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أسلوب كل من سيبويه نحوياً وعبد القاهر

بالغياً في تعاملهما مع السماع البليغ المخالف للقياس


محمدابراهيم خليفه شوشتري

أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة الشهيد هبشيت ،طهران
تأريخ قبول البحث1395/09/30 :

تأريخ استالم البحث1395/07/11 :

الملخص

َّ
إن علماااا الو ااد بعااد أن أل ادا عمليااة ة عيااد اللغااة الاايت ي ا ل هبااا ال اارآن ا يااد ،أو كااادوا ،واجه ادا أس االيب فصااي ة
ظاهرها سلالف لل داعد اليت استوبطدها من الكالم ادلطرد ،فاي سمدا يف كيفية ةعاملهم مع هاه اسسااليب قسامن:
قسم اختار أسهل الطرق إذ يسب اليها الشهوذ عن قيااس ادلطارد و غلا ال يااس عليهاا؛ سيا ععطهاا ّ ّهاا مان
اهوق ،فااأراح يفسا ماان كاال ذلا  .وقساامّ :اختاه اخخااالص أساسااً لعملا  ،فعااات ةلا اخسااليب معاجلااة
ّ
التأمال والتا ّ
معودعة ذوقية آخهاً بوظر اخعتبار ما ةشتمل علي من معان بالغية غري مهتم ،وخ آب ٍ مبا ةفرض قداعد ادلطارد؛ سيا
ػلاتكم اليا ؛ َّ
وسلااا كاااين ّا ّ  ،فها لااهل ةشااتمل علا
سن اللغااة قباال أن ةصاال اليا قااد ماّارت مبراّال ةطدرعااة؛ ّ
أسااليب متباعواة .وادلهاام َّ
أن سايبدع يف هداا الو دعااة كاان ماااخً ذلااها ال سام ،وكاهل كااان عباد ال ااهر اجلرجااا يف
هدا البالغية الهوقية العمي ة قدوة دلن جاا بعد من علمااا البالغاة .وهاها ادل اال ػلااول باختصاار دراساة أسالدبية
سيبدع ضلدعاً ،وأسلدبية عبدال اهر بالغياً يف ةعاملهما مع السماع البليغ ادلخالف ل ياس ادلطرد.

الكلمات الرئيسة :سيبدع ؛ عبدال اهر؛ السماع؛ ال ياس.

الكاتب المسؤول

moebkhalifeh@gmail.com

1

مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها ،فصلية علمية محكمة

العدد الـ  ،45شتاء 1396

 .1المقدمة
إن اللغاة كااين ّا متطادر مت اادل خ عاباا علا ّاال ،وخ عسات ر علا موادال ،وخ شا َّ
َّ
أن اللغاة العربياة قااد
ّ
ما ّارت مب ارّاال ةطدرعااة ايتهااا هبااا إ مااا و االا الي ا قباال ي ا ول ال ارآن الكاارم .إذ و االا إ قمااة البالغ ااة
والفصاّة ،لهل حت ّدي ال رآن ادلعج أرباهبا وفرسان بالغتها وادلهم َّ
أن علماا الو د اسوايل ّن مجعادا اللغاة
وّّدلاد
من أفدا العرب الفص اا ،وجدوا قسماًكبرياً موها متفق عل ّالة واّدة ،فسمد ادلطرد مان الكاالمَ ،
إ قداعااد وهاام زل اادن يف ذل ا  .مث واجه ادا أس االيب أخااري فصااي ة خ ةتفااق مااع ادلطاارد ،فكااان ادلفااروض أن
اهوق لتأخااه
عتخاهوا أساالدباً وموهجااً مدّاداً يف التعاماال مااع هااه اسسااليب ،وأن ععطدهااا ّ ّهااا مان ّ
التأماال والتا ّ
مكايتها الالي ة هبا يف علم الو د لكن العلماا اروا فرع ن :فرعق يسب الشهوذ اليها دلخالفتها ل داعد ادلطرد
وأراح يفس من عواا الت يق ،وفرعاق آخ علا يفسا أن عوجا علا أّسان وجا شلكان وظيفتا ومهمتا كعاا
زل ااق لياامئ ذمتا وهااها ادل ااال عهاادس إ د ارسااة اساالدبية عاادلن ماان علماااا اللغااة :أّاادعلا عااا ضلاادي ،وهااد
سيبدع  ،واآلخر عا بالغ  ،هد عبد ال اهر اجلرجا يف ةعاملهما مع السماع الفصيح ادلخالف ل داعد ادلطرد،
وسيشار إ َّ
أن ادلمد وهد من الفرعق اسول ،كان ؼلطئ سيبدع يف أسلدبيت هه .
و األسئلة المطروحة هي
 كياف كاان أسالدبية سايبدع يف ةعاملا مااع الوصادص الفصاي ة ادلخالفاة ل داعاد ادلطارد هاال
كان غلعل لل داعد مي اياً لردها أو كان ععطيها ّ ّها من التأمل والتهوق ،مث عصدر ّكم
 هل اعرتض بعض علماا الو د عل سيبدع يف موهج هها
 هل كان سيبدع عرى ادلعا البالغية أاراً ودوراً وظيفياً يف اسستشهاد الو دي
 هل كان ةعامل عبد ال اهر مع الوصدص البالغية ادلخافة ل داعد ادلطرد شبيهاً بتعامل سيبدع
الدراسات السابقة
ةدجااد دراسااات ساااب ة موااه أواخاار ال اارن الاال ا اذلجااري أعاّادت آراا ساايبدع الاايت خطّااأ فيهااا أبااد
العباس ادلمد الهي ألّف كتاباً رد في بعض آراا سيبدع أمسا (الرد عل السيبدع ) .وقد أيمى أمحد بن زلمد
باان ّوخد ادلتااديف سااوة (ٕٖٖه ا) لاليتصااار لساايبدع  ،فااألّف كتابااً مسّااا (اسيتصااار لساايبدع علا ادلاامد) رد فيا
باسدلة العلمية ادلسايل اليت أخهها عل سيبدع باستاواا مسألتن (ادلمد ٖٜٜٔها :جٔ .)ٕٔٓ ،وروى إبن جين
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عن أستاذ أيب عل الفارس عن أيب بكر بن سراج أ َن أبا العباس ادلمد كان ععتهر من أخه ةلا ادلساايل
عل سيبدع  ،وع دل« :هها ش ا كوا رأعوا يف أعام احلدااة ،فأماا اآلن فاال» (إبان جاينٜٕٔ٘ ،م ،جٔ.)ٕٛٚ :
عؤعد ذل َّ
أن ادلمد كان ععظم كتاب سيبدع  ،وعسمي الب ر (السريايف.)٘ٓ :ٜٖٔٙ ،
لكن هه الدراسات اقتصرت عل ةأعيد آراا سيبدع  ،ورد كالم ادلمد و ةهكر َّ
أن سيبدع كان
ّ
ععط ادلدارد البالغية اليت اشتمل عليها الوص الفصيح اسعلية الالزمة يف الت عيد ،وأيَّ كان عستعن
هب ااا وبال ااهوق اسديب علا ا فه اام ادلعا ا ادلا اراد ليك اادن ّكما ا ا ا ي اً س االيماً كم ااا ة ااهكر ه ااه
الدراسات َّ
أن عبد ال ااهر كاان عاوهج لاج سايبدع يف هداا البالغياة ،أماا هاه ادل الاة ف اد ةكلفاا
بكل ذل مستعيوة بالشداهد الشعرعة.
جت اادر اةش ااارة إ َّ
أن العلم اااا ال ااهعن عدرس اادن الوص اادص اسدبي ااة ليبيو ا ادا ارةباطه ااا بال داع ااد،
وضعدها استواداَ للمطرد من الكالم :هم هاجة ماسة جاداً إ أن عكديادا متمتعان بالاهوق اسديب
سن ةااهوق الوصاادص اسدبيااة بالغيااً هااد أكاام معاان ذلاام علا فهاام ادلعا ادلاراد ،وخ شا َّ
َّ
أن فهاام

عسهل إ ّد كبري جاداً عملياة ربال الاوص بال اعادة ،ساداا أكاياا ال اعادة ضلدعاة
ادلع ادل صدد ّ
أم كايا بالغية ،وغلب أن يعلم َّ
ةهوق الوص اسديب عستل م الدقة والتأمل والتعمق فيا  ،لاهل
أن ّ
قد ػلصل اختالس بن من ةهوق الوص وةعمق في  ،ففهم ادلع ادلراد ،وبن من عتهوق مكتفياً
بالفهم السط الظاهري ،و عكلف يفس عواا الد دل إ ادلعو ادلراد.
إن هه ادل الة حتاول بيان َّ
َّ
أن سيبدع وعبد ال اهر اجلرجا كايا عتهوقان الوص اسديب ليسهل عليهما ةعين
ال اعدة اليت ةربل ب  .أما إذا ايتها هبما عملية التهوق إ َّ
أن الوص الفصيح ادلدروس سلالف لل اعدة ادلرةبطاة
ب  ،فإلما غلي اي  ،وععتمايا قاعادة مسات لة ،وخ عل ماان أيفساهما إل امااً ةعسافياً بال اعادة .وفهال كاان عبادال اهر
متااأا ارً يف ذلا بساايبدع وأباادأ بد ارسااة مدقااف ساايبدع ماان خااالل ةعاملا مااع شاااهد شااعري فصاايح ،مث أردفهااا
بدراسة مدقف عبد ال اهر اجلرجا من خالل ةعامل بالغياً مع شاهدعن شعرعن بليغن:
أسلوبية سيبويه في تعامله مع السماع البليغ المخالف للقياس:
ق ااال س اايبدع « :و أج ااروا اس اام الفاع اال ،إذا أرادوا أن عب ااالغدا يف اسم اار ،رلا ارا إذا ك ااان علا ا بو اااا
ث عان ادلبالغاة ،فماا هاد
(فاعل) ،سي عرعد ب ماا أراد بفاعال مان اع ااع الفعال ّإخ أياَّ عرعاد أن ُػلَاد َ
اال ،وفَعِ ٌال) وقاد جااا (فعي ٌال) (كارّيم
اال ،ومفع ٌ
ادل ،وفَاعَّ ٌ
اس ل الاهي عليا أكاار هاها ادلعا ( :فع ٌ
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وعل اايم وق اادعر ومسي ااع وبص ااري) غل اادز ف اايهن م ااا ج اااز يف (فاع اال) م اان الت اادم والت ااأخري واسض اامار
ٔ
واسظهار ...ومو قدل ساعدة بن ُج َؤعَّةَ

