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  اإلهداء

 )عليه الصالة والسالم(  الكريم الرسول .. األمة هذه علم  الذي احلبيب  اىل  -

 ..  راحتنا اجل   من سهرت اليت العيون اىل  -

 .. السماء  أبواب فُتحت بدعائها  من إىل  -

 ..  قلما   اناملنا  مسكت ملا  لوالمها اللذينِ  إىل  -

 األعلى مثلنا إىل اجلنة،  اىل بنا الصاعد اجلسر  واىل األرض يف اهلل جنة   اىل خترجنا هندي  -

 .  اجلزاء خري وجزاكم عمركم يف اهلل  أطال قلوبنا، صميم من  نشكركم األعزاء آبائنا 

  آية)   جانبنا اىل  وقفت صديقة وإىل  احرتاما ،  و تقديرا   واخواتنا  إخواننا  -

 . واحرتاما  شكرا (  سعد

 .  االفاضل اساتذتنا العلم ومناهل احملرتمة الشموع إىل  -

 اجلهد  هذا  هندي  مجيعا   إليكم

الباحثتان 

 ب 



 الشكر والعرفان 

بعدددددد رحلدددددة جدددددت وجهدددددد واجتهدددددا  تكللندددددا ب  دددددا  هدددددذا 

 علينددددا،البحددددت امددددد اهلل عددددز وجددددل علددددى النعمددددة الدددديت مَددددن   ددددا 

كمدددددددا ال يسدددددددعنا اال ان  ددددددد  بددددددد  ى  القددددددددير،فهدددددددو العلدددددددي 

عبددددارات الشددددكر والتقدددددير للدددددكتورة " آمددددال ياسددددني  مددددد " 

طيلددددة ا ددددا  هددددذا  ومَعرِفددددة،ملددددا قدمتددددهُ لنددددا مددددن جهددددد ونُصدددد  

ت فلددددددوال اهلل ثددددددم وجو هددددددا ملددددددا احسسددددددنا  تعددددددة احلمددددددل البحدددددد

وصددددلنا اليدددده فلهددددا منددددا كددددل  وحددددالوة البحددددت ومددددا وصددددلنا اىل مددددا

 .الشكر.

 جـ
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 املقدمة 

وختم به الكتب وجعله الكتاب  مبين،الحمد هلل الذي انزل الكتاب بلسان عربي  

ٍد  أفصحوالصالة والسالم على  المحفوظ. هللا عليه وعلى آله   )صلىالخلق سيدنا ُمَحمَّ

 وسلّم(. 

   بعُد:أما 

َف هللا ت على منزلتها عندما اصطفاها لتكون اللغة الخالدة  اعالى اللغة العربية و لقد شرَّ

ً از اللغوي ممثالً بفروعها حسن النبل والبالغة العربية واإلعج التي تميزت ب   جميعا

المتميزة في النحو  ومن بين األساليب  والداللة(  والصوت، والصرف،  )النحو،

بالكثير من الخصائص الفريدة فهو   الشرط( فأن هذا التركيب ينقسم )أسلوبالعربي 

لنحويين  وكان هذا محط اهتمام ا الشرط،تركيب مؤلف من جملتين تسبقها أداة 

بداية الختيار  الدقيقة وهنا كانت نقطة ال واللغويين لتحديد معالمه ورسم خطوطه

 .  الموضوع

لذا فقد جاَء هذا البحث مقسماً على تمهيد ومبحثين وأخيراً خاتمة جاءت فيها أهم 

َض عنها البحث. فكان التمهيد بعنوان  العام للتركيب   )المفهومالنتائج التي تََمخَّ

أما المبحث الثاني   الشرطي( والمبحث األول يحمل العنوان )الشرط عند األقدمين(

 واعتمد البحث مصادر كثيرة منها القديم والحديث.    (،عند المحدثين )الشرطفهو 

. ومن  للزجاجي( )الجمل  (،)أسرار البالغة للجرجاني  (، سيبويهل )الكتابفمن القديم 

  موسى(،النحو العربي نهاد  )نظرية المخزومي(،لعربي مهدي النحو ا )فيالحديث 

 .  سعيد(النحو عبد الوارث مبروك  )إصالح
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 التمهيد 
 

 )املفهوم العام للرتكيب الشرطي (

 

 تعريف اجلملة الشرطية وأ واهتا.  - أ

 فعل الشرط وجوابه  -ب
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 التمهيد

 تعريف الجملة الشرطية وادواتها -أ 

  ة طريق ايراء  عقد  ـشروط  هوالتزام الـشيء  إلزام  ةملزم  ةماد  ـشروطجمع    :لغة الشررط

د  بيع  شـــــروط اس  عـن ب  النـح   ةادا   ةبواســـــطـ   مراكز  على امر اخر  امر  وقوع  ترتـي

  هي   الشــرط  وادوات  تحفظ ادرس  نحو   أقدر ما  او  صــبرت صــفرت ان  نحو   :ةملفوظ

  ومطلوبة  ةازم  طفل  ةاـساـسي   ةقاعد  ومهما  من هان   مثل  الترتيب  هذا  على  ةالدال االلفاظ

 (1) به االلتزام او  الشيء إلزام  يشترط  او  شرط  العمل

  وشرائط   شروط  والجمع  الشريطة وكذلك  معروف شرطال ةماد العرب  لسان في جاء 

ــرط ــيء  إلزام  والش ــرط  ونحوه  البيع في والتزامه الش   والجمع   العالمة  بالتحريك  والش

ــراط ــراطو  اشــ ــاعة اشــ ــراطها(   جاء فقد)  التنزيل  وفي  منه  وهو   واعالمها  الســ اشــ

 (2)  بينهم الناس  هايجعل التي  ةالعالم  واالشتراط

 او   (إذاو)  )ان( الحرفين أحد  عليه  دخل ما  وهو  اللغوي الشـرط هناء  بالشـرط والمراد

 ان  االـصوليين  جمهور  ويرى  الثاني  ومـسببه  االول  ـسببه على  يدل  مما  يقوم مقامها ما

 في الجملة في عداه فيما  الحكم انتقاء على  تدل  شرط على  معلق  لحكم المقيد الكالم ده

  تحـمل   اولى  لســـــن  ان كن  الجمـلة  تتقي  عليهن  ـفاتفقوا  حمـلت  الن  ويمكن  تـعالى  قوـله

  زيت   يحضــر لم انجملة )  تنفي  فاكرمه( زيد  احضــر )انجملة    وكذلك  عليهن  تنفقوا

 (3)  منهما لكل المخالف  المفهوم  نفي على  يدل المثالين في الشرط  تدل  (وأكرمه

ينـصركم     هللا   تنـصروا ان}  تعالى قوله ـشيء على ـشرط  تعليق  هو   :اصرطحاا الشررط 

 (4)  أخرىبحصول مضمون    جملة  مضمونحصول    تعليق الشروط

  يحصــل  الشــرط  جواب  جملة  وهي  جملة  مضــمون  حصــول  تعليق  هو   الشــرط  حد

ــمون ــرط  جملة هي  اخرى  جملة  مضـ ــي  جاء  )لو   اكرمته( زيد  جاء )ان الشـ   ال  الشـ

 الشـرط  أداة بان  العربية اسـاليب من سـواه عن الشـرط اسـلوب  يتميز  (يديه  بين  منزلة

رط  جملة  اولهما  جملتين  بين  تربط رط  جواب  وثانيهما ـش رط ادوات  بين  ومن الـش  الـش

 
علي  د. محمد  ،عبد القادر د د. حام ،براهيم مصطفى احمد حسن الزيات ا د.  ، المعجم الوسيط )1

 . 471ص  ،تركيا  ،المكتبة االسالمية للطباعة و النشر والتوزيع ،النجار
 .420ص د.   1997 ،1ط ،بيروت لبنان  ،دار صادر للطباعة و النشر  منظور، ناب  ِلسان العََرب، )2
  ،للنشر و التوزيع السوريةالخدمات الجامعية  ،ابن مصطفى العيدان ى موس األصوليين، ) 3

 . 318ص  د. , 2002دمشق ط  
دار الشروق   ،ضليفُ د. عبد الهادي ال  الالمات دراسة نحوية شاملة في ضوء القراءات القرآنية، )4

 .  219ص ، م  1980-ـ ه 2007للنشر و التوزيع و الطباعة ط 
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  وادوات  الـشرط  وجواب  الـشرط يفعل  تجزم  ال ادوات اـسماء هي  وادوات  حروف  هي

ً   اموجز  مضـارعين كان ان  اً الظاهر  اً جزم  والجواب الشـرط  فعل  تجزم  كان إذا  محليا

ً ماضـــــيـ   أحدهـما كان إذا  وكذا  اضـــــيينمـ    جمـلة  الجواب  كان او  اً مضـــــارعـ   واالخر ا

 )1(.اسمية

 زادهما  يـشكرك(  تعطية  ان )بكر  نحو  )2(الـشرط  ةبأدا  بدأت ما هي الـشرطية  والجملة

 الرباعي التقســـيم هذا النحاة  بعض  ورفض )3(الفارســـي علي  ابو   وقيله الزمخشـــري

ــم ابن فقال ــري وزاد هاش ــرطية  الجملة  وغيره  الزمخش   قبيل   من انها  وابوالصــ  الش

 المفضل شارح موقف هذا  وكان  (4) الفعلية

ــرطية لظرفيةا ان الجملةيعيش   ابن  ويرى  ــمن  من  هي  والشـ   وانا  ةالفعلي  الجملة ضـ

ــام بيان  في  فيقول  فعليتين  جملتين من  تتألف الشــــرطية   الحقيقة  في  وهيالجملة   اقســ

 الشــرط  فعليتين  جملتين في  مركبة  التحقيق في  الشــرطية الن  ةواســمي   يةفعل ضــربان

 )5(.وفعل فاعل  وهو  استقر  هو  الحقيقة  في والظرف فاعل  فعل والجزاء فاعل  فعل

 

 الجازمة: الشرط ادوات

  ايان،  اي، اين،  من، متى، ما، اذ،ان،  )  ةادا اثنا عشــــر  هي  العاملة الشــــرط ادوات 

 )6(( كيفما  مهما،  حيثما،  انى،

ً لفظ  والجواب  الشــرط  يفعل  جزم هو   وعملهما   محال   او   مضــارعين اكان   إذا  محالً  او  ا

  ( 7)( الـشرط  جواب)  الـشرط( والثاني  فعل)  االول  ويـسمى مـضارعين  ايكون  لم اذ فقط

 يلي:  فيما االدوات هذه  معاني  نوجز ان  ونستطيع

 فقط بالشرط  الجواب  تعليق ومعناه ارف  ان: -

 
تحقيق مولي رمضان    ،د.االمام عبدهللا الفاكهي النحوي المكي، شرح كتاب الحدود في النحو (1

سورة محمد   م  972  ـه899  ،م 1993   - هـ 1414، 4طمكتبة وهبة القاهرة  ،احمد الدسري
 .  16, سورة الطالق  18

،  1ط  ،لبنان–دار الكتب العلمية بيروت  ،االيضاح العضدي، شرح المفصل (2

 .  34ص  م،288ـ  ه277  88ص ، م2001ـ ه1422
   119ص  2مغتني الليبي المطبعة العصرية بيروت ط (3
 89و  88ص  ،1ط  ، للعضدي شرح المفصل (4
   88ص المصدر نفسه،  (5
   219ص  ،7، ط 1980، دار الشروق للنشروالتوزيع والطباعة ،د.عبد الهادي، مختصر النحو (6
 . 221ص   نفسه، المصدر (7
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 االدوات  عدا هاتينوما    فقط  التعليق  ومعناه  االصر  علىارف  وهي  :ما اذ -

 .الجملة في اعراب  عموق تاخذ  اسماء

   للعاقل  من: تستعمل -

  .العاقل مهما: لغير -

 .للزمان  متى: وتستعمل -

 .(1)المتقدمة  المعاني  لجميع  تستعمل اي: -

 

 الشرط وجوابهب/ فعل 

 الشرط: فعل

  فاذا المضــارع  اال  يعرب  وال  بهايعر  ألنه  مضــارعه  افعاله  تكون ان  الجزاء  اصــل 

 واسم  ( و اتك مجزومة ب )ان( و تأتني  ان)ــ ب   مجزومة  ين ت ,فتأ كأت   ين ت تأ  ان  :  قلت

 االداة) كانت ان  الشرط فعل  يحدث ان  ويجوز االسم  علىال    الفعل على  يدخل  الشرط

 :  كقوله(ال)ب  مقرونة (ان

 مفرقك الحسام  لُ مو اال ي 

  من  اـقل وـحده  الشـــــرط عن  االســـــتغـناء ان ـماـلك ابن وـقال  (2)  لُ مـ ي   تطلقـها اال  اي و 

 والغالب  مذكور  بفعل  معموله  بعد فـسر  اذا  يـضمر ما  واكثر  (3)الجواب عن  االـستغناء

ــاذ لم)  بدون مضــارعا  ( و مجيئه مب)ل  فيامن  امضــارع  او  اماضــي   كونه   قول   منه(ش

 (4)  .... تفعل انت فان :الشاعر

  جزائه   مع الثاني الشـرط  يكون ان  تقصـد  فاذا  شـرط على الشـرط  يدخل  ان  يجوز  و 

ـــ  فان  الدار دخلت تقول: ان :الثانية االداء في الغاء من  فالبد  لألول جزاء  فلك  تلمسـ

 قصـــدت  ان اما ,الســـؤال  بعد االعطاء االن  كذا اعطيتك فعلي   فانا  لتســـأ وان  ،كذا

  يكون  فال  معنى  هاؤ جزا هو  الذي الكالم اجزاء  بين لتخللها الثاني الشــــرط  أداة  الغاء

 :قولهك، انف الثاني الشرطأداة  في

 لما  ال فقوال هاتا  من رجلي لت    آبعدما ان و عثرت فان

 

 

 
 .219مختصر النحو ، د عبدالهادي ،ص (1
 .(380ابن عقيل الهمداني )ص   –شرح ابن عقيل  (2
 .  2/62,و المهم 4/214واوضح المسالك  2/60و  2/49المقتضب  (3
 . 2/59, وانظر المهم  2/74, وشرح التسهيل  3/1609شرح الكافية الشافية  (4



6 
 

   :كقوله  بالشعر خاص  وهو  ،لها مالجز يكون  فظر الى الشرط ةادا اضيفتوإذا 

 تدابر المقام في اذ فقدها يجد ذنوبه       عليه  تلبث من اين على

  ال  تضـاف اال  وحكمها  ضـرورة، الشـرط  جملة الى  حين  اضـافة مع  (من)ب الجزمف 

  وما   المعاني  حروفال ب   باألخبار  وتوصــل تفســر  انما  هماتب الم الن  خبرية  جملة الى

 ها:ي تشب  الشعر في هذا  وجاز،  معناها  ضمنت

 (1) والفاعل. الفعل او   والخبر االبتداء  بجملةالشرط  ةجملل

 

 : الشرط جواب

ــرط  جواب  يكون ان  ينبغي  ــالح  فعال الشـ ــرط لجملة  اً صـ   محل  احالله  يمكن (2) الشـ

  يعني   وهذا بالشرط، يربطه رابط  الى يحتاج  ال هذاب  وهو   ،بالجملة اخالل دون  الشرط

  ذكرناها  التي  الشــرط  فعل على  تنطبق التي  واالحكام الشــروط  ضــمنيت  الجواب ان

 او   "االم  "او   "اذا"  و ا  "اءفال  "يكون قد  ,بينهما  رابط  من بد فال  ،يصــلح لم وان ســابقا.

 او   ,طلبـية  فعلـية  جمـلة  و ا   ة,اســـــميـ   يكون  اـلذي  الجواب  الـفاء في ـهذه  وتقع  (3)"اذن"

  " "ربّ  ـــ ب   قاو مسب  او  النافيةاو ما   قد او   ,تنفيسب   مسبوقا فعال او ,  متصرف  غير فعال

 (.4)  الفجائية "اذا  ومع"  "ماا"  جواب في و ،  او بنداء

  الشاعركقول    الشرط  جواب في  الواقعة  الفاء  منها حذفت التي  الشواهد  بعض  وهناك 

 ( :  البسيط)

 5هللا مثحن  عند بالشر والشر يشكرها           هللا  الاسنات يفعل من

رط الفاء،  بدل الفجائية اذا  وتقع  مي   ةجمل  الجواب  يكون ان ـش و االداة   ةطلبي   غير ةاـس

ۡهسم  ه ُۢة  ُ سم }:    (7)تـعالى  قوـله  في  كـما  (6، ))ان( إ إِميه
ُۢة
هم ۡ ت  ُِۢةۡيدُِۢة هَُِّۢة همُِۢة  َ سم  ُِِِۢة ب ُۡ ُم ِإَون تُصِِِه

 
 . 61/ 9الحزانة   وانظر 2/63, وقد اشار الى هذا المبرد في المقتضب  465/ 4الرضي ,  (1
(  136/ 3)  ، ابن الورديو شرح التحفة الوردية  (،1594/ 3ابن مالك )الكافية الشافية،  شرح  (2

 . 
 ( 464- 463/ 4عباس حسن )النحو الوافي،   (3
  ن ، ابشرح التحفة الوردية ( و 67الذاتي )  ى المرادي، الجنو   241الهروي،  ،  ة األزهي( 4

 (  136)  الوردي
لعبد الرحمن بن حسان بن   شرح الشواهد المنفي،  و (، 108نسب لكعب بن مالك في ديوانه )  (5

نسبة في شرح كافية ابن الجاسب للرضي   ( و بال 644/ 3) ( , و خزانة االدب  178/ 1)  ،ثابت 
 . ( 445/ 3( وحاشية الدسوقي )1/1102( و المتقصد في شرح االيضاح للجرجاني) 4/101) ،
 (  95/ 2) ، هشامابن اوضح المسالك ،  (6
 (  36)  اية الروم،سورة  (7



7 
 

نُۢةُطونُۢة   قم (  1 )الفتح باب  من  ســيبويه عده فقد  (،الفاء  مع  الفجائية  اذا)  اجتماع اام  {٣٦يُۢة

د اء( في بعض    في  اذا  وردت  وـق ات)الـف ة  اآلـي ه تعـالى:  ،القرانـي َّۡتٰٓ  ه ُۢة  }  (2)كقوـل حُۢة

وِِِه ُونُۢة   َن إُُۢة يُۢة ه حُِۢة
هُ ُِّب ُووُ  مُۢةُ س دب

م
ج ُووُ  مُۢةدُِۢة

م
ج هم إُِۢة ُۢة   ٩٦فُتهحُِۢة َه ذه ُۢة   ُۢةُّ  فُِۢة

ُي ٱحم موُۢةعِم َُۢة ٱل ُۢة مُۢةٱ مَتُۢة
ُرم ْ   فُۢة ُُۢة كُۢة َُٰر ٱَّۡلهإ َمصُۢة

ُۢة
ٌة ۡ َٰخهصُۢة  {شُۢة

اده،  المجازاة في  تقع  وهي  جأةالمفا  اذا اآلية: لهذه  تفسـيره فيالنسـفي    ويقول  وسـد   ـس

 )3(.كدفيتأ طبالشر الجزاء  وصل على  تاتعاون  الفاء معها جاءت فاذاالفاء، 

 الشرط:العطف على فعل 

  متوسطا ، مباشره الشرطية الجملة  بعد  والفاء بالواو   المسبوق المضارع الفعل وقع  إذا

ة  وبين  بينهـا ة  الجمـل   المتكلم   منهمرا  يخترار  وجهين  فيره  يجيز  النارا   فرككثر  ،الجوابـي

 السياق.  يناسب  وما  والمعرب

  بعدها   والمضـارع المجرد  لعطفل  هذه االحرف  ان  اعتبار على جزملا :الوجهُ األّول 

 .محال او  لفظا  المجزوم الشرط  فعل على  هب   معطوف  ألنه  مجزوم،

 هنُۡهۥ }  تعالى قوله ذلك  مثال الماضــي:  محال  المجزوم المضــارع  المجزوم  ونقصــد 

نهنيُۢة   وه مَُّحم رُۢة ٱل وم
ُۢة
يُع أ م فُۢةذهۡن ٱَّلۡلُۢة َلُۢة إُضه ِبه يُۢةصم ۡتُّه مُۢة ُ يُۢة  (4) {٩٠دُۢة

  فعل  على عطفا  زمهج ف)ق(   الشرطية  فعل على  (صبر) المضارع الفعل  عطف  حيث

 الشرط.

ــرقفي   يتكلم من  :ومثاله ــ   نيك  سـ ــ  الفعل  عطف  حيث ه للذلل،عرضـ  على  (رف)فيسـ

   (5) الشرط  فعل على عطفا  جزمهف  (يتكلمالشرط)

 فيـها  العطف  للمعـية مع  والواو   للســـــببـيةالـفاء   اعتـبار  على  : النصـــــبالثراني  الوجره

 المضارع  الفعل  نصب  ذلك مثال ،بعدهما  وجوبا  مضمرة (ان)ـب  منصوب  مضارعوال

 :الشاعر  قول في  (يخضع)

 
   . )اميل بديع يعقوب( 1( ط  73/ 3) ، سيبويهالكتاب ، ل (1
 .  ( 96/91سورة االنبياء,) (2
 . (96/ 3)  ،النسفي، تفسير النسفي  (3
 .   90سورة يوسف االية   (4
 . 487ص  420النحو الوافي, عباس حسن ,  (5
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 ما ررضررره  وال امرررررر اق لررررمررررا  ظ           يخشى فح نووه   ويخضع   منا يقترب ومن

  ة ي للمع الواو  باعتبار  بهصون   الشرط فعل على عطفه  يخضع( حيث)  قوله في  والشاهد

 ة.ي المع  واو بعد    وجوبا مضمرةال  (نإ)ـب   منصوب  بعدها  والفعل

ــيح في  المرادي  ذكره  االمر وهذا ــد  توضـ ــارع وقع إذا  فقال المقاصـ   المقرون  المضـ

ــرط  بين  او الفاء  بالواو  ــرط  فعل على عطفا  جزمه جاز  وجوابه الشــ ــبه   الشــ   ونصــ

 ،النحاة  أكثر  فيمنعهُ،  (االـستئناف)الـشرط  فعل على  المعطوف الفعل رفع  ماانَّ  ارـضمبإ

ــتئنافَي   ال انهُ   ةحج ب  ــح االسـ ــتوفي ان  قبل  صـ ــرط  ةداأ  تسـ ــرطية )  هاي جملت  الشـ   الشـ

  بين   االسـتئنافية الجملة وضـعو  ،الشـرط بأداةالمرتبط    المعنى  يتم  كي  (معا  والجوابية

 في  الزمتينمت   جملتين  بين  ةجنبيـ أ  الجمـلة  اقتـحام  هو   ـما  إذا  والجواب  الشـــــرط  جملتي

 (1)  المعنى

ط  ذاإ اما  رط  جملتي  بين المضـارع  توـس بقهُ  ولم  والجواب  الـش   العطف  حرفأ حدأ  يـس

ــالـفة ا  ـكان  ان  ـبدالً   عرابا  الســـ ة  واعرـبت  مجزوـم اـلب  في  ـحاال  الجمـل  ـكان  ان  -  الـغ

 : الشاعر قول  االول المثال  ا:مرفوع

 ناجاا ونارا   جزال    تجد اطبا تلمم بنا في ديارنا           تكتنا متى

  من   ـبدال  ـفأعرب  عطف  غير  منجزوـما  م  الشـــــرط  فـعل  بـعد  الفـعل)تلمم(  ـجاء  حـيث 

 .الشرط  فعل

 العطف على جواب الشرط:

ــوع  ةالنحا  تناول فقد   اخذت   اذا  األداة ان  ذكرواف  الشــــرط  جواب على  العطف  موضــ

 عطفا  جزمه او الفاء جاز  بالواو   مقرون مضـارع  فعل الشـرط  فعل  بعد  وذكر  جوابها

 قوله  بالثالثة  ئَ وقر (ان) اـضمار  على  ونـصبه  ،االـستئناف على  ورفعه  ،الجواب على

مم  }  تعالى
ُۢة
ُكسم أ نُفوه

ُۢة
ٓ أ ت ِفه ُمُيم ْ دُۢة َُ  ِإَون ُت ه ذب يُعُۢة تُٓء مُۢة ُۢةشُۢة ُ ي هَُّۢة فهُر ل يُۢةغم ُۖ فُۢة ههه ٱَّلۡلُ ُمُكس َ ُُتمُفوهُ ُُيُۢةت ه

إٌر   ءن  ُۢةيه م ه َشُۢة
َٰ ُِّب ُۢة ُۗ مُۢةٱَّلۡلُ لَعُۢة تُٓء ُۢةشُۢة ُ ي   (2){٢٨٤دُۢة

ــتئناف،ل الواو  ان على الرفع  ل )يغفر(الفع فيجاز    حيث الواو  ان  عل نصــبالو   الس

 ان على  جزمالو   ة(،المعي   واو )  بعد  وجوبامضــمرة  (  ان)ب  منصــوبالفعل للمعية و  

 الفـعل  وهو   الشـــــرط  جواب  على  معطوف  ألـنه  ،مجزوم  والفـعل  عطف  حرف  الواو 

 واواســتدل  بعدها النصــب  أجازهف  والواو   بالفاء  الكوفيون  والحق  ،زومالمج   (يحاســبكم)

 
للمرادي   ،والمسالكالمقاصد  وتوضيح . 489ص  ،420 َحَسن، ص النحو الوافي، عباس  (1

 128ص  320/
 (  284سورة البقرة ,االية ) (  2
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 وقع فقد  الموت  يدركه  ثم  ورـسوله هللا  الى  مهاجرا  بيته  من  يخرج  من) الحـسن قراءةب 

 (1)  هللا  على اجره

  ف عط  اداة  ثم  ان  ـباعتـبار  ه(ـيدركـ )  الشـــــرط  فـعل  على  المعطوف  الفـعل  جزم  حـيث 

ــواهد  ومن ــب  الرفع  جواز على الشـ   ب جوا على  المعطوف الفعل في  والجزم  والنصـ

 الشرط قول الشاعر:

 الارام  والبلد الناس ربيع  يهلك                    قابوس ابو يهلك فان

 سنام  له ليس الظهر  اجب                     عيش  ذناببر بعده ونكخذ

  والنـصب  الـشرط فعل  على عطفا  والجزم  ،االـستئناف على  الرفع  (خذ)نأ في ازج  فقد 

 (2)  مضمره. (ان)ب  منصوب  بعدها  والفعل  للمعية  االولالواو   اعتبار على

 

 تركيب فعل الشرط:

  غير   االدوات مع  وتركيبهُ   ،الجازمة االدوات  مع الـشرط  فعل  تركيب  بين اةح الن   يفرق

 الجازمة:

ً   كونهالجمهور يرى وجوب    نإفالجازمة االدوات  مع   ماا ً   تركيبا ً   اسناديا ً  فعليا   مستوفيا

ً   تركيبا  وجوب كونه  دومر  بيانها،سـيأتي   بعينها للشـروط ً  اسـناديا   " بمثابة  انه الى فعليا

  ( 3) "األغراضب   تكون  وانما  امدو بالج   تكون  ال  بالثاني، واالـسبا  لوجود  والـسبب  ةالعل

ــائع ــتقبل االدوات هذه  معظم  بعد الفعل  زمن نا  الجمهور  عند والشـ ــرف   ،المسـ   بصـ

ً تركيب  كونَي   ال هُ نَّ أ  ورالتصــ   هذا  ومقتضــى  منه،  المســتعملةالصــيغة   نوع عن  النظر   ا

 ً ــناديا ً   اسـ ــميا ــمنتت   اللغوية ثوراتالمأ الثابت ان  ولكن .اسـ النماذج   من  كبيرا قدرا  ضـ

   (.4)التغلبي  جميل بن  عبكَ   قولُ  ذلك  ومن ،سماءأ الشرط ادوات  بعد  فيها  وقعت التي

 الساقي كسك   عليه   ويعطف هُ       وياي  بينهم واغلى متف

 ....االقوال  من  وغيرها 

 
 100سورة النساء , االية  (1
 (  40ص   420)  ، إلبن عقيل شرح ابن عقيل (2
م( انظر :شرح  2007- ه428الطبعة االولى ) ، د.علي ابو المكارم  ، التركيب االسنادي (3

 (  2/ 9المفصل ) 
( و الدرر 2/59انظر:في هذا البيت و مايلي من ابيات: جمع الهوامش ) المصدر نفسهُ،  (4

 (  75/ 3اللوامع ) 
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د  ا  النصـــــوص  في  النمط  هـذا  ءااز  النحـاة  موقف  اختلف  وـق ه  وـم   ظواهر   من  تحمـل

   (1)  ثالثة اتجاهات اساسيه  بصوره المجال هذا في  تميز ان  ويمكن

رط  فعل  بتركيُ  في  االصـل نأ  يرى  :ولهاأ رط  ةادا عقب  يقع اين الـش   ومن   ،فعل الـش

ــم  وجود  يكون  ثم ــمر  او  ظاهر اسـ ــل مخالفا الفعل  موقع في  مضـ   الذي  االمر  ,لألصـ

  ا تركيب اال  يكون  ال  الـشرط  فعل  الن  مبتدأ االـسم  يكون  ان  جائز  اذ ال  ،تأويلهمع    محت يت 

ــناديا   الجمهور   عند-  الفاعل  الن هفعل على  تقدم  فاعال  يكون ان  يجوز  ال كما فعليا, اس

 هذاو ،  بعده ما يفســره  محذوف  فعلل فاعال  يكون  ان  بج و  ثم  ومن,  تأخيرال  جباو  -

  - فـسروالم–  الـسين  بكـسر -المفـسر  بين  يجمع  الإذ  ذكرهِ  لىإ  ـسبيل ال  المحذوف الفعل

   بفتحها

اعتبار    ذلكل  ويأبى يافعل  ااســنادي   اتركيب  الشــرط فعل  يكون ان  ايضــا  بجِ و يُ   :اهثانيو

ــماء ــرط  أداة  بعد  ةالواقع االس ــر ال  ولكنه  مبتدأ، الش   ، بعدها لما فاعال اعتبارها  يحض

 .الفعل على الفاعل  تقديم من  لديه مانع  ال  ألنه

ــم  لجع  من  مانع ال  انه يرى :وثالثها  ــرطية  ةدااال  بعد الواقع االس  ما  خبره  مبتدأ الش

ً   اتركيب  الشــرط  فعل  نكو   زيجي   ذلكوب   بعده ً   اســناديا  النحاةمخالفا الشــائع بين    اســميا

  ة وسـالم  الشـواهد  ةصـح إلى   وال يمتد  النحوي،نوط بالتوجيه  الف مَ ذا الخِ هَ  نَّ أ  وَجلى

 الشرط فعل  تركيب من النمط  هذا  دو ور نأب   القول  معهيسوغ    الذي االمر،  النصوص

 .خالف  لغويا فيه  ليس

 وهكذا يمكن القول بكنَّ لتركيب فعل الشرط مع األدوات الجازمة صورتين:

ــناد  اتركيب   يكون  ان  :االولى  الصرررور  ــدره فعليا يااسـ ــتوف فعل تصـ ــروط  مسـ  للشـ

   (2:)تيةاآل

ً ماضي   يكون ان -1  .امرا  يكون ان  يجوز  وال ا:مضارع او  ا

ــي  غير  يكون ان -2 ــح فال  ،المعنى ماضـ   قمت  أمس مامد قام ان  :يقال ان يصـ

 .اليوم

ا،  يكون  الا -3 د  تحضـــــر  ال  ان  :يجوز  فال  طلبـي ك  ااـح ك  مـع ابـل   ليجلس   وال:  ،اـق

 .اجلس مامد

 .ليس ان وال عسى انيقال:   فال  جامدا،  يكون الا  -4

 . سيقاتل انوال:  يسافر،سوف   يجوز: ان  فال  تنفيس،اال يكون مقرونا بحرف   -5

 
 (  359وايضا :االنصاف )نفسهُ،   المصدر (1
م  انظر :شرح  2007- ه1428ابو المكارم الطبعة االولى . التركيب االسنادي  د.علي  (2

واسرار    75/ 2. المقتضب 63/ 3 سيبويهكتاب ، ال59/ 2وجمع الهوامش    249/ 2التصريح  
 . واللمع البن برهان   133العربية 
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 .ان قد يسافر: واليجوز ان قد قام  فال  بقد،اال يكون مقرونا   -6

ان :  وال،  يقيمان لم    جوز( فال ي ال( و )المغير )  فين   بحرف  امقرونـ   يكون  اال -7

 لن يقوم  

  منفصـل  رفع  ضـمير او  ظاهر اسـم الشـرط  فعل  تركيب  يتصـدر  ان  :الثانية الصرور 

  ا. ضـمير  او  ظاهرا المتقدم سـماال  بعد  يأتي ان باطراد ةالصـور هذه ةلصـح   ويشـترط

 .عليه تقدم ما الى إلسناده بيانها. صالح  سبق التي  شروطلل  مستوف  فعل

  يـماـثل  ـعاـمه  ـفاـنه بصـــــوره  الـجازـمة  غير  االدوات  بـعد  الشـــــرط  لافعـ ا  بيـ ترك  واـما 

 :اهمها  امور في هيخالف  انه  بيد الجازمة،  االدوات  بعض  تركيبه

  ان  يمكن  التي  اـلدقيـقة  الفروق  بعض  ثم  واـلدالـلة الزمنـية ـبِه،  ـبه،  اإلعرابـية الـحاـلة -

