ))مســجورة  ((والشــمس مــن األرض ، و دنو شــدة الحــر ، :  ))الودیقــة  ((  ((
 (( .و..مـن سـجر التنـور ، یصـفها بشـدة الهجیـر : یجوز أن یعنـى بمسـجورة بالسراب ، و 

یجــوز و صــخرة صــیخود ؛ : یجــوز أن یعنــي بــه صــالبة األرض ، مــن قــولهم  ))صــیخود 
))ته الهاجرة إذا آلمت دماغه َصَخد: ي به شدة الحر ، من قولهم أن یعن

 )١(.  
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ  ٢

َأبي َهوً  دَّعتُ  ىِب تِِه الرِّ وَ ُصحبَ فاقُ هُ       تاَهت ِب
]مجزوء الكامل: بحر[

 

ــــه ... (( ــــین  ))تاهــــت  ((وقول ــــذي هــــ: یحتمــــل معنی ــــه ال تكبر و أحــــدهما أن یكــــون مــــن التی
عجاب ؛ كأنها لحقها تیه لما صحبها ، و  َ فـي األرض إذا حـار و إ اآلخر أن یكـون مـن تـاه

))نوره و أنهم یحارون لحسنه : وضل ؛ أي 
 )٢(. 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ ٣

َأهواَل الزَّ  هَذریني وَ ُ ب غائِ لیها رَ ظمى تَ هُ العُ ماِن ُأفانِها       فََأهواُل
]بحر الطویل[

 

ــة مــن : یحتمــل وجهــین و بالفــاء، فه ))ُأفانهــا  ((: إذا رویــت .. (( أحــدهما أن تكــون المفاعل
))أنزل بفنائها و تنزل بفنائي : اآلخر أن یكون من الِفناء ؛ أي و الفناء ؛ 

 )٣(. 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ ٤
علِمً ِمن ُكلِّ قَرٍم یَرى اِإلقدامَ مَ  ذا َخدا مُ ًة       ِإ السِّ أُدبَ َسجاو یِف َأا ِب وَ

]بحر البسیط[
 

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ   ].١٢ب١/٣٨٩: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ   ].٢ب٤/٢٣٩: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ   ].٤ب١/٢١٩: [ی

 



 

                                                                                    ٣٤٨

ةً  ((..  (( أُدبَ یـرى : یحتمل أن یكون مـن المأدبـة التـي هـي تأدیـب ؛ أي :  )) یَرى اِإلقدامَ مَ
إقدامه من األدب الذي ینبغي أن یستعمل ، ویجوز أن یكـون مـن المأدبـة إلـى الطعـام ، 

)) ))یسیرٌ علیه و فه
)١(.  

  :والنصوص األربعة السابقة تشیر إلى   
أ ـ أهمیــة التقیـد بــدالالت اللغــة وألفاظهــا فـي التفســیر ، ورفــض أي تفســیر یــأتي   

فظ ، ولذلك قـال علمـاء تفسـیر القـرآن إنـه مـن بداللة جدیدة للفظ لم تأت مرتبطة بهذا الل
فهم حقائق األلفاظ المفردة التي أودعها القـرآن بحیـث یحقـق المفسـر ذلـك مـن  ((األهمیة 

)) اســــتعماالت أهــــل اللغــــة
  وأنــــه ممــــا أوقــــع كثیــــرا مــــن الفــــرق اإلســــالمیة فــــي البــــدع . )٢(

))حمل ألفاظ القرآن على معان اعتقدوها لتأییدها به  ((
)٣(.  

الواجب على مـن یتعـاطى تفسـیر  ((ـ تأثر أبي العالء بأقوال المعتزلة من أنه من  ب  
)) غریب الكالم والشعر أن یذكر كل ما یحتمله الكالم من وجوه المعاني

)٤( .  
الكــــالم إذا فقـــد داللتــــه اللغویـــة فلــــیس لــــه أي  ((ج ـ كـــالم أبــــي العــــالء یؤكـــد أن   

))اعتبار
ن شاء یقول ما شا. )١(   .)٢(ء فیما شاءوأصبح مَ

                                                
: وینظــر أیضــا المواضــع التالیــة مــن دیــوان أبــي تمــام ] .٣٣ب١/٣٣٧: [دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي )١(
،  ٢/٣٥٢[، ] ، هـــــــــــــــــــــــــــــام  ٣، ب ٢/٢١٠[، ] ٣٩، ب ٢/١٧٤[، ] ١، ب ١/٣٦٩[، ] ١٣، ب ١/٣٠٢[

 ٣/١٦٣[، ] ١٧، ب ٢/٨٥[، ] ٣٣، ب ٢/٤٢٠[، ] ٢٠، ب ٢/٤١٦[، ] ٤٢، ب ٢/٣٧١[، ] ٦ب
ــــــــ ،  ٣/٤٤[،]٢٦، ب ٣/٣٩[،]٢٤ـ  ٢٣، ب ٣/٣٨[، ] ١٣، ب ٣/٣٥[، ] ، هــــــــام  ٢٦، ب ١٦٤ـ
 ]٩، ب ٤/٩٣[، ] ٧، ب ٤/٩٠[، ] ١١، ب ٣/٥٠[،]٤٤ب

، مـع التنبیـه  ١٩٩٠، الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب  ١/١٩،  تفسـیر المنـار: السید محمـد رشـید رضـا  )٢(
التفســیر بمجــرد داللـة اللغــة العربیــة مــن غیــر  ((علـى أنــه مــن الخطــورة ـ كمــا قــال شـیخ اإلســالم ابــن تیمیــة ـ 

، وقــد  ١/٩تفســیر المنــار : ینظــر . ))مراعــاة المــتكلم بــالقرآن وهــو اهللا عــز وجــل والمنــزل علیــه والمخاطــب بــه 
ــدین إتقــان اللغــة نبــه  علمــاء األصــول أیضــا علــى أنــه مــن الشــروط التــي یجــب أن یتحلــى بهــا المجتهــد فــي ال

، دار األنصـــار  ٥٢طـــه جـــابر فیـــاض العلـــواني ، ص.االجتهـــاد والتقلیـــد فـــي اإلســـالم ، د: ینظـــر . العربیـــة 
    م ١٩٧٩،  ١القاهرة ط

  ١/٩تفسیر المنار  )٣(
   ١٩ـ  ١٨رر القالئد ، ص أمالي المرتضي ، غرر الفوائد ود )٤(

 



 

                                                                                    ٣٤٩

د ـ یقـدم أبـو العـالء دائمـا فـي شـرحه مـا نسـمیه بـالمعنى الحقیقـي الـذي ینطلـق منــه   
أن یكـون  ((المعنى المجازي ، ومن المعروف وجود عالقـة جامعـة بـین المعنیـین ، والبـد 

))االنتقال إلى المجاز ذا قرینة دالـة ، وهـذا ال ینـازع أحـد فـي قبولـه 
ولكـن كـل مجـاز . )٣(

))مجاز سقیم ال یعتد به  ((عن الحقیقة بدون قرینة أو عالقة  یبتعد
)٤(.  

ـــدون التقیـــد بـــالقرائن أو العالئـــق المتصـــلة    ـــل عـــن طریـــق المجـــاز الشـــاطح ب والتأوی
المركــب الــذلول لمــن یــدعون  ((بــالمعنى الحقیقــي الســلیم مطیــة أصــحاب األهــواء ، وهــو 

)) راالجتهاد الدیني أو االبتكار األدبي دون هدى منی
)٥(. 

****  
  :استغالل البنیة الصرفیة  ب ـ

  :مثال ذلك و في إثراء المعني،)٦(ضبطهاو العالء یستغل البنیة الصرفیة و كان أب  
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبـ 

لى َأن  مً آثأَسوَف تُهدى ِإ ُ ه ُ ُمسي الرَّ ِرِه ب سِریً ا       ی دَّلِجا ادى مُ مُ فیها وَ
]بحر البسیط[

 

ِدي إلى القوم الـذین  ))ألثآر ا ((..  (( جمع ثأر ، والمعنى أن هذا المقتول قد علم أنك ستُهْ
ـِدي  ((ویجوز أن یكـون ، قتلوه جیشا یطلب ثأره  ـِدي  ((ومـن الهدیـة ،  ))تُهْ بفـتح التـاء  ))تَهْ

))، من هدیُت القوم إذا تقدمتهم  
 )١(.  

                                                                                                                                          
، سلســــــلة مجمــــــع البحــــــوث  ٢/١٤٠خطــــــوات التفســــــیر البیــــــاني ، : محمــــــد رجــــــب البیــــــومي . د )١(

  م١٤١٩/١٩٩٨اإلسالمیة ، السنة التاسعة والعشرون ـ الكتاب األول 
، ومـا یقولـه محیـي  ]١٩الـرحمن [ M + , - L: ینظر مثال تفسیر المتصـوفة لقولـه تعـالى  )٢(

    ٢/١٤٠خطوات التفسیر البیاني ، . في التفسیر المنسوب إلیه  الدین بن عربي
  ٢/١٤٢خطوات التفسیر البیاني ،  )٣(
  ٢/١٣٤خطوات التفسیر البیاني ،  )٤(
  ٢/١٤٣خطوات التفسیر البیاني ،   )٥(
فــي بعــض األحیــان كــان تغییــر التشــكیل یــؤدي إلــى تغییــر الوظیفــة النحویــة ، فــإذا ســمح الســیاق  )٦(

ن لـم یسـمح لـم یجـزه ، واتخـذه كقرینـة لـرد الروایـة أو العالء ، و ظیفة الجدیدة أجازها أببتلك الو  المعنـي و إ
  ٣٩، ب  ٢/٥٤: على األقل الترجیح ، ینظر و ، أ

 



 

                                                                                    ٣٥٠

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبـ و 

ت ِركاُب  ْج نُِحرَ ُروا       رَ غب الموالَ القَوِم َحتّى یَ يَّ وَ فوا َعَل قَد َعنُ ى َل
]بحر الكامل[

 

ن شئَت جعلت و دعا علیهم بأن تنحر ركابهم حتى یغبروا ، .. (( ْج  ((إ جمـع رجـالن  )) ىلَ رَ
ن  ـوِّ ْجـالن : وكــذلك ینشـده النــاس ، یقـال . فلـم تُنَ ْجلــى ، كمـا یقــال و رَ َســْكرى و َسـكران : رَ

ت جمع راجل و ول )...( ْجل ، مثل و نونت فَُجِعَل ))َصْحب كان ذلك حسنا و صاِحب : رَ
)٢(

. 
((

)٢(
. 

مما یتصل بهذه الجزئیة استغالل أبي العالء كـون الكلمـة جمعـا للفظتـین مختلفتـین و 
یوظــف معنـــى كــل لفظـــة فـــي إثــراء معنـــى البیــت اإلجمـــالي ، طالمـــا أن و فــي المعنـــى ، 

  :ي مثال ذلك ما یلو معنى البیت یسمح بذلك ، 
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ

ِه تَقدیسا قُرِب لَك الُظهورُ ِب قُدَِّست       تِ ُطوُن وَ لَك الب قَد بوِرَكت تِ
]بحر الكامل[

 

هـر  ((هاهنـا جمـع  ))الظهور  ((بـ : یجب أن یعني  (( مـا ظهـرَ منهـا و ، مـن األرض وه ))َظ
ذا كانــت األرض غیــر مو جمــع بطــن ،  ))البطــون  ((و،  ســكونة فظهورهــا مــا ارتفــع منهــا إ
ذا كانـــت مســكونة فظهورهــا مــا ظهــر مــن جـــدرانها و وهــدا ، و بطونهــا مــا كــان وادیــا أو  إ
ــر  ))الظهــور  ((وقـد یحتمــل أن یعنــي بـــ . البیــوت و بطونهـا مــا بطــن مــن الــدور و  هْ جمــع َظ

ـــة قــــوم طــــاهرون  ))البطــــون  ((والرجـــل ،  جمـــع بطــــن المـــرأة ، یریــــد أن أهـــل هــــذه المحلَّ
))أشبه بالغرض و األول أحسن و باركون ، مُ 

 )٣(. 
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ 

نىً  ُطوُن ِمنى مُ َغَدت ب َغَدت َحرً وَ ِه       وَ ِمنهُ ُظهورُ ِحراءِ ىِمن َسیِب
]بحر الكامل[

 

                                                                                                                                          
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١( َظ نْ ُ  ] .٣٦ب١/٣٣٨:[، وینظر أیضا] ٢ب٣/١٥٠: [ی

 ] . .٤/٧٤[، ] ١/٢٢[، ] ١/١٢٠[، ] ١/١١٤: [ینظر أیضا المواضع األربعة اآلتیة و  )٢(

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ   ].١٤ب٢/٢٥٦: [ی

 



 

                                                                                    ٣٥١

ــى  ((إن ضــممت المــیم مــن .. (( نً یــة ، : جمــع و فه ))مُ نْ ن و المعنــى یصــح علــى ذلــك ، و مُ إ
ـــى  (( :رویتـــه  نً ـــى ؛ أي : حســـن ، مـــن قـــولهم و فهـــ ))مَ نً غـــدت : مقـــدار ؛ أي : أصـــابه مَ

نَى داره : لهم یحتمل أن یكون من قو و عطائه ، : بطون ِمنًى مقدرة لسیبه ؛ أي  مَ دارى ِب
))بحذائها   :؛ أي

 )١(. 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ
یثً  َأوا ِمنهُ َل واِملِ ا فَارَ ت فیِه ُحماةُ العَ قَد َحَكمَ م       وَ ُ بَذَعرَّت ُحماتُه

]بحر الطویل[
 

م ((و (( ُ واِمــلِ  ((ویحمــیهم ،  الــذي جمــع حــام ، أي:  )) ُحمــاتُه : یحتمــل وجهــین  )) ُحمــاةُ العَ
اآلخـر أن یكـون و أحدهما أن یكون جمـع حـام مثـل األول ، كأنـه جعـل العوامـل تحمـى ، 

ـة ، یـراد : جمع  ، سـورته ، وهـذا أشـبه بمـذهب الطـائي مـن الوجـه األولو السَّـمُّ : بهـا ُحمَ
والوقف في هذا القول على التاء ؛ ألنها مثل تاء ثُبات ، والوقـف فـي الوجـه األول علـى 
الهاء ؛ ألنها مثل قضاة ، إال على رأي من قـال رحمـت ونعمـت فـي الوقـف علـى رحمـة 

))  ونعمة
 )٢(

.  
بـــاب فـــي تـــداخل  (( متـــأثر بشـــدة بمـــا قالـــه ابـــن جنـــي فـــي أن أبـــا العـــالء هنـــا  ویبـــدو  

حیـــث أوضـــح فـــي هـــذا البـــاب خطـــورة تـــداخل  ))األصـــول الثالثیـــة والرباعیـــة والخماســـیة 
أصـول الكلمـات وأثــر ذلـك علــى المعنـى ، وأعطــى مثـاال علـى ذلــك مـن أقــوال أبـي تمــام 

  :علیه قال الطائي الكبیرو  ((: نفسه فقال 
حٌد َحوى َحیََّة ا لِحدیَن   َأَل دُن ثَرًى حاَل دوَن الثَّ     لمُ َل راءِ وَ

]بحر المتقارب[
  

ــــى الحقیقــــة تجنیًســــا صــــحیًحا،  فجــــاء بــــه مجــــيء التجنــــیس )...( ــــك أن . ولــــیس عل وذل
؛ كالعقل والمعقل والعقلـة  التجنیس عندهم أن یتفق اللفظان ویختلف أو یتقارب المعنیان

ولــیس الثــرى مــن لفــظ . كتــب األجنــاس وعلــى ذلــك وضــع أهــل اللغــة . والعقیلــة ومعقلــة
                                                

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ   ].٤ب١/١١: [ی
ـــرُ دیـــوان أبـــي تمـــام بشـــرح التبریـــزي )٢( َظ نْ ُ : وینظـــر أیضـــا المواضـــع اآلتیـــة  ].١٨ب٨٣ـ ٣/٨٢: [ی
، ] ٦١ـ ١/٦٠[، ] ٤٨، ب ٣٨٢ـ ١/٣٨١[، ] ٣٨، ب ١/٣٦٧[، ]١٧، ب ١/٣٠٣[، ] ١/١٢٩[
  ].٣٥، ب ١٢٤ـ ٣/١٢٣[،] ٢٠، ب ٢/٤٦٣[، ] ١١، ب ٢/٤١٢[، ] ١٨، ب ٢/٣١٤[

 



 

                                                                                    ٣٥٢

: لقــولهم؛  ث ر ي : مـن تركیـب ـ وهـو النـدىـ  وذلـك أن الثـرى،  الثـراء علـى الحقیقـة
 ، ؛ ألنــه مــن الثــروة ث ر و: فمــن تركیـب  ـ لكثــرة المـالـ وأمــا الثـراء .  التقـى الثریــان

ـــا؛ ألنهـــا مـــن الثـــروة لكثـــرة كواكبهـــا مـــع صـــغر مرآتهـــا ـــه الثریّ ثیـــرة العـــدد فكأنهـــا ك، ومن
نـا بنـي فـالن: ومنه قـولهم. باإلضافة إلى ضیق المحل وْ إذا كنـا أكثـر ،  نثـروهم ثـروة، ثَرَ

)) فال تجنیس إًذا إّال للظاهر، مختلفان ـ كما ترىـ فاللفظان . منهم
)١(.  

إال أن هــذا كــان عنــده علــى ســبیل التنبیــه ، أمــا أبــو العــالء فقــد اســتغل هــذا األمــر   
  .إلثراء معنى البیت 

****  
  :توجیھ ألفاظ البیت إعرابیا بكل األوجھ الممكنة ج ـ 

ـــا بكـــل األوجـــه    ـــي یشـــرحها أعرابی ـــات الت ـــه ألفـــاظ األبی ـــى توجی ـــو العـــالء عل عمـــل أب
ـــه فـــي ذلـــك یوافـــق  ـــك ، مكتفیـــا بـــه وســـیلة للشـــرح ، والشـــك أن ـــة إن تیســـر لـــه ذل الممكن

ـــــى أن النحـــــو  ـــــین أیضـــــا عل ـــــة أصـــــل العامـــــل األساســـــ ((النحـــــویین والبالغی ـــــي تأدی ي ف
))المعنى

)٢(. 

ذا كان    ))إلبانة معانیها  ((على أواخر ألفاظ اللغة  اإلعرابوإ
فارقا فـي  ((، ولیكون  )٣(
ـــین المختلفـــین  ))بعـــض األحـــوال بـــین الكالمـــین المتكـــافئین والمعنی

ـــه  )٤( ـــإن كـــل توجی ، ف
لمعنــى إعرابــي البــد أن یحمــل معــه معنــى یختلــف عــن اآلخــر ، وفــي هــذا والشــك إثــراء 

  .البیت 
فــي  والممكنــة األوجــه اإلعرابیــة المختلفــةو العالء اإلمكانــات النحویــة و اســتغل أبــوقــد   

على سـبیل موضعا ، نذكر منها  ٢٩إثراء معنى البیت ، وقد استغل هذه اإلمكانات في 
  :  المثال التالي

                                                
  ٢/٤٩: الخصائص  )١(
  ٢٩٦البالغة واألسلوبیة ، ص : محمد عبد المطلب .د )٢(
، دار الكتــب  ٢٠٠١، ١إمیــل بــدیع یعقــوب ، ط: ، تحقیــق  ١/٥٥: شــرح المفصــل البــن یعــیش  )٣(

  بیروت/ العلمیة 
  م١٩٧٣، دار التراث  ٢، ط ١٤تأویل مشكل القرآن ،ص: ابن قتیبة   )٤(

 



 

                                                                                    ٣٥٣

  :یمدح الحسن بن رجاء ویطلب منه فرساالعالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ 
نُِق السَّ وَ  ُ ذو العُ ه ریسِمثُل رمَ الَكَفِل المَ ُ وَ یتَه بِط قَد       َأمَط

]بحر السریع [
 

))یجوز رفع مثله على االبتداء ، وخفضه على معنى رب  ((
)١(. 

یضـعنا أمـام المعنیـین التـالیین مـع األخـذ فـي االعتبـار  ))مثلـه  (( والتوجیه اإلعرابي لكلمـة 
  :مدح وطلب بعض العطایا أن البیت السابق جاء في سیاق 

خبــرا جملــة فعلیــة ، یضــعنا أمــام  ))قــد أمطیتــه  (( علــى االبتــداء یجعــل  ))مثلــه  (( أ ـ رفــع  
یفیـد التوكیـد  ))قـد  (( جملة اسمیة تفید الثبوت والتحقق ، والخبر الجملة الفعلیة المؤكـدة بــ 

  .على تحقق معناه للمبتدإ ، وفي هذا قمة المدح للممدوح 
ن كان كذلك فقد وصف الشاعر الممـدوح  ))رب  (( ا الجر فموجبه ب ـ أم وهي للقلیل ، وإ

 . بقلة العطاء 
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ 

راقِ  ِتِك المُ عاِن َعبرَ ِمن َسرَ آقي       وَ َذریني ِمنِك ساِفَحَة المَ
]بحر الوافر[

 

آقي ((ونصب .. (( اآلخر أن و ما أن یكون على النداء ، أحده: على وجهین  )) ساِفَحَة المَ
كال و الالم ، و ال تتعرف باإلضافة إلى ما فیه األلف  ))سافحة  ((یكون على الحال ؛ ألن 

ــداء : الــوجهین  إن شــئت كانــت فــي تأویــل : أمــرین  ))المــآقي  ((الحــال ، یحتمــل فیــه و الن
ن شـئت  ذرینـي منـك سـافحة: أراد و یـا سـافحة مآقیهـا ، أ: الفاعل ، كأنه قال  مآقیـك ، وإ

: تها ؛ ألنــه یجـوز أن یقــال النســاء سـفحكانـت فـي تأویــل المفعـول ، كــأن المخاطبـة مـن 
))سفح الباكي ماءَ عینه ، وَسفََح عینه على تقدیر حذف المضاف 

 )٢(
. 

                                                
 ] .٢/٢٨٠: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(
َظرُ دیوان أبي تمام بشـرح التبریـزي )٢( نْ ُ وبقیـة مواضـع هـذه الجزئیـة ـ فـي دیـوان أبـي تمـام ـ ]. ١ب٢/٤٢٣: [ی

ــــــي  ، ] ٤٥، ب ١/١٧٠[، ] ٣٧، ب ١٦٨ـ  ١/١٦٧[،] ١٦، ب ١/١٦١[،  ]١/١١٧: [هــــــي كمــــــا یل
،  ٣٤٧ ،١/٣٤٦[، ] ٢٣، ب ١/٣١٨،٣١٩[، ] ٢، ب ١/٢٣٤[، ] ٣٤،ب١/٢٣٠[،]٤٢، ب ١/١٩٢[

، ٢/٢٨٠[، ] ١٥ب،٢/٢٤٠[، ] ٢٥، ب ١/٨٥[،]٢، ب ١/٨[،] ١/٧٨[،]١/٥٧[،]٤٦، ١/٤٥[،]٨ب
 ٣/١٨١[، ] ٢٦، ب ٣/١٦٣،١٦٤[، ] ٨ب، ٧٠، ٢/٦٩[،] ٣٩ب،٢/٣٨٥[،] ١، ب ٢/٣٠٨[، ] ٢٠ب

  ] .١٧، ب ٤/٨٢[،] ١، ب ٤/٥[، ] ١٦، ب ٣/٩[، ] ١٢، ب ٣/٦٧[، ] ١٠، ب ٣/٥٦[، ] ٢٥، ب

 



 

                                                                                    ٣٥٤

وهذا الشرح باإلعراب یذكرنا بقول عبد القاهر الجرجاني في كتابه دالئل اإلعجـاز 
الـذي یفتحهـا و حتي یكون اإلعراب هـأللفاظ مغلقة على معانیها إذ كان قد علم أن ا ((: 
أنـه المعیـار الـذي ال یتبـین و المستخرج لهـا ، و أن األغراض كامنة فیها حتى یكون هو ، 

ْعرض علیـه ،  ُ المقیـاس الـذي ال یعـرف صـحیح مـن سـقیم و نقصان كالم ورجحانه حتى ی
)) حتى یرجع إلیه

)١(.  
  :    إعمال الرویات المختلفة د ـ 

كثرت فـي الشـعر العربـي تعـدد الروایـة ألبیـات أو ألفـاظ فـي القصـائد المرویـة لكبـار   
تغییــر الروایــة أو التصــحیف أو التحریــف فــي الشــعر القــدیم ال  ((الشــعراء ، ویالحــظ أن 

  یعـــد مــــن مســــؤولیة الشــــاعر ؛ ألن الشــــاعر قــــال كلمتــــه علــــى الوجــــه الــــذي أنشــــأها بــــه 
)) واةولكنها مسؤولیة الر ومضى ، 

)٢( .  
یـدور فـي معظمـه حـول اسـتخدام لفـظ مـرادف بـدال  ((وتعدد الروایة في الشعر القدیم   

من آخر ، بحیث ال یُحدث تغیرا في العالقات النحویة ، وهذا إذا كان اللفظان متوازنین 
))صیغة ، ومتقاربین داللة ، ومتفقین عالقة 

)٣(.  
كان مـن مـنهج أبـي و ،  )٤(متعددة كانت كثیر من أبیات أبي تمام تروي بروایاتو   

دِّ أیة روایة  لـم توجـد أیـة قرینـٍة تـرد  ماالعالء إعمال كل الروایات المختلفة للبیت وعدم رَ
  . أوغیرهما )٥(من سیاق أو زحافالروایة األخرى ، 

عمـال و ،  خرى لفظة مختلفة ذات معنـى مختلـفبطبیعة الحال قد تكون الروایة األو  إ
ن مــة ، وقــد أحصــى البحــث ســبعة وثالثـــینــى البیــت بدرجـــة عظیهــذه المعــاني یثــري مع
  :العالء الروایات المختلفة ، وفیما یلي أمثلة و موضعا أعمل فیها أب

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ
                                                

 ) .مطبعة المدني  ١٩٩٢،  ٣محمود محمد شاكر ط: قراءة وتعلیق (  ٢٨: الدالئل  )١(

  ٩٧الجملة في الشعر العربي ، ص : محمد حماسة عبد اللطیف .د )٢(
  ٩٤: سابق ال )٣(
ُراَجع عنصر توثیق الروایة  )٤(  .ی

  ٩٤الجملة في الشعر العربي ، ص : ینظر  )٥(

 



 

                                                                                    ٣٥٥

ذا فَكَّرَت في ُكنِهها الِفكرُ  بِن آَدمَ ِخلقٌَة       یَِضلُّ ِإ َأكثَرُ حاالِت اِ وَ
]بحر الطویل[

 

، فـإذا رویـت بالقـاف فـالمعنى أن حـاالت ابـن  ))ِخْلفـة  ((و ))ِخلقـة  ((یصح علـى المعنى  ((
ــل علیهــا یَِضــلُّ المعقــوُل فــي كنههــا ؛أيو آدم طبعــه  ــه التــي ُجِب ذا : ِخلقتُ فــي معناهــا ، وإ

))بالفاء فالمعنى أن حاالت ابن آدم مختلفة  ))لفة خِ  ((رویت 
 )١(. 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ 
ریقِ  اجوُز اُألمورَ َصفًح ال یَ  ّال َعلى َسواِء الَط ُر       ِقُل ِإ ال ی وَ

]بحر الخفیف[
 

إذا لــم ینظــر فیــه ، یریــد أنــه : مــن قــولهم أضــرب عــن كــذا صــفحا :  ))صــفًحا  ((و... ((
ِقــل ((ال یتركهــا إغفــاال ، ومــن روى و یتــدبَّر األشــیاء ،  رْ ُ مــن إرقــال الســیر و بالقــاف فهــ )) ی

ُفل  ((روى ومن ... رْ ))إذا جرَّ ذیله  : من رَفَل في ثوبه و فه )) یَ
 )٢(. 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ
قَشِعرٌّ  ىِفدً  هُ مُ هُ       َخوَف السُّ  َل رُ حیَن تَسَأُل بَ ؤاِل َكَأن في ِجلِدِه وَ

]بحر البسیط[
 

رُ  ((: إذا رویت .. (( بَ رُ ـه ذ؛ فالمعنى أنَّ هذا المذموم كأنــ )) وَ بَ ن رویت .  و وَ رُ  ((وإ  ))اإلبَ
)).. اإلبر ه؛ فالمعنى أن یقشعرّ ؛ فیقوم شعره كأن

 )٣(. 
َحــدِّثُون و والجمــع بــین الروایــات المختلفــة مــنهج إســالمي أصــیل ، أخــذ بــه الفقهــاء  المُ

المنهج الصحیح في النظر أن یجمع بین  ((عند تعاملهم مع الحدیث النبوي ؛ فقرروا أن 
                                                

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ   ].٣ب٤/٨٦: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ   ].٦٦ب٢/٤٤٤: [ی
ــــوان أبــــي تمــــام بشــــرح التبریــــزي )٣( َظــــرُ دی نْ ُ ــــة المو  ].٢٠ب٢/١٨٩: [ی ــــوان أبــــي تمــــام كمــــا بقی ــــي دی اضــــع ف

] ٢٧، ب ١/٣٢٠[، ] ٥٩، ب ١/٢٥٩[، ] ٣٥، ب ٢٣١ـ  ١/٢٣٠[، ] ٥٥، ب ١/١٧٣[، ] ١/١٤٩[یلـي
] ٥٤، ب ١/٣٩٩[، ] ٣٨، ب ١/٣٩٥[، ] ٢٦، ب ١/٣٦٢[، ] ٢٤، ب ١/٣٢٧[، ] ١١، ب ١/٣٢٥[، 
، ] هــــــــــام  ٢/١٧٧[، ] ٤١، ب ٢/١٧٥[، ] ١٦، ب ٢/١٥٧[، ] ١٢، ب ٢/١٥٥[، ] ١/٩٢[، ] ١/٧٥[، 
، ] ٣، ب ٢/٣٠٩[، ] ١، ب ٢/٢٧٤[، ] ١٨، ب ٢/٢٦٦[، ] ٦، ب ٢/٢٥٦[، ] ٤٥، ب ٢/٢٠٧[
، ] ٢٩، ب ٣/١٤[، ] ٤، ب ٢/٤٢٤[، ] ١٦، ب ٢/٣٦٤[، ] ٣١، ب ٢/٣٢٩[، ] ٢٦، ب ٢/٣١٥[
 ٣/٥٧[، ] ١، ب ٣/٥[، ] ٩، ب ٣/٣٤[، ] ٤، ب ٣/٣٠٩[، ] ٣، ب ٢٢ـ  ٣/٢١[، ] ٣، ب ٣/١٧٦[

  ] . ١٠، ب ٩١ـ  ٤/٩٠[،] ١، ب ٤/١٦٤[، ] ٢٢، ب ٣/٨٤[، ] ١١، ب

 



 

                                                                                    ٣٥٦

وایات ، وذلك بحسن توجیهها في الموضوع الذي وردت فیه ـ بال تعسـف ـ ودون هذه الر 
أن یهمل روایة منها ، فالجمع بینها مقدم ؛ ألن إعمال النص الصحیح خیر من إهمالـه 

((
)١(

بــل كــان إعمـــال القــراءات القرآنیــة المختفلـــة لآلیــة الواحــد مســـلك المــذاهب الفقهیـــة  .
)٢(على األقل بعضهاو أ

.       

)٣(العالء بحكم نشأته في بیت علم لم یكن بعیدا عن التأثر بهذا المنهجو بأو 
. 

  : اللغوي العالء یمیل أال تكون المعاني المتأولة بعیدة عن االستعمالووكان أب ھـ ـ  
  : التاليومثال ذلك 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ

َأنارَ  ها       وَ مَ ُكلُّ َشيٍء دونَ َت فََأظَل ه ِل ظلِمِ وَ ِمنها ُكلُّ َشيٍء مُ
]بحر الكامل[

 

                                                
كتـاب األمــة ـ وزارة (  ٣٧محمـد رأفــت ســعید ، ص .د: تأســیس و أسـباب ورود الحــدیث ، تحلیـل  )١(

یوسـف القرضـاوي ، .د: كیـف نتعامـل مـع السـنة : ، وینظر أیضا ) ١٩٩٤الشئون اإلسالمیة ، قطر 
 ) .٢٠٠٥،  ٣دار الشروق ، ط( وما بعدها ،  ١٣٣ص 

  : ونقدم هنا بعض األمثلة على الجمع بین القراءات القرآنیة  )٢(
ِجــْد  ﴿:أن الحنفیــة یشــترطون التتــابع فــي صــوم كفــارة الیمــین ، عمــال بقــراءة ابــن مســعود ـــ ١ ــمْ یَ ــْن َل فَمَ

امُ ثََالثَِة َأیَّامٍ  ات ﴾  فَِصیَ عَ اِب تَ تَ  .ال یعتد بهذه القراءة  ، ولم یشترط غیرهم ذلك ؛ ألنه] ٨٩:المائدة[ مُ

أن الحنفیــة یــرون عـدم قطــع الیــد الیسـرى للســارق عنــد السـرقة الثالثــة لفــوات المحـل ؛ عمــال بقــراءة ــ ٢
وا ﴿: ابـن مســعود  ُ ع ــاْقَط ــاِرقَُة فَ السَّ السَّـاِرُق وَ مـا ﴾ وَ ُ ه انَ مَ ــاِرُق ﴿ : الروایـة الثابتــة و ، ] ٣٨:المائــدة[ َأیْ السَّ وَ
السَّاِرقَُة فَاْقطَ  ا وَ مَ ُ ه ِدیَ وا َأیْ ُ  .﴾ ع

ـــي قرابــــــــة ذي الـــــــــرحم دون ســـــــــــواها لقـــــــــراءة ابــــــــن مســـــــــعود ـــــــــ ٣   :أن الحنفیــــــــة یوجبـــــــــون النفقــــــــة فــــــ
ــَك  و  ﴿ ـُل َذلِ اِرِث ذي الــرحم ِمثْ ـُل ﴿: ، واآلیـة الثابتــة ] ٢٢٨:البقـرة[ ﴾علـى اْلـوَ اِرِث ِمثْ ـى اْلــوَ َعَل ذلــك﴾ وَ
، دار ١٩٩٠،  ١ط(  ٢٥ري ، ص ـالعمــ نادیــة محمــد شــریف.د: مباحــث فــي أصــول الفقــه : ینظــر .

 ) .هجر 

بالحــدیث النبــوي ، ومــا قالــه و عالقــة أبــي العــالء بــالقراءات : جزئیــة و تراجــع ترجمــة أبــي العــالء ،  )٣(
 . ٢١، ص التعدیل و اإلمام الذهبي إمام الجرح 

 



 

                                                                                    ٣٥٧

هُ اشتد علیه ذلك ؛ فأظلم كل شيء بینها وبینه ، .. (( َل وهذا كالم یرید أنه لما أصابها الوَ
كــان : فـالن قـال كـذا وفعـل كــذا ؛ فاسـودَّت الـدنیا فـي عینـي ، ویقـال : ، یقـال  مسـتعمل

أن و طــائي معنــى آخــر ، وهــبینــه ، وقــد یــؤدي لفــظ الو كــذا مــن فــالن ؛ فاســودَّ مــا بینــي 
))غیرها : األشیاء أظلمت دونها ؛أي

 )١(. 
  :تأویل البیت بما یناسب السیاق الغیر لغوي  و ـ
، ) سـیاق الحــال( لغــوي الالعالء فــي تأویلـه لألبیـات یراعــي السـیاق غیـر و كـان أبـ  

  : ومثال ذلكویحاول أن یأتي بتأویله منسجما مع هذا السیاق ، 
 :د قول أبي تمام العالء عنو قال أبـ 

حیقِ  َكأِس رَ ٌة ِب وصوَل هيَ مَ وٍت       وَ غى َكأَس مَ تَساقَوَن في الوَ یَ
]بحر الخفیف[

 

هذا یحتمـل غیـر وجـه ، مـن ذلـك أن المسـلمین الـذین یقـاتلون الكفـار یـدخلون الجنـة ؛  ((
م تمتـع الـذین یقـاتلونهو ال یمتنـع أن یریـد سـبي نسـائهم ، و فیسقون مـن الرحیـق المختـوم ، 

بهن ؛ فیجعل الریق مثل الرحیق ، وقد یمكن أن یكون الطائي علم أن الممدوح یستعمل 
))نه إذا تفرغ عـن قتـال األعـداء رجـع إلـى حالـة السـلم إ: الشراب ؛ فقال هذه المقالة ؛أي

 

)٢(.  
  : االھتمام بالجوانب الداللیة للكلمة المشروحة: من عناصر المنھج  السادسالعنصر ـ 

الء یهــتم بالكلمــة داللیــا ، ویســعى لتوضــیح الجوانــب الداللیــة للكلمــة العو كــان أبــ  
ها تحدید استعمالو ویتجلى هذا االهتمام الداللي في االهتمام بتتبع التطور الداللي للفظة 

  .ما یصاحبها من ألفاظ أخرى و ، 
  :االھتمام بتتبع التطور الداللي للفظة  ـ 

النصــوص التــي جمعهــا و المواضــع و لفظــة ، العالء بتتبــع التطــور الــداللي لو اهــتم أبــ  
بمظــاهره التــي تتمثــل فــي ثالثــة مظــاهر و بهــذا التطــور علــم البحــث تثبــت أنــه كــان علــى 

 . تغییر مجال استعمال الكلمة،  تعمیم الداللة،  تخصیص الداللة: وهي 

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١( َظ نْ ُ  ] .٣/٢٤٨: [ی

رُ دیوان أبي تما )٢( َظ نْ ُ  ] .٢/٤٣٤: [م بشرح التبریزي ی

 



 

                                                                                    ٣٥٨

فهنـاك تضـییق عنـد الخـروج . انتقـال و اتسـاع أو أي أن معنى الكلمة یحـدث فیـه تضـییق أ
ــ ــد الخــروج مــن : ى عــام إلــى خــاص ، وهنــاك اتســاع عكــس مــا ســبق ؛ أي مــن معن عن

ذا كانـــا ال و معنـــى خـــاص إلـــى معنـــى عـــام ، وهنـــاك انتقـــال عنـــدما یتعـــادل المعنیـــان ، أ إ
حالــة انتقــال الكلمــة مــن المحــل إلــى  ((الخصــوص ، كمــا فــي و یختلفــان مــن جهــة العمــوم 

التضییق و إلى القول بأن االتساع ولسنا في حاجة ...من السبب إلى المسبب و الحال ، أ
یتضـــمن طرائـــق شـــتى ،  ینشـــآن مـــن االنتقـــال فـــي أغلـــب األحیـــان ، وأن انتقـــال المعنـــى

)) أســماء اصــطالحیة )١( النحــاةیطلــق علیهــا 
: مــن هــذه األســماء االصــطالحیة  (( ، و )٢(

))االستعارة  و المجاز المرسل 
)٣(. 

. االنتقـالو االتسـاع : هـرین فقـط یظهر التطور الـداللي عنـد أبـي العـالء فـي مظو   
فأما عن المظهر األول للتطـور الـداللي ـ االتسـاع الـداللي ـ فیظهـر نظریـا فـي قـول أبـي 

)) عاني تحدُث في األسماء ألغراض تقع لم تكن قدیمةـالم ((: العالء 
)٤(. 

  : تظهر تطبیقا في األمثلة التالیة و 
ْعـِقلـ   قـد َعَقـَل الوْعـُل ؛ إذا حصـل فـي موضـع عـال ال : أصل ذلـك فـي الجبـل ، یقـال  ((:  مَ

: فـالن معقلـي ؛ أى: ثـم كثـر الكـالم حتـى قیـل ، ثم قیل لكل حصن معقـل یوصل إلیه فیه ، 
)) یقوم له مقـــام المعقل: ، وكذلك سیف فالن معقله ؛أيالذي أمتنع به 

)٥(. 

                                                
رمضان عبـد التـواب فـي كتابـه التطـور اللغـوي ، عـن كتـاب اللغـة لفنـدریس ، ترجمـة .هكذا نقلها د )١(

 .عبد الحمید الدواخلي و محمد القصاص 

رمضـــان عبـــد .د: قوانینـــه و عللـــه و التطـــور اللغـــوي ، مظـــاهره ، نقـــال عـــن  ٢٥٦اللغـــة لفنـــدریس ،  )٢(
 )ط األولى ، مكتبة الخانجي (  ١١٥ـ  ١١٤التواب ، ص 

، وینظـر  ١١٥ـ  ١١٤ضان عبـد التـواب ، ص ـــرم.د: قوانینـه و عللـه و التطـور اللغـوي ، مظـاهره  )٣(
( ،  ١٦٣ـ  ١٦٢كمــال بشــر ، ص . د : ســتیفن أولمــان ، ترجمــة : دور الكلمــة فــي اللغــة : أیضــا 

  ) .بدون تاریخ للطبعة ـ مكتبة الشباب 
رُ دیو  )٤( َظ نْ ُ  ] .٤٠، ب  ٤/٢٦: [ان أبي تمام بشرح التبریزيی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥( َظ نْ ُ  ] .٣/٢٨: [ی

 



 

                                                                                    ٣٥٩

ذلــك حتــى قیــل  وكثــرأصــل اإلیــاب أن یجــيء الرجــل مــع اللیــل ،  ((:  اإلیــاب :وقــال  ـــ 
)) للغائب إذا قدم قد آب

)١(. 
ــبن أمــه ،  ((:  اللِّبــان : وقــال  ــ  ــا ؛ إذا رضــع مـن َل بانً ــه لِ ُ ن ُالِب وربمــا أخــرج مصـدر البنــه ی

)) المجازو إلى غیر اإلنس على التوسع 
)٢(. 

: ؛ فقــالوا  ثـم اسـتعمل فــي غیـرهأصـل اغلولـب فــي غلـظ العنــق ،  ((:  اغلولــب: وقـال  ــ 
))كثر واتصل بعضه ببعض  : غالظ ، ونبت مغلولب ؛أي: ب ؛ أي نخل مغلول

)٣(. 
أصـل ذلـك فـي اإلبـل ، ثـم و كـل أمـر مستصـعب ، : یراد بالصـعبة  ((:  الصعبة :وقال ــ 

)) استعمل في جمیع األشیاء
)٤(. 

تشــابكت ، ومــن و لقــي بعضــها بعًضــا : تشــاجرت الخطــوب ؛ أي ((:  تََشــاَجرَ  : وقــال  ـــ 
مـاح ؛ إذا دخــل بعضـها فــي بعـض عنــد الطعـان ومنــه اشـتقاق الشــجر ذلـك تشــاجرت الر 

)) ثم كثر ذلك حتي قیل شجره بالرمح ؛ إذا طعنهالشتباك األغصان ، 
)٥(.  

ــ  اتصــل ، : أصــل الوشــیج كــل مــا وشــج بعضــه فــي بعــض ؛ أي ((:  الوشــیج : وقــال  ـ
 .)٦()) وأكثر ما یستعمل ذلك في أصول الرماح ، ثم یقـال لكل ما اتصل وشیج

ج : وقال  ـ   الفرج موضع المخافة ، كأنهم یریدون أن المكان قـد حفـظ إال ذلـك  ((:  الفَرْ
)) القمیصو مأخوذ من فرج الدُّرَّاعة و وهالموضع ، 

)٧(. 
وقـد كثـر ذلـك حتـى صـار المـاء الـذي یجـري علـى وجـه األرض ،  ((:  المعـین: وقـال  ـ 

ـــــار م ـــــذي یســـــتقي مـــــن اآلب ـــــاس یســـــمون المـــــاء ال ـــــاالن ـــــع مـــــن األرض ؛  عین ـــــه ینب   ؛ ألن
  

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ  . ]١/٢٩٣: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( َظ نْ ُ  ] .٤/١١: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٣( نْ ُ  ] .١/١٠٤: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( نْ ُ  ] .٢/٢٧٠: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٥( نْ ُ  ] .١/٣٨: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٦( نْ ُ  ] .١/٩٩: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٧( نْ ُ  ] .١/١٥: [ی

 



 

                                                                                    ٣٦٠

))فیفرقون بینه وبین المختزن من ماء المطر وغیره  
)١(. 

األصــل الــداللي وممــا یتعلــق بهــذا المظهــر أیضــا تنبیــه أبــي العــالء المتكــرر علــى 
ـــه الكلمـــة ـــ ٣٨، وقـــد أحصـــى البحـــث  المـــأخوذ من ـــه أب ا ، نـــص فی العالء علـــى و موضـــعً

 :األصل الداللي ، وفیما یلي بعضها 
))في الولد أن یخرج ناقًصا  وأصلهالنقصان ،  ((:  الخداج : وقال  ـ 

)٢(. 
)) الغصن المتشعبو كأنه أخذ من الفنـن وهو الشعر الطویل ،  (( :الفینان:وقال ـ 

)٣(. 
))،وهومـع ذلك سهل وأصل الخبت كل موضع اطمأنموضع بعینه، ((:الخبت:وقالـ 

)٤(. 
ار  لیین الشيءأصل التوجین ت ((:التوجین:وقال ـ  ،ومنه قیل لمدقة القَصَّ ))المیجنة وَدقُّهُ

)٥(. 
ْعد ،  ((:  النیاط : وقال  ـ   ُ أصـل النیـاط مـن نـاَط الشـيءَ و یستعملون النیاط في معنى الب

))بالشيء ؛ إذا علقه به 
)٦(. 

))عن الطریق األعظم  أصله في الطرق المتشعبةاألمور المـشكلة ، و  ((:  الترهات: وقال ـ 
)٧(. 

ة: وقال  ـ  رَ )) وأصله من سار یسور ؛ إذا وثبحدته ،  ((: الغضب  َسوْ
)٨(. 

أن و المختلط منهـا المشـتبه ، وأصـله مـن الضـغث ، وهـو هـ ((:  أضغاث األحـالم :وقالـ 
))ـبْت ؛ فیكون منه ضروب مختلقة فه من النَّ ض الرجل ملء كــــیقب

)٩(. 
                                                

ــــــي تمــــــام بشــــــرح التبریــــــزي )١( َظــــــرُ دیــــــوان أب نْ ُ ــــــة  ]٣/٣٣١: [ی ــــــة:[ ، ولمزیــــــد مــــــن األمثل مَّ ، ]  ٣/٢٧:  الرُّ
َس [، ]١/٢٧:الخول[، ] ١/٢٢٧:المریرة[، ] ٢/٤٣٩:الرقیق[، ] ١/١٥٨:الصعود[  ] .٢/١٧٩:قَوَّ

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ  ] .١/١٦: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٣( نْ ُ  ] .١/٣٢٤: [ی

َظرُ دیوان أبي )٤( نْ ُ  ] .١/٢٨٢: [تمام بشرح التبریزي ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥( نْ ُ  ] .٤/١٧٥: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٦( نْ ُ  ] .١/٢٢٥: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٧( نْ ُ  ] .١/١٥١: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٨( نْ ُ  ] .١/٢٥٠: [ی

َظـرُ  )٩( نْ ُ ـي: [ ، وموضـع بقیـة األمثلـة ] ١/٣٢٠: [دیـوان أبـي تمـام بشـرح التبریـزيی بْ  المتلــدد[ ، ] ٣/٣٥: الزَّ
ــْجر[،]٢/٤٢٠: عنقــة[، ] ١/٣٧٩: المتــون[ ،]٤/٥: النَّعــي[ ،]٢/٢٨٠:المرمــریس[ ،]١/٢٢:السَّ [ ،]١/٣٣٦: مُ

خمـــر [ ،]١/٨٥: نوبالـــذ[،]١/٣٢٠: اإلیعـــاث[،]٢/٢٨١: االنحتـــات[،]١/١١٥: الســـورة[ ،]١/١٤٥: الحـــدب

 



 

                                                                                    ٣٦١

مظهر االنتقـال ـ فیتمثـل فـي و اللي ـ وهـأما المظهر الثاني من مظاهر التطور الـد
التي اتفق فیهـا مـع غیـره و تنبیه أبي العالء على استعارات أبي تمام سواء التي تفرد بها أ

  .من الشعراء 
أن أشــرت ـ یتضــمن طرائــق شــتى یطلــق علیهــا و االنتقــال الــداللي ـ كمــا ســبق و 

اسم لما أرید به  (( :وه فالمجاز. االستعارة و المجاز المرسل : النحاة أسماء اصطالحیة 
اســـتعارة ؛ ألن العالقـــة و المجـــاز إمـــا مرســـل ، أو ...غیـــر مـــا وضـــع لـــه لمناســـبة بینهمـــا 

ما أن تكـون و المصححة له إما أن تكـون مشـابهة المنقـول إلیـه بـالمنقول عنـه فـي شـيء، إ
مــا جــاوز وتعــدى  ((: أیًضـا و وه .)١( ))اســتعارة  : غیرهـا ، فــإن كــان األول یسـمى المجــاز

ما مـن حیـث الصـورة ، أو ن محله الموضوع له إلى غیره لمناسبة بینهما ، ع مـن حیـث و إ
))المجاورة و من حیث القرب و المعنى الالزم المشهور ، أ

)٢(. 
ن مــن التطــور الــداللي نجــد أن أبــا واالســتعارة نوعــاباعتبــار أن المجــاز المرســل و   

ثیـرة فـي شـرحه قـوال وتطبیقـا ، منبِّهـا علیـه فـي مواضـع كو العالء كان متنبهـا لهـذا األمـر 
)) للشيء المقارب غیره ؛ فینقل إلى ما قاربهو یستعار ما ه.. ((: قول فقولهالأما 

)٣(. 
موضــعا نــص  رخمســین موضــعا ، منهــا اثنــا عشــو تطبیــق فیظهــر فــي ســتة الأمـا   

على تفرد أبي تمام بهذه االستعارات ، وفیما یلي أمثلـة لـبعض االنفـرادات فیها العالء و أب
  : االستعاریة عند أبي تمام 

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أب ـ 
َ الزِّ  ع نَ ُة اَألكتافِ مَ الِوصاَل َسحائٌِب       ُشمُّ الَغواِرِب َجأبَ ةَ وَ یارَ

]بحر الكامل[
  

                                                                                                                                          
ـــــــــــــــــــــــل[،]٤/٣٠٢:عتبـــــــــــــــــــــــة[ ،]٢/٣٧٣:النمنمـــــــــــــــــــــــة[،]٣/٥٦: مشـــــــــــــــــــــــمولة  المناقـــــــــــــــــــــــب[،]١/٣٤١:البهالی

ـــــــــى[،]١/٢٣٣: ـــــــــرادع[ ،]١/١٨٣: أشـــــــــبى الرجـــــــــل[ ،]٢/٢٤٧:المجتب [ ،]٢/٢٧٩:االرتجـــــــــال[ ،]٢/٤٣٧: ال
 . ]٢/٤٤٥: فتق[،]٤/٣٦:اللزاز[،]٢/٢٢٣: الرذیة[،]١/١١٦:القعود[،]٣/١٠٣:الحصداء[،]١/٢٤:الوطفاء

  إبراهیم اإلبیاري :للتراث ، تحقیق.دار الریان ،٢٥٨ـ  ٢٥٧الجرجاني ، ص : التعریفات  )١(
  ٢٥٩ـ  ٢٥٨ص ، الجرجاني : التعریفات )٢(
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ  ] .٢ب ٣/٤٩[ :ی

 



 

                                                                                    ٣٦٢

)) وما یعرف ذلك ألحد قبلهفي صفة السحاب ،  )) الشمَّ  ((: استعار.. ((
 )١(. 

 :ي تمام العالء عند قول أبو قال أبـ  و 
م َأن تُهَزَل اَألعمارُ  ُ ه ُ م       َأحساب ُ ه ذا ُهمُ َسِمنَت َل أَسفوَن ِإ ال یَ
]بحر الكامل[

 

َن الحسب بهزال األعمـار ، .. (( ، إال  ولـم یسـتعمل ذلـك فـي العمـر قبـل الطـائيقابل ِسمَ
))أن یكون شیئا غیر مشهور 

 )٢(. 
 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ 

ِإذا نِعمَ  لهى َعروبافَِرَكتهُ       فَا ئٍ ُة امرِ فَ یَك وَ َل هتَِصرها ِإ
]بحر الخفیف[

 

ـــهُ  (( ..  (( ك النســـاء ، وه:  ))فَِرَكت ـــرْ ك مـــن بغضـــهن ألزواجهـــن ، و مـــن فَ ومـــا َأخـــرج الِفـــرْ
)) الحیوان إلى غیره أحد قبل الطائي

 :العالء عند قول أبي تمام و قال أبو  ـ  .)٣( 

شتاَق وَ  ُسِعُد المُ داِمِع باِرُد اَألنفاسِ ال ی ُس المَ ِب وى       یَ َ سناُن اله
]بحر الكامل[

 

)) ولم یستعمل ذلك من قبل الطائيالناعس واستعاره هاهنا للهوى ، :الوسنان ((
 )٤(..  

  : تعلیل اھتمام أبي العالء بالتنبیھ على التطور الداللي للكلمات المشروحة

طور الـداللي لأللفــاظ المشــروحة ، قــد بــالت )٥(بعـد أن أوضــحنا اهتمــام أبـي العــالء  
  لماذا كان اهتمام أبي العالء بهذا التطور ؟: یثور سؤال 

  : لإلجابة عن هذا السؤال نمهد بالحقائق اللغویة اآلتیة و 

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١( َظ نْ ُ   ].٢/٣٨٩: [ی
رُ دیوان أبي ت )٢( َظ نْ ُ   ].١٧٧ـ  ٢/١٧٦: [مام بشرح التبریزيی
رُ دیوان أبیس تمام بشرح التبریزي )٣( َظ نْ ُ   ].١/١٧٢: [ی
َظــرُ دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي )٤( نْ ُ و بقیــة المواضــع التــي تفــرد فیهــا أبوتمــام ینظــر دیــوان ].٢/٢٤٣: [ی

، ] ٢/٤٣٨[ ،] ٢/٤٣٨[، ] ٢/٢٤٣[، ] ٢/٢٢٧[، ] ١/٢٩[، ] ١/٢٦٨[، ] ١/١٣٦: [أبــــــــــــــــــــــي تمــــــــــــــــــــــام 
، ] ١/١١٨: [أمـــا المواضـــع التـــي اشـــترك فبهـــا أبوتمـــام مـــع بقیـــة الشـــعراء ] . ٣/٥٨[، ] ٣/٤٩[، ] ٣/٢٢٣[
، ] ٢/٣٧٩[، ] ٢/٣٦١[، ] ٢/٢٣١[، ] ٢/٢٢٩[، ] ٢/٢٢٣[، ] ٢/١٥٥[، ] ١/٣٩٤[، ] ٢٦٥ــــــ ١/٢٦٤[
  ] .٣٥ـ  ٤/٣٤[، ] ٤/٢٨[، ] ٣/٣٨[، ] ٣/١٤[، ] ٣/١٠٨[، ] ٢/٤٢١[، ] ٢/٣٨١[، ] ٢/٣٨٠[
  .وسیأتي فیما بعد أن التبریزي كان یهتم بهذا التطور الداللي لأللفاظ بصورة أشد من أبي العالء )٥(

 



 

                                                                                    ٣٦٣

الحیـاة تشـجع علـى تغیـر المفـردات؛  ((أن المفردات ال تستقر علـى حـال ، وذلـك ألن ـ ١
الصـناعات ، و لمـات ، فالعالقـات االجتماعیـة ألنها تضاعف األسباب التي تـؤثر فـي الك

دد المتنوعة تعمل على تغیر المفردات ، وتقصـي الكلمـات القدیمـة، و   تحـور معــناهاو أالعُ
))، وتتطلب خلق كلمات جدیدة 

)١(.  
تتحــول إلــى جماعــة ثقافیــة متمیــزة تصــوغ بــین و إن كــل جماعــة لغویــة تتــرابط لغویــا ، ـــ ٢

لألشـــیاء ومرورهـــا بتجـــارب  لكلمـــات بحكـــم اســـتخدامهامـــدلوالت جدیـــدة لاآلخـــر و الحـــین 
 .)٢(مختلفة ، ولهذا كانت المدلوالت سابقة لدوالها

بطیئـا و ساكنة بحال من األحوال ، بالرغم مـن أن تقـدمها قـد یبـدو اللغة لیست هامدة أـ ٣
ومعانیهـا العناصر النحویـة وصـیغ الكلمـات و التراكیب و في بعض األحایین ، فاألصوات 

 .)٣(التطورو لها للتغیر معرضة ك
ــ ٤ هــا ، وبازدیــاد عــدد یاللغــة بــین غیــر أهل انتشــار تــزداد ســرعة التطــور اللغــوي بازدیــادـ

  .)٤(تنوعهمو الذین یتكلمونها 
؛ ألن الشـعر یمتـد تاریخیـا فـي ثقافـات  تنحو إلى استعمال كلمات قدیمة ((ـ لغة الشعر ٥

))متنوعة ، ویعتمد على التعلم ، وعلى شعر سابق 
)٥(.  

بأنها تستطیع أن تضفي على نفسها شكال من أشـكال عـدة مـن خـالل  ((ـ تتمیز اللغة  ٦
ومــــن الطبیعــــي أن ... البالغیــــة ، القانونیــــة ، الطقوســــیة ، العاطفیــــة : تعــــدد وظائفهــــا 

االنتقـــال مـــن المفـــاهیم إلـــى الرؤیـــا یؤســـس إزاحـــة مـــا داخـــل اللغـــة ، وكلمـــا اتســـعت تلـــك 

                                                
 . ١٢، ١١رمضان عبد التواب ، ص .د: التطور اللغوي  )١(

 ١/١١كریم زكي حسام الدین ،.د: التحلیل الداللي ، إجراءاته ومناهجه  )٢(

 ١٥٣كمال بشر ، ص .د: دور الكلمة في اللغة  )٣(

 .١٢رمضان عبد التواب ، ص . د: التطور اللغوي  )٤(

، بقلـم  )) مقدمة لدراسة التطور الداللي في العربیـة الفصـحى فـي العصـر الحـدیث ((: مقال بعنوان  )٥(
  ، الكویت  ٤٤ص  ١٩٨٦أحمد محمد قدور، مجلة عالم الفكر ، مارس : 

 



 

                                                                                    ٣٦٤

))أخرى من الشعریة اإلزاحة اقترب النص خطوة 
اإلزاحة اللغویة  ((ومن الطبیعي أن . )١(

ال بد وأن یتبعها نوع مـن ، بمعنى الخروج على العرف اللغوي للوظیفة اإلبالغیة للغة ، 
)) الغموض یتسع كلما اتسعت مساحة تلك اإلزاحة

)٢(. 

ام وبـین الفاصل الزمنـي بـین أبـي تمـإذا علمنا هذه الحقائق ، وأضفنا إلیها حقیقة أن 
أدركنـا مـدى التطـور اللغـوي الـذي  )٣()٢١٨( ثمانیـة عشـر عامـاو مائتـان و أبي العالء ه

قد یصـیب ألفـاظ اللغـة ، ومـدى سـوء الفهـم الـذي قـد یقـع فیـه قـارئ دیـوان أبـي تمـام بعـد 
هذه الفترة التاریخیة الكبیرة ؛ لذلك وحرصا من أبـي العـالء علـى الفهـم الصـحیح للـدیوان 

والعالء وقد أحسن أب. حدید الداللي لأللفاظ المشروحة ، وتتبع هذا التطور كان یقوم بالت
قتفــي اولـم یفتـأ تلمیـذه التبریـزي أن . بعـده لفهـم الـدیوان  صـنعا ألهـل عصـره ، ومـن أتـى

  .أثره في هذا األمر 
 (( وقد نبه علماء التفسیر على أهمیة مراعـاة التطـور الـداللي لأللفـاظ بمـرور الـزمن ؛

ا من األلفاظ كانـت تسـتعمل فـي زمـن التنزیـل لمعـان ثـم غلبـت علـى غیرهـا بعـد فإن كثیر 
فعلى المدقق أن یفسر القرآن بحسب المعاني التي كانـت  )...(ذلك بزمن قریب أو بعید 

))مستعملة في عصر نزوله 
)٤( .  

