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امللخص
اللغوي وتف�سرياتها النحوية عند ابن خالويه
ظاهرة اال ّت�ساع
ّ
ت370هـ من خالل كتابه �إعراب ثالثني �سورة من القر�آن.
تهدف الدرا�سة �إىل �إلقاء ال�ضوء على ظاهرة اال ّت�ساع اللغوي
عند ابن خالويه من خالل كتابه (�إعراب ثالثني �سورة من القر�آن
الكرمي).
واعتمد الباحث املنهج التاريخي واملنهج الو�صفي ،حيث تتبع
التطور التاريخي ملدلول الكلمة من خالل الن�ص .وك�شفت الدرا�سة
عن تباين الآراء حول مفهوم اال ّت�ساع عند العلماء ،حيث تناولت
الظاهرة مباحث التقدمي والت�أخري ،واحلذف ،والنيابة ،والرتادف،
وتو�سع يف
والت�ضمني .و�أثرها على تعدد �أوجه القراءات القر�آنية،
ّ
النحوية ،فتعددت الأوجه
الرتكيبية التي تت�صل باجلوانب
ال�سمات
ّ
ّ
إعرابية ،وت�أثرت املعاين بالأثر االعرابي الذي �أوقعته القراءات
ال ّ
آنية املختلفة.
القر� ّ
الكلمات املفتاحية :اال ّت�ساع اللغوي ،التو�سع ،ابن خالويه،
التقدمي والت�أخري ،احلذف ،النيابة ،الت�ضمني ،املرتادفات ،تعدد
إعرابية.
الأوجه ال ّ

Abstract:

The phenomenon of linguistic breadth for Ibn
Khaldawy through his book (Parsing Thirty Surahs
from the holy Qur’an).
The study aims to shed some light on the
phenomenon of linguistic breadth for Ibn Khaldawy
through his book (Parsing Thirty Surahs from the
holy Qur’an). The researcher adopted the historical
approach and the descriptive approach in his research.
The researcher traced the historical development
of the word’s meaning through the text. The study
revealed that there are different opinions concerning
the concept of linguistic breadth among linguists.
The above mentioned phenomenon dealt with
different topics including: submission، delay، ellipses،
prosecution، synonymy، inclusion and their impact
on the multiplicity of Quranic readings aspects، the
expansion of the structural features that relate to
grammatical aspects. Therefore، there are multiple
Arabic aspects، and the meanings are affected by the
Arabic effect of the different Qur’anic readings.
Keywords: Expansion in Language, Expansion,
Ibn Khalawayh, Phrase Reordering, Omission,
Substitution,
Inclusion,
Synonyms,
Syntactic
Versatility.

 - 1مقدمة:
ال�سمات
ّ
وظف ابن خالويه التو�سع اللغوي من خالل ّ
الرتكيبية كالتقدمي والت�أخري ،وحذف امل�ضاف ،وجند فيه املالمح
ّ

ال�سمات الإفرازية كالت�ضمني واملرتادفات ،ووظف اال ّت�ساع
ذات ّ
ب�أن يذكر امل�صطلح ،ومنح نف�سه حرية احلركة �ضمن ُمناخ داليل
تكثيفية ،قادرة على التعبري ب�صور
تركيبي ،و�أظهر منهجه لغة
ّ
ّ
ومعان متنوعة ،و�إ�ضاءات نحوية متعددة
متعددة ب�ألفاظ خمتلفة
ٍ
إعرابية.
ال�صور ال ّ
التو�سعية عند ابن خالويه
ونختزل ال�صعوبات ب�أن الإ�شارات
ّ
متناثرة ،وقام الباحث با�ستجالئها وا�ستنباطها من كتابه مو�ضوع
وبالغية
الدرا�سة ،وترتبط مناذج التو�سع اللغوي عنده بقرائن :داللية
ّ
و�رصفية
ّ
ومل يختلف املعنى اللغوي عن املعنى اال�صطالحي فقد ا�ستمد
وال�سعة
امل�صطلح معناه من جذره اللغوي ،فال�سعة �ضد ال�ضيقّ ،
و�س ْع عليه ،والوا�سع
و�س َع ٌة فحذفت الواو ،اللهم َ�س ْع عليه �أي ِّ
�أ�صلها ْ
املحيط بكل �شيء من قولهم( .االزهري1964 ،م) .ويقول ابن
فار�س :الواو وال�سني والعني ،كلمة تدل على خالف ال�ضيق .وجاء
يف احلديث�« :إنكم لن ت�سعوا النا�س ب�أموالكم ف�سعوهم ب�أخالقكم»
(البخاري (د .ت)� :صحيح البخاري ،حديث رقم .)5711
وهي ا�صطالحا تو�سيع معنى اللفظ ومفهومه ،واال ّت�ساع
اللغوي مبعنى التو�سع يف الأخذ دون �أن يخل بنظامها اللغوي ،مع
مراعاة ومقت�ضيات ال�سياق والعالقات النحوية ،ونقل اللفظ من
املعنى اخلا�ص الدال عليه �إىل معنى �أعم و�أ�شمل (الغول2018،م).
وو�ضع ال�سبكي حداً يف كتابه عرو�س الأفراح ،فقال :هو ك ّل كالم
تت�سع ت�أويالته (الع�سكري2009 ،م) .وقد ا�ستخدم النحاة اكرت من
التف�سح
م�صطلح لهذا الباب ومنها :التجوز ،الت�رصف ،امل�ساحمة،
ُّ
(�شبانه2011،م) .والتو�سع اكرثها ات�صاال بالظاهرة ،وما كان �أكرث
دقة يف التعبري عن املعاين ،و�أكرث ا ّت�ساعا و�شموال يف الداللة عليها
(ال�سامري2000 ،م).
كان �أمثل و�أح�سن
ّ
 - 2ظاهرة االتّساع عند القدماء
اهتم العلماء من لغويني وبالغيني وفقهاء بظاهرة اال ّت�ساع
ف�سيبويه (ت18 .هــ) �أفرد لالت�ساع �أبواباً ،و�أقامه على احلذف ،ك�أن
نحذف امل�ضاف ونقيم امل�ضاف �إليه مقامه ،وتوزع فكره يف �صور
كثرية لالت�ساع كاحلمل على اجلوار ،وا�ستخدام الفعل يف اللفظ ال يف
املعنى ،والتو�سع يف ظريف املكان والزمان (الغول.)2008 ،
وعقد ابن ال�رساج (ت 316هـ) باب ًا يف الأ�صول قال فيه:
اعلم �أن اال ّت�ساع �رضب من احلذف� ،إ ّال �أن الفرق بينهما �أنك ال تقيم
املتو�سع مقام املحذوف وتعربه ب�إعرابه ،ويف احلذف حتذف العامل
فيه وتدع ما عمل فيه على حاله يف الإعراب .واالت�ساع العامل فيه
بحاله ،وانمّ ا تقيم فيه امل�ضاف �إليه مقام امل�ضاف� ،أو الظرف مقام
اال�سم (ال�سيوطي1999 ،م) ،فالأول ،نحو« :وا�س�أل القرية» (يو�سف:
 )82و�أراد �أهل القرية ،والثاين ،نحو� :صيد عليه يومان ،واملعنى
�صيد عليه الوح�ش يف يومني.
واالت�ساع يكون يف امل�صدر املت�رصف فين�صب مفعو ًال على
التو�سع واملجاز ،وامل�صادر يتو�سع فيها فتكون مفعوالً ،ويجوز
التو�سع يف ظريف الزمان واملكان ب�رشط كونهما مت�رصفني فال
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يجوز التو�سع .فيما لزم الظرفية .واالت�ساع يف الظرف فيه م�سائل
(ال�سيوطي1999 ،م).

وان املجاز هو الطريق
الأوائل من علماء النحو والبالغة واللغةّ ،
املُم ّهد لظاهرة التو�سع اللغوي ،ويتعلق بنف�س املتكلم واملخاطب.

الفار�سي (ت 337هـ).
� ّأما اال ّت�ساع اللغوي عند �أبي علي
ّ
فيعني اخلروج عن الأ�صل� ،أو التحول من �أ�صل �إىل فرع .جند ذلك يف
قوله�« :إن اال ّت�ساع خروج عن الأ�صل ،وامل�ألوف يف اللغة ،وحتول من
فم�سوغ ال ّبد منه يف الكالم �أو يف نف�س املتكلم ،وما
�أ�صل �إىل فرع،
ّ
كل خروج ينبغي �أن يكون ا ّت�ساعاً»

 3ــ االتّساع النحوي عند ابن خالويه
التقدمي والت�أخري:
من �سنن العرب تقدمي الكالم ،وهو يف املعنى م�ؤخر (ابن
الرمة
فار�س1997 ،م) ،وت�أخريه وهو يف املعنى ُمق ّدم ،كقول ذي ُّ
(خليف:)1997 ،

(الفار�سي1983 ،م .)1/17 ،ويت�ضح من قوله �إن اخلروج
ّ
عن الأ�صل يع ّد ات�ساعاً ،ويرتبط اال ّت�ساع عنده مبعرفة املخاطب
وق�صد املتكلم (احل�سيني .د .ت).

َم���ا َبا ُل َع ْي ِن َك مِ ْن َها المْ َا ُء َين َْ�س���ك ُِب َك َ�أ َّن ُه
�س ُب (الب�س���يط)
مِ ��� َن كُل���ى ً َم ْف ِر َّي���ة ٍ رَ ِ

جني (ت392هـ) �إىل �أن اال ّت�ساع ناجم عن
وذهب ابن
ّ
اختالف اللغات .جند ذلك يف قوله« :اعلم �أن �سعة القيا�س تتيح لهم
ذلك ،وال حتظُ ره عليهم� ،أال ترى �أن لغة التميميني يف ترك �إعمال
(ما) يقبلها القيا�س ،ولغة احلجازيني يف �إعمالها كذلك ،ل ّأن لكل
واحد من القومني �رضب ًا من القيا�س ي�ؤخذ به» (ابن جني.)1/298،
وي�ضيف �أال ترى قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم« :نزل القر�آن ب�سبع
كاف و�شاف»( .البخاري (د .ت)� :صحيح البخاري.
لغات كلها ٍ
وبينّ ابن الأثري اجلُزري (ت637ﻫ) �أن التو�سع يف الكالم
يكون العدول فيه عن احلقيقة �إىل املجاز لغري م�شاركة بني املنقول
واملنقول عليه ،وهذا ال يكون �إ ّال لطلب التو�سع يف الكالم ،وهو
نوعان� :أحدهما يرد على وجه بالإ�ضافة وا�ستعماله قبيح ،لبعد ما
بني امل�ضاف وامل�ضاف �إليه ،ومن الأمثلة عليه قول �أبي نوا�س (ابن
ّزري ،د .ت):
اجل ّ

بح �صوت املال مما

منك ي�شكو وي�صيح (الرمل)

