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 جملة اللغة العربية للبحوث التخصصية

 

 البحوث بنشر تعىن )معتمد(، والدراسات املتقدم للتدريب العلمي املعهد  عن تصدر التخصصية للبحوث العربية اللغة جملة
 واللهجات احلديثة واأللسنيات واأًلصوات والقوايف والعروض والبالغة والصرف النحو من وآداهبا، العربية اللغة بعلوم املتخصصة

 واألسلوبية.  والنقدية  األدبية  والدراسات  والتعريب  العريب  واخلط
 للكشف  اجلادة  والدراسات  الرصينة  البحوث  من  مبزيد   العربية  املكتبة  لرفد   العلم  وطلبة  واألساتذة  العلماء  أمام  حبثية  انفذة  السر  جملة
 من لغة أبي عليه نص يعلى ال الذي القرآين ابلنص متمثلة بغريها قائمة معجزة تزال وما تأصبح اليت اللغة هذه وأسرار سر عن

 هذه سر لكشف حماوالت إال هي ما وحديثاً  قدمياً  مجالياهتا عن والكشف وآداهبا العربية اللغة علوم يف البحثية فاجلهود اللغات،
 اخلامت اللسان  هي العربية لتكون  مجيعها اللغات خالق اختيار وأسباب بسبب غريهم قبل واألدابء اللغويني القتناع وكنهها، اللغة
 القيامة.  يوم  إىل اخلالد   املعجز  ولكتابه وسلم،  عليه  هللا  صلى  لنبيه
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ABSTRACT 

 

This study aims at investigating the topic of “Semantic Connotations of Adjectives 

in Imam al-Bukhari’s book “Kitāb al-Adab al-Mufrad”. The objectives of this study 

are accomplished by analysing 150 examples of the adjectives mentioned in the 

book according to their types and semantic connotations and discussing results 

which show the usage of those semantic connotations. The study shows a number 

of results, for instance, affirming the existence of all types of adjective in terms of 

word and meaning. Although the study affirms this existence, the adjectives that 

appear in the book are different from one type to another, especially causal 

adjective. This kind of adjective only appears in the book once. This study benefits 

the community to which it will become a new appending in understanding the 

meaning of hadith. It will also unfold a new realm for practical grammar studies of 

prophetic hadith.  

 

Keywords: adjectives, semantic connotations, “Kitāb al-Adab al-Mufrad”. 

 
 ملخص البحث

ذلك ابلفحص والقيام و   لإلمام البخاري،  "األدب املفرد"دالالت النعت يف كتاب  موضوع    اكتشافالبحث إىل    يسعى
وكذلك النتائج اليت   بتحليل مئة ومخسني منوذجاً من النعوت الواردة يف كتاب األدب املفرد من حيث أنواعها ودالالهتا،

مجيع أنواع النعت ابعتبار إثبات وجود  فمنها؛النتائج، إىل بعض  البحث يشريو  الدالالت. استخدام هذهعلى  تدل
املعىن واللفظ مع أن عدد النعوت الواردة لكل النوع خمتلف، خصوصًا للنعت السبيب الذي ال يرد يف كتاب األدب 

يث، وكذلك يفتح املفرد إال نعتًا واحداً. ويكون هذا البحث عن قضية النعت إضافة جديدة يف إدراك معىن األحاد
 جماالً للدراسات النحوية التطبيقية فيها. 

 "األدب املفرد".الكلمات املفتاحية: النعوت، ودالالت النعت، وكتاب  
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 مقدمة
البحث على حتليالت من أنواع النعت وداللته، وذلك إبجراء عملية حتديد أنواع النعت وداللته من كتاب يعتمد هذا 

وقد غطى البحث مئة ومخسني منوذجًا للنعوت من األبواب املوجودة يف كتاب األدب املفرد، منها:  1األدب املفرد.
هتما، ابب فضل صلة الرحم، ابب من أغلق الباب على ابب َيِبرُّ والديه ما مل يكن معصية، ابب بر الوالدين بعد مو 

اجلار، ابب فضل من مات له الولد، ابب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة، ابب إن كل معروف صدقة، ابب 
املستشار مؤمتن، ابب حسن اخللق إذا فقهوا، ابب طيب النفس، ابب فضل الزيرة، ابب إذا مل يتكلم الكبري هل 

م، ابب رمحة البهائم، ابب ينمي خرياً بني الناس، ابب الذي يصِب على أذى الناس، وابب إصالح لألصغر أن يتكل
 ذات البني.

ومن اجلدير ابلذكر أن األحاديث الواردة فيه ختتلف من حيث اإلسناد، أغلبها ذات إسناد صحيح، وبعضها  
اديث الواردة ابألسانيد الصحيحة واحلسنة  إسناد حسن، وأقلها إسناد ضعيف. وعلى هذا، قد ارتكز البحث على األح

دون األسانيد الضعيفة. وإذا تفّحصنا األحاديث النبوية الواردة لوجدان أهنا تستعمل أساليب متنوعة، منها: أسلوب 
فيها أيضًا أسلوب القصص كما يف ابب دعوة الوالدين،  2النهي، ومثال ذلك يف ابب يِب والديه ما مل يكن معصية.

فقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم حيكي أن ما تكلم مولود من الناس يف مهد إال عيسى بن مرمي عليه السالم 
وأما أسلوب الشرط فيستعمل يف بعض األحاديث مثل ما ورد يف ابب قصاص العبد. ويكثر أسلوب   3وصاحب جريج.

الدعاء لطبيعة األحاديث اليت تركز على دعوات النيب صلى هللا عليه وسلم. ومثال ذلك يف ابب الدعاء عند الغيث 
 م. واملطر، وابب الدعاء عند االستخارة، وابب دعوات النيب صلى هللا عليه وسل

وإذا أمعن النظر لوجدان أن األساليب السابقة ليست قاصرة على ابب خاص، وإمنا هي متداخلة يف أي ابب  
إال أننا نعطي مناذخ حىت يكون األمر جلياً. ويف بعض األحيان، دالالت النعوت تتعني ابألسلوب املستخدم يف 

ل دالالت النعوت توضيحاً وختصيصاً ومدحاً وذماً األحاديث كما تعتمد على سياق اجلملة أو الكالم. سنقوم بتحلي
وغريها من الدالالت. ونرى أنه من املستحسن أن أنيت بنماذج من كل داللة مع األخذ بعني االعتبار أهنا تغطي مجيع 

 دالالت النعوت يف هذا الكتاب، وذلك كما يلي:

 

 

 
 م(.   2005حممد بن إمساعيل البخاري، األدب املفرد، حتقيق: فريد عبد العزيز اجلندي، )القاهرة: دار احلديث، د.ط،    1

 . 15املرجع السابق، ص  2
   .19املرجع السابق، ص  3
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 دالالت النعوت على التوضيح
يع النعوت الواردة يف كتاب األدب املفرد لتفادي التكرار، وإمنا أنيت بنماذج من ومن اجلدير ابلتنويه، سوف لن حنلل مج

كل داللة النعوت الوارد فيه. والداللة األوىل اليت سنناقشها هي التوضيح. وهذه الداللة تقع يف املرتبة الثانية من حيث 
تفحصناها، نوزع دالالت النعوت على التوضيح   أغلب الداللة وارداً يف كتاب األدب املفرد وهو ثالثون داللة. وبعد أن

 إىل نوعني.
: يعرض يف هذا النوع تناول النماذج من النعوت الدالة على التوضيح ميزاهتا أهنا مفردة مشتقة النوع األول 

 كاآليت:
داً،... اْلَمْكتُ ْوبَةَ َواَل َتْترَُكنَّ الصَّالََة )) ، حُ ال  الص   ارُ اجلرَ ، وَ عُ اس  وَ الْ  نُ كَ سر مَ : الر م  ل  سْ مُ الْ  ءر رر مَ الر  ةر ادَ عَ سَ  نر مر ))و 4،((ُمتَ َعمّر
 ةر قَ دَ الصَّ  ريرُ خَ ))و 7((،.ء  نَ رْ قَ الْ  اةر الشَّ  نَ مر  6اء  م  الَْ  اةر للشَّ  ادَ قَ  ي ُ ىتَّ ا حَ هَ لر هر  أَ ىَل إر  وقَ قُ احلرُ  نَّ دُ ؤَ ت ُ لَ ))و 5،((.ءُ ن  الَْ  بُ كَ رر مَ الر وَ 
 9،...((،هر ير الر وَ مَ  قَّ حَ وَ  هللار  قَّ ى حَ دَّ ا أَ ذَ إر  وكُ لُ مْ مَ الْ  دُ بر عَ الر وَ ))و  8،((...ىلَ فْ الس   در يَ الر  نَ مر  ريرر خَ ا يَ لْ عُ الْ  دُ يَ الر ، وَ ىًن ى غر قَّ ا ب َ مَ 

ُ عر يُ ف َ ))و 10،((.انر رَ جر أَ  هُ لَ  هر در يّر سَ  قَّ حَ وَ  هللار  قَّ ى حَ دَّ ا أَ ذَ إر  مُ ل  سْ مُ الْ  دُ بر عَ الر و))  يُ در الرَ و)) 11،((...وفَ هُ لْ مَ الْ  ةر اجَ ا احلرَ ذَ  نير
َ عر بر سَ   نر مر   ءر زر جُ   ادُ صَ تر قر االرر ، وَ تُ مر السَّ ، وَ حُ ال  الص   لث َّلرجر َوالرَِبَدر َوالرَماءر  و  12،((.ةر وَّ ب ُ الن ُّ   نَ ءاً مر زر جُ   نير َكَما   اْلَبار د  ))اللَُّهمَّ َطهّرررِنر ابر

.((  الد ن سُ يَُطهَُّر الث َّورُب   يرحر  و  13،مرَن الرَوَسخر َنةر الرَمسر َنةر النَّارر.((الد ج ال  ))اللَُّهمَّ أَُعوُذ برَك مرنر فرت ر   14.، وَأُعوُذ برَك مرنر فرت ر
إن النعوت املذكورة تدل على التوضيح، وهي تزيل االشْتاك اللفظي الذي يكون يف املعرفة، وترفع االحتمال  

عىن يف املعرفة. وميكننا أن أنيت النعت من األمساء املفردة، واملشتقات أيضاً مثل: اسم الفاعل، الذي يتجه إىل املدلول وامل
واسم املفعول، والصفة املشبهة، والصيغة املبالغة، واسم التفضيل. فكلمة ))املكتوبة(( نعت مفرد مشتق من اسم املفعول 

ُعول، و))املسلم(( نعت مفرد مشتق من اسم الف اعل للفعل املزيد حبرف على وزن ُمفرعرلر. وأما ))الواسع(( على وزن َمفر

 
 من األدب املفرد.   9ابب    4
 من األدب املفرد.   64ابب    5
َر، او مل ينبت لا القرانن، انظر: حممد بن إمساعيل البخاري، األدب املفرد اجلامع لآلدب النبوية، حت   6 قيق: حممد إلياس الباره بنكوي،  أي: اليت ال قرن لا، سواء ُكسر

 .  181م(، ص2011،  3)بريوت: دار ابن كثري، ط
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و))الصاحل(( فهما نعتان مفردان مشتقان من اسم الفاعل للفعل اجملرد. ومثال آخر للنعوت املفردة املشتقة الواردة يف 
عرَلى، وكذلك كتاب األدب املفرد هو ))العليا((. فكلمة ))العليا(( نعت مفرد مشتق من الصفة املشبهة على وزن ف ُ 

كلمة ))السفلى((  صفة مشبهة جاءت على نفس الوزن. وكذلك وجدان يف دعاء من أدعية النيب صلى هللا عليه وسلم 
نعتًا مفردًا مشتقًا من الصيغة املبالغة وهو ))الدجال((، ومنعوته املسيح. و))الدّجال(( صيغة مبالغة على وزن فَ عَّال 

جدان أن كل هذه النعوت املذكورة سابقًا والنعوت األخرى على سبيل املثال: لكثرة الدجل. إذا أمعن النظر فو 
))اجلماء((، و))القرانء((، و))اململوك((، و))امللهوف(( جتيء لتحقيق غرض التوضيح للمعرفة إلزالة االشْتاك اللفظي 

 ورفع االحتمال.   
الة على التوضيح ميزهتا أهنا مفردة مؤولة، : يعرض يف هذا النوع تناول النماذج من النعوت الد النوع الثاين 

 وهي كما أدانه:
رّريَن و 15،((((.ةُ حَ مْ الس   ةُ يَّ فر ير نر احلرَ )): الَ ؟ قَ -عز وجل-  هللاَ ىَل إر  بُّ حَ أَ  نر يَ در األرَ  يُّ أَ ))... رُّوَن ال ذ يَن ))...َويرلر لرلرُمصر ُيصر

اً.((،  ال ذ ي))لَيرَس الرَكذَّاُب  و  16،يَ عرَلُموَن.((َعَلى َما فَ َعُلوا َوُهمر   اً أَور يَ نرمري َخرير َ النَّاسر فَ يَ ُقوُل َخرير ُلُح َبنير ))الرُمؤرمرُن و  17َيصر
ُ َعَلى أََذاُهمر...(( ال ذ ي أَُلَك النَّعريَم الرُمقريَم و 18،ُُيَالرُط النَّاَس َوَيصرِبر  19،اَل حَيُوُل َواَل يَ ُزوُل...(( يال ذ  ))اللَُّهمَّ  إرِّنر َأسر

 20،أُوتُوا الركرَتاَب...((  ال ذ ينَ َيُصدُّوَن َعنر َسبريلرَك َويَُكذّربُوَن ُرُسَلَك... اللَُّهمَّ قَاترلر الرَكَفرََة    ال ذ ينَ ))اللَُّهمَّ قَاترلر الرَكَفرََة  و
َا الشَّديُد  و لصَُّرَعةر إرمنَّ .((  ل ذ يا))لَيرَس الشَّدريُد ابر َسُه عرنرَد الرَغَضبر  21.مَيرلرُك نَ فر
هناك تسع صور من األمساء اليت وصفوا هبا العرب لتكون نعتاً وهي ليست أمساء مبشتق وإمنا هي أمساء مؤولة  

مبشتق. والصور التسعة لذه األمساء هي: اسم دال على تشبيه، واالسم املنسوب، واالسم املوصول )الذي( وأخواته 
و)ذو( اليت تعين صاحب، و)ذات( اليت تعين صاحبة، واسم  املقْتن أبل و)ذو( بلغة طيء، واسم اإلشارة بعد املعرفة، 

دال على عدد املنعوت، و)ما( النكرة املبهمة، و)كل( و)أي(، واملصدر. وبعد القيام ابلتحليل يف كتاب األدب املفرد، 
ىل هي االسم فوجدان أن النعوت من األمساء املؤولة مبشتق غري واردة كلها، وإمنا تنحصر يف صورتني فقط. والصورة األو 

 املوصول )الذي( وأخواته املقرن أبل اليت تكون يف أغلب األحوال. وأما الصورة الثانية فهي املصدر. 

 
 من األدب املفرد.   138ابب    15
 من األدب املفرد.   176ابب    16
 من األدب املفرد.   179ابب    17
 من األدب املفرد.   181ابب    18
 من األدب املفرد.   291ابب    19
 من األدب املفرد.   291ابب    20
 من األدب املفرد.   637ابب    21
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َ النَّاسر فَ يَ ُقوُل   ال ذ ي))لَيرَس الرَكذَّاُب  فكلمات ))الذي(( يف قول رسول هللا عليه الصالة والسالم:    ُلُح َبنير َيصر
اً.(( ًا أَور يَ نرمري َخرير ُ َعَلى أََذاُهمر...(( ال ذ ي، و))الرُمؤرمرُن َخرير أَُلَك النَّعريَم الرُمقريَم ، وُُيَالرُط النَّاَس َوَيصرِبر ))اللَُّهمَّ  إرِّنر َأسر

َا الشَّديُد  ال ذ ي لصَُّرَعةر إرمنَّ .(( ال ذ ياَل حَيُوُل َواَل يَ ُزوُل...((، و))لَيرَس الشَّدريُد ابر َسُه عرنرَد الرَغَضبر كلها نعوت   مَيرلرُك نَ فر
دالة على التوضيح. ومنعوهتا ))الكذاب((، و))املؤمن((، و))النعيم((، و))الشديد((. النعت الواحد الذي جاء على 

َمُح مَسرحاً. والغرض من هذا صورة املص در هو ))السمحة((. وأصل كلمة ))السمحة(( هو من الفعل اجملرد مَسََح َيسر
 احلديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يريد توضيح أحب األدين إىل هللا هو احلنيفية السمحة. 

 
 دالالت النعوت على التخصيص

ناً أو موضحاً ملنعوته. والداللة الثانية الواردة يف كتاب األدب املفرد هي قد ذكران سابقاً أن التوضيح يكون مبي 
التخصيص. والغرض من التخصيص هو يقلل االشْتاك احلاصل يف النكرات وُيصص املقصود. ومن املالحظ، داللة 

قسم النعت إىل النعوت على التخصيص هي أغلب الداللة الواردة يف كتاب األدب املفرد أي: ستة وتسعون داللة. ين
النعت املفرد والنعت اجلملة. ميكن النعت املفرد أن يكون معرفة أو نكرة، وأما النعت اجلملة فال يكون إال نكرة. لذلك، 
ال توجد دالالت النعوت على التوضيح للنعت اجلملة، ألن داللة التوضيح توضح النعوت املعرفة وال تقلل االشْتاك 

ختصصها. وانطالقًا من هذا األساس، نوزع دالالت النعوت على التخصيص إىل أربعة  احلاصل يف النعوت النكرة أو
 أنواع، كاآلتية:

 : يتناول هذا النوع عرض النماذج من النعوت الدالة على التخصيص ميزاهتا أهنا مفردة مشتقة:النوع األول 
برهر الرُعُقوبَةُ  َأْجَدرُ  َذنرب   22َما مرنر )) نلحظ أن النعت هنا ))أجدر(( مرفوع، ونكرة لعدم اتصاله  23((.َأنر يُ َعجََّل لرَصاحر

أبل املعرفة أو اإلضافة، ومن إحدى املشتقات، وهي: اسم التفضيل. ومنعوته ))ذنب(( جمرور ب      ))من((، وحرف اجلر 
قوبة عقوق الوالدين. ))من(( زائد لالستغراق. واملراد من احلديث أن ال ذنب أحرى أن يعجل هللا العقوبة لصاحبه إال ع

 وعلى هذا، يكون غرض ))أجدر(( ُيصص املقصود من املنعوت ))ذنب(( النكرة. 
والنعت يف هذا  24((.نَّ هر ير فر  كَّ  شَ اَل  نَّ لَُ  ت  ابَ جَ تَ سْ مُ  ات  وَ عَ دَ  ثُ الَ ثَ وكذلك ما نرى ))مستجاابت(( يف )) 

احلديث مفرد ومشتق من اسم املفعول. والداللة من استعمال النعت النكرة فيه هي ختصيص دعوات ثالثة ال شك 
لن أبهنا مستجاابت .لذلك، ال حيصل غرض التخصيص ل     ))ثالث دعوات(( إال بعد إتيان بنعت نكرة وهو 

 
(( زائدة لالستغراق، البخاري، األدب املفرد اجلامع لآلدب النبوية، ص  22  . 81))مرنر
 من األدب املفرد.   15ابب    23
 من األدب املفرد.   17ابب    24
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 اتَ ا مَ ذَ إَ و))جارية(( يف )) 25((،با  اه  رَ اًل جُ رَ  انَ ًا  كَ ير رَ جُ  نَّ إر فَ ))مستجاابت((. وجبانب ذلك، وجدان ))راهباً(( يف ))
كلها نعوت نكرة مفردة   27((،ح  ال  صَ   د  لَ وَ   ور أَ و))صاحل(( يف ))  26((،ة  يَ ار  جَ   ة  قَ دَ : صَ ث  الَ ثَ   نر  مر الَّ إر   هُ لُ مَ عَ   هُ نر عَ   عَ طَ قَ ان ر   دُ بر عَ الر 

مشتقة من اسم الفاعل. والداللة من استعمال نعت ))راهباً(( هي ختصيص جريج أبنه رجل راهب. وأما داللة استعمال 
نعتا ))جارية((، و))صاحل(( هي ختصيص انقطاع عمل العبد إال بصدقة وولد يدعو له. ومن النماذج األخرى للنعوت 

 نر مر   مر كَ ))  28((،ةَ وبَ قُ عُ الر   هر بر احر صَ لر   هللاُ   لَ جّر عَ ي ُ   نر أَ   ىرَ حْ أَ   ب  نر ذَ   نر ا مر مَ ة على التخصيص هي: ))النكرة املفردة املشتقة الدال
أَلُمريَطنَّ ))  31((،ارر النَّ   نَ مر   د  يْ د  شَ   ار  ظَ حبرر   تر رر ظَ تَ احر ))  30((،اف  رَ طْ اأْلَ   ع  د  جمَُ   د  بر عَ لر   ور لَ وَ   يعُ طر أُ وَ   عُ مسرَ أَ ))  29((،هر ارر جبرَ   ق  ل   عَ ت َ مُ   ار  جَ 

 ة  مَ لر كَ   لُّ كُ )) 33((،؟ةر قَ دَ الصَّ وَ  امر يَ الصّر وَ  ةر اَل الصَّ  نَ مر  لَ ضَ فْ أَ  ة  جَ رَ دَ بر  مر كُ ئُ برّ نَ  أُ اَل أَ )) 32((،ُمْسل ما  َهَذا الشَّورَك اَل َيُضرُّ َرُجاًل 
يتُ َحي ي  إرنَّ ُعثرَماَن َرُجلر )) 35((،نَّ هُ ت ر مَ صَ قَ لَ  ة  مَ هَ ب ْ مُ  ةً قَ لَ حَ  نَّ كُ )) 34((،،ةر قَ دَ صَ  ة  بَ ي   طَ  إرنر َكاَن )) 36((،، َوإرِّنر َخشر

ن   ))اللَُّهمَّ َصيّرباً  39،((.ي  ث  كَ   س  انَ  نر ا عَ هَ ت َ ب ر جَ حَ  در قَ لَ )) 38((،ل  ك  وَ مُ  كر لَ مَ  هر سر أر رَ  دَ نر عر )) 37((،َشد يد  لََيأروري إرىَل رُكر
ي ظُلرمًا  40،.((َنف عا   ُت نَ فرسر َلُة الضَّيرفر َحقٌّ  41،،...((َكث يا  ))اللَُّهمَّ إرِّنر ظََلمر ب  ))لَي ر ...(( َواج  لرم   42،َعَلى ُكلّر ُمسر

 
 من األدب املفرد.   17ابب    25
 من األدب املفرد.   19ابب    26
 من األدب املفرد.   19ابب    27
 من األدب املفرد.   33ابب    28
 . من األدب املفرد   60ابب    29
 من األدب املفرد.   62ابب    30
 من األدب املفرد.   80ابب    31
 من األدب املفرد.   116ابب    32
 من األدب املفرد.   183ابب    33
 من األدب املفرد.   199ابب    34
 من األدب املفرد.   251ابب    35
 من األدب املفرد.   271ابب    36
 من األدب املفرد.   273ابب    37
 من األدب املفرد.   278ابب    38
 من األدب املفرد.   278ابب    39
 من األدب املفرد.   289ابب    40
 من األدب املفرد.   293ابب    41
 من األدب املفرد.   314ابب    42
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ًا  ا  ))لَيرَت َرُجاًل  44،...((َشاع ر  ))إرنَّ أَعرَظَم النَّاسر ُجررمًا إرنرَسانر  43،...((َكث يا  ))لََقدر َسَبَق َهُؤاَلءر َخرير  45، ...((َصاِل 
َررَواُح ُجُنودر )) َها ائ رتَ َلفَ   جُمَن َدة  األر ن ر َة  ))َكلرَمةر   46((،َفَما تَ َعاَرَف مر  47....((َصاِل 
وإذا دققنا النظر إىل كل هذه النماذج فنلحظ أن هذه النعوت نكرة ومفردة ومن املشتقات، وهي: اسم الفاعل  

مسلماً((، و))انفعاً((، و))واجب((، و))شاعر((، ))صاحلاً((، و))صاحلة(( واسم املفعول على ك     ))متعلق((، و))
سبيل املثال: ))جمدع((، و))مبهمة((، و))موكل((، و))جمندة((، وكذلك الصفة املشبهة: ))شديد((، و))طيبة((، 

 و))حيي((، و))كثري((. ومن أمساء التفضيل هي: ))أحرى((، و))أفضل((. 
وكذلك تندرج النعوت ابلظرف ب ذلك، ما وجدان أي النعت النكرة املفرد املشتق من الصيغة املبالغة. وجبان 

واجلار واجملرور حتت هذا النوع. واحلقيقة أن هذه النعوت متعلقة ابلظرف أو حرف اجلر احملذوفة. وجتدر اإلشارة إىل أن 
نعت املفرد والنعت اجلملة والنعت الشبيه ابجلملة أو النعت بعض العلماء يرون أن النعت ابعتبار املعىن ينقسم إىل ال

األفضل أن نقول أبن النعت ابلظرف واجلار واجملرور يندرج حتت النعت املفرد ألن األصل يف و  ابلظرف واجلار واجملرور.
ود ويقلل االشْتاك النعت أن يكون مفرداً. وانطالقاً من هذا األمر، نرى أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان ُيصص املقص

َبْْيَ اْلَن ة  احلاصل يف النكرات إبتيان اجلملة املشتملة على الظرف واجلار واجملرور. ومن األمثلة ذلك: ))ُحبرُسوا برَقنرَطرَة   
نَ ُهمْ والتقدير: بقنطرة مستقرة بني اجلنة والنار، و))فَ يَ تَ َقاصُّوَن َمظَاملرَ  48...((،َوالن ار   دير اجلملة: مظامل تق 49...((،بَ ي ْ

َنُكمْ مستقرة بينهم، وكذلك ))َوَجَعلرُتُه حُمَرَّمًا  وتقدير النعت احملذوف هو: حمرمًا مستقرًا بينهم. والتقدير  50...((،بَ ي ْ
هي:  51((كَ لر ذَ  صر قُ ن ر ي َ  ملَر  لَ أَ ا سَ مَ  مْ هُ ن ْ م   ان  سَ نر إر  لَّ كُ   تُ ير طَ عر أَ فَ للنعت احملذوف يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم: ))

لرم  ُيَشاُك َشورَكًة   نْ َيافأعطيت كل إنسان مستقر أو كائن منهم. والنعت احملذوف يف حديث: ))ُمسر هو:  52...((يف  الد 
 مستقرة أو كائنة. 

 
 من األدب املفرد.   333ابب    43
 من األدب املفرد.   385ابب    44
 من األدب املفرد.   387ابب    45
 من األدب املفرد.   400ابب    46
 ألدب املفرد. من ا  408ابب    47
 من األدب املفرد.   225ابب    48
 من األدب املفرد.   225ابب    49
 من األدب املفرد.   225ابب    50
 من األدب املفرد.   225ابب    51
 من األدب املفرد.   228ابب    52
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ََلَقة     فمنعوت يف هذا احلديث هو حلقة، ونعته   53.((.م ْن َور ق  َأْو ُصْفر  َأْو َحد يد  واملثال األخري هو: ))...حبر
حمذوف تقديره: مصنوعة. واجلار واجملرور متعلقان بنعت حمذوف. والداللة من هذه النعوت املفردة احملذوفة هي ختصيص 

وسننتقل إىل النوع الثاِن من مناذج النعوت الواردة يف كتاب األدب املفردة املقصود يف النكرات، وتقليل االشْتاك فيه. 
 الدالة على التخصيص. 

: يتناول هذا النوع عرض النماذج من النعوت الدالة على التخصيص ميزاهتا أهنا مفردة مؤولة. النوع الثاين 
وبعد إجراءان إحصاء كاماًل، نلحظ أن النعوت النكرة املفردة املؤولة ال ترد كثرياً يف كتاب األدب املفرد. ولذلك، نوزع 

ردة يف كالم النيب صلى هللا عليه وسلم من كتاب األدب املفرد. ومن قول النيب صلى هللا عليه هذه النعوت الثالثة الوا
ف     ))لسان(( منعوت و))طلق((، و))ذلق(( نعتان ُيصص املنعوت.  54((.ةر امَ يَ قر الر  مَ ور ي َ  ق  لْ ذَ  ق  لْ طَ  انر سَ ا لر لََ وسلم: ))

والنعت املصدر هو إحدى النعوت املفردة املؤولة التسعة كما ذكران سبقاً. فهذا النعت املصدر ال يطابق منعوته يف 
ط. واملثال اآلخر اجلنس والعدد. وعلى ذلك، نرى أن ))طلق((، و))ذلق(( يطابقه يف اإلعراب وهو مرفوع، والتنكري فق

 مَ ور ي َ  هُ نر مر  صَّ تُ اق ر ما  لْ ظُ  رابرً ضَ  بَ رَ ضَ  نر مَ ))هو قول الرسول صلى هللا عليه وسلم يف بيان قصاص العبد يوم القيامة: 
ف     ))ظلماً(( نعت نكرة مفرد مؤول ألنه مصدر. ومن هذا احلديث، نلحظ أن الرسول صلى هللا عليه  55.((.ةر امَ يَ قر الر 

كان ُيصص الضرب الذي يقتص منه يوم القيامة بضرب ظلم. وهبذا، كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقلل االشْتاك 
ف     ))طلق((  56....((،ق  لْ طَ  ه  جر وَ بر  اكَ خَ ى أَ قَ لر ت َ  نر أَ  وفَ رُ عر مَ الر  نَّ إر وَ احلاصل يف النكرة. مث، أنيت ابملثال الثالث، وهو: ))

يطابق منعوت يف اإلعراب وهو اجلر، وكذلك يف التنكري. وميكننا االستغناء عن شرح هذا املثال ليشاهبه املثال األول 
كما قّدمنا. وبعد أن نتناول النعوت النكرة املفردة الدالة على التخصيص، سيتم عرض النوعني اآلخرين ومها: النعت 

 ة الفعلية، كما سيأيت: اجلملة االمسية والنعت اجلمل
 مجلة امسية:: يتناول هذا النوع عرض النماذج من النعوت الدالة على التخصيص ميزاهتا أهنا  النوع الثالث 

 نر ذر إبرر   نير  حر   لَّ ا كُ هَ لَ كُ أُ   يتر ؤر ، ت ُ مر لر سر مُ الر   لُ ثَ مَ   اهَ لُ ث َ مَ   ة  رَ جَ شَ  بر وِنر ِبرُ خر أَ من اجلدير ابلذكر أن هناك منوذج لذه اجملموعة وهو: ))
فكلمة ))مثلها(( نعت مجلة امسية ومنعوهتا ))شجرة((. كما عرفنا، أن هناك شرطان للجملة   57((.ا.هَ ق َ رَ وَ   تُّ  حتَُ ا اَل هبّرَ رَ 

النعتية، ومها: أن تكون اجلملة النعتية خِبية وليست اجلملة الطلبية، وأن تكون اجلملة النعتية مشتملة على ضمري يربطها 

 
 من األدب املفرد.   468ابب    53
 من األدب املفرد.   27ابب    54
 من األدب املفرد.   94ابب    55
 من األدب املفرد.   142ابب    56
 من األدب املفرد.   166ابب    57
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ضمري الاء يف النعت يربط ابملنعوت. وجبانب ذلك، ابملنعوت. ومن املالحظ، أن مجلة ))بشجرة مثلها(( مجلة خِبية، و 
 يب على املنعوت يف النعت اجلملة أن يكون نكرة، ومنعوت ))شجرة(( يستويف هذا الشرط ألنه نكرة. 

 مجلة فعلية:: يتناول هذا النوع عرض النماذج من النعوت الدالة على التخصيص ميزاهتا أهنا  النوع الرابع 
ية ترد كثرية يف كتاب األدب املفرد. وهذا يعكس النعوت اجلملة االمسية اليت أتيت قليلة فيه. قد فالنعوت اجلملة الفعل

أشران شابقًا إىل أن النعت اجلملة يب أن يكون مجلة خِبية وليس مجلة طلبية، ويشتمل على الضمري الذي يربطه  
 لنبوية التالية:ابملنعوت. فأما املنعوت يب أن يكون نكرة كما وجدان يف اآلحاديث ا

َت؟ قَاَل: أَمرراً  ُتهُ ))قَاَل: َفَما الَّذري تَ َبسَّمر  د  لَ وَ  ور أَ ))... 59...((،،هر بر  عُ فَ ت َ ن ْ ي ُ  م  لر عر  ور أَ )) 58أَدررََكترينر َدعرَوُة أُمّري...((، َعَرف ْ
 نَّ ...إر )) 62((،...اهبرَ  قُ د  صَ تَ  ةر قَ دَ ا صَ هنََّ إر فَ )) 61((،.ةر امَ يَ قر الر  مَ ور ي َ  هُ نر مر  ص  تُ اق ْ اًب رر ضَ  بَ رَ ضَ  نر مَ )) 60((،له. وْ عُ دْ يَ  ح  الر صَ 
  63((،االً...بَ خَ   وهُ لُ  تَْ اَل   ةر انَ طَ بر ، وَ ر  كَ نْ مُ الْ   ن  ى عَ هَ ن ْ ت َ وَ   وف  رُ عْ مَ لْ ب    هُ رُ مُ تَْ   ة  انَ طَ ب  :  انر تَ ان َ طَ بر   هُ لَ  وَ الَّ إر   ةً يفَ لر  خَ اَل اً وَ يّ بر نَ   ثر عَ ب ر ي َ   ملَر   هللاَ 
 ثُ هَ لْ ي َ   بر لر ا كَ ذَ إر فَ ))  66((،،شُ طَ العَ   هر بر   د  تَ اشْ   ق  ير رر طَ بر ))  65...((،يش  يَْ   لر جُ ا رَ مَ نَ ي ر ب َ ))  64((،؟اّب َ رُ ت َ   ة  مَ عر نر   نر مر   كَ لَ   لر ...هَ ))
  67((....شر طَ عَ الر   نَ ى مر رَ الث َّ   لُ كُ يَْ 
األفعال املاضية، وبعض آخر من فنلحظ أن كل هذه النعوت من النعت اجلملة الفعلية، أي: بعضها من  

األفعال املضارعة. وإذا أمعن النظر فوجدان أن منعوهتا نكرة، والنعوت تتبع املنعوت فتكون نكرة أيضاً. لذلك، الداللة 
الستخدام هذه النعوت اجلملة الفعلية يف هذه اآلحاديث هي التخصيص ألنه يقلل االشْتاك الذي حيصل يف النكرات 

 ة  رَّ  هر يفر  ةر أَ رَ امر  تر بَ ذّر عُ وكذلك ما وجدان يف هذه األقوال من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )) وُيصص املقصود.
 نر عَ  ونَ هُ ز  نت َ يَ  ام  وَ ق ر أَ  لُ ا ابَ مَ )) 69...((،ئاً ير شَ  للر ابر  كُ ر  شْ  يُ اَل  د  بر عَ  لّر كُ لر  رُ فَ غر ي ُ ف َ )) 68((،وعاً...جُ  تر اتَ  مَ ىتَّ حَ ا هَ ت ْ سَ بَ حَ 

 
 من األدب املفرد.   17ابب    58
 من األدب املفرد.   19ابب    59
 من األدب املفرد.   19ابب    60
 من األدب املفرد.   94ابب    61
 من األدب املفرد.   113ابب    62
 من األدب املفرد.   128ابب    63
 من األدب املفرد.   161ابب    64
 املفرد.   من األدب  176ابب    65
 من األدب املفرد.   176ابب    66
 من األدب املفرد.   176ابب    67
 من األدب املفرد.   176ابب    68
 من األدب املفرد.   192ابب    69



8, 2013, No: 3(JALSR) Vol:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 

11 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

َ النَّاُس بُ ُيواًت  71((،ا.مهَُ دُ حَ ا أَ هبرَ  ءَ ابَ  در قَ ف َ  رر افر كَ   هر ير خر ألرَ  الَ قَ  ل  جُ ا رَ ميَُّ أَ )) 70((،؟هُ عُ ن َ صر أَ  ءر ير الشَّ   ُيَشب  ُهوََنَا))َحىتَّ يَ برينر
،)). لر رَاحر

َ
مل يَبة ...((، ابُ صَ يُ  م  لر سر مُ  نر ا مر مَ )) 73...((،ُيُ ب  الر  ْفَق َويُ ْعط ي َعَلْيه  ))إرنَّ هللَا َرفريقر  72ابر ُصر  نر ا مر مَ )) 74مبر

لرم   76((،هُ لَ  بَ تر  كُ الَّ إر  هر در سَ  جَ يفر  هللاُ  هُ َل تَ اب ْ  م  لر سر مُ  نر ا مر مَ )) 75((،بَ تر  كُ الَّ إر  ضُ رَ يَْ  د  حَ أَ  َشورَكًة يفر  ُيَشاكُ ))َما مرنر ُمسر
ن رَيا...((، ر  77الدُّ ...((، ُيُ ب  ُهَما))إرنَّ فريرَك خَلُُلَقنير َماَعَة...((،اَل ُيْسَأُل ))َثالَثَةر  78اَّللَّ  لر جُ رَ )) 79َعن رُهمر: َرُجلر فَاَرَق اجلَر

  80...((.،هُ نر عَ   لر أَ سر تَ   الَ ياً فَ اصر عَ   اتَ مَ فَ  هُ امَ مَ ى إ  صَ عَ ، وَ ةَ اعَ مَ الَْ   قَ ارَ فَ 
وبعد أن نقوم ابلفحص العميق، جتلى لنا األمر أن النعوت املذكورة سابقاً هي من النعوت احلقيقية. والنعت  

احلقيقي كما عرفنا أنه ما يبني نعت من نعوت متبوعه أو صفة من صفات موصوفه. وأما النعت السبيب أي: هو الذي 
إال اندراً يف الكالم. ووجدان أنه غري وارد يف كتاب األدب   يبني نعت من نعوت ما تعلق مبتبوعه. والنعت السبيب ال أييت

مجيعها   -فعلية كانت أو امسية-املفرد إال مرة واحدة. وهذا يعين أن النعوت الواردة من النعوت املفردة، والنعوت اجلملة،  
َغاَب َوامررَأَةر من النعوت احلقيقية إال نعت واحد للنعت السبيب. وورد هذا النعت الفريد يف هذا احلديث: ))

فنلحظ أن النيب صلى هللا عليه وسلم خصص املرأة اليت غابت زوجها وكفاها مؤنة الدنيا فتِبجت  81...((.َزْوُجَها
ومترجت بعده. وهذا احلديث وارد حتت ابب البغي يف كتاب األدب املفرد. ونعت ))غاب(( ال يبني صفة من صفات 

صفة من صفات ما تعلق ب     ))امرأة(( وهو ))زوجها((. وعلى هذا يكون النعت ))غاب ل     ))امرأة((، وإمنا يبني وُيصص  
 زوجها(( نعتاً سببياً ونعتاً مجلة فعلية، ويدل على التخصيص. 
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 دالالت النعوت على التوكيد
املفرد. وعلى هذا، نعرض إذا أمعن النظر فنلحظ أن دالالت النعوت على التوكيد ال ترد كثرياً يف كتاب األدب   

 كل النعوت الدالة على التوكيد وهي مخسة مناذج فقط، وهي كما أدانه:
  83،...((د  اح  وَ  يد  عر  صَ وا يفر عُ مَ تَ اجر  ور لَ وَ و)) 82،((...قُ لر اخلرَ  مُ احَ ْتََ يَ  ءر زر اجلرُ  كَ لر ذَ  نر مر ، فَ دا  اح  وَ ءًا زر جُ  ضر رر  األرَ يفر  لَ زَ ن ر أَ وَ ))
   84.((...ة  دَ اح  وَ   ةً سَ مر غَ  طُ ير خر مُ الر   هر ير فر   سَ مَ غر ي ُ   نر أَ  رُ حر بَ الر   صُ قُ ن ر ا ي َ مَ كَ   الَّ إر ))و
وكانت النعوت ))واحداً((، و))واحد((، و))واحدة(( يف األمثلة السابقة للتوكيد ومل تفد معان جديدة وإمنا  

 85وكذلك ما أشبهها من الكلمات األخرى.تؤكد املعىن القائم وحنوها كلمة: الفريدة ألهنا تعين املنفردة أو الواحدة، 
َ ضر رَ األرَ وَ  عَ بْ الس   اتر وَ مَ السَّ  نَّ إر فَ ))وكذلك املثال اآلخر يف قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   نَّ أَ  ور لَ ...وَ عَ بْ الس   نير

َ ضر رَ األرَ وَ   عَ بْ الس    اتر وَ مَ السَّ  ففي هذا احلديث، كلمات ))السبع(( مل تفد معان جديدة وإمنا تؤكد معين   86....((عَ بْ الس    نير
))السماوات(( و))األرضني(( أبهنما سبع طبقات. ولذا، يكون الغرض من استخدام نعوت ))السبع(( للتوكيد. وتلي 

 الداللة على التفصيل بعد داللة التوكيد كما أدانه.
  