                                                
مكتبـــة اإلســـرة ،  ٣٠١بـــارة ، مـــدخل إلـــى فهـــم الشـــعر ، ص الرؤیـــة والع: عبـــد العزیـــز مـــوافي .د  )١(

  .، الهیئة المصریة العامة للكتاب  ٢٠١٠
  ٣٠٢الرؤیة والعبارة ، مدخل إلى فهم الشعر ، ص : عبد العزیز موافي .د )٢(
  ٢٧، ١٢هـ ، ینظر ص ٤٤٩هـ ، وتوفي أبوالعالء سنة ٢٣١توفي أبوتمام سنة  )٣(

فـــي فهـــم  األســـاس اللغـــويعلـــى أهمیـــة أیضـــا علمـــاء الشـــریعة قـــد نبـــه و ،  ١/٢٠تفســـیر المنـــار ،  )٤(
األساس األول في النص ، وهوأساس عام لكـل نـص فـي كـل لغـة ، فـال  ((: النصوص الشرعیة ، فهو

یتوقع فهم لمن ال یعرف لغـة مـا لـنص مكتـوب بهـا ، فـإذا أضـفنا إلـى ذلـك مـا تتمیـز بـه اللغـة العربیـة 
مــن تغیــر یقــة والمجــاز ، ومــا طــرأ علــى المفــردات اللغویــة علــى ســعتها مــن أســالیب متعــددة منهــا الحق

عرفنـا كیـف یخطـئ فـي الفهـم ، ویقـع فـي التنـاقض ،  ، وما تتسع له اللغة مـن االشـتقاق في الدالالت
أسـباب ورود الحـدیث ، ،  ))، من یجهـل هـذه الجوانـب اللغویـة فـي التعامـل مـع النصـوص الـواردة بهـا 

  .٣٤مد رأفت سعید ، ص مح.د: تحلیل وتأسیس 

 



 

                                                                                    ٣٦٥

  . )١( وننتقل اآلن إلى العنصر التالي

                                                

قبـــل أن ننتقـــل بالحـــدیث إلـــى جزئیـــة أخـــرى مـــن البحـــث نحـــب أن نشـــیر إلـــى مـــا یمكـــن تســـمیته و )١(
 :باإلثراء الداللي عند أبي العالء 

اســتعماالت فـأبوالعالء لـم یكـن یتتبــع فقـط األصـل الــداللي والتطـور اللغـوي ، بــل یقتـرح أیضـا   
  :ندلل على ما نقول بما یلي . ظ ا، إثراء للمعاني واأللف داللیة جدیدة

ویجـــوز أن تنقـــل الـــدهاریس إلـــى صـــفات تســـتعمل فـــي الـــدواهي ، : والـــدهاریس  ((: یقـــول أبـــوالعالء ــــ 
ِعــت بالفطنــة  اإلبــل والنــاس ؛ ألنــه یــراد صــفتها بالصــبر والجــرأة علــى الســیر ، كمــا یقــال للرجــل إذا نُ

  ] ٧ب ٢/٢٥٦[ ))والنكارة إنه داهیة 
فـرس مقربـة ؛ تَُشـدُّ قریبـا مـن بیـت : أكثـر مـا یسـتعمل فـي اإلنـاث ، یقـال :  اإلقـراب (( :وقال أیضـا  ـ 

وقیـاس كالمهـم یوجـب وربما استعمل ذلك في الـذكور، . مالكها ؛ ألنه یخاف أن ینزوعلیها فحل لئیم 
 ] .٧ب ٢/٤٠٩[ .)) أن كل فرس یجوز أن یوصف بمقرب ؛ ألن من شأنهم أن یقربوه

،  ویجـوز أن یعنـي بـه كـل مـا ال ینطـقمـن المـال مـا كـان مـن فضـة أوذهـب ، : امت الص ((: وقال ـ 
 ] .١/٣٢١[ ))إال أن أعرف ما یستعمل في الذهب والورق 

الجماعـة مـن النـاس ، ویجـوز أن یكونـوا مـن آبـاء : والقبیلة عندهم من أب واحـد ، والقبیـل  ((: وقال ـ 
ذا ُجِعل الكالم على االستعارة جمتفرقین،   ٣/٧١[ )) از أن یوضع كل واحد منها فـي موضـع اآلخـروإ

 ] .٢٣ب

والمتأمل في هـذه النصـوص یجـد فیهـا دعـوة لإلثـراء الـداللي ، بـل یكـاد الباحـث أن یقـول إن فیهـا 
رهاصـاٍت لمـا یعـرف حـدیثا وهـي [  Componential Analysis بنظریـة التحلیـل التكـویني  بـذورا وإ

أوالمكونـــاتي للكلمـــة بوصـــفها وســـیلة أوتقنیـــة إلـــى تحدیـــد البنیـــة نظریـــة تهـــدف إلـــى التحلیـــل التكـــویني 
الممیـــزة  Semantic componentsالداخلیـــة للكلمـــة والمتمثلـــة فـــي العناصـــر أوالمكونـــات الداللیـــة 

أحمـد مختـار .د: علـم الداللـة :ینظر( للكلمة ، والتي یمكن استنباطها من وجودها في عدة سیاقات ، 
) ومـا بعـدها  ١/١٠٣كریم زكي حسـام الـدین .د.: والتحلیل الداللي.  ، وما بعدها ١١٤: عمر ، ص

وتــزداد هــذه اإلرهاصـــات وضــوحا إذا ضـــممنا لهــا النصــوص التـــي تضــم تعمیمـــات داللیــة قالهـــا ،  .]
 :أبوالعالء 

 ٢/٢٥٠[ أنف كل شيء أوله. [  
 عان كل شيء أوله  ] .٢/٤٢٣[ َسرَ

 ٣/١٠[ كل من ضرب برجله األرض أوغیرها فهوراكض. [ 

 



 

                                                                                    ٣٦٦

  : الشرح باإلعراب : ء من عناصر المنھج عند أبي العال السابعالعنصر  ـ 
االعتمـــاد علـــى اإلعـــراب كوســـیلة مـــن وســـائل الشـــرح واإلبانـــة عـــن المعنـــى أمـــر   

ــم ینفــرد بــه ، فقــد اهــتم مفســرو القــرآن بإعرابــه  اعتمــد علیــه أبــو العــالء ، وهــو بــالطبع ل
))والكتــب المؤلفــة فــي هــذا العلــم كثیــرة جــدا ، مختلفــة ترتیبــا وحــدا  ((اهتمامــا بالغــا ، 

)١( .
))في توضیح اآلیات في كتبهم المفسرة  ((ستعانوا بالنحو وا

إیمانا منهم بقیمته البیانیة . )٢(
ْكبَري  ُسلك في الوقوف على معناه ، ویتوصل به إلـى تبیـین  ((: ، یقول العُ وأقوم طریق ی

)) أغراضه ومغزاه معرفة إعرابه
)٣(.  

اب فقــط كوســیلة علــى اإلعــر  )٤(وقــد اعتمــد أبــوالعالء فــي بعــض مواضــع الــدیوان  
للشرح ؛ بمعنـى أن أبـا العـالء كـان یكتفـي فقـط فـي شـرح البیـت بـذكر الوظـائف النحویـة 

  :ومن ذلك ... أللفاظ البیت ، من ابتداء ، أوخبریة ، أوفاعلیة ، أومفعولیة 
  : ـ  قال أبوالعالء عند قول أبي تمام 

                                                                                                                                          
 ٢/٣٨٦[ كل صوت دقیق یقال له صریف. [ 

 ١/٢٤[ وقد یمكن أن یسمى كل مقام معرسا. [ 

ذا أضفنا إلى ما سبق حرص أبي العالء على إبراز الفروق الداللیـة الدقیقـة بـین الكلمـات تـزداد  وإ
 :هذه البذور وضوحا ، ومن ذلك 

 ه ، وهــــونظر الغضــــباننظــــر إلیــــه شــــزرا ؛ إذا أحــــدَّ إلیــــه بمــــؤخرة عینــــ: مــــن قــــولهم :  شــــزرا 
]١/٣٨٠ [  
 ذا كانـــت :  الظهـــور جمـــع ظهـــر مـــن األرض وهومـــا ظهـــر منهـــا ، والبطـــون جمـــع بطـــن ، وإ

ذا كانـــت  ـر مســكونة فظهورهـــا مــا ارتفـــع منهــا وبطونهــا مـــا كــان وادیـــا أووهــدا ، وإ األرض غیـ
  ] .٢/٢٦٥[ مسكونة فظهورها ما ظهر من جدرانها ، وبطونها ما بطن من الدور والبیوت

 اف ا كَّ  ] .٣/١٣[من المطر الذي یدوم ، إال أنه یس بشدید كالوبل : لوَ
ْكبَري  )١(   ، ط عیسى البابي الحلبي  تحقیق علي محمد البجاوي ج ٢التبان في إعراب القرآن ، ص: العُ
ْكبَري  )٢( ُ   التبان في إعراب القرآن ، مقدمة المحقق علي محمد البجاوي ج : الع
  ١السابق ، ص  )٣(
 .سعة مواضع تقریبا ت )٤(

 



 

                                                                                    ٣٦٧

لى ِقَدِم الذِّ  َك الَّذي       لَ َهذا ِإ صیفاَأنَّهُ وَ و ماِم ِب كاَن وَ ٌد َل َل
]بحر الكامل[

  

أذكــر هــذا الشــيء أوأُعــدُّه ، :بفعــل مضــمر ؛ كأنــه قــال موضــع نصــبفــي :))هــذا   ((  ((
هــذا الــذي :أونحوذلــك مــن المضــمرات،ویجوز أن یكــون فــي موضــع رفع،ویكــون المعنــى

))  ))إلي قدم الزمام((مبتدأ،والخبر قوله ))هذا  ((أذكره إلى ِقَدم الذمام أومعه،فیكون 
)١(. 

  :ـ  وقال عند قول أبي تمام 
نَّ اللَّ  قولوَن ِإ هیَ ُ ب خالِ مَ ةٌ وَ طرورَ ُ مَ واِجُذه یُث َخِفیٍَّة       نَ یَث َل

]بحر الطویل[
  

یــُث َخِفیَّـٍة   ((واألجـود أن یكـون  ...  (( ، ویكــون علـى تقــدیر  ))إنَّ  ((مرفوًعــا علـى خبـر  ))َل
ــْذَكر ویُوصــف ، والمعنــي الرجــل الــذي : الرجــل فــالن ؛ أي : قــولهم  ُ اللیــث : حقــه أن ی

یُث َخِفیٍَّة ، فإْن نصب  ُرَهب صولته َل یَث َخِفیٍَّة  ((الذي ی علـى البـدل َضـعُف المعنـى ؛  ))َل
ألن الغرض یصیر أنه أخبر عن لیث خفیة بأن نواجذه مطـرورة ومخالبـه ، وهـذا معلـوم 

))تمل أن یقال ال یفتقر إلى اإلخبار عنه ، إال أنه على ضعفه قد یح
)٢(. 

وأبوالعالء في هذین الموضعین وغیرهما یشیر من طـرف خفـي إلـى النحـو كـأداة   
))المعنى الداللي  ((للتفسیر واإلبانة عن 

یساعد على تفسیر لغـة المـتكلم  ((، حیث إنه  )٣(
((

))كشــف العالقــات بــین الكلمــات ، وترابـــــطها داخــل التركیــب   ((، ویســاعد علــى  )٤(
)٥(. 

))طاقة مبدعة في إضاءة النص وتفسیره  ((للنحوف
)٦(. 

********  
  

                                                
  ] .٣٩ب٣٨٦ـ  ٢/٣٨٥: [دیوان أبي تمام  )١(
، ] ٢/٢٩٤[، ] ٣/١٦: [، وتنظـــــر بقیـــــة المواضـــــع التالیـــــة ] ٣٣ب١/٢٢٩: [دیـــــوان أبـــــي تمـــــام  )٢(
  ] .٢/٢٠١[، ] ١/٨٥[، ] ١/٣٨[، ] ٤/٨٢[، ] ٣٤٧ـ  ١/٣٤٦[
 ] دار الوفاء[ ،١٥٢ار ، ص نادیة رمضان النج. د: اللغة وأنظمتها بین القدماء والمحدثین ) ٣(

  ١٥١نادیة رمضان النجار ، ص . د: اللغة وأنظمتها بین القدماء والمحدثین ) ٤(
 . ١٥١نادیة رمضان النجار ، ص . د: اللغة وأنظمتها بین القدماء والمحدثین  )٥(

 ] .٢٠٠، دار الشروق  ٢ط[ ،  ٢٨محمد حماسة عبد اللطیف ، ص .د: النحووالداللة ) ٦(

 



 

                                                                                    ٣٦٨

ي العالء  الثامنالعنصر  ـ  د أب نھج عن ده ودعم الشرح : من عناصر الم ات بتأیی اآلی
  :أقوال األدباءواألمثال العربیة واألحادیث النبویة والشعر والقرآنیة 
مـــاد علـــى القـــرآن مـــن األمـــور التـــي كـــان یســـتند إلیهـــا أبـــوالعالء فـــي شـــرحه االعت  

فقـد اسـتند إلـى كـل . الكریم واألحادیث النبویة والشعر واألمثال العربیة ، وأقـوال األدبـاء 
هـذا عنـد شــرحه ألبیـات أبـي تمــام ، وأدلـة علـى صــحة مـا وصـل إلیــه مـن المعـاني التــي 

  .یرمي إلیها أبوتمام ، والتي یقصدها 
قتصــر فــي استشــهاداته وكـان للشــعر نصــیب كبیــر فــي دعــم الشـرح عنــده ، ولــم ی  

الشـــعریة علـــى شـــعراء عصـــر معـــین بـــل تنوعـــت استشـــهاداته مـــن شـــعراء مـــن العصـــر 
  .  )٣(، والعباسي )٢(، واألموي )١(الجاهلي
  :أما بقیة االستشهادات ، فتتمثل في   

  وثالثة مواضع لقراءاته. ستة مواضع لآلیات القرآنیة. 
  : مثال ذلك قول أبي العالء عند قول أبي تمام 

ٍة       فَاقَد َحلَّ في َصخرَ  قَ عنِ اَء مُ جاٍة َصمّ َك في َأوعاِرها َدرَ أِی نِحت ِبرَ
]بحر البسیط[

 

                                                
القــیس ، وتــأبط شــرا ، األفــوه األودي ، أحیحــة بــن الجــالح ، دریــد بــن الصــمة ، وزیــد  امــرئمثــل  )١(

شـارة أبــي العــالء لشــعر هـؤالء الشــعراء .  ))الخیـل ، وضــمرة بــن ضــمرة  وغیــرهم دلیــل   )) الجــاهلیین ((وإ
لــیس ، ومــدى مـا یتمتــع بــه مــن قــدرة بیانیــة صــادقة ، و  تفســیر النصــوصعلـى أهمیــة هــذا الشــعر فــي 

، ال  )) معظمـه منحـول ((كمـا یـدعي المستشـرقون وأذنـابهم ـ مـن بنـي جلـدتنا ـ مـن أن الشـعر الجـاهلي 
فــي  ))محمــود محمــد شــاكر  ((ینظــر هنــا كـالم قــیم قالــه العالمــة . [ یمـت بصــلة إلــى العصــر الجــاهلي 

عبـــد الصـــبور  .لمالـــك بـــن نبـــي، ترجمـــة د:  ))الظـــاهرة القرآنیـــة مشـــكالت الحضـــارة  ((: مقدمـــة كتـــاب 
  ]  ٢٠٠٣،  ٤، ط ٧٣ـ٧٢وما بعدها ، الهیئة العامة لقصور الثقافة ، آفاق عربیة ٤٢شاهین،ص

وقـد اســتند كثیــر مــن مفســري القــرآن إلــى الشــعر الجــاهلي كوســیلة لتفســیر اآلیــات القرآنیــة ، حتــى   
 ((: تفسـیر ویـأتي علـى رأس هـذه التفاسـیر . عدت تلك التفاسـیر مصـدرا مـن مصـادر األدب الجـاهلي 

 ، لشیخ المفسرین أبي جعفر محمد بن جریر الطبري   ))جامع البیان في تفسیر القرآن 

 .ذوالرمة  ،أبو وجزة ،قیس بن الملوح،الطرماح،عبید اهللا بن قیس الرقیات،یزید بن الطثریةمثل  )٢(

 .أبي نواس ، البحتري مثل  )٣(

 



 

                                                                                    ٣٦٩

وانحت بكسر الحاء أفصح من فتحها ، وقد حكي الفتح ، وقرأ الحسـن البصـري رحمـه  ((
َحتُون  M: اهللا  نْ ))] ١٤٩الشعراء [  Lتَ

)١(. 

  وسبعة مواضع للحدیث النبوي. 
  :عند قول أبي العالء مثال ذلك قوله 

ُ َعیشً  لتَه جاِمًال       َدثرً َخوَّ ماًال صاِمتً ا َأَغنَّ وَ َأثاثا اا وَ وَ
]بحر الكامل[

 

))ذهب أهل الدثور باألجور : والدَّثْرُ الكثیر ، وجمعه دثور ، وفي الحدیث  (( 
)٢(. 

 وثمانیة مواضع لألمثال العربیة. 
  :قول أبي تمام  ومن أمثلة دعم الشرح باألمثال قوله عند  

راد ِز المُ َ ه توُن َصفاَك ِمن نُ یَست       مُ َل لباري وَ ىفَما ِقدحاَك لِ
  ]بحر الوافر[

لبـاري  ((: ویحتمل أن یریـد بقولـه  ... ((  أنـك ال تتـرك قـدحك لمـن : ؛ أي  ))فَمـا ِقـدحاَك لِ
ي الزائد على الحد ،  رْ غْ  ((: كما قالوا فـي المثـل یبریه ؛ فیفسده بالبَ ى بنحـت أثلتـه هـومُ  ))رً

))؛ إذ كان ینقصه ویعیبه  
)٣(. 

  :عند قول أبي تمام وقوله 
الرِّ  َزّجیِه َعلى الُكرِه وَ ُ نَحُن ن هوَأجَدعُ وَ جِهِه وَ َأنُف الفَتى ِمن وَ ضا       وَ

  ]بحر الطویل[
َزّجیـهِ ...  (( ُ نحـن علــى سـخط  راضـون بــه ؛ : یقـول . نحملـه ونسـوقه علــى أن یسـیر :  ن

ن كنـا نبغضــه ، فمثلـه مثـل األنـف األجــدع ، یعلـم الفتـى أنـه قبــیح ، ألنـه ال  بـد منـه ، وإ
ن كـان أجـدع ، ومنـك : وقد ثبت أنه من وجهه ، وهذا مثـل قـدیم ، یقولـون  منـك أنفـك وإ

ن كان أِشبا  ))عیصك وإ
)٤(. 

                                                
  ]١ب٤/١٧٧[، ] ٣/٣٤٤[: ا وینظر أیض ]٢٩ب١/٣٣٦: [ینظر دیوان أبي تمام  )١(
، ] ٧ب٢/٤٠٩[، ] ١٥ب١/١٨٣[: وینظـــــر أیضـــــا  ]٣٠ب١/٣٢١: [ینظـــــر دیـــــوان أبـــــي تمـــــام  )٢(
  ]١٧ب٢/٢٦٥[، ] ٧ب٢٩٣ـ ١/٢٩٢[، ] ١٢ب٢/٣١٢[، ] ٣٧ب٣/١٣٨[
 ] .١/٣٧٩: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(
، ] ٢ب٢/٤٢٣[، ] ١٢ب٣/١١٧: [وینظر أیضا  ] .٢/٤٢٣: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤(
ـ ١/٣٩١[، ] ٤١ب١/٣٧٩[، ] ٤٠ب٢/١٧٥[، ] ١٥ب٢/٣٢٤[، ] ١٣٢ـ ١/١٣١[، ] ٣ب١/١١[

 ] .٢٤ب٣٩٢

 



 

                                                                                    ٣٧٠

 موضع لقول أحد التابعین. 

  : قال عند قول أبي تمام 
َخیلَِك في الوَ  مُ ِب ُ ها ِمضمارُ غاَدرَت َأرَضه ها َل عَ َكَأنَّ َأمنَ غى       وَ

]بحر الكامل[
 

الغایـة التـي تُْجــرى إلیهـا الخیـل ، وفـي حــدیث الحسـن البصـري رضــي اهللا : المضـمار  ((
))إن اهللا جعل الصوم مضمارا لعباده : عنه 

)١(. 

  موضع لقول أحد األدباء: 

 : قال عند قول أبي تمام 
ذا ما  هفي ِإ لرَّ تَ ر اَأَل ذا ما ا       دىدى لِ هفي ِإ لِحباءِ َأَل حتَبى لِ

]بحر المتقارب[
 

العـرب : ارتدى افتعل من الرداء وهو السیف فـي هـذا الموضـع ، وفـي كـالم لبعضـهم  ((
))أفضل الناس ، العمائم تیجانها ، والسیوف أردیتها ، والُحبى ِحیطانها 

)٢(. 

******  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ] .٥٤ب٢/١٨١: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

 ] .٣٧ب٤/٢٩: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(
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 الفصل الثاني
  رح دیوان أبي تماممنھج التبریزي في ش

  :ویشتمل على 
 .توثیق الروایة )  ١
  .توظیف القرائن   )٢
ي ) ٣ تقرة ف یحة المس ة الفص ة اللغوی یة للبیئ مات األساس ائص والس ف الخص توظی

 . عصره في شرح الدیوان

 .االعتماد على  االستعمال اللغوي )  ٤
 .االھتمام الداللي بالكلمة ) ٥
 . حرص على ذكر غرض القصیدة وسبب قولھا قبل الشروع في شرحھا ال) ٦
 .الحرص على ذكر بحر ووزن القصیدة ولقب القافیة )   ٧
عریة ، ) ٨ ات الش ة، وباألبی ث النبوی ة واألحادی ات القرآنی رح باآلی م الش دع

 .واألمثال 
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وان أبـي تمـام سنقوم بإذن اهللا في هذا الفصل بعرض منهج التبریزي في شـرح دیـ
  .، الذي یوافق في معظمه مع منهج أبي العالء 

  :  توثیق الروایة: العنصر األول من عناصر المنھج ) ١
كــان التبریــزي یهــتم بتوثیــق الروایــة علـــى نهــج أســتاذه ، ویتمثــل ذلــك فــي روایـــة   

یــــة الروایــــات المختلفــــة للبیــــت قیــــد الشــــرح ، وذكــــر الروایــــات الفردیــــة  أوالثنائیــــة أوالثالث
  . )١(أوالرباعیة للبیت الذي یشرحه ، وفیما یلي هذا اإلحصاء الذي قام به البحث

األبیات التي شرحھا 
  الروایة سداسیة  الروایة الرباعیة  الروایة الثالثیة  الروایة الثنائیة  الروایة األحادیة  التبریزي

٢٢٨٨  

باإلضافة  ١٩٦
أبیات  ٧إلى 

لمعظم ألفاظ 
  .البیت

  ١  بیتا ١٥  أبیات ٧  بیتا ٤٠

  ٢٦٦: المجموع الكلي لألبیات ذات الروایات المختلفة 

  :ونالحظ أن 
 ٢(التبریزي في بعض األبیات یقدم روایة أخرى فقط بدون أي شرح آخر(. 
  والروایــــة  ((: وكــــان التبریــــزي فــــي بعــــض األحیــــان یقــــدم الروایــــة األخــــرى بقولــــه

)) الصحیحة
)٣(. 

  المعروفة والروایة  ((: وفي بعض المواضع یقول  ....((
)٤(. 

                                                
  مجلــة فصــول ، مجلــة النقــد األدبــي  فیــه  ینظــرالعــدد اإلجمــالي لألبیــات التــي شــرحها التبریــزي   )١(

خصـــائص الشـــروح العربیـــة علـــى دیـــوان أبـــي تمـــام ، : تراثنـــا النقـــدي الجـــزء األول مقـــال : العنـــوان ( 
 ].١/١٣٧) [للهادي الجطالوي 

، ] ٣/٢٨٥[، ] ٣/١٨٢[، ] ٣/١٢٤: [ینظر على سبیل المثال  دیوان أبي تمـام بشـرح التبریـزي  )٢(
]٤/٨٢[،] ٤/٤٧٥[،] ٤/٤٥٢[،] ٤/٤٥[،] ٤/٣٤[،] ٣/٦٤[،] ٣/٣٤٧[،] ٣/٣١٣[،] ٣/٣١٢ [ ،
]٤/٩٧ [ 

  ٣٢ب ٢/٣٨٤:ینظر دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٣(
  :قال التبریزي عند قول أبي تمام  )٤(
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ــا شــرح التبریــزي نقــرأ مــا یفیــد إحاطتــه بكــل نســخ دیــوان أبــي تمــام التــي كانــت  وفــي ثنای
 : قال عند قول أبي تمام . متاحة لدیه 

یجا َ ا َسهمُ الَخلیفَِة في اله البیِض وَ ت      ِب ذا ُسِعرَ ُض ِإ الغُرُ فَِّت اَألحقاُب وَ لتَ
  ]بحر البسیط[

))شهم الخلیفة : ألبي العالء ))ذكرى حبیب  ((،وفي ))هم الخلیفة س ((:في النسخ كلها ((
)١(.  

ــه  ــدیوان عـــند قول  ((: ونالحــظ مــدى التثبــت الــذي كــان یتحــراه التبریــزي فــي شــرحه لل
)) ... وسمعت بعض من یتقن هذا الدیوان من رؤساء الُكتَّاب ینشد

)٢( .  
 ((، و )) الــرواة المتقنــین ((والتبریــزي كــان حریصــا أشــد الـــحرص أن یأخــذ روایــة عــن 

)) أصــحاب النقــل
،  )٤(مــن غیــره )) یجــوز أن یكــون مفتــرى علــى العــرب ((وهــویعلم مــا  .)٣(

  . )٥(على وجه مخصوص )) ُحِكيَ  ((وما قد 
األصـمعي ، أبـي : وكان یستند في روایته للغة والشـعر علـى فحـول اللغـویین ، مثـل 

  .)٦(األعرابي عبیدة ، والفراء ، والنضر بن شمیل ، وابن 

                                                                                                                                          
لَ فَتىً َدَخرَ الدُّ  ِقيَ الذُّ نیا ُأناٌس وَ ن بَ ر لِمَ ها باِذًال فَانُظ َزل       َل خرُ م یَ

  ]بحر الطویل[ 
، وذلــك  ))داحـر  ((إنمـا كـره لفـظ   )) بــاذل ((والـذي غیرهـا بــ   )) لـم یـزل لهــا داحـرا ((: روایـة المعروفـة ال ((

ـرُ دیــوان أبـي تمـام بشـرح الخطیـب التبریــزي  .   ))یـدل علـى ُسـْخف رأي وجهـل  َظ نْ ُ ] ٢٩ب٤/٥٧٤: [ی
  ] .٣٥ب١/٢٥١[و] ١١ب٤/٣٣٠: [ ، وینظر أیضا 

رُ دیوان أبي تمام  )١( َظ نْ ُ ، وقال فـي موضـع آخـر عنـد قـول أبـي تمـام ] ٧ب٢/٢٨٥: [بشرح التبریزيی
:  

یدانً  ن زارَ مَ ً ِإ ضى ساِبق یِه الُجلوس اوناِدیً َأ       اا مَ َل قامَ ِإ
]بحر السریع[

  

  ]  .٢/٢٧٨[  ))إن زار میدانا سبى أهله :  وفي نسخةإلعجابهم به ،  ((
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢( نْ ُ  ]١/٥١[: ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣( نْ ُ   ]١/٥٤[:  ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٤( نْ ُ  ] .١٣ـ  ١٢، ب  ٣/٩١: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٥( نْ ُ  ] .٤٢، ب  ٤/٢٧: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي   )٦( َظ نْ ُ  ٢ب١/٣١٢،  ٧ب٢/٣٤: ی
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ونزعــة التبریــزي إلــى التثبــت تظهــر فــي رفضــه كــل أمــر ال یقــوم علیــه دلیــل ، قــال 
وكان الزجاج یذهب إلى أن اإلستبرق ُسمِّي بالفعل الماضي مـن البـرق ؛ .. (( :التبریزي 

)) وهذه دعوى ال تثبتإذا بني على استفعل ، 
)١(.      

*******  
 : توظیف القرائن : العنصر الثاني من عناصر المنھج  )٢

، فقـد  )) القـرائن ((من األمور التي اتكأ علیها التبریزي لتوضیح معاني أبیات أبـي تمـام 
وقد استغل هذه القرائن فـي . كانت مصباًحا یهدیه إلى تلك المعاني ، وقائًدا یقوده إلیها 

ا تقریبا    .مائة وخمسین موضعً
  :رائن ویمكن أن نصنف هذه المواضع إلى نوعین من الق

قــرائن الســیاق الــداخلي  ((، أو )) Linguistic Contextالســیاق اللغــوي  ((قــرائن  )١
  . )) Verbal Contextللحدث اللغوي 

 . )) of Situation Contextالسیاق غیر اللغوي  ((قرائن  )٢

وتحت قرینة السیاق اللغوي یمكن أن نضع مجموعة من القرائن الفرعیة التـي اسـتخدمها 
  :رحه التبریزي في ش

  .القرینة اللفظیة  )١(
  .القرینة المعجمیة  )٢(
 .القرینة النحویة  )٣(
 .القرینة الصرفیة  )٤(

 .القرینة العروضیة  )٥(
 .قرینة االستعمال اللغوي  )٦(

 .قرینة خصائص الشاعر األسلوبیة  )٧(
 .قرینة خصائص الصنعة الشعریة  )٨(

 :وتحت قرائن السیاق غیر اللغوي یمكن أن نضع ما یلي 
  .القرینة الجغرافیة  )١(

                                                
ظَ  )١( نْ ُ  ] .١٩ب ٢/٤١٥[ :رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزيی
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  .رینة التاریخیة الق )٢(
 .القرینة العرفیة  )٣(

  :قرائن السیاق اللغوي ] أ[
كانت قرائن السیاق اللغوي تَُكَأةً تعینه على الشـرح ، وهوــ فـي كثیـر مـن المواضـع ـ ال 

ا    .یشیر إلى استخدامها ، ولكننا نفهمها ضمنً
  : قال أبوتمام یمدح سلیمان بن وهب 

ذ َخضـ  م َأَزل باِرَد الَجوانِِح مُ َخضُت َدلوي في ماِء ذاَك الَقلیِب    َل
]بحر الخفیف[

  

))  جود الممدوح:  ))ماء القلیب  ((وجعل الدلومثال للرجاء ، وأراد ...  ((
)١(.  

وقد یشیر التبریزي إلى القرینة التي أوضحت ـ أورجحت ، أورفضت ـ عند شـرح المعنـى 
  .، وهوفي أغلب األحیان ال یذكر اسم هذه القرینة 

  . نة اللفظیةـ القری١
 : نرى ذلك مثالعند قول أبي تمام  ـ

ِضه صاغَ اَألنامَ ِمن َعرَ جـ      ِد وَ مُ ذوالَجالِل ِمن َجوَهِر المَ ُ صاَغه
]بحر المنسرح[

 

عنـــدهم  ))الجـــوهر ((هــذا مـــأخوذ مــن الجـــوهر والعـــرض اللــذین وضـــعهما المتكلمــون؛ألن ((
مـــن الجـــواهر التـــي هـــي در أثبـــت مـــن العـــرض ، وقـــد یجـــوز أن یجعـــل الجـــوهر هاهنـــا 

ْحــِوج إلــى  ))العــرض  ((ویــاقوت ، ونحوذلــك ، وهوأبلــغ مــن الوجــه األول ، إال أن مجــيء  ُ ی
)) التأویل المتقدم

)٢(.  
  :ومن ذلك قوله  ـ 

لَّقِ  تَعَ م تَ یُن َل یِه العَ تَ وُعلِّقَت       في َصهوَ ُ َل ملیُده ملیُسهُ ِإ  ِإ
ما ُه  رقى وَ غتَدي  یُ یَ لیِم وَ السَّ ملِقِ دوَن السِّ   وِب َع مُ الِح ِسالَح َأروَ

]بحر الكامل[
  

                                                
َظــرُ دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي)  ١( نْ ُ ولمزیــد مــن المواضــع فــي نفــس هــذه الجزئیــة ، ] ٣٠ب١/١٢٤: [ی

َظرُ المواضع اآلتیة   ] .١٩ب٤/١٨[، ] ٤ب٢/١٠٢[، ] ٣٦ب٢/٣٧٠[، ] ٧ب١/١٢[ :تُنْ
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریز )  ٢( نْ ُ   ] .٥ب٢/٣١٧: [يی
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ُرقى   ((مجيء  (( : فـي البیـت األول ))العـین  ((فـي أول هـذا البیـت یـدل علـى أنـه أراد بــ  ))ی
ومثل هذا كثیر یتفـق فـي الشـعر ، یكـون البیـت یحتمـل وجوًهـا ، التي تصیب اإلنسان ، 

)) من تلك الوجوه فإذا ُسِمع البیت الذي یلیه ؛ قصره على واحد
)١(.  

  :وقال  ـ 
ةُ ِمنهُ تَنوس ذرَ العُ ُُت وَ ثب هُ       تَ أى ِضلعُ وَ فَامُدد ِعناني ِب
]بحر السریع[

 

متمكنـة مسـاندة فـي : ؛ أي  ))ضـلعه تثبـت  ((و...أي احملني علـى فـرس هـذا صـفته ،  ((
ــْذرع  ((: وعنــد أبــي عبــد اهللا ... خلقــه ،  تــذرع لطولهــا  طویــل الضــلع ؛: ؛ أي  ))ضــلعه تُ

س مع الثباتذرًعا ، وال تشبر ،  )) واألول هوالوجه لذكره النَّوْ
)٢(.  

  . ـ القرینة النحویة٢
  :ومثال ذلك  ـ 

ُل لِآلِخرِ  َك اَألوَّ عُ َأسماَعهُ       َكم تَرَ ن تَقرَ قوُل مَ یَ
]بحر السریع[

 

ـْن  ((جعل  (( ـة ، تقـع علـى الواحـد  )) مَ واالثنـین ، والمـذكر ، فـي معنـى الجمـع ؛ ألنهـا عامَّ
ْحُســن أن یقـــول (...) والمؤنــث ، والجمــع  ؛ ألنــه یجمــع ســمع  ))أســماعه  ((ولــوال ذلــك لــم یَ

ن كان ذلك جائًزا ؛ فلیس بحسن ، كما ال یحسن أن تقول  ضـربت : اإلنسان الواحد ، وإ
نمــا یجــوز ذلــك أن یجمــع الشــيء ، ویضــاف إلیــه مــا  أعناقــه ، وال شــججت رءوســه ، وإ

))ركبت أصالب الناقة ؛ ألنه یجعل كل فقارة صلبا  : ، كما یقال حوله 
)٣(.  

 . ـ القرینة الصرفیة٣
 : قال عند قول أبي تمام  ـ

غتَدي یَ روُح النَّصرُ فیها وَ موٌح یَ َك ِهمٌَّة       َط ت ِب لیا َسمَ لَكَذِج العُ ِل وَ
]بحر الطویل[

 

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١( َظ نْ ُ   ] .٢١، ٢٠ب٤١٧ـ ٢/٤١٦: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٢( َظ نْ ُ   ] .٧ب٢/٢٧٦: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٣( َظ نْ ُ   ] .٦ب٢/١٦١: [ی
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استعملت الكاف والذال والجیم فیما یعرف وال كلمة لم تستعملها العرب ، : ))الكذج  (( ... ((
))  ))  من الثالثي

)١(.  
  :وقال  ـ 

بلِ  ِر الذُّ السُّمُ بیِض َصفیِح الِهنِد وَ غى       ِب ظى الوَ مُ في َل َسقاُهم َكما َأسقاهُ
]بحر الطویل[

  

بل  ((و... (( ــذُّ ــول  ((جمــع  ))ال ُ وال  ((؛ ألن  ))َذب ـــعُ ـ ــل  ((بابــه أن یجمــع علــى  ))فَ  ((، وجمــع  ))فُعُ
ول  ((على هذا المثال قلیل ؛فكان حمله على  ))فاعل  ))أوجب  ))فَعُ

)٢(.  
  :وقال  ـ

قِ  ستَبرَ ِمن ِإ رًدا وَ ُ ستَهُ       ِمن ُسنُدٍس ب صافي اَألدیِم َكَأنَّما َألبَ
]بحر الكامل[

 

ــــــُدوس  ((عربیــــــا لكــــــان اشــــــتقاقه مــــــن  ))الســــــندس  ((ولــــــو كــــــان  ((  الطیلســــــان: وهــــــو ))السَّ
))األخضر

)٣(.  
 .ـ القرینة العروضیة ٤

 : قال عند قول أبي تمام ـ 
بٍي َأعفَرِ  َظ زَدِق ال ِب ةً       قَوَل الفَرَ ت َجهرَ تهُ ِسرا ثُمَّ قاَل َل قَتَ
]بحر الكامل[

 

،  مـن أجـل إقامـة الـوزناكتفى بعجز بیت الفرزدق ، ألنه لـم یقـدر أن یزیـد علـى ذلـك  ((
  :شعر الفرزدق ، وروي لغیره  والبیت مشهور ، قد روي في

ِة َأعفَرا ریمَ الصَّ بٍي ِب َظ ِه ال ِب ِعیُّهُ       ِب ا َأتاني نَ مّ هُ َل َأقوُل َل
]بحر الطویل[

 ((
)٤(.  

  :وكما قال عند قول أبي تمام  ـ

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ١( َظ نْ ُ   ] .٣١ب٢/٢٨: [ی
)٢  ( ُ رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزيی َظ   ] .١٤ب٤/٥٢١: [نْ
ـــــــرُ دیــــــــوان أبــــــــي تمــــــــام بشــــــــرح التبریــــــــزي ) ٣( َظ نْ ُ ــــــــرُ أیًضــــــــا الموضــــــــعان ] ١٩ب٢/٤١٦: [ی َظ نْ ُ ، وی

  ] .٥ب٤/٤٢٢[، ] ٦٢ـ ١/٦١:[اآلتیان
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٤( َظ نْ ُ   ] .٧ب٤/٤٥١: [ی

 



 

                                                                                    ٧٨

ما بِقيَ الَكرَ ُ هُ َأن ی ِإنَّما ساَل بقي َسراتَُكمُ       فَ ُ َ َأن ی سَأِل اهللا ن یَ مَ
]بحر البسیط[

 

ن همزت . .. (( ن لـم تهمزهـا فجـائز ،  ))یسأل  ((وإ ن تخالفـت اللغتـان ، وإ فإنـه أحسـن ، وإ
)) ألنه أصح للوزنواالختیار الهمز ؛ 

)١(.  
َدیني: وأیًضا  ـ  مِح الرُّ ال الرُّ ماني       َشًجا فیِهم وَ لسَّیِف الیَ یَت لِ  فَما َأبقَ

لى َخیفَي ِمنً  ٌ    ِإ نَّ َجمع ُ قَت ِمنه ُ َأشرَ قائِع وِقفَینِ وَ ى فَالمَ
]بحر الوافر[

  

،ذلـك جـائز ألنـه أراد إقامـة الوزنوهوما ارتفع مـن المسـیل،وانحدر عـن الجبل، ))الَخیْف ((وثنى ((
نما یجــيء فــي الشــعر القــدیم  علــى  ))الخیــف مــن منــى  ((،و))خیــف منــى ((علــى معنــى االتســاع،وإ

))التوحید،إال أن التثنیة والجمع في مثل هذه األشیاء جائزان 
)٢(.  

 . ـ قرینة االستعمال اللغوي٥ 
 : قال عند قول أبي تمام  ـ

وضوُن  نَسُجها مَ ِديِّ وَ َ َحليُ قَریِضها       َحليُ اله نبوُعها َخِضٌل وَ یَ
 ] بحر الكامل[

ویجوز أن یكون الطائي لم یقله على هذا الـنظم؛ألن الذي قد ابتل، :  ))الخضل  ((و... ((
لكـان أشـبه ؛ إذ كـانوا  ))َغـِدق  ((: ، ولكـن لوقـال ))َخِضـل  ((ـالینبوع ال یحسن أن یوصف بـ

ه ((: یقولون  ُ )).  ؛ إذا أصابه قطر فبله )) خضَل ثوب
)٣(.  

  : وقال عند قول أبي تمام  ـ
ِده ُل م الئٌِح َعلى تُ ُ ه سمُ وَ م       وَ ُ ه دیِح َل قَومٌ َغدا طاِرُف المَ
]بحر المنسرح[

 

 ))الوشــم  ((عالمــة بالمیســم ، وهوأشــبه مــن : مــة ـ ؛ أي ـ بالســین غیــر معج ))وســم  ((و ((
ُستَعمل في األكف واألذرع  ))بالشین في هذا البیت ؛ ألن الوشم ی

)٤(.  
                                                

رُ دیوان أبي تمام بشرح ا)  ١( َظ نْ ُ   ] .٥٢ب٣/١٧٥: [لتبریزيی
ــــــرُ شــــــرح التبریــــــزي) ٢( َظ نْ ُ ــــــرُ المواضــــــع اآلتیــــــة ] ١٤ب٣/٢٩٩: [ی َظ نْ : ، ولمزیــــــد مــــــن المواضــــــع تُ
  ] .٢ب٢/٩٨[، ] ١١ب٤/٥٧٠[، ] ٨ب٤/٣٦٢[، ] ١٢ب٤٣٠ـ  ١/٤٢٩[، ] ٨ب١/٤٢٧[
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٣( َظ نْ ُ   ] .٤٢ب٣/٣٣٠: [ی
رُ دیوان أبي تم  )٤( َظ نْ ُ   ] .٢٠ب١/٤٣٢: [ام بشرح التبریزيی

 



 

                                                                                    ٣٧٩

  : وقال عند قول أبي تمام  ـ 
ِه ُخلَِق اِإلنساُن ِمن َعَجلِ  ِریَّتِِه       في قَوِل ُ َهذا ِمن بَ یََّن اهللا بَ وَ
]بحر البسیط[

 

 : M 3 4   5 67 8 9: ســـــــرون فـــــــي قولـــــــه تعـــــــالى واختلـــــــف المف...  ((
; < L ] قـت العجلـة : هوعلى القلب ، كأنه قال : ، فقال قوم ]  ٣٧: األنبیاء ُخلِ

أنـه یكثــر العجلــة ؛ فهــو مائــل فــي جانبهــا ؛ : مـن اإلنســان ، وقــال بعضــهم إنمــا المعنــى 
اللعـب ویكثـره ، تقـول للصـبي الـذي یحـب  ومثل ذلك یتردد في الكالمفكأنه خلق منها ، 

))...ما أنت إال مخلوق من لعب : 
)١(.  

 :ـ قرینة خصائص الشاعر األسلوبیة ٦
  : وقال عند قول أبي تمام  ـ

ِقيَ الذُّخرُ  ن بَ ر لِمَ ها باِذًال َفانُظ َزل       َل م یَ َل فَتًى َدَخرَ الدُّنیا ُأناٌس وَ
]بحر الطویل[

 

 ((إنمــا كــره لفــظ  )) بــاذل ((: ، والــذي غیرهــا بـــ  )) لــم یــزل لهــا داحــرا ((: الروایــة المعروفــة  ((
ضــــرب مــــن  ))داحــــر  ((: ، وذلــــك یــــدل علــــى ُســــْخف رأي وجهــــل ، وفــــي قولــــه  )) داحــــر

)) ))داخر  ((تصــحیف  ))داحرا  ((؛ألن الصـناعة التي كان یتبعها الطائي
)٢(.  

 : قال عند قول أبي تمام  ـ
م ُخموٌل        ُ ه َل ُخِز قائِ م ی َضوا َل مُ ُجدوُب مَ ُ ُجِدب فَعاَله م ی َل وَ

]بحر الخفیف[
 

ْجـــِدب  ((  (( ُ ن رویــــت :  ))ی ِعیـــُب ، وإ ـــول  ((: بفــــتح الجـــیم فهــــو ))َجـــُدوُب  ((: یَ  ((، مــــن  ))فَعُ
تُه  ن رویَت  ))َجَدبْ ـ بالضم ـ فهوأشـبه بصـنعة أبـي تمـام ؛ ألنـه  ))ُجُدوب  ((: ؛ إذا عبته ، وإ

))یرید جمع جدب 
)٣(.  

                                                
رُ دیـوان أبـي تمـام بشـرح التبریـزي  )١( َظ نْ ُ ولمزیـد مـن المواضـع فـي نفـس هـذه ] ١٣،  ١٢ب٣/٩٠: [ی

رُ المواضع اآلتیة  َظ    ]٢٥ب٤١٥ـ  ١/٤١٤[، ] ١٠ب١/٤٢٨[، ] ١ب٤/٣٧٤: [الجزئیة تُنْ
ـــرُ دیـــوان أبـــي تمـــام بشـــرح التبریـــزي  )٢( َظ نْ ُ فـــت االنتبـــاه أن هـــذه هـــي روایـــة ونل ] .٣٠ب٤/٥٧٤: [ی

  .البیت كما رواها التبریزي 
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٣( َظ نْ ُ   ] .٢٦ب٤/٥٥٩: [ی

 



 

                                                                                    ٣٨٠

  : عند قول أبي تمام  ومنه قوله ـ
جیمِ  َشیطاٍن رَ ها ِب راِجُل تُثَفّى الَحرُب ِمنهُ حیَن تَغلي       مَ
]بحر الوافر[

 

ـْت  ((ومن قـال .. من األثافي  ))تُثَفّى  (( ... (( لیـة  ((عنـده  ))ُأثْفیـة  ((فـوزن  )) َأثَّفَ وهاتـان .  ))فُعْ
)).  )) تصلى الحرب منه ((: ، من روایة من روى  الروایتان أولى بصنعة الطائي

)١(.  
  : ومنه قوله عند قول أبي تمام  ـ

قُ  فَوَّ تَ ن تَ َك ِخلَف مَ یَل َست       َعیناَك وَ ني َعبِد الَكریِم تَشاوَ لى بَ َأِإ
]بحر الكامل[

 

))ـ بفتح الخاء ـ فهوبعید من مذهب الطائي،وله مذهب في القیاس ))ِخْلف ((ومن روى.((
)٢(.  

  : تمام وقال عند قول أبي  ـ
ما القَطرُ  ُ ا قیَل َأیُّه ها القَطرُ َشأوً وَجرى       ِب ٍة ِمنهُ َل َجرى حاتِمٌ في َحلبَ
]بحر الطویل[

 

  وهوأشــــــــــبه بكــــــــــالم ؛)) بهــــــــــا القطــــــــــر شــــــــــأوا واحــــــــــدا جمــــــــــس القطــــــــــر ((:والروایــــــــــة المعروفــــــــــة ((
))  )) الطائي

)٣(.  
  : ومنه قوله عند قول أبي تمام  ـ

صَدريقَد ِكدُت َأن َأنسى ِظماءَ  وِردي َعن مَ عِد ُشقَِّة مَ ُ َجوانِحي       ِمن ب
]بحر الكامل[

 

، وذلـك رديء ؛ ألنـه ؛ ألنه تكرر في شـعره ممـدودا  ))الظماء  ((واألشبه أن یكون مد   ((
))قلیل في المستعمل  

)٤(.  
والتبریزي في اعتماده على أسلوب الشاعر كقرینة لبیان الـنص یسـلك مسـلك أسـتاذه   

  .إلیه من قبل  الذي أشرنا
                                                

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١( َظ نْ ُ   ] .١٧ب٣/١٦٢: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٢( َظ نْ ُ   ] .١٨ب٤/٣٩٦: [ی
ـــرُ دیـــوان أبـــي تمـــام ب  )٣( َظ نْ ُ ولمزیـــد مـــن المواضـــع فـــي نفـــس هـــذه ] ٢٩ب٤/٥٧٤: [شـــرح التبریـــزيی

ـــرُ المواضـــع اآلتیـــة  َظ ، ] ١ب٤/٤٧٠[، ] ١٣ب٣/٣٢٥[،] ٦ب١/٤٠٧[،] ٢٧ب٢/٣٨: [الجزئیـــة تُنْ
  ] .٢٩ب٢/١٧[،] ٦ب٢/٢٨٨[، ] ٣٩ب١/٣٩٥[
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٤( َظ نْ ُ   ] .٢٦ب٤/٤٥٥: [ی

 



 

                                                                                    ٣٨١

ولعـــل فـــي منهجهمـــا هـــذا إشـــارة إلـــى أن الـــوزن والقافیـــة ال یمـــثالن أي عـــبء علـــى   
.  أســلوبالشــاعر المــتمكن مــن لغتــه وأنــه رغــم وجــود هــذین القیــدین یمكــن أن یكــون لــه 

انتهـــوا إلـــى أن أعلـــى مراتـــب البراعـــة  ((وهمـــا فـــي هـــذا یتفقـــان مـــع النقـــاد العـــرب الـــذین 
ـــي الســـیطرة علـــى القیـــد ال مضـــروب ، وفـــك الحصـــار المفـــروض ، حتـــى ال أثـــر لهمـــا ف

))المنجز من اللغة 
)١(.  

 )) النثیــرة ((و  )) قصـیدة النثــر ((ولعـل فــي منهجهمـا هــذا أیضـا رد قــدیم علـى أصــحاب   
فــي انبنــاء البیــت علــى االنتظــام رتابــة مملــة كمــا عــدوا القافیــة قیــدا شــكلیا  ((الــذین یــرون 

، والــذین  ))راء الموافقــة الصــوتیة علــى حســاب المعنــى یحــول عمــل الشــاعر إلــى جــري و 
الشــعر هــو الكــالم المــوزون المقفــى ،  ((یــدعون ـ كمــا یقــول أحــد دعــاتهم أدونــیس ـ أن 

عبارة تشوه الشـعر ، فهـي العالمـة والشـاهد علـى المحدودیـة واالنغـالق ، وهـي إلـى ذلـك 
))معیار یناقض الطبیعة الشعریة العربیة ذاتها 

)٢(. 

 . ینة خصائص الصنعة الشعریةـ قر٧

 : قال أبوتمام 
اِمها ِبتَصابي م       تَخلِط ِصبى َأیّ َل ا وَ م سوءً م تَرُ ِمن ُكلِّ ریٍم َل
]بحر الكامل[

 

؛ ألنــه یصــیر  أجــود فــي صــناعة الشــعروتخفیــف الــریم فــي هــذا الموضــع .. ((
مْ   ((مجانسا لـ  ))  ))تَرُ

)٣(.  
  : قرائن السیاق غیر اللغوي] ب[

الجغرافیــة ،  ا قــرائن الســیاق غیــر اللغــوي فقــد تنوعــت بــین القــرائن التاریخیــة ،أمــ
  :أما القرینة التاریخیة فتظهر عند قوله على بیت أبي تمام . والعرفیة وغیرها

                                                
ـــة فصـــول ع تراثنـــا  ٧٨الشـــعر فـــي التـــراث ، ص الشـــعر وصـــفة : حمـــادي صـــمود  )١( ، مقـــال بمجل

  م١٩٨٥دیسمبر / ١النقدي ج
  ٧٦السابق ص  )٢(
ــرُ دیـــوان أبـــي تمـــام بشـــرح التبریــزي  )٣( َظ نْ ُ ـــرُ أیًضـــا الموضـــعان اآلتیـــان ] ٤ب٧٧ـ  ١/٧٦: [ی َظ نْ ُ وی
  ] .١/٩[، ] ٦ب٤/٤٥٠:[

 



 

                                                                                    ٣٨٢

ٌب       لَ  عرُ یَ و َعلِمَ الَشیخاِن ُأدٌّ وَ َل لَك الِعظامُ الرَّ وَ َذن تِ مائِمُ ُسرَّت ِإ
]بحر الطویل[

 

ُجعــل  ولــیس بحســن (( ــرّ بــن ُأد بــن طابخــة بــن  )) ٌ◌ ُأدّ  ((أن ی فــي هــذا البیــت أبــا تمــیم بــن مُ
إلیــاس بــن مضــر ؛ ألن ُأد بــن طابخــة لــم یكــن أبــا لكــل العــرب ، وألن القــول أعــم فــي 

))المدح 
)١(. 

  :أما الجغرافیة فتظهر عند قول أبي تمام 
روبَ  ومَ العَ ها یَ طَت ِب قیمً َحَط كاَن مُ ُ       وَ فَرقَدِ بَ  اِة ِعزَّه سٍر وَ یَن نَ

]بحر الطویل[
 

ســرا  ((واســتعماله  (( ْجــِد فــرزدق  ((أحســن مــن قولــه : بغیــر ألــف والم  ))فرقــدا  ((و  ))نَ ،  ))كوَ
س إلــى صــنعاء  ((: ومــن قولــه  ال یعــرف  ))األنــدلس  ((و  ))الفــرزدق  ((ألن ؛  ))مــا بــین أنــدُل

ما غیرهما ؛ فیحسـن فیهمـا التنكیـر ؛ معه: غیرهما ، مما له هذا االسم ، والنسر والفرقد 
)) ألجل االشتراك

)٢(. 

  : والعرفیة فنلحظها عند قول أبي تمام 
م       ِمَن النَّ  ُ ت َأمواَل قَوٍم َأُكفُّه إِن َخفَرَ ُ وَ ع قَط ُ مَ اه الَجدوى فََكفّ یِل وَ

]بحر الطویل[
 

مقطــع ؛ أي  یقــول إذا كانــت یــد الرجــل كــالخفیر لمالــه ؛ تحفظــه مــن الســؤال ؛ فكفــاه ((
ــــى المــــال ؛  قطــــع فیهمــــا الطریــــق عل ُ ــــة بــــأن المــــال یؤخــــذ فــــي قطــــعی   ألن العــــادة جاری

)) الطریق
)٣(.  

وهــذه القــرائن الســیاقیة غیــر اللغویــة لهــي دلیــل واضــح علــى ثقافــة التبریــزي الواســعة   
  .التي تحیط بمعظم جوانب الثقافة العربیة 

  
  

                                                
 ] .٢ب٣٣ـ٢/٣٢[ : یضا ، وینظر أ] ٢٩ب٣/١٨٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

 ]٦ب١/٢٦[: ، وینظر أیضا ] ٢٤ب٢/٢٦: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

ـــــــــوان أبـــــــــي تمـــــــــام بشـــــــــرح التبریـــــــــزي )٣( ، ] ٢٨ب٣/٢٧٧[: وینظـــــــــر أیضـــــــــا] . ٣٢ب٢/٣٣٠: [دی
 ] .٥١ب٢/١٧٩[، ] ٧ب٤/٤٤[، ] ٢٧ب٢/٣٤٩[، ] ٦ب٣/٣٤٦[، ] ٢٨ب١/٢٠٨[

 



 

                                                                                    ٣٨٣

نھج  )٣ ر الم ن عناص ث م ر الثال ف : العنص ائصالتوظی یة  خص مات األساس ة ل والس لبیئ
  : اللغویة الفصیحة المستقرة في عصره في شرح الدیوان

علــى نهــج أســتاذه كــان التبریــزي یســتخدم خصــائص البیئــة اللغویــة المســتقرة فــي   
عصره لشرح الدیوان ، فهي عنده أیًضـا كانـت بمثابـة المعیـار الثابـت الـذي یحـتكم إلیـه ـ 

  .ابتعاد الدیوان من هذا المعیار عند شرحه ـ لبیان اقتراب أو 
  .وقبل تقدیم هذا االقتراب أواالبتعاد یجب أن نقدم تصور التبریزي للغة 

  : اللغة عند التبریزي* 
من خالل تتبع شرح التبریزي نستطیع أن نرسم صورة للغة عنـده ، وهـي كالتـالي 

:  
  . لغة أهل العلم، و  لغة العامة: تنقسم اللغة عنده إلى قسمین 

  :ا لغة العامة فهي تتسم بـ أم
  علیھا داخلھا امصطلحً  األفاًظ وأسالیبھا الخاصة بھا وأن لھا كیانھا الخاص .  

 :عند قول أبي تمام  قال التبریزي ـ
لَت تََشدَّقُ  لِ ذا       ما ِغبَت َعن بََصري َظ نتَني َحتّى ِإ ذ عایَ َأَخِرسَت ِإ
]بحر الكامل[

 

ذا : ، یقــول  والعــام یتــردد فــي كــالم الخــاصهــذا معنــى  (( إذا رآنــي ســكَت فلــم ینطــق ، وإ
))غبت تشدق بالقول 

)١(.  
ــ نظــر إلــیهم الــزمن إذا فعــل بهــم ِفْعــال قبیًحــا ، وقــد : یقولــون  العامــة (( :وقــال التبریــزي  ـ

نمـــا هو ... اســـتعملوا ذلـــك فـــي العصـــر القـــدیم  ؛ألن النظـــر إلـــى  اصـــطالح مـــن العامـــةوإ
)) ب إلیه خیرا أوشرااإلنسان ممن فوقه جائز أن یجل

)٢(. 

ِجَد منبوًذا والعامة ((:وقال ـ ))إذا قالوا للرجل هوابن الطریق؛نــسبوه إلى أنه وُ
)٣(. 

  :عند قول أبي تمام  وقال التبریزي ـ

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح ) ١( َظ نْ ُ  ] .١٢ب٤/٣٩٥: [التبریزيی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٢( َظ نْ ُ  ] .٢ب٤/٤٧١: [ی

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٣( َظ نْ ُ  ] .٥١ب ٢/١٧٩: [ی

 



 

                                                                                    ٣٨٤

أى الرومُ ُصبًح  ذ  ارَ َأوا       َغداةَ التَقى الزَّ َأنَّها ِهيَ ِإ ما ُهمارَ ُ حفاِن َأنَّه
]بحر الطویل[

 

، إذا أشــرف علــى  كــالم یســتعمله العامــة كثیــرایعنــي المنیــة ، وهــذا  )) همــا هــيأن (( .. ((
تَظر: هي هي ؛أي: الرجل منهم أمر قال  )) هذه القصة هي المـنیة التي تُنْ

)١(. 
  :عند قول أبي تمام  وقال التبریزي ـ

ّشاقُ  سٍم الُحبِّ َحتّى تََكشَخَن العُ وَ جهُ الِوصاِل ِب د وَ َسوَّ ُ م ی َل
]فیفبحر الخ[

 

ــت علــى القیــاس فالصــواب  كلمــة عامیــة ال تعرفهــا العــرب )) تََكشــَخَن  (( .. (( ذا ُحِمَل : ، وإ
)) تَكشََّخ 

)٢(. 
 :وقال التبریزي عند قول أبي تمام  ـ

 ُ رُ ساِطع َأحمَ ٌ وَ َأبیَُض ناِصع ٌ       وَ َكساِك ِمَن اَألنواِر َأصفَرُ فاِقع
]بحر الطویل[

  
وأهـــل  )...(وصـــف األبـــیض بالفـــاقع ؛ إال أنهـــم لـــم یســـتعملوه واالشـــتقاق ال یمنـــع أن ی ((

ِقیع ، وهي كلمة : البصرة یقولون  امٌ فَ )) ، وقد طعن فــیها بعض أهل العلم عامیةَحمَ
)٣(. 

 :وقال التبریزي عند قول أبي تمام  ـ

بَّیَت َصوتً  ِد العُ  اا ِزبَطِری َل ضاَب الُخرَّ رُ هُ       َكأَس الَكرى وَ قَت َل ِب َهرَ رُ
]بحر البسیط[

  
ْطرة ؛ بفتح الزاي ، ولیس : یقولون  والعامة، ..منسوب إلى زبطرة :  )) ِزبَطِرّي  ((..  (( َزبَ

ْقس في الرباعي : في كالم العرب مثل  )).. َدمَ
)٤(. 

 :وقال التبریزي عند قول أبي تمام   ـ

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ١( َظ نْ ُ  ] .٣٩ب ٣/٢٤١: [ی

ــرُ دیــوان أبـــي تمــام بشـــرح التبریــزي) ٢( َظ نْ ُ ي هــذا البیـــت دلیــل علـــى ، وفـــ] ٦ب ٤٠٦ـ  ٤/٤٠٥: [ی
استعمال أبي تمام للغة العامیة في بعض أبیاته ، ونالحظ أن التبریزي لجـأ إلـى اللغـة العامیـة لتفسـیر 

  .أبیات أبي تمام ، حیث ال یكون معنى البیت واضحا إال إذا لجأ إلى هذه اللغة  
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ٣( َظ نْ ُ  ] .٧ب٥٨٢ـ  ٤/٥٨١: [ی

)٤ ( ُ رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزيی َظ  ] .٦٢ـ ١/٦١: [نْ

 



 

                                                                                    ٣٨٥

آساُهمُ ِمن َصومِ  بِِّه       وَ رَ ها ِمن َغیِر ُكفٍر ِب جاَد ِب َصالتِهِ َل ِه وَ
]بحر الطویل[

  
ـــاهم أســـوته ؛أي  )) وآســـاهم ((الصـــواب  (( ـــه ، إال أن : ؛ ألنـــه مـــن تصـــییره إی  العامـــةمثل

))آكله ، وآخاه :، مثل وقد استعملوا مثل ذلك في مواضع كثیرةواساه ، : یقولون 
)١(. 

؛  وقد توجد ألفاظ مشتركة بینها وبین لغة أهل العلـم ، ولكنهـا ذات داللـة مختلفـة
والشــمائل  ((: أي تســتقل لغــة العامــة بداللــة مســتقلة عــن لغــة أهــل العلــم ، قــال التبریــزي 

فـالن حسـن الشــمائل : یقولـون  والعامـة... أكثـر مـا تسـتعمل العـرب فـي معنـى الخالئـق 
))  یریدون به ُحْسن الخلق والقد ، واالشتقاق یجیز ذلك

)٢(. 
***  

وهــي التـي اعتمـد علیهــا وعلـى خصائصــها  أمـا اللغـة التــي تقابـل اللغـة العامیــة ـ  
))أهـل العلـم  ((لغـة وسماتها في شـرح الـدیوان ـ فهـي اللغـة التـي سـماها التبریـزي 

 ((، و )٣( 
))أصحاب اللغة 

))أهل اللغة  ((، و)٤( 
))كالم العرب  (( ، و )٥( 

 )٦( .  
  : وهذه اللغة تتمیز بما یلي 

  : أنھا لغة اصطالحیة ـ ١
علـى أن یقولـوا  االصـطالحاالنحـدار ، وجـرى : وأصل الهبـوط  ((: قال التبریزي 

ن كانت مرتفعة :  )) نزلنا أرض كذا ، وهبطنا ؛ إذا حلوها ، وإ
)٧(. 

 : ، ودلیل ذلك أنھا لغة تتكون من عدة لغات ـ ٢
  :عند قول أبي تمام  قال التبریزيـ 

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي) ١( نْ ُ  ] .٣١٠ـ  ١/٣٠٩: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي  )  ٢( نْ ُ  ] .٥ب٢/٢٤٣:  [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي  )  ٣( نْ ُ  ].٧ب ٤/٥٨٢[، ] ٢٣ب ٣/٢١٦:  [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٤( نْ ُ  ] .٢٧ب ٣٥٣ـ  ١/٣٥٢: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٥( نْ ُ  ] .١٧ب ١/١٨٤: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٦( نْ ُ  ] .٣ب ٤/٣٥٨: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٧( نْ ُ  ] .١٥ب٢٢٤ـ  ١/٢٢٣: [ی

 



 

                                                                                    ٣٨٦

یِهم نَضرَ  َغَدت َعَل مُ َأَجشُّ َهزیمُ       وَ ُ ه لوَل عیمُ َأسقى ُط نَ ةٌ وَ
]بحر الكامل[

  

  : وأنشدوا قول لبید  )...(سقى ، وأسقى ، قال قوم هما بمعنى واحد : یقال  (( 
یرً َسقى قَومي بَ  مَ َأسقى       نُ جٍد وَ بائَِل ِمن ِهاللِ  اني مَ القَ وَ

]بحر الوافر[
  

))   فجمع بین اللغتین
)١(.  