فقوله( :بح �صوت املال) معناه :املال ينتظم من �إهانتك �إياه
بالتمزيق.
� ّأما ال�رضب الثاين من التو�سع ،ف�إنه يرد على غري وجه
الإ�ضافة وهو ح�سن .ومثاله قوله عليه ال�سالم« :هذا جبل يحبنا
ونحبه» (الع�سقالين (1986م) :ف�إ�ضافة املحبة �إىل اجلبل من باب
التو�سع� ،إذ ال م�شاركه بينه وبني اجلمادات يف احلب.
و�أ�شار ابن خلدون (ت 808هـ) �إىل �سعة العربية يف البيان
عن املعاين .قال« :كانت امللكة احلا�صلة للعرب من �أح�سن امللكات،
و�أو�ضحها �إبانة عن كثري من املعاين مثل احلركات التي تعني
الفاعل من املفعول من املجرور ،ولي�س يوجد ذلك �إ ّال يف لغة العرب
(ابن خلدون ،د .ت) .واحلجج والرباهني والألفاظ واملعاين ت�شري �إىل
�أن لغة العرب �أف�ضل اللغات و�أو�سعها( .ال�سيوطي ،د .ت).
ون�سب ال�سيوطي (ت 911ﻫ) ال�سعة يف اللغة العربية �إىل
ت�رصف العرب يف لغتهم «من ا�ستعارة ومتثيل ،وقلب ،وتقدمي
وت�أخري وغريها من �سنن العربية يف القر�آن ،ال يقدر �أحد من الأل�سنة
على الإتيان مبثله؛ لأن غري العرب مل َيت�سع يف املجاز ا ّت�ساع العربية
(ال�سيوطي ،د .ت).
وميكن القول� :إن م�صطلح التو�سع اللغوي كان حا�رضاً عند
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�أراد ما بالك عينك ين�سكب منها املاء.
وامتدح اجلرجاين ت�رصف العرب يف لغتها تقدميا وت�أخريا
جم املحا�سن ،وا�سع الت�رصف ،فيه
بقوله« :هو باب كثري الفوائدّ ،
لطيفة ،وحتويل للفظ من مكان �إىل مكان (اجلرجاين1981،م).
وعرفه الزرك�شي :ب�أنه تقدمي ما رتبته التقدمي ،كالفاعلُ ،نقِل كلُّ
واحد منهما عن رتبته وح ّقه (الزرك�شي ،د .ت)� .أي :جعل اللفظ يف
رتبة قبل رتبته الأ�صلية �أو بعدها لعار�ض االخت�صا�ص �أو ال�رضورة
أهمية (الطويف1977 ،م).
�أو ال ّ
وتك�شف التعريفات عن و�ضع �شيء يف غري حمله ل�رضورة
أهمية �أو التف�ضيل ،وينتقل املقدم �إىل مو�ضع املت�أخر ،والتبادل
ال ّ
يف املوقع �سمة الظاهرة وحمورها.
 3ـ4ـ 1مراتب التقدمي والت�أخري كثرية ،منها (الزرك�شي ،د .ت):
 �أن يكون �أ�صله التقدمي ،وال مقت�ضى للعدول عنه ،كتقدم
الفاعل على الفعل ،وال�صفة واملو�صوف والتمييز واملميز.
 �أن يحتمل الوجهني لتعادل التعريف بني املبتد�أ واخلرب
عند بع�ض النحاة .نحو :زيد املنطلق ،واملنطلق زيد ،فزيد يعرب :خرب
ومبتد�أ ،وكذلك املنطلق.
 التقدمي مع االحتفاظ بالرتبة كتقدمي خرب املبتد�أ على
املبتد�أ ،واملفعول �إذا قدمته على الفاعل ،كقولك :منطلق زيد ،و�رضب
عمراً زيد .معلوم �أن (منطلق) و (عمراً) مل يخرجا بالتقدمي ّعما كانا
عليه من كونه ذا خرب مبتد�أ ،وهو مرفوع بذلك ،وكون ذلك مفعو ًال
ومن�صوباً.
 �أن يكون يف الت�أخري �إخالل ببيان املعنى ،كقوله
تعاىل:وقال رجل م�ؤمن من �آل فرعون يكتم اميانه( غافر.)28 :
ف�إنه لو �أخر «من �آل فرعون» اللتب�س املعنى.
 �أن يكون يف الت�أخري �إخالل بالتنا�سب ،نحو قوله
تعاىل:ف�أوج�س يف نف�سه خيفة مو�سى( طه )67:ف�إنه لو � ّأخر
(يف نف�سه) عن (مو�سى) ،اختل تنا�سب الفوا�صل ،لأن الآية ال�سابقة
يخيل �إليه من �سحرهم �أنّها ت�سعى وبعدها� :إنك �أنت الأعلى.
 الرتتيب ح�سب الأهمية .نحو قوله تعاىل :و�أقيموا ال�صالة،
و�آتوا الزكاة( البقرة )42 :فبد�أ بال�صالة لأنها الأهم.
 االخت�صا�ص ،وذلك بتقدمي املفعول� ،أو اخلرب� ،أو الظرف،
�أو اجلار واملجرور ،ونحوها على الفعل .كقوله تعاىل� :إياك نعبد.
(الفاحتة� ،)5:أي نخ�صك بالعبادة ،فال نعبد غريك .و�إن كان التقدمي
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بالنفي ،ف�إن تقدميه للعناية باملنفي .وتقدمي الظرف فيه عناية،
ف�إن كان يف الإثبات دلّ على االخت�صا�ص ،كقوله تعاىل� :إ ّن �إلينا
�إيابهم .ثم �إ ّن علينا ح�سابهم( الغا�شية.)26 - 25:
ومن املوا�ضع التي �أ�شار �إليها ابن خالويه:
3ـ4ـ 2التقدمي والت�أخري والداللة
�إن الرتاكيب اللغوية ت�أخذ �أ�شكا ًال عدة ،وهذه الأمناط املتعددة
هي �رضب من اال ّت�ساع اللغوي ،الذي يف�ضي �إىل ا�ستعماالت متعددة،
فالتقدمي والت�أخري �إعادة ترتيب للألفاظ ح�سب ما يقت�ضيه املعنى
مع االحتفاظ باملواقع التي �أقرها النحاة من خالل ا�ستقرائهم
للغة العرب ،فاملبتد�أ قبل اخلرب ،والفاعل قبل املفعول ،واحلال بعد
�صاحبها ،ولكنها قد تتقدم لغر�ض داليل .فقد راعى النحو العربي يف
معاجلته للقواعد طبيعة العالقة بني ال�شكل واملعنى ،و�أوىل جانب
املعنى اهتمام ًا كبرياً ،ومن ذلك :احلمل على املعنى ،واحلمل على
اللفظ (حامد 2002 ،م).
3ـ4ـ 3التقدمي والت�أخري عند ابن خالويه يقع �ضمن ق�سمني:
الأول :التقدمي والت�أخري الذي ي�ؤثر على املعنى ،ومن �أمثلة
ذلك:
ُوعة
 .أتقدمي اخلرب على املبتد�أ :قال تعاىل :فِي َها رُ�سُ ٌر َّم ْرف َ
وع ٌة َ و مَنَا ِرقُ َم ْ�صفُو َف ٌة َ و َز َراب ُِّي َم ْبثُو َثةٌ
اب َّم ْو ُ�ض َ
ٌَ و�أَ ْك َو ٌ
(الغا�شية� ،)16 - 13 :إذ ق ّدم اخلرب (فيها) على املبتد�أ (�رسر)،
وعطف املبتد�أ على املبتد�أ وهذان �سبيالن من �سبل اال ّت�ساع يف
التقدمي والعطف.
.بتقدمي �أخبار النوا�سخ على �أ�سمائها ،نحو :قوله تعاىلَ :و ِ�إ َّن
َلنَا ل َْلآخِ َرةَ( الليل ،)13:حيث تقدم خرب (�إن) على اال�سم ومعنى
الآية« :وان الآخرة لنا» .ق ّدم اخلرب للف�صل بني م�ؤكدين.
.تتقدم املفعول على الفاعل وجوبا لوقوعه يف �أ�سلوب
الها ِ�إ َّال الأَ�شْ قَى( الليل )15 :وقوله
احل�رص ،نحو قوله تعاىل:ال َي ْ�ص َ
ال�سائِل َفَال َت ْن َه ْر( ال�ضحى9:
تعاىلَ :ف�أَ َّما ا ْل َيتِيم َفَال َت ْق َه ْرَ و�أَ َّما َّ
  )10والأ�صل يف املفعول �أن ينف�صل عن الفعل ،ب�أن يت�أخر عنالفاعل ،ويجوز تقدميه على الفاعل.
ويجب تقدمي العامل يف املفعول على �أن يكون واقع ًا يف جواب
(� ّأما) ،ولي�س معنى ما يف�صل بني (�أما) والفعل �سوى هذا املفعول،
�سواء �أكانت (�أما) مذكورة يف الكالم ،كما يف قوله تعاىلَ :ف�أَ َّما
ال�سائِل َ فَال َت ْن َه ْر( .ال�ضحى� )10:أم كانت
ا ْل َيتِي َم فَال َت ْق َه ْرَ و�أَ َّما َّ
مقدرة نحو قوله تعاىل :وربك فكرب ،ف�إن وجد ما يكون فا�ص ًال
بني � ّأما والفعل �سوى املفعول مل يجب تقدمي املفعول ،نحو �أما اليوم
ف�أ ِّد واجبك( .ابن عقيل1985 ،م).
وتقدمي املفعول به على الفاعل ،وخرب املبتد�أ على املبتد�أ،
وخرب كان و�أخواتها ،وخرب �إن و�أخواتها على �أ�سمائها يقبله القيا�س
(ابن جني1952 ،م).
القول يف التقدمي والت�أخري �أ�سبابه كثرية ،و�أحدها الأ�ساليب
البالغية ،فله يف القلوب �أح�سن موقع ،و�أعذب مذاق ،ومن الأ�سباب:
ّ
�أن يكون �أ�صله التقدمي والت�أخري تقدمي الفاعل على املفعول،
واملبتد�أ على اخلرب ،و�صاحب احلال عليها ،و�أن يكون يف الت�أخري
�إخالل باملعنى ،وقد تقدم لعظمة املتقدم و�أهميته� ،أو ل�سبق الزمان

