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الملخص
تراث کـ أمـة هـو ردـيدها ال ـا ي ،ومـدررها اععـ ّاـا کانـي ّليـت مـم تقـدم ي
ک جماالت احلضارة والثقافة .واعكت ات ي أ طار العـا ععـي کثـ ان مـم اعـ اث
اعکت ـ ــوس للاس ـ ــلا ي العص ـ ــور ال ه ي ـ ــة للمض ـ ــارة اإلس ـ ــالمية .و رـ ـ ـرا هـ ـ ـ
اعخطوطات وحتقيقها حتقيقان ّلايان واجب ّلی ال احث  .کتاس الفکوك ي شرح
الشــکوكإلبـراهيب بــم أجلــد ا ــاربردي (712ق)  -العــا اإلیـراين ي القــرن الثــامم
اهلجري  -أحد ه ا اع اث اعکتوس ال ي شرح اعؤلف فيت کتاس والد أجلد بـم
حسم ا اربردي (746ق) ،اعوسوم بـشکوك ّلی احلاج ية وهو شرح لکافية ابـم
احلاجــب (646ق) .كتــاس الكافيــة لقــي ّ -لـى دـ ر حجاــت  -اهتاــام العلاــاء
ال یم جاءوا بعد فهب عع منهب لشرحت ونقد حيث حظی مبائة واثن وأربع
شرحان بالعربية ،منها ما كسب شهرة واسعة ي األوساط العلاية ومنها مـا ظـ
بشــهرة تـ كر ف قــي م اــوران ـ معــرون كشــرح أجلــد بــم حســم ا ــاربردي وشــرح
ب ـراهيب ا ــاربردي لكتــاس والــد ه ـ ا .واعهــب أن ه ـ اعقالــة تتنــاو ال مــث ي
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م ــنهل الكت ــاس األرـ ـ ي ّ ــرام اع ــادة العلاي ــة والتعل ــيالت والشـ ـواهد ،ومو ــف
مؤلف ــت ي اخلالف ــات النموی ــة وتشـ ـ نت ــائل هـ ـ ا ال م ــث ى أن ا ــاربردي كثـ ـ
االحتج ـ ــا با ا ـ ـ ـ النثری ـ ــة وأسـ ـ ــلوبت یتسـ ـ ــب ب ـ ــال اوام والتطوی ـ ـ ـ ذ یلج ـ ـ ـ ى
التعليالت اعنطقية ،وهو یكم بصریان وال كوفيان بـ كـان یـ هب مـ هب القيـاس
الصميح والنق الكث .
الكلمات الرئيسة :الكافية ،ا اربردي ،الفكوك ي شرح الشكوك ،اعنهل.

 .1المق ّدمة

ن تراثنا اإلسالمي ضخب ين ،متو بت أرو ة اعکت ـات ودور احلفـ واعخطوطـات حـيت ـب
ّلي الدارس أن یزیلوا ّنهـا ـار النسـيان والـزمم .وتنقـيح هـ اعخطوطـات القياـة یـ ع ّـم
وجهة احلقيقيـة لثقافـة اعسـلا ومـدی حمـاوالمب ي ارتقـاء العلـوم اعختلفـة .فلـي مـم اعتصـور
أن نــؤرل لعصــر أو أدیــب دون أن صاــع نصــوه تراثــت و ققهــا .ن ّلاــاء التــاریخ واحلضــارة
ليهتاــون اهتاام ـان بال ـان باملثــار اعادیــة ،ومــا ت ـزا اعرویــات واملثــار النقليــة جــوهر اعــادة التار يــة
(دیاس1993 ،م.)9 :
ّلااء اإلسالم اهتاوا بالقرآن الکرمي اهتاامان جعلهب وضعوا بعـ العلـوم ي لطـائف الل ـة
العربيــة وأسـرارها لفهاــت الصــميح ،ومــم ألهــا ّلــب النمــو فــال رام مــم وضــع ّلــب النمــو هــو
مرا ــة الــنل القــرآين ،فل ــة القــرآن هـي احلجــة ي اســتن اط واّــد النمــو .فعلــب النمــو یکــم
مستقالن ّم ّلوم القرآن ،بـ کـان ّلاـان مـم ّلـوم القـرآن .لـ ا حظـی النمـو باهتاـام ک ـ مـم
جانــب العلاــاء والفقهــاء وألف ـوا فيــت کت ـان يا ـةن ال أن کث ـ ا مــم ه ـ املثــار مــایزا مطوی ـان ي
رزائم اعکت ات وینتظر یدان خترجت.

کتاس الكافية البم احلاجب مم أهب اعختصرات النمویة وأشـهرها ي ّلـب النمـوّ .نوانـت
الكام ـ كافيــة ذوي األرس ي معرفــة كــالم العــرس ال أنــت ّــرن ب ـ النمــوی باســب الكافيــة
وهــو صتصــر مفيــد لعلــب النمــو ،یكفــي الــدارس ليمــيت ّلا ـان باعوضــوّات األساســية ي ّلــب
النمو ،بعيدان ّم كث مم التفادي والفروع واخلالفات ،وهو ما صد ليت ابم احلاجب.
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و ــد شـ كتــاس الكافيــة العلاــاء طـوا القــرون و ــا یــد ّلــى أليتــت أنــت أهحصــي لــت مائــة
واثنـ ــان وأربعـ ــون شـ ــرحان بالل ـ ــة العربيـ ــة ،ضـ ــافة ل ـ ـی شـ ــروحت الفارسـ ــية وال كيـ ــة ،فض ـ ـالن ّـ ــم
اعختصرات واعنظومات ،واعصـنفات ي ّـراس الكافيـة (ابـم احلاجـب ،د.ت .)4 :ومـم هـ
الشـروح مـا هـو مط ـوع ومنهـا مـا هـو صطـوط  .ومـم الشـروح اعشـهورة للكافيـة :شـرح مصـنفها
ابــم احاجــب (646ق) ،وشــرح الرضــي اإلسـ اباذي (686ق) ،والفوائــد الضــيائية لنــور الــدیم
ا امي (898ق) ،وال ود الضافية والعقود الصافية اا الـدیم ّلـي بـم حماـد بـم أي اسـب
الصنعاين (837ق) ،ومم الشروح اجملهولة اخلاملة ال كر :كتاس شكوك ّلى احلاج يـة ألجلـد
بــم حســم ا ــاربردي (742ق) وشــرح هـ ا الكتــاس الفكــوك ي شــرح الشــكوك لولــد بـراهيب
ا اربردي ال ي هو موضوع حبثنـا هـ ا ،و یشـتهر بالشـهرة الـيت تليـمب بـت ومبؤلفـت و ـد رـال مـم
ذکر كث مم كتب النمو.
و ر ـرا ه ـ ا الشــرح مســالة ي احيــاء تراثنــا ویضــيف أث ـران ّلاي ـان ل ـی اعکت ــة اإلســالمية.
حصلي ّلی نسـخت مـم صطوطـة کتـاس الفکـوك ي شـرح الشـکوك ،أحـدلا نسـخة مکت ـة
جمل ـ ـ الشـ ــوراي اإلسـ ــالمي ي ای ـ ـران واألرـ ــری نسـ ــخة مکت ـ ــة شس ـ ـ بييت ي ایرلنـ ــدا ،وبعـ ــد
تصميمها واعقارنة بينهاا ،اي بإررا اعنهل ال ي سلکت ا اربردي ي شرحت ه ا.
و ی ا اربردي ي مقدمة کتابت اعنهل ال ي سلكت ي الشرح واكتفي ب ن یقو أن
دافعــت الرئيس ـي مــم الشــرح هــو أليــة ّلــب النمــو والقياــة العلايــة لکتــاس الکافيــة ،حيــث
ـوم کلَهــا ال ختتفــي فخامتههــا وّظاتههــا وال ختت ـ هـا جاللتههــا ون اهتههــا ســي ااا
ــا « :فَـإ ان العلـ َ
النمـ هـو فَإنـا ـت لمـ م الشــرن ي ذروةل الســنام ،تَـ َوَ ـف ّليــت اســتخرا ه األحكــام لمـ م الكتــاس،1
ل
ـوس واالحتلتـام ،و ـد يـ النمـو ي الك ل
یعرق لی الوج ل
ـالم
رس ه
الم َ
فض ٌ
الس ه
ه
َ ه
ه
وسنة النيب ّليت َ
ل
ل
ل
ل
ل
ـاس کثـ ه الفوائـد ،حمتـو ّلـی الفرائـد،
ل
ـاس الكافيـة ي النمـو کت ٌ
کاعلح ي الطعام ه ا و ان کت َ
و ( »...ا اربردي ،د.ت.)1 :
ـ أن ه ـ ا ال مــث حــاو أن ظــدد بع ـ األس ـ الــيت ــام ّليهــا مــنهل ا ــاربردي ي
شــرحت ه ـ ا ،و ــد ترکــزت الدراســة ّل ـی م احــث یس ـ قها متهيــد تنــاو حيــاة أجلــد بــم حســم
ا اربردي (746ق) و براهيب بم أجلد ا اربردي (712ق).
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 1.1أسباب اختيار البحث
و د دفعين الرتيار ه ا اعوضوع ّدة أس اس مم ألها:
 .1أنت شرح لكتاس ك مم أهب كتب النمو؛ فالكافية مم النصوه اليت أفاد منهـا ّـدد
كث ـ مــم طــالس العلــوم ،والیزالــون یســتفيدون منهــا ،و ــد تناولــت كث ـ مــم الدارس ـ

بالش ــرح أو ال ــنظب أو االرتص ــار أو التعلي ــمب ،وکون ــت ش ــرحان لکت ــاس الکافي ــة ال ــين ّ ــم

التعریف منا یعين ه ا الشرح مهب أیضان.

