إضافة الشيء إلى نفسه من خالل
()1

آراء الشيخ الطاهر ابن عاشور

في تفسيره" التحرير و التنوير"
*

د .نجمة خليفة ميالد عطية

هذا بحث في اإلضافة  ،جمعت شذوره من تفسـ ــير( التحرير و التنوير) للشيخ محمد الطاهر

ابن عاشـور بعد رحلتي الطويلة معه منذ أعـوام مضت وأبحاث رجوت اهلل أن تكون خالصة لوجهه
الكريم وخدمة أقدمها لعباده المؤمنين الساعيين إلى فهم كتابه العزيز.
فقــد ح ــي بــاف اإلضــافة بعنايــة ابــن عاشــور و اهتمامــه  ،حتــى أنــه لــم ي فـل عــن التنويـه إلــى

َّأنه ــا ج ــل أن يكتس ــف المض ــاإ م ــن المض ــاإ إلي ــه تعريف ــا أو تخصيص ــا  ،وب ــدون اإلض ــافة ي ــل
المضــاإ نكــر حتــى نيعــرإ باســناده إلــى اســم خــر هــو المضــاإ إليــه  ،وان نح ـ نذإ المضــاإ إليــه
يعوض عنه بـ(أل) أو التنوين واالَّ بطلت اإلضافة.
تعرض لهـا بعـض النحـويين ممـن تطرقـوا
ثم أشار بين ثنايا تفسيره إلى قضية جدير باالهتمامَّ ،

لإلضافة في مؤلفاتهم ،وأعني بها (إضـافة الشـيإ إلـى نفسـه)  ،لمـا لهـا مـن أهميـة فـي معرفـة عققـة
االسم بمسماه  ،والوقوإ على أهمية اإلضافة و أثرها في الداللة ،على النحو التالي:

أوال :اإلضافة مفهومها و الغرض منها و أقسامها
ـتم بعـض النحـويين بتحديـد مفهـوم اإلضـافة تحديـدا دقيقـا  ،مـن خـقل تعريفهـا
أ -مفهوم اإلضافة :اه َّ
في الل ة و االصطقح على النحو اآلتي:

-1اإلضافة في اللغة:
ـفت هــذا القــول إلــى فــقن،
اإلضــافة فــي الل ــة اإللصــاة واإلمالــة  ،وقيــل( :اإلســناد) ،فتقــول :أضـ ن
ـفت ه ــري إل ــى
أي أس ــندته إلي ــه وألص ــقته ب ــه  ،و ض ــافت الش ــما إل ــى ال ــروف أي مال ــت  ،وأض ـ ن
الحائط أي أسندته إليه أي :أملته(.المجاشعي  ،الهرمي  ،أبو حيان) 0991،

َّن أحـدهما ألصـة بـاآلخر ،لتعريفـه

لـذل مس َّـمى النحويـون إسـناد اسـم إلـى اسـم خـر إضـافة
أو تخصيصــه ( ،المجاشــعي ) كقول ـ  :غــقم زيــد ،وصــاحف الفــرا ،فـ ـ (ال ــقم) مضــاإ إلــى (زيــد)

مس ــند إليـــه ،كـــذل (الصـــاحف) مضـــاإ إلـ ــى (الف ــرا) مسـ ــند إليـــه  ،والتقـــدير فيهم ـ ـا :غـ ــقم لزيـ ــد،

وصاحف للفرا  ،بمعنى مال له (.الهرمي )

* جامعة الزيتونة ،كلية اآلداف و العلوم.
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 -2اإلضافة في االصطالح:

تع ــددت تعريف ــات النح ــويين لإلضـ ــافة اص ــطقحا  ،وأق ــدمها – فيمـــا توص ــلت إلي ــه – تعريـ ــإ

الزمخشري تـ(821ه) حـين قـال " :يقصـد بهـا شـيئان ،األول :النسـبة فـي نحـو :مصـري أي المنسـوف
إلى مصر ،وهو مكون من المضاإ إليه أو المنسوف إليـه (مصـر)  ،و المضـاإ أو المنسـوف وهـو
يائي النسف خره  .الثاني :اإلضـافة المركبـة مـن المضـاإ و المضـاإ إليـه ،وتعنـي إسـناد اسـم إلـى
غيره  ،بتنزيله منزلة تنوينه  ،ويكون الثاني مجرو ار"(.حسن ،ص)041
وقال ابن مال تـ ( 272ه) في معرض حديثه عن اإلضافة " :المضـاإ هـو االسـم المجعـول

كجـزإ لمـا يليـه خافضــا لـه بمعنـى ( فــي) إن حسـن تقـديرها وحـدها  ،وبمعنــى (مـن) إن حسـن تقــديرها
مع صحة اإلخبار عن ا ول بالثاني  ،وبمعنـى (الـقم) تحقيقـا أو تقـدي ار فيمـا سـوي ذينـ  .و يـزال مـا
ف ـ ــي المض ـ ــاإ م ـ ــن تن ـ ــوين أو ن ـ ــون تش ـ ــبهه .وق ـ ــد يـ ـ ـزال من ـ ــه ت ـ ــاإ الت ني ـ ــث إن أنم ـ ــن الل ـ ــبا"(.اب ـ ــن

مال .)220/0 :0991،

وذكــر الســيوطي تـ ـ ( 900ه) أن اإلضــافة " :نســبة تم دقيديــة بــين اســمين توجــف لثانيهمــا الجــر ،
فخــرا بالتقيديــة  :اإلس ــنادية نحــو :زيــد ق ــائم  ،و بمــا بعــده نح ــو :قــام زيــد  ،و ال ت ــرد اإلضــافة إل ــى

الج ممـ ــل
ن

نهـ ــا فـ ــي ت ويـ ــل االسـ ــم"(.السـ ــيوطي )224/4 :2110،وهـ ــو بـ ــي حيـ ــان تـ ـ ـ(748ه) فـ ــي

االرتشاإ(.أبو حيان.)0799/4 :0991،
فه ــذه ثقث ــة تعريف ــات لإلض ــافة ف ــي أزمن ــة متباع ــد  ،ال تك ــاد تختل ــإ ف ــي َّ
أن اإلض ــافة بمعن ــى

النس ــبة و اإلس ــناد ،وه ــو المعن ــى ال ــذي يجم ــع ب ــين معناه ــا الل ــوي و االص ــطقحي .وأف ــرد س ــيبويه

تـ ـ(011ه) ولهمــا بابــا مــن كتابــه تحــت مســمى (هــذا بــاف اإلضــافة ،وهــو بــاف النســبة )(،ســيبويه،
د.ت).

و تعرض للمضاإ و المضاإ إليه في مواضع متفرقة من أبوابه ا خري.

ب -أغراض اإلضافة :
عمــا يكتســبه المضــاإ مــن المضــاإ إليــه فــي كثيــر مــن المواضــع التــي
تحــدث ابــن عاشــور َّ

تطــرة فيهــا لإلضــافة ،وقــد عـ َّـد اإلضــافة أحــد طــرة التعريــإ فــي أثنــاإ تعليقــه علــى قولــه ســبحانه:
ك ع َِن ا ْليَتَا َمى قُلْ ِإصْ ال ٌح لَه ُْمْ ََيْم ٌ َو ِإ ْ
َ ويَ ْسأَلونَ َ

خُاَمالِهُوْ ُْْ َِموِ َْ َوانُ ُ ْْ [ البقـر (. ]221ابـن عاشـور .)082/2،ثـم

أشـار إلــى َّ
أن تعريــإ المضــاإ يتحقــة مــن خــقل انتسـابه إلــى المضــاإ إليــه ،فقــال فــي أثنــاإ حديثــه
عن العدول عن اإلضافة وتنكير غلمان  في قوله

تعـالىَ :ويَهُوفُ َعلَ ْي ِه ْْ ِغ ْل َما ٌ لَه ُْْ كَمأَنهه ُْْ لُ ْْلُم ٌْ َم ْ وُمو ٌ

الطــور  " : ] 24فمعنــى قولــه غلمــان لهــم  :خدمــة لهــم .وعب ـ مر عــنهم بــالتنكير وتعليــة الم المل ـ
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بض ــمير ال ــذين منـ ـوا  دون اإلض ــافة الت ــي ه ــي عل ــى تق ــدير ال ــقم  ،لم ــا ف ــي اإلض ــافة م ــن معن ــى
تعريإ المضاإ باالنتساف إلى المضاإ إليه عند السامع من مقبل"(.ابن عاشور.)88/27:
ومثله قوله في أثناإ تفسير قوله َّ
عز و جـل :
َك هِب ْ
ك أَصْ َحابُ
ُوا بِآيَاخِوَا أُوْ لَئِ َ

َوال ُّشهَدَا ُء ِع ْو َد َربِّ ِه ْْ لَه ُْْ أَجْ ُ ْ ُْْ َونُمو ُرْ ُْْ َو الهمِِينَ َكََم ْ
ُوا َو

ْال َج ِح ِيْ [الحديد  " : ]09إذ قد كان مقتضى اإلضافة أن تفيد تعريـإ المضـاإ

بنســبته إلــى المضــاإ إليــه ،و كــان ا جــر و النــور غيــر معلــومين للســامع  ،كــان فــي الكــقم إبهــام
ني َّ
كنــى بــه عــن أجــر ونــور ع يمــين ،فهــو كنايــة عــن التنويــه بــذل ا جــر و ذلـ النــور ...أي أجــر و