  :عند قول أبي تمام  وقال التبریزي ـ
ذا سیَل ُسدَّ  سالِكُ  ِإ یِه المَ م تُسَدر َعَل إِن َهمَّ َل ذرُ َعن ُصلِب مالِِه       وَ العُ

]بحر الطویل[
 

))  لغة من قال ِسْلُت أسالعلى .. )) ِسیل (( :قوله  ((
)٢(. 

:  أربـــع لغـــاتویقـــال إن فیهـــا ...فـــي البـــاءة ، وهوالنكـــاح  فلغـــة: وأمـــا البـــاه  ((: وقـــال   ـــ
))لباه  الباءة ، والباهة ، والباء ، وا

)٣(. 
  :  ومن ھذه اللغات ما یتمیز ببعض الخصائصـ ٣

ــد منــه ، : یقــال  ((: مثــل قــول التبریــزي   ْعقَ ُ ُ ، وهومــا ی ــَده والــذین َعِقــُد الرمــِل وَعقَ
)) َعْقد الرمـل: یسكنون نجًدا ونحوها یقولون 

)٤(. 

  :يءالردوومن ھذه اللغات الفصیح ـ ٤
  :عند قول أبي تمام  قال التبریزي ـ

ت ُحزُ  لِمْ  م َأمُ ً نً َل ت َأَسف م َأمُ ت َجَزًع  ا       لِمْ ا لِمَ َل م َأمُ دا ا لِمْ َل ت َكمَ م َأمُ َل
]بحر البسیط[

  

)) واللغة الفصیحة غیرها، وحكي ذلك عن العرب  )) لم (( َسكََّن المیم في ((
)٥(. 

 :وقال التبریزي عند قول أبي تمام  ـ

                                                
َظرُ )  ١( نْ ُ   ] .١ب٣/٢٨٩: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزيی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٢( نْ ُ  ] .١١ب٢/٤٦٠: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٣( نْ ُ    ]٥٢ب٣/١٧٥[، ] ١/٦٢: [، وینظر أیضا ] ٦ب٣/٣٤٦: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٤( نْ ُ  ] .١ب١/٤٢٣: [ی

نْظَ )  ٥( ُ  ] .٤/١٨٧: [رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزيی

 



 

                                                                                    ٣٨٧

بْ  دَ َأَخذتَها َل لِب یِس مُ ةَ الِعرّ النَّ    ةً    وَ ناِكِحهافي الغاِب وَ جمُ َأدنى ِمن مَ
]بحر البسیط[

  

ة  ((: یقال  (( ؤَ ُ ب ة ؛  ))َل عَ ُ ))  فهذه اللغة الفصیحةعلى مثال َسب
)١(. 

ــ ِعهم ؛ بضــم المــیم ، : یقــال  (( :وقــال  ـ ِعهــمجــاء القــوم بــأجمُ  وهوأفصــح عنــدهم مــن أجمَ
)) بالفتح ؛ ألن أجمع مقصور على التوكید 

)٢(.  
ك بفتح الالم  (( :وقال  ـ )) َهلَِك : ، وحكى بعضهم  اللغة الفصیحةوَهَل

)٣(. 
 :وقال التبریزي عند قول أبي تمام  ـ

ٍل    َصدَّ  ٍة ُقُل م في ُعصبَ ُ تَه انَجلى الزَّ    عَت ِجریَ دُ قَد َصرََّح الماءُ َعنها وَ بَ
]بحر البسیط[

  
ـل  ((و (( ـ: جمـع قلیــل ، وربمـا قــالوا :  ))ُقُل ل ، فـإن َصــحَّ ذلـك ؛ فــإنهم فتحـوا للتضــعیف ُقَل
))  وهي لغة ردیئة؛  )...(

)٤(. 
  :  اللغة العالیةو من اللغات الفصیحة ما ھوـ ٥

 :قال التبریزي عـند قول أبي تمام 

ضَخ النَّ  ُرِضُخنا رَ هَأی صمِ و وى وَ نا َأكَل الدَّ مُ أُكُل یَ هٌت       وَ ُ و با وَ جائِع
]بحر الطویل[

  
هـي النوى ؛ إذا َدقَّه لیعلفه اإلبل ، ویقال بالحـاء أیضـا ، والحـاء عنـدهم رضخ : یقال  ((

))   اللغة العالیة
)٥(. 

 : وأنھا لغة متطورة بدلیل قول التبریزي عند قول أبي تمامـ  ٦
َ الذَّ ِمَن  اَقلتً  ِده الوِب إِ الریِق ناِقع رَد اَألكباِد في َجمَ َأنَّ بَ

]بحر المنسرح[
  

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ١( نْ ُ  ] .٣١ب٣٥٤ـ  ١/٣٥٣: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٢( نْ ُ  ] .٢١ب٣/٣٠١: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٣( نْ ُ   ] .٢ب٢/٤٥٥: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح الت)  ٤( نْ ُ  ] .١٣ب١٤ـ٢/١٣: [بریزيی

َظــــرُ دیــــوان أبــــي تمــــام بشــــرح التبریــــزي)  ٥( نْ ُ ا العــــالء هوصــــاحب هـــــذا الشــــك أن أبــــو ، ] ١٠ب٤/٥٨٢: [ی
 . المصطلح 

 



 

                                                                                    ٣٨٨

القْلــت ، الـذي هوكنایــة عــن : ال تعــود إلـى الریــق ، بـل یعــود إلـى  ))ه جمـد ((الهـاء فــي  ((
ـد الریـق ؟ ، إذا كـان الجمـد كنایـة عـن األسـنان : وسقط قول العائب . الفم  ما معنى َجمَ

ــود: وهــذا ظــاهرٌ َحَســٌن ، ولــیس ألحــد أن یقــول .  یســتعمل فیمــا كــان ســائال قبــل ؛  الُجمُ
، أال تـــراهم یقولـــون فـــیمن ال یبكـــي عنـــد  الـــذوب ألنهـــم توســـعوا فـــي اســـتعماله واســـتعمال

))هوجماد الحاجبین  : الرزایا 
)١(.  

  :، ولم یقل العامة  )) المحدثین (( وبدلیل استخدامه للفظة 
  : قال عند قول أبي تمام  ـ

ِغبَت َحتّى َكَأنَّ َجالبیَب الدُّ  َكَأنَّ الشَّ       جى رَ ها وَ وِن م تَِغِب َعن َل مَس َل
]طبحر البسی[

  

ـــة  (( ـــة إال للیـــل مـــع غـــیم ، فأمـــا : الظلمـــة ، وقـــال قـــومٌ : والدجی  المحـــدثونالیقـــال ُدجی
)) فیعبرون بالدجى عن اللیل ، وال یفرقون بین المقمر وغیره 

)٢(.  
  : وقال عند قول أبي تمام  ـ

ُأقِسمُ لَ  جٍد َعظیمِ و فَ قَد َأنباِك َعن وَ ُ َعنّي       َل َسَألِت ُدجاه
]بحر الوافر[

  

المحــدثین ، والمعــروف أنهــا جمــع دجیــة ، ولكــن  ))الــدجى  ((هكــذا یــروى علــى توحیــد   ((
))، وذلك جائز على معنى الجنس  یستعملونها في معنى الواحد

)٣(.  
  : وقال عند قول أبي تمام  ـ

بالوَن  ُ ِقيما ی ذا ما َأفَضلوا       ما بَ كو ِمن مالِِهم أَ  ِإ ما َهَل
]بحر الرمل[

  

ن كـان  ))رحـا ((، فـي لفـظ األلـف علـى وزن  ))بقـا  ((ل لغة طیـئ فهـي إن كان استعم (( ، وإ
وكثـرت فـي أشـعار استعمل اللغة األخـرى ، وهـي أضـعف اللغتـین ، فقـد ألفتهـا العامـة ، 

))، وهي في الشعر األول قلیلة   المحدثین
)٤(.  

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١( نْ ُ  ] .٧ب١/٤٢٦: [ی

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٢( نْ ُ  ] .٢٧ب٥٤ـ  ١/٥٣: [ی

َظرُ دیوا  )٣( نْ ُ   ] .٨ب٣/١٦١: [ن أبي تمام بشرح التبریزيی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٤( َظ نْ ُ   ] .٢ب٢/٤٥٥: [ی

 



 

                                                                                    ٣٨٩

ـــي تصـــوره   ـــة ، وفصـــیحة : هـــذا هـــو تصـــور التبریـــزي للغـــة ، فهـــي ف واللغـــة . عامی
ومنهـــا الفصـــیح ، وأن مـــن اللغـــات  )١(، منهـــا الـــرديء )) لغـــات ((فصـــیحة تتكـــون مـــن  ال

  .، وأنها متطورة  )) اللغات العالیة ((الفصیحة  
  :وهنا نود إیراد ملحوظتین 

ـ أن التبریزي اعتمد على اللغة العامیة لتفسیر بعض أبیات أبي تمام الذي لجأ ١  
  .هو نفسه إلیها 

اللغــة الفصــحى معیــارا أساســیا فــي شــرح الــدیوان ، معتمــدا  ـــ التبریــزي اتخــذ مــن٢
علــى خصائصــها وســماتها ، وبیــان مــدى اقتــراب أبــي تمــام مــن هــذا المعیــار ، أوابتعــاده 

  .عنه 
وبعــد أن قــدمنا تصـــور التبریــزي للغـــة ، ســنحاول فــي الصـــفحات التالیــة عـــرض   

ف الخ: العنصــر الثــاني مــن عناصــر المــنهج عنــد التبریــزي وهــو ائص توظی مات وص الس

دیوان ، وسنوضـح كیـف  األساسیة  للبیئة اللغویة الفصیحة المستقرة في عصره في شرح ال
أوضــح مــن خاللــه  كمعیــار ثابــتاســتغل خصــائص اللغــة الفصــحى ، وكیــف اســتخدمها 

  . مدى اقتراب أبي تمام منه أوابتعاده  ، وهو في ذلك یحذو حذو أستاذه أبي العالء 
 راقیة في شرح الدیوانتوظیف خصائص اللغة ال :  

ــــك  اعتمــــد التبریــــزي علــــى خصــــائص اللغــــة الراقیــــة فــــي شــــرحه للــــدیوان ، وتتمثــــل تل
الخصـــائص الصـــرفیة ، والخصـــائص النحویـــة ، : الخصـــائص التـــي اعتمـــد علیهـــا فـــي 

وتوظیف االستعمال اللغوي ، هذا باإلضـافة إلـى توظیفـه لخصـائص البیئـة األدبیـة التـي 
  .استقر علیها الشعراء 

وقبل أن نشرع في توضیح هـذه الخصـائص نشـیر إلـى مـا یـدل علـى اعتمـاد التبریـزي   
ــــقاتها  )) یقـــال (( علـــى خصـــائص اللغـــة الراقیـــة ، وهـــوتكراره لكلمـــة  ـــون  ((: ومشتـ ،  یقول

وتكاد هـذه اللفظـة تـذكر مـع كـل بیـت یشـرحه التبریـزي ، بـل قـد .  )) قیل ، من قولهمو وه
  .مرات  تذكر في البیت الواحد ثالث

  : قال عند قول أبي تمام  ـ
                                                

  ] .٤/٤٥٦[ قلیل االستعمال ، : عند التبریزي یعني  الرديء مصطلح  )١(

 



 

                                                                                    ٣٩٠

أِي السَّ  َُك ِمثُل رَ أی رَ ةُ َحدِِّه ِعنَد الِمصاعِ وَ شورَ ت       مَ یِف َصحَّ
]بحر الوافر[

  

رة ،  یقال (( ْشوَ ُشورة ومَ ))شار األمرَ یشوره إذا عرضه :  وهومن قـولهممَ
)١(.  

  : وقال عند قول أبي تمام  ـ
سؤدٍد لدٍن ورأي صلیببین الثرى والجبوب    و  أيُّ ندى

]بحر الرجز[
  

هـــي ظـــاهر :  وقیـــلالطـــین الیـــابس ، :  وقیـــلإنهـــا األرض الغلیظـــة ،  یقـــال:الجبـــوب  ((
))األرض  

)٢(.  
  :توظیف الخصائص الصرفیة ] أ[

وظف التبریزي الخصائص الصرفیة عند شرحه لبعض أبیات الدیوان ، وقـد أخـذ هـذا   
  :التوظیف أشكاال متعددة 

 ن مدي اقتراب أبي تمام من ھذه الخصائص الصرفیةتوظیفھا لبیا .  
  : قال عند قول أبي تمام  ـ

عِجِب  یِش في َأظاللِِهنَّ المُ العَ ِب       وَ َأطِی قیِق وَ اِم العَ َأیّ َأحِسن ِب
]بحر الكامل[

  

؛ فصـحح الیـاءَ ؛ ألن التعجـب شـأنه ذلـك ، یظهـر فیـه التضـعیف ،  )) أطیب ((: وقال  ((
لـه ((إذا بنیته على   ویصح المعتلُّ ، عتلـه ، وال یظهـر مضـعفه ،  )) ما َأْفعَ ؛ فإنـه یصـح مُ

ُ ، ومـا أشـدَّه ؛ فتـدغم ، فـإذا صـرت إلـى لفـظ  : تقول  هُ للحـق ، ومـا أعـزَّه أفعـل  ((ما أقوَل
))أعزَّ بفالن ألبتة : أْقِوْل به وأعزز ، ولم یقولوا : ، قلت  )) به

)٣(.  
 : وقال عند قول أبي تمام  ـ

ا َأطاَل الَ  هُ      ر مّ ذِل ُقلُت َل جاَل العَ ُب أِت ثني ُخطوَب الَدهِر ال الُخَط لَحزمُ یَ
]بحر البسیط[

  

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١( َظ نْ ُ   ] .٢٩ب٢/٣٤٠: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبر  ) ٢( َظ نْ ُ   ] .١ب٤/٤٧: [یزيی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٣( َظ نْ ُ   ] .١/٩٢: [ی

 



 

                                                                                    ٣٩١

قطع ألف الوصل في أول النصف الثاني من البیت ؛ إذ كان ما قبلـه موضـع وقـف ؛  ((
))، ثم ابتدأ بأول الكالم المحكيِّ   ))قلت له  ((: ألنه قال 

)١(.  
  : مام وقال عند قول أبي ت ـ

ُ  اَغیَّبَن تَحتَها       َحبیبً  َكَأنَّ الَسحاَب الُغرَّ  داِمع نَّ مَ ُ ه فَما تَرقا َل
]بحر الطویل[

  

أكثرت علیهـا السـحاب مـن أمطارهـا حتـى كأنهـا ُدِفـَن فیهـا حبیـٌب ، فهـي تبكـي : یقول  ((
))وهوجائز بال خالف   ))ترقأ  ((علیه ، یعني الریاض ، وخفف الهمزة في  

)٢(.  
 ا و ن خاللھ وم م ث یق رى ، حی ورة أخ رفیة بص ائص الص زي الخص ف التبری ن ُیوظ م

  : الوقوف على مدى ابتعاد أبي تمام عنھا
 : قال عند قول أبي تمام  ـ

بُسِ  ال ُل نهوَكٍة وَ مَ یَست ِب ٌة ُجُدٌد       َل َخالئٌِق فیِه َغضَّ
]بحر المنسرح[

  

بُس ((و ... (( یس ، وفعیل إذا كان  )) ُل ِب بمعنى مفعـول ؛ فلـیس بابـه أن یجمـع علـى جمع َل
ل ،  ،  ))قتیل وقُتَالء ، وأسیر وأسـراء  ((، كما قالوا ،  ولكنه قد یدخل الباب على البابفُعُ

نما القیاس  لى ، وأسرى  : وإ ))قَتْ
)٣(.  

 : وقال عند قول أبي تمام  ـ
َأبیها لَ  طوِل َج و َأما وَ َأتني َألَیقَنَت       ِب نفَضُّ مِ  ىوً رَ نهُ الَحیاِزمُ یَ

]بحر الطویل[
  

نمــا الواحــد :  والحیــازم ... (( ، وحــذف هـــذه  ))حیــزوم  ((أراد الحیــازیم ؛ فحــذف الیــاء ، وإ
االیاء في الجمع  عصـافر ، ومصـابح فـي جمـع : ، كمـا قـالوا  یجترئ علیـه الشـعراء كثیـرً

))عصفور ، ومصباح  
)٤(.  

 : وقال عند قول أبي تمام  ـ

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١( َظ نْ ُ   ] .١٢ب١/٢٤٢: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٢( َظ نْ ُ   ] .٤ب ٥٨١ـ  ٤/٥٨٠: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٣( َظ نْ ُ   ] .١٦ب٢/٢٤٠: [ی
ظَ   )٤( نْ ُ   ] .٦ب١٧٨ـ ٣/١٧٧: [رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزيی

 



 

                                                                                    ٣٩٢

ِن القَِصيِّ َشآمُ الَشرُق َغرٌب حیَن  مَ خالُِف الیَ مَ ُ       وَ لَحُظ قَصَده تَ
]بحر الكامل[

  

، وقــد جــاء ذلــك فــي  ))فَعــال  ((فــي شــعر الطــائي علــى  ))الشــآم  ((وقــد تــردد مجــيء ... ((
))  شاذالشعر القدیم إال أنه 

)١(.  
 : وقال عند قول أبي تمام  ـ

م سم َل وَ جهُ الِوصاِل ِب د وَ َسوَّ ُ ّشاقُ ُحبِّ َحتّ ـال ی ى تََكشَخَن العُ
]بحر الخفیف[

  

ذا ُحِملـْت علـى القیـاس ، فالصـواب :  )) تكشخن ((..  (( كلمة عامیة ال تعرفهـا العـرب ، وإ
فَعَّل ((؛ ألنك إذا بنیت  ))تَكشََّخ  (( ، وأمـا مثـل  ))تََسـكَّر  ((: من سـكران فالوجـه أن تقـول  )) تَ

ْطَشن من :  ْطشان تََسْكرن من السَّكران ، وتَعَ )) فمعدوم قلیلالعَ
)٢(.  

 : وقال عند قول أبي تمام  ـ
مً آثارُ َأموالَِك اَألدثاِر قَد  َخلَّفَت نِعَ قَت       وَ ها ُجُددُ  اَخُل آثارُ

]بحر البسیط[
  

ـر  ((أن یكون جمع  : أحدهما : یحتمل وجهین : األدثار  (( مـن المـال ؛ وهـوالكثیر ،  ))دثْ
ل ((و  ))ر ُدثُو  ((: والمعروف في جمعه  ـال ((لیس بابـه أن یجمـع علـى   )) فَعْ ، ولكنـه  )) َأْفعَ

اد ، وفرخ وأفراخ ،  ((: قد جاء في مواضع ، مثل  د وَأْزنَ أن یكون مـن : واآلخر  )).... َزنْ
))؛فیجمع على أفعال ))طامس : أثر داثر ، وربع داثر ؛ أي  ((قولهم  

)٣(.  
  أعجمیتھا ولفظٍة أوقد وظف الخصائص الصرفیة لبیان عربیة :  

ولـیس كلمـة قـد اسـتعملتها العـرب ، فهـي كلمـة أعجمیـة فـي األصـل ، : الیاقوت  ((
))   ))ألیْقُت   (( لها اشتقاق في كالمهم ؛ ألنهم لم یحكوا 

)٤(.  
 وقد وظف الخصائص الصرفیة في تفضیل روایة لبیت على روایة أخرى  :  

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١( َظ نْ ُ   ] .٢٤ب٣/١٥٤: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٢( َظ نْ ُ   ] .٦ب٤/٤٠٥: [ی
ــرُ دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي  )٣( َظ نْ ُ ، ولمزیــد مــن المواضــع فــي هــذه الجزئیــة ] ٥١ب٢/٢١: [ی
رُ المواضع اآلتیة تُنْ    ]٢٢ب٤/٥٢٣[، ] ١٤ب٤/٥٢١[، ] ٢ب٢/١٩١: [َظ
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٤( َظ نْ ُ   ] .١/١٠٦: [ی

 



 

                                                                                    ٣٩٣

  :قال التبریزي عند قول أبي تمام 
یَّتَّ  بَ قِد َجأٍش        وَ عَ یاَت ِب لودِ َن الَحَجِر الصَّ مِ  ىقُوً  َأَشدَّ البَ

]بحر الوافر[
  

ى   ((: ومن روى ... (( رَّ قوً ا ؛ أي :  ))َأمَ ـوً  َأَشـدَّ  ((فتال ، و : فالمعنى أشدَّ إمرارً أجـود  ))ىقُ
ب یجتنبـون أن یبنــى فعـل التعجــ، وهـم  المعـروف أمــررت الحبـل بــالهمزالـروایتین ؛ ألن 

َل في التفضیل ، إال في أشیاء مسموعة ))  على َأْفعَ
)١(.  

                                                
ـــرُ دیـــوان أبـــي تمـــام بشـــرح التبریـــزي)  ١( َظ نْ ُ ونضـــیف فـــي ختـــام هـــذه الجزئیـــة أن  ] .٢٧ب٢/٣٨: [ی

  :لیس لهدف معین فقط ، و  االستطرادیتطرق للخصائص الصرفیة لمجرد  كان التبریزي
 : قال عند قول أبي تمام  ـ

َشر هوِد ِشراِر البَ سَل الیَ نَ لوِج       وَ ناِت العُ قراُن یا ابَن بَ َأمُ
]بحر المتقارب[

   

ــــالم   ((  ))الیهــــود تســــتعمل بــــألف والم ، وبغیرهــــا ، ولــــم تجــــئ هــــذه اللفظــــة فــــي القــــرآن إال بــــاأللف وال

  ]١ب٤/٣٧٦[
 : وقال عند قول أبي تمام  ـ

ساویهِ  ترى مَ َك بي تَ ُ      فَِإنَّ ِفعَل ه حاِسنُ ترى مَ َك لي تَ ُ جه ن كاَن وَ ِإ
]بحر البسیط[

  

ن نونـت فألفهـا لإللحــاق ،  )) تتـرى ((...  (( یجـوز فیهـا التنـوین وتركــه ، فـإذا لـم تنـون فألفهــا للتأنیـث ، وإ
ى ؛ ثـم قلبـوا الواو : والتاء في أولها بدل من الواو، كأنهم قـالوا  ـرَ تْ أصـلها الهمـز؛ :  ))مسـاویه   ((تـاء  ووَ

  ]٢ب٤/٢٩٢[ ))  والتخفیف مطردألنه من ساَء یسوء ، 

 : وقال عند قول أبي تمام  ـ

آلِكُ  ُ       ِمَن الطاِئِر اَألحشاِء تُهدى المَ نَّه لى َحيِّ اَألراِقِم ِإ َألِكني ِإ
]بحر الطویل[

  

كة ؛ فهي ك ))ألكني  ((و  (( كـة   ((لمـة شـاذة ؛ ألنـك لوبنیـت الفعـل مـن  إذا قیل إنها من المْأُل علـى  ))المْأُل
ـك ؛ وجـب أن تقـول إذا أمـرت : ألـك ، فـإن قلـَت فـي المضــارع : ثـالث ؛ لقلـت  ـَك ، وإ : یْألِ یلِ ــه اِ ن بنیتَ

ــُك ؛ وجــب أن نقــول  ْأُل ــك ، مثــل : علــى یَ ◌ُ : وُل ن بنــي اُا ــك ؛ ومــر مــن أمــر یــأمر ، وإ لماضــي علــى ألِ
ـ: وجـب أن یقـال  نـي الفعـل علـى ك ، فـي وزن اایَل ُ ذا ب آلِكنــي ، : ؛ فالوجـه أن یقـال  ))أفعـل   ((یـَذن ، وإ

آلكنـي ؛ فحـذفت المـدة لكثـرة االسـتعمال : آِذنِّي ، وقد ادعى بعض أهـل العلـم أن أصـل َألِكنـي : مثل 
ْأل : األصــل أن یقــال : ال قــومٌ ، وقــ كــةمَ ْأَل نمــا أْإلِ : كمــا یقــال  كــة ، ومَ ــكْ جــذب وجبــذ ؛ وإ ي فــي معنــى نِ

 ))َألِْكني ؛ فنقلت كسرةُ الهمزة إلى الالم وحـذفت ، وذلـك كثیـر موجـود ، وهـذا أقـیس مـن الوجـه األول  

 



 

                                                                                    ٣٩٤

  : توظیف الخصائص النحویة] ب[ 
ــدیوان ،      اســتغل التبریــزي الخصــائص النحویــة أیضــا فــي شــرحه لــبعض أبیــات ال

ا مدى اقتراب أبي تمام من هذه الخصائص أوابتعاده عنها    .مبینً
  :، التالي  الخصائص النحویة تمام عنوومن أمثلة المواضع التي ابتعد فیھا أب  

  : قال عند قول أبي تمام  ـ
مُ  البخلُ  الزاَل جوُدَك یَخشى وَضهُ الِدیَ زاَل عوُدَك تَسقي رَ تَهُ       وَ َصوَل

]بحر البسیط[
  

 ((: ؛ ألنـه أراد  )) وَزال عـودك ((: فـي قولـه  )) ال ((إذا صحت هذه الروایـة ؛ فقـد حـذف   ((
نمـا كثـر فـي القسـم ، كمـا جـاء فـي ؛ وحذفه )) وال زال عودك ا في هذا الموضع قلیـل ، وإ

ال تفتأ ، ومثله كثیر، فأما : ؛ أي  ]٨٥: یوسف [  M ½ ¾ ¿ À ÁL: اآلیة 
)) فحـذفها مفقود ؛ ألنه یؤدي إلى اللبسفي مثل بیت الطائي 

)١(.  
  : وقال عند قول أبي تمام  ـ

ًة       ِألَ  َسلَّمَ ن ُقلتُمُ ال ال مُ قوُل ِإ مانَ عَ ن ُقلتُم نَ م ِإ عَ نَ مِرُكم وَ
  ]بحر البسیط[

ُحكیان ، وهما ینوبـان عـن جملتـین  ))  نعم ((،  ))  ال ((  (( والغالـب علیهـا أال یـدركهما  )...(ی
ـــــــت  )) نعـــــــم ((إعـــــــراب ، وقـــــــد أعـــــــرب الطـــــــائي    ونصـــــــب الطـــــــائيُّ  )...(فـــــــي هـــــــذا البی

)) ها مفعولة للقولألنه أخرجها من بابها ، وجعلفي القافیة ؛  )) نعم ((
)٢(.  

  : قال عند قول أبي تمام و  ـ
ها ُسعومُ ها وَ ها دیٌن َل ُ عوب نُ ُأنوفَها       فَ ها وَ َك الِكالُل ِرقابَ َل مَ
  ]بحر الكامل[

واوا أحسن ، وعلیه یصح المعنـى ، ولعـل الطـائي   ))فنعوبها   ((: وكون الفاء في قوله  ((
))قاله كذلك 

)١(.  

                                                                                                                                          
ــــرُ المواضــــع اآلتیــــة ] ٧ب٢/٤٥٩[ َظ ، ] ٣١ب١/٣٥٣: [ولمزیــــد مــــن المواضــــع فــــي هــــذه الجزئیــــة تُنْ
  ] .١٠ب٢/٤٦٠[، ] ٦٢ـ  ١/٦١[
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبری)  ١( َظ نْ ُ   ] .٢ب٣/٢٤٧: [زيی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٢( َظ نْ ُ   ] .٤٨ب٣/١٧٤: [ی

 



 

                                                                                    ٣٩٥

  : مام وقال عند قول أبي ت ـ
َك عاَد النِّ  اهتََدیَن النِّ ِب ساعي       وَ باُل لَِألغراضِ ضاُل دوَن المَ

  ]بحر الخفیف[
قد مر القول في أنه یردد مثل هذا الفعل الذي یتقدم فیه :  ))واهتدین النبال  ((وقوله ... ((

))  وهوعربي إال أنه قلیلالضمیر قبل الذكر ، 
)٢(.  

  : وقال عند قول أبي تمام  ـ
ُ م ني       َحتّى َأرى َأَحدً ا ُكنُت َأحِسُب َأنَّ الَدهرَ ی ُ ال َأَحدُ  امِهُل هجوه یَ

  ]بحر البسیط[
مــا جــاءني أحــد ، وال رأیــت أحــًدا ، وال  ((: أصــل أحــد أن یســتعمل فــي النفــي ، فیقــال  ((

ولكـن العـرب خصـت النفـي بأشـیاء ... ))جـاءني أحـٌد  ((: ، ویقبح أن نقول  ))مررت بأحٍد 
 (( الشـعراء ربمـا أخرجـت إال أن ... ))مـا بالـدار َدیَّـار  ((: ، كقـولهم  تستعملها في غیـره لم

))إلى غیر هذا النوع ، وذلك من الضرورات   ))أحًدا 
)٣(.  

 النحویةالخصائص  نومن المواضع التي اقترب فیھا الطائي م:  
  : قال عند قول أبي تمام  ـ

ال      وٍب وَ لیدِ   ما خالٌِد لي دوَن َأیّ سُت دوَن وَ َل زیِز وَ َعبُد العَ
]بحر الكامل[

  

یعنــى بــه الولیــد بــن عبــد الملــك ؛ فحــذف األلــف والــالم ، وهوجــائز ، وقــد :  ))ولیــد  ((و ((
ا في مواضع ،  ))  وهوجائز إال أن تركه أحسناستعمل ذلك الطائي كثیرً

)٤(.  
  :  وقال عند قول أبي تمام  ـ

یٌَّة ما صاَدفوا َشیطانَ  ریدِ ُأمنِ مَ ال ِب ها       فیها ِبِعفریٍت وَ
]بحر الكامل[

  

ا ، وما صادفته بحاضر ؛ فیدخلون الباء إذا كـان فـي أول : یقال .. (( ما صادفته حاضرً
))الكالم نفي أوشيء یشابه النفي  

)١(.  
                                                                                                                                          

رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١( َظ نْ ُ   ] .٢٩ب٣/٢٧٧: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٢( َظ نْ ُ   ] .١٧ب٢/٣١٣: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٣( َظ نْ ُ   ] .٢ب٤/٣٤٠: [ی
رُ   )٤( َظ نْ ُ   ] .٣٩ب١/٣٩٥: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي ی

 



 

                                                                                    ٣٩٦

 التالي  ومن المواضع التي استغل فیھا الخصائص النحویة لتوضیح المعنى:  
  : قال عند قول أبي تمام  ـ

هم َة المُ بیعَ َ رَ بیع ت رَ َل بَ مدودا ىَط َة المَ بیعَ دَن ِظلَّ رَ رَ ها       فَوَ َل
]بحر الكامل[

  

  ؛ ألنهـــا إذا كانـــت بمعنـــى  ))مــن  ((واألحســن أن تكـــون اإلضـــافة هاهنــا علـــى معنـــى ... ((

))جاز أن یتوهم السامع أنه ربیع لربیعة ، دون غیرها من القبائل  ))الالم  ((
)٢(.  

  : عند قول أبي تمام وقال  ـ
ٍة ُأخدودا َ َضربَ ع َأشنَ ٍة       َسیٍح وَ عنَ ذانَِب َط م مَ ُ غَشوَن َأسفََحه یَ
]بحر الكامل[

  

ن شــئت نصـبته علــى تقــدیر   ))ســیح   ((وتخفـض  ... (( یســیح  ((بجعلــه صـفة للطعنــة ، وإ
فوجب أن  ؛ ))أسفحهم  ((؛ ألنه عـــطفه على قوله   ))ضربة  ((، واألحسن خفض   ))سیحا 

، وال یكون ذلك إال فـي المعنـى ، والنصـب  ))وأشنعهم ضربة  ((: یكون على تقدیر قولك 
نما قبح النصـب ألجـل حـذف المضـاف ، كمـا  جائز ، ولكن هذا الوجه أبین وأحسن ، وإ

   ))وأحسـنهم وجهـا  ((: ، وأنـت تریـد  ))مررت بأشرف القوم وأحسن وجهـا  ((: قبح في قولك 
((

)٣(.  
******  

نھج  ـ ٤ ر الم ن عناص ع م ر الراب ى  اال : العنص اد عل وياالعتم تعمال اللغ   س
 .  

  : توظیف االستعمال اللغوي للغة الراقیة

                                                                                                                                          
ـــــرُ دیـــــوان أبـــــي تمـــــام بشـــــرح التبریـــــزي  )١( َظ نْ ُ ـــــرُ أیضـــــا المواضـــــع اآلتیـــــة ] .٤٤ب١/٣٩٦: [ی َظ نْ : وتُ
  ] .٦ب٢/١٦١[، ] ٥٢ب١/٤٤٠[، ] ٣١ب١/٩١[
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٢( َظ نْ ُ   ] .١٦ب٤١٢ـ   ١/٤١١: [ی
رُ دیوان أبي ) ٣( َظ نْ ُ   ] .٣٢ب١/٤١٧: [تمام بشرح التبریزي ی

 



 

                                                                                    ٣٩٧

لمـا یمكـن  توظیفـهمن األمور المهمة التي كان یعتمد علیها التبریزي في شرح الدیوان   
الذي كان یقبلـه ویسـلم بـه دون  )) عمال اللغوياالست ((أو  )) المسموع اللغوي ((أن نسمیه بـ 

  .)١(مناقشة
اسـتطاع التبریـزي أن یـتمكن مـن عـدة  )) المسـموع اللغـوي ((ومن خالل هذا التوظیف لـ   

  :  أمور، منها 
  بیان االنحرافات االستعمالیة التي خرج بها أبوتمام على االستعمال المتعارف علیه ] ١[  
  .ان رد بعض الروایات للدیو ] ٢[  
براز كثیر من الجوانب بالغیة فیه] ٣[     . بیان معنى البیت قید الشرح ، وإ

  :وقبل توضیح ما سطرناه آنفا نحب أن نثبت األمور التالیة 
تــردد ذكـره عنــد التبریـزي صــراحة فـي مواضــع  )) االســتعمال اللغـوي ((أن مصـطلح  ] أ[  

  :عدة من شرحه ، بأشكال وألفاظ متعددة 
ْســـتَعمل ((: بأشـــكال متعـــددة  ))اســـتعمل  ((خدم لفـــظ  فتـــارة یســـت] ١[   ُ   ،  )) اْســـتُعمل ((،  )) ی

  .  )٢()) االستعمال ((،  )) یستعملون ((،  )) استعملوا ((،  )) المستعمل ((
    .  )٢()) وأهل اللغة یحكون ((، )١( )) وقد حكیت ((:وتارة یستخدم للتعبیر عن نفس المصطلح قوله] ٢[  

                                                
  .إال دلیل على ما نقول  )) یقال (( وما إكثار التبریزي لكلمة )١(
ـــوان أبـــي تمـــام  )٢(  ٥٩وهـــذا اللفـــظ هـــواألكثر اســـتخداما ، وعـــدد المواضـــع التـــي ورد فیهـــا هـــذا اللفـــظ فـــي دی

 ١/٣٧٤[،]٣٥، ب١/٣٦٦[،]٣٢، ب ١/٣٣٧[،]١٩، ب١/٢٠٥[،]١٨، ب ١/١٨٤[: موضــــــــــــــــعا ،وهــــــــــــــــي
] ٣٠، ب ١/٤٣٢[،]١٤،ب ٤٣١ ١/٤٣٠[،] ٨، ب١/٤٢٧[،]١٥،ب١/٤١١[،]٤٥ب ١/٣٨٠[،] ١٨،ب

،  ٢/٢٣١[،] ١٢، ب ٢/١٦٩[،] ١٣،ب ٢/١٤٤[،] ٣، ب١١ ، ٢/١٠[،] ١/٦٢[،] ٥٩، ب ١/٤٤٢[،
،  ٢/٦[،] ١، ب ٢/٥٩[،]١٠، ب ٢/٣٥[،] ٢٤،ب٢/٢٦[،]٤، ب ٢/٢٥٥[،]٥، ب ٢/٢٤٣[،] ٢٧ب
 ٣/٢٣٦[،] ٣، ب٣/٢١٢[،] ١، ب ٣/١٩٥[،] ٤٤، ب ٣/١٩١[،] ٣،ب ٢/٩٩[،] ٢، ب ٢/٩٦[،] ٨ب

] ٢٥ب ،٣/٢٧٦[،] ٣٩ب،٣/٢٦٦[،] ٣٤،ب٣/٢٦٦[،] ٢٧، ب ٣/٢٣٩[،] ٢٣،ب ٣/٢٣٧[،] ١٩، ب
،  ٤/١٣٧[،]٣، ب ٣/٧٦[،]١٧، ب ٣/٣٤٨[،]١٢، ب ٣/٣١٣[،]٢، ب ٣/٢٨٧[،]٦ب  ٣/٢٨٠[،

،  ٤/٣٤٦[،]٤/٣٠٦،٦[،] ٤/٢٦[،] ١،ب٤/٢٢٥[،] ٤،ب٤/٢١٢[،] ٢،ب٤/١٧٠[،] ٢ب،٤/١٥٥[،]١ب
] ٨،ب٤/٥٢٧[،] ٢٦،ب٤/٤٥٦[،] ٦،ب٤/٣٩[،]١،ب٤/٣٧٤[،]٣،ب٤/٣٥٨[،]٥،ب٤/٣٥٧] [٩ب
  ] ٢، ب ٤/٨[،] ٢٤، ب ٤/٦٩[،] ٧ب ، ٤/٥٨١[،] ٣٣، ب ٤/٥٧٥[،]١٣،ب٤/٥٥٦[،]٢،ب٤/٥٤٥[

 



 

                                                                                    ٣٩٨

  .  )٤( )) جرت العادة ((،أو )٣( )) ألن العادة ((،أو )) والعادة ((: ستخدم كلمة وتارة ی] ٣[  
  .   )٥()) وهذا كما نقول في الكالم ((: وتارة یستخدم عبارة ] ٤[  
  .    )٧( )) تردد الكالم ((،  )٦( )) تردد ذكر ((: وتارة یستخدم كلمة ] ٥[  
  .)٩()) وكثر ذلك حتى قالوا ((، )٨()) مهمواألكثر في كال ((: وتارة یستخدم عبارة ] ٦[  
  . )١٠(  )) ولم یزل القائل یستعیر ((: وتارة یستخدم عبارة ] ٧[  
  . )١٢()) وغیر معروف (( )١١()) معروف ((: وتارة یستخدم لفظتا ] ٨[  
   )١٤( )) الغالب((:وتارة یستخدم لفظة] ١٠[.)١٣( )) ولم یذكروا ((:وتارة یستخدم عبارة] ٩[  
  . )١٥(  )) ومن كالم العرب ((: تارة یستخدم عبارة و ] ١١[

  . )١٦(  )) قلیل في كالمهم ((: وتارة یستخدم عبارة ] ١٢[  

                                                                                                                                          
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١( َظ نْ ُ   ].٤٢ب٤/٢٧[، ] ٣٤ب١/١٦٦: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٢( نْ ُ   ] .٢٥ب٢/١٦: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٣( نْ ُ   ] .٣/٢١٢: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٤( نْ ُ   ] .٤ب٢/٣١٧: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٥( نْ ُ   ] .٨ب٣٤٩ـ  ٤/٣٤٨: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بش  )٦( نْ ُ   ] .٩ب٢/٤٢٦: [رح التبریزيی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٧( نْ ُ   ] .س١٣ب٣/٩٠: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٨( نْ ُ   ] .٤/٤٧٦: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٩( نْ ُ   ]. .١٢ب٤/٤٢٧[، ] ٨ب١/٤٢٧: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١٠( نْ ُ   ] .٣ب٤/١٢١: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١١( نْ ُ   ].٤٧ب٤/٥٧٨[، ] ٨ب٣/١٦١: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١٢( نْ ُ   ] .٨ب٤/٥٦٩: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١٣( نْ ُ   ] .١ب٤/٥٤٥: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١٤( نْ ُ   ] .٧ب١/٤٢٥: [ی
رُ   )١٥( َظ نْ ُ   ] .٢ب٢/١٥٤: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزيی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١٦( َظ نْ ُ   ] .٢ب٤/٣٤٧: [ی

 



 

                                                                                    ٣٩٩

لأللفـاظ المسـتعملة ، فهـوعلى  بـالتطور الـدالليأن التبریزي كان علـى وعـي ] ب[
وعــي بــأن اللفظــة كانــت تســتخدم فــي معنــى معــین فــي وقــت مــن األوقــات ثــم حــدث لهــا 

  :  د ذلك، وفیما یلي أمثلة تطور داللي بع
َدى  ((: من قولهم  ))الوادي  ((أصل .. ((: قال ــ  إذا سال ، ثم أهملـوا هـذه الكلمـة ؛ فلـم  ))وَ

))إال في ودى البائل   ایستعملوه
)١(.  

ـــ تربیـــة الوحشـــیة ولـــدها ، وتعلیمهـــا إیـــاه المشـــي ؛ ثـــم  )) الترشـــیح ((: أصـــل .. ((:وقـــال   ـ
))یستعمل ذلك في كل شيء 

)٢(.  
ــ ــر ذلــك حتــى قــالوا : الغصــن ، وجمعــه :  )) الُخــوط (( .. ((:وقــال   ـ رجــل : خیطــان ، وكثُ

))ُخوط ؛ إذا كان شابا قویا 
)٣(.  

  : أن من المسموع عند التبریزي ما هورديء ، والسبب قلة االستعمال ] ج[
 : قال عند قول أبي تمام  ـ

صَدري ماءَ َجوانِحي       ِمنقَد ِكدُت َأن َأنسى ظَ  وِردي َعن مَ عِد ُشقَِّة مَ ُ ب
]بحر الكامل[

  

ألنـه ؛ ألنه تكرر في شـعره ممـدودا ، وذلـك رديء ؛  )) الظماء ((واألشبه أن یكون مد   ((
))  قلیل في المستعمل

)٤(.  
  .))إمالة األذن للسمع، وقد حكیت بالسین ، وهي ردیئة :اإلصاخة  ((: وقال   ـ

  
  

  : التبریزيوظیفة االستعمال اللغوي عند 
  : بیان االنحرافات االستعمالیة عند أبي تمام: الوظیفة األولى ) أ(  

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١( َظ نْ ُ   ] .١٨ب١/١٨٤: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٢( َظ نْ ُ   ] .١٨ب١/٣٧٤: [ی
ـــــرُ دیـــــوان أبـــــي تمـــــام بشـــــرح التبریـــــزي  )٣( َظ نْ ُ ـــــة ] ٨ب١/٤٢٧[: ی ـــــرُ أیًضـــــا المواضـــــع اآلتی َظ نْ  :، وتُ
  ]٢٥ب٣/٢٧٦[،  ]٢ب٣/٢٨٧[
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٤( َظ نْ ُ   ] .٢٦ب٤/٤٥٥: [ی

 



 

                                                                                    ٤٠٠

ـــى أن النظـــام اللغـــوي ینقســـم إلـــى    ـــق علمـــاء اللغـــة فـــي عصـــرنا الحـــدیث عل تواف
هـــي  ((، ویقصـــد بـــه بنیـــة اللغـــة األساســـیة ، أو  Language مســـتوى اللغـــة: مســـتویین 

ل  ))البشر كوسیلة اتصال فیما بینهم النظام المرتَّب للكالم المستخدم من ِقبَ
ومسـتوى . )١(

فعـل أو حـدث الكـالم  ((، ویعني اللغة في حالة التفاعـل الفعلـي بهـا أو  Speech الكالم
((

)٢(. 

االســـتخدام العـــادي للغـــة ، : أولهمـــا  ((وینقســـم المســـتوى الثـــاني إلـــى قســـمین آخـــرین   
ــا: وثانیهمــا  ني هــو مجــال البحــث األســلوبي االســتخدام األدبــي لهــا ، وهــذا المســتوى الث

باعتبار أن الفرق بین االستخدام العادي للغة واالستخدام األدبي لها یكمن في أن هنـاك 
))انحرافـا فـي المسـتوى الثـاني عـن الـنمط العـادي 

الخـروج  ((واالنحـراف ـ هنـا ـ یعنـي . )٣(
اصــیة ممــا یشــكل فــي النهایــة مــا یســمى الخ مــألوف فــي االســتعمال اللغــويعلــى مــا هــو 

))األسلوبیة 
)٤(.  

النحـاة الـذي أقامـه  المسـتوى المثـالي أو العـاديوالمألوف من االستعمال اللغوي هـو   
یعتمــد النحــوَ التقعیــديَّ فــي تشـكیل عناصــره ، كمــا یعتمــد اللغــة فــي  ((، وهــو  و اللغویـون

 وثمــرة التــرابط بــین مــا یقــول بــه النحــاة ومــا یقــول بــه اللغویــون. تنســیق هــذه العناصــر 
ظهورُ مثالیـة اللغـة فـي اسـتخدامها المـألوف ، وهـي مثالیـة افتراضـیة أكثـر منهـا تطبیقیـة 

))واقعیة 
)٥(. 

                                                

)١(  554P. Language   :THE NEW LEXICON WEBSTER S DICTIONARY     
)٢ (954 P.  Speech   :THE NEW LEXICON WEBSTER S DICTIONARY      
  .، الدار الفنیة، رى  ١٠األسلوبیة ، مدخل نظري ودراسة تطبیقیة ، ص : فتح اهللا أحمد سلیمان .د )٣(
  ١٠ص: السابق  )٤(
، سلســـلة أدبیـــات ، الشـــركة المصـــریة  ٢٦٨البالغـــة واألســـلوبیة ، ص : محمـــد عبـــد المطلـــب .د )٥(

  م١٩٩٤،  ١العالمیة للنشر ، لونجمان ، ط

 



 

                                                                                    ٤٠١

الخلفیــة الوهمیــة وراء الصــیاغة الفنیــة ، التــي  ((وقــد جعــل البالغیــون هــذا المســتوى   
))یمكن أن یقیسوا إلیها عملیة العدول في هذه الصیاغة 

)١(. 

  :به النص الشعري بشكل عام على ضربین  واالنحراف األدبي الذي یتمیز  
ــأتي مــن خــارج الــنص :  األول (( ــائي ( انحــراف بالغــي ، ی ــاني، ) اســتعاري أو كن :  الث

))انحراف داللي ، یأتي من داخل النص ، إعادة شحن الدال بداللة جدیدة  
)٢(. 

 ینطلــق كمعیــاروقــد اســتخدم التبریــزي االســتعمال اللغــوي الثابــت عنــده وفــي عصــره   
منه لتوضیح االنحرافات التي كان یخرج  أبوتمـام بهـا بعیـدا عـن هـذا االسـتعمال ، وأهـم 

قـال عنـد :  لبیان تلـك االنحرافـات التـالي  )) االستعمال ((هذه المواضع التي استخدم فیها 
  : قول أبي تمام 

عادِ  عروُف َغثٌّ ما كاَن َغیرَ مُ المَ ذا عاَد وَ ُكلُّ َشيٍء َغثٌّ ِإ
]فبحر الخفی[

  

ا ، و ))لحم غـث   ((: أصل الغث من قولهم .. (( ؛ إذا  ))حـدیث غـث  ((؛ إذا لـم یكـن سـمینً
نمـا المعـروف أن هاهنـا فـي األشـیاء كلهـا ، و  ))الغثاثة   ((، فاستعار لم یكن علیه طالوة  إ
)) یستعمل في الحدیث

)٣(.  
  : قال عند قول أبي تمام و  ـ

هُ  حُت َسّدًا َسدُّ یاجوَج دونَ غ َعلى ُزبِرِه ِقطرُ        فََطحَط فرَ ُ م ی مِّ َل َ ِمَن اله
  ]بحر الطویل[

رةً  ((وجمع   (( ر ((على   )) ُزبْ نمـا یقـال  وذلك جمع غیر معـروف،  )) ُزبْ ـر   ((: ، وإ ـرة وُزبَ ُزبْ
))، وكذلك جاء القرآن  ))

)٤(.  
ي، وهوالعسل، ((: وقال  ـ یة  واحدة األرْ ))  وحدةوقلما تستعمل هذه الكلمة ماَألرْ

)٥(.  
  : وقال عند قول أبي تمام  ـ

                                                
  ٢٦٩ص : السابق  )١(
  ٢٦٢الرؤیة والعبارة ، مدخل إلى فهم الشعر، ص: لعزیز موافي عبد ا  )٢(
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٣( نْ ُ   ] .٣٥ب١/٣٦٦: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٤( نْ ُ   ] .٨ب٤/٥٦٩: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٥( نْ ُ   ] .١٢ب٣/٢٣٥: [ی

 



 

                                                                                    ٤٠٢

زیرُ  یِه یَ ها َعَل َضیَغمُ وِت ُغلَّ قَصائِدي       َعنهُ وَ فَكَّت َأُكفُّ المَ
]بحر الكامل[

  

ِزیر  ((قوله  (( ِزیرُ  ((: زأر األسد ، یزئر ، ویزَأر ، فقوله : یقال  ))یَ : على لغة مـن قـال  ))یَ
نهــم إذا ألقــوا حركــة الهمــزة علــى مــا قبلهــا طرحوهــا والمســتعمل فــي كــالم العــرب أیزئــر ، 

ــِزرُ  (( :مــن الكلمــة ، والقیــاس أن یقولــوا إذا خففــوا الهمــزة یزئــر  ذا خففــوا مــن یــزأر  ))یَ ، وإ
))   ))یَزرُ   ((: قالوا 

)١(.  
  : وقال  ـ

ِب  رُ ُ ِد الع لُخرَّ ٌك لِ ساِوٌس فُرَّ ِه       وَ لِجَن ِب عتَ في َصدِرِه ِمن ُهموٍم یَ
]حر البسیطب[

  

وك  ((جمع :  ))الفُرَّك   ((...  (( ؛ إذا أبغضـته ،  ))فركت المرأة زوجها  ((: ، من قولهم  ))فَرُ
)) كأنه هاهنا مستعار موضوع في غیر موضعهو 

)٢(.  
  :وقال  ـ

قِل َغیرَ ُجثومِ  یرَ العَ كَن َط وِت في َأوكاِرها       فَتَرَ یورُ المَ ت ُط َجثَمَ
]بحر الكامل[

  

، إال أنــه قــد جــاء ،  وقلمــا یقولــون طیــورطیــور جمــع طیــر ، وطیــر جمــع طــائر ، ... ((
))وربما استعملوا الطیر في معنى الواحد  

)٣(.  
  :وقال  ـ

سوِء الظَّ  لوٍع ِب غدوَ یَ بیُت َعلى َسلٍم وَ فا       یَ عِرُف الوَ َعلى َحرِب و نِّ ال یَ
]بحر الطویل[

  

ُ :  ))ولــوع  ((  (( ــع َل وْ َ یَ ــع ِل ــع بالشــيء  ((: المســتعمل فــي األكثــر، و  بنــاه علــى وَ الرجــل  ((و ))ُأوِل
ـع بكـذا  ((: وال یقولـونجـائزة ، ))ولع   ((،ولكن ))مولع  ِل ،  اسـتغنوا بـالمولع؛ ألنهـم  ))الرجـل وَ

))ولكن ولع جائزة 
)٤(.  

  :وقال  ـ
                                                

َظرُ دیوان أبي تمام )  ١( نْ ُ   ] .٣ب٤/٣٥٨: [بشرح التبریزيی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٢( نْ ُ   ] .٣ب٤/٥٤٦: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٣( نْ ُ   ] .٣٩ب٣/٢٦٦: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٤( نْ ُ   ] .٢ب٤/١٥٥: [ی

 



 

                                                                                    ٤٠٣

نبَ ا وعاتِِه َشَجرً ستَ ساو        اَت الَقلُب ِمن َل تهُ الوَ موِم َفَأجنَ ُ یساِمَن اله
]بحر البسیط[

  

بغیـر الیـاء ، ویجـوز أن یكـون الطـائي سـمعه  ))الوسـاویس  (( وأكثر ما تستعمل العرب  ((
))في الشعر القدیم ، أواجترأ على المجيء به لعلمه أن مثله كثیر  

)١(.  
  :وقال  ـ

ما َذ َأخرَ یمَ مَ ِمن قَبُل ما َأمسى ِب ئِن كاَن َأمسى في َعقَرقَُس َأجَدعا       َل َل
]حر الطویلب[

  

ـــذَ  (( (( یمَ اســـم أعجمــــي ، ولـــیس یوافـــق شــــیئا مـــن أســـماء العربیــــة ؛ ألن الممـــذ لــــیس  )) مَ
ُذ  ((بمستعمل؛فیكون من باب كوكب،وال مَ ل  ((بمعروف؛ فیجعل من باب  ))الیَ ْفعَ )) ))مَ

)٢(.  
  :ترجیح عدم قولھا ورد بعض روایات الدیوان أ: الوظیفة الثانیة  )ب(  

  : ي تمام قال عند قول أب ـ
دى َأ ن رَ بُسُط ِإ تاُن یَ َضیِّقِ  اوإِن َعدا       في اَألرِض باًع َصَل یَس ِب ِمنهُ َل

]بحر الكامل[
  

ن رواه راو... (( ْلت  ((من   ))فَْعالن  ((ـ بسكون الالم ـ فهو  ))َصْلتان  ((وإ ، واالشتقاق  ))الصَّ
))  من هذا غیر معروف ))فَْعالن  ((إال أن واحد ، 

)٣(.  
  : وقال عند قول أبي تمام  ـ

وضوُن  نَسُجها مَ ِديِّ وَ َ َحليُ قَریِضها       َحليُ اله نبوُعها َخِضٌل وَ یَ
]بحر الكامل[

  

ــول  ((النهــر الكثیــر المــاء ، وهــو: الینبــوع .. (( ْفعُ الــذي قــد :  ))الخضــل  ((مــن النبــع ، و ))یَ
ـــم یقلـــه علـــى هـــذا الـــنظم ؛ ألن اابتـــل،  لینبـــوع ال یحســـن أن ویجـــوز أن یكـــون الطـــائي ل

  : لكــــان أشـــــبه ؛ إذ كــــانوا یقولـــــون  ))َغــــِدق  ((: قـــــال و ، ولكــــن ل ))َخِضـــــل  (( یوصــــف بـــــ 

ه (( ُ ))..  ؛ إذا أصابه قطر فبله )) خضَل ثوب
)٤(.  

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ١( نْ ُ   ] .٤ب٢/٢٥٥: [ی
َظرُ دیـوان أبـي تمـام بشـرح التبریـزي ) ٢( نْ ُ ، ولمزیـد مـن المواضـع فـي هـذه الجزئیـة ] ١٩ب٢٣٧ـ  ٣/٣٣٦: [ی

َظرُ المواضع اآلتیة    ].٢٥ب٢/١٦[، ] ٢٦ب٤/٤٥٥[، ] ٥٩ب١/٤٤٣[ :تُنْ
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٣( نْ ُ   ] .١٣ب٢/٤١٢: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٤( نْ ُ   ] .٤٢ب٣/٣٣٠[: ی

 



 

                                                                                    ٤٠٤

د الشرح:الوظیفة الثالثة )ج(  ن  ،  استغالل االستعمال اللغوي لبیان معنى البیت قی ھ م ا یحیط ب وم

  :ظالل بالغیة
ــــي بعــــض األحیــــان اســــتغل ا لیوضــــح بعــــض  ))االســــتعمال اللغــــوي   ((لتبریــــزي ف

  :  الجوانب الداللیة والبالغیة للبیت قید الشرح ، ومثال ذلك ما یلي 
د الشیباني  ـ ْزیَ   : قال أبوتمام یمدح خالد بن یزید بن مَ

َل الدَّ  ًال َجعَ دَّعَ راِضیً جى َجمَ وَ تَِّخُذ القُعوَد قَع       ا وَ الهوِن یَ وداِب
]بحر الكامل[

  

وال یستعمل ذلك إال فیما كان فتيَّ ما یركب ، : ما یقتعد من اإلبل ؛ أي : والقعود ... ((
))  السن ، قریب العهد بالركوب

)١(.  
ـــتبریزي لكیفیــة اســتعمال   ((والمتأمــل فــي معنــى البیــت الســابق یجــد أن توضــیح الــ

ود   .   شدة هوان من تركه الممدوح أضاف معنى بالغیا لطیفا إلى البیت ، وهو  )) قَعُ
  : وقال عند قول أبي تمام  ـ

لى  غتَر َأصغى ِإ یِن مُ ما       َأنَّ النَّ البَ ماا فَال َجرَ مَ ِه َل ت في َقلِب وى َأسَأرَ
]بحر البسیط[

  

فـــي موضـــع الشـــماتة واســـتحقاق المصـــاب للمصـــیبة ؛  ))ال جـــرم  ((والنـــاس یضـــعون .. ((
))، ال جرم أن اهللا أهلكه   كان فالن رجل سوءٍ : فیقولون 

)٢(.  
  : وقال  ـ

بُن اَألعمَ  َخرِش الَغثُّ الذَّ نِعمَ الفَتى اِ البَ الُجنوُن وَ وال الِحالُق وَ ِفر       َل
]بحر الرجز[

  

ــذال المعجمــة أوجــه ؛ ألنهــم یســتعملون  )) الــذفر (( .. (( ــذفر ((بال فــي حــدة الرائحــة مــن  )) ال
ــدال المعجمــة إال بســكون  )) دفــر ((، وال یســتعملون  )) رٌ َذِفــ ((: طیــٍب أونــتن ، ویقولــون  بال

))الفاء  
)٣(.  

  : قال أبوتمام  ـ

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ١( نْ ُ   ] .١٥ب١/٤١١: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٢( نْ ُ   ] .١ب٣/١٦٦: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٣( نْ ُ   ] .١ب٤/٣٧٤: [ی

 



 

                                                                                    ٤٠٥

یكَ  َل ئً  ِإ لِ متَ َك َعمَّن كاَن مُ یُل یًال وَ یًح ا       وَ وَ یَك وَ نقَِضِب  ا َعَل َغیرَ مُ
]بحر البسیط[

  

یـل ، إال أنهـا أقـل قریبـة مـن الو  )) ویـح ((بـل : كلمة تقال عند الترحم ، وقیـل  )) ویح (( .. ((
ویحـك ، أمــا : كلمـة فیهـا اســتعتاب ، یقـال للرجــل  )) ویــح ((: جفـاء منهـا ، وقــال بعضـهم 

))!  تفیق ، ویحك ، أما تصنع كذا ؟
)١(.  

 : ومن أمثلة ظالل المعاني ، قال التبریزي عند قول أبي تمام   

بً  ها       َهیهاَت ِمنَك ُغبارُ ذا ایا طالِ ناَل یَ م لِ ُ سعاتَه وِكِب مَ َك المَ
]بحر الكامل[

  

أصل السـعي المشـيُ فـي الحاجـة ، ثـم اْختصـت هـذه الكلمـة فجعلـت المسـعاة المكرمـة  ((
ولكــن الكلمــة غلــب ... التــي یســعى لهــا ، وأصــل الكلمــة أن تقــع علــى الصــغیر والكبیــر 

علیها إرادة المدح ، كما غلب على قولهم الساعي أن المراد به الـذي یأخـذ الصـدقة مـن 
))ب  العر 

)٢(.  
وقــد یــدخل التبریــزي ـ مــن خــالل االســتعمال اللغــوي ـ فــي بعــض االســتطرادات 

  . )٣(اللغویة البعیدة عن البیت وشرحه ، ولكنها ال تخلومن فائدة للقارئ
*****  

  : االھتمام الداللي بالكلمة: العنصر الخامس من عناصر المنھج ) ٥
ــة الكلمــة اهتمامــا شــدیدا  مــن األمــور الالفتــة للنظــر أن التبریــزي كــان یهــتم بدالل

  :ویتمثل هذا االهتمام في 
  : االھتمام باألصل الداللي للكلمة و تتبع التطور الداللي لھا ـ 

ــداللي للكلمــة ، وكــان هــذا مــن    مقتضــیات شــرح كــان یهــتم باإلبانــة عــن أصــل ال
  . كان كثیر االستعارات، وتوضیح معاني أبي تمام الذي  الدیوان

                                                
َظـرُ دیـوان أبـي تمـام بشـرح التبریـزي  )١( نْ ُ یـزي االسـتعمال فـي ضـبط ، واسـتغل التبر ] ٢ب٥٤٦ـ  ٤/٥٤٥: [ی

َظرُ  نْ ُ   ].نكب ١ب٤/٥٤٥[، ] رتك النعام  ١١ب٢/١٠٣: [بنیة الكلمة ، ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي   )٢( نْ ُ   ] .٩٩ـ ١/٩٨: [ی
ــــــة   )٣( َظــــــرُ أیًضــــــا المواضــــــع اآلتی ،  ٣/١٥٧[، ] ٢، ب ٢/٩٦[، ] ٩، ب ٢/٦٣[، ] ٤، ب ٢/٣١٧[: تُنْ

  ] .٤، ب ٤/٣٦١[،] ٣٩، ب ٣/٢٦٦[، ] ٣٤، ب ٣/٢٦[، ] ٤٨ب

 



 

                                                                                    ٤٠٦

التي حدثت  )) لة الداللیةاالنتقا ((وضح األصل الداللي للفظة ، ثم یوضح كان التبریزي ی
وكان تارة یعبر عن هذا االنتقال الـداللي . لها على ید أبي تمام أوعلى ید البیئة اللغویة 

، وكـان تـارة أخـرى یعبـر عـن هـذا االنتقـال  ))... وأصـل ذلـك فـي ((: باستخدامه للكلمات 
فــي الجملــة أن یكــون للفــظ أصــل  ((، علــى أســاس أن االســتعارة  )) االســتعارة ((بمصــطلح 

في الوضع اللغوي معروٌف تدل الشواهد على أنـه اخـتص بـه حـین وضـع ، ثـم یسـتعمله 
الشاعر أوغیر الشاعر في غیر ذلك األصل ، وینقله إلیه نقال غیر الزٍم ؛ فیكون هناك 

))كالعاریة  
)١( .  