 .السياقية الخصائص  من ةصور  بمثابة  تعد

 الشرط:تركيب جواب 

  الن  فعليا يااســناد  تركيبا  يكون ان الشــرط  جواب  تركيب في  االصــل  انالنحاة   يقرر

 التي  هي  واالفعال  ،شـــــرطه  دخول على  الوجود في  دخول  موقوف شـــــيء الجواب

 .(1)  بعض  وجود على  بعضها  دخول  ويتوقف  ،تنقص  تحدث

ً  دائرة  هذا  مناوســع  اللغوية  النصــوص ان  بيد   الشــرط  جواب  ورداذ    ،وأكثر تنوعا

ً تركيب  فيها ً ســنادا  ا ً  يا ً تركيب  يضــاا  ورد  ماك  .فعليا ً   ا ً اســمي   اســناديا ً تركي   ورد  وكذلك  ،ا   با

 ً   ال  ماب  الجواب صحَي   فال  ،يداً مف  يكون ان  الشرط  جواب  في االساس شرطالو  ، شرطيا

 نـفازـيد    ،زـيد  ء:االبـتدا  فـيه  يجوز  ال  كـما  قيم،  زـيد  يقيم  ان  نحو:  يجوز  الوهـكذا    يفـيد،

  التنبيه  به  اريد (إذا، )يتعصــــ  هللا تطع    لم ان  :نحو   ازوج   لإلفادة  يخرجه  معنى دخله

ــلوات قوله  ومنه العاص، على  وجب ما عليك  وجب قال: فكأنه .العقاب على   هللا  صــ

 هذا  وفي  (2)"ورســــوله  هللا   الى  فهجرته  ورســــوله  هللا  الى  هجرته  كانت فمن  :"عليه

  حتماالت اال  جمع  تقبل التي  االدوات  بعض  الشـرط نجد  وجوب  مكوناتل  العام  اإلطار

 .الممكنات  بعض  تختص التي االدوات  بعض  نجد  كما

ة    االدوات  ام  • إنهـاالجـازـم ل  ـف ة  تقـب اـف ة  االحتمـاالت  ـك ب  الممكـن   جواب   لتركـي

 او   مـضارع او   ماـضي فعليا فعله اـسناديا  تركيبا  يكون ان  الممكن  فيمن الـشرط

او   اســـميا اســـناديا  تركيبا  يكون ان  الممكن  من انه  كما انشـــاء.  مثبت او  امر

كان جواب الشـــــرط ال   الـعامة انه اذا  والـقاعدة منفـيا خبرا او انشـــــاء.  ظرفـيا

يصــلح ان يكون فعال له فانه يجب ان يقترن بالفاء وخصــت بذلك عند النحاة 

 
وجمع    2/ 9م، شرح المفصل  2007ه  1428التركيب االسنادي على ابو المكارم طبعة اولى   (1

 الهوامش.  
 (  95/ 2، جمع الهوامش ) سهُ المصدر نف (2
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و لمـناســـــبتـها للجزاء في المعنى اذا معـناـها التعقـيب بال    الســـــببـية،تفـيد    ألنـها

   (1) الشرط.كما ان الجزء يعقب    فصل،

ا لنـماذج مـما ورد في الكـتاب     : ويقول هللا تـعالى-العزيز:  وســـــنكتفي ـبان نعرض هـن

ُفورٞ رۡحه } ۚۡ مُۢةٱَّلۡلُ غُۢة فهرم لُۢةُكسم ُ نُوبُۢةُكسم يُۢةغم ُمُكُس ٱَّلۡلُ مُۢة ه ُ ونُۢة ٱَّلۡلُۢة فُۢةٱتُۡهُعوِنه ُُيُم  (2)  {٣١يٞس   ُلم  هن ُكنُتسم ُُته

 فعل امر.   اآليةفقد وقع جواب الشرط في 

إٞر }  وتعالى:و يقول ســــبحانه   ءن  ُۢةيه م ه َشُۢة
َٰ ُِّب ُۢة وُۢة لَعُۢة ُۡ ن فُۢة فم

ُۢة خُۢة ره ِِم و ُِِۢة و َّم وجواب  ،(3) {١٧ِإَون يُۢة

 تركيب اسنادي اسمى.  اآليةالشرط في 

ه   ُرمُهُۗ مُۢةٱَّلۡلُ  }   :وفي قوـل فُۢة ن فُۢة ُۢةُ إُكم فم َُۢة ُم  عُۢة ُو ْ ده فم ت يُۢة مَُّۡتقهنيُۢة  مُۢةدُِۢة ِهٱل َ ُۢ وقع الجواب   (4)  {١١٥عُۢة هيُس

 ً  (.لنـ)ب   منفيا
 

 لماســــــناديين فعلين    ( تركيبينجوابره( و)فعرل الشررررررطوـقد قرر النـحاة اـنه اذا ـكان )

ا  يكون  ان  يشـــــترط د، ومعن   نوع  من  فعالهـم ذا  ىواـح ا  ان  الممكن  من  ان  ـه  في  يتفـق

  مكن من الم و   ،مضــارعين  ايكون  ان  الممكن منف-  ايختلف ان  الممكن نا  كما ةالصــيغ

  نحو  امضارع والجواب  ماضا  الشرط فعل  يكون  ان  الممكن من و   ماضيين،ا  يكون   ان

ونُۢة  }:تـعالى قوله وُِِِ ُمخُۢة ت َلُۢة ُي ُۢۡة ت مُۢةُ سم فهي ُِۢۡة سم فهي ُۡ َٰ ُۢة َُٰۢة عم
ُۢة
ۡهسم أ م

ُۢۡة ه ه   ت نُوُۢةِّب ُِۢۡة ِهيُُۢةتُۢة نميُِۢةت مُۢة ةُۢة ٱدل  ُۢةيُۢةوَٰ
نُۢة إُرهيُي ٱحم

ُ َكُۢة دُۢة

  وجوابه   مضارعا  الشرط  فعل  يكون  ان  قله  على  النحات  النجاة  اجازه  وكذلك  (5)  {١٥

   (:6)  الطائي زيد اي  قول  نحو  الى استنادا  ماضينا

 والوريد  ه  القبين  كالشجامنه           كنت بسيء  نيديك من

 ان  )و   تعالى قوله  نحو  ،امرا  جوابالو   "ماضـيا" الـشرط  فعل  يكون ان  الممكن من  و  

 (7)(  فاطهروا  جنبا  كنتم

  تقديم  ةاـستحال الى  البـصريون ذهب  فقد الـشرط  وفعل الـشرط  جواب  لتقديم بالنـسبة اما

 صــدر لها الشــرط  فأداة  ،عليها الجواب  وال فعل الشــرط،  فعل  معموالت  من شــيء
 

، يرى جمهور النحاة ان الفاء الرابطة من فاء السببية الكائنة ويرى النجاة ان  المصدر نفسهُ  (1

 هذه الفاء هي عاطفة  
 . ( من سورة ال عمران 31من اآلية ) (2
 (.  17سورة االنعام ، اآلية ) (3
   ( 115سورة آل عمران ، االية )  (4
 ( .    15سورة هود، اآلية )  (5
 . ( 303)  األفعال، د. علي أبو المكارم اعراب (6
 ( .    6سورة المائدة ، اآلية )  (7
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  تقـدم   المبرد  واجـازه  االخفش  كذلـك، وكـذلـ   جواز  الى  الكوفيون  وذهـب  (1)  الكالم

ــيا الجزاء  حرف بعدها  فعلال كان ان الجواب  ان القول الى  يمازن ال وذهب  (2)ماضــ

 (.3)ماضيا كان ان  يمتنع و  امضارع  كان ان  تقدمي  الجواب

 معنى: واختحفهما لفظا والجواب الشرط فعلي اتفاق 

 :  وهي الجاهلية الخطب في ةقليل  مواضع في االسلوب هذاورد   

  عوتب   اذا  فيمن  وال  الغضــب  عند لهروية  ال   فيمن  خير  وال -:  كلثوم  بن  عمرو   قول 

 جعلهاف اخا  السـلطان  جعلك  اذا  :"اخر  موضـع في  صـيفي  بن  الهيثم  قول (4)  يعتب لم

 ً ً   والجواب  الشرط  فعال  قاتف المواضيع هذه فيو   (5)  (ربا –يعتب   لم -)عوتب   :لفظا

  االنســان  عن  الخير صــفه  كلثوم  بن  واختلفا معنى, حيث ينفى عمرو   فاجعله(–جعلك  

 الراب. له  يعتز جملة سلطانال  احترام على  اكثرهمو يؤكد    بالمعاتبة  يرضى ال الذي

 

 وجوابه: الشرط فعل بين الفصل

من    ورد  يبدأ انه قدبينها،  ان تتو الى اجزاؤها اال يفـصل  ةالـشرطي  الجملة في االـصل

ير الى امكان الفصـل بين فعل الـشرط  ولهذا الفصـل صـور    وجوابه.النصـوص ما يـش

 تختلف احكامها.

 

 

 

 

 
 . (  4/1879ابو حيان االندلسي, )ارتشاف الضرب ،  (1
 . ( 86/ 4( وشرح التسهيل )66/ 2المبرد ) المقتضب ،  (2
 .  ( 560/ 2)  جمع الهوامش، السيوطي  (3
 ( 121/ 1) ، احمد زكي صفوت جمهرة خطب العرب ،  (4
 ( 121/ 1نفسه )المصدر  (5
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 األول   تُ حَبْاملَ

 (نيَندَ األقدمِ عِ  طُرْ) الش 
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 االقدمين:المباث االول الشرط عند 

 الجملة الشرطية واراء الناويين األول: االتجاه

كانت    اهتمامهة الجملة الشــرطية حديثا مباشــرا ان جل  ععن طبي   ســيبويهلم يتحدث  

منصـبا على دراسـة العوامل المسـتخدمة في الشـرط حيث خصـص لها بابا درس فيه 

   (1) )باب الجزاء(احكامها وسماه 

تخدم   يبويهلم يـس تخدمهمصـطلح )الـشرط( وانما    ـس ويكون   مصـطلحا هو )الجزاء(  اـس

 (2)هذا المصطلح اخذت االفعال )يجازي بها(  الشرط ومناستخداما من  أقدمبهذا  

للجزاء وخذ منه مصــطلح    واســتخدمتللجزاء   اآلراءاي : اســتخدام    (3))واجازوا(

( هو مراد من حيث المعنى  المجازاةاخر استخدمت على نطاق ضيق وهو مصطلح )

ويمكن تبين مدلولها مصـــطلح )الجزاء( من مناقشـــة لمقولة    (4)لمصـــطلح )الجزاء(

مصـــطلح )حرق    ســـيبويهاطلق   (5)يســـتفهم به( شـــيءالنحويين انه )يجازى بكل  

وهي مصنفة عنده في )االسماء التي يجازى    (6))من(  اآلراءالجزاء( في كالمة على 

ا( ده بمعنى معنيين امـ   (7)بـه ذا ان الكلـمة )حرف ( مســـــتـخدم عـن ا  ويعني ـه اـه ا بمعـن

ه عمم في  اهـا االصـــــطالحي غير اـن اللغوي هو )كلمـة( اي )حرفككلمـة( وبمعـن

من تعريف    متفهمةفشــمل االســم والحرف ونحن نرجع المعنى االول هذا   اســتخدامه

اي كلـمه    (8)وهو )حرف ـجاء المعنى ليس ـباســـــم  وال فـعل(  ســـــيبوـيهالحرف عـند  

 (ارف الجزاءجاءت لمعنى ليس باسم وال فعل تستطيع القول اذن ان مصطلح )

( الذي يطلق على اروف الجزاءوينسـجم هذا المعنى مع مصـطلح ) الجزاء  (9)يعني

  لألدوات ومثله   الصــرفيةاالصــول    جانبوواضــح يقل   ةالشــرطي مجموعه االدوات 

 
 . 56,ص 3ط  م،1996ه, 1416 المصورة للكتب  الوقفية  المكتبة سيبويه، ، كتاب ال(  1

 . 72،  60، 59،  58ص  المصدر نفسه،(  2
 . 94,93,85,75ص المصدر نفسه، (  3
 152,63ص  المصدر نفسه،(  4

 59ص المصدر نفسه، (  5
 82,70ص المصدر نفسه، (  6
      56ص المصدر نفسه، (  7
 12ص المصدر نفسه، (  8
 60,59,33ص المصدر نفسه، (  9
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  ( 1)(المجرازا اروف  معنى وهو )للمصـــــطلح الـنادر في االســـــتـخدام المـطابق ـله ـبال

   (2)(االسماء التي يجازي بها) االسمية الصفةعلى االدوات ذات   سيبويهويطلق  

أدوات وهو اطلق على   (3)(ما يجازي به)نوعين  ا يعني ان االسماء عموما على ن وه

 ً اخرين    ةاال من ـباب التجوز على فيـما يـجد على ـيده نـحا  يعنيـها ـفاـنه ليس مصـــــطلـحا

تلخص من هذا كله الى ان  (اسررماء الشرررط، اسررم الشرررط طلحين)على شــكل مصــ 

ــيبويه ــرطية الجملةرغم انه ينظر الى    ســ على انه كالم تام او)كالم قد عمل به    الشــ

ــه مع بعض( لذلك لم   ةواحد  ةهذا الكالم تركيبا واحدا وال جمل  ال يعتبرفانه   (4)بعضـ

وجعلها   الجملةوانما ركز على الركن الشــرطي من  الجملةيطلق مصــطلح يدل على 

 ركن الجوابي تابع له.الو  تركيبا اساسياً 

 

صـطلحات االخرى  مثل  اطلق على تركيب مصـطلح الجزاء  ومنه اشـتقت الم       

ية( وهذه المصـطلحات جواب الجزاء)( و الجزاءاروف ( و )ارف الجزاء) اـس   األـس

دوات التي تســتخدم في تركيب االســتفهام  ن األا  ةعنده ومفاد هذه النظري   المســتخدمة

ــتخدم في  االدوات   اهي عينه ــرط الجزاء)تركيب  التي تس ــيبويه يدفع  وإذ عنده  (ش   س

  المستخدمة وات  معرفه االدليستبدل بها غيرها حيث يطرح معيارا اخر  و   النظريةهذه  

الفعل بعدها    ال يكونالمعيار فهو ان الشــرط  وادوات االســتفهام   افي هذا الشــرط  امّ 

الشـرط  ةداأللما قبلهُ   ةً الفعل ليس له صـل نَّ إي أ  (،موصـولاالسـم ال)كما يكون بعد  

 االستفهام يقوم    ألدوات ةً وال صل

ليس في الجزاء لما قبله كما هو في حروف االســــتفهام ليس    : الفعليقولفالوجه ان  

قـلت اين   إذا  إـنكتكون اكون فليس كـما قبـله كـما    قـلت: حيثـما  وإذالـما قبـله    ةـله صـــــلـ 

لما قبله كما    ـصلةلما قبله فهذا في الجزاء ليس ب   ـصلةتكون وانت تـستفهم فليس الفعل 

ــتفهام ليس ب  ــتفهام وفي    صــلةان في ذلك في االس لما قبله وتقول: من يقربك في االس

 (5) .صلةلفعل فيهما غير  االجزاء يقربك اخر به ف

ال    فهو شــرط   أداةويتضــح من هذا النص الفعل المقصــود هو فعل الفعل الذي يله   

ــلة  يكون ــل لها كما ان   أداةلها كما ان الفعل الذي يلي    صـ ــرط فهو ال يكون صـ الشـ

ــتفهام والاال  أداةالفعل الذي يلي  ــل  سـ (   ما تكونايث  لها ومعنى هذا ان )  ةيكون صـ

 
 . 69،71,   79ص  سيبويهل كتاب،ال( 1
 اإليضاح  انظر  لألسماء وقد اتخذ الفارسي هذا االساس في تقسيمه ( 2
 . 59ص  سيبويهالكتاب، ل (3
 . 139الى  140 المصدر نفسهُ  (4
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ــرف في داللته الى مصرررطل  الجزاء( اي ان )اين تكون)تقابل   ــرط   أداة( ينصـ الشـ

ــرطية كامل الجملةفقط ونما يورد   الفعلية  والجملة   بالجملتين متلوه    األداةاي ان  ةالشــ

ــرف الى هذا التركيب   ــطلح الجراء ينصـ وقد يتوهم  بجملتين وقد يوهم هذا بان مصـ

الفعل  صطلح يطلق على التركيب كله قول )بجملته ولكن االمر ليس كذلك وليس ثم م

وبعدها اما  الفعلية  والجملة  ةلما قل( يؤكد انه يتحدث عن االدا هصـــلليس في جزاء ي 

امـ  ة ـت ه    ةبجمـل ة  األداةفلـن ةالف  والجمـل ان  علـي ه    ال يكوـن ا ودالـل اـم دا ـت ا مفـي ا كالـم وـحدهـم

خرى مثل قول: )ولو قلت زيد  أتفهم منه في نصــوص   المصــطلح التي بينهما هي ما

درهم في معنى الجزاء   فلهُ (  نييأِت )الذي   هُ وانما جاز كذلك الن قول  زدرهم( لم يج   فلهُ 

  .يره كما تدخل في الجزاء(غء في فاقد خلت ال

 

عند االخفش وبهذا المدلول نجد اســتخدام مصــطلح عند   الشــرطية الجملةما          

وقال رداءا ً يـصدقني ( جزم اذ جعلته ـشرطا ً ) يـصدقني(  االخفش  وذلك  في قوله) 

وهذا هو الموقع الوحيد الذي ورد فيه المصــطلح ويظهر    (1)اذ جعلته صــف الردء (

من القراء دون اجراء تعديل وواضــح تتبع اســتخدام المصــطلح   منقولةن هذه الفقرة  

ــرطية لم تتغير اختار االخفش   النظرةعند االخفش ان   (2))مجازاة (  الى الجملة الشـ

مصــطلح لدالله صــرف هذا الين مصــطلح ) مجازاة ( تاركا ً مصــطلح ) الجزاء ( و  

على أدوات الشـــــرط والجمـلة بـعدـها ويمكن الـتأـكد من ذـلك بمراقـبة االســـــتـخدام في 

ــين  ُكسم }ومثال    اآلتيينالنصــ تدُۢة رمحُۢة
ُۢة
ُعٓو ْ أ ه طب ُتقُۢة َه مُۢة و

ُۢة ُيم ْ ِفه ٱضم ِِه و ن ُتفم
ُۢة
مُتسم أ ۡۡ ُِِۢة مُتسم  هن تُۢةوُۢة و لم عُۢة ُۢۡة فُۢة

ـــ ف  (3){٢٢   ( 4)اسم    ألنه(    اتفسدو ( وأوقعت ) عسيتم ( على ) ان  ت)ان( األول لجازــ

را   }  :تعالى قال وم َُۢة تُٓء  َُّۢة ا   ٩إُۢةوممُۢة تُۢةَُّوُر ٱلِوۡ فم ُُ ِ ُۢة ُُۢةت ه
ُف ٱجم ُۢةوِه ت َهنيُۢة   ١٠مُۢة ه ذب َُّكُۢة

ه م ئهذن لب يمٞل إُۢةومدُۢة فُۢةوُۢة

ـكان ـكذا وـكذا ـفأشــــــبه المـجازاة الن المـجازاة   إذافي معنى    ألـنهدخـلت الـفاء ( 5){١١

( فيطلق على )المجازاةوينســــب بقية المصــــطلحات الى    (6) يكون خبرها وبالفاء(

وـقد يكتفي    (7)  المـجازاة(  )جوابالجوابي من الجمـلة الشـــــرطـية مصـــــطلح    الركن

 
 288، مطبعة عالم الكتب ، ص 1،ص  1985،  لألخفَشمعاني القرآن،  (1
 .   133  –  105 –  104، ص المصدر نفسه  (2
د:   (3  . 22سورة ُمَحمَّ
 .   323ص  المصدر نفسه،  (4
 . 11- 10-9الطور: اآليات  (5
 .  328ص  المصدر نفسه، (6
 . 222،   150،  107ص  المصدر نفسه، (7
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، أما الروات فأطلق عليها مصطلح  (1)  بــــ)الجواب( اذ كان السياق حاسماً في داللته

 .  (2)المجازاة(   )حروف

ـــ تنظيماً ودقةً في ا  أكثرخفش  وهكذا نجد ان األ تخدام مصــــطلحات الفراء وال نجد  سـ

ابعـته النـحاة في نظرتهم الى طبيـعة الجمـلة  عـند الزـجاجي اشـــــارةً مـباشـــــرة الى مـت

 قولِه:لكن اســتخدام المصــطلحات يفصــح عن متابعته لهم، ومثاُل ذلك في  الشــرطية،

 .(3)  )إذا وقع بين الجزاء وجوابه فعل مستقبل في معنى الحال كان مرفوعاً(

ه حـيث نـجد ـلدـيه   يحـيُث تمـثل الجرـجان        ـمذـهب الـفارســـــي وتلمـيذه ابن جني وعمـّ

، فالشــــرط   (4)  مريداً من االلحاق على ســــترة التكامل بين )الشــــرط( و )الجواب(

( جملة غير   الشررط( ويـصرح بأنَّ )  الجوابانه جملة فهو ال يتم اال بــــــ)من  بالرغم 

لشــــرط ( و ) والجواب ( الى الجملة الواحدة مقيدة وحدها، ولذلك اعتبرت جملتا ) ا

ان حكمهما حكم    :يقول : )و وزان هذا ان الشـــرط والجزء جملتان ، ولكلتاهما تقول

جمـلة واـحدة من حـيث دـخل في الكالم معنى يربط اـحدهـما ـباآلخر ، حتى صـــــارت 

  الجمـلة ـلذـلك بمنزـلة االســـــم المفرد في امتـناع ان تحص ـبه الـفاـئدة فلو قـلت : ) اـنت 

( وســـكت لم تفد كما ال تفيد اذا قلت ) زيد  ( وســـكت فلم تذكر اســـماً آخر وال    اتتني

اً في النفس معلوـمات دلـيل الـحال اَن منوـي ومصـــــطلـحات الجرـجاني    (5)  فعالً وال ـك

  ( 6)متنوـعة ومتـعددة فنـجدـها تمـثل عـناصـــــر الجمـلة كلـها واســـــتـخدم ) المـجازاة (  

د ال يتبنى ا ب امـا )الجزاء( ـق ة للتركـي ب أي على الجمـل ة على التركـي دالـل حـدهمـا اـل

ياق في (  8  )، ونجده يطلقه على الركن الجوابي(7)  الـشرطية بأكملها ويحتكم الى الـس

الجمع بين المصـــــطلحين   ب ـب ه غير عن التركـي ل ولكـن داللتين يحـم د أي من اـل دـي تـح

 .  (10) ، واطلق على الركن الشرطي مصطلح ) الشرط ((9))الشرط و الجزاء( 

 
 . 206لم نجده استخدمه غير مرة واحدة، ص  (1
 .  254  ،217  ، 206ص  المصدر نفسه، (2
   (. 10  ،9) سورة الطور  (، 22)سورة محمد  (، 34) سورة القصص  (3
 .  1037وانظر   ، 801ص  ، 1ط  م،  2007  -هـ 1428  المقتصد، للجرجاني (4
 بالقاهرة. مطبعة المدني  ،1، ط 98للجرجاني، ص  البالغة،أسرار  (5
 . 1037،  801 ، 265،  165، ص المقتصد، للجرجاني (6
 ،  268، 267،  265ص  المصدر السابق نفسه،  (7
 . 1040،  1038،  1073ص  المصدر السابق نفسه،  (8
 . 265،  264،  256،  255، 254،  164، ص المصدر السابق نفسه (9

 . 1038، والمقتصد، ص 98ص  للجرجاني اسرار البالغة،  المصدر السابق نفسه،  (10
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إلى ) الجزاء ( نـجد ) جزاء الشـــــرط ( ا على الركن الجوابي ـف ، و)جواب    (1)  واـم

أو ) الـشرط( فقط   (4) أطلق على الفعلين ) فعل الـشرط ( (3)والجواب    (2)  الـشرط (

على الفعل الواقع في الركن الشــرطي ) فعل الجزاء ( وهو الفعل الواقع في الركن ،  

المجــازاة ( و )   الجزاء (  ) حروف  الركن الجوابي أمــا األدوات فتجــد ) حروف 

ــرط ( كما ــرف الى ) إنَّ ( الهروي في كتابِه )األُ   حروف الشـ ــغله  تنصـ زهية( لم يشـ

ــب عن ) الحروف ( ان  ــرطية فقد كان وكدَّهُ وهو يكتسـ النظر في طبيعة الجملة الشـ

ة المعرـبة ان تتبين اـنه  ا من تتبع األمثـل اـنه يمكن لـن يتبع اثرـها االعرابي ورغم ـهذا ـف

ــبال من االهتمام   ــابقين ، ويسـ   باإلعراب متمثل للنظرة التي ترددت عند النحويين السـ

سـيماً للجملة الشـرطية يلفت انتباهنا وهذا التقسـيم خاص بالجملة الشـرطية تجد لديه تق

 (5) ذات األدوات )من ، ما  ، أين( يقول الهروي ) تكون جزاء (

يُكرمني أكرُمهُ( وما اشـــبه ذلك ممن مبتدأ وهو الشـــرط ويكرمني جزم    )منكقولك   

 (6)بالشرط، واكرمه جوابهُ، وهما جميعاً خبر من.

 وينتج بهذا تقسيمان للجملة الشرطية، ويمكن بيان ذلك:

 الجواب  الشرط .1

ُمني  ن  م   - ُمهُ  - يُكر   أُكر 

 خبر مبتدأ .2

ن   - ُمهُ  -   م  ُمن ي أُكر   يُكر 

االعراب الذي يقول به الهروي اعتبار الجملة الشــرطية جملة بســيطة  ويلزم من هذا  

ال مركـبة ومصـــــطلـحات الهروي مـحدودة ، وأكثرها دوران ) الجزاء ( ويســـــتـخدم  

  ( 7) للداللة على العبارة الشرطية باعتبارها تركيباً يقابل التراكيب األخرى )االستفهام(

ــدراً  (8)، وقد يجتزئ بالمصــطلح أي للداللة على األداة ــتفهام ) الجزاء ( مص واالس

، بـــــــ)أما( فعند اســتخدامه فلم نجده اال في موضــعين دال به في   (9)للفعل )يُجازي(

 
 . 1140ص  المصدر السابق نفسه،  (1
 .  1040 المصدر السابق نفسه، ص  (2
 . 267،  266المصدر السابق نفسه، ص ( 3
 . 1060،  1059،  1037ص  المصدر السابق نفسه،  (4
 يعود الضمير في السابق الى األداة الشرطية من .   (5
 .  100م ، ص 1993هـ ، 1413كتاب األُزهية ، د.علي بن محمد النحوي الهروي،   (6
 . 100،  71، 32ص  المصدر السابق نفسهُ،  (7
 .  257ص  المصدر السابق نفسهُ،  (8
 .  149، ص المصدر السابق نفسهُ  (9
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المصـطلحين ) جواب الجزاء (    (1)اآلخر ، على األداة واطلق على العبارة الشـرطية

 ، ) جواب الشرط ( ورد في موضع واحد . (2)و يورد في موضعين

وتقصـــــد ـبالمعنى    الـخاص،فـكان اســـــتـخداـمه عـنده بمعـناه الـعام وليس    )الجواب(أـما 

ارة ام:)العـب ة    الـع ا جمـل ارة تســـــبقـه ة،التي تؤلف مع عـب اـم ة    ـت اهـي بغض النظر عن ـم

فقد تكون العبارة األولى اســتفهامية او قســمية او شــرطية. ومن أجل    األولى،العبارة 

ــتخدام مصــطلحات األدوات    (3) ()أنهذا جاء المصــطلح عندهُ عاطالً من   ويندر اس

لداللته علها بالمـصطلح ) جزاء ( فلم نجده اـستخدم منها غير المـصطلحين المترادفين  

ــرط( في موضــع واحد  (4)) حروف الجزاء ( في موضــعين فدل   (5)و )حروف الش

ــ)الجواب( على الركن الثاني وتتعدد   ــ)الجزاء( على الركن األول من التركيب، وبـ بـ

اسـتخدامه للداللة على الركن   فإلىعندهُ ، مدلوالت ) الجزاء( كما تتعدد عند من قبله 

 ، اســـــتـخدم العتـباره تركـيب يـقابل التراكـيب األخرى حـيث اطلق على(6)الشـــــرطي

. ودل به على المعنى الذي يؤديِه الركن (7)اب الجزاء (الباب درـسُت فيِه القـضية ) ب 

بالمـصطلح للداللة على األداة، وفي كتاب ) الالمات ( اـستخدم    ، واجتزئ(8)الـشرطي

ــرط وفي المقابل ) الجزاء (    (9)الجزاء للداللة على الركن الجوابي وفعل جواب الشـ

هذا المـصطلح في )الجمل(    اـستخدَم ) الـشرط( للداللة على الركن الـشرطي ، ولم يرد

و ) جواب ( لكن األخير   (10)واطلق على الركن الجوابي مصطلح ) جواب الجزاء (

ينصــرف الى الفعل غالباً. ونجد لديه من مصــطلحات األدوات ) حروف الجزاء ( ،  

ليس في اســـتخدامها داللة على اقتصـــارهما   (11))حروف الشـــرط ( وهما مترادفان

على ان ويطلق على األدوات المصــطلحين ) حروف الجزاء ( و ) حروف المجازاة 

ــرط( و )    (12)( ــي فيؤكد ان )الش ــتاذه الفارس وهما مترادفان وتابع ابن جني خطأ اس

ة  والجزاء( جملتان . يقول ابن جني : )ومنها ان بعض الجمل قد تحتاج الى جملة ثاني 

احتياج المفرد الى المفرد وذلك في الشـــرط وجزائِه، والقســـم وجواَبهُ فالشـــرط نحو  

 
 .  100ص  المصدر السابق نفسهُ،  (1
 .  245،  213ص  المصدر السابق نفسهُ،  (2
 .  100،   50،  49ص  ،م1993هـ ، 1413كتاب األُزهية ، د.علي بن محمد النحوي الهروي،   (3
 .  157،  152ص  المصدر السابق نفسهُ،  (4
 . 50ص  المصدر السابق نفسهُ،  (5
 .  342،  219هـ ، مطبعة بول كريوتول بالجزائر ، ص 1926الجمل للجرجاني،  (6
 .  217ص  المصدر نفسه، (7
 .  332،   313،  312،   311،  310، ص 221ص  المصدر نفسه، (8
 . 160، ص 159، ص 1992، دار صادر بيروت ،    2الالمات ، للزجاجي، ط  (9
 .  136، والالمات 219ورد بمعنى الركن الجوابي في الجمل  262،   219، 218، 217ص نفسه،  المصدر (10
 .  160،   159موضع استخدام األول الالمات ، ص  المصدر نفسه،  (11
 . 217و   215موضع استخدام المصطلحين على ترتيب الجمل للزجاجي ، صالمصدر نفسه،  (12
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م ليقومن زيد ( فحاجة الجملة  م نحو قولك : )اقـس قولك: ) إن قام زيد قاَم عمر  ( والقـس

انـية كـحاـجة الجزاء األول من الجمـلة الى الجزاء الـثاني  نحو) زـيد    األولى للجمـلة الـث

 .  (1)(أخوَك ، وقاَم أبوكَ 

ة  ــابقين ان الجمـل اذهُ ، وغيرهـما من النحويين الســـ ا ـيدرك اســــــت ـيدرك ابن جني كـم

الشــرطية ُكلي يحتاج بعضــهُ بعضــاً ، كما يحتاج جزء الجملة جزئها الثاني ، بمعنى  

انهم ـيدركون ان ـهذا التركـيب جمـلة ، اـما المصـــــطلح ـفإنـها قليـلة اـلدوران الن جهود  

ــة الجملة ا ــرطية محدودة جداً ، فهو يعرض لها عرضــاً، رغم  ابن جني في دراس لش

هذا فمصـــطلحاتهُ تتســـم بشـــيء من الدقة حيث لم تتعدد مدلوالت المصـــطلح الواحد 

ويطلق الجزاء   (2)فنجده يطلق ) شـرط ( على الركن الشـرطي من الجملة الشـرطية 

اما  ويطلق الى جانب )الجزاء ( و )جواب الشــرط(  (3)على الركن )الركن الجوابي(

 (4)جواب الجزاء فهو نادر االستخدام ، وعلى األفعال اطلق ) فعل الشرط (

اما اـستخدام األدوات فلم نجدهُ اـستخدم منها    نادر،وفعل جواب الـشرط ولكنه اـستخدام 

 شيئاً.

 

 االتجاه الثاني: مسائل خحفية في الجملة الشرطية: 

 ومن هذه المسائل: المسكلة األولى:

الفاء والوظيفة األسـاسـية للفاء، عند النحاة )العطف ولكنهما إذا اسـتخدمت في  -1

ربط جواب الشرط فإنها تنسل  من تلك الوظيفة األساسية متخذة داللة وظيفية  

 جديدة(.  