نور الئقين بمقام  ،مع ضميمة ما أفادته العندية التي فـي قولـه ِ ع ْوم َد َربِّ ِه ْمْ مـن معنـى الزلفـى

و

العناية بهم المفيد ع يم ا جر و النور" (.ابن عاشور.)099/27:
واإلضـ ـ ـافة تقــوم مقــام التعريــإ ب ـ (أل) عنــد ابــن عاش ـ ـ ـ ـور ،محتجــا علــى ذلـ بقولــه تعـ ـ ــالى :
َويُ ْو ِِرُونَ ُ ْْ لِقَا َء يَوْ ِم ُ ْْ َْم َِا قَمالُوْ ا بَلَمى َولَ ِ ْمن َققه ْ
ب َعلَمى ْال َ َِم ِ ينَ
مك َكلِ َمملُ ْال َام َِا ِ

 [الزمـر  ،]70ف ـ " إضـافة يـوم إلـى

ضــمير المخــاطبين باعتبــار كــونهم فيــه"(ابــن عاشــور)  ،و بمــا ورد فــي الحــديث كقــول النبــي -صــلى
اهلل علي ــه وس ــلم -ف ــي خطب ــة حج ــة ال ــودا " كحرم ــة ي ــومكم ه ــذا ف ــي ش ــهركم ه ــذا ف ــي بل ــدكم ه ــذا"
(البخاري ،باف الخطبة أيام منى ،مسلم :باف حجة النبي) .
ـار للتعبيــر عــن دالالت كثيــر
والتعريــإ باإلضــافة  -حســف رأي ابــن عاشــور -أكثــر اختصـ ا

ب قل عدد من ا لفا (.ابن عاشور.)011/2-1 :

و همية اإلضافة فـي الكـقم و تحقيقهـا أغـراض ال تتحقـة ب يرهـا ،فقـد نيعـدل عـن اسـم الجقلـة
إل ــى إض ــافة كلم ــة ( مرف) إل ــى الض ــمير وه ــو كثي ــر ف ــي الق ــرن الكـ ـريم ،أش ــار إلي ــه اب ــن عاش ــور ف ــي
مواضعه من تفسيره (.ابن عاشور.) 091،001/01 :

وه ــذا ال يعن ــي َّ
أن اب ــن عاش ــور نيس ــلم الق ــول بـ ـ َّن التعري ــإ باإلض ــافة أفض ــل أنـ ـوا التعري ــإ
وأحســنها ،بــل القــول بخــقإ ذلـ فهــو ال ينكــر َّ
أن التعريــإ باإلضــافة أضــعإ م ارتــف التعريــإ ،وقــد

يقــرف مــن التنكيــر  ،فــذكر" َّ
أن تعريــإ المســند باإلضــافة يخــالإ طريقــة تعريفــه ب يــر اإلضــافة ،مــن
طــرة التعريــإ

َّن التعريــإ باإلضــافة أضــعإ م ارتــف التعريــإ  ،حتــى َّأنــه قــد يقــرف مــن التنكيــر

على ما ذكره المحققـون :مـن َّ
أن أصـل وضـع اإلضـافة علـى اعتبـار تعريـإ العهـد  ،فـق يقـال :غـقم
زيدَّ ،
إال ل قم معهود بين المـتكلم و المخاطـف بتلـ النسـبة  ،ولكـن اإلضـافة قـد تخـرا عـن ذلـ فـي
ـقم زيـد بكتـاف منـه  ،وأنــت
االسـتعمال فتجـب بمنزلـة النكـر المخصوصـة بالوصـإ  ،فتقـول :أتـاني غ ن
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ـالمعرإ بـقم الجـنا
تريد غقما لـه غيـر معـيَّن عنـد المخاطـف  ،فيصـير المع َّـرإ باإلضـافة حينئـذ ك َّ

 ،أي يفي ــد تعريف ــا يمي ــز الج ــنا م ــن ب ــين س ــائر ا جن ــاا  ،ف ــالتعريإ باإلض ــافة يـ ـ تي لم ــا يـ ـ تي ل ــه
التعريـ ــإ بـ ــالقم "(.ابـ ــن عاشـ ــور )28/0-1:و مواضـ ــع التعريـ ــإ باإلضـ ــافة كثيـ ــر ف ـ ـي (التحريـ ــر و
التن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوير)  ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كتفي باإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى بعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــها(.اب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
عاشور.)200/01،210/21،072/07،002،22/20،020/9،010/7:

ك ــذل جم ــع اب ــن عاش ــور ب ــين غرض ــي اإلض ــافة التعري ــإ واالختص ــاص ،مبين ــا َّ
أن تعري ــإ

المضــاإ ال ســبيل إليــه إال مــن خــقل اختصاصــه بالمضــاإ إليــه فقــال فــي أثنــاإ تعليقــه علــى قولــه

تعالى :

َو أَ هما ثَ ُمو ُد َِهَ َد ْيوَاْ ُْْ َِاستَ َحب ْ
ب ْالهُمو ِ بِ َمما كَمانُوا يَ ْ ِسمبُو
ماعقَلُ ْال َام َِا ِ
ص ِ
ُّوا ْال َا َمى َعلَمى ْالهُمد َِأَََم َِ ْخه ُْْ َ

فصـلت
َ ِّ [ 

 " : ] 07إضـافة صـاعقة  إلـى  العـذاف  للداللـة علـى أنهـا صـاعقة تنعـرإ بطريـة اإلضـافة ،
إذ ال نيعــرإ بهــا إال مــا تضــاإ إليــه  ،أي صــاعقة خارقــة لمعتــاد الصـواعة  ،فهــي صــاعقة مســخر

من اهلل لعذاف ثمودَّ ،
فان أصـل معنـى اإلضـافة َّأنهـا بتقـدير الم االختصـاص  ،فتعريـإ المضـاإ ال
طرية له إالَّ بيان اختصاصه بالمضاإ إليه"(.ابن عاشور.)220/24:
أمااا فــي أثنــاإ تفســير قولــه عـ َّـز وجـ َّـل :

صممالخِ ِه ْْ ََا ِ ماُو
اله مِِينَ ُْم ْمْ ِِممِ َ

َ  [ المؤمنــون  ، ]2فقــد

تحـدث ابــن عاشـور عــن فائـد اإلضــافة قـائق " :تقــديم  فـي صــقتهم  علــى  خاشـعون لقهتمــام
بالصــق

لإليــذان ب ـ َّن لهــم تعلقــا شــديدا بالصــق

ن ش ـ ن اإلضــافة أن تفيــد شــد االتص ـال بــين

المضاإ و المضاإ إليـه َّنهـا علـى معنـى الم االختصـاص .فلـو قيـل  :الـذين إذا صـلوا خشـعوا،
فــات هــذا المعنــى ،وأيضــا لــم يت ـ ت وصــفهم بكــونهم خاشــعين إالَّ بواســطة كلمــة أخــري نحــو  :كــانوا

يفت ما تدل عليه الجملـة االسـمية مـن ثبـات الخشـو لهـم و دوامـه " أي كـون الخشـو
خاشعين .واال د
نخلقا لهم بخـقإ نحـو  :الـذين خشـعوا فحصـل اإليجـاز ،ولـم يفـت اإلعجـاز"(ابـن عاشـور.)01/01:
و فيه لفتة طيبة من ابن عاشور إلى مواطن اإلعجاز القرني في مواضع اإليجاز .

ج -أقسام اإلضافة :
 -1اإلضافة المحضة :
عبـ ـ َّـر عنهـ ــا النحويـ ــون باإلضـ ــافة المعنويـ ــة  ،وه ـ ـي التـ ــي تفيـ ــد تخصـ ــيص المضـ ــاإ إن كـ ــان

المض ــاإ إلي ــه نك ــر ،كقولـ ـ  :غ ــقم رج ــل ،وتعريف ــه إذا ك ــان المض ــاإ إلي ــه معرف ــة  ،نح ــو :غ ــقم
زيــد(.ابــن الحاجــف ،2118:اإلســتراباذي،0992:المكــودي )2110:ويكــون فيهــا المضــاإ غيــر صــفة
مضــافة إل ــى معموله ــا  ،وهــي عل ــى ثقث ــة أض ــرف :أولهاااا :بمعن ــى (مـ ـ دن) ،وثانيهاااا :بمعن ــى ال ــقم ،
وثالثها :بمعنى (في)(.أبو الفداإ.)2118
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وتسمى أيضا بـ ( اإلضـافة الحقيقيـة)  ،وشـروطها " تجريـد المضـاإ مـن التعريـإ فـان كـان ذا

الم حــذفت المــه  ،وان كــان معمل ممــا ننكـ ِّـر  ،بـ ن يجعــل واحــدا مــن جملــة مــن نسـ ِّـمى بــذل اللف ـ ...و ال
يج ــوز إض ــافة س ــائر المع ــارإ م ــن المض ــمرات و المبهم ــات لتع ــذر تنكيره ــا "(.اإلس ــتراباذي:0992،
.)219/2
و لقيت هذه التسمية قبوال من ابن عاشور فاسـتعملها فـي بعـض المواضـع مـن تفسـيره  ،منهـا

فــي أثنــاإ تعليقــه علــى قـ ـ ـ ـوله تعــالى:

َِممأَن َل َ ه
ُُ َسمم ِيوَتََُ َعلَممى َرسُممو ِل َِ َو َعلَممى ْال ُم ْ
ممْمِوينَ َوأَ ْلمم َل َمه ُْْ َك ِل َممملَ الته ْقمم َو