  :  ))..  وأصل ذلك ((نتقال الداللي بمصطلح وفیما یلي أمثلة توضح تعبیره عن اال
  : قال أبوتمام  ـ

حاِمدِ  قٌف في َسبیِل المَ ُ وَ َجدواه ُ فُرَصتا ُكلِّ طالٍِب       وَ داه َأَغرُّ یَ
]بحر الطویل[

  

وأصـل الشيء الـذي یغتنمـه اإلنسـان ، وهـوال یتفـق لـه فـي كـل وقـت ، :  ))الفرصة  (( .. ((
))أخذوا فرصتهم من السقي ؛ إذا أخذوا حظهم منه : ، یقال  ذلك في قسمة الماء

)٢(.  
  : قال أبوتمام  ـ

لِّال في الرَّ  َ تَه ال مُ َ نه ذا       ما َزنََّد اللَّ  وِع مُ داِحُز الشَّ ِإ َصرَّ حیُح وَ
]بحر الكامل[

  

ِخـل ،  ))زند الرجل  ((و... (( فـي حیـاء الناقـة،  ))التزنیـد  ((وأصـل ؛ إذا ضیق علـى نفسـه وبَ
د : ل یقا َزنْ ))زندها ؛ إذا جمع حیاءها ِب

)٣(.  
  : قال أبوتمام  ـ

َك تَكْ  م تَكتُم َجفاءَ َل ت وَ ِذَل مُ تُ مَ غرَ مُ ذوَل َل ِمُق المَ نَّ الَّذي یَ مُ       ِإ
]بحر الكامل[

  

                                                
فهر محمــود محمــد شــاكر، و أبــ: ، قــرأه وعلــق علیــه  ٣٠أســرار البالغــة ، ص : عبــد القــاهر الجرجــاني ) ١(

  .مطبعة مدني 
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٢( نْ ُ   ] .١٣ب٢/٧٢: [ی
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٣( َظ نْ ُ   ] .١٣ب٢/١٠٤: [ی

 



 

                                                                                    ٤٠٧

ــِذل بســره  ((: یقــال  (( : الســخاء ؛ أي  ))المــذل  ((وأصــل ....؛ إذا أفشــاه ، ولــم یحفظــه  ))مَ
))أنه یسخو بسره  

)١(.  
  : قال أبوتمام  ـ

ا ساعي وَ ساعیِه المَ ت مَ كاِرِم في ِعراِض الفَرقَدِ َهَدمَ َط المَ بتَنَت       ِخَط
]بحر الكامل[

  

ا، :  ))الخــط  ((أصــل  (( ُخــط علیــه ؛ إذا أرادوا أن یعمــروا موضــعً مــا كــان كــل واحــد مــنهم یَ
))  ثم صارت عبارة عن البناءوهوما یكفیه لداره ، 

)٢(.  
  : أبوتمام قال  ـ

ِدهفَالرَّ  ِمن َجَل حَّ ِمن َسهلِِه وَ دي       ما مَ ني َعلى َجَل ُ قَد َعزَّ بع
  ]بحر المنسرح[

َق ، وأصل ذلك في الثوب  : مح الربع  (( ))إذا َخُل
)٣(.  

  : قال أبوتمام  ـ
 ُ سَكِر اآلَن َعسَكرً  َسأوِطئ عالِمِ        اَأهَل العَ لَك المَ تِ ّحاءً لِ ِمَن الُذلِّ مَ

]بحر الطویل[
  

موضــوع اللغــة فیــه أنــه الجماعــة الــذین یجتمعــون للحــرب ، قصــر علــى  )) العســكر (( .. ((
نمـا أجـاز الطـائي أن یقـول ...   إال أن یخرج منه على معنى االستعارةهذا الوجه ،  : وإ

))على سبیل االتساع  ))أهل العسكر  ((
)٤(.  

  : قال أبوتمام  ـ
ضى ما كاَن قَبُل ِمَن الدَّ  همَ لَك الَحرارَ ُأطِفئَت تِ ه       فَباَن وَ عارَ

  ]بحر الوافر[
عـوٌد َدِعـرٌ كثیـرُ الـدخان ، ومنـه : الفساد في العـود والنخـر ، یقـال :  )) لدعارةا ((أصل  ((

))رجٌل داِعرٌ وُدَعر : قالوا 
)٥(.  

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي ) ١( نْ ُ   ] .١٠ب٣/٢١٤: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٢( نْ ُ   ] .٢٣ب٢/٥٠: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٣( نْ ُ   ] .١٠ب١/٤٢٨: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٤( نْ ُ   ] .٣ب٣/٢٢٠: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح )  ٥( نْ ُ   ] .١ب٤/٣٦٧: [التبریزيی

 



 

                                                                                    ٤٠٨

  : قال أبوتمام  ـ
ها       َعلى ِسواُكم فَ ثُمَّ ا فسي ِألَظَأرَ لى نَ فُت ِإ لى َأَحدِ نَصرَ م تَهَشش ِإ َل

]بحر البسیط[
  

عطـــف :  وأصــل ذلــكالرجــل علــى الشـــيء ؛ إذا عطفتــه علیــه ،  ))ظــأرُت  ((: یقــال .. ((
)) ثم استعیر في جمیع األشیاءالناقة على ولد غیرها ، 

)١(.  
  : قال أبوتمام  ـ

سَت تَرى ًة َجأواءَ َل لتَهُ فَخمَ ال افي نَظِم فُرسانِها َأمتً        َأقبَ جا وَ ِعوَ
]بحر البسیط[

  

فـــي بنــي آدم عظــم الجســـم ، وكــــثرة اللحـــم   وأصــل الفخامــةكتیبــة كبیـــرة ، :  ))فخمــة  ((  ((
((

)٢(.  
  : قال أبوتمام  ـ

لِِّهمُ  ً  َأبَ َكف ریق ِ  اا وَ عدً ل َأنَضِرِهم وَ عدُ  اسائٍِل       وَ ذا َصوََّح الوَ ِإ
]بحر الطویل[

  

َس ، ولــم ی: ؛ أي  ))صــوح  ((  (( ــِب ، وهــو  )) تصــویح الــروض (( ُأخــذ مــنكــن لــه منفـــعة ، یَ
سه والتواؤه  بْ ُ ))ی

)٣(.  
  : قال أبوتمام  ـ

لَ  نا َزَجلُ و وَ ستِهاللِ یِن ِالِ أتَِم البَ نا       في مَ وِقفَ مَ انا وَ إِیّ تَراُهم وَ
]بحر البسیط[

  

))النساء یجتمعن في فرح أوحزن ، والمراد هنا معنى الحزن :  ))المأتم  ((أصل  ((
)٤(.  

  : قال أبوتمام   ـ
ا حُض وَ داعُ المَ ا استََحرَّ الوَ مّ ت      َأواِخرُ الصَّ َل مَ ّال كاِظمً نَصرَ ِجما ابِر ِإ وَ

]بحر البسیط[
  

))التضییق والخنق :  أصل الكظمالذى یكظم غیظه؛ أي یستُر علیه،و  )) الكاظم ((  ((
)١(.  

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ١( نْ ُ   ] .٩ب٤/٣٣٧: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٢( نْ ُ   ] .١٩ب١/٣٣٣: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٣( نْ ُ   ] .٢٨ب١/٩١: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٤( نْ ُ   ] .٦ب٣/٦: [ی

 



 

                                                                                    ٤٠٩

  : قال أبوتمام  ـ
َسمٍع عائٍِر  و ذ جهودِ والطَّ نَح     ناِظٍر َحِدٍب وَ ریِد الصاِرِخ المَ

]بحر الكامل[
  

وهوالذي یذهب في  ))فرٌس عائر  ((:  أصله من قولهمو منتشر في كل جهة ،  )) عائر ((  ((
ا وشماال ، وخلفا وقداما   ))األرض كیف یشاء ، یمینً

)٢(.  
  : قال أبوتمام  ـ

سِِّه وَ  ها       ِمن مَ هُ فَِب امُ هُ َأیّ ُب َعوٌد تُساِجُل سِّها ُجَل ِه ِمن مَ ِب
]بحر البسیط[

  

ــُب  (( .. (( ــة ، وهــواألثر فــي ظهــر البعیــر وغیــره مــن أثــر حمــل أونحــوه، :  ))الُجَل جمــع ُجْلبَ
))إذا علته قشرة للبرء   ))أجلَب الُجرح وجلب  ((: قولهم  وأصل ذلك من

)٣(.  
  : قال أبوتمام  ا یأتي،م )) االستعارة ((ومن أمثلة التعبیر عن االنتقال الداللي بمصطلح 

                                                                                                                                          
نْظَ )  ١( ُ   ] .٦ب٣/١٦٧: [رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزيی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٢( نْ ُ   ] .٢٤ب٢/١٤٥: [ی
َظـــرُ دیــــوان أبـــي تمــــام بشـــرح التبریــــزي)  ٣( نْ ُ ، ولمزیــــد مـــن األلفــــاظ التـــي ردهــــا التبریــــزي ] ٢٨ب١/٢٤٨: [ی

َظــرُ المواضــع اآلتیــة  ] ١/١٢٢الســدك[،] ٣٢، ب ١/١٢٠حنككاســ[،] ، ب ١/١١١تخــدد:[ألصــلها الــداللي تُنْ
ـــــق[،] ١/١٢٤اللحـــــي[، ـــــورق[،]  ١/١٢٨یفت ـــــح[،] ١٠، ب ١/١٨١ال ـــــري[،] ٣٨، ب ١/١٩١اللق ،  ١/٢٢٢الب

] ١، ب ١/٣٠٩المرتــــــــــاد[،] ١٠، ب ١/٢٧٩المـــــــــرثعن[،] ١٥، ب ٢٢٤ـ  ١/٢٢٣جـــــــــزع[،] ١٣ب
] ٤٩، ب١/٣٩٧التثقیـــــف[،] ٤٥، ب ١/٣٩٦نـــــزع[،] ١٩، ب ١/٣١٧الســـــبائب[،] ٢، ب ١/٣٠٩الممتـــــاح[،
] ، ب ١/٦٣السلســـــال[،] ٢٦، ب ١/٤٣٤األفـــــد[،]٢٢، ب ١/٤٣٣القـــــود[،] ١٣، ب ١/٤١١الســـــرى علـــــل[،
،  ٢/١١٤الــدلح[،] ١٢، ب ١٠٤ـ  ٢/١٠٣أنجــم[،] ٣، ب ٢/١٠اللهـام[،]  ١/٩٨الســعي[،]  ١/٨٩الصـید[،

] ٣١، ب ١٨ـ ٢/١٧الــوغ[،] ٥٧، ب ٢/١٦٤العشـار[،] ٤، ب ٢/١٣٤الكنــود[،] ١٦، ب ٢/١٢١التجعـد[،] ١٩ب
] ٣، ب ٢/٢٨٨االرتكـــاض[،] ٢٨، ب ٢/٢٥١الكفـــل[،] ٧، ب ٢/٢٥٠الســـواد[،] ١، ب ٢/٢٣٤فصـــوص[،
ـــــــــــروادف[،]  ٢/٣٥٥العرامـــــــــــة[،] ٢٦، ب ٢/٣٠٠المحـــــــــــرم[، ـــــــــــف[،] ١٢،ب٢/٣٧٩ال ] ٢٨، ب ٢/٣٩الغری
 جــــــــف[،] ٣٨، ب ٣/١٣٩دحـــــــل[،] ١٨، ب ٢/٤٦٢التـــــــدرأ[،]٩، ب ٢/٤٥٣العـــــــاتق[،]  ٢/٤٤٦العلـــــــوق[،

ـــــــــــــم ـــــــــــــیم[،] ٥٣، ب ٣/١٥٨القل ـــــــــــــرم[،] ٢٥، ب ٣/٢٧٦النئ ـــــــــــــان[،] ٨، ب ٣/٢٨٠الق ] ١، ب ٣/٣١٢الثعب
] ٦، ب ٤/١٣٧الشــــــــــقیق[،] ١٩، ب ٤/١١٦شــــــــــذب[،] ١، ب ٤/١٠٧ســــــــــاور[،] ٤٠،ب ٣/٣٥٩الفــــــــــري[،
ــــــــــــدمى[، ــــــــــــدجال[،] ٤، ب ٤/٢١٢المنطــــــــــــق[،] ٦، ب ٤/١٤٢ال ] ١،ب٤/٣٢٨هیــــــــــــاج[،] ٨، ب ٤/٣٠٧ال
] ١١،ب ٤/٤٨الركــــــــــوب[،] ٧، ب ٤/٤٧٣الفولـــــــــف[،] ٤، ب ٤/٤٦٠الرمــــــــــة[،] ٣، ب ٤/٣٥٩العطـــــــــف[،
  ] . ٤/٥٨٣شرع[،]١٧، ب ٤/٥٧١أرأم[،] ١، ب ٤/٥٦٧تصدت[،] ١٠، ب ٤/٥٥٤فضى[،

 



 

                                                                                    ٤١٠

ا َب الَحیا وَ عَدَك فاِرقُ قَرُ َشراءُ بَ الحاَجُة العُ لَّ ذاَك الباِرُق       وَ َ نه
]بحر الكامل[

  

))العشراء من النوق للحاجة التي قد دنا قضاؤها   استعار.. ((
)١(.  

  : قال أبوتمام  ـ
ُد بُن مُ  َحمَّ ى مُ افَتََصّل ةَ الَحرِب وَ ؤبوباى الشُّ تَر معاٍذ       َجمرَ

]بحر الخفیف[
  

))ذلك في الحروب ثم استعیرسحابة دقیقة العرض ، شدیدة الوقع ،  )) الشؤبوب ((  ((
)٢(.  

  : قال أبوتمام   ـ
ٌة كانَت َسدً  قعَ هُ وَ َأنَ  ىَل َخیرُ النَّ فَ لَحمارتَها       ِبُأخرى وَ صِر ما كاَن مُ

]بحر الطویل[
  

))سدى الثوب ونیره ولحمته :  من  مستعاروهذا ضد اللُّحمة ،  )) السدى ((  ((
)٣(.  

  : قال أبوتمام  ـ
مِّ  َ إیجاِفِه       فَِإنَّ َحرَب اله مَّ ِب َ َحرٌب َضروسُأقاتُِل اله

]بحر السریع[
  

 ((: مــن الناقـــة الســیئة الخلــق ، یقـــال عیر لهــا ذلــكــــــاست؛  )) حــرب ضــروس ((: یقــال .. ((
))وهي ضروس   ؛ إذا عضته ،  ))ضرست الناقة حالبها 

)٤(.  
  : قال أبوتمام  ـ

َأعلى الغاِرِب القَتَُب  عَضُّ ِب ِه       َكما یَ ِت تَحَت ذاَك قَضاٌء َحزُّ َشفرَ وَ
]بحر البسیط[

  

حز الشفرة للقضاء ، وقد استعملوا نحوا من ذلك في الشفرة ، فقـالوا فـي المثـل  استعار ((
َحزا  :  ))لم أجد لشفرتي مَ

)٥(.  
                                                

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ١( نْ ُ   ] .١ب٢/٤٥٢: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٢( نْ ُ   ] .٤٢ب١/١٦٩: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام )  ٣( نْ ُ   ] .٢٦ب٣/٢٤٠: [بشرح التبریزيی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٤( نْ ُ   ] .٨ب٢/٢٧٧: [ی
َظـرُ دیـوان أبـي تمـام بشـرح التبریـزي)  ٥( نْ ُ ، وقـد أحصـى البحـث تسـعة وثالثـین موضـعا ـ ] ٣٢ب١/٢٤٩: [ی

[ ،] ٢٧، ب ١/١٦٤ الــتالع[ ،]  ١/١٠٤ یطــم: [ غیــر مــا ســبق ذكــر فیهــا التبریــزي لفــظ االســتعارة ، وهــي 
[ ،] ٢، ب ١/٢٩٦لــــــع[ ،] ١، ب ١/٢٣٩اســـــتحقب[ ،] ١٧،ب ١/٢٢٤الكلكــــــل[ ،] ٣٨، ب ١/١٩١ اللفـــــح

 



 

                                                                                    ٤١١

  :التي كان یتبع فیها التطور الداللي للكلمة المواضع التالیة ومن المواضع   
 : قال عند قول أبي تمام  ـ

ه ِب ماِت في تَعَ كرُ ن راَحُة المَ ضَجِعِه       مَ قضاَض مَ بالي ِإ ُ َهل ی وَ
  ]بحر المنسرح[

  ، وأصــل ذلــك أن یكــون فیــه  ))أقــض مضــجعه  ((: مــن قــولهم  ))إقضــاض مضــجعه  (( .. ((
قــد : ثــم قیــل لكــل ســاهر الحصــى ، فیمنــع المضــطجع مــن النــوم ، : ، وهــي  ))القضــة  ((

)) أقض مضجعه علیه ، ولوكان على فرش وطيء
)١(.  

 :وقال  ـ

ُض  ذا الهالُِك الَحرَ َ ها َأیُّه نَجمَ كٍر تُباهي َأیُّها الَحفَُض       وَ َأقَرمَ بَ
]بحر البسیط[

  

ُحمل علیه متاع ... (( ))ثم سموا المتاع حفضا ... )) َحفَُض  ((ویقال للجمل الذي ی
)٢(.  

 : وقال عند قول أبي تمام  ـ
إِن ِخلَت الشِّ  َض وَ َصمِّمً فَانه ا في الِمسَحلِ َحزَن الَخلیفَِة جاِمًح        اتاءَ مُ

]بحر الكامل[
  

نمـا أخـذ مـن صـمیم  ))التصمیم  ((أصل .. (( ُِصیب السیف غیر مفصـل ؛ فیقطـع ، وإ أن ی
ــالوا للشــدة صــمة ، الشــيء وهوخالصــه وأشــده  ــم قیــل لكــل جــاد فــي أمــر ، ومــن ذلــك ق ث

)) مصمم
)١(.  

                                                                                                                                          
،  ١/٣٦٣الكـــــالم عـــــور[ ،] ٢٣، ب ١/٣٦٣اإلســـــناد[ ،] ١٣، ب ١/٣٣٢الخلـــــف[ ،]٩، ب ١/٣٣١العـــــرین

،  ٤٤٣ـ ١/٤٤٢العقــد[ ،] ٤٠، ب ١/٤٢٠[ ،] ٣٩، ب ١/٣٧٨أرث[ ،] ٣٥، ب ١/٣٦٦الغــث[ ،] ٢٥ب
ـــــــوغ[ ،] ٥٧، ب ١/٤٤٢المعـــــــروف[ ،] ٦٠ب [ ،] ٢٩، ب ٢/١٧الوخـــــــد[ ،] ٣١، ب ١٨ـ  ٢/١٧الول

،  ٢/٢٨٨الســـــمو جنـــــاح[ ،] ١٨، ب ٢/٢٨٠غـــــازل[ ،] ٣٣، ب ٢/٢٣٢عتـــــاق[ ،] ٥٣، ب ٢/١٨٠الكفـــــر
[ ،] ٣١، ب ٣٦٩ـ  ٢/٣٦٨الرعـــــب[ ،] ١٦،ب ٢/٢٩١اللجلجـــــة[ ،] ٩، ب ٢/٢٨٩النحـــــیض[ ،] ٦ب

[ ،]٣٠، ب ٣/١٥٥مثعنجــر[ ،] ٥٠، ب ٣/١٤٠الفــيء[ ،] ٢، ب ٢/٦٨طــرقأ[ ،] ٣، ب ٢/٤٥٧األخــالف
،  ٣/٢٩٢ضــــرب مطــــر[ ،] ١٦، ب٣/٢٧٤العلــــوق[ ،] ٢١، ب ٣/١٩٨األدیــــم[ ،] ١٩، ب ٣/١٩٧الهــــدف

ــــــرق[ ،]٣، ب ٤/١٢١النــــــار[ ،] ٢١، ب ٣/٣٧الجــــــد یجــــــم[ ،]١٥، ب ٣/٣٥الخمــــــس[ ،]٢٧ب ،  ٤/٣٩٣ف
  ] ٣٣، ب ٤/٥٧٥بعاع[ ،] ٩، ب ٤/٥٢٠الید[ ،]٢٥، ب ٤/٣٩٨البله[ ،] ١٨، ب ٤/٣٩٦الخلف[ ،] ٢ب
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ١( نْ ُ   ] .٢٨ب١/٢٧٣: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٢( نْ ُ   ] .١ب٣/٢٨٣: [ی

 



 

                                                                                    ٤١٢

 ((للفظـة ـ  سـببا فـي التطـور الـدالليومـن األمـور التـي أشـار إلیهـا اللغویـون ـ وتعـد 
نالحــظ أن معنــى الكلمــة  ((، وكثــرة دوران اللفظــة فــي الحــدیث ؛ فإننــا  )) كثــرة االســتعمال

، وكثـــر ورودهـــا فـــي نصـــوص مختلفـــة ؛ ألن  یزیـــد تعرضـــا للتغیـــر كلمـــا زاد اســـتعمالها
ه في كل مرة في اتجاهات جدیدة ، وذلـك یـوحي إلیهـا بخلـق معـان  ُوجَّ الذهن في الواقع ی

ـــ  ــأقلم ((جدیــدة ؛ ومــن هنــا ینــتج مــا یســمى ب ، ویجــب أن یفهــم مــن هــذا االســم قــدرة  )) الت
تـي تسـتعمل فیهـا ، الكلمات علـى اتخـاذ دالالت متنوعـة ؛ تبعـا لالسـتعماالت المختلفـة ال

))وعلى البقاء في اللغة مع هذه الدالالت 
)٢(.  

وقد كان التبریزي ـ في أحیان كثیرة ـ یشیر إلى التطور الداللي للكلمة قید الشرح ،  
لیك  )) كثرة االستعمال ((وینص صراحة على أن السبب هو مستخدما نفس المصطلح ، وإ

  :األمثلة 
 : قال أبوتمام  ـ

حَظ اَألسیرِ  هِ  َل زِل قاِت َكبلِِه       َحتّى َكَأنّي ِجئتُهُ ِبعَ َحَل
]بحر الرجز[

  

أسـیرا ،  )) األخیـذ  ((حتـى سـمي  ثـم كثـر ذلـكأن یشـد الرجـل بالقـد ،  ))األسـر  (( أصل... ((
ن لم یشدد بالقد    ))وإ

)٣(.  
 : وقال عند قول أبي تمام  ـ

الِحجى       َفَأم قٌف َعلى الِحلِم وَ قاماتُنا وَ نا َحبرُ مَ ُ ب َأشیَ ُدنا َكهٌل وَ رَ
]بحر الطویل[

  

الموضـع : جمع مقامـة ، وال یمتنـع أن یكـون جمـع مقـام ، وأصـل ذلـك  ))المقامات  (( .. ((
حتــى ســموا العشــیرة مقامــة ؛  ثــم كثــر ذلــكالــذي یقــومُ فیــه القــائم لخطبــة أوفصــل أمــر ، 

قامُ فیهم  ُ ))ألنهم ی
)٤(.  

 : وقال عند قول أبي تمام  ـ
                                                                                                                                          

َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ١( نْ ُ   ] .٤٧ب٣/٤٥: [ی
  .١١٣مظاهره وعلله وقوانینه ، ص التطور اللغوي ، : رمضان عبد التواب .د) ٢(
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٣( نْ ُ   ] .١٦ب٤/٥٣٢: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٤( نْ ُ   ] .٢٢ب٤/٥٧٣: [ی

 



 

                                                                                    ٤١٣

ن لي مِ  عروِفيَ السَّ ن َأبي َجعفٍَر آِخیٌَّة َسبٌَب       ِإ لى مَ ب ِإ ُطَل بَق ی بَُب تَ
]بحر البسیط[

  

ثـم  أن یدفن حبل في التراب ، ثم تخرج منه عروة ؛ فیشد فیها الفـرس )) اآلخیة ((أصل  ((
))؛أي شيء أعتمد علیه من ود أوخدمة ))لي عنده آخیة  ((: حتى قالوا كثر ذلك

)١(.  
 : عند قول أبي تمام وقال  ـ

الِسنادِ  واحي       ِمَن اِإلقواِء فیها وَ َة النَ ِشداَد اَألسِر سالِمَ
  ]بحر الوافر[

فــي شــد الشــيء بالقــد ؛ ولــذلك ُســمِّي األســیر أســیرا ؛ ألنهــم یربطونــه  ))األســر  ((أصــل  ((
))الخلق : هو شدید األسر ؛ أي : حتى قالوا  كثر ذلكبالقد ، ثم 

)٢(.  
 : ند قول أبي تمام وقال ع ـ

جاِملُ  غیُض وَ فیِهم َجماٌل ال یَ ساِمرٌ       وَ والي وَ ٌف ُسمرُ العَ م َسَل ُ ه َل
]بحر الطویل[

  

إن السمر ظل القمـر ، : القوم الذین یتحدثون باللیل في القمر ، وقیل :  ))السامر  (( .. ((
ا  ثم كثر ذلك رً ))حتى ُسمي الحدیث في اللیل َسمَ

)٣(.  
 : قول أبي تمام وقال عند  ـ

الرَّ َسلَِس اللُّ  ِة وَ ِب بانَ طَل متَدَّ ِظلِّ المَ نى مُ ِه       َكثََب المُ باِب جاِء ِب
]بحر الكامل[

  

حتـى سـمیت  ثم كثر ذلـكأن یطلب الرجُل من اآلخر لبنا ،  ))اللبانة  ((وكأن أصل ...  ((
))كل حاجة لبانة  

)٤(.  

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ١( نْ ُ   ] .١٤ب١/٢٤٣: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٢( نْ ُ   ] .٤٦ب٣٨١ـ ١/٣٨٠: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٣( نْ ُ   ] .٦ب٣/١١٤: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٤( نْ ُ :  ٨٤٤وقد جاء فـي معجـم أسـاس البالغـة مـادة لـبن ، ] ١/١٠٢: [ی
ــت القــومَ  (( نْ بَ آلخــر طلــب الرجــل مــن ا (( ، واالنتقــال الــداللي للفظــة لبانــة مــن معنــى  ))ســقیتهم اللــبن : َل

تغیــر مجــال االســتعمال  (( قـد یبــدو بعیــدا ، ولكــن هــذا قـد یــدخل ضــمن  ))كــل حاجــة لبانــة  (( إلــى  ))لبنـا 
، فمــــن األمــــور التــــي شــــغل بهــــا اللغویــــون أنفســــهم تحدیــــد مفهــــوم التغیــــر الــــداللي ، وثمــــة  ))الــــداللي 

تعمــیم : ســة مظــاهر التقســیم المنطقــي القــائم علــى وجــود خم (( تقســیمات عدیــدة فــي هــذا األمــر منهــا 

 



 

                                                                                    ٤١٤

 : وقال عند قول أبي تمام  ـ

َأینا اللَ  التَّ طََّة َعجٍز       ما َشفَعنا األوكیَد ُخ تَّ ورَ ثویِب ذاَن ِب
]بحر الخفیف[

  

َب الرجـُل بأصـحابه ؛ إذا دعـاهم مـرة  ((: الدعاء الثاني ، من قولهم :  ))التثویب  (( .. (( ـوَّ ثَ
... أصـل التثویـب مـن الثـوب : ؛ إذا رجـع ، وقـال قـوم  ))یثـوب  ((بعد مـرة ، وأصـله مـن 

))ُسمي كل دعاء تثویبا  حتى ثم كثر ذلك
)١(.  

  :  ، وتطور اللغة عندهم  المحدثینوكان التبریزي ینبه على استخدام 
  : قال أبوتمام 

ُأقِسمُ لَ  جٍد َعظیمِ و فَ قَد َأنباِك َعن وَ ُ َعنّي       َل َسَألِت ُدجاه
  ]بحر الوافر[

المحـدثین ، ولكـن  ))ُدْجیـة  ((، والمعـروف أنهـا جمـع  )) الـدجى ((هكذا یروى على توحیـد  ((
))،وذلك جائز على معنى الجنس  یستعملونها في المعنى الواحد

)٢(.  
،  تخصــیص الداللــة: مظــاهر التطــور الــداللي ثالثــة  ((وقــد ســبق أن ذكرنــا أن 

أن معنـــى الكلمـــة یحـــدث فیـــه : ؛ أي  وتغییـــر مجـــال اســـتعمال الكلمـــة،  وتعمـــیم الداللـــة
یق عند الخروج من معنى عـام إلـى معنـى خـاص تضییق أواتساع أوانتقال ، فهناك تضی

، وهناك اتساع في الحالة العكسیة ، أي عند الخروج مـن معنـى خـاص إلـى معنـى عـام 
ذا كانــــا ال یختلفــــان مــــن جهــــة العمــــوم ...  قــــال عنــــدما یتعــــادل المعنیــــان ، أوإ وهنــــاك انت

إلــى  والخصــوص ، كمــا فــي حالــة انتقــال الكلمــة مــن المحــل إلــى الحــال ، أومــن الســبب
ولسـنا فـي حاجـة إلـى القـول ... المسبب ، أومن العالمة الدالة إلى الشيء المدلول علیـه

بــأن االتســاع والتضــییق ینشــآن مــن االنتقــال فــي األغلــب األحیــان ، وأن انتقــال المعنــى 

                                                                                                                                          
محمـد حسـن عبـد .د: ، ینظـر  )) وتغیـر مجـال االسـتعمالالداللة وتخصیصـها ، ورقیهـا وانحطاطهـا ، 

                      ٣٨٧المعجم التاریخي للغة العربیة ، ص : العزیز 
َظـرُ دیـوان أبـي تمـام بشـرح التبریـزي  )١( نْ ُ مواضـع وتوجـد خمسـة مواضـع أخـرى ـ غیـر ال ] .٣٨ب١/١٢٦: [ی

  ، ] ٥٢، ب ١/٤٤٠الفنــــــــــد: [ وهــــــــــي ،  )) الكثــــــــــرة (( الســــــــــابقة ـ ذكــــــــــر فیهــــــــــا التبریــــــــــزي مصــــــــــطلح
  .] ١، ب ٤/٤٠اإلشواء[ ،] ٥، ب ٤/١٤٠الیمن[ ،]  ١/١٨٣الشأو[ ،] ٨، ب ١/٤٠٨الغانیة[ 
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٢( َظ نْ ُ   ] .٨ب٣/١٦١: [ی

 



 

                                                                                    ٤١٥

یتضـــمن طرائـــق شـــتى ، یطلـــق علیهـــا النحـــاة أســـماء اصـــطالحیة ، ومـــن هـــذه األســـماء 
))واالستعارة وغیر ذلك   المجاز المرسل: االصطالحیة 

)١(.  
 النقل الداللي ((وكان التبریزي على وعي بمظاهر التطور الداللي هذه ؛ فنجد عنده 

  :  )) نقل ((باستخدام لفظ  ))
 : قال عند قول أبي تمام  ـ

َك عاَد النِّ  اهتََدیَن النِّ ِب ساعي       وَ باُل لَِألغراضِ ضاُل دوَن المَ
]بحر الخفیف[

  

))إلى الحرب والتفاخر  ثم نقل ذلك... في الرمي  ))النضال  ((أصل ... ((
)٢(.  

 : وقال عند قول أبي تمام   ـ

هِ  ُألِقيَ الَحبُل فَوَق غاِرِب ِه       فَ ِه الدارُ َعن َأقاِرِب َأت ِب نَ
  ]بحر المنسرح[

ه علــى غاربــه  ((: یقــال فــي المثــل  (( ـــَل ث ؛ إذا تــرك یفعــل مــا یشــاء ویــذهب حیــ ))ألقــى َحبْ
ـى فـي الرعـي ،  َخلَّ ُ ثـم نقـل أراد ، وأصل ذلك في البعیر ، یجعـل الحبـُل علـى غاربـه ، وی

))إلى اآلدمیین  ذلك
)٣(.  

 : وقال عند قول أبي تمام  _
ت َعفاریتُهُ   ا تَراءَ مّ ناءِ َسنا َكوَكٍب جاِهلِيِّ السَّ      َفَل

]بحر المتقارب[
  

لخبیث المنكر ، وأصله أن یستعمل فـي الجـن ، وهوا ))عفریت  ((جمع :  ))عفاریت  ((..  ((
))اإلنس  ثم نقل إلى، 

)٤(.  
 : وقال عند قول أبي تمام  ـ

ُكلِّ ُعض تَِجد ِصال  كاِت َقلبا      وتَخاُل ِب هُ ِمن ِشدَِّة الَحرَ َل
  ]بحر الوافر[

))وصف الرجل على معنى المدح  ثم نقل إلىفي الحیة الذكر ،  )) الصل ((أصل  ((
)١(.  

                                                
  . ١١٥ـ  ١١٤ص : التطور اللغوي ) ١(
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٢( نْ ُ   ] .١٧ب٢/٣١٣: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٣( نْ ُ   ] .١ب٤/١٥١: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٤( نْ ُ   ] .١٩ب٤/١٧: [ی

 



 

                                                                                    ٤١٦

 : وقال عند قول أبي تمام  ـ

زجاٍة ِمَن الَكلِمِ ِمَن الِقالِص اللَّ  ضاَعٌة َغیرُ مُ ها       ِب ِب واتي في َحقائِ
]بحر البسیط[

  

فــــالن  ((؛ إذا ســـقتها ، و ))أزجیـــت الناقــــة  ((: الســـوق ، یقــــال :  )) اإلزجــــاء ((أصـــل ...  ((
عیا ))یزجـــي مطیتـــه ویزجیهـــا  إلـــى  ثـــم نقـــل ذلـــكئهـــا ، ؛ وكـــأن ذلـــك یكـــون بعـــد كاللهـــا وإ

))... )) بضاعة مزجاة  ((: البضائع ؛ فقیل 
)٢(.  

 : وقال عند قول أبي تمام  ـ
طِعمُ  نَّ الُشكرَ َحرٌث مُ َشَكرُت ِإ ةً       وَ فاِء تِجارَ نَّ ِمَن الوَ فَیُت ِإ وَ وَ
]بحر الكامل[

  

حرثـــا ،  ))الكســـب  (( ثـــم ســـميالعمـــل فـــي األرض للزراعـــة ، :  ))الحـــرث  ((أصـــل ...  ((
))وكذلك الزرع  

)٣(.  
ـــَص  ((ونلمـــح عنـــد التبریـــزي مـــا یفیـــد بـــأن الداللـــة یمكـــن أن    ؛ أي یـــتم معهـــا )) تَُخصَّ

  :، وأنه كان على وعي بذلك  )) تضییق المعنى ((
 : وقال عند قول أبي تمام  ـ

ال ِشع ال واٍد َعنوٌد وَ ٌك       َخِفيٌّ وَ سَل َسٌب َكالفَجِر ما فیِه مَ م نَ ُ ه ُب َل
]بحر الطویل[

  

َدى  ((: مـــن قـــولهم  ))الـــوادي  ((أصـــل ... (( ؛ فلـــم  ثـــم أهملـــوا هـــذه الكلمـــة؛ إذا ســـال ؛  ))وَ
)).. ))ودى البائل  ((یستعملوها إال في 

)٤(.  
 : وقال عند قول أبي تمام  ـ

                                                                                                                                          
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ١( نْ ُ   ] .٤ب٤/٣٠٣: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح)  ٢( نْ ُ   ] .١٢ب٣/١٨٦: [التبریزي ی
َظــرُ دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي)  ٣( نْ ُ َظــرُ ] ٦٠ب٣/٢٠٢:[ی ، ولمزیــد مــن المواضــع فــي هــذه الجزئیــة تُنْ

وقـــد ]. ٣ب١/٣٢٣عـــین[ ،]١٩ب٢/٣٤٧ینـــع[، ]١/٥٩الــوغى[، ]٢٣٥ــــ ١/٢٣٤الســـدى: [المواضــع اآلتیـــة 
 ))... وهومـأخوذ مـن ... ((، و )).... ومن قـولهموهـ ...  ((: یكون من قبیل النقل الـداللي قـول التبریـزي 

رُ .  َظ نْ ُ   ] .   ٣٠،ب٢٣ب١/٣٧٥[ ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٤( نْ ُ   ] .١٨ب١/١٨٤: [ی

 



 

                                                                                    ٤١٧

نوًخ  هنِئ تَ یَ ُعدَِّت  الِ یوِت وَ ُ ذا ُأحِصیَت أولى الب ٍة       ِإ م َخیرُ ُأسرَ ُ َأنَّه
]ر الطویلبح[

  

فـالن  ((: ما بنـي مـن مـدر أوشـعر أوأدم ، وهـذا اسـم عـام ، ثـم قـالوا :  ))البیت  ((أصل  ((
: ، كمـا یقــال  فهــذا تخصـیص وقـع بلفــظ العمـوم؛ یریــدون بـه الشـرف ؛  ))مـن أهـل بیـت 

))فالن إنسان ؛ یریدون به المدح ، وقد علم أن بني آدم كلهم یقع علیهم هذا االسم 
)١(.  

 : عند قول أبي تمام وقال  ـ

 ُ ب ُ ان َصهُ وَ بیِت َأقعَ المَ ِه وَ قیِل ِب واءِ والمَ َ ختِالُف اله
]بحر المتقارب[

  

ینـــام فـــي وقـــت الهـــاجرة ، : الموضـــع الـــذي یقیـــل فیـــه اإلنســـان ؛ أي :  ))المقیـــل  ((...  ((
ال ((وســمي مــا شــرب فــي ذلــك  ــیْ اإلقامــة فــي الموضــع ثــم :  )) القیــل ((، وكــان أصــل  )) قَ

))...  به شيء دون شيء ُخصَّ 
)٢(.  

 : وقال عند قول أبي تمام  ـ

لَ  ُب و وَ َك في َأطهاِرها َأرَ ُكن َل م یَ َل ها       وَ   َعَضلَت َعِن اَألكفاِء َأیِّمَ
ناِت نَُصیٍب حیَن َضنَّ بِ  م تَحفِ كانَت بَ َل والي وَ ُب ها     َعِن المَ رَ ها العَ ل ِب

]بحر البسیط[
  

؛ إذا لـــم یتـــزوج ، وقـــد كثـــر  ))تـــأیم الرجـــل  ((: زوج لهـــا ، ویقـــال  التـــي ال ))األیـــم  ((...  ((
استعمال هذه الكلمة في الرجل إذا ماتت امرأته ، وفي المـرأة إذا مـات زوجهـا ، والشـعر 

))القدیم یدل على أن ذلك بالموت ، وبترك التزویج من غیر موت 
)٣(.  

  :  )) الداللةتعمیم  ((ونلمح عنده من النصوص ما یفید فهمه ووعیه بـ 
 : وقال عند قول أبي تمام   ـ

جا َ ه المُ ها اَألرواَح وَ وِت ُخضَت ِب لمَ ت     لِ ةٌ َزَخرَ ذا ما َغمرَ ُسمرٌ ِإ بیٌض وَ
]بحر البسیط[

  

)) ثم استعملت لكل أمر شدیدفي الماء الكثیر ،  )) الغمرة ((أصل .. ((
)٤(.  

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ١( نْ ُ   ] .٣٨ب١/٣٠٧: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٢( نْ ُ   ] .٢٧ب٤/٢٠: [ی
نْظَ )  ٣( ُ   ] .٤٢ب١/٢٥٣: [رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزيی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٤( نْ ُ   ] .٢١ب١/٣٣٤: [ی

 



 

                                                                                    ٤١٨

المحـدثون إال للیـل مـع غـیم، فأمـا  ))دجیـة  ((ال یقـال :الظلمة ، وقـال قـوم  )) الدجیة ((.. (( ـ
)) بالدجى عن اللیل،وال یفرقون بین المقمر وغیره فیعبرون

)١(.  
 : وقال عند قول أبي تمام  ـ

الَحَدُب  طُف وَ كاَن ِمنَك َعَلیها العَ ّال ِمَن اَألكفاِء ناِكَحها       وَ عَت ِإ نَ مَ
]بحر البسیط[

  

ا َحــِدَب الرجــُل علــى ولــد ((: یقــال  (( ؛ إذا أشــفق علیــه وعطــف ،  ))ه أوجــاره ، یحــدب َحــَدبً
ـْت ظهرهـا مكبـة علیهـا ؛ فكأنهـا أصـابها  وأصل ذلك أن المرأة إذا أشفقت على ولـدها َحنَ

))الحدب 
)٢(.  

 : وقال عند قول أبي تمام  ـ
ما فیَك ِمن َشكمِ  افَِإن تَُك َأحیانً  ِإنََّك تَمحوها ِب ٍة       فَ َشدیَد َشكیمَ

]ویلبحر الط[
  

ــدة اللجــام التــي تُْجعــل فــي فـــم الفــرس ؛ فیقــال :  )) الشــكیمة ((أصــل ...  (( یلــوك  ((: حدی
))فالن شدید الشكیمة ؛ إذا كان شدید النفس : ، ثم اتسع في ذلك ؛ فقیل  ))الشكیمة 

)٣(.  
 : وقال عند قول أبي تمام  ـ

ٍة َكا ُغربَ ٍة وَ ِب َأوبَ قَت       ِب رَ ن بَ الَكِذِب غتِراِب الجوِد ِإ الُخلِف وَ َدقَت ِب
]بحر البسیط[

  

))،على معنى االتساع ))ودقًا ((دنوالسحاب من األرض ، ثم ُسمِّي الغیث:))الودق  ((  ((
)٤(.  

 : وقال عند قول أبي تمام  ـ

بِِّه       أى َأمرَ رَ ا َأن رَ مّ وِرَي الذَّ  َكیوُسَف َل عرَ قَد َهمَّ َأن یَ نَب َأحَجماوَ
]بحر الطویل[

  

؛ إذا أتیتـه ،  ))عروت األمر  ((أن یكون من : أحدهما : یحتمل وجهین  )) یعرورى (( ... ((
؛ إذا ركبتهـــا ُعریـــا ، إال أن هـــذه  ))اعروریـــُت الدابـــة  ((: أن یكـــون مـــن قـــولهم : واآلخـــر 

))؛ إذا ركبها   ))اعرورى المفازة  (( :الكلمة وقع فیها اتساع ، فقالوا 
)١(.  

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ١( نْ ُ   ] .١/٥٤: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٢( نْ ُ   ] .٤٠ب١/٢٥٣: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ٣( نْ ُ   ] .١٧ب٤/٤٩٦: [ی
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )٤( نْ ُ   ] .٢٣ب٤/٥٥٠: [ی

 



 

                                                                                    ٤١٩

ع التطور الداللي عند التبریزي اهتمامه بتوضیح أصـل الكلمـة ویدخل في جزئیة تتب
  :غیر العربي 
 : قال أبوتمام 

هاِرِق َأنقاسِ  َأقالِم َشیٍب في مَ بَن َعلى راسي       ِب َأرى َألِفاٍت قَد ُكتِ
]بحر الطویل[

  

ــرق  ((جمــع :  )) المهــارق ((  (( هْ  ، وهوالقرطــاس ، وأصــله فارســي معــرب ، وقــد تكلمــوا  ))مُ
))به قدیما 

)٢(.  
وقـــد ســـبق فـــي موضـــع متقـــدم مـــن هـــذا البحـــث تعلیـــل اهتمـــام أبـــي العـــالء بتتبـــع   

التطــور الــداللي لأللفــاظ ، وهــو نفــس التعلیــل الــذي یمكــن أن یقــال عــن اهتمــام التبریــزي 
  .لهذا التطور الداللي

ن ولعل في تتبـع كـل مـن أبـي العـالء والتبریـزي للتطـور الـداللي للكلمـة تنبیـه یجـب أ  
  .یهتم به كل من یتصدى لشرح النصوص القدیمة 

إن عـدد األلفـاظ التـي ذكـر التبریـزي لهـا : وقبل أن نترك هـذا المقـام نحـب أن نقـول   
ـــدیوان أبـــي تمـــام وشـــروحاته األخـــرى یصـــلح أن یكـــون لبنـــة  ـــي شـــرحه ل أصـــال داللیـــا ف

ا المعجــم متواضــعة مــن لبنــات المعجــم التــاریخي الــذي یســعى مجمــع اللغــة إلنجــازه ، هــذ
ســیحدث ثــورة فــي الدراســات التاریخیــة واللغویــة ، وسیكشــف للبــاحثین عــن كنــوز  ((الــذي 

))مدفونة وعن معارف لم تكن متاحة من قبل 
)١( )٣(. 

                                                                                                                                          
ــــزي )١( ــــوان أبــــي تمــــام بشــــرح التبری َظــــرُ دی نْ ُ َظــــرُ المواضــــع ] ٣١ب٣/٢٤٠: [ی ، ولمزیــــد مــــن المواضــــع ة تُنْ

  ] .١/٤٢٦[، ] ٢٢ب٣٢٠، ٣/٣١٩[، ]١٨ب١/٣٧٤[ ،] ١/٩٤[، ] ١/٤٠٦[، ] ٢/٤٣٠:[اآلتیة
رُ د ) ٢( َظ نْ ُ   ] .١ب٤/٥٩٧: [یوان أبي تمام بشرح التبریزيی
، دار  ٤٢المعجـــم التـــاریخي للغـــة العربیـــة وثـــائق ونمـــاذج ، ص : محمـــد حســـن عبـــد العزیـــز . د )٣(

  م ، القاهرة ٢٠٠٨،  ١السالم للطباعة والنشر ، ط
 ي فـيالقضـایا الداللیـة التـي أثارهـا التبریـز وقبل أن نترك هذا المقان أیضا نحب أن نعرض بعض  )١(

  : شرحه وهي كالتالي

 



 

                                                                                    ٤٢٠

                                                                                                                                          
 )) التعمیمـات الداللیـة ((أشار التبریزي في مواضع عدیدة من شـرحه إلـى بعـض :  التعمیم الداللي] ١[ 

  هـــــــــذه  أمثلـــــــــة علـــــــــى ذكر ذلـــــــــك ، إذا ســـــــــنحت الفرصـــــــــة لهـــــــــذا ، وفیمـــــــــا یلـــــــــيیـــــــــیفتـــــــــأ  ال، فهـــــــــو 
  :   التعمیمات 

ــرَّاط (( أصــل ((: قــال ـ رَّاد (( القــوم الــذین یتقــدمون: )) الفُ  ((:  الـوقــ . ]٣٨ب١/٢٧٥[ )) وكــل متقــدم فــارط،  )) الــوُ

ُرضــة  والعـــرب تســمي كـــل عـــود لـــین  ((:وقـــال . ]٢٣ب٣/٢٥٣[ )) كـــل شـــيء جعلتـــه وقایــة للشـــيء: الع
ــا    ))فســاد األعضــاء ، ثــم یســتعار ذلــك فــي كــل فســاد :  ))الخبــل  ((  ((:وقــال ] . ١١ب٣/٣٩٦[ ))خیزرانً

ســـرعان كـــل  ((: وقـــال ] . ٢٨ب٣/٢٥٤[ ))جـــوهره  : كیمـــاء كـــل شـــيء .. ((: وقـــال ] .٢٩ب٣/٢٢٧[
 ))كــل شــيء بلغــت مشــقته ، وأخــذ بصــعوبة ، فهومجهــود   ((: وقــال ] .١٤ب٣/٢٣٥[ ))أولــه  : شــيء 

ــــه   ((:وقــــال ] . ٣٧ب٢/٥٣[ ــــنقش  ((: وقــــال ] . ٣ب٤/٥٣٠[ ))ریعــــان كــــل شــــيء أول ــــذي ی ویقــــال لل
كـل صـوت مـنخفض فهـو وسوسـة  ((: وقـال ] . ٢٦ــ ١/٢٥[ ))یئا  الدینار واٍش ، وكذلك لكل ناقش شـ

دق العنـق ، ثـم جعـل كـل قتـٍل  ))الفـرس  ((أصـل  ((: وقـال ] .٨ب٢/٢٤٥[، ] ٣ب٤/٥٤٦[ ))ووسوس  
ًســـــا  ـــــه یجـــــري مجـــــرى  ))الســـــكن  (( ((: وقـــــال ] .١٨ب٢/٢٤١[ ))فَرْ ـــــى المـــــذكر والمؤنـــــث ؛ ألن یقـــــع عل

ن وقــع علــى جمــٍع فجــائز [  M  ! " # $ % &L:، وفــي الكتــاب العزیــز المصــادر ، وإ

وقـــد یجـــوز أن  ((: وقـــال ] . ١ب٤/٢١١[ ))، وكـــل مـــا ُســـِكَن إلیـــه یجـــوز أن یقـــال لـــه ذلـــك  ] ٨٠:النحــل 
وًســا  ُ ب  ))قیـــل لكــل مـــن نهــض بشـــيء قــد استقــــل بـــه  ((: وقـــال ] .٣١ب٤/٢٣[ ))یســمي كـــل مــا یلـــبس َل

كــل كثیــر عنــدهم  ((: وقــال ] . ٢٣ب١/٢٤٦[ ))بیضــة كــل شــيء معظمــه   ((: وقــال ] . ٢ب٣/٢٨٧[
 ] .٢٧ب١/٣٩٢[ ))خضرم 

ولقد أشار البحث في موضع سابق إلـى أن هـذه التعمیمـات الداللیـة قـد تحمـل فـي باطنهـا مـا 
وقـد تكـون هـذه التعمیمـات طریقـا یمكـن أن .  ))نظریـة التحلیـل التكـویني  ((یعرف عنـد علمـاء الداللـة بــ 

أللفـاظ األجنبیـة التـي تـدخل لغتنـا كـل یـوم ، وتسـاعدنا علـى وضـع مسـمیات نسلكها لمواجهة طوفـان ا
  .عربیة لها 

ـا بالغـا ، وتجلـى هـذا االهتمـام فـي اهـــتمامه بــ:  اللبس أمن] ٢[  ((اهتم التبریزي بوضـوح المعنـى اهتمامً
  . ))أمن اللبس 

  :ام التالي وقد استغل التبریزي هذا المصطلح كقرینة لتوضیح وجود خلل في بیت أبي تم
مُ  ُ الِدیَ وَضه زاَل عوُدَك تَسقي رَ ُ     وَ تَه الزاَل جوُدَك یَخشى َصوَل
]بحر البسیط[

  

زاَل عـوُدَك   ((: فـي قولـه  ))ال  ((إذا صحت هذه الروایـة فقـد حـذف .. ((  ))وال زال عـودك  ((؛ ألنـه أراد  ))وَ
نمـــا كثـــر فـــي القســـم ، كمـــا جـــا  ¿ ¾ ½ M:ء فـــي اآلیـــة ، وحـــذفها فـــي هـــذا الموضـــع قلیـــل ، وإ
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À ÁL  ] فحــذفها ، ومثلــه كثیــر ، فأمــا فــي مثــل بیــت الطــائي  ))ال تفتــأ  (( : ؛ أي ]٨٥: یوســف
رُ أیًضا الموضع اآلتي ] ٢ب٣/٢٤٧[ )) مفقود ؛ ألنه یؤدي إلى اللبس َظ نْ ُ   ].٤٦ب٥٨ـ٢/٥٧:[ ، وی

  ، منهــــا  ))اللــــبس  ((وقــــد أشــــار التبریــــزي إلــــى أن اللغــــة قــــد توظــــف بعــــض الوســــائل لتفــــادي هــــذا 
  : قال أبوتمام   )) مبادلة بین الواو و الیاءال ((

طایا الَشوِق في اَألحشاءِ  ِطیَّها       كانَت مَ ذا ما الراُح ُكنَّ مَ راٌح ِإ
]بحر الكامل[

  

، ومنهـــا  ))راح  ((فـــي معنـــى  ))ِریـــاح  ((: ، لقـــولهم  ذوات الیـــاءالـــراح األولـــى الخمـــر ، وهـــي مـــن ...  ((
إذا اسـتعملوا الشـيء بالواووالیـاء ؛ فرقـوا بإبـدال إحـداهما مــن وكـأنهم ... ))األریحـّي واألریحیـة  (( اشـتقاق

؛ اللتـبس بالنسـب إلـى أروح ، إذا  ))رجـل أروحـي  ((: قـالوا  ؛ ألنهم لـو األخرى ؛ لیكون ذلك أقل للبس
مــن الكــالم ؛ إذا وجــدوا  ؛ فیــؤثرون الفــرق فــي كثیــر ))هــذا أروح مــن هــذا ، وهــذا ظلــیم أروح  ((: قلــت 

رُ دیوان أبي تمـام بشـرح التبریـزي.))سبیال إلیه  َظ نْ ُ ـرُ أیضـا المواضـع اآلتیـة ] ٩ب٢٨ــ ١/٢٧: [ی َظ : وتُنْ
  ] .٤٠ب٢/١٩[، ] ٣٤ب١/١٦٦[، ] ٢ب٤/١٥٥[

ذكـر التبریـزي ـ فـي معـرض شـرحه للـدیوان ـ بعـض :  طرائـق متنوعـة فـي تسـمیة األشـیاء] ٣[  
  :، لعل من المفید إثباتها هنا طرق لتسمیة األشیاء 

  : تسمیة الشيء باسم ما جاوره) أ(
ـ بتحریك الغین وتسـكینها ـ مثـل الغـدیر ، وقـد ذكـر فـي األضـداد ؛ ألن المـاء  ))الثغب  ((...  ((

ــا  ((نفســه یســمى  نما مـــن ؛ ولــیس هــذا مــن التضــاد،))ثغــب  ((:، والموضــع الــذي هوفیــه یقــال لــه  ))ثََغبً وإ
  ] .١٠ب٢/٧١[ )) باسم ما جاورهتسمیة الشيء 

نما  ))الهواء  ((...  (( المكان الخالي ، والناس یعبرون به عن النسیم والریح والحر والبرد ، وإ
عنى به األشیاء التي تحدث في الهواء ، أي ما بین السماء واألرض ، وذلك شائع في كثیر من  ُ ی

ه الكالم ،  نَ َب منهوقَ یسمى الشيء باسم ما ُضمِّ  ] .٢٧ب٤/٢٠[ ))  رُ

  : وصف الشيء بحالتھ األولى) ب(
ن لـم یجـف  ))العـرق  ((بقیـة َعـرق اإلبـل إذا جـف ، ویجــــوز أن یعنـي بـه هاهنـا  ))العَِصیم  (( ... (( وإ

ألن الشيء قد یوصف بحالته األولى بعد انتقاله إلى الحالة الثانیة ، فـإذا رأیـت رجـال كهـال أوشـیًخا ؛ 
ِســـن كبیـــر ))هـــذا الطفـــل الـــذي رأیتـــه یـــوم كـــذا  ((: أن تقـــول تعرفـــه ولیـــًدا ؛ فجـــائز ،وهـــوفي تلـــك الحـــال مُ

ــرُ دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریــزي.)) َظ نْ ُ ــرُ أیًضــا ـ فــي نفــس هــذه الجزئیــة ـ ] ٧ب٤/٥٣٤: [ی َظ نْ ُ ، وی
 ] ٣/٣٥٨[ ، ] ٢٨ب٢/٣٥٧رالطائ[، ] ٨ب١/٤٢٧ابن الغزال: [الموضعان اآلتیان 

  : بعضھ ، وتسمیة البعض باسم الشيءتسمیة الشيء باسم ) ج(
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وال یمتنع أن یسمى الشجر باسم الثمر ، والثمر باسم الشجر ، كمـا یقـال زیتـون وتـین ؛ فیقـع ...  ((

  ] .٦ب٤/٤٧٢[ ))ذلك على الثمر والشجر  
  : أخذ الشيء اسم الشيء للتشابھ في الشكل) د(

ي الحلـق ، ویجـب أن یكـون أصـله مـن المـاء الماء الصـافي السـهل الـدخول فـ ))السلسال  ((وأصل ... ((
ــــذي یجــــري مســــتطیال علــــى وجــــه األرض ، كأنــــه مــــأخوذ مــــن سلســــة البــــرق ، وسلســــلة الحدیــــد   ))ال

رُ أیًضا ] ٤٧ب١/٦٣[ َظ نْ ُ   ] .١ب٣/٤٧: [، وی
  :استعارة اسم آلخر إذا كانا متقاربین ) هـ(

لمــا ظهــر ،  ))البشــرة  ((: اهره ، وقــال قــوم بــاطن الجلــد فــي القــول الغالــب ، واألدمــة ظــ ))البشــرة  (( ... ((
ـــــان ؛   )) ألنـــــه یجـــــوز أن یســـــتعار أحـــــد االســـــمین لآلخـــــر مـــــن أجـــــل المقاربـــــةوهـــــذان القـــــوالن متقارب

 ] .٢١ب٣/١٩٨[

  : التسمیة بالمصدر) و(
ــ ا  ((، ویســمى الحبــل المضــفور  ))المغــار  ((فتــٌل لــیس یبلــغ فــي القــوة :  )) الضــفر (( ... ((: قــال  ـ ،  ))َضــْفرً

 ] .١٤ب١/٣٣٢[ )) سموه بالمصدر
ــ نمــا قلبــت یــاء فــي :  )) ِصــیان الشــيء وصــوانه  (( . (( :وقــال   ـ  ((مــا صــین بــه ، وهــومن ذوات الــواو، وإ

  ] .١ب٣/٢٩٤[ )) مصدر ُسمِّي به الشيء؛ النكسار ما قبلها ، وكأن الصیان في الحقیقة  ))صیان 
ألنهـــم كـــانوا یؤدونهـــا مـــن اإلبـــل ؛ فیعلقونهـــا عنـــد بیـــت القتیـــل ، ؛ )) عقـــال  ((ســـموا الدیـــة ... ((:وقـــال    ــــ

 ] .٢٥ب٣/٢٩٢[ ))أوبفناء القوم الذین یقبلون الدیة ، ثم سمي الشيء باسم المصدر  

  : األلفاظ الحادثة في اإلسالم والمولدة والمهملة والمفقودة في السماعالتنبیه على ] ٤[
حادثــة فــي اإلســـالم ، وأخــرى مولـــدة ، وأخــرى مهملـــة  یقــر التبریــزي فـــي ثنایــا شـــرحه بوجــود ألفـــاظ

  :وأخرى مفقودة من المسموع اللغوي 
، وهـــي كلمـــة  ))كـــورة  ((یقـــال للمدینـــة التـــي حولهـــا قـــرى وضـــیاع  ((:  قـــال عنـــد قـــول أبـــي تمـــام  ــــ

  ] .٩ب٤/٣٤٦[ ))مستعملة في اإلسالم ، ویجب أال یكون اسمها عربیا  
 : وقال عند قول أبي تمام  ـ

ٍة َح  ُ في ُصفرَ ةٍ مراء یَ غالِ هدیها       ُعلَّت ِب َكَأنَّما قُِطفَت ِمن َخدِّ مُ
]بحر البسیط[

  

ٍة (( قوله (( یَ غالِ  ] .٢ب٤/٢٨٨[ )) َحَدث في اإلسالمإن هذا االسم :الغالیة ضرب من الطیب،ویقال:))ُعلَّت ِب
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َجِمش  (( ... ((: وقــال عنـد قــول أبـي تمــام  ــ ـنْ ، وبعــُض أهـل اللغــة یــزعم  ))التجمـیش  ((، مــن ] منفعــل[ ))مُ

ْشـــــتُه  ((قـــــرص خفیـــــف ، والمســـــتعمل  ))الجمــــش  ((: أن التجمــــیش كلمـــــة مولـــــدة ، وقـــــال بعضـــــهم   ))َجمَّ
  ] .١ب٤/٢٢٥[ ))بالتشدید 

 : وقال عند قول أبي تمام  ـ

واِسال مُ تالِعًا وَ مُ مًا وَ رمرَ یَ ًة       وَ َعمایَ ًُال وَ ذب یَ قُدَس وَ ضوى وَ رَ
]كاملبحر ال[

  

ـا  ((قـد تـردد ذكـر هــذه الجبـال فـي شـعر الطــائي ، إال  (( ، فلـم یـذكره قبــل ذكـره فـي هـذا البیــت ،  ))یرمرمً
ذا ُحِمل هذا االسـم علـى موجـب االشـتقاق ؛ فهـومن الیـرم ؛ بنـي علـى  ل ((وإ عَ ْ لــ  ((كلمـة  ))الیـرم  ((، و )) فَعَ

  ] .٢١ب٤/١١٧[ )) فقد من المسموع، ویجوز أن تكون فیما  )) مهملة
  : قبول استخدام المحدثین للغة] ٥[

  : قال أبوتمام 
جٍد َعظیمِ  ُ َعنّي       َلقَد َأنباِك َعن وَ وَسَألِت ُدجاه ُأقِسمُ َل فَ
]بحر الوافر[

  

المحـدثین یسـتعملونها فـي ، والمعـروف أنهـا جمـع دجیـة ، ولكـن  ))الـدجى  ((هكذا یروى على توحیـد   ((
فــت حواصــله  ((: علــى معنــى الجــنس ، كمــا قــال ، وذلــك جــائز  معنــى الواحــد تِ ، فأمــا  ))مثــل الفــراخ نُ

  ] .٨ب٣/١٦١[ ))القیاس فهوالجمع 
  : التدرج الداللي] ٦[

  : أشار التبریزي إلى بعض األلفاظ التي تشیر إلى تدرج داللي بتغیر حروف فیها 
ا مـ ))الشواسـب  ((ضـوامر ، :  ))شـوازب  ((...  (( أشـد  ))الشواسـف  ((ن الشـوازب ، ثـم ـ بالسـین ـ أشـد ضـمرً

  ] .١٧ب٤/١٦[ ))منها 
   : الترادف ]٧[

ـــا كالـــذي یقفـــه بعـــض المحـــدثین مـــن علمـــاء اللغـــة ، فـــنحن ال نجـــد  یقـــف التبریـــزي مـــن التـــرادف موقفً
التــرادف  ((التبریــزي یتخــذ موقفــا صــارما منــه ، ســواء باإلنكــار أوالتأییــد ، بــل نجــد عنــده مــا یســمى بـــ 

ـــرُ  [ )) Perfect Synonymy الكامـــل َظ نْ ُ ار أحمـــد مختـــ.د: وهوتطـــابق اللفظـــین تمـــام المطابقـــة ، ی
، ونجـد أیضـا  )) Sameness التماثـل ((أو،]١٩٩٨،  ٥عـالم الكتـب ط  ٢٢٠علم الداللـة ، ص : عمر 

)) Contiguity التقارب ((أو )) Quasi Synonymy شبه الترادف (( عنده ما یسمى بـ

   
للفظــان تقاربــا شــدیدا ؛ لدرجــة یصــعب معهــا ـ بالنســبة لغیــر المتخصــص ـ وذلــك حــین یتقــارب ا[ 

ــرُ . . التفریــق بینهمــا  َظ نْ ُ ــ ٢٢٠علــم الداللــة ، ص : أحمــد مختــار عمــر .د: ی وأمثلــة التــرادف  ]٢٢١ـ
  : الكامل ، قال عند قول أبي تمام 
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نھج  )٦ وسبب الحرص على ذكر غرض القصیدة : العنصر السادس من عناصر الم

  :قبل الشروع في شرحھا قولھا 
غرض القصیدة قبل البدء في شرحها ، فكانت عادته كان التبریزي حریًصا على ذكر 

  .أن یذكر غرض القصیدة من مدح ، أورثاء ، أوهجاء 
ــذكر ـ لغــرض القصــیدة مــن األهمیــة بمكــان ، فهــو مــن األدوات  وهــذا الــنص ـ أوال

] إن... [ ((: الرئیسیة لفهم القصیدة ، وقد أشار إلى هذا بعض النقاد المعاصـرین فقـالوا 
عــن القصــیدة هوـــ فیمــا یبدوـــ أبــرز األســباب التــي تتســبب فــي غیــاب  غیــاب الموضــوع

الذي تتحدث عنه القصیدة هوالشفرة ) أوالغرض( الداللة عنها ؛ إذ إن وضوح الموضوع 
ن زرعــت بــبعض المتــاریس التعبیریــة التــي تعــوق  الرئیســیة لتتبــع المســارات الداللیــة ، وإ

شــعر العربــي منــذ العصــر الجــاهلي وحتــى وعلــى امتــداد مســیرة ال. مهمــة القــراءة والفهــم 
زمن الحداثة الشعریة العربیة المعاصرة ، كـان الموضـوع أوالغـرض الشـعري حاضـرا فـي 
القصیدة جنبا إلى جنب مع شكلها ، وكان حضورا واضًحا متحدًدا في ذاته من ناحیـة ، 
                                                                                                                                          

یَس تُنمیه عذورُ       ُأسُد الَشرى َل َزنِّد َأنَت مَ د وَ كِّ نَ د وَ ا الَخنازیرُ َصرِّ
]بحر البسیط[

  

  ] .١ب٤/٣٧٢[ ))قطع الشرب  : التزنید ، والتنكید ، والتصرید ... ((
  : وقال عند قول أبي تمام  ـ

ُ       َأوال فَدونََك ال  هَجتَه ذ َأقَصدَت مُ َك ِإ ُ وُت َحسب ال َحَسٌب یا مَ َجلُ وَ بَ
]بحر البسیط[

  

] . ١٢ب٤/١٢٤[ ))رهمــا الخــتالف اللفظــین  فــي معنــى واحــد ، وكر ) حســب ـ بجــل ( الكلمتــان .. ((
  ] .١/٤١[ ))الشك والریب واحد   ((: وقال 

 ))العـــــزاء والصـــــبر والتســـــلي والقناعـــــة متقاربـــــة فـــــي المعنــــــى   ((: قـــــال : ومـــــن أمثلـــــة شـــــبه التـــــرادف
متقاربان،وربمــا فــرق أصــحاب النقــل بینهمــا ، وقــال  )) النــدى ((و  )) الســدى ((و  ((:وقــال] . ٩ب٤/٣٩٤[

  ] .٣ب١/٢٣٤[ ))ما وقع على التراب : السدى  ((، و  ))الندى ما لم یكن فوق األرض  ((:بعضهم 
  : التعلیل الداللي] ٨[

  . كان التبریزي في مواضع كثیرة یعلل لتسمیة األشیاء ، ولماذا سمیت بأسمائها 
ـت العظـم  ((: هم إنمـا سـمیت عارمـة مـن قـول: شـدیدة ، وقیـل : ؛ أي  ))سنة عارمة  ((: یقال  ((  ـ مْ ؛  ))َعرَ

 ] .٢٧ب٢/٧٤[ ))إذا عرقت ما علیه من اللحم 

 



 

                                                                                    ٤٢٥

؛ أي أن وحضورا یشكل سیاقا تُْفهم أفكار القصیدة ومعانیها في ضوئه من ناحیة أخرى 
إحـداهما ذاتیـة ، : مـزدوجتین  نالحضور الموضوعي فـي القصـیدة كـان یـنهض بـوظیفتی

هي وضوح الفكرة العامة للقصیدة ، واألخرى سیاقیة هي تحدید مفردات المعنى الشعري 
ونستطیع القول ـ بعبارة أخرى ـ إن هذا الحضور الموضوعي یعني ـ فـي أحـد وجوهـه ـ . 

