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 مقدمة    اؿ                   
                         

الحمد هلل الذم عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ كالٌصالة كالٌسالـ عمى المعٌمـ األٌكؿ سٌيد الخمؽ 
: أجمعيف قائد البشرية نحك اليداية كالٌنكر أٌما بعد

تزخر لغتنا العربية بالعديد مف المؤلفات كالكتب التي تعد ثركة فكرية ذك مبادئ كركائز متينة 
قائمة بذاتيا، كمف بيف ىذه الكتب كتاب ابف حـز المعنكف بالنظرية المسانية كالبيانية الذم 
ؿ إلييا، ككاف ابف حـز  أثار ضجة في عصره مف خالؿ الحقائؽ العممية كالنتائج المتكصى

. شخصية بارزة كعبقرية مجاكزة لعصرىا
كمف ىذا المنطمؽ سنحاكؿ دراسة كتاب ابف حـز كالمتمثؿ في النظرية المسانية كالبيانية  

: كالتي سنحاكؿ مف خالؿ بحثنا ىذا اإلجابة عف اإلشكالية الٌتالية
؟ كماىي النظرية البيانية؟ ماىي أىـ العناكيف التي - ماىي النظرية المسانية عند ابف حـز

تندرج ضمنيما؟ 
 :أىمّية البحث-

. تكمف أىمية ىذا البحث في دراسة ابف حـز كنظرياتو المتضمنة في الكتاب
 :أىداف البحث-

: تصب ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية
إلقاء الٌضكء عمى شخص العالـ ابف حـز كالٌتعريؼ بو مف خالؿ عرض حياتو كأىـ مؤلفاتو -

كأعمالو 
. دراسة أىـ اآلراء المسانية التي أثارىا ابف حـز-
. دراسة النظرية البيانية-

كيرجع اختيارنا ليذا المكضكع نظرا لنكع التخصص كالميكؿ الٌشخصي لمبحث في مجاؿ 
المغة، كخاصة النحك، كالرغبة في اإلطالع عمى نكاحي ىذا المكضكع الذم أثار اىتمامنا 

 .كبث فينا الرغبة في الخكض كالبحث فيو بشغؼ
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 :المنيج المتبع في البحث-
في ضكء طبيعة مكضكع الدراسة الذم يدخؿ ضمف الٌدراسات المغكم، فقد اتبعت المنيج 
الكصفي التحميمي غير أٌنني في الفصؿ األكؿ اتبعت المنيج التاريخي الذم عرضت فيو 

حياة ابف حـز كأىـ أعمالو كمنجزاتو 
: اما بالنسبة لخطة البحث فقد اتبعنا الخطة التالية   -
اىداء 
مقدمة 
مدخؿ  

 السيرة الذاتية لممؤلؼ كمؤلفاتو 
 (...أعمالو – حياتو )التعريؼ بابف حـز األندلسي 

: الفصؿ األكؿ
التصكر المساني عند ابف حـز كأصكلو المعرفية 

: الفصؿ الثاني
البياف عند ابف حـز بيف التأصيؿ كاإلجراء 

خاتمة  
قائمة المصادر كالمراجع 

الفيرس  
الممخص 

أما بالنسبة لمصعكبات التي كاجيتني فيك صعكبة المادة المعرفية كصعكبات مؤلفاتو التي 
تحمؿ نكعا مف التعقيد 

. كبعد فإني أرجكا السداد كالتكفيؽ
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 حياة ابف حـز األندلسي
 اسمو، نسبو، كنيتو، مكلده : حياتو الشخصية

ىك عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز بف غالب بف صالح بف : اسمو كنسبو ككنيتو-أ
خمؼ بف معداف بف سفياف بف يزيد الفارسٌي أصال، اليزيدٌم بالكالء نسبة ليزيد بف أبي سفياف 

فأبك محمد بف أمية جده يزيد أكؿ مف أسمـ مف أجداده : ،أما كنيتو1األمكم، ثـ القرطبٌي  
، . 2كجده خمفا أكؿ مف دخؿ األندلس مع مكسى بف نصير كقيؿ مع صقر قريش 

. 3 ابف حـز الظاىرم، القرطبي، األندلسي اليزيدٌم، الفارسي، األمكم :لقبو

: اختمفت أقكاؿ العمماء في نسب ابف حـز عمى قكليف رئيسييف: نسبو
أنو فارسي األصؿ كأف جده األقصى في اإلسالـ يزيد مكلى أبي سفياف كجده تكلى -1

 4الخالفة أكؿ ما دخؿ األندلس 
فقد ]: أنو أندلسي األصؿ كقد ذكر حساف محمد حساف أف المؤرخ األندلسي ابف حياف قاؿ-2

كىذا  [عيده الناس خامؿ األبكة مكلد األركمة مف عجـ ليمة جده األدنى حديث عيد باإلسالـ
، كقد قاؿ بذلؾ بعد  ادعاء ال دليؿ عميو خصكصا مف عدك لدكد، كخصـ عنيد البف حـز

المستشرقيف مثؿ دكزم، كنيكمسكف، برككمماف، ربما لتعصبيـ لغيرتيـ منيـ عمى العرب أف 
 5.يككف بينيـ عباقرة، ك لألسؼ تابعيـ في ذلؾ البعض 

المحدثيف العرب مثؿ إبراىيـ الحاردلك، كطو الحاجرم، كأحمد ىيكؿ كيعقكب زكي، كجميعيـ 
اعتمدكا عمى نص ابف حياف المعركؼ بمعاداتو البف حـز كقدحو لو، ككذلؾ بسبب انبيارىـ 

ف كاف قدحا في كرامة العرب كالمسمميف كالصحيح أنو  .بكؿ ما يصدر عف الغربييف حتى كا 
: فارسي األصؿ قرشي بالكالء كمما يؤيد ىذا قكؿ ابف حـز في إحدل قصائده

سما بي ساساف دار أك بعدىـ                     قريش العمي أعياصيا كالعنابس 

                                                 

 1 960طالغ اٌك٠ٓ إٌّعّك، ِىرثح إٌٙضح اٌّظه٠ح اٌما٘هج ص: أؼّك تٓ ٠ؽٟ تٓ ظاته اٌثاللنٞ، فرٛغ اٌثٍكاْ، ذؽم١ك1  

 
2

 1994اٌما٘هج  ، ِىرثح اٌؽاشعٟ،2اٌظٍح فٟ ذان٠ؿ أئّح األٔكًٌ ٚػٍّائُٙ ِٚؽكش١ُٙ ٚفمٙائُٙ  ٚأقتائُٙ، ط اتٓ شىٛاي،

 395ص
3
99 ص4، ض1998، قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١هٚخ 1اٌٍّؼأٟ، األٍٔاب، ط3   

4
 235 ص12 ض1980، قان اٌفىه، ت١هٚخ ٠3الٛخ اٌؽّٛٞ، ِؼعُ األقتاء، ط 

 35-32 ص1965، قان اٌفىه اٌؼهتٟ، اٌما٘هج 1 ِؽّك ؼٍاْ، اتٓ ؼىَ ػظهٖ ِٕٚٙعٗ ٚفىهٖ اٌرهتٛٞ، طؼٍا5ْ
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 6فما أخرت حرب مراتب شكددم                كال قعدت بي عف ذكم المجد فارس
كما أف ابف حـز األعرؼ بنسبو خاصة أنو يعد مف أكبر عمماء النسب، فقد ألؼ كتاب 

جميرة أنساب العرب كذلؾ ما كاف ابف حـز بحاجة إلى ادعاء نسب يزدىي بو كقد ازدىى 
بحميتيف ىما العمـ كالجاه بيف الناس، كما إف نسب اإلنساف ال قيمة لو في مكانة العبد عند 

 كقد أيد نسبة ابف حـز الفارسية كؿ مف تمميذيو الحميدم كصاعد المعركفيف بالتقكل 7.ربو
كالكرع فضال عف مكافقة المؤرخيف كالمقرم كابف شككاؿ كابف خمكاف كياقكت الحمكم 

كالذىبي كابف حجر في أنو فارسي األصؿ  
مكلده بطريقة التعييف التي ال شؾ فييا – رحمو اهلل -حدد اإلماـ ابف حـز : مكلده-ب

كلدت بقرطبة في الجانب : كتب إلي ابف حـز بخطة يقكؿ]: حيث يقكؿ القاضي صاعد
الشرقي مف ربض منية المغيرة قبؿ طمكع الشمس كبعد سالـ اإلماـ مف صالة الفجر آخر 
ليمة األربعاء آخر يـك مف شير رمضاف المعظـ كىك السابع مف نكفمبر سنة أربع كثمانيف 

  8.كثالث مئة 
 نشأ في تنٌعـ كرفاىية كرزؽ كذكاء مفرطا، كذىنا ٌسياال ككتبا نفيسة : نشأتو

كثيرا، ككاف كالده مف كبراء أىؿ قرطبة عمؿ بالكزارة في الٌدكلة العامرية ، ككذلؾ 
كٌزر أبك محمد في شيبتو كقد مير ٌأٌكال في األدب ك األخبار كالٌشعر، كفي 
المنطؽ ك أجزاء الفمسفة كىك رأم في عمـك اإلسالـ، متبٌحر في النقؿ عديـ 
النظير عمى يبس فيو، كفرط ظاىرٌية في الفركع ال األصكؿ قيؿ إنو تفٌقو أكال 

لمشافعي، ثـ أداه اجتياده إلى القكؿ بنفي القياس كٌمو جٌميو كخفٌيو، كاألخذ بظاىر 
الٌنص كعمـك الكتاب كالحديث، كالقكؿ بالبراءة األصمية، كاستصحاب الحاؿ، 
كصٌنؼ في ذلؾ كتب كثيرة كناظر عميو، كبسط لسانو كقممو، كلـ يتأدب مع 
األئمة في الخطاب، بؿ فجج العبرة، كٌسب كجذع فكاف جزاؤه مف جنس فعمو، 

بحيث أنو أعرض عف تصانيفو جماعة مف األئمة كىجركىا كنٌفركا منيا، كأحرقت 
في كقت كاعتنى بيا أخركف مف العمماء كفٌتشكىا انتقادا كاستفادة، كأخذا كمؤاخذة، 

                                                 
6
 79-78 ص 7197:، قان اٌفىه اٌّؼانف، اٌما٘هج4ػثك اٌٍالَ ٘انْٚ، ط: اتٓ ؼىَ، ظّٙهج االٍٔاب، ذػ 

7
ػثك اٌٍالَ ٌؼك، اتٓ ؼىَ ت١ٓ اٌفالٌفح ٚاٌّرى١ٍّٓ، نٌاٌح قورٛناٖ، و١ٍح اٌؼٍَٛ اإلٌال١ِح ٚاالظرّاػ١ح، لٍُ اٌفٍٍفح  

2008َ-2009 َ
8
 39اتٓ شىٛاي، اٌظٍح فٟ ذان٠ؿ أئّح األئّح األٔكًٌ، اٌّهظغ اٌٍاتك ص 
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كرأكا فييا الٌدٌر الثميف ممزكجا في الٌرصؼ بالخرز المييف، فتارة يطربكف، كمرة 
يعجبكف، كمف تفرده ييزءكف، كفي الجممة فالكماؿ عزيز، ككٌؿ أحد يؤخذ مف قكلو 

كاف ينيض بعمـك جمة كيجيد النقؿ  ك- صمى اهلل عميو كسمـ–إال رسكؿ اهلل 
كيحسف الٌنظـ كالٌنثر، كفيو ديف كخير، كمقاصده جميمة كمصنفاتو مفيدة، كقد زىد 

في الٌرئاسة كلـز منزلو مٌكٌبا عمى العمـ، فال نغمك فيو، كال نجفك عنو، كقد أثنى 
 9.عميو قبمنا الكبار

قضى ابف حـز فترة صباه في حٌرٌم قصر أبيو، حيث عيد إلى الٌنساء بتربيتو -
 فكانت نشأتو مترفة ناعمة كقد أكسبتو تمؾ البيئة الٌنسكٌية كثيرا 10كتحفيظو القرآف

مف الخبرة بأحكاؿ الٌنساء كأسرار نفكسيف، كبعد الخامسة عشر تقريبا تبدأ مرحمة 
، كىي مرحمة الخركج إلى الحياة كالٌدرس كالٌتعمـ خارج  جديدة مف مراحؿ ابف حـز

 حيث خرج أبك محٌمد إلى مجالس 11ق399البيت كقد كاف بدأ ىذه المرحمة سنة 
ق كانٌضـ إلى 420ق ، كجمس إلى الٌرىكني 401العمماء فترٌدد عمى ابف جسكر 

حمقات أبي القاسـ المصرم كأخذ عف ىؤالء كغيرىـ، كاٌتجو حينئذ نحك العمـك 
الدينية بنكع خاٌص، كظؿ يكاصؿ التحصيؿ في قرطبة برغـ ما بيا مف أحداث 
أكائؿ الفتنة حٌتى اضطرتو أعماؿ العنؼ كمطاردة أنصار األمكييف إلى اليجرة 

ق كاختار مدينة المرٌية كىناؾ كاصؿ درسو كتحصيمو الذم 404فترؾ قرطبة سنة
بدأه في قرطبة، لكف الظركؼ لـ تترؾ ابف الحـز يفرغ لمعمـ الذم أخذ نفسو 

بتحصيمو كأحسف ما يككف الٌتحصيؿ بؿ دفعتو إلى بعض النشاط السياسي الذم 
رٌبما كاف يجرؼ المفٌكريف في تمؾ اآلكنة عف رضا حينا كسخط حينا آخر، فقد 

قبض عمى ابف حـز في المرٌية لما اشتير بو مف الكالء لألمكٌييف كسجف بيا حينا 

                                                 
9
 187-185 ص18شًّ اٌك٠ٓ اٌم٘ثٟ، ١ٌه أػالَ إٌثالء، ض 

10
 1أؼّك شًّ اٌك٠ٓ، قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١هٚخ ط: اتٓ ؼىَ األٔكٌٍٟ، طٛق اٌؽّاِح فٟ األٌفح ٚاألالف، ضثطٗ 

  47-46ص1992
11

 1984، قان اٌىراب اٌٍثٕأٟ، ت١هٚخ 1إتها١ُ٘ األٔثانٞ، ط: ِؽّك اٌؽ١ّكٞ، ظمٚج اٌّمرثً فٟ ذان٠ؿ ػٍّاء األٔكًٌ، ذط 

 708ص
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 ككاصؿ في قرطبة حياتو 12ق409ثـ انتقؿ إلى بمنسٌنو ثـ منيا إلى قرطبة سنة 
العممٌية كاألدبية حينا ثـ دفعتو الظركؼ إلى السياسة مف جديد ليعٌيف كزيرا لعبد 

ق، ثـ سقط المستظير كقاـ مقامو 414الٌرحماف الخامس الممقب بالمستظير ت
ق فسجف حينا كخرج ابف حـز مف السجف عمى عجز مف عمؿ 416المستكفي ت

شيء لنصره بيف أمتو كرٌبما كاف عمى عزيمة أيضا لالنصراؼ إلى العمـ فياجر 
بعد قميؿ إلى شاطبة في شرؽ األندلس ككاف قد نضج عمميا كفٌنيا كىناؾ ألؼ 

معظـ كتبو األدٌبية طكؽ الحمامة ثـ ألؼ معظـ كتبو العممية الفصؿ في األىكاء 
كالممؿ كالنحؿ، ثـ سقطت الخالفة األمكٌية نيائيا باألندلس كطٌمؽ ابف حـز 

السياسة كصارت حياتو خالصة لمعمـ كتنقؿ بيف أقاليـ األندلس كذلؾ إلشاعة 
عممو كنشر المذىب الظاىرم الذم تحٌكؿ إليو كآمف بو، كقضى بقٌية حياتو 

منافحا عنو فقد كاف أٌكؿ أمره مالكٌيا كأكثر فقياء األندلس، ثـ ماؿ إلى المذىب 
لى الٌنياية ، كفي جزيرة ميكرقة 13الشافعي حينا، ثـ تحٌكؿ إلى الظاىرية في قكة كا 

نشر ابف حـز - الذم كاف نائبا لمعامرييف–ق 440عمى عيد أحمد ابف رشيؽ 
مذىبو كأحدث ضٌجة عممية ىائمة فكثر تالميذه ك مؤٌيدكه كمعارضكه، ثٌـ كفد عمى 

الجزيرة اإلماـ أبك الكليد الباجي ككاف أحدث سنا مف ابف حـز كما كاف قريب 
عيد بالقدـك مف المشرؽ ككاف إلى ذلؾ مف أركاف المالكٌية في األندلس فناظر 

ابف الحـز كنفر حاكـ الجزيرة منو، كىنا اضطر أبك محمد إلى ترؾ جزيرة ميكرقة 
كانتقؿ في أقاليـ أخرل مف األندلس ك أخيرا تكجو إلى اشبيمية كلكٌف مقامو لـ يطؿ 
بيا، كلـ يجد ابف الحـز مستقرا أىدأ مف مكطف أسرتو األكؿ في إقميـ لبمة حيث 

  14.قضى بقية حياتو في التعميـ كالتأليؼ

 صفاتو كأخالقو :

                                                 
12

 11اتٓ ؼىَ االٔكٌٍٟ، طٛق اٌؽّاِح ص 
13

 122اٌّهظغ ٔفٍٗ ص 
14

 51َ ص1978، قان اٌفىه اٌؼهتٟ، اٌما٘هج 1اتٓ ؼىَ ؼ١اذٗ ٚػظهٖ أناؤٖ ٚفمٙٗ، طِؽّك أتٛ و٘هج،  
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 :مف صفاتو كشمائمو الخمقية-

كأخبرؾ بحكاية لكال رجاؤىا في أف ] : حيث يحٌدث ابف حـز قائال:اإلنصاؼ

يسيؿ بيا اإلنصاؼ عمف لعمو ينافر ما ذكرناىا، كىي أني ناظرت رجال مف 
أصحابنا في مسألة فعمكتو فييا، لعدـ فصاحة كانت في لسانو كانقضى المجمس 
عمى أني ظاىر، فمما أتيت منزلي حاؾ في نفسي منيا شيء فتطمبت في بعض 
الكتب، فكجدت برىانا صحيحا يبيف بطالف قكلي، كصحة قكؿ خصمي، ككاف 
معي أحد أصحابنا ممف شيد ذلؾ المسجد، فعٌرفتو بذلؾ، ثـ إني قد عٌممت عمى 

أريد حمؿ ىذا الكتاب كعرضو ] :ما تريد؟ فقمت: المكاف مف الكتاب، فقاؿ لي
عالمو أنو المحؽ كأني المبطؿ، كأني راجع إلى قكلو، فيجـ عميو  عمى فالف، كا 

نعـ، كلك أمكنني : كتسمح نفسؾ بيذا؟ فقمت لو: مف ذلؾ أمر مبيت، كقاؿ لي
ذلؾ في كقتي ىذا ما أٌخرتو إلى غد، كاعمـ أٌف ىذا الفعؿ يكسبؾ أجمؿ الٌذكر مع 

تحميؾ باإلنصاؼ الذم ال شيء يعدلو، كال يكف غرضؾ أف تكىـ نفسؾ أنؾ 
غالب، أك تكىـ مف حضرؾ مٌمف يغتٌر بؾ، كثيؽ بحكمؾ أنؾ غالب، كأنت 

بالحقيقة مغمكب، فتككف خسيسا كضيعا جدان، كسخيؼ البتة، كساقط اليٌمة بمنزلة 
مف يكىـ نفسو أنو ممؾ مطاع، كىك شقي منحكس، أك في نصاب مف يقكؿ لو 
إٌنؾ أبيض مميح، كىك أسكد مشكه، فيحصؿ مسخرة ك ميزأة عند أىؿ العقكؿ 
الذيف قضاؤىـ ىك الحؽ، كاعمـ أف مف رضي بيذا فيك مغركر، سبيمو سبيؿ 

نيا بضائع الحمقى، كالمغرم بيا يمتذ فييا حتى إذا ثاب إليو  صاحب األماني، كا 
ياؾ  عقمو، كنظر في حالو عمـ أنو في أضاليؿ، كأنو ليس في يده شيء، كا 

إني قادر : كااللتفات إلى مف يتبٌجج بقدرتو في الجدؿ فيبمغ بو الجيؿ إلى أف يقكؿ
عمى أف أجعؿ الحؽ باطؿ، كالباطؿ حقا، فال تصدؽ مثؿ ىؤالء الكذابيف فإنيـ 

 15[سفمة أرذاؿ أىؿ كذب كشرَّ كحماقة

                                                 
15

 309ِؽّك اٌؽ١ّكٞ، ظمٚج اٌّمرثً فٟ ذان٠ؿ ػٍّاء األٔكًٌ، اٌّهظغ اٌٍاتك ص 
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كمما ذكرنا في الثناء عميو في ذكائو كسرعة : الذكاء كالنباىة كسعة الحفظ