وهو لم يســّمِ لنا   ســيبويهوقد بدأ التنبه الى هذه القضــية على نحو غامض عند   -2

دة ، وانمـا اكت  ةً جـدـي اء تســـــمـي إخراج أدوات عطف أخرى من  هـذه الـف فى ـب

مـشاركة الفاء اـستخدامها الجديد فيذهب الى انه ال يجوز اـستخدام ) الواو ( او 

 الربط)ثم ( بدالً من )الفاء( ألنها ال تصـلح في الجواب في هذا الموقع أي في 

ــميات ) فاء االبتداء (. يقول االخفش والفاء اذا    (5)الشرررررطي ومن هذه التســ

 
م.  1952هـ،  1371، مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية، 2006البن جني ،    الخصائص ، (1

 .  178، ص 3ط
  -هـ 1421،   1صناعة االعراب ، البن جني ، دابر الكتب العلمية ، بيروت ، ط سر   (2

 .  260،  256،  254م ، ص 2000
 .  178، ص 3،. والخصائص ط265، 256،  255،  254ص المصدر نفسه،  3
 لصفحة. نفس ا  المصدر نفسه.( 4
 . 63ص  م،1996 - هـ 1416،  3ط مكتبة الخانجي بالقاهرة،  سيبويه،الكتاب،  (5
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اـنت جواُب ال اء  ـك داء ال ـف اء االبـت ك ـف دأ وتـل داًء مبـت ا ابـت دـه ا بـع ان ـم از ، ـك مـج

بال  فلو ـكاـنت   العطف اال ترى أنَـّك تقول : إن ـتأتني وامُرَك عـندي على ـما تـُحِ

اـما   (1)ـهذه ـفاء العطف لم يجز الســـــكوت متى تجيء لـما بـعد ) إنَّ ( بجواب

عند ابن سراج فمعناها ) االتباع ( فهي غير عاطفة ولذا ) ال يجوز ( الجواب 

ويقول ابن سراج اذا دخلت الفاء في جواب الجزاء فهي غير عاطفٍة  (2)بالواو 

يخصــــــها تـفارـقه انـها تتبع ـما بـعدـها ـما قبلـها في ـكل    (3)اال ان معـناـها اـلذاتي 

   (5)ء ) التباع الشيء الشيء ( الفا تأتيوعند الجرجاني ايضاً   4موقع

   (6)(    )التعقيبويطلق ابن الخشاب على طبقة الفاء  

الخلـيل و   ةهي اذاً ان الخالف بين النـحا  :المسررررركلرة الثرانيرة ا    ســـــيبوـيهـف ابعهـم ومن ـت

ــ)إذا(يعتبرون ب  ، ولكن هنالك من يقول بان الفاء تكوُن مقدرةً قيل:  (7)  كالربط بالفاءــ

نُۢةُطونُۢة    ..}كـما في اآلـية    )اذا ( قم ردَّ الجرـجاني القول بـهذا دون ان يبين   8{٣٦ ه ُۢة  ُ سم يُۢة

ــوباً الى االخفش عند ابن حيان  (9)صــاحبه ، ولكن ما (10)ثم تجد الرأي بعد ذلك منس

تجده عند االخفش نفسـه في معاني القرآن مناقض لما نسـب اليه حيث يقول ) فقولهُ : 

اء)) إذا هم يقنطون(( و  ة الـف الكالم األول بمنزـل ة ـب ،  (11)هو الجواب الن )إذا( معلـق

ك  ده يقول ذـل ذـهب ولم نـج ك الـم ذـهب ذـل ذي ـي واألرجح أن يكوَن ابن ســـــراجٍ هو اـل
 

 .  46ص  م، 1990  -هـ 1411،  1ط  مطبعة المدني، لألخفش، ،معاني القرآن (1
 .  195ص  ، 2ط  شركة المتحدة للنشر والتوزيع، السراج،أصول النحو البن  (2
 . )الذي(هكذا ولعل جمعتهما  (3
 .  191 : 2  بن السراجال  أصول النحو،( 4
  يعيش،. وهي االتباع عند ابن 1040ص   1ط للنشر، دار الرشيد  للجرجاني،،المختصر  (5

 .  95ص  المنبرية،، إدارة الطباعة 8ط المفضل، شرح 
م ،  1972 - هـ 1392  ، 1دمشق، طمكتبة مجمع اللغة العربية،  الخشاب،المرتجل البن  (6

 .  217ص 
، تابعة معاني  94م، ص 1988  - هـ 1408  ،3مكتبة الخانجي في القاهرة، ط  ،سيبويه الكتاب، (7

، المقتضب  459م، مطبعة دار الكتب المصرية ، ص 1955 - هـ 1374،   1القرآن للقراء، ط 
هـ ، ص    379،   316،  2، الواضح للزبيدي ، ط  178هـ ، القاهرة ، ص 1386،   3للمبرد، ط

. األزهية  256م ، ص 1969  -هـ 1389،  1البن جني ، ط  ، . سر صناعة اإلعراب  96
م ،  1984 -هـ  1405،   2. إعراب القرآن للقيسي ، ط 212م ، ص 1993  - هـ 1413للهروي ، 

. إبن  1043، 1042م ، ص   2007  -هـ 1428،   1. المقتصد للجرجاني ، ط   179ص 
. ابن الفشار ، للمرتجل   263م ، ص 542  -هـ 450،  2الشجيري مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ط 

 .  1401، ص  2. التبيان للعكيلي ، ط   218م ، ص 1972  -هـ 1392،   1ط، 
 . 36سورة الروم ، اآلية (  8
 .    1043، ص الجرجاني ،المقتصد  (9

 .  807، ص  978هـ ،  1398،  1ألبو حيّان ، ط   ،اإلرتشاق (10
 . 291م ، ص 1990  - هـ 1411،  1لألخفش ، ط ،معاني القرآن (11
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صـراحةً، ولكن نفـسهم ذلك فهماً غامضـاً من القول ) فال بد لـشرط الجزاء من جواب  

 . (1)والجواب يكون على ضربين بالفعل ويكون بالفاءِ 

ويقول في موضعٍ آخر ) وقد كنُت عرفتَُك أن جميع جواب الجزاء ال يكون اال بالفعل  

اء   ة الـف اً بمنزـل ( )إذا( تكون جواـب ل )إنَّ اِء وحكى الخلـي الـف ااو ـب ا (  ألنـه اـه   ( 2)في معـن

ويذكر ابن الخشاب : أنَّ الجواب بــ)إذا( أقل استعماالً من الجواب بــ)الفاء( ومن اجل  

ــرط.هذا اهمل كثير م يقول ابن الحاجب ان )اذا(  3ن النحويين ذكرها في أجوبة الشــ

، من بعدِه اال (6)و المالقي  (5).اشـترط الرضـى(4)تربط الجواب اذا كان جملةً اسـمية

 تكوَن لحلية واشترط أبو حيان : 

 .لهُ(ع ص ى زيٌد اذا  ويٌل  )إنناو:    طلبيةاال تكون  .1

 )إن قام  زيٌد إذا  ما عمرا  قائٌم(. ناو:اال تدخل عليها أدا ُ نفي  .2

ا  قرائ ٌم(. .3 ر  وزاد   (7)ان ال تردخرل ) إن  ( عليهرا ناو : ) إن قرام  زيرٌد إذا  انَّ ُعم 

 المرادي شرطا  رابعا  هو ان تكون الجملة بعد )إذا ( جملة  اسميّة .  

ا ( ذـلك اـنه لم يمـثل لـها قيـماً مـثل هو ـقد ) ـما ( فـهل تزاد عليـها) مـ   المسررررركلرة الثرالثرة:

وهو انـها )ما( مكررة أي عني ذلك انه   (8)في ) مهـما (  ســـــيبويهأورد قول الخلـيل و 

مـتابع لهـما في تركـيب ) مهـما ( ام انه ثـبت ) ما ( و ) مهـما ( أي يعني ذلك انه مـتابع  

ــب ان االمر الثاني هو   لهما في تركيب )مهما ( ام انها اثبت ) ما ( و )مهما( واحســ

تلحقهما ) ما (  الذي قصــد اليه المبرد ، فاذا كان هذا صــحيحاً اصــبح لدينا أداتان ال 

 وهي األداة )مهما( وتبقى ) من ( ال تلحقهما ) ما ( وكذلك ) أنّى (.

(  ت الـشرط غير ) حيثما ( و ) اذ ماإن كان النص الذي اقتبـسناه يوهم بان جميع أدوا

يجوز فيهـما ادـخال )ـما( وـحذفهـما ومصـــــدر ـهذا الغموض هو ـعدم اـلدـقة الـكافـية في 

ج : فحوى ما اقتبســناه عن المبرد ســابقاً ولكن على تحرير القضــايا وأورد ابن ســرا

 ) ـما ( اال لتولـيد األداة شـــــيء من اـلدـقة مبيـناً ان ) ـما ( أداة شـــــرط ال تزاد بـعدـها  

 
 . 164، مؤسسة الرسالة ، ص  2السراج ، ط البن ، أصول النحو  (1
 . 166إلبن السراج ، ص  ،  أصول النحو (2
 . 219البن الخشاب ، ص   المرتجل، (3
 . 265، ص  2، ط ي شرح الكافية ، للرض (4
 المصدر نفسهُ ، الصفحة نفسها.  (5
 المصدر نفسهُ.  (6
م ،  1994  -هـ  1415للمبرد ، جهورية مصر العربية ، وزارة األوقاف ،   المقتضب ، (7

 . 2، ط48ص 
 .  166، ص  2أصول النحو ، البن السراج ، المكتبة اإلسكندرية ، ط  (8
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وهو بـهذا اال يخرج مهـما من تـعداد األدوات وال يجوز زـيادة ) ـما ( بـعد    (1)  ()مهـما

ار  تزاد في غيرهـا ولكن يظـل الكالم غير دق  )مـا( على نحو مـا د من اعتـب يق فال ـب

)مهما( أداة ال تزاد ) ما ( بعدها صــمت كما صــمت المبرد من قبل عن امكان زيادة 

 ) ما ( بعد ) أنّى ( و ) من ( . 

  وابن ـبا   (4)والرـماني  (3)والزبـيدي    (2)  النـحاس  ســـــيبوـيهومن اـلذين ـتابعوا الخلـيل و 

كما يـضيف الى ) ما ( اتـصال    ولكنه يـضيف الى ) ما ( ما يجوز اتـصال ) ما (يـشاذ 

( ـبه ) اذا ( فهي عـنده مـثل ) حيثـما ( و ) اذ ـما ( فتكون ) اذ ـما ( فتجزم بقول )  )ـما

فأما اذا ( فال خالف على بابها ألنها لم تنقل معناها ، ألنها موضوعة لزمان المستقبل  

اذا كان ا واال انه ال يجزم بها اال في الشـــعر صـــلةفلم يدخل عليها ما يخرجها عن ا

 .   (5)معهما ) ما (  

ــرطية وهي  يرجح النحاة   ــية للجملة الش ــاس + فعل   )ان الصــورة:الى الصــورة األس

الجمل، ويجعلونها مصـدر المعرفة ،  يجعلونها معياراً لغيرها من  فاعل(مضـارع + 

القواعد والزمن المـستقبل ، ففي الجملة ) إن يخرُج زيد  يخرُج عمُر ( يرون ان زمن  

ــتقبال وذلك )الن الشـــرط ال يقع اال على فعل لم يقع( بل انه ال  هذه  األفعال هو االسـ

ــتقبل لكن  ــتقبل الن الجزاء ال يكون اال بالمسـ يجوزان تكون ان تخلو من الفعل المسـ

ية ، واكثر هذه  اـس النحاة يواجهون يصـور للجملة الـشرطية تختلف عن الصـورة األـس

+ فعل ماضـي + فاعل + فعل ماضـي + الصـور مخالفة للصـورة األسـاسـية : )ان 

ذه  ل لم يقع وبين ـه أن الشـــــرط ال يقع اال على فـع اـعل( فكيف يوفقون بين القول ـب ـف

ــكال بالقول   ــية أي األفعال التي وقعت وقد حاول النحاة حل هذا اإلشـ األفعال الماضـ

 بأن اللفظ ماٍض والمعنى ُمسـتقبل ، بقول الخليل ) إنما يقع ما بعدها من الماضـي في

ال من المضـــــي الى   (6)معنى المســـــتقـبل( ة لتغيير األفـع يـحاول المبرد ان يـجد عـل

ــتقبال فقال )فإذا قلت قائل فكيف ازالت الحروف   هذه األفعال عن مواقعها وانما  االسـ

هي لما مضــى هي األصــل، قيل لهُ الحروف تفعل ذلك لما تدخل لهُ من المعاني. اال 

فيقوم لغير الماضــي فإن قلت " لم يذهب زيد  "  ترى انك تقول " زيد  يذهب يا فتى "

 
م ،    2008 - هـ 1429،   2لبنان ، ط – إعراب القرآن ، للنحاس ، دار المعرفة بيروت  (1

 .  136،   375، 335،   72،   41ص 
 .   64اعراب اللغة العربية ، للزبيدي ، ص الواضح في   (2
 . 131م ، ص 2005  -هـ 1426،   1معاني الحروف ، للرماني ، المكتبة العصرية بيروت ، ط (3
الكويت ،   – ، المطبعة العصرة  1م ، ط1997شرح المقدمة المحسبة ، البن بايشاذ ،   (4

 .  247ص 
 .  5، ص  1م ، ط1994  -هـ  1415للمبرد ، القاهرة ،   المقتضب ، (5
 .    199:  2إلبن السراج ،  ، أصول النحو  (6
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ــ)لم( نفياً لما مضى وصار معناهُ، " لم يذهب زيد  أمس " واستحالة " لم يذهب   كان بـ

 (1) (زيد  غداً"

ا تصـــــلح  إنـه ا " خلـقت للـماضـــــي الجزاء ، ـف ا يقول القراء ان "ـم اَن كـم فرغم إن ـك

هذا الذي قاله أبو العباس   فقال:د  . وانبرى ابن الســـراج يرد قول المبرَ (2)للمســـتقبل  

)رحمهُ هللا( لســــت أقوله وال يجوز ان تكون ) ان ( تخلو من الفعل المســــتقبل الن  

)الجزاء ( ال يكون اال بالمســـتقبل ، وهذا الذي قال عندي نقص في أصـــول الكالم ،  

ي  فَالتأويل عندي لقولِه: " ان كنَت زرتني أمس أكرمك " ان تكن " كنَت " ممن زارن 

َت " على "  دـلت " كـن أمس " أكرمـتك اليوم " و إن كـنت زرتني أمس زرـتك اليوم ـف

ۚۥۡ ...}تكن " وـكذـلك قوـلهُ عزَّ وـجلَّ   ُه تُِۢة يم عُۢة هَّم قُِۢة أي ان أكن    (3){١١٦  ... هن ُكِنُه  ُ متُُِهۥ فُۢة

ا  ازني ـم د حكى عن الـم ذا الكالم . وـق ذ بـه ه " أو آـخ ت قلـت ل " كـن ت ( أو إن آـم ) كـن

ورأينا في الكتاب ابي العباس يخطالهُ موقعاً عند الجواب في هذه المســــألة  يقارب هذا  

 .  (4) ينظر فيِه وأحسبهُ ترك هذا القول

ــراج على القاعدة النحوية دون أن يجعل لها لتقديرِه من اثٍر في  وبهذا يحافظ ابن السـ

فهو يذـهب  تغيير المعنى ويعـيدال الرضـــــي لـنا أفـكار الُمبَرد مرة أخرى بـعد ان ينظمـها  

الى ان االغلب في ) إن ( ان يكون فعل الشـرط فيها مسـتقبالً من حيث المعنى ولكن  

 هن ُكنُه  ُ مُتُهۥ ...}  :إن أُريَد معنى الُمـضي َجعَل الفعل لفظ " كاَن " ومثال ذلك اآلية

ۚۥۡ  تُۢةُه يم عُۢة هَّم قُۢة نُۢة  ُۢةَّهيُصُهۥ  ..}واآلية   (5){١١٦  ...فُۢة يُۢة ُۢةهم     هن َكُۢة ُُلن فُۢةصُۢة  .(6){٢٦ .. ُۡي دهُ ُق

الُمبَرد قولَهُ بأنَّ ) كاَن ( للشـرط في الماضـي ، ويسـتدل باآلية التي    (7)ييريد الرضـ 

ت موضـــــع خالف بين المبرد وابن الســـــراج وهي اـن يم  ...}  :ـك قُِۢة ُهۥ فُۢة ُه  ُ متُِ  هن ُكِن

ۚۥۡ  تُِۢةُه د ألن الحـكاية تجري يوم   (8){١١٦  ...عُۢة هَّم ، ويقول انَّ قول ابن الســـــراج : فاســـــِ

 
 .  المصدر نفسهُ ، الصفحة نفسها (1
 .  180، ص  1م ، ط 1955 -هـ  1374معاني القرآن، للفراء، دار الكتب المصرية،  2
 (.  116سورة المائدة ، االية )  (3
 . 200، 199، ص   2السراج ، مؤسسة الرسالة ، ط  أصول النحو ، إلبن (4
 (.  116سورة المائدة ، االية )  (5
 (. 26( سورة يوُسف ، اآلية ) 6
 . 264م ، ص 1996،   2ط  الرضي ، شرح الرضي على الكافية ، (7
 (.  116سورة المائدة ، االية )  (8
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القيامة وكوِن عيـسى ) عليه الـسالم ( قائالً ذلك أو غيَر قائل. إنما هو في الدنيا ودليل   

 .  (1)آخر هي ) جواز ( مثل : " إن كنَت أعطيتني أمس ، فسوَف أكافِئَُك اليوم

خالفية بين الُمبَرد و إبن السراج وقد دارت على داللة  ثُمَّ ناقَش إبُن القّيِم القضية ال      

ۚۥۡ ...}) كاَن الزمنية ( وابرز مثال على ذلك  تُۢةُه يم عُۢة هَّم قُۢة  . (2) {١١٦  ... هن ُكنُه  ُ مُتُهۥ فُۢة

المعنى  )القيِم ان الـداللـةَ دخلـت على مـاِض اللفظ وانـهُ من حيـِث المعنى    ذَكر إبنُ 

الـسماء ( أما ان يكوَن قاَل ذلَك بعد رفعِه إلى    عليه السرحم( قطعاً ألنَّ عيـسى )  ماٍض 

اـمة    – ِه يوَم القـي اـيةَ قولـِ ة ) ـماٍض ( وـقد   –حـك وعلى الـحاليِن فزمُن الفعليِن في الجمـل

َل اآلـيةَ على ذـلك ـبأنَّ ) إن أُكن   أخـطأَ َمن فَِهَم أنَّ  فع وأوَّ ا قـبل الرَّ القوَل وقَع في اـلدنـي

هُ ( فـهذا تحريف  لنـية ألن ـهذا الجواب ـجاَء بـعد ســـــؤاِل هللِا ـلهُ  أقوُل ـهذا ، ـفإنَـَّك تعلمـُ

ِه فال  هُ إلهين إال بـعد رفعـِ عن ذـلك وهللاُ لم يســـــأـلهُ وهو بيَن قوـمِه وهم لم يتـخذوهُ وأمَـّ

 ريف اآلية انتصاراً لقاعدةٍ نحوية . يجوز تح 

أنّي قُلتُهُ في المســتقبل   (3)إن ثبتَ "  أما مذهب ابن الســراج القاضــي بتأويلها كاآلتي:  

تَهُ وكل ـشيٍء تكرَر في الماـضي كاَن ثبوتهُ في المـستقبل  "  في الماـضي يثبت أنَك َعِلمت

 .(4)وهذا القوُل ضعيف  ال يدل عليِه اللفظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   شرح الرضي على الكافية ، الرضي ، نفس الصفحة..  (1
 (.  116ية )سورة المائدة ، اال  2
 ولعل صحتها يثبت.   النص،هكذا في  (3
 .  45ص   ،1ط  م، 751  - هـ 691  والتوزيع،دار عالم الفوائد للنشر   القيم، البن   الفوائد،بدائع  (4
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 املبحت الثاني  

  ) الشرط عند احملدثني (
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 المادثين(  عند الثاني: )الشرط المباث

  منزل  االول  نجزئيي   على  العقلي  بالتحليل  ينبني لغوي  اسلوب  : الشرط  الشرط جملة 

  انعدم   اذا  الثاني  ينعدم  االول  تحقق اذا الثاني  يتحقق المسـبب  منزله  والثاني السـبب في

اني  وجود  الن  االول اء  ان  نحو   االول  وجود  على  معلق  الـث الي  ـج ت  ـخ ه  ذهـب  في  مـع

  تحقق   ـخاـلد  ـجاء  ـفان  وتحقق  وجوده  في  االول  على  معلق  ـثانيهـما  شـــــيـئا  جمـلةال  ـهذه

ــلوب الى النحات عرض  وقد  ذهاب  يكن  لم  وان  معه  الذهاب ــرط اس   تناولوا   حين  الش

ــفه اال ــفه  اعرابا  بوصــ   جملتين  على  يقوم انما انه  وقرر  العوامل احد  ال اثرا  وبوصــ

 ةالجمل  هشـــام  ابن خلص واذا  جواب  جملة  ثاني  وســـمو  الشـــرط  جملة االولى  ســـمو 

 ,وقد اليه والقدماء ســبقه الذي  النحو  على الشــرط جملةل عرضــه  االهتمام من  بشــيء

 لها  عرض في الجواب  جملة عن  الحديث في وافاض  الشـرط شـطرين,  جملة شـطره

 االعراب  من  لهـا  محـل  ال  التي  الجمـل  اســـــتعرض  حين  لهـا  عرض  مره  من  اكثر

 الطائفة  من  عنده وهي  االعراب  من محل  لها  التي  الجمل استعرض حين  لها وعرض

 االولى:

 النهار  كان طالعه الشـمس  كانت لو   نحو   الجازم  غير الشـرط  جواب  يقع  حين  -1

 ادوات  في  اثر  الجزم  هو   الكالم  هــذا  في  المتصـــــور  االعراب  الن  موجودا

 لم  ـجازم  غير  الشـــــرط  (جواـبا  موجودا  النـهار  ـكان  ) جمـلةال  ـكاـنت واذا  الجزم

 االعراب  من  محل لها  يكن

ــرط جازم  جوابا  تقع  حين  و   -2   نحو قولهم  وال باذا الفجائية, تقترن بالفاء لم لشــ

د  ـيذـهب  ـتذـهب  ان ة  فـهذه  مـعك  ـخاـل ا  مـحل  ال  الجمـل أثير   الن  االعراب  من  لـه   ـت

  وحده  الفعل  على اقتصــر  وانما كلها الجملة على  يتســلط لم  ان  الجازمة  األداة

 عـنده  وهي االعراب  من  مـحل  بمجموـعه للجمـلة  يكن فلم الجمـلة  من  جزء  وهو 

  نحو  الفـجائـية اذا  او   وتقترب  ـجازم  شـــــرط  جوال  يقع  حين  الـثانـية  الـطائف  من

ــيذهب  تذهب ان قولنا ــيذهب  فجعله  معك خالد سـ  لها  جملة عنده  معك خالد سـ

 اقترانه  بســــبب  وحده  الفعل على  متســــلط من  الجهاز الن  االعراب من  محل

ــين ــلط  لكنه بالسـ وهو    الجزم  بمجموعها الجملة  محل  في كلها الجملة على تسـ

 (.1)االعراب

 

 

 
  اللغه في  مناهجها النحويه الكوفه  مدرسه،  المخزومي  مهدي ،  وتوجيه نقد   العربي النحو في (1

 . 19 ص  م 1964 بيروت   صيد   ،1،ط  المصريه  المكتبه  منشورات ،  العربيه 
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 التقليديون(  األول: )المادثون   االتجاه

 على  المؤاـخذات  من  جملتين  الشـــــرط  جمـلة  اعتـبار  ان  المـحدثين  بعض  يرى         

 الشـــــرط  يـعالج  ان  ينبغي  كان  المخزومي  مـهدي  الدكتور  هؤالء  ومن  النحوي الدرس

ــرط  جملة  فليس  جملتان ال  ةواحد  جملة انه على ــورين ال  ها  بجزيئات  الشـ  اال  متصـ

ــرط  جملة  وليس  واحدة تامة  عن  تعبر ةواحد  جملة   يعبر   كالم  وحده اال  ابجزئيته الشــ

 العقلي  بالنظر الإ  ملتينجُ الـشرط   جملة  ليـست  بها  اـستحدثت االفكار  من  وحده عن  بها

  ال يقبلُ   وتعبير  ةواحد  جملة  الشــــرط  جملتها في اللغوي  بالنظر ماأ  المنطقي  والتحليل

ً   يعبران  امانه فيها  المفعولين  ئينالجز  الن  االنشطارَ   (1) واحدةٍ  عن فكرةٍ   معا

 الشـرط  جملة  :يقول  ذإ  (الجواري السـتار  عبد حمدأ  الدكتور)  يأالر هذا على  ويوافقهُ 

ً  نأ  تســتحق   معناها   أداة  وفي  صــيغتها  طبيعةِ  في  نأل  الجمل  نبي   بذاته قائما تعّد قســما

   (.2) كذلك  والفعلية  االسمية  الجملتين  وعن  واالنشاء الخبر  جملتي عن  يميزها ما

  مفصــل   شــرح  يعيش ينأ  يؤيد  وال الزمخشــري يألر  تأييده  يبدي الجواري  والدكتور

ــرح المفصــل فيقول: ) أيَن يعيش  يعيش نأي   وقول  فيقول  هللا    الدقة  تنقصــه هذا  في ش

ــواب  ويجانبه ــرطال  جملتي  الن  الصـ ــت  شـ   جملة   تكون قد  بل  الدوام على  فعليتين اليسـ

ُتبم }  :تعالى  قال ( ،  قائم فإننا  انتقم)  نحو ،   ةاسـمي   جملة  (3)  الشـرط  جواب ُ لۡسم يُۢة مُۢةدُۢة

ئهخُۢة ُ ُس 
ٰٓ ْملُۢة
ُ
 (.4) {١١ٱلۡظَٰ هَُّونُۢة  فُۢةج

 

 

 

 

 

 

 
  من  مؤلف الشي   منصور حسين النحوية، وتقسيماتها مفهومها   في  دراسة العربية  جملةال (1

 . 58و  57  ، مهدي المخزومي، ص  وتوجيه  نقد  العربي  النحو في،  2009،  1ة، ط السعودي
 . 116  ، ألحمد عبد الستار الجواري ، ص المعاني نحو  المصدر نفسه، (2
 . 108ص   نفسهُ، المصدر (  3
   .(11) ( سورة الحجرات، اآلية 4
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ــرط  يعالج  ان  ينبغي  وكان ــرط  جملة  فليس  جملتان ال  واحدة  جملة انه على الشــ  الشــ

ــورين  بجزئيها ــتحدثت االفكار  من  وحده عن  بها  تعبر  واحدة  جملة اال  المتصـ   بها   اسـ

ة  ليس النظر  اـما  المنطقي  والتحلـيل  العقلي  النظربـ   إال  جملتين  الشـــــرط  جمـل  اللغوي  ـب

 انما  فيها  مغلوبين  الجزئين الن  االنشــطار  يقبل ال  وتعبير  واحدة  جملة  الشــرط  فجملتا

 عما  باإلفـصاح كاخلّ   منها  واحدة على اقتـصرت اذا  ألنك واحدة ةفكر  عنيعبران معاً 

ــرت ذهنك  في  يجول ــامع ذهن الى فيه  يجولُ  ما  نقل عن  وقصــ   االمر  كان واذا  الســ

ــول  فمن كذلك  او   منهما االعراب  من  محل  له  ما  بيان في الكالم  نطيل ان القول فضــ

 اســلوبا  رتفســِّ  ال  وابواب  فصــول عقد دارســين علىما ليَس لهُ منه ، ومن التصــعيب  

ً مبه توضح وال  الشرط  جملة  اسمها جملة  اللغوي االعتبار  في  هناك ليس  ذنإ و  منهُ  ما

 (1) .الشرط جملة  هي واحدة  جملة  هناك وانما الجزاء او   الجواب اسمها  واخرى

ات)  كتابهِ  في (الفضـلي  الهادي  عبد)  الدكتور  يراه ما وهذا ى  فير (االعراب في دراـس

 جملةال  تقســـيم هو أن  العربية جملةال امثله واقع  من  مأخوذ  ألنه  الســـليم التقســـيم ان

 يأتي: ما الى  العربية

       الشرطية  جملةال - 2       اإلسنادية  جملةال -1

   (2البسيطة )  الجملة -4               الظرفية  جملةال -3

ــحة  يرون  من  المحدثين  النحويين  ومن ــرطية جملةال انفراد  صـ ــيم الشـ ــتقل   بتقسـ   مسـ

ري اليه ذهب ما والصـواب  :فيقول قباوة،الدين   فخر  الدكتور  اما جملةال  نأل  الزمخـش

 على  تقوم  ان  واما  والخبر  المبتدأ او  والفاعل الفعل  اديك  اســنان  تركيب على  تقوم ان

  العربية  جملةال  اغير  تقســيم حســان  تمام  الدكتور وضــع  وقبله  (3)(  شــرطي  تركيب

 هي الشرطية جملةال فيها وضع اقسام خمسه الى  قسمها  حيث

   الوضعية  جملةال - 3    الفعلية  الجملة -2   اإلسمية  جملةال  -1

 (4)  اإلنشائية.  جملةال - 5                الشرطية  جملةال - 3

 ـشرط أداةب   تين  مـسبوق  متالزمتين  جملتين على  تـشتمل  مركبه  جملة الشررطية  جملةال

 الشرط  جواب  جملة والثانية الشرط  جملة  االولى  وتسمى  بالثانية اال ما  اول  معنى  ال

 
  اللغة في  ومناهجها  النحوية الكوفة  مدرسه، المخزومي مهدي، وتوجيه  نقد   العربي النحو  في (1

 . م 1964 بيروت   صيدا،  1ط  ،العصرية المكتبة منشورات  ،العربية
  من نحو  مؤلف ، الشي  منصور حسين ،النحوية  وتقسيماتها مفهومها   في  دراسة ة العربي جملةال (2

 . 136 -  135  صفحه  ،2009،  1، ط السعودية
 . 19  ، ص الجمل واشباه الجمل اعراب  المصدر نفسه، (3
 . (153- 105)ص  ،حسان  تمام  للدكتور ،النحوية الخالصةالمصدر نفسهُ، ( 4
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 ةالشرطي جملةال انواع 

 ة:  الشرطي  جملةال  تأتي 

 .دص  ا   ع  ر  ز   ن  م    :مثل: ةفعلي  -1

 .تا  ج  ن    يت  ا  ي  ص  ن  ب    ت  ل  م  ع   ك  نَّ أ    لو  :: مثلاسمية  -2

 عاد : الشرط  جواب جملة فعل  يكون

 .نجوت صدقت ن  إ  :مثل  ماضين الشرط فعل كان إذا  :ماضيا -

 .تنج  تصدق ن  إ  :مثل مضارعا الشرط فعل كان إذا  :مضارعا -

 لىإ  ت  كت   وأ  تي  ت  أ  إن  )  :مثل  مضــارعا  ماضــينا  الشــرط  فعل اكان ســواء ا :امر -

ن ي  العاصمة  (. 1) .ف ُزر 

 اذف فعل الشرط واده:

ــ "ال" مع إبقاء "ال", نحو قولك  حذف فعلأجاز الرضي  الشرط وحده اذا كان منفياً ب

اما" الشـرطية مع  بعد “وكذا يحذف    اضـربك،  تأتينيال  إو  أي:", اضرربك إالائتني و"

اما  أي: ،"افعل هذا اما الالمعنى: كقولك "بقاء "ال" اذا تقدم ما يكون جواباً من حيث  

 .(2) هذافافعل  ،تفعل ذلك

 اذف جواب الشرط:

أي اذا تقدم على األداة والفعل    عليه،يحذف جواب الشـــرط اذا كان في الكالم ما يدل  

ــبه   ــياً   الجواب،ما يشـ ــارعاً   لفظاً،ويلزم اذ ذلك ان يكون فعل الشـــرط ماضـ او مضـ

 ً ــ )لم( وال يكون مضــارعاً بغير )لم( اال في الشــعر  مقترنا . والكوفيون خالفاً (3)بـــــ

ً كان الفعل    إذاللقراء يجيزون حذف الجواب  ــارعا ي ان االخذ  لقي . ويقول الما(4) مض

 
 من خالل الُجمل، عبد الوهاب بكير. النحو العربي  (1
 (. 4/ 89الرضي )  ، شرح كافيه ابن الحاجب  (2
بن  ال  ،شرح شذور الذهب . و(4/ 1879) ، أبو حيان االندلسي، ارتشاف الضرب  (3

 . ( 4/ 42ابن عقيل, )  . (373هشام) 
 .  ( 560/2)  ، لسيوطي، لهمع الهوامع  (4
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َُۢةهم }:   (1)  لقوله تعالى ـشواهدهمبرأيهم انـسب وايـسر لكثرة  ه يم ُكذب قُۢة َُوكُۢة فُۢة ه ذب ٞل   ِإَون إُكُۢة رُ ُِ

 ۡۚ ُم هخُۢة هُ قُۢة  .(2) فقد كذبت رسل من قبلك  تحزن،: ان يكذبوك فال واالصل {٤ ..دب

 

 اذف الشرط والجواب معا :

و اختصـت بذلك ألنها   ،يحذف الـشرط والجواب معاً مع ان دون ـسائر أدوات الـشرط

  ، ألنها بغلبتها عليه تنفرد  الجزاء،: وانما صـــــارت ام وقال ابن االنباري (3)ام الـباب

ويؤدي عن القعلين فيقول الرجل ال اقصـد فالنا, ألنه ال يعرف حقاً من يقصـده فتقول  

فتكفي )ان( من الشـــــيئين, وال يعرف ذـلك في   ،ـله ازره وان, يراد: وـيان ـكان فنزره

 .  (5)وقيل هو مختص بالضرورة (4)غيرها من حروف الشرط

 كقول الراجز:

 كان فقيرا  معدما  ى      وانم يا سلمالعت بنات قال

وكان ملخص ما ذهب اليه هؤالء النحاة ناتح من نظرتهم اليسيرة للنحو  (6)قالت: وان

العربي فقد ظهرت النزعة التيـسيرية في نهايات القرن التاـسع عـشر الميالدي وكانت  

ن العوائق  دعواتهم تهدف الى تيســير النحو وتقربه الى اذهان المتعلمين وتخليصــه م

اـنت   د ـك ا. وـق ة التي مزج بـه ة   في اولوالفلســــــف ات جزئـي ارة عن مالحـظ ،  االمر عـب

 ( 7)واعتراضات تقتصر على الدعوة الى حذق او تعديل بعض أبواب النحو ومسائله 

أي انـها   ،وـكاـنت بعض ـهذه المالحـظات واالعتراضـــــات تنطلق من منطلـقات تراثـيه

الوثيـقة االتصـــــال بحصـــــولـها وأيضـــــا    ،النظرـية النحوـية الـقديـمة  إـطارـكاـنت في  

 (8)  محاوالتهم اإلصالحية انلقطت منه.