 .2القياــة العلايــة للكتــاس؛ فقــد شــرح فيــت مؤلفــت كافيــة ابــم احلاجــب شــرحان ياـان ،امتــاع
حبسم العرام وكثرة التعليالت النمویة الد يقة وتنوع االستدالالت والنقو ّـم النمـاة
السابق  ،فهو كتاس حاف باعنا شات العلاية ا ادة.
 .3الر ــة ي اعســالة ي حيــاء كتــب الـ اث الــيت الیـزا ّــدد منهــا ي رـزائم اعكت ــات
ینتظ ــر م ــم ی ــنف

ّنه ــا ــار النس ــيان فينتف ــع ط ــالس العل ــب واععرف ــة مب ــا فيه ــا م ــم

كنوع معرفية.

 .4جامعيـة كتـاس الفكـوك ي شــرح الشـكوك؛ ألنـت ي جمالـت یشــتا ّلـی كتـاس شــكوك
ّلى احلاج ية ألجلد بم حسم ا اربردي وهل ا فإن الفكـوك ي شـرح الشـكوك اشـتا
ّلی جهود ّاع
 .5التعریف جبهود بع

وی .
العلااء اإلیراني ي النمو العري.

 2.1ومن أبرز أهداف البحث
 .1التعریف باعنهل ال ي ات عت ا اربردي ي الشرح.
ّ .2رام املراء اليت أیدها ا اربردي.
 .3التعریف مب هب ا اربردي النموي.
واعنهل ي ه ا ال مث هو اعنهل الودفي  -التمليلي.
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 1.3خلفية البحث
یس مب حبث ي کتاس الفکوك ي شرح الشکوك للجاربردي ومنهجـت  -حسـب اطالّـي -
أمــا کتــب الفهــارس الــيت أشــارت ل ـی صطوطتــت :کتــاس فهرســت ان نســختهــاي رط ـي ای ـران

عصطفي درایـيت ،وکتـاس فهـرس اعخطوطـات العربيـة ي مکت ـة شسـ بييت ملرتـور جـان آلـ ي،2
و د أش فيهاا بکتاس الفکوك ي شرح الشـکوك ومؤلفـت وموضـوّت وکتـب الـ اجب الـيت جـاء
ب عتــت :کتــاس الــدرر الکامنــة ي أّيــان اعائــة الثامنــة للعســقالين ،ال ـ ي ذکــر أنـاـت أحــد ّلاــاء
ّصر ولت جواس ـاطع عنـاارات القاضـي ّضـد الـدیم اإل ـي وأجلـد بـم حسـم ا ـاربردي ي

ولــت تعــالی :ف ـ توا بســورة مــم مثلــت  ،ومعجــب اعصــنف للتــونکي ،ومعجــب اعـؤلف لکمالــة،
ج ــاءا ب ع ــة صتص ــرة م ــم ا ــاربردي ،وط ق ــات الش ــافعية الک ـ ی الـ ـ ي ج ــاء في ــت مکات ــات

ا ــاربردي وّضــد اإل ـي بکاملهــا .ورســالة تصــميح شــرح شــافيت جــاربردي رســالة اعاجســت ،
لل اح ــث :رض ــا دی ــد ور ،جامع ــة طهـ ـران1390 ،ش ال ــيت تتن ــاو بتص ــميح وحتقي ــمب ش ــرح

الشافية ألجلد بم حسم ا اربردي والد الشارح.

لكنـين أ ــف ّلـى حبــث أو دراســة تناولـي ا ــاربردي وكتابــت الفكـوك ي شــرح الشــكوك،
فه ا اعوضوع یدرس مم  -فياا أّلب .-

 .2أحمد بن حسن الجاربردي ومنزلته العلمية
«أجلــد ب ــم احلس ــم ب ــم یوس ــف ،فخرال ــدیم ا ــاربردي (746 -000ه 1346 -000 -م)
فقي ــت ش ــافعي ،اش ــتهر وت ــوي ي ت ی ــز( ».الزرکل ـ ـي2005 ،م )111 /1 :ه ــو أح ــد الش ــيول
اعشـ ـ ــهوریم ب ـ ـ ـ الد ت یـ ـ ــز واعتصـ ـ ــدیم للتـ ـ ــدری أر ـ ـ ـ ّـ ـ ــم القاضـ ـ ــي ناد ـ ـ ـرالدیم ال يضـ ـ ــاوي
(ابــم العاــاد1994 ،م .)148/6 :ــا السـ كي«:كــان مامـان فاضـالن دینـان رـ ان و ــوران مواا ـان
ّلــى االشــت ا بــالعلب و فــادة الطل ــة ،وجــد یوســف أحــد شــيول العلــب اعشــهوریم بتلـ الـ الد
واعتصــدیم لش ـ الطل ــة ولــت تصــانيف معروفــة وّنــت أر ـ الشــيخ نورالــدیم األردبيلــي و ـ .
تــوي بت یــز شــهر رمضــان» (الس ـ کي ،د.ت .)8/7 :تفــرد الشــوكاين ي كتابــت ال ــدر الطــالع
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بـ كر ســنة وفاتــت وهـي ســنة 742ه (الشــوکاين ،د.ت .)47 /1 :تـ كر لنــا كتــب الط قــات
سنة والدتت وحملها ،و منا ذكرت ن ة یس ة ّم س تت ال تتجاوع ي أكثر األحيان الصـفمة أو
أ ـ مــم ذل ـ  .ـ أعــا اتفقــي ّل ـى أنــت ّــا مــاهر مشــهور ي ّصــر  ،ولــت منــاارات مــع
العالمــة القاضــي ّضــد الــدیم اإل ــي (756ق) ،ومــع أنــت یشــتهر كشــاّر ال أنــت نقـ ّنــت
الس كي أبياتان (الس كي ،د.ت .)9 /7 :ذکر السيوطي مم مصنفاتت :شرح اعنها لل يضاوي
ي أدــو الفقــت ،وشــرح احلــاوي الص ـ ي الفقــت ،وشــرح الشــافية البــم احلاجــب ،وح ـواش
ّلـی الكشــان (الســيوطي1965 ،م .)303 /1 :ومــم مؤلفاتــت أیضـان :شــرح كتــاس اهلدایــة
ل هــان الــدیم ال خــاري اعر ينــاين ي الفقــت احلنفــي ال ـ ي هــو شــرح بدایــة اع تــدي عر ينــاين،
واحلواشــي ّل ـى شــرح اإلیضــاح البــم احلاجــب ي ّلــب النمــو وهــو شــرح اعفص ـ ي النمــو
للزصشري ،واع ين ي ّلب النموو هو رسالة ي ّلب النمو وشرحها كث ون ،منهب حماد بم
ّ ــدالرحيب ّاــري اعــيالين أحــد تالم ـ ة ا ــاربردي ،وشــرح األدــو لعلــي بــم حماــد بــزدوي
(ش ــه ة1979 ،م ،)9 /3 :وش ــكوك ّلـ ـى احلاج ي ــة ش ــرح كت ــاس الكافي ــة الب ــم احلاج ــب
(بروکلاان1995 ،م.)166 /7 :

 .3إبراهيم بن أحمد الجاربردي
یكم حظت ي کتب ال اجب و الط قات وافران فلب تتمدث ّم سـنة والدتـت ونشـ تت ومؤلفاتـت
احملتالة أعا اتفقي ّلى أنت رد ّلى العضد انتصاران لوالد ومات بدمشمب.