فيما اجتمع لو مع الذكاء كسرعة -رحمو اهلل–كما رأينا مثمو ]: بديييتو قكؿ بعضيـ
ككاف ] :في حفظو ، كقالكا16كرزؽ ذكاء مفرطا، كذىنا سٌياال: كقاؿ آخركف [الحفظ

 [اإلماـ الحافظ العالمة]: كاسع الحفظ جدان، كقاؿ آخركف

لقد منحني اهلل عز كجؿ مف ]:عف نفسو حيث يحٌدث ابف الحـز قائال: الكفاء

الكفاء لكؿ مف يمتُّ إلى بمقية كاحدة، ككىبني مف المحافظة لمف يتذٌمـ مني كلك 
بمحادثتو ساعة حظا أنا لو شاكر كحامد، كمنو مستمد كمستزيد، كما شيء أثقؿ 
عمٌي مف الغدر، كلعمرم ما سمحت نفسي قٌط في الفكرة في إضرار مف بيني 
ف عظمت جريرتو، ككثرت إلي ذنكبو ، كلقد دىمني مف ىذا  كبينو أقٌؿ ذماـ، كا 

، 17غير قميؿ، فما جزيت عمى الٌسكأل إال بالحسنى، كالحمد هلل عمى ذلؾ كثيرا
كقد عاب العمماء عمى ابف الحـز تيٌجمو عمى مخالفو، كقبيح شتمو، كحٌدة لسانو 

بالكقيعة في العمماء، كنعتو األكابر بما يستحيي منو، كليذا ىيجرت كتبو في زمنو، 
كأقصاه الممكؾ كاألمراء في كقتو، كيرجع ابف الحـز ذاتو ىذا الخمؽ إلى سبب 

كلقد أصابتني عٌمة شديدة كٌلدت عمٌي ربكا في الطحاؿ شديدا، فكٌلد ذلؾ ]:يقكؿ عنو
عمٌي مف الٌضجر، كضيؽ الخمؽ، كقمة الصبر كالٌترؼ أمرا حاسبت نفسي فيو إذ 
أنكرت تبٌدؿ خمقي، كاشتد عجبي مف مفارقتي لطبعي، كصح عندم أٌف الٌطحاؿ 

 18[مكضع الفرح إذا فسد تكلد ضده 

 مكانتو العممية: 
ال شؾ أف أبا محمد ابف الحـز تسٌنـ رٌتب العال في فنكف شٌتى كحاز قصب الٌسبؽ 

في كقتو في الٌذكاء كالفطنة كسرعة البديية، كسعة الحفظ، كلذلؾ ليجت لو 

                                                 
16

 186، ص18شًّ اٌك٠ٓ اٌم٘ثٟ، ١ٌه أػالَ إٌثالء، ض 
   210اتٓ ؼىَ، طٛق اٌؽّاِح فٟ األٌفح ٚا٢الف، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص17

18
 186، ص18ِؽّك اٌؽ١ّكٞ، ظمٚج اٌّمرثً فٟ ذان٠ؿ ػٍّاء األٔكًٌ، ض 
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األلسف بالثناء، كارتفعت لو األكؼُّ بالدعاء كيؼ ال يككف ذلؾ كىك مف أتباع أثر 
 .كالذٌَّب عف سنتو-صمى اهلل عميو كسمـ–المصطفى 

كلقد أنصفو جمع مف العمماء األجالء بمقكالت عظيمة تبٌيف مكانتو عند أىؿ العمـ 
اإلماـ األكحد ]: فقيو يقكؿ19كالبصيرة، كعمى رأسيـ اإلماـ المؤرخ الحافظ الذىبي 

البحر، ذك الفنكف كالمعارؼ، الفقيو الحافظ المتكمـ، األديب الكزير الطاىرم 
زؽ ذكاءن مفرطان، كذىنان سياَّال، ككتبن نفيسة كثيرة، ككاف قد  صاحب التصانيؼ، كري
مير أكال في األدب كاألخبار كالشعر، كفي المنطؽ كأجزاء الفمسفة، فإنو رأس في 
عمـك اإلسالـ، متبٌحر في النقؿ عديـ النظير عمى يبس فيو، كفرط ظاىرية في 

. 20[الفركع ال األصكؿ
كاشتغؿ بالعمـك النافعة الشرعية، كبرز فييا كفاؽ أىؿ زمانو، ]: 21كقاؿ ابف الحافظ

كصنؼ الكتب المشيكرة، يقاؿ إنو صنؼ أربعمائة مجمد في قريب مف ثمانيف ألؼ 
كرقة، ككاف أديبا طيبا شاعرا فصيحا، لو في الطب كالمنطؽ كتب، ككاف مف بيت 

. [كزارة كرئاسة ككجاىة، كماؿ كثركة
كاف أبك محمد ابف الحـز أجمع أىؿ األندلس قاطبة لعمـك ]: كقيؿ في شأنو

اإلسالـ، كأكسعيـ معرفة مع تكسعو في عمـ المساف، ككفكر حظو مف البالغة 
 22.[كالشعر، كالمعرفة بالسير كاألخبار

كلكال حدة طبع اإلماـ ابف حـز ككقيعتيو في أكابر العمماء لما انصرؼ عنو الكثير، 
 .كألقبؿ القاصي كالداني لمٌنيؿ مف معيف عممو كبديع قكلو

 
 

                                                 
19

٘ٛ شًّ اٌك٠ٓ ِؽّك تٓ أؼّك تٓ ػصّاْ، أتٛ ػثك هللا اٌم٘ثٟ، اإلِاَ ؼافع اٌّؽكز طاؼة اٌرظا١ٔف اٌىص١هج إٌافؼح  

 748ٖٚواْ ِٓ أشٙه٘ا ١ٌه أػالَ إٌثالء، ذان٠ؿ اإلٌالَ، ذٛفٟ ٌٕح 
20

 185-184ترظهف، شًّ اٌك٠ٓ اٌم٘ثٟ، ١ٌه أػالَ إٌثالء، ص 
21

٘ٛ ػّاق اٌك٠ٓ إٌّاػ١ً تٓ ػّه تٓ وص١ه، أتٛ اٌفكاء اٌؽافع اٌّؤنؾ اٌفم١ٗ فٟ ِم٘ة اٌشافؼ١ح ٌٗ ِؤٌفاخ ظ١ٍٍح ِٓ  

ٖ  774أشٙه٘ا ذف١ٍه اٌمهآْ اٌؼظ١ُ اٌثكا٠ح ٚإٌٙا٠ح، ذٛفٟ ٌٕح 
22

 187شًّ اٌك٠ٓ اٌم٘ثٟ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 
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 حياتو العممية: 
 كاف أكؿ طمب أبي محمد ابف حـز ىك في صغره، عممان بأنو قد : طمبو لمعمـ-أ

ٌترٌبى في بيت عٌز كجاه كترؼ، كمع ذلؾ لـ يشغمو كؿ ذلؾ عف طمب العمـ، 
، فإف العٌز كالجاه كالرئاسة صكارؼ عف طمب العمـ،  كبمثؿ ذلؾ يفاخر ابف حـز
كمع تكفر ذلؾ العز كالرئاسة لدل ابف الحـز إال أنيا لـ تصرفو تمكـ الصكارؼ 

ميٌك الفدر في الدُّنيا كاآلخر ، فكاف أكؿ ما بدأ بو ابف 23عف مقصده األعظـ كىك عي
الحـز مف طمب العمـ في صغره ىك قراءة القرآف، كركاية الشعر كتعمـ الخط كؿ 
ذلؾ عمى أيدم النساء في قصر أبيو مف الجكارم كالقريبات يقكؿ ابف حـز عف 

كلقد شاىدت النساء، كعممت مف أسرارىف ماال يكاد يعممو غيرم، ألني ]:ذلؾ
، كنشأت بيف أيدييف، كلـ أعرؼ غيرىف، كال جالست الٌرجاؿ  رٌبيت في حجكرىفَّ
ينني كثيرا مف  إال كأنا في جد شبابي كحيف تبٌقؿ كجيي، كىٌف عممنني القرآف، كركَّ

، فأكؿ تعميـ البف حـز كما ظير مما مضى ىك 24[األشعار كدٌربنني في الخط
، كشغؼ باألدب كالشعر حتى أيكلعى بيا، فصار لو نصيب  تعٌممو مبادئ العمـك
قراض الشعر، كصناعة الخطابة، ثـ تال ذلؾ سماع أبي  كافر مف عمـ المغة كا 

 فركل عف بعض مشايخو مكطأ مالؾ، 25محمد ابف حـز لمحديث قبؿ األربعمائة،
كالمدكنة كبعض المسانيد، كفيو دليؿ عمى أنو مالكي المذىب، ثـ تحكؿ شافعي، 
كأقاـ عميو زمنا، ثـ تحكؿ إلى مذىب أىؿ الظاىر فأقبؿ عمى قراءة العمـك كتفييد 

 .26األثار كالسنف، كنافح عف مذىبو حتى لقى ربو
 
 

                                                 
23

 ،2ض ٖ،1377أؼّك تٓ ِؽّك اٌّمهٞ، ٔفػ اٌط١ة ِٓ غظٓ األٔكًٌ اٌهط١ة، ذؽم١ك إؼٍاْ ػثاي، قان طاقن ت١هٚخ  
 77ص

  166اتٓ ؼىَ، طٛق اٌؽّاِح، ص24
  307ِؽّك اٌؽ١ّكٞ، ظمٚج اٌّمرثً فٟ ذان٠ؿ ػٍّاء األٔكًٌ، ص25
26

  30ِؽّك أتٛ و٘هج، اتٓ ؼىَ ؼ١اذٗ ٚػظهٖ أناؤٖ ٚفمٙٗ، ص
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: شيكخو-ب
عدد كبير مف العمماء، فأخذ عف بعضيـ عمكما كثيرة -رحمو اهلل–تتممذ ابف حـز 

ما رأيت مثمو جممة عمما ]: منيـ أبك عمي الحسف بف عمي الفاسي الذم قاؿ فيو
 27[كعمالن، كدينا ككرعا كنفعني اهلل بو كثيرا، كعممت مكقع اإلساءة كقبح المعاصي

: كيمكف تقسيـ شيكخو عمى النحك اآلتي

ذكر ابف حـز أنو طمب الحديث عمى سائر شيكخ : شيكخو في الحديث-1

:  كمف أىـ ىؤالء الشيكخ28قرطبة مف المحدثيف
أبي القاسـ عبد الرحمف بف أبي يزيد األزدم الذم أخذ عنو الحديث كالنحك -أ

   كالمغة كالجدؿ كالكالـ كقد كاف أديبا نبيال ذكيا، كشاعرا مطبكعا، ككاف يقكؿ
  29"شيخنا كأستاذم"عنو كاف 

فيك أعمى شيخ عنده، كأبك عمر أحمد بف 30يحي بف مسعكد بف كجو الجنة -ب
ق حيث كاف يناىز 399محمد بف جسكر أكؿ شيخ سمع منو ابف حـز سنة 

الثمانيف، كال شؾ أنو كاف عالما جميال حبب إليو العمـ كقربو مف العمماء ككضعو 
 31.عمى أكؿ الطريؽ

يكنس بف المبف ربيع التميمي، كعبد اهلل بف يكسؼ بف نامي أكثر شيكخو عمى -ج
اإلطالؽ ركاية عنو في كتابو المحمي 

 32.حماـ بف أحمد كمحمد بف سعيد ابف بياف كعبد اهلل بف ربيع- د
 
 

                                                 
  173اتٓ ؼىَ، طٛق اٌؽّاِح، ص27
   24طالغ اٌك٠ٓ ت١ٍٟٛٔ نٌالْ، األـالق ٚا١ٌٍاٌح ػٕك اتٓ ؼىَ، ِىرثح ٔٙضح اٌشهق، ظاِؼح اٌما٘هج، ص28

29
 173اتٓ ؼىَ، طٛق اٌؽّاِح، ص 

30
 626اتٓ شىٛاي، اٌّظكن اٌٍاتك، ص 

31
 313َ، ص1998، قان اٌشهٚق ٌٍٕشه ٚاٌرٛو٠غ، ػّاْ 1اؼٍاْ ػثاي، ذان٠ؿ األقب األٔكٌٍٟ، ط 

32
 . 198َ، ص2002-1423ٖ، ِىرثح اٌّطثٛػاخ اإلٌال١ِح، اٌما٘هج 1ػثك اٌفراغ أتٛ غكج، ط: اتٓ ؼعه، ٌٍاْ ا١ٌّىاْ، ذػ 
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:  شيكخو في الفقو-2
الفقيو ):عبد اهلل بف يحي بف أحمد بف دحكف أستاذه في الفقو كالذم يقكؿ فيو-أ

 33(الذم عميو مدار الفتيا في قرطبة

، تمقى عمى يديو أصكؿ الفقو 34أبك الخيار مسعكد بف سميماف مفمت-ب
. الظاىرم

أبك الكليد عبد اهلل األزدم المعركؼ بابف الفرضي، لو كتاب المختمؼ كالمؤتمؼ -
مف أسماء الرجاؿ، لـ ير مثمو بقرطبة في سعة الدراية، كحفظ الحديث، كمعرفة 

 35الرجاؿ، كاالفتتاف في العمـك

: شيكخو في األدب-3
كقد قرأ عميو معمقة طرفة بف العبد مشركحة في -الفتى الجعفرم–أبك سعيد -

المسجد الجامع بقرط 
 36أبك الخيار المغكم -
 37حساف بف مالؾ بف أبي عبده الكزير مف األئمة في المغة كاألدب -
أحمد بف محمد بف عبد الكارث مف أىؿ قرطبة معركؼ بابف أخي الزاىد، كىك -

  38ابف حـز في النحك مؤدب

: شيكخو في الفمسفة-4
لقد كانت قرطبة تزخر بطائفة غير قميمة مف عمماء الفمسفة كىـ جماعة األطباء، 

: حيث كاف الطب يعد شعبة مف شعب ثقافتيـ ككاف أستاذه ككبير كبرائيـ ىك

                                                 
  120اتٓ ؼىَ، طٛق اٌؽّاِح، ص33

34
 328ِؽّك اٌؽ١ّكٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 

35
 285اتٓ شىٛاي، اٌّظكن اٌٍاتك، ص 

36
 66اتٓ ؼىَ، طٛق اٌؽّاِح، ص 

  255ِؽّك اٌؽ١ّكٞ، اٌّظكن اٌٍاتك، ص37
38

 23، ص1اتٓ شىٛاي، اٌّظكن اٌٍاتك، ض 
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تمقى ابف حـز عمى يديو -بابف الكتاني– المعركؼ 39محمد بف الحسف المذحجي
المنطؽ كالفمسفة كعمـك األكائؿ، كقد كصؼ كتبو في الطب بأنيا كتب رفيعة 
حساف، أما رسائمو الفمسفية فيصفيا بأنيا مشيكرة كمتداكلة، تامة الحسف فائقة 

 40.الجكدة، عظيمة المنفعة

: شيكخو في التاريخ-5
كأخبركني عنو، ):أحمد بف محمد بف سعيد المعركؼ بابف جسكر قاؿ الحميدم-

ابف حـز بكتاب التاريخ لمحمد بف جرير الطبرم  -ابف جسكر–يعني 
" العذارم"ابف الدالئمي -
مف أساتذتو في التاريخ كالده أحمد بف سعيد، الذم كاف يقص عميو أخبار الدكلة -

العامرية  
لـ يكف التخصص الدقيؽ الفاصؿ بيف أنكاع العمـك مكجكدا، بؿ غالبا ما كاف 

المحدث فقييا، كباحث في عمـ الكالـ كمؤرخا، كمنطقيا كلغكيا كشاعرنا كبالتالي 
فالحديث عف تمقي ابف الحـز فركعا دقيقة عمى كؿ شيخ مف شيكخو عمى حده 

نما األمر مجرد غمبة عمـ في ميكؿ كؿ أستاذ مف أساتذتو  41.ليس دقيقا، كا 

 حياتو العممية :
لـ تطنب مصادر ترجمة أبي محمد ابف حـز في الحديث عف : أعمالو-أ

نما كانت تشير إلى تكٌليو الكزارة، كقد ذكرت بعض مصادر ترجمتو أف  أعمالو، كا 
أبا محمد ابف حـز قد تكلى الكزارة ألحد أمراء بني أمية في زمانو باألندلس كىك 

، ثـ إف الخميفة قتؿ، كاعتيقؿ ابف 42(المستظير باهلل)الخميفة عبد الرحماف الخامس 
حـز عمى إثر ذلؾ كأكدع السجف، ثـ بعد خركجو أصبح كزيرا لمخميفة ىشاـ بف 

                                                 
39

 145اتٓ ؼىَ، طٛق اٌؽّاِح، ص 
40

 84ِؽّك أتٛ و٘هج، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 
41

 172ِؽّك اٌؽ١ّكٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 
42

 25اٌّهظغ ٔفٍٗ، ص 
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، كلما أطيح بيشاـ نبذ ابف حـز الكزارة، كثرؾ أمر السياسة 43(المعتد باهلل)محمد 
كزىد في أمرىا، كأقبؿ عمى العمـ بنفس متميفة، كتفرغ لو كأكٌب عميو، ثـ صار 

مشتغال بتعميـ الطالب، كتصنيؼ الكتب حتى أصبح مف كبار العمماء المصٌنفيف، 
كقد بمغت تصانيفو كما أخبر بذلؾ ابنو الفضؿ بف عمي أنيا بمغت نحكا أربعمائة 

 44.مجمد، كتشتمؿ عمى قرابة ثمانيف ألؼ كرقة
مف العمماء برغـ مف نبذ  تتممذ عمى يد أبي محمد ابف حـز عدد: تالميذه-ب

كثير مف عمماء عصره لو، كتزىيدىـ في األخذ عنو، ككاف في أكائؿ مف أخذ عنو 
أبك الفضؿ رافع، كأبك سميماف المصعب، كأبك أسامة يعقكب كمف : أبناؤه الثالثة
 :ىؤالء التالميذ

الحسيف بف محمد، أبك الكليد الكاتب، الشيير بابف الفٌراء، مف أىؿ قرطبة، -1
  45كمف شيكخ أىؿ األدب

صاعد بف أحمد بف عبد الرحماف، أبك القاسـ الجٌياني األندلس، قاضي -2
طبقات األمـ، كمقاالت : طميطمة كاف متحرٌيا في أمكره، كلو عدة مصنفات منيا

ق 462أىؿ الممؿ كالنحؿ كغيرىا، تكفي 
عمر بف حٌياف بف خمؼ بف حٌياف، أبك القاسـ القرطبي، كاف مف أىؿ الٌنبؿ -3

 46ق474كالذكاء، كالحفظ كاليقظة، كالفصاحة الكاممة، تكفي مقتكال سنة 
محمد بف أبي نصر بف عبد اهلل، أبك عبد اهلل األزدم الحمدم، اإلماـ األثرم -4

ا متبٌحرا في فنكف  ، كشيير بصحبتو، كاف إماما تقيا كرعن المتقف، صاحب ابف حـز
عدة، صنؼ الجمع بيف الصحيحيف، كجذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس، تكفي 

 47ق488

                                                 
43

 27ِؽّك اٌؽ١ّكٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 
44

 187، ص18شًّ اٌك٠ٓ اٌم٘ثٟ، ١ٌه أػالَ إٌثالء، ض 
45

 192ِؽّك اٌؽ١ّكٞ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ص 
46

 586، ص2ٌثٓ شىٛاي، اٌّهظغ اٌٍاتك، ض 
47

 818، 3اٌّهظغ ٔفٍٗ، ض 
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عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل بف العربي، أبك محمد المعافرم مف أىؿ اشبيمية -5
كىك كالد أبي بكر ابف العربي القاضي المالكي صاحب عارضة األحكذم كأحكاـ 
القرآف، كاف أبك محمد ابف العربي أديبا مف أىؿ النباىة كالجاللة كالكجاىة، كقد 

 48ق493صحب ابف حـز كأكثر السماع عنو، تكفي سنة 

 مصنفاتو :
مف أكثر عمماء اإلسالـ تأليفا كتصنيفا، فقد خمؼ -رحمو اهلل–يعد ابف حـز -

كراءه مكتبة مكسكعية ضخمة ضمت مجمداتيا كثيرا مف أنكاع العمـك الشرعية، 
كالمغكية، كالتاريخية، كاألدبية، كالطبية، بؿ كاإلنسانية التي خاضت في أعماؽ 

مف - رحمو اهلل–، كيعد ابف الحـز (طكؽ الحمامة)النفس كسرائرىا، مثؿ رسالتو 
كبار رجاؿ الجدؿ المشيكريف بمناقشتيـ الجدلية كمسجالتيـ الكالمية مع أىؿ 