 
 . (4اية )  فاطر، سورة  (1
 (. 188القي, ) مال، رصف المباني (2
 . ( 562/3)   ،لسيوطيل ، همع الهوامع(3
 . ( 2/ 159)  ،والنظائر، السيوطي  هاالشبا ( 4
 . ( 592/3االشموني )  ،االشمونيشرح  (5
  ( وشرح الكافيه 2/ 203( بل نسبه في الدرس ) 2/ 936هو لرؤية في شرح شواهد المغني ) ( 6

( وشرح التصريح  3/ 592( وشرح االشعري )4/ 89( وشرح الكافية )089/4)
 (. 370( وشرح عمدة الحافظ ) 1/ 18وأوضح المسالك ). ( 195/1)
 .  87، ص مبروك سعيد  ث عبد الوار اصالح النحو العربي،  ( 7
 . 263ص  . نصور الغُفيليم ، مأخذ المحدثين على النحو العربي(  8
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كانت بدايتها ملحوظات نشــرت في مجالت متفرقة منها اما كتبه جرجس قاســم امين  

اـلذي شـــــن حمـلة على االعراب اـلذي يـعد في رأـيه قصـــــوراً لـكل اللـغات االوربـية  

والـحل في تصـــــوره هو الطريـقة تمكن ـحذف قواـعد    أـيه،روالتركـية حـجة ـيدعم بـها  

ــب، ــغال ...   النصــ اذ  دون ان يترتب عليه اخالل باللغة ال ،والجزم والحال واالشــ

 (1)تبقى مفرداتها كما هي.

ــطفى  إلبراهيمثم ما لبث ان ظهر كتاب )احياء النحو(    الذي يعد من رواد هذا   مصــ

االتـجاه وـقد ـكاـنت مـحاولـته تـهدف الى إـعادة بـناء النحو العربي كي يســـــير ـبه خطوة  

ـجدـيدة, ومنهـجا يبوب فـيه علم النحو ويســـــره على المتعلمين, حـيث يرى ان النـحاة 

قصـــروا في حق النحو حين اعتمدوا على دراســـة التغيرات التي تطرأ على أواخر  

من معاٍن, وـسلكوا    ومأثريهء, واهملوا االهتمام بتركيب الجملة, الكلم من اعراب وبنا

ــرار  ــيعوا كثيراً من احكام نظم الكلم, واسـ ــرة, وضـ به طرقاً منحرقة الى غاية قاصـ

تأليف العبارة, فلم يبحثوا في خصــائص الكالم من التقديم والتأخير واالثبات والنفي,  

ب فقد درســـت متفرقة ووجهت  والتأكيد وغيرها من صـــور الكالم على وجه المطلو 

ــة معانيها, ويرى في  العناية كلها الى بيان ما تحدث في اثر االعراب واغفلت دراســ

 (2)ذلك تضيقاً لدائرة البحث النحوي.

 

  المادثون اللسانيون الثاني:االتجاه 

انية وهذه الدراـسات تهتم باللغات  ويـشمل هذا االتجاه أصـحاب الدراـسات اللغوية اللـس

اإلنســانية عن طريق معرفة خصــائصــها وتراكيبها ودرجات التشــابه والتباين فيما  

كل    ،بينها ه العام ُجمعت فيما بعد على ـش ـس ى اـس انيات هو علم  حديث ارـس وعلم اللـس

ان واللغة والكالم   كتاب وقد جاءت هذه المحاضـرات بقضـايا مهمة كما فرق بين اللـس

وهدف علم اللســـانيات    (3)فهي نتاج مجتمعي اما اللغة ،اذ يرى ان الكالم نتاج فردي

دراســـة اللغة في اللحظة الراهنة أي انه يدرس اللغة المســـتعملة بين االفراد مركزاً  

دون دراـسة تاري    والداللي  ،والـصرفي  ،والنحوي  ،على مـستوياتها المختلفة الـصوتي

 ةلى انها لغانما يدرســها ع  ،صــوابها او مقارنتها باللغات األخرى  مدىهذه اللغة او 

  ، وطالما تؤدي وظيفتها التواصـلية اذن هي صـحيحة   (4)كما ينطقها لسـان أصـحابها 

وكان منطقها من الغرب فهي بدأت من ـسويس كما ذكرنا ثم    ،لذلك ـسميت باللـسانيات

 
 ( 90 –  89عبدالوارث مبروك سعيد, )  ،العربيفي اصالح النحو  (1
 ( 8 –  1)، مصطفى إبراهيم، ص احياء النحو ( 2
 ومابعدها  104وليد محمد السراقبي,   ،االلسنية مفهومها ومبانيها المعروفة ومدارسها(  3
 . 12  – 10 ، ص د.مازن الوعر ،قضايا أساسية في اللسانيات (  4
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وغيرهم وقد كان النحو العربي متصــــالً بعالقات متعددة مع    وفيرث تشررررومسرررركي

التي تتفق في بعض   تشرومسركيو التحويلي عند  ح لن اللسـانيات الحديثة ومنها نظرية ا

منجزات اللغوية  الاطلقوا على   الغربيينمشـــتركة بين اللغات جميعها او ان  أفكارها ال

ـهذا االتـفاق بين    اســـــتـغلرى بعض اللغويين العرب ن ـلذـلك فـقد    ،العربـية واـفادوا منـها

ــانيات ــع النحو العربي في اطار  (1)النحو العربي واللسـ يتقابل فيه القديم   جديدفوضـ

   (3)وذلك في بداية السبعينات من القرين العشرين  (2)العربي والحديث الغربي

ذا االتجـاه   ة ـه ه الى أهمـي ة    أكثرانتـب اـب الكـت من واحـد من اللغويين المحـدثين يعرف ـب

 (4)  اللسانية التوليدية العربية

ل من وضـــع األصـــول المنهجية للنظرية التوليدية في ي من أوائ ح ولعل عبده الراج 

ه )النحو العربي واـلدرس الـحدـيث: بـحث المنهج( حـيث    ،العربـية اـب ا يظهر في كـت كـم

ــس التي  ــول النظرية واالسـ ــص الباب الثاني للنحو التحويلي وعرض فيه أصـ خصـ

تة أـسس ى هي : األداء والكفاءة وربط اللغة بالعقل عل ،قامت عليها, وحصـرها في ـس

القــدي  النحو العربي  الــديكــارتيــة والبيئــة في  النحوي    م،الطريقــة  التراث  بين  رابطــاً 

وايضـــاً تناولها محمود فهمي حجازي, وأشـــار الى   (5)والنظرية التحويلية التوليدية

(  مدخل الى علم اللغةفي كتابه )  ،يتشرررومسررركبعض الجوانب الداللية للنظرية عند  

فقد شــارك في تأصــيل هذه النظرية في التراث العربي  واما كريم زكي حســام الدين 

ان مـا جـاء بـه تشـــــومســـــكي  أصرررررول تراثيرة في علم اللغرةفي كتـابـه ) ( مبينـاً 

(Chomsky)    ة ة من مرحـل اللـغ ال ـب ل في االنتـق درس اللغوي يتمـث د في اـل دـي من ـج

د   ة النظم عـن ة وبين نظرـي ذه النظرـي ارن بين ـه ة التفســـــير, وـق الوصـــــف الى مرحـل

ة  اني  جـ الجر احـي اة من ـن د النـح اـمل عـن ة الـع ة وبين نظرـي ذه النظرـي ة وبين ـه احـي من ـن

فيعد من اهم الرواد العرب المعاصـرين الذين شـرحوا    ،واما ميشـال زكريا  (6أخرى)

 
  –  1ط   –، وليد محمد السراقبي ،ومدارسها  ،مبانيها المعرفية  ،مفهومها، االلسنية مؤلف (1

هـ  1440بيروت, لبنان: العتبة العباسية المقدسة, المركز اإلسالمي للدراسات االستراتيجية,  
 ( 29سم: )سلسلة مصطلحات معاصرة, 24( صفحة مخططات,  166, ) 2019

 وما بعدها  29معانيها المعرفية ومدارسها, وليد محمد السراقبي,   االلسنية ومفهومها,  ( 2
مدخل  تأليف, د.مازن الوعر, التضمين:   – قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث (  3

 . 1987اللسانيات , مكان النشر دمشق سنة النشر  
احمد مختار  قضايا اللسانيات العربية الحديثة بين االصالة والمعاصرة من خالل كتابات  (4

 . 32 ص   ،وب غب صورية ج، محمد 
وعصام   ، 158  – 109  ،عبده الراجحي، النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج(  5

الدين عبد السالم, اثر النظرية التحويلية التوليدية في الدرس اللغوي العربي المعاصر, نماذج  
 . (240 –  239مختارة, ) 

, وعلم اللغة بين التراث 127 –  120  ،محمود فهمي حجازي ،مدخل الى علم اللغة ( 6

  –  70 –  66, كريم زكي حسام الدين, أصول تراثية في علم اللغة ) 51 –  48والمناهج الحديثة  
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د ـكاـنت مـحاولـ   ،النظرـية وطبقوـها على العربـية اـبه    ةٍ فـق ة الى ـحد كبير في كـت ــامـل شـــ

ر في كتابه )نحو نظرية لســانية  )التحليل اللغوي: منهج وصــفي تحليلي( ومازن الوع

 (1)  حديثة(

الفارســي الفهري اذ   رعبد القادالكتابات التوليدية العربية تلك التي الفها    أنضــجولعل  

رية التوليدية التحويلية  النظ إطارطورها في   ،ة مكتملةشـــكلت نواه لمشـــروع نظري 

 (2) واقتدار.بصفة عامة او طوعها للنحو العربي بأصالة 

 

ويالحظ متتبع مســـار الدرس التوليدي في الثقافة العربية ان الكتابة التوليدية العربية  

ان العربي   ة البنـي ة بطبيـع دة المتعلـق دـي ات الـج ة من االقتراـح ديم جمـل ت من تـق د تمكـن ـق

 ً وداللة ومعجماً وجاءت بعض هذه الكتابات مضــاهية شــكالً    صــوتاً وصــرفاً وتركيبا

ا   دـه ا تقـي دمتـه ة من ـعدة أوـجه, في مـق ة واوربـي ة أمريكـي ا الغربـي اً لنظيراتـه ومضـــــوـن

اني وخطا به اال ان هناك وجوه نقص    (3)المطلق بـشروط وقواعد البحث العلمي اللـس

ة ذه النظرـي د لم تكن ب   ،تحتوي ـه ل والتولـي ة التحوـي ا ان نظرـي ا  فـه ادة    يكتشـــــفـه الـم

اـطب, والمتغيرات   ال المـخ ل موقف المتكلم وـح ة مـث ارجـي ــات ـخ ة من مالبســـ اللغوـي

  الخارجية األخرى, كما انها غفلت عن الوظيفة األســاســية للغة المتعلقة في االتصــال 

ـظائف  في كـتابـيه: )الو   الوظيفيولـعل ـهذا ـما دفع احـمد المتوـكل الى تبني االتـجاه    (4)

 في اللغة العربية( التداولية

 

( نقالً عن عصام الدين عبدالسالم, اثر النظرية التحويلية التوليدية في الدرس  243  – 158
 . 14اللغوي  

, وعصام الدين  242القرن العشرين  ،   عطا موسى ،  هج الدرس النحوي في العالم العربيمنا  ( 1

( وميشال  270  – 240بن عبدالسالم, اثر النظرية التحويلية التوليدية في الدرس اللغوي ) 
زكريا االلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية, وخليل عماميرة, التحليل اللغوي منهج  

وصفي: تحاليل وتطبيقه على التوكيد اللغوي وحديثة لتحليل التراكيب األساسية في اللغة  
 العربية(. 

عطا  ، لج الدرس النحويومناه  ،يحيى بعطيش محمد   ،نظرية وظيفة النحو العربي المقدمة (2

 عبدالقادر الفهري. ، اللسانيات واللغة العربية  ، 257  ،موسى
س النظرية  سسمصطفى غلفان: اللسانيات العربية الحديثة: دراسة نقدية في المصادر واأل (3

 . 223والمنهجية  
مناهج الدرس  ، نقالً عن عطا موسى  82  – 83 ، ص نهاد الموسى ، نظرية النحو العربي ( 4

, ويحيى بعطيش, نحو نظرية وظيفية النحو  297ي في العالم العبي في القرن العشرين النحو 
 . العربي, المقدمة
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 اخلامتة 
دامى والمـحدثين في التركـيب الشـــــرطي توصـــــلـنا الى النـتائج  القـُ  آراء عرفـنابـعد ان 

 اآلتية:  

اختلَف النحويين في تقســـــيـمات الجمـلة، فهـناك من اـكَد الشـــــرط جمـلة ـقائـمة   •

 .والفعلية(  )االسميةبرأسها ومنهم من جعلها ضمن الجملتين االساسيتين  

ــاف بعض   • ــيمات الجملة فقد أضـ اختلف موقف المحِدثين من القدامى من تقسـ

 نب اإلسناد. اعتماداً على معايير أخرى الى جا للجملة،الُمحِدثين أقسام أخرى 

يخص الشــرط على نظرية العامل اذ نرى ان  فيماالدراســات القديمة    اعتمدت •

 زوم أو جوازم الفعل. ج بعضها الحَق بدراسة الفعل الم

نرى هـناك ازدواجـية في النظر الى طبيـعة الجمـلة الشـــــرطـية حيث نظر اليها  •

ا جملة  على انها جملة مركبة من جملتين، ونظر اليها من جهة أخرى على انه

 تركيب يحتاج الى ارتباط وتالزم بين تركيبين.  ألنهواحدة  

تقســـــم على   • األدوات  كون  ــاً  ــام اهتم األكثر  األدوات  اعراب  ــد    )حروف يع

كما تقســم إلى أدوات جازمة وغير جازمة، وهذا يؤثر على اعراب  وأســماء(

 على بعض األدوات.    )ما(الجملة فضالً عن دخول  

ــيبويهأطلق  • ــرط معنى الجزاء، الن جواب  جني وغير  وابن  ســ هما على الشــ

 الشرط هو جزاء لفعل الشرط. 
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 المقدمة 

كثرت اراء الشعراء والنقااد حاول بعاض ظاواهر الشاعر فاي عصارنا ومان اهام هاذه 

ظاهرة الغموض في الشعر واسااليب تجدياده وماا هاو مقباول مناه وماا هاو  الضواهر

والغرابة واالغاراب واثرهاا فاي الشاعر العرباي المعاصار والعراقاي مناه , مرفوض 

تي يخطوها الشاعر ألثراء قصايدته الغنائياة على وجه التحديد ثم الخطوات الجديدة ال

ذه الظااواهر الااثالث فااي وتاايثير هاا" قصاايدة القناااع " بمعطيااات ماان المساار  وهااي 

 .الشعر

يز بها نتاج جملة من الشعراء المهماين والمارثرين والظاهرة هي السمة الفنية التي تم

والتي شاعت حتى عدت طريقة تعبير ميلوفة ونامية من جيل الاى اخار ساواء اكانات 

ان نتناول هذه الظواهر لما لها هذه السمات على صعيد المحتوى واالداة لذلك حاولنا 

 .ن اهمية كبيرة في مسيرة شعرنا الحديث والمعاصر م

واقتضت طبيعة البحث ان نقسمه على تمهيد وثالثة فصول وتناولناا فاي التمهياد نباذه 

وتناولناا فاي الفصال , مختصرة عن مسيرة القصيدة الحديثة على وفاق هاذه المفااهيم 

الشاعر فاي  الغماوضاالول مفهوم الغماوض فاي اللغاة واالصاطال  ثام عرجناا علاى 

عان مفهاوم العربي الحديث معززين ذلك باالمثلة الشعرية وفي الفصل الثاني تحادثنا 

الغرابة واالغراب بشكل عام وانواع االغاراب فاي الشاعر العرباي الحاديث معاززين 

ذلك باالمثلة اما الفصل الثالث فتناولنا فيه قصيدة القناع ومفهوم القنااع عناد الشاعراء 

وانهيناا البحاث بخاتماة واجملناا . ي الشعر العربي  الحاديث والنقاد ومراحل تطوره ف

 .فيها اهم النتائج المستخلصة من هذا البحث 

ونقول ان البحث مغامرة قد تنجح او تخفق ويكلفناا خاوض هاذه المغاامرة فاحن نجحناا 

باااع عليااه توكلنااا  فهااو بتوفيااق هللا وخن اخفقنااا فبلغنااا شاارف المحاولااة ومااا توفيقنااا اال

 .واليه ننيب 
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 التمهيد

 الطبيعية نظرة في المفاهيم 

يمكاان القااول ان طبقااة الشااعر العربااي منااذ بدايتااه هااي الكشااف وااليضااا  لمشاااعر 

واحاسيس النفس البشرية او تحديد وتقنين صفات راسخة عند الشاعر العرباي وغيار 

رض هذه الصاورة الجميلاة فاي فالشاعر امرر القيس مثال يصف قوة ناقته ويع, ذلك 

غاية الدقة والوضو  
(3)

 :في قوله 

 معراغير أ العجى مثلومهاالحصى بمناسم         صالب  ظرافتطاير 

لها حذف اعسراخلفها وامامها       اذا نجلته رجكان الحصى من 
(0)

 

التاااي  هناااا الشااااعر ال يكتفاااي بحظهاااار قاااوة تحمااال ناقتاااه بسااايرها علاااى هاااذه االرض

ال ترحمهاااا بحصااااها بااال اثاااار انتباهناااا بمنظااار الحصاااى المتطااااير بشااادة مااان تحااات 

 .ارجلها 

للرصااااافي عناااادما يصااااف هااااذه " االم المرضااااعة " كااااذلك مااااا جاااااء فااااي قصاااايدة 

المااارأ وصااافا دقيقاااا يشاااير فيهاااا الاااى ثيابهاااا الممزقاااة وارجلهاااا الحافياااة بااليضاااا  

 :والبساطة فقال 

 تمشي وقد اثقل االمالق ممشاها         لقيتها ليتني ما كنت القاها

رثة والرجل حافية       والدمع تذرفه في الخد عيناهااثوابها 
(1)

 

  

                                                           
 . 22 – 27, عز الدين منصور , نقدية دراسات : ينظر (3)
 . 31, محمد ابو الفضل ابراهيم : تحقيق , ديوان امرر القيس  (0)
 . 2362/  3,  3270, بيروت  –دار العودة , ديوان الصافي  (1)
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وجااء الشاعر ونقااده وتغيارت نظريااتهم ازاء , فكل عصار لاه خصاائا خاصاة باه 

والتصاور فظهرت بعيادة عان ارض الواقاع والمنطاق , الصورة ومعالجتها وتشكيلها 

النظري 
(3)

 . 

غموض الصورة الشعرية يعني خفاء معناها فتبتعد عن الوضاو  والبسااطة بينماا  ان

 .غرابتها فهي المجيئ بكل ما هو غريب وغير ميلوف وقليل االستعمال فيها 

ذلك ان الشاعر فيها يستطيع ان يقاول كال , وتنتمي قصيدة القناع الى االداء الدرامي 

باشار ألناه يلجاي الاى شخصاية ل مالاذاتي بشاكشيء دون ان يعتمد شخصاه او صاوته 

آراره ومواقفاه فهاي افاادة اخرى يتقمصها او يتحد بها او يخلقها خلقا جديادا ويحملهاا 

 .ن الدراما من بعض ف

وهااذه اهاام انجااازات القصاايدة الحديثااة وباادونها تجااوع وتعاارى وتتحااول الااى مشااروع 

هاذه الظاواهر  ومن المبكرين فاي اساتخدام. مجرد وتبقى كالهيكل العظمي لجثة ميتة 

بااين الشااعراء العااراقيين والعاارب وهاام باادر شاااكر السااياب والبياااتي ونااازك المالئكااة 

 .وصال  عبد الصبور وغيرهم 

  

                                                           
 . 322, عز الدين منصور , دراسات نقدية : ينظر  (3)
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 المبحث االول

 الغموض في اللغة واالصطالح 

العربية الغامض مان الكاالم خاالف الواضاح جاء في المعجمات : الغموض في اللغة 

يتجاه لاك مان االماور فقاد لام وكال ماا ( امار غاامض ) ويقال لالمر الخفي المعتاا 

ودار غامضة اذا لم تكن على شاارع . غمض عليك ومسائلة غامضة فيها نظر ودقة 

ومعناى غاامض , ذهب وغاب : شهور وغمض في االرض غير م: وحسب غامض 

وكينهاا اغمضات علايهم , لطيف او أغمضت المعاازة علاى الناوم اذا لام يظهاروا فيهاا

وامر مبهم المايتى , اجفانها والمبهم غير الغامض وطريق مبهم اذا كان خفيا  ال يبين 

م ال ضاوء فياه وليال بهاي, وباب مبهم مغلق ال يهتدي لفتحاه له وحائط مبهم الباب له 

وامر مبهم اذا كان ملتبسا ال يعرف معناه وال بابه 
(3)

  . 

وهاي .. فيتبين ان الغماوض واالبهاام يادالن علاى خفااء المعناى : اما في االصطال  

خااالف الوضااو  اال ان االبهااام ابعااد ماان الغمااوض فااي خفاااء المعنااى واكثاار ماان 

االشتقاقي لكل من المصطلحين الى وصف اصاحاب  استخداما  وقد يرجع هذا االصل

المعجمات والكالم الغامض انه غير الواضح 
(0)

  . 

وقد يقصد بالغموض طبقة خطاب لغوي او أي نظاام دال يملاك عناد متلقياه اكثار مان 

ويستحيل عليه تيويلاه بدقاة ويعاود الغماوض الاى تعادد القاراءات والتايويالت , معنى 

لمعاني القاموسية والمقاصد فضال عن تعدد ا
(1)

 . 

  

                                                           
كما ينظر الشعر العربي المعاصر , ( غمض ) معجم لسان العرب ألبن منظور مادة : ينظر  (3)
 . 313,  1ط, عز الدين اسماعيل , 
كلية االداب جامعة بغداد , اطروحة دكتوراه , ظاهرة الغموض في الشعر العربي المعاصر  (0)
 .02ا, ثابت االلوسي , 
 .23ا, سعيد علوش . د , المعاصرة  معجم المصطلحات االدبية (1)
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فالغموض خاصيته داخلية وال تستغني عنها كل رساالة تركاز علاى ذاتهاا وباختصاار 

وربمااا  ماان خااالل الغمااوض يحصاال تمويااه الخطااابالن , فانااه ملمااح الزم للشااعر 

فالشعر يعبر عن افكاار جمالياة , تشويش الرسالة الندراج الشعر على خواا لغوية 

ان تقول اللغة مالم تتعود ان تقوله من قبل ال يصل اليها اال بعد 
(3)

  . 

ان  اغماض الداللة وضياعها في فضاءات واسعة امر ناابع مان اللغاة الشاعرية التاي 

يصعب ادراكها كونها ال تحمل معنى معجميا فمعلومات العمل الفني تنتقل مان خاالل 

, ك عند المتلقي التركيب الخاا للغة وهذا انتظام في النا هو ما يحطم الية االدرا

وهكااذا تتحااول اللغااة الشااعرية الااى شااكل خاااا ماان اشااكال التواصاال دون ان تكااون 

القصيدة عن ان تكون لغة ومعنى وايصال للمعنى 
(0)

 . 

وال شاااك فاااي ان الغماااوض درجاااات ومساااتويات تبااادأ باااالغموض الشااافاف وتنتهاااي 

مسااتوياته  باالغموض المعاتم الاذي يقتارب مان التعمياة واالبهاام ومان الخطاي ان نضاع

كلها في باب القبول او الرفض 
(1)

 . 

ض لاه وداع كثر الجدل عن الغموض الذي رافق شاعر التفعيلاة مناذ بداياتاه فباين رافا

 .ون هذا الرفض الى اسباب منها اليه والرافضون له يوزع

  

                                                           
, دار الفراهيدي للنشر بغداد , زينب هادي , ينظر االغراب في الشعر العراقي المعاصر  (3)

 00ا
 ا, المصدر نفسه  (0)
اطروحة مطبوعة على االلة الطابعة , ثابت االلوسي , الغموض في الشعر العربي المعاصر  (1)
 .304ا, كلية االداب , جامعة بغداد , 
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الشعر  منوهين الى ان, ان الغموض لم يكن موجودا في الشعر العربي القديم  -3

 .القديم قزم نماذج شعرية رائعة تفهما لطبقات المجتمع كلها 

ان الغمااوض جاءنااا ماان االدب الغربااي الااذي ال يتصاال بادبنااا أي اتصااال الن  -0

حياااتهم ليساات مثاال حياتنااا وال افكااارهم مثاال افكارنااا وان االسااتمرار فااي هااذا 

 .االقتباس يردي الى طمس الرو  العربية في الشعر واالدب 

الشاارق جااو مشاارق واضااح ال يحتاااج الااى غمااوض بينمااا نجااد فااي ان  ان جااو -1

 .الجو في الغرب مليء بالضباب والغموض 

حاول كل واحد منهم ان يقناع القاار  , اما الداعون الى الغموض في الشعر فهم كثر 

العربي بضرورة هذا الغموض 
(3)

 . 

فاي التفكيار فالغموض ليس ظاهرة سالبية فاي الشاعر الحاديث وانماا هاو مظهار فعاال 

الشعري حين يرتبط ذلك التفكير بالجانب النفسي الغامض 
(0)

 . 

  

                                                           
 . 361, عز الدين اسماعيل , الشعر العربي المعاصر : ينظر (3)
 .نفس الصفحة : ينظر  (0)
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 المبحث الثاني

 الغموض في الشعر العربي الحديث 

يكاااد يجمااع النقاااد المعاصاارين علااى ان القصاايدة العربيااة المعاصاارة قااد انتقلاات ماان 

اسااتجابة للمتغياارات الحضااارية وتجساايدا لطبيعااة الرريااة , الغمااوض  الوضااو  الااى

 .الشعرية الجديدة التي اسهمت في بلورتها اتجاهات ادبية شتى 

(يتسام جاناب كبيار مان الشاعر الحاديث باالغموض ) يقول الدكتور احساان عبااس 
(3)

 

, رين ى اسالوب الشاطعر الحر الذي يعتمد التفعيلة ويتخطوهو بذلك يلمح الى ان الش

 :عز الدين اسماعيل الى بينما يذهب الدكتور 

ظاهرة واضحة في الشعر الجدياد وهاذه الظااهرة تادعونا الاى  صاران الغموض قد "

فقاد ارتابط الغماوض , هنا واستعارة بعيدة هناك التيمل وما عاد الغموض لمحة خفية 

الشاااعر هاااو  حتاااى يمكااان القاااول فاااي بعاااض االحياااان ان, بطبيعاااة الشاااعر ذاتهاااا 

"الغموض
(0)

  

وعند ذلك يكون شيوع ظاهرة الغموض في الشاعر الجدياد دلايال علاى ان هاذا الشاعر 

قد حاول التخلا من كل صفة ليست شعرية واقترب من طبقة الشعر االصلية 
(1)

. 

وكااان بعااض غمااوض الشااعر العربااي المعاصاار يكماان فااي كونااه يعتمااد لغااة ايحائيااة 

فاان كاان الشااعر العرباي القاديم يلجاي , ل المفردة الميلوف وتدفقه ال يتقيد دائما بمدلو

وان كان اقل خيحاءا فاان الشاعر الحاديث يبحاث عان اللفاظ االكثار , الى اللفظ الرقيق 

فلم يعاد الشااعر المعاصار يحاس بالكلماة علاى انهاا مجارد , ايحاءا وان كان اقل دقة 

يااا للوجااود وماان ثاام لفااظ صااوتي لااه داللااة او معنااى انمااا صااارت الكلمااات تجساايما ح

اتخذت اللغة الوجود في منظور الشاعر الحديث 
(4)

 . 

  

                                                           
 .02, احسان عباس , اتجاهات الشعر العربي المعاصر  (3)
 .61,عز الدين اسماعيل , الشعر العربي المعاصر  (0)
 .نفس الصفحة نفسها  (1)
 .نفس الصفحة نفسها  (4)



 

 

- 1 - 

 (تموز جيكور ) فالسياب حين يقول في قصيدته 

 ستولد جيكور .. جيكور 

 سيورق والنور .. النور 

 جيكور ستولد من جرحي 

 من ناري , من غصة موتي 

 سيفيض البيدر بالقمح 

والجرن سيضحك للصبح 
(3)

 

فالشاعر لم يكان يتحادث عان جيكاور القرياة الصاغيرة وال يتحادث عان والدة او ناار 

اعصااة حقيقيااة وال يتحاادث عاان جاار  وبيااد راو جاارن بااالمعنى المعجمااي الماايلوف 

لاللفااظ وانماا اكتساابت هاذه االلفاااظ ابعاادا حقيقيااة جديادة فااي صاياغتها الشااعرية واذا 

ح مرادفاااا لالنبعااااث الحضااااري واذا باااالوالدة تصاااببجيكاااور تصااابح مرادفاااا لوطناااه 

 .والثورة التي طال انتظار السياب لها 

الشااعري اذا كااان شاافافا وساارعان مااا تباادده وال يخفااى ان الغمااوض هااذا هااو المقطااع 

 .القراءة الثانية او الثالثة 

 -" :حامل الخرز الملون " وقال ايضا في قصيدة 

 ماذا حملت لها سوى الخرز الملون والضباب ؟

 في ظلمات بحر او فتحت كوى الصخور  ماخضت

 والريح ما خطفت قلوعك والسحاب 

 ما حملت لها سوى الدم والعذاب , ما بل ثوبك 

 في سجنها هي خلف سور 

وهو من الم وفقر واغتراب , في سجنها هي 
(0)

  

  

                                                           
 .433,  3م, بيروت  –دار العودة , السياب ديوان بدر شاكر  (3)
 .046, 3نفسه م (0)
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معانيهماا المعجمياة لتصابح رماوزا ( الضباب ) و ( الخرز الملون)  لقد تخطت الفاظ

ونلحظ ان اغلب مفاردات المقطاع قاد تخلات مان محاولاة , تدل على الخيبة والضياع 

المقطع بغموض شافاف تايتي مان حركاة  ما يرسل خلق عالقات جديدة بين المفردات

المفردات وبناء نسقها الجديد 
(3)

  . 

 :تقول ( عندما قتلت حبي ) زك المالئكة بقصيدة بينما جاءت الشاعرة نا

 وكان الليل مرآة فيبصرت بها كرهي 

 وامسي الميت لكني لم اعثر على كهني 

 وكنت قتلتك الساعة في ليلي وفي كيسي 

 وكنت اشيع المقتول في بطء الى الرمس 

 فادركت ولون البيس في وجهي 

باني قط لم اقتل سوى نفسي 
(0)

 

ت الليل يستحيل لها مرآة تبصر بها نخب حبها الذي قتلتها غير انهاا تادرك اخيارا اءف

بانها كانت الخاسرة وانها لم تقتال ساوى نفساها فالشااعرة تبصار كرههاا وتقتال حبهاا 

انهاا تادرك فاي بل هي تشايع المقتاول الاى الغيار مبالغاة فاي تصافية حساابها معاه بياد 

 .ر حياتها االخر عقم ما فعلته وانها لم تحطم غي

  

                                                           
 . 31 -30, ايليا حاوي , بدر شاكر السياب : ينظر (3)
 . 041, نازك المالئكة , قراءة الموجة  (0)
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ومشااعرنا علاى هاذه الجواناب الفنياة ويزياد فيهاا ان الشاعر الجيد هو ما يضع ايدينا 

فاااذا , ه وتجاربااه الفنيااة التااي خاضااها فااي قصاايدته اتاابااين نشاااركه احاسيسااه ومدارك

فااي  يعااالجتمزقاات هااذه االوتااار وضاااعت هااذه الصاالة كااان الغمااوض كثيااف بكاال مااا 

ان نحصاااله مااان مدركاتاااه االبداعياااة ا يمكااان وكااال مااا, نفوسااانا ونحاااو هاااذا الشاااعر 

والفكرية
(3)

. 