ا العسقالين « :براهيب بـم أجلـد بـم احلسـم ا ـاربردي ابـم الشـيخ العالمـة فخرالـدیم،
و فـ ــي لـ ــت ّل ـ ـى رد ّل ـ ـى العضـ ــد انتصـ ــاران لوالـ ــد و ـ ــدم دمشـ ــمب ووى تـ ــدری ي اعدرسـ ــة
ا اروريــة ومــات ب ـراهيب بدمشــمب واســتار ولــد فض ـ ا وهــو دــيب ي تــدری ا اروريــة
وجعـ ـ نائ ــت ش ــهاس ال ــدیم الزه ــري وم ــات فضـ ـ ا ي أوار ــر ذي احلج ــة س ــنة »771
(العســقالين1993 ،م .)8 /3 :كــان مــم العلاــاء األّيــان ،أر ـ العلــوم ّــم والــد العالمــة
اعشـ ــهور وبـ ــرع وفـ ــاق األ ـ ـران .ـ ــا حـ ــاجي رليفـ ــت ي كشـ ــف الظنـ ــون ي حبـ ــث العالمـ ــة
ّضــدالدیم اإل ــي (756ق) والفاض ـ فخرالــدیم أجلــد بــم حســم ا ــاربردي اعتــوي ســنة
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746ق « :ن العضد كتـب ى ا ـاربردي بطریـمب االستشـكا یسـ لت ّاـا ي الكشـان ّـم
ولت تعاى س مانت ف توا بسورة مم مثلت  3وأجاس ّنـت ا ـاربردي جبـواس یعجـب ّضـد
الــدیم فــرد ا ـواس ّليــت ــا فكتــب بـراهيب بــم ا ــاربردي نصــرة لوالــد انتهــي» (التــونكي،
1344ق .)2/3 :مکات ــات ا ــاربردي واإل ـي جــاء بکاملهــا ي کتــاس ط قــات الشــافعية
للس کي.4
بـ ـراهيب ب ــم أجل ــد ب ــم احلس ــم ا ــاربردي الت ی ــزي ،الش ــافعي ــدم دمش ــمب وم ــات فيه ــا
(کمالة1993 ،م .)9 /1 :ی کر العسقالين سنة وفاتت وذهـب التـونكي وّاـر رضـا كمالـة
لـی أ ان ســنة وفاتــت کانــي ســنة 712ق .و ننــا ن أرـ نا هبـ ا التــاریخ فيجــب أن نهســلب أنــت مــات
أبيت وه ا یعارام ما اهر مم کتابت الفکوك ي شرح الشکوك وکتب الـ اجب والط قـات الـيت
أععي ّلی أنت مات بعد أبيت ،ل ل النسلب مبا ذکر ّار رضا کمالة والتونکي.

واعهب أن براهيب بم أجلـد ا ـاربردي کـان ّاعـان ویـان وفقيهـان مـاهرانألف کتابـان ـا الفکـوك
ي شــرح الشــکوك شــرح فيــت کتــاس أبيــت شــکوك ّلـی احلاج يــة ،و نعثــر لــت ّلــي مؤلفــات ـ

ه ا الکتاس ومم اعست عد أن تکون لت مؤلفـات أرـری ـد ّفـا ّليهـا الزمـان ،ولعـ هـ ا هـو
س ب ّدم شهرة ه ا العا  ،فهو مم اع اوریم.

 .4أبواب الكتاب ومادته العلمية
عـا كــان الشــكوك شــرحان لكافيــة ابــم احلاجــب ،وکــان الفكــوك شــرحان للشــكوك ،وکــان اعتعــارن
ب الشـراح االلتـزام مبـنهل اعؤلـف ـدر اإلمکـان ،لـ ل رتـب أبـواس کتابـت وفقـان ل تيـب أبـواس
الکافيــة ّلا ـان ب ـ علب ی ـ کر بع ـ األب ـواس الــيت ذکــرت ي الکافيــة .ف ـدأ الكتــاس بعــد اعقدمــة
ب ـ ـ ـ«الكلا ـ ــة والك ـ ــالم» مث ذك ـ ــر «اإلّـ ـ ـراس» و«اعرفوّ ـ ــات» و«اعنص ـ ــوبات» و«اجمل ـ ــرورات»
و«التوابــع» و«اع ــين» و«اععرفــة والنكــرة» و«العــدد» و«اعصــدر» و«اســب الفاّ ـ » و«الفع ـ
اعضــارع» و«نوادــب الفع ـ اعضــارع» و«ج ـواعم الفع ـ اعضــارع» و«فع ـ مــا یســب فاّلــت»
و«األفع ــا النا ص ــة» و«أفع ــا اعقارب ــة» و« ّ ـ ـراس م ــا التعج ي ــة» و«أفع ــا اع ــدح وال ـ ـ م»
و«تعریف احلرن» ى أن رتب بـ«حرون ا ر».
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 .5عرض المادة العلمية
بدأ ا اربردي كتابت مبقدمة بدأها ب كر التمايد والتوحيد ومتجيد سيد األن يـاء (ه) .ن هـ
اعقدمة تكشف ّم ثقافة داح ها وّلات و د كت ها ب سلوس استخدم فيـت السـجع وأکثـر فيـت
مم اع ادفات وعینت ب بيات لشعراء ک ار وه ا ما ید ّلى ثقافتت الواسعة وت مر ي الل ة.
لق ــد د ــرح اعؤل ــف ب ــال رام م ــم تـ ـ ليف الكت ــاس ي اعقدم ــة حي ــث ــا « :و ن كت ــاس
الكافية ي النمو كتاس كث الفوائد حمتو ّلى الفرائد وّليت لوالدي السعيد وموالي الشـهيد
روح ا روحت ونـور ضـرظت یـرادات اشـتا ّليهـا كتـاس ـا بالشـكوك هـي هد َرر مـم فكـر
و ــرر مــم نقــد ینق هــا ال ذهنــت الثا ــب وحدتــت الصــائب ســل فيهــا مســل االرتصــار
وارتــار طریــمب اإل ــاع واال تصــار وللَوجــاعة لفظــت ود ــة معانيــت افتقــر ى شــرح ك ـ االفتقــار»
(ا اربردي ،د.ت.)1 :

یتضــح مــم كــالم اعؤلــف أنــت ســعی ى شــرح كتــاس شــكوك ّلــى احلاج يــة عــا وجــد ارتصــاران
شــدیدان ي كــالم أبيــت مــع د ــة واســعة ي معانيــت ف يانــت وف ـ ا
ى اوضــت كــي الیتعســر الفهــب ّلــى
القــاريء ،حيــث ــد تــرددت ي كتابــت ّ ــارات تــد ّلـی هـ ا مــم أمثاهلــا( :وفيــت حبــث) أو (وفيــت
نظر) ،ویقو أحيانان( :وفيت نظر مم مرة) والش أ ان ه الع ارات تد ّلی مدي د تت.
ّتاــد الشــارح ي هـ ا الكتــاس ّلــى مــنهل ــائب ّلــى الودــف والتعليـ  ،فقــد كــان ی ـ كر
النل ابتـداءن مث یشـرحت فهـو یعاـد ى نـل مـم الكافيـت والشـكوك مث یشـرح اّ اضـات ختيلهـا
أبــو وأجوبتهــا ،مث ی ســت القــو فيهــا ویـ كر مــا یــدور حــو اعســائ مــم آراء ویشــرح رأي ابــم
احلاجب وأبيت فيها ویستق أحيانان بآراء رادة بت ویؤید ویعارام ما ارتار ومـا رد مـم املراء
بالتعلي ـ والتــدلي  .ومــم األمثلــةّلى ذل ـ شــرحت لقــو أبيــت ي بــاس تعریــف اعفعــو اعطلــمب
حيث ا  « :ا رجلت ا  :5ولت 6اعفعو اعطلمب اسب ما فعلت ى آرر ن لـي أن الصـناّة
النمویة تقتضي أن یقيد حد سایر اعفاّي باالسب ،فاا اعوجب للتقييـد هنـا وترکـت ي ـ »
(اعصدر نفست )115 :فقد حتدث ّم اش اك اعفاّي ي كوعا ا اء ولزوم تقييد تعریـف كـ
واحـد منهــا باالســب ،وحتــدث أیضـان ّــم تقييــد التعریفــات بــا ن مث مبــا یقــوم مقامــت ،ان لالــت
التقييد با ن ي با ي اعفعوالت ،وذکر یا ههنا ال لو مم دلي .
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ولقــد ط ــي اعنطــمب والفلســفة ّلــي أســلوبت ط يان ـان واضــمان واســتخدم ادــطالحات منطقيــة
کث ة ،و :احلد ،اعاهية ،ا امع ،اعانع ،موج ة جزئية د ری وموج ة کلية کـ ی و ـو ذلـ .
ول ـ ل اتصــف شــرحت بــال اوام و ــد تكــون ّ ــارة ا ــاربردي فيهــا شــيء مــم التعقيــد وأّــين
بالتعقيد أنات کان یکثر مم تشعيب االّ اضات وتفریعها مث ا ـواس ّليهـا  .فكـان یكـرر هـ
الع ارات «فإن لي  ...لي .»...
ـنف اعفعـوَ
ومم ذلـ ولـت ّنـد شـرحت الّـ اام أبيـت ي تعریـف اعفعـو بـتّ« :ـر َ
ن اعص ه
یف ه مان ٍع لدرول مـا لـي َ منـت
ام ّليت ب ان التعر َ
بت ب نات ال ي و َع ّليت فع ه الفاّ ل  ،فاّ َ
فيت ...وب نات ه جام ٍع خلرو ل ما هو منت( »...ا اربردي ،د.ت.)126 :