ِ
ِ
ّ ا ا ا اام شا ا ا ا ا ها كلي ا ا ا االٌ مَدهو ا ا ا اااً عَم ا ا ا االٌ

باةاَ ا ا ا ْ ِ
اات الليا ا ا االَ عا ا ا ااوَِم
اا طرابا ا ا اااً وبا ا ا ا َ

رّيم وعلي ٌم) ،سي عرعد ادلبالغة يف الفعل» (سيبدع ٜٔٚٚ ،م :جٓٔٔ ٔ:وٗٔٔ).
قدعر و ٌ
و مو ٌ
َّ
إن س اايبدع يف يص ا ا ادلت اادم استش ااهد عل ا ا إعم ااال بع ااض أوزان ادلبالغ ااة ،و(فَعِ ا َال) و(فعي اال)
وإعمال هه اسوزان سلالف لل ياس الهي اساتوبط علمااا الو اد لعمال اسام الفاعال وسيتضاح لواا
لكن اسمر الهي أاار ّفيظة أيب العباس ادلمد فايمى للرد عل سايبدع بال اعتام
ذل بعد قليلّ .
بعا ااض علما اااا الو ا ااد غلط ا ااً ما اان سا اايبدع ( ،اةما ااام الشا ااوتمري ٕٓٓ٘ ،م ،ص ٗٓٔ) ،إظلا ااا ها ااد
استشهاد ببيا ساعدة بن جؤعَّاة علا جاداز إعماال الصافة ادلشابهة (كليال) يف (مدهوااً) وإعتباار
مفعدخ ب ذلا خالفاً لل اعدة اليت دتوع عمل الصفة ادلشبهة يف ادلفعدل ب .
شرح المسألة
َّ
إن اس ل وال يااس الاهي اعتماد علمااا الو اد مجيعااً خسايما اماامهم سايبدع واساتاذ اخلليال بان أمحاد إظلاا
هد أن خ ععمل ادلشاب من ادلشت ات اجلأرعة رلرى الفعل إخ ما أشب موها فعل الاهي اةفاق معا يف ال ماان،
وأن عكاادن وج ا الشااب اخةفاااق يف عاادد احلااروس واحلركااات والسااكوات ،لااهل عماال اساام الفاعاال الااهي
زماي ا ّااال أو اساات بال؛ سيَّا أشااب الفعاال الااهي أةفااق مع ا يف ال مااان وهااد الفعاال ادلضااارع؛ ووج ا الشااب
ب) ولااهل – أعض ااً ععماال
ب) و(عَ ْ
ةساااوي ّروفهمااا ،واةفاقهمااايف احلركااات والسااكوات ضلااد ( َ
ض ا ِر ُ
ضااْ ِر ُ
اسم الفاعل الهي زماي ادلاضا ؛ سيا عشاب الفعال ادلاضا الاهي اةفاق معا يف الا من ،أي :عشابه يف
ب).
ب) و( َ
عدد احلروس ،وةدافق احلركات والسكوات ضلدَ ( :
ضَر َ
ضاْ ِر ُ
 -1الجٙت فٗ د٘وُاي الٓوزل 1 :ًٙٙظ َ ،198كتوبة يوٙجُّ٘ ،1 :ظَ ،111الىقتضوت لمىجوشد:

2ظ ،114

َضشح كتبة يٙجُّ٘ لمسٙشافٗ  ،1ظَ ،441اإلٌتصبس لسٙجُّ٘ إلثً َلّبد ظَ ،191ضشح التسٓٙل إلثً وبلو

،3

ظَ 81ضشح أثٙبت يٙجُّ٘ لمٍحبس َ ،91الىٍصف إلثً جٍٗ  ،3ظَ 76ضشح وفصل إلثوً ٘يوٙص  ،6ظ72
َضشح الجىل إلثً عصفُس  ،2ظَ ،562ضشح عُٙي كتبة يٙجُّ٘ لمىجش٘طوٗ ظَ ،81الٍكوت لمطوٍتىشٖ ،1
ظَ ،114وغٍٗ المجٙت إلثً ْطبن  ،2ظَ ،435الىٍصف لمطوىٍٗ  ،2ظ َ ،147ضوشح الكبفٙوٕ لمش وٗ ،3
ظَ ،421ضشح التصش٘ح عمٗ التُ ٙح  ،2ظ.68
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لكاان السااماع ورد بإعمااال أوزان ةاادل علا ادلبالغااة مااع ألااا ةشااب ادلضااارع يف عاادد احلااروس
وةدافق احلركات والسكوات ،وأهم هه اسوزان ما عل :
 .1فعول :ل د ورد السماع الفصيح باعمال ضروب يف قدل أيب طالب (ع)

اروب بوص ا ا ِال الس ا ا ِ
ايف سُا ااد َق ِمس ِال ا ااا
ضَ ا ا ٌ

ِ
إذا عاَ ا ا ا ا ا ا ا اادمدا زاداً فإي ا ا ا ا ا ا ا ا ا عا ا ا ا ا ا ا ا اااقرُ

(سيبدع ٜٔٚٚ :م :جٔ ،ص ٔٔٔ).

ضروب) الدال علا ادلبالغاة والاهي عشاب فعلا
فكلمة (سدق) مجع (ساق) ،وه مفعدل ب لا ( َ
ادلضارع ،فعمل خالفاً لل ياس.
 .2فَ ِعل :ل د ورد السماع الفصيح باعمال ( َّ ِه َر) و( َم ِ َق) ويف قدل زعد اخليل:

ِج ا ا ا ا ا اااش ِ
الك ا ا ا ا ا اارملَ ِن َذل اُا ا ا ا اامْ فَدع ا ا ا ا ا اادُ
ُ

أة ا ا ا ا ا ا ااا ألُا ا ا ا ا ا اامْ مَ ق ا ا ا ا ا ا ااد َن ِعرضا ا ا ا ا ا ا ا

(إباان مال ا ٜٜٔٓ ،م :جٖ )ٛٔ :فكلمااة عرض ا مفعاادل ب ا لا ا ( َم ِقاادن) ،وهااد مجااع مااهكر سااا لا ا
( َم ِ َق) الدال عل ادلبالغة ،فعمل الوصب ،و عشب مضارع خالفاً لل ياس.

 .3فعيل :وجاا السماع الفصايح بإعماال (فعيال) أعضااً ف اد ُروي روي إبان مالا عان بعاض
الا ااات قاادل العااربَّ ( :
إن اهلل مسيا ٌاع دعااااَ ماان دعااا ُ)( ،إباان مالا ٜٜٔٓ ،م ،جٖ .)ٛٔ :وروى "أبااد
احلساان الل يااا يف يادادر َّ
ادل
اض العاارب ع اادل يف اافة اهلل عاّ وجا َّال( :هااد مسيا ٌاع قدلا وقا َ
أن بعا َ
الوصب فيما بعد  ،واستشهد سايبدع مان
فع ِم َل (مسيع)
َ
غريك) "( ،البغادادي ٜٔٛٛم ،جَ ،)ٖٕ٘ :ٙ
َ
قبل ببيا ساعد َة بن ُجؤعّة .فهه اسوزان عملا مع سلالفتها لل ياس ادلهكدر ،وقد استدل سلالفد
ُ
سيبدع هبه ادلخالفة عل عدم جداز إعماذلا.
و الااهي أرا أياَّ عضاااس إ هااه ادلخالفااة لل ياااس سلالفتااان أخرعااان لل ياااس ارةكبهمااا ساايبدع
يصرًة للسماع البلياغ ،وقاد كاان رلمادع هاه ادلخالفاات سابب إااارة الضاجة اةعرتاضاية الايت قادهاا
أبدالعباس ادلمد عل سيبدع  ،لهل ايمى للرد علي .
وهاةان ادلخالفتان اللتان زادةا الطن باَلّةً من وجهة يظر العلماا الهعن قيادوا أيفساهم بال داعاد
واسقيسة ،واعتموها احلَ َك َم الفصل ،علا التاليتان:
كل) مبع (ةعب) ،لهل فال ياس ع ض
اسو  :أ ّن لفظ (كليل) فة مشبهة مشتق من الفعل الالزم ( ّ
بعاادم ج اداز إعمااال (كلياال) ومجيااع الصاافات ادلشاابهة؛ خلااا مشاات ة ماان أفعااال خزمااة .هااها أوخً واايي ااً َّ
أن بوااااَ
اف) إذا كااان ذل ا
(فعياال) مدضاادع للااهات واذليئااة الاايت عكاادن اةيسااان عليهااا ك دل ا (هااها رجا ٌال كاارمٌ وظرعا ٌ
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كالطبيعة ،و عدضع ل غلري رلرى الفعل (ابن ععيش :بال ةا :ج .)ٕٚ :ٙ
والااييااةَّ :
أن لفااظ (ماادهن) ظاارس زمااان ،أي إياَّ مفعاادل فيا ؛ سياَّ عطلااق علا وقااا معاان ماان
الليل ،لهل ف ياس ادلفعدل في ع ض بعدم جداز أن ع ع مفعدخً ب .
لكا َّان الااهي عباادو َّ
أن ساايبدع اعتاام لفااظ (ماادهن) ظرفااً متصارفاً ،والظاارس ادلتصاارس غلاادز أن ؼلاارج عاان
مجيل).
الظرفية ،فيكدن مبتدأ وخماً ومفعدخً ،ضلد قدل ( :عدم اجلمعة عطلة ادلسلمن) و(هها ٌ
عدم ٌ
قال ادلمد معرتضاً عل سيبدع « :فأما ما كان عل (فعيل) ضلد( :رّيم) و(عليم) ،ف اد أجااز
ساايبدع الوصااب في ا  ،وخ أرا جاااي اً ،وذل ا َّ
أن فعاايالً إظل ااا هااد اس اام الفاعاال م اان الفعاال ال ااهي خ
عتعاادى ،فمااا خاارج اليا ماان غااري ذلا الفعاال فمضااارع لا مل ااق با  ،والفعاال الااهي هااد لفعياال يف
س)
س) فهاد (شارعف) و(ظَ ُار َ
اس ل إظلا هد ما كان عل (فَا ُع َل) ضلاد( :كارم) فهاد (كارم) ،و( َش ُار َ
فهد (ظرعف) فما خرج الي من باب ( َعلِ َم) و( َش ِه َد) و( َرِّ َم) فهد مل ق هبان فاان قلاا( :راّام
وعا وشاهد) ،فهها اسم الفاعل الهي عراد ب الفعل ،واّتج سيبدع ب دل الشاعر:

ِ
ِ
ّ ا ا ا اام شا ا ا ا ا ها كلي ا ا ا االٌ مَدهو ا ا ا اااً عَم ا ا ا االٌ

باةاَ ا ا ا ْ ِ
اات الليا ا ا االَ عا ا ا ااوَِم
اا طرابا ا ا اااً وبا ا ا ا َ

فجعل البياا مدضادعاً مان (فعيال) و(فَعِال) ب دلا َ ( :ع ِم َال) و(كليال) .ولاي هاها هجاة يف واّاد
موهما؛ َّ
سن (مدهواً) ظرس ،ولي مبفعدل ،والظرس إظلا ععمل في مع الفعل كعمال الفعال ،كاان
الفعل متعدعاً أو غري متعد» (ادلمدٖٜٜٔ ،ها :جٕ.)ٔٔٗ-ٖٔٔ :
شرح نص أبي العباس المبرد
إ َن ادلمد يف يص ادلت دم اعتم مجيع اسمساا اليت جاات عل وزن (فعيل) ،اعتمها خزمة غري عاملة
س)
فال غلي أن ةوصب مفعدخً ب سداا أخهت من أفعال خزمة ضلد( :ك َّال) ،فهاد (كليال) و(ش ُار َ
فهد (شرعف) ،أم أخهت من أفعاال متعدعاة ضلادَ ( :علِ َام) فهاد (علايم) و( َرِّ َام) فهاد (رّايم) سيا
قااس (شااهيد) و(علاايم) و(رّاايم) وضلدهااا علا الصاافة ادلشاابهة ادلشاات ة ماان فعاال خزم ضلااد( :كاارم)
و(شرعف) ،فاعتمها خزمة غري عاملة ،وإن أخهت من أفعاال متعدعاة ،مساتوداً يف ذلا إ قيااس
شاب اسااتوبط هاد ،وهااها هاد معوا قدلا " والفعاال الاهي هااد ل ا (فعياال) يف اس ال إظلااا هاد مااا كااان
س) فهااد (ظرعااف) فمااا
س) فهااد (شارعف) ،و(ظَا ُار َ
علا (فَا ُعا َال) ،ضلاادَ ( :كا ُارَم) فهااد (كاارم) ،و( َشا ُار َ
خرج الي من باب ( َعلِ َم) و( َش ِه َد) و( َرِّ َم) فهد مل ق ب "
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واضح َّ
أن ادلمد ؼلضع السماع البليغ لل داعد غري آب ٍ ببالغت  .أماا سايبدع ف اد اعتام ماا اشاتق
من اسفعال ادلتعدعة عل وزن (فعيل) متعدعاً ،ضلد( :عليم) و(رّيم) و(شهيد) ،مستدخً بالسماع
الفصيح ،لكو ع ف عود هها احلد من عدم اعتبار ال ياس يف قبال السماع الفصيح ،بل ذهب
إ أبعد من ذل  ،فاعتم ما اشتق من الفعل الالزم عل وزن (فعيال) متعادعاً إذا اساتدجبت بالغاة
الوص داخً عل ادلبالغة فالبدن بعيد بن ههعن العادلن.
و ادلهم َّ
أن أباالعباس ادلمد ب ياس هها ّاول إبطال استشهاد سيبدع مبا استشهد ب من الشعر الفصيح
عل ا عماال هااه اسوزان .وموهااا (فَعِا ٌال) الدالااة عل ا ادلبالغااة ،وبعااد أن فاارل ماان ذل ا عكااف عل ا إبطااال
استشهاد ببيا ساعدة بن جؤعة ،عل عمل (كليل) وهد (فعيل)؛ سي خزم خ ععمل ،سي فعل خزم هد
كل) لهل فلفظ (مدهن) ظرس زمان مفعدل في  ،وهد باق عل أ ل  ،ولي مفعدخ ب لا (كليل) .وهها
( َّ
هد مع قدل ( :و اّتج سيبدع ب دل الشاعر.)...
و الوتيجة َّ
أن اةختالس بن ههعن العادلن عتلخص يف اسمدر التالية:
اسمر اسول :لفظ ( َمدهن) َّ
إن أباالعباس ادلمد اعتم لفظ ( َمدهن) ظرس زمان سي عطلاق علا
وقا معن من الليل ،وإذ كان كهل  ،فاال ع اع مفعادخً با  .أماا سايبدع  ،ف اد اعتام لفاظ (مادهن)
ظرفاً متصرفاً خارجاً عن الظرفية يف الشاهد ادلهكدر؛ َّ
سن الظرس ادلتصرس ؼلارج عان الظرفياة وع اع
ادم سااعي ٌد) ومفعاادخً ب ا  ،ضلااد لفااظ
ادم اجلمعااة عطلااة ادلساالمن) ،وخ اماً ضلااد( :هااها عا ٌ
مبتاادأ ضلااد( :عا ُ
(مدهن) يف بيا ساعدة بن جؤعّة الهي استشهد ب سيبدع .
اسمر الاا  :وزن (فعيل) :اعتم ادلمد خزماً خ عتعدي أبداً أما سيبدع  ،ف د اعتم متعدعاً اِذا َد َّل عل ادلبالغة.
الشرح :عبدو َّ
أن وزن (فعيل) يف اللغة العربية ل االاة
أساليب