واملكان� ،أو العلة وال�سبب� ،أو ل�رشف املعنى �أو للغلبة والكرثة
وغريها (الزرك�شي ،د .ت)� ،أ�سباب ال ح�رص لها ،وميكن القول ال نقدم
�إ ّال لهدف نبيل ،وال ن�ؤخر ا ّال ل�رشف �أ�صيل.
 3ــ  5تعدد الأوجه الإعراب ّية:
إعرابية م�سلك ًا �صعب ًا الرتباطها
تعد ظاهرة تعدد الأوجه ال ّ
بالداللة وت�أثريها ،والوجوه كثرية �أكتفي بتمثيل واحد لكل ن�سق:
«احلم ُد هلل رب العاملني» فكلمة (رب) نعت جمرور �أو بدل منه ،والرب
يف اللغة ال�سي ّد واملالك .فمن ر�آها �صفة �أعربها نعتا ،ومن ر�آها علما
�أعربها بدال.
ا�ض َيةٌ
وجاء يف قوله تعاىلُ  :و ُجو ٌه َي ْو َمئِذ ٍ نَّاعِ َمةٌ ،ل َِ�س ْع ِي َها َر ِ
(الغا�شية )9 :را�ضية بدل من ناعمة ،ويجوز �أن يرفع ب�إ�ضمار هي
را�ضيه ،وتكون خرباً ملبتد�أ حمذوف (ابن خالويه1941 ،م).
ومن الوجوه الإعرابية قوله تعاىل�:أولئك هم خري الرب ّية
ثان ،و�إن �شئت قلت (هم) فا�صلة زائدة ،و (خري)
(البينة )7:هم :مبتد�أ ٍ
خرب املبتد�أ (ابن خالويه1941،م).
ويف قوله:نار اهلل املوقدة� إن �شئت جعلت النار بدالً،
و�إن �شئت رفعتها بخرب مبتد�أ م�ضمر �أي :هي نار اهلل (ابن خالويه،
1941م).
وجاء يف �سورة امل�سد قوله:وامر�أته حمالة احلطب( امل�سد:
 .)4قال ابن خالويه رفعها من جهتني� ،إن �شئت باالبتداء ،وحمالة
احلطب خربها ،و�إن �شئت ن�سقتها على ال�ضمري يف �سي�صلى� ،أي
جر بالإ�ضافة( ،ابن خالويه،
�سي�صلى �أبو لهب وامر�أته ،والهاء ّ
1941م).
و (حمالة) رفع خرب االبتداء .ومن قر�أ (حمالة) بالن�صب ،وهي
قراءة عا�صم ن�صب على احلال والقطع ،و�إن �شئت على ال�شتم وال ّذم،
أذم حمالة احلطب ،والعرب تن�صب على ال ّذم
� ُ
أ�شتم حمالة احلطب ،و� ّ
كما تن�صب على املدح (ابن خالويه1941 ،م).
جر بالإ�ضافة( .ابن خالويه1941 ،م) .و�أكّ د الزجاج
واحلطبّ :
قول ابن خالويه ،و�أ�ضاف :ويجوز رفع (وامر�أته) على االبتداء ،و
(حمالة) من نعتها ،ويكون اخلرب يف جيدها حبل من م�سد «خرب
االبتداء ،ومن ن�صب فعلى الذم (الزجاج1944 ،م).
و�أ�ضاف القي�سي ،و�إذا جعلت (حمالة) اخلرب ،كان قوله
تعاىل:يف جيدها حبل ابتداء وخرب ،وجاز �أن تكون اجلملة يف
مو�ضع احلال من الهاء يف �أعني ،وقيل (�إن يف جيدها حبل) خرب
ثان لِ (امر�أته) (القي�سي1971 ،م) .وذهب مع قولهم الفار�سي بقوله:
ِ
ويجوز يف قوله (يف جيدها) �أن يكون يف مو�ضع حال ،ويجوز �أن
يرفع قوله( « :وامر�أته) باالبتداء ،ويكون (حمالة احلطب) و�صفا لها،
(الفار�سي1983 ،م).
و (يف جيدها) خرب ملبتد�أ به.
ّ
و�أجاز النحاة قطع النعت لإن�شاء معنى املدح �أو الذم �أو الرتحم
بالرفع على �إ�ضمار مبتد�أ �أو بالن�صب على �إ�ضمار فعل ،قال الأخطل
(غازي1967 ،م):

نف�س���ي ف���داء �أم�ي�ر امل�ؤمن�ي�ن
�إذا	�أب���دى النواجذ ي���و ٌم با�س ٌل ذكر
اخلائ�ض الغم��� َر وامليمو ُن طائره خليفة
اهلل ي�ست�سق���ى ب���ه املط���ر (الب�سي���ط)
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ظاهرة االتّساع اللغويّ وتفسيراتها النحوية عند ابن خالويه ت370هـ
من خالل كتابه إعراب ثالثني سورة من القرآن