فس ـ ـ ـر( الكلمة) ب نها قول :ال إله إال اهلل(.ابن عاشور.)092-098/22:
[الفتح  ، ]22بعد أن َّ
وتكــون اإلضــافة المحضــة علــى معنــى الــقم  ،ومــن  ،وفــي  .و النحويــون علــى خــقإ فــي

حم ـ ـ ـ ـ ـ ــل اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــافة عل ـ ـ ـ ـ ـ ــى معن ـ ـ ـ ـ ـ ــى ( ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي)  ،وجميعه ـ ـ ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ـ ـ ــن اإلض ـ ـ ـ ـ ـ ــافة المعنوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة(.اب ـ ـ ـ ـ ـ ــن
عاشور.)081 ،411/27،20/01:
ومن شواهد ابن مال قوله سبحانه :

أَ

َو قَا َ الهِِينَ ا ْستُضْ ِاَُ ْ
وا للهِِينَ ا ْستَ ْ بَ ُوا بَلْ َم ْ ُ اللهي ِْل َوالوههَار ِ ْإْ خ َْأ ُم ُونَوَا

اَّلل َو نَجْ َا َل لََُ أَن ّدادا[سـب  ، ]00وفيـه قـال ابـن عاشـور  " :مكـر الليـل والنهـار مـن اإلضـافة علـى
نه ْ َُ َ ِب ه ِ

معنـ ــى (فـ ــي) وهنال ـ ـ مضـ ــاإ إليـ ــه و مجـ ــرور محـ ــذوفان َّ
دل عليهمـ ــا السـ ــياة ،أي مكـ ــركم بنـ ــا "(ابـ ــن
عاشــور ،)211/22:وهــو رأي النحــاا تـ ـ(001ه)(النحــاا ،)049/0 :0911،و وافقــه الزمخشــري فــي
قول ــه" :معن ــى مك ــر اللي ــل والنه ــار :مك ــركم ف ــي اللي ــل و النه ــار  ،فاتس ــع ف ــي ال ــرإ باج ارئ ــه مج ــري

المفعول واضافة المكر إليه "(الزمخشري.)818/4 :
-2اإلضافة غير المحضة :
َّ
عبـ ــر النحويـ ــون عنهـ ــا باإلضـ ــافة اللف يـ ــة ،وجـــاإت تســـميتها غيـــر محضـــة

َّنهـ ــا فـ ــي تقـ ــدير

االنفصــال  ،فقول ـ ضــارف زيــد فــي تقــدير ضــارف هــو زيــد  ،ففصــل الضــمير المســتتر بــين الصــفة و

مجرورهــا تقــدي ار(ا زهــري) .وســميت لف يــة " َّن فائــدتها راجعــة إلــى اللف ـ فقــط "(المكــودي:2110،
 )042وسميت مجازية أيضا.

وهـي إضـافة ال تفيــد تعريفـا وال تخصيصـا  ،ولكــن تفيـد تخفيــإ اللفـ بحـذإ التنــوين وشـبهه(ابــن

يعيش ،اإلسـتراباذي ،0992،حسـن .)0998،ورأي ابـن الحاجـف ت ـ ( 242ه) َّ
أن م مـن ِّ
الجيـد أن يقـال" :
هـي التـي ال تفيـد تعريفـا بتقـدير تعريـإ الثـاني  ...ليطـابة تفسـير المعنويـة علـى العكـا ،ولـو قيـل فيهـا

أيض ــا  :عـ ــدول عـ ــن أصـ ــل فـ ــي العمـ ــل إلـ ــى لف ـ ـ اإلضـ ــافة إلفـ ــاد التخفيـ ــإ لكـ ــان ِّ
جي ـ ـدا أيضـ ــا"(ابـ ــن
الحاجف.)029/0 :2118،
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وقــد تبــين لــي َّ
أن النحــويين علــى خــقإ فيمــا يكــون مــن اإلضــافة اللف يــة ،ف ـ" المتفــة عليــه مــن
اإلضـ ــافة اللف يـ ــة ،ثقثـ ــة أشـ ــياإ :اسـ ــم الفاعـ ــل المضـ ــاإ إلـ ــى فاعلـ ــه أو مفعولـ ــه  ...واسـ ــم المفعـ ــول
المضاإ إلى مفعول ما لم يسـم فاعلـه أو إلـى المنصـوف المفعـول  ،والصـفة المشـبهة المضـافة إلـى مـا
هو فاعله معنـى  ،بعـد مجعلـه فـي صـور المفعـول لف ـا  ...و المختلـإ فيـه  ،هـل هـو لف ـي أو معنـوي

ثقثـة أشــياإ :إضــافة مــا ــاهره َّأنــه موصــوإ مضــاإ إلــى صــفته  ،ومــا ــاهره أنــه صــفة مضــافة إلــى
موصوفها  ،واضافة أفعل التفضيل بمعنى من"(اإلستراباذي.)221/2 :0992،
ومـن شـواهد ابــن عاشـور علـى اإلضــافة اللف يـة  ،إضــافة اسـم الفاعـل فــي قولـه تعــالى:
لِي ْ
ُ ِبأ َ ِْ َوا ِْ ِه ْْ َو ه
ُُ ُمتِْ نُو َرهُ َولَموْ كَم ِ هَ ْال َماِِ ُو
ُهَِئُوا نُو َر ه ِ

يُ ِ يمدُو َ

و

َ  [ الصـإ ، ]1علـى قـراإ ابـن كثيـر وحمـز

،
(ابــن مجاهــد :ط0/
ـتم نــوره
الكســائي وحفــص
 ،الزجــاا ،0911:،الفارســي ،0917:ابــن الجــزري  )2112:مـ ن
على إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ،وهي على الفصيح من كقم العرف(ابن عاشور.)090/21:

وم ــن اإلض ــافة اللف ي ــة عن ــد اب ــن عاش ــور أيض ــا  ،إض ــافة رفي ــع إل ــى ال ــدرجات ف ــي قول ــه

ع َّـز وجـل:

ي ي ُْل ِقمِ الم ُّ و َح ِم ْمن أَ ْمم ِ ه ِ َعلَمى َم ْمن يَشَما ُء ِم ْمن ِعبَما ِده ِ ِليُوم ِِ َر يَموْ ََا المتهالَ
َر ِِيم ُُ الم هد َر َجا ِ ُْو ْال َام ْ ِ

ِ [غـافر، ]08

فموضــع رفيــع مضــاإ -علــى قــولي ابــن عاشــور  -مــر علــى أنــه صــفة مشــبهة  ،وأخــري علــى َّأنــه

صي ة مبال ة(ابن عاشور.)012/24:
المسمى إلى االسم
ثانيا :إضافة االسم إلى
المسمى و َّ
َّ
قبــل الخــوض فــي ج ـواز إضــافة االســم إلــى مســماه أم ال  ،رأينــا أن نبــدأ الحــديث عــن ج ـواز

إضـافة الشــيإ إلـى نفســه لمــا لـه مــن صـلة أيضــا باضــافة الصـفة إلــى الموصـوإ والموصــوإ إلــى

الصــفة  ،فقــد أجــاز الكوفيــون إضــافة الشــيإ إلــى نفس ـه إذا اختلــإ اللف ــان ومنعــه البص ـريون ،ولكــل
منهمـا حجــة فيمـا ذهــف إليـه ،فــاحتن الكوفيــون بمـا ورد فــي التنزيـل وكــقم العـرف ،كقولــه تعــالى:

ِ إ ه

َّن ا صــل فيــه الحــة اليقــين،

فنعــت الحــة بــاليقين فــي المعنــى
َْمم َِا لَهُمم َو َقمم ُّي ْاليَقِ ِ
ممين [ الواقعــة ]98ن
والنعــت هــو المنعــوت معنــى  ،ف ضــيإ المنعــوت إلــى النعــت وهمــا بمعنــى واحــد .ومثلــه قــول العــرف:

ص ــق ا ول ــى  ،ومس ــجد الج ــامع .ف ــا ولى ف ــي المعن ــى ه ــي الص ــق نفس ــها والج ــامع ه ــو المس ــجد،
ف نضيفت الصق إلى ا ولى والمسجد إلى الجامع.