الفرؽ األخرل مف أشاعرة ك معتزلة كشيعة كغيرىـ، مع أىؿ العقائد األخرل مف 
ييكد كنصارل كممحديف كمشركيف كدليؿ ذلؾ ما خمفو انا ابف حـز مف مؤلفات 

، الذم يعد مف أعظـ ما ألؼ مف (الفصؿ)مشيكرة في ىذا الميداف مثؿ كتاب 
ال نعيده عمماء الغرب بأنو مؤسس عمـ - رحمو اهلل-الكتب الجدلية كالذم أىمو 

مقارنة األدياف، فيك عمـ مف أعالـ األئمة كمنارة مف مناراتيا رغـ كؿ ما قيؿ فيو، 
كقد بمغت مصنفاتو حكالي أربع مئة مجمد تشمؿ عمى قريب مف ثمانيف ألؼ كرقة 
كما ذكر ابنو أبك الرافع، كقد ذكر الذىبي في السير ستة كسبعيف، كذكر الدكتكر 
أحمد بف ناصر الحمد مائة كستة كثالثيف كتاب، كما أحصى العالمة أبك عبد 
 49الرحمف بف عقيؿ الظاىرم ما لـ يصمنا مف كتبة فبمغت ثالثة كثمانيف كتابا،

 :كىذه المصنفات تتمثؿ فيما يمي
:  المطبكع كالمخطكط: أكال
اآلثارالتي ظاىرىا التعارض كنفي التناقض عنيا -1

                                                 
48

 130، ص19شًّ اٌك٠ٓ اٌم٘ثٟ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ض 
49

  1399ٖ، ٌٕح 26اتٓ ػم١ً اٌظا٘هٞ، اتٓ ؼىَ، ِعٍح اٌف١ظً، إٌٍح اٌصاٌصح، ع 
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إبطاؿ القياس كالرأم كاالستحساف كالتقميد -2
اإلتصاؿ -3
اإلجماع كمسائمو عمى أبكاب الفقو  -4
اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ  -5
األخالؽ كالسير -6
أخالؽ النفس -7
أسماء الخمفاء الميدييف كاألمة أمراء المؤمنيف -8
االستقصاء  -9

أسماء الصحابة الركاة كما لكؿ منيـ مف األحاديث -10
أصحاب الفتيا مف الصحابة  -11
12 
األصكؿ كالفركع  -

أسكاؽ العرب -13
اإلعراب في كشؼ االلتباس 14
طكؽ الحمامة في األلفة كاآلالؼ -15
جميرة أنساب العرب -16
السيرة النبكية -17
حجة الكداع -18
الخ .... عمـ الكالـ عمى مذىب أىؿ السنة كاإلجماع19

: مصنفات ابف حـز المفقكدة: ثانيا
أسماء اهلل الحسنى  -1
اإلمالء في قكاعد الفقو  -2
اإلنصاؼ  -3
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بياف الفصاحة كالبالغة  -4
بمغة الحكيـ  -5
اإليصاؿ إلى فيـ كتاب الخصاؿ لجمؿ شرائع اإلسالـ  -6
التصفح في الفقو -7
التأكيد  -8
مقالة السعادة -9

ميـ السنف -10
مراتب الديانة -11
شفاء الضد بالضد -12
الفرائض -13
الفضائح -14
فيرست شيكخ ابف حـز -15
قصر الصالة -16
كتاب المرطار في الميك كالدعابة  -17
المحاكمة بيف التمر كالزبيب في الطب -18
شرح أحاديث المكطأ -19

: كتب األدياف البف حـز: ثالثا
الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ -1
 (مفقكد)الرد عمى مف اعترض عمى الفصؿ-2
 (مفقكد)الرد عمى أناجيؿ النصارل-3
 (مفقكد)مختصر الممؿ كالنحؿ-4
الرد عمى ابف النغريمة الييكدم  -5
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كمف خالؿ مؤلفات ابف حـز نالحظ إيمانو العميؽ باهلل كبرسالة محمد، كمكافقتيا 
لمقتضيات العقكؿ السميمة، كبطالف ما عداىا مف الممؿ كاألىكاء كالنحؿ، إيمانا 

  50. قائما عمى الدرس العميؽ المقارف كاالطالع الكاسع

 أقكاؿ العمماء فيو: 
القكاصـ كالعكاصـ "كقد انتقد أبك بكر بف العربي ابف حـز في كتاب : منتقدكه-أ

كجدت القكؿ بالٌظاىر قد مأل بو المغرب سخيؼه كاف ):كما انتقد الظاىرية كقاؿ" 
مف بادية اشبيمية ييعرؼ بابف حـز نشأ كتعٌمؽ بمذىب الشافعي، ثٌـ انتسب إلى 
داكد، ثـ ٌخمع الكؿ كاستقٌؿ بنفسو، كرغـ أنو إماـ األمة يضع كيرفع، كيحكـ 
كيشٌرع، ينسب إلى ديف اهلل ما ليس لو، كيقٌكؿ عف العمماء مالـ يقكلكا تنفيرنا 

 51(.......لمقمكب منيـ

ا بعمـك الحديث كفقيو مستنبطا ): قاؿ الحميدم:مؤيدكه-ب كاف حافظا عالمن

لألحكاـ مف الكتاب كالسنة متفنٌنا في عمـك جٌمة عامال بعممو، كما رأينا مثمو فيما 
اجتمع لو مف الذكاء كسرعة الحفظ ككـر الٌنفس كالتديف، ككاف لو في األدب 

كالٌشعر نفس كاسع كباؿ طكيؿ كما رأيت مف يقكؿ الشعر عمى البديية أسرع منو، 
 52كشعره كثير جمعتو عمى حركؼ المعجـ 

ما رأيت )-:ككاف أحد المجتيديف-ق660قاؿ الشيخ عٌز الٌديف بف عبد السالـ -
لمشيخ مكٌفؽ "ككتاب المغني " المحمى البف حـز "في كتب اإلسالـ في عمـ مثؿ 

".الٌديف

                                                 
50

َ، 1979، قان االػرظاَ، اٌما٘هج 1ػثك اٌؽ١ٍُ ػ٠ًٛ، اتٓ ؼىَ األٔكٌٍٟ ٚظٙٛقٖ فٟ اٌثؽس اٌران٠فٟ ٚاٌؽضانٞ، ط 

  122ص
51

 249، ص1994ط.ػّان طاٌثٟ، قان اٌرهاز، ِظه، خ: ق :أتٛ تىه تٓ اٌؼهتٟ، اٌؼٛاطُ ِٓ اٌمٛاطُ، خ 
52

 490-489، ص2ِؽّك اٌؽ١ّكٞ، ظمٚج اٌّمرثً، ض 
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1 

 كفاتو :
بعد حياة حافمة باإلنتاج العممي، كالصدؽ في األدب مات يصكؿ كيجكؿ بحثا 
عف الحقيقة، ال يخشى في اهلل لكمة الئـ ينتقؿ بيف المدف األندلسية كقراىا، كلـ 
يغادر األندلس إلى سكاىا، كفي األخير استقر بو األمر في قرية مف بمده مف 

 لبمة بادية
 كبيا كانت كفاتو عشية يـك األحد ليمتيف بقيتا مف شعباف سنة ست كخمسيف 

كأربعمائة، فكاف عمره إحدل كسبعيف سنة كعشرة أشير كتسعة كعشريف يكما كما 
  2.ذكر تمميذه صاعد نقال مف حظ ابنو أبكرافع

                                                 
11

 194، ص18شًّ اٌك٠ٓ اٌم٘ثٟ، اٌّهظغ اٌٍاتك، ض 
2
  329اؼٍاْ ػثاي، قان طاقن، ت١هٚخ، ص: أتٛ اٌؼثاي أؼّك اتٓ ِؽّك، ٚف١اخ األػ١اْ ٚأتٕاء اٌىِاْ، ذؽم١ك 
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 التصور المساني عند إبن حزم وأصولو المعرفية : الفصل األول

  القضايا الصكتية- (1

يتـ إدراؾ قيمة الصكت في الحياة، كفضمو في مجاؿ التكاصؿ اإلنساني مف خالؿ التمعف - 

: "  ق مطابقا لمغة حيف يقكؿ392في دكره الحيكم في حياة كؿ فرد منا إذ يجعمو إبف جني 

فبنظرة متأنية في مقكلتو ندرؾ أنو عرؼ "أما فإنيا أصكات يعبر بيا كؿ قكمؾ عف أغراضيـ 

الصكت مف خالؿ المغة كليس العكس كالصكت لغة قبؿ أف تككف المغة أصكاتا كالمكلكد 

يستيؿ الحياة صارخا مصكتا، مؤذنا بدخكلو حياة الدنيا كيبقى المكلكد عمى ذلؾ حينا مف 

الدىر مع تنكع نغماتو الصكتية المعبرة عف احتياجاتو إلى حيف تحكلو إلى مرحمة المناغاة 

كيحاكؿ فييا تحكيؿ الصراخ  إلى نغمات نطقية يسعى بيا عمى محاكاة األصكات المغكية 

كلقد جاء في لساف العرب إلبف منظكر أف  الصكت ىك الجرس، كىك النداء ، 1المسمكعة 

نادل، كيقاؿ صكت فيك مصكت كذلؾ إذا ....كصت بو...صات يصكت  ":كالصياح، بقكؿ 

ك يككف الصكت بيذا   " صائح 2فيك صائت معناه....صكت بإنساف فدعاه، كيقاؿ صات

أما بالنسبة لمدراسات الصكتية العربية فقد إنطمقت مع  المعنى منطبقا عمى اإلنساف ك غيره

بداية الدرس المغكم عامة، كالعناية بو ، كالتنبو لو كاف قبؿ النحك كعمكمو ككاف مف بكاعث 

ىذا اإلىتماـ ظاىرة المحف ظير عمماء يحممكف عمى عاتقيـ حماية كتاب اهلل مف التحريؼ 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 
 .33/1، 2ِؽّك ػٍٟ إٌعان، قان اٌٙكٜ ٌٍطثاػح ٚإٌشه ،ت١هٚخ،ٌثٕاْ،ط:أتٛ اٌفرػ ػصّاْ تٓ تٕٟ، اٌفظائض، ذكل١ك   1
 .57،ص2،ض1968إتٓ ِٕظٛن ،ٌٍاْ اٌؼهب طاقن ت١هٚخ :٠ٕظه  2



21 

 

كالضياع، ك حماية المغة مما قد يفسدىا، خاصة كأنيا لغة معربة تحمؿ معانييا في تغيير 

مف أبرز  (ق392)ك إبف جنبي  ( ق180)كسيبكيو  ( ق175)حركتيا، كما يعد الحميؿ 

 .1العمماء الذيف قدمكا أعماؿ قيمة في مجاؿ الدراسات المغكية 

 :الصكت كعالقتو بفاعمو- (2

ىكاء مندفع مف الحمؽ، كالصدر كالحنؾ كالمساف : " يعرؼ إبف حـز الصكت في قكلو

 2."كاألسناف كالشفتيف إلى أذاف السامعيف

ففي تعريفو ركز عمى إبراز عناصر عممية التصكيت، كأىـ أعضاء النطؽ، فكانت نظرتو 

تقترب مما عرؼ عند عاما، المغة المحدثيف بعمـ الصكت - ىذه– المغكية كالفمسفية الخاصة 

النطقي الفسيكلكجي ،كىك يعد مف أقدـ فركع عمـ األصكات ،إذ أنو يدرس نشاط المتكمـ 

بالنظر إلى أعضاء النطؽ، كما يتعمؽ بيا مف حركات  كما يحدد كظائفيا، ككذا دكر كؿ 

ف كاف إبف حـز قد ركز عمى كيفية حدكث الصكت عند تعريفو لو  منيا في عممية النطؽ، كا 

نما إنطمؽ منيا 3بذكر  أعضاء النطؽ  –  إال أنو لـ يقصد تحديد األعضاء في حد ذاتيا، كا 

ليصؿ بنا إلى تمؾ العممية المركبة التي تنـ عمى كيفية التكاصؿ بيف األفراد – أم األعضاء 

كمف ثمة أشار إلى ما تنشئو الجماعة الكاحدة مف تراكيب لغكية، مف أجؿ التعبير عف 

فتكصؿ بذلؾ نفس المتكمـ مثؿ ما قد استبانتو "أغراضيا اليكمية، كما يختمج في نفكسيا 

كاستقر فييا الى نفس المخاطب، كتنقمو غمييا بصكت مفيـك بقبكؿ الطبع  منيا لمغة إتفؽ 

                                                 
،قان إؼ١اء اٌىرة 1 ِؽٟ اٌك٠ٓ تٓ األش١ه، إٌٙا٠ح فٟ غه٠ة اٌؽك٠س ٚاألشه، طا٘ه أؼّك واٚٞ ِٚؽّٛق اٌطٕثاظٟ ، ط 1

 1963،5/1اٌؼهت١ح اٌماطهج،
 .8/9-3 إتٓ ؼىَ، اٌفظً فٟ اًٌٍّ ٚاأل٘ٛاء ٚإٌؽً  2
 .99 َ، ص1997- 1418ٖإتٓ ؼىَ، اٌفظً فٟ اًٌٍّ ٚاأل٘ٛاء ٚإٌؽً  3
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عمييا، فتستبيف بذلؾ ما قد استبانتو نفس المتكمـ، كتستقر في نفس المخاطب مثؿ ما قد 

 1"إستقر في نفس المتكمـ، كيخرج إلييا بذلؾ مثؿ ما عندىا نطقا مف المطيؼ الخبير 

كاإلنساف كأنى لي مضطر باستعداده الخمقي كالنفسي الى التخاطب ، كالتكاصؿ مع غيره 

عمى قدر إضطراره إلى الحياة االجتماعية ، كقد تمكف بفضؿ جيازه التنفسي مف إحداث 

األصكات بما يتبعو مف اليكاء كمف ثمة كاف اليدؼ مف إنتاجو لصكت بكصفو ظاىرة 

 2.فيزيكلكجية فيزيائية، كىك تحقيؽ عممية التكاصؿ

  الصوت والمفظ :  

إف لصكت حيف إصداره أعضاء نطؽ تتعاكف لتشكيؿ كضعية معينة تسمح بإستخادـ اليكاء 

المندفع مع الرئتيف في عممية الزفير، ىذا اليكاء الذم يمثؿ مادة األصكات ال يؤدم دكره 

مالـ يتـ تحريكو بشكؿ مقصكد، كبطرؽ مختمفة، فكضع أعضاء النطؽ بصكرة مقصكدة في 

صكرة تتيح تكظيؼ اليكاء إلصدار األصكات كاإلخراج اليكاء زفيرا قكيا غير مستثمر في 

  3.ىذه العممية

 الصوت والداللة: 

 قسـ يدؿ عمى معنى كأخر ال يدؿ عمى :يقسـ إبف حـز األصكات المسمكعة غمى قسميف

ال كجو لإلشتغاؿ بو، ألنو ال يحصؿ لنا : "معنى، فأما الذم ال يدؿ عمى معنى يقكؿ فيو

". منو فائدة نفيميا
                                                 

  .2/96 َ ، 1،1981 ت١هٚخ ،ط–إتٓ ؼىَ ،اٌهٌائً، اٌّؤٌٍح اٌؼهت١ح ٌكناٌاخ ٚإٌشه  1
 .58 َ،ص2013قان اٌٛػٟ ٌٕشه ٚاٌرٛو٠غ (قناٌاخ ٚ أتؽاز ٌغ٠ٛح) اٌرٛاذٟ تٓ ذٛاذٟ ،ِفا١ُ٘ فٟ ػٍُ اٌٍٍاْ  2
  ِثاقئ اٌٍٍا١ٔاخ،ق: أؼّك ِؽّك لكٚن : ٠ٕظه  3

 .89 َ ،ص2012- ٖ 4،1433 ت١هٚخ ،ط–ان اٌفىه ،قِشك ،قان اٌفىه اٌّؼاطه 
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نما يربطو بأىؿ الجنكف كالمرضى كذلؾ لمفارقتو  كىذا الكجو يخرج عف صنيع العقالء كا 

فإف ىذا الكالـ الذم ذكرت يدؿ عمى أف قائمة ال يعقؿ أك أنو : " الكضكح كالبياف يقكؿ

مريض، قيؿ لو كباهلل تعالى التكفيؽ، إنو لـ يدلؾ عمى ذلؾ بمعناه، لكف لما فارؽ كالـ 

". أىؿ التمييز كاف كالدليؿ عمى آفة بصاحبو

قسـ داؿ بالطبع كصكت الديؾ الذم يدؿ في : كالقسـ الثاني الداؿ عمى معنى فيك قسماف

ذلؾ، ككأصكات البالرج كالبرؾ  األغمب عمى السحكر، ككأصكات الطير الدالة عمى نحك 

كاإلكز كالكالب في الميؿ الدالة في األغمب عمى أنيا رأت شخصا، ككأصكات السناير 

ما تدؿ بالقصد كىي مف خاصية المغات اإلنسانية  في دعائيا أكالدىا كعند التضارب كا 

 المعبرة عنيا في كتبيـ إليصاؿ 1بالخطكط التي يتخاطب بيا األفراد فيما بينيـ كيتراسمكف

. مرادىـ إلى بعضيـ البعض

 الصوت بين ثنائية الزمان والمكان :

يرتبط الصكت بكصفو حدثا فيزيائيا باإلنتشار خالؿ الزماف كالمكاف فالصكت عندما  -

ينطمؽ مف جياز التصكيت، كحت يصؿ إلى نقطة النياية، أم إلى سمخ األذف يحتاج إلى 

ناقؿ بدفعة نحكىا، كىذا الدافع ىك اليكاء الذم ىيأه المكلى عز كجؿ لمبشرية حتى تتكاصؿ 

بو مع بعضيا البعض، فالصكت بخركجو مف المصدر الخاص بو ينتقؿ عبر اليكاء ليصؿ 

أذف السامع، كأما كيؼ يتأذل إلى المسع فإف اليكاء الذم يصدر في المقركع ىك الذم يحمؿ 

                                                 
 .106-104،ص4 َ،ض1981إتٓ ؼىَ ،اٌهٌائً ،اٌّؤٌٍح اٌؼهت١ح ٌٍكناٌاخ ٚإٌشه ،ت١هٚخ ،اٌطثؼح األٌٚٝ ، 1
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 كىك أثناء إنتقالو  يستغرؽ زمنا كيحتؿ مكانا، كىك بقطع األماكف في مدة متفاكتة 1الصكت،

عمى قدر البعد كالقرب، كقكة القرع كضعفو، فمذلؾ صار بيف القمع اك القرع الذم ىك عنصر 

الصكت، كبيف سماع السامع لو مدة فاألصكات تتفاكت فيما بينيا مف حيث مدتيا الزمنية في 

 2.المحيط الخارجي

موقفو من عمل النحو 

كاف ابي مضاء القرطبي نحكيا بؿ كمجتيدا في النحك عالكة عمى شيرتو كفقيو، كقد كجو 

إلى النحاة كمناىجيـ في درس – الرد عمى النحاة - سيامو في الثكرة التي ضمنيا كتابو 

النحك، كأغمب الظف أنو يعني نحاة المشرؽ الذيف غمب المنطؽ عمى دراستيـ النحكية كىك 

في ذلؾ متأثر بعض التأثير بمكقؼ فقياء الظاىرية كسخطيـ عمى فقو المشرؽ كمذاىبو 

 3.معركؼ

كانطالقا مف مذىب إبف حـز الظاىرم فقد حمؿ بشدة عمى عمؿ النحك ألنيا في رأيو فاسدة 

ال يرجع منيا شيء الى الحقيقة البتة، كانما الحؽ في ذلؾ أف ىذا سمع مف أىؿ المغة الذيف 

أيضا كذب - مع أنو تحكـ فاسدة متناقض– يرجع إلييـ في ضبطيا كنقميا كماعدا ىذا فيك 

ألنيا ليست مسمكعة عف الناطقيف بالمغة، الف تعميالت النحاة كقكليـ كاف األصؿ كذا كنقؿ 

                                                 
اٌفٕفٟ،  أؼّك ِؽّٛق : ٚذظك٠ه ،ِهاظؼح فش١ٗ اٌّاٌه ػثك غطاي : ٚشهغ ،ذكل١ك اٌىث١ه ا١ٌٌّٛمٝ ،وراب اٌفاناتٟ  ا 1

 214،ص(خ.ق)،(ط.ق )اٌما٘هج اٌؼهتٟ اٌىراب قان
 . إتٓ ؼىَ،اٌهٌائً 2
 .48ص- 1985َ اٌى٠ٛد –،قان اٌمٍُ 1 ف ٞ إطالغ إٌؽٛ اٌؼهتٟ ،ط: ِثهٚن ٌؼ١ك  3
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كذب لـ يقؿ قط، كال كانت "كبحسب رأيو بؿ ىي قكؿ  إلى كذا لـ تسمع في الكاقع المغكم،