وأمثلة ه ا ي الكتاس كث ة جدان.
وا ـدیر بالـ کر أ ان بعـ ال ـاحث احملــدث کالــدکتورة أمـ ة ّلـي توفيــمب ـد ذه ــي لـی أن
اّت ـ ت اد ــطناع الشـ ـراح ألس ــلوس اعناطق ــة والفالس ــفة أم ــران ط يعيـ ـان وأّ ــادت ذلـ ـ ى ّ ــدة
ّوامـ «:بعضــها یرجــع ى العصــر حيــث تفلســفي فيــت العلــوم ألن الفلســفة واعنطــمب كانــا ــد
ترع ــا م ــم اليوناني ــة ى العربي ــة وبعض ــها یرج ــع ى اعرحل ــة ال ــيت ودـ ـ ليه ــا تط ــور الدراس ــات
النمویة وذل أنت أَشـيع بـ النـاس أن النمـو ت ـمب فيـت عیـادة عسـتزید و یكـم أمـامهب سـوی
التو ـ ي العنایــة بإتقــان أســاليب ا ــد والتفــنم ي ر ـرا األلف ـاظ و ــاد الت ـ ویالت العقليــة
والتعاــمب ي التعلي ـ والتفلســف فيــت حت ـی لــياكم القــو ب ـ ن براّــة أ لــب النمــاة ا تصــرت ي
ه ا العصر ّلى ادطناع منهل جدید ي دراسة ضـایا النمـو  ...ظظـي فيـت اعنطـمب والفلسـفة
مبكانة بارعة» (الرضي1993 ،م.)58 /1 :

 .6منهج الجاربردي
وميکم أن صا أبرع مالمح منهل ا اربردیفي کتابت باألمور املتية:

 1.6الوسطية بين اإلطناب واالختصار
الش أن كتب النمو تفاوتـي بينهـا ي اعـنهل ،مـا بـ مفـرط مسـهب ،وصتصـر مقـ ومـنهب

 32آفاق احلضارة اإلسالمية ،السنة احلادیة والعشرون ،العدد الثاين ،اخلریف والشتاء  1440-1439هـ .ق

مم سـل منهجـان وسـطان بـ أولهـ وهـؤالء .أمـا ا ـاربردي فقـد اختـ لنفسـت منهجـان وسـطان ذ
استشهد بت ولـت« :ورـ اعـ اهب أوسـطها» (ا ـاربردي ،د.ت .)244 :وهـ ا یعـين أنـت کـان
ميي لی الوسطية ي اعـنهل ولكنـت کـان أحيانـان یقـع ي شـرك اإلطالـة الـيت مـم شـ عا أن ت ـرق
الق ــاريء ي حب ــار ا ــد واحلج ــا والتعل ــيالت والتـ ـ ویالت اعتكلف ــة واس ــتعاا اعص ــطلمات
اعنطقية ،کقولت ي اعفعو معت«:فإنت لو دح وجود أي لو ظقمب وث ي وجـود اععـا اعقتضـي
لوجـب النصــب ذ ال مــانع ّــم ترتــب مقتضــا ّليــت وحيــث وجــد السـ ب وانتفـی اعــانع وجــب
وجود اعس ب و ذ ب فلب یوجد فاف ا» (ا اربردي ،د.ت.)141-140 :
و د استوي ا اربردي عيع اعسائ اليت أوردها أبو  .وه الساة دلي ّلـى أن اهلـدن
مم وضع ه ا الكتاس هو الشرح والفکوك فإنت كان یستفيد كث ان مم أمثا هات الع ارت
«بيان ذل » و«تقریر ذل » و«فيت نظر» و«فيت نظر مم مرة» .ومم أمثلة طنابت اعفيد
ولــت ،وهــو یستقص ـي عيــع أن ـواع الت ــاء ي الل ــة« :والتــاء لكوعــا للوحــدة ذ یقصــد هب ــا
كشـيخ
االف اق العا ما افـ اق بـ مـ كر ومؤنـث ي الصـفة كضـا لرس وضـاربة أو ي االسـب َ
وشيخة و ما بـ ا ـن والوحـدة كتاـر ومتـرة و مـا بـ الواحـد وا اـع وهـي للواحـد ك ـا
وب الة أو للجاع ككااء 7وكا ة و ما للا ال ة ي الت نيث كنا ة و ما ي ا اعية كمجارة ي
عع حجر أو ي الصفة كعالمة ،و مـا لنسـ ة ك شـاّثة واعهال ـة و مـا لعـوام كفراعنـة ي عـع
فرعان ذ األد فراعیم ّوام التاء ّم احملـ ون ومثـ یـا أبـي فـإ ان التـاء ـد ّـ اوام ّـم ی ل
ـاء
َ
َ
اع ــتكل لب و م ــا للعج ــة حصـ ـران مس ــتفادان مـ ـم االس ــتقراء وال ش ــيءٌ منه ــا س ــوی الوح ــدة جب ــای ٍز
لإلرادة» (اعصدر نفست.)4-3 :
م ــع أ ان ا ــاربردي ک ــان یطن ــب أحيانـ ـان ال أناــت ک ــان أیضـ ـان یتجن ــب التکـ ـرار بـ ـ مييـ ـ لـ ـی
االرتصار ي اعوارد اليت یراها تستوجب ذل  .مثا ذلى ولت ي باس الفاّـ  «:فـإن ا الـة
ما فعلية أو ا ية والقساة ثنائية ال ثالث للقسا ّلى ما به َ ي موضعت» .وي بـاس أفعـا
اعقارب ــة ــا «:هـ ـ ا السـ ـؤا وا ـ ـواس ا ــاهر ــين ّ ــم ال ي ــان» .و ــا ي ب ــاس اس ــب الفاّـ ـ
واعفعــو « :ومــا أورد ّلــى تعریــف ا ــي الفاّ ـ واعفعــو والصــفة اعش ـ هة ــين ّــم ال يــان».
و ا ي باس ( ذن) حدي نوادب الفع اعضارع « :ين ّم الشرح لوضوحت».
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 2.6التعليل
 1.2.6القياس (االستقراء)

التزم ا ـاربردي باالسـتقراء والقيـاس ،حيـث ـا ي بـاس اعفعـو معـت« :واععلـوم مـم االسـتقراء
ال ـ ي هــو أ ــوى دالئ ـ ه ـ ا الفــم( »...اعصــدر نفســت )139 :واالســتدال هب ـ ا األد ـ ي
کالمت کث جدان.
ویقــو ي بــاس اعرفوّــات ،ذ ذکــر ضــا (هــو) اع ـ کر لإلشــارة (اعرفوّــات)« :فَــإن
لــي ّــاد ل ـی اعتقــدم والت ـ كر ألنـاـت م ـ و مب ـ كر ،لــي دــح لــو ث ــي ي الكــالم نظ ـ لكــم
الثابي ّكست والنسلب جواع القياس فيت» (اعصدر نفست.)80 :
ویق ـ ــو ي ب ـ ــاس اعنص ـ ــوس ب ـ ــال ال ـ ــيت لنف ـ ــي ا ـ ــن « :ارتل ـ ــف ي مسـ ـ ـ لة (ال أب ـ ــا ل ـ ــت)
و(ال الم ـي لــت) ومنش ـ اخلــالن کــون أب ـان معرب ـان بــاأللف مــع أنــت مفــرد م ـ کر حبســب الظــاهر
وکون المي حم وفان ّنت نون التثنية مم ضافة ااهر والقياس یقتضـي حـ ن األلـف ّـم
األو و ث ات النون ي الثاين» (ا اربردي ،د.ت.)169 :
 2.2.6ربط المواضيع النحوية بالمواضيع الفقهية