وأنبطل قول الكوفيين ب نه محمول على حذإ مضاإ إليه والتقـدير :حـة ا مـر اليقـين ،وفـي

قول العرف :صق الساعة ا ولى  ،ومسجد الموضع الجامع.
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واح ــتن البصـ ـريون بـ ـ َّن ال ــرض م ــن اإلض ــافة إف ــاد تعري ــإ أو تخص ــيص المض ــاإ باض ــافته إل ــى
المضــاإ إليــه  ،والشــيإ ال يتعــرإ بنفســه

َّنــه لــو كــان فيــه تعريــإ أو تخصــيص الســت نى عــن

اإلض ـ ـ ــافة  ،إذ يس ـ ـ ــتحيل أن يص ـ ـ ــير االس ـ ـ ــم خــ ـ ــر باض ـ ـ ــافة اس ـ ـ ــمه إلي ـ ـ ــه(اب ـ ـ ــن ا نبــ ـ ــاري،0997،

َّ
الزبيدي.)0917،

ووافة أبو جعفر النحـاا البصـريين فـي إنكـارهم إضـافة الشـيإ إلـى نفسـه  ،ف َّ
ـرد قـول الفـراإ

تـ ـ(217ه) فــي قولــه
خَصْ مهَلُو

ســبحانهِ إ ْْ قَمما َ ُمو َسممى َِْ ْْ ِل م َِ ِإنِّممِ ننَ ْسم ُ
مك نَممارا َسمماء ِخي ُ ْ ِّم ْوهَمما ِب َابَ م أَوْ ن ِخممي ُ ْ ِ مهَاب قَ مبَل ل َاله ُ م ْمْ

َ [ النمــل ]7ثــم قــال  " :إضــافة الشــيإ إلــى نفســه محــال عنــد البصـريين

َّن معنــى اإلضــافة

في الل ة ضمن شـيإ إلـى شـيإ فمحـال أن يضـم الشـيإ إلـى نفسـه ،وانمـا يضـاإ الشـيإ إلـى الشـيإ
ليبـ ــين بـ ــه معنـ ــى المل ـ ـ والنـ ــو فمحـ ــال أن نيبـ ــين أن ـ ـه مال ـ ـ ن نفسـ ــه أو مـ ــن نوعهـ ــا"(النحـ ــاا:0911،
الفراإ).
 ،091/0وان رَّ :
وقال ابن يعيش تـ( 240ه) بعدم صـحة إضـافة الشـيإ إلـى نفسـه لمـا فيـه مـن تعـارض مـع

َّن " الش ــيإ ال يع ـ َّـرإ بنفس ــه ن ــه إن ك ــان معرف ــة ك ــان مس ــت نيا ع ــن
ال ــرض م ــن اإلض ــافة
َّن نفسه موجـود غيـر مفقـود  ،ولـيا فـي اإلضـافة إالَّ مـا فيـه وان
اإلضافة بما فيه من التعريإ
َّن االســمين المتـرادفين علــى حقيقـة

كـان عاريـا منــه كـان أذهــف فـي اإلحالــة واالمتنـا

واحــد ،

ال يص ــيران غيـ ـرين باض ــافة أح ــدهما إل ــى اآلخ ــر"(اب ــن يع ــيش .)9/0 :ك ــذل أبطل ــه غي ــر واح ــد م ــن

النحويين(ابن الحاجف ،2118،ابن عصـفور ،0972 ،الهرمـي .)2118،وأجـازه ابـن خـروإ ت ـ (219
ه) َّ
فعده قسما من أقسام اإلضافة ا ربعة في شرحه لجمل الزجاجي(ابن خروإ.)0401،
أم ــا اب ــن مالـ ـ فق ــد رأي َّ
أن ه ــذا الض ــرف م ــن اإلض ــافة غي ــر مط ــرد
َّ

ن ــه مقص ــور عل ــى

الس ــما  ،واعتب ــار المط ــرد أول ــى م ــن اعتب ــار غي ــر المط ــرد ل ــذل ال يج ــوز إض ــافة م ــا ل ــم تض ــفه
العــرف ،كالحب ــة الس ــوداإ للشــونيز ،والحب ــة الخضـ ـراإ للبطــيخ(اب ــن مالـ ـ  .)0991،وقــال ف ــي موض ــع
خر ":المضاإ يعرإ أو يخصص بالمضاإ إليـه ،والشـيإ ال يعـرإ وال يتخصـص َّ
إال ب يـره  ،فـق

بد من كـون المضـاإ غيـر المضـاإ إليـه بوجـه مـا .فـان تـوهم خـقإ ذلـ إلـى مضـاإ و مضـاإ
إليــه تلط ــإ ف ــي تقــدير الم ــاير "(اب ــن مال ـ  ،ش ــرح الكافي ــة .)408/0 :2111،وهــو ق ــول صـ ـريح ف ــي
رفضه إضافة الشيإ إلى نفسه.
أن ابــن ِّ
وال ــاهر َّ
حنــي قــد اعتمــد علــى منــع إضــافة الشــيإ إلــى نفســه ف جــاز إضــافة االســم

المسمى
إلى
َّ

َّن االسم عنده غير مسماه.
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ويع ــد اب ــن ِّ
ـص إض ــافة االس ــم إل ــى المس ــمى والمس ــمى إل ــى االس ــم – فيم ــا
جن ــي أول م ــن خ ـ َّ
توصــلت إليــه – ببــاف مــن أب ـواف مؤلَّفــه( الخصــائص ) فقــال فــي خاتمــة هــذا البــاف  " :اعلــم َّ
أن هــذا
الفصــل مــن العربيــة غريــف  ،وقـ َّـل مــن يعتــاده أو يتصــرفه .وقــد ذكرتــه لت ـراه  .فتنبــه علــى مــا هــو ف ـي

جني .)02/0:ولعـل مـن هـؤالإ القلـة الـذين ذكـرهم ابـن ِّ
معناه إن شاإ اهلل"(ابن ِّ
جنـي مـن السـابقين لـه،
عــددا مــن ا صــوليين والمتفلســفين وشــاركهم فــي ذل ـ بعــض مــن النحــويين كــال زالي وابــن السـ ِّـيد تـ ـ (

 820ه) والس ـهيلي تـ ـ( 810ه)َّ (.
أبوحيــان :البحــر المحــيط ، )01/0،كمــا نســف الســيوطي تـ ـ (900
ه) البن الطراو مقالة في االسم والمسمى(السيوطي :ب ية الوعا .)212/0،0997،
وما كان ذل من ابن ِّ
جني إالَّ ت ث ار ب سـتاذه أبـي علـيِّ  ،فقـد كـان يعتـاده ويرتـاح إليـه .ورغبـة

منه في ِّ
ـي –
الرد على من ادعى القول ب َّن االسم هو
َّ
المسمى فقال ":هذا موضع كان يعتـاده أبـو عل ِّ
رحمه اهلل – كثيرا ،وي لفه ،وي نة له ويرتاح الستعماله .وفيـه دليـل نحـوي غيـر مـدفو يـدل علـى فسـاد
قول من ذهـف إلـى َّ
أن االسـم هـو المسـمى .ولـو كـان إيـاه لـم تجـز إضـافة واحـد منهمـا إلـى صـاحبه
ن الشيإ ال يضاإ إلى نفسه"(ابن ِّ
جني.)24/0:

فيكون بذل من أنصار القائلين َّ
إن االسم غير المسمى إذ لو كان هـو لمـا أجـازوا إضـافة

أحــدهما إل ــى اآلخ ــر

َّن الش ــيإ ال يضــاإ إل ــى نفس ــه(اب ــن ِّ
جن ــي ،ابــن يع ــيش) ،وه ــذا م ــذهف أب ــي

علي(الفارسي :البصريات.)198/2،0918،
ِّ

وقبــل خــوض غمــار الحــديث عــن اإلضــافة ينب ــي أن نعــرإ القــار بماهيــة كـ هـل منهمــا ،وبمــا

امتــاز االســم عــن مســماه فاالســم " عبــار عــن اللف ـ الــذي وضــع داللــة علــى المعنــى ،والمعنــى هــو
الش ــيإ الموج ــود ف ــي العي ــان إن ك ــان م ــن المحسوس ــات كزي ــد وعم ــرو  ،وف ــي ا ذه ــان إن ك ــان م ــن

المعقوالت كالعلم واإلراد  .فذل الموجـود الـذي فـي العيـان أو الموجـود الـذي فـي ا ذهـان وضـعت لـه
عبار في اللسان بها يترجم عنه ،ويتوصل إلى فهمه والكشإ عن حقيقته"(السهيلي.)09:
أمــا المسـ ِّـمى فهــو ذل ـ الشــيإ المعبــر عنــه ،فــاذا قلــت (زيــد) كــان اســما لــذل " الشــخص
َّ

الموجود فـي العيـان وا ذهـان وهـو المس َّـمى  ،واللفـ الـدال عليـه الـذي هـو (الـزاي) و(اليـاإ) و(الـدال)

هو االسم"(السهيلي.)09:

بذل تبـين لنـا أن االسـم لـيا هـو المسـمى  ،والمسـمى غيـر االسـم ،فاالسـم هـو اللفـ الـدال

على معنى موجود في العيان أو ا ذهان  ،والمسمى هـو ذلـ الشـيإ الموجـود فـي العيـان وا ذهـان،
والمعبر عنه باالسم  ،فكيإ يكون أحدهما اآلخر بعينه؟
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وهو مذهف سيبويه تـ( 011ه) ذكـره السـهيلي فـي قولـه  ..." :وقـد صـرح بـذل سـيبويه ،وقـد

أخط من ادعى غير هذا عليه ،ونسف القول باتحاد االسم والمسمى إليه"(السهيلي.)41:
ويمكننا أن ننفي القول ب َّن االسم هو المسمى باآلتي ( :السهيلي)

* االسم للشخص كالعقمة يعرإ بها  ،فهو اللف الـدال علـى المسـمى  ،وتعتريـه عقمـات

الخفــض  ،أو النصــف  ،أو التنــوين  ،أو الزيــاد  ،أو الحــذإ ....إلــخ  ،ويخــتص بهــا دون المســمى
الذي هو الشخص  ،لهذا قالوا( :أجل مسمى)  ،ولم يقولوا(:أجل اسـم)  ،و قـالوا (:هـذا الرجـل مسـمى
بزيد) ولم يقولوا(اسم بزيد) ،كما قالوا ( :باسم اهلل) ولم يقولوا (بمسمى اهلل).
* لــم يحصــل وا دن قيــل َّ
إن الكــقم هــو المــتكلم  ،فالمسـ َّـمى هــو المــتكلم بــالكقم الــذي االســم
َّن ا صــل فــي
كلمــة منــه  ،ومــن قــال ب يــر هــذا فقــد خــالإ مــذهف أهــل الســنة والمعتزلــة جميعــا
الكـقم عنـدهم أن ال يقــال :هـو .قـال البطليوســي ت ـ (820ه ـ) ":اعلـم أنـه ال يصــح أن يقـال :إن االســم