 دالالت النعوت على التفصيل
النعوت على التفصيل ال توجد كثرياً يف كتاب األدب املفرد وإمنا أتيت يف املثالني فقط. لذا، هذه  إن دالالت 

 : ُت...((، َحَسنُ َها َوَسي  ئُ َهاالداللة هي أقل دالالت الواردة فيه، وهي كاآلتية: ))ُعررَضتر َعَليَّ أَعرَماُل أُمَّيتر   87فَ َوَجدر
ر تَ لَ صر خلََ و))... ونلحظ يف املثال األول أن رسول هللا صلى هللا عليه بنّي أن أعمال  88((..ةُ نَ اأْلَ وَ  مُ لْ اِلْ  : هللاُ ا مَ هُ ب ُّ حيُر  نير

أمته عرضت عليه، وفّصل تلك األعمال حبسنها وسيئها. وعلى هذا، عرفنا أن ))حسنها(( و))سيئها(( أيتيان تفصياًل 
هنما احللم واألانة. لتلك األعمال. وكذلك ما نرى يف قوله صلى هللا عليه وسلم لبيان خصلتني حيبهما هللا، وفّصل أب

ويف املثال  89واألانة هي ضبط النفس والصِب، كما قال بعضهم: ))األانة حصن السالمة، والعجلة مفتاح الندامة((.
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األول أييت النعتان ))حسنها(( و))سيئها(( تفصياًل ملنعوته السابق وهو ))أعمال أميت((. وأما املثال الثاِن فالنعتان 
 يدالن على التفصيل، ومنعوهتما ))خصلتني((.  ))احللم(( و))األانة((

 
 دالالت النعوت على املدح

 وكذلك دالالت النعوت على املدح ال ترد بكثرة يف اآلحاديث وإمنا ترد اثنتا عشرة داللة. 
 : يتم يف هذا النوع تناول النماذج من النعوت الدالة على املدح ميزاهتا أهنا مفردة مشتقة: النوع األول 
ير ابلذكر أن النعت متجرد للمدح اخلالص حني يكون معناه اللغوي أو املراد األصلي منه غري مقصود، واجلد  

حنو: وما أرسل هللا النيب األمني إال رمحة للعاملني. فشهرة النيب صلى  90وتقوم القرينة الدالة على أن املقصود أمر آخر،
القصد من كلمة ))األمني(( يف املثال، إمنا هو غري مرادها اللغوي هللا عليه ابألمانة ال تكاد ختفي على صديق أو عدو، ف

 األصيل أي: املدح اخلالص.
  91.((.ح  ال  الص   ءر رر مَ لر لر  حُ ال  الص   الُ مَ الر  مَ عر و نر رُ مر  عَ ...يَ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))واملثال األول:  

فكلمتا ))الصاحل(( نعتان ل     ))املال(( و))املرء(( وهي تدل على املدح اخلالص. وال نقول أهنما دالتان على التوضيح 
مع أهنا معرفة لوجود القرينة وهي: ))نعم((. وتقوم القرينة ))نعم(( الدالة على أن املقصود أمر آخر وهو املدح. وفعل 

وابإلضافة إىل ذلك نلحظ ه عند استحساننا ألمر يستحق املدح والثناء. ))نعم(( هو أسلوب املدح الذي نستخدم
املؤمن احملمود هو من كان طبعه  أن " يعين: هذا الكالمو  92....((،ي  ر  كَ   ر  غ   نُ مر ؤر مُ الر قوله صلى هللا عليه وسلم: ))

فالنعتان  93".لكنه كرم وحسن خلق ، وأن ذلك ليس منه جهالً  وشيمته الغرارة وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه
 ))غر(( و))كرمي(( تدالن على املدح ومنعوهتما: ))املؤمن((. 

 ابُ وَّ الت َّ  تَ نر أَ  كَ نَّ إر  يَّ لَ عَ  بر تُ  وَ لر  رر فر اغر  مَّ هُ للَّ اَ األمثلة األخرى من النعوت الدالة على املدح هي: و))و  
أَُلَك مرنر َفضرلرَك  و  95...((،،اْلَعظ يُم اِْلَل يمُ ))اَل إرَلَه إرالَّ هللاُ  و  94،((.يمُ ح  الر    96،فَإرنََّك تَ قردرُر َواَل أَقردرُر...((  اْلَعظ يم  ))َوَأسر
مر اَّللَّر و يم  ))برسر ففي كل هذه اآلحاديث النبوية الشريفة وجدان أن النعوت ميزاهتا مفردة ومشتقة  97....((الر ْْحَن  الر ح 
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من الصفة املشبهة على وزن ))َفعريرلر((. فكل هذه النعوت ال تفيد توضيحاً ألن هللا ال حاجة إىل ذلك، ولذلك تفيد 
))ُقلر سم الفاعل كما يلي: النعوت املدح اخلالص. وجبانب ذلك، وجدان النعوت الدالة على املدح ومشتقات من ا

َ اْلغَْيب  اللَُّهمَّ   ء  َوَملريرَكُه...((  والش َهاَدة  َفاط َر الس َمَوات  واأْلَْرض    َعاِل  ف     ))عامل(( و))فاطر(( من أمساء   98،َربَّ ُكلّر َشير
، ))اللَُّهمَّ َربَّ السََّمَواتر َواالفاعلني على وزن ))فَاعرلر((. واملثال األخري:  َررضر  ،ىوَ الن   وَ  ب   اِلَْ  قَ ال  فَ  ء  ير شَ  لّر كُ   بَّ رَ وَ  ألر

))فالق(( نعت دال على املدح ووزنه ))فَاعرلر((، وأما ))منزل(( فجاء على  99.،...((آن  رْ قُ الْ وَ  يل  ْن  اْل  وَ  اة  رَ وْ الت    لَ ز  نْ مُ 
  وزن ))ُمفرعرلر((. وبعد ذلك، سننتقل إىل النوع الثاِن من النماذج للنعوت الدالة على املدح. 

 
 لة:: يتم يف هذا النوع تناول النماذج من النعوت الدالة على املدح ميزاهتا أهنا مفردة مؤو النوع الثاين 
، اَل إرَلَه إرالَّ هللُا  َرب  اْلَعْرش  ومن النماذج اليت تدل على املدح هي كما تلي: ))...اَل إرَلَه إرالَّ هللُا   َرب  الرَعظريمر

، اللَُّهمَّ اصرررفر َشرَُّه.(( الس َمَوات  َوَرب  اأْلَْرض  َوَرب  اْلَعْرش    الرَغيربر والشََّهاَدةر فَاطرَر ))...ُقلر اللَُّهمَّ َعاملرَ و 100،الرَكررمير
َررضر  فنلحظ أن النعوت ))رّب(( كلها مفردة مؤولة وليست مشتقة  101.َوَملريرَكُه...((َشْيء   َرب  ُكل   السََّمَواتر واألر

ألهنا أتيت على صيغة املصدر. وهذه النعوت متجردة للمدح اخلالص حني تكون معانيها اللغوية منها غري مقصودة، 
قوم القرينة الدالة على أن املقصود أمر آخر أي: املدح. ففي هذه اآلحاديث النبوية الشريفة دعا النيب صلى هللا عليه وت

وسلم ومدح وثىن هللا أبنه ))رب العرش العظيم((، و))رب السموات ورب األرض ورب العرش الكرمي((، و))رب كل 
ريفًا ألن ))هللا(( ليس حباجة إىل ذلك، فأفادت املدح. وهذا شيء((. وكلمات ))رب(( هنا ال تفيد ختصيصًا وال تع

 النوع من النعوت الدالة على املدح هو من أقل دالالت النعوت الواردة يف هذا الكتاب.
 

 دالالت النعوت على الذم
 ترد دالالت النعوت على الذم يف كتاب األدب املفرد مخسة مرات. 
 النوع ذكر النماذج من النعوت الدالة على الذم ميزاهتا أهنا مفردة مشتقة:: يِبز يف هذا  النوع األول 
وقد أشار عباس حسان إىل أن النعت متجرد للذم اخلالص إذا كان معناه اللغوي أو املراد األصلي منه غري  

ج هنج وال األمويني وعلى سبيل املثال: ال تنه  102مقصود، مع وجود القرينة الدالة على أن املقصود أمر آخر وهو الذم.
 

 من األدب املفرد.   573ابب    98
 من األدب املفرد.   574ابب    99

 من األدب املفرد.   292ابب    100
 من األدب املفرد.   573ابب    101
 . 439، ص3انظر: عباس حسن، النحو الوايف، ج  102
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احلجاج بن يوسف الطاغية، فشهرته ابلطغيان شهرة ال تكاد ختفي على أحد، جعلت الداللة من كلمة ))الطاغية((، 
ففي هذا املثال، يكون النعتان ))خب((،  103،((.يم  ئ  لَ  ب  خَ  رُ اجر فَ الر وَ إمنا هو أمر آخر غري مرادها األصيل. ))...

و))لئيم(( متجردين للذم اخلالص ألن املراد األصلي غري مقصود، منعوهتما حمذوف، تقديره: شخص، أو إنسان، أو 
وكذلك ما  104.مضلّرل، يكون ظاهره على غري ابطنه، متملّرق غشَّاشرجل. واخلب مبعىن اخلُدَّاع أي كثري اخلداع، 

 105((.ي  ذ  بَ الْ   شَ اح  الفَ   ضُ غر بر ي ُ لَ   هللاَ   نَّ إر ...وَ ))ش((، و))البذي((، و))املتفحش(( يف اآلحاديث التالية:  وجدان ))الفاح
فكل هذه النعوت متجردة للذم اخلالص وذلك  106.((...شَ ح   فَ ت َ مُ الْ  شَ اح  فَ الْ  بُّ حيُر  الَ  هللاَ  نَّ إر ، فَ شَ حر فُ الر وَ  مر كُ يَّ إر وَ ))و

ألن املعاِن اللغوية منها غري مقصودة. ومنعوهتا حمذوفة والتقدير: شخص، أو رجل، أو إنسان، أو فرد. واملثال اآلخر 
َّللَّر مرَن الشَّ يف هذا النوع هو قوله صلى هللا عليه وسلم ملن مسع نباح الكلب أو هناق محار:  َتعرذر ابر يرطَانر ))فَ لرَيسر

يم   ف     ))الرجيم(( نعت متجرد للذم اخلالص ومنعوته ))الشيطان((. فشهرة الشيطان ابلرجم شهرة ال  107 ....((الر ج 
 تكاد ختفي على إنسان، وجعل املراد منها إمنا هو ذم خالص غري معناها اللغوي األصلي.

: يِبز يف هذا النوع ذكر النموذج الواحد من النعت الدال على الذم ميزاته أنه مجلة فعلية كما قال رسول النوع الثاين
 هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ففي هذا احلديث، يوجد نعت مجلة فعلية وهو: ))يتهاتران،  108 .((.ن  بَ اذَ كَ تَ ي َ ، وَ ان  رَ ات َ هَ ت َ ي َ  نر اانَ طَ ير شَ  انر بَّ ت َ سر مُ ...الر ))
ويتكاذابن((، ومنعوهتما ))شيطاانن((. ومن املالحظ، الداللة أو الغرض من استخدام هذين النعتني هي الذم. كما 

 الم. علمنا أن الشيطان خملوق ذميم ورجيم ولئيم. لذا، اجلملة الفعلية املستخدمة يف هذا احلديث تناسب سياق الك
وجتلى لنا األمر بعد العرض أن هذه الداللة ال ترد كثرياً أو استعمالا اندراً يف كالم النيب صلى هللا عليه وسلم.  

ويف رأينا املتواضع، هذه القضية تناسب صفته صلى هللا عليه وسلم كنيب الرمحة وبشري. وعلى هذا، وجدان تشجيع النيب 
لناس وإمنا نبشرهم. ومن خالل حتليل مئة ومخسني حديثاً يف كتاب األدب املفرد، صلى هللا عليه وسلم لكي ال ننفر ا

 وجدان أن مجيع النعوت اليت وردت يف األحاديث من نوع النعت احلقيقي إال نعتاً واحداً من نوع النعت السبيب. 
 وفيما يلي اجلدول لكل نوع النعت ابعتبار املعىن: 

 
 من األدب املفرد.   197ابب    103
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-م.  2015أكتوبر    25من موقع املعاِن، بتاريخ    104

ar/%D8%AE%D8%AF%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%B9%D9%8C / 
 من األدب املفرد.   217ابب    105
 من األدب املفرد.   225ابب    106
 من األدب املفرد.   588ابب    107
 من األدب املفرد.   201ابب    108
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 النسبة املئوية  املعىن النوع ابعتبار  الرقم

 99,33% النعت احلقيقي  1
 0,67% النعت السبيب  2

 1.1اجلدول 
مث وجدان أن أغلب النعوت ابعتبار اللفظ هي النعت املفرد املشتق، واتليها النعت اجلملة الفعلية، والنعت  

االمسية، مع العلم أبننا نعتِب النعت ابلظرف املفرد املؤول أقل منهما. وأقل النعوت ابعتبار اللفظ هي والنعت اجلملة 
 1.2واجلار واجملرور يندرج حتت النعت املفرد املشتق ألن األصل يف النعت أن يكون مفرداً. واإلحصائيات يف اجلدول  

 توضح لنا كيفية توزيع النعوت ابعتبار اللفظ.

 
 النسبة املئوية  النوع ابعتبار اللفظ  الرقم

 50% املشتق  املفردالنعت  1
 12% املؤول 2
 1,33% االمسية  النعت اجلملة 3
 36,67% الفعلية  4

 1.2اجلدول 
ومن حيث دالالت النعوت يف كتاب األدب املفرد، فإن النعوت اليت تدل على التخصيص أكثر، وتليها  

الثالثة. ويف املرتبة الرابعة واخلامسة جاءت دالالت دالالت النعوت على التوضيح. والداللة على املدح حتتل املرتبة 
 النعوت على التوكيد والذم. وأقل الدالالت الواردة يف كتاب األدب املفرد هي التفصيل.

 وفيما يلي اجلدول لكل داللة: 
 النسبة املئوية  داللة النعت  الرقم

 20% التوضيح  1
 64% التخصيص  2
 3,33% التوكيد  3
 1,33% التفصيل  4
 8% املدح 5
 3,33% الذم  6

 2.1اجلدول 
، يتضح لنا  كيفية توزيع دالالت النعوت يف كتاب األدب املفرد. ومبالحظة 2.1ومن خالل اجلدول     

اجلدول ميكننا أن نقول إن كثرياً من النعوت الواردة يف كتاب األدب املفرد تدل على التخصيص، حنو: مستجاابت، 
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وبة، والعليا، والدنس، والدّجال. وكذلك قد وراهباً، وجارية، وصاحل. وقد تدل على التوضيح، حنو: السمحة، واملكت
تدل على املدح، وعلى سبيل املثال: التّواب، والرحيم، والصاحل، وكرمي. وتكون أيضاً يف الذم كالفاحش البذي، 

ويتهاتران ويتكاذابن، ولئيم، وغري ذلك. وقد تدل على التوكيد، وأمثالا: السبع، وواحد، وواحدة. وأخرياً، قد تدل 
تفصيل، حنو: حسنها وسيئها، واحللم واألانة. إبمعان النظر إىل التقسيمات سابقاً، فوجدان أن دالالت النعوت على ال

على التخصيص أكثر استعماالً من الدالالت األخرى، وهذا ألن معظم أقوال النيب صلى هللا عليه وسلم تدل على 
  النكرات وختصيص املقصود.التخصيص. والغرض من التخصيص هو تقليل االشْتاك احلاصل يف  

 اخللصة
 أنواع على  الْتكيز  خالل  من املفرد،  األدب  كتاب  يف  الواردة  األحاديث  من  منوذجاً   ومخسني  مائة  درسنا  قد   هذا،  وعلى
 وقسمناها ورتبنا النماذج لذه حتليالً  عقدان حدة، على األحاديث مناذج كل  دراسة وبعد . استخدامه ودالالت النعت

 اتبع دراسة إىل ستدفع  دراستنا أن  نرجو وأخرياً،. ودالالته النعت أنواع حسب خاصة وميزات حمددة جمموعات إىل
 هناية  يف كما.  اللغويت  جمال  يف العلمية  الدراسات  وزيدة خدمة  يف  تسهم  وكذلك  األربعة،  التوابع   من النعت  غري  آخر

 الشريفة النبوية األحاديث يف التطبيقية النحوية للدراسات اجملال وتفتح الطريق ستمّهد الدراسة هذه أن أنمل املطاف
املتخصصون  منها يستفيد   لكي
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 املصادر واملراجع
 الكتب

 الفكر. لبنان: دار    عون املعبود شرح سنن أيب داود. م(.1995آابدي، حممد مشس احلق العظيم. )
القاهرة: دار .  د.ط حتقيق: فريد عبد العزيز اجلندي.   (. األدب املفرد.م2005)البخاري، حممد بن إمساعيل.  

 احلديث.
إلياس الباره  حتقيق: حممد   األدب املفرد الامع لآلدب النبوية.م(.  2011البخاري، حممد بن إمساعيل. )

 بريوت: دار ابن كثري.  3بنكوي. ط.
 . القاهرة: دار املعارف. 15ط  النحو الوايف.حسن، عباس. )م(.  

 
 لكرتونيةاملواقع ال

م من  2015 أكتوبر 26. )د.ت(. االسْتجاع ( إذا نزل بك الشر فاقعد به55اِلكمة ضالة املؤمن )
http://www.al-forqan.net/articles/print-2100.html 

-http://www.almaany.com/ar/dict/arم من 2015أكتوبر  25االسْتجاع  موقع املعاين.
 ar/%D8%AE%D8%AF%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%B9%D9%

8C/ 
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Abstract 

 

(Absolute effect) an important section of the Arabic grammar, and has an effective role in 

the overall structure. The Arabic phrase is not obsolete, as this type of style is widely 

scattered in the Holy Quran, Hadith and the Arabic language. Because it has a significant 

place in the formulation of Arabic structures, and because of its relation to rhetorical 

significance, it is necessary to know the contexts in which the absolute effect is used, 

because its use in its place causes a defect in meaning. Absolute effect is the established 

source. The source is the source of the Arabic words, and the language expanded, and grew 

and exploded methods, and entangled meanings, which is the basis of language and the 

origin of derivatives, has been linked to the important understanding of the Koran and texts 

and grew his knowledge in the passengers of the interpreters and on their shoulders, as they 

follow the various meanings and its ramifications proliferated in the midst Explanations of 

the meanings of downloading and stand on the provisions of their texts. From here the idea 

of research emerged, as I wanted to refer to the sources of this pure science, to consolidate 

the ring of the most important constituents, and to identify the concept and objectives and 

purposes, and characteristics and characteristics, and follow the problems and phenomena. 

Arabic and other Arabic schools are in dire need of advanced pedagogical approaches, 

specialized studies, and rigorous research on grammatical subjects so that the reader can 

understand them in a deep and precise way. It is from this principle that the oldest of the 

scholars and readers in the research, I hope to be a thoroughbred fulfills the purpose of the 

comprehensive presentation of the applications of this method in our linguistic life were 

guided by the use of the Quran in use to make the Quranic standard practical application in 

our language. 
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 ملخص

املفعول املطلق ابٌب مهٌم من أبواب النحو العريب، وله دوٌر فّعال يف الرتكيب اجلملي. إن اجلملة العربية  
عنه، حيث إن هذا النوع من األسلوب متناثر بشكل واسع يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي غري مستغنية 

الشريف واللغة العربية. وملا له من مكانة ملحوظٍة يف صياغة الرتاكيب العربية، وملا له من عالقة ابلداللة البالغية، 
ول املطلق؛ ألن استعماله يف غري مكانه فإن الواجب يقتضي اإلملام مبعرفة السياقات اليت يستعمل فيها املفع

واملفعول املطلق هو املصدر املنصوب. واملصدر هو منبع األلفاظ العربية، وبه اتسعت  يؤدي إىل خلل يف املعىن.
اللغة، وترعرعت وانفجرت منه األساليب، وانبجست منه املعاين، وهو عماد اللغة وأصل املشتقات، وقد 

الكرمي ونصوصه وترعرع علمه يف ركاب املفّسرين وقام على أكتافهم، إذ راحوا  ارتبطت أمهيته بفهم القرآن 
يتتبعون معانيه املختلفة ودالالته املتكاثرة يف خضّم شروحهم ملعاين التنـزيل ووقوفهم على أحكام نصوصهم. من 

ن أهم حلقاته هنا انبثقت فكرة البحث، إذ أردت أن أرجع إىل منابع هذا العلم الصافية، لتأصيل حلقة م
  املكونة، والوقوف على مفهومه وغاايته وأغراضه، وخصائصه ومساته، وتتبع مشكالته وظواهره. 

 

 مقدمة

جيدر بنا قبل أن نتحدث عن تعريف املفعول املطلق اصطالًحا أن نشري إىل معناه لغًة؛ فاملفعول اسم  
  1فعل الشيَء أي عمله سواء أكان متعداًي أم غري متعٍد.املفعول من الفعل فـََعَل يـَْفَعُل فـَْعاًل وِفْعاًل. يقال: 

فاملفعول أي املعمول. وأما املطلق فهو أيضا اسم املفعول  2ويقال: فـََعَل الشيَء فانفعل مثل كسره فانكسر.
من الفعل َأْطَلَق يُْطِلُق. يقال: أطلق القوُم: طََلَقْت إبُلهم وحنوها يف طلب الكالء واملاء. وأطلق األسرَي: خاّله، 

ْرَعى أو غريه. واملطلق: ما ال 
َ
يقّيد بقيد أو شرط. وأطلق الشيَء حّله وحّرره. وأطلق املاشيَة: أرسلها إىل امل

واملطلق غري املعني. واملطلق من األحكام: ما ال يقع فيه استثناء. واملطلق من املاء عند الفقهاء ما بقي على 
أصل خلقته ومل ختالطه جناسة ومل يغلب عليه شيء ظاهر. واملطلق من اخليل: اخلايل من التحجيل يف إحدى 

 
 م(، مادة فعل. 1972هـ/1392املصدر السابق، مادة فعل، وجممع اللغة العربية ابلقاهرة، املعجم الوسيط، )القاهرة: د.ن، د.ط،    1
 م(، مادة فعل. 1978هـ/1398حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، خمتار الصحاح، )بريوت: املكتبة األموية، د.ط،    2
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ّرفه النحاُة بتعريفاٍت متعددٍة كلها تُعطي املعىن نفسه مع فروق من حيث اإلصطالح ع 3قوائمه أو االثنتني.
أي تعريف دقيق مباشر   -على عادته اليت التزمها يف كل موضوعاته تقريًبا -بسيطة. ومّر بنا أن سيبويه مل يقدم

 له. ولكنه يضرب األمثلة اليت تدل على التعريف.

هكذا   4مسي بذلك ألن الفعل يصدر عنه..."  هـ( بقوله: "هو املصدر538وقد عّرفه الزخمشري )ت: 
اختصر القدماء من النحاة على أنه املصدر، ولكنه ليس تعريًفا موضًحا للمفعول املطلق، وقد فّصل ذلك 

تفسري للشيء مبا هو أعم منه مطلًقا، كتفسري اإلنسان أبنه احليوان؛ إذ املصدر أعّم  األمشوين قائال:"وذلك
مطلًقا من املفعول املطلق؛ ألن املصدر يكون مفعواًل مطلًقا وفاعالً ومفعوالً به وغري ذلك؛ واملفعول املطلق ال 

ويعّرفه ابن  5ك، وأنه األصل".يكون إال مصدرًا، نظرًا إىل أن ما يقوم مقامه مما يدل عليه خلف عنه يف ذل
هشام األنصاري يف شرح شذور الذهب بقوله: "املفعول املطلُق، وهو: املصدُر الفضلُة املؤكُِّد لعامله، أو املبنيِّ 
لنوِعِه، أو لِعدِده، كـ)ضربُت ضراًب( أو )ضرَب األمرِي( أو )ضْربـََتنْيِ( وما مبعىن املصدر مثُلُه، حنو: ﴿فال متيلوا 

 6[".4[، و﴿فاجلدوهم مثانني جلدًة﴾]النور:39[، و﴿وال تضّروه شيًئا﴾ ]التوبة:129 امليِل﴾ ]النساء:  ُكل  
ووضح ابن احلاجب قول الزخمشري: )املفعول املطلق هو املصدر(:"ومل يتعرض حلده يف ظاهر كالمه، استغناًء 

فعول املطلق هو الذي فُِعَل على احلقيقة من عنه مبا دل عليه من امسه يف قوله: )املفعول املطلق(؛ ألن معىن امل
غري تقييد؛ فلما كان االسم يدّل على احلقيقة استغىن عنه؛ ألنه لو ذكره مل يزد عليه، مث قال: )هو املصدر( 
فذكر امسًا من األمساء اليت هي أشهر أمسائه عند النحويني والسيما املتأخرون؛ فإهنم ال يكادون يقولون إال 

  7نكاد نسمعهم يقولون: املفعول املطلق".املصدر، وال  

هنا قدّم ابن هشام تعريف املفعول املطلق بتبيني أنواعه، مع بيان وظيفته وما ينوب عنه، وكذلك ذكر 
)الفضلة( وهو مهم ألن املفعول املطلق مصدر ولكنه ليس عمدة يف اجلملة، واملصدر أحياًًن يكون عمدة، حنو: 

و طويل؛ فإنه يفيد بياَن النوع، ولكنه ليس فضلة. وهو قد أغفل شيًئا مهما هو ركوُع زيٍد ركوٌع حسٌن، أ
 

 السابق، مادة طلق، وخمتار الصحاح مادة طلق، وجممع اللغة العربية ابلقاهرة، املصدر السابق، مادة طلق. املصدر  ابن منظور،    3
 . 109، ص1ابن يعيش، املصدر السابق، ج  4
 . 363، ص1شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، )مصر: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب وشركاه، د.ط، د.ت(، ج  5
 . 296ابن هشام األنصاري، شرح شذور الذهب، ص  6
 . 218، ص1م(، ج1985ابن احلاجب، اإليضاح يف شرح املفصل، حتقيق: موسى العليلي، )بريوت: دار الفكر، د.ط،    7
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املنتصب؛ ألن املصدر عندما يكون عمدة يكون مرفوًعا أو غريه. وقد عّرفه يف أوضح املسالك بقوله:"وهو اسم  
لك ذكر أن املفعول إن ابن هشام يف أوضح املسا  8يؤكد عامله، أو يبنّي نوعه أو عدده وليس خربًا وال حاالً".

املطلق مصدر ولكنه يف أوضح املسالك يقول: هو اسم ولكن االسم عام؛ ألن كل مصدر اسم ولكن ليس 
كل اسم مصدرًا. ولذا يرى الباحث أن األوىل أن يستخدم لفظ املصدر. وقد ورد تفصيل عنه عند أمحد بن 

ل املطلق مصدر. ولكن هل املفعول املطلق يكون عمر احلازمي ويقول: إن كثريًا من النحاة يعّرفون أبن املفعو 
مصدرًا؟ أم يكون مصدرًا و غري مصدر؟ والذي اشرتط املصدرية هو بدأ التعريف أبنه مصدر، ومن مل يشرتط 
ذلك صدر التعريف ابالسم، معّمًما، ولكن اخلالف حينئٍذ يكون يف النائب عن املفعول املطلق، هل هو مفعول 

يس يف احلقيقة بل ًنئب عنه؟ والذين يشرتطون املصدرية هم يرون أهنا ًنئبة عن املفعول مطلق يف احلقيقة أم ل
املطلق. وأما الذين ال يشرتطون املصدريَة فهم يرون أن كل ما أعرب مفعوالً مطلًقا فهو مفعول مطلق، وكل ما 

شهر هو القسم األول، أي نصب على املفعولية املطلقة سواء أكان مصدرًا أم ال، فهو مفعول مطلق. ولكن األ
أنه ال يكون املفعول املطلق إال مصدرًا، وما ورد من النيابة فهو ًنئب عنها، والعالقة بني املفعول املطلق واملصدر 

ويشرح حممد  9عالقة العموم واخلصوص املطلق، وكل مفعول مطلق مصدر، ولكن ليس كل اسم مصدًرا. 
تعريفه )اسم( أنه قصد به أن املفعول املطلق عندما ينوب عنه  صالح الدين مصطفى بكر قول ابن هشام يف

غريه قد ال يكون مصدرًا لذلك قال: )اسم( ليشمل املصدر وغريه. ولكنه دحض قوله وقال: "إننا ال نوافق  
على هذا التعميم ونفضل التعبري ابملصدر على التعبري ابالسم...ونفّضل تعريف ابن عقيل الذي يقول فيه هو: 

 10در املنتصب توكيًدا لعامله أو بياًًن لنوعه أو عدده".املص

يرى الباحث أن ما قاله حممد بكر صحيح وهو يوافق على ما ذهب إليه معظم النحاة. ألن االسم  
عام وجيب التخصيص لكي ال يشمل كل األمساء. وابن هشام يقصد بقوله ليس خربًا وال حااًل أنه ال يكفي 

ر قد أييت خربًا عن مبتدأ وحاال من غريه، كما مّثل لذلك: ضرُبَك ضرٌب أليٌم، فإنه كونه مصدرًا؛ ألن املصد 
وإن بنّي العدد يف األول، والنوع يف الثاين لوصفه بــ)أليم( فهو خرب عن )ضربك( فال يكون مفعواًل مطلًقا، 

 
 . 126، ص2ابن هشام األنصاري، أوضح املسالك، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، )بريوت: مطبعة حممد علي صبيح، د.ط، د.ت(، ج  8
9  http://www.imamhussain.org/mubalgh/showthread.php 
-144،  3م(، ج1985هـ/1405هضة العربية، د.ط،  حممد صالح الدين مصطفى بكر، النحو الوصفي من خالل القرآن الكرمي، )الكويت: مكتبة الن 10  

145 . 
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فهو حال من الضمري املسترت يف [ فإنه وإن كان توكيًدا لعامله 10وكذلك قوله تعإىل: ﴿َوىل  ُمْدِبرًا﴾ ]النمل:
يبدو للباحث أن قول ابن هشام وال ليس خربًا وال حاال، ليس شامالً؛  11عامله فال يكون مفعواًل مطلًقا.

ألن املصدر قد يكون مبتدأ كما يف مثاله ضربك ضرب أليم فـ)ضربك( مصدر وهو هنا مبتدأ ولذلك جيب أن 
اة. ويعّرفه ابن عقيل وهو القائل: "واملفعول املطلق هو: املصدر، نقول: منصوب كما ورد ذلك عند معظم النح

املنتصب: توكيًدا لعامله، أو بياًًن لنوعه، أو عدده، حنو: )ضربُت ضْراًب، وِسْرُت سرَي زيٍد، وضربُت 
نتصب ، وتعريف ابن عقيل أحسن من السابق ولكنه أيًضا ليس جامًعا؛ ألنه ليس كل املصدر امل  12َضْربـََتنْيِ(."

 يكون مفعوالً مطلًقا.

 أقسام املفعول املطلق مصدراي

  وتنقسم املفاعيل املطلقة ابعتبارها مصادر إىل قسمني املصدر املبهم واملصدر املختّص. فاملصدر املبهم   
يُِفْيُد الِشَياَع وال تُرِْيُد نوًعا وقد عّرفه عبد القاهر اجلرجاين بقوله:"فاملبهم، حنو: )قـََعْدُت قـُُعْوًدا، وَضَرْبُت َضْراًب(،  

  14وقال السيوطي:"وهو ما يساوي معىن عامله من غري زايدة، كقمُت قياًما، وجلسُت جلوًسا".  13دوَن نوٍع."
وعّرفه املصطفى الغالييين قائال:" فاملبهم: ما ُيَساوي معىن فعله من غري زايدة وال نقصاٍن، وإمنا يُْذَكُر جملّرد 

حنو: )قمُت قياًما(. و)ضربُت اللَص ضراًب(، أو بداًل من التلفُِّظ بفعله، حنو: )إمياًًن ال ُكْفرًا(، وحنو: التأكيد، 
حكم املصدر املبهم إذا كان املصدر مؤكًِّدا 15)مسًعا وطاعًة(، إذ املعىن: )آِمْن وال َتْكُفْر(، و)َأمْسَُع وأُِطْيُع(.

ا؛ فإنه ال يرفُع فاعالً، وال ينصب مفعواًل به إال إن كان مؤكَِّدا ًنئًبا عن لعامله املذكور يف اجلملة أتكيًدا حمضً 
ومن مَث  ال جيوز تثنيُته وال مجعه ابتفاق العلماء؛ فال يقال: ضربُت َضْرَبنْيِ ابلتثنية، وال َضَرْبُت   16فعله احملذوف.

اء والعسل والدقيق؛ وألنه مبنزلة تكرير الفعل، ُضُرواًب ابجلمع؛ ألنه اسم جنس مبهم حيتمل القليل والكثري؛ مثل امل
والفعل ال يـَُثىّن وال جُيَْمُع ابتفاق، فكذلك ما كان مبنـزلته. فيستغىن هبذه الداللة عن الداللة العددية يف املفرد، 

 
 . 490، ص1األزهري، املصدر السابق، ج  11
 . 169، ص1م(، ج1979هـ/1399عبد هللا بن عقيل، شرح ابن عقيل، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، )بريوت: دار الفكر، د.ط،    12
 .582  - 581، ص1اجلرجاين، كتاب املقتصد على شرح اإليضاح، ج  13
 . 73، ص2السيوطي، مهع اهلوامع، ج  14
 . 29، ص1الغالييين، املصدر السابق، ج  15
 . 211، ص2عباس حسن، املصدر السابق، ج  16
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نفسه،   والتثنية، واجلمع؛ ألن داللته تتضمنها. ومثل املصدر املؤكد ما ينوب عنه. والبدل من فعله مبنـزلة الفعل
واملصدر العددي  17فُعْوِمَل معامَلَتُه يف عدم التثنية واجلمع. ولذا قال ابن جين: إنه من قبيل التأكيد اللفظي.