. 1مما دكنو جماعك المغة كدارسكىا " العرب عميو مدة، ثـ إنتقمت إلى ما سمع منيا بعد ذلؾ

، أف إعتماده أك قبكلو لمعمة مقيد بككنيا مسمكعة، منصكص عمييا،  يظير في كالـ إبف حـز

أما غير ذلؾ مستنتج بالرأم كالظف فمرفكض تماشيا مع مبادئ المذىب الفقيي 

يجتيدكف في النظر لمنص ما  كسعيـ اإلجتياد، عمى أال يتجاكز ذلؾ الفاظ النص ":،حيث 

ألنيا " إلى ما كراء ذلؾ، مما أطمقكا عميو إسـ الرأم كالظف، فال قياس كال تأكيؿ كال تعميؿ

 2.جميعيا مف قبيؿ التحكـ بالمسمكع

 السياق وأثره في المعنى 

إف التعريؼ المغكم لممصطمحات العربية مرحمة أساسية في مجاؿ البحث كالدراسة ذلؾ أنو - 

يحدد المفاىيـ، كيقرب المدلكؿ اإلصطالحي ليا، كلكي نتمكف مف بياف معنى السياؽ 

. كالكقكؼ عمى أىميتو في الدرس العربي، إنتيجنا السبيؿ المعتاد كىك تحديد مفيكمو المغكم

 السيف كالكاك كالقاؼ أصؿ : ق يقكؿ395نذكر ما جاء في معجـ مقاييس إلبف فارس - 

كىك حدكد الشيء يقاؿ ساؽ يسكؽ، كالشيقة ما سيؽ مف الدكاب، كيقاؿ سقت امرأتي أم 

صداقيا، كأسقتو كالسكؽ مشتقة مف ىذا كما يساؽ إلييا مذكر شيء كالجمع أسكاؽ، كساؽ 

نما سميت بذلؾ ألف الماشي بساؽ عمييا  3".إلنساف كغيره كالجمع سكؽ كا 

                                                 
- أطٛي إٌؽٛ اٌؼهتٟ فٟ ٔظه٠ح إٌؽاج ٚنأٞ إتٓ ِضاء ٚضٛء ػٍُ اٌٍغح اٌؽك٠س ،ػاٌُ اٌىرة : ِؽّك ػ١ك  1

 .51،ص5،2006ِظه،ط.اٌما٘هج
 .51 اٌّهظغ ٔفٍٗ ،ص 2
 (ٌٛق)،ِاقج 1،1979،3/117ػثك اٌٍالَ ِؽّك ٘انْٚ ،قان اٌفىه ،ط:ِٕعُ ِما٠ً اٌٍغح، ذػ :أؼّك تٕٟ فاني  3
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كبعد ىذه الداللة الغكية لمساؽ يظير لنا أنو اريد بو معنى التتابع كاإلرتباط المتكاصؿ بيف 

المتساكقة كبالرغـ مف أف العمماء لـ يضعكا لو تعريؼ محددا غال أف اإلشارات التي أكقفكنا 

عمييا ىي التي تحمؿ معنى السياؽ  قد دلت عمى أنو سمسمة مف الكممات المترابطة 

 1.كالمتناسقة مع بعضيا كفؽ نظاـ معنى ييدؼ عمى تحقيؽ غاية كالمية ما

أما بالنسبة إلبف حـز فيك كغيره مف األصكلييف قد أدرؾ أىمية السياؽ في فيـ الخطاب 

الديني، كلذلؾ إنطمؽ في بحثو عف المعنى مف قرينة السياؽ التي تمتد عمى مساحة كاسعة 

مف الركائز، تبدأ بالمغة مف حيث مبانييا الصرفية، كعالقتيا النحكية، كمفرداتيا المعجمية، 

كتشمؿ الدالالت بأنكاعيا مف عرفية الى عقمية الى طبيعية، كما تشمؿ عمى المقاـ بما فيو 

إجتماعية كالعادات كالتقاليد كمأثكرات التراث كذلؾ العناصر  مف عناصر حسية كنفسية ك

 فمف منطمؽ الدكر الفعاؿ لمسياؽ بشقيو المفظي كالمقامي لـ يتكاف إبف 2الجغرافية كالتاريخية،

حـز عف بياف ما تحققو األحداث الكالمية في عممية التكاصؿ، إذ كاف يؤكد دائما عمى أف 

الخطاب يتطمب مرسال يؤلؼ جممة، كعباراتو عمى نية اإلفياـ، ثـ مستقبال مييأ لتمقي 

الرسالة، كفيـ محتكاىا ،كىنا يتجمى دكر السياؽ ككظيفتو ،إذ أف محتكل الرسالة يجب أف 

يدرؾ في ضكء القرآني  المحدفة ،التي تساعد في كشؼ داللة الكحدات المغكية ، كىي تسبح 

كفى )مف مثؿ قكلو تعالى 3في نطاؽ التركيب،  اًغري ـٍ صى تَّىٰى ييٍعطيكا اٍلًجٍزيىةى عىٍف يىدو كىىي فمف 4(حى

                                                 
،اٌّىرثح  اال٠ٛت٠ٟا١ٌٓ: شٛا٘كٖ ٚـهض  ػثك اٌما٘ه اٌعهظأٟ، قالئً اإلػعاو فٟ ػٍُ اٌّؼأٟ، شىٍٗ ٚشهغ غاِضٗ ٚ 1

 .495َ،ص2002-1422ٖت١هٚخ -ط١كا -اٌؼظه٠ح
ٖ 1413، نظة 1 اٌما٘هج ،ط–ػاٌُ اٌىرة (قناٌح ٌغ٠ٛح ٚأٌٍٛت١ح ٌٍٕض اٌمهاْ) اٌث١اْ فٟ نٚائغ اٌمهاْ : ذّاَ ؼٍٓ  2

 221،ص٠1993ٕا٠ه 
 .2/296أتٓ ؼىَ، اٌهٌائً  3
 .29 ٌٛنج اٌرٛتح، ا٠٢ح  4
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سياؽ اآلية يظير أف العطاء المفركض عمى الكافريف معمـك محدكد بدليؿ قكلو الجزية 

باأللؼ كالالـ، كىما في المغة لعيد كالتعريؼ ،كقد قدرىا العمماء نقدا  بدينار كاحد كليس ما 

دكنو الدينار جزية محرمة لدمائيـ في حيف كاف كقكع اسـ الجزية عمى الدينار مكليا قبكلو 

 فالسياؽ في ىذه اآلية الكريمة قد أحكـ داللة الخطاب، 1لمف ال يقدر عمى دفع أكثر منو،

مقركنا باأللؼ  (جزية)كمنع أف تككف مفتكحة تحتمؿ أكثر مف معنى، كذلؾ بذكر لفظ 

كالالـ، ثـ في تعمقو بمختمؼ الكحدات المغكية الكاردة في ىذا التركيب، كىكذا تحقؽ المعنى 

المقصكد مف التركيب ، ك اتصفت داللتو بمراعاة السياؽ كالحقيقة أف أىمية السياؽ عند 

دارسي النصكص الدينية تتجمى في ىذا المقاـ ،إذ بو تستنبط األحكاـ كبو يرجح المعنى 

. 2المقصكد مف بيف مجمكع المعاني التي يحتمميا ظاىر النص

كخالصة كالمو تدؿ عمى أف تحديد المقاصد في النصكص يتطمب المعرفة الشاممة بما 

يتعمؽ بيا ،كىي في حقيقة أمرىا معرفة بالظركؼ كاألحكاؿ المقامية التي يمكنيا أف تكشؼ 

عف مدلكليا الحقيقي ،ال سيما إذا كانت تتعمؽ بالخطاب القرآني، ىذا الخطاب الذم ىك قيمة 

تكاصمية عميا، ك بنية لغكية خاصة أنتجتيا بمجمؿ القكالب الشكمية النحكية، كالصرفية كحتى 

الداللية ،كلكف ليس بمعزؿ عف سياؽ التمفظ، كما يكتشفو مف ظركؼ ،أك ما يتضمنو مف 

مقاصد كأغراض كعميو كاف تحديد معناه كاستنباط  أحكامو قائـ في األساس عمى تمؾ 

العكامؿ السياقية المغكية منيا كغير المغكية ، كقد أدرؾ كغيره مف عمماء أصكؿ الفقو ذلؾ، 

                                                 
 1/292َ، ص1984-1،1404ٖأتٓ ؼىَ، األؼىاَ فٟ أطٛي األؼىاَ، ذكل١ك ٌعٕح ِٓ اٌؼٍّاء، قان اٌؽك٠س، ط 1
 73 ص2013 1ا١ٌٍاق ٚاٌّؼٕٝ، قناٌح فٟ أٌا١ٌة إٌؽٛ اٌؼهتٟ، ِٕشٛناخ ضفاف ٌثٕاْ ط:  ٠ٕظه، ػهفاخ إٌّاع 2
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كعميو رأم أف اإلحاطة الشاممة بالنص ضركرية يجب عدـ إغفاليا ،بؿ إنيا مفتاح الكصكؿ 

 1.إلى الداللة

تعريفو  :االسم

لقد تعامؿ إبف حـز مع االلفاظ بطريقة متداخمة فقد انطمؽ مف طبيعتيا األكلى في مرحمة 

 كقد عالج ىذه القضية بطريقة 2 االسـ صكت مكضكع باتفاؽ :نطقيا فعدىا أصكاتا فقاؿ 

النحاة فراح يعدد أنكاع االسـ  منشده  بآراء النحاة ،ثـ تحدث عف األخبار كاألكصاؼ التي 

تقع عمى المسميات ال عمى األسماء كأف المسميات ىي المعاني كأسماء ىي عبارات عنيا 

، كقد  عد " الكالـ في االسـ كالمسمى"فثبت بيذا أف اإلسـ غير المسمى كخصص بابا سماه 

األسماء أصكاتا مكضكعة بإتفاؽ ال تدؿ  أجزاؤه عمى معنى، كانطمؽ إبف حـز في تعميميو 

لطبيعة االلفاظ مف قناعتو الفقيية الظاىرية فظاىر المفظ األكلى ما يسمع منو  كىك ما  

. سماه المسانييف الداؿ ثـ مما يتحقؽ في الذىف كىك المدلكؿ، كلذلؾ عرفو بأنو صكت

 يقصد إبف حـز مف خالؿ تعريفو السـ بأنو صكت مكضكع باتفاؽ ال يدؿ عمى زماف :إذن

ف فرقت أجزاؤه لـ تدؿ عمى شيء معيف، أنو بذلؾ أراد أف نميزه عف الفعؿ كالحرؼ، 3معيف  كا 

كقسمو قسميف معارؼ كنكرات، كأف لألسماء أبداؿ يقصد بو الضمائر كىذه كميا مسمكعة 

تحمؿ في نفسيا دالالت إصطمح الناس عمييا مف األسماء ما دؿ عمى المفرد، كما دؿ عمى 

                                                 
 ظّا١ٌاخ اٌفطاب فٟ إٌض اٌمأٟ ٌمهاءج ذؽ١ٍ١ٍح فٟ ِظا٘ه اٌهؤ٠ح ٚا١ٌاخ اٌرى٠ٛٓ، ِؤٌٍح :٠ٕظه ،ٌطفٟ اٌعٛقٞ  1

 .82-72َ،2014-1،1435ٖاٌّفران، اٌما٘هج ،ط
 .107، ص4، اٌعىء1،1981 أتٓ ؼىَ ،اٌهٌائً ذؽم١ك  إؼٍا ْ ػثاي ،اٌّؤٌٍح اٌؼه٠ح ٌكناٌاخ ٚإٌشه، ت١هٚخ ،ط 2
3
 .187، ص4 اتٓ ؼىَ ،اٌهٌائً ،اٌعىء  
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الجميع أك أغفؿ الحديث عف المثنى، كمف األسماء لفظ كىك ما دؿ عمى كتمة كاحدة 

. متماسكة يمكف أف يككف ليا أجزاء ينضـ بعضيا لبعض

إذف نرل أف إبف حـز تكسع في تعريفو لإلسـ كجاء بأنكاع كأقساـ استقاىا مف طبيعة ثقافتو 

. التي تمجد العقؿ كتدفعو لمتأمؿ

كما أنو تعمؽ في ىذه القضية كخصص بابا يتحدث فيو عف األسماء التي إذا ما سمعنا 

الناطؽ ينطقيا ارتسـ في الذىف معنى معينا يتماشى مع طبيعة الصكت المسمكع كعنكنو 

". باب الكالـ عمى األسماء التي تقع عمى جماعة األشخاص"بقكلو 

مف خالؿ ما سبؽ يمكف أف نقكؿ بأف إبف جـز درس اإلسـ عمى أساس أنو قضية صكتية إذ 

. أنو مرتبط بالصكت

 تحدث إبف حـز عف فكرة كظيفة الحرؼ عمى أنو لو أىمية في تغيير معنى الكممة :الحرف

إذا استبدلت بكحدة صكتية اـ ذلؾ انيا ذات شكؿ، يقكؿ ابف حـز اف فرقت أجزاؤه لـ تدؿ 

عمى شيء معيف ،كتتجمى أىميتو داخؿ التركيب فيك ذك سمات تميزية تمكنو مف أداء 

كظائؼ داللية كفي ىذا الشأف يكضح فكرتو بأمثمة، فقد ضرب مثاؿ عف كاك القسـ فيي 

ليست كاك عطؼ ألنيا قد تبدأ بيا أكؿ كالـ كال يبتدأ بكاك العطؼ كما أف الفاء تعطي رتبة 

جاءني زيد فعمرك فزيد جاء قبؿ عمرك كأتى عمرك إثره : الثاني بعد األكؿ بال ميمة كقكلؾ

في الخبر ...بال ميممة، كأما كاك العطؼ تفيد اشتراؾ  الثاني عمى األكؿ، أما في حكمو ك

عنو عمى حسب رتبة الكالـ فإف كاف الثاني جممة فيك اشتراؾ في الخبر  فقط كاف كاف اسما 

مفردا فيك مشترؾ في حكـ األكؿ ،كىي ال تعطي رتبة أم أنيا ال تكجب أف األكؿ قبؿ 
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الثاني كال أنو بعده، بؿ ممكف فييما  أف يككنا معا  أك أف يككف أحدىما قبؿ األخر بميمة 

 جاء زيد كعمرك فجاز أف يأتيا معا كجائز أف يأتي زيد قبؿ عمرك :كبال ميممة كقكلؾ 

ال فيك 1كعمرك قبؿ زيد  بساعة كبعاـ كبأقؿ كبأكثر ، كالبد لمفقيو أف يككف نحكيا لغكيا كا 

 كحركؼ  2ناقص كال يحؿ لو أف يفتي لجيمو  بمعاني  األسماء كبعده عف فيـ األخبار،

العطؼ عند إبف حـز تربط بيف المتعاطفيف مف جية التشريؾ أك الترتيب كالتعقيب أك 

التراخي أك اإلضراب أك اإلستدراؾ أك التسكية ، فبعض ىذه المعاني ربط باإليجاب كبعضيا 

كمعنى أدائيا  لكظيفة الربط يتضح  (أم إيجاب حكـ األكؿ لثاني أك سمبو منو)ربط بالسمب

حيف تتعدد إحتماالت العطؼ كلكف القرينة تحكـ بأحقية كاحد منيا دكف غيره، كما في قكلو 

يىٍنًعوً  :تعالى  ًرًه ًإذىا أىٍثمىرى كى كا ًإلىىٰى ثىمى  ، إذ يصمح النيع مف الناحية التركيبية 99األنعاـ " اٍنظيري

الصرؼ  أف يعطؼ عمى الثمر كما يصمح أف يعطؼ عمى ما أضيؼ غميو الثمر كىك 

ضمير الغائب، ثـ تأتي القرينة مف االستعماؿ المغكم إذ يقاؿ لمثمر إنو يانع كال يقاؿ ذلؾ 

 3.لمشجر بذلؾ نعمـ أف العطؼ عمى الثمر  كأف الكاك ربطت بيف الثمر كالينع

كالذم يسمو " النعكت " يعني الفالسفة بيذه المفظة الشيء الذم يسميو النحكيكف: الكممة

ذا رسمو النحكيكف قالكا   ىك إسـ مشتؽ مف فعؿ مثؿ صح يصح فيك :المتكممكف الصفات كا 

إنو :صحيح كأشبو ذلؾ، كقاؿ األكائؿ 

                                                 
 .51 ،ص1 اٌعىء2،1983 إتٓ ؼىَ،  األؼىاَ فٟ أطٛي األؼىاَ ، ذؽم١ك ػثاي ،قان األفاق اٌعك٠كج، ت١هٚخ ،ط 1
 .52 إتٓ ؼىَ، اٌّهظغ ٔفٍٗ،ص 2
 .140، ص1993، 1 ذّاَ ؼٍاْ، اٌث١اْ فٟ نٚائغ اٌمهآْ،  قناٌح ٌغ٠ٛح ٚأٌٍٛت١ح، ػاٌُ اٌىرة، اٌما٘هج، ط 3
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يدؿ عمى زماف معيف كأنؾ تقكؿ صح يصح فيك صحيح فيذا إخبار عف حالو األف، كذلؾ 

فعؿ ماضي كمستقبؿ كىذه الكممة صكت مكضكع باتفاؽ أيضا عمى ما قدمنا في اإلسـ ال 

 1.يدؿ بعض أجزائو عمى معناىا إال أنيا تدؿ عمى زماف مقيـ

كعند الغزالي ىي لفظة مفردة تدؿ عمى معنى كعمى الزماف الذم ذلؾ المعنى  مكجكد فيو 

لمكضكع ما ،غير معيف، كما تمثؿ الكممة عنده الفعؿ كىي صكت داؿ بتكاطؤ، عمى الكجو  

الذم ذكرناه في اإلسـ إنما  تبانيو  في أنو يدؿ عمى معنى كقكعو في زماف، كقكلنا قانـ 

كيقـك كليس يكفي في مككنو فعال أف يدؿ عمى الزماف فحسب فإف قكلنا أمس كاليـك كغدا 

كعاـ أكؿ ك مضرب الناقة كمقدـ الحاج يدؿ عمى الزماف، كليس بفعؿ حيث إف الفعؿ يدؿ 

عمى معنى كزماف يقع فيو المعنى، فيككف  الفعؿ أبدا دليال عمى معنى محمكؿ عمى غيره 

أم الكممة )كذلؾ إما بأف  تككف " :يقصد بيذا  يكضحو إبف رشد في تمخيص ارسطك بقكلو 

بصيغتيا تدؿ عمى المعنى المحمكؿ بالمكضكع، كذلؾ حيث تككف خبرا بنفسيا،  (الفعؿ=  

 زيد يصرخ ،زيد يمشي، ك إما أف تككف بصيغتيا تدؿ عمى إرتباط المحمكؿ :مثؿ قكلؾ 

 2.زيد يكجد حيكانا:بالمكضكع إذا كاف المحمكؿ اسما مف األسماء ،مثؿ قكلؾ 

أما مف كجية نظر النحكييف فيعتبر الزمف النحكم جزءا مف معنى الفعؿ ،فإذا كاف النحك ىك 

نظاـ العالقات في السياؽ فمجاؿ النظر في الزمف النحكم ىك السياؽ كليس الصيغة 

كحيث يككف الصرؼ ىك نظاـ المباني كالصيغ، يككف الزمف الصرفي قاصرنا عمى المنعزلة 

فال مفرَّ . معنى الصيغة يبدأ بيا كينتيي بيا، كال يككف ليا عندما تدخؿ في عالقات السياؽ

                                                 
1
 .79، ص1959 إتٓ ؼىَ ،اٌرمه٠ة ٌؽك إٌّطك ٚاٌّكـً تاألٌفاظ اٌؼا١ِح ٚاالِح اٌفم١ٙح ،ذؽم١ك اؼٍاْ ػثاي ،ِٕشٛناخ ِىرثح اٌؽ١اج، ت١هٚخ  

2
 .51 ، ص2 اٌغىاٌٟ، ِؼ١ان اٌؼٍُ فٟ فٓ إٌّطك، ذؽم١ك ١ٌٍّاْ اٌك١ٔا قان اٌّؼانف، اٌما٘هج، ط 
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إذنا مف النظر إلى الزمف في السياؽ نظرة تختمؼ عمَّا يككف لمزمف في الصيغة؛ ألف معنى 

الزمف النحكم يختمؼ عف معنى الزمف الصرفي مف حيث إفَّ الزمف الصرفي كظيفة الصيغة، 

ف الزمف النحكم كظيفة السياؽ تحددىا الضمائـ كالقرائف  فيذا ما يفسر  كجية نظر   كا 

النحكييف بقكليـ أف الزمف الصرفي ينتج  مف شكؿ الصيغة الخاصة بالفعؿ أما الزمف النحكم 

فيحدده السياؽ، كلقد كاف إىتماـ إبف حـز بالكممة أك الصفة ليس عرضا بؿ لككنيا األساس 