الــــنص ، وتماســــك عناصــــره اللغویــــة والداللیــــة ؛ أي یعنــــي ملمًحـــا مــــن مالمــــح تماســــك 
ن هذا التماسك أحد مؤشرات وضوحه وأسبابه في الوقت نفسه    ))وضوحه ، أوإ

)١(.  
تمــام حســان ذكــر الظــروف التــي قیلــت فیهــا القصــیدة مــن القــرائن .ولقــد اعتبــر د  

مـه ، فقـال عنـد عنـد فه )) لبس ((الخارجیة التي تعین على فهم النص ، وعدم الوقوع في 
 context ofالقـــرائن الخارجیـــة ، وهـــي مـــا یســـمونه ...  ((: ســـرده ألنـــواع القـــرائن 

situation   أوالظــروف التــي صــاحبت إنتــاج الــنص ، ومنهــا أســباب نــزول اآلیــات ،
))القرآنیة ، وذكر الظروف التي قیلت من أجلها الخطبة أوالقصیدة 

)٢(  .  
ري فـي بعـض المواضـع لتفسـیر بعـض أبیـات أبـي وقد استعان التبریزي بالغرض الشع

  : المعنى، ومنها  حتمام ، واستخدامه كقرینة لتوضی
  : یعتذر إلیهأبا المغیث الرافقي ، و  یمدحقال أبوتمام  ]١[

ف ِإنَّني       َأرى العَ طایا فَ المَ ُد َعزمي وَ َ ّال ِمَن الَجهدِ و َسَأجه متاُح ِإ ُ ال ی
]بحر الطویل[

  

قـد علــم فـي معنــى الكثیـر  و  ))العفـو ((السـیر الســهل ، ویجـوز أن یكـون مــن :  ))العفـو ((  ((
))غفران الذنب س ))العفو ((أن الطائي یعتذر في هذه القصیدة ؛ فیجوز أن یرید بـ 

)١(.  
ِهیعة بعد موته مقال أبوتما ]٢[   : یهجوَعیاَش بن َل

ُشنُّ الشِّ  ن یَ عَدَك َأفیمَ هُ او عرُ غاراتِِه       بَ هَأمثاَل لسائِرَ
]بحر السریع[

  

                                                
سلســــلة عــــالم [  ١٧٨ـــــ ١٧٧اإلبهــــام فـــي شــــعر الحداثــــة ، ص : عبـــد الــــرحمن محمــــد القعــــود .د )١(

  ] .، الكویت ٢٠٠٢، مارس  ٢٧٩المعرفة ع 
ألدبـي ، المجلـد الرابـع ، تمـام حسـان ، مجلـة فصـول ، مجلـة النقـد ا.اللغة والنقد األدبـي ، د: مقال) ٢(

 ١٢٧النقد األدبي والعلوم اإلنسانیة ، ص : بعنوان  ١٩٨٣العدد األول ، 
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ١( نْ ُ   ] .١١ب٢/١١٢: [ی

 



 

                                                                                    ٤٢٦

هذا البیت یشهد للمذموم بأنه كان رئیًسا ؛ ألن الطائي جعلـه أهـال للهجـاء ، ولـیس ... ((
المدح ، ولـیس المـدح بـأدل علـى الریاسـة مـن الهجـو؛ ألن صـاحب ذلـك ال یكـون إال ذا 

))شرف وموضع  
)١(.  

*****  
نھج  )٧ ر الم ن عناص ابع م ر الس ر وو: العنص ر بح ى ذك رص عل یدة الح زن القص

  :ولقب القافیة 
وذكر الوزن في بدایة .  )٢(حرص التبریزي على ذكر بحر القصیدة ولقب قافیتها

الـوزن لـیس عنصـرا  ((القصیدة له أهمیته ، فقد یكون الوزن مرتبطا بمعنى القصـیدة ، فــ 
مســتقال عــن القصــیدة ، یضــاف إلــى محتواهــا مــن الخــارج ، لكنــه جــزء ال ینفصــل مــن 

))نى  سیاق المع
التفاعل الحادث بین الوزن والعناصر الشعریة األخـرى هوالـذي  ((، و )٣(

))یكسب هذه القصیدة أوتلك أهمیة أوهیبة وجالال  
)٤(.  

وقد یكـون لـذكر البحـر غـرض تعلیمـي ، وقـد یكـون حـاجزا لمـن یریـد أن یعبـث بألفـاظ 
  . القصیدة ، أوهادیا لمن یرویها على وجود خلل ما بها 

نھج العنص  )٨ ر الم ن عناص امن م ث : ر الث ة واألحادی ات القرآنی رح باآلی م الش دع
  : باألبیات الشعریة ، واألمثال والنبویة، 

ـــة  ـــدیوان باآلیـــات القرآنی ـــزي فـــي دعـــم شـــرحهما لل ـــي العـــالء والتبری اشـــترك كـــلٌّ مـــن أب
ـــال  )١(واألحادیـــث النبویـــة  وكـــان الـــدور األكبـــر فـــي الشـــرح. ، واألبیـــات الشـــعریة واألمث

                                                
َظرُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي)  ١( نْ ُ   ] .٦ب٤/٣٦٢: [ی
علمائنــا المحققــین فــي عصــرنا الحــدیث وقــد اتبــع ســنة التبریــزي هــذه فــي ذكــر بحــر القصــیدة مــن  )٢(

  .الشیخ العالمة أبوفهر ، محمود محمد شاكر ، ثم اتبعه كبار المحققین من بعده  
ــــــــرُ  )٣( َظ نْ ُ ــــــــاء لغــــــــة الشــــــــعر ص: جــــــــون كــــــــوین : ی ــــــــش .، ترجمــــــــة د ٤٥بن ــــــــة [ أحمــــــــد دروی مكتب

الخــانجي ،  مكتبــة[ ،  ٣٩بنــاء الجملــة فــي الشــعر العربــي ، ص: حماســة عبــد اللطیــف .ود].الزهــراء
  ] ١٩٩٠،  ١القاهرة ،ط

  ].٢٠٠١،  ١دار غریب ، ط .[  ٧١اإلبداع الموازي ، ص : محمد حماسة عبد اللطیف .د )٤(
ـــرُ دیـــوان أبـــي تمـــام بشـــرح الخطیـــب التبریـــزي   )١( َظ نْ ُ ، ] ٢ب٤/٩٩[، ] ٥٤ب١/٤٤١[، ] ١/٥٠: [ی
  ] .٤/٥٦١[، ] ٤/٣٣٦[، ] ١/٣٠١[، ] ١/١٤٨[، ] ١/٣٣١[،] ٢١ب٣/٣٧[،] ٢ب٤/٨[،]١/٦٦[

 



 

                                                                                    ٤٢٧

ــــال ــــى الشــــعر ، ثــــم األمث ــــات القــــرآن )١(مســــنوًدا إل ــــادرا مــــا كــــان االستشــــهاد بآی  )٢(، ون
  .واألحادیث النبویة

وقــد تنوعــت عصــور الشــعراء . وكــان أبــوالعالء أكثــر الــرجلین استشــهادا بالشــعر
ـــدهما د بهـــم عن َ ْستَْشـــه ـــي هـــذه . المُ ـــالي یوضـــح الشـــعراء الـــذین جـــاء ذكـــرهم ف والثبـــت الت

  :االستشهادات 

  العصر التاریخي  وفاته  االسم  م
الفترة الزمنیة لحیاته قبل 
نهایة عصر االحتجاج 

  أو بعدها) هـ١٥٠(

عدد مرات 
االستشهاد في 

  الدیوان
  مرات ٥  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  ...  ابن أحمر 1
  مرة واحدة  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  هـ١  أبو قیس بن األسلت 2
  مرة واحدة  قبل نهایة عصر االحتجاج  إسالمي/جاهلي  ...  عطیة ابن الَخِرع عوف بن 3
  مرة واحدة  بعد نهایة عصر االحتجاج  عباسي  هـ٢٨١  ابن الرومي 4
  مرة واحدة  قبل نهایة عصر االحتجاج  أموي  هـ٨٥  عبید اهللا بن قیس الرقیات 5
ْقبل 6   مرات ٥  قبل نهایة عصر االحتجاج  إسالمي/جاهلي  هـ٣٧  تمیم بن ُأبَيِّ بن مُ
  مرتان  بعد نهایة عصر االحتجاج  عباسي/أموي  هـ١٨٣  أبو حیة النمیري 7
  مرة واحدة  قبل نهایة عصر االحتجاج  أموي  هـ٦٣  أبو دهبل وهب بن زمعة 8
  مرة واحدة  قبل نهایة عصر االحتجاج  فارسي/إسالمي  ...  أبو دواد الرؤاسي 9
ذلي 10 ُ   مرة٢١  ة عصر االحتجاجقبل نهای  إسالمي/جاهلي  هـ٢٧  أبو ذؤیب اله
  مرات٤  قبل نهایة عصر االحتجاج  إسالمي/جاهلي  هـ٦٢  أبو زبید الطائي 11
  مرة واحدة  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  ...  أبو سلمى المزني 12
  مرة واحدة  ...  عباسي  ...  أبو شاس 13
  مرتان  بعد نهایة عصر االحتجاج  عباسي   هـ١٩٦  أبو الشیص محمد بن علي 14
  مرات٥  قبل نهایة عصر االحتجاج  أموي  هـ١٣٠  أبو النجم 15

                                                
رُ دیوان أبي تمام بشرح التبریزي  )١( َظ نْ ُ   .]١١ب ١/٣٨٨[: ی
ـــــــــــرُ دیــــــــــــوان أبـــــــــــي تمــــــــــــام بشـــــــــــرح التبریــــــــــــزي ) ٢( َظ نْ ُ ، ] ٤/٤٨[، ] ٢/٢٤٥[ ، ]٢٧ب ٤/٤٥٦[: ی
اهتمامـا كبیـرا مـن اللغـویین ، واعتبـروه الدعامـة األولـى لهـم ، حتـى  وقد القى الشـعر ] .٢٦ب٢/٦٧[

الشاهد فیما بعد وأصبحت مقصـورة علـى الشـعر فقـط ؛ لـذلك نجـد كتـب الشـواهد لقد تخصصت كلمة 
أحمـد مختـار عمـر ، .البحث اللغـوي عنـد العـرب ، د: ینظر . ال تحوي غیر الشعر والتهتم بما عداه 

٣٩   

 



 

                                                                                    ٤٢٨

  مرة واحدة  قبل نهایة عصر االحتجاج  عباسي  هـ١٤٥  أبو نَُخیلة 16
  مرة١٢  بعد نهایة عصر االحتجاج  عباسي  هـ١٩٨  أبو نواس 17
  مرة واحدة  قبل نهایة عصر االحتجاج  أموي  هـ١٣٠  أبو وجزة 18
  مرات٣  قبل نهایة عصر االحتجاج  ليجاه  ق هـ٢٩  أحیحة بن الُجالح 19
  مرة١٥  قبل نهایة عصر االحتجاج  أموي  هـ٩٠  األخطل 20
  مرتان  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  هـ.ق٢٢  األسود بن یعفر 21
  مرة واحدة  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  هـ.ق٢٢  ذو اإلصبع العدواني 22
  مرة واحدة  جاجقبل نهایة عصر االحت  جاهلي  ...  أعشى باهلة 23
  مرة٢١  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  هـ٧  األعشى میمون بن قیس 24
  مرة واحدة  قبل نهایة عصر االحتجاج  إسالمي/جاهلي  هـ٢١  األغلب الِعْجلي 25
  مرات٤  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  هـ.ق٥٠  األفوه األودي 26
  مرة٣٣  اجقبل نهایة عصر االحتج  جاهلي  هـ.ق٨٠  امرؤ القیس 27
  مرات٧  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  هـ.ق ٢  أوس بن ُحْجر التمیمي 28
  مرة١٨  بعد نهایة عصر االحتجاج  عباسي  هـ٢٨٤  البحترى 29
  مرتان  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  م.ق٣٠  البرج بن ِمْسهر 30
  مرات ٥  بعد نهایة عصر االحتجاج  عباسي  هـ١٦٧  بشار بن برد 31
  مرات٣  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  هـ.ق٢٢  بن أبي خازمبشر  32
َجاشعي 33   مرة واحدة  قبل نهایة عصر االحتجاج  أموي  هـ١٣٤  البعیث المُ
  مرات٤  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  هـ.ق٨٠  تأبط شرا 34
  مرة واحدة  قبل نهایة عصر االحتجاج  أموي  هـ٨٥  توبة بن الحمیر 35
  مرتان  قبل نهایة عصر االحتجاج  إسالمي/جاهلي  ...  جران العود 36
  مرة٢٣  قبل نهایة عصر االحتجاج  أموي  هـ١١٠  جریر 37
  مرتان  قبل نهایة عصر االحتجاج  أموي  هـ٨٢  جمیل بثینة 38
  مرات٣  قبل نهایة عصر االحتجاج  أموي  هـ٤٥  الحطیئة 39
  مرات٣  قبل نهایة عصر االحتجاج  مخضرم  ؟هـ٣٠  حمید بن ثور 40
  مرات٤  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  ...  خداش بن زهیر 41
ل الُخزاعي 42   مرات٣  بعد نهایة عصر االحتجاج  عباسي  هـ٢٤٦  ِدْعِب
  مرات٣  بعد نهایة عصر االحتجاج  عباسي  هـ٢٣٥  دیك الجن 43
  مرة٣٢  قبل نهایة عصر االحتجاج  أموي  هـ١١٧  ذو الرمة غیالن بن عقبة 44
  مرات٩  قبل نهایة عصر االحتجاج  أموي  هـ٩٠  الراعي النمیري 45
  مرات٦  قبل نهایة عصر االحتجاج  مخضرم  هـ١٤٥  رؤبة بن العجاج 46
  مرة واحدة  قبل نهایة عصر االحتجاج  أموي  هـ٦٨  الریاحي 47

 



 

                                                                                    ٤٢٩

  مرة١٩  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  هـ.ق١٣  زهیر بن أبي سلمى 48
  مرات٦  عصر االحتجاج قبل نهایة  إسالمي/جاهلي  هـ٩  زید الخیل 49
مَّاخ 50   مرات١٠  قبل نهایة عصر االحتجاج  إسالمي  هـ٢٢  الشَّ
  مرتان  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  هـ.ق٧٠  الشنفرى 51
  مرات٥  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  هـ.ق٦٠  طرفة بن العبد 52
  مرات٤  قبل نهایة عصر االحتجاج  أموي  هـ١٢٥  الطِِّرمَّاح 53
  مرتان  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  هـ.ق١٣  الغنوي طفیل 54
  مرات٦  قبل نهایة عصر االحتجاج  إسالمي  هـ١١  عامر بن الطفیل 55
ید بن األبرص 56   مرتان  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  هـ.ق٢٥  َعِب
  مرات٩  قبل نهایة عصر االحتجاج  أموي  هـ٩٠  العجاج 57
دة 58   مرات٤  بل نهایة عصر االحتجاجق  إسالمي  هـ٢٠  علقمة بن َعبْ
  مرات٤  قبل نهایة عصر االحتجاج  أموي  هـ٩٣  عمر بن أبي ربیعة 59
  مرات٦  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  هـ.ق٤٠  عمرو بن كلثوم 60
  مرات٧  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  هـ.ق٢٢  عنترة بن شداد  61
  مرة٢٥  قبل نهایة عصر االحتجاج  أموي  هـ١١٠  الفرزدق 62
د الزماني 63   مرات٣  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  هـ.ق٧٠  الِفنْ
  مرات١٠  قبل نهایة عصر االحتجاج  أموي  هـ ١٣٠  القطامي 64
  مرات٤  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  هـ.ق ٢  قیس بن الخطیم 65
  مرة١٢  قبل نهایة عصر االحتجاج  أموي  هـ١٠٥  كثیر عزة 66
  مرتان  قبل نهایة عصر االحتجاج  إسالمي  هـ ٢٦  كعب بن زهیر 67
  مرات٣  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  ...  كعب بن مامة 68
  مرات٩  قبل نهایة عصر االحتجاج  أموي  هـ ١٢٦  الكمیت 69
  مرة١٨  قبل نهایة عصر االحتجاج  إسالمي/جاهلي  هـ٤١  لبید بن ربیعة  ٧٠
  مرات٩  بعد نهایة عصر االحتجاج  عباسي  هـ٣٥٤  المتنبي  ٧١
  مرات٣  قبل نهایة عصر االحتجاج  إسالمي  هـ٣٠  متمم بن نویرة  ٧٢
ر  ٧٣ قِّش اَألْكبَ رَ   مرات٣  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  هـ.ق٧٥    المُ
  مرات٧  بعد نهایة عصر االحتجاج  عباسي  هـ٢٠٨  مسلم بن الولید األنصاري  ٧٤
  اتمر ٥  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  ...  مهلهل بن ربیعة  ٧٥
اني  ٧٦ یَ بْ   مرة٣٢  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  هـ.ق١٨  النَّابَغة الذُّ
دي  ٧٧ َغة الَجعْ   مرات٧  قبل نهایة عصر االحتجاج  أموي  هـ ٥٠  النَّاِب
ب  ٧٨ َل   مرات٤  قبل نهایة عصر االحتجاج  إسالمي  هـ ١٤  النمر بن تَوْ
  مرة  قبل نهایة عصر االحتجاج  جاهلي  هـ.ق٥٤  الحارث بن حلزة  ٧٩

 



 

                                                                                    ٤٣٠

  :حظ على هذا الجدول التالي ونل
بیتا تقریبا ، وهي نسـبة  ٥٢١ـ عدد األبیات المستشهد بها لشعراء معروفین في الشرح ١

ــس األبیــات التــي شــرحها أبــو العــالء والتبریــزي ، وتشــیر إلــى أهمیــة  یــرة تقــرب مــن ُخمْ كب
ه فــي تحدیــد الشـعر فــي تفســیر النصــوص العربیــة ، وأنــه مـن األهمیــة بمكــان الرجــوع إلیــ

  :معاني األلفاظ والقواعد النحویة ، یقول أبو حاتم الرازي 
ا لیس لسائر لغات األمم ، وهو الشعر الـذي قـد قیـدوا  (( ثم إن للغة العرب دیوانً

فـــإذا أْحِوجــوا إلــى معرفــة معنــى حـــرف بــه المعــاني الغربیــة واأللفــاظ الشــاردة ؛ 
تفـق علیـه ، مستصعب ولفظ نـادر التمسـوه فـي الشـعر الـذي هـو د یـوان لهـم ، مُ

حكــام أصـوله ، محــتج بـه علــى  ضـي بُحكمـه ، مجتمــع علـى صــحة معانیـه وإ رْ مَ
لَِف فیه من معاني األلفاظ وأصول اللغة )) ما اْختُ

)١(. 

هــ ؛ أي قبـل عصـر االحتجـاج ثمانیـة ١٥٠ـ أن عدد الشعراء المستشـهد بهـم قبـل عـام ٢
خ عشرة شعراء فقط ، وهذا یدل على قبـول وستون شاعرا ، وعدد الشعراء بعد هذا التاری

ختم الشعر : األصمعيأبي العالء والتبریزي لمبدأ نقاء اللغة الذي حدده اللغویون ، قال 
ولكـن . )٢(افتـتح الشـعر بـامرئ القـیس، وخـتم بـابن هرمـة:  ، وقـال أبـو عبیـدة بابن هرمة

أبــو ،  ابـن الرومـي: هـذا القیـد لـیس الزمـا إن وجـد مـن الشــعراء المتمیـزون ، مـن أمثـال 
،  بشــار بــن بــرد،  البحتــرى،  أبــو نــواس،  أبــو الشــیص محمــد بــن علــي،  حیــة النمیــري

ــــل الُخزاعــــي ــــي،  دیــــك الجــــن،  ِدْعِب ــــد األنصــــاري،  المتنب ــــن الولی ــــع .  مســــلم ب ــــد اتب وق
بنصــوص الشــعر والنثــر الشــائع منهــا وغیــر  ((الزمخشــري هــذه الســنة ، فقــد كــان یســتدل 

))منها والمعاصر له  الشائع ، القدیم
)١(.  

                                                
تحقیق حسین بـن فـیض اهللا الهمـداني ، مركـز  ٩٤كتاب الزینة في الكلمات اإلسالمیة العربیة ،   )١(

  . ت والبحوث الیمني ، صنعاء الدراسا
  ٤٣البحث اللغوي عند العرب ، : أحمد مختار عمر .د )٢(
مــن أســرار : إبــراهیم أنــیس .، مقدمــة المحقــق یوســف الحمــادي ، وینظــر أیضــا د ١/٥: الكشــاف  )١(

   ١٣اللغة ، ص 

 



 

                                                                                    ٤٣١

لبیان معنـى لفظـة ، أولبیـان بعـض الجوانـب النحویـة : ـ وقد وظفت هذه االستشهادات ٣
ـــاص أوســـرقة شـــعریة ـــى تن ـــه عل ، أوتوضـــیح مســـألة  )١(أوالصـــرفیة أوعروضـــیة ، أوالتنبی

  .بالغیة ، أوبیان استعمال لغوي ، أولتوضیح جوانب تاریخیة أوجغرافیة 
  :ستشهادات الشعریة ومن أمثلة هذه اال

  :قال أبو العالء عند قول أبي تمام 
بً  َجِب  اَعجائِ نَّ في َصَفِر اَألصفاِر َأو رَ ُ ًة       َعنه جِفَل امَ مُ َزَعموا األَیّ

]بحر البسیط[
 

  :أكثر ما یستعمل زعم مع أنَّ ، كما قال الحارث الیشكري  ((
ن واٍل َل یرَ مَ َب العَ ن َضرَ وا َأنَّ ُكلَّ مَ ُ َزَعمُ الء ا الوَ َأنّ  ا وَ

]بحر الخفیف[
 ((

)٢(.  

 :قال أبو العالء عند قول أبي تمام 
َخدٌّ ُصلَُّب  ُ وَ َحدِّقُه ُ رٌ ی َظ ُ       نَ رُ زاَده نُظ یِن یَ تََدسِّمُ الثَوبَ مُ
]بحر الكامل[

 

: وأكثر ما استعملت نظرت مع إلى ، وقـد تسـتعمل متعدیـة بغیـر حـرف خفـض ، یقـال ((
  :نظرت إلیه ، قال ابن قیس الرقیات نظرت الرجل في معنى 

السَّ  نُظر ظاِهراُت الَجماِل وَ رُ اَألراَك الظِّ رِو یَ نُظ ُ َن َكما یَ باء
]بحر الخفیف[

 ((
)٣(. 

  :وقال التبریزي عند قول أبي تمام 
مُ نُجومُ ِكالِب  هُ م       َعن قَوِمِهم وَ ُ ه عنُ َقلَّت ُظ وَن استَ الَجعفَِریّ وَ
]بحر الكامل[

 

ــن ؛ ألن المیــت یظعــن (...) اإلبــل بمــا تحمــل مــن النســاء : الظعــن  (( عَ ویقــال للــنَّْعش َظ
فیل الغنوي    :فیه ، قال ُط

قَد قاَل وَ ٍج       َأیَن ا َحتّى یُ جعولُ عولیُت في َحرَ اَن مَ بُن َعوٍف َأبو قُرّ
]بحر البسیط[

 ((
)١(. 

                                                
ــرُ دیــوان أبــي تمــام بشــرح التبریـــزي )١( َظ نْ ُ ] ١/٣٥[،  ]١/٢٨[، ] ١/٧: [ینظــر علــى ســبیل المثــال  ی
  . ]٢٤ب ٤/٤٥٥[ ،]٢ب ٤/٣٧٨[ ،]٣٠ب ١/٤١٦[، ] ١/٦٥[،
 ] .٦ب١/٤٣: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٢(

 ] .١٠ب١/١٣٢: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )٣(

 ] .٢٦ب١/٨٦: [دیوان أبي تمام بشرح التبریزي )١(

 



 

                                                                                    ٤٣٢

 :ومن أمثلة استشهاد التبریزي بالمثل في الشرح   

ین متََط ذا ما اِ ال الَّتيِإ ا وَ یّ تَ م نَخَش الُل َل ا وَ م نََخف       ِعثارً َك َل ا العیَس نَحوَ
]بحر الطویل[

  

فـي كالمهــم أن یكونـا اسـمین ناقصـین ال یتمـان إال بــــصلة؛  ))الـذي  ((و  ))التـي  ((أصـل  ((
))؛ أي بعد المشقة والجهد )) فعله بعد اللتیا والتي ((:وشذ قولهم في المثل

)١(. 

******  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
رُ دیوان أبي تمـام بشـرح الخطیـب التبریـزي  بقیـة مواضـ )١( َظ نْ ُ : ع استشـهاد التبریـزي لألمثـال العربیـة ی
، ] ٢ب٤/٥٣٠[، ] ١١ب١/٣٨٨[، ] ١/٨١[، ] ٢٦ب١/٣١٩[، ] ٢١ب٢/١٥[، ] ٤٤ب١/٣٠٨[
 ١/١١٣[، ] ٣٢ب٣/١٨٨[، ] ٤٢ب٢/٣٣٢[، ] ٤٤ب٤/٥٧٧[، ] ٣٤ب٢/١٤٦[، ] ١ب١/٣٨٤[

، ] ٣٤ب٤/٥٦١[، ] ٢٤ب٤/٤٥٥[، ] ١/٢٤٩[، ] ٣٩ب٤١ـــــــ ٢/٤٠[، ] ٢ب٤/١٧٠[، ] ١١٤ـــــــ 
، ] ٢٣ب٤/٥٨٥[، ] ٤٢ب٢/٣٣٢[، ] ١ب٤/١٥١[، ] ٣٠ب٢/٩٤[، ] ١٣ب٤/١٤٥[
   ]٢٣ب٣/٣٩[، ] ٤٢ب٢/٣٣٢[، ] ٤/٥٣[، ] ٣٤ب٤/٢٤[

 



 

                                                                                    ٤٣٣

  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الثالث 
  العالقات الداخلیة والخارجیة: منھجا أبي العالء والتبریزي 

  
  :ویشمل المباحث اآلتیة 

  .التبریزي ومقارنة بین منھجي أبي العالء :  المبحث األولـ 
ي العالء :  المبحث الثانيـ  رآن وأوجھ التشابھ بین منھجي أب نھج مفسري الق زي وم التبری

  .ریم الك
  .المناھج األدبیة المعاصرة والتبریزي وبین منھج أبي العالء :  المبحث الثالثـ 
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 



 

                                                                                    ٤٣٤

 .مقارنة بین منھجي أبي العالء والتبریزي :  المبحث األولـ 
  :  اتفق التبریزي مع أبي العالء في عناصر المنهج التالیة

  . توثیق الروایة] ١[
األساسیة للبیئة اللغویة الفصیحة المستقرة فـي عصـره السمات و توظیف الخصائص ] ٢[

  :في شرح الدیوان 
  .والكالمي االستعمال اللغوي أو االعتماد على الخصائص األسلوبیة العامة للغة ] ٣[
  .توظیف خصائص الصنعة الشعریة ] ٤[
  .غیر اللغوي و توظیف قرینة السیاق اللغوي ] ٥[
  .ة االهتمام بالجوانب الداللیة للكلم] ٦[
 .األمثال العربیة و األحادیث النبویة ، و القراءات و دعم الشرح باآلیات القرآنیة ، ] ٧[

  : التبریزي بالعنصرین التالیین نوتفرد أبوالعالء ع  
  .تأویل البیت كل التأویالت الممكنة في غیاب القرینة المحددة لمعنى معین ] ١[
  .الشرح باإلعراب ] ٢[

  :  التالیةوتفرد التبریزي بالعناصر   
  .ذكر غرض القصیدة ، وسبب قولها قبل الشروع في شرحها ] ١[
  .ذكر بحر القصیدة ولقب القافیة ] ٢[
ذكر مفرد الجموع ، وجموع المفرد ، والمذكر والمؤنث ، وكون اللفظة مـن األضـداد ] ٣[

  . أم ال 
  
  
  
  
  
  
  

 



 

                                                                                    ٤٣٥

  :ونالحظ على هذا المنهج عدة ملحوظات 
  قسیم عناصر المنهج عندهما إلى مجموعتین یمكن ت:  الملحوظة األولى  

  
  

  عناصر متعلقة بالنحو                           عناصر بعیدة عن النحو والتصریف  
  والتصریف والعروض

  .ـ توثیق الروایة                                                              
  .ـ غرض القصیدة                                           .ـ الشرح باإلعراب 

  ... ـ توظیف خصائص الصنعة الشعریة                      ـ القرائن النحویة والصرفیة
  .... ـ ذكر البحر 

ویمكن أن نقرأ هذا التقسـیم بأنـه الیكفـي للوقـوف علـى معنـى الـنص االقتصـار علـى   
بد مع تلـك العناصـر عناصـر أخـرى الجوانب النحویة والصرفیة والعروضیة فقط ، بل ال

عـدم كفایـة كـل  ((عبد الحكیم راضي من .وهذا یتفق مع ما توصل إلیه أحد الباحثین د. 
))من النحو والغریب والتصریف للحكم على لغة الشعر 

)١(. 

ویصدق على ما سـبق قـول علمـین مـن أعـالم ثقافتنـا ، أمـا األول فقدامـة بـن جعفـر   
، فقســم ینســب إلــى علــم عروضــه ووزنــه، وقســم ار ینقســم أقســامً العلــم بالشــع ((: إذ یقــول 

ینسب إلى علم قوافیـه ومقاطعـه، وقسـم ینسـب إلـى علـم غریبـه ولغتـه، وقسـم ینسـب إلـى 
وقــد عنـي النــاس بوضــع  .علـم معانیــه والمقصـد بــه، وقســم ینسـب إلــى علــم جیـده وردیئــه

وضــع فــي نقــد الشــعر  احــدً ولــم أجــد أ )...(الكتــب فــي القســم األول ومــا یلیــه إلــى الرابــع 
ــ ، وكــان الكــالم عنــدي فــي هــذا القســم أولــى بالشــعر مــن اوتخلــیص جیــده مــن ردیئــه كتابً

ــم الغریــب والنحــو وأغــراض المعــاني محتــاج إلیــه فــي  ســائر األقســام المعــدودة ، ألن عل
ــــر )) أصــــل الكــــالم العــــام للشــــعر والنث

ــــه قدامــــة أن المعرفــــة .  )١(   ومعنــــى مــــا ذهــــب إلی
                                                

  ٢، مجلة فصول ، تراثنا النقدي ج ٨٦ص : النقد اللغوي في التراث العربي  )١(
، دار  محمـد عبـد المـنعم خفـاجي. ، تحقیـق د ٦١نقـد الشـعر ، ص: أبو الفرج قدامـة بـن جعفـر   )١(

  الكتب العلمیة بیروت لبنان 

 



 

                                                                                    ٤٣٦

والنحــو والمعــاني الزمــة لكــل مــن الشـعر والكــالم العــادي وأنهــا كافیــة فــي هــذا بالغریـب  ((
))األخیر ، لكنها غیر كافیة بالنسبة للشعر ؛ إذ یبقى هناك معرفة الجودة والرداءة 

)١(. 

أن اسـتفادة المعـاني علـى اإلطــالق  ((أمـا القـول الثـاني فقـول ابـن خلــدون حیـث یـرى   
یتوقف على معرفة الدالالت الوضعیة مفردة ومركبة ، من تراكیب الكالم على اإلطالق 

)) والبیانوالقوانین اللسانیة في ذلك هي علوم النحو والتصریف 
)٢(. 

فهــو لــم یفــرد النحــو وال التصــریف بمســئولیة اإلبانــة عــن المعنــى بــل أشــرك معهمــا   
  .البیان 

هایـــة أن المنهجـــین یكمـــل بعضــهما بعضـــا ، والهـــدف فـــي الن:  الملحوظــة الثانیـــة
الوصـول إلـى المعنـى الصـحیح للبیـت ، فـإن كـان أبـوالعالء أغفـل ذكـر غـرض القصــیدة 
وبحرهــا ، فــإن التبریــزي كــان حریصــا أشــد الحــرص علــى هــذین األمــرین ، ألهمیتهــا فــي 

  .)٣(فهم النص
ـا ، شـرح منهـا  ٧٤٩٦: العـدد اإلجمـالي ألبیـات أبـي تمـام :  الملحوظة الثالثـة بیتً

ــا ٨٣٠أبــوالعالء  مــن أبیــات الــدیوان ، أمــا التبریــزي فقــد شــرح % ١١بنســبة : ؛ أي  بیتً

                                                
، مجلـة فصـول ، تراثنـا النقـدي  ٨٧ص : النقد اللغوي فـي التـراث العربـي : عبد الحكیم راضي .د )١(
  ٢ج
علـي عبــد الواحـد وافــي ، مكتبـة األســرة ، الهیئـة المصــریة العامــة . ، تحقیــق د ٣/٩٦١: المقدمـة  )٢(

  .للكتاب 
أنـــه علـــى امتـــداد مســـیرة الشـــعر )  ١٧٥ص ( ضـــع ســـابق وقـــد ســـبق أن أوضـــح البحـــث فـــي مو  )٣(

ــــة المعاصــــرة ، كــــان الموضــــوع  ــــة الشــــعریة العربی ــــذ العصــــر الجــــاهلي حتــــى زمــــن الحداث العربــــي من
الشــعري حاضــرا فــي القصــیدة جنبــا إلــى جنــب مــع شــكلها ، وكــان حضــورا واضــًحا متحــدًدا و أ الغــرض 

القصیدة ومعانیها في ضـوئه مـن ناحیـة أخـرى  في ذاته من ناحیة ، وحضورا یشكل سیاقا تُْفهم أفكار
إحـداهما ذاتیـة ، هـي : ن الحضور الموضوعي في القصیدة كان ینهض بـوظیفتین مـزدوجتین إ؛ أي 

 : ینظـــر  .وضـــوح الفكـــرة العامـــة للقصـــیدة ، واألخـــرى ســـیاقیة هـــي تحدیـــد مفـــردات المعنـــى الشـــعري 
  ١٧٨ـ ١٧٧، ص  اإلبهام في شعر الحداثة: عبد الرحمن محمد القعود .د

 



 

                                                                                    ٤٣٧

ا ، تتضمن  ٢٢٨٨ بیتا التي شرحها أبوالعالء ؛ أي أن األبیـات التـي انفـرد بهـا  ٨٣٠بیتً
 %  .١٩.٥بیتا ؛ أي بنسبة  ١٤٥٨التبریزي شارحا 

 ونالحظ أن أبا العـالء لـم یطبـق منهجـه إال علـى هـذا العـدد القلیـل مـن أبیـات أبـي  
ا ٨٣٠تمام  ، ویبدو أنه لم یقصد بشـرحه لـدیوان أبـي تمـام إال األبیـات المشـكلة التـي  بیتً

تحتمل أكثر من تأویل ؛ لذلك ال نجـد هـذا العنصرــ عنصـر تأویـل البیـت كـل التـأویالت 
الممكنة ـ عند التبریزي ؛ وكأن التبریزي ترك هذه األبیات ألبي العالء ، األغزر علمـا ، 

باللغـة لتوضــیح هـذه األبیـات والوقـوف علــى معانیهـا ، وتقـدیم التــأویالت واألكثـر إحاطـة 
أما األبیات التي شـرحها التبریـزي فلـم یصـادف فیهـا هـذا الغمـوض ، أومـا . الممكنة لها 

  .هومعقد ؛ لذلك غاب هذا العنصر عنه 
لقد سار التبریزي علـى مـنهج أسـتاذه فـي شـرح الـدیوان ، فقـد :  الملحوظة الرابعة  
أبوالعالء األساس ، وقام التبریزي بالبناء على هذا األساس وتطویره ، ومد أركانه  وضع

  .وجنباته 
ـــى    ـــوالعالء عل ـــد ارتكـــز أب ـــى  ))المســـموع اللغـــوي  ((لق   ))االســـتعمال اللغـــوي  ((أوعل

المسـموع  (( كأداة لشرح األبیات التي شرحها؛ ثم توســــع التبریـزي كثیـرا فـي االسـتناد إلـى 
  .)١(؛ فقد كان هواألساس في الشرح )) االستعمال اللغوي ((أو )) اللغوي

                                                
ــــد التبریــــزي  )١( ــــث مــــن عناصــــر المــــنهج عن ــــارات )  ١٣٠ص ( یراجــــع العنصــــر الثال ، وتراجــــع عب

ْســـتَعمل ((: تعددة ـــــبأشـــكال م ))اســـتعمل  ((یســـتخدم لفـــظ  فهو : التبریـــزي فـــي االســـتعمال اللغـــوي  ُ  ((،  )) ی
ْسـتُعمل وتـارة یسـتخدم للتعبیـر عــن  ، )) االســتعمال (( ، )) یسـتعملون ((،  )) اسـتعملوا ((،  )) المسـتعمل ((،  )) ُا

 ((و،أ  )) ألن العــادة ((و،أ )) العــادةو  ((،   )) وأهــل اللغــة یحكــون ((،   )) وقــد حكیــت ((: نفــس المصــطلح قولــه 
 تـردد الكـالم ((،  )) تـردد ذكـر ((: وتـارة یسـتخدم كلمـة  ،  )) وهذا كمـا نقـول فـي الكـالم (( ، .)) جرت العادة

((

 ((،  )) معــروف (( ، )) ولـم یــزل القائـل یسـتعیر ((،  )) وكثـر ذلـك حتــى قـالوا (( ، )) واألكثـر فـي كالمهــم (( ،  
وتــارة ،  )) ومــن كــالم العــرب ((: وتــارة یســتخدم عبــارة  ،  )) الغالــب ((،  )) لــم یــذكرواو  (( ، )) وغیــر معــروف
  . )) قلیل في كالمهم ((: یستخدم عبارة 

 



 

                                                                                    ٤٣٨

وقــد اســتغل التبریــزي هــذا العنصــر ووظفــه بحیــث یظهــر االنحرافــات االســتعمالیة   
عنــد أبــي تمــام ، ورد بعــض روایــات الــدیوان ؛ ألنهــا ال تناســبه ، أوتــرجیح عــدم قولهــا ، 

 .ة كما استخدمه إلبراز ما وراء الكلمة من ظالل بالغی

ـ كـأداة للشـرح ـ   )) المسموع اللغـوي ((وال شك أن اتفاق أبي العالء والتبریزي على   
أن التفسـیر للنصـوص العربیـة یجـب أن یكـون فـي  ((: ، وهـي  ))المهمة  ((أمر له داللته 

ــد أهــل العربیــة  ))حــدود المســتعمل عن
، بمعنــى  أن المفســر للــنص العربــي ال یجــوز أن  

 .)١(لعربي لیس معروفا عند العرب یأتي بتفسیر للنص ا
أما العنصر المهم الثاني الذي اهتم به التبریزي اهتماما بالغا مقتدیا بأستاذه أبـي   

، هــذا االهتمــام الــذي یظهــر فــي بیــان  )) االهتمــام الــداللي بالكلمــة ((العــالء فهوعنصــر 
واالهتمـام بـالمعنى األصل الداللي المأخوذ منه الكلمة ، وتتبع التطـور الـداللي للكلمـة ، 

وهـــذه كلهـــا أمـــور مهمـــة جـــدا فـــي تفســـیر الـــنص ، والوقـــوف علـــى المعنـــى . الســـیاقي 
الصحیح ، أوالتأویل المناسب له ، وقد أشار البحث في موضعین آخرین أسباب اهتمام 

 .أبي العالء والتبریزي بتتبع التطور الداللي للكلمة

********  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، حیــث  ))الطبــري  ((الــذي اعتمــد علیــه مفســروالقرآن بالمــأثور ، ومــنهم مــثال اإلمــام وهــذا هــوالمنهج  )١(

لـى الشـعر العربـيو لسـان العرب،و الرجوع إلى اللغـة  ((إن منهجه في التفسیر یستند إلى  : ینظـر . [  )) إ
  ] .    ٢٠٠٠، مكتبة الشباب ،  ١١١محمد بلتاجي ، ص . مدخل إلى علم التفسیر ، د

 



 

                                                                                    ٤٣٩

  
  : المبحث الثانيـ 

 .تشابھ بین منھجي أبي العالء والتبریزي وبین منھج مفسري القرآن الكریم أوجھ ال 
ـه ، مـا بـین تفسـیر بالمـأثور وتفسـیر    تعددت مناهج تفسـیر القـرآن الكـریم واتجاهاتُ

  .بالرأي وتفسیر إشاري 
ومن هذه التفاسیر ما هو مقبول ، ومنها ما هو غیر مقبـول ، وقـد وضـع علمـاءُ   

  . ))مقبوال  ((شروطا وقواعد ومنهجا یكون بها التفسیر  أهل السنة والجماعة 
بمـــنهج مفســـري ) هــــ ٥١٢ت ( ، والتبریـــزي ) هــــ  ٤٤٩ت( ویبـــدوتأثُّرُ أبـــي العـــالء   

  .في كثیر من عناصر المنهج عندهما  )) المقبولین ((القرآن 
وقبـل الشــروع فـي إظهــار هـذا التشــابه یجـب الــنص علـى أن علمــاء التفسـیر بــدورهم   
ثرون بعلمــاء أصــول الفقــه أصــحاب قصــب السـبق فــي وضــع آلیــات لفهــم النصــوص متـأ

دخلــت منــاهج تفســیر النصــوص ، طــور التــدوین والتســجیل ،  ((العربیــة وفقههــا ، فقــد ، 
منذ القرن الثاني الهجري على ید اإلمام الشافعي ، والذي یرجع إلیه الفضل في تأصـیل 

أساًسـا ونبراًسـا لكـل الجهـود التـي كـان  هذه القواعد ، وضبطها في نسـق فكـري خـاص ،
)) عنیت فیما بعد بمناهج التفسیر ، وقوانین االستنباط من النصوص

)١(. 

ال تقتصـــر أهمیتهـــا علـــى فهـــم النصـــوص  ((والقواعـــد التـــي أصـــلها علمـــاء األصـــول   
)) بل تتعداها إلى فهم جمیع النصوص العربیةالشرعیة فحسب ، 

)٢(. 

 النحاة واللغویین ونقـاد الشـعرفقط على المفسرین بل على ولم یؤثر علماء األصول   
مـا یـدل فـي وضـوح علـى أنـه تــأثر  ((أیضـا ، فهـا هـو ابـن جنـي العظـیم نجـد فـي كتاباتـه 

)) في وضع أصول التصریف والنحو بأصول الفقهاء والمتكلمین جمیعا
)٣(.  

وهـو  ))یـة ولغـة األدب اللغة العاد ((وعند نقاد الشعر القدماء نجد النقد الذي یفرق بین   
)) یجاري منطلقات علم األصول ((بهذا 

)١(. 
                                                

  م ١٩٩٧، مكتبة الشباب ،  ٤٣في التفسیر الفقهي ، ص : قاسم المنسي  محمد. د )١(
  ، دار النهضة العربیة  ١٩٣أصول الفقه اإلسالمي ، ص : عبد العزیز رمضان سمك . د )٢(
  ٢٦٨المدارس النحویة ، ص : شوقي ضیف . د )٣(
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ونلخص أوجه التشابه بین منهجي أبي العالء والتبریزي والمفسرین في العناصـر 
  :التالیة 
ابھ األول ) ١   ھ التش ة ، وھ: وج ات القرآنی زول اآلی باب ن ام بأس ام و االھتم ل اھتم یقاب

  :   )٢( التبریزي بذكر غرض القصیدة
اهتم مفسرو القرآن من أهل السنة والجماعة بمعرفة أسباب نزول اآلیات القرآنیة   

  :؛ وذلك ألهمیة هذا األمر في الوقوف على معنى اآلیة ، قال السیوطي 
وقـال . بیان سبب النزول طریق قوي في فهم معاني القـرآن : قال ابن دقیق العید ...  ((

ى فهـم اآلیـة ؛ فـإن العلـم بالسـبب یـورث العلـم معرفـة سـبب النـزول یعـین علـ: ابن تیمیة 
))بالمســبب 

أولــى مــا تصــرف العنایــة إلیهــا  ((وقــال الواحــدي عــن أســباب النــزول إنهــا .)٣(
المتنــاع معرفــة تفســیر اآلیــة وقصــد ســبیلها ، دون الوقــوف علــى قصــتها وبیــان شــئونها  

((
)٤(.  

أســباب التنزیــل  معرفــة ((: ومـن نفــیس مــا قیــل فـي أســباب النــزول قــول الشـاطبي 
ـــم القـــرآن ، والـــدلیل علـــى ذلـــك أمـــران  أن علـــم المعـــاني : أحـــدهما : الزمـــة لمـــن أراد عل

والبیـان الــذي یعــرف بــه إعجــاز نظــم القـرآن ، فضــال عــن معرفــة مقاصــد كــالم العــرب ، 
حـال الخطـاب ، مـن جهـة نفـس الخطـاب ، : إنما مداره على معرفة مقتضـیات األحـوال 

وهـوأن الجهـل بأسـباب التنزیـل  : الوجـه الثـاني ... َطب ، أوالجمیـع أوالمخاِطب ، أوالمخا
                                                                                                                                          

فصـــول ع تراثنـــا ، مجلـــة  ٨٥النقـــد اللغـــوي فـــي التـــراث العربـــي ، ص : عبـــد الحكـــیم راضـــي . د  )١(
  .م ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ١٩٨٦،  ٢النقدي ج

فهــــوفي حــــق القــــرآن الكــــریم وقراءاتــــه  )) توثیــــق الروایــــة (( أمــــا وجــــه التشــــابه بــــین المنهجــــین فــــي  )٢(
 . ؛ تكفل اهللا بحفظه  )) قطعي الثبوت ((الصحیحة أمر مفروغ منه ؛ إذ إنه  

تمـام .، وقـد اعتبـر د] دار مصر للطباعة ، مكتبـة مصـر [ ،  ٤٠اإلتقان في علوم القرآن ، ص  )٣(
اللغـة والنقـد : مقـال ینظـر [،  اللـبسالتـي تحمـي مـن  )) القـرائن الخارجیـة (( مـن  أسباب النـزولحسان 

 ١٩٨٣مجلـة فصـول ، مجلـة النقـد األدبـي ، المجلـد الرابـع ، العـدد األول ، [ تمام حسان .األدبي ، د
    ) . ١٢٧ص ] دبي والعلوم اإلنسانیة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب النقد األ: بعنوان 

  ].السید الجمیلي .دار الریان للتراث ، تحقیق د[ ،  ١٦ص : أسباب النزول  )٤(

 



 

                                                                                    ٤٤١

ـــى یقـــع  ـــي الشـــبه واإلشـــكاالت ، ومـــورد للنصـــوص الظـــاهرة مـــورد اإلجمـــال حت ـــع ف موق
))االختالف ، وذلك مظنة وقوع النزاع  

)١(.  
ـي    سـلف األمـة وخلفهـا عنایـة خاصـة ممـا أفـرد لـه  ((وألهمیة هـذه المعرفـة فقـد ُعنِ

: ماعــة ســخرهم اهللا لحفــظ أســباب نــزول آیاتــه كمــا حفــظ كتابــه ، ومــن هــؤالء بالتـألیف ج
على بن المدیني ، شیخ البخاري والواحدي ، والجعبري وابن حجر ، والسـیوطي وغیـرهم  

((
)٢( .  

نُصُّ  وقد كان التبریزي حریًصا على ذكر غرض القصیدة قبل البدء في شرحها ، فهویَ
وهـذا الـنص ـ أوالـذكر ـ . مـدح ، أورثـاء ، أوهجـاء  علـى ـ أویـذكر ـ غـرض القصـیدة مـن

 ((لغــرض القصـــیدة مـــن األهمیـــة بمكـــان ، فهـــومن األدوات الرئیســـیة لفهـــم القصـــیدة ، فــــ 
عندما یتقدم بنا العصر تتطور الحاجة إلى فهم النص ألسباب أخرى ال عالقة لها بفهـم 

میته ونعنـي بـه الوسـط الـذي المفرادت أو التراكیب ، لكنها متعلقة بغیاب أمر آخر له أه
قیلــت فیــه القصــیدة ، حــین تتجــه مســمیاتها إلــى بیئــة معینــة أو مقصــد آخــر خفــي علــى 

فإدراك المناسبة أمر مهم لفهم إشارات النص وتلمـس مقاصـده  )...(. السامع أو القارئ 
ال ألصبح الفهم عقیما وأحیانا بعیدا كل البعد من مـراد الشـاعر أو هـدف القصـیدة ،  ، وإ
ــام الشــرح بجانــب القصــیدة حینمــا یتقــادم العهــد فیخفــى أصــل  وهــذا هــو أحــد مبــررات قی
المناســبة أو داللتهــا ، وهــي مــن ضــرورات كــل عصــر لفهــم شــعره ، لــذلك كــان االهتمــام 

))بها ممتدا عبر العصور 
)٣(.  

****  
ة العرب (( االعتماد على : وجھ التشابھ الثاني ) ٢ ي العالو ، وھ)) لغ د أب ل عن زي وء یقاب التبری

رین  ائص : (( العنص ف الخص ي وتوظی تقرة ف یحة المس ة الفص ة اللغوی یة للبیئ مات األساس الس
ة ((  و، )) عصرھما في شرح الدیوان  ة للغ االستعمال واالعتماد على الخصائص األسلوبیة العام

                                                
  ] .، الهیئة المصریة العامة للكتاب  ٢٠٠٦مكتبة األسرة [ ،  ٢٩٤ـ ٢٩٤/ ٣: الموافقات ) ١(
  ] .م ١٩٩٥،  ١دار الشروق ، ط[ ،  ٧٨ة ، ص عبد الفتاح أبوسن.د: القرآن ) ٢(
   ٤٣المعلقات وعیون العصور ، ص : سلیمان الشطي . د )٣(

 



 

                                                                                    ٤٤٢

وي  ي وأ( اللغ اظ ) الكالم احبة ولأللف اظ المص یوعا واأللف ر ش اظ األكث رح ( (، و  ))األلف م الش دع
 :  )) باألبیات الشعریة 

وضــع علمــاء أهـــل الســنة والجماعــة قواعـــد ومنــاهج لتفســیر القـــرآن ، بهــا یكـــون   
نــزل  ((؛ وذلــك ألن القــرآن  )) موافقــا للغــة العــرب ((أن یكــون : ، منهــا  )) مقبــوال ((التفســیر 

؛ ألن اهللا بلسان العرب على الجملة ، فطلـُب فهمـه إنمـا یكـون مـن هـذا الطریـق خاصـة 
إلـــى غیـــر ذلـــك ممـــا  ]٢:یوســـف [  M y z { | } ~ � L: تعـــالى یقـــول

))یدل على أنه عربي ، وبلسان العرب  
)١(. 

)) لغــويو دلیــل شــرعي أ ((فالبــد لقبــول التفســیر أن یكــون مســتندا إلــى   
وحتــى . )٢(

قبـل إذا كـان معتمـدا علـى  ُ وسـلم ـ مـا نقـل عـن النبـي ـ صـلى اهللا علیـه  ((التفسیر بـالرأي ی
))وأصـــحابه ، وأن یكـــون عارفـــا بقـــوانین اللغـــة ، خبیـــرا بأســـالیبها 

أمـــا التفســـیر الـــذي . )٣(
التهجم والجـرأة علـى تعیـین مـراد اهللا تعـالى  ((یجب االبتعاد عنه فهو التفسیر القائم على 

))مع الجهل بقوانین اللغة والشریعة  
)٤(. 

ینتمــي إلــى مــذهب خــاص ،  ((والــرفض للتفســیر المــذهبي ؛ ألنــه رأي طــائفي ،   
ویتبنى وجهـة نظـر معینـة لطائفـة معینـة ، وهـو بهـذا ینحـرف بـاللفظ عـن معنـاه األصـلي 

))في اللغة والشرع إلى معاٍن أخري بعضها بعید ، وبعضها غیر ظاهر أصال  
)٥(. 

                                                
تحـت عنـوان  ))االعتصـام  ((، وقـال الشـاطبي أیضـا فـي كتابـه  ٢/٥٤الشـاطبي ، ص : الموافقات  )١(
بـدع ـ تخرصـهم علـى ومنها ـ أي من المآخـذ علـى أهـل ال...  ((:  ))في مأخذ أهل البدع باالستدالل   ((

عـن علـم العربیـة الـذي یفهـم بـه عـن اهللا ورسـوله ]كـذا [ الكالم في القرآن والسنة العربیین ، مع الغـرو 
: ، تعلیــق  ٢٠٠٩، مكتبــة األســرة ] ١/٢٠٦[االعتصــام ، .  ))، فیفتــاتون علــى الشــریعة بمــا فهمــوا   

  .محمد رشید رضا 
  ]  .م ١٩٩٢،  ٢دار الهدایة ، ط[ ،  ٣٨یم ، ص محمد نبیل غنا.د: دراسات في التفسیر   )٢(
  ٣٩محمد نبیل غنایم ، ص .د: دراسات في التفسیر )  ٣(
  ٣٩محمد نبیل غنایم ، ص .د: دراسات في التفسیر ) ٤(
  .٤٠محمد نبیل غنایم ، ص .د: دراسات في التفسیر ) ٥(

 



 

                                                                                    ٤٤٣

أن یكـون ملمـا بـالعلوم التـي  ((: ومن الشروط التي وضـعت آلداب مفسـر القـرآن   
مهمتـه والقیـام بالتفسـیر بالصـورة الصـحیحة ، وقـد أحصـى العلمـاء هـذه  تعینـه علـى أداء

ـــاني ... اللغـــة : العلـــوم فـــي خمســـة عشـــر علمـــا ، أحـــدهما  ـــث .. النحـــو: ، الث : ، الثال
))... االشتقاق : ، الرابع .. التصریف 

ینبغـي علـى العاقـل أال  ((وبناء على ما سبق . )١(
ا زود نفسه بزاد عظیم مما نص العلماء الفـاقهون یقف موقف القائل في كتاب اهللا إال إذ

ــم كــاف باللغــة ،  علــى أنــه یجــب أن یتــزود بــه مــن یعــرض لهــذا األمــر الخطیــر مــن عل
))وأسالیب البیان   

)٢(.  
وبســبب اهتمــام المفســرین بالشــعر الجــاهلي وســیلة مهمــة لشــرح كتــاب اهللا عــدت   

اسـتحدثت  (( لدولـة اإلسـالمیةفمـع اتسـاع ا. كتب التفسیر مصدرا من مصادر هذا الشعر
ــوم كثیــرة  ، وهــذه كلهــا تحتــاج إلــى   كالتفســیر والحــدیث والفقــه واللغــة والنحووالبالغــةعل

األدب ، ؛ لهذا ال یخلو كتاب ألف فـي أحـد هـذه العلـوم مـن آثـار أدبیـة جاهلیـة ؛ إذ أن 
لفصـیح، جمیع هذه العلوم تعتمد في تقریـر أسسـها ومبادئهـا علـى كـالم العـرب القـدامى ا

))وبسبب ذلك دون كثیر من األدب الجاهلي في ثنایا هذه العلوم 
)٣(  

وهكــذا تبدوأهمیـــة األســـاس اللغــوي كمنطلـــق للتفســـیر ، وهــذا هـــو نفـــس المنطلـــق   
الــذي انطلــق منــه أبــوالعالء ، وتبعــه تلمیــذه التبریــزي ، وقــد عرضــنا عنــد الحــدیث عــن 

المسموع اللغـوي ، وخاصـة عنـد التبریـزي منهجیهما مدى احتفائهما باالستعمال اللغوي أو 
  . )) المستعمل ((،وكلمة )) یقال ((، الذي كان یردد في كل بیت یشرحه لفظة 

وهــذا التأكیــد علــى األســاس اللغــوي كمنطلــق للتفســیر أمــر لــه اعتبــاره فــي تفســیر   
 ((النص ، وأنه ال بد أن یكـون الركیـزة األولـى لتفسـیر أیـة نـص ، وأنـه ال مجـال بحـق لــ 

فـي هـذا األمـر ، والمـنهج األدبـي الـذي یتعامـل مـع الـنص األدبــي وال  ))شـطحات الـذهن 
  .هومنهج ـ ال شك ـ ناقص  ))اللغة  ((یكون من إجراءاته االعتماد على 

                                                
 . ٥٥٣ـ  ٥٥٢اإلتقان في علوم القرآن ، ص : السیوطي ) ١(

 ] .٢٠٠٠مكتبة الشباب ، [ ،  ١٦٠محمد بلتاجي ،ص . د: لى علم التفسیر مدخل إ) ٢(

  ] ٢دار المعارف ، ط[   ١٤٤علي الجندي ، ص  .د: في تاریخ األدب الجاهلي  )٣(

 



 

                                                                                    ٤٤٤

بقـي أن نثبـت فـي ختـام هـذه الجزئیـة أن المعتزلـة ـ وهـم أصـحاب المـنهج العقلـي   
اللغـة أیضـا كـأداة للتأویـل فقـد حظیـت في اإلسالم ـ اعتمـدوا فـي فهمهـم للنصـوص علـى 

))بجانب عظیم من االهتمام  ((عندهم 
)١(. 