اسسلدب اسول :استعمال وزن (فعيل) ِ ِ
افة مشابة ماأخدذة مان فعال خزم غاري دالّ ٍاة علا ادلبالغاة،
ف ،و َمجُل -فهد مجي ٌل
شر َ
ضلد :ظَُر َ
س فهد شرع ٌ
س فهد ظرع ٌ
ف ،وياَبُل -فهد يَبي ٌلُ ،
اسسلدب الاا  :استعمال وزن (فعيل) مأخدذاً من فعل متعد ،ضلد َعلِ َم فهد عليم ،وَرِّ َم فهد
رّيم ،و َش ِه َد فهد شهيد ،و َِمسع فهد مسيع ،وفي رأعان:
اسول :رأی سيبدب  :ل د ذهب سيبدع ال َّ
أن هها الدزن متعد كفعل  ،فهد اِذن عدل عل ادلبالغة.
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قال سيبدع " :و أجروا اسم الفاعل اِذا أرادوا أ ْن عبالغدا يف اسمر ،رل ار اِذا كان عل بواا (فاعل)؛ سيا عرعاد
ِ
ِ
ث عاان ادلبالغااة .فمااا هااد اس اال الااهي عليا أكااار هااها
با مااا أراد بفاعاال ماان اع اااع الفعاال ،اّخ أيا عرعاد أ ْن ػلَا ّد َ
فعال ،وفَعِ ٌل) ،وقد جاا (فعي ٌل)؛ كرّي ٍم وعليم وقادعر ومسياع وبصاري؛ غلادز فايهن ماا
دل ،وَفا ّع ٌال ،وِم ٌ
ادلعو َ( :فا ُع ٌ
ِ
اروب) (راُ ِ
ادق
وس الرجااال و ُسا َ
جاااز يف (فاعا َال) ماان الت اادم والتااأخ ِري واخضاامار واخظهااار .لااد قلااا( :هااها ضا ُ
دق ِ
اخ ِبل يف الفعل (سيبدع  ٜٔٚٚ ،م :ج ٔ.)ٔٔ٘ ،ٔٔٓ :
اخبل) عل (و
ضروب ُس َ
ٌ
شرح نص سيبويه
اِ ّن معو قدل سيبدع ( :و أجرو اسم الفاعال اِذا أرادوا أن عباالغدا يف اسمار رلارا اذا كاان علا بوااا
(فاعاال)؛ سيا عرعاد مااا أراد بفاعاال ماان اِع اااع الفعاال) هااد( :قاسادا اساام الفاعاال الاادال علا ادلبالغااة
ضراب) يف العمل عل اسم الفاعل العامل؛ أي :قاسدا أبوية ادلبالغة يف العمل عل
ضلد( :قتّال) و( ّ
اساام الفاعاال العاماال؛ سن ادلااتكلم ع صااد بادلبالغااة اِع اااع الفعاال؛ أي :اِع اااع احلاادث؛ أي :ع صااد
اِعمال بواا ادلبالغة .فأبوية ادلبالغة زلمدلة عل أ لها الهي هد اسم الفاعل .وادلهم َّ
أن سيبدع كان
عغاادر يف الااوص ،وعتعمااق في ا خسااتخراج ادلعو ا ادل صاادد ،فهااا هااد يف يص ا ادلت اادم عتعمااق يف بي اان
قصاد ادلاتكلم ماان اساتعمال أبوياة ادلبالغاة ،فهااد عالّاظ ماااخ عالّظا غاري ؛ سيا عبااهل مان اجلهاادد
الههوية ادلضوية ما عبهل زمالؤ من علماا الو د.
الثاني :رأی المبرد
ل د اعت اد ادلامد َّ
أن هاها الادزن الاهي هاد فعيال مان ادلتعادي ،خزم ،واِ ْن أخاه مان فعال متعاد ،فهاد
فة مشبهة ،ولي للمبالغة؛ قال ادلمد مت دااً عن أبوية ادلبالغة " :ومن هه اسبوية (مفعاال) ،ضلاد :رج ٌال
تال .....فأما ما كان عل (فعيل) ضلد :رّيم وعليم ،ف د أجاز سيبدع الوصب في  ،وخ
رجل ِم ٌ
مضر ٌ
اب ،و ٌ
أرا جاي اً؛ وذل َّ
أن فعيالً اِظلا هد اسم فاعل من الفعل الهي خ عتعدي فما خرج الي من غري ذال الفعل
س فهد ظرعف ،فما خرج الي من بااب
ظر َ
شر َ
س فهد شرع ٌ
ف ،و ُ
فمضارع ل مل ٌق (فَا ُع َل) كُرَم فهد كرمٌ ،و ُ
( َعلِ َم و َش ِه َد وَرِّ َم) ،فهد مل ٌق ب " (ادلمد ٖٜٜٔ ،ها :ج ٕ.)ٔٔٗ-ٖٔٔ :
اِذا دق وا الوظر يف يص ادلمد هها ،وجديا عستود ال السماع بل استود ال ال ياس ،واستدل ب عل
َّ
أن عليماً ورّيماً وشاهيداً ادلاأخدذة مان أفعاال متعدعاة افات مشابهة؛ سيا محال فعايالً مان الفعال ادلتعادي
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عل (فعيل) من الفعل الالزم ،وهها ال ياس مفهدم من قدل ؛ (فما خرج الي من غري ذال الفعل فمضارع ل
مل ق ب )؛ أي :اِ ّن ضلد (عليم) مل ق بالصفة ادلشبة الالزمة ضلد (كرم).
اسسلدب الاال  :استعمال وزن (فعيل) داخً عل ادلبالغة مأخدذاً من فعل خزم ،ف د أابا سيبدع َّ
أن هها
الدزن عامال أعضااً ،وأيكار وزن (فعيال) ادلاأخدذ مان فعال خزم قسامن :قسام عادل علا ادلبالغاة وهاها غلا
سيبدع إعمال  ،وّكم بأياَّ خزم ضلاد :ظرعاف وشارعف ويبيال .وقسام عادل علا ادلبالغاة ،وهاها هاد الاهي أجااز
سيبدع إعمال لدخلت عل ادلبالغة بتكرعر احلدث ،و َّ
سن فعيالً هها زلدل عن (فاعل) أي :اِ َّن فااعالً ُّ ّادل الا
فعيل ،فكليل مبالغة (ك ّال) وزلدل عو (الرض ٜٔٚٛ ،م :ج ٖ.)ٕٕٗ-ٕٗٔ :
األمر الثالث :معنی البيت
سهل عل ال ارئ الكرم م ارية ادلعو الهي استفاد
أعيد كتابة البيا الهي استشهد ب سيبدع لي ّ
سيبدع  ،بادلعو الهي استفاد ادلمد :قال ساعدة بن ُج َؤعة:

ِ
ِ
ّ ا ا ا اام شا ا ا ا ا ها كلي ا ا ا االٌ مَدهو ا ا ا اااً عَم ا ا ا االٌ

باةاَ ا ا ا ْ ِ
اات الليا ا ا االَ عا ا ا ااوَِم
اا طرابا ا ا اااً وبا ا ا ا َ

معاني المفردات
ّتا  :ال ا أ ْن ،ش ا ها :ساااقها الي ا  ،وجعلهااا ةااأي ضلااد  ،والضاامري ععاادد الا الب اار أو احلماار الدّش اية ،وذهااب
السكري ال َّ
أسّرها( ،البغدادي ٜٔٚٛ ،م :ج .)ٖٕٙ :ٙ
أن (ش ها) م لدب (شااها) ،ومعوا  :هي ّجها ،و َ
ِ
ِ
ارق كليا ٌل) .وكليال
ب ،وهد فة دلد دس زلهوس هد (بارق) ،والت ادعر( :ب ٌ
بُ ،متع ٌ
كلي ٌل :ةَع ٌ
رهق ل بكارة ةكرار دلعاي وبروق .
ٌ
تعب لليل وُم ٌ
دال عل ادلبالغة فهد ُمكلٌّ ُم ٌ
ضلد من يصف الليل ،وقيل :هد بعد ساعة مو ( .ابن موظدر ،مادة (وهن).
ادلتدهنٌ :
ُ
َع ِم ٌل :كااري العمال ،دايام العمال ،عكارر دلعايا باساتمرار ،فهاد دال علا ادلبالغاة أعضااً ،باةاا:
قضا الب رأ واحلمر ةل الليلة.
طراباً :أي :يف ّالة طرب وفرح واستشار بالكأل الهي سيوبا غداً بسبب ادلطر.
بات اليل :قض المق ةل الليلة ساهراً مستمراً يف دلعاي دون اي طاع ،فلم عوم ،و عهدأ ّت الصباح.
َ
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ثانياً :معنی البيت كما فهمه سيبويه
اِ َّن هه احليدايات (الب رأ واحلُ ُمر الدّشية) كايا ةعا من جدع وعطش شادعدعن ،وب ياا علا
هاه احلالاة الا أن ظهار مان بعياد بارق قادي مساتمر عبشار باادلطر الاهي عوباا الا رع ،فسااقها هاها
ا غااداً بسابب ادلطار ،وقاد اسااتمر
الامق مشاتاقة اليا  ،وةدجهاا ضلااد  ،طمعااً يف الكاأل الاهي َسايْوبُ ُ
المق الليا َل بدميضا ودلعايا ادلتكارر
هها المق عدمض ،وعمق طيلة ةل الليلة ال الصباح،
فأةعب ُ
َ
المق بودر  ،وقد
ظالم أزال ُ
ادلستمر ّت الصباح ،فكأي كان عضارع الليل؛ سي كلما أعاد اللي ُل َ
ِ
امق الليا َل وأَكلَّا ُ،
اب ال ُ
عب اللي ُل ،وأّا ّ بررهااق واخعيااا ،فأةع َ
أری ةكرار هها الصراع ال أن ةَ َ
وايتصر علي  ،بظهدر يدر الصباح ،وهرب الليل موكسراً مودّراً.
أما هه احليدايات ،ف د قضا ةل الليلة طراباً مستبشرة بالكأل الهي سيخرج غهاً بسبب الغي .
الموارد البالغية التي الحظها سيبويه في البيت
المورد األول
ِ
برق كلي ٌل) أو (جعلها المق ةشتاق الي ).
السدق ال المق؛ يف قدل ( :ش ها كلي ٌل) أي( :ساقها ٌ
اسواد َّ
المورد الثاني
اِساواد ِ
اخةعااب الا الامق :أي إساواد اِةعااب الليال الا الامق؛ يف قدلا ( :شا ها كليا ٌل ُمدهوااً) أي:
ِ
ب ادلك ُّل هد المق ،وهد فاعل اسكالل.
برق
(ساقها ٌ
ٌ
مستمر أك َّل وأةعب الليل) .فادلتع ُ
المورد الثالث
اِع اع اخةعاب عل الليل؛ سي اعتم (ةدهواً) مفعدخً ب لا (كليل).
اب؛ أي:
يف قدلا ( :شا ها كليا ٌل َمدهوااً)؛ أي( :ساااقها با ٌ
ارق مسا ٌ
اتمر أكا َّل الليا َل وأةعبا )؛ فادلُ َتعا ُ
الااهي وقااع علي ا اخةعاااب واِخك االل ،هااد اللي ال .وهااها ياادع ماان أي اداع ا اااز الع ل ا  .ضلااد قدل ا :
الوهر).
دم ) ،و(أجرع ُ
( َ
أةبعا ع َ
ا َ
المورد الرابع
ِ
السهر ال المق؛
إسواد عدم الودم ،أي :اسواد َّ
المق اللي َل ساهراً)
بات اللي َل عوم)؛ أي( :بات ُ
يف قدل ( :و َ
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المورد الخامس
ل ااد اعتاام بعااض الو اااة لفااظ (كلياال) مسااتعمل مكااان لفااظ ( ُمكا ّال) لااهل ففا (كلياال) اسااتعارة
ةصرػلية ،قال الشمين" :اِطالق (كليل) الهي هد ّ ي ة يف اسم الفاعال الاالاا ا ارد علا اسام