د .أحمد سليمان بشارات

اخلائ�ض وما بعده من قبيل النعت املرفوع على القطع للمدح
لقوله (�أمري امل�ؤمنني) املجرور ،ومثال الرفع على معنى الذم :مررت
بزيد الفا�سقُ ( .حامد2002 ،م).
وامر�أته رفعها من جهتني� ،إن �شئت باالبتداء ،وحمالة احلطب
خربها ،وان �شئت ن�سقتها على ال�ضمري يف �سي�صلى (�أي �سي�صلى) �أبو
لهب وامر�أته (ابن خالويه1941 ،م).
فحمالة هنا حتتمل الن�صب بتقدير �أ ّذم� ،أو الرفع خربا ملبتد�أ
حمذوف تقديره هي ،وقد تكون نعت ًا مرفوع ًا لِ (امر�أة).
 3ــ  6الأثر الإعرابي للقراءات:
القراءة علم بكيفية �أداء كلمات القر�آن واختالفها من حيث
احلذف ،والإثبات ،والتحريك ،والت�سكني ،والو�صل ،والف�صل ،والنطق
(الطربي1992 ،م) .فقد �أجيز
والإبدال وغريه من حيث ال�سماع
ّ
للعرب �أن تقر�أ بلغاتها ،قال تعاىل :ولقد ي�رسنا القر�آن للذكر
(القمر .)17:وميكن تعريف القراءات باختالف �ألفاظ الوحي
(احلديثي ،د .ت).
وقد ي�ؤدي اختالف القراءة �إىل تفاوت ن�سبي يف فهم الدالالت
والدينية ،وهي جمال �آخر للتو�سع اللغوي (القطان1980 ،م).
الفقهية
ّ
وقد حاول النحاة توجيه القراءات القر�آنية وحتديد �رشوط
القراءة ال�صحيحة ،وربط القراءات بال�سند ،ومنها :املتواترة
وامل�شهورة والآحاد ،وتعد هذه القراءات مت�صلة ال�سند ،وتتفاوت
�صفات �سل�سلة ال�سند بدرجات خمتلفة ،فاملتواتر نقله جمع عن
جمع ال ميكن تواط�ؤهم على الكذب عن مثلهم ،وامل�شهور ،ما �صح
العربية ،وهذا ال يقر�أ به ،ويلي ذلك ما فيه
�سنده ،وخالف الر�سم �أو
ّ
ثلم يف ال�سند �أو غريه ،نحو :ال�شاذ ،واملو�ضوع ،واملدرج (خمتار
مكرم1997،م).
واجلمهور �أكد على قراءة القراءات املتواترةّ � ،أما غري املتوترة
فال جتوز القراءة بها يف ال�صالة (القطان1980،م).
� ّأما ابن خالويه فيقول :من قر�أ بِحرف من ه�ؤالء ال�سبعة فقد
قر�أ قراءة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (ابن خالويه1941،م).
واملجمع عليه من �أ�صحاب القراءات ،ما وافق ر�سم امل�صحف،
و�صح �سنده ،ووافق العربية ولو بوجه من الوجوه ؛ لأن القراءة �سنة
متبعة .قال ابن اجلزري :كُ لُّ ق َِر َاءةٍ َوا َفقَتِ ا ْل َع َرب َِّي َة َول َْو ب َِو ْجهٍ َ ،و َوا َف َق ْت
احت َِمالاً َ ،و َ�ص َّح َ�س َن ُد َهاَ ،ف ِه َي ا ْلق َِر َاء ُة
�أَ َح َد المْ ََ�صاحِ ِف ا ْل ُع ْث َمان َِّيةَِ ،و َل ِو ْ
الَ ْح ُر ِف
َار َهاَ ،ب ْل هِ َي مِ َن ْ أ
ال�صحِ َ
َّ
يح ُة ا َّلتِي لاَ َي ُجو ُز َر ُّد َهاَ ،ولاَ َيحِ لُّ �إِ ْنك ُ
ا�س َق ُبو ُل َها�َ ،س َو ٌاء
ال�س ْب َع ِة ا َّلتِي َن َزلَ ِب َها ا ْل ُق ْر� ُآنَ ،و َو َج َب َعلَى ال َّن ِ
َّ
ال�س ْب َعةِ� ،أَ ْم َع ِن ا ْل َع�شرْ َ ةِ� ،أَ ْم َع ْن غَ يرْ ِهِ ْم مِ َن ْ أَ
َ
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ان الثَّلاَ َثةِ� .أطْ لِقَ َعل َْي َها
اخ َت َّل ُركْ ٌن مِ ْن َه ِذ ِه ْ أ
ال ْركَ ِ
المْ َ ْق ُبو ِل َ
نيَ ،و َم َتى ْ
َ
َ
َ
ال�س ْب َعةِ� ،أ ْم َع َّم ْن ُه َو �أكْ برَ ُ
َ�ضعِي َفةٌ� ،أ ْو َ�شا َّذ ٌة � ْأو َباطِ َلةٌ�َ ،س َو ٌاء كَ ا َن ْت َع ِن َّ
َ
ال�سل َِف َوالخْ ل َِف� ،صرَ َّ َح
ال�صحِ ُ
مِ ْن ُه ْمَ ،هذَا ُه َو َّ
يح عِ ْن َد �أَئ َِّم ِة ال َّت ْحقِيقِ مِ َن َّ
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ِ
ٍ
ْ
َ
ٍ
َّ نيِ ُّ َ َّ َ ْ فيِ
ال َم ُ
ام الحْ َا ُ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َ
َ
َ
َ
ام �أ ُبو
ام �أ ُبو محُ َ َّم ٍد َمك ُِّّي ْب ُن �أبِي طَ ال ٍِبَ ،وكَ َذلِكَ ْ إِ
غَ يرْ ِ َم ْو ِ�ض ٍع ْ إِ
ال َم ُ
ال َم ُ
َ
ام الحْ َافِظُ �أ ُبو ا ْلقَا�سِ ِم
ا ْل َع َّب ِ
ا�س �أَ ْح َم ُد ْب ُن َع َّم ٍار المْ َ ْه َد ِو ُّيَ ،و َح َّق َق ُه ْ إِ
ال َم ُ
َ
ال�سل َِف
الر ْح َم ِن ْب ُن �إِ ْ�س َماعِ ي َل المْ َ ْع ُر ُ
وف ِب�أبِي َ�ش َ
امةََ ،و ُه َو َمذ َْه ُب َّ
َع ْب ُد َّ
ا َّلذِي لاَ ُي ْع َر ُف َع ْن �أَ َح ٍد مِ ْن ُه ْم خِ لاَ ُف ُه (ابن اجلزري ،د .ت).
و ُتقدم �صحة ال�سند على قيا�س النحاة ذا ثبت الأثر.
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وف ا ْل ُق ْر� ِآن
«و�أَئ َِّم ُة ا ْل ُق َّرا ِء لاَ َت ْع َملُ فيِ َ�ش ْي ٍء مِ ْن ُح ُر ِ
قَالَ ال َّدانيِ ُّ َ :
ال ْث َبتِ فيِ ْ أَ
ال ْق َي ِ�س فيِ ا ْل َع َرب َِّي ِة َب ْل َعلَى ْ أَ
الف َْ�شى فيِ ال ُّل َغ ِة َو ْ أَ
َعلَى ْ أَ
ال َث ِر
ا�س َع َرب َِّيةٍ َولاَ ف ُُ�ش ُّو
َو ْ أ
الر َوا َي ُة لمَ ْ َي ُر َّد َها ِق َي ُ
الَ َ�ص ِّح فيِ ال َّنقْلِ َو�إِذَا َث َب َتتِ ِّ
َ
ري �إِل َْي َها» (ال�سيوطي،
ُلغَةٍ ِ أل َّن ا ْلق َِر َاء َة ُ�س َّن ٌة ُم َّت َب َع ٌة َي ْل َز ُم َق ُبو ُل َها َوالمْ َِ�ص ُ
1974م.)1/258 ،
و�أهم ما جاء من القراءات عند ابن خالويه:
قال تعاىل�:أر�أيت الذي يكذب بالدين( املاعون .)1:يف
ْيت)
أربع قراءات� :أر� ْأي َت على الأ�صل بالهمز( ،و�أرا َ
قوله (�أر�أيت) � ُ
بتليني الهمزة( ،و�أريت) بحذف الهمزة تخفيفا .والقراءة الرابعة:
(�أر�أيتك الذي يكذب بالدين) .ويف الكاف التي بعد التاء ثالثة �أقوال.
فتكون يف مو�ضع ن�صب يف قول الك�سائي ،والتقدير� :أر�أيت نف�سك،
نف�سك ،وال
الفراء ،والتقدير� :أر�أيت �أنت ُ
وتكون يف مو�ضع رفع يف قول ّ
مو�ضع للكاف يف قول الب�رصيني� ،إنمّ ا دخلت ت�أكيداً للخطاب (ابن
النحوية،
خالويه1941،م) .و�أرى �أن الب�رصيني �أقرب ملنطق القواعد
ّ
أ�صلية.
والهمزة � ّ
وميكن ر ّد اختالف القراءات وتنوعها و�أثرها على تف�سري
الن�ص القر�آين �إىل �أمور عدة منها :التفاوت يف العقل ،والفهم ،والقدرة
على حت�صيل العلم ،والتفاوت يف التح�صيل العلمي يف ال�سنة النبوية
وكتاب اهلل ،واالختالف يف �رشوط قبول احلديث النبوي من ال�سند،
واختالف القواعد الأ�صولية ،كاالختالف يف فهم الأحكام (�شندي
وعيد البا�سط2006 ،م).
وتعددت �صور القراءات التي ذكرها ابن خالويه ،نحو
قوله:ول�سوف يعطيك .يف �سوف �أربع قراءات ،يقال� :سوف يعطيك:
و�س ْف يعطيك .ويف حرف ابن م�سعود»:
ويعطيك ،و�سو ُيعطيكَ ،
ول�سيعطيك ربك» ،و�أوردها ابن خالويه دون تعليق يف الهام�ش
بقوله (ال�سني كلمة م�ستقلة عند الب�رصيني) (ابن خالويه1941 ،م).
ما�ض ،ورقبة:
وجاء يف �سورة البلد (فكَّ رقبةَ) (فَكَّ ) فعل
ٍ
مفعول به من�صوب .ومن قر�أ (فكُّ رقبة) بال�ضم ،جعله م�صدراً
و�رضب زيداً (ابن
و�أ�ضافه �إىل رقبة ،كما تقول العرب� :ضرَ ْ ُب زيد
َ
خالويه1941 ،م) .ومن القراءات التي وردت يف �سورة القارعة
(كالعهن املنفو�ش) �أو كال�صوف .وهذه القراءة ال ت�ؤثر �شيئ ًا ي�ؤدي
اىل تغري جوهري يف الداللة (ابن خالويه1941،م).
3ـ 7احلذف
3ـ7ـ 1احلذف لغة:
حذف ال�شيء قطعه من طرفه ،وحذف ال�شيء �إ�سقاطه ،يقال:
حذفت من �شعري ،ومن ذنب الدابة� ،أي� :أخذت منه� ،أي حذفت (ابن
خالويه1941،م).
3ـ7ـ 2احلذف ا�صطالحاً:
احلذف هو �إ�سقاط جزء الكالم �أو كله لدليل ،و�أما قول النحويني:
احلذف لغري دليل ،وي�سمى اقت�صاراً؛ فال حترير فيه ،لأنه ال حذف فيه
ا�س�أَلِ ا ْل َق ْر َيةَ
بالكلية ،و�رشط احلذف �أن نقدر املحذوف ،ونحوَ  :و ْ
(يو�سف ،)82:بخالف الإيجاز فهو اللفظ القليل اجلامع للمعاين
(الزرك�شي ،د .ت) .واحلذف �إ�سقاط الكالم لفظ ًا ومعنى
اجلمة بنف�سه.
ّ
(احل�سيني1998 ،م).
ويندرج احلذف �ضمن عنا�رص ال�سبك النحوي ،حيث مييل
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م�ستخدمو اللغة لإ�سقاط بع�ض العنا�رص من الكالم اعتمادا على فهم
املخاطب تارة ،وو�ضوح قرائن ال�سياق تارة �أخرى (حموده ،د .ت)،
ال�سطحية يف الن�صو�ص غري مكتملة غالبا ،بعك�س ما يبدو
والبنيات
ّ
مل�ستخدم اللغة العادي.
ومن فوائده التفخيم والإعظام ،لرجوع الذهن للمحذوف،
ويفيد زيادة لذة ب�سبب ا�ستنباط الذهن للمحذوف ،وطلب الإيجاز
واالخت�صار ،والت�شجيع على الكالم ،ومن ثم �سما ُه ابن جني (�شجاعة
العربية) ،وموقعه يف النف�س �أف�ضل ،وما من ا�سم حذف ا ّال وحذفه
(الزرك�شي ،د .ت).
�أح�سن من ذكره
ّ
 3ـ7ـ� 3رشوط احلذف
يجب �أن يكون يف املذكور داللة على املحذوفّ � ،إما من لفظه
�أو من �سياقه ،و�إ ّال مل يتمكن من معرفته ،وال ب ّد �أن يكون فيما �أبقى
دليل على ما �ألقى (الزرك�شي ،د .ت) ،وهذا ي�ؤكد وجود دليل على
املحذوف وي�شرتط �أن يكون املحذوف كاجلزء ،فال يحذف الفاعل
وال نائبه وم�شابهه و�أن ال يكون م�ؤوالً ،وال عامال �ضعيفاً ،فال
يحذف اجلار واجلازم والنا�صب للفعل ،وال ي�ؤدي حذفه اخت�صار
املخت�رص ،وال عو�ض ًا عن �شيء يحذف مث ًال (ما) يف (� ّأما) (ابن
ه�شام1985 ،م).
ومهما يكن فال حذف دون دليل ،والدليل �إن دلت عليه الداللة
كان يف حكم امللفوظ به ،والعرب متيل اىل احلذف ،وتقوم بتقديره.
ويعد احلذف باب ًا من �أبواب اال ّت�ساع اللغوي ،وي�أتي احلذف على
وجهني� :أحدهما �أن ال يقام �شيء مقام املحذوف ،والثاين �أن يقام
مقامه ما يدل عليه (القزويني1998 ،م) .كقوله تعاىلَ :ف�إِن َت َو َّل ْوا
َف َق ْد �أَ ْب َل ْغ ُتكُم َّما �أُ ْر�سِ ل ُْت ِب ِه ِ�إ َل ْي ُك ْم َ و َي ْ�ستَخْ لِفُ َر ِّبي َق ْو ًما غَ يرْ َ ُك ْم َولاَ
َت�ضرُ ُّو َن ُه �شَ ْيئًا � إِ َّن َر ِّبي َعلَى ُك ِّل �شَ ْيءٍ َحفِيظٌ (هود )7 :فلي�س
علي لأين قد
البالغ هو اجلواب ،لتقدمه ،والتقدير ف�إن تولوا فال لوم َّ
�أبلغتكم ،وهذا النوع من احلذف هو املق�صود باال ّت�ساع ،وهو حذف
يقوم مقامه ،فال يحتاج الرتكيب �إىل تقدير حمذوف من الناحية
الإعرابية.
وتنوعت �أ�شكال احلذف ،وجاء احلذف عند ابن خالويه:
● ●�أوالً :حذف جزء من الكلمة وي�سمى (االقتطاع) ،وهو ذكر
حرف من الكلمة و�إ�سقاط الباقي ،وقد جعل منه بع�ضهم فواحت ال�سور،
لأن ك ّل حرف منها يدل على ا�سم من �أ�سماء اهلل تعاىل (الزرك�شي ،د.
ت).
وجاء يف قوله تعاىلَ :وا ْم َ�س ُحوا ِبرُ ُءو�سِ ُك ْم( املائدة� )6:إن
الباء هنا اول كلمة (بع�ض) (الزرك�شي .د .ت).
وقال ابن خالويه :مل �أ�سقطت الألف يف (ب�سم اهلل الرحمن
الرحيم) والأ�صل (با�سم)؛ لأنها كرثت على �أل�سنة العرب لعلة فحذفت،
و�إن ذكرت ا�سما من �أ�سماء اهلل ،وقد �أ�ضفت (اال�سم) ومل حتذف الألف
لقلة اال�ستعمال (ابن خالويه1941،م).
وجاء يف «الربهان يف علوم القر�آن» �أن لفظ (ب�سم اهلل) يدل
اللفظ على احلذف ،وال�رشوع يف الفعل على تعيني املحذوف يدل على
�أن فيه حذفاً ،لأن حرف اجلر ال ب ّد له من متعلق ودلّ ال�رشوع على
تعيينه ،وهو الفعل الذي جعلت فيه الب�سملة ،ويقدر ح�سب املو�ضع
(الزرك�شي ،د .ت).
ففي القراءة� :أقر�أ ،ويف الأكل� :آكل ونحوه
ّ