****  
ث ) ٣   ـابھ الثال ھ التشـــ تغالل: وج ة باس أویالت الممكن ل الت ة ك ل اآلی    تأوی

ي العالء،  )) القراءات (( الجمع بینو،  ))الصرفیة والمعجمیة ، أ المعاني ((  وھذا یتفق مع منھج أب
ي ل الب ف ین تأوی ع ب ین ، والجم ى مع ددة لمعن ة المح اب القرین ي غی ة ف أویالت الممكن ل الت ت ك ی

 :   الروایات المختلفة للبیت المشروح
نص العلماء على أنه إذا وجدت لفظة في كتاب اهللا ـ ولها أكثر من معنـى ـ فـإن   

ین والخـــالف بـــ ((: ، قـــال الســـیوطي  )) مقبـــوال ((تفســـیر اللفظـــة بأحـــد هـــذه المعـــاني یعـــد 
السلف في التفسیر قلیٌل ، وغالب ما یصح عـنهم مـن الخـالف یرجـع إلـى اخـتالف تنـوع 

ــارة :  أحــدهماال اخــتالف تضــاد ؛ وذلــك صــنفان ؛  أن یعبــر واحــد مــنهم عــن المــراد بعب
ــى فــي المســمى غیــر المعنــى اآلخــر ، مــع اتحــاد  غیــر عبــارة صــاحبه ، تــدل علــى معنً

بعــض بــالقرآن ، وبعــض باإلســالم  ]٦:الفاتحــة [ M 8 9 Lالمســمى ، كتفســیرهم 
أن یـذكر كـل مـنهم مـن االســم العـام بعـض أنواعـه علـى سـبیل التمثیــل ، : الثـاني   )...(

ــــى النــــوع ، ال علــــى ســــبیل الحــــد المطــــابق للمحــــدود فــــي عمومــــه  ــــه المســــتمع عل وتنبی
اء وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسیر ـ  تارة لتنوع األسم )...(وخصوصه 

والصـفات ، وتـارة لـذكر بعـض أنـواع المسـمى ـ هوالغالـب فـي تفسـیر سـلف األمـة الـذي 
ومن التنازع الموجود عنهم ما یكون اللفظ فیه محتمال لألمرین ، إمـا . یظن أنه مختلف 

، الذي یراد به الرامي ، ویراد بـه األسـد ،  )) القسورة ((، كلفظ  )) مشتركا في اللغة ((لكونه 
ما لكونه متواطئا في األصل ؛  ))عسعس  ((: ولفظ  دباره ، وإ ، الذي یراد به إقبال اللیل وإ

 M  B C D: لكـــن المـــراد بـــه أحـــد النـــوعین أوأحـــد الشخصـــین ، كالضـــمائر فـــي قولـــه 

                                                
مصــطفى الصــاوي الجــویني ، مقــال .موقــف المعتزلــة مــن تفســیر القــرآن و األحادیــث المرویــة ، د) ١(

  ١٣٨، ص ١٢٢بمجلة العربي ع 

 



 

                                                                                    ٤٤٥

EL  ]وكلفــظ الفجــر والشــفع والــوتر وأشــباه ذلــك ؛ فمثــل هــذا قــد یجــوز أن  ]٨: الــنجم ،
))، وقد ال یجوز ذلك   یراد به كل المعاني التي قالها السلف

)١(. 

همالهـــا أمـــر مرفـــوض  )) القـــراءات القرآنیـــة ((واالعتـــداد بــــ    فقـــد . أمـــر مقبـــول ، وإ
أئمـــة القـــراءات ( االعتمـــاد علـــى مـــا صـــح عـــن هـــؤالء األئمـــة  ((أجمـــع المســـلمون علـــى 

، مما رووه ورأوه من القراءات ، وكتبـوا فـي ذلـك مصـنفات ؛ فاسـتمر اإلجمـاع ) السبعة 
الصـواب ، وحصـل مـا وعـد بـه مـن حفـظ الكتـاب ، وعلـى هـذا األئمـة المتقـدمون ، على 

قـال ابـن عطیـة . والفضالء المحققون ، كالقاصي أبي بكر بن الطیب والطبـري وغیرهمـا
ومضــــت األعصــــار واألمصــــار علــــى قــــراءة الســــبعة ، وبهــــا یصــــلى ؛ ألنهــــا ثبتـــــت : 

))باإلجماع  
والمتكلمین إلـى أن األمـة یحـرم علیهـا وذهب جماعة من الفقهاء والقراء . )٢(

 .)٣(إهمال شيء من السبعة
وقد صنع المحدثون نفس الشيء في الحدیث النبوي ؛ فقد أوضح العلماء أنـه ال   

أن یأخــــذ الســــنة مــــن حــــدیث واحــــد ، دون أن یضــــم إلیــــه مــــا ورد فــــي  ((ینبغــــي للمســــلم 
ه أویقیـد إطالقـه  موضوعه ممـا یؤیـده أویعارضـه ، أویوضـح إجمالـه ، أویخصـص عمومـ

((
ـــث النبویـــة الصـــیحة  )٤( أن یجمـــع بـــین هـــذه  ((، فهـــذا هـــوالمنهج الصـــحیح مـــع األحادی

الروایات ، وذلك بحسن توجیهها في الموضـوع الـذي وردت فیـه ـ بـال تعسـف ـ ودون أن 
))  یهمل روایة منها ؛ فالجمع مقدم ؛ ألن إعمال النص الصحیح خیر من إهماله

)٥(. 

هج سار أبوالعالء ، فلم یكن یهمل شیئا من روایـات أبـي تمـام التـي وعلى هذا الن  
 ))النســخ المختلفــة  ((و ))العلمــاء الثقــات  ((اســتوثق مــن صــحتها ، والتــي وردت إلیــه مــن 

                                                
 .٥٤٨تقان في علوم القرآن ، ص اإل )١(

 ].دار الریان للتراث [ ،  ٤٠/ ١الجامع ألحكام القرآن ، : القرطبي  )٢(

 .  ٦١عبد الفتاح أبوسنة ، ص .د: القرآن ) ٣(

 ]. ٢٠٠٥، ٣دار الشروق ط[ ،  ١٣٢یوسف القرضاوي ، ص .د: كیف نتعامل مع السنة ؟  )٤(

 . ٣٧محمد رأفت سعید ، ص . د:  أسباب ورود الحدیث ، تحلیل وتأسیس )٥(

 



 

                                                                                    ٤٤٦

وكان التبریزي في بعض األحیان یكتفي في شرح البیت بـذكر . التي اطلع علیها للدیوان
  . الروایة المختلفة فقط للبیت 

بو العالء والتبریزي بجوار اتفاقهمـا مـع مفسـري أهـل السـنة فـي تفسـیر اللفـظ ویتفق أ
 ((: ، فقـد كـانوا یـرون ـ كمـا یمثـل رأیهـم المرتضــي  مـع المعتزلــةكـل التفسـیرات الممكنـة 

ــه شــاهد مــن اللغــة وكــالم العــرب ؛  ــه إذا كــان ل ألن حمــَل الكــالم علــى بعــض مــا یحتمل
كـالم والشـعر أن یـذكر كـل مـا یحتملـه الكـالم الواجب على مـن یتعـاطى تفسـیر غریـب ال

)) من وجوه المعاني
  .وهذا عین ما كان یفعله أبو العالء . )١(

****  
نص ، : وجھ التشابھ الرابع ) ٤   لجوء المفسرین ـ في أحیان كثیرة ـ للقرائن السیاقیة لفھم ال

  : التبریزي سارا على ھذا النھجووسبق أن أوضحنا أن أبا العالء 
لتفســیر الـنص القرآنــي ، ومــا اهتمــامهم  ))الســیاق  ((مفســرون فــي أحیــان كثیـرة إلــى لجـأ ال

بیان  ((: الشدید بأسباب النزول إال دلیل على هذا ، وقد مر بنا قول ابن دقیـق العید أن 
معرفــة ســبب  ((:، وقــول ابــن تیمیــة  ))ســبب النــزول طریــق قــوي فــي فهــم معــاني القــرآن 

))ة ؛ فإن العلم بالسبب یورث العـلم بالمسبب النزول یعین على فهم اآلی
)٢(.  

ــا الصــواب إن قلنــا إن القــرآن الكــریم نفســه ، یوظــف القــرائن فــي فهــم    والیعــدو بن
القـرآن ـ وهوأسـمى نـص عربـي ـ یرصـد مـن القـرائن الحالیـة التـي تتمثـل فـي  ((آیاتـه ، فــ 

الـنص ، وفـي اآلیـات التـي أسباب النزول ، ومن القرائن المقالیة التي تتمثل في تراكیـب 
))تفسر آیات أخرى ، ما یحول بین اللبس وسیاق الكریم  

)٣(. 
                                                

   ١٨/١٩أمالي المرتضي ، غرر الفوائد ودرر القالئد ، ص  )١(
 .٤٠ص : اإلتقان في علوم القرآن  )٢(

مجلــة فصــول ، مجلــة النقــد األدبــي ، المجلــد [ تمــام حســان .النقــد األدبــي ، دو اللغــة : ینظــر مقــال )٣(
العلـــوم اإلنســـانیة ، الهیئـــة المصـــریة العامـــة و دبـــي النقـــد األ: بعنـــوان  ١٩٨٣الرابـــع ، العـــدد األول ، 

ظــاهرة (وفــي دراســة هــذه الظــاهرة  ((تمــام ـ فــي نفــس المصــدر ـ .وأضــاف د) .  ١٢٢ص ] للكتــاب 
فــي القــرآن وجــدت عشــرات األمثلــة لتراكیــب مــن قبیــل مــا قــدمنا منــذ قلیــل ، وقــد رصــد ) وجــود قــرائن

    . ))القرآن لها من القرائن ما أزال عنها اللبس 

 



 

                                                                                    ٤٤٧

 ((وال نحتاج إلى مزید كالم إلثبات تأثر أبي العالء والتبریزي بهذا الــنهج في   
ظَّف أبوالعالء عددا كبیرا من قرائن   )) استخدام القرائن   السیاق  ((فقد وَ

نحویة والصرفیة والعروضیة والصوتیة ، والصنعة الشعریة ، القرائن ال: ، مثل  )) اللغوي
  . وقرینة االستعمال اللغوي والتناص والبالغیة 

القرائن الشرعیة ، والثقافیة ، : ، مثل  )) قرائن سیاق الحال ((كما وظف عددا من   
ولم یتخلف التبریزي عن نهج أستاذه في هذه الجزئیـة ؛ فسـار علـى نهجـه ؛ . والطبیعیة 

  .استعان بها في شرح األبیات و 
وفــي الوقــت الــذي كانــت القــرائن تعــین كــال مــن أبــي العــالء والتبریــزي فــي تحدیــد   

ـ إن  ))الضـوء األخضـر  ((معـاني األبیـات المشـروحة عنـد أبـي تمـام ـ كـان غیابهـا بمثابـة 
كشـف تعـدد المعنـى ی ((، إذ إن  )) تأویل للـنص المشـروح ((صح التعبیر ـ لتقدیم أكثر من 

))عن عدم كفایة القرائن 
)١( .  

ولم تكن وظیفة القـرائن عنـد أبـي العـالء مقصـورة فقـط علـى كشـف المعنـى ، بـل   
لرد روایة ، أو ترجیح روایة على روایـة ، أو لـرد الروایـات المصـحفة : استخدمت أیضا 

 .  
*****  

ة أ: وجھ التشابھ الخامس ) ٥   ة لآلی ب الداللی ةواھتمام المفسرین بالجوان ي  الكلم وخاصة ف

  : التبریزيوالعالء و، وكذلك اھتم أب تطورھا الداللي
اهتم مفسرو القـرآن بالجوانـب الداللیـة لآلیـة أوالكلمـة قیـد التفسـیر ؛ وال غـرو فـي   

  .)٢(هذا االهتمام ، فما كان التفسیر أصال إال لبیان معاني الكالم 
ة علـــى أهمیـــة التطـــور وقـــد نبـــه كثیـــر مـــن الجهابـــذة والمحققـــین مـــن علمـــاء األمـــ  

األلفـاظ الشـرعیة علـى  ((الداللي لأللفـاظ ، ومـدى الخطـورة التـي یمكـن أن تقـع إذا نزلـت 

                                                
  ١/١٦٤تمام حسان ، . د: بیان في روائع القرآن ال )١(

وقـد سـبقهم فـي هــذا أیضـا علمـاء األصــول ، فكتـبهم مترعـة بالمباحـث الداللیــة التـي تتحـدث عــن   )٢(
  ...العام وأقسامه ، والمطلق والمشترك ، وداللة العام بین القطعیة والظنیة ، وصیغ العموم 

 



 

                                                                                    ٤٤٨

)) المصطلحات المستحدثة على مر العصـور
إن هنـاك ألفاظـا كثیـرة بـدلت فـي  ((؛ إذ  )١(

ثـم ال یـزال هـذا التبـدل یتسـع ، مـع تغیـر الـزمن وتبـدل . مجاالت شتى یصعب حصـرها 
، وتطــور اإلنسـان ، إلــى أن تصــبح الشـقة بعیــدة بــین المـدلول الشــرعي األصــلي المكـان 

للفظ ، والمدلول العرفي أواالصطالحي الحادث المتأخر ، وهنا ینشـأ الغلـط وسـوء الفهـم 
))غیر المقصود ، كما ینشأ االنحراف والتحریف المتعمد 

)٣( )٢(  .  
  : ن القرآن ، منها وقد ذكر السیوطي مجموعة من العلوم الواجبة إلتقا  

مـن تمـام معرفـة : قال ابـن األنبـاري  ((: قال السیوطي . في معرفة الوقف واالبتداء ] ١[
بـاب الوقـف عظـیم القـدر ، جلیـل : ، وقـال النِّْكـزاوي   القرآن معرفة الوقف واالبتـداء فیـه

منــه إال الخطــر ؛ ألنــه ال یتــأتى ألحــد معرفــة معــاني القــرآن وال اســتنباط األدلــة الشــرعیة 
))بمعرفة الفواصل 

)٤(. 

ومــن فوائــد هــذا النــوع معرفــة المعنــى ؛ ألن  ((یقــول الســیوطي . فــي معرفــة إعرابــه ] ٢[
وعلـى النـاظر فـي كتـاب (...)  ویوقف على أغراض المتكلمیناإلعراب یمیز المعاني ، 

))اهللا تعالى الكاشف عن أسراره النظر في الكلمة وصیغتها ومحلها  
)٥(  . 

  .في مفردات القرآن ] ٥. [في فواصل اآلي ] ٤. [عرفة الحقیقة والمجاز م] ٣[
وهـــذه العلـــوم ال تخـــدم إال اإلبانـــة عـــن النـــواحي الداللیـــة للكلمـــة منفـــردة ، أو فـــي   
وقد مر بنا كیف كان اهتمام أبـي العـالء والتبریـزي بالكلمـة داللیـا ، ومـا یتعلـق . سیاقها 

                                                
   ]٢٠٠٥، ٣دار الشروق ط[ ،١٩٨یوسف القرضاوي ، ص.د:لنبویة ؟كیف نتعامل مع السنة ا )١(
  . ١٩٨یوسف القرضاوي ، ص.د: كیف نتعامل مع السنة النبویة ؟  )٢(
 )) الــدین علــوم إحیــاء (( كتابــه ومــن العلمــاء الــذي تنــاولوا هــذا األمــر بالحــدیث اإلمــام الغزالــي فــي )٣(

ــرُ  َظ نْ ُ دار المعرفـــة ـ [ ،  )) یـــان مــا بـــدل مـــن ألفـــاظ العلـــومب ((، بـــاب  ١/٣٢: إحیـــاء علـــوم الـــدین : ی
  ] بیروت 

 .١١٣ص : اإلتقان في علوم القرآن  )٤(

  ٢٦٩ص : اإلتقان في علوم القرآن ) ٥(

 



 

                                                                                    ٤٤٩

غییــر للداللــة ، وكیــف كــان اإلعــراب نفســه وســیلة بهــا مــن تخصــیص للداللــة أوتعمــیم أوت
  .              للشرح 

*****  
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  : المبحث الثالثـ 
 .بین منھج أبي العالء والتبریزي والمناھج األدبیة المعاصرة 

بعــد االنتهــاء مــن عــرض أوجــه التشــابه بــین مــنهج أبــي العــالء والتبریــزي ومــنهج   
لقرآن ، یمكن للباحث أن یقرر في اطمئنان أن منهج أبي العالء والتبریزي هوــ مفسري ا

في معظمـه ـ مـنهٌج لمفسـري القـرآن مـن أهـل السـنة والجماعـة المسـتند بـدوره علـى مـنهج 
  .علماء األصول 

والجــدال أن عقلیــة فــذة مثــل عقلیــة أبــي العــالء فــي ســعة ثقافتهــا واطالعهــا علــى   
طریقا لتفسیر النص ؛ فإن هذا تصریح ضمني بمدى  )) المنهج ((العربیة حین تعتمد هذا 

ویزداد الوثوق بهذا المنهج حینما یأتي التبریزي ـ وهوأیضا . سالمة هذا المنهج وأصالته 
  .علم من أعالم اللغة ـ ویسیر على نفس الطریق 

،  )) فهمــا مبــدئیا للــنص ((ومنهجــا أبــي العــالء والتبریــزي یقــدمان مــا یمكــن أن نســمیه   
ولیس من المعقول أن تنطلق دالالت النص األدبي أو قراءاتـه مـن ال شـيء ، بـل ال بـد 
من أساس تنطلق منه ، وفهم مبدئي سلیم تصدر عنه ، حتى تكون الـدالالت والقـراءات 
المقدمـة والمقترحـة مقبولـة ، فالـذي یبنـي بنــاء ال یمكـن أن یصـعد لـألدوار العلیـا قبــل أن 

ى ، والمقدمات الصحیحة تأتي بنتائج صحیحة ، وما فشـل المنـاهج یصنع األدوار السفل
األدبیــة الحدیثــة مــن بنیویــة وتفكیكیــة فــي تفســیر الــنص األدبــي إال دلیــل علــى صــحة مــا 

  .نرمي إلیه 
لتفســیر الــنص القرآنــي ، ثــم أتــي أبــوالعالء  )) منهجــا ((لقــد وضــع مفســرو القــرآن   

وهمـا بهـذا .  )) نص أدبـي ((ق هذا المنهج على والتبریزي وأعطى كل منهما إمكانیة تطبی
للـنص  )) تفسـیرا منهجیـا ((الصنیع یكونـان قـد سـلكا طریقـا ـ لهمـا ولغیرهمـا ـ یلتمسـون فیـه 

  .األدبي 
إن االرتباط أوالتشابه الوثیق بین منهجهما ومنهج مفسري القـرآن یجعـل الباحـث    

،  ))الـــنص القرآنـــي  ((هـــو مرتبــــط بــــ ؛ فـــالنفس تطمـــئن لكـــل مـــا  )) المـــنهج ((مطمئنـــا لهـــذا 
ویطمئن إلى أن المفسـرین واألصـولیین ـ مـن أهـل السـنة والجماعـة ـ البـد أن ینهجـوا مـن 

  .      الطرق أقومها ، ومن السبل أوضحها لتفسیر النص القرآني 
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ــاد إلــى وضــع نظریــة عربیــة نقدیــة لتفســیر النصــوص    والباحــث یــدعواألدباء والنق
مــنهج أبــي العــالء والتبریــزي لبنــة فیهــا ، تلــك اللبنــة التــي تســتند بــدورها األدبیــة ، یكــون 

  . )١(على منهج محكم لتفسیر النص القرآني
ــالنص القرآنــيإن الدرســات اللغویــة    تشــكل ـ إلــى جانــب المؤلفــات  (( المتعلقــة ب

لدراسات عربیـة متجـددة فـي األسـلوب ؛ وبـذلك تلعـب البالغیة المعروفة ـ أساسا صالحا 
را لعلــه یفــوق بكثیــر ذلــك الــدور الــذي لعبتــه البالغــة الیونانیــة القدیمــة بالنســبة للــدرس دو 

)) األسلوبي الحدیث عند األوربییة
)٢(.  

والباحـــث إذ یـــدعو إلـــى هـــذا المـــنهج یـــدعو مـــن جهـــة أخـــرى إلـــى طـــرح المنـــاهج   
 .  من الغرب ، المنبتة الصلة بالبیئة العربیة ، والقادمة إلینا  )٣(األدبیة الدخیلة علینا

إن الكثیر من تلك المناهج والنظریات األدبیة منبت الصلة بتراثنا الثقافي العربي   
، ذا خلفیة أیدیولوجیة وفلسفیة غریبة عنا ، وهذا ما یؤكده الباحثون الذین یؤكـدون علـى 

                                                
، یحتـوي علـى سـبعین نظریـة أدبیـة  ))موسوعة النظریـات األدبیـة  ((بین یدي الباحث كتاب بعنوان  )١(

     .لألسف الشدید حدیث واحد عن نظریة أدبیة نقدیة عربیة نبیل راغب ، لیس من بینها : ، للدكتور 
مجلـــة [ ٨٨عبـــد الحكـــیم راضـــي ، ص . د:  )) النقـــد اللغـــوي فـــي التـــراث العربـــي ((: مقـــال بعنـــوان  )٢(

  ] .م ١٩٨٦،  ٢فصول مجلة النقد األدبي ، تراثنا النقدي ج
فقـد . لتـي ال تتفـق مـع عاداتنـا وثقافتنـا ا ))  األعمـال األدبیـة ((ونضیف إلى المنـاهج األدبیـة أیضـا  )٣(

كانت تلك األعمال إحدى الطرق إلبعاد المسلمین عن دینهم ، وبهـذه األعمـال صـیغت عقـول وأفكـار 
.[  ))منسلخة تماما عن الـدین ، إن لـم تكـن سـاخرة مسـتخفة مسـتهزئة   ((كثیر من األدباء والمفكرین ، 

وفـــي مقـــال ] .  ٢٠٠٦،  ٢، دار الشـــروق ط ٢٨٨محمـــد قطـــب ، ص : واقعنـــا المعاصـــر : ینظـــر 
لألسـتاذ فهمـي هویـدي ، قـال  ))حرب باردة جدیـدة  ((، بعنوان  ١١، ص  ٢٠٠٢مایو٧بجریدة األهرام 

ـــــــــــــــب  ((: فیـــــــــــــــه  ـــــــــــــــة إلـــــــــــــــى إنشـــــــــــــــاء مكت ـــــــــــــــدفاع األمریكی   لیســـــــــــــــت مصـــــــــــــــادفة أن تلجـــــــــــــــأ وزارة ال
لمؤلفـه األمریكـي فرانسـیس  ))ة الثقافیـة الحـرب البـارد ((ومن یطالع كتـاب  )...( ))للتأثیر االستراتیجي  ((

سوندر یكشف أن ذلك المكتب كان النواة التـي بـدأت بهـا المخـابرات المركزیـة ، ویـدهش للكیفیـة التـي 
اإلعــالم والفنــون واآلداب ، واســتخدمت ألجلهــا أســماء كبیــرة ، مورســت بهــا تلــك الحــرب فــي مجــاالت 

صدارات محترمة ومؤسسات قامت بأدوار مهمة ف   .  )) ي حیاتنا العقلیة والثقافیةوإ
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ارتبــاط  النقــد األدبــي فــي القــرون الثالثــة األخیــرة ـ علــى األقــل ـ بــالفكر الفلســفي الــذي 
بـــین الـــوهم والحقیقـــة ، والیقـــین والشـــك ، وجـــاءت التفســـیرات المختلفـــة لمعنـــى  ((ذبـــذب یت

))الــنص انعكاســا لتناقضــات الفلســفة حــول الحقیقــة والوجــود والــذات 
ــا نجــد  )١( ، إننــا دائمً

بـین تطـورات الفكـر العلمـي ـ الفلسـفي وتطـورات الدراسـات األدبیـة  ((تلك الوشـائج القویـة 
))واللغویة 

  . الغرب في  )٢(
وخیــر مثــال علــى تلــك المنــاهج األدبیــة التــي جثمــت علــى صــدورنا مــا یزیــد عــن   

 ((ثالثة عقود من الزمان ، وكان لها من اآلثـار السـلبیة مـا ال یعلمـه إال اهللا مـا یعـرف بــ 
)) البنیویة

)) التفكیكیة ((، و )٣(
)٤(   .  

                                                
سلســـلة عـــالم [ ،  ٩٦عبـــد العزیـــز حمـــودة ، ص . د: المرایـــا المحدبـــة مـــن البنیویـــة إلـــى التفكیـــك  )١(

  ] . م ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكویت ١٩٩٨، ینایر ٢٣٢المعرفة ، ع 
،  ٦١: نظـــر أیضـــا الصـــفحات التالیـــة ، وی ٩٩عبـــد العزیـــز حمـــودة ، ص .د: المرایـــا المحدبـــة  )٢(

١٦٤،  ١١٣  
البنیویــة ـ كواحــدة مــن أكثــر التیــارات العقلیــة أهمیــة وانتشــارا ـ تقــوم علــى دراســة البنــي أوالنمــاذج  )٣(

ـــــها تقــــدم . الكامنــــة فــــي الســــلوك االجتمــــاعي ، والثقافــــة ، وتركیــــب المــــادة الفیزیائیــــة   ))منهجیــــة  ((إنـــ
ــــة ومنطقیــــة لدراســــة كث البیولوجیــــا والجیولوجیــــا : یــــر مــــن العلــــوم والمجــــاالت المختلفــــة ، مثــــل معقول

إن البنیویـــة التـــي تقـــوم علـــى أســـاس نظریـــة االتصـــال . واألنثربولوجیـــا ، وعلـــم اللغـــة ، والنقـــد األدبـــي 
لغـة  ((عاملـة علـى إیجـاد : وتدرس العالقات بین األشكال بدال من دراسة طبیعة هذه األشكال نفسـها 

وبتحلیــل الشــيء قیــد البحــث ـ ســواء أكانــت روایــة أم . ات والرمــوز داخــل تلــك األشــیاء فــي العالمــ ))
ــدة مــن  ))أطــر  ((أنظمــة اتصــال أم نظــم سیاســیة ـ فــإن البنیویــة تحــاول الكشــف عــن  االتصــال الموحَّ

خالل تركیـب ثنـائي للعالقـات ، تلـك العالقـات التـي تكتسـب معانیهـا مـن داخلهـا ـ ولـیس مـن طبیعتهـا 
 LEXICON UNIVERSAL: ینظـر . جیـة ـ مـن خـالل موضـع كـل عالمـة مـن األخـري الخار 

ENCYCLOPEDIA, vol18 , p303 ,(structuralism)   
شــاع هــذا المصــطلح فــي النظریــة األدبیــة ، وفــي النقــد األدبــي والفنــي منــذ أواخــر الســتینیات فــي  )٤(

  : دریـــدا كتابـــه المشـــهور األول القـــرن العشـــرین ، وبالتحدیـــد بعـــد أن نشـــر الفیلســـوف المعاصـــر جـــاك 
الفلســفیة  )) الیقــین ((بهــدف هــدم أنــواع  ))الشــك  ((وهــومنهج یســتخدم .  ))فــي علــم نظــم الكتابــة  ((

. [ االجتماعیـة أوالسیاسـیة ، أوالثقافیــة  ))الوحــدة  ((، وهـدم ـ أوتفكیــك ـ كـل أنـواع   الدینیـةوالعلمیـة و 
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یــة األمــر أمــام مــأزقین إن المعتنــق لهــاتین النظــریتین النقــدیتین یجــد نفســه فــي نها  
  :خطیرین 

ـــدي ((فهومـــأزق : أمـــا المـــأزق األول  ـــي  )) َعقَ ــــثل ف ـــدین ((، یتمــ ة ال َســـنَ  ((؛ أي  )) َأنْ
حـالل األسـاطیر محـل الـدین  ))إرجاع الدین إلـى اإلنسـان وإ

وقـد قـام الـبعض بالفعـل .  )١(
الوافـدة علـى النصـوص  أنسـنة الـدین ، وتطبیـق المبـادئ النقدیـة ((؛ أي  )) األنسنة ((بهذه 

))المقدسة 
بل تعدى األمر لما أخطر مـن ذلـك ؛ فـالقول بمـا یسـمى عنـد التفكیكیـین .  )٢(

))العقـل والعلـم والقـانون  : رفض وجود اهللا ذاته وثالوثه  ((قاد إلى  )) موت المؤلف ((بـ 
)٣( 

  . 

أنفسـهم فــي  لقـد اكتشـف البنیویـون.  )) فهـم الــنص ((هومـأزق : أمـا المـأزق الثـاني   
بعد كل الرفض لكل المدارس السابقة ، وبعد دعـاوى علمیـة النقـد ، أن  ((نهایة المطاف 

لقـد انشـغلوا ـ .  فشـل فـي تحقیـق الداللـة أوالمعنـىالبدیل البنیوي ، وهوالنمـوذج اللغـوي ، 
انهمكــوا فــي تحدیــد األنســاق . فــي حقیقــة األمــر ـ بآلیــة الداللــة ، ونســوا ماهیــة الداللــة 

))  ))مـاذا یعنـي الـنص؟  ((نظمة وكیـف تعمـل ، وتجـاهلوا الــ واأل
لقـد تحولـت البنیویـة .  )٤(

تدریب لغوي یتوقف عند تحدید العالقات بین العالمات ، والبنى المكـون للـنص ،  ((إلى 
))وكیف تعمل ، دون كثیر اهتمـام بـالمعنى 

عبـد العزیـز حمـودة . وممـا یقـره أیضـا د.  )٥(

                                                                                                                                          
، مكتبـــة األســـرة ، الهیئـــة المصــــریة  ٢٢٧ــــ ٢٢٦/ ١ســـامي خشـــبة ، : مصـــطلحات الفكـــر الحـــدیث 

  ] .     ٢٠٠٦العامة للكتاب ، 
  ٣٥عبد العزیز حمودة ، ص .د: المرایا المحدبة  )١(
  ٦٤عبد العزیز حمودة ، ص .د: المرایا المحدبة ) ٢(
التأویــل العبثــي للــوحي  :، وینظــر أیضــا ١٠٥عبــد العزیــز حمــودة ، ص .د: المرایــا المحدبــة  )٣(

  هـ ١٤٣٢هدیة مجلة األزهر ، جمادى اآلخرة ٢٣محمد عمارة ، ص . د:ة والدینوالنبو 
  ٩عبد العزیز حمودة ، ص.د: المرایا المحدبة ) ٤(
  ٢٠٧عبد العزیز حمودة ، ص.د: المرایا المحدبة  )٥(

 



 

                                                                                    ٤٥٤

البنیویــة الجــوهري فــي نهایــة المطــاف فــي قــدرتها المكتســبة الجدیــدة  قــد تمثــل فشــل ((:  
)) معنى النصبنائي للنص مع فشل كامل في تحقیق  تحقیق تحلیل لغويعلى 

)١(   . 

غیـاب المركـز الثابـت للـنص ، إذ ال توجـد نقطـة  ((أمـا التفكیكیـة فهـي تقـوم علـى   
د ، أوقــراءة موثــوق بهــا ، أوحتــى ارتكــاز ثابتــة یمكــن االنطــالق منهــا لتقــدیم تفســیر معتمــ

عـدد مـن التفسـیرات والقـراءات للــنص ، بـل إن مـا هـو مركــزي ، أوجـوهري فـي قـراءة مــا 
یصــبح هامشــیا فــي قــراءة أوقــراءات أخــرى ، وبالتــالي فــإن مــا هــو هامشــي فــي قــراءة مــا 
یصـــبح مركزیـــا أومركـــزا فـــي قـــراءة أوقـــراءات أخـــرى ، ویســـتتبع ذلـــك بـــالطبع مـــا أســـماه 

وحیث إنه ال یوجد مركـز ثابـت وال قـراءة . للغة  )) Free playاللعب الحر  ((یكیون التفك
ن الوحـدات اللغویــة المكونـة للــنص فـي حالــة  معتمـدة أوموثـوق بهــا أو قـراءة مفضــلة ، وإ
لعب حر ، إذن ال توجد قراءة نقدیة واحدة بل إن كل قـراءة نقدیـة هـي فـي حقیقـة األمـر 

، وحتى تفسح المجال لمحاولة من جدید ، بصورة ال نهائیـة  فشل الناقد في قراءة النص
ـــه علـــى .  ـــنص الواحـــد حســـب قدرت ـــدي لتعـــدد قـــراءات ال ـــذا یســـتبدل بـــالمفهوم التقلی وهك

))اإلیحاء عن طریق الرمز ، مفهوم ال نهائیة القراءات 
)٢(    . 

ــــتح    أبــــواب الشــــك : أبــــواب الجحــــیم  ((إن األخــــذ بــــالمنهج التفكیكــــي أدي إلــــى ف
))  وضى النقدوف

)٣(   . 

هذه الفوضى هـي مـا یؤكـدها أحـد كبـار نقـاد األدب المعاصـرین ، إذ یقـول علـى   
ومـــع كثــــرة مـــن غمـــرتهم دوامــــة التفكیـــك لــــدینا ، ...  ((: اســـتحیاء ، وفـــي عبــــارة رقیقـــة 

قـد انتهـى إلــى ضـیق هامشـه فـي الثقافــة  فـإن البحــث العمیـقواسـتخدموا بعـض تقنیاتـه ، 
))كبیر  العربیة إلى حد 

)٤(   . 

                                                
  ١٨١عبد العزیز حمودة ، ص.د: المرایا المحدبة  )١(
  ٥٦عبد العزیز حمودة ، ص.د: المرایا المحدبة ) ٢(
  ١٦٤ص: ، وینظر أیضا  ٣٧عبد العزیز حمودة ، ص.د: المرایا المحدبة  )٣(
      ٢٠٠٢یولیو ١،للدكتور صالح فضل، جریدة األهرام ، )) المشهد النقدي الیوم ((:مقال بعنوان )٤(

 



 

                                                                                    ٤٥٥

البــد مــن الرجــوع لتراثنــا ، نتمســك بــه، : بعــد هــذه الكلمــات الســریعة أعــود فــأقول   
  . ونذب عنه ، ونأخذ منه ما ینیر الطریق 

***  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

                                                                                    ٤٥٦
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                                                                                    ٤٥٧

  : أخیرا وبعد معایشة الموضوع ، توصل البحث للنتائج التالیة   
ام في الغریب والبدیع كـان فیـه خیـر للغـة ؛ إذ اضـطر الشـارحون مذهب أبي تم  )١

 .   إلى توظیف ثقافتهم كلها لشرح دیوانه ؛ مما عاد بالفائدة علیها 

الزمخشــــري ، والرضــــي ، : احتجــــاج بعــــض اللغــــویین بشــــعر أبــــي تمــــام ، مثــــل  )٢
 .   والمبرد 

 .   و كان ألبي العالء المنتهى في حفظ اللغات وتصحیحها ، وحذق النح  )٣
كان أبو العالء على علم باألسالیب الشائعة في اللغة وغیر الشـائعة ، وباأللفـاظ  )٤

ذات األصول العربیة وغیر العربیة ، والمبتذل وغیر المبتذل ، وما نُِطق بـه ومـا 
لم ینطق به ، كما كان على علم باللغات المحیطـة بـالعرب ، مثـل اللغـة النبطیـة 

   . 

 .   بروایات ، وسمع الحدیث على ثقات قرأ أبو العالء القرآن  )٥
 .   أبو العالء رائد من رواد علم األسلوب العربي   )٦

لِمــا بالخصــائص األســلوبیة   )٧ ینبغــي لمــن یتصــدى لشــرح شــعر شــاعر أن یكــون مُ
 .   لهذا الشاعر 

مـام مـن أئمـة العربیـة رغـم تحامـل المتحـاملین   )٨ مٌ من أعـالم اللغـة ، وإ التبریزي عَل
 .   علیه 

ــتم فیهــا   )٩ ــد أبــي العــالء یتــردد بمعنــى أنــه عملیــة شــكلیة ی القیــاس الــذي یتــردد عن
إلحاق أمر ما بآخر لما بینهما من شبه أو علة ، فیعطي الملحـق حكـم مـا ألحـق 

 .   به 
 .   عدم تقید أبي العالء والتبریزي بمذهب نحوي معین   )١٠

ي جمیـع أطوارهـا لجوء التبریزي عند شرح الدیوان للغة على كافة مستویاتها وف )١١
 .   فصیحة وعامیة ، نثرا وشعرا ، قدیمة وحدیثة : 

 .   قیام األصول النحویة من سماع وقیاس بدور مهم في الشرح   )١٢
 .   هـ  ١٥٠اتساع دائرة السماع عندهما لما بعد   )١٣

 



 

                                                                                    ٤٥٨

، ولـم ینسـباها  اللغـة العالیـةاللغة عند أبي العالء والتبریـزي مسـتویات ، منهـا   )١٤
 .  نة  إلى قبیلة معی

 .  وقوف لغویینا القدامى أمام كل لفظة في اللغة تحلیال ودراسة   )١٥

 .  دراسة اشتقاق الكلمة وسیلة لفهم معناها    )١٦
 .   تجویز أبي العالء والتبریزي لصیاغة الفعل من االسم الجامد   )١٧

ــــا ، ویجــــب الســــعي دومــــا   )١٨ ــــة أحیان دالالت األوزان الصــــرفیة متطــــورة ومتداخل
 .   یها للوقوف على معان

 .   ذكر الوزن وسیلة من وسائل الشرح   )١٩
 .   قد یقوم المصدر مقام االسم   )٢٠

 .   إمكانیة تثنیة المصدر المؤكد لعامله وجمعه لغرض بالغي   )٢١

 .   الجمع قد یبنى على النسب   )٢٢
 .   عدم تحدید المصطلحات النحویة یمثل مشكلة في فهم الكتب التراثیة   )٢٣

ال تجــري فـي اللغــة علـى قیــاس مطـرد ، وأن المعــول  ظـاهرة التــذكیر والتأنیـث  )٢٤
 .   علیه فیها هو السماع 

 .   عبدون وحمدون أسماء أعجمیة لتأثرها بالبیئة األندلسیة واللغة األسبانیة   )٢٥
عرابها وبنیتها   )٢٦  .   التناسق اللفظي قد یكون له تأثیره على ضبط الكلمة وإ

 .   یه ما یقرب منه العرب تثني الشيء وتجمعه ؛ ألنها تضیف إل  )٢٧
: أهمیة قانون المماثلـة الصـوتي فـي تفسـیر بعـض األمـور الصـرفیة فـي مثـل   )٢٨

 .           اتصل ، اصطبر 
 .   حذف حرف من الكلمة لضعفه ولطول الكلمة   )٢٩

اإلبــدال واإلعــالل مــن وســائل اللغــة للتخفیــف والهــروب مــن اســتثقال التشــدید   )٣٠
 .   والتقاء ساكنین 

 : عند شرح قول أبي تمام  همزة البین بینریزي لمصطلح استخدام التب  )٣١
اهللاِ  اِس َأم ُأَددُ تَ بّ نو العَ ٍة َأم بَ قعَ ها       ِمن وَ َشُكرُ دري َأاِإلسالمُ ی   نَ

 .   تجویز أبي العالء مد المقصور في الشعر والنثر  )٣٢

 



 

                                                                                    ٤٥٩

یجــوز تخفیــف الهمــزة إذا لــم توجــد لفظــة مشــابهة حروفــا وضــبطا للفــظ الـــذي  )٣٣
ن وجد لفظ مشابه وجب وجود قرینة تمنع اللبس خففت همز   .   ته ، وإ

 .   من أنواع الهمزات همزة التعجب  )٣٤

مصطلح البنیة عند التبریزي یشمل التراكیب التي تتكون من كلمتـین أو أكثـر،  )٣٥
هــ  ٢٨٥وأن مصطلح البنیة قدیم ، وأقدم من استخدمه على وجـه التقریـب المبـرد 

  . 
أن قبـول اللغـویین : ؛ بمعنى  ))متفق علیها  ((نیة اللغة أشار التبریزي إلى أن أب )٣٦

نمــا قبــولهم لبنیـــة  لبنیــة معینــة لــیس ناتجـــا عــن علــة معینــة ، أولســـبب معــین ، وإ
 .   معینة یكون بسبب االتفاق الذي وقع في اللغة حول هذه البنیة 

أشار أبوالعالء إلى أن البنى الصـرفیة تكونـت وتحـددت لـدي علمـاء اللغـة بعـد  )٣٧
نعــام للنظـر طــویلین لهــذه األلفـاظ ، وأن منهــا مــا هـو مســتنكر ، ومنهــا ا سـتقراء وإ

 .   ما هو مستعمل وغیر مستعمل 

األبنیــة المســتقرة تحــدد الطریقــة التــي یمكــن أن یكــون علیهــا اســم أعجمــي لــو  )٣٨
 .   رغبنا في النطق به 

ـــة المســـتقرة والمعلومـــة والمحـــددة عنـــد اللغـــویین كانـــت بمثابـــة  )٣٩ المعیـــار  ((األبنی
 .  التى یعرف بها ما یوافق األسماءَ العربیة من األسماء األعجمیة  ))والقرینة 

وجـود قــانون صــوتي یمنـع تجمــع أحــرف معینـة عنــد تكــوین بنیـة الكلمــة ، كــأن  )٤٠
 .   تجتمع الكاف والذال والجیم في كلمة ، أوتجتمع أحرف من حروف الحلق 

مــا تحتــاط بــه مــن التبــاس معناهــا معظــم األلفــاظ تتخــذ مــن مكوناتهــا الداخلیــة  )٤١
 .  بمعنى لفظة أخرى مشابهة لها  

 .   اللغة العامیة قد تكون مفیدة أحیانا في دراسة الفصحى  )٤٢
 .   البنیة الخماسیة ال مذهب لها في االشتقاق  )٤٣

 .   األلفة وكثرة االستعمال تؤثران على بنیة الكلمة وحروفها  )٤٤
یحكـــم بأصـــلیة حرفیهـــا وحـــذف حـــرف األســـماء ثنائیـــة الحـــروف عنـــد التبریـــزي  )٤٥

 .  ثالث  

 



 

                                                                                    ٤٦٠

 .   األسماء األعجمیة قد توافق في بنیتها بنى األسماء العربیة  )٤٦

انتقــال الكلمـــة مــن المصـــدریة إلــى االســـمیة لــه فـــي اللغــة شـــواهد عدیـــدة ، وال  )٤٧
 .  تتخلى الكلمة عند االنتقال عن مصدریتها تماما  

ل بینهــا وبــین حــرف الجــر األفعــال التــي تتعــدي بحــرف الجــر یمكــن أن یفصــ )٤٨
 .   فاصل 

 .    قیاسیة التضمین في تحویل الفعل الالزم إلى متعد والعكس )٤٩
 .   جواز إضافة بعض الشيء إلى كله  )٥٠

موافقــة أبــي العــالء لمــن أجــاز إضــافة أفعــل إلــى مــا هــو لــیس ببعضــه ؛ ألن  )٥١
 .   اإلضافة یتسع فیها جدا 

 .   كل الجمل لها محال إعرابیة عند أبي العالء  )٥٢

التتبع التاریخي للمصطلحات النحویة أمر له فوائده الجمة ، والبـد للباحـث فـي  )٥٣
 .   كتب التراث من اإللمام بهذه المصطلحات 

 .   اللغة في بعض األحیان تكسر المألوف إلثارة الذهن  )٥٤
 .   جواز أن تقع من على ما ال یعقل ؛ إذا خلط اإلنس بغیرهم  )٥٥

 .   ؛ فینصب اسما تالیا علیه إمكانیة إشراب اسم معنى فعل  )٥٦
اهتمـــام أبـــي العـــالء والتبریـــزي بـــإبراز وســـائل التماســـك النصـــي ، ومـــن أهمهـــا  )٥٧

 .  التناص الذي أخذ عندهما أشكاال مختلفة 
 .   االهتمام بمناهج العلماء في كتبهم أمر من األهمیة بمكان  )٥٨

ل فـــي كـــان ألبـــي العـــالء والتبریـــزي فـــي شـــرحهما للـــدیوان مـــنهج متكامـــل یتمثـــ )٥٩
 : العناصر التالیة 

  توثیق الروایة   . 
   توظیف قرینة السیاق  . 

  توظیــف الخصــائص والســمات األساســیة للبیئــة اللغویــة الفصــیحة
 .   المستقرة في عصرهما 

  توظیف خصائص الصنعة الشعریة   . 

 



 

                                                                                    ٤٦١

  تأویــل البیـــت كـــل التـــأویالت الممكنــة فـــي غیـــاب القرینـــة المحـــددة
 .  لمعنى معین 

 م بالجوانب الداللیة للكلمة االهتما   . 

  ذكر غرض القصیدة ، وسبب قولها قبل الشروع في شرحها   . 
  ذكر بحر القصیدة ولقب القافیة   . 

  ذكــر مفــرد الجمــوع ، وجمــوع المفــرد ، والمــذكر والمؤنــث ، وكــون
 .    اللفظة من األضداد أم ال 

المــنهج الــذي اعتمــده أثبــت البحــُث أوجــه التشــابه التــي بــین هــذا المــنهج وبــین  )٦٠
 .    مفسروالقرآن 

البنیویــة والتفكیكیـــة ، والتـــي ال : خطــورة تبنـــي المــذاهب األدبیـــة الحدیثــة مثـــل  )٦١
 .   تناسب ثقافتنا وال معتقداتنا 

ینبغــي لمــن یتصــدى لتفســیر النصــوص العربیــة أن یكــون ملمــا بلغــة العــرب ،  )٦٢
ا بطرائق استعمال ألفاطها و   .    أسالیبها واسع العلم بها ، عالمً

أشار البحث إلى أن كثیرا من العلوم اللغویة واالتجاهـات األدبیـة والتـي ُأخـذت  )٦٣
رهاصــات فـي تراثنـا القــدیم ، مثـال ذلــك علـم األســلوب ، : مـن الغـرب لهــا بـذور وإ

 .  علم النص، نظریة التحلیل التكویني 
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  . فھرس األیات القرآنیة
  الصفحة  السورة  اآلیة  م
1 M 8 9 L  ٤٢٥ الفاتحة  

ِهَت الذي كفر ﴾ 2   ٢١  البقرة  ﴿ فبَ
3 M I J K L M L                                 ٢١٦/٣٢٠ البقرة  

4 M > ? @  A  B CD~ L ٢٢٥ البقرة  
5  M} |  { z y x w v L   ٢١٣  البقر  
6 M ¿ À Á ÂÃ å L   حاشیة/٣٢٧  البقر  
7 M + , -. / 0 1 2 L ٣٢١ آل عمران  
8 M Ã Ä Å Æ ÇÈ É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó L                             

  ٢٢٤آل عمران

9 M Å Æ Ç È É Ê L ٢٩٥/٢٩٦ النساء 
  حاشیة

10 À Á Â Ã Ä ÅÆ × L   حاشیة/٣٢٧  المائدة  
11 M / 0 =  L  حاشیة/٣٢٧  المائدة  
12 M < =   > ? @ A B C D E F L ٢٢٥ األعراف  
13 M ¡ ¢ £  ¤ L ٩٣ األعراف  

14 M  M N O PL  ٩٣ التوبة  
15  M[ Z Y X W  V U L   ٢١٣  التوبة  

16 M 5 6 7 L  ١٤٤  یونس  
17 M ¾ ¿ À ÁÂ Ã ÄÅ Æ Ç È É  Ê L  ٧٥  یوسف  
18 M y z { | } ~ � L ٤٢٣ یوسف  
19  M ¾ ¿ À ÁÂ Ã ÄÅ Æ Ç È É  Ê L   ٣٢٣ یوسف  

20 M ½ ¾ ¿ À ÁL  ٣٧٥/٤٠٢ یوسف 
  حاشیة
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21 M À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê L ٢٩٥ اإلسراء  

22 M » ¼  ½ ¾ ¿ L ١٢١ اإلسراء  
23 M i j k l mn o p q        r s  L  حاشیة ٣١٠  اإلسراء  

24 M c d e f g h i          j k l   m n o p q     r s 
t L  ٢٠٩  الكهف  
25 M ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê  Ë Ì  L٢٥٥  طه  
26 M 3 4   5 67 8 9 : ; < L ٣٦٠ األنبیاء  
27  Mr q   p o n L ]٢١٣  الحج  ]١٩: الحج  
28 M 8 9: ; <     = > ?  L  ٣٢٠  المؤمنون  

29 M - . /        0 1 23 4 5 6    7 8 9 : ;  < = > ? @     A BC D 
E F GH  L   ٢١٤ النور  
30 p  q r s    t uv w x y z { | } ~ � ¡   ¢  L  ٢١٦  النور  
31 M ! " # $ % & ' (    ) *   +  , - .   / 0 12 3 4  5 6  7 

8  L  ٢٥٩  الفرقان  
32 M o p q r s t  L  ٣٥٠  الشعراء  
33 M f g h     i j   k l m n o   p  q L  ٢١٤ النمل  
ُكوبهم  ﴿ 34   ٩٣ یس ﴾رَ
35 M v w x y z {   | } ~  L  حاشیة ٢١٠  یس  

36 Mg h i j k    l m  n o   p L ٢٤٩ ص  
37  M. - , L   ٢١٣  غافر  
38 M } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨  L  ٢٤٨  الزخرف  
39  M v u          t s  r qL   ]٢١٣  ق  ]٢٤: ق  

40 M  B C D EL ٤٢٦ النجم  

41 M + , - .  L  حاشیة/٣٢٩  الرحمن  
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42 M Ê Ë Ì   L    ٤٤  المجادلة  

43 M ! " # $ % O  L   ٣٢٣  الطالق  
44 M N O P  Q R   S L ١٢١ الملك  

45 M ² ³ L ١٢٢ الحاقة  

46 M Í Î Ï Ð Ñ Ò L ١٢٢ الحاقة  

47 M ¥ ¦ § ̈ © L   ٤٨  اإلنسان  
48 M µ ¶ ̧  ¹  L  حاشیة ٢١٠  الغاشیة  
  

  فھرس األحادیث النبویة
  
   ١٤٤                               ارِجْعَن مأزورات غیَر َمأجوراتـ ١
  ٢٤٩ األیمان الكاذبة تترك الدیار بالقَع                                     ـ ٢
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  فهرس األشعار الواردة بالرسالة
  ـ قافیة أ ـ

  البیت                                                       البحر      الصفحة                   
باءُ  رُ اَألراَك الظِّ نُظ رَن َكما یَ نُظ السَّر ویَ  413/ 200   الخفیف         ظاِهراُت الَجماِل وَ

الءُ َزَعمُ  ا الوَ َأنّ نا وَ واٍل َل یرَ مَ َب العَ ن َضرَ  413  الخفیف                    وا َأنَّ ُكلَّ مَ
قاءُ  َ لِ ُجوه ن كاَن قَد َشفَّ الوُ إ ى قَسماتِهم       وَ ا عَل  252   الطویل           كأنَّ َدنانِیرً

ال ُ ِب بَطََّحت أواله تَ ُ ذائٌِد       َل ُذده م یَ وَل ما َل   ٧٤      الكامل                    بَطحاءِ َسیٌل َط
لى َصنعاءِ  ٍس ِإ یَن َأنَدُل ٍة       ما بَ ِخداِجها ِمن ُحجَّ ني ِب   ٧٩/٢٨٠       الكامل       ما َسرَّ

َأنتُمُ ُسَجرائي        یَت في الُغلواِء       َكم تَعِذلوَن وَ   ٨٧/٣٢٣      الكاملقَدَك اتَّئِب َأربَ
َ الشَّ  وِضع اِإلسراءِ یا مُ صاِرعَ اِإلدالِج وَ مُ جناِء       وَ یَِّة الوَ   ٩٤        الكامل            َدنِ

ةَ رائِِه                   نَت صورَ ا فَقَد عایَ ومً ُ   یَ ه َأیَت َأسى امِرئ َأوَصبرَ إِذا رَ   ١٥٤  الكاملوَ
واُء الُحرِّ یَ  َحمَُّد بن َسعیٍد ادَِّخِر اُألسى       فیها رُ   ١٥٦/239    الكاملومَ ِظمائِِه          َأمُ

طایا الَشوِق في اَألحشاءِ  ِطیَّها       كانَت مَ ذا ما الراُح ُكنَّ مَ   ١٧١/٤٠٢/ح١٧٠  الكامل        راٌح ِإ
ٍة َشوساءِ  قَل هُ ِمن مُ وى ال تُمِكنَن       ُسلطانَ َ اَك اله إِیّ ر وَ نُظ  2١٢    الكامل             ُا

جاِمِع الثَّ  مَ ٍة َشعواءِ ِب غارَ نفَكُّ ِمن       َجیٍش َأَزبَّ وَ یِن ما یَ  ٢٥١/249  الكامل       غرَ

لَك الذِّراِع   كاَن لِزاًزا لِذاَك الرِّشاءِ  ِمثُل قُوى َحبِل تِ  307     الكامل                 وَ
ىِمنهُ ُظهورُ ِحرا َغَدت َحرً ِه       وَ نىً ِمن َسیِب ُطوُن ِمنى مُ َغَدت ب  331    الكاملِء   وَ

نى لُِكؤوِسها ٍة تَغدوالمُ دامَ مُ اءِ  ِب رّ الضَّ اِء وَ ال َعلى السَّرّ  ح225    الكامل               َخوَ
ناءِ  َ الفَ بع ِب احتَلَّ رَ رَ عاِء       فَتى العَ لى ُكلِّ َحيٍّ نَ عاِء ِإ   ٦٨/٣٠٦    المتقارب        نَ

لَ  عاِء َشقیَق النَّدى       ِإ عاِء نَ ِعیا َقلیَل الَجداِء نَ   ١٢١  المتقارب                     یِه نَ
َدیهِ  ةً في یَ م َعــنوَ هُ وى َأمرَ داءِ  َط يَّ الرِّ َط يَّ السِِّجلِّ وَ  260  المتقارب               َط

باِء                       لظِّ م لِ ُ ه َأوَهبَ ا وَ م لُِألسوِد       َصبرً ُ ه َل ُك َأقتَ م یَ  276  تقاربالمَأَل
دُن ثَرًى حاَل دوَن الثَّراءِ  َل لِحدیَن       وَ حٌد َحوى َحیََّة المُ  331  المتقارب            َأَل

لِحباءِ  بى لِ ذا ما احتَ هفي ِإ لرَّدى       َأَل ذا ما ارتَدى لِ هفي ِإ  351  المتقارب            َأَل
 ِ ت َعفاریتُهُ       َسنا َكوَكٍب جاِهل ا تَراءَ مّ   397 المتقاربيِّ السَّناِء                    َفَل
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واِء                          َ اختِالُف اله َصهُ وَ بیِت َأقعَ المَ ِه وَ قیِل ِب والمَ ُ ب ُ  398  المتقاربن

 252    الوافر             إذا ما المدح سار بال ثواب       من الممدوح فهولهُ هجاءُ 
دَح في اَألقوامِ  إِنَّ المَ الَجزاِء ُهو وَ َشیَّع ِب م       یُ   252    الوافر             الِهجاُء       ما َل

  ـ قافیة الباء ـ
ُب  ِه َكَث رَّدتَهُ ِمن ِشعِب ها       ِإذا تَوَ بُ طَل نیا فَمَ باَعَدِت الدُّ◌ُ  256    البسیط                      ِإذا تَ

و وِقِعِه     َل یَّنَت قَطُّ َأمرًا قَبَل مَ ِب    بَ الُصُل اَألوثاِن وَ م تُخِف ما َحلَّ ِب  حاشیة 277 البسیط       َل

حبوبا المَ َ وَ كروه ناَل المَ یني نَصیبا       َكي تَ لي في الَكرى لِعَ  284   البسیط                اِجعَ
ُب  َل ها قَدرٌ وَال الیَ یاصي َل را       فَال الصَّ ذ َكُث الماِذيَّ مُ  21٢البسیط                 ِإنَّ اَألِسنََّة وَ

ُدن ُب    َخفَّت ُدموُعَك في ِإثِر الَحبیِب َل الُكُث ِب القُضباُن وَ  280 البسیط              َخفَّت ِمَن الُكُث

ُب  الَكرَ لطاِن وَ یَك ُعرى اَألمِر اِإلمامُ فَقَد       ُشدَّ الِعناُج ِمَن السُّ  299  البسیط           َألقى ِإَل
ا َأطالَ  مّ ثني ُخطوَب الَدهِر ال الُخَطُب  َل هُ      ألَحزمُ یَ ذِل ُقلُت َل جاَل العَ  372 البسیط          ارِت

ُب  سِّها ُجَل ِه ِمن مَ ِب سِِّه وَ ها       ِمن مَ هُ فَِب امُ ُ َأیّ ه  390   البسیط                       َعوٌد تُساِجُل
ٌب       ِإن تَ  ُب لي ِمن َأبي َجعفٍَر آِخیٌَّة َسبَ عروِفيَ السَّبَ ب ِإلى مَ  394   البسیط           بَق یُطَل

ُب  رَ ها العَ م تَحِفل ِب َل والي وَ ها     َعِن المَ ناِت نَُصیٍب حیَن َضنَّ ِب  398  البسیط           كانَت بَ

الَحَدُب  طُف وَ یها العَ كاَن ِمنَك َعَل عَت ِإّال ِمَن اَألكفاِء ناِكَحها       وَ نَ  399   البسیط             مَ
ُِب  ِة النُّع ناِت القَفرَ بَ َقلِقٍل لِ ُجٍل       مُ مُّ ِمن رَ َ مَّ ِإّال اله َ ُد اله طرُ   ١٨ البسیط                   ال یَ

م تَِشِب  هيَ َل یالي وَ واصي الَل   ١٩ البسیط            ِمن َعهِد ِإسَكنَدٍر َأوقَبَل َذلَِك قَد       شابَت نَ
ِب َأبقَیَت َجدَّ  دارَ الِشرِك في َصبَ شِركیَن وَ المُ ٍد      وَ ني اِإلسالِم في َصعَ   ٧٤  البسیط        بَ

ب َعلى َعَزِب  م تَغرُ َل َأهٍل وَ ومَ ذاَك َعلى       باٍن ِب ِع الشَّمُس فیِه یَ م تَطُل   ٨٥  البسیط        َل
بًى مِ  ِه       َغیالُن َأبهى رُ ا یُطیُف ِب عمورً یََّة مَ ُ مَ بع بِعها الَخِرِب ما رَ   ٨٦/٢٧٧ البسیط    ن رَ

م تَِغِب  َكَأنَّ الَشمَس َل ها وَ وِن ِغبَت       َعن َل   ٩٤  البسیط          َحتّى َكَأنَّ َجالبیَب الدُّجى رَ
بي       یا َهِذِه ُعُذري في َهِذِه النَُّكِب  َض َعن تَعریِضها َأرَ   ١٠٠  البسیط         َعنَّت فََأعرَ

ئِن َجَحدتُ  تَعذیبيَل   ١٣٣  البسیط           َك ما القَیُت فیَك فَقَد       َصحَّت ُشهوُد تَباریحي وَ
ِة  قعَ ومَ وَ وِریَّةَ یا یَ ِب  َعمّ َة الَحَل عسوَل نى ُحفَّال مَ فَت       ِمنَك المُ نَصرَ   ١٤٢ البسیط           اِ

نَقلِ  ًة       ما كاَن مُ تِّبَ رَ لیا مُ َج العُ َصیَّروا اَألبرُ نَقلِِب وَ ا َأو َغیرَ مُ  21١   البسیط              بً
ُِب  ِة الشُّه یَن الَخمیَسیِن ال في السَّبعَ ًة       بَ ِب اَألرماِح الِمعَ ُ الِعلمُ في ُشه  2١٤   البسیط    وَ
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اللَِّعِب  یَن الِجدِّ وَ  220   البسیط           السَّیُف َأصَدُق َأنباًء ِمَن الُكتُِب       في َحدِِّه الَحدُّ بَ

قَ  ِة َأو َأن تَعـَل الدَّلوالَغریبَ نُُب   الدَّلوِب حِصَد الطُّ َ ستــ نَُب المُ َس الطُّ  226   البسیط         یُالِب

ثرٌ ِمَن الُخَطِب  ِه       نَظمٌ ِمَن الِشعِر َأونَ  277    البسیط        فَتُح الفُتوِح تَعالى َأن یُحیَط ِب
الَخ  ُسنَِّة السَّیِف وَ ختَِضِب ِب اِإلسالِم مُ  297    البسیط         طِّيِّ ِمن َدِمِه       ال ُسنَِّة الدیِن وَ

ِب  رُ ضاَب الُخرَِّد العُ رُ هُ       َكأَس الَكرى وَ قَت َل طِریا َهرَ ا ِزبَ بَّیَت َصوتً  365    البسیط     َل
َكأَ  ها وَ وِن ِغبَت       َعن َل م تَِغِب َحتّى َكَأنَّ َجالبیَب الدُّجى رَ  369  البسیط         نَّ الشَّمَس َل

ِب  رُ لُخرَِّد العُ ساِوٌس فُرٌَّك لِ ِه       وَ لِجَن ِب عتَ  383  البسیط             في َصدِرِه ِمن ُهموٍم یَ

نقَِضِب  یًحا َغیرَ مُ وَ یَك وَ یًال َعَل ا       وَ ئً لِ متَ َك َعمَّن كاَن مُ یُل یَك وَ  386   البسیط             ِإَل
تَُب  َأعلى الغاِرِب القَ عَضُّ ِب ِه       َكما یَ ِت تَحَت ذاَك قَضاٌء َحزُّ َشفرَ  392  البسیط            وَ

الَكِذِب  الُخلِف وَ َدقَت ِب ٍة وَ َأوبَ قَت       ِب رَ ن بَ ٍة َكاغتِراِب الجوِد ِإ ُغربَ  400 البسیط             ِب
ًة     جِفَل امَ مُ ا َزَعموا اَألیّ بً َجِب    َعجائِ نَّ في َصفَِر اَألصفاِر َأو رَ ُ  413  البسیط           َعنه