الفاعل الاالا ادل عد اذلم ة ،وهد رلاز يف اللفظ" (الشمين ٖٔٓ٘ ،ها؛ ج ٕ.)ٔٗٚ :
المورد السادس
اِسواد الطرب ال احليدايات ،يف قدل ( :باةا طراباً) فد فها بألا ةطرب ،والطرب خاص باخيسان.
المورد السابع
ِ
المق اللي َل).
اسواد البيا ال المق يف قدل ( :و بات الليل) أي؛ (و بات ُ
و هااها ععو ا أ ّن البياا كل ا مبااين علا ا اااز .هك اها ةااهوق س ايبدع هااها البياا ،ففهم ا فهم ااً
ي اً لهل قدم عل ال اعدة.
هه البيا ،ففهم فهماً ي اً لهل قدم عل ال اعدة.
هه ه أسلدبية سيبدع يف ةعامل مع الوصدص البليغة اليت خالفا ال داعد واسقيسة ادلطردة،
ف اد رأعوااا عاان كاااب كياف ساان قاعاادة اسااتواداً لبياا بلياغ عااارض ال اعاادة الاابتااة ادلطااردة .فأابااا
العمل لدزن (فعيل) الدال عل ادلبالغة.
معنى البيت كما فهمه أبو العباس المبرد
اِ ّن هااه احليدايااات (الب ا َارأ أو احلُ ُما َار الدّشاية) كايااا ةعااا ماان جاادع وعطااش شاادعدعن ،وب ي اا
عل هه احلالة الا أن ظهار مان بعياد بارق ضاعيف عبشار باادلطر الاهي عوباا الا رع ،فسااقها هاها
المق الي  ،وةدجها ضلد طمعاً يف الكأل الهي سيوبا غاداً بسابب ادلطار ،وقاد اساتمر هاها الامق
عادمض ،وعامق طيلااة ةلا الليلااة الا الصااباح .أمااا هااه احليدايااات ،ف ااد قضااا ةلا الليلااة طراب ااً
مستبشرة .بالكأل الهي سيخرج غداً بسبب الغي .
احلق أ ّن ال اعدة أو ال ياس الو دي قد عرةبل ارةباطاً مباشراً مبعو الوص الهي قصد ادلتكلم،
وخش أ ّن ادلتكلم عاريب فصايح بلياغ؛ سيا خعستشاهد اِّخ بكاالم العاريب الفصايح ،اِذا كاان كالما
فص اي اً ،لااهل عوبغ ا عل ا العااا الااهي عتصاادي لدراسااة الااوص الفص ايح بغي اة اخستشااهاد ب ا يف
الت عياد ،عوبغا عليا أن عفهام ادلعوا كماا أراد ااّب  ،وأن عهاتم مباا فيا مان مادارد بالغياة؛ َّ
سن
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أعلية البالغة يف الوص اسديب أمار معلادم ورلماع عليا  ،فالبالغاة ةشاكل ال سام اسعظام مان اخلياال
اسديب ،لهل فالفرق بن فهم سيبدع للبيا الشاهد ،وفهم ادلمد ل عتمال يف اسمرعن التالين:
األمر األول
َّ
أن هها ادلعو الهي فهم ادلمد ػلهس من البيا االاة مدارد بالغية من رلمدع ادلدارد السبعة الايت

اعتمها سيبدع  ،وه :
األول
اِسواد ِ
اخةعاب ال المق .الثاني :اساتعمال (كليال) مكاان (مكال) .الثالـث :اِع ااع اخةعااب علا

الليل ،س ّن ادلمد اعتم (مدهواً) ظرس زمان موصدباً عل الظرفية.
أن ابن هشام يف يص التايل قدم اخستعمال احل ي عل اخستعمال ا ازي علماً َّ
و العجيب َّ
بأن علماا
البالغة رلمعن عل َّ
أن ا از أبلغ من احل ي ة ،قال ابن هشام مت دااً عن رأی سيبدع  " :واعتُاهر عان سايبدع
بأن كليالً مبعو ُمك ّل ،وك َّ
َّ
دم ) ،أو بأي اِظلا استشاهد با
الدقا بدوام في كما ع الَ ( :
أن المق عك ُّل َ
أةعبا ع َ
عد ُل ال فعيل للمبالغة ،و عستدل ب عل اةعمال ،وهها أقارب ،ف َّ
عل َّ
اان يف اسول َمح َال الكاالم
أن فاعالً ع َ
عل ا از مع اِمكان محل عل احل ي ة" (ابن هشام ،بالةا :ج ٕ.)ٖٗ٘ :
واضح َّ
أن ابن هشام عين باسول استعمال (كليل) مبع ( ُمك ّل) ،وهها استعمال رلاازي ،وعاين بالااا
العادول با (فاعاال) الا (فعيال) ،سجال ادلبالغااة ،وهاها اسااتعمال ّ ي ا  ،فمعوا كالما أيا اِذا أمكان محاال
الكاالم عل ا احل ي ااة ،فااال غل ادز أن ػلماال عل ا ا اااز .وهااها ععو ا َّ
أن اباان هشااام ماان علماااا الو ااد الااهعن
خعهتمدن بادلعا البالغية ،وخعرون ذلا أاراً يف اخستشهاد الو دي خالفاً دلوهج سيبدع .
األمر الثاني
الفرق بين المعنيين :العميق والسطحي

قال أبد يصر هارون بن مدس مبيواً فساد ادلع الهي فهم ابدالعباس ادلمد ومن ةبع " :زعم الراد
عل سيبدع َّ
أن ( َمدهواً) وقا من الليل ،ولد كان ظرفاً لد ف المق بالضعف يف دلعاي  ،واِذا كان
هبااه الصاافة ،فكي اف عساادقها ،وهااد خع ادل عل ا ادلطاار ولك ا ّن الاامق اِذا ةك ارر يف دلعاي ا  ،واشااتد،
ِ
المق،
ودامّ ،
دل عل ادلطر ،وساق وأةعب ادلدهن يف ظلمت ؛ سي كلما َه َّ
ب ذهبا الظلمة ،مث ةرجع اذا َفرت ُ
ِ
مع ،فلهل َّ
عدي الشاعر الكلي َل ال ادلادهن" (ا رعطا ال ارطي ٜٔٛٗ ،م .)ٛٓ :قاال التمعا ي
مث ةههب اذا لَ َ
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مفوداً ادلعو التأوعل الهي استفاد ادلمد" :و هها التأوعل لي ب دي ،س ّن در البيا وعج عتوافيان ،فاي
قال( :و بات الليل عوم) فال ؽلكن أن عد ف بأي قال :يف بعض أوقات الليل ،وقال (عمل) وهد عادل
عل كارة العمل" (البغدادي ،بالةا :ج ٖ.)ٗ٘ٓ :
و كل ذل عدل عل َّ
أن ادلمد ععل هها البيا البليغ ّ من الدقاة والتاهوق البالغا اللاهعن أعطاا
علا اِعا سيبدع  ،لهل ؽلكن أن ي دل :اِ َّن اعرتاض عل سيبدع هد اعرتاض عل الفهم الص يح ادلص دب
بالهوق اسديب ،وعل ةرجيح السماع الفصيح عل ال اعدة ،مث اِيوا ّن ة ارن عمل سيبدع يف هها البياا
البليغ بعمال ادلامد يف البياا يفسا  ،صلاد سايبدع قاد أخلاص يف أداا وظيفتا الايت يصاب يفسا سدايهاا لَعاا
زل اق ،اِذ عادخر جهااداً ذهويااً يف الت ياق والتأماال للد ادل الا ادلعوا الااهي قصااد الشاااعر ،و عكتااف
بالفهم السط  .بل أخه بالغة البيا بوظر اخعتبار ،ففسر البيا ةفسرياً بالغياً بهوق سليم.
أمااا ادلاامد ،فلاام عكلااف يفس ا عواااا الغاادر يف الااوص خسااتخراج ادلعو ا اسيسااب الااهي قصااد
الشاعر .بل اعرتض عل سيبدع  ،و غل ما أجاز سيبدع  ،سي عفهم البيا كماا فهما سايبدع ،
ول د كان سهالً عل سيبدع أن ؼلّرج البيا علا أيا مدافاق لل يااس وأ ّن كلايالً افة مشابهة خةادل علا
ادلبالغة ،وخ ةعمل ،فريعح يفس من عواا التأمل ،واستخدام الهوق البالغ اسديب.
و َّ
إن كارياً من علماا الو د ةبعدا ادلمد ،وخالفدا سيبدع .
قااال أبدسااعيد الس اريايف" :قااال الو دع ادن :هااها غلاال ماان س ايبدع ب ان ،وذل ا َّ
أن الكلي ال هااد
المق ،ومعوا  :المق الضعيف .وكها (رجل كليل) اِذا كان ضعيفاً ،وفعل خعتعدي ،ك دل  :ك َّل،
ةكا ُّل ،وخ ة اادل( :كا َّل زعا ٌد عماراً) ،وادلاادهن :الساااعة ماان الليال ،فهااد عوتصااب علا الظاارس ،واِظلااا
عصف محاراً وأةاياً ،و(ش ها) يف ادلعو  :شاقها ،ععو ( :شاق هه احلماري هاها الامق الضاعيف يف
هااه الساااعة ماان اللي ال ّ ان ي لهااا ماان ادلدضااع الااهي كايااا في ا  ،ال ا ادلدضااع الااهي ك اان مو ا الاامق)"
(السريايف ٕٓ ،م :ج ٔ .)ٖٗٗ :وخش َّ
أن يسبة الغلل دلا هد يح .أمر مؤسف ّ اً.
لك َّن احمل ن من علماا الو د أعدوا رأی سيبدع وفيما عل أذكر بعضهم:
ٔ .أمحااد باان زلمااد باان ّوخد الااهي ألااف كتابااً اسااتدخلياً َرّد فيا مجياع ادلسااايل الاايت أخااهها أبااد
العباس ادلمد عل سيبدع  ،واسم هها الكتاب( :اخيتصار لسيبدع عل ادلمد) ،وقد ُّ ّ َق يف قسم
اللغااة العربي اة ،جامعااة طه اران .رسااالة دكتاادرا ؛ ٕ) أبااد اِس ا اق ال جاااج (البغاادادي ٜٔٚٛ ،م :ج :ٙ
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ٕٖ٘)؛ ٖ) أبد سعيد السريايف ،شارح كتاب سيبدع (السريايف ٕٕٓٔ ،م :جٔ)ٗٗٗ-ٖٗٗ :؛ ٗ) ابد
عصفدر (ابن عصفدر ،بالةا :ج ٔ)ٕ٘ٙ-٘ٙٔ :؛ ٘) ابن مالا (ابان مالا ٜٜٔٓ ،م :ج ٖ)ٛٔ :؛ )ٙ
التمع ا ي (البغاادادي ،بالةااا :ج ٖ)ٗ٘ٓ :؛  )ٚا رعط ا ال اارطي (ا رعط ا ٜٔٛٗ ،م)ٛٔ :؛  )ٛالش ايخ
خالد اسزهري (اسزهري ،بالةا :ج ٕ)ٙٛ :؛  )ٜابن ععيش (ابن ععيش ،بالةا :ج .)ٖٚ :ٙ
و ّيوماا يطااالع بدقاة وةأماال ةأعيادات هااؤخا العلماااا احمل ان طلاارج باألم اّتجااد الصا ة رأی
سيبدع يف جداز اِعمال وزن الدال عل ادلبالغة ،باسدلة التالية:
الدليل األول :صحة المعنی