وهو املختوم بتاء الوحدة مثل: )ضربة( فإنه يثىن وجيمع ابتفاق؛ فيقال: ضربت ضربتني، وضرابٍت؛ ألنه فرد 
 18جلنس كتمرة وكلمة.

وقيل: إنه من التوكيد املعنوي، إلزالة الشك عن احلدث، ورفع توّهم اجملاز، وعليه اآلمدي، وغريه.  
وقّسم هؤالء التوكيد املعنوي إىل قسمني: إلزالة الشك عن احَلَدث، وهو ابملصدر وإلزالة الشك عن احملّدث 

ني سابًقا أن التوكيد هو التوكيد اللفظي عنه، وهو ابلنفس والعني. والباحث اليتوافق مع هذا القول؛ ألنه قد تب
أن  -على األغلب –توكيد للعامل. وليس معنواي؛ ألن املعنوي يكون ابلنفس والعني وغريمها. وال جيوز أيًضا 

حيذف عامل املصدر املؤكد وال أن يؤخر، عن معموله املصدر؛ ألن جميء املصدر لكي يقوي معىن عامله، 
ثبت أنه معىن احلقيقي، ال اجملازي، وينايف احلذف للتقوية والتقرير، كما ينايف التأخري ويقرره إبزالة الشك عنه، وي

 19االهتمام.

وأما املصدر املختص فهو ما زاد على معىن عامله، إبفادته نوًعا أو عدًدا، مثل: )ِسْرُت َسرْيَ العقالِء(،  
وحكم املصدر املختص واملصدر املفيد عدًدا يـَُثىّن وجُيَْمُع ابتفاق  20و)ضربُت السارق ضربـََتنْي أو َضَراَبٍت(.

فيقال: )ضربت اللص َضْربـََتنْيِ وَضَراَبٍت(؛ ألنه فرد جلنس كالتمرة والكلمة. وأما املصدر املبني نوًعا ففيه 
َع منه   كالعقول،واأللباب، واحلُُلوم. مذهبان: املذهب األول: أنه يـَُثىّن وجُيَْمُع، وعليه ابن مالك قياًسا على ما مسُِ

املذهب الثاين: أنه ال يثىن وال جيمع وعليه الش َلوِبنْي قياًسا لألنواع على اآلحاد؛ فإهنا ال تثىن وال جتمع الختالفها. 
ونسبه أبو حيان لظاهر كالم سيبويه. قال: والتثنية أصلح من اجلمع قليالً تقول: قمت قياَمني، وقعدت قعوَدْين، 

والصحيح ما ذهب إليه اجلمهور؛ ألنه ورد يف  21ن أن يقال: نوعني من القيام، ونوعني من القعود.واألحس

 
 . 211،  2املصدر السابق، ج،  ، وعباس حسن73، ص2، والسيوطي، مهع اهلوامع، ج497،  1األزهري، املصدر السابق، ج  17

 . 497، ص1األزهري، املصدر السابق، ج  18

 . 211،  2عباس حسن، املصدر السابق، ج  19
 . 30، ص1املصدر السابق، ج،  ، والغالييين73، ص2السيوطي، مهع اهلوامع، ج  20
 .   74- 73، ص2، والسيوطي، مهع اهلوامع، ج497،  1األزهري املصدر السابق، ج  21
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[. واأللف مزيدة تشبيها للفواصل ابلقوايف. 10القرآن الكرمي، قال تعإىل:﴿وتظنُّون ابهلِل الظُّنوًن﴾ ]األحزاب:
 22ه بقوله:والناظم أشار إىل مذهب اجلمهور يف املنع يف املؤكد واجلواز يف غري 

ْد أََبَدا  وَثنِّ َوامْجَْع َغرْيَُه وأَْفرَِدا َوَما لتوحيٍد فوحِّ

فليس هلما فاعل وال مفعول. وقد يعمل  -يف الغالب –واملصدر العددي والنوعي ال يعمالن شيًئا  
ء القوي الضعيَف، املبني للنوع أحياًًن؛ كأن يكون مضافًا لفاعله، ًنصًبا مفعوله، أو غريه، حنو: )أتملت من إيذا

 23وحزنت حزَن املريِض(.

 تقسيم املفعول املطلق تصرفيًّا

حني يقف الباحث على عامل املفعول املطلق والعالقة بينه وبني  املصدر فإنه جيده مقسما إىل  
هو ما يصح أن يكوَن منصواًب على  24املصدر املتصرفاملصدر غري املتصرف. و املصدر املتصرف و قسمني: 

املصدرية، وأن ينصرف عنها إىل أن يقع فاعاًل، أو ًنئب فاعل، أو مبتدأ، أو خربًا، أو مفعواًل به، أو غري ذلك. 
حنو: )أعجبين إكراُم زيٍد خالًدا( فـ) إكرام( هنا وقع فاعال  25وهو يتضمن مجيع املصادر إال قلياًل جًدا منها،

ٌة حسنٌة( فـ)قراءة( هنا مصدر مرفوع على أنه ًنئب الفاعل للفعل للفعل )أعجبين(، و)قُرَِئ يف القرآن الكرمي قراء
)َقرَِئ(. و)إكراُمك زيًدا إكراٌم جيٌد( فـ)إكرامك( مصدر ورد مبتدأ مرفوعا، و)إكرام( الثاين وقع خربًا مرفوًعا 

رأيت(. وهلم للمبتدأ. و)رأيُت قتاَلَك يف املعركة( فـ)قتالك( مصدر جاء منصواًب على أنه مفعول به للفعل )
 هو ما ُياَلزُِم النصَب على املصدرية، أي املفعولية املطلقة، وال ينصرف عنهااملصدر غري املتصرف فجرًا. وأما 

 
 . 497، ص1األزهري، املصدر السابق، ج  22

 . 212،  2ن، املصدر السابق، جعباس حس  23

 . 96م(، ص2005،  1، )كواال لومبور: مركز البحوث ابجلامعة اإلسالمية مباليزاي، طالنحو العريب من خالل القرآن الكرميأبوسعيد حممد عبد اجمليد،    24

 . 30، ص1الغالييين، املصدر السابق، ج  25
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إىل غريها من مواقع اإلعراب، وال يقع فاعاًل وال مفعوالً وًنئب فاعل وال مبتدأ وال خربًا وال جمروًرا ابإلضافة أو 
 26، ومعاَذ هللا، ولب يك وَسْعِديك وَحَنانَيك، وَدَوالَْيك، وَحَذاَرْيك(.حرف اجلر، وذلك مثل: )سبحاَن هللا

 خامتة

 وختاًما فإن هذه الورقة ميكنها إمجال أهم النتائج املتوصًّل إليها فيما يلي :

قد تكون   أن املنصوابت أمثال املفعول به و املفعول له واملفعول فيه واملفعول معه واحلال والتمييز واالستثناء  -1
فيها مصادر ولكنها ال تدل على ما يدل عليه املفعول املطلق؛ فاملعىن الوظيفي الداليل هو الذي مييز بينه وبني 
املنصوابت األخرى، ولو أنه يف الوهلة األوىل يؤدي إىل االلتباس ولكنه بعد معرفة الوظيفة الداللية يذهب هذا 

 االلتباس. 

 آن الكرمي أن املصدر املؤكد لعامله أكثر وروًدا فيه من غريه.اتضح من خالل البحث يف القر   -2

ورد املفعول املطلق مصدًرا خمتًصا مبيًنا  للنوع يف القرآن الكرمي أيضا كثريًا. واملصدر املختص املبني للنوع   -3
 أقل وروًدا يف القرآن الكرمي.

ورد املفعول املطلق غري املتصرف يف القرآن الكرمي مثل: سبحان هللا وسبحانك وسبحانه وسبحان ربنا  -4
وسبحان ريب وسبحان ربك. وسبحان الذي مع اإلضافة. كما جاء مضافًا إىل الضمري املخاطب والغائب. 

)الويل( ورد مفرًدا غري مضاف  وكذلك ورد )معاَذ هللا مرتني يف القرآن الكرمي(. ومن املصادر السماعية لفظ
 مرفوًعا يف القرآن الكرمي يف سبعة وعشرين موضًعا، ومضافًا منصواًب يف ثالثة عشر موضًعا فيه. 

 

 

 
 . 30، ص1ابق، ج، والغالييين، املصدر الس96عبد اجمليد، املصدر السابق، ص  26
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ABSTRACT 

The language ability of child basically influenced by his/her environment. As well 

as Arab`s child who is facing a lot of obstacles in gaining the process of learning 

language. In order to improve and upgrade the child`s ability in gaining the Arabic 

language, the concept of Islamic civilization approach is using Arabic language as a 

medium in implementing the target. From this principle, we have produced several 

proposals which concerning on child's virtual language such as the identity of child 

language and the language of obstruction resulting from the horrific situation of war, 

displacement and migration. This kind of situation has created a disturbing social 

environment on child language acquisition. Thus, this paper highlights some 

discussions in solving the problems.   
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 ملخص البحث :

 اكتساب يف العقبات من الكثري يواجه الذي العريب الطفل وكذلك. ببيئته أساسي بشكل تتأثر للطفل اللغوية القدرة
 احلضارة هنج مفهوم يستخدم ، العربية اللغة اكتساب على الطفل قدرة وتطوير حتسني أجل من. اللغة تعلم عملية

 الطفل بلغة تتعلق املقرتحات من العديد أنتجنا ، املبدأ هذا من. اهلدف تنفيذ يف كوسيط  العربية اللغة اإلسالمية
 من  النوع  هذا  أن  حني  يف.  واهلجرة  والنزوح  للحرب  املروع  الوضع  عن  النامجة  العائق  ولغة  الطفل  لغة  هوية  مثل  االفرتاضية

 يف املناقشات بعض على الضوء البحث هذا يسلط. لألطفال اللغة اكتساب مزعجة اجتماعية بيئة خلقت ، الوضع 
 .املشكالت  حل

/   الفكري الصراع/  املعيقة اللغة/  الفرتاضية اللغة/  اللغوية اهلوية /اللغة /اهلوية/   الطفل لغة: املفتاحية الكلمات
 .  الرتاث
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 مقدمة : 

يعتقد  بعض ممن اهتم  ابلكشف  عن مهارات الطفل ومواهبه العقلية  وتطويرها ؛ إن وضع اشرتاطات عملية  للغة 
الطفل والتأكيد على هويتها والعمل على تنظيم  قاموس خاص بلغته  واحاطة جزء من وسائط عوملته بقدر من احملددات 

ابلنتيجة اىل تقييد تلك املهارات واملواهب وحيدد من قدراته ويؤدي اىل تلكؤ نزوعه حنو  الفكرية واللغوية سيؤدي
والبد من التوضيح لكل من يقلقه حرصه على تنمية القدرات العقلية للطفل ، إن البحث  يف جمال لغة الطفل .العاملية

ذلك ان الدراسات الخرية اثبتت  " أن  وهويتها اليعيق استعداده حنو تطوير مهاراته الخرى بل على العكس  من
اللغوية ( ستلعب دورا حامسا يف صياغة مصري البشرية فلسفيا وعلميا وتربواي وتكنولوجيا وابلتايل    -العالقة )البايلوجية   
 (1)ثقافيا واقتصاداي "  

مبحث عنوانه ))وراثة والدكتور نبيل علي الذي اهتم بدراسات ) الفكر عرب التخصصي ( يستكمل  موضحا ذلك  يف  
 اللغة ولغة الوراثة (( بقوله : 

" كل مانسمعه حاليا عن خرائط املخ وخرائط اجلينات ونظرايت اللغوايت ماهو اال جمرد خطوة اوىل على طريق طويل 
 (2)و شاق سعيا اىل فك طالسم اللغزين التوأمني : لغز البايلوجي ولغز اللغة "  

اليعيقون لغة الطفل واليّدعون  أبوة اللغة ، والبد من التنويه ان كل من يعمل يف دراسات وحبوث هوية لغة الطفل   ؛ 
مما شاع يف اآلونة الخرية عن ابوية السلطة  اجملتمعية واملؤسساتية اليت تقيد الطفل فيما حيب ومييل اليه سواء يف اجملتمع  

 او املدرسة او السرة .

ّرك لديه اهم كوامن اجلمال يف اللغة ان كل من يعمل يف جمال الطفل و الطفولة و قضاايها املختلفة وحقوقه يهمه ان حي
العربية ويعمق من انبهاره ابملفردات العربية من خالل الرتات الديين واملتمثل بلغة القرآن مضافا اليه لغة الشعر والدب 

من حساب  املوجه له واغنية الطفل وعامل الرسوم املتحركة امللون والعلوم التطبيقية اليت ارتبطت حروفياهتا ابلرقام  بدء  

 
 .    125، ص  2006، اهليأة املصرية العامة للكتاب ،  1منوذج للكتابة عرب التخصصي ، ط  - د. نبيل علي ، قضااي عصرية رؤية معلو ماتية    -   (( 1
جمال  ، وعقد عددا من الدراسات يف    1971. للتنويه : د.نبيل علي ، حصل على شهادة الدكتوراه يف هنددسة الطريان عام    125املصدر نفسه ، ص   - (     (2

 .   تكنلوجيا املعلومات واللغة



8, 2014, No: 4(JALSR) Vol:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 

35 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

اجلمل حىت الدراسات  القرآنية الخرية اليت صارت تبحث يف هندسة لغة القرآن من خالل الرقام .وهي قضية ستتقنها 
 الجيال القادمة من الطفال حني يفيدون من عامل الرقميات والتقانة احلديثة .

ملشاريع تكاد تتصل حبالة العراق على   ومن هذا  املبدأ تولدت اراؤان عن جمموعة من املقرتحات وعدد من مقرتحات
اعتبار الظروف الصعبة اليت مير هبا اطفاله وهي حالة احلرب املروعة والنزوح واهلجرة مما تسبب يف خلق وضع اجتماعي 
قلق ومضطرب ومتفاوت انعكس بوضوح على لغة اطفاله ومفرداهتم . ومما يؤمل ان هناك مشرتكات مشاهبة هلذه الظروف 

ربية اخرى يعاين اطفاهلا مايعانيه اطفالنا يف العراق  كما يف سورية واليمن وليبيا وفلسطني اليت عاىن اجياهلا يف دول ع
 ابلتعاقب من ويالت احلرب وعدم الستقرار  

ويف الوقت نفسه عرضت الباحثة  عددا من املقرتحات اليت هتتم ابحلفاظ على اللغة واهلوية العربية  وترسيخ  وجودمها   
تفعيل اثرمها برؤية عصرية معلوماتية حديثة   من خالل الفادة من  تكنولوجيا املعلومات والتصاالت وظفتها الباحثة و 

  من كتاب الدكتور نبيل علي وعنوانه : قضااي عصرية ورؤية معلوماتية وهو من نوع الدراسات عرب التخصصية .

 املبحث األول :

 والتأويل .. ( ) اهلوية  واللغة  : وجدل التعريف  

ترتادف اهلوية االصيلة  مع االسالم ، فأن القضية تصبح اكثر تعقدا وخطورة لننا سنكون ابزاء اجتاهات ومواقف عندما  
قدمية و راهنة ، مثرية للجدل وستقرتن بعنف املواجهة وستكون حباجة اىل الكثري من التعقل يف اثبات املنطق من خالل 

ة  العربية ترتبط ابللغة  وشئنا ام ابينا سنكون يف ازاء اللغة الصيلة واملستقرة وهي لغة القرآن النقد العلمي ؛ لن اهلوي
 وصراعها مع اهلوية الثقافية . 

وحني يتحرك مصطلح اهلوية يف الواقع العريب سيحدث الرتادف الطبيعي بني هوية العريب واهلوية الصيلة لالسالم وهذا 
ويل لعتقاد الكثريين من املدافعني عن السالم بوصفه معربا عن الصالة والرتاث واهلوية المر بقي موضع جدل لزمن ط 

 ؛ معتقدين أن كل حتديث للهوية الثقافية العربية سيقابله تغريبا من نوع ما . 
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ة على طريف هذا وتصر بعض اجلماعات املعتقدية )) على الثبات السرمدي  للهوية وتضع اهلوية السالمية واهلوية العربي
نقيض وبذلك ترد اهلوية اىل العامل الديين فقط وهو عامل يفصل بني اجملتمعات واليدع جماال للمقارنة بني البشر بصفتهم  

 (3)كذلك وبصرف النظر عن انتمائهم الديين وبذلك يفقد الدين اية قدرة من املرونة واية قدرة من التكيف  ((  

حث يف الذات واجلماعة والرتاث  وكذلك عملية اهلوية ترتبط ابملوقف العملي السياسي ان البحث يف اهلوية يستند اىل الب
من الغرب وهو البعد العاملي الذي يتشكل منه الصرا ع املوهوم بني االصالة والتحديث وحيدد هذا االشكال امور عدة 

 منها : 

قضية مهمة اهتم هبا د.نبيل علي حني عرف اللحاق بتكنولوجيا الغرب والكتفاء ابستريادها دون خلقها أوصناعها 
اهلوية من رؤية معلوماتية . حيث يعتقد ان النثروبولوجيا الكالسيكية يف رأي البعض عجزت عن التحوالت العنيفة  
اليت يشهدها اجملتمع االنساين حاليا وعن كيفية الربط بني اهلوية والواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي والتارخيي 

تقد ايضا لن خترج االنثربولوجيا  من ازمتها هذه اال برفقة محيمة تقيمها مع  تكنولوجيا املعلومات كأداة للرصد ويع
على الرغم من   4والتحليل وحماصرة التفاعالت )) رؤية الغابة (( دون الضياع يف تفاصيل االشجار واالوراق كما يقال .

توضيح اهلوية خاصة عرب اشكالية التمركز العرقي كما طرحها ) كلود ليفي   اعتقاد الكثريين ان النثروبولوجيا اسهمت يف
. و فــي العصــر احلديــث، ( 5)سرتوس (وقدم هلا )جان ماري بونوا  ( عرضا مكثفا وسريعا يف مقالته) أوجه اهلوية  (

بشــكل أساســي يف النثروبولوجيا وعلــم أصبحــت العرقية مــن أهــم اهلوايت االجتماعية. وكمصطلح فإن للعرقية جذور 
العراق  ويتم تعريــف اجملموعة العرقية على أســاس معايري موضوعية غالبا مثــل اخلصائص البيولوجيــة واجلغرافية واللغويــة 

بســاطة أبهنا مســألة اعتقاد والثقافية أو الدينية. ولكــن املعايري الذاتية تبدو أكثــر أمهية من املعايري املوضوعية. و العرقية ب
 (6)ذايت ابلساللة املشرتكة  كما عرفها اليبكند .

 

، معهد االمناء العريب ، بريوت ،    45نقلت بتصرف : مسري امني ، البعد الثقايف ملشكلة التنمية :  أتمالت يف ازمة الفكر العريب املعاصر ، جملة الفكر العريب ، عدد    - )3( 
 .   69- 64، ص  1987أذار ،  

   44د.نبيل علي ، قضااي عصرية ،  ص    - (   (4
 ، ترمجة غبد السالم بنعبد .   87  - 78، ص  1986جان ماري بونوا ، اوجه اهلوية ، جملة الفكر العريب املعاصر ، بريوت عدد ااير  / حزيران ،    - (   (5
   23دميية ، بيت بريل ، صية الكاالكل02010د. حممد امارة ، اللغة واهلوية :  أتثريات وتداعيات على التعليم العريب يف اسرائيل،  كتاب دراسات ،    - (( 6
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،  فاللغة هي أحــد املؤشرات اهلامة للهوية اليت ( 7)ومبا ان اهلوية تتجلى يف اللغة والدين والقيم اجلمالية واالخالقية 
رى هي البوصلة للمجموعــات وللمجتمعــات وهــي تســاهم يف تشــكيلها وتعزيزهــا. واهلوية االجتماعية من اجلهــة الخ

 (8)الوعــاء احلافــظ حليويتها واســتمرارها يف هذا الكون. والعالقة بيــن اللغة واهلوية وثيقة جدا ومتشابكة.

العربية يف اهلوية ونريــد أن نؤكد أيضا أن ارتباط اللغة ابلدين اإلســالمي، مبعجزة القــرآن املتمثلة بلغته يعزز من أمهية اللغة  
 العربيــة، وجيلعهــا لرمبا من احلــاالت ذات اخلصوصية مقارنة بلغات وأوضاع أخرى. 

 

 جدل تعريف اهلوية وعالقة التعريف ابللغة :

تضاعف اهتمام العرب بعد احلرب العاملية الثانية بتحديد اهلوية ومارافقها من حركات حترر وخطاابت تعرب عن وحدة 
اهلوية واملسامهة يف حضارة العصر ؛ ولكن سرعان ماهدأ هذا العصف واظهر واقعا من الختالفات  )الثنية والعشائرية 

اهلوية اجلامعة واهلوايت اخلاصة وحدود النصهار الوطين وعوامل  وهي بدورها ااثرت مسائلوالقومية والطائفية ( 
   (9)االنسجام واالختالف ضمن المة الواحدة واجملتمع الواحد .  

كل ذلك الصراع خشية من هيمنة هوية  اآلخر ) من الغرب املتقدم خبطوات  ( او لنقل من تكون لغته غري اللغة العربية 
والينتمي للهوية السالمية وخشية من حتقق نبوءة ابن خلدون يف مقدمته " ان املغلوب مولع ابدا ابلقتداء يف شعاره 

ب يف ذلك إما لنظره ابلكمال مبا وقر عندها من تعظيمه أوملا تغالط به من و السبوزيه وحنلته وسائر احواله وعوائده  
أن انقيادها ليس لغلب طبيعي إمنا هو لكمال الغالب فإذا غالطت بذلك و اتصل هلا اعتقادا  فانتحلت مجيع مذاهب 

 (10).  الغالب و تشبهت به و ذلك هو االقتداء أو ملا تراه و هللا اعلم "  

 
 .   15، ص    2009،  1حممد الباهلي ، التعليم واهلوية  الوطنية يف العامل املعاصر ، وزارة الثقافة والشباب وتنمية  اجملتمع ، ط   - ( (7
 .  23د.حممد امارة ، اللغة واهلوية ، ص    - (   (8
" ثقافة الطفل بني التغريب والصالة ، مصطفى حجازي ،  اجمللس    نقلت بتصرف : يوسف السباعي ) اشكالية االصالة واهلوية يف ثقافة الطفل العريب ( يف كتاب    - (    (9

 .  109، ص  1990،    1القومي للثقافة العربية ، د.مصطفى حجازي مع مؤلفني ، ط
 ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، الفصل الثالث والعشرون ، طبعة الكرتونية .    - (  ( 10
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.نبيل علي  ولكن بصيغة ختتلف عما عرب عنها ابن خلدون حيث يعتقد ان يف انتقال اهلوية من الفردية وهو ماعرب عنه د
اىل اجلماعية حيث تتشكل اهلوية اجلماعية من البنية العميقة للذوات  اليت بدورها تكون غري اثبتة وقابلة للتشكل وقادرة 

وسيكون المكان لالنغالق الثقايف فاهلوية كما ترتبط ابملاضي  ترتبط   على التاثر والتاثري خاصة مع الثقافة املهيمنة عامليا
ابملستقبل ايضا .واصحاب اهلوية العربية يشعرون ان ارثهم احلضاري مهدد بفعل اهلجمة الشرسة على الثقافة االسالمية 

وجهة نظر الباحثة ان يكون وهذا مل مينع من (  11)اليت ختتلف شدهتا وطبيعتها  وظروفها من مرحلة زمنية اىل اخرى .
التأثري هبوية املهمني املتميز حضاراي واضحا يف الغالب وهو مايشبه  أتثر الشباب ابسلوب احلياة يف الغرب ابتباع املوضة 

 والطعام ونوع الكسسوارات واملستلزمات الشخصية   وكذلك نوع املوسيقى والرقص والغناء اخل  .

اللغة واهلوية ؛ فمنهم من يرى " ان اهلوية اسبق يف  الوجود النساين من اللغة ، وان  هناك اراء عديدة تتعلق ابسبقية
كان الوجود اسبق منها فالوجود يوجد اوال مث يتحرك ابعتباره وعيل ذاتيا اىل هوية مث تعرب اهلوية عن نفسها يف اللغة 

  (  12)ليصال رسالتها اىل اآلخرين  "  

ة  التنفصل عن هوية اهلها لن اهلوية يف صميم ماتعنيه اللغة ويف آلية عملها وكيفية تعلمها وهناد املوسى  " يرى ان اللغ
  (13)وكيفية استعماهلا كل يوم من كل شخص ويف كل وقت "  

وتستنج بديعة خليل اهلامشي  " أن اهلوية ليست ملكة طبيعية تولد مع االفراد والشعوب ، وكما اهنا ليست مسات 
يف عقل اونفسية النسان  تورث من االابء اىل البناء امنا هي مسات ثقافية اترخيية يكتسبها افراد اجملتمع   ابيلوجية اثبتة

وتعترب بديعة اهلامشي ان اللغة واحدة من مكوانت   (14)من خالل تفاعلهم مع حميطهم ... وهي مفهوم دينامي متغري "  
 اليد اخل . اهلوية الثابتة ومعها الدين والرض والعادات والتق

ومن خالل قراءات كثرية جند معظم من يناقشون قضية اسبقية اللغة واهلوية يناقشون يف الوقت نفسة قضية املكتسب 
من اهلوية  كالثقافة واللغة  وغري املكتسب وهو مايدخلهم يف جمال نقاش وجدل غري حمسوم لن اللغة متثل جزءا من 

 
 .    44د.نبيل علي ، قضااي عصرية ، ص  - (   (11
  1عن كتاب اللغة واهلوية يف الوطن العريب  ، جمموعة مؤلفني ، املركز العريب لالحباث ودراسة السياسات ، ط    حسن حنفي ، اهلوية والغرتاب يف الوعي العريب ،  - (   (12

 .    185، ص  2013، بريوت ،  
. نقال غن لطيفة النجار ) اللغة العربية    66  - 58، ص  2006ار الشروق ،  هناد املوسى ، اللغة العربية يف العصر احلديث : قيم الثبوت والتحول ، عمان ، د   - (   (13

 ( .   201بني ازمة اهلوية واشكالية االختيار ص

 .    33، ص  2014، دائرة الثقافة واالعالم ، الشارقة ،    1بديعة خليل اهلامشي ، اهلوية الوطنية يف قصص الطفال يف دولة المارات العربية املتحدة ، ط  -   )14 (
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لنجار حول تعلم لغة ما بقوهلا " معظم الدراسات يف حقل علم اللغة الجتماعي الرتاث . فنقرا رأاي للدكتورة لطيفة ا
. اهنا ترى ان تعلم  (15)وعلم الجتماع تنظر اىل مسألة تعلم لغة ما ابعتباره تكيفا اجتماعيا اكثر من كونه اكتسااب " 

تصورات وسلوكيات فاملتعلمون يكتسبون اللغة الينفصل عن تعلم تراث أللغة وماتتضمنه من افكار وقيم ومايرتبط به من  
 اللغة ويتشربون معها مضامني اجتماعية كثرية مثل القيم وامليول والعواطف وغريها .. 

وتتفق الباحثة ووجهة نظر الربيدي حول اشكالية  تنتج من تعريف اللغة العربية  واهلوية اصطالحيا ومنهجيا وتطبيقيا 
ثون يف اشكالياهتا مما اضطره اىل تعريف اهلوية واللغة الواحدة مبعزل عن الخرى ووصفه هلا على اهنا فخاخ يقع الباح

المر الذي تسبب عنه ايضا تنافرا اصطالحيا فيما بينها ونتج عنه خلل يف التصور والفهم لكل من اللغة واهلوية وفرض 
رورة التحام اللغة ابهلوية على املستوى قطيعة مفاهيمه خفية او ضمنية قل من يتنبه هلا لن كثريا من املعطيات تؤكد ض

 .(16)الصطالحي على حد قوله  

لذا جند ان الرتكيز على اللغة  العربية وتعلمها لالطفال العرب وممكن لألطفال يف العامل من خالل عدد من املقرتحات 
ة التارخيية والرتاثية للطفل العريب يعد العقد الول ابلرتباط مبهمات اهلوية العربية حىت التزعزع ثوابت  اهلوية الثقافي

.واقرتحت الباحثة لذلك عدد من املقرتحات لن الطفل العريب هو املتلقي الول حلملة التجهيل والتحوير واحلذف 
واعادة التأويل للهوية العربية وتبخيس انتمائها اىل جذورها الثقافية والثر الكرب هبا سواء يف حياته املدرسية وتعليمه ام 
يف حياته العامة واستهالكه للمثريات الثقافية .ويزداد ذلك اخلطر احملدق ابلطفولة العربية مع تفاقم قصور الثقافة الوطنية 

وهو ماستعرض له يف املبحث الثاين بشيء من (17)على صعيد الفعالية والتأثري كما على صعيد تغطية الحتياجات . 
 التفصيل .  

ان اهلوية امشل من اللغة ولغة قوم ما ، متثل جزء من اهلوية واللغة يف حد ذاهتا متثل هوية  اما من وجهة نظران فنجد : 
مجاعية او عرقية . ومتثل يف الوقت ذاته اهلوية الثقافية او الفكرية اال اهنا المتثل تراث االمة ابكمله لن الرتاث يتشكل 

 
 .    202عريب ، جمموعة مؤلفني ، صلطيفة النجار ، اللغة العربية بني ازمة اهلوية واشكالية االختبار ، نقال عن كتاب اللغة واهلوية  يف الوطن ال   - (   (15
 ، تصدر عن اجمللة العربية ، السعودية .    18، ص  2012،  197عبد هللا الربيدي ، اللغة هوية انطقة ، سلسلة كتاب ) اجمللة العربية ( عدد    - )16 (
 .    95العريب بني التغريب والصالة ( ، ص  مصطفى حجازي ، ثقافة الطفل العريب وسياسات التغريب  ، مقال من مصدر سابق  ) ثقافة الطفل     - )17( 
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كلور وبضمنه الزايء احمللية والعراف واالحتفاالت وحىت من مرموزات كثرية يف السلوك واملعتقدات والدايانت والفل
 يشمل اشكال التعامل مع الغذاء واالعشاب  وطريقة توظيفهما والتعامل معهما يف الطبخ او الكل او التطبيب . 

 1786( و ) يعقوب فلهيم  1863-  1785والبد من الشارة اىل قضية مهمة اّن الخوين الملانيني  جرمي فلهيم  )  
(  كاان استاذين لفقه اللغة يف املانيا واهتما ابلقصص والرتاث الشعيب وكان هدف مشروعهما يف الصل  1859 –

اجراء حبث واسع لصول اللغة واعتمدا على الخذ جبذور اللغة من خالل  دراسة الرتاث الشعيب .ونتج عن مجعهما 
بعنوان " حكاايت الطفال والبيوت " ظهر اجلزء الول منها للقصص من مشال املانيا اىل جنوهبا جزئني من احلكاايت  

 . واليت حتولت اىل ادب لألطفال بعد ذلك .   1812عام  

اّن أعتقاد االخوين جرمي ويعقوب فلهيم بدراسة اللغة من خالل الرتاث ميثل مؤشر مهم لرتباط اللغة الم ابهلوية ومازال 
وم ذاته . ويف الوقت ذاته يؤكد العتقاد ان اللغة جزء من اهلوية وهي ايضا متثل الملان حىت يومنا هذا يركزون على املفه

( ذهب اىل اكثر من ذلك   1976-1889معظم اهلوية يف الوقت ذاته .   بل ان الفيلسوف االملاين  مارتن هايدغر )
ضاريصه ومن نوافذها ومن اذ يقول : ) ان لغيت هي مسكين وهي موطين ومستقري وهي حدود عاملي احلميم ومعامله وت

 (18)خالل عيوهنا انظر اىل بقية ارجاء الكون الواسع (  

 املبحث الثاين :

 هوية لغة الطفل العريب  واهلوية الثقافية .. جدل يف  اشكالية مرجعيات املصطلحات

 هوية لغة الطفل العريب واللغة األفرتاضية  •
 هوية لغة الطفل العريب  واللغة املرتمجة  •
 هوية الطفل الثقافية واللغة املعيقة  •

 هوية لغة الطفل العريب واللغة األفرتاضية  : 

أن هوية الطفل اللغوية ابتت تعاين من ذات الشكاالت اليت تعاين منها اهلوية اللغوية العربية ويف مقدمتها تقويض 
غة العربية اليت تشكل الدالة  الثابتة لتلك احلضارة ، ومبا ان اهلوية اللغوية المتثل حالة فردية الثقافة السالمية وبضمنها الل

 
  101، ص  2008، مركز المارات  للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ، ابو ظيب ،    1مجعة حسني ، وعي اللغة العربية ومتكينها حاضرا ومستقبال ، ط  - ( (18
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لهنا  تتحول اىل التواصل اجلماعي واليكون ذلك  اال عرب مشروع حيافظ على اهلوية اللغوية العربية من خالل التواصل  
ظور لغتنا الم ومن منظور معتقداتنا ومنظومة قيمنا ومن مع تكنلوجيا املعلومات والتصاالت . فاهلوية تتشكل من من

منظور تراتثا ومن منظور مايرسخه يف عقولنا انتاج مفكرينا  ومايزرعه يف وجداننا ابداع فنانينا ولن تتحقق لنا نظرة متوازنة 
ومة اهلوية وتكنولوجيا املعلومات لعامل اليوم من خالل هذا املنظار املزدوج  اال اذا جنحنا يف توثيق العالقة بني مقومات منظ

 واعادة النظر يف منظومة اهلوية من منظور معلومايت .   -

ومن الالفت للنظر مل يعد النظر اىل الطفولة على اهنا حقل قابل لالستهالك والتلقي يف كل العامل ؛ بل اصبحت الطفولة  
صرها ابجملتمعات املتقدمة واملتحضرة عامليا وعربيا . ذات حضور فاعل يف الواقع الجتماعي اذا اردان  تعميم الفكرة وح

ومع ذلك  اصبحت الطفولة  يف عصر الثورة الرقمية واملعلوماتية  اشد كلفة واكثر وتعقيدا مقارنة مع العصر الصناعي 
هزة احملمولة والزراعي . الكلفة العالية اليت تبدأ من فاتورة التعليم اخلاص وصوال هليمنة وسطوة شركات التصال والج

 جبميع مواصفاهتا واجياهلا .

و صارت تطغى على عامل الطفولة نوع من التسيد لظالل الشياء وليس حقيقتها ، اهنا الغيبوبة اليت يعيشها طفل اليوم 
قد مت يف الواقع الفرتاضي عرب جهازه احملمول والذي الميثل هويته العربية الصيلة ابملطلق حىت ميكن ان نقول ان العامل 
 اختزاله من خالل احملمول او جهاز الكمبيوتر خاصته واليت غدت مبثابة البوابة السحرية لدخول العامل الفرتاضي .

وهنا يتشكل خطر العالقة بني الطفولة وصورة العامل وليس العامل الفعلي  نفسه . فضال عن اعتقادان  أن اخلطر احلقيقي   
العوملة والنظام القتصادي اجلديد والثورة املعلوماتية  " هو عجز اللغة عن الدفاع   الذي يهدد هوية اللغة بسبب افرازات

عن نفسها مبقوماهتا الذاتية ومكتساابهتا التارخيية واحلضارية فاللغة ليست كياان مستقال بذاته والتتمتع من االنفصال عن 
السياسية والقتصادية والعلمية ؛ بل ان اقوى العوامل   الناطقني هبا والتستطيع وحدها ان تتفوق على واقعهم العام اببعاده

اليت تقف وراء ضعف لغة ما هي عدم كفاءة اهلها وضعفهم يف مقابل الخر الذي يتمتع بقوة اقتصادية وتقنية عالية  
الة تتمثل أبن ولكن مايقلق االن اننا نقف ازاء حالة حتتاج لغرفة طواريء للدراسة والتحليل امليداين .. وهذه احل  (19)"  

لغة الطفل الفرتاضية تتحول اىل منتج اقتصادي يف سوق االطفال  العرب وارابحه يف جيوب الغرب ومما يهتم له ان 

 

كتاب اللغة واهلوية  يف الوطن العريب ) جمموعة مؤلفني (  رمزي منري بعلبكي واخرون ،  لطيفة النجار ، مقال اللغة العربية بني ازمة اهلوية واشكالية الختيار ، من    - )19 (
 .  201، ص  2013،  املركز العريب لالحباث  ودراسات السياسات ،  قطر ،  1ط
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ماأيتيه يف لغته الفرتاضية من مرموزات واصوات ومفردات ورسوم والوان مل تدرس وحتلل حىت هذه اللحظة مما اصاب 
م العامل االفرتاضي ولغته واصواته . فضال عن ذلك التشويه الواضح على اهلوية معظم الطفال العرب ابلتوحد لتعاطيه

العربية يف مرآة الطفل وعلى مرآى ومسمع اجملتمع العلمي واملعريف دون املسارعة يف وضع حدود حلماية الطفولة من 
 ذلك التشويش . 