جعـ ـ ا ــاربردي العلـ ـ النموی ــة کالعلـ ـ الفقهي ــة و ــا  « :ن العلـ ـ النموی ــة کالفقهي ــة من ــا
تســتن ت بعــد وجــود األحكــام بواســطة اعناس ـ ات ب ـ العل ـ واععلــوالت مث ـ کــون الفاّ ـ
مرفوّـان بعــد أن ظقــمب لنــا باالســتقراء کونــت کـ ل اســتن طنا العلــة وهــي کونــت أ ـ وکــون الرفــع
أثق ف ّطي الرفع الفاّ دفعان للثق وه العلة تعلمب باععلو اع كور بعد أن ناسب أ ليتت
وثقـ الرفــع لكونــت مرفوّـان هـ ا ذا حتقــمب أمــا ذا احته لاـ َ حكاـ صتلفـ فيصــار مــم اععنـی
اعناسب لی تع أحد احملتال مث اعضان لی یاء اعتكلب فنقوه کو َن اإلس لب مضافاَ لی
ل
ل
سب کونَت م نيان فيكو هن م نيان بيا هن اعناس ة أن اإلضافة ليهـا ا تضـي کسـرة هـي
یاء اعتكلب نا َ
کســرة اعناس ـ ة وتل ـ الكســرة لل نــاء الحمالــة ،ذ لوکــان لإلّ ـراس عــا وجــد ي ـ ال كيــب
اس ال فيت لكنت العم لوجود الكسرة ي اإلضافة ي مث المـي أمـا
اإلسنادي ذ ال ّر َ
لزوم کون ما هي فيت م نيان فأل ان اعراد باع ين ما لي حركـات أوارـر وسـكناتلت بعامـ والـ ي
أضيف لی یاء اعتكلب ک ل » (اعصدر نفست.)118 :
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 3.2.6التعليل بالتشابه

أنات کان یستخدم التش يت ي التعليـ التوضـيمي فکـان یوضـح الشـيء بـ کر نظـ  .مثـا ذلـ
أنـًّـت حيناــا أراد أن یوضــح تعریــف اعفعــو اعطلــمب ذکــر تعریــف احلــا واســتد بــت ّل ـی دــمة
تعریف اعفعو اعطلمب ذ ا (« :کرهـي کراهـة دـدر ّـين فياـا سـ مب مـم الزمـان) و ن دـدق
ّليــت أنــت اســب مــا فعلــت فاّ ـ فع ـ م ـ کور مبعنــا لکــم ال مــم حيــث أنــت فاّ ـ للفع ـ اع ـ کور
وه ـ احليثي ــة مـ ـرادة  -و ن یـ ـ کر  -فخ ــر ّ ــم التعری ــف ،ونظـ ـ اعفع ــو اعطل ــمب ي رادة
احليثيــة ي حــد  -و ن یـ کر  -حــد احلــا فإنــت ّرفــت ب نــت مــا بـ هيهــة الفاّـ أو اعفعــو
کقول (رأیي رجالن ّاعـان) مـع أن الودـف لـي حبـا فيکـون احلـد مـدروالن فيـت وأجـاس بـ ن
الودف و ن کان م ينان هليهيت الفاّ أو اعفعو لکم ال مم حيث أنت فاّ أو مفعو بـ مـم
حي ــث الـ ـ ات فل ــب ی ــدر ي ح ــد احل ــا ذ احليثي ــة مـ ـرادة  -و ن یـ ـ کر  -والتمقي ــمب أن
الودف وضع ليد ّلی هيهة ال ات مطلقان» (اعصدر نفست.)45 :
و ي ّ ـراس االســب اعضــان ل ـی ضــا یــاء اعــتکلب ــا « :فَــإ ان الكســرة ال نائيــة رالفــي

اإلّرابية حقيقة واجتااع اععرف اعتخالف ا تضـاءن تن ٌـع أیضـان شـهد لـت بـاس تنـاعع العـامل »
(اعصدر نفست.)45 :
 4.2.6التعليل المنطقي

لقــد سـ مب أن أشــار ا ــاربردي ي مقدمــة شــرحت ى أن هدفــت فـ وجــاعة لفـ أبيــت وبيــان د ــائمب
معانيت ،ألن أبا أجلد ا اربردي كان د يقان ي تعاملت مـع احلـدود والتعریفـات د ـة جعلتـت یسـتدرك
ویوضــح تعریف ــات ابــم احلاج ــب وحــدود  ،ود ــاح نا ب ـراهيب ــد ت ــع م ــنهل أبيــت ي تعامل ــت م ــع
احلدود ،لكنت كان یشرح ویوضح متناوالن القضایا واألحكـام النمویـة بالتفصـي فقـد أکثـر فيـت مـم
التعلــيالت العقليــة واعنطقيــة صــدان لإلیضــاح واإل نــاع فکــان یوضــح مـراد أبيــت ّلـی أحســم وجــت،
وه ا هو رضت األساسي ال ي مم أجلت وضـع ا ـاربردي هـ ا الشـرح .کقولـت ي اإلّـراس « :ن
احلــد یطــابمب احملــدود فإنــت ّــرن ب نــت ال ـ ي تلــف آرــر بــت وال ـ ي ظص ـ بــت ارــتالن آرــر
اععرس لي اإلّـراس بـ أنواّـت وال شـيء مـم أنـواع الشـيء بالشـيء» (ا ـاربردي ،د.ت-32 :
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 .)33مث ا « :أجاس ب نـا النسـلب دـدق سـلب کونـت ّرابـان ّـم الـ ي تلـف آرـر بـت مطلقـان
فإن اإلّراس عا کان جزء ک واحد مم أنواّت اليت هلـا االرـتالن دـدق ّليـت أنـت الـ ي ارتلـف
بــت مــم حيــث أنــت جــزء عــا هــو سـ ب االرــتالن ،وهـ ا ا ـواس متکلــف فيــت فإنــت و ن انــدفع بــت
سلب االطالق ّليت مطلقـان لصـد ت ّليـت جمـاعان ال أنـت بقـي اإلیـراد بلـزوم کـون أنـواع الشـيء نفسـت
ن أراد بــت تعریــف احلقيقــة ،و ن أراد بــت جمــرد التايــز بق ـي ّليــت اإلی ـراد لعــدم ترتــب اعقصــود ّليــت
ل قـاء االلت ــاس ب نواّـت یعــد وميکــم أن ـاس بـ ن اعـراد متييـز ّاــا یشــار ي الوجـود اللفظـي وعــا
یوجد ي أنواّت اععلومة بالتعریف بالتاييز امتاع» (اعصدر نفست.)33 :
 5.2.6التعليل بعدم وجود النظير السماعي (السماع أو النقل)

مثــا ذلــى تعليلــت ّــدم ّاـ ش ـ ت فعـ ي اعفعــو معــت ،ذ ّلـ ذل ـ بعــدم النظ ـ أي:
ّللت بعدم وجود مورد ّا فيت ش ت فع ي اعفعو معت ،وهـ ا یفهـب مـم نصـت التـا  :ـا
ا اربردي« :االنتقاام وّدمت م ين ّلى جواع القياس ي الل ةوّدمت ذ یوجد ي الكالم
ش ت فع ّا ي مفعو معت و حينه دمة ورود اعثا نقضان م ين ّلى دمة تركي ت وهـو
ن دــح لصــح بالقيــاس ّلــى الفعـ بنــاءن ّلــى جـواع فــإن لنــا بعــدم ا ـواع ینــتق لعــدم
دــمة ال كيــب حينه ـ ذ یســاّد نق ـ وال يــاس و ن لنــا جب ـواع فينــتق ال أن یریــد
بالفع اع كور ي التعریف ،الفع وما أش هت» (اعصدر نفست.)142 :
ویقو ي اعفعو معت « :ذا جع مقصوران ّلـی السـااع کاـا هـو مـ هب کثـ مـم ّلاـاء
ه ـ ا الفــم فــالتعریف حينه ـ لتايــز مــا و ــع ي الکــالم منصــوبان ب نــت مفعــو معــت مــم ـ مــم
اعنصوبات» (اعصدر نفست.)143 :
 6.2.6اإلجماع