ا َن ادلعو الص يح للبيا الهي استشهد ب سيبدع إظلا عتم إذا كايا كلمة (مدهواً) مفعدل لكلمة
ال)
(كليل) قال التمع ي" :و طعودا يف هها البيا من جهة استشاهاد  ،وقيال( :كليال) مبعوا (كا ّ
ماان (ك ا َّل) (عك ا ُّل) ،فاي ا خزم و(مدهو ااً) موصاادب عل ا الظاارس .وهااها التأوع ال ل اي ل اادي؛ َّ
سن
بات اللي َل عوَم) ،فال ؽلكن أن عدسف بأي قال( :يف
در البيا وعج عتوافيان ،فاي قال( :و َ
قالَ :ع ِم ٌل) ،وهد عدل عل كارة العمل" (البغدادي ،بالةا :ج ٖ.)ٗ٘ٓ :
بعض أوقات الليل ،و َ
و اسااتدل ا رعطي ا ال اارطي عل ا فساااد ادلعو ا الااهي فهم ا ادلاامد مبااال مااا اسااتدل ب ا التمع ا ي
(ا رعطا  ٜٔٛٗ ،م .)ٛٔ :وةبعهمااا يف ذلا البغاادادي ف ااال سلتصاراً " :وهااها الاارد غاري ا يح؛ اِذ
اات الليا َل
لدكاان (كليال) كمااا قااال ،ع اال (عما ٌال) ،وهااد الكااري العماال ،وخ و ااف ب دلا ؛ وبا َ
عوم" (البغدادئٜٚٛ ،م :ج  .)ٖٕٗ :ٙوقد أشرت ال ذل فيما سبق.
الدليل الثاني :السماع
تج ل ب قدل الشاعر:
استشهدا ابن مال بالبيا التايل زلتجاً لص ة رأی سيبدع ؛ ف ال" :وشلا ػل ّ

فَتاة ا ا ا ا ا ا ااان أمّا ا ا ا ا ا ااا موهم ا ا ا ا ا ا ااا فش ا ا ا ا ا ا اابيهَةٌ

ه ا ا ااالخً وأخ ا ا ااري موهم ا ا ااا ةُش ا ا ااب ُ البَا ا اادرا

فلما ا ا ا ا ااا أي عاما ا ا ا ا ا ِاان بعا ا ا ا ا ااد ايفصا ا ا ا ا ااالِ

الض ا ا اارِع واّل ا ا ااديل ِدماا ا ا اااً عرودُه ا ا ااا
ع ا ا اان َّ

فأعماال (شاابيهة) أياا (شاابي ) مااع كديا ماان (أشااب ) ك (يااهعر) ماان (أيااهر) ،واِذا ابااا إعمااال (فعيال) ماان
(أفعل) مع قلة يظاير  ،كان اِعمال (فعيل) من الاالا أول لكارة " (ابن مال  ٜٜٔٓ ،م :ج ٖ.)ٖٔ :
أن فعيالً من الاالا كاري ،وخش َّ
ل د ذكر ابن مال َّ
أن كارة دليل قاطع عل جداز .
و قال ا رعط ال رطي مستشهداً ببيا آخر :وكما ةعدي (احلديل) يف قدل :
ال) ،وهد يف معوا
و هد مبعو ( َّلِ ) ،و( َّلِ ) خ عتعدي ،كهل عتعدي (كليل) ،و عتعد (ك ّ
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ّإخ يف ادلبالغة" (ا رعط  ٜٔٛٗ ،م.)ٛٔ :
ععوا َّ
ال) لكوهااا ة عاد علا
أن كلمااة (كليال) يف شاااهد سايبدع ها يف معوا اساام الفاعال (كا ّ
ال) فال عدل عل ادلبالغة ،لهل فهد خعتعدي ،يف ّن
ال) يف ألا ةدل عل ادلبالغة ،أما (ك ّ
(ك ّ
ةتعدي كلمة (كليل) لدخلتها عل ادلبالغة.
الدليل الثالث :القياس
ة رأی سيبدع  ،وعلا:
ل د وضعا عدي عل قياسن استدل هبما العلماا عل

األول :اسااتدل با اباان مالا ؛ وهااد أيا بعااد أن أابااا عاان طرعاق السااماع إعمااال (فعيال) ماان
(أفعاال) ،محاال علي ا فع ايالً ماان الاالا ا  ،ف ااال" :و اِذا ابااا اِعمااال (فعي ال) ماان (أفعاال) مااع قلااة
يظاير  ،كان إعمال (فعيل) من الاالا أول لكارة " (ابن مال  ٜٜٔٓ ،م :ج ٖ.)ٛٔ :
القيـ ـاس الث ــاني :اسااتدل أب ااد اِس ا اق ال جاااج وةبع ا الش ايخ خالااد اسزهااري عل ا ا ة رأی
سيبدع ب ياس وزن (فعيل) مان الاالاا يف العمال علا اسام الفاعال العامال؛ "قاال أباد اِسا اق يف
احلجااة لسايبدع علا الفعاال ،فلمااا أعملادا ضااروباً ،سيا مبعوا (ضااارب) ،وجااب أن عكادن (فعيال)
ال)" (البغادادئٜٛٛ ،م :ج
مال  ،قال :ومو ( :قدعر) ،وسايبدع أورد هاها علا أيا للمبالغاة يف (كا ّ
 .)ٖٕ٘ :ٙوقال ابن ععيش" :و الص يح ما ذهب الي سيبدع  ،وهد ال يااسَّ ،
سن افات ادلبالغاة
اِذا كايا معدولة جاز أن ةتعدي ،فمن ذل (فعدل ومفعال وفعال) ،فهكها سبيل (فعيل)" (ابان
ععيش ،بالةا ،ج .)ٖٚ :ٙ
أسلدب عبد ال اهر اجلرجا يف معاجلت لألساليب البليغة ادلخالفة لل داعد الاابتة ادلستوبطة من السماع
ادلطرد :عبدو َّ
أن عبدال اهر اجلرجا سار عل لج سيبدع يف ةهوق الاوص الاوص اسديب ،والتادقيق فيا كا
عصل ال ادلعو ادلراد ،وخهتم سلالفت ال اعدة .بل كان ع يم للوص اسديب الفصيح وزياً عرق ال أن عكادن
وّد قاعدة ،فادلعو عود هد اس ل ،وهد اسساس.
و ل د كايا ةل ادلعا اليت عستخرجها من باطن الوص مان اللطافاة والظرافاة هيا خؽلكان ةفهيمهاا
لكل مستمع دارس .بل حتتاج ال مستمع عتمتع بالهوق السليم وؽلتل قرػلة أ يلة ،قاال عبادال اهر" :اِ َّن
أمدر خفية ،ومعان روّايياة ،أياا خةساتطيع أن ةُاوَبا
صدر ذلم شألا ٌ
علمهم مكالا ،وةٌ ّ
ادل اعا اليت حتتاج أ ْن ةُ َ
دث ل علمااً هباا ّتا عكاد َن ُم َهيئااً ِخدراكهاا ،وةكادن فيا طبيعاةٌ قابلاة ذلاا ،وعكادن لا ذوق
السامع ذلا ،وَحت َ
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وقرػلة غلد ذلما يف يفس اِّساساً" (عبد ال اهر ٜٔٚٛ ،م.)ٕٗٓ :
و قال ذاك ارً التهوق بادللكة اليت غلاب أن ؽلتلكهاا الواقاد" :وأياا اِذا يظارت الا الشاعر مان جهتا اخلا اة با ،
وذقت باحلاسة ادلهيأة دلعرفة طعم  ،ةش ّ يف َّ
أن اسمر عل ما أشرت ل الي " (عبد ال اهر.)ٕٖٓ :ٕٜٓٓ ،
و قااال ،أعض ااً ،مت اادااً عاان أي ا ل اي مجي اع ادلخاااطبن ماان الدراس ان ع ادركدن مجااال ادلداض ايع
البالغي كا از ،وطيب ةداريها يف الوفدس .بل الهي عدرك ذل اِظلاا هاد ااّب احلا البالغا
ادلرهااف ،والااهوق اسديب السااليم ،قااال :خغلهاال ادل ع اة فيا اِّخ عاادم احل ا  ،مي اا الااوف  ،واِّخ َماان
خعكلَّ ُم؛ سي من مبادي ادلعرفة اليت َمن عدمها عكن للكالم مع معو " (عبد ال اهرٜٔٚٛ ،م.)ٖٖٓ :
و أضرب ،فيما عل  ،مااخً دلوهج هها :ل د أورد عبدال اهر أبياةاً موها البيا التايل:
ادلتوي (العكمئٜٚٔ ،م :ج ٔ:)ٖٖٗ :
قال ّ