ني يتداول مع اللغة الجنبية يف العامل االفرتاضي  ومثة انتهاكات افرتاضية يواجهها الطفل العريب مضطرا وليس خمتارا ح
 على الشبكة العنكبوتية يف اختيار لعبة او تشغيل اللعبة او مغادرهتا . 

فضال عن " كتابة الكلمات العجمية حبروف عربية وتلك الظاهرة جد خطرة حيث تؤدي اىل حقن البناء اللغوي 
ة وهو حقن عشوائي مربك للعربية كما انه حيدث دومنا ضرورة لغوية او للعربية مبئات الكلمات العجمية يف فرتة وجيز 

ثقافية ....... والجيال اجلديدة حباجة ماسة اىل من يرفع رصيدها من ) النفة اللغوية ( وذاك كفيل جبعلهم حيجمون 
والكتايب كما يؤكد عبد اللع الربيدي انتقل لن اخلطأ اللغوي  (    20)عن اقرتاف مثل تلك اجلرمية الثقافية حبق الضاد . "

الف يف كتابة آية قرآنية من سورة الحزاب ) وكفى هللا املؤمنني القتال ( اذ  36كتابة اىل النصوص القرأنية  اذ خيطأ 
 (21)تكتب شّر القتال عند البحث يف الكوكل .

جملموعة من اهلوايت ومستهلكا جلزء كبري من وآخر مااضيفه يف هذا احملور هو  : ان الطفل العريب اصبح مستودعا 
القتصاد الفرتاضي  من خالل لعبه واجهزته واملواجه الوحيد امام صدام اللغات والندري هل ستصمد لغته ازاء لغة 

 العامل الفرتاضي اليت يتداول معها كل دقيقة وساعة .

اطفالنا  حباجة لذلك الوعي املعريف للهوية واللغة تلك لنقف مع اوالدان .. ولنعلمهم مسات  اهلوية وعالقتها ابللغة .. 
 حقيقة علمية وليست موضوعا انشائيا .  

                                   

 

 
 .   43عببد هللا البريدي ، اللغة هوية ناطقة ، ص -(( 20

 .  44املصدر السابق نفسه  ، ص   - )21 (



8, 2014, No: 4(JALSR) Vol:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 

43 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 :   هوية لغة الطفل العريب  واللغة املرتمجة

ان تعلم لغة اثنية غرياللغة الم قراءة وكتابة المينع من العتزاز ابللغة الم والتحدث مبفرداهتا مبا يتقارب يف مفاهيم الرتمجة 
املقابلة للمفردة العجمية . وأن الستخفاف ابللغة الم هي اول عتبة يف طريق التنازل عن اهلوية اللغوية وابلتايل التنازل 

 ة . عن اهلوية الوطني

واليعين ذلك جعل اخلطاب اليومي بني الفراد خليطا من املفردات الجنبية والعربية معتقدين ان ذلك عالمة من 
عالمات التمدن والرقي . علما ان  هذه الظاهرة انتشرت بني الطفال ويف املدارس الهلية او غري احلكومية ويف النوادي  

 ما فوق . سنة ف11اليت جيتمع فيها الطفال من عمر  

ففي دراسة مهمة عن اهلوية الوطنية يف قصص الطفال يف دولة المارات تؤكد الباحثة  "بديعة اهلامشي "  الرتاجع الكبري 
يف استخدام العربية يف مجيع اجملاالت  التعليمية والثقافية والعالمية ..اخل يف مقابل الهتمام املبالغ به يف استخدام وتعلم 

ية اذ اصبح الطالب  المارايت  يتلقى اغلب العلوم  ابللغة النكليزية حىت خترجه من اجلامعة فنتج عن اللغة النكليز 
ذلك اجيال التتحدث او تكتب او تقرأ او حىت تفكر ابللغة العربية  .. وان اهلجرة العكسية من املدارس احلكومية اىل 

جانبها لثقافات وهوايت بلدان تلك املناهج وليست لغتها   املدارس الجنبية ابتت تتكاثر بصورة خميفة وهي تكرس من
 (22)وطرق تدريسها فقط بل التعمل على تعزيز اهلوية الوطنية الماراتية وال حىت الشارة هلا  ."  

 ومبا ان ثقافة كل امة كامن يف لغتها ؛ فأن اللغة العربية من اكثر اللغات ارتباطا ابهلوية لرتباطها بلغة القرآن .

تتبىن الباحثة وجهة نظر الدكتورة لطيفة النجار بقوهلا :  " أن اللغة تعجز عن الدفاع عن نفسها مبقوماهتا الذاتية و 
ومكتساابهتا التارخيية واحلضارية ؛ فاللغة ليست كياان مستقال  بذاته والتتمتع ابالنفصال عن الناطقني هبا والتستطيع 

ده السياسية واالقتصادية والعلمية . بل ان اقوى العوامل االليت تقف وراء وحدها أن تتفوق على واقعهم العام اببعا
 (23)وضعفهم يف مقابل االخر الذي يتمتع بقوة اقتصادية وتقنية عالية ."   ضعف لغة ما هي عدم كفاءة

 

   45- 44،  2014بديعة خليل اهلامشي ، اهلوية الوطنية يف قصص الطفال يف دولة  المارات  العربية املتحدة ، دائرة الثقافة والعالم ، الشارقة ،    - )22 (
 .  201لطيفة النجار ، مقال اللغة العربية بني ازمة اهلوية واشكالية الختيار ، مصدر سابق ، ص  - )23 (
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لغتنا ازاء اللغة الجنبية ان الواقع اللغوي الذي نرتاجع امامه  يوما بعد آخر يتكشف لنا  أبننا المنتلك آلية الدفاع عن 
اليت تصدرت علوم الكومبيوتر وعامل االنرتنيت . والينفع التعريب كثريا يف هذا  الشأن . فما تبقى لنا يف  اخلروج من 
الزمة وجتاوز التهميش الذي تتعرض له اهلوية العربية يف ظل العوملة هو تغيري اساليب املناهج الدراسية للغة العربية 

وجعل احملادثة  واحلوار والتعبري الديب اول املهام  العلمية والدبية عند التخطيط ملواد اللغة العربية  والهتمام وتطويرها 
الكبري ابعالم الطفل واعطاء اللغة العربية  الفصيحة املكانة املتميزة يف تلك الربامج وابتكار املوضوعات من خربات 

غة متداولة يف املواقف احلياتية للطفل . هذا انهيك عن دور السينما العربية الطفل واشغاهلا يف مواد فنية مشوقة ول
لألطفال يف اثراء اجلانب اللغوي لألطفال فيما لو اهتمت الدول العربية يف دعم سينما الطفل وعرض الفالم اليت متثل 

 اهلوية العربية واهلوية اللغوية للطفل العريب بلغة فصيحة و سليمة .

ديد يتطلب لكل من يشتغل على قضية اهلوية اللغوية العربية ان يكون خملصا وحثيثا يف اميانه  بصدق وأبختصار ش
املواجهة العلمية  للعوملة عند التفكري ابحللول وعدم الكتفاء ابلعرتاف أبن اللغة الجنبية  والنكليزية تزحف حنو 

 خزائنها لنسلمها للطفل العريب .مورواثتنا العقلية والفكرية وحنن ابنتظار ان خنرجها من  

أذ اشارت بعض الدراسات يف هذا اجملال اىل مايسمى  " فقد الشعور  اللغة " من خالل تطبيقات ومتابعات لالطفال 
الذين يدرسون لغتني يف وقت واحد فهؤالء الصغار " حني يشعرون ابن لغتهم ليست موضع احرتام وتقدير من الكبار 

حضور كثري يف احلياة اليومية سيفقدون احلساس بقيمتها وقيمة الثقافة اليت حتملها وستساورهم يف جمتمعهم وليس هلا 
الشكوك حول انفسهم وجمتمعهم فريون انفسهم  اقل من االخرين ، اصحاب اللغة الرائجة ويرون اآلخرين متفوقني 

 (  24)عليهم دائما وابدا . "  

لجناز والتحول من فكرة على الورق اىل حقيقة على الواقع  ، اي ومن املسلمات يف اي عمل يتطلب  خمرجات يف ا
 عمل مهما كان نوعه  ، سيتطلب  اربعة حقائق  اساسية وهي :

التمويل ، اخلربة ، التدريب ، الشبكية يف العمل لتامني التواصل . وكل هذه المور تتطلب خطوات علمية تطبيقية 
 .وليس كالما انشائيا  

 
 .    26، ص  2008للغة: جدل اهلوية واملعرفة ، دار العامل العريب للنشر والتوزيع  ، ديب ،  لطيفة النجار ، ا  - (   (24
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وقف فكرة  امياننا أبن  التسليم لغزو املدارس الجنبية اليت حتقق ميول الشباب يف رسم  لمورويف مقدمة هذه ا  
شخصيات حتاكي يف ظاهرها  آخر صيحات املوظة وقصات الشعر وآخر ماينتجه الفن الغريب من اغان وفيديوات  

 يكون اال مع لغة اخرى   .حان وقته وليس علينا  الرتاجع حبجة أّن الجيال التحقت  بركب التغيري وهو ال

علما ان التغيري احلاصل  ليس بسبب كونه ارتبط بلغة اجنبية اخرى ؛ بل لكونه ارتبط ابلثورة املعلوماتية اليت سّلمنا حنن 
وابرادتنا القياد هلا  ، والسبب يف ذلك يرجع  أن معظم الدول العربية ينقصها التمويل او منشغلة مبشاكلها الداخلية 

ية واما الدول املتمكنة  اقتصاداي فقد اجتلبت العلم والتكنولوجيا ومعه املدارس الجنبية واملناهج الجنبية  وهي واخلارج
ستعاين يف القريب العاجل مشكلة عقلية مهمة وخطرية ، وهي قضية  ان االجيال  الالحقة ستفكر وتضع احللول 

 العربية اليت استمدت مفهومها وبنائها من القرأن الكرمي .   بطريقة المتت للهوية العربية بصلة واللقواعد العقلية

أن هذا التفاوت بني ظروف واوضاع الدول العربية هلو جدير ان خيلق الفجوة الفكرية يف التعامل جبدية مع موضوع هوية 
 .ا الرقميّست  لغتها رموزا لعاملهاللغة العربية .والذي اوقع لغتنا يف اشكالية املنافسة العاملية اليت كر 

وجيب ان نفيد من فكرة ان اللغة العربية هي لغة القرآن  وان صفتها هذة الجتعلها ذات هوية مقّيدة  نظرا لألحكام 
النحوية لقراءة القرآن  ؛ بل على العكس  كان  ينبغي ان  أنخذ اهم تعاليمه لنشرها وخنفف من قضية التقييد الشديد 

 مجها . ابلبالغة ولغة املعاجم لن لغتنا اوسع من معا

واعتقد ان احلساسية اللغوية واخلوف من التعامل مع فكرة تبسيط مفاهيم القرآن من خالل تبسيط بالغته لنشر تعاليمه 
هي ماسيؤدي اىل حجب استعمال  اللغة والتغاضي عن هويتها وازاحة ميوهلم  حنو لغة اسهل يف الكتابة على ابسط 

 اعتبار .

( ، واثراء  العريب  -تنمية احلوار ) العريب  بور النظر اىل اخلارج ؛ تطبيقا هلذا املبدأ جيب  " أن النظر اىل الداخل هي نقطة ع
فالتصاحل    (25)العريب املسيحي  ( كشرط اساسي لقامة حوار مع اآلخر غري العريب "  -احلوار)  العريب  السالمي 

يمها واصالتها يف ادبيات الغرب وثقافتهم من خالل الفكري دالة اساسية  لتذويب معرقالت انتشار اللغة العربية  مبفاه
 احلوار والرتمجة .

 

 .    72نبيل علي ، قضااي عصرية رؤية معلوماتية ، ص    -   )25 (
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ان الرتمجة من لغة اخرى اىل اللغة العربية هي وسيلة متبادلة ستسمح يف القريب العاجل على ترمجة نصوص ادبية عربية  
اجتماعية ودينية ) يف لالطفال اىل لغة اخرى . مث ان ترمجة النصوص لالطفال سيخضع ابلتاكيد اىل حمددات لغوية و 

 بعض الحايني ( .

ويعتقد بعض الباحثني  ان ترمجة ادب االطفال حيتمل الوقوع يف خماطر اخالقية اال اّن ذلك المينع توخي الدقة يف اختيار 
النصوص . وان التجربة العراقية خري دليل على ذلك اذ عملت دار ثقافة الطفال على ترمجة عشرات الكتب والنصوص 

دبية العاملية لالطفال يف الثمانينيات  ترمجة ادبية وعلمية دقيقة اضافت  الكثري اىل رصيد ا دب وثقافة الطفل يف تلك اال
 املرحلة ومابعدها . 

من وجهة نظر الباحثة ان الرتمجة الدقيقة  لكل ماميت الطفل العريب من صلة تعد عملية من عمليات التبادل  والتالقح 
ه هويته بل تدعمها معرفيا . ولكن التعامل العشوائي مع اللغة الفرتاضية يف الشبكة العنكبوتية هو االجتماعي  والتشو 

 مايقلقنا على املعلومات املعرفية الوافدة اىل الطفل  .

ها وابعتقادان ان ذلك يتم ابقامة  )اجملمع العلمي العريب  ( يف جامعة الدول العربية   او يف اية دولة عربية تتوفر لدي
المكاانت املادية ويلحق بذلك اجملمع فرعا ويسمى ) اجملمع العلمي للغة الطفل (   ويكون مركزاي وله تواصل مع مجيع 
اجملامع العلمية يف البلدان العربية وجيهز بربامج  تؤمن التواصل لألستفسارات وابداء املقرتحات وتبادل املعلومات وخططا 

 ملشاريع تنفذ على ارض الواقع . 

او ان يتم التفاق على اتسيس مراكز حبثية عنواهنا ) مركز دراسات الطفولة ولغة الطفل ( يف مجيع البلدان العربية وتربط  
 بينها شبكية معلوماتية وتعىن هذه املراكز ابلبحث بكل مايتعلق بتطوير لغة الطفل العريب واحلفاظ على هويته .

بالد الغرتاب مهمتها تعليم اللغة العربية لبناء املغرتبني وهو مانطمح اليه ؛   هذا ونعتقد  أن انشاء ملحقيات تربوية يف
امرا  رمبا يطول امده  لذا  نقرتح ابتكار برامج  ) توطني اللغة الم ( لتعليم اللغة العربية وتكون سهلة التداول ووضعها 

ل الطفال ومنها الكتاب االلكرتوين . وان عملية على انواع من الجهزة  التقنية   من النوع الذي يتم  يتداوله من قب
تنصيب الربامج اللغوية يف اللغة العربية تكاد تكون عملية اسرع من انشاء امللحقيات لتعلقها أبمور ادارية وسياسية 

يث وتنظيمية . والخيفى على مطّلع للظروف اليت مّر هبا الطفل العريب بسبب احلروب والنزوح واهلجرة املخيفة من ح
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عددها  اىل بلدان غري عربية ، مما تستدعي احلاجة القصوى لنشاء هذه الربامج لتساعد البوين يف احلفاظ على تراث 
ابنائهم اللغوي اذ  ليس من السهل جتاوز صعوابت املبىن يف اللغة العربية كصعوابت يف كتابة احلرف بني شكله اول 

صعوابت يف التثنية واجلمع وصعوابت يف ضبط العداد فضال عن الكلمة ويف وسطها وآخرها اذا كان متصال . و 
 .  هيك عن تعدد املعاين واملرادفاتصعوابت يف المالء ان

ويف حقيقة المر ابت من املهم والضروري جدا ان خيضع اعالم الطفل اىل تشريعات حتفظ للطفل تنوع مادته العالمية 
وماينشر من املقاطع احململة  على شبكة املعلومات ، واملسرح والسينما وافالم الرسوم املوجهه له  كالتلفاز والذاعة 

املتحركة واغنية الطفل فضال عن كتب االطفال ودورايته  ابنواعها . ووضع ضوابط لوسائل العالم  اليت تغزو  عقول 
 العربية وقلقلة  هويتهم .  الطفال بلغة معيقة الترتقي للغة الفصيحة هبدف النأي هبم بعيدا عن بيئتهم

واليعين ذلك ان نستغل  سلطتنا الجتماعية وحندد قنوات ثقافته ، وامنا نصوت على كل مادة اعالمية تقدم للطفل من 
 شأهنا ان تؤسس ذاات حضارية شجاعة  ومثقفة ومتوازنة ومتتلك فكرا صحيا غري خمرب او هدام . 

فل يف اعالانت من شأهنا  الرتويج لبضائع وقضااي المتت بواقع الطفل والتدعم  مما حيتم علينا  حماسبة كل من يستغل الط
 خربته . 

وفرض الرسوم املناسبة على شركات اهلواتف النقالة  يف البلدان العربية اليت افادت من صور الطفل على بطاقات الشحن 
كتطوير براجمياته او اتسيس مسارح او دارا اخلاصة هبا ، وارغامها على أتسيس مشاريع تصب يف اعالم الطفل الثقايف  

للسينما او منتدى للثقافة او مطبوعا ادبيا دوراي  تعمل على دعمه ومتويله او انشاء مطبعة حديثة ومتطورة ملطبوعات 
 الطفال  واعالانهتم . 

فهام والرسم  واحلوار * ومن اهم مانقرتحه  : القضاء على امية حقوق الطفل من خالل العالم ؛ وذلك ابلتوضيح وال
واملناقشة واملقاطع التمثيلية . على العالم يف كل بلد عريب ان يتعامل جبدية مع قضية العالن عن حقوق الطفل 
وواجباته وفق القانون اخلاص بكل بلد والتشريعات الدولية . عليهم ان يفهموا القوانني اليت تتناسب مع كل مرحلة عمرية 

 ستغالل ابنواعه والرتويع والتهديد  والتعامل املسيء والجتار.كي اليقعوا ضحااي ال
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ان الطفل جيب ان يتعلم  ان هويته الوطنية اليت تتمثل بلغته  العربية تعد  جناحان قواين ابمكانه ان حيلق من خالهلما 
 اىل اوىل جنات املعرفة .ويكمل سبيله بسالمة فيما اذا تعلم حقوقة كافة . 

اجة ملراجعة التشريعات الوطنية يف كل بلد عريب للتاكد من مطابقتها للمعايري الدولية اليت وردت يف ابلفعل ابتت احل
( ويف الفقرات ) أ ، ب، ج ، د ، ه (  ومبا  17اتفاقية حقوق الطفل ، مبا يتعلق مبادة العالم كماجاء يف املادة  )

ما . وجعل التعليم الزاميا واساسيا  يف املرحلة البتدائية وتنمية (  ومجيع فقراهت  29( و )  28يتعلق ابلتعليم  يف املادة  )
شخصية الطفل وموهبته وقدراته العقلية والبدنية اىل اقصى امكاانهتا وتنمية احرتام الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه 

ابلتعليم. ووضع التشريعات املناسبة   اخلاصة .  والقضاء على اجلهل وحمو المية وتعزيز التعاون الدويل يف المور املتعلقة
 هلا ومبا حيقق مصلحة الطفل الفضلى . 

 هوية الطفل الثقافية واللغة املعيقة  •
البد من االلتفات مبايتعلق ابطفال احلروب  واملفردات  اليت تفرزها احلرب يف لغة الطفل  العريب يف ) سورية والعراق 

 وفلسطني واليمن وليبيا وارترياي والصومال (  ملا لألمر من امهية قصوى  . 

واخلوف من مفردات بعينها لهنا   ونقصد بذلك  الطفل الذي يعاين من آاثر الدمار ابنواعه ويف مقدمته الذى النفسي
تولد موات او ترويعا او خرااب وهدما ؛ اهنا اصوات ومفردات تتعلق بلغة الطفل حتت ظروف احلرب وقد وضعناها حتت 

 (( .. وهي على انواع منها:    اللغة املعيقةمسمى ) )  

اللغة بدون"  -4ة املشفرة  اللغ -4اللغة املشوشة القلقة   -3اللغة املسيئة  -2لغة احلرب ومفرداهتا    -1
 اللغة العنيفة  .   -5بال هوية وطنية "  

 ونطمح  ان يتحول هذا املوضوع اىل مشروع  دراسة مشرتك بني عدة دول عربية ويتجسد على صدق الواقع .

ينما كانت واهلدف من املشروع هو تنقية ذاكرة الطفل العريب من مفردات )) اللغة املعيقة  (( اينما كان هذا الطفل وا
 تتجسد هذه اللغة سواء يف اعالمه او ادبياته او مناهجه الدراسية .
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وأنمل  ان جند حمورا يتعلق ابلفن اجلمايل للغة العربية وهو فن زخرفة اخلطوط وهو واحد من اساليب احياء الرتاث 
السياحة والزايء  والكسسوارات  وخيرتق الذائقة العامية يف الرسم والنحت والتشكيل ابنواعة وميكن ان ينمو يف جمال 

 وحىت الاثث املكتيب. 

ان اخلط العريب من اهم اهلوايت  اليت تتشارك  مع اللغة  وله القدرة على اخرتاق احلياة مبجاالهتا اجلمالية كافة . وهو 
 يف حروفنا العربية .ورقتنا املميزة يف اعني اطفالنا وطريقهم  حنو هويتهم . وكل ماحنتاجه كيف نرّبز اجلمال النيق  

 

 ملبحث الثالث :ا

 قضااي  ورؤى عصرية يف دراسة اللغة واهلوية الثقافية للطفل العريب 

 ) استقراء يف كتاب د.نبيل علي ) قضااي عصرية . رؤية معلوماتية / منوذج للكتابة عرب التخصصية ( 

مشل هذا املبحث عرض فكري  لكتاب قضااي عصرية . رؤية معلوماتية للدكتور نبيل علي وهو نوع من الدراسات عرب 
ؤية معلوماتية واقرتاح حلول لتوطني اللغة العربية التخصصية وهو من الكتب املهمة اليت تناقش قضية اللغة واهلوية من ر 

 يف قلوب ابنائها ونشرها لغريها  الناطقني هبا .

ورمبا يرد تساؤال عن عالقة هذا الكتاب بقضية اللغة واهلوية اليت ختص الطفولة العربية واجلواب يف حقيقته أّن هذا 
اظ  على اللغة واهلوية العربية يف املستقبل القادم . وساعمل الكتاب يقرتح حلوال ويؤسس ملفاهيم استشراقية وعلمية للحف

 على وصف هيكل الدراسة واقتبس منها اهم املقرتحات والفكار لعرضها على الدارسني .

 عن هيكل الدراسة :

الت يف ذكر د.نبيل علي ان هذه الدراسة  تسعى اىل اقرتاح الطرق اليت ميكن هبا استغالل تكنولوجيا املعلومات واالتصا
احلفاظ على اهلوية العربية وكيفية اثرائها وهي تستهل ابستعراض ملواضع العالقة بني اهلوية وتكنولوجيا املعلومات اخذه 

املعتقدات ومنظومة  –يف ال عتبار مقومات منظومة اهلوية اليت حددهتا الدراسة احلالية يف اربعة مقومات هي : اللغة 
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كري والبداعي وعلى ضوء هذا التمهيد حتدد الدراسة عدة منطلقات اساسية لستغالل النتاج الف –الرتاث  –القيم 
 (26)تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دعم اهلوية العربية ككل من حيث التعريف هبا واثرائها .

 وقد رمّز ملصطلح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالختصار بــ ) ت.م.ص ( .

بـ )ت.م.ص( فتكون عرب ثالثة مسارات عامة  وهي :  الرؤية الشاملة للعامل والعوملة والرمزية . اما عن عالقة اهلوية 
واربعة مسارات عرب املقومات الرئيسية ملنظومة اهلوية وهي : اللغة واملعتقدات ومنظومة القيم والرتاث واالنتاج الفكري 

 واالبداعي .

 هم ابلنسبة للطفولة من وجهة نظر الباحثة .واملسارات االربعة هي ال

ويعتقد د.نبيل ان من اخطر اسلحة العوملة هتديدا للهوية الثقافية هو عوملة العالم اليت اوشكت ان تطيح ابلستقاللية 
ي اجلوانب : العالمية للدول النامية . واعالمنا العريب مل يصل اىل مستوى الرسالة املنوط هبا ويواجه اعالمنا مازقا مخاس

كاملأزق  التنظيمي والقتصادي والثقايف والسياسي والتنظريي ، اذ يعتقد ان الدراسات اليت تقوم هبا مؤسساتنا العالمية 
يسودها الطابع الجرائي  ال التنظريي . ويعتقد د. نبيل ان  احد اسباب الكمون التنظريي هو جتنب اخلوض يف االمور 

 ضوية بني نظم احلكم ومؤسسات الدولة االعالمية .احلساسة نظرا للعالقة الع

 عالقة اهلوية مبسار اللغة : 

فريى د. نبيل ان اللغة هي الذات وهي اهلوية وهي اداتنا لكي نصنع من اجملتمع واقعا كما يقول بيرت برجر ، وثقافة كل 
ية حادة تنظريا وتعليما وتوثيقا وتعريبا امة كامنة يف معجمها وحنوها ونصوصها . ويرى د. نبيل علي اننا نعيش ازمة لغو 

يف ظل سياسة سياسة لغوية غائبة وخطط قومية لالصالح اللغوي شبه غائبة وجمامع لغوية ضامرة السلطات حمدودة 
املوارد . ومما يضاعف من حدة الزمة هو حركة التهميش النشطة اليت تتعرض هلا اللغة العربية يف ظل العوملة وثورة 

بفعل الضغوط اهلائلة النامجة عن طغيان اللغة النكليزية على الصعيد السياسي واالقتصادي والتكنولوجي املعلومات و 
واملعلومايت واخلروج من هذه االزمة كما يعتقد د.نبيل وان العالج لدائنا اللغوي العضال دون اعتمادان وبشكل اساسي 

 

   47نبيل علي ، قضااي عصرية ، ص  - )26(
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غالل احلصاد اهلائل اخلاص ابللسانيات احلديثة لالرتقاء على ماتتيحه تكنولوجيا املعلومات من مناهج وادوات واست 
 (27)بتنظري اللغة العربية وحتديث معجمها واساليب تعليمها وتعلمها .

وجيد د.نبيل الجيب  الستسالم للعوملة كحتمية المفر منها بل علينا التعامل والتفكري معها عامليا وحمليا ايضا ..اذ من 
 والتوجه عامليا ،  من خالل ماأييت وابجياز كبري عما ورد يف كتابه :  املهم احملافظة على اهلوية

مراجعة واقع  السياسات الثقافية بصفتها قلب عملية التنمية وحتديثها فضال عن ضرورة تكامل االسرتاتيجيات اليت 
الثقافية شكال ومضموان بدفع وضعتها اجلامعة العربية يف جماالت الثقافة والرتبية واالعالم واالتصاالت .وحتديد الرسالة 

املبدعني يف املواقع االمامية واتباع اقصر الطرق يف توفري موارد املعلومات ومجع الواثئق الثقافية املتعلقة ابلثقافة عموما 
والثقافة االسالمية خاصة ومن خالل عملية اجلمع نتمثل ونستوعب بدقة ماقمنا بتجميعه من منظور رؤيتنا الثقافية 

 .واقامة قاعدة بياانت للطاقات البشرية يف جمال الثقافة على مستوى الوطن العريب .اخلاصة  

مع اعتبار اللغة العربية وتفاعلها مع اللغات االخرى خاصة مع الدول االسالمية كمدخل رئيسي لتحقيق التكامل الثقايف 
 مي . بني البلدان العربية وكسر احلواجز اللغوية بني العرب ودول العامل االسال

والتصدي متاما اىل ظاهرة الثنائية الثقافية ، ثقافة العلوم االنسانية واستغالل املدخل املعلومايت لردم اهلوة بينهما واختاذ 
شبكة االنرتنيت كبنية حتتية لقامة اجلسور بينهما ويرتبط ذلك ايضا بتنمية قدرة العقل العريب على التفكري التخصصي 

القرار بتعدد الثقافات داخل وطننا العريب. مع ضرورة حتديد نوعية املؤسسات واجلماعات واملتعدد التخصصات . وا
 املستهدفة برسائلنا الثقافية عرب االنرتنيت والتعرف على خلفياهتم ودوافعهم وتوقعاهتم .

ة من اجل ان نعيد والهم من ذلك استعادة الثقاة لدى النسان العريب والطفل العريب حتديدا  وهو حمور عملية التنمي
 له جذة احلماس بوجوده وامهية ومجال لغته اليت كادت ختبو يف وجدانه . 

واخريا سنعرض اهم الراء اليت اقرتحها د. نبيل علي وتتبناها الباحثة يف استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
 التعريف ابهلوية العربية واثرائها : 

 

 53- 52نبيل علي ، قضااي عصرية .رؤية معلوماتية ، ص  - )27 (
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لغرب لعدم جدواه ولمهية اثبات الذات العربية من خالل هويتها اللغوية ولتأسيس قاعدة لتفادي الصراع الفكري مع ا
بياانت مهمة يتوافد اليها اطفالنا يف كل مكان حني حيتاجون تفسريا او تزودا معرفيا توفر عدد من املقرتحات تعرضها 

  قرتحات سنوجزها كما اآليت :الباحثة لمهيتها وتشكل اضافة للبحث لرتباطها مبوضوع هذه االفكار وامل

استخدام تكنولوجيا الوسائط املتعددة لبراز موقع اللغة العربية داخل اسرة اللغات السامية وموقعها من السر  -1
 اللغوية الخرى ابستخدام املسارات الزمنية واخلرائط اللغوية . 

 .اغىن صروف اللغات احلية قاطبةته  استخدام املعاجل الصريف اآليل لبراز خصائص الصرف العريب بصف -2
استخدام تكنلوجيا الوسائط املتعددة يف عرض اآلليات املختلفة لتكوين الكلمات العربية ابالشتقاق واملزج مع  -3

 استخدام شجرة املشتقات  لبراز خاصية النتاجية الصرفية العالية لصل الكلمة العربية .
داع من اشتقاق فريد اليدانيه اشتقاق وبناء منوذج احصائي للغة استخدام الحصاء اللغوي لبراز موارد االب   -4

العربية املكتوبة واملنطوقة لعطاء مؤشرات كمية لبعض خصائص اللغة العربية كمعدالت استخدام الكلمات 
والصيغ الصرفية واالساليب النحوية واملوازين الشعرية وماشابه عالوة على عالقات الرتباطبني املفردات وادوات  

 الربط وبني امناط اجلمل املختلفة .
 استخدام تكنلوجيا ذخائر النصوص احملوسبة لتوثيق اللغة العربية . -5
استخدام تكنولوجيا الوسائط  املتعددة لبناء اطلس للهجات العربية مع ابراز عالقة تلك اللهجات ابللغة العربية  -6

 الفصحى .
للناطقني هبا وغري الناطقني هبا ويراعى ربط تعليم وتعلم اللغة العربية تعزيز مواقع تعليم وتعلم اللغة العربية  -7

 للمسلمني من غري العرب بقراءة القرآن الكرمي .
استخدام جهاز احلاسوب يف تطوير معاجل آيل  للغة العربية ويقوم احمللل اآليل بتفكيك اجلمل واعراهبا وحتديد  -8

آليل مقوما اساسيا لتحليل مضمون النصوص وفهمها آليا فضال الوظائف النحوية  للمفردات .ويعد املعاجل ا
عن عمليات الستخالص والتلخيص والفهرسة اآللية ونظم الرتمجة اآللية من العربية اىل اللغات اآلخرى .ويكون 
للمعاجل اآليل وظيفة يف اكتشاف الخطاء اهلجائية والنحوية وحيل يف الوقت نفسه مشكلة التشكيل يف الكتابة 
العربية حيث يؤدي اسقاط عالمات التشكيل اىل ظهور حاالت معقدة من الّلبس اللغوي للمتعلمني للعربية 

 من غري العرب لوجود املرادفات اللفظية للمفردة الواحدة .
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تقدمي املعجم العريب على النرتنيت كشبكة مركبة من العالقات اليت تربط بني مشتقات اجلذور وصيغ الفراد  -9
 ملرتادفات واملتضادات واملسكوكات.واجلمع وا

تعزيز االملواقع اخلاصة ابملراة والشباب والطفال بتحديث اساليب الدعوة ابستخدام تكنولوجيا الوسائط  -10
 Islamاملتعددة والتوسع يف حلقات النقاش وزايدة القدرة على تناول القضااي اخلالفية كما يف جتربة موقع 

on line  سالم واجملتمعات العربية من اخالقيات عصر املعلومات ..والرتكيز على موقف اال 
التعامل مع نصوصنا الدينية بصورة اعمق وامشل من خالل زايدة حلقات التشعب النصي والتشعب  -11

الوسائطي بني القرآن والسنة ومصادر التفسري وكذلك تطوير آليات حبث يف النصوص الدينية متعددة اللغات 
ط بني كلمات ترمجة معاين الكلمات ومقابلها العريب حىت يرتبط تعليم القرآن بتعلم حبيث متكن الباحث من الرب

اللغة العربية ابلنسبة للمسلمني غري الناطقني ابلعربية ودعم الدعاة العرب املكلفني ابلرشاد الديين يف البلدان 
 )28)السالمية من خالل اثراء حصيلتهم يف اللغات الجنبية .

شارة ان ماعرضت له الباحثة الميثل مجيع االفكار واملقرتحات اليت طرحها د.نبيل علي يف دراسته هذا والبد من ال
عرب التخصصي  ملعاجلة اهلوية العربية وهوية اللغة من خالل تكنولوجيا املعلومات والتصاالت وهي يف الوقت نفسه 

ن تشعر ابلغرية احلقيقية على اهلوية واللغة العربية متثل مشاريع عمالقة للحفاظ على اهلوية ونرجو من الدول العربية مم
املسامهة يف حتقيق طموح هذه املشاريع الصيلة واملهمة جدا . علما ان مؤلف الكتاب قام بتطوير نظام العراب 

 د طلبتنا واطفالنا يف الوقت نفسهاآليل مصحواب بنظام التشكيل التلقائي وهو يفي

 .   2017آذار   20داد   /   بغ    -د. طاهرة داخل العراق  

 

 

 

 

 

 82  - 52د.نبيل علي ، قضااي عصرية . رؤية معلوماتية ، ص  - )28 (



8, 2014, No: 4(JALSR) Vol:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 

54 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 املراجع : 

، دائرة الثقافة  1بديعة خليل اهلامشي ، اهلوية الوطنية يف قصص الطفال يف دولة المارات العربية املتحدة ، ط  -
 . 2014واالعالم ، الشارقة ، 

، ترمجة عبد  1986جان ماري بونوا ، اوجه اهلوية ، جملة الفكر العريب املعاصر ، بريوت عدد ااير  / حزيران ،   -
  . السالم بنعبد 

، مركز المارات  للدراسات والبحوث االسرتاتيجية   1مجعة حسني ، وعي اللغة العربية ومتكينها حاضرا ومستقبال ، ط   -
 . 2008، ابو ظيب ،  

 45مسري امني ، البعد الثقايف ملشكلة التنمية :  أتمالت يف ازمة الفكر العريب املعاصر ، جملة الفكر العريب ، عدد   - 
 . 1987العريب ، بريوت ، أذار ، ، معهد االمناء  

حسن حنفي ، اهلوية والغرتاب يف الوعي العريب ،  عن كتاب اللغة واهلوية يف الوطن العريب  ، جمموعة مؤلفني ،   -
 . 2013، بريوت ،    1املركز العريب لالحباث ودراسة السياسات ، ط

الكلية 02010عليم العريب يف اسرائيل،  كتاب دراسات ،  حممد امارة ، اللغة واهلوية :  أتثريات وتداعيات على الت    -
 ..الكادميية ، بيت بريل

 2009،     1حممد الباهلي ، التعليم واهلوية  الوطنية يف العامل املعاصر ، وزارة الثقافة والشباب وتنمية  اجملتمع ، ط    -
. 

، تصدر عن   18، ص  2012،  197عربية ( عدد  عبد هللا الربيدي ، اللغة هوية انطقة ، سلسلة كتاب ) اجمللة ال -  
 . . اجمللة العربية ، السعودية

  . 2008لطيفة النجار ، اللغة: جدل اهلوية واملعرفة ، دار العامل العريب للنشر والتوزيع  ، ديب ،  - 



8, 2014, No: 4(JALSR) Vol:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 

55 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

لطيفة النجار ، مقال اللغة العربية بني ازمة اهلوية واشكالية الختيار ، من كتاب اللغة واهلوية  يف الوطن العريب )  - 
 2013،  املركز العريب لالحباث  ودراسات السياسات ،  قطر ،  1جمموعة مؤلفني (  رمزي منري بعلبكي واخرون ، ط

. 

، اهليأة املصرية العامة للكتاب   1منوذج للكتابة عرب التخصصي ، ط  -ة  نبيل علي ، قضااي عصرية رؤية معلو ماتي    -
،2006.  