لیِل ُشحوبا َخدِّ الشَّمِس ِمن ریِحها البَ یاٍل تَكاُد تُبقي ِب   حاشیة١١١   الخفیف                في َل
َشریبا نایا في ِظلِِّه وَ لمَ وِع ُكنَت َأكیال       لِ لرَّ َكرٍّ لِ   ١١٩   الخفیف                      في مَ
َعسیبا ا وَ تالِعً رادي مُ َ       ذا یُ ن هـ مَ یاِت وَ البَ َأرادوَك ِب  218   الخفیف                    وَ

كانَت َسلوبا ِه َل م تَفَرَّد ِب أٌي       َل وكاَن رَ َل ٌ وَ ع تِب ةٌ مُ  218   الخفیف                      َغزوَ
ر وماَت في مَ ُ َفَل ه ل ُعمرُ ــُط ماَت َغریباومُ   َفلیَ ها َل ا ِب  261  الخفیف               قـــیمً

لهى َعروبا یَك وَ ُة امِرٍئ فَِرَكتهُ       فَاهتَِصرها ِإَل  342 الخفیف                     فَِإذا نِعمَ

امتَرى الشُّؤبوبا ةَ الَحرِب وَ عاٍذ       َجمرَ َحمَُّد بُن مُ ى مُ  391    الخفیف                فَتََصّل
حیَن تَؤوُب  ِعنَد الُسرى وَ غداَك وَ مَ الَّ ِب َ   ٢١٨/٣١٢/ ١٤٣   الخفیف           َأیُّها الَغیُث َحیـَّه

مُ ُجدوُب  ُ ه م یُجِدب فَعاَل َل م ُخموٌل       وَ ُ ه َل م یُخِز قائِ َضوا َل  360 الخفیف                    مَ

َأینا التَّوكیَد ُخطََّة َعجٍز       ما َشفَعنا ورَ التَّثویِب  َل  395    الخفیف                  األذاَن ِب
َجفَّت ُغدرٌ ِمَن التَّشبیِب  روٌق ِمَن اهللا وَ ُ بُ عَده بَت بَ   ٩٤  الخفیف                             َأخَل

ذي اَألثِل َدوَحًة ِمن قَضیِب  انُظر       َكم ِب ن َصغیرَ َهمَِّك وَ  250 الخفیف             ال تُذیَل
ُسؤرَ الُخطوِب  لى وَ تـ    ـهُ قَعوَد الِب لوعُ فََألفَ با الوَ َكتهُ الصَّ َل  287  الخفیف                 مَ

تَیَك قَوَد الَجنیِب  قَل قاَد الدَّمعَ ِمن مُ زاُء فیِه وَ دَّ َعنَك العَ  319  الخفیف                         نَ

ذ َخضـ    َخضُت  م َأَزل باِرَد الَجوانِِح مُ  356 الخفیف           َدلوي في ماِء ذاَك الَقلیِب  َل
 371  الرجز                     أيُّ ندى بین الثرى والجبوب    وسؤدٍد لدٍن ورأي صلیب

 



 

                                                                                    ٤٦٨

ه  الشَّرِخ ِمن َشباِب ُ       وَ   ٦٨  مجزوء الرجز                          في الشَّرِخ ِمن ِحجاه
هِ  ا ِب كوبً ت رَ الرَّكوْب        َكم حاَجٍة صارَ ِه ِب م تَُكن ِمن قَبلِ َل   ٩٣ السریع                     وَ

غیْب  المَ ت ِب ا َحَضرَ ومً تَفضیلِِه       َأوغاَب یَ تى تُنِخ تَرَحل ِب  218  السریع                 مَ
داها َأمسى َحبیٌب َحبیبا نَ النَّدى َسحائَِب َكفٍّ       ِب  292  الطویل                     باِسًطا ِب

ه بُ وَخرَّ فیِه الدیُن َالنهاَل كاثِ َل قَفتَهُ       وَ لِك َدحٍض وَ وٍم َأمامَ المُ یَ   ٧٧  الطویل               وَ
مُ َشرُب  ُ یها َكَأنَّه ینَ عَ وَحًدا       نَشاوى ِب مَ ثنًى وَ َظلُّ َسراةُ القَوِم مَ   ٧٧  الطویل                یَ

قَد َأَخَذت ِمن دارِ  هُب  َل لى ِهيَ َأم نَ لِب غاني لِ   ٧٨   الطویل          ماِویََّة الُحقُب       َأنُحُل المَ
ها       ِإذا ُعرَِّض الَخطِّيُّ فَوَق الَكواثِِب  فنَ یِهم عاَدةٌ قَد َعرَ نَّ َعَل ُ ه   ٧٨   الطویل              َل

وُت الَشكَّ  ِل المَ ِزیٍَّة       بَ ا ال غالٌِب لِرَ بً   ٨٨  الطویل                  الَّذي ُهوغالُِب  فَیا غالِ
ه شِكالِت تَجاِربُ رائي اُألموِر المُ إِنَّما       مَ جِه الَحزِم َعنهُ وَ وَ َأیَن ِب   ١٠٢  الطویل           وَ

هُب  لى ِهيَ َأم نَ لِب غاني لِ قَد َأَخَذت ِمن داِر ماِویََّة الُحقُب       َأنُحُل المَ   ١٣٥  الطویل         َل
ه راِقبُ یُ ستَحیي النَّدى وَ مَّ یَ ِه ُث ا       ِب َ باِدیً يَ اهللا ستَحِی َأن یَ   ١٤٤  الطویل                َجدیرٌ ِب

َك السَّْكُب  ُل نطاووَس واِب الَد قَرَ اقتَرى       ِب ِطمَّیِن وَ ِة القُصوى وَ صاِغرَ   ١٦٧  الطویل       ِب
غِرَب الشَّمِس ُكلَّم یَك َجَزعنا مَ هِإَل یَك َسباِسبُ ال َصلَّت َعَل طنا مَ   ١٩١ الطویل          ا       َهبَ

ه بُ وَخرَّ فیِه الدیُن َالنهاَل كاثِ َل قَفتَهُ       وَ لِك َدحٍض وَ وٍم َأمامَ المُ یَ  ٢٠٥  الطویل             وَ
هورا عیُش فُواَق ناقٍَة وَ ٍة       یَ ما اللَّیُث ُكلُّ اللَّیِث ِإّال ابُن َعثرَ هوَ  ٢٠٧    الطویل        ِهبُ

ه بُ ِللُذلِّ جانِ لٍِك ِإّال وَ أِسِه       َعلى مَ لِق َكلَكَل بَ م یُ لٍِك َل  254  الطویل                    ِإلى مَ

ن یَصبو َة مَ نُجعَ ن یُصبي وَ ةَ مَ  275  الطویل     تََحیَّرَ في آراِمها الُحسُن فَاغتََدت       قَرارَ
قَد َأَخَذت ِمن هُب  َل لى ِهيَ َأم نَ لِب غاني لِ  279  الطویل         داِر ماِویََّة الُحقُب       َأنُحُل المَ

ه راِقبُ یُ ستَحیي النَّدى وَ مَّ یَ ِه ُث ا       ِب َ باِدیً ه يَ الَل ستَحِی َأن یَ  281  الطویل                َجدیرٌ ِب

َحیا مُ  نا       مُ لقَ رُِّض لِ عَ ُكلِّ فَتى َضرٍب یُ رُب ِب الضَّ هُ الطَّعُن وَ ُ ى َحلی  288  الطویل         َحل
ُب  تََجلِب حِفٍل مُ هُ في مَ بَ مِّ ُكلَّما       تََجلبَ دفي ِمَن الذَّ رٌ یُ هُ ِزئِب  308  الطویل                    َل

ه بُ غائِ لیها رَ ُظمى تَ هُ الع َأهواَل الزَّماِن ُأفانِها       فََأهواُل  327  الطویل               َذریني وَ
ه بُ خالِ مَ ةٌ وَ طرورَ ُ مَ واِجُذه یُث َخِفیٍَّة       نَ قولوَن ِإنَّ اللَّیَث َل  347 الطویل                     یَ

ٌك       َخِفيٌّ وَال واٍد َعنوٌد وَال ِشعُب  سَل َسٌب َكالفَجِر ما فیِه مَ م نَ ُ ه  398  الطویل            َل

مَّ  يَّ ُث ما حاَل ِب ُهما َأظَل َد َأشیَ جِه َأمرَ یِهما َعن وَ یا       َظالمَ   ٨١/٢٠١ الطویل          َت َأجَل
َحنَِّب  م َعن َأَغرَّ مُ ُ زَُّق ِمنه ٍة       تَمَ م تََزل ُكلُّ َحلبَ   ٨١  الطویل                  بدور قُیوٌل َل
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ٍل صاٍف ِمَن ا بَ قتَ مُ ٍر       وَ ٍل ساٍج ِمَن الطَّرِف َأحوَ ِب ختَ مُ ِب ِب   ١٤٤  الطویل          لثَّغِر َأشنَ
صِحبي مُ ن َعَذلِت ِب یَس َجنیبي ِإ َل نِّبي       وَ ؤَ سُت َطوَع مُ حاتي َل   ١٩٢  الطویل       تَقي َجمَ

َحنَِّب  م َعن َأَغرَّ مُ ُ زَُّق ِمنه ٍة       تَمَ م تََزل ُكلُّ َحلبَ ُدورُ قُیوٌل َل  296/٣١٣  الطویل          بُ
ف وكاَن یَ َل واِهِب وَ ت     ِحیاُضَك ِمنهُ في العُصوِر الذَّ ُ ما قَرَ  296 الطویل       نى الشَّعرُ َأفناه

غدوَعلى َحرِب  یَ بیُت َعلى َسلٍم وَ فا       یَ عِرُف الوَ سوِء الظَّنِّ ال یَ لوٍع ِب  383  الطویل       وَ
تِ  لَك َأنواًء وَ ًة       َدَعت تِ واِهباَعطایا ِهيَ اَألنواُء ِإّال َعالمَ   ١٩ الطویل                  لَك مَ

بَّما  رُ َل بَكتهُ وَ دوبا استَ باِطِن َصفَحتَیِه نُ َكَأت ِب ُة حاِدٍث       نَ كبَ  303  الكامل                   نَ

ذَهُب  ذَهٌب َأم مُ نوُن َأمَ ت    فیِه الظُّ ِه السَّماَحُة فَالتَوَ ذَهِب مُ   ٧٢/٣٠٦  الكامل           َذَهبَت ِب
َطیَِّب  یحاِن الِریاِض مُ رَ ٍق ِب لى ُضًحى       َعِب رِد العَصِب نیَط ِإ   ٧٧  الكامل          ُأُصٌل َكبُ

صائُِب  م تُرعَ فَهيَ مَ إِن َل ا وَ مً م تََزل       نِعَ ُشكٍر َل ِعیَت ِب مٌ ِإذا رُ   ١٠٣   الكامل            نِعَ
ِه        باِب الرَّجاِء ِب ِة وَ ِب َسلَِس اللُّبانَ طَل متَدَّ ِظلِّ المَ نى مُ َب المُ  395 الكامل                  َكَث

َخدٌّ ُصلَُّب  َحدِّقُهُ وَ رٌ یُ ُ       نََظ رُ زاَده نُظ یِن یَ وبَ تََدسِّمُ الَث  413  الكامل                        مُ

ذهب لوِك كأنما       ُعلَّت ترائبه بماء المُ ِة المُ اُس َأرِدیَ بّ   ٧٢ الكامل                         َل
عِجِب  یِش في َأظاللِِهنَّ المُ العَ ِب       وَ َأطِی قیِق وَ اِم العَ َأیّ   ١٩٧  الكامل                 َأحِسن ِب
بي عِرُف َغیرَ ما َأرَ یَس یَ ن َل َأبي       مَ ُ ِب ه إِن َحُسنَت َل َأبي وَ  21١  الكامل                  ِب

رُِّث في الَح  ا تُوَ كرً ةُ اَألسالِب ِب هيَ َكثیرَ لِم وَ ني       في السِّ نَث تَ  297 الكامل              یاِة وَ

تَصابي اِمها ِب م       تَخلِط ِصبى َأیّ َل م سوًءا وَ م تَرُ  362 الكامل                  ِمن ُكلِّ ریٍم َل

یِش في َأظاللِِهنَّ المُ  العَ ِب       وَ َأطِی قیِق وَ اِم العَ َأیّ  371 الكامل                  عِجِب َأحِسن ِب
وِكِب  ها       َهیهاَت ِمنَك ُغبارُ ذاَك المَ ناَل یَ م لِ ُ سعاتَه ا مَ بً  386 الكامل                   یا طالِ

ُهمُ نُجومُ ِكالِب  م       َعن قَوِمِهم وَ ُ ه عنُ َقلَّت ُظ وَن استَ الَجعفَِریّ  413 الكامل                  وَ

ِظاللِِهنَّ  ُخرٍَّد       بیٍض َكواِعَب غاِمضاِت اَألكعُِب  وَ شِرقاِت ِب   حاشیة ٨٠   الكامل        المُ
هِ  ِه       فَأُلِقيَ الَحبُل فَوَق غاِرِب ِه الدارُ َعن َأقاِرِب َأت ِب  396 المنسرح                       نَ

مُ وَال  ُ جاُل فَالَحظه رُ الدَّ◌َ مَت تَصدیَق ذاَك یا َأعوَ   ٩٢/١٦٤ المنسرح                 تَُذِب ِإن رُ
ني       َعبِد الَكریِم الَجحاِجِح النُُّجِب  َشتِم بَ رضى ِب   ١٠١  المنسرح                َأيُّ َكریٍم یَ

ه ُطِرُق َأزُل الزَّماِن ِمن َصَخِب یِن َصهَصلٌِق       ی ِكبَ نْ َزمِجرُ المَ  302 المنسرح              مُ

بالي إِ  َهل یُ هوَ ِب ماِت في تَعَ كرُ ن راَحُة المَ ضَجِعِه       مَ  392 المنسرح             قضاَض مَ
كاِت َقلبا هُ ِمن ِشدَِّة الَحرَ ُكلِّ ُعضو      َل  397  الوافر                       تَِجد ِصال تَخاُل ِب
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مُ ُجُدوُب  ُ ه م یُجِدب فَعاَل َل م ُخموٌل       وَ ُ ه َل م یُخِز قائِ َضوا َل   ٣٥  الوافر                      مَ
شیُب  ن ال یَ َشیُِّب َكرُّها مَ الٌد َأفقََدتنیها َهناٌت       یُ   ١٨٤  الوافر                           ِب

الُغیوُب  یِه الظَّواِهرُ وَ ِه َسواء حیَن تَهِمي       َعزالِ كاَن ِب  252 الوافر                     وَ
ما َأبــقى َعلى یوُن وَال الُقلوُب   ِإدماِن َهذا وَ ُ  257 الوافر                     وَال هاتا العـ

  ـ قافیة التاء ـ
َأیَِّت  تها وَ َأيَّ ِدیاٍر َأوَطنَ واِطِن َحلَِّت       وَ ها َأيَّ المَ ُل   ٨٢  الطویل                    نُسائِ

َة الِزٍب       ِإذا  یها الدَّمعَ َضربَ   ٩٦ الطویل              ما َحمامُ اَألیِك في األَیِك َغنَِّت َكَأنَّ َعَل
ُظمى ِإذا النَّعُل َزلَِّت  غتَِفرُ الع یَ ا       وَ حِسنً الُحسنى ِإذا ُكنَت مُ جزیَك ِب یَ   ٩٨ الطویل          وَ

ِت  َأومَ ناِن وَ َأطراِف البَ ینا ِب َل دََّعت       ِإ ت فَوَ وَأشارَ یها َل ماذا َعَل  ٢٠٠  الطویل              وَ

الرَّكِب َضلَِّت  ِة اَألعالِم طاِمَسِة الصُّوى      ِإذا اعتََسفَتها العیُس ِب جهوَل مَ  301 الطویل      وَ
ُ فَتََجلَِّت  ه ها       تََطلَّعَ فیها فَجرُ وبُ ماُت الرَّأِي ُأسِدَل َث ُل  307 الطویل                    ِإذا ُظ

ها ِمن َغیِر ُكفرٍ  جاَد ِب َصالتِهِ  َل آساُهمُ ِمن َصوِمِه وَ بِِّه       وَ رَ  366  الطویل                ِب

ُعدَِّت  یوِت وَ ٍة       ِإذا ُأحِصیَت أولى البُ م َخیرُ ُأسرَ ُ هنِئ تَنوًخا َأنَّه یَ  398 الطویل            لِ
م نَخَش اللُ  َل ا وَ م نََخف       ِعثارً َك َل متََطینا العیَس نَحوَ ا وَال الَّتيِإذا ما اِ یّ  413  الطویل     تَ

ا َأنَّهُ ِإمراتُها  نّ ها       َحتّى َظنَ یِه ُأمورُ فََذت َعَل   ١٦٢/ ٨٢الكامل                     ِإمراتُهُ نَ
یِن الباِهِت  عَ قُهُ ِب رمُ لُت َا ٍت       فََظلِ سَّمَ َعن ُجماٍن ناِب رٌ تَبَ   ٢١  الكامل                      قَمَ

اِت ونِ  نَ ِزْئنا ِمْن بنین ومن بَ ٌب غیرَ َأنَّا      رُ مَ الحيُّ َكْل   ١٨٥ الوافر                        عْ
  ـ قافیة الثاء ـ

عیِث  وُت َجریٍر وَال البَ قٍص       مَ نَ ها ِب  285 البسیطمجزوء                     ُخذها فَما ناَل

حُل  م       یَ َأرِي النَّواِل ما َل اللَِّویِث َأنِكد ِب شِب وَ  299 البسیطمجزوء                  ِمَن العُ
نا ِریاٌح       َغیرُ َسواٍه وَال دیوِث   302 البسیطمجزوء                           َهبَّت ِألَحباِب

َدبوِرها َأثالثا ها وَ قَبوِل با       وَ یَن الصَّ بوَعها بَ   ١٠٠ ملالكا                    قََسمَ الزَّماُن رُ
َكباثا ریرَ َأراَكٍة وَ َب الَخریُف ِرواقَهُ       سافَت بَ  289 الكامل                  َحتّى ِإذا َضرَ

َأثاثا ا وَ ماًال صاِمتً ا وَ جاِمًال       َدثرً لتَهُ َعیًشا َأَغنَّ وَ   350 الكامل                        َخوَّ
  ـ قافیة الجیم ـ

ا قَرا الناُس ذاَك ا مّ جاَل ٌ َحدِّثوا َعنها وَال َحرَ قائِع م       وَ ُ ه تَح قُلُت َل   ١٦٠  البسیط           لفَ
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َسجا السِّیِف َأووَ ا ِب علِمً ًة       ِإذا َخدا مُ أُدبَ رى اِإلقدامَ مَ  328  البسیط            ِمن ُكلِّ قَرٍم یَ

مً آثأَأن َسوَف تُهدى ِإلى  ُ ه مسي الرَّ ِرِه بُ ُ سِریً ا       ی دَّلِجادى مُ مُ  329 البسیط          ا فیها وَ

جا َك في َأوعاِرها َدرَ أِی رَ عنِقٍَة       فَانِحت ِب اَء مُ ٍة َصمّ  349  البسیط        قَد َحلَّ في َصخرَ
جا ا وَال ِعوَ ظِم فُرسانِها َأمتً سَت تَرى       في نَ ًة َجأواَء َل لتَهُ فَخمَ  389  البسیط            َأقبَ

ُس  جابیٌض وَ َ ه المُ ها اَألرواَح وَ وِت ُخضَت ِب لمَ ت     لِ ةٌ َزَخرَ   399  البسیط      مرٌ ِإذا ما َغمرَ
  ـ قافیة الحاء ـ

راجیُح  هالیُل المَ هُ       ِمن آِل ِكسرى البَ ُل ن كانَت َأوائِ جَد مَ عَدمَ المَ ن یَ   ١١٠ البسیط             َل
حِفلِِه       وَ  مَ ن ِب ِه َكمَ ِت نَجوَ ن ِب ِقرواحِ فَمَ مشي ِب ن یَ ستَِكنُّ َكمَ  252 البسیط                   المُ

ناِكِحها النَّجمُ َأدنى ِمن مَ َدةً       في الغاِب وَ لِب یِس مُ ةَ الِعرّ وَ بْ   368 البسیط             َأَخذتَها َل
  ـ قافیة الدال ـ

ت م َأمُ ا       لِمْ َل ت َأَسفً م َأمُ ا لِمَ َل ت ُحُزنً م َأمُ دا لِمْ َل ت َكمَ م َأمُ  367 البسیط         َجَزًعا لِمْ َل

بیٌن فیِهما َجَددُ  هُج القَضاِء مُ ٍة       نَ ما في ُكلِّ ناِزَل ُ ه ینَ   ١٠٢/٢٢٩ البسیط             َشتّاَن بَ
دُ  بَ ٌة       فَاَذهب فََأنَت َطلیُق الرَّكِض یا ُل وِت راِغمَ ُأنوُف المَ نَفلِت وَ   ١٠٥ البسیط         ِإن تَ

ُد  یِب الَدهِر َعنهُ یَ دُّ لِرَ بَت َأرواَحهُ اَألرماَح ِإذ ُشِرَعت       فَما تُرَ َ  256 البسیط          َأنه
ُد     ُ دى في فَمِّها ُشه ُشرُب كاِس الرَ ٌب       وَ ها َضرَ ُ َسمُّ الِعدى في َجنِب اء  283/٣٢٥  البسیطَصمّ

ٍل     ٍة ُقُل م في ُعصبَ ُ تَه دُ    َصدَّعَت ِجریَ انَجلى الزَّبَ ُ َعنها وَ  368 البسیط       قَد َصرََّح الماء

ها ُجُددُ  ا آثارُ مً َخلَّفَت نِعَ قَت       وَ  373 البسیط                    آثارُ َأموالَِك اَألدثاِر قَد َخُل

ُ ال َأَحدُ  هجوه ني       َحتّى َأرى َأَحًدا یَ مِهُل  376  البسیط           ما ُكنُت َأحِسُب َأنَّ الَدهرَ یُ
اِس َأم ُأَددُ  ّ ب نو العَ ٍة َأم بَ قعَ ها       ِمن وَ شُكرُ دري َأاِإلسالمُ یَ اِهللا نَ     تَ
 /١٩٨/439/ حاشیة١٥٤البسیط                                                            

قیُت َكَأنّ  ُكم       َحتّى بَ ِب ُكم وَ َأشكالي َل مُت َدهري وَ سُت ِمن ُأَدِد  َحضرَ   ١١٣/١٤٣ البسیطي َل
هِریَِّة القوِد  ُخطا المَ ا السُّرى وَ قَد َأَخَذت       ِمنّ ٍس َصحبي وَ قوُل في قُومَ   ١٦٧ البسیط      یَ

م تَهَشش ِإلى َأَحدِ  ها       َعلى ِسواُكم َفَل فسي ِألَظَأرَ فُت ِإلى نَ مَّ انَصرَ  389 البسیط           ُث
عِض َعبِد الَحمیدِ َأنا َأفدي ساج بَ َكنّى ِب یُ ى       وَ َسمّ   ٨٦ الخفیف                   ي الُجفوِن یُ

ُسؤَدِد اَألجداِد                       ل ِب شـِك الِجدِّ ال بَ وَ ل ِب َأحاظي الُجدوِد ال بَ   ١٥٢ الخفیفِب
عادِ  عروُف َغثٌّ ما كاَن َغیرَ مُ المَ  382  الخفیف                     ُكلُّ َشيٍء َغثٌّ ِإذا عاَد وَ
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َة الُحّسادِ  وَأَصخُت َألَقَدمـُت لَِحتفي َضغینَ مري َأن َل عَ َل  حاشیة270 الخفیف                   وَ

الطیُب ِإذا استُجِمعا       َعبداِن ِعندي ِألَبي َعبدِ    ٨٦  السریع                       الُحسُن وَ
لنَّبَأِة َأسماَعهُ   نِشِد      یُصیُخ لِ لمُ اِشِد لِ   حاشیة١٤٥ السریع                        ِإصاَخَة النّ

هُوَجدیُد                     رِد وَ باُس البُ ذُّ لِ َل   ١٣٠ الطویلوَال تُمِكِن اِإلخالَق ِمنها فَِإنَّما       یَ
ٌد وَ  نُذ َأودى خالِ وى مُ عَدما       َث الشاِم بَ عروُف ِب مَ المَ ِه َأسَل رتَدُّ ِب  298 الطویل            هومُ

فَرقَدِ  یَن نَسٍر وَ ا بَ قیمً كاَن مُ ُ       وَ ِة ِعزَّه روبَ ومَ العَ ها یَ  363 الطویل                َحَططَت ِب

عدُ  عًدا ِإذا َصوََّح الوَ َأنَضِرِهم وَ ا لِسائٍِل       وَ َكف ا وَ لِِّهمُ ریقً  389 الطویل                   َأبَ

كديتَؤُ  راُهم وَال یُ نبو َث نوالَحرِب ال یَ هُ      بَ هُط رَ   ٧١/٢٨٥  الطویل  مُّ ِشهاَب األزد َحفًصا وَ
یِن ِمن َحَسِن القَدِّ                    العَ تُها ِب قُدُّها       ِإصابَ ؤٍد تَكاُد تَ قدوَدٍة رُ مَ   ١٦٠ الطویلوَ

خلٌِق       لِد رِء في الَحيِّ مُ قاِم المَ طوُل مُ تََجدَِّد              وَ یِه فَاغتَِرب تَ   ١٨٦ الطویلیباَجتَ
  ١٩٦ الطویل                    َأسائَِل نَصٍر ال تََسلهُ فَِإنَّهُ    َأَحنُّ ِإلى اِإلرفاِد ِمنَك ِإلى الرَّفدِ 

َسمُّ اللَّیالي فَوَق َسمِّ اَألساِودِ   255 الطویل                َسقَتهُ ُذعافًا عاَدةُ الدَّهِر فیِهمُ       وَ

مَت ِإلى قَحطاَن َعدناَن ُكلَّها َ دِّ  َضمــ جــِدوا ِإذ ذاَك ِمن ذاَك ِمن بُ م یَ َل  257 الطویل      وَ
جِد ذائِِد  اٍع َعِن المَ ٍة       َأبي ُكلِّ َدّف ِم بِن ُشبانَ یَث َ َحمَُّد یا ابِن اله  286 الطویل               مُ

غتَدى الَغضب اَن نِضوالعیِس نِضوالَخرائِد    َغَدت مُ َحرّ ها     ِب َأوَصت َخیاَل  314  الطویلى وَ
غتَدي یَ روُح النَّصرُ فیها وَ َك ِهمٌَّة       َطموٌح یَ ت ِب لیا َسمَ ِللَكَذِج العُ  357 الطویل           وَ

حاِمدِ  قٌف في َسبیِل المَ ُ وَ َجدواه ُ فُرَصتا ُكلِّ طالٍِب       وَ داه  387  الطویل              َأَغرُّ یَ

متاُح ِإّال ِمَن الَجهدِ  فوال یُ طایا فَِإنَّني       َأرى العَ المَ ُد َعزمي وَ َ  407 الطویل           َسَأجه
ارتَدوا       فیها َحدیًدا في الشُّؤوِن َحدیدا ضاَعِف وَ ِق المُ   ٩٩ الكامل         فَِزعوا ِإلى الَحَل

ًال وَ  َل الدَّجى َجمَ تَِّخُذ القُعوَد قَعوداَجعَ الهوِن یَ ا       ِب دََّع راِضیً  385 الكامل                 وَ

بیدا َل رفًَة وَ َط یِن وَ اَألعَشیَ وى       وَ َ َضلََّل في اله لَِك المُ نا المَ   ١٩٣  الكامل               َأذَكرتَ
ةَ  بیعَ دَن ِظلَّ رَ رَ ها       فَوَ همي َل َة المُ بیعَ بیعَ رَ بت رَ مدودا                 طَل  222  الكاملالمَ

یِن َعمیدا تَ َكت َعمیَد القَریَ َدت       تَرَ َغِة الَشباِب ِإذا بَ  248  الكامل               ِمن ُكلِّ ساِب
نُت عوَدَك عودا َظنَ جِدیٍَّة       َعلِویٍَّة َل ٍة نَ بعَ م تَُكن ِمن نَ وَل  293  الكامل                      َل

ا غیداأولِ  مُ لِدانً ُ ه فنَ دَّنا       غیًدا َألِ رِد الَغطاِرِف بُ المُ  318  الكامل                        عَن ِب

ٍة ُأخدودا عَ َضربَ َأشنَ ٍة       َسیٍح وَ ذانَِب َطعنَ م مَ ُ غَشوَن َأسفََحه  377  الكامل                  یَ
ها       فَوَ  همى َل َة المُ بیعَ بیعَ رَ ت رَ َل مدوداَطبَ َة المَ بیعَ دَن ِظلَّ رَ  377  الكامل                رَ
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َصرَّدا ال ِإذا       ما َزنََّد اللَِّحُز الشَّحیُح وَ َ نه وِع مُ لِّال في الرَّ َ تَه  387  الكامل                 مُ

تَنوفٍَة َصیخودِ  ٍة وَ سجورَ دیقٍَة       مَ یَن وَ عامُ العیِس بَ  327  الكامل                  عامي وَ

ِد  زِب ُ المُ ي ِحجاه وى بَحرَ َ ا       خاَض اله زِّیً ى َأغاَض تَعَ ومٌ َأفاَض َجوً   ٧٠ الكامل          یَ
لیدِ  سُت دوَن وَ َل زیِز وَ ٌد لي دوَن َأیّوٍب وَال       َعبُد العَ   ٩١  الكامل                   ما خالِ

َحبٍِّر        مُ غِدِد نیَطت قَالئُِد َعزِمِه ِب تَبَ تََدمِشٍق مُ ٍف مُ تََكوِّ   ١١٣   الكامل                     مُ
وِرِد                    ُل مَ َأوَّ ِه وَ صَدٍر       َشِجيَ الظَّماُء ِب   ١٥٦  الكاملَهذا َأمیَن اِهللا آِخرُ مَ

وفي المخارمَ یرقبان سوادي َة والحتُوَف كالهما       یُ  21٢  الكامل                إن المنیّ

م تَقِصدِ  إِن َل ن قََصَدت وَ العیِس ِإ هُ       ِب وراةَ الصَّحاِصَح َعزمُ رَ  227 الكامل         َغلَّ المَ
وِرِد                   ُل مَ َأوَّ ِه وَ صَدٍر       َشِجيَ الظِّماُء ِب ِه آِخرُ مَ  239  الكاملَهذا َأمیَن الَل

ٌد لي دوَن َأیّوٍب وَال     لیدِ    ما خالِ ست دوَن وَ َل زیِز وَ  239  الكامل                 َعبُد العَ
دِ  سنَ لمُ ًدا لِ سنَ ت مُ َضت فَصارَ مَ اتُها       وَ یّ اِم ُعمرَ قَت ُخطا اَألیّ  256  الكامل               َسبَ

وِردِ  ُل مَ َأوَّ ِه وَ صَدٍر       َشِجيَ الظَّماُء ِب ِه آِخرُ مَ  289 الكامل                   َهذا َأمیَن الَل

عیدِ  عِد ِمنتاَج الوَ َغیِر بُخٍل       َعقیمَ الوَ ِللَكَذجاِت ُكنَت لِ  298  الكامل                      وَ
ریدِ  تُِدرُّ ُكلَّ وَ الَغًة وَ بَ ًة       وَ  300  الكامل                         َحّذاُء تَمَألُ ُكلَّ ُأذٍن ِحكمَ

یٌَّة ما صادَ  ریدِ ُأمنِ مَ ِعفریٍت وَال ِب ها       فیها ِب  376  الكامل                        فوا َشیطانَ
لیدِ  سُت دوَن وَ َل زیِز وَ ٌد لي دوَن َأیّوٍب وَال       َعبُد العَ  376  الكامل                 ما خالِ

كاِرِم في ِعراِض ال َط المَ ابتَنَت       ِخَط ساعي وَ ساعیِه المَ ت مَ  388  الكامل        فَرقَدِ َهَدمَ

جهودِ  َسمٍع عائٍِر       نَحوالطَّریِد الصاِرِخ المَ  390  الكامل                 ذوناِظٍر َحِدٍب وَ
ِده َل الرُّحِب ِمن بَ َك َأولى ِب لٌِك       َصــدرُ لى مَ َهل یُسامیَك في العُ   ٨٨ المنسرح           وَ

تَهُ  ًءا َعزیمَ باِت امرَ الناِفــثاِت في ُعقَِده   الســــالِ السِّحِر وَ  259 المنسرح             ِب

ِده ُل م الئٌِح َعلى تُ ُ ه سمُ وَ م       وَ ُ ه دیِح َل  359 المنسرح                     قَومٌ َغدا طاِرُف المَ
ِده رَد اَألكباِد في َجمَ ا ِمَن الریِق ناِقعَ الذَّوِب ِإال َأنَّ بَ  368 المنسرح                        َقلتً

ِده ِمن َجَل حَّ ِمن َسهلِِه وَ دي       ما مَ ُ قَد َعزَّني َعلى َجَل  388 المنسرح                فَالرَّبع
رائي ماَء واِد                   ن وَ رَ مَ َأكَث دَّ َذِويَّ ِظال       وَ ِهم َأمَ   ٤٩/٤٢٠  الوافرَغَدوُت ِب

قِد َج  عَ یاَت ِب یَّتَّ البَ بَ لودِ وَ ى ِمَن الَحَجِر الصَّ   ٥١/٩١  الوافر                  أٍش       َأَشدَّ قُوً
رادِ  اُء المَ هيَ َغنّ باها       َسواِكُن وَ إِذ َطیرُ الَحواِدِث في رُ   ١١٠  الوافر                    وَ

ت في ُكلِّ صالَِحٍة ِزنادي        رَ رٍد       وَ آِل بُ الُحذاِق وَ ُزهٍر وَ   ١٣٤  الوافر             ِب
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جیِد                       ُ ِمن نَحٍر وَ هى ِسلكاه َن الفَریِد       وَ   ١٨٩  الوافرَأُظنُّ ُدموَعها َسنَ
سودِ  ما َأخالقُنا فیها ِب دُّ فیها       وَ نا تَسوَ  252  الوافر                            تَرى قََسماتِ

یَس  َل لباري وَ رادىفَما ِقدحاَك لِ ِز المُ َ ه توُن َصفاَك ِمن نُ  350  الوافر                 ت       مُ
لودِ  ى ِمَن الَحَجِر الصَّ قِد َجأٍش       َأَشدَّ قُوً عَ یاَت ِب یَّتَّ البَ بَ  374  الوافر                     وَ

الِسنادِ  واحي       ِمَن اِإلقواِء فیها وَ َة النَ   394  الوافر                      ِشداَد اَألسِر سالِمَ
  ـ قافیة الراء ـ

ُال َحیٌَّة فیها الزَّنابیرُ  یِّتٌَة       فیها الع َحمِد اِهللا مَ   ١٣٠ البسیط                 ساحاُت سوٍء ِب
رُ  مَ ٌ◌ َث ٌ وال َطیِّئ ني ُأَدٍد       َأواجتُنِي ِمنهُ َل جَد ِإّال في بَ َق المَ  291  البسیط             َهل َأورَ

بتَِدرُ  ماِء الشَّوِق تَ یُن َعیٌن ِب العَ ًدا       وَ ریمَ الُحزُن لي َجَل  302 البسیط          ِریمٌ َأبَت َأن یَ

رُ  بَ هُ       َخوَف السُّؤاِل َكَأن في ِجلِدِه وَ قَشِعرٌّ حیَن تَسَأُل هُ مُ  335  البسیط              ِفًدى َل
َزنِّد َأنَت مَ  كِّد وَ نَ یَس تُنمیها الَخنازیرُ َصرِّد وَ  405  البسیط          عذورُ       ُأسُد الَشرى َل

الِفَكرِ  َصرََّف الَقلِب في اَألهواِء وَ ُكنُت فَتًى       مُ ٍد وَ  249 البسیط          َأذَكرتَني َأمرَ داوُ

ه یَت َدرَب النورَ اشتَرَ وُكنَت قاروَن الِغنى وَ َل ا وَ یَس تُغنى َشیئً   ١٧٧ الخفیف                   َل
َخر البَ الُجنوُن وَ وال الِحالُق وَ ِفر       َل ِش الَغثُّ الذَّ بُن اَألعمَ  385 الرجز           نِعمَ الفَتى اِ

هُ ناِصرُ  یَس َل ن َل  326 السریع                            ِإذا تََذكَّرتَُك َذكَّرتَني       قَد َذلَّ مَ
ُشنُّ الشِّعرُ  ن یَ هفیمَ هُ السائِرَ عَدَك َأوَأمثاَل  407  السریع                         غاراتِِه       بَ

ُل لِآلِخرِ  َك اَألوَّ ن تَقرَعُ َأسماَعهُ       َكم تَرَ قوُل مَ   ٩١/٣٥٧ السریع                        یَ
ِة أَ  ریمَ الصَّ َظبٍي ِب ِه ال ِب ِعیُّهُ       ِب ا َأتاني نَ مّ ُ َل ه  358  الطویل                     عفَراَأقوُل َل

ها القَمرُ  َل ها َأن تَنَجلي وَ مراتِها       فََأحِج ِب امَ َعن َث رَ اَألیّ ن قامَ مَ   ٣٥  الطویل               وَ
ما القَطرُ  ُ ا قیَل َأیُّه ها القَطرُ َشأوً وَجرى       ِب ٍة ِمنهُ َل   ٣٥ الطویل          َجرى حاتِمٌ في َحلبَ

جر        تََص  َ عَّرَ اله ُ ما وَ قَد َسهََّل التَودیع ستَحِصٌد َشزرُ    وَ یِن مُ َحبُل البَ   ١٩٦ الطویلدَّت وَ
فِطرُ  مُ إِنّي َل ِه ُصمَن آمالي وَ فتُرُ       ِب یَس یَ ُ َل  287 الطویل            َشًجا في الَحشى تَرداُده

َحزمٍ  َسمتُهُ       ِب مَّ وَ عُت َشعاَع الرَّأِي ُث ٍة فَجرُ  َجمَ ظلِمَ هُ في ُكلِّ مُ  294 الطویل              َل
بِن آَدمَ ِخلقٌَة       یَِضلُّ ِإذا فَكَّرَت في ُكنِهها الِفكرُ  رُ حاالِت اِ َأكَث  335 الطویل              وَ

ما القَطرُ  ُ ا قیَل َأیُّه ها القَطرُ َشأوً وَجرى       ِب ٍة ِمنهُ َل  361 الطویل        َجرى حاتِمٌ في َحلبَ
فرَغ َعلى ُزبِرِه ِقطرُ  ُ م ی مِّ َل َ هُ       ِمَن اله  382الطویل         فََطحَطحُت َسّدًا َسدُّ یاجوَج دونَ

 



 

                                                                                    ٤٧٥

نا َحبرُ  بُ َأشیَ ُدنا َكهٌل وَ الِحجى       فََأمرَ قٌف َعلى الِحلِم وَ قاماتُنا وَ  394 الطویل              مَ
م َل نیا ُأناٌس وَ ِقيَ الذُّخرُ    فَتىً َدَخرَ الدُّ ن بَ ر لِمَ ها باِذًال فَانُظ َزل       َل  ٣٦٠/حاشیة 354 الطویل  یَ

ها َأن تُنقََض اَألوتارُ  ت       َأوتارُ تََكفََّل هُ َأعجاُسها وَ   ٧٨/١٣٣/٢٨٠ الكامل        َضِمنَت َل
َعزَّ ذاَك ال ارتَقى       ذاَك الزَّئیرُ وَ َك وَ حرُ یقَنوا ِإذ جاَش بَ استَ   ١٥٩ الكامل             زارُ وَ

لروِم ِمن ذاَك الِجواِر ُجوارُ                  ا       لِ یً َح عالِ لَت الثَّغرَ َأصبَ ا َحَل مّ   ١٦٠ الكاملَل
تاِء َجدیَدةٌ ال تُكفَرُ  ُد الشِّ یَ صیِف َحمیَدةً       وَ ُة المَ قَدِّمَ ت مُ َزَل   ١٧٣ الكامل                    نَ

زیرُ                  فَكَّت َأُكفُّ  یِه یَ ها َعَل َضیَغمُ وِت ُغلَّ قَصائِدي       َعنهُ وَ  ١٩٩ الكاملالمَ

اِإلمرارُ  قَد تَرى       َأن َغیرُ ذاَك النقُض وَ لیِل وَ بَت َأمثاَل الذَّ َضرَ  ٢٠١  الكامل           وَ
هَب َصبابَ  قیُت نَ ستَهتَِر       فَبَ يَ المُ ا َقلِب یّ َ ه تََذكُّرِ َصَدفَت ُل  301  الكامل                    ٍة وَ

م َأن تُهَزَل اَألعمارُ  ُ ه م       َأحسابُ ُ ه أَسفوَن ِإذا ُهمُ َسِمنَت َل   322/٣٤٢  الكامل            ال یَ
ها ِمضمارُ  ها َل عَ َكَأنَّ َأمنَ غى       وَ َخیلَِك في الوَ مُ ِب ُ  351  الكامل              غاَدرَت َأرَضه

یِن ثاٍن ِإذ ُهما في الغارِ ثانی ُكن     الثنَ م یَ َل ِد الَسماِء وَ   ٢١  الكامل                    ِه في َكِب
عِذر               جُز ِعندي ُعذرُ َغیِر المُ العَ ال       وَ حمَ نََّك مُ دَت َألَعِذرَ ئِن َأرَ َل   ٩٣  الكاملوَ

ع صَدريقَد ِكدُت َأن َأنسى ِظماَء َجوانِحي       ِمن بُ وِردي َعن مَ  240 الكامل      ِد ُشقَِّة مَ

َك في السِّقاِء اَألوفَرِ  ةٌ َل ذخورَ نِهضاتي ِإنَّها       مَ نََّك مُ  250  الكامل                 ال تُغِضبَ

َظبٍي َأعفَرِ  زَدِق ال ِب ةً       قَوَل الفَرَ ت َجهرَ مَّ قاَل تهُ ِسرا ُث َل  358  ملالكا                    قَتَ
صَدري  وِردي َعن مَ عِد ُشقَِّة مَ ُ  361/٣٨٠ الكامل      قَد ِكدُت َأن َأنسى ِظماَء َجوانِحي       ِمن ب

زیرُ  یِه یَ ها َعَل َضیَغمُ وِت ُغلَّ قَصائِدي       َعنهُ وَ  383  الكامل                فَكَّت َأُكفُّ المَ
مُ َأنَّهُ       لِ  نِطقَها فَتَعَل غِرهاتُعطیَك مَ َث رُّ ِب مُ تِِه یَ   ٩٦  الكامل                         َجنى ُعذوبَ

یٌت سائِرُ  بَ ةٌ وَ ةٌ في الَخدِّ سا       ئِرَ  276  الكاملمجزوء                            لي َعبرَ

ُن سائِرُ َأخباِرها َدوَّ ًة       یُ   ١٣٩/٢٣٧  المتقارب                  َأَعبدوُن قَد ِصرَت ُأحدوَث
َشر هوِد ِشراِر البَ نَسَل الیَ لوِج       وَ ناِت العُ قراُن یا ابَن بَ   حاشیة374 المتقارب             َأمُ

ه لَك الَحرارَ ُأطِفئَت تِ ه       فَباَن وَ ضى ما كاَن قَبُل ِمَن الدَّعارَ  389  الوافر                مَ

ى اآلفاِق َحتّى       َكَأ یِه دارُ َأَطلَّ َعلى ُكَل   ٧٢/٢٧٨  الوافر              نَّ اَألرَض في َعینَ
دارُ  ُف الِب ُ السَّرَ ه ذاَك َعطاؤُ هى القُرآُن َعنهُ       وَ ٌق نَ هُ ُخُل  295 الوافر                      َل

حارُ  ِكن       تَماَدت في َسِجیَّتِها الِب َل ُك ِمنَك ِإضرارٌ وَ م یَ َل   296 لوافرا                      وَ
  

 



 

                                                                                    ٤٧٦

  ـ قافیة السین ـ
بِعِد الطوسا  م أْستَ الطوِس َل ْحت ِب و     َأصبَ َل ِمصرَ وَ روقََك آمالي ِب ت بُ   ٨٢ البسیط         شامَ

َكرادیًسا َكرادیسا  ا وَ بً ا ُث بً تَأقًَة       ُث وِت مُ   ١٨٥ البسیط                  الواِردیَن ِحیاَض المَ
نظَ  طُِّل ِمنها مَ عَ أنوساِإذ ال نُ ها اللَّذاِت مَ مَ ا ِب عً ربَ مَ ا       وَ قً ا َأنِ  293  البسیط                  رً

ساویسا تهُ الوَ موِم فََأجنَ ُ ا       ِمَن اله وعاتِِه َشَجرً َت الَقلُب ِمن َل نبَ  384  البسیط            استَ
ا ِعباَدةً ِإبلیُس  حِظ َعینَي       ها تَقَرّ وتَجافى ِإبلیُس َعن َل  303 الخفیف                      َل

مِّ َحرٌب َضروس َ إیجاِفِه       فَِإنَّ َحرَب اله مَّ ِب َ  391السریع                          ُأقاتُِل اله

اَألرُجُل ِمنها بَسوس ٍة       َأشَأمَ وَ جَل ذي رُ یَس ِب ٌح َل ضَّ وَ  287السریع                        مُ
نُ  هُ ذو العُ ِمثُل ریسوَ رمَ الَكَفِل المَ  333السریع                       ِق السَّبِط قَد       َأمَطیتَهُ وَ

ةُ ِمنهُ تَنوس ذرَ العُ ثبُُت وَ هُ       تَ أى ِضلعُ وَ  357  السریع                       فَامُدد ِعناني ِب
یِه الُجلو  ا قامَ ِإَل ا       َأوناِدیً قً ضى ساِب ا مَ یدانً  حاشیة354 السریع                 سِإن زارَ مَ

هاِرِق َأنقاسِ  َأقالِم َشیٍب في مَ بَن َعلى راسي       ِب فاٍت قَد ُكتِ  400 الطویل            َأرى َألِ

رؤوسا هُ مُ َجرَّب َحزمُ م یُ ن َل مُ       مَ ُ َُّس ِمنه رأ ُ ِلذاَك كانوا ال ی   ٩٢ الكامل                   وَ
ا حتى كأنَّ  الِقعً فُوا یمینا أخلقتك غموسا وبَ  249 الكامل                        قطینها     َحَل

هُ مرؤوسا َجرَّب َحزمُ م یُ ن َل مُ       مَ ُ َُّس ِمنه رأ ُ ِلذاَك كانوا ال ی  250 الكامل                  وَ
فَعَت ِإًذا ِإبلیسا قَد نَ ت َل فَعَ ال تُقًى       نَ فاِف ِب وَأنَّ َأسباَب العَ  253  الكامل                    َل

ُأسَِّس ِإفُكها تَأسیسا ت وَ  325  الكامل                ما في النُّجوِم ِسوى تَِعلَِّة باِطٍل       قَُدمَ

ِه تَقدیسا قُرِب هورُ ِب لَك الُظ قُدَِّست       تِ ُطوُن وَ لَك الب  330  الكامل                قَد بوِرَكت تِ
اسِ  ِمن ُكلِّ ضاِحَكةِ  یّ ِة المَ رهاَف خوِط البانَ   حاشیة٩٠  الكامل         التَّرائِِب ُأرِهفَت       ِإ

الكاسي ِه وَ الحالي ِب لَحمِد وَ ستَرى       لِ المُ فى وَ صَط المُ جتَبى وَ المُ   ٢٠٧/ ٧٦  الكامل        ِب
س ِة الوَ یِّها ِمن َكثرَ ُحلِ َصدِرَك ِضعَف ما       ِب َكت ِب َشت تَرَ إِذا مَ   ٩٣ الكامل             واسِ وَ
ِع اَألدراِس  ُ قضي ِذمامَ اَألرب قوِفَك ساَعًة ِمن باِس       نَ   ١٦١ الكامل               ما في وُ
هُ       نَشرُ الُخزامى في اخِضراِر اآلسِ  نَسیمُ ُ وَ ه ورُ ِة نَ رارَ ورُ العَ  ٣٩٩/ 253 الكامل       نَ

ِمن َأماِمَك َحیٌَّة  رائَِك عیسى      ماذا َعَسیَت وَ ِمن وَ  303 الكامل            تَِقُص اُألسوَد وَ

داِمِع باِرُد اَألنفاسِ  ُس المَ ِب وى       یَ َ سناُن اله شتاَق وَ  342 الكامل                ال یُسِعُد المُ
ُلس  هُ مُ یِن ِإلى       َحواِفٍر ُصلٍَّب َل تَ َصهوَ تٍن وَ بتَلُّ مَ   ٨٢ المنسرح                         مُ

 



 

                                                                                    ٤٧٧

بُسِ  نهوَكٍة وَال ُل مَ یَست ِب ٌة ُجُدٌد       َل   372/  ١٨٣ المنسرح                 َخالئٌِق فیِه َغضَّ

یَضِة صاٍف َكَأنَّهُ َعجُس  ُة الـ       بَ حَّ  301 المنسرح                     َأصفَرُ ِمنه َكَأنَّهُ مُ

ًسا       رِجعَن َغیرَ جانٍِب فَرَ ِس  َهل یَ ِة الفَرَ بیعَ ٍب في رَ  حاشیة270 المنسرح          ذوَسبَ
  ـ قافیة الضاد ـ

ُض  الُغرُ التَفَِّت اَألحقاُب وَ البیِض وَ ت      ِب یجا ِإذا ُسِعرَ َ  354 البسیط      َسهمُ الَخلیفَِة في اله
ذا الهالُِك الَحرَ  َ ها َأیُّه نَجمَ كٍر تُباهي َأیُّها الَحفَُض       وَ  392 البسیط                ُض َأقَرمَ بَ

میُض  رٌق وَ بَ ِآلٍل تومٌ وَ نایاِك ِإنَّها ِإغریُض       وَ َث   ٢٩١/ ١٦٠/  ٧٣  الخفیف            وَ
ستَفاِض  وا       في َحدیٍث ِمن َعزِمِه مُ ُ َحیُث َحّل ه تاٌن َأعداؤُ   ٨٢ الخفیف                 َصَل

ُ اللَّیال رَّقَته ن تَعَ الفَتى مَ یافي َكالَحیَِّة النَّضناِض               وَ الفَ   276/ 209الخفیفي       وَ
قاِض                             كَث انتِ یِه نَ ا فَخافا َعَل أیً تَیِن ما فَتَال رَ كبَ ضا نَ  221 الخفیفَغرَ

اغتِماضي تني تََصبُّري وَ ها َعَزماٌت       َغَصبَ تها نَحیبَ  300 الخفیف                   َغَصبَ

فیُض  نَّ َأماٍن       فیَك تَترى َحثَّ الِقداِح المُ ُ ه كبَ مٌ َحثَّ رَ  314 الخفیف                    ُسعُ

اهتََدیَن النِّباُل لَِألغراضِ  ساعي       وَ َك عاَد النِّضاُل دوَن المَ  ٣٩٦/ 376الخفیف           ِب
ستَشریَن َحتّى َكَأنَّما        واِمُض            فَما ِزلَن یَ   ١٢٢ الطویلَعلى ُأفُِق الدُّنیا ُسیوٌف رَ

اُت اللِصاِب النَضانُِض        یِس َحیّ م       َعلى المَ ُ دِح قَومٌ َكَأنَّه المَ یَك َسرى ِب   ١٤٩ الطویلِإَل
واِرُض  لَك العَ اَألمِس تِ ت ِب ٍد       َكما ُصِقَل َ شه ماني لِمَ  290 لطویلا       فَما ُصِقَل السَّیُف الیَ

ماِميِّ ناِفُض  یها ِمَن الِورِد الیَ ُ العیُس َظلَّت َكَأنَّما       َعَل َأته  ٣٠٧/ 292الطویل      ِإذا ما رَ

ِضه صاَغ األَنامَ ِمن َعرَ جـ      ِد وَ مُ ذوالَجالِل ِمن َجوَهِر المَ ُ  356 المنسرح         صاَغه
غى   وَ  دى الوَ ا َل ِت اَألنفاُس َجمرً هيَ فَضاِفُض ِإذا كانَ یاُب القَوِم وَ   316/ ٨١الوافر   ضاقَت ثِ

  ـ قافیة العین ـ
ئي یدعنك أجَدعا                     ٌة       علیك من الالَّ مَ ّل لِمَّ مُ  219 الطویللعلََّك یومًا أن تُ

 ُ ع تبَ هيَ مُ ا ِمن امِرٍئ       َغَدت ِمن َخلیَجي َكفِِّه وَ عمى َسلوبً ِت النُ  2١٢ الطویل       ِإذا كانَ

ه ُ الُحكمُ واِضعُ يٌّ ِعنَده ِب فیُكم نَ عتُمُ       وَ خفى الَّذي قَد َصنَ َأن یَ نتُم ِب  224 الطویل           َظنَ
 ُ ِه فَیوِجع یَضِرُب في ذاِت اِإلَل مشي فَیُسِرعُ       وَ یَ ُ وَ قوُل فَیُسِمع  284 الطویل               یَ

َزّجیِه َعلى الُكرِه  نَحُن نُ ُ وَ هوَأجَدع جِهِه وَ َأنُف الفَتى ِمن وَ الرِّضا       وَ  350الطویل        وَ
 ُ قَطع ُ مَ الَجدوى فََكفّاه م       ِمَن النَّیِل وَ ُ ت َأمواَل قَوٍم َأُكفُّه إِن َخفَرَ  363الطویل              وَ

 



 

                                                                                    ٤٧٨

رُ ساطِ  َأحمَ ٌ وَ َأبیَُض ناِصع ٌ       وَ ُ َكساِك ِمَن اَألنواِر َأصفَرُ فاِقع  365 الطویل               ع

 ُ هوجائِع نا َأكَل الدَّبا وَ أُكُل یَ صِمٌت       وَ هومُ ضَخ النَّوى وَ رِضُخنا رَ  368 الطویل           َأیُ

 ُ داِمع نَّ مَ ُ ه ا فَما تَرقا َل  372 الطویل                 َكَأنَّ الَسحاَب الُغرَّ َغیَّبَن تَحتَها       َحبیبً
 ُ قوُل فَیُسِمع ُ  یَ ِه فَیوِجع یَضِرُب في ذاِت اِإلَل مشي فَیُسِرعُ             وَ یَ   ٧٦  الطویل         وَ

ِعه مُت ِمن َضَل بَّ قَوٍل قَوَّ رُ هُ       وَ داَك ُقلُت َل ٍط في نَ غاِب  حاشیة270 المنسرح             وَ
نَصِدعِ  عروِف مُ لوُح ُغرَّتُهُ       ساِطِع ُصبِح المَ وٍم تَ بَّ یَ   ٣٤  المنسرح                 هیا رُ

ِعْه                        وَعلى       َأعیاِدِه باِذًخا َعلى ُجمَ السُّمُ عاِوَد الِكبِر وَ   ١٥٢ المنسرحمُ
ِعه یَك ِمن َسبُ ِه       ِإنِّي َأخشى َعَل الغیَل َأن تُطیَف ِب اَك وَ  226 المنسرح                   ِإیّ

ا  تُّ َســــیفً عَ هُ نَ ِعه  َأغَفلُت قائِمَ َل وُت َعن تَ َ َظبـيَ قُفٍّ َسه  258 المنسرح                وَ

ةُ َحدِِّه ِعنَد الِمصاعِ  شورَ أِي السَّیِف َصحَّت       مَ َك ِمثُل رَ أیُ رَ   371  الوافر                وَ
  ـ قافیة الفاء ـ

 ُ هُ       ِجهاُده جِذبُ مَّ یَ ا ُث فا                  یُجاِهُد الشَّوَق َطورً لقَوافي في َأبي ُدَل   ١٣١ البسیطلِ
فا ُسؤُدِدِه       تَكاُد تَهتَزُّ ِمن َأطراِفها َصَل الدُّنیا ِب  276 البسیط                  َجمُّ التَّواُضِع وَ

ت َحَجفا      ل ُصیِّرَ م بَ ُ ه َصیَّروا هامَ ٍد       وَ حبوَك ِمن ُزؤُ ذوا الَحَجَف المَ بَ  287 البسیطقَد نَ

صیفا كاَن وَ ٌد َل َل وَأنَّهُ وَ َك الَّذي       َل ماِم ِب   ٨٧ الكامل                          َهذا ِإلى ِقَدِم الذِّ
طَل في ِعَدٍة وَال تَسویفا  ها       ال مَ نِزًال َأعطى الَحواِدَث ُحكمَ   ١١٣  الكامل            یا مَ

كاَن نَحیفا     عاقَدُت جوَد َأبي َسعیٍد ِإنَّهُ   ِه وَ ُدَن الرَّجاُء ِب  254  الكامل                    بَ

صیفا كاَن وَ ٌد َل َل وَأنَّهُ وَ َك الَّذي       َل ماِم ِب  347   الكامل                      َهذا ِإلى ِقَدِم الذِّ
لى بتَناُصٍف وتَصاِف  قاَسما    ِخَطَط العُ تَضى وتَ رْ ضيُّ المُ ى الرّ   ٤٨الكامل               ساوَ

ٌج َأقامَ ِمَن اَألِحبَِّة في ا َصرً لثَّ َأرَ الدُّ رى       وَ   ١٨١ الكامل            موِع الُذرَِّف ى أریقَت ِب
اَألخیاِف  َهداِت وَ الوَ المیِث وَ ٍة       ِب زنَ ها ِمن مُ َكَأنَّما آثارُ  279  الكامل                     وَ

الوِ  ةَ وَ عَ الزِّیارَ نَ ُة اَألكتاِف مَ  342 الكامل                 صاَل َسحائٌِب       ُشمُّ الَغواِرِب َجأبَ

  ـ قافیة القاف ـ
قَتیٍل       راِدِع الثَّوِب ِمن َدٍم َكالَخلوِق    ١١٨/  ٧٨ الخفیف           َكم َأسیٍر ِمن ِسرِِّهم وَ

ةٌ  وصوَل هيَ مَ وٍت       وَ غى َكأَس مَ تَساقَوَن في الوَ حیقِ  یَ َكأِس رَ  337 الخفیف              ِب
ّشاقُ  سٍم الُحبِّ َحتّى تََكشَخَن العُ وَ جهُ الِوصاِل ِب د وَ َسوَّ م یُ      َل

 



 

                                                                                    ٤٧٩

 ٣٧٣/  ١٦٨/365/حاشیة ٩٠ الخفیف                                                     

داوى َشوقي وَ  ِهم كا       َن یُ ثَّ ِمن ُأناٍس ِب ُكن رَ ُس ریقي               ِإن یَ سُل   ٢٣ الخفیفیَ
قیِق الرَّقیِق  مَّ ِمن رَ ِه ُث یـَن ِب ُ العَ متِع لِك الَّذي یُ تاِع المُ   ٧٤ الخفیف                       ِمن مَ

وِّها ِمن َخالقِ  م تُرَ َأنَّهُ ما ِألَنوائَِك ِإن َل لَّم ِب تَعَ  313 الخفیف                                   وَ

ر       ِقُل ِإّال َعلى َسواِء الَطریقِ ال جوُز اُألمورَ َصفًحا وَال یُ  335 الخفیف                 یَ
ُق  فَوَّ تَ ن تَ َك ِخلَف مَ یَل َست       َعیناَك وَ ني َعبِد الَكریِم تَشاوَ   ٣٦١/  ٩٨/  ٣٦ الكامل  َأِإلى بَ

نتَني َحتّى ِإذا       ما ِغبَت َعن  لَت تََشدَّقُ َأَخِرسَت ِإذ عایَ  364 الكامل            بََصري َظلِ

عَدَك فاِرقُ  َشراُء بَ الحاَجُة العُ لَّ ذاَك الباِرُق       وَ َ انه َب الَحیا وَ  391 الكامل               قَرُ
فِرقِ  دُء َشیِب المَ یِه بَ تَ ها       في َصهوَ بٍذ َكَأنَّ َقلیَل ٍة نَ ُشعَل ِب   ١٤٥  الكامل                     وَ

م تُفتَِق  ِة الِمسِك الَّتي َل فَحٍة       ِمن فارَ هَت عائِرَ نَ زرا َكما اِستَكرَ   ١٦١  الكامل            نَ
ِق  َخلٍق َأخَل َأشاِعٍر ُشعٍر وَ ُصلٍب ُصلٍَّب       وَ َحواِفٍر ُحفٍر وَ   ١٧٨  الكامل                  ِب

صَدٍر       َشجِ  ِه آِخرُ مَ وِردِ َهذا َأمیَن الَل ُل مَ َأوَّ ِه وَ  325  الكامل                  يَ الظَّماُء ِب

ملِِق                  َع مُ غتَدي    دوَن السِّالِح ِسالَح َأروَ یَ لیِم وَ السَّ ما ُهوِب رقى وَ  356 الكاملیُ
قِ  ِمن ِإستَبرَ رًدا وَ ستَهُ       ِمن ُسنُدٍس بُ  358  الكامل                  صافي اَألدیِم َكَأنَّما َألبَ

َضیِّقِ  یَس ِب ُ َل دى َأوإِن َعدا       في اَألرِض باًعا ِمنه بُسُط ِإن رَ تاُن یَ  384 الكامل         َصَل
تِِه الرِّفاقُ  ُصحبَ دَّعتُهُ       تاَهت ِب ى وَ َأبي َهوً  327 الكاملمجزوء                           ِب

رَ تُت ِحها السَّیْ تى ما تَْستَمْ راقيمَ ِمیِل ِإلى العَ نا َسجَل الذَّ   ٣٤ الوافر                  ِرع       َل
فاِق  ارِت اشتِجاٍر وَ لَك فَِإنَّ َهما       َعراني ِب قَرِّب َأنَت تِ   ٣٢٣/  ٧٥ الوافر                 وَ