ِ ِ
ِ
أسا ا ا ا ا ا ٌد دَمُ اسس ا ا ا ا ااد اذل َبا ا ا ا ا ا ِر خض ا ا ا ا ااابُ

ادت فاَ ا ا ا ارعص ادلا ا ا ا ا ِ
ادت موا ا ا ا ا ةرعاُا ا ا اادُ
ماااا ٌ
ُ َ

خش َّ
أن الواظر يف هها البيا ػلكم دون ةدقف بدجدد التشبي البليغ في لدجدد ادلشب وادلشب ب  ،وّهس
سن ادلشب  ،وهد ادلبتدأ ،م در ،والت دعر( :هد أس ٌد) أو (ادلمدوح أس ٌد) ،وخ ش َّ
الدج واسداة؛ َّ
أن وجدد
طريف التشبي ع ض بدجدد التشبي  ،خ اخستعارة؛ َّ
سن ال اعدة اليت أابتها علماا البالغاة وأقرهاا عباد ال ااهر
ة ض بعدم وجدد اخستعارة يف هها البيا لدجدد طريف التشبي  ،فشرط اخستعارة وجدد طرس واّاد؛ قاال
عبدال اهر م ًار هه ال اعدة ومعرفاً اخستعارة " :فاخستعارة أن ةرعد ةشبي الش ا بالش ا ،فتدع أن ةفصح
بالتشبي  ،وةظهر  ،وجتئ ال اسم ادلشب ب  ،فتعري ادلشب وجترع علي  .....وذل ّي ةس ل ذكار ادلشاب
من الشيئن ،وخ ةهكر بدج من الدجد  ،ك دل  :رأعا أسداً" (عبدال اهرٜٔٚٛ ،م.)٘ٗ-ٖ٘ :
لكن عبدال اهر عك ِ
تف بالوظرة السط ية لبيا ادلتبين .بل ةأمل في  ،وّلل حتليالً ذوقياً أسلدبياً آخهاً
ّ
ِ
قصد ادلتكلم بوظر اخعتبار ،مث أيته ب الت ياق والت ليال الا ااباات وجادد اخساتعارة يف هاها البياا ،ماع
وجدد طريف التشبي خالفاً لل اعدة .وباهل مجاع يف اخساتعارة بان طاريف التشابي غاري مهاتم بال اعادة؛ سيا
رجح عليها الهوق السليم وادلعو ادل صدد .ولك ةتأكد من ذل أي ال لا حتليال عبادال اهر ذلاها البياا؛
قاال عبادال اهر" :و قاد عكادن يف الصافات الايت جتئا يف هاها الو اد والصاالت الايت ةد ال هباا ماا ؼلتال با
ة دعر التشبي في رب ّيوئه من ال بيل الهي ةطلق علي اخستعارة من بعض الدجد وذل مال قدل :

ِ ِ
ِ
أسا ا ا ا ا ا ٌد دمُ اسس ا ا ا ا ااد اذل با ا ا ا ا ا ِر خض ا ا ا ا ااابُ

ادت فاَ ا ا ا ارعص ادلا ا ا ا ا ِ
ادت موا ا ا ا ا ةَرعاُا ا ا اادُ
مَا ا ا ا ٌ
ُ

خسبيل ل ال أن ة دل( :هد كاسسد ،وهد ك ِ
ادلدت) دلا عكدن يف ذل مان التوااقض؛ سيا اِذا
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قلا( :هد ك ِ
اسسد) ف د شبهت جبو السبع ادلعروس ،وزلال أن جتعل زلمدخً يف الشب عل هها
ااب عاد ؛ َّ
سن محلا لا عليا يف الشاب
اجلو أوخً ،مث جتعل دم اذل بر الهي هد أقدي اجلو خض َ
دليل عل أي دويا  ،وقدلا بعاد( :دم اذل بار مان اسس ِ
ادد خضااب ) دليال علا أيا فدقهاا .وكاهل
زلال أن ةشبه بادلدت ادلعروس ،مث جتعل ؼلاف  ،وةرةعد مو أكتاف " (عبدال اهر ٕٜٓٓ ،م.)ٕٔٗ :
ل ااد اارح عباادال اهر يف يصا ادلت اادم با َّ
اأن ال اادل بدجاادد ةشاابي بلياغ يف البياا عوتها بوااا ال ا
ّصاادل التواااقض يف معوااا ؛ سن ةشاابي ادلماادوح باسسااد ععوا أيا دون هااها اسسااد يف الشااجاعة،
بأن دم اسسد اذل بر خضااب ؛ َّ
وهها ؼلالف و ف الشاعر للمدوح َّ
سن الاهي عتصاف هباه الصافة
غلب أن عكدن فدق مجيع اسسدد يف الشجاعة والبأس ،خدولا.
و بعد ذل ذكر بيتن للب رتي مستشهداً بااييهما لتابيا رأع وبيان ة يظرعت  ،ف ال " :وكها قدل :

و ها ا ا اارٌ عاَ ا ا اادا فَيضُا ا ا ا ُ وها ا ا ااد مُفع ا ا ا اامُ
و مدض ا ا ااعُ رّلا ا ا ا موا ا ا ا أس ا ا ااددُ مظل ا ا اامُ

سا ا ا ا ٌ
اب ع ا ا اادا سَا ا اايلُ ُ وه ا ا ااد مُسبا ا ا االٌ
اسرض ش ا ا ا ارقاً ومغربا ا ا اااً
و با ا ا اادرٌ أضا ا ا ااااَ َ

إن رجعاا فيا الا التشابي السااذج ،ف لاا( :هاد كالبادر) ،مث جئاا ة ادل( :أضااا اسرض شارقاً ومغربااً،
ومدضع رّل مظلم ،عض ا ب ) ،كواا كأيا جتعال البادر ادلعاروس علاب اسرض الضاياا ،وؽلوعا رّلا ،
وذل زلال .واِظلا أردت أن ةابا من ادلمدوح بد ارً بكالم بعيد من هها الوظم ،وهد أن ع ال :هل مسعا بأ ّن
البدر عطلع يف أفق ،مث ؽلوع ضدا مدضعاً من ادلداضع اليت ه معرضة ل  ،وكايوة يف م ابلتا ّتا ةاري اسرض
الفضاا قد أضاات بودر  ،وفيما بيوها قدر رّل مظلم عتجايف عو ضدا ومعلادم بعاد هاها مان طرع اة البياا،
فهااها الو ااد مدضاادع عل ا ختيي ال أي ا زاد يف جااو الباادر واّااداً ل ا ّك ام وخا ااة ةعاارس .واِذا ك اان اسماار
ك اهل  ،ااار كالم ا مدضاادعاً خ ِخابااات الشااب بيو ا وب ان الباادر ،ولك ان خابااات الصاافة يف واّااد متجاادد
ّادث من جو البدر ةعرس ةل الصفة للبدر ...فاذا خرج اخسم الهي عتعلق با التشابي مان أن عكادن
م صدداً باخابات ،ةبن أي خارج عن اس ل الهي ة دم من كدن اخسم خابات الشب .
بدر أضااا اسرض) قاد بوا كالما علا أ ّن كادن ادلمادوح بادراً أم ٌار قاد
فالب رتي يف قدل ( :و ٌ
است ر ،وابا ،واِظلا ععمال يف ااباات الصافة الغرعباة ،واحلالاة الايت ها مدضاع التعجاب ...فايا واِذا
بااان مب ااا ذك ارت َّ
أن هااها اجل ااو اِذا قلب ااا ع اان ساار  ،وي اارت ع اان خبيئ ا فم ص اادل أي ا ة اادع
ّاادوث شاائ هااد ماان اجلااو ادلااهكدر اِّخ أيا اخااتص بصاافة غرعبااة ،وخا اية بعيادة عكان عتاادهم
جدازها عل ذل اجلو  ،كأي ة دل :ما كوا ةعلم َّ
أن ههوا بدراً هه فت  ،كان ة دعر التشابي
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في ي ضاً ذلها الغرض؛ سي خ معو ل دل  :أشب ببدر ّدث خالس البدور ماكان ععرس.
وهاها مدضاع لطياف جااداً ،خ ةوتصاف موا اِّخ باساتعاية الطبااع عليا  ،وخ ؽلكان ةدفياة الكشااف
في ّ بالعبادة لدقة مسلك " (عبدال اهر ٕٜٓٓ ،م.)ٕٔ٘-ٕٔٗ :
اِ ّن عباادال اهر عااری َّ
أن الب اارتي عارد أن عشااب ادلماادوح بباادر اافت أيا عضاائ مجياع أضلاااا اسرض ،وعسااتاين
مدضع رّل  ،خعضيؤ ؛ سي اِذا قصد ذل  ،وجب أن عكدن قد جعل البدر ادلعروس مد دفاً بصافة ليساا فيا ،
فال صد لي اِابات التشبي  .بل ال صد هد اِابات هه الصفة العجيبة الغرعبة ذلها البدر الهي هد ادلمادوح .فكادن
ادلمدوح بد ارً أمر اابا ،وادلراد اِابات هها الصفة ل ف ل .فادل صدد اخستعارة خ التشبي .
و الهي عبدو َّ
أن عبدال اهر عرعد أن ع دل :اِ َّن ال اعدة ةب قايمة .لك َّن ادلعوا العمياق الاهي
خعوال ،وخعدرك اِّخ بالهوق الساليم لا فصال اخلطااب ،لاهل علا الواقاد أن ععطا الاوص اسديب
ّ من التأمل والتدقيق ،وأن خ عكتف بادلعو الظاهر ،فاذا اةفق ادلعو ادلراد مع التشابي البلياغ،
أجري ال اعدة ،أما اِذا عوسجم ادلعو ادل صدد مع التشبي البليغ .بال ّصال يف ادلعوا ةوااقض،
أو اضطراب وخلل ،خالف ال اعدة وّكم بدجدد اخستعارة مع وجدد طريف التشابي  ،س ّن البالغاة
ليسا رلرد قداعد .بل ه ذوق وقداعد.
و أغلاب الظان أ ّن الاهي س ّان هاها ادلاوهج هاد عبادال اهر اجلرجاا  ،وقاد ةل ا هاها ادلاوهج موا
العلماااا احمل اادن كفخرالاادعن ال ارازي (ال ارازي ٕٓٓٗ ،م ،)ٔٗٛ :وأبااد عع اادب الس اكاك (الس اكاك ،
 ٜٔٛٚم ،)ٖٚٔ :واخلطي اب ال ا وعين (ال ا وعينٜٔٛ٘ ،م )ٕٜٛ :وهبااالاادعن (الساابك  :ٕٖٓٓ ،ج
ٕ .)ٖٔ :وهها خععو أ ّن هؤخا متأارون بعباد ال ااهر بكال ماا أمتااز با أسالدب الاهي ايفارد با بال
اِ َّن موهم من استخدم مصطل ات غرعبة عن الب دث البالغية الهوقية.
النتيجة
ل د دتخض هها ادل ال عن الوتايج التالية:
َّ 
أن أسلدب سيبدع يف ةعامل مع السماع البليغ هد السع ال الد دل ال ادلعو ادل صدد بتهوقا أدبيااً
وبالغياً ،فاذا خالف ال ياس ادلطرد عوسب ال الشهوذ .بل غلعل قاعدة وقياساً ،فادلعو هد أساس عمل .
 أ ّن عدداً غري قليل من علماا الو د قد خالفدا ماوهج سايبدع هاها ،وة دقعادا علا ال داعاد،
واعتموها احلكم الفصل.
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َّ 
أن هؤخا ادلخالفن عكلّفدا أيفسم عواا التدقيق للد دل ال ادلعو اسفصاح واسبلاغ ،و
عهتمدا ببالغة البيا.
َّ 
أن عبدال اهر اجلرجا متأار بأسلدب سيبدع ؛ سي كان عتعامل مع السماع البليغ كتعامل سيبدع .
المصادر
اسعلم الشوتمري (ٕ٘ٓٓ) ،النكت في تفسير كتاب سيبويه ،حت يق ػلي مراد ،بريوت :دارالكتب العملي  ،ط ٔ.
البغدادي عبدال ادر بن عمر (بالةا) ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،بريوت :دار ادر ،،ط ٔ.