المعبـر عنـه  ،وان اللفـ هـو الشـخص  ،ف َّ
َّ
هو المسمى علـى معنـىَّ :
ـان ذلـ محـال ال
إن العبـار هـي
يتصــور فــي لـ ِّ
ـف واذ ثبــت هــذا ســقط اعت ـراض مــن قــالَّ :إنــه يلــزم مــن ذل ـ أن يحتــرة فــم مــن قــال،

ويشبع من قال :طعام"(البطليوسي.)000 :0972،
* جاإ في التنزيلَ :سب ِِّح ا ْس َْ َربِّ َك ْاَْ ْعلَى[ا على، ]0

الرف تبار وتعالى
اإلنسان ، ]28والمقصود بالذكر والتسبيح َّ

ك
و  ََو ْاْ ُك ِ ا ْس َْ َربِّ َ

[المزمل-1

َّن الذكر والتسبيح محلهما القلف

والنطة باللسان  ،فلوال الذكر والتسبيح لما فنهم المراد على هذا النحو  ،واقتصر على ا ول دون
التلف باللسان ،وا صل في اإليمان ما كان اعتقادا بالقلف وقوال باللسان ،فصار معنى اآليتين

اذكر رب وسبِّح رب بقلب ولسان  ،ف ورد االسم تنبيها على هذا المعنى حتى ال يقتصر التسبيح

على القلف دون النطة باللسان.
وق ــد اش ــتملت اآليت ــان عل ــى خي ــر دلي ــل ن ــورده ف ــي ه ــذا الس ــياة " َّن ال ــذكر بالقل ــف متعلق ــه

المســمى المــدلول عليــه باالســم دون مــا سـواه  ،والــذكر باللســان متعلقــه اللفـ مــع مــا يــدل عليــه َّ ،ن

اللفـ ـ ـ ـ ال ي ـ ـ ـ ـراد لنفس ـ ـ ــه  ،فـ ـ ـ ــق يت ـ ـ ــوهم أحـ ـ ـ ــد َّ
أن اللفـ ـ ـ ـ هـ ـ ـ ــو المس ـ ـ ــبح دون مــ ـ ــا ي ـ ـ ــدل عليـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن

المعن ــى("...الس ــهيلي .)48:ق ــال البطليوس ــي" :يمك ــن ت ويلهم ــا عل ــى َّ
أن االس ــم غي ــر المس ــمى

َّن

التسبيح في الل ة التنزيه  ،واسم اهلل تعالى الذي هو عبـار عنـه ينب ـي أن ينـزه ويكـرم  ،فـق يـذكر فـي

المواضع التي ال يلية ذكره بها"(البطليوسي.)002 :0972،
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* أج ــاز الق ــدامى إض ــافة االس ــم إل ــى المس ـ َّـمى والمس ـ َّـمى إل ــى االس ــم ،ول ــم يج ــوزوا إض ــافة

الشيإ إلى نفسه  ،فـاذا كـان االسـم هـو المس َّـمى لـم تجـز إضـافة أحـدهما إلـى اآلخـر

َّن الشـيإ ال

يضــاإ إلــى نفســه(الفارســي :المســائل البص ـريات ،ابــن ِّ
جنــي) .وهــو مــذهف جماعــة البص ـريين(اب ــن
ا نباري)0997،

َّن ال رض في اإلضـافة التعريـإ والتخصـيص  ،والشـيإ يعرفـه غيـره وال يتعـرإ

ـي الفارسـي معلـق مـذهف العـرف
بنفسه
نه لـو تعرإ بنفسه لما احتاا إلـى اإلضـافة  ،قـال أبـو عل ِّ
َّن ال ــرض فــي اإلضــافة
فــي عــدم إضــافة الشــيإ إلــى نفســه ..." :لــم نضــإ الشــيإ إلــى نفســه
تخص ـ ـ ــيص يكتسـ ـ ـ ــبه المضــ ـ ــاإ مــ ـ ــن غيـ ـ ـ ـره  ،ولـ ـ ـ ــو أضـ ـ ـ ــيإ إلـ ـ ـ ــى نفس ـ ـ ــه لكــ ـ ــان غيـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــرض

المقصود"(الفارسي :البصريات.)711/0،

ـي َّ
أن االســم غيــر المســمى بقولــه ":فك ـ َّنهم جــاإوا إلــى واحــد مــن بنــي دم،
* يؤكــد ابــن جنـ ِّ
فـ ومؤا إليـه ،وقــالوا  :إنسـان إنسـان إنســان  ،فـ ي وقــت سـمع هـذا علــم َّ
أن المـراد بـه هــذا الضـرف مــن
المخلـوة  ،و إن أرادوا سـمة عينــه أو يـده أشـاروا إلــى ذلـ  ،فقـالوا :يــد  ،عـين  ،رأا ،قـدم  ،أو نحــو

جر  ،فيما سـوي هـذا مـن ا سـماإ وا فعـال
ذل  ،فمتى سمعت اللف ة من هذا نعرإ معنيها  ،وهلم ا
والحروإ" (ابن ِّ
جني.)44/0،
ومــن قــول ابــن ِّ
جنــي الســابة يمكننــا أن نســتوحي انفصــال االســم عــن المســمى مــن خ ــقل

شــيئين اثنــين :أحاادهما :تك ـ ارره للف ــة إنســان للتوكيــد  ،واآلخاار :اإلشــار إلــى المســمى بعــد إطــقة

االســم  ،وك َّنــه أراد أن يقــولَّ :
إن اللف ـ وحــده ب يــر إشــار ال يــدل علــى مســماه  ،قبــل أن يتعــارإ
عليه بين المتكلمين.
وقال اب ن مالـ فـي أثنـاإ حديثـه عـن إضـافة الشـيإ إلـى نفسـه  " :الحاصـل أن إضـافة هـذا

النــو منويــة االنفصــال صــالتها بــاالطراد واإلغنــاإ عــن تــر ال ــاهر ،ومــع ذل ـ ال يحكــم بتنكيــر
مضــافها لشــبهه بمــا ال ينــوي انفصــاله مــن كونــه غيــر واقــع موقــع فعــل  ،وكــون تاليــه غيــر مرفــو
المح ــل وال منص ــوبه .ث ـ َّـم نبه ــت علـ ـى المض ــافات الجاري ــة مج ــري ه ــذا الن ــو ف ــي اعتب ــار االتص ــال

واالنفصــال .فمنهــا إضــافة المســمى إلــى االســم  ...ومــن إضــافة المسـ َّـمى إلــى االســم قــولهم :ســعيد
كرز َّ ،
فان ( سعيد ) علم و(كـرز) لقـف ،والشـخص المـدلول بهمـا واحـد ،لكـن االسـم قبـل اللقـف فـي
الموضع  ،فقدم عليه في اللف وقصد بالمقدم المسمى لتعرضه إلـى مـا يليـة بمجـرد اللفـ مـن نـداإ
لتثبــت بــذل م ــاير مــا ( "...ابــن مال ـ :0991،

أو إســناد  ،فلــزم أن يقصــد بالثــاني مجــرد اللف ـ

نـ "

 )200-201/0وعليــه تكــون إضــافة االســم إلــى المســمى جــائز غيــر ممتنعــة (ابــن يعــيش)
َّ
وسـ ِّـمي ا ول نمسـ َّـمى
ت خــذ اللفـ المـراد بــه الــذات فتضــيفه إلـى اللف ـ الــذي لــم نيــرد بــه إال اللفـ  ...ن
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لمـا قنصـد بــه اللفـ
لمـا قنص مـد بـه الــذات  ،وهـو ك ــذل بــق خـ ــقإ  ،وس ِّـمي الثـاني اس ــما َّ
خقإ"(ابن الحاجف )011/211802،على النحو الذي رأيناه.

وفـي ذلـ

واحتــرز ابــن ِّ
جنــي مــن نحــو قــولهم :مــررت بزيــد نفســه  ،وهــذا نفــا الحــة فتوجيهــه َّ
أن " الــنفا هنــا

بمعنــى خــالص الشــيإ وحقيقتــه .والعــرف تحــل نفــا الشــيإ مــن الشــيإ محــل الــبعض مــن الكــل  ،ومــا
الثــاني منــه لــيا بــا ول ولهــذا حك ـوا عــن أنفســهم م ـراجعتهم إياهــا وخطابهــا لهــم ،وأكثــروا مــن ذكــر

جنـي .)28/2:واس َّ
ـتدل ابـن ِّ
التـردد بينهـا وبيـنهم "(ابـن ِّ
جنـي علـى ذلـ بمـا ورد عـن العـرف فـي أشــعارها
أن نفــا الشــيإ عنــد العــرف غيــر الشــيإ  ،كــذل أورد ابــن ِّ
كش ـواهد علــى َّ
جنــي مجموعــة أخــري مــن
أشعار العرف متضمنة المسمى مضافا إلى االسم  ،كقول ا عشى:
َّ
فصَّبحهن دم
فكذبوها بما قالت  ،م

الموت و ِّ
الشرعا(ا عشى)020:
ذو ل محسان ني دزجى
م

والمراد بقوله ( ل حسان) هذا الجيش بهذا االسم  ،وقد باغتهم فج صباحا فاستباحهم.
وقول كثير:
نبثمديمنة من ل النساإ وانما

ألدنى ال وصال ل ائف (كثير)040 :0970،
مي نك َّن ل م

أراد :بثينة من ل النساإ المسمى بهذا االسم.
وقول الكميت:
النبي تطَّلعت
إليكم ذوي ل ِّ

ف (ابن َّ
جني ،ابن يعيش)
نواز من قلبي ماإ وأمدل نب ن

وجملــة القــول َّ
إن العــرف اصــطلحوا فــي تســمية إضــافة المســمى إلــى االســم بـ ـ(إضــافة البيــان) باعتبــار
قصد بيان ا ول بالثاني  ،وهي من أنوا اإلضافة المحضة .