راقِ  ِك المُ ِت عاِن َعبرَ ِمن َسرَ آقي       وَ  333 الوافر                    َذریني ِمنِك ساِفَحَة المَ

  ـ قافیة الكاف ـ
ك ِقي ِمن مالِِهم َأوما َهَل بالوَن ِإذا ما َأفَضلوا       ما بَ  369 الرمل                       ما یُ

َعواتِكُ  نا وَ ُحدوِجِهم       َزیانُِب ِمن َأحباِب عنِِهم وَ ت في ُظ َكرَ إِن بَ   ٩٦ الطویل               وَ
برَ غَ  لمُ باِركُ ُكلوا الصَّ الظُّ لِم وَ عیرَ الظُّ رتُم بَ ُ فَِإنَُّكم       َأَث بوه اشرَ  276 الطویل          ضا وَ

َدرانِكُ  يُّ في َأكناِفِهم وَ ت       َزراِب َة نُشِّرَ وُض الَغزاَل  281 الطویل             ِإذا غاَزَل الرَ

إِن َهمَّ  ِه       وَ ذرُ َعن ُصلِب مالِ سالِكُ  ِإذا سیَل ُسدَّ العُ یِه المَ م تُسَدر َعَل  367 الطویل         َل
تَالِحكُ  بُت النَّدى المُ تَهُ نَ منَ یُ هُ       وَ شیَ وَ بیِع وَ م َعصَب الرَ ُ َسه َألبَ  حاشیة270 الطویل         وَ

 



 

                                                                                    ٤٨٠

آلِكُ   حاشیة374 لالطوی         َألِكني ِإلى َحيِّ اَألراِقِم ِإنَّهُ       ِمَن الطائِِر اَألحشاِء تُهدى المَ

ِقكْ  رَ ِاكتَنَّ َأهُل اِإلعداِم في وَ ِقْك    وَ  271 المنسرح             كانَت ُصروُف الَزماِن ِمن فَرَ

  ـ قافیة الالم ـ
ها العُُصُل             نا َأنیابُ ت       كانَت قَتاًدا َل  218 البسیطِإذا ُخراساُن َعن ِصنَّبِرها َكَشرَ

س القائِِم الثاِمِن المُ ُل ِب ها الطِّوَ متَدا َل لِك مُ َأَدت       قَواِعُد المُ ِف اطَّ   ٧٦/١٠٩ البسیط        تَخَل
لُ  ِب ُل اللَّذ َحیُث َأهتَ ِب هتَ يَّ یَ هُ       ِإَل كاِرمَ دٍن مَ حلي ِإلى مُ یُت رَ  20٣ البسیط                 َأدنَ

ُهمُ  هُ َأزرَ ُشــــــدُّ الَل نِيَّ یَ ُ   َعلَّ بَ النَّبع كتَِهلُ وَ ا فَیَ نبُُت عیــدانً  251 البسیط            یَ

نا َزَجلُ  ستِهاللِ یِن ِالِ أتَِم البَ نا       في مَ وِقفَ مَ انا وَ إِیّ وتَراُهم وَ َل  389  البسیط                   وَ
َجلُ  هَجتَهُ       َأوال فَدونََك ال َحَسٌب وَالبَ َك ِإذ َأقَصدَت مُ وُت َحسبُ  405 البسیط           یا مَ

جعولُ  اَن مَ ٍج       َأیَن ابُن َعوٍف َأبو قُرّ قَد عولیُت في َحرَ قاَل وَ  413 البسیط          َحتّى یُ
شتَري فیِه وَال ُزَحُل  ِف المُ عرَ م یُ ٍك       َل عتَرَ ٍر في ُكلِّ مُ َ شتَه   ٧٤ البسیط           ِمن ُكلِّ مُ

بٍد ُحرَّ َصفَحتِهِ  وُت مُ المَ ِه اَألَجُل                   َجلَّیَت وَ قَد تَفَرَعَن في َأوصالِ   ١١٤ البسیطوَ
ِه ُخلَِق اِإلنساُن ِمن َعَجلِ  ِریَّتِِه       في قَوِل ُ َهذا ِمن بَ یََّن اهللا بَ  360  البسیط                  وَ
َأبي ِإسحاَق ما َس  ا       َأعطاُهمُ ِب قتَِدرً َ مُ هني الرَِّعیََّة َأنَّ اهللا   ٨٦ البسیط                  َألوایَ

هِ  زِل عَ قاِت َكبلِِه       َحتّى َكَأنّي ِجئتُهُ ِب حَظ اَألسیِر َحَل  393 الرجز                           َل
فُّال نَ آتي َجمیعَ الناِس ِإّال تَ ّال فَریَضًة       وَ اِهللا ما آتیَك ِإ وَ  291  الطویل                    وَ

إِنَّ ال ناِزُل وَ شیًكا َكما قَد تَستَِرمُّ المَ ها       وَ ناؤُ ستَِرمُّ بَ عالي یَ   ٧٣   الطویل                 مَ
تَماِحُل       ِة المُ فاِة ِإذا انتَحى       َعلى الَحيِّ َصرُف اَألزمَ فَّیَن ِمن زاِد العُ   ١١٦  الطویلتَعَ

َأرُي  هُ       وَ عابُ عاُب اَألفاعي القاتِالِت ُل ُ َأیٍد َعواِسلُ  ُل ته  20٢/ ٢١٠ الطویل     الَجنى اشتارَ

ه َكت فیَك النَّوى ما تُحاِوُل قَد َأدرَ ه       َل ُ الَّذي َخفَّ آِهُل  253 الطویل          َأَجل َأیُّها الرَّبع
ٍة       ِإذا نُِصبَت تَحَت الِحباِل الَحبائِلُ  هُ َغرثاَن ِمن ُكلِّ َغدرَ  278  لطویلا         تَرى َحبَل

قَد َعلِموا َعن َأيِّ ِعلٍق تُناِضلُ  ها       َل ِقموا حوِشیًَّة فیَك دونَ ئِن نَ  293  الطویل             َل

لُ  َهذاَك َأطوَ جِدَي ِمن َهذا وَ وَ وٍم َكطوِل الَدهِر في َعرِض ِمثلِِه       وَ یَ  322 الطویل        ِب
ساِمرٌ     والي وَ ٌف ُسمرُ العَ م َسَل ُ ه جاِملُ    َل غیُض وَ فیِهم َجماٌل ال یَ  394 الطویل            وَ

ٌؤ َضلَّ ُضلُّهُ  ٍم ِإّال امرُ َذكٍَّر       ِإلى َكرَ هدیَك َغیرَ مُ ٌؤ یَ یَس امرُ َل   ٩٨  الطویل               وَ
السَّمُّ قاتِلُ  ُ السَّمِّ وَ ُرجى ِشفاء ی هوقَیُدها       وَ یُن الُدجى وَ ُف العَ أَل قَد تَ  حاشیة251 الطویل           وَ

قفَِعلِّي اَألناِملِ  یلى للسَّماحة والنَّدى       وأضیاف لیٍل مُ عاِء ابَن َل   ٦٩   الطویل              نَ

 



 

                                                                                    ٤٨١

بِل   ِر الذُّ السُّمُ بیِض َصفیِح الِهنِد وَ غى    ِب ظى الوَ مُ في َل م َكما َأسقاهُ   ١٠١/٣٥٨/ ٩٧  الطویلَسقاهُ
ا في َعرانین بلِِه  كأن ثبیرً َزمَِّل           وَ جاد مُ   ١٤٤ الطویل               كبیرُ أناٍس في ِب

جاِملِ  قالي ال ُصدوَد المُ نا       ُصدوَد المُ ِكيُّ َعِن القَ   ١٤٦ الطویل            َعِشیََّة َصدَّ البابَ
 ِ كوني ُأسائ إِّال فَاترُ یِه وَ لى       َعَل هُ َحَكمَ الِب ُكم ما باُل ُل هُأسائِ  210 الطویل                     ُل

ِه َعَزماٌت َأوقَفَتهُ َعلى ِرجِل  ت       ِب َل كِّ وُ شیُك النُجِع َعنهُ وَ  219 الطویل            تَوانى وَ

قاتِلِ  ضيَء المَ قَد َأمسى مُ دُّ َل عَ ُ هُ       ی ن ال َأبا َل هومَ َأبیِه وَ  298 الطویل                  َأما وَ
َأوا ِمن واِملِ رَ ت فیِه ُحماةُ العَ قَد َحَكمَ م       وَ ُ ا فَابَذَعرَّت ُحماتُه یًث ُ َل  331 الطویل             ه

ال بَالِب وَعًة وَ زأیِن هاجا َل هاٍر واِحٍد       رُ فَي نَ  228  الكامل                 ِإن تُرَز في َطرَ
یوَن تَعَ  َذمیالَأوما تَراها ما تَراها ِهزَّةً       تَشأى العُ فًا وَ  282  الكامل                   جرُ

َجدیال ا وَ ومًا َألُنِسيَ َشدقَمً یٌد حاَجًة       یَ وكاَن َكلَّفَها ُعبَ  305  الكامل                       َل

َك ال تََدع       في الصَّدِر ِمنَك َعلى الفَالِة َغلیال تى تَِخد ِب نُت الفَضاِء مَ  323  الكامل       ِب
واِسال مُ تالِعًا وَ مُ مًا وَ رمرَ یَ ًة       وَ َعمایَ ًال وَ ذبُ یَ قُدَس وَ ضوى وَ  حاشیة404  الكامل          رَ

ن َأوِممَِّن الرَُّجُل  مَ ذاَل ِب وَذِعیَّتُهُ       ِمن َأن یُ ُ َأوَل ه حمیِه ألالؤُ   ٧٠ الكامل                    یَ
النَّجِم الَّذي  اَألفشیِن ِب ُ ِب ماه  225 الكاملَصَدَع الدُّجى َصدَع الرِّداِء البالي                    فَرَ

م تُسِهِل                 هَجتي       ُأرِویَُّة الشَّعِف الَّتي َل ذُِّب مُ ا تُعَ وى ِممّ َ   ٢٣ الكاملعالي اله
قَِّح الالتي تَرى       َكشَح الَصدیِق وَال الِعداِت الُحیَّلِ    ٦٨ الكامل              ال ذوالُحقوِد الُل

ال َّ ثاِقُب الألَّ لها مَ نَ م تَ كٌر       َل حِر ِب   ٧٠ الكامل                             ُدرَّةٌ ِمن َعقائِِل البَ
ِه  آَك َأهَزَعهُ َغداةَ نِضالِ   ١٤٣ الكامل                     ِإنَّ اَألمیرَ بَالَك في َأحوالِِه       فَرَ

 ِ ت نِعمَ رِملِ َأكِرم ِب مُ تي       ِمنها َعلى عاٍف َجداَي وَ عمَ ِن يَّ وَ  287 الكامل                  ِه َعَل

م تُسِهلِ  هَجتي       ُأرِویَُّة الشَّعِف الَّتي َل ذُِّب مُ ا تُعَ وى ِممّ َ  288 الكامل               عالي اله

یُت الجا نَ َب ُكلَّها       َأنّي ابتَ عرُ بلِغٌ َأفناَء یَ ن مُ نِزلِ مَ  321  الكامل                  رَ قَبَل المَ
ا       َحزَن الَخلیفَِة جاِمًحا في الِمسَحلِ  َصمِّمً إِن ِخلَت الشِّتاَء مُ َض وَ  393 الكامل        فَانه

َك ال تََدع       في الصَّدِر ِمنَك َعلى الفَالِة َغلیال  تى تَِخد ِب نُت الفَضاِء مَ   ٧٥ الكامل         ِب
كاَن ِوداُدُهم في اَألخَطلِ فَ  ا وَ َسبً ُهم       نَ زَدُق ِصنوُ یٍَّة الفَرَ نوُأمَ  حاشیة271 الكامل           بَ

ُجلِ  اآلباِء ِمن رَ فَّداَك ِب ٍة       فیِهم وَ رَ اِإلخالِص ِمن مَ َك ِب   ٩٩  الوافر           َكم قَد َدَعت َل
 249 الوافرعوالي                           فلوأنا َشهدناكم نصرنا    بذي لَجٍب أزب من ال

الَقباِئَل ِمن ِهالِل                       ا وَ یرً مَ َأسقى       نُ جٍد وَ ني مَ  367 الوافرَسقى قَومي بَ

 



 

                                                                                    ٤٨٢

  ـ قافیة المیم ـ
ما              عَ لتُم نَ ن قُ م ِإ عَ نَ ًة       ِألَمِرُكم وَ َسلَّمَ لتُمُ ال ال مُ ن قُ قوُل ِإ   ١٠٠ البسیط                نَ

ِجما        ا وَ ّال كاِظمً بِر ِإ ت      َأواِخرُ الصَّ مَ انَصرَ حُض وَ داعُ المَ ا استََحرَّ الوَ مّ   ١٠٢/٣٩٠ البسیطَل
غتَر  یِن مُ لى البَ ما       َأنَّ النَّ َأصغى ِإ ماا فَال َجرَ مَ ِه َل ت في َقلِب   ١٨٢/٣٨٥ البسیط          وى َأسَأرَ

سَألِ  ن یَ ما                   مَ بِقيَ الَكرَ ُ َأن یُ ه ِإنَّما ساَل بقي َسراتَُكمُ       فَ ُ َ َأن ی  359 البسیطاهللا

ما                       عَ لتُم نَ ن قُ م ِإ عَ نَ ًة       ِألَمِرُكم وَ َسلَّمَ لتُمُ ال ال مُ ن قُ قوُل ِإ  375  البسیطنَ

ُ       وَ  تُه َخمیٍس َأنَت ُغرَّ م ِب ُ مُ                   َصَدمتَه جِهِه َغمَ ُ في وَ ِریَّتُه َ  251  البسیطَسمه

مُ     ُ الِدیَ وَضه زاَل عوُدَك تَسقي رَ ُ   وَ تَه  حاشیة3٧٥/٤٠٣  البسیطالزاَل جوُدَك یَخشى البخُل َصوَل

ِم             زجاٍة ِمَن الَكلِ ضاَعٌة َغیرُ مُ ها       ِب ِب  397 البسیط ِمَن الِقالِص اللَّواتي في َحقائِ

ِم             نَ العَ رِديِّ وَ البَ رِد وَ ِة الوَ ِم ِمن       ُحّسانَ عالِ غناَك ُحّساَن المَ مَ  حاشیة20٣ البسیطَعهدي ِب

یها نُعمى ِسوى َأن تَدوما                          َل ُة اِهللا فیَك ال َأسَأُل اَهللا ِإ  223   الخفیفنِعمَ

أى الرومُ ُصبًحا َأنَّها  ما         رَ ما هُ ُ َأوا       َغداةَ التَقى الزَّحفاِن َأنَّه ذ رَ  365 الطویلِهيَ ِإ

ما         َذ َأخرَ یمَ مَ ِمن قَبُل ما َأمسى ِب ئِن كاَن َأمسى في َعَقرقَُس َأجَدعا       َل  384 الطویلَل

َخیرُ النَّصِر ما كاَن  ُأخرى وَ رتَها       ِب َأنَ ٌة كانَت َسًدى فَ قعَ ُ وَ ه لَحما           َل  391 الطویلمُ

نَب َأحَجما           وِرَي الذَّ عرَ قَد َهمَّ َأن یَ بِِّه       وَ أى َأمرَ رَ ا َأن رَ مّ  400 الطویلَكیوُسَف َل

یِه الَحمائِمُ                  ُ َعَل ته لَّ ِكن َأمَ َل اللِّوى       وَ میاَء ِب نسى َعهَد َظ قَد كاَن یَ   ٢٥ الطویلَل
و َع  َل مائِمُ              وَ لَك الِعظامُ الرَّ َذن تِ ُسرَّت ِإ ٌب       َل عرُ یَ  363 الطویللِمَ الَشیخاِن ُأدٌّ وَ

ُ الَحیاِزمُ           نفَضُّ ِمنه ى یَ طوِل َجوً نَت       ِب َأتني َألَیقَ ورَ َأبیها َل  372/ حاشیة١٤٣الطویلَأما وَ

ٍة        ا َشدیَد َشكیمَ ما فیَك ِمن َشكِم                فَِإن تَُك َأحیانً ِإنََّك تَمحوها ِب  399 الطویلفَ

عالِِم             ِتلَك المَ ّحاًء لِ ا       ِمَن الُذلِّ مَ سَكِر اآلَن َعسَكرً ُ َأهَل العَ  388 الطویلَسأوِطئ

لومُ       یَ رَّةً وَ مُ مَ كرُ الَغیُث یَ ُ       وَ ه باِئِع َدهرَ مَ الطَّ   ٩٧  الكامل              َغیٌث َحوى َكرَ
ِن الَقِصيِّ َشآمُ         مَ خالُِف الیَ مَ ُ       وَ لَحُظ قَصَده   ٣٧٣/ ١٠١ الكاملالشَّرُق َغرٌب حیَن تَ

ُ قُّدامُ                     ه ال َل ُرى       ال َخلَف فیِه وَ َأن ی ا فَكاَد ِب ال ُعصبً َألَ المَ  224 الكاملمَ

 ً ا نَحیف َجسیمُ                    ُعرٌف َغدا َضربً ُ َل إِنَّه ُ       ُشكرُ الرِّجاِل وَ  254 الكاملا ِعنَده

ومُ                 یّ الفَ ن َأَهــناُس وَ نِزَل َجدِِّه ُقل لي لِمَ دَّعي صــوراَن مَ المُ  261 الكاملوَ

يَّ وَ  فوا َعَل قَد َعنُ ى َل ْجَل ُروا       رَ غب ت ِركاُب القَوِم َحتّى یَ  330 الكاملالموا             نُِحرَ

عیمُ                      نَ ةٌ وَ یِهم نَضرَ َغَدت َعَل مُ َأَجشُّ َهزیمُ       وَ ُ ه لوَل  367  الكاملَأسقى ُط

ها                      ُسعومُ ها وَ ها دیٌن َل ُ عوب ُأنوفَها       فَنُ ها وَ َك الِكالُل ِرقابَ َل  375 الكاملمَ

 



 

                                                                                    ٤٨٣

م تَك َل ت وَ ِذَل مُ                   مَ غرَ ذوَل َلمُ ِمُق المَ نَّ الَّذي یَ  388 الكاملتُم َجفاَءَك تَْكتُمُ       ِإ

طِعمُ               نَّ الُشكرَ َحرٌث مُ َشَكرُت ِإ ةً       وَ فاِء تِجارَ نَّ ِمَن الوَ فَیُت ِإ وَ  397 الكاملوَ

یــَس  َل سٌل وَ هِطِه  بَ قاَح لِرَ ال َل ُ وَ ع َهــواه تبَ َحراِم                  یَ ُ ِب  259 الكاملت َأرُضه

لقَِم              عمَ العَ عمَ الِفراِق فََذمَّ َط ُ النَّوى       َط ن َأذاقَته فَت َجواِرُح مَ ُ  300  الكاملَضع

ظلِِم                    َأنارَ ِمنها ُكلُّ َشيٍء مُ ها       وَ مَ ُكلُّ َشيٍء دونَ َت فََأظَل ه ِل  337 ملالكاوَ

قِل َغیرَ ُجثوِم             یرَ العَ كَن َط وِت في َأوكاِرها       فَتَرَ یورُ المَ ت ُط  383 الكاملَجثَمَ

َدُكم           ٍم ـ تََغمَّ نِع في َأصرَ الصُّ َ ذا الَجالِل فَقَد       ـ ِب  229  المنسرحَأال اِشُكروا اهللا

ذا       ما  م تَِرِم                 ال َأنُزرُ النائَِل الَخلیَل ِإ  199  المنسرحاعتَلَّ نَزرُ الظؤوِر َل

جٍد َعظیِم      ُ َعنّي       َلقَد َأنباِك َعن وَ وَسَألِت ُدجاه ُأقِسمُ َل   حاشیة٣٩٥/٤٠٤/ ١٨٦/٣٦٩ الوافرفَ
جیِم                        َشیطاٍن رَ ها ِب راِجُل ُ حیَن تَغلي       مَ  361 لوافراتُثَفّى الَحرُب ِمنه

َزَل النَّ  ذا نَ ُ       ِریاَض الریِف ِمن ُأنٍُف َجمیمِ ِإ وه ِهم قَرَ ُ ِب   حاشیة١٢٠ الوافر                    زیع
  ـ قافیة النون ـ

َدِن   الدَّ ِة اِإلغراِم وَ البَثِّ في َدوَل َحًدا     ِب بُت َصرَف النَّوى َصرَف اَألسى وَ   ١٧٥ البسیط  َحَل
َز اِإلثنَ  ذا جاوَ تَكثیِر الَحدیِث قَمین                     ِإ شٍر وَ نَ ُ       ِب ِإنَّه   ١٦٢ الطویلیِن ِسرٌّ فَ

عیُن                     ذا نََضَب الَكالمُ مَ ُ       َجفرٌ ِإ ه دُّ مُ ُ اللِساِن یَ ع  277 الكاملَأحذاَكها َصنَ

نَ  ِديِّ وَ َ َحليُ قَریِضها       َحليُ اله نبوُعها َخِضٌل وَ وضوُن       یَ  359/٣٨٤  الكاملسُجها مَ

ا                       وینَ ِه الذَّ ُت ِب ِكنِّي َعنیْ َل ذلك َأسَفلیُكم       وَ ا أعنِي ِب مَ   ٢٩٦/ ٨١ الوافروَ
َدیني                 ال الرُّمِح الرُّ ماني       َشًجا فیِهم وَ لسَّیِف الیَ یَت لِ   ٩٩/٣٥٩ الوافرفَما َأبقَ

 ُ قائِع یِن                 وَ وِقفَ لى َخیفَي ِمنًى فَالمَ ٌ       ِإ نَّ َجمع ُ قَت ِمنه   ٣٥٩/ ١٠٠  الوافرَأشرَ
  ـ قافیة الهاء ـ

یَن الَكثیِب الَفرِد فَاَألمواِه                       ناِه       بَ كِر بِن َعبِد مَ ني بَ حدى بَ   حاشیة ٨٠ الكاملِإ
  ـ قافیة الیاء ـ

ُكَ  جه ن كاَن وَ ساویِه               ِإ ترى مَ َك بي تَ ُ      فَِإنَّ ِفعَل ه حاِسنُ ترى مَ  حاشیة374 البسیطلي تَ

هدیها                 ٍة       َكَأنَّما قُِطفَت ِمن َخدِّ مُ یَ غالِ ٍة ُعلَّت ِب ُ في ُصفرَ  حاشیة404 البسیطَحمراء

ُ َخریَدةٌ       َصناعٌ فَقَد سادَ  ذا راَد النِساء یا                  ثَقاٌل ِإ َليَّ الَغوانِ  224 الطویلت ِإ

يِّ                   ِب ى وَ َهوً ُ وَ   ١٨٨/ ٩٥ الوافرفََكم لي ِمن َهواٍء فیِك صاٍف       َغِذيٍّ َجوُّه
  
  

 



 

                                                                                    ٤٨٤

  
 قائمة المراجع

  أوال ـ المراجع العربیة
ور ، د )١ وم والمنظ یة المفھ اق التناص ر.آف ة المص اعي ، الھیئ ر البق د خی اب محم ة للكت / یة العام

 م١٩٩٨دراسات أدبیة 
 ].٢٠٠١،  ١دار غریب ، ط [ اإلبداع الموازي ، محمد حماسة عبد اللطیف ،  )٢
ة ، د  )٣ عر الحداث ي ش ام ف ود ، .اإلبھ د القع رحمن محم د ال ة ع [ عب الم المعرف لة ع ،  ٢٧٩سلس

 ] ، الكویت ٢٠٠٢مارس 
  ٣٨أعالم العرب ، رقم عائشة عبد الرحمن ، سلسلة .أبوالعالء المعري ، د  )٤
، الھیئة  ٤٠٥عبد المجید دیاب ، المكتبة الثقافیة . أبو العالء المعري ، الزاھد المفترى علیھ ، د )٥

 م١٩٨٦المصریة العامة للكتاب 
 .اإلتقان في علوم القرآن ، مكتبة مصر ، دار مصر للطباعة  )٦
الم ، د )٧ ي اإلس د ف اد والتقلی واني ،  .االجتھ اض العل ابر فی ھ ج اھرة طط ار الق ،  ١دار األنص

 م   ١٩٧٩
 ] دار الفكر العربي [ جبل ،  محمد حسن حسن .االحتجاج بالشعر في اللغة ، الواقع وداللتھ ، د )٨
 إحیاء علوم الدین ، دار المعرفة ـ بیروت )٩

 ١٩٦٠أساس البالغة ، الزمخشري ، ط دار الشعب ،  )١٠
 ].السید الجمیلي .تراث ، تحقیق ددار الریان لل[ أسباب النزول ، الواحدي النیسابوري،  )١١
محمد رأفت سعید ، كتاب األمة ـ وزارة الشئون .أسباب ورود الحدیث ، تحلیل وتأسیس ، د )١٢

 ١٩٩٤اإلسالمیة ، قطر 
د .االستدالل النحوي ، نحونظریة معاصرة ألصول النحوالعربي ، د )١٣ ز عب د العزی د عب محم

 .، وبدون بیانات أخرى  ٢٠٠٨الدایم ،  
ھ أسرار الب )١٤ ق علی رأه وعل د شاكر ، : الغة ، عبد القاھر الجرجاني ، ق ود محم وفھر محم أب

 .مطبعة مدني 
 م١٩٩٢،  ٣، عالم الكتب ، طسعد مصلوح .داألسلوب ، دراسة لغویة إحصائیة،  )١٥
ة ،  )١٦ لیمان.داألسلوبیة ، مدخل نظري ودراسة تطبیقی د س تح هللا أحم ة ف دار الفنی دون  ، ال ، ب

 .بیانات أخرى 
ما  )١٧ ة ، دأس ة والدالل ي البنی ة ف نى ، دراس ریة .ء هللا الحس ة المص ر ، الھیئ ار عم د مخت أحم

 ٢٠٠٠العامة للكتاب ، مكتبة األسرة
 .السیوطي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان : األشباه والنظائر في النحو  )١٨
 م٢٠٠٦،  ١دار غریب ط: علي أبو المكارم . أصول التفكیر النحوي ، د )١٩
ول الف  )٢٠ المي ، دأص ھ اإلس مك ، .ق ان س ز رمض د العزی ة ، ط[ عب ة العربی ،  ١دار النھض

٢٠٠٣. [ 
م ١٩٨٥أضواء على لغتنا السمحة ، محمد خلیف التونسي ، كتاب العربي ، الكتاب التاسع   )٢١

 . ، الكویت  
  ٢٠٠٩السید محمد رشید رضا ، مكتبة األسرة ، : االعتصام ، الشاطبي ، تحقیق   )٢٢
    .    یانھ ، محیي الدین الدرویش ، دار ابن كثیر للطباعة والنشر ، دمشقإعراب القرآن وب )٢٣
  ٢٠٠٢، دار العلم للمالیین  ١٥الزركلي ، ط: األعالم  )٢٤
ق   )٢٥ فھاني ، تحقی رج األص ي الف اني ، ألب قا ، : األغ طفى الس ب  ١٩٦١مص ، دار الكت

 .المصریة 
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ي أصول النحو، )٢٦ ة ف ع األدل دل اإلعراب ، ولم ا  اإلغراب في ج ي بتحقیقھم ا وعن دم لھم : ق
 م١٩٥٧سعید األفغاني ، مطبعة الجامعة السوریة ، 

اقوت ، .االقتراح ، في علم أصول النحو، السیوطي ، قرأه وعلق علیھ د  )٢٧ [ محمود سلیمان ی
 ] . ٢٠٠٦دار المعرفة الجامعیة ، 

ی )٢٨ ن الحس ي ب ي عل ریف المرتض د ، للش د ودرر القالئ رر الفوائ ي ، غ الي المرتض ن أم
 م دار إحیاء الكتب العربیة  ١٩٥٤،  ١محمد أبو الفضل إبراھیم ، ط: الموسوي العلوي تحقیق 

یس ، د )٢٩ رؤ الق دھا ، ط.ام ا بع عره ، وم ھ وش ي ، حیات د مك اھر أحم ارف  ٥الط ، دار المع
 م ١٩٨٥

ق   )٣٠ ن یوسف القفطي ، تحقی ي ب ن عل ي الحس دین أب ال ال : إنباه الرواة على أنباه النحاة ، جم
  ١٩٨٦، دار الفكر العربي ،  ١د أبوالفضل إبراھیم ، طمحم

اري ، : اإلنصاف في مسائل الخالف  )٣١ أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید األنب
 ] .  ٢٠٠٩دار الطالئع ، [ 

د ، [ ابن ھشام ،: أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك   )٣٢ د الحمی دین عب ي ال د محی ق محم تحقی
 ] .بیروت  المكتبة العصریة ،

راث ، ط )٣٣ ة الت د شاكر ، مكتب د محم دیث ، أحم وم الح ،  ٣الباعث الحثیث شرح اختصار عل
 م ١٩٧٩

 ].١٩٨٨،  ٦عالم الكتب ، ط [ أحمد مختار عمر ، .البحث اللغوي عند العرب ، د )٣٤
ق   )٣٥ یوطي ، تحقی دین الس الل ال ال اة ، ج ویین والنح ات اللغ ي طبق اة ف ة الوع د : بغی محم

 م ١٩٧٩، دار الفكر ،  ٢اھیم ، طأبوالفضل إبر
ة للنشر محمد عبد المطلب .ة واألسلوبیة دالبالغ )٣٦ ، سلسلة أدبیات ، الشركة المصریة العالمی

 م١٩٩٤،  ١، لونجمان ، ط
 ]٢٠٠٢،  ١دار غریب للطباعة والنشر ، ط[ بناء الجملة العربیة ،   )٣٧
 ]بة الزھراء مكت[ أحمد درویش ، . بناء لغة الشعر ، جون كوین ، ترجمة د  )٣٨
اب ، [ تمام حسان ، .د: البیان في روائع القرآن   )٣٩ مكتبة األسرة ، الھیئة المصریة العامة للكت

٢٠٠٢ . [ 
 عبد الحلیم النجار ، دار المعارف . تاریخ اآلداب العربیة ، كارل بروكلمان ،  ترجمة د )٤٠
ر عواد معروف ، دار بشا: تاریخ اإلسالم ، ووفیات المشاھیر واألعالم ، للذھبي ، تحقیق   )٤١

 ٢٠٠٣، ١الغرب اإلسالمي ، ط
ة ، ذاكرة .تاریخ العرب قبل اإلسالم ، د )٤٢ السید عبد العزیز سالم ، الھیئة العامة لقصور الثقاف

 .٢٠٠٠،  ٢الكتابة ط
 . تاریخ النقد األدبي عند العرب ، طھ أحمد إبراھیم ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان  )٤٣
و )٤٤ ي لل ل العبث دین ، دالتأوی وة وال ارة ، . حي والنب د عم ادى [ محم ر ، جم ة األزھ ة مجل ھدی

 ]ھـ ١٤٣٢اآلخرة 
 م١٩٧٣، دار التراث  ٢، طتأویل مشكل القرآن ، ابن قتیبة  )٤٥
ق  )٤٦ اني ، تحقی م الث وي ، القس ل الحم ن واص اني ، اب د األغ راھیم : تجری ین ، إب ھ حس ط

  ١٩٩٨ر الثقافة ، الھیئة العامة لقصو ٢٢اإلبیاري ، سلسلة الذخائر 
داللي  )٤٧ ل ال ھ ، د: التحلی ھ ومناھج ب ، ط.إجراءات دین ، دار غری ام ال ي حس ریم زك ،  ١ك

٢٠٠٠ 
د،  المعجم بناء في وأثره اللغویة األصول تداخل )٤٨ رزاق عب ن ال راج ب : الناشر،  الصاعدي ف

ادة ث عم ي، البح ة العلم المیة الجامع ة اإلس ورة، بالمدین ة ةكالممل المن عو العربی  ١ط،  دیةالس
   ھـ١٤٢٢

 



 

                                                                                    ٤٨٦

ھ   )٤٩ ھ وقوانین اھره وعلل وي ، مظ ور اللغ واب ،  ط .د: التط د الت ان عب ة  ١رمض ، مكتب
 . الخانجي 

 .إبراھیم اإلبیاري : للتراث ، تحقیق .التعریفات ، الجرجاني ،  دار الریان )٥٠
 ، ١٩٩٠، الھیئة المصریة العامة للكتاب  السید محمد رشید رضا تفسیر المنار ،  )٥١
د العظیم كامل ، . النصي ودور المعاني النحویة فیھ ، دالتماسك  )٥٢ دري عب رسالة [ محمد الب

 ]٢٠٠٧دكتوراه ، كلیة دار العلوم ، 
ز البكري ، الجزء   )٥٣ د العزی ن عب د هللا ب د عب ي عبی الي ، ألب ي الق ي عل الي أب التنبیھ على أم

 ] ١٨٣الذخائر ، الھیئة العامة لقصور الثقافة ،[ الثاني من األمالي ، 
 .شعیب األرنؤوط وآخرون: ، ط مؤسسة الرسالة ، تحقیق تھذیب سیر أعالم النبالء  )٥٤
 .عبد الحمید السید طلب ، مكتبة دار العلوم ، مطبعة اإلرشاد . د: تھذیب النحو  )٥٥
 م١٩٩١، دار الشروق  ١محمد عمارة ، ط. تیارات الفكر اإلسالمي ، د )٥٦
 ]١٩٦٦ھرة ، مطبعة دار الكتب ، ، القا٢ط[ القرطبي ،: الجامع ألحكام القرآن  )٥٧
ة الخانجي ط. الجملة في الشعر العربي ، د )٥٨ م ، ١٩٩٠،  ١محمد حماسة عبد اللطیف ، مكتب

 القاھرة 
 ]طھ عبد الرؤوف سعد ، المكتبة التوفیقیة : تحقیق [یة الصبان على شرح األشموني ،حاش )٥٩
             ٢ون،طبعة الحلبي طالحیوان ألبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،تحقیق عبد السالم هار  )٦٠
ذخائر ،  )٦١ ة ال ار ، سلس ي النج د عل ق محم ي ، تحقی ن جن ان ب تح عثم ي الف ائص ، ألب الخص

 ٢٠٠٦،  ١٤٦الھیئة العامة لقصور الثقافة ، رقم 
 .عبد الفتاح الشین ، دار المعارف . الخصومات البالغیة والنقدیة في صنعة أبي تمام ، د )٦٢
محمد رجب البیومي ، سلسلة مجمع البحوث اإلسالمیة ، السنة . دخطوات التفسیر البیاني ،  )٦٣

 م١٤١٩/١٩٩٨التاسعة والعشرون ـ الكتاب األول 
 ] م ١٩٩٢،  ٢دار الھدایة ، ط[ محمد نبیل غنایم ، .د: دراسات في التفسیر  )٦٤
د . ددراسات في الفلسفة اإلسالمیة ،  )٦٥ د العب ف محم د اللطی ة النھضة اإلسالمیة ، عب ، مكتب

 م ١٩٧٩
د شاكر ط: دالئل اإلعجاز ، عبد القاھر الجرجاني ، قراءة وتعلیق  )٦٦  ١٩٩٢،  ٣محمود محم

 .مطبعة المدني 
ة ،  د  )٦٧ ان ، ترجم ة ، ستیفن أولم ال بشر ، . دور الكلمة في اللغ ة ـ [ كم اریخ للطبع دون ت ب

 ] .مكتبة الشباب 
زي ،   )٦٨ ب التبری رح الخطی ام بش ي تم وان أب د األول ط[ دی اني ط ، ٥المجل د الث ـ  ٥المجل

 .، دار المعارف ]  ١٩٦٥ـ ١، المجلد الرابع ط ٤، المجلد الثالث ط ٢٠٠٦
ذخائر . دیوان حسان بن ثابت ، تحقیق د )٦٩ لة ال ة  ١٧١سید حنفي حسنین ، سلس ة العام ، الھیئ

 .لقصور الثقافة 
 بیروت  مد یوسف نجم ، دار صادر ،مح: دیوان عبید هللا بن قیس الرقیات ، تحقیق وشرح  )٧٠
 ].دار صادر ، بیروت [ دیوان المتنبي ،  )٧١
م الشعر  )٧٢ ى فھ دخل إل ارة ، م وافي ، .دالرؤیة والعب ز م د العزی ة اإلسرة ، عب ،  ٢٠١٠مكتب

  .الھیئة المصریة العامة للكتاب 
راث ، ، ط. إعداد ودراسة د للشافعي ، الرسالة ، )٧٣ ب الت لة تقری ایم ، سلس ل غن د نبی ،  ١محم

 .رام للترجمة والنشر م ، مركز األھ١٩٨٨
احج  )٧٤ اھل والش الة الص ق : رس الء ، تحقی ي الع رحمن ، ط. د: ألب د ال ة عب ، دار  ٢عائش

 م١٩٨٤المعارف 
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، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، مكتبة  محمود محمد شاكررسالة في الطریق إلى ثقافتنا ،  )٧٥
 .م ١٩٩٧األسرة ، 

روت ، ، تحقیق محمد سلیم ال ٢٣٦ص : رسالة المالئكة  )٧٦ ـ ، ١٤١٢جندي ، دار صادر بی ھ
 م ١٩٩٢

ي : رسالتان البن األنباري ، اإلغراب في جدل اإلعراب ، ولمع األدلة في أصول النحو )٧٧ ألب
 ]م ١٩٥٧تحقیق سعید األفغاني ، مطبعة الجامعة السوریة ، [ البركات األنباري ، 

ي األسماء  )٧٨ ة ف ة العربی ي اللغ ل ا.د ، الزوائد في الصیغ ف ن كام ، دار  ٤لخویسكي ، صزی
  ٢المعرفة الجامعیة ط

 م ١٩٥٧دار صادر بیروت ، :  سقط الزند   )٧٩
اني ،  )٨٠ اض ، [ السلسلة الصحیحة ، األلب ع ، الری ارف للنشر والتوزی ة المع ـ ، ١٤١٥مكتب ھ

١٩٩٥  [ 
اني ،   )٨١ اض ، [ السلسلة الضعیفة ، األلب ع ، الری ارف للنشر والتوزی ة المع ـ ، ١٤١٥مكتب ھ

١٩٩٥ [ 
ق شعیب سی )٨٢ ذھبي ، تحقی ان ال ن عثم د ب ن أحم د ب دین محم ر أعالم النبالء ، اإلمام شمس ال

 ١٩٨٢،  ١األرنؤوط ، وصالح السمر ـ مؤسسة الرسالة ، ط
 ] .المكتبة الثقافیة ، بیروت لبنان [ شذا العرف في فن الصرف ، الشیخ أحمد الحمالوي ،   )٨٣
 ]م ١٩٩٤ع األمیریة ، الھیئة العامة لشئون المطاب[ شرح ابن عقیل ،   )٨٤
ن الحاجب ،   )٨٥ ة اب ق [ شرح الرضي لكافی راھیم الحفظي ، . د: تحقی ن إب د ب ن محم ن ب حس

 ]طباعة إدارة الثقافة والنشر بجامعة محمد بن سعود ، المملكة العربیة السعودیة 
تراباذي   )٨٦ ن االس ن الحس د ب دین محم ي ال یخ رض ألیف الش ب ،  ت ن الحاج افیة اب رح ش ش

د ، دار : تحقیق  [النحوي ،  د الحمی دین عب محمد نور الحسن ، محمد الزفزاف ، محمد محي ال
 ] م ١٩٨٢الكتب العلمیة ، 

ن األستراباذي، الحسیني شرفشاه بن محمد بن حسن: شرح شافیة ابن الحاجب  )٨٧ دین رك ، ال
د. د: قیحقت ود عب د المقص د محم ود عب ر،  المقص ة: الناش ة مكتب ة الثقاف  ١٤٢٥، ١ط، الدینی

 م٢٠٠٤/ھـ
اھلي   )٨٨ عر الج روح الش اني .د: ش زء الث ري ، الج ال العم د جم راح ،: أحم اھج الش دار [ من

 ]م ١٩٨١، ١المعارف ، ط 
ة ، ط[ ،  ١٢٥شعبان صالح ، ص .د: شعر أبي تمام دراسة نحویة   )٨٩ ة العربی ،  ١دار الثقاف

 ] .م ١٩٩١
 .الشعراء وإنشاد الشعر ، على الجندي ، دار المعارف   )٩٠
 ] م ١٩٩٧لكتاب ، مكتبة األسرة ، الھیئة المصریة العامة ل[ إلسالم ، أحمد أمین ، ضحى ا )٩١
ة ط.طائر الشعر ، د )٩٢ م ، ٢٠١٠،  ١یوسف نوفل ، الھیئة العامة لقصور الثقافة ، كتابات نقدی

١٨٧  
عراء )٩٣ ول الش ات فح ي  طبق الم الجمح ن س د ب ق  ، محم اكر ، دار : ، تحقی د ش ود محم محم

 المدني  
اھرة ا )٩٤ ي ، دظ و العرب ي النح ف ف ة ، ط. لتخفی ریة اللبنانی دار المص ي ، ال د عفیف ،  ١أحم

 م١٩٩٦
ة د  )٩٥ ي ، ترجم ن نب ك ب ارة ، مال كالت الحض ة مش اھرة القرآنی اھین ، . الظ بور ش د الص عب

  ٢٠٠٣،  ٤الھیئة العامة لقصور الثقافة ، آفاق عربیة ، ط
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اني ، )٩٦ زء الث والنص ، الج ة ونح ین نحوالجمل ة ب ة  العربی ث للعربی ؤتمر الثال اب الم كت
م ، كلیة دار العلوم ، قسم النحووالصرف والعروض ، ٢٠٠٥ھـ ، ١٤١٣والدراسات النحویة ، 

 .جامعة القاھرة 
ك   )٩٧ ان ف ة د: العربیة ، دراسة في اللغة واللھجات واألسالیب ، یوھ د . ،  ترجم رمضان عب

 ] ، الخانجي ١٩٨٠، ١ط[ التواب ، 
ب العالمة اإلعرابیة  )٩٨ ف ، دار غری د اللطی في الجملة بین القدیم والحدیث ، محمد حماسة عب

 .م ٢٠٠١
 ١٩٩٨،  ١صالح فضل ، دار الشروق ، ط. علم األسلوب مبادئھ وإجراءاتھ ، د )٩٩

 ١٩٩٨،  ٥أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، ط.علم الداللة ، د )١٠٠
 ١٩٨٠كمال بشر ، دار المعارف ، . علم اللغة العام ، األصوات ، د )١٠١
  ٢٠٠٠صبحي إبراھیم الفقي ، دار قباء ، .علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق ، د )١٠٢
ة   )١٠٣ ر العربی ة وس ھ اللغ البي ،  : فق ور الثع ي منص ق [ ألب راھیم : تحقی قا ، إب طفى الس مص

 ]١٦٨األبیاري ، عبد الحفیظ شلبي ، الھیئة العامة لقصور الثقافة ، سلسلة الذخائر 
دیث ، دالفكر اللغوي عند   )١٠٤ ة الح م اللغ ة . أبي العالء المعري في ضوء عل د طلب ال محم جم

 ]الكتاب بدون بیانات [ في كتابھ ، 
 .حامد طاھر ، بدون بیانات أخرى . الفلسفة اإلسالمیة مدخل وقضایا، د )١٠٥
  ]  ٢دار المعارف ، ط[ علي الجندي .د: في تاریخ األدب الجاھلي   )١٠٦
 م ١٩٨٩ھین ، مكتبة الشباب ، عبد الصبور شا.في التطور اللغوي ، د )١٠٧
 م ١٩٩٧، مكتبة الشباب ، محمد قاسم المنسي . دفي التفسیر الفقھي ،  )١٠٨
دیث ، د )١٠٩ عر الح ي الش لوبیة ف راءات أس ب ، . ق د المطل د عب ة [ محم ریة العام ة المص الھیئ

 ] ١٩٩٥للكتاب ، 
 ] .م ١٩٩٥،  ١دار الشروق ، ط[ عبد الفتاح أبوسنة ، .د: القرآن  )١١٠
 ].دار الریان للتراث [ الجامع ألحكام القرآن ،  القرطبي ، )١١١
ة لقصور  )١١٢ ة العام ذخائر ، الھیئ قصص العرب ، محمد أحمد جاد المولى وآخرون ، سلسة ال

   ٢٠٠٩، ١٧٦الثقافة رقم 
 ١الناشر مطبعة المدني بمصر ، ط[ أبوفھر محمود محمد شاكر ، : قضیة الشعر الجاھلي   )١١٣

 ]  ١٩٩٧ھـ ، ١٤١٨، 
د واأل )١١٤ ة ، االقواع ول الجامع عدي ص ر الس ن ناص رحمن ب د ال یخ عب ـ ١٤١٣،  ١، طلش / ھ

 م ، مكتبة ابن تیمیة ، القاھرة ١٩٩٣
 ] .عبد السالم ھارون ، مكتبة الخانجي ، القاھرة .تحقیق وشرح د[ الكتاب ،   )١١٥
ة   )١١٦ ات اإلسالمیة العربی رازي ،كتاب الزینة في الكلم دان ال ن حم د ب ي حاتم أحم ق  ألب تحقی

 بن فیض هللا الھمداني ، مركز الدراسات والبحوث الیمني ، صنعاءحسین 
 ] .مكتبة مصر : شرحھ وضبطھ یوسف الحمادي ، الناشر [ الكشاف ،  )١١٧
د . كفایة الطالب في نقد كالم الشاعر والكاتب ، ضیاء الدین بن األثیر ، تحقیق د  )١١٨ وي عب النب

 ١٩٩٤، الزھراء لإلعالم العربي ،  ١الواحد شعالن ، ط 
ة   )١١٩ ة ، د: الكلم ة معجمی ة لغوی كندریة ،  . دراس ة ـ اإلس ة الجامعی ل ، دار المعرف ي خلی حلم

 ١٩٩٣،  ٢ط
ة   )١٢٠ روق اللغوی طلحات والف ي المص م ف ات ، معج وي ، : الكلی اء الكف ي البق ق [ ألب . د: تحقی

 ]، مؤسسة الرسالة للطباعة ١٩٩٨ھـ ، ١٤١٩،  ٢عدنان درویش ـ محمد المصري ، ط
 ٢٠٠٥، ٣یوسف القرضاوي ، دار الشروق ط.د: مل مع السنة ؟ كیف نتعا  )١٢١
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ق [ لسان العرب ،  البن منظور ،  )١٢٢ ارف ، تحقی ر : ترتیب طبعة دار المع ي الكبی د هللا عل عب
 ] .وآخرون 

ارن ، د  )١٢٣ نھج المق ي الم ات ف ة ، تطبیق ة العبری ق ، . اللغ الح توفی د ص اني [ محم دار الھ
 ]٢٠٠٤للطباعة ، 

ة  تمام حسان .دمعناھا ومبناھا ، اللغة العربیة  )١٢٤ دار البیضاء ١٩٩٤، دار الثقافة ، طبع م ، ال
 المغرب

اء ، اإلسكندریة .اللغة وأنظمتھا بین القدماء والمحدثین ، د  )١٢٥ نادیة رمضان النجار ، دار الوف
 ١، ط

 . أحمد محمد الحوفي ، دار المعارف ، بدون تاریخ . لغویات جدیدة ، د  )١٢٦
  م١٩٨٨سمیح أبو مغلي ، دار مجدالوي للنشر ، عمان : ، ت  بن جنيااللمع في العربیة  )١٢٧
 ] ١٩٩٨مجمع اللغة العربیة ، القاھرة ، [ شوقي ضیف ، .محاضرات مجمعیة ، د )١٢٨
 السید محمود خاطر : مختار الصحاح ، عني بترتیبھ  )١٢٩
 ].٩دار المعارف ، ط [ شوقي ضیف ،  .المدارس النحویة ، د )١٣٠
 ] .٢٠٠٠مكتبة الشباب ، [ محمد بلتاجي ،   .مدخل إلى علم التفسیر ، د )١٣١
ة الخانجي ، .المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي ، د  )١٣٢ واب ، مكتب د الت رمضان عب

 م ١٩٩٦، ٣ط
د ، .مدخل إلى علم لغة النص ، د )١٣٣ ل حم ى خلی ة ، عل ة المصریة [ إلھام أبوغزال ة العام الھیئ

 ]١٩٩٩،  ٢للكتاب ، سلسلة األلف كتاب الثاني ، ط
ز السنجرجي .المذاھب النحویة في ضوء الدراسات اللغویة الحدیثة ، د  )١٣٤ مصطفى عبد العزی

 ] .م ١٩٨٦،  ١دار الفیصلیة ، مكة المكرمة ، ط[ ، 
ارس المذكر والمؤنث ،  )١٣٥ واب ، طأبو الحسن أحمد بن ف د الت ق رمضان عب اھرة  ١، تحقی الق

 م ١٩٦٩
 . مكتبة دار التراث  ٢، ط ٧٤عبد التواب ،  رمضان: ، تحقیق ، للفراء المذكر والمؤنث  )١٣٦
ة ، د  )١٣٧ ات النحوی ز الدراس لي ، .مراك ادي الفض د الھ ار ، األردن ، ط[ عب ة المن ،  ١مكتب

 ] .م ١٩٨٦
ة ، [ عبد العزیز حمودة ، . المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك ، د  )١٣٨ الم المعرف سلسلة ع

 ] ثقافة والفنون واآلداب ، الكویت م ، المجلس الوطني لل١٩٩٨، ینایر ٢٣٢ع 
ة دار : تحقیق [ المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ،  )١٣٩ محمد أبوالفضل إبراھیم وآخرون ، مكتب

 ] .  ٣التراث ط
 .، مكتبة زھراء الشرق  ٢٠٠٢،  ١محمد عبد المجید الطویل ، ط.د: مشكالت نحویة  )١٤٠
ة ، د  )١٤١ ب والدالل ي التركی د.المصدر المؤول بحث ف دي ،  طھ محم ة [ الجن الناشر دار الثقاف

 ]العربیة 
وزي المصطلح النحوي ، نشأتھ وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الھجري،  )١٤٢ عوض حمد الق

 م١٩٨١،  ١عمادة شئون المكتبات ، جامعة الریاض ، ط: ، الناشر 
، مصطلحات الفكر الحدیث ، سامي خشبة ، مكتبة األسرة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب   )١٤٣

٢٠٠٦ 
 م ١٩٨٤دار المسلم : محمد عبد الحفیظ العریان ، الناشر . المعاجم العربیة المجنسة ، د )١٤٤
ة ، د )١٤٥ ي العربی ة ف ـ ١٤٢٨،  ٢ط[ فاضل صالح السامرائي ، .معاني األبنی م ، دار ٢٠٠٧ھ

 ] عمار للنشر والتوزیع ، األردن 
، دار الكتب العلمیة ،  ١ط معجم األدباء أوإرشاد األریب لمعرفة األدیب ، یاقوت الحموي ، )١٤٦

 م١٩٩١
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 م ١٩٩٣عالم الكتب ، بیروت  ١إمیل بدیع یعقوب ، ط. معجم األوزان الصرفیة ، د )١٤٧
اذج ، د )١٤٨ ائق ونم ة وث ة العربی اریخي للغ م الت الم . المعج ز ، دار الس د العزی ن عب د حس محم

  م٢٠٠٨،  ١للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة ، ط
وم للطباعة والنشر . ، دمعجم شواھد النحوالشعریة  )١٤٩ داد ، دار العل ل ح ـ ، ١٤٠٤حنا جمی ھ

 م ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ١٩٨٤
 ١٩٨٣المعجم الفلسفي ، مجمع اللغة العربیة ، ط القاھرة  )١٥٠
الم مكرم ، ط.معجم القراءات القرآنیة ، د  )١٥١ ال س د الع ، مطبوعات  ٢أحمد مختار عمر ، عب

 جامعة الكویت 
 . فین ، تراجم مصنفي الكتب العربیة ، عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة معجم المؤل )١٥٢
ة ، د   )١٥٣ ة واإلنجلیزی اللغتین العربی ة ب م مصطلحات النحووالصرف والعروض والقافی . معج

 ]محمد إیراھیم عبادة ، دار المعارف 
ألمل ، على توفیق الحمد ، یوسف جمیل ،  دار ا. المعجم الوافي في أدوات النحوالعربي ، د )١٥٤

 م  ١٩٩٣ھـ ، ١٤١٤،  ٢ط
 .، مجمع اللغة العربیة  ٣المعجم الوسیط ، ط  )١٥٥
م ٢٠١١، سبتمبر  ٣٨٠سلیمان الشطي ، عالم المعرفة ، ع . المعلقات وعیون العصور ، د )١٥٦

 .، الكویت 
 ٤دار المعارف ، طشوقي ضیف ، .د: ، المقري ، ت  الُمغرب في ُحلى المغرب )١٥٧
ب األعاریب )١٥٨ روت ، ط مغني اللبیب عن كت ق  ٦،  دار الفكر ، بی ارك .د: ، تحقی ازن المب م

 ]م ١٩٨٥ومحمد على حمد هللا ، 
د: المحقق،  المبرد العباس، یزید بن محمد،  المقتضب  )١٥٩ د محم ة الخالق عب : الناشر،  عظیم

  بیروت ،  الكتب عالم
 ٢٠٠٦رة علي عبد الواحد وافي ، مكتبة األس. المقدمة ، عبد الرحمن بن خلدون ، تحقیق د )١٦٠
ن  ،  الممتع الكبیر في التصریف  )١٦١ و الحس َرمي اإلشبیلي، أب علي بن مؤمن بن محمد، الَحْض

 ١٩٩٦األولى : الطبعة،  مكتبة لبنان: لناشراالمعروف بابن عصفور 
 ].م ١٩٩٤،  ٧مكتبة األنجلو، ط[ إبراھیم أنیس ، .من أسرار اللغة ، د )١٦٢
 تون ، دار الثقافة العربیة محمد بدوي المخ.من علم العروض والقافیة ، د )١٦٣
، تحقیق محمد الحبیب ابن الخوجة ، دار : حازم القرطاجني ، وسراج األدباء منھاج البلغاء  )١٦٤

 .الغرب اإلسالمي 
 م١٩٩٦،  ٧، دار المعارف ، ط حسن عثمان. منھج البحث التاریخي ، د )١٦٥
 ] .، الھیئة المصریة العامة للكتاب  ٢٠٠٦مكتبة األسرة [ الموافقات ،  )١٦٦
 ٢٠٠٥، دار غریب ،  ١١٢شعبان صالح ،.مواقف النحاة من القراءات القرآنیة ، د  )١٦٧
 م٢٠٠٣ھـ ، ١٤٢٤وزارة األوقاف ، القاھرة : الموسوعة اإلسالمیة العامة  )١٦٨
  .حسین سعید ، ط دار الشعب .الموسوعة الثقافیة ، دار المعرفة بإشراف د )١٦٩
وم ،  )١٧٠ ون والعل طالحات الفن اف اص وعة كش ى اموس د عل انوي محم ق لتھ ى .د: ، تحقی عل

 م ١٩٩٦،  ١دحروج وآخرون ، مكتبة لبنان ناشرون ، ط
ان ، .موسوعة النظریات األدبیة ، د  )١٧١ ة للنشر لونجم نبیل راغب ، الشركة المصریة العالمی

 ٢٠٠٣، ١ط
 .م ١٩٩٣نظرة جدیدة في موسیقى الشعر ، د على یونس ، الھیئة المصریة العامة للكتاب  )١٧٢
 .ألستاذ عباس حسن ، دار المعارف النحوالوافي ، ا )١٧٣
ي ، د  )١٧٤ د األدب ي النق ة ف ة اللغ ي ، ط .نظری یم راض د الحك ى  ٢٠٠٣،  ١عب س األعل ، المجل

 للثقافة 
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راب  )١٧٥ ة االغت ي عالل راب ف ة الج ب ، ت : نفاض ن الخطی دین ب ان ال ار . د: لس د مخت أحم
 .العبادي ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر 

روت : ، المقري ، ت  ألندلس الرطیبنفح الطیب من غصن ا )١٧٦ إحسان عباس ، دار صادر بی
 م ١٩٨٨، 
ق د  )١٧٧ ر ، تحقی ن جعف ب . نقد الشعر ، أبو الفرج قدامة ب اجي ، دار الكت نعم خف د الم د عب محم

 العلمیة بیروت لبنان 
محمد مندور ، مكتبة األسرة .النقد المنھجي عند العرب ومنھج البحث في األدب واللغة ، د  )١٧٨

 ٢٠٠٧ھیئة المصریة العامة للكتاب ، ، ال
الم مكرم ، .، تحقیق وشرح د السیوطي ، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع )١٧٩ ال س عبد الع

 م ، الكویت ١٩٧٥دار البحوث العلمیة 
  ٢٠٠٦،  ٢واقعنا المعاصر ، محمد قطب ، دار الشروق ط )١٨٠
ق إ  )١٨١ فدي ، تحقی ك الص ن أیب ل ب دین خلی الح ال ات ، ص وافي بالوفی بوح ، طال راھیم ش  ١ب

 ٢٠٠٤بیروت 
   ٢٠٠٣مصطفى صادق الرافعي ، مكتبة األسرة : وحي القلم   )١٨٢

  ثانیا المراجع األجنبیة
1- A dictionary of philosophy , M.Rosenthal and P.Yudin , ( First printing 

1967)   
2- Oxford Advanced learner, s Dictionary of Current English , S.Hornby , 

(Oxford University Press)  
3- LEXICON UNIVERSAL ENCYCLOPEDIA , by Lexicon Publications, 

Inc , 1984   
4- The study of language : G.Yule , Cambridge University 1995    

5- WEBSTER S NEW WORLD DICTIONARY , David B.Guralnik.   
  المجالت والدوریات: ثالثا 

 ٢٠٠٢یولیو ١األھرام ،  جریدة  )١
ر  )٢ ة األزھ ي مجل ادرة ف داد الص رة  /م ١٩٧٩هــــ یونیـــه ١٣٩٩رجـــب :األع ادى اآلخ جم

 ھـ ١٤٣٢
 - ٢٠٠٨كانون األول  -السنة السابعة والعشرون  ١٠٨مجلة التراث العربي ، دمشق العدد  )٣

 1428 ذو الحجة
 .م ١٩٩٥، یولیو  ١٥ع : مجلة الدراسات الشرقیة  )٤
 ١٩٨٦مارس  ،مجلة عالم الفكر  )٥
  ٢٤٧/  ٢٣٢/ ١٢٢: مجلة العربي الكویتیة ، األعداد  )٦
  : مجلة فصول ، مجلة النقد األدبي  )٧
  ، دد األول ع ، الع د الراب وان  ١٩٨٣، المجل ة : بعن انیة ، الھیئ وم اإلنس ي والعل د األدب النق

  .المصریة العامة للكتاب 
  ، ا النقدي ، الجزء األول تراثن: م ، بعنوان ١٩٨٥المجلد السادس ، العدد األول 
  ، تراثنا النقدي ، الجزء الثاني  : م ، بعنوان ١٩٨٦المجلد السادس ، العدد الثابي 
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  ملخص الرسالة

شرحا أبي العالء والخطیب التبریزي على دیـوان أبـي تمـام ،  ((: هذه الرسالة بعنوان   
 .ن وخاتمة مقدمة وتمهید وبابی: وهي مقسمة إلى .  ))دراسة نحویة صرفیة 

  . أما المقدمة فتناولت أسباب اختیار الموضوع وأهمیته والدراسات السابقة 
ـــراجم    ـــي تمـــام وقیمتـــه األدبیـــة وشـــراحه ، وت ویتنـــاول التمهیـــد الحـــدیث عـــن دیـــوان أب

  .مختصرة عن أبي تمام وأبي العالء والتبریزي 
 ))أبـي العـالء والتبریـزي  الدراسة النحویة والصرفیة لشـرح ((: أما الباب األول فعنوانه   

والمبحــث الثــاني دراســة . تنـاول الباحــث فــي المبحــث األول األصــول النحویـة عنــدهما . 
أمـا المبحـث األخیـر فتنـاول وسـائل التماسـك النصـي . اآلراء الصرفیة والنحویـة عنـدهما 

  . التي أبرزها أبوالعالء والتبریزي عند شرحهما للدیوان 
، تنـاول فیـه  ))منهج أبـي العـالء والتبریـزي فـي شـرح الـدیوان  ((: ه أما الباب الثاني فعنوان

الباحــث مــنهج أبــي العــالء والتبریــزي فــي شــرح الــدیوان ، وأوجــه التشــابه بــین منهجیهمــا 
  .       ومنهج مفسري القرآن ، ثم الختام بأهم التتائج التي توصل إلیها الباحث 

 
****  

  
  
  
  

  نسألكم الدعاء
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summary ,The thesis 

   ، The explication of ,al-Ma،ari and ,al-Tabrizi on Abu 
Tammam, s divan , a syntactical and morphological study , is the 
adress of this thsis . It is divided into : an introduction , a preface , 
two sections and concluding section .  
 The introduction gives information about : The causes of 
choosing the thsis , its importance and the previous studies 
concerning this thsis . 
 The preface offers information about Abu Tammam, s divan , 
its literary value and its commentators . It also contains short 

biographies about Abu Tammam , ,al-Ma،ari and ,al-Tabrizi .   
 The first section has the adress : the morphological and 

syntactical study of ,al-Ma،ari and ,al-Tabrizi , s explication .  It 
also includes the means of textual cohesiveness which were 

exposed by ,al-Ma،ari and ,al-Tabrizi during their explication . 

 On the other hand , the scond section has the adress  ، The 

method of ,al-Ma،ari and ,al-Tabrizi in their explication on Abu 

Tammam, s divan . It includes the method of ,al-Ma،ari and ,al-
Tabrizi in their explication and aspects of agreement between 
their method and the method of the Quran, s commentators  
 Finally , this thsis is concluded by the more important results 
which were discovered by the researcher.  
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