البغدادي ( ٜٔٚٛم) ،شرح أبيات المغني ،حت يق عبدالع ع رباح ،دمشق :دارادلأمدن.

ابن جين ،أبدالفتح عامان (ٕ٘ ٜٔم) ،الخصائص ،حت يق زلمدعل الوجار ،بريوت :داراذلدي ،ط ٕ.

ابن جين ،أبدالفتح عامان (ٗ٘ ٜٔم) ،المنصف شرح تصريف المازني ،حت يق ابراهيم مصطف وعبداهلل أمن ،مطبعة
مصطف البايب احللي ،ط ٔ.
ابن عصفدر اسشبيل (ٜٔٔٚم) ،شرح جمل الزجاجي ،حت يق اّب أبد جواح.

ابن مال مجالالدعن (ٓ ٜٜٔم) ،شرح التسهيل ،حت يق عبدالرمحن السيد وزلمد بدوي ادلختدن ،ال اهرة :هجر للطباعة والوشر ،ط ٔ.
ابن هشام مجالالدعن اخيصأری (بالةا) ،مغني اللبيب عنكتب األعأريب ،حت يق زلمد زلي الدعن عبداحلميد ،ال اهرة :مطبعة ادلد .
ابن ّوخد (ٔ ،)ٖٔٛاالنتصار لسيبويه ،حت يق عديان خجدردي.

اسزهري ،خالد (بالةا) ،شرح التصريح علی التوضيح ،بريوت :دارالفكر.

الرازي فخرالدعن (ٕٗٓٓم) ،نهاية االيجاز في درأية االعجاز ،حت يق يصراهلل ّاج مفيت ،بريوت :دار ادر ،ط ٔا.

الرض اسسرتاباذي (ٜٔٚٛم) ،شرح الرضي علی الكافية ،حت يق عدسف ّسن عمر ،جامعة قأرعدي .

السبك هبااالدعن (ٖٕٓٓ م) ،عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح ،حت يق عبداحلميد هوداوي ،بريوت :ادلكتبة العصرعة ،ط ٔ.
السكاك أبد عع دب (ٜٔٛٚم) ،متفاح العلوم ،حت يق يعيم زرزور ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط ٕ.

سيبدع ( ٜٔٚٚم) ،الكتاب ،حت يق عبدالسالم هارون ،ال اهرة :اذليئة العامة للكتاب ،ط ٔ.

السريايف ،أبدسعيد ( ٕٓٓٛم) ،شرحكتاب سيبويه ،حت يق أمحد ّسن مهديل و عل سيد عل  ،بريوت :دارالكتب العلمية ،ط ٔ.

السريايف ،أبدسعيد ( ٜٖٔٙم) ،أخبار النحويين البصريين ،حت يق فرعت كريكد ،بريوت :ادلطبعة الكااد ليكية ،ط ٔ.
السيدط  ،جاللالدعن ( ،)ٜٜٔٚبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،حت يق زلمد أبدالفضل اِبراهيم ،بريوت :دارالفكر ،ط ٕ.
الشمين أبدالعباس (ٔ ٜٔٚم) ،المنطق من الكالم علی مغني ابن هشام ،ال اهرة.
عبدال اهر اجلرجا ( ٕٜٓٓم) ،أسرار البالغة ،حت يق ها .رةري ،بريوت :دار اِّياا الرتاث العريب ،ط ٔ.
عبدال اهر اجلرجا ( ٜٔٚٛم) ،دالئل االعجاز ،حت يق السيد زلمد رشيد رضا ،بريوت :دارادلعرفة.

العكمي أبدالب اا (ٔ ٜٔٚم) ،التبيان في شرح الديوان ،حت يق مصطف الس ا وآخرعن ،ال اهرة :مطبعة مصطف البايب احللي.
اذلهليدن (٘ ٜٜٔم) ،ديوان الهذليين ،ال اهرة :دارالكتب ادلصرعة ،ط ٕ.
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ارتباط سبك نحوي سيبويه وسبك بالغي عبدالقاهر
با سماع بليغ مخالف با قياس


محمدابراهيم خليفه شوشتري

داٌطٙبس گشَِ صثبي َادثٙبت عشثٗ داٌطگبِ ضٓٙذ ثٓطتٗ تٓشاي

چكيده
عمىبٖ ٌحُ پس اص فبسغ ضذي اص ديتُسگزأسٖ صثبي عشثٗ ثب كبسثشدْبٖ فصٙح وُاجّ ضذٌذ كّ
ثب قُاعذ ٌحُ وخبلف ايت .لزا عمىبٖ ٌحُ ٌسجت ثّ تيبول ثب اً٘ كبسثشدْب ثّ دَ گشَِ تقسوٙه
ضذٌذ ،گشَْٗ اص آٌٓب آيبيتشً٘ ساِ سا اٌتخبة كشدٌذ َثّ خُدضوبي صمىوت ٌذادٌوذ .اصا٘وًسَ
ضزَر سا ثّ آٌٓب ٌسجت دادِاٌذ .اوب گشَِ دَن َظٙفٕ خُد سا ثّخُثٗ اٌجوبن دادِ َدقوت زصن سا
داضتّاٌذ .اً٘ گشَِ وُاسد ثالغٗ اً٘ كبسثشدْب سا دس ٌظش گشفتٍذ َثّ ايتٍبد آٌٓب قُاعذ جذ٘وذٖ
ثّ َجُد آَسدٌذ .الگُٖ آيْب دس وجبمث عبلٗ ٌحُ يٙجُّ٘ ايت .اوب دس وجبموث عوبلٗ ثالغوٗ
عجذالقبْش جشجبٌٗ الگُٖ عمىبٖ ثالغت ثّ ضىبس وٗآ٘ذ؛ ص٘شا دقت زصن سا داضت َثّ كوبسثشد
ثمٙغ گشچّ وخبلف قبعذِ ثُد ،اْىٙت وٗداد َسَش يٙجُّ٘ سا دٌجبل وٗكشد .اً٘ وقبلّ ثّ طوُس
وختصش دس پٗ آي ايت تب اً٘ اوش سا ثّ اثجبت ثشيبٌذ كّ يٙجُّ٘ َعجذالقبْش جشجبٌٗ ْوش كوذان
دس تخصع خُد رَق ثالغٗ سا ثّ كبس وٗثشٌذ َثّ كبسثشدْبٖ ثمٙغ اوب وخبلف قُاعوذ توب ا٘وً
مذ اْىٙت وٗدٍْذ كّ ثب ايتٍبد ثّ آٌٓب قُاعذ جذ٘ذٖ ثّ َجُد وٗآَسٌذ.
كليدواژهها :يٙجُّ٘؛ عجذالقبْش؛ يىبع؛ قٙبس.

ٌُ٘سٍذٔ وسئُل:

moebkhalifeh@gmail.com
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