 2006هناد املوسى ، اللغة العربية يف العصر احلديث : قيم الثبوت والتحول ، عمان ، دار الشروق ،   - 

يوسف السباعي ) اشكالية االصالة واهلوية يف ثقافة الطفل العريب ( يف كتاب  " ثقافة الطفل بني التغريب والصالة   -  
 1990،  1فى حجازي مع مؤلفني ، طلس القومي للثقافة العربية ، د.مصط، مصطفى حجازي ،  اجمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8, 2014, No: 4(JALSR) Vol:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 
 

56 
 Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8, 2014, No: 4Vo:  79]-[57(JALSR) Specialized ResearchJournal of Arabic Language for  

 

 
SIATS Journals 

Journal   of Arabic Language Specialized Research (JALSR)  

http://www.siats.co.ukJournal home page:  

  

 

57 
 

e-ISSN: 2289-8468 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 جملة اللغة العربية لألحباث التخصصية 
 2018، أكتوبر  4، العدد 4اجمللد  

e-ISSN: 2289-8468 

  

THE ROLE OF THE OBJECTIONABLE SENTENCE IN ITS VIOLATION OF 

GRAMMATICAL RULES IN SURATI: AL IMRAN AND WOMEN 
 سوريت: آل عمران والنساءدور اجلملة املعرتضة يف خمالفتها للقواعد النحوية يف  

 
 مسري الباشري شعلول

shalool1984@gmail.com 
 اجلامعة الوطنية املاليزية

 

 

 

 

 

 

  
 

1440  –  2018 
 

 

http://www.siats.co.uk/


8, 2014, No: 4(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
 58 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 

 

 

 

 
 

Abstract 

After a great deal of consideration and analysis, this research deals with subordinate 

clause and it's structural indication effect in violating grammatical rules in both 

chapters ( Ali Imran and An-nisa). This is because the former studies focused most 

on the role of the subordinate clause in understanding lingual denotations in terms 

of rhetoric. Therefore, this study is going to clarify the role of the subordinate clause 

in understanding grammatical indications. It is a detailed study that aims at 

clarify the role of the subordinate clause in violating grammatical rules in terms of 

expansion of understanding of lingual meanings and then analyze them in these two 

chapters. 

Since this study requires several methods, I 

haveadopted descriptive and statistical methods and that is through defining 

subordinate clause and then knowing how many times occurs in these two chapters 

with analysis of it. 

The study has reached several findings of which the most important are: 

Most violation of subordinate clause of grammatical rules through proceeding nouns 

is in chapter (Ali Imran). (SUBJECT) is proceeded by (PREDICATE) in three 

places: One in An-nisa and the two others in Ali Imran. Most violation of 

subordinate clause of grammatical rules regarding verbs was in An-nisa in which 

Subject of the word Laysah (NOT) is proceeded by it's predicate in one place in 
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chapter Ali Imran whereas Subject of the word Laysah (NOT) is proceeded by it's 

predicate in two places in chapter An-nisa. The study has been concluded by the 

most prominent findings with a list of references. 

Prelude: subordinate, violation, proceed and delete. 

 

 
 امللخص

التحليل موضوع اجلملة املعرتضة وأثر داللتها الرتكيبية يف خمالفتها للقواعد النحوية يف هذا البحث يتناول ابلدراسة و 
سوريت: آل عمران والنساء، وذلك ألن الدراسات السابقة كان معظم تركيزها على دور اجلملة املعرتضة يف فهم الدالالت 

املعرتضة يف فهم الدالالت النحوية، فهي دراسة اللغوية من الناحية البالغية، فجاءت هذه الدراسة لتوضح دور اجلملة 
مفصلة هتدف إىل تبيني دور اجلملة املعرتضة يف  خمالفتها للقواعد النحوية من حيث التوسع يف فهم املعاين اللغوية 
وحتليلها يف هاتني السورتني، ومبا أن هذه الدراسة تتطلب عدة مناهج فقد سرت على املنهج الوصفي، واإلحصائي ، 

إحصاء مواضع اجلملة املعرتضة مع حتليلها. توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من لك بتعريف اجلملة املعرتضة، مث وذ
أمهها: إن معظم خمالفة اجلملة املعرتضة للقواعد النحوية يف تقدمي األمساء كان يف سورة آل عمران حيث ورد تقدمي اخلرب 

ساء وموضعني يف سورة آل عمران، إن معظم خمالفة اجلملة املعرتضة عن املبتدأ يف ثالثة مواضع: موضع يف سورة الن
للقواعد النحوية يف األفعال كان يف سورة النساء، حيث ورد تقدمي خرب ليس على امسها يف موضع يف سورة آل عمران 

ليها مع قائمة وتقدمي خرب ليس على امسها يف موضعني يف سورة النساء. وختمت الدراسة أببرز النتائج اليت توصلت إ
 املصادر واملراجع اليت اعتمدت عليها.

 االعرتاض. املخالفة. التقدمي. احلذف.الكلمات االستفتاحية:   
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 مقدمة
احلمد هلل الذي أعز العرب ابإلسالم، وشّرف لُغتهم ابلقرآن، وأّيد رسوله بناصع  احلجة والربهان، مث الصالة والسالم 

كالمه قلوابً ُغْلفاً، وهدى حبكمته من كان يف ضالل مبني، وعلى آله وصحبه الغر احملجلني، ومن على من فتح جبوامع  
 تبعهم إبحسان إىل يوم الدين وبعد:

مما السبيل إىل الشك فيه أن القرآن الكرمي دستور األمة، وكتاب العربية األول، وهو أمة وحدة يف مثانة األسلوب، ومسو 
ميثل نصه اخلالد حبراً زاخراً ابلظواهر اللُّغوية، والقضااي النحوية، وتعني تعبرياته احملكمة النسج على املعىن، وقوة الداللة، و 

الفهم الصائب لدقائق هذه اللغة الشريفة األصيلة، فهو الكالم اإلهلي الذي الهناية لعجائبه، والانقضاء لغرائبه، والميل 
لما أطالوا الوقوف يف رحابه زادهم رسوخ إميان، وقوة تعلق مبضمونه، منه الباحثون على طول األزمنة ومر الدهور، فك

وتوق النفس عن التنقري عن مكامن إعجازه، وكلما أجالوا النظر يف جوانبه املضيئة هبرهتم روعة أسلوب، ورفعة معىن، 
راء كل خصية من ودقة دالالت، ومنحهم كشف اإلمياض واألسرار، وأبصرهم إدراك اللمحة الدالة، وخفااي الوحي و 

خصائص البناء اجلملي، وأقدرهم على التسلل من خالل هذه الكيفيات املخصوصة إىل حميط النص القرآين الرحب، 
 ومعايشة آفاقه وجدانياً ونفسياً، وتعميق الوعي إبدراك رموزه ودالالته.

فوا له املصنفات الكثرية، سواء يف النحو، وفقد انكب العلماء على دراسة القرآن الكرمي ـ خاصًة علماء اللغة العربية، فصن
أويف الصرف أويف  البديع والبيان وغريها من علوم اللغة. ومل يدعوا شاردة والواردة إال وخاضوا فيها حبماس. حىت أّن 

(، قال وهو حيتضر" أموت ويف نفسي شيء من حىت". وهذا دليٌل على خوضهم 207العامل الكبري " الفراء" املتوىف سنة )
 ألد ق تفاصيل اللُّغة. ومن ضمن مادرسه علماء اللغة العربية؛ اجلمل وأنواعها، ومنها اجلملة املعرتضة.

وتعترب داللة  اجلملة املعرتضة ومدى أتثريها على اجلملتني: االمسية والفعلية، من ضمن الدالالت اليت هلا أتثري يف تقوية 
ت ختتص ابلدخول على اجلملتني: االمسية والفعلية، فاالمسية ختتص املعىن يف نفس السامع، وللجملة املعرتضة دالال

ابالستقرار، املالزمة املطلقة، اجلمود، أما الفعلية فهي ختتص ابالستمرار، االنتقال، التنوع، التجدد، الوجوب، نفي 
 االستمرار.
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ألبنية اليت سوف يعتمد عليها يف وإذا كان البحث يتناول القرآن ولغة القرآن، فإن النحو سوف يكون املنطلق وأحد ا
تفسريه؛ " ألن العالقات النحوية يف النص القرآين هي اليت ختلق أبنيته، ودالالته، ومتاسكه، واتساقه، وهذا كله يؤسس 

 بنية النص الداللية".

املعنوية يف فهم ماتشري وأتيت أمهية هذه الدراسة ابعتبار أن اجلملة املعرتضة هي القاعدة األساسية اليت تنطلق منها البنية  
 إليه الدالالت اللفظية من قيم معنوية، وماينتج عن تلك القيم من انسجام يف إحكام العبارة    

 تعريف ااجلملة املعرتضة لغة واصطالحا  
 معىن اجلملة املعرتضة لغة

فيه جدار، منع املارة من يدور االعرتض لغة على عدة معان من بينها: ) املنع( إذ من الطبيعي أن الطريق إذ اعرتض 
 2). وجاء تعريف االعرتاض عند اخلليل مبعىن: ) حال(، يقال اعرتض الشضيء على الشيء: أي؛ حال دونه(1)العبور فيه

 (3). ويطلق االعرتاض أيضاً على السحاب الذي يعرتض األفق(

 معىن اجلملة املعرتضة اصطالحا  

 (4)اصطالحاً فهي: " اجلملة اليت تعرتض بني شيئني إلفادة الكالم تقوية وتسديداً وحتسيناً"أما معىن اجلملة املعرتضة  
 معىن خمالفة اجلملة املعرتضة للقواعد النحوية

عن  -غريبة-تعد اجلملة املعرتضة من اجلمل اليت هلا أمهية من حيث داللتها، وإن كانت من حيث ظاهرها مقحمة
اجلملة املعرتضة كما أشران إىل ذلك يف الباب السابق، أهنا تقع بني أجزائها األصلية، سواء   أجزائها األصلية. فاألصل يف

كانت امسية أوفعلية، وهذا يسمى ابلرتتيب الطبيعي للجملة املعرتضة يف وقوعها بني أجزائها، إال أن اجلملة املعرتضة قد 
رب املقدم واملبتدأ املؤخر، أو أتيت بني خرب إن وامسها، أو ها، فتأيت بني اخلئختالف الرتتيب الطبيعي يف وقوعها بني أجزا

بني املفعول والفاعل، أو بني خرب  ليس وامسها ، كما أهنا ال تقتصر على وقوعها بني أجزائها احملولة من مكاهنا أو رتبتها  
حمذوف، أو فعل حمذوف، مع األصلية، فإهنا كذلك أتيت بني عناصرها احملذوفة، كوقوعها بني املبتدأ احملذوف، أو خرب 

الذكر أي؛ال حيذف شيء من أجزائها، إال إذا  -االمسية والفعلية -أن األصل يف وقوع اجلملة املعرتضة بني أجزائها  
 كانت هناك قرينة أو سبب دل على العنصر احملذوف. 

 
 

 259الفيومي، أمحد بن حممد بن علي، املصباح املنري، ص - 1
 272الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، العني، ص    - 2
 601، ص1ابن منظور، مجال الدين أب الفضل، لسان العرب، تح: عامر أمحد،ج  -   3
 . 357ابن هشام األنصاري، مغين اللبيب عن كتاب األعاريب ص  4
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عناصرها احملولة أو بني عناصرها احملذوفة ومن هنا ميكن تعريف معىن املخالفة " هي أأتيت اجلملة املعرتضة بني 
لفائدة"فيفهم من خالل هذا التعريف، أن األصل يف وقوع اجلملة املعرتضة أن أتيت  بني أجزائها األصلية،  كوقوعها بني 

صرها املبتدأ واخلرب، أو الفعل والفاعل، وهذا هو األصل، فتأيت اجلملة املعرتضة خمالفة لذلك الرتتيب، أو تقع بني عنا
احملذوفة، كوقوعها يف حمل خرب حمذوف، أو مفعول به حمذوف مع أن األصل يف وقوع اجلملة املعرتضة بني أجزاءها 
الذكرأي؛ ذكر املبتدأ واخلرب، أو الفعل والفاعل، كمايستنبط من التعريف أن الغاية أو الفائدة من خمالفة اجلملة املعرتضة 

 لقواعد اللغة جاءت ألسباب ومنها:
 توسع يف فهم املعاين اللغوية.ال -
 التنوع يف اختيار األلفاظ اللغوية. -
 (5)فهم معاين آايت القرآن الكرمي فهماً دقيقاً. -
 

دور اجلملة املعرتضة يف خمالفتها للقواعد  –ومن خالل تلك األسباب، فإن اهلدف من دراسة هذا الباب 
 فهم املعاين اللغوية.يف إزالة اللبس أو الغموض عند القارئ يف   -النحوية

 
بيان دور اجلملة املعرتضة يف خمالفتها للقواعد النحوية يف داللتها على اجلملة االمسية يف سوريت: آل عمران  

 والنساء 
 

 التقدمي والتأخريأوال :
 

أساليب اجلملة يعد أسلوب اجلملة املعرتضة يف خمالفتها للقواعد النحوية من حيث  التقدمي والتأخري، من أبرز وأدق  
املعرتضة يف فهم املعاين الداللية ألجزاء اجلملة. إذ األصل يف اجلملة املعرتضة عند دخوهلا على اجلملة االمسية أن يتقدم 
املبتدأ ويتأخر اخلرب، حيث بىن النحويون هذا األسلوب على هذا النمط: مبتدأ+ خرب، وهذا هو الرتتيب الطبيعي 

كل عنصر من عناصر اجلملة سواء للجملة، والذي أطلق عليه ا لنحاة )قانون الرتبة( أي؛ ترتيب العناصر،  واملقصود أن  
 املبتدأ أو اخلرب، قد جاء يف املكان الذي خصص له، وهذا يعين أن كاًل منهما مكمٌل لآلخر.
 .(6)فالتقدمي يف اللغة معناه مصدر كل شيء تقول: قدم يقدم أي تقدم خطوة إىل األمام

 
 892،ص2.، :  1987،  6، تح: حممد عبد اخلالق عظيمة، طاملقتضب املربد، أبو العباس حممد يزيد،    -   5
   2، :1986،  2، تح: مهدي املخزومي، القاهرة، دار الشؤون للنشر والتوزيع.، طمعجم العنيالفراهيدي، اخلليل بن أمحد،    -   6
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 .  (7)يف االصطالح فمعناه: )حتويل العناصر من مكاهنا األصلي إىل مكان آخر(أم ا  

فمن خالل هذين التعريفني يتضح أن  األصل تقدمي املبتدأ وأتخري اخلرب؛ وذلك ألن املبتدأ هو الركن األول 
 .(8)الذي تبىن عليه اجلملة، أما اخلرب فهو اجلزء املتمم للمعىن

إن  املتأمل  يف أسلوب اجلملة املعرتضة يف تقدمي اخلرب عن املبتدأ، فهو من حيث ظاهره يعد لبساً، أو غموضاً 
يف فهم املعىن؛ ألنه جاء خمالفًا للقاعدة األصلية اليت وضعت كل عنصر من عناصر اجلملة يف مكانه الطبيعني، الذي 

 خصص له.      
لوب من زاوية أخرى يرى أبن هذا األسلوب جاء ليبنّي سعة اللغة وقدرهتا يف إال   أن  من ينظر إىل هذا األس

حتويل العناصر، وهذا التحويل إن دّل على شيء، فإمنا يدل على الزايدة يف فهم املعىن الذي ألجله جاء هذا التغيري، 
يف فهم النصوص اللغوية يف  -خصوصاً  -يةوأن  هذا التغيري اليعد لبساً، وإمنا يعد مظهرًا ُمِهّمًا يف تنوع املعاين اللغو 

 (9)اآلايت القرآنية.
فالقاعدة األساسية تقول: ) األصل تقدمي املبتدأ على خربه إال  إذا كانت هناك فائدة من حتويل العناصر من 

ىن، ويتضح مكاهنا األصلي(، ومن خالل هذه القاعدة ، اتفق النحاة على أن كل تغيري يف اللفظ يعد زايدة يف فهم املع
 من خالل هذا إذا مل تكن هناك فائدة فإنه يسمى: ) حشواً( أي؛ كالم الفائدة ترجى منه. 

حيث قال: )  (10)ولقد انقش العلماء ظاهرة خمالفة اجلملة املعرتضة، يف تقدمي أجزائها، ومن بينهم: السهيلي
 عضها البعض(.التقدمي هو تغيري يف بنية اجلملة حبيث يسمح لعناصرها أن تتقدم عن ب

 واملفهوم من كالمه أن اجلملة املعرتضة تسمح لعناصرها أبن تتقدم بعضها عن  بعض، إذا كان هناك فائدة.
عن خمالفة اجلملة املعرتضة ألجزائها من حيث تقدمي اخلرب عن املبتدأ حيث قال: ) هو  (11)وقال االسرتابدي

الغاية، اليزال يفرت ويفضي بك إىل اللطيفة، والتزال ترى شعراً ابب كثري الفوائد، جم احملاسن، واسع التصرف، بعيد 
يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، مث تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن قّدم فيه شيء، وحول اللفظ 

 من مكان إىل مكان(.
 

 
                                                                                                                               611السيوطي،جالل الدين بن عبد الرمحن، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، تح: أمحد جاد املوىل، ص.  -   7
 . 145، بريوت، دار ابن كثري للطباعة والنشر، ص1999،  6ط  إعراب القرىن الكرمي وبيانه،الدرويش، حمي الدين،:    -   8
 .            108اإلسكندرية، منشأ املعارف، ص  دراسة لغوية حنوية،عبادة، حممد إبراهيم، اجلملة العربية     - 9

 . 573السهيلي، عبد الرمحن، نتائج الفكر يف النحو، تح: إبراهيم البناء، ص   - 10
 . 175، ص3، :1988،  3بريوت، دار الكتب العلمية، ط  شرح الكافية،االسرتابدي، رضي الدين،     - 11



8, 2014, No: 4(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
 64 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

هنا، ابب خمالفة اجلملة فاملالحظ من خالل كالم االسرتابذي، أن  ابب التقدمي والتأخري والذي نقصد منه 
 املعرتضة ألجزائها األصلية، فهو ابب واسع الداللة، كثري الفوائد، معانيه كثرية.

بقوله: ) هو تغيري حيدث يف مكوانت   (12)وممن حتدث أيضاً عن خمالفة اجلملة املعرتضة من حيث التقدمي والتأخري الشني
 نظام اللغوي لك، وقد يكون من وراء ذلك حسن ومزية(.اجلملة املعرتضة أتخرياً أ وتقدمياً، حني يسمح ال

فقد عرب الشني على أن أي تغيري يف خمالفة اجلملة املعرتضة ألجزائها من حيث استبدال العناصر النحوية من 
يف فهم القرآن  –خاصة  -مكان آلخر، له غاية أو هدف وهو: التنوع يف فهم العناصر النحوية الواردة يف اللغة العربية

 الكرمي.   
ومل تقف دراسة خمالفة اجلملة املعرتضة يف تقدمي وأتخري العناصر عن بعضها البعض عند القدامى، بل كان 

بقوله: ) إن خمالفة اجلملة املعرتضة يف خروجها عن النص   (13)أيضاً للمحدثني دور يف دراستها، ومن بينهم: "الدرويش"
ول به عن الفاعل هو غموض من حيث اللفظ، ال من حيث املعىن(، فالدرويش اللغوي، كتقدمي اخلرب عن املبتدأ، أو املف

يبني من خالل كالمه أن خمالفة اجلملة املعرتضة ألجزائها من حيث الظاهر يعد غموضاً؛ ألن اجلملة املعرتضة أتيت بني 
يعد غموضاً؛ وذلك لتبني أجزائها األصلية، فهذا هو األصل، إال أن خروجها عن أجزائها األصلية من حيث املعىن ال

أن اللغة العربية ليست اثبتة يف كل األحوال، بل هي لغة متغرية، وهذا التغري له أثر واسع يف استخراج املعاين اللغوية 
 سواء من النصوص اللُّغوية، أو القرآنية.

يث ظاهر النص تعد خروجاً بقوله: ) إن  خمالفة اجلملة املعرتضة من ح (14)وكذلك حتد ث عنها من احملدثني األزهري
عن النص املألوف، فهي أتيت على أشكال خمتلفة،كتقدمي اخلرب عن املبتدأ، أو املفعول عن الفعل والفاعل، وهذه املخالفة 

 فيها انتقال الكالم من نص آلخر؛ جلذب انتباه السامع(.
بدور اجلملة املعرتضة يف خمالفتها للقواعد فالذي يتضح من أقوال النحاة سواء القدامى أو احملدثني أهنم اهتموا  

النحوية، وأهنم متفقون على أمهية اجلملة املعرتضة يف خمالفتها للقواعد النحوية يف فهم النصوص اللغوية، وهذه املخالفة 
إىل  فيها تنوع وانتقال من عنصر آلخر؛ جلذب انتباه السامع يف فهم النص بتعمق أكثر وضوحاً، فهذه املخالفة ترشدان

أن خمالفة اجلملة املعرتضة ليست اثبتة يف مجيع النصوص اللغوية، بل هي متبحرة بني أجزاء النص، كما ميكننا القول أن 
يف خمالفة اجلملة املعرتضة لقواعد اللغة، دلياًل واضًحا على أن هذه املخالفة عامل واسع ليست حمصورة يف مكان حمدد. 

الظاهرة هلا مايدعمها ويقويها سواء يف الشعر أو يف النثر أو يف القرآن الكرمي، فالنحاة إضافة على ماسبق ذكره، أن  هذه  
كما أشران سابقاً اهنم مل جييزوا أو مينعوا وقوع اجلملة املعرتضة خمالفة لقواعد اللغة إال  بناًء على ماالحظوه من شواهد يف 

 
 .159القاهرة، دار الفكر العريب، ص،    ،املعاين يف ضوء أساليب القرآن الشني، عبد الفتاح،    -   12
 . 176الدرويش، أمحد، األسلوبية بني املعاصرة والرتاث، ص  -   13
 . 127، ص1، تح: عبد الفتاح حبريي :  التصريح مبضمون التوضيحاألزهري، خالد،     - 14
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ينوا ما حتتوي عليه اجلملة املعرتضة من استبدل يف فهم العناصر اللغة، فكان الهتمام النحويون هبذه الظاهرة، إال  ليب
اللغوية اليت تعطي لس امع أكثر من داللة للوصول إىل املعىن املقصود، كذلك ليبينوا أن هذه الظاهرة عالمة مميزة من 

 عالمات اجلملة املعرتضة يف خروجها عن النمط املعروف يف تركيبها.
ضة يف وقوعها بني عناصرها املخالفة للنظام النحوي يف سوريت: آل عمران والنساء، وأتيت دراسة اجلملة املعرت 

 مكملًة لدراسة النظرية يف خمالفة اجلملة املعرتضة للرتتيب الطبيعي الذي وضعت ألجله اجلملة يف أساس نشأهتا.
 كاآليت:  مواضع وهي  ةومما جاء يف خمالفة اجلملة املعرتضة من تقدمي اخلرب عن املبتدأ ثالث

َبًدا َوال ِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الص احِلَاِت َسُنْدِخُلُهْم َجن اٍت ََتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَ قوله تعاىل:    املوضع األول:
 .( )15هَلُْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمَطه رٌَة َونُْدِخُلُهْم ِظالا ظَِلياًل 

يف اجلملة املعرتضة وهي  (16)اخلرب وهو: ) هلم(، عن املبتدأ وهو:) أزواج مطهرة(، -سبحانه وتعاىل-قدم هللا 
قوله تعاىل: ) هلم فيها أزواج مطهرة( وكان الغرض الداليل من هذا التقدمي؛ حصر ملك الزواج ابحلور العني للمؤمنني 

عني غري املؤمنني، فأفاد احلصر هنا، أن الكفار غري معنيني فقط، واملعىن: ليس ألحد احلق يف ملكية الزواج من احلور ال
والذي أكد لنا هذا املعىن، هو اجلملة االمسية (  17)بذلك، كما أكد على ذلك ثبوت امللكية: ) الالم(، فالالم تفيد امللكية

ثت بداية اآلية على املبدوءة ابالسم املوصول يف قوله تعاىل: ) والذين آمنوا وعملوا الصلحت سنددخلهم(، حيث حتد 
بدخول اجلنة؛ فجاءت اجلملة املعرتضة لتبني ذلك التبشري يف  -يوم القيامة-بشر عباده يف املستقبل -تعاىل–أن  هللا 

 حصره للمؤمنني يف الزواج من احلور العني فال يتعداه إىل غريهم من الكفار. 
ُهْم َواتـ َقْوا َأْجٌر َعِظيٌم  ال ِذيَن اْسَتَجابُوا لِلِ ِ   : قوله تعاىل:املوضع الثاين  َوالر ُسوِل ِمْن بـَْعِد َما َأَصاهَبُُم اْلَقرُْح لِل ِذيَن َأْحَسُنوا ِمنـْ

ُ َونِْعَم الْ ال ِذيَن قَاَل هَلُُم الن اُس ِإن  الن اَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـَزَاَدُهْم ِإميَااًن َوقَاُلوا َحْسبـَُنا ا  .()18وَِكيلُ لِل 
 

 
 . 57سورة النساء اآلية:    -15
 . 311التجارية، ص، القاهرة، مطابع األهرام  إعجاز القرآن البياينحنفي، حممد،    -   16
 حلروف اجلرعدة معان يف اللغة وذلك على النحو التايل:   - 17

 من تفيد التبعيض مثل: أخذت من الدراهم أي؛ بعضها. 
 إىل تفيد انتهاء الغاية مثل ذهبت إىل البيت أي: لغاية وصويل إىل البيت. 

 الالم تفيد امللكية مثل، الكتاب لزيد أي: ملك زيد. 
 للتشبيه مثل، زيد كاألسد أي: يشبه األسد. الكاف  

 عن للمجاوزة مثل، رميت السهم عن القوس أي؛ متجاوزاً القوس. 
 .              441ص  992،  1، تح: فخر الدين قباوة ،بريوت، دار القلم، طاجلىن الداين يف حروف املعاين املردي، احلسن بن قاسم:  

 . 173  - 172سورة آل عمران: اآلايت    -   18
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ُهْم َواتـ َقْوا َأْجٌر َعِظيمٌ :) حيث جاءت اجلملة املعرتضة وهي قوله تعاىل بتقدمي اخلرب وهو:  (لِل ِذيَن َأْحَسُنوا ِمنـْ
يف بيان ما أعده هللا من فضل عظيم لعباده يوم   -تشويق السامع  -للذين أحسنوا، على املبتدأ وهو: أجر؛ ألجل  هتييج

القيامة، والذي بنّي هذا املعىن بصورة أوضح قوله تعاىل: ) الذين استجابوا هلل وللرسول(، فابتداء اآلية ابالسم املوصول 
ليل على رفعة املؤمنني وبيان منزلتهم عند هللا، ولو قدم املبتدأ على اخلرب لكان القول: ) أجر عظيم وهو: ) الذين(، د

 (19)للذين أحسنوا منهم واتقوا(، ولو جاء هبذه الصيغة؛ ملا أعطت اجلملة املعرتضة معىًن.
َجن اٌت ََتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوأَْزَواٌج ُمَطه رٌَة َورِْضَواٌن لِل ِذيَن اتـ َقْوا ِعْنَد َرهبِِّْم  قوله تعاىل: املوضع الثالث

ُ َبِصرٌي اِبْلِعَبادِ   ()20ِمَن الِلِ  َوالِل 
 ( بني خــرب مقـــدم ) للذين اتقوا( وبني مبتدأ مؤخر ) جناتِعْنَد َرهبِِّمْ فقد جاءت اجلملة املعرتضـــة وهي :) 

َتري من حتتها األهنار( وكان يف تقدمي اخلرب عن املبتدا داللة على ختصيص أو إثبات أن اجلنة حمصورة للمؤمنني فال 
 تشمل غريهم من الكفار.

َولِلِِ  َما يف  أما وقوع اجلملة املعرتضة بتقدمي خرب إن  على امسها فقد جاء يف موضع واحد يف قوله تعاىل:
ُكْم َأِن اتـ ُقوا الِل َ َوِإْن َتكْ الس َمَواِت َوَما  َنا ال ِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َوِإاي  ُفُروا فَِإن  لِلِِ  َما يف يف اأْلَْرِض َوَلَقْد َوص يـْ

يًدا ُ َغِنياا محَِ  .()21الس َمَواِت َوَما يف اأْلَْرِض وََكاَن الِل 
(، بتقدمي َوِإْن َتْكُفُروا فَِإن  لِلِِ  َما يف الس َمَواِت َوَما يف اأْلَْرضِ ي قوله تعاىل: )حيث وردت اجلملة املعرتضة وه

خرب إن وهو: اجلار واجلرور يف قوله تعاىل: ) فإن هلل(، على امسها وهو قوله تعاىل: )مايف السموت ومايف األرض( وذلك 
 -ا مايلي:ملا حتمله اجلملة املعرتضة من عدة دالئل ومن بينه

، والذي أكد هذا املعىن  هو اجلملة االمسية الواردة أبسلوب (22)التعميم، واملقصود ابلتعميم :) اإلحاطة بكل شيء(  أوال :
 (23)(، فدل ذلك على كمال سعته وإحاطته بكل شيء.َولِلِِ  َما يف الس َمَواِت َوَما يف اأْلَْرضِ التعميم يف قوله تعاىل: )

 
عدم التناسب أي؛ أن املؤمنني اليناسبهم هذا الوصف وهو: ) الكفرابهلل(، والذي أكد على ذلك هو اجلملة  اثنيا :

الفعلية الواردة قبل اسم إن يف قوله تعاىل: ) وإن تكفروا(، فاملؤمنني يستحيل منهم الكفر، فدل ذلك على عدم تناسب 
 ا.الكفر مع اإلميان؛ ولذا قدم خرب إن  على امسه

 
 ، القاهرة، مكتبة وهبة،  2005،  1، تح: عبد العظيم املطعين، طدالالت التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمياملسري ي، منري:     - 19
 . 58ص
 . 15سورة ال عمران اآلية رقم:   - 20
 .. 131سورة النساء اآلية رقم:     - 21
 . . منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل1985ر عثمان بن عمر.  ابن احلاجب، مجال الدين ابو عم  -   22
 . 51، دار غريب للطباعة والنشر، ص: بناء اجلملة العربيةعبد اللطيف، حممد محاسة  -   23
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 احلذفاثنيا : 
 قبل احلديث عن احلذف البد من توضيح معناه يف اللغة واالصطالح.

فقد ورد يف اللغة كما جاء يف الصحاح ، حذف الشي: إسقاطه يقال: حذفت من شعري ومن ذنب الناقة 
 .(24)أخذته

واحلذافة ماحذف من شيء وجاء معناه عند ابن منظور بقوله: " حذف الشيء حيذفه حذفاً: قطعه من طرفه،  
 .(25)فطُرح"

 .(26)أما يف االصطالح فمعناه : ) حذف كلمة أو أكثر إذا دّل دليل على حذفها(
واملقصود من ذلك أن احملذوف البد أن يكون كلمة فأكثر، سواء أكان احملذوف امساً، فعالً، حرفاً، كما أن  

 احلذف اليُعتد به إال  إذا دّل دليل عليه.
احلذف من الظواهر اللغوية اليت شاع استعماهلا. فهو يعد أسلوابً من أساليب اجلملة املعرتضة النحوية اليت يعد  

هلا أثر كبري يف بيان توسيع املعىن. فاحلذف من حيث ظاهره يعد لبساً؛ وذلك ألن األصل يف الكالم الذكر، إال  أنه من 
عاين اللغوية، كما أنه من أحد الوسائل اللغوية اليت هلا دور يف اتساع حيث بنيته اللغوية يعد ذا قيمة كربى يف فهم امل

 (27)رقعة التعبري، كذلك يضم إىل أرصدة اللغة العربية يف فهم املعاين عن طريق اإلجياز واالختصار.
(، بقوله: ) 180وقد حتدث النحاة عن أمهية احلذف وأثره يف اللغة، وممن حتدث عن ذلك سيبويه: )ت 

فيفهم من كالم سيبويه أنه يشرتط يف احلذف إذاكان هناك مايدل   (28)يف كالمهم كثري، إذا كان مايدل عليه(،  واحلذف
على احملذوف، ويالحظ من كالمه كذلك، أن األصل يف الكالم الذكر، واحلذف فرع عن الذكر، وقد ساعد هذا املفهوم 

 الكالم.علماء اللغة يف فهم طبيعة احلذف وأثره يف بناء  
 

( بقوله: ) إن احلذف ابب دقيق املسلك، 816وكذلك ممن تطرقوا إىل ظاهرة احلذف اإلمام اجلرجاين )ت 
لطيف املأخذ، عجيب األمر، شبيه ابلسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفا دة، أزيد 

 (29)اانً إذا مل تنب(.لإلفادة، وَتدك أنطق ماتكون إذا مل تنطق، أمت ما تكون بي

 
 . 38، ص4بريوت، دار العلم للماليني، ج  1979، تح: أمحد عبد الغفار، ط،، اتج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري، محاد   -   24
 . 69،:3، بريوت دار صادر، :لسان العربابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم:    - 25
 . 57، :2التهانوي، حممد علي، كشف اصطالحات الفنون والعلوم، تح: رفيق العجم، مكتبة لبنان،:   - 26
 . 343،  القاهرة، مطبعة احلسني اإلسالمية، ص1993،  1مع يف القرآن(، طاخلضري، حممد األمني: اإلعجاز البياين يف صيغ األلفاظ )دراسة حتليلية لإلفراد واجل   - 27

 . 173، ص4، بريوت، عامل الكتب، ج1983،  3، تح: عبد السالم هارون، طالكتابسيبويه، أبو بشر، عثمان بن قترب:     - 28
 . 232تب العلمية، ص، بريوت، دار الك1983،  1، طالتعريفاتاجلرجاين، علي بن حممد احلسيين، الشريف اجلرجاين،    - 29
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فاجلرجاين من خالل حديثه عن احلذف يرى أبن العنصر احملذوف أبني للفائدة من املذكور؛ وذلك ألنه يهيئ 
السامع ملعرفة الفائدة اليت ألجلها حذف العنصر النحوي، سواء أكان امسًا ، خربا، فعاًل، وقد أوضح كالمه أبن ترك 

 من ذكره أي؛ من كونه موجوداً يف اجلملة. -أوضح لدى السامع  –صح  الذكر: ) حذف العنصر النحوي(، أف
كما كان للحذف أمهية عندالقداماء، كذلك كانت له أمهية عند احملدثني، فقد تناولوا هذا األسلوب واعتربوه 

ن حيث كونه أساساً مهماً يف فهم املعاين اللغوية، ومن بينهم: ابن الشاوش بقوله: )إن أسلوب  احلذف يكمن أمهيته م
 .(30)حيقق التماسك بني النص احملذوف واملذكور(

وكذلك ممن تطرق إليه من احملدثني القدور بقوله: ) فاحلذف من األساليب املهمة اليت ترتكز عليها إعادة 
 الصياغة اللغوية؛ وذلك على تصور تقدير سقوط األجزاء احملذوفة، فيقدر النحويون تلك األجزاء، سواء كانت مبتدأ

 (31)حتتاج إىل خرب، أو مفعوالً حيتاج إىل فعل(.
فمن خالل ماسبق يتضح أن العلماء ســــواء من القــدامى أو احملدثني قد اهتموا هبذا األسلوب: ) احلذف(، 
 واعتربوه أحد الضرورايت اليت تلجأ إليها اجلملة املعرتضة يف خمالفتها للقواعد النحوية ، كأسلوب يستعمله املتكلم يف

 ظروف معينة، حىت يكون الكالم واضحاً.
فقد اتفق علماء اللغة على أن احلذف البد أن يكون له دليل على حذفه؛ وذلك اعتماداً على القاعدة املشهورة 
) الحذف إال  بدليل(، ومن هنا جلأ علماء العربية إىل ظاهرة التقدير، واعتربوها أساساً أو قاعدة مهمة يف تقدير العنصر 

أي؛رد احملذوف إىل مكانه الذي حذف  (33)ومعىن التقدير: )رد الفرع إىل أصله( (32)وف وكأنه ابِق على أصله.احملذ 
 منه وكأنه مل حيذف؛ ومن هنا يتضح أن األصل يف الكالم الذكر، واحلذف شيء عارض.