وهذا ما يادعونا الاى المنااداة بالقضااء علاى هاذا الغماوض الكثياف ودواعياه واالبقااء 

مان الخاواطر  ا  على الغموض الشفيف الذي يزيد المعنى جماال وبهاءا والشعور فيضا

واالتجاهااات المحمااودة مثاال مااا دونااه الشاااعر صااال  عبااد الصاابور بقصاايدة عنوانهااا 

 :اذ يقول ( تيمالت ليلية )

 تذكاراتي  اين أعلق

 والحائط منهار

 شغفي , اين اسمر حزني 

 لهفي, ولهي , افراحي 

 والحائط منهار

 ايتها االمسية الصيفية 

 ردي علي انسام النسيان 

 صندوقا من كلمات  او فاعطيني

 كي اخزن فيه بعض المقتنيات 

 

 

 
                                                           

 .323, عز الدين منصور , دراسات نقدية : ينظر  (3)
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 يا اسفي 

 هربت مقتنياتي كالطير الهيمان 

 تذكاراتي ارتفعت نحو االفاق الغيمية 

حبال  من دخان 
(3)

 

بل يريد االبقاء عليه وتدوينه لكناه  يهاال يجتر ماضيريد الشاعر صال  عبد الصبور 

احس بوحدته في هذه الليلة وبث ماا لدياه ماع حائر مع الذكريات التي ال تنفك عنه قد 

مال هاذه الاذكريات نس مان جئنيس وفقد الكلمات ألن الكلمات تمن يحب ولكنه فقد اال

وال تستوعبها فولت هاربة الى االفاق الغيمية 
(0)

 . 

كما تحدث الشاعر عبد الصبور عان الجثاث التاي يادفنها عاماا وراء عاام فاي قصايدة 

 :فيقول( ر منه استطراد اعتذ) عنوانها 

 الجثة االولى لطفل فقير 

 دفنتها منذ زمان موغل في البعد والعتامة 

 سادتي الفرسان , عيني عليها 

 فجاءة نمت على اكتافها رأسان 

 فواحد ملتمع العينين الالمام تدنوان 

 وبال اجفان  واخر تمتد عينا

 نائمة الحدقة في قفاه 

كينه ثعبان 
(1)

 

  

                                                           
 .330, ديوان صال  عبد الصبور  (3)
 . 320, عز الدين منصور , دراسات نقدية : ينظر  (0)
 .013 – 012, ديوان صال  عبد الصبور  (1)
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اطاوار شخصايته التاي يخلفهاا عاماا بعاد عاام فايول جثاة دفنهاا ماان وهاو باذلك يقصاد 

والثانياة , وحتاى بكاهاا بمارارة , اطوار حياته هي طفولته التي كان فيها جائعا فقيرا 

 .كابوسيته تقترب من عالم االشبا  

محان اباي ) اما الشاعر عبد الوهاب البياتي فقد اشار الى الغماوض بقصايدة عنوانهاا 

 :فيها  يقول( العالء 

 ورأيت في نهار ليلة النجوم , شربت من خمر االمير 

 اكلت من طعامه المسموم 

 اصبت بالتخمة والحمى والضجر 

 قيثارة مقطوعة الوتر , ليال بال سحر , اصبحت في بالطه 

 عباءة بالية مسمار 

الة تدار , صفرا  يدور في الفراغ 
(3)

 

ة تيليفاه ال يقتضايها الساياق فبادال مان في القصيدة تتابع للصور بحيث تنادفع الاى غايا

ان تنمو الصاور وتتصااعد نحوهاا تتاوازى وتتجااور واذا  كلناا نراهاا اشابه بتنويعاات 

نختلفة فهي تنويعات على لحن واحد وصاورة مركزياة واحادة واال فايي جدياد نشاتف 

قيثااارة مقطوعااة  –لاايال بااال سااحر  –اصاابحت فااي بالطااه ضااجر ) الصااور ماان هااذه 

ال جديااد فيهااا ( الااة تاادار  –صاافرا  ياادور فااي الفااراغ  –مساامار  –باليااة  الااوتر عباااءة

وهي تكاد تردي معنى واحد وان هاذا التولاد المتتاابع مان الصاور يشابع نزعاة نفساية 

وتيليفية لدى الشاعر ليس غير 
(0)

 . 

  

                                                           
 . 364, ديوان عبد الوهاب البياتي  (3)
 .71, عبد العزيز شرف , الرريا االبداعية في شعر البياتي  (0)
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 (:النبوءة )وقال في قصيدته االخرى 

 كلما غير مجراه الفرات 

 رقدت في قاعة روحي مع الصلصال والعشب حصاه 

 اه من يجمع اشالئي التي بعثرها الكاهن في كل زمان ومكان 

 فينا لو  من الطين وخيط من دخان 

 كتبوا فيه الرقى والصلوات 

 وحراثي مدن الشرق التي ماتت واعباء الفصول 

 ...اه ماذا للمغني سيقول 

...ول عندما تصهل تحت السور في الليل الخي
(3)

  

 .وتتنامى فهو جواب افاق ينتظر البعث الحضاري لهذه االمة وهنا تتدفق الصور 

وهناك نوع من الغموض يخرج من بين الادالالت الدقيقاة المنجازة فاي اطاار شاعري 

عناد القاار  وضاياع الفكارة الاواردة واحد مما يتعارض مع المعرفاة الثقافياة المقنناة 

ياار عنااه ومااا يفيااده القااار  ماان تحديااد ذهنااي للرمااوز عنااد الشاااعر بااين مايريااد التعب

ويباادو هااذا الغمااوض فااي االساااطير ذات الاادالالت البعياادة , المطروحااة فااي الاانا 

الغور عن ادبنا وذوقنا وثقافتنا 
(0)

 . 

اذ فيها حشد غير ( المومس العمياء)ويلحظ ذلك على سبيل المثال في قصيدة السياب 

 ي قصيدة قليل من شخصيات االساطير كذلك ف

  

                                                           
 . 3/400,ديوان عبد الوهاب البياتي  (3)
 ( . 302,  332,  334)الصفحات , عز الدين منصور , دراسات نقدية : ينظر  (0)
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 .لصال  عبد الصبور اذ استخدم حدثا حقيقيا مرثرا في حياتنا ( الخروج ) 

الذي لجي اليه بعض الشعراء ليخفاي ( الغموض المرفوض ) اما النوع االخر فيسمى 

احساسااا ضااعيفا فيعمااد هاارالء الااى او , بااه فكاارة غياار ناضااجة او تعبياارا غياار سااليم 

عيوبهم تحت ستار الغموض ولعلهم يقعون فيه دون تعمد  اخفاء
(3)

 . 

الخاطئ يفقد الشااعر التارابط الوثياق بمجتمعاه وثقافتاه وفناه وماا يلجاي الياه ان التقليد 

من غموض يفقد تعبيره الداللة المعنوية لاللفاظ والتعبيرات 
(0)

 . 

حتاااى ال تتحاااول  ,فاااحن ثاااورة التجدياااد ال ينبغاااي لهاااا ان تعتماااد علاااى التقلياااد السااايء 

اشعارهم الغامضة الى مصدر قلق لهرالء الاذين ال يرضاون بهاذه االشاعار ان تكاون 

 .معاول هدم لما يسعون هم الى خثرائه

, كمااا ان الثااورة ال توجااد ماان عاادم , واالبااداع يتنااامى مااع التقليااد , ان الثااورة ابااداع 

ره الااى اعماااق فمهمااا كااان االبااداع الفنااي يرمااي ببصااره الااة بعيااد فهااو يهاابط بجااذو

الماضي يتخذ منه وجوده وكيانه ويضفي عليه بعد ذلك ماشاء من ابداع وخيال
(1)

 . 

ويعتاارف  اليااه فالشاااعر بااذلك يصاابح اباان مجتمعااه الفكااري والثقااافي والفنااي يضاامه

يقاا غريباة وقلادوا تقليادا كاامال ولن يعترف المجتمع لسواه ممان نهجاوا طر, بابداعه 

  .قدهم شخصيتهم العربية وكيانهم الفني وابداعهم المميز ان

  

                                                           
 .302, عز الدين منصور , دراسات نقيدة : ينظر (3)
 .نفس الصفحة نفسها  (0)
 .332, نفسه  (1)
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 الفصل الثاني 

 االغراب 

مفهوم / المبحث االول 

 االغراب 

االغراب / المبحث الثاني 

 في الشعر العربي الحديث 

 االغراب في الشكل 

لررىاالغراب في ا
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 المبحث االول

 مفهوم االغراب 

بين ييتي المتكلم بمعنى غريب ناادر لام يسامع بمثلاه " االغراب هو االستغراب وذلك 

"قوم النوادر  عمال او سماهاو سمع وهو قليل االست
(3)

 . 

الميال للمجايء بكال ماا هاو غرياب وغيار " بمعناى( التغريب ) وقد يستخدم مصطلح 

" ميلوف 
(0)

 .االغراب اي بمعنى .  

جعاال " واالغااراب هااو ( التوجااه غربااا ) واالغااراب غياار التغريااب ألن الثاااني يفيااد 

"الشيء غريبا او يثير في النفس احساسا بالغرابة والدهشة 
(1)

. 

وهكذا يقتارب التغرياب مان االغاراب فاي المعناى لادى بعاض البااحثين ألساباب عادة 

و االغااراب ذلااك لالسااباب اال ان المصااطلح االصااوب هاا, تتعلااق بااالفهم والترجمااة 

 :االتية

بمعنااى االتيااان بالشاايء وجااود كلمااة االغااراب فااي المعاااجم العربيااة القديمااة  -3

 .المدهش في حين ان التغريب يعنى التوجه غربا او التغرب عن الوطن 

يقتااارن مصاااطلح االغاااراب عناااد النقااااد العااارب القااادماء تسااامية ومعناااى مااان  -0

 .المصطلح النقدي الحديث 

هناك تداخل بين مصطلح التغريب النقدي الذي نعني به االغراب  -1
4

 

  

                                                           
 .372, كمال مصطفى : تحقيق , قدامة بن جعفر , نقد الشعر  (3)
 .13, معجم المصطلحات االدبية في اللغة واالدب  (0)
 3214سنة , 113:لجمهورية ناصر حالوي مقال في جريدة ا. د. االدب االغراب  (1)
4
 . 1, االغراب في الشعر العراقي المعاصر  
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اي االفااراد فااي االبااداع والتفاارد عاان المباادع فااي االتيااان بكاال مااا ماان شااينه ان يثياار 

وبااين مصااطلح التغريااب عنااد بريخاات الااذي يحصاال عنااد المتلقااي نتيجااة , الدهشااة 

 .اشراك عناصر خارجة عن النا 

ياة لطالماا اثارت الانا االدباي وان ارتباطهاا باللغاة يعد االغراب ظاهرة شعرية لغو

الظاهرة الشعرية هي ظاهرة لغوية في جوهرها وال سبيل الى التايتي " متيت من ان 

"اليها اال من جهة اللغة التي تمثل عبقرية االنسان وتقوم بها ماهية الشعر 
(3)

 . 

لااى فااي الاانا ماان فاللغااة الشااعرية تخلااق الغرابااة آلنهااا مااادة الصااور واالفكااار وتتج

الدهشاة المفاجئاة فاي خالل االنزيا  عان الانظم اللغوياة المعروفاة وصاوال الاى خلاق 

االمر الذي قد يخرج الخطاب الشعري عن , النا واقامة التوازي الحر غير المعقد 

, اطار المنطق وهو ما يشيع في الشعر اذ ال وجاود للجهاة الصاحيحة او الباطلاة فياه 

كااد ال يخلاو منهاا اي ناا شاعري وهاو يايتي مان المغاايرة اذن هو ظااهرة شاعرية ي

فالشعر قابال للتغييار شاينه شاين االداب والفناون , التي تعني بدورها تخطي الميلوف 

وهاو يعبار عنهاا االمار الاذي , ألنه ابن ظرفه فهو يولد في خضم اطار او تجربة ماا 

نزوحه المستمر الى التغيير يفسر 
(0)

 . 

  

                                                           
 .1, االغراب في الشعر العراقي المعاصر  (3)
 .2, نفس المصدر  (0)
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بفئة من الشعراء الذين انحازوا لوعي مرتبط بتحفز ما من شاينه  وقد ارتبط االغراب

حلاام هااذه الااذوات فااي تكااوين نتاااج  ققيااسااعيا وراء تح, بالغرابااة والجاادة  ان يوصااف

متجاوز كما هاو الشاين ماع جماعاة كركاوك
(3)

الاذين تبناوا االغاراب علاى نحاو كلاي  

 . حتى عيب عليهم االيغال فيه 

ي ماان غمااوض المعنااى والتساااع الداللااة وانفتاحهااا وقااد يحصاال االغااراب عنااد المتلقاا

وهااذا متاايت ماان ابااداع , عااا مااا يااة معقاادة نولااى نحااو يجعاال ماان عمليااة التيوياال عملع

في خلقه لنا مبتكر لم يستند على طروحات معروفة ال نظرية تطبيقية الباحث
(0)

  

فقاد حااولوا مان خاالل هاذه  الذين كتبوا الشعر وربطوه بظاهرة اغارابوان الشعراء 

خاااا وسااط نظااام تعمااه الفوضااى الااى تنظاايم كيااان فااردي ( االغااراب )الظاااهرة 

فضاال عان تصاعيد االحسااس الاداخلي باال معناى فاي , به رغباتهم الخاصة  يمارسوا

وجود االخرين من خالل رصد االفعال 
(1)

وبذلك يكون االغراب متيتيا من تحطايم ,  

يدا لشايوع لالمنطاق وتحقياق الدهشاة نتيجاة لغيااب التنظايم انساق اللغة وتهشيمها تمه

دعاوة للتفاعال والمشااركة فاي ) الواقعي لالحداث فيضحى االغراب علاى وفاق ذلاك 

(الاانا 
(4)

اذ عاان طريااق الدهشااة يتحااول المتلقااي الااى عنصاار فاعاال فااي العمليااة  

كبيارا مان االبداعية اي في النا وهذا فيما يخا بالمتلقي المثقف الذي يمتلك قادرا 

 .الوعي والقدرة على التيويل واالدراك 

  

                                                           
جماعة ادبية تظم عددا من الشعراء المدثين منهم فاضل العزاوي وسركون , جماعة كركوك  (3)

 .بولا 
 . 2ا, في الشعر العراقي المعاصر االغراب: ينظر  (0)
 . 32-2ا, نفس المصدر  (1)
 . 32ا, نفس المصدر (4)
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 االغراب في الشعر العربي الحديث :المبحث الثاني 

 االغراب في الشكل  : المطلب االول

القصيدة العربياة الحديثاة قاد اساتدعى تعبيارا واضاحا  كان النمو الشعري الذي شهدته

 وارتابط هااذا التغيياار, فضاال عاان التناوع فااي لغتهااا , فاي شااكلها فاي الحقبااة السااتينية 

وبدأ الغموض واضحا في هذه الحقبة وافضى هذا كلاه , بتنوع المعنى وتعميقه  ايضا  

النظاام اللغاوي لى البصري ام ع الى تعدد الدالالت سواء اكان على المستوى الشكلي

يتناسق مع التغيير فاي النظاام اللغاوي ألن الانا يمثال السيما ان المستوى الشكلي , 

بنية واحدة 
(3)

 . 

اشااتغل عليهااا , ان هااذا التحااول والتجديااد ينطلااق ماان رريااة شااعرية جدياادة خاصااة تاا

 ماع ان العدياد مان شاعرائنا" الشعراء هذا ما اشار اليه الباحث طراد الكبيسي اذ قال 

الشاباب اليااوم ياادعون انهاام يبتكاارون او يحاااولون ان يبتكااروا اشااكاال جدياادة للقصاايدة 

الحديثة اال انك ال تلبث ان تقع بعد التحليال والفحاا الادقيقين علاى شاكل الساياب او 

هاذا بينماا نجاد شاعراء اخارين االغمااض , البياتي او اودنيس مدلساا بابعض الحذلقاة 

لهم يحاولون فعال ان يبدعوا في اشكا
(0)

 . 

ان ثورة الشباب على اشكال الشعراء الرواد ولحركاة الشاعر الحار لام " ويقول ايضا 

 كماا يحااول ان يصادر ذلاك الابعض ان( العقوق)يكن مصدرها االمتهان والتعالي او 

التساوق الفني لما يطرأ على عالمنا وعالم الفنان الداخلي مان : مصدرها في تقديري 

امتهاان االخارين ولسات ااتصاور عان  بمعازل كل هذا ياتم, تحول خطير في محتواه 

جيال يرضى بيختياره ان يكون صورة عن الجيل الساابق لاه اال فاي عصاور الجماود 

القرن التاساع عشار ماثال وهاو عصار فاذا كان هذا ممكناا فاي عصار كا, واالنحطاط 

سكون فانه لن يكون في عصر اليوم وهو حركة 
(1)

 . 

                                                           
 .40, االغراب في الشعر العراقي المعاصر : ينظر  (3)
 .66-63, طراد الكبيسي ( كتابات في الشعر الجديد )شجر الغابة الحجري  (0)
 . 66, المصدر نفسه  (1)
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الشكلي يشكل ظاهرة مهمة تنطوي على بصمات واضحة لشاعراء معنياين  فاإلغراب

فاضال العازاوي و جاان دماو " اختلفوا في نماذجهم الشعرية وادواتهم التعبيرياة مثال 

"الراوي وانوار الغساني وغيرهموسركون بولا و عبدالرحمن طهمازي ومريد 
(3)

  

و اال ان الساامة الممياازة التااي اشااتركو بهااا هااي طاارق االشااكال الشااعرية المعروفااة 

, مما دفع بالشاعر الى تنويع اشاكاله وتجديادها , التحرر من النمط التقليدي لالشكال 

سايطرة معتمدا على قدراته الذاتية التي تزوده بشتى الصور الذهنية التي تمكناه مان ال

 .على ادواته التي تعينه على اثارة المفاجئة والدهشة

وكل ذلك نتيثير االدب الطبيعي لالمعقول الذي تعاملوا معه تعاامال اندهاشايا فساقطوا 

سرى له 
(0)

 . 

وكان لقلق الشااعر مان األنماوذج الشاعري الساائد ورغبتاه فاي التغييار اثار فاي خلاق 

, ألناادراج النثاار امكانااات تعبيريااة اوال النثاار  قوامهااا نصااوا ذات اشااكال مغااايرة

ولكونه يشكل تحررا من االوزان الشعرية التي لطالما اثقلت على كاهال الشاعراء 
(1)

 

. 

لاذلك اضاحى االغاراب الشااكلي وسايلة تشاويش الخطااب ممااا قاد ياردي الاى انحسااار 

في النا من جهة وشيوع المغالطات التعبيرية من جهة اخرىالجانب االفهامي 
(4)

. 

 "الخطيئة"ر حميد سعيد في قصيدته عنوانها مثال االغراب في الشكل قول الشاعو

 :اذ يقول 

 ضيف او يسقط الحلم ال... يسقط الشعر 

  وجه التي ارقتك تذكر ... بين الخيارين 

                                                           
 . 11, طراد الكبيسي , في الشعر العراقي الجديد  (3)
 .الصفحة نفسها , نفس المصدر : ينظر  (0)
 . 43, االغراب في الشعر العراقي المعاصر : ينظر  (1)
 .نفس المصدر الصفحة نفسها  (4)
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 طفولتها المترامية الحزن                 

 بعد احتراسك من وجع القلب 

 بعد احتراسك منها 

 اذنت لها بالتواطر                    

 والهوى طبع .... قدرت ان زمان الهوى طبع 

 والموت عشقا .. والتباريح تيتي مرارا           كانت خطيئتك العشق 

 ...وبين الخيارين 

كان الرماد                 
(3)

              

باة القصايدة المادورة علاى يعد الشاعر حميد سعيد من الشاعراء الاذين عمادوا الاى كتا

فهااو يتحاادى االبتعاااد عاان االيقاااع المحاادد ويمهااد لالنخااراط فااي ماادى , نحااو واضااح 

 .ايقاعي واسع متفتح شديد المرونة مما يشير الى مدى قلقه االيقاعي 

ومن النصاوا الموغلاة فاي االغاراب الشاكلي الانا الشاعري لمرياد الاراوي الاذي 

 :واخترنا من القصيدة بعض مقاطعها " امة االق –ليس االنتماء " يحمل عنوان 

 من هنا ؟ 

 لمعت اقامة للريح 

 بعد الريح 

بعد 
(0)

 

   

                                                           
 .32-3/31, المقدمة , حميد سعيد , االعمال الشعرية الكاملة  (3)
 . 72, ديوان مريد الراوي نقال عن االغراب في الشعر العراقي  (0)
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 13الذي يصبر                                         االغراب 
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 يدا  مقطوعة في الهواء 

 ليست يدها 

 هي اليد 

 السر 

 تطلب جفافا 

 للرمل 

 واسمى 

 انا 

2 

3 

3 

 على الصورة 

  
 مذبح البقية يردي اجراءات في السياسة 

 في المدار توضع القناني داخل الجماجم  -7

 هكذا 

 تبدأ

 السهولة 

 تنام 

 مع 

 الصورة 

 ويسيل , يوم 

 عن الرغبة 

 التي بقيت 

 تتهيي

 بقيت مختفية . للموت 
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دا والهندساية مساتفيالشااقولية  السالمية ساق الشاعر من خالل النا مختلف االشاكال

فضال عن االسماء واالحرف واالرقام التي قام , احة المت من كل االمكانات الطباعية

 هاكنهبتوظيفها والتي اسهمت في اغرابية النا لصعوبة معرفة 
(3)

 . 

هاذا الحاوار قاد جااء بصاورة مبتاورة  واجرى الشاعر في نصاه حاوارا داخلياا اال ان

الساايما وان الاانا فااي اغلااب مقاطعااه باادا وكينااه مفكااك اعتباااطي لعاادم وجااود لحمااة 

ظاااهرة بااين التراكيااب فااي الاانا وهااو هنااا متاايثرا بااالمنحى السااريالي حيااث التشااتت 

حتاى ( االقاماة  –لايس االنتمااء ) والفوضى كما اختار الشاعر لهذه القصايدة عنواناا 

لقي ان موضوع النا يدور حول هذا العناوان لكنناا نلحاظ كلماا تقادمنا فاي يخال المت

القااراءة ان الاانا يمياال الااى الغمااوض والااى التبعثاار فااي التراكيااب لوجااود الفجااوات 

 .واالنقطاعات 

ان الضعف وعدم التمكن من اللغة هي السمة التي نلمسها في النا السيما فاي قولاه 

ماكاناات وراء الشاااعر فااي نسااجه هااذا تاايليف هااي فاالعتباطيااة فااي ال( مااذبح البقيااة )

تكون فياه الصاياغة مان اجال الصاياغة واختار الراوي ان يكون منتجا لنا اغرابي 

, , اذ يغياب االرتبااط فاي التراكياب , فاصبح نا متناثر االجزاء ومفككا . ليس اال 

نا وهذه االماور كلهاا مجتمعاة ادت الاى اغرابياة الا, ولغياب الوحدة في الموضوع 

ألنحساااار الجاناااب التعبياااري االفهاااامي ولكثااارة التوظيفاااات المساااتخدمة الاااى جاااوار 

العشوائية واالعتباطية 
(0)

 . 

وتحدث الكثير من النقاد عن الغرابة وبحثوا فيها مطوال والسيما فيما يتعلق 

اما اسباب , باالنفرادات التعبيرية التي قد ترد في النا فتردي الى غرابيته 

 .والتي تعرف , مثل في االستعارة والكناية االغرابية فتت

 

 

                                                           
 .11-10, االغراب في الشعر العراقي المعاصر : ينظر  (3)
 ( .371 – 362 – 14)الصفحات , نفس المصدر : ينظر  (0)
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الذي يعد واحدا  من االنفرادات التعبيرية ألنه يمثل خطاي متعمادا  ( االنزيا  ) اليوم بـ 

يستهدف من وراءه الوقوف على تصحيحه الخاا 
(3)

. 

 وعلى وفق ذلك يكون االنزيا  متولدا مان عالقاات خاصاة فاي اللغاة الشاعرية االمار

فضال عما يتطلباه مان ثاراء لغاوي , الذي يقتضي الدقة في تناول المفردات الشعرية 

من دون ان تتحول الغراباة وهاي شايء جماالي الاى ابهاام واساتغالق اماا االغاراب , 

يقتضي منا خياال جامحا ال منتظما لكناه يشاير الاى قادرة وامكانياة عالياة فاي االباداع 

بنفسه وهي باذلك تختلاف عان  ئمةوصفها شيئا قاالنظر الى اللغة ب"كما يقتضي ايضا 

"اية لغة اخرى 
(0)

. 

  

                                                           
 .371, االغراب في الشعر العراقي المعاصر : ينظر (3)
 .نفس المصدر الصفحة نفسها  (0)
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 المطلب الثاني

 في الرؤى  اإلغراب

ان الصااورة الشااعرية هااي العنصاار الجااوهري االساسااي فااي الشااعر وهااي ماان نتاااج 

فيسااتقي ماان ذاتااه شااتى الصااور  الخيااال وعليااه يجااب ان يتوقااف الشااعر علااى االلهااام

الوجدانياة الغريباة وغيار الواضاحة عوضاا عان محاولاة خلقهاا بفكارة المحاض ألنهااا 

 .بذلك تفقد شاعريتها 

سابيل وهذه الروحية ملموسة في نصاوا العدياد مان الشاعر الحاديث مان ذلاك علاى 

 :لسركون بولا يقول فيها (  جر  الهواء) المثال الحصر من قصيدة 

 ..أجر  الهوى 

 عانق جسدي الموسيقى                       

 نم في خندق الكلمة 

 هناك نبضة في داخل النبضة 

 ونبضة اخرى في داخل النبضة الثانية 

 اخذتني تحلم بالطريق 

وانا في نومي تركت جلدي 
(3)

 

  

                                                           
 .37,سركون بولا , مدينة اني  الوصول الى (3)
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الاانا يمثاال الصااورة البصاارية غياار منتظمااة يشااوبها االنقطاااع والكنايااة االماار الااذي 

 راب في النا فهذا االستهالل نلمح ان الشاعر قاد فاتح نصاه بصايغة فعالاشاع االغ

مايشاار الااى ان الاانا يمثاال الحاحااا فااي الطلااب فضااال عاان ( وناام, اجاار  ) االماار

ى واالساافل بااين االعلااشااموليته علااى نضااادية قائمااة 
(3)

االعلااى المتمثاال بااالهواء .  

سااتقر بااين المتمثاال فااي الخناادق فااالنا يشااف عاان والدة حياااة ووجااود م واالساافل

( خنادق الكلماة ) وماا فيهاا مان الزياف وباين الناوم فاي ( اجر  الهاوى) السطرين و 

وفااي ذلااك اشااارة واضااحة الااى السااكون والغفلااة االماار الااذي ولااد االجهاااد واالعياااء 

( ذتني تحلام باالطريق اخا) والتعب من طول الدرب وهذا ما ندركه عندما نقارأ قولاه 

مال الشاعر الى اساليب عدة فاي نصاه حقادأ ألسالوب االول فيماا نلمساه هاو اسالوب 

 -:التدوير فالسطر الشعري ال يتم معناه نحو قوله 

 هناك نبضة في داخل النبضة  (3)

 .ونبضة اخرى داخل النبضة الثانية 

 

  

                                                           
 .331, يراجع االغراب في الشعر العراقي المعاصر  (3)



 

 

- 07 - 

اشارنا الاى جاواز االنقطااع  نلمح استناد الشاعر الى المحور الكنائي كما سبق انكما 

 :الذي نجده متمثال في النا على نحو واضح السيما في قوله 

 اخذتني تحلم بالطريق 

 وانا في نومي تركت جلدي 

وهذه االمور كلها ادت الى غموض النا وغرابته ألستغالل الداللة التي تحتاج الاى 

هذا الكم من الصاور الماوجزة والمكثفاة التاي تكااد تكاون  كل الذهن ألدراكها وادراك

اشبه باليرقات 
(3)

 . 

وهناك نا اخر لسركون بولا يقوم على تراكمية الصور البصرية التي تقدم على 

امااا الاانا االكثاار غرابااة لديااه هااو بعنااوان ( الشاارفة ) شااكل حكايااة الاانا بعنااوان 

 ( هوالكو يعدم نفسه )

 أنا هوالكو 

 شاب بحرا من االع

 تقطعه الخيول بصمت 

 سيف يكره االنتظار في غمده 

 تحت اسوار تحلم بالغربال 

 يراني الالجئون , اسوار , اسوار 

 في احالمهم بين الغرائب 

ويشحذ االسرى قشة صغيرة من حصائي 
(0)

 

  

                                                           
 . 331, يراجع االغراب في الشعر العراقي المعاصر  (3)
 .61, سركون بولا , الوصول الى مدينة أني  (0)
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تيتي نتيجة ما يعانياه  انها ايقال عن اغرابية نصوا سركون بول لعل ما يمكن ان

اذ اليرتبط روابط وطنياة وال قومياة ( لالانتماء ) فهو يعاني من الشاعر من اغتراب 

والشااعر وساط هاذا االغتاراب , فضال عان االسام الاذي جعلاه ينتماي الاى العدمياة , 

كلهاا مان , فجااء بيشاياء مبتدعاة , وتلك العدمية يسعى الى ابتناء عاالم خااا لنفساه 

ا ما يفسر ميله الى االماكن المزدحمة والى تعقياد االحسااس الاداخلي مان ابتكاره وهذ

خالل التوتر واالنفعال 
(3)

 

  

                                                           
 . 300, يراجع االغراب في الشعر العراقي المعاصر  (3)
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 الفصل الثالث

 القناع
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 المبحث االول

 مفهوم القناع 

االسام الاذي يتحادث مان خاللاه الشااعر عان نفساه متجاردا ) عرف البياتي القناع بينه

يبتعاد عان حادود من ذاته اي ان الشاعر يعمد الى خلق وجود مستقل عن ذاته وبذلك 

(الغنائية والرومانسية التي تروى اكثر الشعر العربي فيها 
(3)

 

, شخصية تاريخية يختبئ الشااعر ورائهاا ليبعاد عان موقاف يرياده )  وهو في الغالب

(او ليحاااكم نقااائض العصاار الحااديث 
(0)

" وذهااب الاادكتور انااس داود الااى ان القناااع  

" توظيف اسطوري متطور يمكن ان يسمى بالنموذج االسطوري 
(1)

 . 

باي رماز يتخاذه الشااعر العر" في حين ذهب الادكتور جاابر عصافور الاى ان القنااع 

المعاصاار ليضاافي علااى صااورته نبااذه موضااوعية شاابه محاياادة تناايى بااه عاان التاادفق 

المباشااار للاااذات دون ان يخفاااي الرماااز المنظاااور الاااذي يحااادد موقاااف الشااااعر مااان 

"عصره
(4)

بحياث مرمثلاة شخصاية فنياة " يف ذلك فان القناع على وفاق هاذا التوصال 

تكون عناصرها حوامل للحقيقة والمجاز 
(3)

 . 

يخطااو خطااوات جدياادة ألثااراء قصاايدته الغنائيااة بمعطيااات فاان المساار  وان الشاااعر 

وجاود " التاي هاي " قصايدة القنااع " ويهتدي الى ما اطلق عليه الشعراء والنقاد معاا 

"مستقل للقصيدة عن الشاعر يتخلا به من مشكلة الذاتية في التعبير 
(6)

 . 

 صها من الميوعةوخلواذا كان استخدام القناع قد منح القصيدة بعدا دراميا 

  

                                                           
 .17,  3م,  ديوان عبد الوهاب البياتي (3)
 .334, احسان عباس , اتجاهات الشعر العربي المعاصر  (0)
 . 10, انس داود , االسطورة في الشعر العربي الحديث  (1)
 .007, ظاهرة الغموض في الشعر  العربي المعاصر  (4)
 . 7, محي الدين صبحي , الررية في شعر البياتي  (3)
 .321, محسن اطميش , دير  المالك  (6)
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فالذي ال شاك فياه , العاطفية وجعلها تتحرك على مساحة واسعة من الزمان والمكان 

فبعضااها تاايتي ماان الجااو غياار , ان توظيااف القناااع سااربل بعااض القصااائد بااالغموض 

وبعضاها , الواقعي الذي يخلفه القناع وبعضها تايتي مان غراباة الشخصاية التاريخياة 

اكتسابه ابعادا  جديدة معاصرة تيتي من تحوالت الداللة و
(3)

. 

على ان البياتي قد حقق في القناع مستوى نوعيا رفيعا بسبب تطوافه الدائم في العاالم 

ممااا , ونزعتااه المعاصاارة فااي التجريااب , وفااي ماادن التاااريس وطقااوس الحظااارات 

وتتمثال فاي , رو  درامياة متيزماة تقايم حاوارا ماع العاالم " اوضح وافصح فياه عان 

متطااورة وقصااائد تتخااذ لهااا دورات متعاقبااة وتتطلااع دومااا الااى اشااكال ماان  اساااليب

"التعبير لتسابق الزمن في تجددها المستمر 
(0)

 . 

 :ا القناع على وفق قوله وواذا كان البياتي يعتبر نفسه مع الذين استخدم

وذلك ان كثيرا من الشعراء فاي الشاعر العرباي , تشف القناع او اخترعه انني لم اك" 

"ا القناع وديث استخدمالح
(1)

 . 

البياتي كان من اسابق المحادثين الاى تغييار طبيعاة المحتاوى " فاننا نستطيع القول ان 

"في ذلك الشكل 
(4)

. 