في الخبر، فغذا كاف إسما مكضكعا لمخبر فإف الصفة محمكؿ لو، بمعنى أف الكممة كما 

ذكرنا سابقا يطمؽ عمييا  النحكيكف الصفة كىي تدؿ عمى زماف كمنو ىنا ذكر النحكيكف في 

قكلؾ الصحة أنيا اسـ ال كممة كىذا ما سماه النحكيكف المصدر كىك عمى الحقيقة  اسـ 

 فمنو ما يككف فعال لفاعؿ كحركة لمشتركة :لمسالمة مف العمؿ إال أنو ينقسـ لقسميف 

كالضرب مف الضارب، كمنو ما يككف صفة لمكصكؼ كالصحة لصحيح فإنيا محمكلة فيو 

كصفة مف صفاتو ،كأما الصحيح كالضارب فاسما المبدأ مف العمة كالمتحرؾ بالضرب 

استحقيما  بمحمكلو كتأثيره ،كىذيف المفظيف ىما مكضكع الخبر كمحمكلو فيما جزآف لمخبر 

ككذلؾ قكلؾ فعؿ كقعد أشياء مكضكعة لمعبارة عف التأثير الظاىر مف األجراـ أك فييا كىي 

زيد صحيح كعبداهلل منطمؽ  كىذا ما :قاـ زيد أك كقكلؾ :أيضا جزء مف أجزاء الخبر كقكلؾ 

فالخبر يقـك مف سمي  أحدىما اسـ مميز لممخبر عنو مف "...يفسر قكؿ إبف حـز حيف قاؿ 

 1"غيره، كىك المكضكع، كبالتاني  صفة مميزة لإلخبار عنو مف غيره، كىـ المحمكؿ 

أراد األكائؿ بمفظة القكؿ ىنا كؿ خبر قائـ بنفسو كأقؿ ذلؾ اسـ كصفة كالخبر   : القكؿ

                                                 
1
 .79 إتٓ ؼىَ ،اٌرمه٠ة،ص 
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المذككر يدؿ كؿ جزء منو عمى شيء مف معناه بخالؼ األلفاظ المفردات، إذ قمت محمد نبي 

لكاحؽ " محمد نبي كلمخبر تكابع سمتيا األكائؿ : عمى بعض مرادؾ بقكلؾ" محمد " دلؾ 

العقؿ الحسف لزيد، كالشعر : ، فالمكاحؽ أشياء زائدة في البياف كالتأكيد مثؿ قكلؾ" كربطان 

العقؿ الحسف اسماف لـ يتـ الخبر : الطكيؿ  الجيد  لفالف، كالقـك أجمعكف أتكني، فإف قكلؾ

بيما تمامو بقكلؾ زيد قائـ، فمـ يكف حكـ اجتماع ىذيف المفظيف الناقصيف كحكـ اجتماع 

كاأللؼ كالالـ الداخالف في المغة العربية لمتعريؼ أك ما قاـ مقاميما . المذيف تـ المعنى بيما

في سائر المغات مف  المكاحؽ أيضان ألف كؿ ذلؾ بياف الحؽ بالمبيف فمذلؾ سميت ىذه 

.  الزكائد لكاحؽ

كأما الربط فيي التي يسمييا النحكيكف حركفان في المعنى، كىي ألفاظ كضعت لممعاني 

زيد في : المكصمة بيف االسـ كاالسـ، كبيف االسـ كالصفة، كبيف المخبر عنو كالخبر، كقكلؾ

في كعف كمف ك سائرىا : الدار، كزيد كعمرك قاما، كزيد لـ يقـ، كىي مثؿ حركؼ الخفض ؾ

ىؿ قاـ زيد؟ ككذلؾ سائر : ىؿ ككيؼ كما أشبو ذلؾ، فإنؾ تقكؿ: كحركؼ االستفياـ مثؿ

الحركؼ المكصمة لممعاني كمنفعة ىذه الحركؼ في البياف عظيمة فينبغي تثقيؼ معانييا في 

أال ترل أنؾ تقكؿ اخكتؾ كأعمامؾ . المغة، إذ ال يتـ البياف إال بيا، كتنكب عف تطكيؿ كثير

 1. أتكني، فمكال الكاك احتجت إلى أفراد كؿ كاحدة مف الجممتيف كاإلخبار عنيا بأنيـ أتكؾ

إذا مات زيد، فإف :إف جئتني أك كقكلؾ: كقد يرد القكؿ مركبان مف لفظيف كال يككف تامان كقكلؾ

ذا مات زيد انقطعت حركتو كاف كالمان تامان   .قمت  إف جئتني اكرمتؾ كاف كالمان تامان، أك كا 

                                                 
1
 .80 إتٓ ؼىَ اٌرمه٠ة ،ص 
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بحيث بدأت السكرة بأداة "   إذا جاء نصر اهلل :فمثال جممة الشرط كالصمة في قكلو تعالى 

التي تقيد الجكاب بالشرط في المستقبؿ كتأكيد حصكلو كرصد كقكعو  (إذا الشرطية)الربط 

كىي تتطمب  شرطا كجكابا ،تؤثر في الشرط الجر باإلضافة كيؤثر فييا الجكاب بالنصب 

مف الظركؼ التي  (إذا)فبخالؼ الترابط االعرابي كتداخمو يكجد ىناؾ ترابط لغكم ،فالظرؼ 

كجممة جاء نصر اهلل عبارة  (إذا)يجب  إضافاتيا إلى الجمؿ كجكبا ، فجممة جاء نصر اهلل 

عف فعؿ ماضي كفاعمو المركب تركيبا إضافيا بداللة حذؼ النكف، كممة نصر حذؼ  

تنكينيا لإلضافة فينا تالـز المضاؼ كالمضاؼ إليو كىذا مف ألكاف التماسؾ النصي، ك سبؽ  

المضاؼ كتبعو  كجكبا المضاؼ غميو كألزمتو المغة الجر كالجممة ىنا مجاز عقمي، عالقاتو 

المصدرية فالنصر ال يجيئ في الكاقع لكنو في االعتقاد يجيئ ألنو مف عند اهلل كأضيؼ إلى 

 )إسـ الجاللة تشريفا ألنو جندم مف جند اهلل نصر مف عند اهلل فاإلضافة ىنا عمى معنى 

أم نقكؿ  نصر مف اهلل كنصر هلل كالفعؿ جاء فيو  مد متصؿ ( الالـ) أك عمى معنى  (مف 

كالفعؿ جاء تعني المنشقة كالتعب عمى عكس الفعؿ أتى  الذم يككف في األمكر .تجكيديا 

. السيدة الداخمة تحت مقدرة  العبء كيؤكؿ عمى أف النصر سريع  يمتد كينزؿ إلى مستحقيو

 كيحكـ عمى القكؿ بالصدؽ كالكذب حيف تمامو كىك مكضكع بعيد عف الكصؼ : تابع لمقول

المساني قريب مف المنطؽ، كمف ىذا التعريؼ نرل بأف إبف حـز يعني بالقكؿ الجممة في 

 بخالؼ 1.عرؽ النحاة الذيف يشترطكف فييا اإلفادة كابف جني كابف الحاجب كالزمخشرم

. الذيف فرقكا بيف الكالـ كالجممة كالرضى الذم اشترط القصد في الكالـ دكف الجممة

                                                 
1
 .239، ص1987 اٌهاوٞ، اٌّؽظٛي، قان اٌّؼاظُ  ، ِىرثح ٌثٕاْ ، 
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أما المفظ المركب تحصؿ منو اإلفادة المتضمنة خبرا بعد ضـ كممات الى بعضيا كفؽ قكاعد 

 أنو ىك الذم كؿ لفظة منو يدؿ عمى : النحك ،مثؿ زيد أمير كاإلنساف حي كقد عده الغزالي

معنى ، كالمجمكع يدؿ  داللة تامة بحيث يصح  الككت عميو  فيككف مف إسمييف ،أك مف 

 1 زيد يمشي كالناطؽ حيكاف:اسـ كفعؿ مف ذلؾ قكليـ 

 في الدار  أك فالغزالي يسند ىذا التعريؼ عمى القصد كاإلرادة ، أك يككف ناقصا كقبكلنا

اإلنساف في ألنو مركب  مف إسـ كأداة  ال مف اسميف كال مف اسـ كفعؿ ،فأف مجرد قكلؾ 

زيد )ال يدؿ عمى المعنى الذم يراد الداللة عميو في المحاكرة، ما لـ يقؿ  (كزيده) (زيد في )

. 2فإنو بذلؾ االقتراف يدؿ داللة تامة بحيث يصح السككف عميو( زيد ال يظمـ) أك  (في الدار

يقسـ ابف حـز الفظ المركب المفيد الى اقساـ ىي   

 ىك ما احتمؿ الصدؽ كالكذب كفيو تقع الضركرة كاالقناع كفي فاسد البنية  منو :الخبر - أ

ياه قصد األكائؿ  يقع الشغب كمف صحيحو يقـك البرىاف عمى كؿ قضية في العالـ ،كا 

كالمتأخركف بالقكؿ كتحتو تدخؿ جميع الشرائع ككؿ ىكاة مف الطبيعيات كغيرىا اتفؽ الناس 

 أحدىما أف يككف معمكما صحتو بأكؿ العقؿ اك :عميو اك اختمفكا فيو كىك يصح بكجكده 

بالحكاس كمنيا ما يصح ببرىاف، كيقـك عمى صحتو مف مقدمات  تنتج نتائج عمى ما يقع 

في ىذا الديكاف كمنيا ما ينقمو صادؽ قد قاـ عمى صدقو برىاف اك نقمو مصدقكف بضركرة 

عمى ما قد كقع في غير ىذا القكؿ كظف قـك أف القسـ كالشرط كالتعجب كالشؾ كجكه زائدة 

كذلؾ ظف فاسدة ألنيا كميا كاقعة تحت قسـ الخبر كراجعة اليو ،فالقسـ  ىك اخبار بإرادتؾ 

                                                 
1
 .48  اٌغىاٌٟ ، ِؼ١ان اٌؼٍُ ،ص 

2
 .49 اٌّهظغ ٔفٍٗ ،ص 
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اذا قمت كاهلل فإف قكلؾ ذلؾ إنما ىك أحمؼ معظميا ألمر الو تعالى، كأما الشرط فانو خبر 

 1. كاصح إلخفاء بو، ك الشؾ  كذلؾ كالتعجب اخبار بالحاؿ التي تعجبت منيا 

 ال يصمح اف يحكـ عميو بالصدؽ اك الكذب كقكلنا  أقاـ؟ أم ىؿ قاـ  ىك فينا :االستخبار

خرجت الرغبة عمى غير كجييا فاف الكذب قد يدخؿ فييا  كمف قاؿ كىك صحيح الميـ 

اصحني كانما الحؽ اف يقكؿ الميـ ادمـ صحتي ككذلؾ االستفياـ إذا استفيـ عف باطؿ  

 2.كسائؿ يساؿ لـ اشتد الحر في الشتاء 

 افعؿ كذا ينطكم فيو أنؾ ممـز أف تفعؿ كذا ،كأما  النيي فيك نكع : يقكؿ إبف حـز :األمر 

مف أنكاع األمر إال أنو أمر بالترؾ ككذلؾ ينطكم في الطمبة كىي الرغبة ، إخبار بأف 

قـ إنو  إسـ مفرد فذلؾ ظف :الراغب يريد الشيء المرغكب فيو ، كال تظف اف قكلؾ أمرا 

ككذلؾ قكلؾ مخبرا عف غائب قاـ ىك كلك انفرد  (قـ أنت )فاسد، بؿ ىك مركب ألف معناىا 

في حقيقة المعنى دكف ضمير لما تـ كلكاف ناقصا فأعممو كقد يدؿ عمى معاف أخر اخر 

كالتحضيض الذم يعيد أسمكب مف أساليب الطمب كىك طمب بقكة كشدة، ينقسـ األمر إلى 

 الكاجب الممـز كىك عنصر األمر الذم ال ينتقؿ عنو لفظ األمر إال بدليؿ :أقساـ منيا 

برىاني ،كمنيا المحظكظ عميو غير الممـز ،كمنيا المسمكح فيو كىك الذم تركو أفضؿ، كمنيا 

 إعمؿ  ما شئت ، كيككف األمر غير راض عف المأمكر ، كمنيا الكعيد :التبرؤ كقبكؿ القائؿ 

ذؽ إنؾ أنت  " :كمنيا التيكـ كقكلو تعالى   (40فصمت )" إعممكا ما شئتـ  ":كقبكلو تعالى 

 قد نييتؾ فاصبر كاحتمؿ ماتاؾ :كمنيا تقرير كقكلو المعصي  (49الدخاف )"العزيز الكريـ

                                                 
1
 .42 اتٓ ؼىَ ،اٌرمه٠ة ،ص 

2
 .41 اٌّهظغ ٔفٍٗ ،ص 
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كمنيا ماه ك بمعنى الدعاء  (اإلسراء)قؿ ككنكا حجارة أك حديدا " :،كمنيا تعجيز كقكلو تعالى 

 ابعد ،اخسا ،كمنيا زجر كقكؿ القائؿ اخسؤكا فييا ، كمنيا تككيف كليس ىذا :،كقكؿ القائؿ 

القسـ اال  البارم تعالى كحده في أمره ما يريده أف يككف بالككف كما يريده أف يعدـ بالتمؼ 

 إفعمو كسترل ما يككف :كمنو أمر بمعنى النيي كقبكؿ القائؿ لمف تقدـ نييو إياه عف شيء 

 أحسف بزيد أم ما :أك أدرم  أنؾ رجؿ، كما أشبيو ذلؾ كمنو أمر بمعنى التعجب كقكلو 

 1.أحسنو 

 يمثؿ االشتقاؽ في المغات أىـ كسيمة لتكليد األلفاظ كتشقيؽ المعاني كربط المغة : االشتقاؽ

في مسار الزمف بحاضرىا لتككف مكاكبة لممستجد مف المسميات بمعنى أف اإلشتقاؽ ىك 

القاعدة األساسية في تكليد األلفاظ في المغة العربية كىك أساس كمماتيا  ذلؾ أف المغة العربية  

تتغير كغرييا مف المغات بمركر الزمف كما يستجد مف أحكاؿ  مختمفة إجتماعية ،دينية، 

ثقافية كسياسية كلربما داللة األلفاظ أكثر عرضة لمتغير فيذه المغة مقارنة ببقية أنظمة المغة 

الصكتية كالصرفية كالنحكية ،إذف فال بد مف دراسة األلفاظ دارسة تاريخية تطكرية عمى 

تعاقب العصكر كفي مختمؼ  األطكار مف مف الكاجب دراسة األلفاظ بجممتيا كمجمكعيا 

حية في نصكصيا  كاإلنشقاؽ ىك تكليد األلفاظ بعضيا مف بعض، كىك صدل ما في العقمية 

العربية مف خصائص التفكير المنطقي كالعممي ىذه الطريقة حيكية تكليدية أشبو بطريقة تكالد 

األحياء كليست ألية جامدة، خالؼ طريقة المغات األخرل التي تككف طريقة الية أكثر منيا 

تكلدية، كبذلؾ لـ ينقطع سيؿ االلفاظ الجديدة في المغة العربية ،ككاف اإلنقاؽ كذلؾ  طريقا 

                                                 
1
 .42-41 اتٓ ؼىَ ،اٌرمه٠ة ص 
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المغة كالحياة الفكرية )لتجديد كالتنكيع الفني إضافاة إلى أف اإلنشقاؽ ىك الجسر المكصؿ بيف 

. (كاإلجتماعية

كىك أىـ كسيمة لنمك المغات كتكاثر الكممات كتكليد كممات جديدة لمداللة عمى معاف 

. مستحدثة

 أخذ الشيء مف شيء، إشتؽ الشيء ،أخذ الشيء شقو كاشتؽ الكممة  : تعريؼ االنشقاؽ لغة

. مف الكممة أخرجيا منيا نحك إشتؽ ضرب مف الضرب

 ىك عممية استخراج لفظ مف لفظ أخر متفؽ معو في المعنى كالحركؼ األصمية :إصطالحا 

. أك أخذ كممة مف كممة أخرل أك أكثر مع تناسب بينيما في المفظ كالمعنى

إسـ لشيء ما مأخكذ مف صفة فيو  كتسمية األبيض مف  اإلشتقاؽ الصحيح إنما ىك إختراع 

البياض كالمصمى مف الصالة كالفاسؽ مف الفسؽ، كما أشبو ذلؾ،كليس في ذلؾ مف ىذا ما 

لبياض   يكجب أف يسمى أبيض ما

فيو كال مصميا مف ال يصمي كال فاسقا مف ال فسؽ فيو ،فأم شيء في  ىذا مما يتكصؿ بو 

عمى إيجاب القياس كالقكؿ بأف البر إنما حـر أف يباع البر متفاضال ألنو مأككؿ أك ألنو 

مكيؿ أك ألنو مدخر كىؿ يتشكؿ ىذا الحمؽ  في عقؿ ذم عقؿ ،أما ماعدا ىذا مف اإلشتقاؽ 

ففاسد البتة كىك كؿ إسـ عمـ ككؿ إسـ جنس  أك نكع أك صفة ،فإف اإلشتقاؽ في كؿ ذلؾ 

 إنما سميت الخيؿ خيال ألجؿ الخيالء :، كىك أننا نقكؿ لمف قاؿ 1مبطؿ ببرىاف ضركرم

نما سمي األزم بازيا إلرتفاعو ، كالقاركرة قاركرة إلستقرار الشيء فييا ،كالخابية  التي فييا  كا 

                                                 
1
 .93 إتٓ ؼىَ،اإلؼىاَ،ص 



39 

 

خابية ألنيا تخبئ ما فييا ، إنو يمزمؾ في ىذا كجياف ضركرياف ال إنفكاؾ لؾ منيما البتة 

أف تسمي رأسؾ خابية ألف دماغؾ  مخبكء فييا كأف تمسي األرض خابية ألنيا :،أحدىما 

تخبئ كؿ ما فييا ،ك أف تسمي أنفؾ بازيا إلرتفاعو ،كأف تسمي السماء كالسحاب بازيا 

الرتفاعيما ككذؿ القصر كالجبؿ كأف تسمي بطنؾ قاركرة ألف مصيرؾ مستقر بو، كأف تسمي 

البئر قاركرة ألف الماء مستقر فييا، كأف تسمي المستكبريف مف الناس خيال لمخيالء التي 

فييـ، كمف فعؿ ىذا الحؽ بالمجانيف المتخذيف إلضحاؾ سخفاء الممكؾ في مجمس الطرب 

كصار مميى كممعبا كضحكة  يتطايب بخبره، ككاف لمحرمة  مداكاة الدماغ أكلى منو بغير 

ذلؾ، فإف أبى تترؾ اشتقاه الفاسد، كالكجو الثاني أف يقاؿ ،إف اشتققت الخيؿ مف الخيؿ  أك 

القاركرة مف االستقرار كالخابية مف الخبيء فمف أم شيء إشتققت الخيالء ك االستقرار 

كالخبء كىذا يقتضي الدكر الذم ال ينفؾ منو ،كىك أف يككف كؿ كاحد منيما إشتؽ مف 

صاحبو ،كىذا جنكف، أك كجكد أشياء ال أكائؿ ليا كال نياية ،كىذا مخرج إلى الكفر كالقكؿ 

  1.بأزلية العالـ، كمع أنو كفر فيك محاؿ ممتنع

فإذا بطؿ االشتقاؽ في بعض األسماء كمؼ مف قاؿ بو في بعضيا أف يأتي ببرىاف، : كأيضان 

ال فيك مبطؿ إف الخيؿ مشتقة مف الخيالء، أكلى بالقبكؿ مف : فميس قكؿ مف قاؿ: كأيضان . كا 

إف الخيالء مشتقة مف الخيؿ، ككال القكليف دعكل فاسدة زائفة ال دليؿ عمى : قكؿ مف قاؿ

صحتيا، في البرىاف الضركرم قد قاـ عمى بطالنيا، ألنو لـ تكجد قط الخيالء إال كالخيؿ 

مكجكدة، كال كجدت الخيؿ إال كالخيالء مكجكدة كلـ يكجد قط أحدىما قبؿ اآلخر، فبطؿ 

                                                 
1
 .94 إتٓ ؼىَ اإلؼىاَ،ص 
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قكليـ، كلك كاف ما قالكا لكانت األسد أكلى أف تسمى خيالن، ألنيـ أكثر خيالء مف الخيؿ، 

ال فما الذم جعؿ  كلكانت النسكر أكلى أف تسمى بزاة مف الصقكر، ألنيا أشد ارتفاعان منيا، كا 

 .القكارير أكلى بيذا االسـ مف الرماف كالعتائد كاإلدراج كالقالؿ

لما كجدنا العصير حمك ال يسمى خمران كىك حالؿ، ثـ حدثت فيو الشدة فسمي خمران : كقالكا