تعاىل:م خلق( الطارق )5:الأ�صل
وحذفت الألف يف قوله
مِ َ
من ما خلق �أي :من �أي �شيء خلق (ابن خالويه1941 ،م) ،ومنه ما
جاء يف �أول �سورة ع ّم يت�ساءلون( النب�أ )1:وهذا ما �أُطْ لِق عليه
االقتطاع.
● ●ثانيا :وهو �أن يقت�ضي املقام ذكر �شيئني بينهما تالزم
وارتباط ،فيكتفي ب�أحدهما عن الآخر ،نحو :حذف املبتد�أ �أو اخلرب،
وحذف امل�ضاف وامل�ضاف اليه.
3ـ7ـ 4حذف املبتد�أ واخلرب:
ومن املتالزمات املبتد�أ واخلرب ،وجاء يف قوله تعاىل:نار
اهلل املوقودة( الهمزة� .)7:إن �شئت جعلت النار بدالً ،و�إن �شئت
نار اهلل (ابن خالويه1941 ،م).
جعلتها خرباً ملبتد�أ م�ضمر� ،أي :هي ُ
 3ــ  7ــ  5حذف امل�ضاف:
حذف امل�ضاف :قال تعاىل :وال�سماء والطارق( الطارق:
ورب ال�سماء (ابن
 )1و�أقيم امل�ضاف اليه ُمقامه ،والتقدير
ّ
خالويه1941،م) .ومنه قوله تعاىل يف �سورة العلق »:فليدع ناديه»
(العلق )17:والنادي املجل�س ،والنادي القوم يجل�سون يف املجل�س
فحذف الأهل و�أقام النادي ُمقامه( .ابن خالويه1941،م).
جاء يف �سورة القيامة :وذلك دي ُن القيمة( البينة )5:ذلك:
دين :رفع لأنه خرب املبتد�أ ،والقيمة
رفع باالبتداء وهو ا�سم �إ�شارةُ .
الدين
جر بالإ�ضافة ،ف�إن قيل :الدين هو القيمةُ ،فلم مل يقل وذلك
ُ
ّ
القيم ُة (ابن خالويه1941،م) .فقل العرب ت�ضيف ال�شيء �إىل نعته،
وح ّب احل�صيد ،وقال �آخرون� :إمنا التقدير
نحو قولهم� :صالة الظهرَ ،
دين امللة القيمة ،وذلك دين احلنفية القيمة ،فحذف امل�ضاف
وذلك ُ
و�أقام امل�ضاف �إليه مقامه (ابن خالويه1941،م).
 3ـ7ـ 6حذف ال�صفة:
وقد يرد حذف ال�صفة للتعظيم والتفخيم ،ومنه قوله تعاىل:
الذي �أطعمهم من جوع و�آمنهم من خوف( قري�ش� .)4:أي من جوع
وخوف عظيم (ابن خالويه1941،م).
 3ـ7ـ 7حذف اجلملة:
ومن احلذف حذف اجلملة ،وهو مق�صور على جملة الفعل
والفاعل ،نحو قولهم يف الق�سم :واهلل ال فعلت ،و�أ�صله �أق�سم باهلل ،وقد
ورد الق�سم كثرياً يف كتاب اهلل ،ومنه قوله تعاىل يف �سورة الع�رص:
والع�رص( الع�رص )1:ويف �سورة العاديات :والعاديات �ضبحا
(العاديات )1 :ويف �سورة التني:والتني والزيتون( التني .)1 :وكل
الأ�سماء بعد واو الق�سم جمرورة بواو الق�سم( .ابن خالويه1941،م).
ويحذف الفعل ،وهو نوعان �أحدهما فاعله فيه ،فيكون من
قبيل حذف اجلملة ،وهو مق�صور على الفعل والفاعل ،نحو :نف�سك،
والتقدير :احفظ نف�سك ،والآخر حذف الفعل وحده ،وذلك عندما
يكون الفاعل مف�صو ًال عنه مرفوع ًا به ،نحو قوله تعاىل� :إذا
ال�سماء ان�شقت( االن�شقاق ،)1:وقوله تعاىل� :إذا ال�شم�س كورت
(التكوير� )1:أي� :إذا ان�شقت ال�سماء و�إذا كورت ال�شم�س (�شبانه،
2004م).
3ـ  8النيابة:
�أن حتل كلمة حمل �أخرى ،وال يقت�رص النحاة على م�صطلح
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ظاهرة االتّساع اللغويّ وتفسيراتها النحوية عند ابن خالويه ت370هـ
من خالل كتابه إعراب ثالثني سورة من القرآن

د .أحمد سليمان بشارات

النيابة ،بل ي�ستخدمون م�صطلحات �أخرى ،مثل :يقوم مقام� ،أو ي�سد
م�سد� ،أو يحل حمل� ،أو يجري جمرى ،ويختلف مفهوم النيابة عن
التعوي�ض ،فالنيابة تبديل يحدث يف املوقع نف�سه ،وال ّبد من وجود
عالقة بني النائب واملنوب عنه ،لكن التعوي�ض يكون يف غري مو�ضع
املعو�ض ،كتعوي�ضهم الألف يف �أول كلمة (ابن) بد ًال من الواو يف
�آخرها ،والتعوي�ض والنيابة كالهما يعتمد على عملية اال�ستبدال �أو
�إقامة عن�رص مكان �آخر ،فعلى هذا يكون التعوي�ض والنيابة ات�ساع ًا
(�شبانه2004 ،م) .و�سنذكر بع�ض الأبواب النحوية التي دخلها
ات�ساع النيابة:
 3ــ  8ــ  1نائب الفاعل:
وهو الأ�صل يف النيابة� ،إذ يحذف الفاعل فينوب عنه يف
�أحكامه كلّها مفعول به ،ف�إن مل يوجد فما اخت�ص وت�رصف من
ظرف �أو جمرور �أو م�صدر ،وي�ضم �أول الفعل مطلق ًا (ابن ه�شام،
أر�ض زلزالها( الزلزلة:
1957م) .ومنه قوله تعاىل� :إذا زلزلت ال ُ
أر�ض ا�سم ما مل ُي َّ�س َم فاعله ،زلزالها :ن�صب على امل�صدر (ابن
 :)1ال ُ
خالويه1941،م) .وجاء يف قوله تعاىل�:إذا بعرث ما يف القبور
ي�سم فاعله (ابن
(العاديات )9:ما مبعنى الذي ،وهو ُرفع ا�سم ما مل ّ
خالويه1941،م).
3ـ 8ـ  2امل�صدر:
ومن مظاهر اال ّت�ساع امل�صدر ،قال تعاىل :وما لأحد عنده من
نعمة جتزى �إالّ ابتغاء وجه ربه الأعلى( الليل .)19:ابتغاء ن�صب
على امل�صدر .وجاء امل�صدر يف �سياق امل�ستثنى من غري جن�سه ،كما
يقول العرب :ارحتل القوم �إ ّال اخليام ،وبنو متيم تقول :ما يف الدار �إ ّال
حمار ،فريفعون ويبدلون وامل�صدر ابتغى يبتغي ابتغاء فهو ُمبتغ
(ابن خالويه1941،م).
وينوب الفعل امل�شارك يف مادته ،نحو:تعلمون علم اليقني
(التكاثر( .)5:علم) ن�صب على امل�صدر� ،أي :تعلمون ذلك علم ًا يقين ًا
حق ًا ال �شك فيه .فهذا قول النحويني �إ ّال الأخف�ش ف�إنه قال ينت�صب
على اليقني على حذف الواو وهو ق�سم .والأ�صل وعلم اليقني ،فلما
أذهب (ابن خالويه1941،م).
نزعت الواو ن�صبت ،كما تقول :واهلل ل نّ
ف�إذا حذفت ُقلْت :اهلل لأذهنب .قال امر�ؤ القي�س (عا�صي1974 ،م):

فقالت ميني اهلل مال َك حيل ٌة
وما � ْإن �أرى عن���ك الغواية تنجلي (الطويل)
�أراد فقالت وميني اهللِ ،فلما حذف الواو ن�صب الأ�صل يف
الإعراب �أن يكون بالعالمات الأ�صلية :ال�ضمة والفتحة والك�رسة
وال�سكون .وخرج عن ذلك الأ�صل �سبعة �أبواب (ابن ،ه�شام ،د .ت):
 باب ما ال ين�رصف .نحو :قوله تعاىل :لقد خلقنا الإن�سان
يف �أح�سن تقومي( التني� .)4:أح�سن :ا�سم جمرور وهو م�ضاف،
وتقومي :م�ضاف �إليه ،و�رصف لأنه م�ضاف ،وكل ما ال ين�رصف �إذا
دخلت عليه الألف والالم والإ�ضافة ان�رصف (ابن خالويه1941،م).
 ومنه قوله تعاىل� :ألي�س اهللُ ب�أحكم احلاكمني( التني.)8:
ب�أحكم :ا�سم جمرور بالك�رسة .واحلاكمني :م�ضاف �إليه جمرور بالياء
(ابن خالويه1941،م).
 ما جمع ب�ألف وياء مزيدتني ،كهندات ف�إنه ين�صب
بالك�رسة ،ومنه قوله تعاىل :الذين �آمنوا وعملوا ال�صاحلات
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(التني .)6:ال�صاحلات :مفعول به وك�رست التاء لأنها غري �أ�صلية
(ابن خالويه1941،م).
 الأ�سماء ال�ستة املعتلة امل�ضافة �إىل غري ياء املتكلم .نحو
قوله تعاىل :يتيماً ذا مقربة( البلد( )15 :ذا) نعت لليتيم ،وعالمة
الن�صب الألف (ابن خالويه1941،م).
 املثنى نحو قوله تعاىل:تبت يدا �أبي لهب( امل�سد)1:
يدا رفع بفعلها ،وعالمة الرفع الألف التي قبل النون ،وكان يف
جر بالإ�ضافة ،و
الأ�صل يدان ،فذهبت النون للإ�ضافة و (�أبي) ّ
(لهب)جر بالإ�ضافة .وكني ب�أبي لهب ووجنتاه كانتا تتوقدان ح�سنا
ّ
(ابن خالويه1941،م).
 جمع املذكر ال�سامل ،نحو قوله تعاىل�:إن الذين كفروا من
�أهل الكتاب وامل�رشكني( البينة .)6:امل�رشكني :ا�سم معطوف جمرور
بالياء (ابن خالويه1941،م).
 الباب ال�ساد�س :الأمثلة اخلم�سة (الأفعال اخلم�سة) نحو
قوله تعاىل:بل ت�ؤثرون احلياة الدنيا( الأعلى .)19:فعل م�ضارع
مرفوع بثبوت النون (ابن خالويه1941،م) .ومنه قوله تعاىل�:إالّ
ليعبدوا اهلل( البينة .)5 :ليعبدوا :ن�صب بالم كي ،وعالمة الن�صب
حذف النون ،وكان الأ�صل ليعبدون (ابن خالويه1941،م).
 الفعل املعتل الآخر ،نحو قوله تعاىل:فليدع
ناديه(العلق )17 :الالم الم الأمر ،ي ُدع فعل م�ضارع جمزوم،
وعالمة جزمه حذف الواو (ابن خالويه1941،م).
 واقت�ضت العالقة بني احلدث والفعل النظر يف الزمن الذي
يحدد احلدث �أي �أن الفعل هو تزمني للحدث ،ونحاة العرب �أدركوا
الثنائية التي يحملها الفعل ،وبناء على ذلك ق�سموا الفعل �إىل ثالثة
�أق�سام :الفعل املا�ضي وامل�ضارع والأمر.
وعرف النحاة الفعل املا�ضي ب�أنه الفعل الذي حدث يف
  ّ
زمن لي�س زمانك ،وعلى الرغم من � ّأن داللة املا�ضي وا�ضحة� ،إ ّال �أنها
مرتددة بني املا�ضي واال�ستقبال بت�أثري من �أداة ت�سبقه ،فعند قولك:
�إن در�ست جيداً ،ف�أنت ناجح ال حمالة ،جند �أن (�إن) قد غريت داللة
الفعل �إىل الزمن احلا�رض� ،أما يف قوله تعاىل:و�سيق الذين اتقوا ربهم
حمول �إىل امل�ستقبل ،وامل�ضارع
�إىل اجلنة زمرا ً( الزمر )27:فالفعل ّ
يكون للحال واال�ستقبال واحلا�رضّ � ،أما الأمر فال ي�صلح �إ ّال للحال،
ميز النحاة بني فعل الأمر والفعلني املا�ضي وامل�ضارع يف �أنه
وقد ّ
ال يحتمل الداللة على غري امل�ستقبل (دعيب�س2015،م).
 3ــ  9التغليب:
ورد التغليب �إىل النيابة ،لأن اللفظ ينوب عن غريه ،ويطغى
على الآخر ،ويف ذلك ظهور لأحدهما دون الآخر ،فك�أنه ناب عنه،
وقام مبعناه.
والتغليب على �أنواع منها:
● ●الأول :تغليب املذكر ،ومنه قوله تعاىل :يدخلون يف دين
اهلل �أفواجا( الن�رص� .)2:أفواج ًا ن�صب على احلال ،واحدهم فوج.
الرهط ،والقبيلة ،والع�صبة،
والفوج جمع ال واحد له من لفظه ،مثلّ :
والنفري ،امللأ ،والقوم .وال ّنفر يقع على الرجال دون الن�ساء (ابن
خالويه1941،م).
ومنه تغليب النا�س على اجلن والنا�س ،قال تعاىل:الذي
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يو�سو�س يف �صدور النا�س من اجلنة والنا�س( النا�س .)5:والنا�س
ها هنا اجلن والإن�س جميعاً ،فلذلك قال (من اجلنة والنا�س) كما
ها�شميهم
يقال مررت بالنا�س �رشيفهم وو�ضيعهم ،ومررت بالنا�س
ِّ
وقر�شيهم (ابن خالويه1941،م).
ِّ
● ●الثاين :تغليب الواحد على اجلماعة ،ومنه قوله تعاىل:
مل تقل
يخرج من بني ال�صلب والرتائب( الطارق .)7:ف�إن قيل :لمِ َ ْ
يخرج من بني ال�صلب والرتيبة فكيف جمع �أحدهما ،ووحد الآخر.
فاجلواب يف ذلك �أن �صدر املر�أة هو تريبتها ،فيقال للمر�أة
ترائب ،يعني الرتيبة وما �أحاط بها ،وكذلك تقول العرب :ر�أيت
وثديها ،وامنا لها ثديان وخلخاالن ،وفيه جواب �آخر
خالخيل املر�أة ّ
يخرج من بني الأ�صالب والرتائب فاكتفى بالواحد عن اجلماعة (ابن
خالويه1941،م).
اب.
رتبَ ،ت َر ًبا ،فهو َت ِرب .ترب َّ
و�أ�صل ت ِر َب َي َ
ال�ش ُ
خ�ص�:أ�صابه الترّ ُ
يحَ :ح َمل َْت ُت َراباً.
الر
ب
ر
ت
ب.
ر
ت
بالرتاب
ل�صق
أنه
ت ِربت ي ُده :افتقر ،ك�
تِ
ِ َ ِ َ ِّ ُ
فاظْ ف َْر بذات ال ِّدين تربت يداك (حديث) :دعاء له باخلري (خ�رس).
املكان :كثرُ ترا ُبه .عظام ال�صدر ترائب (الل�سان ،مادة ترب) .والكلمة
ُ
تبقى يف فلك املعنى الرئي�س الرتاب ،وت�شري �إىل �أ�صل خلق االن�سان
من الذكر والأنثى.
ومنه كلمة �إن�سان لفظ واحد فهو يف معنى اجلمع ،لأن العرب
توقع الإن�سان على املذكر وامل�ؤنث والواحد واجلمع ،ومن العرب من
ذوري:
الر ّ
يقول يف امل�ؤنث �إن�سانه ،قال �أبو علي ّ