ك ــان یلت ــزم باإلع ــاع كا ــا ــا ي ب ــاس اعس ــتثنی« :وكـ ـ م ــا ه ــوّلى ر ــالن اإلع ــاع ف ـ ـ
فساد » (اعصدر نفست.)157 :
ویقو ي مسو ات االبتداء بالنکرة« :النسلب ختصيل اع تـدا بث ـوت اخلـ ذ اعـراد بث وتـت
م ــا ث وت ــت ي نفـ ـ األم ــر أو ّن ــد اعتخ ــاط أو ّن ــد أح ــدلا والکـ ـ باطـ ـ  ،...أم ــا األو
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فالمتناع رج ائب باإلعـاع و ن ث ـي اخلـ ي الوا ـع وأمـا الثـاين فلصـمة عیـد فاضـ عاّـان»
(اعصدر نفست.)104-103 :

 3.6االستشهاد
تنوّــي الش ـواهد ي شــرح ا ــاربردي ،فاستشــهد بش ـواهد مــم القــرآن الكــرمي ،وش ـواهد شــعریة
ونثریة ،ون مث فياا یلي كالن ّلى حدة:
 1.3.6االستشهاد بالقرآن الكريم

ّدد الشواهد القرآنيـة الـيت استشـهد هبـا ا ـاربردي ي شـرحت ليـ جـدان ،ذ ألـزم نفسـت ي كثـ
مم األحيان بشرح شـواهد أبيـت وابـم احلاجـب ،ومـع أنـت مـم فقهـاء ّصـر ور ـ مبعـاين القـرآن
ولت رد ّلى العضـد ي آیـة فـ توا بسـورة مـم مثلـت  ،سـ مب ذكـر  .ر ـب كـ ذلـ فانـت استشـهد
بعدد لي مم املیات القرآنية ورمبـا سـ ب ذلک جـع ى اإل ـاع الـ ي انتهجـت ي هـ ا الشـرح.
مث نــت یستشــهد بآیــات كاملــة .ب ـ كــان یستشــهد مبــا فيــت مــورد الشــاهد مــم املیــة ،مراّــاة
لالرتصــار وذل ـ ّنایــة منــت مبوضــع الشــاهد ،و یستشــهد لك ـ مــورد ب ـ كثر مــم آیــة واحــدة
فقــت ،و ی ـ كر املیــة ال مس ـ و ة بع ــارة ( ولــت تعــاى) ــو ولــت ي احلــا  ...« :بيــان اعالعمــة
بالقياس ّلى ولـت تعـاى هـ ا بَعلـي شـيخان  »8و ولـت ي اعثـا ...« :یـد ّليـت ولـت تعـاى:
ل
الع ل
رش  »9وأیضان ولـت ي اعضـان ليـت «:وذلـ أن الفعـ یقـع اعضـان ليـت
َورفَ َع أبویت ّلى َ
كقولت تعاى :یوم ینفع الصاد ».10
 2.3.6االستشهاد بالشعر العربي

استشــهاد ا ــاربردي ب شــعار العــرس ليـ جــدان أیضـان .و ــد تنوّــي طریقتــت ي یـراد الشــاهد
الشعري مم ذكر لنصف بيي ى بيي كام  ،وكاا یلتزم منهجـان واحـدان ي ایـراد الشـواهد
الشعریة ،ك ل ي نس تها ى ائليها فهو تارة ینسب الشاهد لقائلت وی كـت دون نسـ ة تـارة
أررى .ومم أمثلة ذكر نصف ال يي مكتفيان بت ،ولت ي حبث الفاّ « :فإن لـي ال نسـلب
أنــت الیســند ى مــا لــت و الســند مــا و ــع ي ــو الفصــماء مث ـ ــو الزبــاء (مــا لللجاــا ل
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مشــيهها وئيــدان) ،11و ــو امــرس القــي (فق ـ ي مق ـ ســت مت يـ ل
ـب) ،»12وذل ـ ول ــت ي
ه
13
أفعا اعقاربة« :ید ّليت ما جاء ي شعر احلااسة (ف بـي ى فهـب و مـا كـدت آئ ـان) ».
ومــم أمثلــة ذكــر ال يــي كــامالن ولــت ي ـ اعنصــرن« :مبــا فيــت ّلتــان مــم التســع مث دــرن
للضرورة مث و الشاّر:
ل
ل ل
ٍ
كر
كر نَعاان لَنا ان ذ َ
أّ ْد ذ َ

هو اعل ْس ه ما كاررتَته یتض اوعه»14

وب َ ٍ
ل
ََ
لدة لَْي َ هبا أَني ه

العي ه »15
اال اليعاف ه َو اال َ

و ولت ي اعفعو معت« :ومبعا رس كقو الشاّر:

 3.3.6االستشهاد بالنثر

ن األمثل ــة النثری ــة ال ــيت ك ــان یورده ــا ا ــاربردي لش ــرح القاّ ــدة النموی ــة وتوض ــيمها ،تتس ــب
بالوضــوح والســهولة ألنــت یقــدمها بطریقــة ســهلة وبســيطة .وميكــم تقســيب الش ـواهد النثریــة ي
الشرح ى :احلدیث الشریف ،واعث  ،والكالم .و ـد اّتـا ا ـاربردي بشـواهد الکـالم أکثـر.
ّلاـ ـان بـ ـ ان منهج ــت ي ّ ــرام الشـ ـواهد النثری ــة ک ــان متنوّـ ـان فق ــد یع ــرام ش ــاهدان واح ــدان أو
شاهدیم أو أكثر.
األمثااا  :یستشــهد ا ــاربردي باألمثــا ال مبث ـ واحــد و ــد شــرح ه ـ ا اعث ـ وذكــر موضــع
(ّ َس ــى ال ه ـ َـو هیر
اس ــتعاالت حي ــث ــا ي افع ــا اعقارب ــة« :وم ــا د ــار م ــثالن ي كالمه ــب م ــم ـ ـوهلب َ
أبؤسان) 16أنت كان ناس ي ار فاعار ّليهب فهلكوا أو األبؤس عـع بـؤس أي ّسـى أن یكـون هـ ا
اعوضع موضع بوس یضرس بت لك شيء ان منت حلوق شر» (ا اربردي ،د.ت.)240 :
الحديث الشاري ::یستشـهد ا ـاربردي ال حبـدیث شـریف واحـد حيـث ـا ي حبـث
اعنصوس بال اليت لنفي ا ن « :وأیضان درو ال ّلی اععارن مم تکریر کث و وّت منـت
17
مسـهلة األدـ ضـية و(ال أبــا حسـ ٍم) ففيــت حـدیث (و ذا هلـ كسـری فــال كسـری بعــد )»
(اعصدر نفست.)173 :
جماال رثريااة :تنــوع منهجــت ي االستشــهاد باألمثلــة حيــث رأینــا تــارة یستشــهد للاوضــوع
الواحد مبثا واحد ،وتارة مبثال  ،وثالثة ب كثر مم ذل :
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فاثا استشهاد مبثا واحد ولت ي اعفعو معت« :فإنت لو كان ك ل عا جـاع انتصـاس
اعفعو معت لكنت جائز كقول (جاءَ ال َ هد َوالطَيالل َسةه)» وكـ ل ـا ي العطـف« :ویـرد أیضـان
ـام وّا ٌـرو جـاءَ)» و ـا ي النعـي« :ألنـت مسـتقيب بالنسـ ة
ّطف ا الةّلى ا الة ك (عیـ ٌد َ
طالمب مرئَتلت حاب ه جاریتلت)».
ى الصفات الثانية اعستارة مث (عی ٌد ه
ومثــا استشــهاد مبثــال یعضــد أحــدلا املرــر ولــت ي أفعــا اعــدح وال ـ م« :وه ـ ا مث ـ
ل
(احلاد ل
احلايد) فإن تقدیر (هو احلايد)ح ن وجوبـان لـ ل ومثلـت ( ٌـع وطاّـةٌ) أي
وهلب
ه
(أمري َوي ذميت ألفعل ام)» (اعصدر نفست .)24 :وكـ ل ولـت ي اعفعـو معـت«:وكـ ا ي كـ
ـي أنـا َوعیـدان)»
ما هو مفعو معـت و ـع مصـاح ان للفاّـ كقولـ (اسـتَ َوی اعـاءه َواخلشـ ةَ) و(جه ه
(اعصدر نفست.)141 :