 
 
 

 ومن أجل ذلك اشرتط النحاة للحذف جمموعة من الشروط أمهها مايلي:
 قرينة تدل على احملذوف.وجود دليل أو   .1
 أال يؤدي إىل اختالل: ) فساد يف املعىن(. .2

 
 . 356، تونس، املؤسسة العربية للتوزيع، ص  2001  1،  ط، أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربيةالشاوش ، حممد   - 30
 . 344، بريوت، دار الفكر املعاصر، ص1996،  1،ط مبادئ اللسانياتقدور، أمحد حممد:  -   31
 . 98، تح: علي توفيق ، بريوت، مؤسسة الرسالة، صاملعاين والصفات حروف  الزجاجي، أبو القاسم بن إسحاق،  -   32
 
 . 38، ص1ج  1985،  1، تح: عبد احلسني الفتلي ، بريوت، مؤسسة الرسالة، طاألصول يف النحوالسراج، حممد بن سهل،    - 33
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 .(34)أال يؤدي اختصاره إىل اختصار املختصر، فال حيذف اسم الفاعل دون معموله ألنه اختصار للفعل .3
فمن خالل هذه الشروط، يتبني حرص النحاة على سالمة املعىن الداليل، حىت حيرتز املتكلم عن الوقوع يف 

 اللبس، كذلك امليل إىل االختصار حىت الميل السامع من كثرة الكالم.
 -وقد جاء حذف أجزاء اجلملة املعرتضة اال مسية يف صورتني ومها:

 حذف املبتدأ -أ
 

يعد املبتدأ هو الركن األول اليت تبىن عليه اجلملة أو مبعىن آخر، هو العنصر الذي يبتدأ به الكالم، إال أنه قد حيذف إذا 
 ليل عليه، وقد ورد ذلك يف موضعني ومها :دل د

 َفاَل ِإن  َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد الِلِ  َكَمَثِل َآَدَم َخَلَقُه ِمْن تـُرَاٍب مُث  قَاَل لَُه ُكْن فـََيُكوُن احلَْقُّ ِمْن َربِّكَ قوله تعاىل:    املوضع األول
 . (35)َتُكْن ِمَن اْلُمْمرَتِين

حمذوفاً يف اجلملة املعرتضة يف قوله تعاىل: ) احلق من ربك( والتقدير: هو احلق من ربك ،واملقصود فقد ورد املبتدأ  
والذي أكد ذلك هو قوله تعاىل: )إن   (36)من داللة حذف املبتدأ؛ ثبوت التساوي بني األنبياء،وأنه اليوجد بينهما فرق،

تراب، وعيسى من تراب، كذلك أهنما متساوون يف مثل عيسى عند هللا كمثل آدم( أي؛ متساويني.  فآدم خلق من 
كوهنما ُخِلَقا من غري أب، كما أن داللة اجلملة املعرتضة مل تقتصر على التساوي فحسب، بل هناك داللة أخرى وهي: 

 (37)) التعريض(،ومعناها :) أن ختاطب شخصاً ليس اهلدف املخاطب نفسه، وإمنا املقصود غريه(.
هو قوله تعاىل: ) فال تكن من املمرتين( أي؛ فالتكن من الشاكني أو اجلاحدين خللق  والذي بنّي هذا املعىن

يستحيل عليه الشك يف قدرة هللا عن اخللق؛ ألن الشك يف قدرة هللا كفر، وإمنا  -صلى هللا عليه وسلم –هللا، فالنيب 
، عيسى ابن مرمي -عليها السالم -ة مرمياملقصود به النصارى الذين يعتقدون أن الكون حيكمه ثالثة من اآلهلة: السيد

 .-عليه وسلم–هللا    -، ويف هذا اخلطاب زايدة يف تثبيت قلب النيب صلى-سبحانه وتعاىل  -، هللا-السالم  -عليه
 

َقِلُبوا  َوَما الن ْصُر ِإال  ِمْن ِعْنِد الِلِ  اْلَعزِيِز احلَِْكيِم  لِيَـْقَطَع َطَرفًا  :املوضع الثاين قوله تعاىل ِمَن ال ِذيَن َكَفُروا أَْو َيْكِبتَـُهْم فـَيَـنـْ
 .(38)َخائِِبنيَ 

 
 بريوت، دار الكتب العلمية،  ،  1997،  1ط  حاشية الصبان على شرح األمشوين أللفية ابن مالك،الصبان، أبو العرفان حممد علي،    - 34
 .  544ص
 . 60سورة آل عمران: اآلية رقم:  -   35
 . 222ص  1981،  1جامعة الكويت، كلية اآلداب،  ط  معاين األبنية يف العربية،ينظر: السامرائي، فاضل:  -   36
 . 289، ص1974،  4املعارف، ط،  القاهرة،  دار  التفسري البياين للقرآن الكرميبنت الشاطيء، عائشة عبد الرمحن:    - 37
 . 127- 126سورة آل عمران: اآلايت رقم  -   38
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حيث ورد املبتدأ حمذوفًا يف اجلملة املعرتضة وهي قوله تعاىل: ) العزيز احلكيم( والتقدير: هو العزيز احلكيم،  
اجلملة االمسية يف قوله تعاىل: )  ، وهذا الذي بينته-عز وجل-فحذف املبتدأ )هو( ؛ لداللة على املدح والثناء على هللا

 أي؛ وما النصر كائن أو متحقق إال إبرادة هللا.  (39)وماالنصر إال من عند هللا(
 حذف اخلرب -ب

يعد اخلرب عنصراً أساسياً من عناصر اجلملة االمسية، فهو اجلزء املتمم للفائدة، إال أنه قد حيذف إذا دل دليل على حذفه، 
 مواضع أربعة يف سورة آل عمران، وموضع يف سورة النساء، وذلك فيما يلي:  ةورد حذف اخلرب يف مخس

 .( )40ُهَو ال ِذي ُيَصّوِرُُكْم يف اأْلَْرَحاِم َكْيَف َيَشاُء اَل إَِلَه ِإال  ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ قوله تعاىل:    املوضع األول
قوله تعاىل: ) الإله إال هو(، والتقدير الإله حبق إال هو، فدل فقد جاء اخلرب حمذوفًا يف اجلملة املعرتضة يف 
 (41)حذف اخلرب على ثبوت استحقاق هللا يف التفرد مبلكه.

 . (42)هللاُ اَل إَِلَه ِإال  ُهَو احْليُّ اْلَقيُّومقوله تعاىل:   املوضع الثاين
ال إله إال هو( والتقدير: ال إله حبق إال هللا؛ وذلك حيث وقع اخلرب حمذوفاً يف اجلملة املعرتضة يف قوله تعاىل: )  
 (43)داللة على استغراق نفي مجيع اآلهلة وإثبات مطلق األلوهية هلل وحده.

 .()44والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولوا األلباب  قوله تعاىل:  املوضع الثالث
حمذوفاً يف اجلملة املعرتضة يف قوله تعاىل: )كل من عند ربنا( والتقدير: كل كائن من عند ربنا؛ فقد جاء اخلرب  

 (45)يف تسيري أمور الكون.  -عزوجل-وذلك لبيان ثبوت قدرة هللا
  (46)إن هذا هلو القصص احلق وما من إله إال هللا وإن هللا هلو العزيز احلكيمقوله تعاىل:    املوضع الرابع

 
اء اخلرب حمذوفاً يف اجلملة املعرتضة الواردة يف قوله تعاىل: ]ومامن إله إال هللا[ أي؛ ومامن إله كائن حبق حيث ج

يف كل ما أخربان به، والذي أكد لنا هذا املعىن  -عزوجل–إال هللا؛ وذلك لداللة على زايدة التأكيد يف صدق هللا 
 .(47)قوله تعاىل: )إن هذا هلو القصص احلق(بوضوح، اجلملة االمسية املبدوءة إبن التوكيدية يف  

 
 .193ص    1970،  2، بريوت، دار الفكر، طاملوجز يف قواعد اللغة العربية ينظر: األفغاين، سعيد،    - 39
 . 6سورة آل عمران اآلية رقم:    - 40
 . 67ص  1975،   4، القاهرة، دار املعارف، طالنحو الوايفينظر: حسن، عباس،    - 41
 2سورة آل عمران اآلية رقم:  - 42
 .  634، ص1973،  2ينظر: رضا، حممد رشيد، تفسري املنار، بريوت، دار املعرفة، ط  - 43
 7سورة آل عمران: جزء من اآلية رقم:    - 44
 . 799، ص1988،  1ينظر: السامرائي، فاضل، التعبري القرآين، عمان، دار عمار، ط  - 45
 . 162سورة آل عمران: اآلية رقم:    - 46

 . 722ينظر: اخلضري، حممد بن مصطفى الدمياطي، حاشية اخلضري، على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، بريوت، دار الفكر، ص  -47
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 .(48)هللا ال إله إال هو ليجمعنكم إىل يوم القيامة الريب فيه ومن أصدق من هللا حديثاً : قال تعاىلاملوضع اخلامس  
الوارد يف فاجلملة املعرتضة وهي قوله تعاىل: )الإله إال هو(، وقعت بني املبتدأ وهو: ) هللا( وبني خرب املبتدأ 

اجلملة الفعلية يف قوله تعاىل: )ليجمعنكم إىل يوم القيامة( حيث دلت اجلملة املعرتضة )ال إله إال هو( على أن يوم 
 (49)القيامة اثبت ثبواتً جازماً، وهو أن هللا سيجمع الناس يوم القيامة ليحاسبهم على أعماهلم.

 واعد النحوية على اجلملة الفعلياجلملة املعرتضة وداللتها يف خمالفتها للق    

 التقدمي والتأخريأوال : 
كما لعبت اجلملة املعرتضة دوراً ابرزاً يف تقدمي عناصرها من مكان آلخر على اجلملة االمسية كتقدمي اخلرب على املبتدأ، 

فعول به على الفعل، أو خرب إن على امسها، كذلك لعبت اجلملة املعرتضة دورًا مهماا يف اجلملة الفعلية، كتقدمي امل
 أوتقدمي خرب ليس على امسها، وذلك فيما يلي:

 تقدمي املفعول به على الفعل -أ
 

إن الرتتيب الطبيعي للجملة الفعلية  أن يتقدم الفعل، مث الفاعل، مث املفعول به، إال أنه قد يتقدم  املفعول به على الفعل 
اَل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن   موضع واحد يف سورة النساء وهو قوله تعاىل:والفاعل إذا دّل دليل عليه، و قد ورد ذلك يف  

ْلُمَجاِهِديَن أِبَْمَواهِلِْم َوأَنـُْفِسِهْم َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َغرْيُ أُويل الض َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن يف َسِبيِل الِلِ  أِبَْمَواهِلِْم َوأَنـُْفِسِهْم َفض َل الِل ُ ا
ُ اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعِظيًمااْلقَ  ْسىَن َوَفض َل الِل  ُ احلُْ  .()50اِعِديَن َدَرَجًة وَُكالا َوَعَد الِل 

فقد جاء املفعول به مقدماً يف اجلملة املعرتضة وهي قوله تعاىل: ) وكاًل وعد هللا احلسىن( واألصل أن يقال: ) 
وعد هللا كاًل احلسىن(، بتأخري املفعول به ) ُكالا( عن الفعل والفاعل، فالداللة من وراء تقدمي املفعول به؛ التساوي يف 

ن والقاعدين متساوون يف حصول األجر، والذي بنّي ذلك، االستثناء الوارد  األجر أي؛ أن اجملاهديحصول الفعل وهو:  
أصحاب   -أويل الضرر  -عزوجل  -يف قوله تعاىل: ) اليستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر(، حيث استثىن هللا

 (51)فسواهم ابجملاهدين؛ وذلك لعجزهم عن عدم القدرة على اجلهاد.  -العاهات

 ضة وداللتها على تقدمي خرب ليس على امسها.اجلملة املعرت  -ب
 

 
 . 87سورة النساء اآلية رقم:  -   48
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إن األصل يف اجلملة الفعلية الناسخة بـ )ليس( أن يتقدم اسم ليس على خربها، إال أنه قد يتقدم خرب ليس على امسها، 
لَِياَء ِمْن ُدوِن اَل يـَت ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن أَوْ  وقد جاء ذلك يف موضع واحد يف سورة آل عمران وهو قوله تعاىل:

ُهْم تـَُقاًة َوحُيَذِّرُُكمُ  ُ نـَْفَسُه َوِإىَل الِلِ  اْلَمِصريُ   اْلُمْؤِمِننَي َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فـََلْيَس ِمَن الِلِ  يف َشْيٍء ِإال  َأْن تـَتـ ُقوا ِمنـْ   .))52الِل 
امسها: ) إال أن تتقوا منهم تقاة(، الوارد يف حيث ُقدم خرب ليس وهو اجلار واجلرور ) من هللا يف شيء(، على 

اجلملة املعرتضة  يف قوله تعاىل: ) ومن يفعل ذلك فليس من هللا يف شيء إال أن تتقوا منهم تقاة(، فالداللة النحوية من 
ته اجلملة ، وهذا ما أوضح(53)من بشاعة  اختاذ الكفارين أولياء من دون املؤمنني  -التخويف    -هذا التقدمي؛ هو التحذير

 (54)الشرطية يف قوله تعاىل: ) ومن يفعل ذلك( أي؛ من يتخذ الكفار أولياء وشفعاء من دون هللا فليس من املؤمنني.
 اجلملة املعرتضة وداللتها يف تقدمي خرب كان على امسها -ج

خربها مقدمًا على امسها وقد جاء إن الرتتيب األصلي لألفعال الناسخة أن يتقدم امسها على خربها، إال  أن ه قد أييت 
 -ذلك يف موضعني يف سورة النساء ومها كاآليت:

َتيِن ُكْنتُ  قوله تعاىل:  املوضع األول َنُه َمَود ٌة اَي لَيـْ َنُكْم َوبـَيـْ  َمَعُهْم وَ لَِئْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل ِمَن الِلِ  لَيَـُقوَلن  َكَأْن ملَْ َتُكْن بـَيـْ
 (55) ِظيًمافَأَُفوَز فـَْوزًا عَ 

حيث قدم خرب كان على امسها الوارد يف اجلملة املعرتضة يف قوله تعاىل: )كأن مل يكن بينكم وبينه مودة(، فقدم 
خرب كان وهو: ) بينكم وبينه(، على امسها وهو: ) مودة(، وكانت الداللة النحوية اليت جاء ألجلها التقدمي؛ ضياع 

حيث متىن املنافق احلصول على الغنيمة اليت اغتنمها املسلمون يف احلرب، كذلك   احلصول على املقصود وهو:) الغنيمة(،
أضافت اجلملة املعرتضة داللة أخرى وهي: التنبيه على ضعف إميان املنافقني، وهذا ما أوضحته اجلملة الفعلية الواردة 

افق أنه لوكان مع املؤمنني لكي يتحصل  بصيغة الطلب: ) التمين(،  يف قوله تعاىل: ) يليتين كنت معهم(، أي؛ متىن املن
مثلما حتصل عليه املسلمون، فدل عدم حصوله على مراده أو مبتغاه دليالً على شدة حتسره أنه لو كان مع املسلمني يف 

، ولو جاءت اجلملة املعرتضة على أصلها بتقدمي اسم كان على خربها لكان يقال: )كأن مل تكن مودٌة بينكم  (56)احلرب.
 وبينه(، ولو جاءت على هذا النمط أوعلى هذه الرتبة؛ لضاعت الفائدة، أو الداللة النحوية من هذه اجلملة املعرتضة.
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اَي أَيُـَّها ال ِذيَن َآَمُنوا ِإَذا َضَربـُْتْم يف َسِبيِل الِلِ  فـَتَـبَـيـ ُنوا   ومما ورد أيضًا يف تقدمي خرب كان على امسها قوله تعاىل:
نـَْيا َفِعْنَد الِلِ  َمَغانُِ َواَل تـَُقو  تَـُغوَن َعَرَض احْلََياِة الدُّ ُتْم ِمْن قـَْبُل ُلوا ِلَمْن أَْلَقى ِإلَْيُكُم الس اَلَم َلْسَت ُمْؤِمًنا تـَبـْ  َكِثريٌَة َكَذِلَك ُكنـْ

ُ َعَلْيُكْم فـَتَـبَـيـ ُنوا ِإن  الِل َ َكاَن مبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريًا  . (57)َفَمن  الِل 
اآلية بشكل عام تنبه املؤمنني يف أخذ احليطة واحلذر قبل تنفيذ حكم القتل فيمن أعلن أو أشهر إسالمه؛ ومن هنا 

ُتْم ِمْن قـَْبلُ جاءت اجلملة املعرتضة وهي قوله تعاىل: ) (، بتقدمي خرب كان وهو: )كذلك( على امسها وهو: اتء َكَذِلَك ُكنـْ
كنتم(، فأصل اجلملة: ) كنتم كذلك( فالفائدة النحوية من هذا التقدمي؛ التثبت والتنبه قبل الوقوع  املخاطب يف قوله: )  

يف الفعل وهو : قتل من أشهر أو أعلن إسالمه، وهذا ما أكدته اجلملة الفعلية اليت بعدها وهي قوله تعاىل: ) فمن هللا 
 (  58)قتل.عليكم فتبّينوا( أي؛ تثبتوا وتنبهوا قبل تنفيدكم حلكم ال

 
 احلذفاثنيا :  

 كما كان للحذف أثر كبري على اجلملة االمسية، كان له أتثري كذلك على اجلملة الفعلية، ومن بني ذلك مايلي:
 
 حذف فعل املفعول املطلق. -أ

 
جيوز حذف فعل املفعول املطلق ، إذا كان هناك مايشري إىل ذلك، ويسمى املفعول املطلق الذي أخذ من فعله بـ) 

 ، وقد ورد حذف فعل املفعول  املطلق  يف موضعني مها:   (59)املصدر(
َويـَتَـَفك ُروَن يف َخْلِق الس َمَواِت َواأْلَْرِض َربـ َنا َما َخَلْقَت َهَذا اَبِطاًل   وهو قوله تعاىل:  املوضع األول يف سورة آل عمران

    .()60ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب الن ارِ 
فعل املفعول املطلق حمذوفًا يف اجلملة املعرتضة وهي قوله تعاىل: ) سبحانك(، فسبحانك مفعول حيث وقع 

مطلق حذف فعله وتقديره: نسبحك سبحانك، وكان الغرض من حذف هذا الفعل؛ التعجب أي: التعجب من صنع 

 
 . 94سورة النساء اآلية:    - 57
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أيهما األصل: الفعل أم  املفعول املطلق اطلق عليه النحاة أيضًا املصدر، ومعىن املصدر )األصل الذي تؤخذ منه مجيع املشتقات( وقد اختلف حناة البصرة والكوفة  -59

يع التصاريف، كا لكتابة مأخوذة من الفعل املاضي الثالثي، كتب يكتب كتابة،  املصدر؟ ذهب علماء البصرة أن املصدر هو األصل؛ وذلك ألنه يتفرع أو يتكون منه مج
ملصدر فرع عن الفعل، وقد  كذلك  استدل حناة البصرة، أن املصدر ال يثىن والجيمع، خالفًا للفعل فإنه يثىن وجيمع، بينما ذهب علماء الكوفة أن األصل هو الفعل وا

أتسست على  األفعال، كذلك استدلوا أبن الفعل يتصرف أي يتغري، وهذا التغيري يولد منه تصاريف اجلمل أو الكلمات ، بينما املصدر  استدلوا أبن قواعد اللغة منذ نشأهتا  
 . 396، ص1982،  16، بريوت، صيدا، طجامع الدروس العربية جامد ال يتولد منه  شيء، ينظر: الغالييين،مصطفى،  
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ملة الفعلية الواردة بصيغة الفعل وتصميمه احملكم والدقيق هلذا الكون، والذي أوضح لنا هذا املعىن، اجل -عز وجل–هللا  
املضارع وهي قوله تعاىل: ) ويتفكرون يف خلق السموت واألرض(، فدل  أتمل املؤمنني وتفكرهم يف خلق هللا على 

 (61)تعجبهم من صنعه احملكم والدقيق هلذا الكون.
ًئا َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن َوِبِذي اْلُقْرََب َواْليَـَتاَمى َواْعُبُدوا الِل َ    وهو قوله تعاىل:  املوضع الثاين يف سورة النساء َواَل ُتْشرُِكوا بِِه َشيـْ

ْن َكاَن اُنُكْم ِإن  الِل َ اَل حيُِبُّ مَ َواْلَمَساِكنِي َواجْلَاِر ِذي اْلُقْرََب َواجْلَاِر اجْلُُنِب َوالص اِحِب اِبجْلَْنِب َواْبِن الس ِبيِل َوَما َمَلَكْت أميَْ 
 .(62) خُمَْتااًل َفُخورًا

(، َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساانً إن الغرض من وقوع فعل املفعول املطلق حمذوف يف اجلملة املعرتضة يف قوله تعاىل: )
فإحساانً مفعول مطلق حذف فعله وهو: )أحسنوا إحساانً( والداللة النحوية من وراءحذف الفعل، بيان وجوب ختصيص 

مبزيد من الرعاية واالهتمام ؛ وذلك  لعلو شأهنما يف القرآن الكرمي، والذي أكد هذا، هو أن هللا قرن وجوب  الوالدين
اإلحسان إىل الوالدين مباشرة بعد األمر بعبادته، وهذا ماأكدته اجلملة الفعلية اليت وقعت قبل هذه اجلملة وهي قوله 

 (63)تعاىل: ) واعبدوا هللا والتشركوا به شيئاً(.
 حذف جواب لو الشرطية -ب

 
َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تـَْعِدُلوا َبنْيَ   وقد ورد يف حذف جواب لو  الشرطية يف موضع واحد يف سورة النساء وهو  قوله تعاىل:

 .))64ُتْصِلُحوا َوتـَتـ ُقوا فَِإن  الِل َ َكاَن َغُفورًا َرِحيًماالنَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفاَل مَتِيُلوا ُكل  اْلَمْيِل فـََتَذُروَها َكاْلُمَعل َقِة َوِإْن  
وقعت اجلملة املعرتضة يف هذه اآلية جواابً لشرط حمذوف يف قوله تعاىل: ) ولو حرصتم( تقديره: ولو حرصتم 
احلرص كله فلن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء، فحذف جواب الشرط؛ لبيان  النفي املطلق يف زمن املستقبل، واملقصود 

ملة الفعلية الواردة بصيغة النفي بـ) لن( يف قوله تعاىل: ) ولن نفي العدل بني الزوجات، والذي وضح هذا املعىن، هو اجل
 (65)تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء(، فقد أمجع علماء اللغة على أن : ) لن(، تفيد النفي يف احلال واالستقبال.  

 حذف جواب الشرط -ج
 

ُ ِبَعَذاِبُكْم ِإْن َشَكْرمُتْ   قال تعاىل: ُ َشاِكرًا َعِليًماَما يـَْفَعُل الِل  ُتْم وََكاَن الِل    .))66َوَآَمنـْ
 

 . 132ص   1975،  2، بريوت، مكتبة الشرق،  طاحمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرفها  األنطاكي، حممد،  -   61
 . 36سورة النساء اآلية رقم:    -62
 . 259بريوت، مكتبة التاريخ، ص  تفسري التحرير والتنوير،ابن عاشور، حممد الطاهر،  -   63
 .   129سورة النساء اآلية:    - 64
 . 333، القاهرة ، املطبعة السلفية، ص1934،  1، طالقياس يف اللغة العربيةحسني، حممد اخلضر،    - 65
 . 147سورة النساء اآلية رقم:    - 66
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فقد جاء جواب الشرط حمذوفا يف اجلملة املعرتضة وهي قوله تعاىل: ) إن شكرمت وءامنتم(، وتقديره: إن شكرمت 
فالداللة النحوية اليت ألجلها أتى جواب الشرط حمذوفاً؛ عدم الرغبة ابلقيام ابلفعل،  (67)وءامنتم فلم يعذبكم هللا،
يف تعذيب اخللق إن هم قاموا بشكر نعمة هللا وآمنوابه ، والذي أوضح هذا   -سبحانه وتعاىل–واملقصود:عدم رغبة هللا  

وله تعاىل: ) مايفعل هللا بعذابكم(، قال اآللوسي: املعىن، هواجلملة الفعلية الواردة يف بداية اآلية بصيغة االستفهام يف ق
يف تعذيب خلقه، ومعىن  -سبحانه وتعاىل–) إن املقصود ابالستفهام اإلنكاري يف هذه اآلية، هو عدم حاجة هللا 

 ذلك، اليعذب املؤمن الشاكر ألن تعذيبه لعباده اليزيد يف ملكه وتركه عقاهبم الينقص من سلطانه، وإمنا يعذب العباد
 (68)جرايً على عادته(.

 
 حذف جواب القسم. -د
 

: )واحللف توكيد(، (69)يعد القسم من أحد أنواع التوكيد يف العربية، والذي له أتثري يف تقوية املعىن، حيث قال سيبويه
فالقسم من األنواع اليت استخد مها العرب يف وقت مبكر، فقد أكثروا استعماله يف كالمهم. فالقسم يتكون من أداة 
القسم، فعل القسم، جواب القسم، إال   أن  جواب القسم قد حيذف إذا دّل  دليل عليه، وقد جاء جواب القسم حمذوفاً 

 (( (70جَيَْمُعونَ ولَِئْن قُِتْلُتْم يف َسِبيِل الِلِ  َأْو ُمتُّْم َلَمْغِفرٌَة ِمَن الِلِ  َوَرمْحٌَة َخرْيٌ مم ا    يف موضع واحد وهو قوله تعاىل:
 

فقد جاء جواب القسم حمذوفا يف اجلملة املعرتضة املكونة من املبتدأ واخلرب يف قوله تعاىل: )ملغفرة من هللا ورمحة(، 
والتقدير: ملغفرة من هللا ورمحة كائنة، فحذف جواب القسم ليدل على  تفخيم املقسم به وهو: )اجلهاد يف سبيل هللا(، 

 (71)قسم يف قوله تعاىل: ) ولئن قتلتم يف سبيل هللا أو متم(.وهذا ماأكده فعل ال
 حذف فعل القسم. -ه
 

 
 . 87، القاهرة، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، صاحملرر الوجيز يف تفسري كتاب هللا العزيزابن عطية،، عبد احلق،    - 67
 ، بريوت، دار إحياء  روح املعاين يف تفسري القرآن اليعظم والسبع املثاينو الفضل حممود بن شكري،:  األلوسي، شهاب الدين، أب  - 68

 .   160:  14الرتث العريب، :،
 . 107، عامل الكتب بريوت. ص  4سيبويه، ابو بشر عثمان بن قنرب. الكتاب. حتقيق: حممد عبد السالم هارون. ط-   69
 . 157سورة آل عمران: اآلية رقم:    -70
 2004،  1دار ابن حزم، تح: بسام عبد الوهاب اجلايب، دار ابن حزم، ط  عمدة الكتاب،أبو جعفر، امحد بن حممد بن إمساعيل،  -   71
 . 190ص
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ُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة مُث  َجاءَُكْم َرُسوٌل   ومما جاء يف حذف فعل القسم قوله تعاىل: ُ ِميثَاَق الن ِبيِّنَي َلَما َآتـَيـْ َوِإْذ َأَخَذ الِل 
اَل فَاْشَهُدوا َوأاََن َمَعُكْم ِمَن َمَعُكْم لَتـُْؤِمُنن  بِِه َولَتَـْنُصرُن ُه قَاَل أَأَقْـَرْرمُتْ َوَأَخْذمُتْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصرِي قَاُلوا أَقْـَرْراَن قَ ُمَصدٌِّق ِلَما 

 .  (72)الش اِهِدينَ 
ولتنصرنه(، وتقديره: وهللا لتؤمنن به جاء فعل القسم حمذوفًا يف اجلملة املعرتضة يف قوله تعاىل: ) لتؤمنن به 

على أهل الكتاب:   -الربهان والدليل  -ولتنصرنه، فحذف فعل القسم، وكان الغاية أو اهلدف من وراء ذلك؛ إقامة احلجة
) اليهود والنصارى(، وذلك مصدقا لآلية اليت جاءت بعد ها وهي قوله تعاىل: ) قال أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري 

 (73).-اليهود والنصارى  -ران(، ويف هذه اآلية دليل على إقامة احلجة والربهان على أهل الكتابقالوا أقر 
 

 حذف الفعل -و
 

يعد الفعل هو الركن األساسي واألول الذي تبىن عليه اجلملة الفعلية عناصرها؛ وهلذا ال جيوز حذفه إال إذا دل دليل 
يـُْؤِمُنوَن مبَا أُْنزَِل إِلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن  النساء وهو قوله تعاىل:عليه، وقد جاء حذف الفعل يف موضع واحد يف سورة 

 .) )74ْؤتِيِهْم َأْجرًا َعِظيًماقـَْبِلَك َواْلُمِقيِمنَي الص اَلَة َواْلُمْؤُتوَن الز َكاَة َواْلُمْؤِمُنوَن اِبلِلِ  َواْليَـْوِم اآْلَِخِر أُولَِئَك َسنُـ 
حيث ورد الفعل حمذوفًا يف اجلملة املعرتضة يف  قوله تعاىل: ) واملقيمني الصالة( فاملقمني مفعول به ُحذف 
فعله وتقديره: ) أخص( والفائدة الداللية من هذا احلذف؛املدح أي: املدح والثناء على املداومني على الصالة واحملافظني 

 -عز وجل–، والذي بنّي لنا هذه الداللة، هو تبشري هللا  (75)لشرع اإلسالمي  على آدائها يف أوقاهتا املعلومة واحملددة يف ا
وهذا ماأكدته آخر اآلية وهي  وهو: ) الفوز ابجلنة( للمحافظني عليها حبصوهلم على األجر العظيم أو التام يوم القيامة

 قوله تعاىل: )أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً(.
 

 حذف املفعول به -ز

 
 . 81سورة آل عمران: اآلية رقم:    - 72
 .183، القاهرة، دار الرسالة، ص2003،  1، طإعراب القرآن وبيان معانيهعثمان، حممد حسن،  - 73
 . 162سورة النساء: اآلية رقم:  -   74
 . 119ص ،2ج الرتقي، مطبعة  دمشق،  ،1995 ، 1ط املعاين، بيان مالحويوش،  بن  القادر  عبد  العاين، -  75
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وهلذا فإن األصل فيه الذكر؛ ألنه يعد الركن الثالث من أركان اجلملة   (76)من وقع عليه فعل الفاعل" املفعول به "هو كل
يبنّي هللا لكم أن تضلوا وهللا بكل شيء  الفعلية، وقد ورد حمذوفًا يف موضع واحد يف سورة النساء وهو قوله تعاىل: 

   (77)عليم
وتقديره: يبنّي هللا لكم قسمة حيث جاء املفعول به حمذوفًا يف اجلملة املعرتضة يف قوله تعاىل: )أن تضلوا( 

 (78)املواريث، فحذف املفعول به؛ وذلك لبيان ذكر قسمة املواريث يف بداية السورة.
 
 اخلالصة 

  -علي إبمتام هذه الورقة البحثية فقد توصلت إىل جمموعة من النتائج لعل من أبرزهامايلي:  -عزوجل  -بعد أن من هللا
 اهلدف األساسي يف خمالفة اجلملة املعرتضة للقثواعد، بيان دور اجلملة املعرتضة يف تنوع املعاين اللغوية -1
جزاؤها دون حذف، إال أن أجزاءها قد حتذف إذا األصل يف قوع اجلملة املعرتضة بني أجزائها أن تذكر أ -2

 دل دليٌل على حذفها
أكثر وقوع اجلملة املعرتضة بني عناصرها املخالفة للقواعد النحوية يف اجلملة االمسية توجد يف سورة آل  -3

 عمران
 أكثر وقوع اجلملة املعرتضة املخالفة للقواعد النحوية يف اجلملة الفعلية توجد يف سورة النساء. -4
ن وقوع اجلملة املعرتضة بني عناصرها أو أجزائها املخالفة للقواعد النحوية ختتلف من قسم آلخر، فعند إ -5

دخوهلا على اجلملة االمسية فإهنا ختتص ابالستغراق نفي مجيع اجلنس، الثبوت والدوام، أما عند دخوهلا 
 ملطلق إىل زمن املستقبلعلى اجلملة الفعلية فإهنا ختتص ابلتحذير، والتمين، والتعجب، والنفي ا

يف خمالفة اجلملة املعرتضة لقواعد اللغة أسباب منها: التوسع يف فهم املعاين اللغوية، التنوع يف اختيار  -6
 األلفاظ اللغوية.

 
 ملصادر واملراجعفهرس ا -
 .القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم -

. تح: عبد األمري حممد أمني الورد، بريوت: عامل الكتب معاين القرآن األخفش، سعيد بن مسعدة البلخي اجملاشعي.    -
1985 

 
 . 173، ص4، بريوت، عامل الكتب، ج1983،  3سيبويه، أبو بشر، عثمان بن قترب: الكتاب، تح: عبد السالم هارون، ط  -76
 سورة النساء اآلية رقم:   -   77
 . 344، بريوت، املؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيع، ص1984،  الفعل والزمن نور الدين، عصام،    -78
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ABSTRACT 

The research highlights some explanations on the status of Arabic grammar and its 

origin with the statement that Abu al-Aswad al-Duali was not the author of it. To 

develop the research presentation, the research discussion focuses on orientalists’ 

views toward Arabic language as well as the modern views among the Arabs also 

will be accounted. Therefore, based on consistent narratives and logical arguments 

by scholars indicated that there was no connection between Aristotle and Sibawayh. 

The statement had referred to the different concepts and terminologies usage in the 

both languages Arabic and Greek. The analysis which base on critical study as a 

method approach discovered the unbalance statements are still unable to defect the 

authenticity of great narrations and logical arguments of the clarity of Arabic 

grammar as a result of culture preservation as well as Quran understanding defense.      