�إن�سانة ت�سقيك من �إن�سانها
خمرا ً جالالً ُمقلتاها عنبه (الرّجز)
وقد جمعوا �إن�سان ًا �أنا�سيه .ومن العرب من يجمع الإن�سان
أنا�سي
�أنا�سني.
(الر�ضي ،د .ت) ،مثل :ب�ستان وب�ساتني ،ف� ّأما قوله :و� ّ
ّ
إن�سي (ابن خالويه1941،م).
�
واحدهم
فقيل
(الفرقان.)49:
كثريا ً
ّ
ويف قوله تعاىل�:إن الإن�سان لفي خ�رس( الع�رص .)2:قال املربد:
أنا�سي والنا�س ،ولو كان واحداً مل
الإن�سان ها هنا جمع يف معنى ال ّ
يجز اال�ستثناء منه ،والإن�سان لفظ يقع للذكر والأنثى من بني �آدم،
كما يقال :بعري ،فيقع على الناقة واجلمل (ابن خالويه1941،م).
و�إن�سان على وزن ف ْعالن ،والإن�س جمع جن�س ،ويف الأنا�سي
خالف فقيل جمع �إن�سي ،وقيل الأنا�سي جمع �إن�سان ،و�أ�صله �أنا�سني،
حذفوا نونه ،وعو�ضوا عنه ياء ،اجتمع ياءان ف�أدغموا ،ف�صار �أنا�سي،
و�سمي الإن�سان
والنا�س تخفيف الأنا�سي ،حذفوا الهمزة طلبا للخفة،
ّ
لأنه ي�أن�س وي�ؤن�س به ،وقيل الإينا�س الإب�صار والعلم والإح�سا�س،
وكلمة نا�س ا�سم جمع� ،إذ ال مفرد لها من جن�سها ،وهو ا�سم جن�س
يدلل على معنى اجلمع (الدامغاين1971 ،م) ،وترد كلمة الأن�سان
جمعاً ،والإن�سان لفظ يقع على املذكر وامل�ؤنث ،ورمبا �أكدت العرب
فقالوا �إن�سان وان�سانة (ابن خالويه1941،م).
ومن مظاهر اال ّت�ساع �أن ت�ستعمل الكلمة للمذكر وامل�ؤنث
مبعنى تذكر وت�ؤنث ،ومنه قوله تعاىل:والليل �إذا يغ�شاها
(ال�شم�س .)4:الليل يذكر وي�ؤنث( .ابن خالويه1941،م) .والف�ؤاد،
والذراع ،وال�سلطان تذكر وت�ؤنث (ابن �سيده ،د .ت).
وجدير بنا �أن ن�شري �إىل � ّأن �سيبويه يرى املذكر �أ�صل وامل�ؤنث
فرع عليه ،ويعلل ذلك بقوله :و�إمنا كان امل�ؤنث بهذه املنزلة ومل يكن

كاملذكر ،لأن الأ�شياء كلها �أ�صلها التذكري ثم اخت�ص بعد ،فالتذكري
�أول ،وهو �أ�شد متكنا (�سيبويه1973 ،م).
ومعروف �أن اجلن�س يف الطبيعة ثالثة �أ�صناف :الذكر،
والأنثى ،واملحايد الذي ال ينتمي �إىل الذكر والأنثى� ،أما اجلن�س يف
لغتنا فينق�سم �إىل املذكر وامل�ؤنث ،و�أجمع النحاة على �أن الذكر يف
اجلن�س اللغوي هو الأ�صل ،فلذلك احتاج امل�ؤنث لعالمة متيزه عن
املذكر ،فيقال الأبوان يف الأب والأم عند تثبيتهما ،والأخوان يف
تثنية الأخ والأخت ،وت�شمل الأبناء �أو البنون البنات ،وت�شمل الإخوة
الأخوات ،والعك�س لي�س كذلك (هواجن2016 ،م).
ويفرق النحاة بني اجلن�س احلقيقي واملجازي ،فالأ�سماء التي
تدل على كائنات لها جن�س يف الطبيعة مما يتكاثر كالرجل واملر�أة
واجلمل والناقة جن�س حقيقي ،والأ�سماء التي تدل على ما ال يتكاثر
من اجلوامد وم�صادر الأفعال والأ�شياء مما ال يتكاثر جن�س جمازي،
فعلى �سبيل املثال يكون التذكري يف القمر والفرح تذكرياً جمازياً،
ويكون الت�أنيث يف ال�شم�س وال�سعادة ت�أنيث ًا جمازي ًا (هواجن،
2016م).
 3ــ  10الت َْ�ضمني:
والت�ضمني جعل ال�شيء يف باطن �شيء �آخر ،و�إيداعه �إياه،
ويقال� :ضمن فالن ماله خزانته ،فت�ضمنته هي ،واخلزانة م�ضمن
أي�ضا مت�ضمنة واملال مت�ضمن (الل�سان� ،ضمن).
فيها ،وهـي � ً
والت�ضمني �أن يـ�ؤدي (�أو يتو�سع) يف ا�ستعمال لفظ تو�س ًعا يجعله
م�ؤد ًيا معنى لفظ �آخر منا�سب له ،فيعطي الأول حكم الثاين يف
التعدي واللزوم .وهو عند بع�ضهم�« :إ�رشاب لفظ معنى لفظ �آخر،
و�إعطا�ؤه حكمه؛ لت�صري الكلمة ت�ؤدي معنى الكلمتني (ابن ه�شام،
1987م) .ومل ترد اللفظة عند ابن خالويه ،ومل ي�رصح بها ،ولكنه
�ضمن الأفعال واحلروف والأ�سماء.
طبق ذلك يف كتابه� ،إذ ّ
والت�ضمني �إعطاء ال�شيء معنى ال�شيء ،وتارة يكون يف
الأ�سماء ،ويف الأفعال ،ويف احلروف ،ف� ّأما يف الأ�سماء فهو �أن
ُن َ�ضمن ا�سم ًا معنى ا�سم ،لإفادة معنى اال�سمني جميعاً ،كقوله تعاىل:
�ضمن
حقيق علي �أالّ �أقول على اهلل �إالّ احلق( الأعرافّ .)105 :
(حقيق) معنى (حري�ص).
و�أما الأفعال فك�أن ُن�ضمن فعال معنى فعل �آخر ،ويكون
فيه معنى الفعلني جميعاً ،وذلك ب�أن يكون الفعل متعدي ًا بحرف،
في�أتي بحرف �آخر لي�س من عادته التعدي به ،واحلرف يقع حمل
ي�رشب بها عباد اهلل.
غريه من احلروف ،ومنه قوله تعاىل:عينا
ُ
ف�ض ِّمن (ي�رشب) معنى (يروي) ،لأنه ال يتعدى بالباء،
(االن�سانُ )6:
يتعدى بنف�سه ،ف�أريد باللفظ ال�رشب
فلذلك دخلت الباء ،و�إ ّال (ي�رشب)
ّ
والري معاً ،وقيل التجوز يف احلرف ،وهو الباء ف�إنها مبعنى (من).
ّ
(الزرك�شي ،د .ت) ويخرج الباء يف
املكان
إىل
�
إ�شارة
�
هنا
العني
وقيل
ّ
هذه احلالة من باب الت�ضمني.
وقيل (ب�سم اهلل الرحمن الرحيم) من باب الت�ضمني؛ لأنه
ت�ضمني يعلم اال�ستفتاح يف الأمور با�سمه على جهة التعظيم هلل
تعاىل �أو الرتك با�سمه (الزرك�شي ،د .ت).
ومنه قوله تعاىل :وال�سماء والطارق( الطارق )1:الواو:
حرف ق�سم (ابن خالويه1941،م) .وحروف الق�سم �أربعة (الواو،
جرت الواو لأنها عو�ض عن الباء،
والباء والتاء والهمزة) ،و�إمنا ّ
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ظاهرة االتّساع اللغويّ وتفسيراتها النحوية عند ابن خالويه ت370هـ
من خالل كتابه إعراب ثالثني سورة من القرآن

د .أحمد سليمان بشارات

والتقدير �أحلف بال�سماء ،ثم �أ�سقطوا �أحلف ،وجاز الق�سم بغري اهلل؛
ورب ال�سماء ،فحذف امل�ضاف و�أقيم امل�ضاف �إليه ُمقامه
لأن التقدير ّ
(الزرك�شي ،د .ت).
ّ
وورد ت�ضمني فعل معنى فعل يف قوله تعاىل:ما ودعك ربك
(الزرك�شي ،د .ت)،
(ال�ضحى )3:فيكون معنى ما ودعك �أي ما تركك
ّ
قال ال�شاعر:

ليت �شعري عن خليلي ما الذي
احلب حتى ودع ْه (املديد)
غاله يف ّ
وحملت الكلمة معاين منها - :ودع ال�شيء :تركه - .ودع:
عنده ماال :تركه عنده وديعة - .ودع ال�شيء� :سكن .وا�ستقر - .ودع:
�سكن واطم�أن - .ودع امل�سافر النا�س :خلفهم خاف�ضني وادعني- .
ودع الثوب بالثوب� :صانه ،حفظه (القي�سي2010،م ،مادة ودع).
ويت�ضح من ذلك ا�ستحواذ الكلمة على معاين كثرية.
وعن عائ�شة �أن الر�سول عليه ال�سالم قال يف �سياق حديث« :يا
النا�س� -أو تركه
عائ�شة �إن �رش النا�س منزلة يوم القيامة َم ْن ودعه
ُ
النا�س -اتقاء فح�شه» (الق�سطالين1971،م).
َو�ضمن اال�سم معنى اال�سم يف قوله تعاىل:وما �أدراك
ما الطارق( .الطارق )2 :فلفظ اال�ستفهام معناه التعجب (ابن
خالويه1941،م).
يخت�ص بالأ�سماء �أو
�أما «ما» فلغة بني متيم �أ ّنها ال تعمل؛ وال ّ
الأفعال ،و�أهل احلجاز �أعملوها ،نحو :ما زيد قائماً ،و�إن زيد بعدها
(�إن) بطل عملها ،ومن �رشوط عملها� :أال ينتق�ص خربها ب�إالّ ،نحو:
ما زي ٌد �إ ّال قائم ،و�أ ّال تتكرر ما ،نحو :ما ما زيد قائم (ابن عقيل،
1985م).
و� ّأما (� ْإن) النافية فمذهب الب�رصيني ،والكوفيني -خال
الفراّء� -أ ّنها تعمل عمل (لي�س) ،وتعمل يف النكرة واملعرفة ،فنقول:
�إن َرج ٌل قائماً ،كما تخت�ص بها (ال) .وانتقا�ض النفي بعد اخلرب ب�إ ّال
ال يقدم يف العمل (ابن عقيل1985 ،م) ،وهذا يخالف عمل (ما) يف
احلالة نف�سها.
ومن الأمثلة على ت�ضمني حرف معنى حرف �آخر ،قوله
تعاىل�:إن كل نف�س ملّا عليها حافظ( الطارق .)4:و�إن مبعنى ما
(ابن خالويه1941،م) .معناه ما �أنت �إ ّال نذير .ومنه قوله تعاىل:
فذكر �إن نفعت الذكرى( الأعلى .)9:الذكرى رفع بفعلها .ف�إن قيل:
ف�أين جواب ال�رشط .فقل معنى الآية التقدمي والت�أخري� :إن نفعت
الذكرى فذكر ،ويقول �آخرون (�إن) مبعنى (قد)� ،أي فذكر قد نفعت
الذكرى (ابن خالويه1941،م).
 3ــ  11الرتادف:
الرتادف اجتماع كلمتني �أو �أكرث على معنى واحد ،ومن �رشوطه
اتفاق هذه الكلمات على هذا املعنى يف ذهن الكرثة الغالبة من �أفراد
البيئة الواحدة والع�رص الواحد .وقد تقع املفردات يف الأفعال نحو:
خلق اهلل اخللق ،وفطرهم ،وبر�أهم ،و�أن�ش�أهم .ويف الأ�سماء ،نحو،
ال ُبعد ،فراق ون�أي ،وبني ،ويف اجلمل ،نحو :التوبة� :أقلع فالن عن
ذنبه ،غ�سل �إ�ساءته :تاب عن ذنبه( .امل�رصي1983 ،م).
ونخل�ص اىل القول �إن اال�سم الواحد ي�سمى ب�أ�شياء كثرية
خمتلفة ،نحو :ال�سيف واملهند واحل�سام ،وقد يكون اال�سم واحداً ،مثل:
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ا�سم (ال�سيف) والبقية �صفات.
�سمى بها،
و�أطلق الفريوز �أبادي �أ�سماء على بع�ض الألفاظ ُت ّ
وذكر �أحيان ًا �سبب الت�سمية ،فمث ًال قال :وت�سمي ال�صداق ن ِْحله من
حيث �إنه ال يجب يف مقابلته �أكرث من متتع دون عر�ض مايل.
واهتم بذكر املرادف للحرف ففي (مِ ْن) ذكر �أنها ترادف �أكرث من
لفظ ،فقال :مرادفة (عن) قال تعاىل فويل للقا�سية قلوبهم من ذكر
اهلل» (املزمل ،)22 :وقال مرادفة (الباء) ينظرون من طرف خفي
(ال�شورى ،)4 :وقال مرادفه (يف) يف قوله تعاىل�:أروين ماذا خلقوا
من الأر�ض( فاطر ،)40 :وقال مرادفه (على) ،نحو :ون�رصناه من
القوم( الأنبياء .)77 :وقيل على الت�ضمني �أي معناه :منهم بالن�رص.
(الكردي2005 ،م).
ويفرق العلماء بني نوعني من الرتادف ،الرتادف املطلق،
و�شبه املطلق ،واملطلق يتحقق �إذا توافر �رشطان :االحتاد العام
يف الداللة الهام�شية واملركزية ،والداللة الهام�شية هي تلك الداللة
التي تختلف باختالف الأفراد ،و�أمزجتهم ،وما ورثوه عن �آبائهم،
وتختلف هذه الداللة باختالف جتارب النا�س ،والداللة املركزية
هي القدر امل�شرتك الذي ي�سجله اللغوي يف معجمه ،وتكون وا�ضحة
يف �أذهان النا�س ،وقد تخفى على بع�ضهم ،مثل :كلمة (�شجرة)
(�أني�س1993 ،م) .فداللتها را�سخة منذ الطفولة يف ذهن الإن�سان
حتى الكهولة ،و�شبه الرتادف حتقق حيث تت�شابه الألفاظ املرتادفة
واملركزية ،وهذا ال يقبل التبادل التام يف
يف داللتها الهام�شية
ّ
ال�سياقات املختلفة كلها (جبل1997 ،م).
وحتمل بع�ض الكلمات الداللة نف�سها ،وقد ذكرها ال�سيوطي
بقوله :الألفاظ املفردة الدالة على �شيء واحد (ال�سيوطي1986 ،م)،
احلية)،
و�ألف ابن خالويه كتاب ًا يف (�أ�سماء الأ�سد) و�آخر يف (�أ�سماء ّ
والفريوز �أبادي (ت817هـ) كتاب ًا �أ�سماه (الرو�ض امل�سلوف فيما له
ا�سمان اىل �ألوف) (خليل1992،م).
ويرى (�ستيفن �أوملان) �أن الرتادف التام نادر الوقوع �إىل
درجة كبرية ،فهو نوع من الكماليات ال جتود بها اللغة ب�سهوله
وي�رس (جزن الينز1980،م).
وفطن علماء العربية القدامى �إىل ظاهرة الرتادف يف وقت
مبكر� ،إ ّال �أنهم مل يفطنوا �إىل و�ضع م�صطلح لغوي لها ،ف�سيبويه يف
يعرفنا بتنوع الألفاظ يف اللغة العربية لتنوع مدلوالتها وعبرّ
كتابه ّ
عنه باختالف اللفظني واملعنى واحد (ال�شايع1993،م).
وقدرة ابن خالويه يف الت�أليف يف املرتادفات الآنفة الذكر
جتلت يف كتابه اعراب ثالثني �سورة ،ونراه يكرث من امل�سميات ل�شيء
واحد ،وجاء يف تعليقه على قول ال�شاعر:

فهي ُت َنزّي َد ْل َوها َتنْزياً 			
كما ُت َنزّي �شَ ْه َل ٌة َ�صبياً (املن�رسح)

رب ُة وال َق ْحمةُ ،ف�أَما
َ
ال�ش ْهل ُة املر�أ ُة العجوز ،ومثلها َّ
ال�ش ْه َ
والتابة العجوز( .ابن
و�شابة.
ال َز ْول ُة فاملر�أة الظريفة تكون تا َب ًة
َّ
ّ
خالويه1941،م) .و�أ�ضاف ال�شهل ُة العجوز ،ويقال عجوز َحيزبون
والقحل ٌة وقحمةٌ ،كلُّها امل�سنة .وهذه
وع�ضمز ٌة و�شهرب ٌة و�شهر َب ٌه
ْ
ْ
املرتادفات الداللية جاءت يف موقعني (ابن خالويه1941،م) .على
نف�س البيت ،وهذا يدلل على مقدرة ابن خالويه اللغوية.
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وجاء يف �أ�سماء جهنم �سقر ،وجهنم ،واجلحيم ،ولظى.
وهذه الأ�سماء معارف ال تن�رصف للت�أنيث والت�رصيف (ابن
خالويه1941،م) .وجاء يف تعليقه على قوله تعاىل :الذي انق�ض
واملت وامل ْتنة والقرا،
ظهرك( ال�رشح )3:يقال :الظَّ هر واملطا واجل َْو ُر
نّ ُ
كلّه الظهر.
ومن مرادفات الغالم ال�سمني ،يقال :غالم َخ َّز َّور ،وغالم حادر،
وفَل ِهد ،وف َْر َه ْد ،وف َْو َه ْد� ،إذا كان �سمين ًا ح�سنا( .ابن خالويه1941،م).
ومن الرتادف التو�سع يف ترادف ال�صفات ،كقوله تعاىل� :أَ ْو
اب
َك ُظلُ َم ٍ
ات فيِ َب ْح ٍر لجُّ ِّ ٍّي َيغْ�شَ ا ُه َم ْو ٌج ِّمن َف ْو ِق ِه َم ْو ٌج ِّمن َف ْو ِق ِه َ�س َح ٌ
َ
َ
اها َو َمن مَّ ْ
ْ
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ٍ
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ظُ لُ َم ٌ
ََ ََُ
َي ْج َع ِل اللهَّ ُ َل ُه نُو ًرا َف َما َل ُه مِ ن ُّنو ٍر( النور .)40:ومن التو�سع يف
ني.
الذم (الزرك�شي ،د .ت) كقوله تعاىلَ  :ولاَ تُطِ ْع ُك َّل َحلاَّ ٍف َّم ِه ٍ
(القلم)11 - 10:
ونخل�ص اىل القول �إن اال�سم الواحد ي�سمى ب�أ�شياء كثرية
خمتلفة ،نحو :ال�سيف واملهند واحل�سام ،وقد يكون اال�سم واحداً ،مثل:
ا�سم (ال�سيف) والبقية �صفات (ابن الفار�س1997،م).