ـ، ثـ ارتفعت الشدة فمـ يسَـّ خمران، لكف سمِّي خالِّ، عممنا أف العمة المحرمة، كالتي حـر  فحرِّ

ىذا كالـ فاسد في غاية : قاؿ أبك محمد. مف أجميا، كالتي مف أجميا سمي خمران، ىي الشدة

في أم عقؿ كجدتـ أف ككف الشدة فيو أكجبت أف يسمى : فأكؿ ذلؾ أف يقاؿ ليـ. الفساد

بالخاء كالميـ كالراء؟ كلكف ال بد لكؿ عيف فييا صفات مخالفة لصفات عيف أخرل أف يكقع 

عمى كؿ كاحد منيا اسـ غير اسـ العيف األخرل، ليقع التفاىـ فييا بيف المخاطبيف، فعمؽ 

عمى ما فيو الشدَّة اسـ مَّا، كعمى ما ال شدة فيو اسـ آخر، ال لشيء إال ليفيـ الناس مراد مف 

ال ما ضاقت المغة عف تسميتو، أك عجز أىميا  كمميـ كخاطبيـ، ككذلؾ مكجكد في العالـ، كا 

 .عف ذلؾ، أك لـ يرد اهلل تعالى أف يككف لو في ىذه المغة اسـ

كأيضان المغة العربية أكؿ مف نطؽ بيا إسماعيؿ، كالخمر أقدـ مف ككف إسماعيؿ في األرض، 

ييـٍ }: ألنيما مف األشياء التي عمـ آدـ أسماءىا، قاؿ تعالى ـى األسماء كيمَّيىا ثيَـّ عىرىضى مَّـى آدى كىعى

اًدًقيفى  مىى اٍلمىالىًئكىًة فىقىاؿى أىٍنًبئيكًني بأسماء ىىػؤيالًء ًإف كيٍنتيـٍ صى فعـ تعالى كلـ يخص، فقد  {عى

كانت الخمر عمى حاليا مف اإلسكار كالشدة كىي حالؿ، كىي ال تسمى خمران، فقد كذب ىذا 

كأيضان، فإف الخمر تسمى في كؿ لغة بغير اسـ الخمر عندنا، فما كجدنا ألسنتيـ . القائؿ كأثـ

ألجؿ أف اسميا عندىـ في المغة : تمتكم لذلؾ، كال أحكاميـ تنطكم، كال الخمر حمت ليـ
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العربية، كلـ نجد قط تمؾ العيف المسماة خمران إال كىي مسكرة في كؿ كقت، كفي كؿ أمة، 

.  كفي كؿ مكاف، حاشا خمر الجنة فقط، فبطؿ قكليـ في العمؿ

ك العرب تسمي الخمر بخمسة كستيف اسمان ما كجدناىا تضطر إلى ترؾ شيء منيا، كال 

إف ككف البيٌر مطعكمان محرمان متفاضالن ىك عمة تسمية : اضطرت إلى كضعو  ككذلؾ قالكا

العمة في كجكب ككف : ذلؾ ربان، كالقكؿ عمييـ في ذلؾ كالقكؿ في الخمر، كال فرؽ، كقالكا

: قاؿ أبك محمد. الرقبة في الظيار مؤمنة ىي كجكب ككنيا سميمة األعضاء كرقبة القتؿ

كىذا تحكـ فاسد، كاحتجاج لمخطأ بالخطأ، كلمدعكل بالدعكل كمثميـ في ىذا القكؿ كإنساف 

إف لي عمى : كما ىي؟ قاؿ: نعـ، فقيؿ: ىؿ لؾ بيِّنة؟ فقاؿ: لي عمى زيد درىـ فقيؿ لو: قاؿ

بينتي عمى ذلؾ أف لي : عمر درىمان، فقيؿ لو، كما بيِّنتؾ عمى أف لؾ عمى عمر درىمان؟ قاؿ

عمى زيد درىمان؟ فيك يريد أف يجعؿ دعكاه صحة لدعكل أخرل، ككمتاىما ساقطة، إذ ال دليؿ 

عمييما، كليس ىذا الفعؿ مف أفعاؿ أىؿ العقكؿ، كدعكاىـ أف الرقبة في كال المكضعيف ال 

تجزئ إال أف تككف سميمة، دعكل زائفة ال تصح، فكيؼ أف يقاس عمييا أال تككف إال مؤمنة؟ 

كليس عمى قاتؿ الخطأ : قاؿ أبك محمد. العمة في ذلؾ أنيا كفارة عف ذنب: كقاؿ بعضيـ

كما الفرؽ . ذنب أصالن، فبطؿ تعميميـ الفاسد، كأيضان فيذه دعكل كاألكلى، ال دليؿ عمييا

فما . إنما كجبت في القتؿ أف تككف الرقبة مؤمنة ألنيا كفارة عف قتؿ: بينيـ كبيف مف قاؿ

عدا القتؿ فال تجب فيو مؤمنة؟ كىذا ال انفكاؾ منو، فكؿ ىذه دعكل ال دليؿ عمييا، كال 

كاعمـ أنو ال يمكف أحدان منيـ أف يدعي عمة في . ينفككف ممف بطؿ ما أثبتكه كيثبت ما أبطمكا

 .شيء مف األحكاـ إال أمكف لخصمو أف يأتي بعمة أخرل يدعي أف ذلؾ الحكـ إنما كجب ليا
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كيبدك أف إبف حـز يركف غمى أساس منيجي سميـ، بعكدتو دائما الى منطكؽ المغة العربية 

. في سننيا التي يشيد ليا شعر الشعراء كالقرآف الكريـ 

 قالكا كنرجح بأف يككف اإلشتقاؽ يؤيد أحد النصيف، كمثمكا لذلؾ كفي ىذا الصدد يقكؿ 

 ما سمعناه في عمـ المغة كال عممناه كال :بالشفؽ  كأدعكا أف إشتقاقو يؤيد الحمرة، قاؿ عمي 

سمع لغكم قط أف الشفؽ مشتؽ  مف الحمرة،ك إنما عيدنا الشعراء يسمكف الحمرة كالبياض 

مختمطيف في الخدكد بالشفؽ عمى سبيؿ التشبيو فقط، ك إنما قمنا إف كقت العشاء األخدة 

يدخؿ بمغيب الحمرة ألف الحمرة تسمى شفقا كالبياض يسمى شفقا، فمتىما غاب ما يقع عميو 

كىذا ىك القكؿ بالعمـك ...إسـ شفؽ مف حمرة أك بياض فقد غاب الشفؽ كدخؿ كقتيا بيقيف

كالظاىر ك أما مف قاؿ حتى يغيب كؿ ما يسمى شفقا فقد خصص الحديث بؿ معنى كال 

برىاف كأدعى أف المراد بذلؾ بعض ما يسمى شفقا كىك البياض كأنو قد يغيب الشفؽ كال 

يككف ذلؾ كقتا لمعتمة كذلؾ مغيب الحمرة كىذا تخصيص لمحديث بال دليؿ كمف ىنا كاف 

اإلشتقاؽ المغكم ضركرة لحفظ النكع بالظبط، كما كاف دكر الغارات المسمحة، كاف إنعكاسا 

لمقمؽ اإلنساني األكبر عمى الحياة،ذلؾ القمؽ المتكلد مف بيئة تحمؿ عناصر ىدـ كفناء 

ىائمة،فحممت المغة دكر بناء ك إستمرار  في مكاجية عناصر الفناء كاليدـ تمؾ ،كقد 

 إلثبات كجكدىا فأضيفت إلييا عناصر أخرل كمدلكالت أعمؽ 1صارعت العربية لغات أخرل

ك أبعد عمى إمتداد المكاف كالزماف، ك اإلشتقاؽ ىك ما يميز المغة العربية، كىك قكة لنمكىا 

 .كتكاثر كمماتيا كىك تكليد االلفاظ بعضيا في بعض

                                                 
1
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 :القضايا البالغية 

تحدث إبف حـز عف الفصاحة كقد أبدل رأيو في أنيا تقتصر عمى أىؿ البادية خاصة كبني 

 1إسماعيؿ عامة

،كالفصاحة 2كقد عدىا صفة ذاتية لمغة التي نزؿ بيا القراف الكريـ ،فالقرآف نزؿ بمساف عربي  

،قسـ غبف 3تككف بنطؽ أصكات المغة كىذا النطؽ يجب أف يككف سميما لكي يتميز بفصاحة 

 منازؿ 3حـز الفصاحة عمى 

. منزلة الفصاحة تتمثؿ في ارباب األقالـ كأىؿ الجدؿ كالشعراء:كقد أتبع في ذلؾ 

 : تتمثؿ في الناطقيف بيا مف أبناء الجيؿ الجديد، كأخيرا العجمة :منزلة الفصاحة المشكبة 

. كتمثؿ الناطقيف بالمغة الالتينية خصكصا القاطنيف بالجباؿ كاالرياؼ

 البالغة ىي أحد عمـك المغة العربية كىي اسـ مشتؽ مف الفعؿ بمغ : تعريؼ البالغة لغة

أم كصؿ ،كبمغ الفرد "  كلما بمغ أشده : قاؿ تعالى :بمعنى الكصكؿ عمى الشيء كالبمكغ لو 

 أم كصؿ غميو كمبمغ الشيء منياه كسميت البالغة بيذا االسـ ألنيا تنيي المعنى :ىدفو 

 ك مٌما يؤٌدم إلى فيمو بسيكلة ،كعرفيا صاحب مختار الصحاح بقكلوالى قمب المستمع 

اإلبالغ كالتبميغ اإليصاؿ كالقسـ منو البالغ، كالبالغ أيضا الكافية كشيئي الغ أم جيد 

 4كالبالغة الفصاحة،

                                                 
1
 .3/409 غثٓ ؼىَ ،األؼىاَ  

2
 .303 : اٌّهظغ ٔفٍٗ  

3
 .1/73 إتٓ ؼىَ، اٌفظً  

4
 .26 اٌهاوٞ، ِفران اٌظؽاغ،ص 
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كالبالغ  (52إبراىيـ ) التبميغ في نحك قكلو عز كجؿ ىذا بالغ لمناس :يقصد بقكلو أف البالغ 

، كيقصد 1(106/األنبياء ) إف في ىذا  لبالغا لقـك عابديف : الكفاية في قكلو تعالى :أيضا 

كبالغ فالف   البالغ ، يقاؿ بمغت الرسالة،:باإلبالغ عمى االيصاؿ ككذلؾ التبميغ كاالسـ منو 

في أمرم إذا لـ يقصر فيو، كتبمغ  بكذا أم إكتفى بو ،كتبمغت بو العمة أم إشتدت، كالبالغة 

 فيي مطابقة :،أما البالغة اصطالحا    2إذا صار بميغا  (بالضـ)الفصاحة كبمغ فالف 

الكالـ الفصيح لمقتضى الحاؿ  أك سكؽ الكالـ الفصيح عمى مقتضى الحاؿ بحسب 

 كىي مبنية عمى الذكؽ بحيث أنيا 3المقامات كمعرفة أنكاع الداللة كمراتبيا مف حيث البياف

تقـك عمى تأدية المعنى الجميؿ بعبارة صحيحة يككف ليا في النفس أثر خالب مع مالئمة 

. لكالـ في كؿ مكقع يقاؿ فيو 

أما إبف حـز فقد خصص ليا بابا مختصرا في كتابو التقريب لخص فيو مفيكميا كأنكاعيا إذ 

ىي عنده تختمؼ في المغات عمى قدر ما يستحسف أىؿ كؿ لغة مف مكاقع ألفاظيا عمى 

المعاني التي تتفؽ في كؿ لغة، كقد تككف معدكدة في البالغة ألفاظا مستغربة فإذا كثر 

 4.إستعماليـ ليا لـ تعد في البالغة كال إستحسنت

 :كيمكف تمخيص أىـ آرائو البالغية في النقاط التالية 

مائؿ عمى االلفاظ المعيكدة :ىنا ذكرت تقسيمات ،القسـ األكؿ  :إندماج البالغة مع الكتابة 

عند العامة كبالغة عمرك بف بحر الجاحظ الذم استشيد بو ابف حـز في ىذا السياؽ كالقسـ 

                                                 
1
 (60)اٌّفهقاخ ٌٍهاغة  

2
 (4/116) اٌظؽاغ  

3
 .1/63 اٌمٕٛظٟ ،أتعك اٌؼٍَٛ  

4
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الثاني مائؿ الى االلفاظ غير المعيكدة كبالغة الحسف البصرم كسيؿ بف ىاركف كىما مف 

بيف  مف استشيد بيما ابف حـز  أيضا ، ثـ يحدث بينيما قسـ  ثالت اخد مف كال الكجييف 

كبالغة صاحب ترجمة كميمة كدمنة ،ابف المقفع كاف اك غيره ، كاما نظـ القارف فاف منزلة 

تعالى منع القدرة عمى مثمو كحاؿ بيف البمغاء كبيف المجيئ بما يشبيو، كقد كاف احدث ابف 

. 1دراج نكعا مف البالغة ما بيف الخطب كالرسائؿ

 يقرف إبف حـز بيف البالغة كاالقناع باعتبار انيا تسعى مع التأثير :تزاكج البالغة باإلقناع 

في االخر الى إيصاؿ الفكرة سميمة قكية مع البرىاف الساطع حتى انيا ال تككف اال لذل 

 2الذىف المطيؼ كالذكاء النافذ كىي أبعد ما تككف عف ذم البالدة كالغباكة المفرط

  :السمة التعميمية لمبالغة 

 إف أمكنؾ أف تبمغ ببياف لسانؾ، :يكافؽ ابف حـز عمى ىذا الشأف شبريف المعتمد في قكلو 

كبالغة قممؾ، أف تفيـ العامة معاني الخاصة ،كتكسكىا االلفاظ الكاسطة التي ال تمطؼ عمى 

 فالبالغة مف خالؿ ىذا القكؿ أسندت 3.الدىماء ، كال تجفك عمى األكفاء ،فأنت البميغ التاـ

. الى القمـ، كىكذا نرل اف لمشعر بالغة

كلمساف بالغة، كما رأينا لمقمـ بالغة، كما يقرر إبف حـز كجكب التسكية بيف  العامي 

كالخاص بحيث أف البالغة ىي ما نكىمو العامي كفيـ الخاص   ككاف بمفظ ينتبو لو العامي 

ألنو ال عيد لو بمثؿ نظمو كمعناه كاستكعب المراد كمو كلـ يرد فيو ما ليس منو كال حذؼ  

                                                 
1
 .204 اٌّهظغ اٌٍاتك ،اٌرمه٠ة،ص 

2
 1/64 اٌفظً فٟ اًٌٍّ ٚاأل٘ٛاء ٚإٌؽً، التٓ ؼىَ االٔكٌٍٟ، ِىرثح اٌفاظٕٟ ،اٌما٘هج ،ظىء 

3
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مما يحتاج مف ذلؾ المطمكب شيئا، كقرب عمى المخاطب بو فيمو ،لكضكحو كتريبو ما بعد 

 1.ككثر مف المعاني كسيؿ عميو حفظو لقصو كسيكلة ألفاظو

  :أسس المنطؽ البياني 

لقد أسس إبف حـز منيجو البياني عمى عنصريف ىاميف، ىما الظاىر كالمنطؽ، فعمؿ عمى 

فقد . تكظيؼ األخير لخدمة الظاىر مف النص، سكاء تعمؽ بمجاؿ الفقو، أك بعمـ العقيدة

 فإف األكؿ الكاحد الحؽ الخالؽ لجميع المكجكدات دكنو : أما بعد :عرض كممات يقكؿ فييا 

اًلؽي كيؿِّ شىٍيءو :يقكؿ في كحيو الذم اتاه نبيو كخميمو المقدس  مىىٰى كيؿِّ شىٍيءو ۖ   المَّوي خى  كىىيكى عى

ًكيؿه     ( اؿ عمراف191). كيتفكركف في خمؽ السماكات كاألرض:كقاؿ تعالى  (62الزمر )"كى

مَّمىوي اٍلبىيىافى :مثنيا عمييـ ،كقاؿ تعالى  ٍنسىافى ، عى مىؽى اإٍلً مَّـى اٍلقيٍرآفى ، خى ، عى  ( الرحماف3) الرٍَّحمىفي

ـٍ يىٍعمىـٍ  :كقاؿ تعالى  ا لى ٍنسىافى مى مَّـى اإٍلً مَّـى ًباٍلقىمىـً ، عى ـي ، الًَّذم عى بُّؾى اأٍلىٍكرى فيذه .  العمؽ3 ).ٍقرىٍأ كىرى

اآليات جامعة لكجكه البياف الذم  امتف بو عز كجؿ، عمى الناطقيف مف خمقو كفضميـ بو 

. عمى سائر الحيكاف، فظال منو تعالى يؤتيو مف يشاء كاهلل ذك الفضؿ العظيـ

ككجدناه عز كجؿ قد عدد في عظيـ نعمو عمى مف  إبتدأ إختراعو مف النكع االسمى تعممو 

كىك الذم بانت بو  ( البقرة 31). كعمـ ادـ األسماء كميا :اسماء االشياء ،فقاؿ تعالى 

المالئكة  كاالنس كالجف مف سائر النفكس الحية، كىك البياف عف جميع  المكجكدات عمى 

اختالؼ كجكىيا كبياف معانييا التي مف اجؿ اختالفيا  كجب اف تختمؼ اسماؤىا كمعرفة 

كقكع المسميات تحت  األسماء فمف جيؿ مقدار ىذه النعمة عند نفسو، كسائر نكعو كلـ 

                                                 
1
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يعرؼ مكقعيا لديو، لـ يكف يفضؿ البيائـ اال في الصكرة فممو الحمد عمى ما عمـ كأتى ،ال 

االه اال ىك فيذه مسألة مرتبطة أيضا بتأسيس المنطؽ البياني عمى مكضكع األسماء كبيذا 

 .نككف قد ذكرنا بعض مف أسس المنطؽ البياني 

 (رؤية حزمية)نماذج لبعض المصطمحات المنطقية والفمسفية 

 جكىر الشيء حقيقتو كذاتو ،كمف األحجار كؿ ما يستخرج منو شيء ينفع : لغة :الجوىر 

 ما قاـ بنفسو كيقابمو العرض :بو  كالنفسيف الذم تتخذ منو الفصكص كنحكىا كفي الفيفة 

. 1كىك ما يقـك بغيره كاحدتو جكىرة كالجمع جكاىر

 كالماىٌية   ىك المكجكد القائـ بنفسو ، ك يرادؼ عند الفالسفة الذات كالحقيقة ك:إصطالحا 

المكجكد القائـ بنفسو المتحٌيز بالذات، كمعنى قيامو بنفسو ىك : كالجكىر عند المتكٌمميف ىك

كبيذه القيكد يخالؼ األعراض، كىي التي ال يصٌح . أنو يصٌح كجكده في غير محٌؿ يقـك بو

كجكدىا إال قائمة في محٌؿ ألنو ال تحٌيز ليا إال أف يككف تابعان لتحٌيز المحٌؿ الذم تقـك فيو ، 

 .كليس كجكدىا في نفسيا إال نفس كجكدىا في المحؿ الذم تقـك فيو

كزاد عميو  ىك المتحيز: الجكىر: فقاؿ بعضيـ:كقد اختمفت عبارات المتكمميف في تعريفو

ىك الذم يكجد قائمان : الجكىر: كقاؿ آخر ىك المتحيز بذاتو: الجكىر: فقاؿ (بذاتو)بعضيـ 

.  بأنو الجزء الذم ال يتجزأ:بذاتو، كعرفو األشاعرة 

 عده أكؿ الرؤكس العشر التي قدمنا أنيا أجناس األجناس ألنو حامؿ ليا ، :أما إبف حـز 

كباقييا محمكلة فيو، كىك قائـ بنفسو ، كىي غير قائمة بنفسيا كسمت األكائؿ أشخاص 

                                                 
1
 .149ِؽّك إٌعً ،قان اٌكػٛج ،ص/ؼاِك ػثك اٌماقن / إتها١ُ٘ ِظطفٝ أؼّك اٌى٠اخ) اٌّؼعُ ا١ٌٌٛظ، ِعّغ اٌٍغح اٌؼهت١ح ،اٌما٘هج  
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تعني بذلؾ زيدا كعمرا كبعير عبد اهلل ككمب خالد كثكب عمك كما :الجكاىر  ،الجكىر األكائؿ 

أشبو ذلؾ كسمت الجكاىر الثكاني ألف األكلى عمى الحقيقة ىي األشخاص القائمة، كسكت 

األعراض الحؽ األكؿ كسمت أنكاعيا كأجناسيا التي في " ما في األشخاص مف األعراض

"  االعراض الثكاني :أنكاع الجكاىر كأجناسيا 

كرسـ الجكىر أف تقكؿ إنو القائـ بنفسو القابؿ لممتضادات فإف النفس قائمة بنفسيا تقبؿ العمـ 