وأجــاز العــرف إضــافة االســم إلــى المســمى  ،والمســمى إلــى االســم مبال ــة فــي البيــان  ،ن

الجمع بينهما يتحقة بـافراد أحـدهما بالـذكر  ،وفيـه دليـل علـى َّ
أن االسـم غيـر المسـمى إذ لـو كـان إيـاه

لم ممما أجازوا إضافة أحدهما إلى صاحبه(ابن َّ
جني ،ابن يعيش).

وقد يكون االسم مسمى والمسمى اسما  ،باختقإ ت ير موضـعه فـي الكـقم  ،فـاذا قلنـا " مـا

مسمى أي مـا هجـاإ هـذه ا صـوات
هجاإ سيإ؟ فيقول في الجواف ا ي إ .فسيإ هنا اسم ال َّ
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المقطعــة ؟ ونقــول :ض ـربت بالســيإ  ،فالســيإ هنــا ج ــوهر الحديــد  ،وهــذا الــذي يضــرف بــه  ،فق ــد

يكون الشيإ الواحد على وجه اسما وعلى خر مسمى .وانما يخلص من هـذا موقعـه وال ـرض المـراد

ب ــه"(اب ــن َّ
ـي الفارس ــي " :وان ش ــئت جعل ــت االس ــم المس ــمى عل ــى االتس ــا
جن ــي )00/0:ق ــال أب ــو عل ـ ِّ

لمصـــاحبته لـــه  ،و كثـ ــر المقبســـة وال يكـ ــون ذل ـ ـ ب بعـ ــد مـــن قـ ــولهم :نولـ ــد سـ ــتون عامـ ــا"(الفارسـ ــي:
الشعر.)00/0 :0911،
ـي " :يـدل علـى أن االسـم غيـر المسـمى :وجـود
أما في نفا التركيف فمحـال  ،قـال ابـن جن ِّ
االســم مــع عــدم المســمى  ،فلــو كــان االســم هــو المســمى لوجــف مــن هــذا أن يكــون الشــيإ موجــودا
معدوما في حال  ،وهذا محال"(ابن َّ
جني ،المنصإ.)008/0 :

وبعد أن توصلنا إلى َّ
أن القدامى قد أجازوا إضافة االسم إلى المسمى والمسمى إلـى االسـم،

َّن كل واحد منهما غير صـاحبه  ،نـري ابـن عاشـور أيضـا يجعـل االسـم غيـر المسـمى فيبـين مفهـوم
االســم قــائق  ":لمــا كــان مفهــوم لف ـ (اســم) مــن المفهومــات اإلضــافية التــي يتوقــإ تعقلهــا علــى تعقــل
غيرهــا  ،إذ االســم ال يكــون إالَّ لمســمى كــان ذكــر ا ســماإ مشــع ار ال محالــة بالمســميات ،فجــاز للبلي ـ
أن يعتمد على ذل ويحذإ لف المسميات إيجا از "(ابن عاشور.)402-400/0:
فجعـل مــن قولــه

اء َْم ُْ ِء إِ ْ ُك ْومتُ ْْ
همه ُْْ َعلَممى ْال َمال ِ َ م ِل َِقَمما َ أَ ْنبِئُممونِِ بِأ َ ْسم َم ِ
سـبحانه :ثُم هْ َع َ َ

صمما ِدقِينَ
َ

أن االسـم غيـر المس َّـمى ،و َّ
[البقـر ، ] 00شـاهد صـدة علـى َّ
أن ا سـماإ تقتضـي مسـميات لهـا ،وهــذه
المسميات هي المشار إليها في اآلية الكريمـة باسـم اإلشـار  ،لجهلهـم ب سـمائها ،ن االسـم هـو اللفـ

الدال على الذات أو الجسم الذي هو المسمى.
وفي أثناإ تفسير قوله تعالى

بِ َ سُو

ي مِنَ التهوْ َرا ِة َو ُمبَ ِّشم ا
صدِّقا لِ َما بَ ْينَ يَ َد ه
ُ ِإلَ ْي ُ ْْ ُم َ
 :يَا بَوِِ ِإ ْس ا ي َل ِإنِِّ َرسُو ُ ه ِ

يَأْخِِ ِم ْن بَاْ ِدي ا ْس ُمَُ أَقْ َم ُد [الصإ  ، ] 8ذكر ابـن عاشـور أشـهر اسـتعماالت (لفـ ) اسـم فـي كـقم

العـرف و عـدها ثقثـة اسـتعماالت  " :أحاادها :أن يكـون بمعنـى المسـمى .قــال أبـو عبيـد  :االسـم هــو
المســمى  ،و نســف ثعلــف إلــى ســيبويه أن االســم غيــر المســمى (أي إذا أطلــة لف ـ اســم فــي الكــقم
فــالمعنى بــه مســمى ذل ـ االســم) لكــن جــزم ابــن السـ ِّـيد البطليوســي فــي كتابــه الــذي جعلــه فــي معــاني
االسم هل هو عين المسمىَّ ،أنه وقـع فـي بعـض مواضـع مـن كتـاف سـيبويه َّ
أن االسـم هـو المسـمى ،

ووقع في بعضها أنه غير المسمى  ،فحمله ابن ِّ
السيد البطليوسي على أنهمـا إ طققـان  ،ولـيا ذلـ

بـاختقإ فـي كـقم سـيبويه  ،وتوقـإ أبـو العبـاا ثعلـف فـي ذلـ فقـال  :لـيا لـي فيـه قـول .ولمـا فــي

هذا االستعمال من االحتمال بطل االستدالل به.
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االستعمال الثاني  :أن يكون االسم بمعنى شهر في الخير وأنشد ثعلف:
وجها وأم دعلمنها نس ممى
ع مها قد ار وأكرمها أبَّا
وأحسنها د
المبرد،ابن الشجري)211/2 :0992،
( ِّ

نسمى ل ة في اسم.
لتميـز مـن كثيـر مـن أمثالهـا ،وهـذا
االستعمال الثالث :أن يطلة على لفـ نجعـل داال علـى ذات َّ
العلمم"(ابن عاشور.)010/21:
هو م
تم بـيَّن منهجـه فـي حمـل االسـم فـي اآليـة الكريمـة علـى هـذه االسـتعماالت الثقثـة فقـال ":نحـن
َّ

نجـري علـى أصـلنا فـي حمـل ألفـا القـرن علـى جميـع المعـاني التـي يسـمح بهـا االسـتعمال الفصـيح ،

كمــا فــي المقدمــة التاســعة مــن مقــدمات هــذا التفســير** ،فنحمــل االســم فــي قولــهاسـ نـمهن أحمــدعلــى مــا

وعملمــه أحمــد ،ولنحمــل لف ـ
يجمــع بــين هــذه االســتعماالت الثقثــة  ،أي مســماه أحمــد  ،وذ دكـ نـر أحمــد ،م
أحمد على ماال ي باه واحـد مـن اسـتعماالت اسـم الثقثـة إذا قنـرن بـه وهـو َّ
أن أحمـد اسـم تفضـيل يجـوز

أن يكـون مسـلوف المفاضـلة معنيـا بـه القـون فـيم هـو مشـتة منـه ،أي الحمـد وهـو الثنـاإ  ،فيكـون أحمـد
العــود أحم ــد) ،أي
الحمــد  ،أي محم ــد النــاا إيــاه ،وه ــذا مثــل ق ــولهم ( م
هنــا مســتعمق ف ــي قــو مفعولي ــة م

محم ــود كثيـ ـ ار .فالوص ــإ ب ـ ـ(أحم ــد) بالنس ــبة للمعن ــى ا ول ف ــي اس ــم أن مس ــمى ه ــذا الرس ــول ونفس ــه
موصـوفة بـ قوي مـا يحمــد عليـه محمــود فيشـمل ذلـ جميـع صــفات الكمـال ...ويصــح اعتبـار (أحمــد)

تفض ــيق حقيقي ــا ف ــي ك ــقم عيس ــى _ علي ــه الس ــقم _ أي مس ــماه أحم ــد مِّن ــي  ،أي أفض ــل  ،أي ف ــي