 4ــ خامتة
خال�صة البحث ونتائجه
يخل�ص الباحث �إىل �أن ابن خالويه انتهج التطبيق يف م�ساره
اللغوي ،وتراه ُي ْ�سهب يف املرتادفات ويجتلب الرتاكيب ،ويتحدث يف
القراءات ،ويجول يف وجوه الإعراب ،وتو�صل الباحث �إىل جملة من
النتائج ،منها:
1.1تباينت الآراء حول مفهوم اال ّت�ساع عند العلماء ،ومل يقفوا
عند معيارية ثابته حلدود امل�صطلح.
2.2تقوم منهجية ابن خالويه على تو�ضيح مو�ضع اال ّت�ساع
إعرابية ويعللها ،ويفتح �آفاق ًا
(مواطن ال�شاهد) ،واالحتماالت ال ّ
�رصفية حول موطن الداللة.
�3.3أكرث ابن خالويه من املرتادفات للمفردات.
�4.4أظهر ابن خالويه ظاهرة التو�سع يف ال�سمات والرتاكيب
واملفردات.
5.5وظّ ف ابن خالويه التو�سع اللغوي يف التقدمي والت�أخري
وتعدد الوجوه الإعرابية يف القراءات ،واحلذف والت�ضمني
واملرتادفات؛ لذا يو�صي الباحث بدرا�سة:
 اجلانب ال�رصيف عند ابن خالويه.
 ال�شواهد النحوية واللغوية عند ابن خالويه.

املصادر واملراجع
 القر�آن الكرمي.
�أني�س� ،إبراهيم1993( .م) .داللة الألفاظ ،ط ،7مكتبة االجنلو امل�رصية.
 البخاري( .د .ت)� .صحيح البخاري ،كتاب الأدب ،باب ح�سن اخللق وال�سخاء
وما يكره من البخل.
تطبيقية
 جبل ،عبد الكرمي حممد ح�سن1997( .م) .يف علم الداللة درا�سة
ّ
اجلامعية.
يف �رشح الأنباري للمف�ضليات ،دار املعرفة
ّ

 اجلرجاين1422( .هـ-2001م)� .أ�رسار البالغة يف علم البيان ،حتقيق
العلمية.
الدكتور عبد احلميد هنداوي ،ط ،1بريوت :دار الكتب
ّ
 اجلرجاين ،عبد القاهر1402( .هـ1981 ،م) .دالئل الإعجاز ،وقف على
ت�صحيحه :حممد ر�شيد ر�ضا ،بريوت :دار املعرفة.
ّرزي( .د .ت) .املثل ال�سائر يف �أدب الكاتب وال�شاعر ،حقيقة حممد
 ابن اجل ّ
حممد عوي�ضة ،بريوت :دار الكتب العلمية.
ال�ضباع،
اجلزري( .د .ت) .الن�رش يف القراءات الع�رش ،حققه :علي حممد
 ابن
ّ
ّ
مطبعة التجارة الكربى.
 ابن جني1371( .هـ1952 ،م) .اخل�صائ�ص ،حتقيق حممد علي النجار،
بريوت :دار الكتاب العربي.
ال�سيد2002( .م) .ال�شكل والداللة درا�سة نحوية للفظ
 حامد ،عبد ال�سالم ّ
واملعنى ،القاهرة :دار غريب.
 احلديثي ،خديجة( .د .ت) .درا�سات يف كتاب �سيبويه ،الكويت :وكالة
املطبوعات.
 احل�سيني ،ريا�ض عبود( .د .ت) .ظاهرة اال ّت�ساع النحوي –�أبو علي
امل�ستن�رصية ،بحث من�شور.
الفار�سي-كلية الآداب ،اجلامعة
ّ
 حمودة ،طاهر( .د .ت) .ظاهرة احلذف يف الدر�س النحوي ،الإ�سكندرية :الدار
اجلامعية للطباعة والن�رش.
ّ
 ابن خالويه1360( .هـ1941،م)� .إعراب ثالثني �سورة من القر�آن الكرمي،
امل�رصية.
مكتبة املتنبي ،ومطبعة دار الكتب
ّ
 ابن خالوية1427( .ﻫ2006 ،م) .اعراب القراءات ال�سبع وعللها ،ط ،1دار
العلمية ،بريوت.
الكتب
ّ
 اخلطيب ،حممد عبد الفتاح2006( .م) .الفكر النحوي ،دار الب�صائر،
القاهرة.
 ابن خلدون( .د .ت) .مقدمة ابن خلدون ،حققها :علي عبدالواحد الوايف ،ط،3
دار النه�ضة م�رص:القاهرة.
الرمة �شاعر احلب وال�صحراء ،القاهرة :دار
 خليف ،يو�سف1977( .م) .ذو ّ
غريب.
معجمية ،ط ،2الإ�سكندرية:
 خليل ،حلمي1992( .م) .الكلمة درا�سة لغوية
ّ
دار املعرفة.
 الداين� ،أبو عمر بن �سعيد1416( .هـ1996 ،م) .كتاب التي�سري يف القراءات
العلمية.
ال�سبع ،ط ،1بريوت :دار الكتب
ّ
 دعي�س ،حممد حممود2015( .م) .وظيفة التفكري النحوي عند النحاة
العرب ،ر�سالة دكتوراة ،جامعة الريموك.
 دي بوجراند 1414( .هـ 1998 ،م) .الن�ص واخلطاب والإجراء ،ط ،1
ترجمة :متام ح�سان،عامل الكتاب.
 الر�ضي ،الأ�سرت �أباذي( .د .ت)� .رشح الكافية ،حتقيق :حممد حميي الدين
العلمية.
عبد احلميد ،بريوت :دار الكتب
ّ
 الزجاج 1414( .هـ 1994 ،م) .معاين القر�آن و�إعرابه� ،رشح وحتقيق عبد
اجلليل عبده �شلبي ،القاهرة :دار احلديث.
 الزحيلي ،حممد( .د .ت) .مرجع العلوم الإ�سالمية ،دم�شق ،مطبعة ال�صباح.
 الزرك�شي( .د .ت) .الربهان يف علوم القر�آن ،حتقيق حممد �أبو الف�ضل
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ظاهرة االتّساع اللغويّ وتفسيراتها النحوية عند ابن خالويه ت370هـ
من خالل كتابه إعراب ثالثني سورة من القرآن

د .أحمد سليمان بشارات

ابراهيم ،بريوت :دار املكتبة الع�رصية.

العرب يف كالمها ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.

العلمية.
 الزوزين 1971( .م)� .رشح املعلقات ال�سبع ،بريوت :دار الكتب
ّ
العربية واملعنى،
ال�سامري ،فا�ضل �صالح 1421( .هـ2000 ،م) .اجلملة
 
ّ
ّ
ط  ،1دار ابن حزم.
 �سيبويه 1973( .م) .الكتاب ،حتقيق :عبد ال�سالم هارون ،الهيئة العامة
للكتاب.
 ال�سيوطي1974( .م) .االتقان يف علوم القر�آن ،احلقق :حممد �أبو الف�ضل
امل�رصية للكتاب.
�إبراهيم ،دار الهيئة العامة
ّ
 ال�سيوطي ،جالل الدين 1429( .هـ2008 ،م) .الإتقان يف علوم القر�آن،
حققه� :شعيب الأرن�ؤوط ،ط ،1بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة.
 ال�سيوطي1420( .ﻫ1999 ،م) .الأ�شباه والنظائر ،حتقيق حممد الفاطيلي،
بريوت :املكتبة الع�رصية.
 ال�سيوطي1986( .م) .املزهر يف علوم اللغة و�أنواعها� ،رشح وتعليق حممد
جاد بك وحممد �أبو الف�ضل وعلي حممد البخاري ،بريوت :املكتبة الع�رصية.
 ال�سيوطي( .د .ت) .املزهر يف علوم اللغة و�أنواعها ،بريوت :دار الفكر.
 ابن �سيدة( .د .ت) .املخ�ص�ص ،القاهرة :دار الكتاب الإ�سالمي،
 ال�شايع ،ندى عبدالرحمن يو�سف1993( .م) .معجم لغة دواوين �شعراء
املعلقات الع�رش ت�أ�صي ًال وداللة و�رصفا ،ط ،1بريوت ،مكتبة لبنان
نا�رشون.
 �شبانه ،ح�سن حممود1424( .هـ2004 ،م) .ظاهرة اال ّت�ساع يف النحو
العربني ط ،1عمان :دار الفتح.
 �شندي� ،إ�سماعيل و عبد البا�سط ،تقي الدين1427( .هـ 2006 ،م) .القراءات
القر�آنية و�أثرها يف اختالف الفقهاء ،جملة جامعة القد�س للأبحاث
حولية ،)7( ،ربيع �أول.
والدرا�سات ،جملة ن�صف
ّ
 الطرباين 1404( .هـ 1984 ،م) .املعجم الكبري ،حققه :حمدي عبد املجيد،
ط  ،2دار �إحياء الرتاث العربي.
 الطربي1421( .هــ1992 ،م) .التلخي�ص يف القراءات الثمان ،حتقيق:
حممد مو�سى ،ط ،1ج ّدة :اجلماعة اخلريية لتحفيظ القر�آن الكرمي.
 الطويف� ،سليمان بن عبد القوي ال�رص�رصي1977( .م) .الإك�سري يف علم
التف�سري ،حققه عبد القادر ح�سني،القاهرة :مكتبة الآداب.
 عا�صي ،حجر1994( .م)� .رشح ديوان امرئ القي�س ،ط ،1بريوت :دار الفكر
العربي.
 الع�سقالين 1407( .هـ1986 ،م) .فتح الباري �رشح �صحيح البخاري ،دار
الريان.
ّ
 ع�سكري ،حممد �صالح2009( .م) .م�صطلح التو�سع يف معاجم اللغة
(مفهومه وحدوده) ،جملة اللغة العربية و�آدابها.)9( ،
 ابن عقيل� .)1985( .رشح ابن عقيل على �ألفية ابن مالك ،ط ،2بريوت :دار
الفكر العربي.
أمية ،دار املعارف.
 غازي ،ال�سائد م�صطفى1967( .م) .الأخطل �شاعر بني � ّ
 الغول ،عطية2018( .م) .اال ّت�ساع اللغوي بني القدمي واحلديث ،دار البريوين
للن�رش.
العربية وم�سائلها و�سنن
بي يف فقه اللغة
ّ
 ابن فار�س )1997( 0ال�صاحِ ٌّ
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الفار�سي� ،أبوعلي احل�سن بن �أحمد1983( .م) .احلجة يف علل القراءات
 
ّ
امل�رصية
ال�سبع ،حتقيق :علي النجدي نا�صف و�آخرين ،ط ،2القاهرة :الهيئة
ّ
العامة.
 الفار�سي1403( .هـ 1983 ،م) .احلجة للقراءات يف علل القراءات ال�سبع،
حتقيق علي النجدي و�آخرون،
امل�رصية للكتاب.
  ط  ،2الهيئة العامة
ّ
 الق�سطالين1971( .م)� .إر�شاد ال�ساري ل�رشح �صحيح البخاري ،بريوت :دار
العلمية.
الكتب
ّ
 القزويني1998( .م) .الإي�ضاح يف علوم البالغة ،ط ،4بريوت :دار احياء
العلوم.
 القطان ،مناع 1400( .هـ 1980 ،م) .مباحث يف علوم القر�آن ،ط ،9
م�ؤ�س�سة الر�سالة.
 القي�سي .)1971( .م�شكل �إعراب القر�آن ،حتقيق :يا�سني ال�سوا�سي ،ط ،2
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