Keywords: Arabic Grammar, Originality, Foreign Traditional Sources, Orientalist, 

Modern Scholars 

 
 ملخص

 بيان وضع  الححو العر  ونأعه و ومدص صعحة القون أن أأل ادسعود الدؤي ن يان واضع   يرنو هذا البحث إىل
الححو العر ، وأن العرب ععععععععععععععععع واة  القارا ابسععيوية ععععععععععععععععع  ضقوا مبادل اوه  عن   ه  و  روا يف وضعع  اوه  ألل ا  

 طرق إىل آراء املسععرأععروذ الذين رأوا أن الححو ادجحيب. فقد وام الباحث إبيراد الروايت وآراء العضماء يف هذا اجملان، و 
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العر    ر ألل ا  ادجحيب ومن  بعه  يف هذه الحظرا من العرب احملد ذ، مث بذن أن أووان املسرأروذ ن  ق  عضى رواية  
ية صعععضة بذ او أرسعععطو اثبرة وحجة محطقية وإمنا الروايت القدمية واحلديثة يف ال ا  العر  واليوانين  ؤيد أهنا ن  ان أ

واو سعيبويو، مما ترض  ةبيعة م  لةة يف  حاون املااهي  واملطعطضحات. وعضيو وام الباحث بعد السعرد الرارلب لبع   
الروايت وابراء، برحضيضها ونقدها حىت يربذ حقيقة اف اضععات املسععرأععروذ ومن أدىل بدلوه من العرب احملد ذ يف هذا 

  ر الححو العر  ألل ا  ادجحيب، فقد  وصععضحا إىل أن هذه ارتف اضععات رت  روى عضى مسععروص املضععمار، ومدص صععحة 
الروايت املو ووة واحلجج املحطقية اليت  ثبت أن الححو العر  نأعه يف بيةة عربية آسعيوية، حلاجة اورضعرها فرول العرب 

 ، وحاظ القرآن الارمي من سوء الاه . رتنرأار الضحن يف اجملرم ، وحاجة  عض  الضةة لضحاةقذ بة ها

 الححو العر ، ادصالة، ال ا  ادجحيب، ارتسرأراق، احملد ون  كلمات مفتاحية:

 

 مقدمة
مان العرب محذ القدمي شعععععععععععععديدت العحاية بضةره ، ومان ج  اهرمامه  عضى الذامرا، فاان الأععععععععععععععر ديواهن ،  
حياظون بو أخباره  ونوادره  وحامه . ومان من شععدا عحايره  أللضةة يريه  سععالمة الحطن واحل الضحن يف الاالم، 

، 1دن أورأ فُهْسِقط أحلُّ إيَّ من أن أورأ فهحلنو عععععععع فاعرربوا الضحن هجحة لضأري ، ومان يقون أبو بار عععععععع رضب   عح
ْيُل. مما مان يوافل عبد املضك بن مروان عضى لةرو وحيرص أرت يق  يف الضحن " ََ إِلَْيَك الأععععععععععَّ َر ِويَ  لَِعْبِد اْلَمِضِك: َأسععععععععععْ

رضب   عحو عععععع أحد ورت و بضرب ما بو يف الضحن الذت  ، وود أمر عمر عععععع  2"فَعَقاَن: َشيعََّبِ  اْر َِقاُء اْلَمَحاِبِر َوَخْوُل الضَّْحنِ 
ْرَداِء ، هذا وود أمر الحيب ع صضى   عضيو وسض  ع الطحابة أن يعضموا أخاه  حيحما وو  يف الضحن "3وو  فيو َعْن َأِ  الدَّ

ضََّ  َرُجاًل  ضَّى  ُ َعَضْيِو َوسععععَ َ  الحَّيبُّ صععععَ ََِ ُ َعْحُو، وَاَن:  َب اعَّ ُدوا َرضععععِ ضََّ : أَْرشععععِ ضَّى  ُ َعَضْيِو َوسععععَ وُن اعَِّ صععععَ  وَعرَأَ فَعَضَحَن فَعَقاَن َرسععععُ
 .4"َأَخاُم ْ 

فحيحما  وسععععععععت داترا الاروحات اإلسعععععععالمية، وانرأعععععععر العرب يف البالد املاروحة ودخضت شععععععععوب  رضاة يف 
يف الدين، و عض  الضةة العربية، مثر الضحن يف أوسععا    اإلسععالم، وااهت وفود من ادعاج  إىل اجلزيرا العربية بةية الراقو

اجملرم  اإلسالمب اجلديد سواء من العرب أو العج ، فيااد جيرم  م  الروايت اليت  حق  سبل وض  الححو إىل فهور  
  الضحن يف العربيععة، وهععذا رت يحععايف مععا  هععل إليععو أبو حيععان الروحيععدت من أن عالمععات اإلعراب مععانععت لضمرعضمذ من

 

 . 341، ص2م(، ج1998، 1، يقين: فؤاد عضب املحطور، )ب وت: دار الارل العضمية،   املزهر يف علوم اللغة وأنواعهاجالن الدين السيوةب،     1
 . 533، ص3م(، ج1997، 1، يقين: عمر عبد السالم الردمرت، )ب وت: دار الارل العضمية،  الكامل يف التاريخابن اد  ،     2
 . 10، ص2، د ت(، ج4، )القاهرا: اهليةة املطرية العامة لضاراب،  اخلصائصانظر: ابن ج ،     3
 . 477، ص2م(، ج1990، العضمية الارل دار، )ب وت: عطا القادر عبد مططاى، يقين: الصحيحني على املستدرك، احلام    عبد أبو    4
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، ومما يعض  6ويؤيده ابن ج  يف "اخلطععات " يف  عرياو لضححو 5العج  واملحطقيذ لريسعع   عض  الضةة واخرطععار وواعده 
ابن خضدون أن الاسعاد يف مضاة الضسعان ود  عدص إىل العرب حيحما ابرعدوا عن بيةره  وخالطوا العج ، فاان محه  أن  

فعضيو، أهن  وضععععوا الححو حيحما أحسعععوا خطرا  7ضيها سعععاتر أنوَا الاالم،اسعععرحبطوا من يارت مالمه  ووانذ يقيسعععون ع
عضى فه  القرآن والسععععحة، فاان وضعععع  القواعد حاظا عضى سععععالمة الضةة و رضععععا لرعض  الحاةقذ بة ها لةال يسععععرت هذا 

 الاساد إىل مراب   وسحة رسولو ويق  املسمون يف سوء فه  فيهما.
وايت الواردا يف مرعععل ال ا  جيعععد ةعحعععا عضى لةعععات أهععع  السععععععععععععععواحععع  مل عععالطره   والعععذت ميعن الحظر يف الر 
،    أن وبات  العرب حافظت عضى سعععععععالمة الضةة يف بيةرها، حىت مثر ادجانل يف 8ادجانل يف ادسعععععععاار والرجارات

مضما  وسعت داترا الاروحات  اجملرم  اإلسالمب وفهرت مالمح الضحن يف عهد الرسون عع صضى   عضيو وسض  عع وانرأر  
واخرضط ادعاج  أللعرب يف البالد املاروحة، إرت أن اخلول عضى العربية ن يان السعععععععبل الوحيد الذت جعضه  يربادرون 
يف وضعععععع  الححو وإمنا خوفه  عضى فسععععععاد الاه  يف القرآن وأحاامو جعضه  يهرعون إىل  دارأ ادمر، وما أدص إليو من  

ي يف وض  نقط القرآن يثبت أن نأوء الححو العر  مان خلدمة القرآن الارمي، فعع"الححو إ ن نأه عم  أ  ادسود الدؤ 
"لاه " القرآن، وفرق مب  بذ عض  يسعععى "لاه " الح  وعض  يسعععى "حلاظو" من الضحن، ولو مانت الةاية محو حاظ  

وت، وحماولة "الاه " هذه هب اليت حددت  الح  من الضحن ملا أنرج العرب هذه الثروا الضععععععععع مة يف يان الدر  الحح
مسعععععععععار املحهج دهنا ربطت در  الححو با  احملاورتت ادخرص اليت  سععععععععععى إىل فه  الح ، من مث ف ن دراسعععععععععة محهج 

. فالذت  9الححو عحد العرب رت  اون صعععععحيحة إرت م  ا طعععععاهلا بدراسعععععة العضوم العربية ادخرص والاصعععععة الاقو والاالم"
روايت هو أن ادخطاء الضةوية اليت فأععععععععععععععت بذ العرب والعج ، وحاجة العج  إىل  عض  الضةة العربية، يربذ من هذه ال

وضععععرورا فه  القرآن الارمي وأحاامو هب اليت جعضت القوم عضى ارتجرهاد يف وضعععع  وواعد العربية، ورت لاى عضى أحد  
 الباعث الدي  يف م  هذا. 

ت وضععععععع  وواعد العربيةط وه  اةض  العرب عضى آداب املض  ادخرص أم  وهحا سعععععععؤان يربادر إىل الذهن، من الذ 
 

  البعيد، وجيمعوا "فهما الرف  والحطل واخلا  واجلزم واإلد ام واإلمالة وأشباه  لك، فهلقاب وضعها الححويون لضمرعضمذ من العج  واملحطقيذ، ليقربوا هل     5
، 2م(، ج1965، يقين: إبراهي  الايالين، )دمأن: ماربة أةضس،  البصائر والذخائريان عضب بن حممد بن العبا ،  الروحيدت، أبو حالأريت"  

 .67ص 
بية أهضها "انرحاء َت مالم العرب يف  طرفو من إعراب و  ه، مالرثحية واجلم  والرحق  والراس  واإلضافة و    لك، ليضحن من ليس من أه  العر     6

 . 35، ص1، ج اخلصائصابن ج ، أبو الارح عثمان،  الاطاحة"يف 
، 3، د.ت(، ج3، يقين: عضب عبد الواحد وايف، )القاهرا: دار هنضة مطر لضطب  والحأر،  ابن خلدون مقدمة، عبد الرمحن بن حممد بن خضدون     7

 . 1266ع1265ص
 . 7م(، ص 1980الاالح، ، )الاويت: ماربة من اتريخ النحوسعيد ادفةاين،     8
 .  10م(، ص1988، )دروس يف املذاهب النحويةعبده الراجحب،     9
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اسرحبطوا وواعدها من لةره  دون   ر ألل ا  ادجحيبط فضحا أن نراج  مرل الطبقات وروايت العضماء الثقات يف وض   
 العربية.الححو العر ، وأون من وام بو، فيرطضل ادمر أن نسرد روايت حىت يظهر لحا مياية بدء وواعد  

 

 أتدب املسلمني األوائل يف نسبة العلوم
روص لحا مرل ال ا  روايت شععععىت يف بداية وضعععع  الححو العر ،  ااد  ححطععععر عضى نسععععبة وضعععععو عضى رج  
 واحد وهو أبو ادسود الدؤي، الضه  إرت ما ورد عحد ادنبارت يف نسبة الححو إىل عضب ع رضب   عحو ع، وأما الروايت:

أون من  هعععععععع( يف مرابو ةبقات فحون الأعراء أن "232هذه الروايت ما يحقضو ابن سالم اجلمحب )ت فهودم 
ِبيضَها َووضع  وياسعها أَبُو اْدسعود الدؤي َفوضع  أَلب اْلَااِع  َواْلَمْاُعون بِِو واملضعال   ... أسعس اْلَعَربيَّة َوفرح أَلََا وأهنج سعَ

،  هل إليو 11هعععععععع( د  ادسود بوض  العربية276. مما أ عن ابن وريبة )ت  10" وحرول الرنْف  َوالحنطل واجلر واجلزم
مما  مر   13هععع( روايت  حسل وض  الححو إىل أ  ادسود.328)ت   12هععع(، وأورد أبو بار ادنبارت285املربد )ت 

ر البطرا بعد ابن عبا  ع هعععع( مالما عن صضرو ألخلضياة عضب عععع رضب   عحو عععع و وليرو أم356أبو الارج ادصاهاين )ت 
( يف مرابو ةبقات  هععععععععع  379وود  مر الزبيدت )ت  14رضب   عحو ععععععععع ويذمر أنو ادص  يف بحاء الححو وعقد أصولو.

أوَن َمن أصععععععَّ   لك وأعم  فاره فيو، أبو ادسععععععود فان بن عمرو الدُّؤيُّ، ونطععععععر بن عاصعععععع ، "الححويذ والضةويذ أن 
ضوا لو أصععورًت  فذمروا عوام  الرَّْف  والحطععل واخلا  واجلزم، ووضعععوا  وعبد الرمحن بن  ُهْرمز. فوضعععوا لضححو أبواأًل، وأصععَّ

ومما يؤيد نسعبة   .15"واملاعون والرعجل واملضعال. ومان د  ادسعود يف  لك فضع  السعبن وشعرل الرقدم ألب الااع 
لاهرست أنو رأص وريقات الط حيىي بن يعمر  دن عضى هععععععععععععععع( يف ا438الوض  إىل أ  ادسود ما روص ابن الحدمي )ت  

 

 . 12، ص1، يقين: حممود حممد شامر، )القاهرا: مطبعة املدين(، ج طبقات فحول الشعراءحممد بن سالم اجلمحب،     10
 . 434م(، ص1992، 2مة لضاراب،  ، يقين:  روت عااشة، )القاهرا: اهليةة املطرية العا املعارفابن وريبة،     11
ني   أبو بار حممد بن أ  حممد القاس  بن حممد بن بأار بن احلسن بن بيان بن َاعة ابن فروا بن وطن بن دعامة ادنبارت الححوت صاحل الرطا    12

أه  السحة، وصح  مربا مث ا يف عضوم يف الححو واددب  مان عالمة وورو يف ابداب وأمثر الحا  حاظا هلا، ومان صدووا  قة ديحا خ ا من 
،  وفيات األعيان)ابن خضاان،  ( والوو  وارتبرداء والرد عضى من خال  مطح  العامة ومراب الزاهر.2القرآن و ريل احلديث واملأا  )

 .(341، ص 4م(، ج1971، 1يقين: إحسان عبا ، )ب وت: دار صادر،  
وان: أون   ن: حد حا حيان بن بأر وان: حد حا حيىي بن آدم عن أ  بار بن عياش عن عاص  بن أ  الحجودوحد   أ  وان: حد حا عمر بن شبة وا"     13

الروزت وان: َعت أأل عبيدا معمر بن املثىن يقون:   وحد   أ  وان: حد حا عمر بن شبة وان: وحد  ...  من وض  الححو أبو ادسود الدؤي
 الدين  حميب، يقين: واالبتداء الوقف إيضاح ، ادنبارت بار أبو بأار بن حممد بن القاس  بن حممد ." أون من وض  الححو أبو ادسود الدؤي 

 . 44ع39، ص 1م(، ج1971، العربية الضةة يم  مطبوعات ، )دمأن: رمضان  الرمحن عبد
 . 348و 346، ص12ت(، ج، د 2، يقين: َ  جابر، )ب وت: دار الاار،  األغاين، ادصاهاين  الارج بوأانظر:     14
 . 11، ص1(، ج2،  املعارل دار، )القاهرا: إبراهي  الاض  أبو حممد: ، يقينطبقات النحويني واللغويني، الزبيدت احلسن بن حممد    15
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 16أن الححو عن أ  ادسود ولاحها ضاعت بضيَا صاحبها.
( يعذمر يف مرعابعو "نزهعة ادلبعاء يف ةبقعات اددألء" روايت  577وأمعا أبو الربمعات ممعان العدين ادنبعارت )ت 

 رضعععب   عحووضععع  الححو إىل عمر بن اخلطاب    رضاة عن اهرمام ورتا أمور املسعععضمذ بوضععع  الححو  محها ما يحسعععل
ضََّ  فهورأه رج  سععععععورا حيحما ودم أعرا  إىل املديحة ووان: " ضَّى  ُ َعَضْيِو َوسععععععَ من يقرت  شععععععيةاً مما أنزن   عضى حممد صععععععَ

لو! إن يان   برل من  ألجلر، فقان ادعرا : أو ود برل   من رسععو  ،براءا، فقان: أن   برتٌء من املأععرمذ ورسععولِو
رسععولو فهان أبرأ محو! فبضع عمر رضععب   عحو مقالة ادعرا ، فدعاه فقان: ي أعرا ، أ ربأ من رسععون  ! فقان: ي أم   

سعععععورا براءا، فقان: أن   برتٌء من   املؤمحذ، إين ودمت املديحة، ورت عض  ي أللقرآن، فسعععععهلت من يقرت ، فهورأين هذا
مذ ورسععولِو، فقضت: أو ود برل    عاىل من رسععولو! إن يان برل من رسععولو، فهان أبرأ محو. فقان لو عمر رضععب املأععر 

فقعان  ،  عحعو: ليس هاعذا ي أعرا ، فقعان: مي  هب ي أم  املؤمحذط فقعان: أن   برتٌء من املأععععععععععععععرمذ ورسععععععععععععععولُعوُ 
محو. فهمر عمر رضععععععععععععععب   عحو أرت يقرل القرآن إرت عانٌ أللضةة، وأمر أأل ادعرا : وأان و  أبرأ ممن برل   ورسععععععععععععععولو 

َ  أعرابياً يقرأ: "رت أيُمُضو إرت اخلاةةذ" فوض     حيحمارضب   عحو  ومحها ما يحسل إىل عضب    ادسود أن يض  الححو.
  لضعرب أضعععع   أن   يو أن أي ن لو "ومحها يحسععععل وضعععع  هذا العض  إىل أ  ادسععععود وهو الذت أ  عضى زيد بن أب  الححو.

أون من   وهحاأ من يرص أن  أن أون من وضعع  الححو عبد الرمحن بن هرمز ادعرج.. ومحها ما يرص مالمه   بو يعرفون  ما
أن أون من وضععع  الححو عضب بن أ  ةالل رضعععب وعيضو يرص أبو الربمات ادنبارت  .17"وضععع  الححو نطعععر بن عاصععع 

من عضب بن أ  ةالل رضععب يطععرح أنو أخذ حدوده   عحو  دن الروايت مضها  سععحد إىل أ  ادسععود، وأبو ادسععود 
ووان أبو عضب القاين: حد حا أبو إسععحاق الزجاج،    هععععععععععععععععع( يحق : "852مما أن ابن حجر العسععقالين )ت   .18  عحو

من وضععع  العربية ونقط املطعععاح  أبو ادسعععود، وود سعععة  أبو ادسعععود عمنن هنج لو  لعبا  املربد، وان: أونحد حا أبو ا
م  أن الروايت مضها  حسععععععععل وضعععععععع  الححو العر  إىل أ  ادسععععععععود  .19"الطرين، فقان:  ضقيرو عن عضب بن أ  ةالل

 الدؤي، إرت أن الدمرور شووب ضي  لو رأت آخر.
ضعي  إىل أن هذا رت يوافن وةبات  ادشعياء، و هل إىل أن الروايت ود ت  ضايقها عضى  هل الدمرور شعووب 

يد الأعععععيعة، ويقون: "ةبات  ادشعععععياء  حاب أن ياون ود وضععععع   لك، وناس الرواية السعععععالاة وما أشعععععبهها من الروايت 
رت يُعق  أن  طعععدر عن عضب بن  يم  يف  ضعععاعياها ما يقط  ألنرحاهلا ملا جيرت فيها من  عرياات و قسعععيمات محطقية

 

 . 63م(، ص1997، 2،  املعرفة دار، )ب وت: رمضان  إبراهي ، يقين: الفهرستابن الحدمي، انظر:     16
 .21ع19صم(، 1985، املحار ماربة، )ادردن: السامراتب  إبراهي ، يقين: نزهة األلباء يف طبقات األدابءابن ادنبارت،     17

 . 22ع21، ص نزهة األلباءابن ادنبارت،     18
، 1)ب وت: دار الارل العضمية،  ، معوض حممد وعضى املوجود عبد أمحد عادن، يقين: اإلصابة يف متييز الصحابةابن حجر العسقالنی،     19

 . 456ع455، ص 3هع(، ج 1415
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أ  ةالل أو عن أحد من معاصععععريو، ولع  الأععععيعة ه  الذين اضوه هذا الوضعععع  القدمي لضححو الذت رت يران يف شععععبء 
، ويظهر أن اضه  إيه وضععععععععععععَ  الححو ودمي، إ   د ابن الحدمي يقون: إنو رأص عحد 20وأولية هذا العض  ونأععععععععععععه و ادوىل"

لضهجرا وفيهعا مالم يف الاعاعع   129أوراق عن أ  ادسععععععععععععععود مربهعا حيىي بن يعمر املرو  سععععععععععععععحعة بع  الوراوذ أربععة 
. واعررب شععععووب ضععععي  هذا من عبث الرواا الوضععععاعذ املرزيدين، "فظن بع  الرواا أنو وضعععع  الححو، وهو 21واملاعون"

د بن أبيو أو ابحو عبيد   .. ومان هذا إمنا وضععععع  أون نقط حيرنر حرمات أواخر الاضمات يف القرآن الارمي أمر من زي
الطعععععععحي  اخلط  الذت َب ألسععععععع  رسععععععع  العربية سعععععععببا يف أن لرضط ادمر فيما بعد عضى الرواا فرظن ةاتاة محه  أن أأل 

.  22ادسععععععععود رسعععععععع  الححو وشععععععععيةا من أبوابو، وهو إمنا رسعععععععع  إعراب القرآن الارمي عن ةرين نْقط أواخر الاضمات فيو"
  رت يرص هذه الروايت مافية أن نعررب أأل ادسعععود واضععع  عض  الححو، وإمنا هو وضععع  نقط اإلعراب عضى فأعععووب ضعععي

 لضهجرا أون اوت. 117أحرل القرآن الارمي. ويعررب أأل إسحاق احلضرمب املرو  سحة  
ون أن حيرعذت  ممعا يقون فؤاد ححعا  رزت "ولعع  ممعا يرحعا  وةبيععة ادمور أن جيبء هعذا العمع  ةارا واحعدا د

. وليسعععععععت نأعععععععها الححو العر  ةارا واحدا، وإ ا 23نظ ا لو يف لةة أخرص مانت ود سعععععععبقت العرب إىل  دوين اوها"
أمعحا الحظر يف بدايت الححو لدص أ  ادسععععععود الدؤي من نقط املطععععععح  والذت  بعو ببع  وواعد العربية مما يذمره  

اعون وجر املضعععال، مث ما مان من جهود  المذا أ  ادسعععود، وما وام ابن سعععالم اجلمحب وهو رف  الااع  ونطعععل امل
بو ابن أ  إسععععحاق حىت وصععععضحا إىل اخلضي  وسععععيبويو، فام  الطععععرح باراب سععععيبويو بعد ورن من الزمان وني . وليس 

من  مما فن الدمرور شععععععووب ضععععععي  ابن أ  إسععععععحاق أون اوت، فا  مان دويقا ابن سععععععالم اجلمحب حذ وان أون 
ِبيضَها َووضعععع  وياسععععها أَبُو اْدسععععود الدؤيأ  أون من بعج الحَّْحو َومد اْلقَيا  والعض ، و 24سععععس اْلَعَربيَّة َوفرح أَلََا وأهنج سععععَ

. ومما وان أبو ةيل الضةوت عن ابن أ  إسعععععحاق: "هو أعض  أه  البطعععععرا،  25هو عبد   بن أ  إسعععععحاق احلضعععععرمب
. فرأت شعععععووب ضعععععي  لال  ما وصععععع  26  يف اهلمز حىت عم  فيو مراأل مما أماله"وأعقضه ، فرَن الححو، وواسعععععو و اضن 

   27إليحا من الروايت، مما يحاو  ةبات  ادمور!، فاي  فَر الححو ما ن  ان ادصون ود وضعتط

 

 . 14م(، ص1968، 5، )القاهرا: دار املعارل،  املدارس النحويةشووب ضي ،     20
 . 15، ص املدارس النحويةشووب ضي ،     21

 . 16، ص املدارس النحويةشووب ضي ،     22
 . 110م(، ص1969لارل، ، )ب وت: دار ايف أصول اللغة والنحوفؤاد ححا  رزت،     23

 . 12، ص1، جطبقات فحول الشعراءحممد بن سالم اجلمحب،     24
 . 14، ص1، جطبقات فحول الشعراءحممد بن سالم اجلمحب،     25
 . 12، صمراتب النحوينيأبو ةيل الضةوت،     26
 وما بعدها.  41م(، ص1993، 1الاار الضبحاين،  ، )ب وت: دار تطور النحو العريب: يف مدرسيت البصرة والكوفة ةالن عالمة، انظر:     27
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وإن ن  ان العرب ود عرفت محطن ادرسععععععطو إرت أهن  مانوا ود وصععععععضوا يف معرفة لةره  درجة مرمووة وفقهوها  
ود ار قوا يف أشععععاره  وخطبه  و اححوا يف أسعععاليل بياهن ، مما وواوا عضى من ااوز عن حدوده  وما  واضععععوا عضيو، و 

ويدن عضى هذا ما وصعضحا من نقد الأععر يف سعوق عااغ و  ه من ادمامن، سعواء مان من حماممة الحابةة يف الأععراء 
  إليحا من أخبار امرل القيس وةرفة وُعدت ووس بن سعععععععععاعدا  أو ما وصععععععععع  28الثال ة، أو اإلوواء الذت وو  يف شععععععععععره،

. فض  يان وصععععععععععععععوهل  إىل فه  لةره  فجعها وإمنعا مر عضى مراحع  مرععددا  29والحعابةعة وأميعة ولبيعد وعمرو بن أمحر و  ه 
رمي، فاان  حىت وص  إىل أيم أ  ادسود وود بدأ الضحن يحرأر يف أوسا  اجملرم  اإلسالمب ويسرت إىل لةة القرآن الا

محه  أن أسععرعوا إىل  دارأ ادمر، وود انربو إليو ورتا ادمور أمثان عمر بن اخلطاب رضععب   عحو وعضب بن أ  ةالل  
رضععععععععب   عحو وزيد بن أبيو عضى اخرالل الروايت، ومان عم  أ  ادسععععععععود نريجة ةبيعية هلذا ادمر، وهو من القرناء 

 .30"إين دجد لِضَّحن َ َمرَاً َمَةمر الضح رها ونثرها يقون عن ناسو: "ومن أعرل أه  زمانو أللضةة، شع
وهلذا نؤيد رأت الدمرور عبد الرمحن احلاج صععععععععا  "أن ما نسععععععععل د  ادسععععععععود من القواعد ادولية اليت ت   

و ادسعععععععود الوفات  الححوية الثال  ادسعععععععاسعععععععية وعالما ا من الحقط هو صعععععععحيح، ون  بن حربا عضى ورق فقد فرح أب
بعذلعك البعاب لضحظر املرواصعععععععععععععع  يف الح  القرآين ورت ميان أن ياون ادمر إرت هاعذا. ووعد امععت، بععد  لعك، الحرعاتج 
بسععرعة عجيبة، يدن عضى  لك هذا املسععروص العاي الذت  رطعع  بو أووان ابن أ  إسععحاق وأ  عمرو خاصععة. ورت بد 

هلذين العضمذ ععععععععععععع ود وطعوا أشواةا بعيدا يف يضي  الضةة العربية من   إ ن أن ياون  الميذ أ  ادسود ععععععععععععع ومانوا شيوخا
إىل زمان وفاا  ضميذه نطععععر بن عاصعععع  يف عام   69خالن اسععععرحباةه  ل صععععون وحطعععع   لك يف مدا وطعععع ا ما وب  )

90")31 . 
وبعد هذا السعععرد الرارلب لضروايت، نرص أنو مان من  واضععع  املسعععضمذ ادوات  أهن  مضما  عضموا حرفا من أحد  
اعرربوه شي ا ومعضما هل ، فاي  أ  ادسود وهو يرص يف عضب عععععععععععع رضب   عحو عععععععععععع منو جا حيرذص بو، وود أخذ عحو 

عحو ععععععععع هو الذت أرشده يف بع  جوانل الححو مما ورد يف القراءا وروص عحو. فال نسربعد أن ياون عضب ععععععععع رضب    
 الرواية، وهو نسل إليو حببو وورتتو لو،  دأل و واضعا محو.

ومبا أن أ ضبية الروايت  أع  إىل أولية أ  ادسعود بوضع  الححو ونقط املطعح ، نرجح أنو هو أون من وضع   
 

 . 332و 96، ص1هع(، ج1423، )القاهرا: دار احلديث، الشعر والشعراءانظر: ابن وريبة،     28
 وما بعدها.  58(، ص1992، 1، )ب وت: دار الاار الضبحاين،  نشأة النحو العريب: يف مدرسيت البصرة والكوفة انظر: ةالن عالمة،     29
 يم   مطبوعات، )دمأن: رمضان  الرمحن عبد الدين حميب، يقين: واالبتداء الوقف إيضاح ، ادنبارت بار أبو بأار بن حممد بن القاس  بن دحمم    30

، إبراهي  الاض  أبو حممدو  البجاوت حممد عضب، يقين: واألثر احلديث  غريب يف الفائق. والز أرت، 31، ص 1م(، ج 1971، العربية  الضةة
 . 145، ص3ج (،2)لبحان: دار املعرفة،  

 . 20م(، ص2012، )اجلزاتر: موف  لضحأر، منطق العرب يف علوم اللسانعبد الرمحن احلاج صا ،     31
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ورد يف رواية ابن الحدمي، وود أخذ عحو: عحبسة الاي ، الححو العر  وصحيارو ععععع بة  الحظر عن حجمو ععععع ضاعت مما 
 32حيىي بن يعمر، ميمون ادورن، ونطر بن عاص ، وعبد الرمحن بن هرمز وعطاء بن أ  ادسود.

 تشكيك املستشرقني أبصالة النحو العريب

الضةة واددب وأصحاب  هذا الذت  مرانه يرعضن بارل الطبقات واملطادر الرارلية لدص املسضمذ نقضو عضماء 
الطبقعات العذين اعرحوا حبيعاا العضمعاء العذين أسععععععععععععععهموا يف بعدايت العضوم وأبعدعوا ببحعات فاره  يف خعدمعة العدين اجلعديعد 

 وحاظ القرآن الارمي من الضحن فيو وحسن  عض  الضةة العربية سبيال وحيدا لاه  القرآن والراقو يف الدين.

حوا بدراسععععة العضوم لدص املسععععضمذ وجاءوا يف ووت مرهخر يردارسععععون الضةة  وأما نار من املسععععرأععععروذ الذين اعر
العربية ويحبأعععععععععععععون مرل ال ا  العر  ليجدوا ما يعيحه  عضى أفااره  ااه اإلسعععععععععععععالم الذت مانوا يظحون أنو  ضاين من  

ة واملانوية و  ها من اددين  الديانت السعابقة سعواء مانت دينة َاوية ماليهودية واملسعيحية أو دينة وضععية مالزردشعري
 الساتدا آنذاأ.

فحظر بعضعععععععه  إىل ال ا  اإلسعععععععالمب عضى أنو مهخو  من الثقافات ادجحبية، وعضيو فضيس عجيبا أن جاء يف 
. و موجز داترا املعارل اإلسععععععالمية" يطععععععدق هذا عضى القون  " يف  رمجة أ  ادسععععععود الدؤي "أن بع  أشعععععععاره موضععععععَو

وابرَد   ، وهو أن أأل ادسعععود أون من وضععع  وواعد الححو العر تعو بع  فقهاء لةة املذهل البطعععر اخ   تالأعععات  الذ 
وأما القون ألنرحان الأععععععععععععر ود نووا يف مرل ال ا  ودميا وحبث حبثا دويقا حىت أمعن الحظر فيو   .33"ضعععععععععععبط القرآن 

ال عن إ بات وجود هذا الحَو من  عضماء أجالء أمثان ابن سعععععععععععالم اجلمحب يف مرابو "ةبقات فحون الأععععععععععععراء" فضععععععععععع 
. فوجود شععععععععر موضعععععععَو  34الأععععععععر، بذن العض  اليت جعضره  يحرحضون الأععععععععر مما عرنل اددوات اليت  عذ عضى معرفرو

محسععوب إىل شععاعر رت يثبت عدم شععاعريرو. ف ن مان د  ادسععود شعععر محرح  رت يدن عضى أنو ن يان أون من وضعع   
بعد ما  د هذا احلج  الاب  من الروايت الطععععععععحيحة  سععععععععج  أوليرو يف هذا اجملان، رت   العربية وابرَد ضععععععععبط القرآن،

 سيما أن ابن السالم اجلمحب يذمر أنو أون من أسس العربية، وهو أدرص أه  زمانو أللأعر املححون.
دحيان ومبقرضعاها  ومما ورد من أووان املسعرأعروذ وون الارد فون مرمير: "وهحاأ رواية يرحاوضها الحا  يف أ ضل ا

مان  سعععععععرب الاسعععععععاد إىل الضةة العربية يف البطعععععععرا هو السعععععععبل يف ضعععععععرورا وضععععععع  وواعد لضححو إلنقا  الضةة العربية من  

 

، )القاهرا: دار إبراهي  الاض  أبو حممد، يقين: أنباه الرواة على أنباه النحاة. ومجان الدين القاطب، 22ع19، صنزهة األلباءانظر: ابن ادنبارت،     32
 . 337، ص3ع ج 380، ص2ع ج41، ص 1م(، ج1982، 1الاار العر ، ب وت: مؤسسة الارل الثقافية،  

،  1م(، ج 1998، )الاارت لإلبدَا الأاروة مرمز، اإلسالمية املعارف دائرة موجز، هارمتان . ر ألسيت،. ر أرنولد،. و. ت هو سما،. ت. م    33
 . 290ص

 ، مقدمة الاراب. طبقات فحول الشعراءانظر: ابن سالم اجلمحب،     34
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ارتضعععمحالن والاسعععاد يف املسعععرقب . ورت حاجة بحا هحا إىل القون أن هذه الرواية رت يعونن عضيها إةالوا ورت أسعععا  هلا، 
َعا هؤرتء ادجعانعل لرعض  فعالححو العر  من وضعععععععععععععع  ادجعانع  ل من ابراميذ والار ، ووعد أوجعد عو احلعاجعة اليت أحس 

الارعابعة العربيعة، ووراءا الضةعة العربيعة عضى وجعو صععععععععععععععحيح، وعضى ادخ     العرب العذين أرادوا أن يارسععععععععععععععوا حيعا    
الثقعافعات املوجودا آنعذاأ،  . فهعذا الرجع  يريعد أن يرف  معا جعاء بعو القرآن ويعرربه  ضايقعا من35لضعدراسعععععععععععععععات العضميعة"

ويقون عن وطعة املعراج "أهنا نسعجت عضى محوان إحدص ادسعاة  املسعيحية اخلاصعة برحضة الحيب أشععيا إىل السعماء اليت 
. فمقالرو  دل إىل إ بات أن ما جاء بو العرب ليس إرت  ضايقا من 36فهرت يف عهد اضععععععععععععطهاد ن ون لضمسععععععععععععيحذ"

ن يرف  ما يثبت اإلبدَا لدص املسععععععععععضمذ العرب. ومما يث  الدهأععععععععععة متجيد امل ج  العر   الثقافات ادجحبية، فطبعب أ
عضيو واعرباره منو جا لطالب العربية ليحرهجوا هنجو، "ولاب يرص فيو ةالب اتريخ املسععععععععععععععضمذ منو جا ل حبا  العضمية  

مىت أصععبح الرأععايك   فال ندرت 37ة محرجة"الدويقة اليت جيدر َ  أن حيذوا حذوها إ ا أرادوا خدمة العض  خدمة صععادو
يف الروايت ومرل ال ا  خدمة صععععععععععععادوة محرجة! ومي  هذه الروايت رت  عون عضيها ومالمو معون عضيو اثبتط! وإن  

 مان يعوزه دلي  محطقب وشاهد عضمب البرة.
اةمةحانو لضروايت الواردا وود أعرب يوهان فك يف مرابو "دراسععات يف الضةة والضهجات وادسععاليل" عن عدم 

، ووصعععع  مارن برومضمان أيضععععا بداية وضعععع  الححو عضى يد أ  ادسععععود الدؤي والروايت الواردا فيها  38يف هذا الأععععهن 
ألدساة ، وما يروص عن  الميذ أ  ادسود الدؤي يعرربه  امضا، ويرص بداية الححو م  ةبقة أسا ذا اخلضي  وسيبويو، 

عمر الثقاب. وما جاء عن أ  ادسعععود يعرربه أسعععاة  رت يعون عضيها، ورت يسععععو الرد عضى ما جاء    بداية من عيسعععى بن
هععع( حيث مان يبحث يف مسات  الححو، ومان لو عالوة م  أ  مسض  مؤدب عبد املضك بن 188عن معا  بن مسض  )

ضى شععععبء، ف منا يدن عضى  رب  الروايت مروان وود مان يهجو الححويذ رتشععععرةاهل  بضةات الزنج والروم. ف ن دن هذا ع
اليت  ؤيد فاره ومبرةاه، ومهنو يريد أن يؤسعععععععس لحظرية أورانو من املسعععععععرأعععععععروذ يف أن الححو العر  مهخو  من الثقافات 

عربية ادجحبية، فضما ن جيد يف الضةة الال يحية واهلحدية ما يحسل إليهما، راح يذمر من أ ر الضةة الاارسية يف  اوين عض  ال
فمن الدرتت  البارزا يذمر اسعععرعمان اسععع  اإلشعععارا يف الضةة الاارسعععية الوسعععطى )اين ا هذا(، يف موضععع  الضعععم  )او ا  

 
 . 90ع89 ص )القاهرا: دار الاار العر (،،  عريل: مططاى ةو بدر، احلضارة اإلسالمية ومدى أتثرها ابملؤثرات األجنبيةفون مرمير،     35
 . 4، ص األجنبيةاحلضارة اإلسالمية ومدى أتثرها ابملؤثرات فون مرمير،     36
 . 4، ص احلضارة اإلسالمية ومدى أتثرها ابملؤثرات األجنبيةفون مرمير،     37
الداف  ادون لضمالحظات مان  ا  ما فيها أهنا  أ  إىل أن  عض  الضةة العربية لضحاةقذ بة ها  املرضاربة    اترلية ألملعىن الطحيح، فويرص الروايت املراروة       38

قاهرا: ماربة اخلا ب،  ال )، الرعريل: رمضان عبد الرواب، دراسات يف اللغة واللهجات واألساليبيوهان فك، العربية:  ر:الححوية. )انظ
 .( 21م(، ص1980
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 .39 هو(  وود بقب هذا ارتسرعمان إىل اليوم
أما وولو يف الرأععععععابو بذ مطععععععطضحات الححو العر  واملحطن اليوانين فض   ثبرو الدراسععععععات اليت أويمت يف هذا و 

وسععحبذ يف هذا البحث، وأما   ر العربية أللاارسععية يف اسععرعمان  ص ما يرجح ماة ما  هل إليو مارن برومضمان اخلطععو 
ورت شععك أن هذا ليس من أ ر الار ، فقد  سععر دم العرب اسعع  اإلشععارا يف موضعع   اسعع  اإلشععارا يف موضعع  الضععم ، 

ضعععععحاً يف املدلون يف الرعب  أللضعععععم  والرعب  ألسععععع  الضعععععم ، دن مضيهما ية  عن الرارار، ورت شعععععك أن هحاأ فرواً وا
 . 40اإلشارا

وود حبثوا عن صضة بذ الححو العر  واو املض  ادخرص با  أةيافها، إىل أن اف ض بع  املسرأروذ ادملان  
  اهلحدت وراء هذا يف مرحضة ما   ر العرب ألل ا  اهلحدت واو ألني  عععععععععععععع وود ياون انبهار عضماء الححو املقارن ألل ا

 . 41الارض ع واسروو  هذا الارض بع  الووت برومضمان ولاحو تضى عحو هو وعامة الباحثذ لقضة املؤيدات
ولان   ر الححو العر  ألل ا  اإل ريقب ماث عضيو نار من املسعرأعروذ و بعه  بع  العرب احملد ذ  وأون  

هو الذت دعن    (Adalbert Merx)، لان أدالب  مرمس (Ignazio Guidiمن أشععععععععععععععار إليو هو إيحا  جويدت )
 Georgeهذا القون واسعععععععععردن أللرقسعععععععععي  الثال ب لضاض : اسععععععععع  وفع  وحرل. وإنيا  جويدت، وجورج سعععععععععارةون )

Sarton( يف موسوعرو، ولأرانسرار )Lichtenstader.و"هحرت فاليا ) 42( يف داترا املعارل اإلسالميةHenry 

Flach أن الححاا العرب اوربسعععوا  قسعععيمه  الثال ب من محطن أرسعععطو، ف نو يهونن من     الاضسعععاة    ( وإن مان يسعععضن
واملحطن اليواننيذ يف الححو العر  دنو يقرن عضى ةريقرو اخلاصعة بو، أن اخلضي  وسعيبويو وم  هذا اجلي  ادون ن يباشعروا  

املسععععععععععععرأععععععععععععروذ يف هذا م  من إبراهي  مدمور، وإبراهي  أنيس، ومهدت  . وود اتب  43الححو العر  مبحهج الاالسععععععععععععاة"
 44امل زومب، وأمذ اخلوي، وعبد الرمحان أيوب ورشاد احلمزاوت.