رســالته وش ـريعته ...والوصــإ بـ ـ(أحمــد) علــى المعنــى الثــاني فــي االســم َّ
أن نســمعتمه وذك ـره فــي جيلــه
وا جيــال بعــده موصــوإ ب نــه أشــد ذكـ حـر محمــود وســمعة محمــود  ...و وصــإ(أحمــد) بالنســبة إلــى
محمــد اســم مفعــول
العملــم يكــون بمعنــى أحمـد ،فــان لفـ
َّ
المعنـى الثالــث فــي االســم رمــز إلـى أنــه اســمه م
من مح َّمد المضاعإ الدال على كثر حمد الحامدين إياه"(ابن عاشور.)014-010/21 :

**

قال فيها  " :الذي يجف اعتــماده أن يحمل المشتر في القـ ــرن على ما يحتمله من الم ــعاني سـ ـواإ في ذل الل ــف المفرد المشتر  ،و

التركيف المشتر بين مختلإ االستعماالت ،سواإ كانت المعاني حقيقية أو مجازية محضة أو مختلفة  ...وعلى هذا القانون يكون طرية
الجمع بين المعاني التي يذكرها المفسرون ،أو ترجيح بعضها على بعض ،وقد كان المفسرون غافلين عن ت صيل هذا ا صل فلذل كان

الذي يرجح معنى من المعاني التي يحتملها لف ية من القرن ،يجعل غير ذل المعنى نمل ي .ونحن ال نتابعهم على ذل بل نري المعاني
المتعدد التِّي يحتملها اللف بدون خروا عن مهيع الكقم العربي البلي  ،معاني في تفسير اآلية .فنحن في تفسيرنا هذا إذا ذكرنا معنيين

فصاعدا فذل على هذا القانون .واذا تركنا معنى مما حمل بعض المفسرين عليه في يات من القرن فليا تركنا إياه داال على إبطاله ،

ولكن قد يكون ذل لترجح غيره ،وقد يكون اكتفاإ بذكره في تفاسير أخري تجنبا لإلطالة  ،فان التفاسير اليوم موجود بين يدي أهل العلم ال

يعوزهم استقراؤها وال تمييز محاملها متى جروا على هذا القانون" .التحرير و التنوير111 – 99 / 1:
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ومـا يعنينـا فـي هـذه االســتعماالت جميعـا أنـه حمـل اسـم (أحمــد) علـى أنـه المس َّـمى

ســباف

ـي _ فيمــا
ذكرهــا وقــد ســبقت اإلشــار إليهــا  ،وال يعــد خروجــا عــن الكــقم الفصــيح علــى رأي ابــن جنـ ِّ
ذكرنا_ وهو قول أبي عبيد وسيبويه فيما ننسف إليهما  -وعليهما اعتمد ابن عاشور في اختياره.
وبالمقاب ـ ـ ــل نـ ـ ـ ـراه ف ـ ـ ــي أثن ـ ـ ــاإ تفس ـ ـ ــير قول ـ ـ ــه ع ـ ـ ــز و ج ـ ـ ــل:

ُ ا ْسممممممم ُْ َربِّممممممم َ
خَبَممممممما َر َ
ك ِْي ْال َجمممممممال ِ

َو ْاْل ْك م َ ِاَا[الــرحمن ، ]71يقــول " :أســندتبــار إلــى اســم وهــو مــا نيعــرإ بــه المسـ َّـمى دون أن يقــول:
ُ
ُ اله ِِي نَ هل َ ْالَُ ْ قَا َ َعلَى َع ْب ِد ِه ِليَ ُ و َ ِل ْل َاالَمِينَ نَ ِِي ا[ الفرقان ، ]0وكما قـال َِ تَبَما َر َ
تبار رب  ،كما قال خَبَا َر َ
ه
ُُ أَقْ َسنُ

ْالاَالِقِينَ [ المؤمنون ، ]04لقصد المبال ة في وصفه تعالى بصفة البركـة علـى طريقـة الكنايـة،

نها أبل من التصريح كمـا هـو مقـرر فـي علـم المعـاني  ،وأطبـة عليـه البل ـاإ  ،نـه إذا كـان اسـمه
قد تبار فان ذاتـه تباركـت ال محالـة

ن االسـم دال علـى المسـمى  ،وهـذا علـى طريقـة قولـه تعـالى

َ سب ِِّح ا ْس َْ َربِّ َك ْاَْ ْعلَمى[ا علـى ، ]0فانـه إذا كـان التنزيـه متعلقـا باسـمه فتعلـة التنزيـه بذاتـه أولـى ،ومنـه
قولــه تعــالىَ و ِثيَابَ م َك َِهَهِّ م ْ [ المــدثر ]4علــى الت ويــل الشــامل"(ابــن عاشــور )272/27:وجعــل منــه أيضــا

قول عنتر.

فم مشك دك ن
ثيابهن
صم م
بالرمح ا م
ت د
أراد :فشككتدهن بالرمح.

بم مح َّرم (عنتر )22:
م
يم على القمنا ن
ليا الكر ن

ومــن ش ـواهده علــى إضــافة المسـ َّـمى إلــى االســم ،قولــه عـ َّـز وجــل:

َِ أَرْ َسم ْملوَا َعلَ م ْي ِه ْْ َس م ْي َل ْال َا م

ِ َِا 

[سـب  ،]02ف جــاز فــي أحـد قوليــه أن يكــون العــرم وصـفا مضــافا إلــى السـيل ،مــن إضــافة الموصــوإ
إلى الصفة  ،وأجاز في قوله اآلخر ،أن يكون العرماسما للسـيل الـذي كـان يجـري فـي السـد ،فتكـون

وصــرح الســمين الحلبــي
االضــافة مــن إضــافة المسـ َّـمى إلــى االســم  ،أي الســيل العــرم(ابــن عاشــور)َّ .
با ول نه ا صل ،وأشار إلى الثاني(الحلبي.)409/8 :0994،
ثالثا :إضافة الصفة إلى الموصوف ،والموصوف إلى الصفة:
يعد هذا الضَّرف من اإلضافة كاضافة االسـم إلـى المس َّـمى مـن اإلضـافة الشـبيهة بالمحضـة،

وق ــد رأين ــا َّ
أن البصـ ـريين ال يجي ــزون إض ــافة الش ــيإ إل ــى نفس ــه ،و وافقه ــم ا خف ــش

ت ـ ـ( 208ه)

السـ ـ َّـراا (ابـــن الس ـ ـراا ،)1/2 :0991،والفارسـ ــي (أبـ ــو
(النحـــاا ،0911،أبـ ــو حيـــان ، )0991:وابـ ــن َّ
حيان )0991:في عدم تجويزهم إضافة الصفة إلى موصوفها  ،وال الموصوإ إلى صفته.
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وأجـ ـ ــازه الفـ ـ ــراإ والكوفيـ ـ ــون مـ ـ ــن غيـ ـ ــر دعـ ـ ــوي نقـ ـ ــل وال حـ ـ ــذإ -كمـ ـ ــا سـ ـ ــنري – و وافقهـ ـ ــم

الزمخشــري(الزمخشــري ،المفصــل )0990،وابــن الط ـراو  ،وابــن طــاهر ،وابــن خــروإ تـ ـ ( 219ه) ،
وأبو القاسم بن القاسم(اإلستراباذي.)0992،
وعلل البصريون منعهم إضافة الصفة إلى الموصوإ باآلتي :

 إن الصفة والموصـوإ شـيإ واحـد ،فقولـ  :جـاإني زيـد العاقـل فالعاقـل هـو زيـد  ،وزيـد هـو

العاقل .و َّأنه يمكن أن تفسر أحدهما باآلخر إذا سـ لت عـن كـل واحـد منهمـا  ،فتقـول فـي جـواف مـن
العاقــل؟ زيــد .وفــي ج ـواف ممــن زيــد؟ العاقــل لــذا ال يجــوز إضــافة أحــدهما إلــى اآلخــر(ابــن يعــيش:
.)01/0

َّ 
ومـن تـبعهم مـن أمثلـة نحـو (عليـه سـحة عمامـة)  ،ب نهـا " صـفات فـي
إن ما ذكره الكوفيـون م
ا صـ ــل نحـ ــذإ موصـ ــوفها  ،فصـ ــارت موضـ ــوعة للـ ــذات  ،ثـ ـ َّـم رأوهـ ــا مبهمـ ــة كابهـ ــام خـ ــاتم وشـ ــبهه،
ف ض ـ ـ ــافوها إل ـ ـ ــى م ـ ـ ــا يبينهـ ـ ـ ــا  ،فص ـ ـ ــارت ف ـ ـ ــي الص ـ ـ ــور ك َّنهـ ـ ـ ــا مض ـ ـ ــافة إل ـ ـ ــى موص ـ ـ ــوفها "(ابـ ـ ـ ــن

الحاجف.)021/0،2118،

 علـل بعـض مـن رفـض إضـافة الصـفة إلـى موصــوفها بـ َّن "الصـفة اسـم منسـوف إلـى مـا قبلــه
ـدير حـرإ
،والمضاإ منسوف إلـى مـا بعـده فيتنافيـان  ،فكـذل عكسـه ،فـق يسـتقيم فـي الصـورتين تق ن
الجر"(أبو الفداإ.)080 :2118،
 امتنع إضافة الموصوإ إلى صفته

َّنه يـؤدي إلـى إضـافة الشـيإ إلـى نفسـه  ،أمـا امتنـا

إضافة الصفة إلى موصوفها فألنه يخرا الصـفة عـن وضـعها بتقـديمها وخروجهـا عـن كونهـا تابعـة