ومثـا استشـهاد بـ كثر مـم ذلـ صــدان الحكـام اعوضــوع ولـت ي التوابـع« :مــا لـي مــم
ـوت عیـدان هج ـةن) وفاضـالن ي
التوابع مم الثواين الكائنة ّلـی ّـراس السـوابمب كج ـة ي ولـت ( َك َس ه
ل
ـي عی ــدان درلـ ـان) وأمثاهل ــا» (اعص ــدر نفس ــت.)178 :
َ
ـي عی ــدان فاضـ ـالن) ودرلـ ـان ي (أّطَي ـ ه
(ّلا ـ ه
أت
ـوم ثالثـةن ثالثـةن) و( ـر ه
وكـ ل ولـت«:وال موافقــة لفظـان وال حمـالن فلـب یــنعك الثـاين (جــاءَ الق ه
الكتاس فصالن فصالن) و(ثَ تَي احلساس بابان بابان) فإن ك ٍ
ثان منهـا بـإّراس سـابقت سـابقة مـم
ه
َ
َ
جهة واحدة ولي یتابع فلب یطرد» (اعصدر نفست.)182 :

 4.6أغراض الشواهد النحوية
أما أ راام یراد الشواهد النمویة ي شرح ا اربردي فاتعددة فهي:
 1.4.6توضيح القاعدة النحوية و شرحها

ه ا هو القسب األك  ،حيث یسوق ا اربردي الشاهد ليوضح أن الظاهرة النمویـة شـائعة كثـ ان،
فيكــون الشــاهد فيهــا مبثابــة شــرح للاســائ  ،وات ــاع لقواّــدها ،أي عــا ــا ــوع اســتعااهلا ،ومــم
أمثلة ذل ولت ي اعفعو معت« :فإنـت لـو كـان كـ ل عـا جـاع انتصـاس اعفعـو معـت لكنـت جـایز
كقول ـ (جــاءَ ال ـ هد َوالطيالس ـةه) وك ـ ا ي ك ـ مــا هــو مفعــو معــت و ــع مصــاح ان للفاّ ـ كقول ـ
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ـي أن ــا َوعی ــدان)» (ا ــاربردي ،د.ت .)141 :و ول ــت ي احل ــا :
(اس ــتََوی اع ــاءه َو اخلشـ ـ ةه) و(جه ـ ه
«اعصــنف حکــب بعــدم ج ـواع تقــدم احلــا ّل ـی اجملــرور مســتدالن ب ـ ن األد ـ أي ذواحلــا ذا
یتقــدم ّلــي ا ــار فــالفرع أي احلــا أولـی وأجــدر بـ ن الیتقــدم اّـ ام ّليــت مبنــع األلویــة اعـ کورة
ذ یلزم توافمب الفرع أدلت ي عيع األحکام والسند جواع تقدم احلا ّـم الفاّـ ّلـی فعلـت مـع
ب عی ٌد)» (اعصدر نفست.)148-147 :
ّدم جواع تقدم الفاّ ّليت مث (ضاربان ذَ َه َ
 2.4.6شرح االعتراض على الح ّد والجواب عنه

ذ یستند ى الشاهد لي االّ اام ویرد ّليـت حيـث یث ـي وميكـم االّ اضـات واألجوبـة
ي ذه ـ ــم الق ـ ــارس ،ومث ـ ــا ذلـ ـ ـ ول ـ ــت ي االّـ ـ ـ اام ّلـ ـ ـی تعری ـ ــف اعفع ـ ــو اعطل ـ ــمب« :أن
ـات موت ـان) ك ـ واحــد منهــا مفعــو
ام مرض ـان) و(د ـ اح دــمةن) و(مـ َ
(م ـ لر َ
اعنصــوبات ي مث ـ َ
مطلمب و یصدق التعریف ّليت» (اعصدر نفست ،)116 :حيث ّرن ابم احلاجب اعفعو
اعطلــمب ب ـ ان« :هــو اسـ ٌـب مــا فَـ َعلَــته فاّ ـ ه فلع ـ ٍ م ـ كوٍر مبعنــا » (ابــم احلاجــب ،د.ت)18 :
وك ل ولت ي االّ اام ّلی مانعية تعریف اعفعو معت « :ذ یدر فيت مـا لـي مـم
بي عیــدان َوّا ـران) لصــدق التعریــف ّل ـی (ّا ـران) مــع أنـاـت لــي
اعع ـارن ،منــت ــو القائ ـ َ
(ضـ َـر ه
مبفعــو معــت ب ـ هــو مفعــو بــت وفا ـان» (اعصــدر نفســت .)138 :حيــث ّ ـارن بــم احلاجــب
اعفعــو معــت بـ ن« :هــو اعـ كور بعــد الـواو عصــاح ة معاــو فعـ ٍ لفظـان أو معننـی ،فــإن کــان
الفعـ ـ ـ لفظـ ـ ـان ،وج ـ ــاع العط ـ ــف» (اب ـ ــم احلاج ـ ــب ،د.ت .)23 :و ول ـ ــت ي ب ـ ــاس التايي ـ ــز:
18
ولهت«:و الا فَـال» ـ مـنعك لعـدم التنـویم حي ه
ـث ینعـدم اإلضـافة ،مثـ ولـ (رـوا ه
ٍ
لي منصرن و ن رز ّنت التنویم لفظانلكنت مقدر فيت ،فلب ینعـدم وجـاعت
فضة) فَإن َ
ـي ا ل) ّلــى نصــب
اإلضــافة ل ـ ل  ،و ــا یــد ّلــى وجــود تقــدیران ــوهلب (هــؤالء َح ـوا ع بيـ َ
بيــي ب نــت معاــو حـوا وشــرط ّالــت التنــویم» (اعصــدر نفســت ،)152 :أل ان النمــاة اتفقـوا
ّلـی تقــدیر التنــویم ي (حـوا ) (احللــيب) ،وجــاء ا ــابردي هبـ ا اعثــا لشــرح االّـ اام ّلـی
ٍ
فضة) وتقدیر (روا ٌ فضةن) و و ولت ي العـدد« :أ ان احلـد ـ همطاـ لرد 19لـدرو مـا
(روا ه
لــي منــت فيــت وذل ـ ألن مث ـ ول ـ (ذراع وذراّــان وبــاع وباّــان و فيــز و في ـزان) ى ـ
ذلـ ـ م ــم أمث ــا  ،یص ــدق ّلي ــت أن ــت متعـ ـ لكايت ــت املح ــاد م ــع أع ــا ل ــي م ــم األّ ـ ل
ـداد»
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(ا ــاربردي ،د.ت ،)212 :ذ ــا بــم احلاجــب ي تعریــف اســب العــدد« :أ ــاء العــدد مــا
هو لضع لكاية آحاد األشياء» (ابم احلاجب ،د.ت.)38 :
 3.4.6إبطا رأي المخالفين

ــا ابــم احلاجــب ي تعریــف األفعــا اعقاربــة«:مــا هو لضــع لـ هـدنـهو اخلـ » (اعصــدر نفســت،)48 :
فاّ ام ّليت ا اربردي بقولت«:اعراد باخل ي ولت «ما وضع لدنو اخل » مـا أن یكـون اخلـ
اعخصــوه ب فعــا اعقاربــة أم ال بـ مســندان آرـرا» ،مثا أجــاس«:أنــا اتــار أ ان اعـراد بــاخل ـ
اخل اعخصـوه ،مـم مسـند لـی أمـر آرـر ،وال یلـزم رروجهـا ّـم التعریـف ذ التعریفـات منـا
اععارفــات حبســب األدـ  ،واعســند ي األدـ لــي مبعنـی ــارس ،بـ
هـي بــالنظر لـی مــا ّليــت َ
ـاد عی ـ ٌد رارج ـان) و(ّس ـی عی ـ ٌد رارج ـان)،
ال ـ ي جع ـ فع ـ اعضــارع ّوض ـان ّنــت فــإن معنــا (کـ َ
هّ اوام ّنت الفع اعضارع ،ید ّليت ما جاء ي و الشاّر:
ل
ت آئل ا
ي ى فَه ٍب َوَما ك ْد ه
فَهبْ ه

َوَک ْب لمثلهها فَارْـتهها َولهي تَص هفر»

(ا اربردي ،د.ت)241 :