 والذين كرسوا هذا النمط من الشعر العربي الحديث كثيرون ولكن هناك فارق 

  

                                                           
 .007ا, ظاهرة الغموض في الشعر العربي المعاصر : ينظر  (3)
 .324-321, جالل الخياط , الشعر والزمن  (0)
 .310, محمد مبارك , دراسات نقدية في النظرية والتطبيق  (1)
 .333, احسان عباس , اتجاهات الشعر العربي المعاصر  (4)
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بين نمطين من الشخصيات الفنياة فالشخصاية المسارحية مساتقلة عان المرلاف اي ان 

لها مواقفها المنفردة التي ال تطابق مواقف كاتبهاا بالضارورة بينماا الشخصايات التاي 

تخلق في قصيدة القناع فانها غير مستقلة عن الشااعر المعاصار آلنهاا اتحااد الشااعر 

وافر فااي القناااع تلااك المواقااف والخصااائا التااي برماازه اتحااادا  تامااا لااذا ينبغااي ان تتاا

تشبه الى حد بعيد مواقف الكاتب المعاصر وافكاره وازمانه وعنادها سايكون شاخا 

"الشاعر وقناعه شيئا واحدا وانهما بمثابة لن اكون حتى تكون انت وانا" القصيدة 
(3)

  

 

  

                                                           
 . 324 -321, محسن اطميش , دير المالك  (3)
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 المبحث الثاني

 القناع في الشعر العربي الحديث 

فاااي كثيااار مااان االحياااان وبخاصاااة الشاااعراء مااانهم الاااى شخصاااية مااان  يلجاااي االدبااااء

شخصاايات التاااريس يتشاابث بهااا وينطلااق منهااا نحااو ذاتااه معباارا بواسااطة القناااع عاان 

اذ , مكونات نفسه مبيحا عن طريق التقناع بتلاك الشخصاية عان اساراره الاى المتلقاي 

التراثياة التاي  يحاول الشااعر ان ياذيب معارفاه الذاتياة فاي التكاوين المعرفاي والاذات

يلجي اليها من خالل الفكرة التي تجسدها تلك الشخصية 
(3)

 . 

ومن هنا فحن محاولة اظهار معاناة الشاعر عان طرياق تلماس معانااة القنااع واالتكااء 

على معرفة المتلقاي لهاا تعاد مان التقنياات المهماة والفعالاة فاي الانا االدباي عموماا 

والشعر على وجه الخصوا 
(0)

 . 

ل هذه التقنية يستطيع الشاعر ان ينير الطريق اماام المتلقاي ان يثبات لاه كال فمن خال

شاعرية وابارز االلياات لانية القناع تعد من اهام التقنياات التفاصيل الصغيرة لذا فان تق

لية التوصيل الشعري لما يحملاه كال رماز مان رماوز التي اتكي عليها الشعراء في عم

 .بالمعاني المتعددة القناع من طاقة هائلة تحمله 

وقد اتاحت فكرة القناع للشاعر المعاصر ان يغاوا فاي التايريس وتساليمهم االحاداث 

وينتقااي ماان خااالل مواقااف االفااراد الفاااعلين والماارثرين فااي الماضااي , االيجابيااة فيااه 

مماااا يكساااب القصااايدة ابعااااد شااامولية ورحاباااة انساااانية , ويالئااام مواقفاااه المعاصااارة 

عامة
(1)

. 

  

                                                           
 .6ا, 306العدد , من زاوية ثقافة , في جريدة الشراع مقال  (3)
 .الصفحة نفسها , المصدر نفسه : ينظر  (0)
 . 324, محسن اطميش , دير المالك : ينظر  (1)



 

 

- 11 - 

 القنعة وانعدام الذات عند البياتي تعددية ا

اتي واحد مان ابارز الشاعراء الاذين اساتطاعوا ان يتجااوزوا حادود اللغاة البسايطة يالب

والصااورة التقليديااة واالكثااار ماان اسااتعمال تقنيااة القناااع فهااو اساابق المجااددين فااي 

اي الشخصاايات التاريخيااة التااي " اسااتخدام القناااع فااي شااعره وان اختياااره لالقنعااة 

" دث من خاللها يتح
(3)

 

الجرا  ولوركاا واباا فاراس " الشاعر من بصيرة فقد اختاريدل على ما يتمتع به هذا 

 .كيبطال نموذجيين لعصرنا " الحمداني 

العملية الحقيقية المقصاودة " ويرى البياتي ان اعتماد ابطال التاريس اقنعة شعرية هو 

" بيحياااء التااراث 
(0)

 مسااتنبطا   يعاارض تجااارب كاال ماانهم مااع الحياااة اذ يحاااول ان.  

ومعاناته لمحنته الشخصية في الوجود والمجتمع يشاهد بين الجميع يتكلماون باسالوب 

واحد هو اسلوب الشاعر البياتي 
(1)

 . 

  

                                                           
 .346, محيي الدين صبحي , نظرية النقد العربي وتطورها الى عصرنا  (3)
 . 323, محسن اطميش , دير المالك  (0)
 . 6ا,  306, من زاوية ثقافية العدد , الشراع مقال في جريدة  (1)
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 :القناع عند البياتي ويشمل 

 .الس ...مثل ابي فراس الحمداني والمعري و طرفة بن العبد : االشخاا 

ويعلل البياتي ايضا نفساه , بابل ودمشق ومدريد ونيسابور وغرناطة  :ويشمل المدن 

حاولت ان اقدم البطل النموذجي في عصرنا هاذا :" سبب كثرة استعماله للقناع بقوله 

ر هاذه الشخصايات النموذجياة وفي كل العصور في موقف نهائي وان استبطن مشااع

وعااان المحناااة , ائي حااااالت وجودهاااا واناااا اعبااار عااان النهاااائي و الالنهااا فاااي اعماااق

االجتماعية والكونية التي واجهها هرالء وعن التجاوز والتخطي لما هو كائن الاى ماا 

سيكون 
(3)

. 

اذن ان قصائد القنااع وحيادة فاي ادبناا العرباي بروعتهاا التاي تعارض الحاضار علاى 

قصايدة "  فالذي يايتي واليايتي" شموخ الشخصية التراثية في موقفها وعمق نظراتها 

فااي ثماااني عشاارة دورة تعاارض حياااة الشاااعر عماار الخيااام الباطنيااة اال ان صاالتها 

وانما هي لحظات داخل النفس تمثل لخيام الاذي عااش , الخيام واهية التاريخية بعمر 

في كل العصور اي الخضر وهو الدرويش عند خليل حاوي
0
 وهو  

  

                                                           
 .نفس المصدر السابق ونفس الصفحة  (3)
 .6ا, 306مقال في جريدة الشراع ومن زاوية ثقافية العدد  0



 

 

- 13 - 

البيااتي هاذه االقنعاة فاي قصايدة  وقد باين ( رمز الموت  )  موضوعي للثعلب الماكر 

 :فيقول " الموتى ال ينامون " 

 في سنوات الموت والغربة والترحال 

 ...كبرت يا خيام 

 وكبرت من حولك الغابة واالشجار 

 شعرك شاب والتجاعيد على وجهك واالحالم 

 مات اورفيوس , ماتت على سور الليالي 

 ومات في داخلك النهر الذي ارضع نيسابور 

 ل االعشاب والزوارق الصغيرة وحم

 وحمل البذور , الى البحار 

 وعربات النور 

 الى غد الطفولة 

 ...كبرت ياخيام 

 وكبرت من حولك القبيلة 

 عائشة ماتت وها سفينة الموتى بال شراع 

...تحطمت على صخور شاطئ الضياع 
(3)

 

قناااع الخيااام وقناااع عائشااة وقناااع , عاادة  نلحااظ فااي هااذا الجاازء ماان القصاايدة اقنعااة

 وهذه االقنعة ذات صفات متحولة تقذفنا , نيسابور وقناع اورفيوس 

  

                                                           
 .73,  0م, ديوان عبد الوهاب البياتي  (3)
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 .الى جو اسطوري يلفه الغموض 

ان بعض غموض قناع البياتي متايت مان كوناه يساتخدم حشادا هاائال مان االقنعاة فاي 

  .الس ...فهناك عائشة و الخيام و اورفيوس ونيسابور , القصيدة 

مما يردي الى تشتت وضياع الرريا الخيالية فضال عن ان دالالت بعض هذه االقنعاة 

تتناقض مع دالالت القناع االخر 
(3)

كرسوا هاذا  واذا كان البياتي احد الشعراء الذين. 

ذلاك ان , انني لام اكتشاف القنااع او اخترعاه : " النمط من القصائد فانه يخبرنا قائال 

"لشعر العربي استخدموا القناع كثيرا من الشعراء في ا
(0)

 . 

فقناع ابي العالء المعري عند البياتي مثال يحمل دالالت تتجه صوب التشاارم والبارم 

بالحياة ومنغصاتها اذ يعبر التقنع به عن عتمة داخلية مثلتها حياتاه التاي عاشاها وهاو 

ى اي العما" رهاين المحبساين " منقطع عن الخاارج ومنطاوي علاى ذاتاه حتاى سامي 

والدار 
(1)

 : فنجد ان البياتي يقف في ظالل المعري البسا قناعه فيقول .  

 حرمتني من نعمة الضياء 

 علمتني ثقل غياب الكلمات 

 وعذاب الصمت والبكاء 

 الشارع الميت غطى وجهه الصقيع 

 والباب اغلقت الى االبد 

 ثالثه منها اطل في غد عليك 

 مقبال يديك لزوم بيتي وعماي 

واشتعال الرو  في الجسد 
(4)

 

  

                                                           
 . 002, ثابت االلوسي , ظاهرة الغموض في الشعر العربي المعاصر  (3)
 .323, محسن اطميش , دير المالك  (0)
 .6,  306العدد , من زاوية ثقافية , مقال في جريدة الشراع  (1)
 .03, 0م, ديوان البياتي  (4)
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ومثاال هااذا االختباااء وراء قناااع المعااري فااين اختباااره وراء شااهرزاد والسااندباد وقااد 

 .تجمع اكثر من هذه االقنعة كروز في قصيدة واحدة 

المساايح بعااد الصاالب ينتبااه الشاااعر الااى معاااني التضااحية والفااداء التااي وفااي قصاايدة 

ويتحد به ويطر  محنتاه مان خاالل شخصاه  يشارك فيها السيد المسيح ويتعمقه رمزا

 :وصوته فيقول 

 بعد ما انزلوني سمعت الريا  

 في نوا  طويل تسف النخيل 

 والخطى وهي تنيى اذن فالجرا  

 والصليب الذي سمروني عليه طوال االصيل 

 ...لم تمتني 

 باسمي لكي يزرعوني مع الموسم  مت كي يركل الخبر

 ففي كل حفرة : كم حياة سيحيا 

 صرت مستقبال صرت بذرة 

 في كل قلب دمي , صرت جيال من الناس 

 قطرة منه او بعض قطرة 

 هكذا عدت فيصفر لما رأني يهوذا 

...فقد كنت سره 
(3)

 . 

 وقد ميز اطميش خالل دراسته لفكرة القناع عند البياتي بين 

  

                                                           
 . 102,  0م, ديوان البياتي  (3)
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قصايدة قنااع وباين اياة  الشخصية التاريخية في قصيدة القناع وبين الفاارق باين مااهو

قصاايدة اخاارى تلجااي الااى توظيااف الشخصااية التاريخيااة او تتحاادث عاان ساايرة البطاال 

ومهمة ومارثرة التاريخي او شخصية من الماضي فاعلة 
(3)

ان توظياف الشخصاية .  

التاريخية في القصيدة اما يجيء رمزا مثيرا للدالالت في االفكاار والمواقاف تنساحب 

ع المعاصاار وهااذا الرمااز قااد ال يكااون عامااا منتشاارا فااي ماان الماضااي لااتالمس الواقاا

القصاايدة كلهااا او متحااوال الااى نساايج شااعري متكاماال يغطااي العماال االدبااي كلااه فهااو 

اشارة عابرة تهدف الى اضاءة موقف او جزء ما من قصيدة وليس القصيدة كلها
(0)

. 

لشااعر والبطال هاو ا, في قصايدة القنااع فهاي رمازا الشااعر المتحدياة اما الشخصية 

وال وجااود الي منهمااا بمعاازل عاان االخاار , والشااعر هااو البطاال ولاايس ثمااة انفصاال 

وهناااك فااارق اخاار مهاام يكماان فااي طريقااة االداء اللغااوي فااي القصاايدتين ففااي قصااائد 

اما في قصيدة القناع فحن صوت الشاعر , السيرة يكونالشاعر هو المتحدث عن بطله 

 .يذوب في صوت الشخصية البطل 

  

                                                           
 . 327, محسن اطميش , ينظر دير المالك  (3)
 . 321, ينظر نفسه  (0)
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 الخاتمة ونتائج البحث 

تتجلى ظاهرة الغموض في الشعر الحر وال توجاد فاي الشاعر العماودي المعاصار اال 

نادرا وربما يعود السبب الى ان الشكل العمودي خاضع لتراث القصايدة العربياة كلاه 

فااي  يماانح الشاااعر حريااة اوسااعاو لكااون الشااكل الحاار , الااذي يمياال الااى الوضااو  

والبد لنا ونحان ننهاي بحثناا مان خاتماة نجمال  وافاقها الحركة والتجاوب داخل النفس

 :اليها ويمكن اجمالها بما ياتي البحث فيها اهم النتائج التي توصل 

اذا انكشاافت القصاايدة كليااة منااذ القااراءة االولااى فهااي واضااحة امااا اذا انكشااف  -3

فا واذا لام ينكشاف اال غموضاا شافا اغلبها بعد قراءتين او اكثار فهاي غامضاة

عناد كال قاراءة دالالت متنوعاة  تثيار لها حتى بعد تكرار القاراءة لكنهاا تظالق

مطلقااا اال اذا حاااول الشاااعر واذا لاام تنكشااف , فهااي غامضااة غموضااا عميقااا 

نفسه فاك الغازهاا وتوضايح رموزهاا واجوائهاا فهاي غامضاة غموضاا مبهماا 

 .الى حد العتمية واالغراب 

على وظيفة االغراب هي قيام القصايدة علاى التحفياز الاذهني ان اهم ما يلحظ  -0

نحااو التشااويش فااي النصااوا  عوالقاادرة االدبيااة ألن األغااراب نااز وتعميااق

اسااتنادا الااى االنقطاعااات المتواصاالة فااي السااياق الااى خلخلااة النظااام  الشااعرية

 .النا يعيش في عزلة حقيقية اللغوي المعروف حتى انه قد جعل 

حيال الكون واالتباع اثرهاا فاي شايوع االغاراب فاي مفااهيم  كان للرريا القلقة -1

فاالغراب بمثابة نقطة تحول ألنه يمثل جراءة واضحة كما ان انفتاا  , الجيل 

الاانا علااى العلااوم والتيااارات والفلساافات قااد عكااس خلقااا وجوديااا اخاار فااي 

 . غموض النا وانتاج اشكال شعرية جديدة 
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ا ماان محتااواه زجاجيااة واسااما مفزعاا كواجهااةاسااتخدم بعااض الشااعراء القناااع  -4

بحيث ابا  لنفسه ان يطلق مان خاالل القنااع كال معاناتاه واوهاماه المعاصارة 

 .بما اليتناسق وطبيعة القناع 

ذهااب الاابعض ماان الشااعراء ان يقاادم حشاادا متاادافعا ماان االقنعااة ربمااا كااان  -3

لبعضااها دور فااي تعميااق الرريااة الشااعرية ولكاان بعضااها االخاار اسااهم فااي 

 .بيب الررية الشعرية واضطرابها تض

الررياا فاحن الشخصاية  الادراما اذا كانت قصيدة القناع قد فادت مان بعاض فان -6

ليساات شخصااية فرضااية متكاملااة ولاام ياارد ان , فااي هااذا الاانمط ماان القصااائد 

تكون كذلك ولعل الفارق المهم بين هذين النمطاين مان الشخصايات الفنياة هاو 

المرلف اي ان لها مواقفهاا المنفاردة التاي  ان الشخصية المسرحية مستقلة عن

 .ال تطابق مواقف كاتبها بالضرورة 
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 المصادر والمراجع 

, سلساالة دار المعرفااة , احسااان عباااس , اتجاهااات الشااعر العربااي المعاصاار  -3

 .م3271, الكويت 

 171العاادد , مقااال جرياادة الجمهوريااة , ناصاار حااالوي , االدب واالغااراب  -0

 .م3214لعام 

مصار , دار المعرفاة , عبد العزيز شارف , البداعية في شعر البياتي الرريا ا -1

 .م3212

, دار الشارون الثقافياة العاماة , محيي الدين صبحي , الرريا في شعر البياتي  -4

 .م3211بغداد ,  3ط

دار الجيااال , 3ط, اناااس داود . د , االساااطورة فاااي الشاااعر العرباااي الحاااديث  -3

 .م3273, القاهرة , للطباعة 

عزالادين اساماعيل . د , قضااياه وظاواهره الفنياة , الشعر العرباي المعاصار  -6

 .3213, لبنان  –بيروت , 1ط, دار العودة ودار الثقافة 

 .م3273, بغداد , دار الحرية للطباعة , جالل الخياط . د ,الشعر والزمن  -7

, 3ط, دار صااادر , دار النضااال , حميااد سااعيد , الشااعرية الكاملااة  االعمااال -1

 .م0220 -هـ  3401

زينااب هااادي . د , ( جياال السااتينات)االغااراب فااي الشااعر العراقااي المعاصاار  -2

 .م0233بغداد ,  3ط,دار الفراهيدي للنشر والتوزيع , حسن اللجماوي 

ت .د ,بياروت , ي ايلياا حااو, ( شاعر االناشيد والمراثي )بدر شاكر السياب  -32

 .كتاب من ستة اجزاء , 

منشااورات وزارة , محمااد مبااارك , دراسااات نقديااة فااي النظريااة والتطبيااق  -33

 .م3210, بغداد , الجمهورية العراقية , االعالم 
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عااز الاادين , دراسااات نقديااة ونماااذج حااول بعااض قضااايا الشااعر المعاصاار  -30

 .م3213, لبنان  –بيروت , 3ط, منصور 

, اسااة نقديااة للظااواهر الفنيااة فااي الشااعر العراقااي المعاصاار در, دياار المااالك  -31

, دار الرشاايد للنشاار , منشااورات وزارة الثقافااة واالعااالم , محساان اطماايش 

 .م3210, بغداد 

 .م3273, بيروت , دار العودة , ديوان بدر شاكر السياب  -34

 .3277, بيروت , دار العودة , ديوان صال  عبد الصبور  -33

 .م0221, لبنان  –بيروت , دار العودة , اتي ديوان عبد الوهاب البي -36

وزارة , طاراد الكبيساي , ( كتابات في الشعر الجدياد), شجر الغابة الحجري  -37

 .م3273, الجمهورية العراقية , االعالم 

اطروحااة , ثاباات االلوسااي , ظاااهرة الغمااوض فااي الشااعر العربااي المعاصاار  -31

 .م3214, كلية االداب , جامعة بغداد , دكتوراه مكتوبة على االلة الطابعة 

منشاااورات وزارة االعاااالم , طاااراد الكبيساااي , فاااي الشاااعر العراقاااي الجدياااد  -32

 .م3276, والثقافة الجمهورية العراقية 

 .م3237, بيروت , دار االداب , نازك المالئكة , قرارة الموجة  -02

, عبااادالرحمن بسيساااو . د , قصااايدة القنااااع فاااي الشاااعر العرباااي المعاصااار  -03

 .م3222, بيروت ,  3ط,  ية للدراسات والنشرالمرسسة العرب

 .م3274, بيروت , مكتبة لبنان , مجدي وهبة , معجم مصطلحات االدب  -00

, دار الكتااب العرباي , ساعيد علاوش , معجم المصطلحات االدبية المعاصرة  -01

 .م3213, الدار البيضاء , مطبعة الكتب الجامعية , بيروت 

مجدي وهباة وكامال المهنادس , االدب معجم المصطلحات العربية في اللغة و -04

 .م3272, بيروت , مكتبة لبنان , 

الادار , محياي الادين صابحي , نظرية النقاد العرباي وتطوراتهاا الاى عصارنا  -03

 .م3214, تونس  –ليبيا , العربية للكتاب 
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 مكتبااة الخااانجي, كمااال مصااطفى : تحقيااق , قدامااة باان جعفاار , نقااد الشااعر  -06

 .م3261, بمصر ومكتبة المثنى ببغداد 

 .م0232, المانيا  –دار الجبل , سركون بولا , الوصول الى مدينة اين   -07

تعددياة االقنعاة وانعادام ), من زاوية الثقافة بعناوان , مقال في جريدة الشراع  -01

 .م0224, 6ا, 306العدد , عند عبد الوهاب البياتي ( الذات 



1 
 

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي 

 
 دجلة الجامعة كلية 
 

 قسم اللغة العربية

 
 
 
 

 
 
 

 اعداد الطالبان  
 تمارة طالب عبد صالح 

 حمزة كريم عبد الحسن محسن  
 

 
ل شهادة  متطلبات ني  كلية دجلة الجامعة وهو جزء منألى مجلس بحث مقدم 

 البكالوريوس في اداب اللغة العربية 
 
 

 م.م جواهر حمد  بأشراف 
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   االهداء
 
 
 

الليالي   وسهروا تربيتنا فيوا وتعبوكبرنا  من علمنا إلى  نهدي هذا البحث

 وحنان بكل بسمة وحب رغم صعوبة الحياة  

 

 األعزاء والدينا الكرام  

 

 

والى كل ام  وضحايا بلدنا العراق الحبيب شهداءنا جميع  أرواحوالى 

 صابرة كريمة  خالدة  

 

 برفقتنا في رحلة دراسة الجامعة  ومن كانو  األصدقاءوالى كل 
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   الشكر والعرفان
 

 
)صلى والمرسلين محمد    األنبياءهلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف    حمدال

 اما بعد  هللا عليه وسلم( 

 

والحمد على بركته فهو احق بالشكر  بكتابة هذا البحث  على توفيقنا  هللا العظيم انشكر  

 سبحانه وتعالى 

 

م.م  الست  مشرفة البحث  في هذا البحث اولهم  ومن ثم نشكر كل من ساهم وساعد  

ولها فائق  وتوجيهاتها القيمة  حها  التي لم تبخل علينا بنصائة  جواهر حمد المحترم 

 الشكر واالمتنان  

 

 أ.د عادل كتاب المحترم ورئيس قسم اللغة العربية 

 

لكل شخص منهم وشكر موصول  بالشكر والعرفان ألعضاء لجنة المناقشة واتقدم 

   ساعدنا ولو بكالم طيبوكل من لكافة كادر قسم اللغة العربية 
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 المقدمة

 

وتعاليم اإلسالم لهذا البحث كان بسبب جمال مفهومه الديني والنبوي  ان اختيارنا

وطريقة سرده  مفرداته القرآنية وسهولة االحاديث النبوية وااليات والسورة  في

في فرض العدل والنظام  واهميته في المجتمع   معانيه وقواعده وطرقه غزارة و

وسوف نتطرق في هذا البحث الى تعاريف الثواب  ومخافة هللا سبحانه وتعالى 

والسنة  والعقاب الثواب ف واهداوالى أساليب وضوابط لغةً واصطالحاً والعقاب 

التي يعتمدها  لشريعة اإلسالمية وسيلة من وسائل ا ب لثواب والعقااوالنبوية 

المجتمع من غوائل االنحراف والشذوذ، لتأديب الجاني وللترهيب  القرآن لصيانة 

من الجناية، ولحث المؤمن على أن يتمسك بدينه ودفعه إلى االستزادة من العمل  

الصالح رغبة فيما عند ربه ورجاء عفوه ومغفرته. فاإلسالم يضع من التشريعات  

المجتمع وسالمة  والقوانين واإلجراءات االحترازية والزاجرة ما يضمن سالمة 

األفراد من شتى المخالفات والجرائم. كما أن القرآن ذكر جملة من الحوافز  

والمكافآت لمن التزم شرع خالقه وابتعد عن األخطاء والمخالفات وذلك بما يناسب  

طبائع الناس كافة ويعتبر الترغيب والترهيب حافزاً يدفع إلى التعلم الصحيح  

وترك القبائح، وتتنوع رغبات الناس في األشياء  والفعل الحسن وتجنب األخطاء،

المادية والمعنوية، وكلها ترجع إلى ما يحفظ عليهم صحتهم ويشبع غرائزهم  

ويلبي دوافعهم. وصراع الحياة واختالف الطباع يوجب أن يكون للخير ثواب  

يكسب رضى  من يزرع شر يحصد شر ومن يزرع خير يحصد خير وف  وللشر عقاب

  سبحانة وتوفيقه.هللا 
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 .يجدر بنا بداية تعريف مفهومي الثواب والعقاب

 -:مفهوم الثواب 

َوِمْنه   (:  المثابة   أ خرى(  بَْعَد  ة  مرَّ إِلَْيِه  ي ْرَجع   أَي  إِلَْيِه  ي ثاب   الَِّذي  قَْول ه   اْلَمْوِضع  

 )1)(اَوأَْمن)َوإِْذ َجعَْلنَا اْلبَْيَت َمثابَةً ِللنَّاِس : تَعَالَى 

الثواب: ما يستحق به الرحمة والمغفرة من هللا تعالى، والشفاعة من الرسول صلى  

   هللا عليه وسلم، وقيل: الثواب: هو إعطاء ما يالئم الطبع.

 : مفهوم العقاب 

اْلعَْين  َواْلقَاف  َواْلبَاء  أَْصاَلِن َصِحيَحاِن: أََحد ه َما يَد لُّ َعلَى تَأِْخيِر (   :قال ابن فارس

َوِمَن   َوِشدٍَّة َوص ع وبٍَة…  َعلَى اْرتِفَاعٍ  يَد لُّ  اْْلَخر   َواأْلَْصل   َغْيِرِه.  َوإِتْيَانِِه بَْعَد  َشْيٍء 

عَاقَبَةً َوع ق وبَةً  َل م  ج   )  َوِعقَابًااْلبَاِب: َعاقَْبت  الرَّ

عقب كل شيء وعقبه وعاقبته وعاقبه… واعتقب الرجل  (   :وجاء في لسان العرب

خيرا أو شرا بما صنع كافأه به، والعقاب والمعاقبة أن يجزي الرجل بما فعل سوءا،  

إذا أخذته   واالسم العقوبة، وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا، أخذه به، وتعقبت الرجل 

 )الفقهاء العقوبة تعريفات مختلفة منها وقد عرف (بذنب كان منه

وعرفها بعض    )زواجر وضعها هللا تعالى للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر(

 (  2) المعاصرين من أهل العلم بأنه

  )الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع(

 

 7،8االية سورة إبراهيم  1

 مؤسسة الرسالة والقران   9/2001طبعة 96ينظر: أصول الدعوة عبد الكريم زيدان2 
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 :الثواب والعقاب في القرآن الكريم

، ومنهم من  لحياةفمنهم من تفلح معه القدوة الحسنة في اإن البشر ليسوا سواء؛  

تنفعه الموعظة الحسنة والقول اللين، ومنهم من تكفيه القصة، وقسم ال بد من وقع  

الشريعة  السوط على جلده لردعه وتنبيهه. والقرآن الكريم ال يبادر إلى العقوبة في  

لإلش معها  يقرنه  أو  الثواب  في  الترغيب  قبلها  يقدم  ليست  إنما  العقوبة  بأن  عار 

مقصودة لذاتها وإنما هناك طوائف من الناس ال بد من إبراز السوط لهم والبعض  

 اْلخر ال بد من إيقاع السياط على جلودهم ليرتدعوا ويردعوا عن غيهم وعنادهم

العقاب   الثواب وأخرى تحمل  ثناياها  باْليات التي تحمل في  الكريم حافل  والقرآن 

هاتين الوسيلتين تتأرجح إن مالت النفس إلى الدعة والخمول  لتكون النفوس بين  

والكسل قّرعتها آيات العذاب والعقاب، وإن أقبلت على خالقها ونشطت في طاعته  

  )2()3( .سمعت آيات الوعد والثواب فزادت نشاطاً ورغبة في ذلك

 : ففي الترغيب في الثواب يقول تعالى 

هللا توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم  )يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى  

ويدخلكم جنات تجري من تحتها األنهار يوم ال يخزي هللا والنبي والذين آمنوا معه 

نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على 

    (4) كل شيء قدير(

النبأ مقابلة بين ثواب المؤم الكافرين؛ يقول عز وجل في  وفي سورة  نين وعقاب 

  العقاب:

 
 , دار الفكر, عمان.1982, 1, ط42, 41رؤية تربوية, زهير محمد شريف,  3
 
 .56سورة ابراهيم:  4
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)إن جهنم كانت مرصادا، للطاغين مآبا، البثين فيها أحقابا، ال يذوقون فيها برداً وال  

شرابا، إال حميماً وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا ال يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا 

  (5)نزيدكم إال عذابا(كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن 

  ويقول في الثواب:

)إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأساً دهاقا، ال يسمعون فيها  

 (6))لغواً وال كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا

ولقد وضح القرآن الكريم في العديد من اْليات ارتباط مبدأي الثواب والعقاب بعمل  

  لى االنسان؛ قال تعا

  (7)  ) إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات  الفردوس  ن زالً (

 وما أروع وما أبلغ ما جاء هتين اْليتين:

 (8) ) )فَمن يعمْل مثقاَل ذرٍة خيراً يره  * ومن يعمْل مثقاَل ذرٍة شراً يره 

معنى الثواب لقد ذهب القرآن إلى أبعد من ذلك فاستخدم مصطلحاً تجارياً لتوصيل  

والعقاب للناس حسب ذهنياتهم وحسب واقعهم االقتصادي وشغفهم بتراكم أرباحهم  

ونقدهم ونعني به مصطلح القرض، فالعمل الصالح هو بمثابة قرض ي قرضه صاحبه  

  لرب العزة ليناله مضاعفاً يوم الحساب 

ن ذا الذي يقرض  هللاَ قرضاً حسناً فيضاعفه  له  وله  أجٌر كريمٌ (   (9))مَّ

من جاء بالحسنِة فله  عشر  أمثالها ومن جاء بالسيئة فال يجزى إال مثلها وهم ال  ( 

  )10() ي ظلمونَ 

  (11) )وجزاء سيئة سيئة مثلها: (وقال سبحانه  ))هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان : 

 
 .6سورة االنبياء:  5
 .8سورة االنبياء:  6
 .55سورة البقرة:  7
 .4سورة الفتح:  8
 .5سورة ابراهيم:  9

 . 7سورة ص:  10
 40شورى سورة ال 11
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هو   آخر  عنوان  تحت  السلف  كتب  من  كثير  في  والعقاب  الثواب  مبدأ  ورد  وقد 
والنعيم، )الترغيب   الثواب  في  ورغبته  اإلنسان  فطرة  على  اعتمادا  والترهيب(، 

ورهبته من العقاب والشقاء وسوء العاقبة. ففي الترغيب وعد باإلثابة وتحبيب في  
 الطاعة، وفي الترهيب 

 .(12)زجر عن الزلل والمعصية وتخويف من الخطايا واْلثام 

 : مقاصد الثواب والعقاب في القرآن الكريم 

الثواب والعقاب أحد األساليب التي استخدمها القرآن لحث المسلمين على فعل الخير  
بهذا  سنة النبوية  ودفعهم إلى طريق الهداية والعمل وفق منهج هللا ومن مقاصد ال

 األسلوب. 