كالجيؿ كالشجاعة كالجبف كالنزاىة كالطمع كسائر المتضادات مف أخالقيا، التي ىي كيفياتيا 

،ككذلؾ كثير مف األجذاـ تقبؿ البياض كالسكاد المذيف أحدىما  لكف مفرؽ لمبصر كىك 

البيض كالثاني جامع لمبصر كىك السكاد، ككثير منيا يقبؿ الحر كالبرد كالمجسة، التي ىي 

خشكنة أك أمالس كالرائحة التي ىي طيب أك نثف، كغير ذلؾ مف الصفات التي تقع عمييا 

الحكاس، فكؿ قائـ بنفسو قابؿ لممتضادات ألنو حامؿ ليا في ذاتو، كبيذا خرج البارم عز 

كجؿ عمى أف يككف جكىرا أك يسمى جكىرا ،ألنو تعالى ليس حامال لشيء مف الكيفيات 

 1.أصال فميس جكىرا

 تحدت إبف حـز عف ىذا المصطمح كعرفو بأنو كيفية صحيحة ال شكؿ فييا كىي :النصبة 

نكع مف األنكاع غال أنيـ خصكا بيا اإلسـ فمعنى النصبة ىيئة المتمكف في المكاف كقيامو 

 بمعنى اتخاذ الكضعية فقد اطمؽ عميو 2اضطجاعو ك ما شابو ذلؾ فيو أك قعكده اك برككو ك

 . الغزالي مصطمح الكضع
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ضحاؾ بكاء مشرؽ في جسد يقبؿ المكف منتصب القامة كنحك ىذا فالمحدكد حتى االف 

صحيح الرتبة الف كؿ نفس لكؿ انساف فيذه صفاتيا كاف كاف الذم زدت لفظا يقتضي 

 :كقكلؾ في نفس االنساف  معاني  اقؿ مف معاني المحدكد، كاف ذلؾ نقصانا مف المحدكد،

انيا حية ناطقة ميتة حائكة اك تقكؿ طبيبة أك كاتبة فإف ىذا إنما ىك حد لبعض نفكس 

الناس ال لجميعيا، إذ ليس كؿ إنساف كاتبا كال طبيبا كال حائكا، كأما إذا اقتضت مف الحد 

الذم ال فضمة فيو، نعني ال زيادة فيو عمى مقدار الكفاية في الحد فإنو زيادة في المحدكد 

 1. إنيا حية ناطقة فإف الممؾ كالجني يدخالف تحت ىذا الحد:كقكلؾ في اإلنساف 

 إنو الجسد القابؿ لمكف ذك النفس الناطقة الحية الميتة فإف :ىك قكلنا في اإلنساف  :الحد 

الحي جنس لنفس أم نفس كانت، كسائر الصفات األخرل فصكؿ ليا مف سائر النفكس 

الضحاؾ اك الباكي ،فيك كما ترل مميز لإلنساف مما سكاه  كليس منبئا عف طبيعتو التي 

ىي قبكؿ الحياة كالمكت، كالحد مبيف ذلؾ، كحكـ الحد أف يككف مساكيا لممحدكد كمعنى ذلؾ 

أف يقتضي لفظو إذا ذكر جميع المراد فال اشتد عنو شيء مما أردت أف تحده، كال يدخؿ فيو 

ما ليس منو، فإف زدت في الحد لفظا فإف كاف الذم زدت لفظا يقع عمى المعاني أكثر مف 

معاني المحدكد أك مثميا، بقي المحدكد بحبسو ككلنا في حد نفس االنساف ،إنو حي نطاؽ 

ميت جكىر حساس 

  ىك المفظ الجامع لنكعيف مف المخمكقات  فصاعدا كليس يدؿ عمى شخص كاحد الجنس

 الناس اك لقكلو االبؿ اك :بعينو كزيد كعمرك كال عمى جماعة مختفيف بأشخاصيـ فقط كقكلو 

                                                 
1
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كقكلؾ القبمة ،لكف عمى جماعة تختمؼ بأشخاصيـ كانكاعيـ كقكلؾ الحي الذم يدؿ عمى 

الخيؿ كالناس كالمالئكة كالحي كؿ حي ،كالجنس الذم يتكمـ عميو ليس  ال يقع عمى بعض 

ما يقتضينو حده لكف كؿ ما يقع عميو الحد، كالجنس ال يفارؽ ما تقع عميو التسمية بو اال 

 الجكىر ،فاف ىذه المفظة يسمى بيا كؿ قائـ :بفساد المسمى كاستحالتو كدلؾ متؿ قكلؾ 

بنفسو حامال لغيره ،فال يمكف اف يكجد شيء قائـ بنفسو حامؿ لغيره ال يسمى جكىرا كال 

يمكف اف يكجد جكىر ال يككف قائما بنفسو حامال لغيره، كلك أنؾ تكىمت ىذا الشيء غير 

قائـ بنفسو لبطؿ أف يسمى جكىرا كأما البمدة فقد ينتقؿ عنيا اإلنساف عمى غيرىا كيبقى إنسانا 

بحسبو، ك كذلؾ الخطة كالصناعة كالتجارة، كأما بنك تميـ فقد نجد ناسا كثيرا   ليسكا مف بني 

  1.تميـ فميس شيء مف ىذه الكجكه جنسا

  : العرض

تحدت ابف حـز عف العرض فقاؿ اما الخمؽ فينقسـ قسميف ال ثالت ليما أصال شيء يقـك 

بنفسو كيحمؿ غيره، 

فالجكىر ىك جـر الحجر كالحائط كالعكد ككؿ جـر في العالـ " عرضا"فاتفقنا عمى اف سيمانيا 

، 2"كالعرض ىك طكلو كعرضو كلكنو  كحركتو كشكمو كسائر صفاتو ىي محمكلة في الجـر

كما تناكؿ الفارابي تحميؿ مضمكف العرض مفرقا بيف اسـ العرض كما بالعرض كالمكجكد 

بالعرض ،قاسـ العرض إنما يدؿ  عمى صفات كىك مقابؿ لعرض الدم قد يكجد في االمر 

حينا كال يكجد حينا،كاما الذم ىك بالعرض في شيئ أكلو اك عنده اك معو اك بو اك منسكبا 

                                                 
1
 .20 غثٓ ؼىَ ،اٌرمه٠ة،ص 

2
 .17 إتٓ ؼىَ،اٌرمه٠ة،ص 
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اليو بجية ما نفال يككف في ماىيتو كاحدة منيا اف ينسب اليو تمؾ النسبة كىك يقابؿ ماىك 

بالذات كاما العارض فانو يقاؿ عممى الكيفيات المكجكدة في شيئ ادا كانت قميمة المككت فيو 

 1.سريعة الزكاؿ مثؿ الغضب كغيره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 .120،ص1997 و٠ٕة ػف١فٟ ،فٍٍفح اٌٍغح اٌفاناتٟ ،قان لثاء ٌٍطثاػح ٚإٌشه ،اٌما٘هج ، 
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 البيان عند ابن حزم بين التأصيل واإلجراء : الفصل الثاني

              البياف عند ابف حـز بيف التأصيؿ كاإلجراء
: مفيـك البياف كمراتبو-
: البياف لغة-

فيك ، اتضح : (كباف الشيء بيانا)البياف ىك ما بيف بو الشيء مف داللة مف داللة كغيرىا 
ككالـ بيف ، الفصاحة كالمسف:كالبياف ..عرفتو  (استبنتو أنا)ك، بٌيف كاستباف الشيء ظير

فصيح كالجمع : أم أفصح منو كأكضح كالما ك رجؿ بٌيف: كفالف أبيف مف فالف.. فصيح:
كأصمو ، كىك مف الفيـ كذكاء القمب مع المسف، إظيار المقصكد بمفظ بالغ: كالبياف، أبيناء

 2.{عممو البياف}:قاؿ اهلل عز كجؿ ، 1الكشؼ كالظيكر
:" كفي المفيـك االصطالحي تعددت التعريفات نذكر مف بينيا تعريؼ الجاحظ حيث يقكؿ
كالبياف اسـ جامع لكؿ شيء كشؼ لؾ قناع المعنى كىتؾ الحجاب دكف الضمير حتى 

كمف أم جنس ، كائنا ما كاف ذلؾ البياف، يفضي السامع إلى حقيقتو كييجـ عمى محصكلو 
فأم ، ألف مدار األمر كالغاية التي يجرم القائؿ كالسامع إنما ىك الفيـ كاإلفياـ، كاف الدليؿ

أما ابف حـز . 3فذلؾ ىك البياف في ذلؾ المكضع ، شيء بمغت اإلفياـ كأكضحت عف المعنى
ال سبيؿ إلى حرفة شيء مف أحكاـ الديانة أصال إال مف أحد ىذه الكجكه األربعة :" يقكؿ

، كىي كميا راجعة إلى النص كالنص معمـك كجكبو (كالقرآف أكليا، الدليؿ، اإلجماع، السنة )
كمفيـك معناه العقؿ كىذا المنطؽ كظؼ لتكسيع البياف ال لتصنيفو كلمبياف أركاف كىي المبيف 

 (الدليؿ المكصؿ إلى معرفة الحكـ)البياف ، (أك الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، اهلل عز كجؿ )
.  (تتضح داللتو بحيث يعرؼ المراد منيا)كالمفظ  ، 
: أنكاع البياف-
تمثمو بعض : القسـ األكؿ،بياف بذات النص كمجمؿ بٌينو القرآف نفسو كقسـ بٌينتو السنة -

كيرل ابف حـز أف القرآف يمكف أف يبيف السنة كيفسرىا ، القصص القرآنية مف غير غمكض

                                                 
1
 ِاقج ت١ّٓ ، 1968قان طاقنج ت١هٚخ ،  ٌٍاْ اٌؼهب: اتٓ ِٕظٛن  

2
 4ا أل٠ح، ٌٛنج اٌهؼّاْ  

1/69اإلؼىاَ، اتٓ ؼىَ 
3
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كىناؾ ما يرد مف القرآف مجمال كبٌينتو السنة مثاؿ ذلؾ الزكاة بكركدىا مجممة ثـ بينتيا السنة 
 1.كاألمثمة كثيرة في القرآف..كالزكاج ، ككالحج 

فالتخصيص كاالستثناء ،كيمحؽ بأنكاع البياف عند ابف حـز االستثناء كالتككيد كالتخصيص 
ألف بياف الجممة قد يككف بتفسير كيفياتيا ككمياتيا دكف أف يخرج ،نكعاف مف أنكاع البياف 

فبٌيف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو " آتك الزكاة:" كقكلو تعالى ،مف لفظيا شيء نقيضيو في المغة 
كفسر مف ، كسمـ ماىية ىذه الزكاة المأمكر بإتيانيا دكف أف يخرج مف لفظ الزكاة شيء

كقد يككف باستثناء مثؿ ما ركل عف نييو صمى اهلل عميو كسمـ عف بيع ، صفات الحج
الرطب بالتمر ثـ استثنى العرايا فيما دكف خمسة أك ستة فكاف ىذا مخرجا بحكـ العرايا مف 

كقد يككف ، خال كحاشا، إال، جممة النيي المتقدـ كقد يككف االستثناء بألفاظ االستثناء مثؿ
، حكـ كاردا بمفظ األمر أك بمفظ الخبر مستثنى مف جممة أخرل كىذا يسمى التخصيص

ثـ جاءت إباحة نكاح نساء أىؿ الكتاب كالزكاج فكاف ، كتحريمو تعالى نكاح المشركات جممة
  2.ىذا تخصيصا مف الجمؿ المذككرة 

: ظاىرة النبكة في النص الحزمي
لكنيا لـ ، عرؼ األقدمكف مف العرب كالعبرييف كممة النبكة قبؿ بعثة مكسى عميو السالـ 

كغبر عمييـ دىر طكيؿ كىـ ، ترتفع بينيـ إلى مكانتيا الجميمة التي نعيدىا اليـك دفعة كاحدة 
كينظركف منيا الكذب كما ينتظركف منيا الصدؽ ، يخمطكف بينيا كبيف كؿ عالقة بالغيب 

. شأنيا في ذلؾ كشأف غيرىا مف الدالالت عمى المجيكؿ
، كما خمطكا بينيا كبيف السحر كالكيانة كالتنجيـ كالشعر ، فخمطكا بينيا كبيف الجنكف 

كأضعؼ مف شأف النبكة عند بني إسرائيؿ خاصة أف األنبياء بينيـ كثركا كتعددت نبكءاتيـ 
فأصبح األنبياء عندىـ ، في كقت كاحد فتناقضكا كأشار بعضيـ بما نيى عنو األخركف 

كال سبيؿ إلى معرفة ، فريقيف يتشابيكف في المسمؾ كالمظير كيختمفكف بالصدؽ كالكذب 
  3.الصادؽ كالكاذب بغير امتحاف الحكادث التي تأتي أحيانا بعد نسياف ما تقدـ مف النبكءات

ال لعمة إال أنو شاء ، أما النبكة عند ابف حـز فيي بعثة قـك قد خصيـ اهلل تعالى بالفضيمة 
كالنبكة ىي ، كال تنقؿ في مراتبو كال طمب لو ، فعمميـ اهلل تعالى العمـ بدكف تعمـ ، ذلؾ 

الكحي مف اهلل تعالى بأف يعمـ المكحى إليو بأمر ما يعممو لـ يكف يعممو قبؿ كىي بعثة إلى 
                                                 

1
 1/20اٌّهظغ ٔفٍٗ 

2
 89ص، اإلؼىاَ: اتٓ ؼىَ  
3

 اٌما٘هج- قان إٌٙضح ِظه ٌٍطثغ ٚإٌشه اٌفعاٌح ، ِطٍغ األٔٛان ، ػثاي ِؽّٛق اٌؼماق  71-70ط ٚص. ق
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كعف ضركرة النبكة لمبشرية يمٌثؿ ابف حـز لذلؾ - ىذا ما ال خالؼ فيو–خمؽ ما بأمر ما 
بالعمـك ك الصناعات التي ال يمكف أف ييتدم أحد إلييا بطبعو دكف تعميـ كالطب كمعرفة 

فحتى تصؿ اإلنسانية إلى معرفة ذلؾ تحتاج ، الطبائع كاألمراض كسببيا كتنكعيا كعالجيا 
ألف ذلؾ يتطمب تجريبا كاستقراء لكؿ حالة كىذا ، إلى تجارب تستغرؽ عشرات أالؼ السنيف 

كمثؿ ذلؾ الكثير مف ، يقطع دكنو قكاطع المكت كاالنشغاؿ بشؤكف الحياة ك الممات 
فال سبيؿ إلى اختراع ىذه المعارؼ كابتداء معرفتيا ، المعارؼ التي حصمت عمييا البشرية 

أنو : ليخمص مف ذلؾ إلى القكؿ ، فيي لـ تكف إال بكحي بكحي مف اهلل تعالى ، بدكف ىداية 
، ال بد مف إنساف كاحد فأكثر عٌمميـ اهلل تعالى ابتداء كؿ ىذا دكف معمـ عف طريؽ الكحي 

       1.كىذه كظيفة النبكة 
: اإلعجاز القرآني-
: مفيـك المعجزة لغة-

فعند ابف ، إعجاز : كالمصدر منو ، يعجز : كمضارعو، تحدث عمماء المغة عف الفعؿ عجز
عجز عف األمر يعجزي كعجزان عجزا فييما ، كعجز فالف ، نقيض الحـز : العجز:" منظكر 

  2.الضعؼ : ك العجز ، كأنو نسبو إلى العجز ، رأم فالف إذا نسبو إلى خالؼ الحـز 
، عجز عف الشيء يعجز عجزا ، فيك عاجز أم ضعيؼ :" كفي معجـ مقاييس المغة 

المرء يعجز ال محالة : ألنو يضعؼ رأيو كيقكلكف، إف العجز نقيض الحـز فمف ىذا : كقكليـ

دراكو كلف يعجز اهلل تعالى شيء  أم ال ، ، كيقاؿ أعجزني فالف إذا عجزت عف طمبو كا 

كأنَّا ظننَّا أف لف نيعجز اهلل في األرض كلف ) كفي القرآف  3يعجز اهلل تعالى عنو متى شاء

 4.(نيعجزه ىربنا

 

 
                                                 

1
 1/72اٌفظً :  اتٓ ؼىَ  

2
 369 ص5خ ْ ض. ، ق1ٌٍاْ اٌؼهب ، ت١هٚخ ، قان طاقن ، ط، اتٓ ِٕظٛن  

3
 232 ص4ض ، خ .ػثك اٌٍالَ ٘انْٚ ، ق: ذؽم١ك ، قان اٌع١ً ، ت١هٚخ ، ِؼعُ ِما١٠ً اٌٍغح : أؼّك اتٓ فاني   

4
 12ا٠٢ح ، ٌٛنج اٌعٓ  
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: المعجزة في االصطالح

سالـ مف ، مقركف بالتحدم ، المعجزة أمر خارؽ لمعادة :" يعرؼ السيكطي المعجزة في قكلو

 كىكذا عرؼ ابف خمدكف المعجزة في مقدمتو 1".يظيره اهلل تعالى عمى يد رسمو ، المعارضة 

إف المعجزات ىي أفعاؿ يعجز البشر عف مثميا فسميت بذلؾ معجزة ك ليس مف :" حيث يقكؿ

نما تقع في غير محؿ قدرتيـ، جنس مقدكر لمعباد  كمعنى إعجاز القرآف إظيار صدؽ 2 .كا 

النبي صمى اهلل عميو كسمـ في دعكل الرسالة بإظيار عجز العرب عف معارضتو في 

. كعجز األجياؿ بعدىـ عمى ذلؾ - كىي القرآف–معجزتو الخالدة 

كذلؾ أف القرآف قد سما في عمكه إلى شأف بعيد بحيث تعجز القدرة البشرية عف اإلتياف بمثمو 

سكاء كاف ىذا العمك في بالغتو، أك تشريعو ، أك مغيباتو ، كالذم يزيد في القرآف إعجازا 

كقدسية ما يتضمنو مف رسالة خالدة لإلنسانية ، تكافؽ الحركؼ في أكاخر اآليات أك تقاربيا 

مما يشبو السجع ، ال يسبب الممؿ لقارئو أك سامعو ،ك اإلعجاز في القرآف ال يقتصر عمى 

  3.نظمو كلفظو كبالغتو ، بؿ ىك معجز مف الناحية النفسية أيضا

 :اإلعجاز القرآني ومذىب الصرفة-

قبؿ أف نتحدث عف عالقة اإلعجاز القرآني بمذىب الصرفة سنتطرؽ أكالن إلى مفيـك 

. الصرفة

: الصرفة لغة 
                                                 

1
 116 ص2خ، ض.ت١هٚخ ، ػاٌُ اٌىرة ، ق، اإلذماْ فٟ ػٍَٛ اٌمهآْ : ظالي اٌك٠ٓ ا١ٌٍٛطٟ  

2
   90ٖ ، ص1622قن٠ٚش ظٛتكٞ : اٌّىرثح اٌؼظه٠ح ، ذػ- ط١كا–اٌّمكِح ، ت١هٚخ : اتٓ ـٍكْٚ  

3
 36-35 ،1985 ، 1لض١ح إػعاو اٌمهآْ ػٕك اٌعاؼع ، ِعٍح و١ٍح اٌؼٍَٛ ، اإلِاناخ ، ػكق: ١ٌٚك لظاب  
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رفوي : الصرؼي :  بفتح الصاد كتسكيف الراء يقكؿ ابف منظكر رد الشيء عف كجيو صرفىوي ييصى

 1.صرفان فنصىرؼ كصارؼ نفسو عف الشيء صرفيا عنيا

: اصطالحا

معناىا أف اهلل صرؼ العرب عف معارضة القرآف، كسمٌبيـ عمكميـ، ككاف مقدكران ليـ لكف 

 2.عاقيـ أمر خارجي فصار كسائر المعجزات

فقد ذىب إلى ىذا الشأف النظاـ مف المعتزلة ككافقو ابف حـز في ذلؾ فالنظاـ ىك أكؿ مف 

فأما التأليؼ كالنظـ فقد :" جارل بالقكؿ بالصرفة كىك مف رؤكس المعتزلة ، فقد قاؿ النظاـ 

 ،كما 3فكاف يجكز أف يقضٌي عميو العباد ، لكال أف اهلل منعيـ بمنع كعجز أحدثيما فييـ 

: تحدىث ابف حـز عف الصرفة في كتابو الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ تحت عنكاف 

الكالـ في إعجاز القرآف حيث يذكر عدة أقكاؿ ك العديد مف المسائؿ في إعجاز القرآف فيك 

يرل أف القرآف في أعمى درجات البالغة حيث أف اهلل قد بمغ بو ما أراد ، فيك في ىذا المعنى 

في الغاية التي ال شيء أبمغ منيا ، كليس ىك في أعمى درجات البالغة في كالـ المخمكقيف 

ثـ يعمف الصرفة ...ألنو ليس مف نكع كالميـ ال مف أعاله كال مف أدناه كال مف متكسطو

فٌصح أنو ليس مف نكع بالغة الناس أصال ، كأف اهلل تعالى منع الٌخمؽ مف مثمو ، :" فيقكؿ

ككساه اإلعجاز، كسمبو جميع كالـ الخمؽ إذ لـ يقؿ أحد مف أىؿ اإلسالـ أف كالـ غير اهلل 

ز ، لكف لما قالو اهلل تعالى كجعمو كالمان لو أصاره معجزا ، كمنع مف مماثمتو   تعالى ميعجى

                                                 
1
 189، ص9ٌٍاْ اٌؼهب ، ض:  اتٓ ِٕظٛن  

2
 314، ص2اإلذماْ ، ض: ا١ٌٍٛطٟ 
3

 296 ، ص1ض أتٛ اٌؽٍٓ ػٍٟ اتٓ إٌّاػ١ً األشؼهٞ، ت١هٚخ ، اٌّىرثح اٌؼظه٠ح ،
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، كعمى ىذا فإف ابف حـز ال يرل القرآف معجزا ببالغتو 1 كىذا برىاف كاف ال يحتاج إلى غيره 

كأٌف في استطاعت الناس أف يأتكا بمثؿ بالغتو ، مع اعترافو بأنو في أعمى طبقات البالغة ، 

كنراه مف جية ثانية يخالؼ طريقة المتكمميف فيـ يجعمكف إعجاز القرآف كسيمة إلى إثبات أنو 

ثبات النبكة كىك يعكس األمر فيجعمو معجزن ألنو كالـ اهلل ، إذف فالنظاـ 2منزؿ مف عند اهلل كا 

تو، ك الصرفة  فكا عف معارضة القرآف كلـ يحاكلكا معارضى كمف سار معو يٌركف أف العرب صرى

نما اإلعجاز في المنع أم في غيره كىذا قكؿ باطؿ  ىي أف اإلعجاز ليس ذاتيا في القرآف كا 

 ألف اهلل تعالى كصؼ القرآف بأكصاؼ تدؿ عمى أنو معجز في حد ذاتو 

 :أوجو اإلعجاز عند ابن حزم-

يرل ابف حـز أف كجو إعجاز القرآف أٌف اهلل منع الخمؽ مف القدرة عمى معارضتو كيرد بشدة 

إف إعجاز القرآف إنما ىك لككنو في أعمى درج البالغة، ألف ىذا يككف في : عمى مىف يقكؿ

 Erreur ! Signet non:كؿ مىف كاف في أعمى طبقة كيعتقد ابف حـز أف آية مثؿ

défini.  