 

 
 . وما بعدها 123، ص2م(، ج1959، 5ار املعارل،  القاهرا: د)، الرعريل: عبد احلضي  الحجار، اتريخ األدب العريبمارن برومضمان، انظر:      39
، نوفمرب 35، يضة اجلي  الدراسات اددبية والاارية، العام الراب ، العددطعن املستشرقني يف أصالة النحو العريبأسامة حممد موسى عبد الرزاق،  انظر:        40

 . 60م، ص2017
 . 178م(، ص1998، 1لضحأر والروزي ،  ، ) ونس: دار حممد عضب احلامب املنوال النحوي العريب: قراءة لسانية جديدةعز الدين يدوب، انظر:     41
 . 37، صمنطق العرب يف علوم اللسانانظر: عبد الرمحن احلاج صا ،     42
 . 179، صاملنوال النحويعز الدين يدوب،     43
املنوال   دوب،. عز الدين ي351ص م(، 2003، 8، )القاهرا: عان الارل،  البحث اللغوي عند العربانظر: أمحد  رار عبد احلميد عمر،     44

 . 179، صالنحوي
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 النحو العريب عريب أصيل
ويقون الدمرور إبراهي  السعععععععامراتب يف رده عضى مالم الدمرور إبراهي  أنيس: "ولقد فا و أن اليواننية ترض  اوا 

عن العربيعة، ون يان واضعععععععععععععع  الححو ععارفعا أو مرعه را ألليواننيعة أت وجعو من الوجوه، والقون أللرعه ر ألليواننيعة يف وةبيععة 
الثقافة العربية اإلسععالمية شععات  عحد الاراب املطععريذ، ف ىل مث  هذا  هل م  من الدمرور ةو حسععذ وادسععرا  أمحد  

سالمة .. والزع  ألة  من أساسو. والقون َذا الره ر نريجة  قضيد هؤرتء أمذ والدمرور إبراهي  مدمور والدمرور إبراهي   
 .45احملد ذ لضمسرأروذ يف أوواهل ، ف ىل مث  هذا  هل )دت بور( يف اتريخ الاضساة يف اإلسالم"

ر   وأما شووب ضي  وإن مان يف مرابو "الان ومذاهبو يف الحثر ادد " عضى وجود الطضة املقررا بذ الححو الع
ف نو يرف  يف "املدار  الححوية" وجود صععععععععععععضة مباشععععععععععععرا أو    مباشععععععععععععرا بذ الححو العر  والححو   46واملحطن اليوانين،

اليوانين أو اهلحدت، ويرص أنو "رت ميان إ بات شعععععععععبء من  لك إ باات عضميا وخاصعععععععععة أن الححو العر  يدور عضى نظرية  
عرنل اعاا البطععععععععععععععرا ادولون أن لبع  الضةعات  الععامع  وهب رت  وجعد يف أت او أجحيب، ومع  معا ميان أن يقعان إنعو رمبعا 

ادجحبية اوا، فحاولوا أن يضعععععوا اوا لضعربية راجعذ يف  لك إىل مضاا   العقضية اليت مانت ود رويت رويا بعيدا بره   
ما ووي، ما وواوا عضيو من الثقافات ادجحبية، وخاصععععة الاضسععععاة اليواننية وما يرطعععع  َا من املحطن، مما دع  عقوهل  دع

. فضعضو   ر آبراء املسعععرأعععروذ يف الا ا ادوىل مث  بذ لو 47وجعضها مسعععرعدا دن  سعععرحبط وواعد الححو وعضضو وأويسعععرو"
عدم صعععععضة بذ الححو العر  واملحطن اليوانين ون  ثبت عحده ادعاءا   ورج  إىل أنو ليسعععععت أية صعععععضة بذ الححو العر   

    مباشرا.واملحطن اليوانين مباشرا أو  
وعضيعو، معا يرعضن أللرعه   اليوانين عضى الححو العر ، فض  يثبعت هل  دليع  ورت حجعة، إ  مرحضعة وضعععععععععععععع  الححو 
العر  مرقدمة زمحيا عضى مرحضة ارت طععععععععععععان أللثقافة اليواننية، ولرض  ةبيعة الححو العر  عن الححو اليوانين بأععععععععععععهادا 

 48عضماء العربية و  ه  من عضماء الضةة.

 
 . 15ع14ص م(،1961)مطبعة العاين،  ،دراسات يف اللغة إبراهي  السامراتب،     45

 . 125م(، ص1983، 10، )القاهرا: دار املعارل،  الفن ومذاهبه يف النثر العريبشووب ضي ،     46
 . 20، ص املدارس النحويةشووب ضي ،     47

48    I have made the point that it is unlikely that Sibawayh, who died circa 796 a.d., would have known the logic of 

Aristotle and been influenced by it, and this for two reasons: the first being that the Hermeneutics and the 

poetics were not translated into Arabic until approximately a century after the death of Sibawayhi; the 

Hermeneutics by Ishaq Ibn Hunayn (d. 910), the poetics by Matta Ibn Yunus (d. 940). The second reason is 

that the grammatical terms used by these two translators, with a few exceptions, either do not exist in the 

work of Sibawayhi or differ significantly from the terms which he employs, as may be observed from the 

following list" 

 (.124م(، ص 2014، 1، )القاهرا: دار السالم،  دراسة نقدية يف التفكري النحوي العريبانظر: صاحلة حاج يعقوب، )
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فضمععا ن يثبععت دليعع  عضى   ر الححو العر  أللححو اليوانين، رأص بعضععععععععععععععه  أنعو   ر أللححو اليوانين من ةرين 
الححو السععريين، وهذا عضى اشعع امهما يف فطععيضة لةوية واحدا وهب السععامية  فعضيو  هل فؤاد ححا  رزت إىل أن العرب 

ححو عن العربانيذ، دهن  ن يدونوا اوه  إرت يف القرن العاشعععععععععععر أخذوا اوه  من الححو السعععععععععععريين بعد ما رد أخذه  ال
امليالدت، وأن هؤرتء السعععععععرين مانوا ود دونوا اوه  وب  أن يوضععععععع  الححو العر ، و  روا يف  لك أللححو اليوانين، من  

دونوا اوه  السععععرين  ، و هل جرجب زيدان هذا املذهل: "إن 49بع  الوجوه، مما   روا أللاضسععععاة واملحطن اليواننيذ
سعععععععععق  يعقوب الرهاوت املضقل  ون من ألشعععععععععر  لك محه  ادأو ، القرن اخلامس امليالدت  واسعععععععععطألاوا فيو الارل يف أو 

أل أن أوالةالل يف فححا ، مما يرص أمحد حسععن الزيت هذا الرأت حيث يقون: "50"م640املرو  سععحة ، مباسععر الارل
أو   (العربية  ها وب ضععع  اوُ وود وُ )أللسعععرينية   نن أنو أ يرج  منا إو  ،نأعععاتوإ ات ناسعععو و سعععود ن يضععع  الححو والحقط من اد

 . 51ا ط  بقساوسرها وأحبارها فساعده  لك عضى وض  ما وض "
فما والو املسعععععععرأعععععععروون و بعه  بع  العرب يف   ر الححو العر  أللححو السعععععععريين، فمرده إىل أهن  حيحما رأوا 

عضى أصعععععععععععون عضمية ووواعد محضعععععععععععبطة، والوا أهن  رتبد وأن اةضعوا عضى ال ا  ادجحيب ورتسعععععععععععيما   الححو العر  واتما
م  640اليوانين، مهنو رت  ق  دعات  دت عض  إرت عضى املحطن اليوانين، فهما عن ادسق  يعقوب الرهاوت فهو ولد سحة  

ويف وب  الرهاوت بعأععععرين سععععحة، ومما جاء يف م، فال يعق  أن أأل ادسععععود ود أخذ عحو الححو، ف نو  708و ويف سععععحة  
الروايت أنو وضععععع  الححو يف نطععععع  ادون من القرن ادون اهلجرت أت وب  عأعععععرين سعععععحة عضى أو  الرقدير من وفا و، 
وهذا يدن عضى أنو وضعععععععععع  الححو وب  وفاا الرهاوت أربعذ سععععععععععحة، أت أنو وضعععععععععع  الححو ون يان يعقوب الرهاوت ود 

 ن عمره.امرم  الثال ذ م
ن ن نذهل إىل أن الححو السعععععععععععريين ود أخذ من الححو العر ط فضرمبا اةض  يعقوب الرهاوت عضى صعععععععععععحي  أ   
ادسععععود الدؤي و الميذه واسععععرضه  ما عحده  وما وجد من ال ا  اليوانين يف الضةة السععععرينية أمده يف وضعععع  مرابو، فقد  

رب يف املراح  املرقدمة بعد ما  طور الححو العر ، "والظاهر أن   مر القس جرجس الرزت أن السعععععععععععععرين أخذوا عن الع
اعاا السععععععععععععععرين أخعذوا يحهجون هنج اعاا العرب بععد أن  طور الححو العر   طورا معافيعا. ولعع  أون من فعع   لعك محه  

ة لةوية  ، وما فهر من  أععععععععععععاَات بذ الححوين يرج  إىل أهنما من فطععععععععععععيض52م"1049إليا  الط هاين املرو  سععععععععععععحة  
واحدا، وأن السعععععععععرين وإن  عرفوا عضى ال ا  اليوانين وب  العرب إرت أهن  بدأوا بارابة اوه  مرهخرا، وأما الححو العر   

 
 . 110، صيف أصول اللغة والنحوانظر: فؤاد ححا  رزت،     49
 . 251، ص1، جاتريخ آداب اللغة العربيةجرجب زيدان،     50
 . 149م(، ص2001، 7،  )ب وت: دار املعرفة ،اتريخ األدب العريبأمحد حسن الزيت،     51
ت من "الاراب يف الححو والضةة ابرامية السرينية الاضدانية وصرفها ، نقال عن القس جرجس الرز 117، صيف أصول اللغة والنحوفؤاد ححا  رزت،     52

 وشعرها". 
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ود أويمت دعاتمو وب  أن وصععع  ال ا  اإل ريقب ومحطن أرسعععطو إليه ، يف حذ أن السعععرين ملا رأوا من نأعععا  العرب 
 اة فهرت مراأل  .العضمب و طوره  يف العضوم امل رض

هذا أللحسععبة إىل الروايت اليت وردت وما أاثر املسععرأععروون حوهلا من شععاوأ، و بعه  عضيها العضماء احملد ون،  
وأما الذت جاء يف   ر الححو العر  ألملحطن اليوانين سععععععواء أللطريقة املباشععععععرا أو    املباشععععععرا ف هنا مما أسععععععضاحا رت  ق  

 طدص هلا    وضي  من العضماء.عضى دعات  محطقية وود  
وود  حاون عبد الرمحن احلاج صعا      محطن أرسعطو عضى الححو العر  بدراسعة مسعرايضعة، وود أ بت أن ما  
جاء من مراألت أرسعععطو "ألرت أرميحيا " )العبارا(، و"الأععععر" و"اخلطابة"  ن اطععع  يف "العبارا" عضى أوسعععام الاالم 

بأعبء من   (، وأما يف مراب "الأععر"  حاون أوسعام الاالمRHEMA( والاضمة )ONOMA   ما  مره عن ارتسع  )
هب هذه: ارتورضعععاب، الرأل ، الااصعععضة، ارتسععع ، الاضمة،  الراطعععي  فقان: "عماد املقولة أسعععرها وأجزاء ادسعععطُُقسعععات
قط  )

َ
( والرطععري  ومعحاه عحده الرطععرل اإلعرا  والقون  syllableالرطععري ، القون"، ف  ا اسععرثحيحا ارتورضععاب وهو امل

 ب إىل أرسعطو وهو اجلمضة بقب ارتسع  والاضمة والرأل  والااصعضة فهذه أربعة أوسعام رت  ال ة ... ف ن نسعبة الرقسعي  الثال
َعا رجع  واحعد  من الححعاا الرومعان ورت نعض  أن أحعدا نقع  معا مربعو هعذان الرجالن   54مث نقع   لعك رجع  آخر 53وعد انارد 

" املأعهور أن أرسعطو ن يقسع  الاالم Hermes( يف مرابو "J. Harrisإىل العربية أو إىل السعرينية. وود أمد هاريس )
يو  اهلالارانسععب وموانريضيانو  ب  إىل أربعة أوسععام ألرتعرماد عضى الرطععاح الاام   إىل  ال ة أوسععام مما يدنعيو ديونسعع 

لاربو، ومهما مان ف ن هذا القون هو يرد  وي ، مث إن الاارا  ن يحسعععععععل إىل أرسعععععععطو أللذات الرقسعععععععي  الثال ب وإن  
دوات" يف م  محاسععبة. ويذمر مث ا مان ميي  إىل عالج ادجزاء    ارتسعع  والاضمة عضى أهنا وسعع  واحد ويسععميها "اد

الرسععععععمية العربية: "حرول املعاين" ورت شععععععك يف أنو مان مره را يف  لك مبا َعو من ابن السععععععراج إ  نسععععععربعد أن ياون  
 لك من مالم ديونسعععععععيو  ال اوب. ومان ود اشعععععععرهر  قسععععععع  الححاا العرب القدامى لضاالم يف عهد الاارا  محذ زمان  

فالذت يوضععح أن العرب يف  قسععيمه  الثال ب لضاالم ن يره روا أرسععطو ورت   55وسععا  العضمية العربية.ةوي  يف مجي  اد
 ال ا  اليوانين إ  ن يط  هل  ما يدن عضى الرقسي  الثال ب أورت، واثنيا ن يقس  أرسطو ناسو الاالم إىل  ال ة أوسام.

رب من مرل أرسععطو، ما ودمو عبد   بن املقا   ويضععي  عبد الرمحن احلاج صععا ، أن أودم ما وصعع  إىل الع
الععذت  رج  الارععل الثال  إىل الضةععة العربيععة برطععععععععععععععرل، وهب: مرععاب املقورتت )وععاةيةوري( والعبععارا )ألرت أرميحيععا (  

هعععععععععععععع( معاصرا أمرب الححاا العرب مث  أ  عمرو بن 139والرحضيالت ادوىل )أانلوةيقا ادوىل(. ومان ابن املقا  )ت 

 
 وب  امليالد. 30( اوت يوانين سان رومة. مان موجودا فيها سحة Dyonisios of Hallicarnasديونسيو  اهلالارانسب )    53
 يف اخلطابة.  TORIADE INSTUTIONE ORA( وهو رت ي ، أل  مراب: Quintilianusموانرضيانو  )     54
 .57ع49، صمنطق العرب يف علوم اللسانعبد الرمحن احلاج صا ، انظر:     55
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عالء واخلضي  بن أمحد ويونس بن حبيل و  ه . ف ن مان لضححاا العرب ا طعععععععان م  ال ا  اليوانين، فضعضو من ةرين ال
ابن املقا  وما  رج  إىل العربية، وهو  مر يف مرابو مثانية أوسععععععععام لضاالم، م  أنحا ن  د يف الارل الثال  إرت ارتسعععععععع   

ل الظن أنو اةض  عضى مراب ديونسععععععععيو  ال اوب )فن الةراماةيقب( وود  والاضمة )ويسععععععععميها ابن املقا  احلرل(، فه ض
 ُرج  إىل السععرينية، ولعضو  ُرج  إىل الاارسععية أيضععا. وود أوضععح أنو رت يوجد يف الححو العر  من هذه املطععطضحات إرت  

ب لارا  "العبارا" لاظرا "ارتسععععع " و"الاضمة"، مما رت  د أت  قسعععععي   ال ب يف مراب أرسعععععطو سعععععواء يف الح  ادصعععععض
و"الأععععععععر" أو يف الح  امل ج  القدمي، فضعععععععال عن اخرالفه  يف الاضمة )الاع  عحد العرب(  فهرسعععععععطو رت يعررب الاع   
أللحاب أو الاع  بطعععيةة    اخلرب، فال  دخ  اجلمضة اإلنأعععاتية يف اهرمامو. وأما الاع  عحد العرب حيرم  م  ما ميان 

يف زمان، وبعبارا أخرص الاع  يدن داتما عضى َحَدٍ  َحَدَ  أو هو بطعععععععععععدد احلدو   أن يرطعععععععععععور من أحدا  حاد ة 
. مما أن احلرل عحد سععيبويو "ما جاء ملعىن" وهو ما رت 56ابن أو سععيحد  مسععرقبال إجياأل وسععْضبا، واجبا و   واجل

ا ما رت  ده يف محطن أرسعطو يف يدن عضيو ارتسع  والاع  مالحاب والروميد وارتسعراهام و    لك من معاين الححو، وهذ 
نطععو ادصععضب. هذا فضععال عن، أن سععيبويو ن يعرل ارتسعع  يف مرابو، فضو أخذ سععيبويو عضمو عن محطن أرسععطو لضزم أن  
  يقون يف  عري  ارتس  أنو ما رت يدلو عضى زمان مما فع  بع  الححويذ الذين   روا ألملحطن بعد القرن الراب  اهلجرت.

(  A.Merxيعقوب يف دراسععععرها "صععععااء الححو العر  من الره  ات ادجحبية" عضى مالم مرمس ) ةردت صععععاحل وود  57
ألخرالل  قسعي  العرب الثال ب لضاالم والرقسعي  اليوانين، و مرت آراء بع  املسعرأعروذ الذين ضععناوا ابراء اليت  رص 

( وجود صععععضة مباشععععرا أو    مباشععععرا بذ الححو العر   M.g.carter  ر الححو العر  مبحطن أرسععععطو، ف ف  مار ر )
فالذت يوضعح لحا من هذا، أن   58والححو اليوانين، إ  اهرمام م  من أرسعطو وسعيبويو بعععععععععععععععع "احلرل" لرض  عن ابخر.

عن أجزاء املااهي  اليت وردت عحد الححاا ادوات  وسععععععععيبويو، ترض  عما جاء يف محطن أرسععععععععطو ورتسععععععععيما أهنا مااهي  
 الاض  الثال ة  ارتس ، والاع ، واحلرل.  

ويرج  ارتخرالل إىل أن م  واحد محهما )سعععععععععيبويو وأرسعععععععععطو( ود نظر إىل الضةة نظرا ترض  عن   ه  نظر 
أرسععطو إىل الضةة أداا يف القيا  املحطقب واهر  َا حسععل ما  سععاه  يف إوامة احلا ، وأما سععيبويو وعامة الححاا العرب 

إليها نظرا لةوية  رضععععععها إيطععععععان رسععععععالة ما إىل ابخر، فقد رأوا من أهدال الدراسععععععة الححوية إفادا امل اةل   يحظرون 

 

 (.65، صمنطق العرب يف علوم اللسانعبد الرمحن احلاج صا ، من اصطالح سيبويو ويقابضو اخلرب واإلنأاء. )انظر:     56

 . 67ع58، ص منطق العرب يف علوم اللسانانظر: عبد الرمحن احلاج صا ،     57
58    The most obvious weakness of the Greek hypothesis is that it has never been confronted with Arabic grammar 

itself or rather, that the Hellenists have never defined the kind of Arabic grammar itself or rather, that the 

Hellenists have never defined the kind of grammar which they claim was borrowed from Greek. 

 ( وما بعدها. 123م(، ص 2014، 1، )القاهرا: دار السالم،  دراسة نقدية يف التفكري النحوي العريبانظر: صاحلة حاج يعقوب، )
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سععععواء   59معىن اخلطاب وإيطععععان الرسععععالة ف  ا اورطععععر عن هذه الوفياة حطعععع  الاسععععاد مما يرص ابن هأععععام يف املة ،
 واملعىن يف الرحضي  الححوت.مانت اجلمضة خربية أم إنأاتية، أت أهن  ن ياطضوا بذ املبىن  

أن اإلسععععععععععععععحعاد لرض  ماهومعو عحعد الححعاا ادواتع  عمعا  عده عحعد   وممعا يحعاو  مسععععععععععععععهلعة الرعه ر أللححو اليوانين،
أرسعععطو، فضيس هو مح  حممون عضى موضعععَو مما  هل إليو أرسعععطو وود خضنط بيحهما الححاا الذين   روا ألملحطن بعد  

ن يسععععععععععععرعم  الححاا ادوات  هذين املطععععععععععععطضحذ )املوضععععععععععععَو واحملمون( يف مربه  و ا مث مي   60القرن الراب  اهلجرت،
موجودان يف مرل املحطن أللعربية، وجاء املسععحد إليو! فقط عحد ابن مقا ، يف حذ أن الححاا اسععرعمضوا املسععحد واملسععحد  

وليس ادمر مذلك. ودلي  أون عضى  إليوط و"لو مان مطععطضح املسععحد إليو الذت  مره ابن املقا  خاصععا أللحطن اليوانين
عدم اسعرعار   لو هو أهن  ن يحربهوا )الححاا ادولون محه ( مث  ما فع  أرسعطو أللحسعبة إىل  رضعو وهو أن  رضعه  هو 
لةوت وأن املسعععحد واملسعععحد إليو  ا أع  من املاهومذ اليواننيذ. ون يأععع وا أبدا إىل أن  رضعععه  ن يان أبدا الرمييز بذ 

لطععععععدق يف يضيضه  لضاالم. فما ا حيذر أرسععععععطو من الر ضيط بذ اجلانبذ الضةوت واملحطقب ويسععععععات العرب عن هذا ا
والذت نراه و هل إليو عبد الرمحن احلاج صا  هو أهن  ن أيخذوا  61وود زعموا أهن  اوربسوا من أرسطو هذه املااهي ط"

ا عحد املحاةقة العرب، فاإلسععحاد يأععم  الحسععبة اليت يف الاالم هذين املطععطضحذ ون يسععر دمو ا عحده ، ر   وجود 
مما  د عحد أرسعععععععطو يف وضعععععععية املوضعععععععَو واحملمون. والذت يرجح هو أن ابن   62اخلربت واإلنأعععععععاتب، أت أنو أع  وأ  

الطععاة   املقا  اوربس هذه املطععطضحات من الححاا العرب ادولذ، مما ورد عحده مطععطضحات أخرص مث  "حْضية" مبعىن
املميزا، وهذا "الاالم جاتز مسععرقي "، و"يسععرقي "، و"جاتز وحسععن"، وهو الذت اسععرعم  "املأععرن" ورت يوجد إرت عحد  
الححعاا والضةوين العرب، ممعا اسععععععععععععععرعمع  عبعارات  اثر ورودهعا عحعد الححعاا "هعذا الححو من الاالم" أو "الضععععععععععععععرب من  

  املحطن ومااهي  الححو اليوانين، ن يسععععععععععععععرعرها الححاا العرب ادوات    الاالم"، وأما ألااغ ابن املقا  الدالة عضى مااهي
وما يرعضن ألإلسعععععععحاد  63ف ن مانوا   روا مبا ورد عحد ابن املقا  ملا اناردوا أخذ "املسعععععععحد إليو" و رأ املوضعععععععَو واحملمون.

ووضعععاي اوية أخرص وردت يف مراب سعععيبويو، ليسعععت مضها من سعععيبويو فقد يروت عن شعععيوخو الذين ن يطعععضه  أت أ ر 
 من آاثر املحطن اليوانين. 

 

، )دمأن: دار الاار، األعاريب كتب  عن اللبيب مغينابن هأام، . انظر: ِفيَها عضى فَاهر الضَّْاظ َون يحظر يف ُموجل اْلَمْعىن حط  اْلاسادَمىت ب      59
 . 686، ص1م(، ج1985، 6 

 وما بعده.  65، صمنطق العرب يف علوم اللسانعبد الرمحن احلاج صا ،     60
 . 69ص  ،منطق العرب يف علوم اللسانعبد الرمحن احلاج صا ،     61
، 1)ب وت: دار الطضيعة،   ،دراسة داللية لظاهرة "األفعال الكالمية" يف الرتاث اللساين العريبمسعود صحراوت، الرداولية عحد العضماء العرب:     62

 . 177ص م(،2005
 . 69ص  ،للسانمنطق العرب يف علوم اعبد الرمحن احلاج صا ،     63
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مث معا معان من نظريعة الععامع  ودورهعا يف الححو العر  خ  دليع  عضى ععدم   ر الححو العر  أللححو ادجحيب،  
ما نالحظ عن أ ر الححو العر  يف الدراسعععات احلديثة والعضماء احملد ون يعرربوه من القدر املأععع أ يق   وليس صعععحيحا 

 64أللضرورا، مث  رب  أت أ ر يف الححو القدمي ليعرربوه من الره ر يق  أللضرورا!

لضاالم، ممعا ترض     فبهعذا يربذ أن الححعاا العرب ن أيخعذوا ون يرعه روا أللححو اليوانين يف  قسععععععععععععععيمه  الثال ب
املااهي  اليت أةضقوها عضى بع  ادلااغ واملطعععععععععطضحات مث : أجزاء الاض  الثال ة، و"املوضعععععععععَو واحملمون" و"املسعععععععععحد 

  واملسحد إليو"، إ  ترض  نظرا م  فرين إىل الضةة عن   ه  ومبا أن الدعاوت اليت ةرحها املسرأروون و بعه  بع 
جة محطقية ودلي  واضععععععععععععععح، ف هنا واهية رت ويمة هلا، ف ن الححو العر ، عر  يف نأععععععععععععععه و العرب احملد ذ ن  ق  عضى ح

 ووض  أصولو، ون يره ر الححاا ادوات  يف وضعه  الححو أت وجو من الوجوه أللححو ادجحيب واا و.

 

 خامتة:
العر  نأععه يف بيةة عربية، وضعع   ويرص الباحث بعد اسععرعراض هذه الروايت وابراء وارتسععردرترتت أن الححو  

بداي و وأصعععععولو أبو ادسعععععود الدؤي، ووسععععع   المذ و فيها ومانوا أمثره  من ورناء مراب   الارمي، وأخذ عحه  ابن أ   
إسععععحاق وأضععععال عضيها وفرعها وعض  وياسععععها. وود اهرموا بوضعععع  هذا العض  ملا رأوا انرأععععار الضحن يف أوسععععا  اجملرم  

لعرب والعج ، وحاجة  عضمها لضحاةقذ بة ها، وحاظ القرآن الارمي من سععععععععععوء الاه . ولع  الذت ورد من  العر  بذ ا
أ  ادسود الدؤي من نسبة الححو إىل عضب ععععع رضب   عحو ععععع هو من  دب عضماء اإلسالم ادوات  و واضعه  ااه من  

 أخذوا عحه  ولو حرفا.
لعرب احملد ذ، من   ر الححو العر  ألل ا  ادجحيب من اليوانن،  وما  هل إليو املسعععععععععععرأعععععععععععروون و بعه  من ا

والسععععععععععرين، واهلحد والاار ، ورفضععععععععععه  لضروايت املو ووة يف مرل الروايت والطبقات يف نأععععععععععها الححو العر ، فال  ق  
العر  واليوانين يدن عضى ادعاءا   عضى حجة وبرهان، ورت ويمة لرفضعععه  يف هذا اجملان  إ  ما وجدان يف ال ا  القدمي 

اخرالل واضعععععععععح يف  قسعععععععععي  الاالم عحد ااا العرب وأرسعععععععععطو، واخرالل املااهي  اليت ورد عحد م  محه ، واخرالل 
نظر   إىل الضةة حيث أن أرسععطو أرادها أداا يف القيا  املحطقب وإوامة احلا ، فض  يرعدص الاالم اخلربت، يف حذ أن  

ب رأوا يف الضةة  رضعععا وفيايا، وعضيو اسعععروعبت نظر   الاالم عععععععععععععععععع أو اجلمضة عحده  موحدا  سعععيبويو وعامة الححاا العر 
مسعععرقضة يف دراسعععا   الححوية عععععععععععععععععع اخلربت واإلنأعععاتب معا، فهصعععبحت نظر   أع  وأ   إ  أن م  إخبار إسعععحاد وليس 

 

محذ بداية الاراب أنو ما جاء يف الدراسات احلديثة موافقا م  ال ا  العر ، يعد ودرا مأ ما يق  أللضرورا، ويعرربه بديال راجحا   هناد املوسى ميهد    64
نظرية النحو العريب يف ضوء مناهج النظر هناد املوسى، ) .عن القون بره    ضك املحاهج بعضها يف بع ، أو أخذ أصحاَا بعضه  عن بع  

 . (11ص  ،م(1987 ،2  )ادردن: دار البأ ، ،ديثاللغوي احل
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 العاس صحيحا.
ذ إىل أن الححو العر  ن يره ر يف نأعه و  وأخ ا نذهل م  مج  من العضماء احملد ذ وبع  املسعرأعروذ املحطعا

ووضع  أصعولو ألملحطن اليوانين مباشعرا و   مباشعرا  إ  ن يثبت  أعابو بذ  قسع  الاالم الثال ب يف الححو العر  و قسع  
الاالم ادرسعععععععععععععطب، وما يوجد من خالل بذ بع  املطعععععععععععععطضحات واملااهي  الححوية اليت أةضن الححاا العر  ادوات   

ها، فعضيو ف ن الححو العر ، عر  يف نأععه و ووضعع  أصععولو، ون يره ر الححاا ادوات  يف وضعععه  الححو أت وجو من  عضي
 الوجوه أللححو ادجحيب واا و.
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
 من التي  الدولية المعايير أعلى  )معتمد( والدراسات المتقدم للتدريب العلمي المعهد مجالت مجموعة  تعتمد
  حقيقة ترقية بها الباحث  التزام حال في  للبحث وتضيف العالمية، مستوى إلى  األبحاث مستوى رفع شأنها

 الدليل هذا في  الواردة المواصفات جملة إن ؛العلمي النشر مجال في  خبرته من  تعزز وكذلك بحثه، لمستوى
ا  شكالا  أبحاثنا على  تضفي  التوجيهي؛   مع  تتناسب بصيغة القارئ إلى  ويخرجه مضمونها  من يعزز علميا

 المعرفي. لنشرا لمستجدات فاعلة مواكبة يحقق مما ومعارفه، العلمي النشر ضوابط تطور

  

 للباحثين:  تعليمات

  تحت (publisher@siats.co.uk)   اإليميل: على النشر لقسم البحث من نسختين ترسل -1
 (. PDF) بصيغة وأخرى ،  (Word) بصيغة واحدة Word Microsoft برنامج

  عدد يقل أل  شريطة  األسطر بين  (ونصف واحد)  بمسافات )الكمبيوتر(  الحاسوب بواسطة البحث يُكتب -2
Traditional ) العربية ,للغة 16 الخط حجم كلمة، 5000عن ليزيد و 4000 عن الكلمات

Arabic) اإلنجليزية للغة 12 و (Roman New Time )،  والصور الجداول ذلك في  بما  
 ستبانات. وال  المالحق العدد هذا من ويستنى  , والرسومات

 كاملة الباحثين أسماء تكتب منه وأسفل ،واإلنجليزية العربية باللغتين البحث عنوان يُكتب البحث: واجهة -3
  بالهجري النشر وسنة العلمية، ورتبهم الحالية وظائفهم عناوين تذكر  كما ، واإلنجليزية العربية باللغتين

 والميالدي.

  منطقي،  وبتسلسل أهميتها، حسب  البحث أجزاء لتقسيم البحث داخل تستخدم والفرعية: الرئيسية العناوين -4
  الكلمات وتحته البحث ملخص الرئيسية: العناوين وتشمل

  المصادر النتائج، وإجراءاته،  البحث المقدمة، (،KEYWORDS وتحته ABSTRAC)  المفتاحية،
 والمراجع. 

 الملخص كلمات  تزيد أل  على  ،اإلنجليزية باللغة وآخر العربية باللغة ملخص  البحث مع يرفق -5
  (5) على  تزيد أل  على  KEYWORDS المفتاحية الكلمات الملخص بعد  وتكتب كلمة، (150) على 
 والنتائج. والمنهج واألهداف المشكلة األربعة:  أركانه على  الملخص اشتمال مالحظة مع ،كلمات

 سميك.  بخط الصفحة  وسط  تُكتب  ومطالب  مباحث إلى  البحث يقسم -6

  خاص، عنوان منها  لكل ويكون البحث، في  ورودها حسب ترقم و المتن داخل واألشكال الجداول تطبع -7
 .البحث أجزاء كل في  …)3,2 ,1( العربية األرقام وتستخدم بالتسلسل، منها كل إلى  ويشار

  الشريعة أبحاث ذلك من ويستثنى  األجنبية المراجع من % 20 مانسبته على  يشمل  أن يجب بحث كل  -8
 .العربية واللغة

  وجدت، إن بحثه على  التعديالت إلجراء أشهر 3 أقصاها مدة الباحث يعطى  البحوث: تعديل  مدة -9 
 للتعديل. المحددة المدة الباحث تجاوز حال نهائيا رفضا البحث رفض في  ذلك بعد الحق وللمجلة

  ورغبته البحث سحب طلبه حال في  التقويم إجراءات على  ةالمترتب المالية النفقات بدفع  الباحث يلتزم  -10
 .النشر إجراءات متابعة عدم في 
 .األسباب كانت ومهما األحوال من حال بأي للنشر قبولها بعد األبحاث سحب المجلة تجيز ل  -11

  

 :المراجع قائمة ))التوثيق -12
  بحسب البحث بآخر قائمة في  بإيجاز وتبين المتسلسلة، األرقام باستخدام المتن في  المراجع تهمش •

 .والمراجع  المصادر قائمة قبل توضع أن على  المتن؛ في  تسلسلها
  معهود، هو كما صفحة  لكل إلكترونية بطريقة سفلية حاشية بوضع  الباحث يقوم أن اإلجراء: هذا وكيفية •

  طريق عن البحث نهاية إلى  واحدة مرة ي الحواش هذه بنقل يقوم  كامال بحثه من الباحث ينتهي  أن بعد ثم
  صفحة آخر الى  السفلية الحواشي  نقل وورد: تعلم) التوضيحي  الفيديو هذا خالل من ذلك طريقة اتباع 
 ( واحدة دفعة

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU &t=87s 
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 .الشروق دار بيروت: .السبع القراءات في  الحجة (.1979) الهمذاني. أحمد  بن الحسين خالويه، ابن
 القاهرة: العثيمين. يمانسل بن الرحمن عبد تحقيق: .وعللها السبع القراءات إعراب (.1992) ــــــــــــــ.

 الخانجي. مكتبة

 اثنين:  لمؤلفَين الكتاب

 العلوم دار دمشق: .القرآن علوم في  الواضح (.1996) الدين. محي  مستوى، ديب. مصطفى  البغا،
 اإلنسانية.

 أكثر:  أو مؤلفين لثالث الكتاب

 الماليزية. العالمية اإلسالمية الجامعة كواللمبور: .التجديد (.2005) وآخرون. حسن كامل محمد

 علمية: مجلة في المقالة

 المصرية المجلة الذكاء". على  الوالدين وإهمال المعاملة سوء "أثر (.2002) محمد. فوقية راضي،
 .36-27 ص .36 العدد: .12 المجلد: .النفسية للدراسات
 مؤتمر:  في المقالة

 القرآن ضوء في  والتربية الدعوة في  المرأة "أثر (.2018) محمد.  فتحي  محمد الجليل، عبد
 العابدين.  زين السلطان جامعة ماليزيا: .المعاصر المجتمع في  الكريم للقرآن الدولي  المؤتمر الكريم".

 العلمية: الرسالة

  .القراءات" حجة كتابه في  القراءات توجيه في  زنجلة ابن "منهج (.2016) محمد.  فتحي  محمد الجليل، عبد
 العابدين. زين السلطان جامعة دكتوراه،  رسالة

 المترجمة:  المؤلفات

 الدينية. المؤسسة ترنجانو: حسن(. محمد إسماعيل )تر: .المصحف تاريخ ت(. )د. الفتاح. عبد القاضي،

  

 معتمد  إدارة الى  البحث ملكية حقوق انتقال على  الباحث يوقع للنشر البحث قبول عند -13

ا  الجملة وبناء الكتابة، ونمط الحروف نوع  حيث من تعديالت أي بإجراء الحق التحرير لهيئة  -14   بما لغويا
 .لدينا المعتمد المجلة نموذج مع يتناسب

 .األسباب إبداء عدم في  بحقها الحتفاظ مع نهائي  قرار الرفض أو بالقبول  التحرير هيئة قرار  -15
ا  المجلة موقع من بحثه فيه نشر الذي والعدد  المنشور بحثه على  الحصول للباحث يمكن -16  .إلكترونيا

 

  مستوى من تعزز وهي  ُمعتمدة، دولية لوائح عن  مأخوذة  المواصفات هذه إن الباحث عزيزي مالحظة:
ا  تأخيراا  ستكلفك لها مخالفة أية وإن  المضمون، عن أهمية يقل ل  الذي الشكل حيث من بحثك   يمكن إضافيا
 .بها اللتزام حال في  تجنبه

 
 
  

https://youtu.be/al_g_hAweCU


 واإلحالة: النشر آليات

 تزيد ل  بمدة  وتلتزم  المحكمين، إلى  بإحالتها تقوم الباحث، من  البحث نسخة المجلة إدارة تسلم  بعد
ا  30 عن   90 عن تزيد ل  مدة البحث  يمهل بعدها  المالحظات، يتضمن بحثه عن بتقرير الباحث لتزويد يوما
 . بالمالحظات  لألخذ أشهر( 3 ) يوما  
 الدور أولوية حسب األكثر، على  للنشر قبوله خطاب إصدار تاريخ يعقب عدد ثاني  أو أول بعد البحث ينشر
 .للنشر  الُمحالة األبحاث وزخم
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