 4.4.6بيان أشكا ومعان مختلفة للموضوع

مث ــا ذلـ ـ ول ــت ي اعفع ــو مع ــت« :كا ــا ج ــاءت الـ ـواو ي الك ـ ل
ـالم مبع ــا ا اعي ـ لـة اعطلق ـ لـة
ه
َیي عیـدان َوّاـران بع َـد أو لَـت) جــاءت مبعـا مــع كقـوهلب (اسـتوي اعــاءه َواخلشـ ةه) ومبعــا
کــ(رأ ه
(رس) كقو الشاّر:
ٍ
ل
ال اليعاف ه َو ال َ
َوبَلدة لَي َ هبا أني ٌ
العي ه
ومبع ــا القس ـ لب كاـ ـا ي ول ــت تع ــاى وال ــنجب »(اعص ــدر نفس ــت .)144 :وك ـ ل

ول ــت ي
التنــاعع« :وهــو مــا ذا كــان األوه طال ـان للفاّ ـ ل فقــت والثــاين للافعــول فقــت أو بــالعك ل مث ـ
بي عیدان أو عی ٌد)» (اعصدر نفسـت .)93 :و ولـت ي اعضـان
(ضَربَين َو َ
ضربَين) أو َ
ي َو َ
َ
ضَر ه
(ضَربْ ه
لي ــت« :وا ال ــة أیضـ ـان یق ــع مض ــافان ليه ــا بع ـ ـ الظ ــرون ك ــإذ و ذا وحي ــث مث ـ ـ َو ْذ هلنَ ــا
21
20
ل
ل
ل
ـث ثَـ َقفتها ــوهب »22
دم و ذا تهـْتلـ ـى َّلَ ــيهب آیاتهن ــا و أ تهل ــوهب َحي ـ ه
ـجدوا مل َ
لاالئك ــة اس ـ ه
لَ
(اعصدر نفست.)175 :
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 5.6موق :الجاربردي من الخالفات النحوية
النستطيع القو ب ن ا ـاربردي ي شـرحت كـان یـنهل عـل مدرسـة ال صـرة أو مدرسـة الكوفـة أو
مدرسـة ب ـداد أو مدرســة مصـر ،بـ كـان ّاعـان مطلعـانّلى آراء ال صـری والكـوفي مســتقالن ي
انتخاس حدی اعدارس ،فهـو ي األرـ ب حـد املراء أو رد كـان یعتاـد ّلـى األدلـة وال اهـ
وین ــا د أدل ــة اععارضـ ـ  ،و ي ــب ّنه ــا ال أن ا ــاربردي ك ــان ت ــار الـ ـرأي الق ــوي ذا األدل ــة
الواضــمة القویــة فيت عــت ،ویقویــت ویدّاــت بالتعليـ والتــدلي وال اهـ  ،وكــان أحيانـان یضــيف أدلــة
مــم ّنــد  .وحيناــا یتضــح لــت الـرأي الصــميح ي مسـ لة فإمــا ال تــار رأی ـان و مــا ــتب كالمــت
بقولت« :وا أّلب بالصواس» أو «ه ا ما رطر ههنا».
كان الشارح أحيانان تار رأي ال صری وفقان لألدلة وأحيانان تار رأي الكـوفي و ـد تـار
رأی ـان ل ـ اعدرســت وان یش ـ ى مو ــف ابــم احلاجــب دون أن یت عــت ي ذل ـ  ،لكنــت یــدافع
باألدلــة ّــم ال ـرأي ال ـ ي تــار أبــو ي کث ـ مــم األحيــان .کقولــت ي رفــع الفع ـ اعضــارع ذ
ـف ي أ ان العامـ َ ي الفعـ ل اعضـارلع حالـةَ الرفـع مــاذا فـالكوفيون أكثـرهب ّلـى أنــت
یقـو « :ارتل َ
التجرد ّم النوادـب وا ـواعم ،والكسـائي ّلـى أنـت حـرون اعضـارّة وال صـریون ّلـى أنـت كونـت
ائاـان مقــام االســب .واعصــنف (ابــم احلاجــب) ارتــار األو (رأي الكــوفي )» (اعصــدر نفســت:
 .)232-231وأشــار ا ــاربردي ي منته ـی ال مــث ل ـی موضــعت وهــو موضــع ابــم احلاجــب،
23
ل
ل
كر مــا یقتضــي
اس أن یقـ َ
روحــت ــا َ الص ـو ه
بقولــتَ « :راو َح ا ه َ
ـدم ذكـ َـر النوادــب وا ـواعم مثا ی ـ ه
ل
ل
ل
الشيء» (ا اربردي ،د.ت.)235 :
ع معر لفة ذل َ
فع فإ ان معرفةَ التجرد ّم الشيء فر ه
الر َ

ومم أمثلـة صالفتـت البـم احلاجـب مسـ لة ارـتالن الكـوفي وال صـری ي أّـرن اععـارن
حيــث ذهــب الكوفيــون ى أن االســب اعـ هب أّــرن مــم االســب العلــب وذهــب ال صـریون ى أن
االسب العلب أّرن مم االسب اع هب وارتلفوا ي مراتب اععـارن فـ هب سـي ویت ى أن أّـرن
اععارن االسب اعضار (األن اري2002 ،م .)569 :أما ابم احلاجب فقا « :أّرن اععـارن
اعضار اعتكلب مث اعخاطب» (ابم احلاجب ،د.ت .)37 :لكم ا اربردي اّ ام ّليـت و ـا
ل
أّرن
اععارن فَإناـت یتنـاوْ
العلَ هب الب اد وأ ْن یكو َن َ
ب ّرفية العلب و یوافقت ابنت الشارح فقا َ « :
الو ل
ل
ل
ل
اععارن» (ا اربردي ،د.ت.)207 :
خبالن ل مم
بالشخل
احد
َ
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و ولــت ي ّـراس مــا التعج يــة ذ یـ مبـ اهب ثالثــة و تــار مـ هب األرفــد رالفـان البــم
ـدم رلـ لو كـ ل مـ ٍ
هب ّــم درـ ٍ و ان األوَ
احلاجــب الـ ي ارتــار مـ هب ســي ویتّ« :رفـ ه
ـي ّـ َ
ـاویان لمــم حيــث لـ ل
واملرــر متسـ ل
ـزوم مــا یعهــد وأ ان ر ـ اع ـ ل
ن اخل ـ ل
اهب أوس ـطهها ،ذ ح ـ ه
َ
َ
أّلب» (اعصدر نفست.)244 :
ٌ
شائع كث ٌ ،وا ه ه
ل
و ولت ي االستثناء ...« :فمص َ ل َ مم هـ ا السـياق أ ان م هَـت (مـ هب ابـم احلاجـب)
اعنعقد ّلى أ ان االستثناء لمم اإلث ل
ات نفي» (اعصدر نفست.)16 :
یناي
اإلعاع َ
َ
َ

 .7النتائج
مم النتائل اليت یص ليها ال مث هی:
 .1یشــرح ا ــاربردي كــالم أبيــت ي کتــاس شــکو ّل ـی احلاج يــة وی ســت القــو فيــت ك نــت
شارح مستق للكافية.
 .2یلج ا اربردي ى التعليالت اعنطقية والعقلية و د یصيب بال اوام والتطوی .
 .3یتجنب التکرار واحلشو ي الکالم.
 .4کثر ي تعليالت ا اربردي االّتااد ّلی القياس واالستقراء.
 .5كانــي لــت ّنایــة مبســائ اخلــالن ا لنمــوي فـ ورد بعضــها بشــيء مــم اإل ــاع ذ
یورد حجل الفریق طل ان لالرتصار وكان أحيانـان یـرجح هـ ا الـرأي أو ذلـ معتاـدان ّلـى
السااع والقياس.
 .6یعتاد ا اربردي ّلى التاثي ي توضيح القاّدة النمویة ،أتـی بـت أل ـراام منهـا تعزیـز
القاّدة النمویة و ذل .
 .7یستشهد بشواهد ليلة مم القرآن الکرمي والشعر ویکثر ي االستشهاد بکالم العرس.
 .8كان ا اربردي ذا شخصية ّلاية اهرت ي ّرام اعادة العلاية ومنا شـتت آراء ابـم
احلاج ـ ــب وأبي ـ ــت وموافقت ـ ــت هلا ـ ــا ورد ّليها ـ ــا أحيانـ ـ ـان وترجيم ـ ــت بعـ ـ ـ مس ـ ــائ اخل ـ ــالن
وآراء اعستقلة.
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اب ـ ــم احلاج ـ ــب (د.ت) .الكافي ـ ــة ي ّل ـ ــب النم ـ ــو والش ـ ــافية ي ّلا ـ ــي التص ـ ـریف واخل ـ ــت ،التمقي ـ ــمب :د ـ ــا
ّ دالعظيب الشاّر ،د.ط ،القاهرة :مكت ة املداس.
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