ال يمكف أف تككف في أعمى درجات البالغة، ألنو ليس فييا إال ٌعد األسماء فمك كاف إعجاز 

القرآف ألنو في أعمى ديرج البالغة، لكاف بمنزلة كالـ الحسف البصرم كسيؿ بف ىاركف 

كشعر أمرؤ القيس، كمعاذ اهلل مف ىذا، ألف كؿ مف يسبؽ في طبقتو لف يؤمف أف يأتي مف 

نما ينفي ابف حـز أف يككف القرآف في أعمى درجات البالغة في كالـ  يماثمو ضركرة كا 

                                                 
1
 29 ،ص3اٌفظً فٟ اًٌٍّ ٚاأل٘ٛاء ٚإٌؽً ، ض: اتٓ ؼىَ  
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المخمكقيف، ألنو يعتقد أنو ليس مف جنس كالـ المخمكقات ال مف أعاله ال، مف أدناه، ال مف 

. أكسطو ، كمف ثـ بطمت مقاييسو حتى في درجات الجكدة بيف القرآف كبالغة المخمكقييف

 :ترجمة القرآف في ضكء مفيـك اإلعجاز-

نما يمانع في تالكة  إف ابف حـز ال يمانع مف تفسير القرآف بالمغة اإلنجميزية لمف يترجـ لو، كا 

القرآف حيف يترجـ، فيفقد صفة اإلعجاز الناتجة عف التأليؼ كالنظـ المنصكص كفؽ بنية 

لييا  اختمؼ العمماء في ترجمة القرآف 1.المغة العربية ، رغـ تكافؽ األلفاظ المترجـ منيا كا 

الكريـ، فمنيـ مانعكف ليا، كمنيـ مجيزكف ليا بشركط فمنيـ ما يقكؿ بأف إعجاز القرآف 

ف فيو . يكمف في نيظمو المستمدة مف أسمكبو كبيانو كبالغتو، ككؿ ذلؾ ال يمكف أف يترجـ كا 

ألفاظا ال مقابؿ ليا في المغات األخرل، كذلؾ يدفع المترجـ إلى التعبير عف معانييا بكممات 

تيحدث شيئنا مف التغيير، فإذا نيقمت ىذه الترجمة إلى لغة أخرل، فقد يحدث فييا تغيير آخر، 

كىناؾ مف أجاز ترجمة معاني القرآف، ألف . كىكذا، فينفتح عمى القرآف باب التحريؼ

المسمميف أجمعكا عمى جكاز تفسير القرآف بالمفظ العربي، عمى أف يأخذ الفقيو األحكاـ بناء 

فكما صح ىذا، . عمى ما يفيمو مف النظـ العربي، باعتبار أف ما فيمو ىك معنى كالـ اهلل

.    يصح كذلؾ، أف ينقؿ ىذا المعنى إلى المغة األخرل

 :ظاىرة النسخ ككظيفتيا النصية-

 :النسخ لغة-

                                                 
1
2/88اإلؼىاَ ،: اتٓ ؼىَ   



59 

 

. تكاد تتفؽ كتب المعاجـ عمى أف النسخ في المغة يدٌؿ عمى مطمؽ التغيير كالتحكيؿ كاإلزالة

 1"إزالتؾ أمرنا كاف يعمؿ ثـ تنسخو بحادث غيره:" عٌرفو بقكلو (ق170:ت)فالخميؿ بف أحمد 

نسخت الشمس كانتسختو أزالتو كنسخت الريح أثار الديار، غٌيرىا كنسخ الكتاب : يقاؿ

 2.كانتسختو

إلى أبعد مف ذلؾ، كحٌمؿ جذر الكممة، كأعطى مفيكما أعـ  (ق395:ت)كذىب ابف فارس 

ثبات غيره :" مف النسخ فقاؿ النكف كالسيف كالحاء أصؿ كاحد كىك يدؿ عمى رفع شيء كا 

مكانة أك تحكيؿ شيء إلى شيء ككؿ شيء خمؼ شيء فقد انتسخو كمنو تناسخ األزمنة 

 3".كالقركف

 :التعريف االصطالحي لمنسخ-

ذكر أف  (338:ت)فأبك جعفر النحاس . تعٌددت التعريفات حكؿ المعنى االصطالحي لمنسخ

في القرآف عمى : النسخ:" نقؿ الكتابة، كرفع حكـ، يقكؿ: النسخ في القرآف يرد لمعنييف ىما

 ! Erreur: نقؿ الكتابة مف مكضع إلى مكضع كذلؾ في قكلو تعالى : كجييف أحدىما

Signet non défini.. 4 

 5.كثانييما ىك رفع حكـ ثابت بخطاب ثابت لكاله لكاف محكما ثابتا لخطاب األكؿ

قكؿ صادر عمى اهلل عز كجؿ :" تعريفا دقيقا فقاؿ (ق436:ت)كأكرد أبك الحسيف البصرم 

أك منقكؿ عف رسكؿ اهلل أك فعؿ منقكؿ عف رسكلو يفيد إزالة مثؿ الحكـ الثابت بنص صادر 
                                                 

1
201، ص4قان ِىرثح اٌٙالي، ض- ت١هٚخ–ِٙكٞ اٌّفىِٟٚ، ٌثٕاْ : اٌفها١٘كٞ اٌف١ًٍ اتٓ أؼّك، ِؼعُ اٌؼ١ٓ، ذػ   

2
135، ص2َ، ض1994 /1415،1ٖقان اٌىرة اٌؼ١ٍّح،  ط- ت١هٚخ-أؼّك شًّ اٌك٠ٓ، ٌثٕاْ: ِفران اٌظؽاغ، ذػ: اٌهاوٞ ِؽّك اتٓ أتٟ تىه   

3
   121، ص5َ، ض1399ٖ/1979قان اٌفىه - قِشك–ػثك اٌٍالَ ِؽّك ٘انْٚ، ٌٛن٠ا : ِؼعُ ِما١٠ً اٌٍغح، ذػ:  اتٓ فاني 

4
 29ٌٛنج اٌعاش١ح ِٓ ا٠٢ح  

5
 262َ ص1357ٖ/1936اٌّىرثح اٌؼال١ِح ، - اٌما٘هج–إٌاٌؿ ٚإٌٍّٛؾ، ِظه : إٌؽاي أتٛ ظؼفه 
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عف اهلل عز كجؿ أك بنص أك فعؿ منقكليف عف رسكلو مع تراخيو عنو عمى كجو لكاله لكاف 

 1".ثابتا

كأما النسخ عند ابف حـز فيك بياف انتياء ىذه العبادة كقيؿ انقضاء العبادة التي ظاىرىا 

 2.الدكاـ كقاؿ بعضيـ أنو رفع الحكـ بعد ثبكتو

: كلمنسخ أنكاع كثيرة فمف أىـ ىذه األنكاع ما اتصؿ منيا بالقرآف الكريـ بشكؿ خاص

كىذا النكع متفؽ جكازه ككقكعو عند جميكر العمماء القائميف : نسخ القرآف بالقرآف-1

 Erreur ! Signet non défini. 3Erreur ! Signet:بالنسخ، كمثالو قكلو تعالى 

non défini.عمى أف المرأة المتكفى زكجيا تمكت في العدة حكال  ىذه اآلية الكريمة ، دٌلت

 Erreur ! Signet non défini.Erreur ! Signet:كامميف، ثـ نسخت بقكلو تعالى 

non défini.. 4 

:  ذكر العمماء أف السنة في ىذا الباب تنقسـ إلى قسميف: نسخ القرآف بالسنة-2

ما ركاه كاحد عف كاحد مف أكؿ السند إلى منتياه، كىذا النكع ال يجكز نسخ القرآف بو : األكؿ

.   عند جميكر العمماء، ألف القرآف متكاتر قطعي كالسنة األحادية ظنية كال ٌينسخ اليقيف بالظف

كىي ما ركاه جمع عف جمع مف أكؿ السند إلى منتياه بحيث ال : السنة المتكاترة: الثاني

. يمكف تكاطؤىـ عمى الكذب

                                                 
1
  367 366ٚ، ص1ٖ،ض1403، 1ط-  ٌثٕاْ–ـ١ًٍ ا١ًٌّ : اٌّؼرّك فٟ أطٛي اٌفمٗ، ذػ: اٌثظهٞ أتٛ اٌؽ١ٍٓ 

22
  7ٖ، ص1406، 1قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ط- ت١هٚخ–١ٌٍّاْ اٌثٕكانٞ، ٌثٕاْ -  اتٓ ؼىَ، إٌاٌؿ ٚإٌٍّٛؾ 

3
 240ٌٛنج اٌثمهج ِٓ ا٠٢ح 

4
 234ٌٛنج اٌثمهج ِٓ ا٠٢ح  
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كمثالو التكجو إلى : نسخ السنة بالقرآف أجاز جميكر العمماء: نسخ السنة بالقرآف-3

 Erreur ! Signet non:بيت المقدس في الصالة كاف ثابتا بالسنة، كنسخو قكلو تعالى 

défini..1Erreur ! Signet non défini. 

:  كتحتو أربعة أنكاع:نسخ السنة بالسنة-4

. نسخ المتكاتر بالمتكاتر-1

. نسخ األحاد باألحاد-2

. نسخ األحاد بالمتكاتر-3

. كىذه األنكاع الثالثة جائزة عند الجميكر

نسخ المتكاتر باآلحاد كفيو الخالؼ الكارد في نسخ القرآف بالسنة األحادية كجميكر -4

 2.العمماء عمى منع ىذا النكع مف النسخ كعدـ جكازه

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 150-149-144ٌٛنج اٌثمهج ِٓ ا٠٢ح  

2
 تعّغ اٌٍّه فٙك –اٌّك٠ٕح إٌّٛنج - اٌٍؼٛق٠ح-ِهوى اٌكناٌاخ اٌمهآ١ٔح  : قناٌاخ فٟ ػٍَٛ اٌمهآْ، ذػ: اٌهِٟٚ فٙك تٓ ػثك اٌهؼّٓ: ٠ٕظه 

 427 ص4ٖ، ض1426اٌطثاػح اٌّظؽف اٌشه٠ف 
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 خاتمة
: كفي ختاـ مذكرتنا تكصمنا إلى مجمكعة مف النتائج أىميا

أف ابف حـز تحدث عف القضايا الصكتية بحيث عٌد الصكت أىـ فركع عمـ األصكات ذلؾ -
. أنو يدرس نشاط المتكمـ بالنظر إلى أعضاء النطؽ

تحدث ابف حـز عف الصكت كالداللة بحيث قسـ ابف حـز األصكات المسمكعة إلى قسميف -
. قسـ يدؿ عمى معنى كقسـ ال يدؿ عمى معنى

تحدث عف الصكت بيف ثنائية الزماف كالمكاف بحيث يرتبط الصكت بكصفو حدثا فزيائيا -
باالنتشار فخالؿ الزماف كالمكاف فاألصكات تتفاكت فيما بينيا مف خالؿ مدتيا الزمنية 

. كالمكانية
. لقد كاف ابف حـز نحكيا كمجتيدا في النحك بحيث أحدث ثكرة رد مف خالليا عمى النحاة-

كانطالقا مف مذىبو الظاىرم فقد حمؿ كبشدة عمى عمؿ النحك ألنيا في رأيو فاسدة ال يرجع 
. منيا شيء إلى الحقيقة

كتكمـ عمى السياؽ كأثره في المعنى أىميتو 
. يرل ابف حـز أف القكؿ ىك الجممة بشرط اإلفادة-

. بحيث تحدث عف النظرية البيانية كأنكاع البياف
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      قائمة المصادر والمراجع 
طالغ اٌك٠ٓ إٌّعّك، ِىرثح : أؼّك تٓ ٠ؽٟ تٓ ظاته اٌثاللنٞ، فرٛغ اٌثٍكاْ، ذؽم١ك- (1

. إٌٙضح اٌّظه٠ح اٌما٘هج

اٌظٍح فٟ ذان٠ؿ أئّح األٔكًٌ ٚػٍّائُٙ ِٚؽكش١ُٙ ٚ فمٙائُٙ  ٚأقتاءُ٘،  اتٓ شىٛاي،(- 2

 .1994اٌما٘هج  ، ِىرثح اٌؽاشعٟ،2ط

 .1998، قان اٌىرة اٌؼ١ٍّح، ت١هٚخ 1اٌٍّؼأٟ، األٍٔاب، ط- (3

 .1980، قان اٌفىه، ت١هٚخ 3 ٠الٛخ اٌؽّٛٞ، ِؼعُ األقتاء، ط(-4

، قان اٌفىه 1ؼٍاْ ِؽّك ؼٍاْ، اتٓ ؼىَ ػظهٖ ِٕٚٙعٗ ٚفىهٖ اٌرهتٛٞ، ط5 (-5

 .1965اٌؼهتٟ، اٌما٘هج 

، قان اٌفىه اٌّؼانف، 4ػثك اٌٍالَ ٘انْٚ، ط:  اتٓ ؼىَ، ظّٙهج االٍٔاب، ذػ(-6

 .1977:اٌما٘هج

ػثك اٌٍالَ ٌؼك، اتٓ ؼىَ ت١ٓ اٌفالٌفح ٚاٌّرى١ٍّٓ، نٌاٌح قورٛناٖ، و١ٍح اٌؼٍَٛ - (7

 .2008اإلٌال١ِح ٚاالظرّاػ١ح، لٍُ اٌفٍٍفح 

. شًّ اٌك٠ٓ اٌم٘ثٟ، ١ٌه أػالَ إٌثالء (8

، 1إتها١ُ٘ األٔثانٞ، ط: ِؽّك اٌؽ١ّكٞ، ظمٚج اٌّمرثً فٟ ذان٠ؿ ػٍّاء األٔكًٌ، ذط- (9

 .1984قان اٌىراب اٌٍثٕأٟ، ت١هٚخ 
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 13ص.........................................................مصنفاتو-

 16ص..............................................................كفاتو -

. 38-17ص....التصور المساني عند إبن حزم وأصولو المعرفية : الفصل األول

. 45-39ص...........البيان عند إبن حزم بين التأصيل واإلجراء : الفصل الثاني

الخاتمة 

الممخص -قائمة مصادر ومراجع 

الممخص 
يعد ابف حـز مف عمماء  القرف الخامس ىجرم كىك أحد أعظـ العمماء  األصكلييف في عيده 

قد ألـ بالعديد مف المباحث  العناكيف المتعمقة بكؿ ما ىك  لساني المتمثؿ في الصكتيات 
،اإلعراب ،اإلعجاز القرآني، النحك ،القياس   المغكم بحيث كاف يؤلؼ  كال يبالي بالعمماء 

األخريف  مما أدت أراءه الصاخبة   ك نظرتو النقدية لمعديد  مف مؤلفي  عصره  إلى إىماؿ 
كتبو في حقبة زمنية معينة نظرا لعداكتو  مع عمماء ذلؾ العصر لكف بعد ذلؾ رجعكا إلييا 

كىذا ال ينفي تميزه  ألنو حمؿ رؤية متميزة  لقضايا عصره جعمتو مف الشخصيات البارزة في 
الحضارة اإلسالمية بعامة ك األندلسية بخاصة كلكال االنتقادات التي تعرض ليا ألصبح أكثر 

شيرة أنفذ  تأثيرا مف غيره ك أسس ابف حـز مذىب فكرم متكامؿ حمؿ فيو اىـ اآلراء 
االنسانية كالمتمثمة في القضايا الصكتية ،المسائؿ النحكية الخصائص البنيكية كالتداكلية 

 .تحدث عف المجاز كالكممة كاالسـ كالحرؼ كما تحدث ايضا عف النظرية البيانية
 

  :الكممات المفتاحية
.  ، إبف حـز األندلسي النظرية المسانية ،النظرية البيانية
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Abstrait 
Ibn Hazm est considéré comme l'un des savants du Ve siècle de 
l'hégire, et il est l'un des plus grands savants fondamentalistes de 
son époque. Il connaissait de nombreuses enquêtes et titres liés à 
tout ce qui est ma langue représentée dans la phonétique, l'analyse, 
les miracles coraniques , grammaire, analogie linguistique de sorte 
qu'il composait et ne se souciait pas des autres savants, ce qui a 
conduit à ses opinions bruyantes et à son regard critique sur de 
nombreux auteurs de son temps à négliger ses livres à une certaine 
époque en raison de son hostilité avec les savants de cette époque, 
mais ensuite ils y sont revenus, et cela n'enlève rien à sa distinction 
car il portait une vision distincte des enjeux de son temps qui faisait 
de lui l'une des figures marquantes de la civilisation islamique en 
général et de l'Andalousie en particulier, fût-ce pas pour la critique 
qui a été présentée Il est devenu plus célèbre, plus influent que 
d'autres, et Ibn Hazm a établi une doctrine intellectuelle intégrée 
dans laquelle il portait les opinions humaines les plus importantes 
représentées dans les problèmes phonétiques, les problèmes 
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grammaticaux, les caractéristiques structurelles et pragmatiques, et il 
a parlé de métaphore, de mot, de nom et de lettre, comme il a 
également parlé de la théorie graphique. 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Ibn Hazm is considered one of the scholars of the fifth century AH, 
and he is one of the greatest fundamentalist scholars in his era. He 
was acquainted with many investigations and titles related to 
everything that is my tongue represented in phonetics, parsing, 
Quranic miracles, grammar, linguistic analogy so that he composed 
and did not care about other scholars, which led to his loud opinions 
And his critical view of many of the authors of his time to neglect his 
books in a certain era due to his hostility with the scholars of that 
era, but then they returned to it, and this does not negate his 
distinction because he carried a distinct vision of the issues of his 
time that made him one of the prominent figures in Islamic civilization 
in general and Andalusia in particular, were it not for the criticism that 
was presented It has become more famous, more influential than 
others, and Ibn Hazm established an integrated intellectual doctrine 
in which he carried the most important human opinions represented 
in phonetic issues, grammatical issues, structural and pragmatic 
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characteristics, and he talked about metaphor, word, name and letter, 
as he also spoke about graphic theory. 
 
 
 

 
 

 