 أوال: استمالة الوجدان، واستثارة الرغبة الداخلية لإلنسان في ثواب هللا عز وجل 

اًل، َخاِلِديَن فِيَها اَل  إِنَّ الَِّذيَن آَمَ ( اِلَحاِت َكانَْت لَه ْم َجنَّات  اْلِفْرَدْوِس ن ز  ن وا َوَعِمل وا الصَّ
 (13))يَْبغ وَن َعْنَها ِحَوالً 

التي  الضارة  أو  النافعة  بالنتائج  معرفته  ضوء  على  االنسان  سلوك  تعديل  ثانيا: 
 .ستترتب على عمله وسلوكه, قال تعالى:

العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصالها )من كان يريد   
مذموما مدحورا، ومن أراد اْلخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم  

  (14) مشكورا(

 .ثالثا: ردع المرتكب للعمل المرفوض وعدم تكراره مرة أخرى

ذنب مما نهى هللا عنه    فالترهيب وعيد، وتهديد بعقوبة تترتب على اقتراف إثم، أو
أو على التهاون في أداء فريضة مما أمر هللا به، أو هو تهديد من هللا يقصد به 
تخويف عباده، وإظهار صفة من صفات الجبروت، والعظمة اإللهية، ليكونوا دائما  

  )َوإِْن ِمْنك ْم إاِلَّ َواِرد َها َكانَ  :على حذر من ارتكاب الهفوات والمعاصي، كقوله تعالى 
ي الَِّذيَن اتَّقَْوا َونَذَر  الظَّاِلِميَن فِيَها ِجثِيًّا  (15))َعلَى َربَِّك َحتًْما َمْقِضيًّا، ث مَّ ن نَّجِ

 
 , مكتبة الخانجي. 1977, 1, ط357االسالمية, مقداد يالجن,  ينظر: التربية االخالقية  12
 .7سورة ابراهيم:  13
 .15سورة الفتح:  14
 .14سورة النور  15
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ْسَران    وا أَْنف َسه ْم َوأَْهِليِهْم يَْوَم اْلِقيَاَمِة أاَل ذَِلَك ه َو اْلخ  )ق ْل إِنَّ اْلَخاِسِريَن الَِّذيَن َخِسر 
، لَه ْم   بِين  ِمْن فَْوقِِهْم ظ لٌَل ِمَن النَّاِر َوِمْن تَْحتِِهْم ظ لٌَل ذَِلَك ي َخّوِف  َّللاَّ  بِِه ِعبَاَده  يَا  اْلم 
  .(16) ِعبَاِد فَاتَّق ون(

  رابعا: إخافة الغير ووعظه من سلوك الفعل المؤدي إلى العقوبة

وقال   .  المجرمينقل سيروا في األرض فانظروا كيف كان عاقبة   :قال هللا عز وجل
ْؤِمنِينَ  :تعالى  أَلَْم يَأِْن ِللَِّذيَن آَمن وا   :وقال سبحانه  (فَال تََخاف وه ْم َوَخاف وِن إِْن ك ْنت ْم م 

ِ َوَما نََزَل ِمَن اْلَحّقِ َوال يَك ون وا َكالَِّذيَن أ وت وا اْلِكتَاَب ِمْن قَبْ  ْم ِلِذْكِر َّللاَّ ل   أَْن تَْخَشَع ق ل وب ه 
َطاَل َعلَْيِهم  اأْلََمد  فَقََسْت ق ل وب ه ْم َوَكثِيٌر ِمْنه ْم فَاِسق ون(فَ 

(17)  

باستخدام    والعقاب  الثواب  الموازنة واالختيار لإلنسان بين  إتاحة فرصة  خامسا: 
العقل, ولهذا نرى كثيرا ما يعرض القرآن الكريم   الترغيب والترهيب في سياق  

   واحد، يقول هللا تعالى:

َ َغف وٌر َرِحيم) َ َشِديد  اْلِعقَاِب َوأَنَّ َّللاَّ وا أَنَّ َّللاَّ َمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَْفِسِه َوَمْن   (18) )اْعلَم 
ٍم ِلْلعَبِيِد(  أََساَء فَعَلَْيَها َوَما َربَُّك بَِظالَّ

ووعيد، وثواب   ووعد  ترغيب وترهيب،  األمرين،  هذين  بين  النفس  تتقلب  وهكذا 
وعقاب، فتسعى جهدها إلى االبتعاد عما يؤول بها إلى حال الكفار والمنافقين وهي  

لبوار وتحاول بكل ما أوتيت من قوة االندفاع في طريق المؤمنين  حال الخسار وا
الموحدين العاملين لتفوز برضا هللا وجنته، وهكذا تؤدي هذه الوسيلة من وسائل 

  .التربية دورها في صياغة حياة الفرد وتوجيهها الوجهة السليمة بإذن هللا تعالى 

ا من  خالية  وإرشادات  نصائح  ليست  اإلسالم،  أحكام  إنما هي  أن  والعقاب.  لثواب 
إرشادات ونصائح حقا ولكن لها ثواب حسن ينال الملتزم بها ، ولها عقاب يصيب 

 .المخالف لها ، على درجات متفاوتة في العقاب والثواب

واألصل في أجزية اإلسالم وعقوباته أنها في اْلخرة ، ولكن من مقتضيات الحياة  
ألفراد على نحو واضح مؤثر . ضامن  وضرورة استقرار المجتمع وتنظيم عالقات ا

لحقوق الناس كل ذلك دعا أن يكون الجزاء اْلخروي جزاءاً دنيوياً ، أي مع العقاب  
  .م(19) اْلخروي عقاب توقعه الدولة في الدنيا على المخالف ألحكام اإلسالم

 
 11الحديد سورة  16
 .77سورة البقرة:   17
 55سورة البقرة:  18
 ,  بغداد, دار التربية, 1978, 2, ط307التفسير االسالمي للتاريخ,  عماد الدين خليل,  19
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أن   فعليه  مسؤوالً  مكلفاً  اإلنسان  يكون  أن  هو  والعقاب  للثواب  الجزائي  فاألساس 
اإلثابة يتحم يتولى  والذي   ، عوقب  أساء  وان  أثيب  أحسن  فأن   ، عمله   نتيجة  ل 

 والعقاب ، هو الذي ال يغيب عن علمه مثقال ذرة من عملِه . قال تعالى:

ٍة َخْيراً يََره  َوَمن  (20) ))فََمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

الفاجر مصداقاً لقول هللا  الشقي من التقي ، والبر من   –بعدالة وحق  -وبذلك يتميز 
  : تبارك وتعالى 

ار( ( تَِّقيَن َكاْلف جَّ  (21) )ق ْل ال يَْستَِوي اْلَخبِيث  َوالطَّيِّب  ( أَْم نَْجعَل  اْلم 

، والبد أن يشتمل على  الشريعة اإلسالمية فعلى هذا يعد الجزاء ركناً من أهم أركان  
مسك بالقيم األخالقية ، الن اإلنسان  الثواب والعقاب ، ألنه عامل مشوق ودافع إلى الت

   يحب أن يرى ثمرة أعماله سواء كانت مادية أو معنوية

مقصور على يوم الحساب ،   – وعقاب هللا جماعي الذي يردد مراراً في كتاب هللا  
وانه قد غادر مواقعه في الدنيا منذ عصور التاريخ المتقدمة ، بعد أن دّمر عدداً من  

الظالمة والمجتمعات الضالة … أن أي واحد يقرأ آية كهذه ، يرد على خاطره  القرى  
  هذا التصور

ِ ك ْفراً َوأََحلُّوا قَْوَمه ْم َداَر اْلبََوارِ  (  ل وا نِْعَمَت َّللاَّ َجَهنََّم يَْصلَْونََها  !أَلَْم تََر إِلَى الَِّذيَن بَدَّ
 (22) ) َوبِئَْس اْلقََرار  

بالمثوبة ، وبعض االتجاهات الحديثة  الجزاء  اب يكمله ويقابله  بالعقيكون الجزاء  و
تنفر من العقوبة وتكره ذكرها على اللسان ولكن الجيل الذي أ ريَد له أن يتربى بال  

  عقوبة جيل منحل مفكك الكيان

إن العقوبة ليست ضرورة لكل شخص . فقد يستغني شخص بالقدوة وبالموعظة فال  
  عقاب  يحتاج في حياته كلها إلى 

وقد عنى القرآن الكريم ببيان الثواب والعقاب مرغباً اإلنسان ومحذراً له ، ونبهه  
إلى إن أي عمل يقوم به مهما كان صغيراً أو كبيراً عمله سراً أو عالنية فان هللا به  
عليم ألنه ال يغادر صغيرةً وال كبيرةً إال أحصاها وفيما يأتي بيان ذكر عبر النقاط  

  (23)اْلتية

 
 .36سورة المطففين:  20
 103سورة البقرة,  21
 .29, 28سورة ابراهيم,  22
 ,  ,  دار الكتاب االسالمي, قم, ايران190, 189/ 1منهج التربية االسالمية, محمد قطب,  23
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  وفي االصطــالح   الثــواب والعقــاب في اللغــة

  الثواب في اللغة

: رجع بعد   –الثواب في اللغة مأخوذ من ) ثوب   ثاب الرجل يثوب ثوباً وثوباناً 

لََمث وبَةٌ ِمْن ِعْنِد   )24( ) ذهابه . والثواب جزاء الطاعة ، وكذلك المثوبة : قال تعالى 

ِ َخْيرٌ     ) هللا ثوابه وأثوبه وثوبه مثوبته : أعطاه إياها . وفي التنزيلوأثابه ) ( َّللاَّ

وهو مأخوذ من ثوب ) الثاء والواو والباء قياس صحيح من اصل واحد ، وهو   .

  العود والرجوع ، والثواب من األجر والجزاء كالمثوبـة والمثوبة جزاء الطاعة

 فعل له ذلك وفي التنزيل  والجزاء والعطاء والمثابة والثواب : الجزاء واثابة هللا

  (25)  .وهللا عنده حسن الثواب

 فهو  الثواب في االصطالح 

،  الثواب: )ما يستحق به الرحمة والمغفرة من هللا تعالى والشفاعة من الرسول  .

  .)قيل الثواب هو إعطاء ما يالئم الطبع

تصوراً أنه هو هو  هو يرجع إلى اإلنسان من جزاء أعماله فيسمى الجزاء ثوابـاً   

  ، والثواب يقال في الخير والشر ، ولكن األكثر المتعارف عليه في الخير

هو دافع إلى التمسك بالقيم األخالقية ، ألن اإلنسان يحب ثمرة أعماله سواء كانت   

  مادية أو معنوية

 ) وهو حافز يدفع الناس للعمل والبناء والدرس والتحصيل(   

العدل فال إمكان الن    إحساس الفرد بان كل  هو هاجسة من هواجسه قائمة على 

  يسلم فيها المسيء من عقابه أو المحسن من ثوابه(

 
 103بقرة سورة  ال24
. ترجمة محمد عاصم, 278الحضارة االسالمية, اسسها ومبادئها, أبو األعلى المودودي,  25

 دار العربية للنشر.
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الخامس وذلك   التعريف  أن نرجح  لنا  التعاريف يمكن  النظر في هذه  والذي يمعن 

كونه جامع من أن الثواب يكون في الخير في إثابة صاحبه ،  : احدهما -: لسببين

 كونه مانع أن يكون الثواب في الخير فقط  : ثانيهما. معاقبة مسيئهوفي الشر في  

 

  

  العقــاب في اللغـــة
عقب : ِعقَب  كل شيء ، وعقبه ، وعاقبه وعقبته ، ومن عاقبت الرجل معاقبة   .

 .وعقوبة وعقاباً ، والعقبى جزاء األمر ويأتي العقاب بمعنى العقوبة

  ) بالخير أو بالشروهو من العاقبة والجزاء (   

 ) والعقاب العقوبة ، وعاقبه بذنبه (    

  أما العقاب في االصطالح

يختصان   والعقاب  والمعاقبة  والعقوبة   ، بالثواب  مختصان  والعقبى  العقب  ألن 
  .)26()بالعذاب

للمسيئين هي السياج الذي يحمي المجتمع من الشر     أن العقوبة التي حددها هللا
 .والفوضى واالنحرافوالفساد 

أن العقاب هو الذي يحمي المجتمع من المجرمين وهو الجزاء المقرر لمصلحة   .
البشر   حال  إصالح  هو   : بذلك  والمقصود   ، الشارع  أمر  على عصيان  الجماعة 
وحمايتهم من المفاسد ، واستنقاذهم من الجهالة وإرشادهم من الضاللة وكفهم  

 .عن المعاصي وبعثهم على الطاعة

هو خصيصة من خصائص نظام األخالق في اإلسالم الن اإلسالم جاء باألخالق   ( 
أمراً ونهياً ، وعصيان أوامر الشرع ، وارتكاب ما نهى عنه سبب العقاب ، كما أن  

  ) االلتزام بحدود الشرع وطاعته سبب الثواب الحسن 

 ) ويأتي العقاب في لغة القانون هو مقابلة الشر بالشر (

 
 .  278الحضارة االسالمية, اسسها ومبادئها, أبو األعلى المودودي,  26
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لك ان التعاريف اللغوية تكاد تتفق مع التعاريف االصطالحية حيث يوجد  نستنتج من ذ
ان   بنتيجة  البحث  يخرج  ذلك  عن  فضال   . والعقاب  الثواب  معنى  في  كبير  تقارب 

والتكليف أساس يرتكز عليه الثـواب والعقاب ، ويحدد هذان المصطلحان    االبتالء
الثواب والعقاب صفة من آثـار العدل  من خالل حدود المسؤولية . وكذلك ان قانون  

اإللهي ، حيث ال يظلم ربك أحداً ، ثواباً حسناً على ما عمل ، أو عقاباً مناسباً لما  
 . اقترف

 

:  الثواب:  والمغفرة من هللا تعالى، والشفاعة من الرسول صلى هللا عليه وسلم، وقيل
اللغة(الثواب)ولفظ   "هو إعطاء ما يالئم الطبع يطلق على الجزاء    ، وإن كان في 

الدنيوي واألخروي، إال أنه قد اختص في العرف بالجزاء األخروي على األعمال  
عند  منه  يتبادر  ال  بحيث  والمالية،  البدنية  واألعمال  الحقة،  العقائد  من  الصالحة 

يطلق على الجزاء الدنيوي (  األجر)اإلطالق إال هذا المعنى؛ في حين أن مصطلح  
 .  واألخروي معًا 

، ومنهم من تنفعه الموعظة الحسنة    ف البشر منهم من تفلح معه القدوة الحسنةيختل

والقول اللين، ومنهم من تكفيه القصة، وقسم ال بد من وقع السوط على جلده لردعه  

إنما يقدم قبلها  الشريعة اإلسالمية والقرآن الكريم ال يبادر إلى العقوبة في . وتنبيهه

يقرنه معها لإلشعار بأن العقوبة ليست مقصودة لذاتها وإنما  الترغيب في الثواب أو  

هناك طوائف من الناس ال بد من إبراز السوط لهم والبعض اْلخر ال بد من إيقاع  

وعنادهم غيهم  عن  ويردعوا  ليرتدعوا  جلودهم  على  الجرجاني   السياط  :  قال 

من الرسول صلى  ما يستحق به الرحمة والمغفرة من هللا تعالى، والشفاعة  :  الثواب"

 "هو إعطاء ما يالئم الطبع: الثواب: هللا عليه وسلم، وقيل

العقاب   الثواب وأخرى تحمل  ثناياها  باْليات التي تحمل في  الكريم حافل  والقرآن 

لتكون النفوس بين هاتين الوسيلتين تتأرجح إن مالت النفس إلى الدعة والخمول  

قبلت على خالقها ونشطت في طاعته  والكسل قّرعتها آيات العذاب والعقاب، وإن أ 

 .(27) سمعت آيات الوعد والثواب فزادت نشاطاً ورغبة في ذلك

يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى هللا توبة نصوحاً : ]ففي الترغيب في الثواب يقول تعالى 

عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها األنهار يوم ال 

والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا   يخزي هللا والنبي

 أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير  

 
( , االمام مسلم بن الحجاج صاحب المسند الصحيح ومحدث 1994مشهور سلمان ) 27

 .120-19)الطبعة االولى(, دمشق: دار القلم: االسالم الكبير 
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لقد ذهب القرآن إلى أبعد من ذلك فاستخدم مصطلحاً تجارياً لتوصيل معنى الثواب 

والعقاب للناس حسب ذهنياتهم وحسب واقعهم االقتصادي وشغفهم بتراكم أرباحهم  

دهم ونعني به مصطلح القرض، فالعمل الصالح هو بمثابة قرض ي قرضه صاحبه  ونق

 : لرب العزة ليناله مضاعفاً يوم الحساب

َ قَْرًضا َحَسنًا فَي َضاِعفَه  لَه  َولَه  أَْجٌر َكِريمٌ   :قال تعالى    َمْن ذَا الَِّذي ي ْقِرض  َّللاَّ
(28) 

 
االجتماعي وتوجيه  الضبط  أشكال    واهم   أبرزأن الثواب والعقاب من  العلماء  يعتبر  

األداء   وتحسين  وتدعيمه،  السوي  السلوك  تثبيت  في  يساعد  فالثواب  السلوك، 

نكافئ.  وتقويمه باالستحسان  االنسان    فحينما  ونقابلها  الحسنة  سلوكياتهم  على 

من   المزيد  على  ونشجعهم  نفوسهم  في  الثقة  نبث  بذلك  فإننا   ، االحسان  والقبول 

بالفضائل وااللتزام  توصي    .واإلنجاز  والسلوكية  اإلنسانية  الدراسات  نتائج  إن 

 بضرورة االهتمام أوال بقضية الثواب واالستحسان وتركز علي الثواب لعدة أسباب

منها األثر االنفعالي السيئ الذي يصاحب العقاب، أما اإلثابة واالستحسان ففيهما  

توجيه بناء لطبيعة السلوك المرغوب فيه، شريطة أن يكون الثواب علي فعل حقيقي  

يستحق اإلثابة أو نتيجة ترك فعل غير مرغوب، أما اإلثابة علي غير سبب حقيقي  

  (29) .بويفإنها تفقد الثواب قيمته وأثره التر

 - الشريعة اإلسالمية:الثواب والعقاب في 
العصر   خالل  الفكراإلسالمي  في  والعقاب  الثواب  موضوع  الدراسة  هذه  تتناول 
العباسي في الفترة الواقعة ما بين القرن الثاني الهجري والقرن السابع الهجري من  
الفترة واستقصاء   في هذه  الذين ظهروا  المفكرين  أهم  آراء  خالل عرض وتحليل 

ب والعقاب. وتهدف هذه الدراسة  للتعرف على مواقفهم من مبدأ الثوا  دارستهم و
إلى التعرف إلى المبادئ والمفاهيم اإلسالمية المتعلقة بالثواب والعقاب والمستمدة  
من الفكر اإلسالمي في العصر العباسي وتهدف ايضاً إلى الكشف عن أهم الممارسات  
التي استخدمها المسلمون في مجال الثواب والعقاب  خالل العصر العباسي وكيفية  

. ولتحقيق هذه األهداف حاولت الدراسة اإلجابة    تي تواجههم  الجتهم للمشكالت المع
: التالية  األسئلة  الفكر     -  -عن  عليها  اشتمل  التي  والعقاب  الثواب  إجراءات  ما 

ما شروط وضوابط استخدام الثواب والعقاب في    -اإلسالمي في العصر العباسي   
المسلمين  المكلفين  نتائج الدراسة أن    بينت  الفكر اإلسالمي في العصر العباسي ؟

الثواب والعقاب في   العباسي اقّروا جملة من إجراءات  الذين ظهروا خالل العصر 
تأديب وتهذيب  بهدف تعويدهم كريم الخصال وحميد األفعال وتجنيبهم مقابح األخالق  

 
 . 28سورة ص:  28
مالك بن أنس )الطبعة الثانيّة(، بيروت: دار الكتب  -(، إمام دار الهجرة2010محمد بن علوي المالكي الحسني ) 29

 .. 22-18العلميّة،: 
 



17 
 

مس ومعايب العادات بعيداً عن مظاهر الشدة المفضية إلى التشفي واالنتقام الذي ي
أظهرتها   التي  الثواب  إجراءات  أهم  ومن   . هيبته  حجاب  ويهتك  اإلنسان  كرامة 

 المدح والثناء .  -المكافآت والجوائز المالية .  -الدراسة : 
. أما اإلجراءات العقابية التي أقّرها  المسلمون في العصر العباسي لتأديب وتهذيب    

التوبيخ والتقريع المشروط    -..    التلميح إلى الخطأ والتعريض به   - فهي كما يلي :  
 بعدم الشتم والسباب 

العقاب البدني " الضرب " . وبينت الدراسة أن     -التهديد والترهيب بالعقوبة .    -.  
المسلمين في العصر العباسي أحاطوا الثواب والعقاب بسياج من الشروط والضوابط  
في   هدفه  عن  العقاب  خروج  عدم  وتضمن  الثواب  فاعلية  إدامة  في  تساهم  التي 

نتقام . من أهم هذه الشروط والضوابط  اإلصالح والتقويم إلى القهر والتشفي واال
  : الدراسة  أظهرتها  بين    -كما  الفردية  الفروق  الثواب  الناس  مراعاة  إسداء  في 

في توجيه الثواب وتنفيذ   مجتمعمراعاة العدل والمساواة بين ال   -وإيقاع العقاب .  
ببيان اقتران الثواب    -مراعاة التدرج في اإلجراءات العقابية .    -إجراءات العقاب.  

عدم اإلسراف في الثواب تحاشياً للغرور واإلعجاب بالنفس    -األسباب الموجبة إليه .  
مراعاة عدم التسرع    -مراعاة التنويع في إجراءات الثواب بما يتناسب  المثاب .  و  -.  

احترام وتكريم ذوات األفراد المعاقبين . كما    -والتثبت من وقوع السلوك المخالف .  
اسة أن المسلمين استخدموا إجراءات الثواب والعقاب في مؤسساتهم   بينت نتائج الدر

  خالل العصر العباسي وخاصة في الكتّاب والمسجد ومن أنواع الثواب التي استخدمها 
 . المسلمون في مؤسساتهم   

)مبدأ »الثواب والعقاب« ليس محفزا بل محرك رديء
30
)  

الثواب والعقاب" مبدأ مؤصل في األدبيات لدفع الناس لبذل مزيد من الجهد أو  "
لتصحيح انحراف في السلوك. كما أنه يصنف كأحد أهم أنواع الحوافز. ولمعرفة  
ذلك نحتاج إلى العودة إلى جذور تطبيق هذا المبدأ منذ األلفية الثالثة. يقول "أالن  

دير المتميز "إن منهج الثواب والعقاب  ويس" صاحب كتاب الدليل غير الرسمي للم
بالمرحلة التي نمر بها". ويضرب لنا مثال   أصبح منهجا بدائيا وفظا وال يليق أبدا

عن الثواب فيقول: لو كان أحد أبنائك كسوال وغير جاد في تحقيق أهدافه وأهداف  
ى ما  األسرة وأردت استخدام الثواب متمثال في المال كحافز لتغيير سلوكه ودفعه إل

تريد تحقيقه فإنه سيلبي طلبك بأقل مجهود ممكن وبأقل حماس. ويظل ينتظر منك  
أمرا آخر ولكنه في الوقت نفسه ينتظر منك المال والنتيجة ستكون ابنا كسوال لديه  

الذي يطلق عليه الحافز السلبي ـــ ليس حافزا   -مزيد من المال. كما أن "العقاب"
كثر ضررا من "الثواب" ألن "العقاب" يشعر  هو اْلخر وقد يؤدي إلى نتيجة أ

الفرد بالخوف والخوف يحرك السلوك. لو عدنا إلى األسلوب الروماني في  
مقاتال مدججا بالسالح في الصفوف    16الحروب نجدهم يضعون ما يقارب  

 
 ..22-18 صفحة(،  2010محمد بن علوي المالكي الحسني ) 30
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األمامية ومن خلف كل مقاتل محارب يحمل رمحين أمامه موجهين لظهورهم. أما  
اني فهناك رماح موجهة إلى ظهورهم أيضا وهكذا في  المحاربون في الصف الث

جميع الصفوف الخلفية. وبهذا يتحرك جيشا بأكمله يقاتل أفراده بدافع الخوف على  
أنفسهم فقط وهذا تحرك وليس حافزا ألن الجنود يتحركون من أجل إنقاذ حياتهم 

ب والعقاب  وبهذا يتم دفعهم من أجل سلوك معين لوال الخوف ما فعلوه. ومبدأ الثوا 
ليس مقتصرا على العصور الغابرة بل مازال يستخدم حتى اْلن في كثير من  
االقتصادات والمنظمات  لتحريك األفراد وينظر إليه على أنه حافز. فلو أخذنا  

العقاب مثال فإننا نراه يستخدم بكثرة في تحريك الموظف في مقر عمله، والطالب  
طن في بلده، الذي اختلف هنا األداة فقط.  في مدرسته، والمرأة في بيتها، والموا

ففي العصر الروماني كان يستخدم الرمح ليشعر المحارب بالخوف فيتحرك إلى  
األمام ويقاتل، أما اْلن فيستخدم بدال من الرمح الخصم من الراتب للموظف،  

الشريعة  والتهديد بالطالق للزوجة، والتشكيك في الوطنية للفرد. أما في مجال 
ما بين ضرب مبرح، فتعنيف   التعامل فقد تنوعت الرماح الموجهة إلى ية  اإلسالم

شديد، أو حبس، وقد يكون العقاب بالتهديد أو الحرمان من الكماليات كالترفيه  
مثال، أو الحرمان من المصروف، بل قد يتعدى األمر إلى الحرمان من الضروريات  
في بعض البيئات. ينبغي لنا معرفة أن الثواب والعقاب عبارة عن أداتين قصيرتي  

لسلوك فكل ما يفعالنه هو الشعور المؤقت بالطمع في حالة  األجل لتغيير ا
"الثواب" والشعور المؤقت بالخوف في حالة "العقاب" فيتحرك الفرد، وهذا  

على نهج  االنسان التحرك ال يمكن أن يكون تحفيزا. فإذا استخدمت الثواب لدفع 
عند  سلوك ما فإنك تحتاج إلى فعل هذا الثواب في كل مرة تطلب منه شيئا. و

استخدامك للعقاب فإنك ترغم ابنك بالقوة على اتباع سلوك ما فيتحرك وإذا أردت  
أن يفعل ذلك مرة أخرى فأنت مضطر لتطبيق العقاب ولو بطريقة أخرى ألنه يفعل  
ذلك دون رغبة، وهذا أيضا ال يعتبر تحفيزا. الحافز ينبع من داخل النفس اإلنسانية  

فيبقى تأثيره خارجيا وال يصل إلى أعماق   بفعل خارجي أما "الثواب والعقاب"
النفس ولهذا ال يمكن أن يطلق عليه حافز. وهذا ال يعني أن الثواب والعقاب ال  

يحدثان تغييرا في السلوك بل هناك تغيير ولكن يظل هذا التغيير مؤقتا ألن تأثيرهما 
نتكاس  يظل خارجيا ولم يالمس المشاعر ويقتنع به المتلقي. كما أنهما عرضة لال

بمجرد أن يختفي المؤثر ولهذا فهما ليسا وسيلة تحفيز يمكن أن تستخدم لتغيير  
. التحفيز يجب أن ينبع من داخل الفرد ويؤدي إلى تغيير سلوكي االنسان سلوك 

عميق وطويل األمد وعندما يصل إلى هذا الحد فليس هناك حاجة إلى تكراره كما  
أال يبالغوا في استخدام مبدأ  المكلفين ي هو الحال في الثواب والعقاب. لذا ينبغ

"الثواب والعقاب" ويبقى للضرورة، وقد يتساءل البعض فيقول أين البديل؟ ونحن  
نقول إن هناك بدائل لكل هذه األساليب العتيقة) 31( فقال تعالى  

نْ  َرب ِّكَ  تَْرُجوَها فَقُلْ  لَُهْمقَْوًل  َمْيسُوًرا ()32(  َضن   َعْنُهمُ  اْبتِّغَاءَ  َرْحَمة   مِّ ا تُْعرِّ  )َوإِّم 

 

 

 .22-18 صفحة(, 2010)  الحسني  المالكي  علوي بن محمد(31)
 28سورة األسراء االية  (32)
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هي عملية رعاية وعملية اهتمام  الشريعة اإلسالمية ان السنة النبوية ترى ان 
وحرص ورقابة وتعهد وحدب وتهذيب وعناية متكاملة لمن توجه عليه رعاية  

 الراعي المسؤول 
 والسنة النبوية تجعل الرعاية يحاسب عليها من اهملها كما ورد فالحديث الشريف 

 ليه وسلم ( قال :عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه ان رسول هللا )صلى هللا ع
 
أاََل ك لُّك ْم َراعٍ، َوك لُّك ْم َمْسئ وٌل َعْن َرِعيَّتِِه، فَاأْلَِمير  الَِّذي َعلَى النَّاِس َراعٍ، َوه َو  )

ل  َراعٍ َعلَى أَْهِل بَْيتِِه، َوه َو َمْسئ وٌل َعْنه ْم، َواْلَمْرأَة    ج  َمْسئ وٌل َعْن َرِعيَّتِِه، َوالرَّ
ى بَْيِت بَْعِلَها َوَولَِدِه، َوِهَي َمْسئ ولَةٌ َعْنه ْم، َواْلعَْبد  َراعٍ َعلَى َماِل َسيِِّدِه  َراِعيَةٌ َعلَ 

 (33)(َوه َو َمْسئ وٌل َعْنه ، أاََل فَك لُّك ْم َراعٍ، َوك لُّك ْم َمْسئ وٌل َعْن َرِعيَّتِه
 

وهي النظرة التي ركزت عليها السنة النبوية بكونها عملية رعاية كاملة وقوامها  
المسؤلية التامة ،انما ترسخ دعائم االنسان المتكامل الشخصية روحياً وعقلياً  

هي )تربية الروح( )وتربية العقل (  الشريعة اإلسالمية واجتماعياً ويرى ان 
استقاللية ( وبناء بطريقة اد على نفسه وترقية الخلق او تعويد الفرد على )االعتم

الشخصية المتزنة للمسلم المتكامل وحرصت السنة النبوية على االهتمام 
 الروح ( ويض)بتر

 كما جاء في الحديث النبوي. 
 

 _عن ابي هريرة ان رسول)  هللا صلى هللا علية وسلم ( قال:
 (34))حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره(

 
هذا الحديث نجد دعوة الي تنقية الروح وتهذيب النفس وكبح جماحها  وفي 

 وشهواتها
الشريعة  ومجاهدتها الن في تقوى هللا عز وجل تكمن السعادة في الدارين وبهذة 

نشأة التي رسمت لنا معالمها ، ورسخت دعائمها السنة النبوية الشريفة نصل الى 
 المؤمن 

 . ية للحياة المتكامل الشخصية ذي النظرة اإليجاب
 
 
 
 
 
 

 
م/الجزء الثالث / صفحة 200-هـ1423هـ/الطبعة األولى 265صحيح البخاري/ وفاته   (33)

120 
 127صحيح البخاري/الجزء الثامن/ صفحة  (34)
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فطر هللا اإلنسان على حّبِ المثوبة، وما فيها من لذَّة ونعيم؛ فإنه يَْرَغب في ذلك  
ويعمل من أجل تحقيقه، كما فطره - أيًضا - على ب غض العقاب، وما يَتََرتَّب عليه  

 من أَلَم وشقاء، فإنه يرهبه وينفر منه. 
 

ولهذا ع نِي القرآن الكريم والسنة النبوية بالترغيب والترهيب، كأسلوب مهّمٍ من  
 أساليب الشريعة اإلسالمية  . 

 
والترغيب: وْعد يصحبه تحبيب وإغراء بمصلحة أو لذة أو متعة آجلة،  مؤكدة،  
خيِّرة، خالصة من الشوائب، مقابل القيام بعََمل صالح، أو االمتناع عن لذَّة ضارة  

 أو عمل سيئ؛ ابتغاَء مْرضاة هللا، وذلك رحمة من هللا بعباِده.
 

والترهيب: وعيد وتهديد بعقوبة تترتَّب على اقتراف إثْم أو ذنب، مما نهى هللا  
عنه، أو على التهاون في أداء فريضة مما أَمَر هللا به، أو هو تهديد من هللا يقصد  
به تخويف عباده، وإظهار صفة من صفات الجبروت والعظمة اإللهية؛ ليكونوا 

 دائًما على حذر مَن ارتكاب الَهفَوات والمعاصي)35(
 

ويمتاز أ سلوب الترغيب والتْرهيب في القرآن الكريم والسنة النبوية، عن َغْيره من  
أساليب الثواب والع قاب في المناهج اإلسالمية األخرى - بأنه يعتمد على اإلقناع  
والبرهان، ويكون مصحوبًا بتصوير فنّيٍ رائع للثواب المرغَّب فيه، المتَمثِّل في  
الجنة، وكذلك للعقاب المنتظر، المتمثل في جهنم -  أعاذنا هللا منها –كما يعتمد 
الترغيب والترهيب في القرآن والسنة - أيًضا - على  إثارة االنفعاالت وتفعيل 

العواطف الربانية؛ كعاطفة الخوف من هللا تعالى، والتذلُّل والخشوع له  – سبحانه  
 - والطََّمع في رحمته، واألََمل في ثوابه)36(

 

 

 

 
 
 

 
)35( أصول التربية اإلسالمية، وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع"؛ عبدالرحمن 
 النحالوي، دار الفكر، دمشق، 1425هـ - 2004م  ص ) 230، 231(.الطبعة الرابعة 
)36( أصول التربية اإلسالمية، وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع"؛ عبدالرحمن 

 النحالوي،   ص )231  - 237(.  
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 ومن أساليب الثواب والعقاب التي ي مكن أن تستنبط مَن السنة النبوية ما يلي: 
 أوالً: من أساليب الثواب: 

الق بلة: -  
ا من أساليب اإلثابة؛ وذلك ألنَّ للق بلة دوًرا   ت عَدُّ الق بلة للطفل الصغير أسلوبًا مهمًّ

فعَّاالً في تحريك مشاعر الطفل وعاطفته، كما أن لها دوًرا كبيًرا في تسكين ثََورانه  
وغضبه، باإلضافة إلى الشعور باالرتباط الوثيق في تشييد عالقة الحب بين الكبير 
والصغير، وهي دليل  رحمة القلب والفؤاد بهذا الطفل الناشئ، وهي برهان على 

تواض ع الكبير للصغير، وهي النور الساطع الذي يبهر فؤاد الطفل، ويشرح نفسه،  
ويزيد من تفاعله مع َمْن حوله، ثم هي أوالً وأخيًرا السُّنة الثابتة عن المصطفى -  

 صلى هللا عليه وسلم - مع األطفال. 
 

أخرج البخاري ومسلم عن عائشة - رضي هللا عنها - قالت: قَِدم ناس من األعراب  
على رسول هللا - صلى هللا عليه وسلم - فقالوا: أت قَبِّلون صبيانكم؟ فقال: ))نعم((،  

قالوا: لكنا وهللا ال نقبل فقال رسول هللا اوأمِلك إن كان هللا نزع من قلوبكم  
 (الرحمة)37(؟!

 
داعبته وم مازحته: -2  - إدخال السرور على الطفل بم   

إحساس الفرح والسرور يلعب في نفس الطفل شيئًا عجيبًا، ويؤثِّر في نفسه تأثيًرا 
قويًّا، فاألطفال - وهم براعم البراءة والصفاء - يحبُّون الفرح، بل هم أداة الفرح  

وه الكبار   ج   للكبار، ويحبون االبتسامة حين يشاهدونها على و 
وبالتالي فإن تحريك هذا المؤثِّر في نفس الطفل سيورث االنطالق والحيوية في  

الَحظة، أو إْرشاد   نفسه، كما يجعله على أ ْهبَة االستعداد لتلقِّي أي أْمر، أو م 
وكان - صلى هللا عليه وسلم - ي ْدخل الفََرح والسرور على ن ف وس األْطفال؛ لما  

ة في التأثير )38(  للسرور من بَراعة في إسعاد الطفل، ولما للفََرح من قوَّ
 

 

 
 

 
)37(  منهج التربية النبوية للطفل، مع نماذج تطبيقية من حياة السلف الصالح وأقوال العلماء  
العاملين"؛دمشق، بيروت، الطبعة األولى، 1419هـ - 1998م، ص )310، 311(،  والحديث 

أخرجه البخاري  ، كتاب صحيح البخاري/ وفاته 265هـ/الطبعة األولى 1423هـ-200م/ 
    5998صفحة

 
)38( "قبسات من التأديب التربوي عند المسلمين"صفحة )238، 239(.الطبعة األولى 

 1422هـ-2001م 
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  اإلثابة بالمْدح والثناء:-3

ور التي تدِخل السرور على قْلبه، وتشعره   مْدح المكلف وثناؤه عليه ِمن أكثر األ م 
ِدح من أْجله، وتدفعه إلى تَكراره واالستكثار منه؛ وفي   بأهمية هذا العمل الذي م 

السنة النبوية ما يدلُّ على أهمية المدح والثناء، كوسيلٍة من وسائل اإلثابة  
وي  عن أبي هريرة - رضي هللا عنه -:   والتشجيع على َطلَب العلم؛ من ذلك ما ر 
أنه سأل رسول هللا - صلى هللا عليه وسلم -: َمن أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال -  

صلى هللا عليه وسلم -: ))لقد ظننت  أالَّ يسألني أحٌد عن هذا الحديث أول منك؛ لما  
 علمت   من حرصك على الحديث(( )39(

 
قيق يستثير الرسول - صلى هللا عليه وسلم - في أبي   فبهذا المْدح والثناء الرَّ
هريرة الرغبة والحرص على َطلَب الحديث، ويدفعه دائًما ألن يكون سبَّاقًا في  

 السؤال عنه. 
 

)الهدية( اإلثابة بالمكافَأة المادية -4 :  
ْهَدى   ْهِدي والم  الهديَّة ت دخل السرور على النفوس، وتزيد أواصر المحبة بين الم 
إليه، وهو ما أرشد إليه النبي - صلى هللا عليه وسلم - بقوله: ))تهادوا تحابُّوا(( 

 )40( 
 

فيدة تقديَم الهدايا والمكافآت المادية للمجيدين   ومن ثَم؛ فإن مَن وسائل اإلقناع الم 
قين من الناشئة والمتعلِّمين؛ فإن ذلك يثير نشاط المتعلِّم، ويبعث فيه   والمتفّوِ
الحماس، ويفجر فيه ينابيع الطموح والتناف س والعزيمة، ويحرك فيه الجد  

 واالجتهاد، واإلخالص واالستقامة  )41(
 
 
 
 
 
 

 
)39( صحيح البخاري/ وفاته 265هـ/الطبعة األولى 1423هـ-200م/صفحة 699 /الجزء  

 الثاني  
)40( أخرجه الطبراني وفاتة 260هـ/في "معجم األوسط "الطبعة األولى 1995م-1415هـ  

 /صفحة 121
 

)41(قبسات من التأديب التربوي عند المسلمين"، صفحة )271( الطبعة األولى 1422هـ- 
 2001م 
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 وسائل العقاب: : ِمن 
 
 الِحْرمان مَن التشجيع: -1

من وسائل العقاب التي أرشدت إليها السنة النبوية: الِحْرمان مَن التشجيع؛ حيث  
ده من تشجيع، أو مدح، أو   يعمد المربِّي إلى حرمان َمن يعاقبه مما كان قد عوَّ

ترويه أم  ما   -صلى هللا عليه وسلم  -ثناء، وما شابه ذلك؛ يدل لهذا من سنته 
صلى هللا   -في قصة اإلفك من موقف الرسول  -رضي هللا عنها  -المؤمنين عائشة 

كيف تِيك م دون   )) منها حين مرضْت، وأنه لم يكن يزيد على قوله: -عليه وسلم 
ما كانت تراه من اللُّْطف الذي كانْت تعرفه    -وسلم  صلى هللا عليه -أن ترى منه 

 ( 42) منه حين تْمرض.
 

أمام المربِّين   -صلى هللا عليه وسلم  -الطريقة في المعاَملة يضع الرسول  وبهذه
وسيلة من وسائل العقاب ، قد تكون من أجدى أنواع العقوبات التي ي مكن أن  
 (43)يعاقب بها الطفل، وأكثرها مالءمة لنفسيته في المراحل األولى من دراسته

 
  اللَّوم والتوبيخ: -2

المَربِّي إلى توبيخ الناشئ أو المتعلم إذا ما أخطأ خطأ يستوجب  ال بأس أن يلجأ  
 العقاب، ويمكن الزْجر عنه بالتوبيخ.

 
أسلوب التوبيخ حيث دعت الحاجة   -صلى هللا عليه وسلم  -وقد استخدم الرسول 

: أنه َعيَّر رجالً بسواد  -رضي هللا عنه  -إلى ذلك؛ حيث ي روى عن أبي ذر الغفاري 
ه، فوبَّ  ٌؤ فيك   -صلى هللا عليه وسلم  -خه رسول هللا أّمِ قائالً: ))إنك امر 
 ( 44)جاهلية((

 

 

 

 

 

 
 
 

 
)42(أخرجه البخاري/ كتاب المغازي /صفحة 496/للواقدي الطبعة األولى 2004م-

 1425عبد العزيز بن سليمان السلومي /المدينة المنورة 1225
)43( مجلة المعرفة، وزارة المعارف السعودية، العدد )31(، شوال سنة 1418هـ، ص  

 .)12( 
الطبعة   18اخرجه البخاري /كتاب االيمان /باب المعاصي من امر الجاهلية /صفحة (44)

 م 2002-هـ1423األولى 
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 يرالتشه -:5
 

د على أهمية ستْر العيوب، والستر على المسلمين وعدم   مع أن اإلسالم يؤّكِ
ون على ارتكاب األخطاء، وال  التشهير بهم، فإنه في بعض  األحيان يوجد َمن يصرُّ

يرتدعون إال بفْضح أْمرهم والتشهير بهم؛ فحينئذ يجوز ذلك؛ ألن الضرورة قد  
إلى هذا األسلوب من العقاب،   -صلى هللا عليه وسلم  -دعت إليه؛ وقد لََجأ الرسول 
ول هللا، إن لي  قال: قال رجل: يا رس -رضي هللا عنه   -فيما يروى عن أبي هريرة 

جاًرا يؤذيني، فقال: ))انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق((، فانطلق فأخرج متاعه، 
  -فاجتمع الناس عليه فقالوا: ما شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني، فذكرت ذلك للنبي 

فقال: ))انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق((، فجعلوا   -صلى هللا عليه وسلم 
م أْخِزه"، فبلغه فأتاه، فقال: ))ارجع إلى منزلك، فوهللا  يقولون: "اللهم العنه، الله

 الستر هو تثبيت شيء على شيء . ومنه قوله تعالى: (45) ال أؤذيك
لَّةُ أَْيَن َما ثُِقفُواْ{  في كل مكان هم أذالء؛ كأن الذلة تلفهم أي  }ُضِربَْت َعلَْيِهُم الذ ِ

 كالستارة بحيث ال يمكنهم التخلص منها.

 
وفي هذا دليل على أن النقد االجتماعي الالذع من أساليب الشريعة اإلسالمية  في  

 اإلسالم؛ ولكن ال ي لَجأ إليه إال عند الضرورة القصوى)46(  
وال بدَّ - أيًضا - أن تكوَن أداة الضرب أداة مناسبة ؛ فال يضرب بأداة تؤِلمه إيالًما  
شديًدا، أو ت حدث له كسوًرا، أو جروًحا، أو عاهاٍت؛ ألن الغرَض - أوالً وأخيًرا -  

 من هذا الضْرب هو التأديب، وليس التشفِّي واالنتقام.
ويجتنب المربِّي عند الضرب الوْجه والرأس بما حوى، والمناطق الحسَّاسة من  

ي إلى حدوث عاهات .)47(  الجسم؛ ألن الضرب في هذه المواضع قد يؤّدِ
 
 
 

 
  م2000-هـ1421الطبعة الثانية//38صفحة أخرجه البخاري في "األدب المفرد"  (45)
{122}االية ال عمران  (64)  

)47( أصول التربية اإلسالمية، وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع"؛ عبدالرحمن 
 النحالوي،   صفحة )145(.

 
 
 

 

 

 



26 
 

 احكام اإلسالم في الشريعة اإلسالمية:

 

أن أحكام اإلسالم، ليست نصائح وإرشادات خالية من الثواب والعقاب. إنما هي  
الملتزم بها ، ولها عقاب يصيب  إرشادات ونصائح حقا ولكن لها ثواب حسن ينال 

 المخالف لها ، على درجات متفاوتة في العقاب والثواب. 

واألصل في أجزية اإلسالم وعقوباته أنها في اْلخرة ، ولكن من مقتضيات الحياة  
وضرورة استقرار المجتمع وتنظيم عالقات األفراد على نحو واضح مؤثر . ضامن  

جزاء اْلخروي جزاءاً دنيوياً ، أي مع  لحقوق الناس كل ذلك دعا أن يكون ال 
 العقاب اْلخروي عقاب توقعه الدولة في الدنيا على المخالف ألحكام اإلسالم . 

فاألساس الجزائي للثواب والعقاب هو أن يكون اإلنسان مكلفاً مسؤوالً فعليه أن  
اإلثابة ولى يتحمل نتيجة عمله  ، فأن أحسن أثيب وان أساء عوقب ، والذي يت
فََمْن   ( . قال تعالى :والعقاب ، هو الذي ال يغيب عن علمه مثقال ذرة من عملِه 
ٍة َشّراً يََره  ()48( ٍة َخْيراً يََره ه َوَمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ  )يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

وبذلك يتميز - بعدالة وحق  – الشقي من التقي ، والبر من الفاجر مصداقاً لقول  
اِر( )49( تَِّقيَن َكاْلف جَّ  هللا تبارك وتعالى :)أَْم نَْجعَل  اْلم 

   
فعلى هذا يعد الجزاء ركناً من أهم أركان الشريعة اإلسالمية ، والبد أن يشتمل  

على الثواب والعقاب ، ألنه عامل مشوق ودافع إلى التمسك بالقيم األخالقية ، الن  
 اإلنسان يحب أن يرى ثمرة أعماله سواء كانت مادية أو معنوية )50(

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 )48( سورة الزلزلة: اْلية 7، 8 . 
 )49( سورة ص: اْلية 28. . 

 )50( ينظر: أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان :صفحة  69 ، الطبعة 9 ، )421هـ- 2001م( 
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عقاب هللا جماعي الذي يردد مراراً في كتاب هللا  –  مقصور على يوم الحساب ، 
وانه قد غادر مواقعه في الدنيا منذ عصور التاريخ المتقدمة ، بعد أن دّمر عدداً  
من القرى الظالمة والمجتمعات الضالة ، أن أي واحد يقرأ آية كهذه ، يرد على  

 خاطره هذا التصور.)51(
 
 

ه  وقد عنى القرآن الكريم ببيان الثواب والعقاب مرغباً اإلنسان ومحذراً له ، ونبه
إلى إن أي عمل يقوم به مهما كان صغيراً أو كبيراً عمله سراً أو عالنية فان هللا  

 (52)به عليم ألنه ال يغادر صغيرةً وال كبيرةً إال أحصاها 
 

 إتاحة فرصة الموازنة واالختيار لإلنسان بين الثواب والعقاب باستخدام العقل. 

الترغيب والترهيب في سياق واحد،  ولهذا نرى كثيرا ما يعرض القرآن الكريم 
َ َغف وٌر َرِحيٌم( )53(  َ َشِديد  اْلِعقَاِب َوأَنَّ َّللاَّ وا أَنَّ َّللاَّ  يقول هللا تعالى: )اْعلَم 

ٍم   سبحانه: ويقول   )َمْن َعِمَل َصاِلًحا فَِلنَْفِسِه َوَمْن أََساَء فَعَلَْيَها َوَما َربَُّك بَِظالَّ
 ِلْلعَبِيِد( )54( 

وهكذا تتقلب النفس بين هذين األمرين، ترغيب وترهيب، ووعد ووعيد، وثواب  
وعقاب، فتسعى جهدها إلى االبتعاد عما يؤول بها إلى حال الكفار والمنافقين وهي  
حال الخسار والبوار وتحاول بكل ما أوتيت من قوة االندفاع في طريق المؤمنين  

وهكذا تؤدي هذه الوسيلة من وسائل  الموحدين العاملين لتفوز برضا هللا وجنته، 
 التربية دورها في صياغة حياة الفرد وتوجيهها الوجهة السليمة بإذن هللا تعالى. 

 
 
 

)51( التفسير اإلسالمي للتاريخ ، د. عماد الدين خليل :صفة 307 ،الطبعة الثانية ، )1978(  
 ، 1398هـ/بغداد – دار التربية .

)52( ينظرفي منهج التربية اإلسالمية ، والحضارة اإلسالمية أس سها ومبادؤها ، أبو األعلى  
 المودودي صفحة : 278 ،الطبعة األولى 1998م-1418

 )53( المائدة / 98. 
 )54( فصلت / 46. 
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 الثواب منهج رباني :
 

ال شك أن الثواب منهج إلهي كريم لما في التشريع اإللهي من أوامر يترتب على  
القائم بها أجر ومكافأة ، وكذلك لما في التشريع من نواهي يترتب على المنتهي  

   (55).عنها كذلك أجر ومكافأة
ْحَسان   (قال تعالى: ْحَساِن إاِلَّ اإْلِ  (56))َهْل َجَزاء  اإْلِ

 
 ومن صور الثواب اإللهي :    
 
 ( 57))َزاَده ْم ه دًى َوآتَاه ْم تَْقَواه مْ َوالَِّذيَن اْهتََدْوا ( .زيادة الهدى للمهتدين :1
 ( 58) )لَئِْن َشَكْرت ْم أَلَِزيَدنَّك مْ  ( العطاء للشاكرين : .زيادة2 

ه   ( .تيسير أمور أهل العطاء :3 ْسنَى فََسن يَِسّر  ا َمْن أَْعَطى َواتَّقَى، َوَصدََّق بِاْلح  فَأَمَّ
 .  (59) )ِلْلي ْسَرى

اِلَحاِت أ ولَئَِك أَْصَحاب  اْلَجنَِّة ه ْم  ( الطائعين:.الجنة دار 4 َوالَِّذيَن آَمن وا َوَعِمل وا الصَّ
 (60))فِيَها َخاِلد ونَ 

 
 من مالمح الثواب الرباني :    

 ( 61) ) َوَما َكاَن َّللاَّ  ِلي ِضيَع إِيَمانَك مْ  ( الثواب المحفوظ : -
َمْن يَْعَمْل ( ،وقال تعالى :  ٍة َخْيراً يََره  ََ  ( 62)  )ِمثْقَاَل ذَرَّ
ِ َكَمثَِل َحبٍَّة أَْنبَتَْت  ( الثواب المضاعف : - َمثَل  الَِّذيَن ي ْنِفق وَن أَْمَوالَه ْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

َوَّللاَّ  َواِسٌع  َسْبَع َسنَابَِل فِي ك ِلّ س ْنب لٍَة ِمائَة  َحبٍَّة َوَّللاَّ  ي َضاِعف  ِلَمْن يََشاء  
 ( 63) )َعِليمٌ 
ال يَْستَِوي ِمْنك ْم َمْن أَْنفََق ِمْن قَْبِل   ( الثواب على قدر المشقة أو على قدر المنفعة: -

اْلفَتْحِ َوقَاتََل أ ولَئَِك أَْعَظم  َدَرَجةً ِمَن الَِّذيَن أَْنفَق وا ِمْن بَْعد  َوقَاتَل وا َوك اّلً َوَعَد َّللاَّ   
ْسنَ   (64) )ى َوَّللاَّ  بَِما تَْعَمل وَن َخبِيرٌ اْلح 

  
 
-http://ribatuna.blogspot.com/2011/04/blogالمصدر /(55)

post_05.html? 
 (. 60)سورة الرحمن:  (56)
 (. 17سورة محمد:  (57)
 (.7)سورة إبراهيم: من اْلية  (58)
 ( 7 -5)سورة الليل: (59)
 (. 82)سورة البقرة:  (60)
 ( 143سورة البقرة:   (61)
 (. 7)سورة الزلزلة:  ) (62)
 (. 261)سورة البقرة:  (63)
 (.10)سورة الحديد: من اْلية  (64)
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 العقاب منهج رباني : 

 
الشك أن العقاب منهج إلهي خطير لما في التشريع اإللهي من أوامر يترتب على  

يترتب على الواقع فيها  التارك لها إثم ومغرم ، وكذلك لما في التشريع من نواهي 
 (65).إثم وعقوبة

 (66) )ِليَْجِزَي الَِّذيَن أََساء وا بَِما َعِمل وا (قال تعالى : 

 

  ومن صور العقاب اإللهي:   
 (76)  )َوَّللاَّ  ال يَْهِدي اْلقَْوَم الظَّاِلِمينَ  ( الربانية للمجرمين : .الحرمان من الهداية1

ْرنَا اْْلَخِرينَ  ( على الفاجرين : والخراب .الدمار 2  (68) )ث مَّ َدمَّ
ه    ( : .تعسير أمور البخالء3 ْسنَى فََسن يَِسّر  ا َمْن بَِخَل َواْستَْغنَى َوَكذََّب بِاْلح  َوأَمَّ

 ( 69) )ِلْلع ْسَرى
َواْلِحَجاَرة  أ ِعدَّْت  النَّاَر الَّتِي َوق ود َها النَّاس   ( دار العصاة المفسدين : .النار4

 .(70) )ِلْلَكافِِرينَ 

 
  ومن مالمح العقاب اإللهي :   
 
 (71) )أَْحَصاه  َّللاَّ  َونَس وه  َوَّللاَّ  َعلَى ك ِلّ َشْيٍء َشِهيدٌ  ( العقاب المحفوظ :        

ٍة َشّراً يََره   ( وقال تعالى :  .(27))َوَمْن يَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ
    (73) ) إِنَّ اْلَحَسنَاِت ي ْذِهْبَن السَّيِّئَاتِ  ( قابلية التغيير والعفو والصفح:        

وا أَنََّما ن ْمِلي لَه ْم َخْيٌر أِلَْنف ِسِهْم إِنََّما   ( اإلرجاء والتأخير لحكمة:  َوال يَْحَسبَنَّ الَِّذيَن َكفَر 
ْم ِليَْزَداد وا إِثْماً  ِهينٌ ن ْمِلي لَه   (74) )َولَه ْم َعذَاٌب م 

نَافِِقيَن فِي الدَّْرِك اأْلَْسفَِل ِمَن   ( العقوبة على قدر األذى والطغيان:         إِنَّ اْلم 
 ( 75) ) النَّارِ 
  

 
-http://ribatuna.blogspot.com/2011/04/blog( المصدر /65)

post_05.html? 
 (31)سورة النجم: من اْلية  (66)
 (258)سورة البقرة: من اْلية  (67)
 (. 136)سورة الصافات:  (68)
 ( 10-8)سورة الليل:  (69)
 (24)سورة البقرة: من اْلية  (70)
 (6)سورة المجادلة: من اْلية  (71)
 ( 8)سورة الزلزلة:  (72)
 (. 114)سورة هود: من اْلية  (73)
 (. 178)سورة آل عمران:  (74)
 (. 145)سورة النساء: من اْلية  (75)
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 الخاتمة 
 

وبحمد الباري ونعمة منه وفضل ورحمة نضع قطراتنا األخيرة على هذا العمل بعد  
واالنجاز والتفكر وحاولنا شرح وفهم موضوع الثواب  رحلة طويلة من البحث 

والعقاب ونبين تعاريفه وأهدافه واساليبه وطرقه واالحاديث وااليات وسنة نبينا  
 الكريم )صلى هللا عليه وسلم( ومبادئ اإلسالم وضوابطها في الدين . 

 
في الشريعة  للتأديب والترغيب فأن الثواب والعقاب هما من وسائل امابعد 

 او السنة النبوية سواء كان في القران الكريم  المؤثرةاإلسالمية 
 

وتقوم السنة النبوية على عدة مقومات وكلها تتميز بالنمط الوسطي الذي يميل  
نحو االعتدال في كل حال ، والبد من الموازنة بين الثواب والعقاب من اجل تنشئة  

بدينه نافع ألسرته مبدع في عمله ومجتمعه . ومهما يكن   جيل واثق بنفسه مؤمن
اإلسالمية تضيق من حدودها بصورة الفتة  الشريعة من شأن العقوبة الجسدية فإن 

للنظر ووفق أدق الشروط ، وأصعب القيود وذلك ضمانا لسالمة المعاقبين وحماية  
 لكيانهم النفسي والجسدي والعقلي .  

 
عها نصب أعينا ، ويجب أن ال تغيب عن أذهاننا ، أن  من الحقائق التي يجب أن نض

الثواب المتكلف والعقاب غير المبرر من أشكال التربية الخطرة في تنشئة 
الشخصية السوية . يهدد التسلط مستقبل األسرة ، وأمن المجتمع بل العنف من  

الشريعة  أهم أسباب القلق النفسي ، والضعف الروحي ، والتشتت الفكري . إن 
الوسطية المتوازنة ركيزة أساسية لتنمية العالقات االجتماعية الحسنة  سالمية اإل

وترسيخ مفاهيم السلم والتسامح والحزم والنظام كما أنها تغذي الحاجات النفسية  
للفرد فتشبعها ، وتراعي الفروق الفردية فتستثمرها  ليبلغ كل إنسان أقصى درجة  

. اللهم أصلح ذريتنا ، وتقبل صالح أعمالنا ، تسمح به كافة قدرائه واقعا ومستقبال 
 وتجاوز عن تقصيرنا ، ووفقنا إلى السير في طريق الهداية. 
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 قائمة المصادر 
 

 القرآن الكريم  -اوالً :
 

 / الكتب -ثانياً : 
 
 م 2002- هـ1423االيمان /باب المعاصي من امر الجاهلية / الطبعة األولى   -
 
 أصول التربية اإلسالمية، وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع"؛  -

 الطبعة الرابعة -  م2004 -هـ 1425عبدالرحمن النحالوي، دار الفكر، دمشق، 
 

م( ، مؤسسة  2001  -هـ421، ) 9، ط 69ـ أصول الدعوة ، عبد الكريم زيدان : 
 الرسالة ، والقرآن الكريم 

 
محمد بن إسماعيل البخاري أبو    م 2000-هـ1421الثانية/األدب المفرد، الطبعة   -

 عبد هللا 
 
 , مكتبة الخانجي. 1977, 1التربية االخالقية االسالمية, مقداد يالجن,  , ط  -
 
،الطبعة الثانية ،   307التفسير اإلسالمي للتاريخ ، د. عماد الدين خليل :صفة  -
 دار التربية .  –هـ/بغداد  1398( ، 1978)
 
,  بغداد, دار  1978,  2, ط 307التفسير االسالمي للتاريخ,  عماد الدين خليل,    -

 التربية, 
 
. ترجمة  278الحضارة االسالمية, اسسها ومبادئها, أبو األعلى المودودي,  -

 محمد عاصم, دار العربية للنشر. 
 
عبد العزيز بن سليمان  1425-م2004المغازي  للواقدي الطبعة األولى  -

 1225السلومي /المدينة المنورة 
 
 , دار الفكر, عمان. 1982, 1, ط 42,  41رؤية تربوية, زهير محمد شريف,  -
 
 م 200-هـ1423هـ/الطبعة األولى  265صحيح البخاري/ وفاته  -
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 م 2001-هـ1422المسلمين"،  الطبعة األولى قبسات من التأديب التربوي عند  -
 
مالك بن أنس )الطبعة  - (, إمام دار الهجرة2010محمد بن علوي المالكي الحسني )  -

 . 22-18الثانية(, بيروت: دار الكتب العلمية,:  
 
-   ( سلمان  الصحيح  1994مشهور  المسند  صاحب  الحجاج  بن  مسلم  االمام   ,  )

 . 120-19لى(, دمشق: دار القلم: ومحدث االسالم الكبير )الطبعة االو
 
-  ، التربية اإلسالمية  األعلى   منهج  أبو   ، أس سها ومبادؤها  اإلسالمية  والحضارة 

 هـ 1418-م 1998،الطبعة األولى  278المودودي صفحة : 
 
,  دار الكتاب االسالمي, قم,  190,  189/  1منهج التربية االسالمية, محمد قطب,    -

 ايران,  
 
منهج التربية النبوية للطفل، مع نماذج تطبيقية من حياة السلف الصالح وأقوال    -

 م، 1998 -هـ 1419العلماء العاملين"؛دمشق، بيروت، الطبعة األولى، 
 

 المواقع االلكترونية -ثالثًاً :
 

http://ribatuna.blogspot.com/2011/04/blog-
post_05.html? 

 
 
 

 مجالت وصحف  -رابعاً:
 هـ، 1418(، شوال سنة  31مجلة المعرفة، وزارة المعارف السعودية، العدد ) -
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 الخاتمة

فً دهالٌز المكتبات والكتب المتوافرة فً ظًل تهجٍس  بعَد هذِه الجولة البحثٌة المضٌئة  

 مرعٍب ختمتهُ جائحةُ أرعبت البشرٌة وتسالطت جزاء تفشٌها أرواح بشرٌة كثٌرة تسللنا

 الى بعض ساحات المكتبات التً استطعنا الوصول الٌها مع حتمٌة التباعد االجتماعً الذي

 أوجبتهُ الظروف وكذلن للة المصادر والمراجع التً توافرت بٌن أٌدٌنا ومَع ذلن توصلنا 

الى اآلتً.  بإٌجاز  

ن مناحً الوفاء فً غرض الرثاء أكثُر صدلا ووضوحاً من االغراض االخرى وربما_ إ1  

.ب المصٌبة التً اكتوى بها المحبوبٌكون ذلن بسب  

فً غرض المدح ٌةوبأرٌحالذي كان دائما حاضراً  _ البعد تلوٌحاً عن الهاجس المادي2  

جابى بأٌة طرٌمة تجعل ٌدهُ سخٌةً للمادح. تكون المحبوب ٌ  

الرثاء فً العصر العباسً االول وبخاصةً فً المرنٌٌن الثانً والثالث الهجرٌٌن  شٌوع_ إن 3  

بسبب االلتصاق أكثر غوراً وتأثٌراً فً النفوس عما هو الحال فً المرون الالحمة ونظن ذلن   

 االكثر للشاعر بمادحٌه الذٌن وافاهم المدر.

بدخول الجنة ٌكاد ٌكون واضح المعالم ومن هنا كان تملٌدٌاً  ن طابع الدعاء للمٌت_ إ4  

 نوعا ما ال جدة كبٌرة علٌه. 

.االخرٌن لٌه الموم عنهم من العامةراً فً عَ ن الكم االوفر من غرض الرثاء كان وفٌ_ إ5  

شجٌة ال صعوبة فٌها_ تعَد االلفاظ والمعانً التً تعامل بها الشعراء فً الرثاء سهلة 6  

 وتكاد تكون تملٌدٌة .

  ا عن هذِه الجولة البحثٌة المتواضعة أملٌن من هللا ان نكون وتلن اهم االلفاظ التً بدت لن

اتهمارها وهللا ولً التوفٌك . والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركموفمٌن فً غ  
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 لائمة المصادر

31_ سورة الكهف , اآلٌة : 1  

185سورة ال عمران اآلٌة : _ 2  

49_ سورة ٌونس اآلٌة: 3  

19_ سورة ق اآلٌة : 4  

87_ سورة النساء اآلٌة: 5  

اتجاهات الرثاء وتطوره فً العصر العباسً: عبد الهادي عبد النبً , طبع فً مصر _6  

ه( .1411)  

(.1989العصر العباسً: ناظم رشٌد, طبع فً دار بن االثٌر )_ االدب العربً فً 7  

: احمد الطٌب , فً العصر العباسً االول فً نهضة الشعر العربً _ االتجاه التجدٌدي واثره8  

  (.1438مطبعة جامعة السوان )

(.1994_ تارٌخ العصر العباسً : أمٌنة بٌطار , مطبعة دار المعارف _ لبنان)9  

ابراهٌم بن علً الدهري, تحمٌك: علً دمحم البجاري, دار االحٌاء  _ جمع الجواهر:11  

(.1953الكتب العربٌة, الماهرة )  

(1981_1973_ دٌوان ابن الرومً : تحمٌك حسٌن نصار , مطبعة دار الكتب الماهرة )11  

(.1977_ دٌوان بن المعتز: تحمٌك , دمحم بدٌع شرٌف, مطبعة دار المعارف مصر,)12  

(.1972بً تمام : تحمٌك دمحم عبده عزام , مطبعة دار المعارف _الماهرة )_ دٌوان ا13  

مطبعة دار الصادر _ بٌروت, د, ت ._ دٌوان ابً العتاهٌة : 14  

(.1953_ دٌوان ابً نؤاس : تحمٌك احمد عبد المجٌد الغزالً, مطبعة مصر_ الماهرة) 15  



(.1963دار المعارف_ الماهرة)_ دٌوان البحتري : تحمٌك حسن كامل الصٌرفً , مطبعة 16  
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(1954_1951_ دٌوان بشار بن برد , تحمٌك , الطاهر بن عاشور _ الماهرة )17  

 

_ دٌوان دٌن الجن : تحمٌك د. احمد مطلوب وعبدهللا الجبوري, مطبعة دار الثمافة 18  

(.1964بٌروت )  

عة , نهضة مصر _ دٌوان دمحم بن عبد الملن الزٌات : تحمٌك : د. جمٌل سعد , مطب19

(1949.)  

(1952_ دٌوان المعانً , ابو هالل العسكري , مطبعة المدس_ الماهرة )21  

(1935_ الرثاء , د. شولً ضٌف , مطبعة دار الكتب المصرٌة _ الماهرة)21  

(1953_ 1972_ زهرة االدب : الحصٌري المٌروانً . مطبعة دار الجٌل _ بٌروت )22  

 –_ شعر الحسٌن بن مطٌر االسدي : تحمٌك : د. محسن فٌاض , دار الحرٌة للطباعة 23

(1971)بغداد   

_ شعر مروان بن ابً حفصة . تحمٌك: د. حسٌن عطوان , مطبعة دار المعارف_ الماهرة 24

(1973)  

(2114, مطبعة دار مجد الوي _ عمان ) لتكسب . ٌاسر عبد الكرٌم الحورانً_ الشعر وا25  

مطبعة دار المعارف_ مصر علً ابراهٌم ابو زٌد , صورة المرأة فً العصر العباسً , _ 26

(1983)  

(1945_ العصر العباسً االول , د. عبد العزٌز الدوري, مطبعة النمٌض _ بغداد) 27  

, ابن عبد ربه : تحمٌك : احمد امٌن احمد الزٌن , مطبعة لجنة التألٌف  _ العمد الفرٌد28

(1965والترجمة والنشر الماهرة )  



_ لالئد الجمان , ابن الشعار الموصلً : تحمٌك , كامل سلمان الجبوري , دار الطباعة 29

(1426بٌروت_ لبنان )  
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لصٌاوي مصر _ الماهرة _ كتاب االوراق للصولً : تحمٌك د. هٌورث د ن , مطبعة ا31

(1934)  

_ كتاب تجدٌد االغانً , البن واصل الحموي : تحمٌك . د. طه حسٌن . مطبعة دار الكتب 31

(1957_ 1376مصر _ الماهرة )  

_ المرشد الى فهم شعار العرب, عبدهللا الطٌب المحذوب , مطبعة دار الفكر بٌروت 32

(1971)  

ٌوطً , تحمٌك : عبد اللطٌف عاشور طبع مكتبة _ نزهة الجلساء فً اشعار النساء للس33

 المران الماهرة .

_ نمد الشعر , لدامة بن جعفر : تحمٌك كمال بن مصطفى , مطبعة, الخانجً الماهرة.34  

(1935النوٌري , مطبعة دار الكتب المصرٌة _ الماهرة ) _ نهاٌة االدب35  

س مطبعة ,دار الصادر _ بٌروت _ وفٌات االعٌان , ابن خلكان : تحمٌك , د. احسان عبا36

(1972.)  

  _ االرزاء فً الشعر ما لبل االسالم: مظفر هاشم عبد المجٌد, رسالة ماجستٌر, كلٌة3 7

(م1998جامعة المستنصرٌة) اآلداب                  

 

 

 تم بحمد هللا تعالى
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