 ،وخ ــروا متبوعه ــا ع ــن أن يك ــون متبوع ــا  ،فه ــو ي ــؤدي إل ــى إض ــافة الش ــيإ إل ــى نفس ــه أيض ــا(.اب ــن
الحاجف.)2118،
 توافــة الصــفة والموصــوإ فــي اإلع ـراف واجــف  ،إذا بقيــا علــى حالهمــا  ،وال يكــون ذل ـ مــع
طلف التخفيإ لإلضافة(اإلستراباذي.)0992،
نه لـم يخـ نل إمـا أن تضـيإ باعتبـار الـذات أو باعتبـار المعنـى  ،أو
 وقيل ":إنما امتنع ذل
باعتبارهمــا جميع ــا .فــان أض ــفت باعتبــار ال ــذات كــان ب ــاطق نــه ي ــؤدي إلــى إض ــافة الشــيإ إل ــى
نفســه .وان أضــفت باعتبــار المعنــى  ،فهــو أيضــا باطــل ،إذ لــيا عــالم موضــوعا لمجــرد المعنــى بــل
للــذات والمعنــى  ،والمعنــى هــو المقصــود .ولــذل لــو قلــت :رج ـ نل علـ حـم  ،جــاز  ،وباعتبارهمــا جميعــا
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أيضــا باطــل

نهمــا جميعــا لــيا اللف ـ موضــوعا لهمــا علــى الس ـواإ  ،وهــذا الوجــه يجــري فــي منــع

إضافة الصفة إلى موصوفها أيضا "(ابن الحاجف ،ا مالي.)882/2 :0919،

الرضــي َّ
أن مــن اإلنصــاإ قبولــه  ،وال يمكــن رفعــه لكثــر أمثالــه  ،كمــا ورد فــي نهــن
ورأي َّ

ـفقات مو مجلهــم  ،وقولــه  :ورخــاإ
البقغــة عــن ســيدنا علـ ِّ
ـاإ مــنهم شـ ن
ـي – رضــي اهلل عنــه  :-لنســخ الرجـ م
الدعة  ،وسكائ الهواإ(اإلستراباذي.)0992،
وال ــاهر َّ
أن ابــن عاشــور كــان كوفيــا بترجيحــه المــذهف الكــوفي  ،ف جــاز إضــافة الصــفة إلــى

موصوفها  ،والموصوإ إلى صـفته لكثـر هـذا الضـرف مـن اإلضـافة فـي كـقم العـرف  ،وقـد صـرح

بـذل فــي أثنــاإ تعليقــه علــى قولــه تعــالى :
ال هشممما ِْدِينَ [ القصــص ،]44فق ــال ":وقولــه

ض م ْيوَا إِلَممى ُمو َسممى اَْ ْمم َ َو َممما ُكوممكَ ِمممنَ
ِ إِ ْْ قَ َ
َو َممما ُك ْوممكَ بِ َجانِ م ِ
غ ْال َي ْ بِم ِّ

ِ
 بِ َجانِممم ِ
غ ْال َي ْ بِممم ِّ

 ه ــو مــن إضــافة الموصــوإ إلــى ص ــفته ،

وأصله بالجانف ال ربي  ،وهو كثير في الكـقم العربـي  ،وان أنكـره نحـا البصـر ،وأكثـروا مـن الت ويـل
 ،والحة جوازه"(ابن عاشور.)001/21:
و َّأولـ ـ ـ ــه النح ـ ـ ـ ــاا عل ـ ـ ـ ــى إقام ـ ـ ـ ــة الص ـ ـ ـ ــفة مق ـ ـ ـ ــام الموص ـ ـ ـ ــوإ  ،وتق ـ ـ ـ ــديره :بجان ـ ـ ـ ــف الجب ـ ـ ـ ــل

ال ربي(النحاا ،)0911،على رأي أهل البصر .
وفـي أثنــاإ تفسـير قولــه تعــالى :

يَاْ َملُمممو

صممالِ َحا ِ َِلَهُم ْمْ َجوهمما ُ ْال َمممأْ َو نُم ُل بِ َممما َكممانُ ْ
وا
أَ هممما الهمِِينَ ن َموُمموا َو َع ِملُمموا ال ه

َ [ الس ــجد  ،]09ن ــري اب ــن عاش ــور يؤك ــد وق ــو اإلض ــافة ف ــي الك ــقم عل ــى ال ــرغم م ــن إنك ــار

البصـ ـريين له ــا ،فق ــال " :إض ــافةجن ــات إل ــى المـ ـ وي م ــن إض ــافة الموص ــوإ إل ــى الص ــفة لقص ــد
التخفيإ وهي واقعـة فـي الكـقم  ،وان اختلـإ البصـريون والكوفيـون فـي ت ويلهـا خقفـا ال طائـل تحتـه

 ،وذل مثل قولهم :مسـجد الجـامع  ،وقولـه تعـالى:

ِ
َو َمما ُك ْومكَ ِب َجانِم ِ
غ ْال َي ْ ِبم ِّ

 ، وقـولهم :عشـاإ اآلخـر

"(ابن عاشور.)202/20 :
ومن شواهده أيضا على إضافة الموصوإ إلى صفته  ،قوله تعـالى:
ص م ْد
ِِممِ َم ْق َا م ِد ِ

إِ ه ْال ُمتهقِينَ ِِِ َجوها َونَهَم

ِع ْو م َد َم ِليممك ُم ْقتَ م ِدر [القمــر ، ]88-84إذ قــال " :فمقعــد صــدة ،أي مقعــد كامــل فــي جنســه

مرضي للمستقر فيه  ،فق يكون فيـه اسـتفزاز وال زوال  ،واضـافة  مقعـد  إلـى  صـدة مـن إضـافة
الموص ــوإ إل ــى ص ــفته للمبال ــة ف ــي تمك ــن الص ــفة من ــه"(اب ــن عاش ــور .)228/27:وأج ــازه الس ــمين
الحلبي(الحلبي.)0994 :
أمـا شـواهده علـى إضــافة الصــفة إلـى موصــوفها فهـي فــي نحــو قولـه ســبحانه:
َّ
يل َو ِم ْوهَما َجما ِ ٌ َولَمموْ
السهم ِب ِ

ُ قَصْ م ُد
َو َعلَممى ه ِ

َما َء لَهَمدَا ُك ْْ أَجْ َم ِاممينَ [النحـل ،]9إذ قـال ":إضـافة قصـدإلـى  السـبيل مـن إضــافة
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َّن التعريإ في  السـبيل للجـنا .ويتعـين تقـدير

الصفة إلى الموصوإ  ،وهي صفة مخصصة

َّن الذي تعهد اهلل به هو بيان السبيل ال ذات السبيل"(ابن عاشور.)002/04:

مضاإ

وقوله َّ
عز وجل":

ي قَ ْد ِره ِْإْ قَمالُ ْ
َ و َما قَ َدرُوا ه
َُ َق ه
وا َمما أَنم َل َ هُُ َعلَمى بَشَم ِّممن

مِء [ ا نعـام ،]90قـال

اب ــن عاش ــور" :انتص ــف ،ح ــةعل ــى النياب ــة ع ــن المفع ــول المطل ــة إلض ــافته إل ــى المص ــدر  ،وه ــو

قمـ دـدره ،واإلضــافة هنــا مــن إضــافة الصــفة إلــى الموصــوإ .وا صــل :مــا قــدروا اهلل قمـ دـدره الحــة""(ابــن
ح
وسـ ـ ـ دـحة
عاشـ ـ ــور .)022/7:وأجـ ـ ــازه السـ ـ ــمين الحلبـ ـ ــي  ،فجعلـ ـ ــه كقـ ـ ــول الكـ ـ ــوفيين :مجـ ـ ـ دـرند مقطيفـ ـ ــة  ،م
عم ح
امة(الحلبي.)0994 :
م
وجعل منه أيضا ،قوله سـبحانه:
َِلَ هممما َجمما َءُْْ نَ م ِِي ٌ هممما َا َدُْممْ إِ

المبين للنو

اَّلل َج ْه َد أَ ْي َمانِ ِه ْْ لَئِن َجا َءْ ُْْ نَم ِِي ٌ لهيَ ُ مونُنه أَْم َد ِم ْمن إِقْ م َد ْاُْ َم ِمْ
أَ ْق َس ُموا ِب ه ِ

ه نَُُممورا[فــاطر ، ]42فقــد "انتصــف جهــدعلــى النيابــة عــن المفعــول المطلــة

نه صفة لما كان حقه أن يكون مفعوال مطلقـا وهـو أيمـانهم إذ هـو جمـع يمـين وهـو

الحلــإ  ،فهــو مـرادإ ل ـأقســموا ،فتقــديره :وأقســموا بــاهلل قســما جهــدا  ،وهــو صــفة بالمصــدر أضــيفت

إلــى موصــوفها"(.ابــن عاشــور )002-000/22 :ويبــدو لــي َّ
أن مواضــع اإلضــافة هنــا لــم يشــر إليه ـا
أحد من المعربين والمفسرين غير النحاا والسمين الحلبي.

نتائج البحث:
* أشار ابن عاشور إلى قضية جدير باالهتمام ،تعرض لها بعض النحويين ممن تطرقوا
لإلضافة في مؤلفاتهم ،و أعني بها (إضافة االسم إلى المسمى) من باف إضافة الشيإ إلى نفسه،
لما لها من أه مية في معرفة عققة االسم بمسماه.

* االسم ليا هو المسمى  ،و المسمى غير االسم  ،فاالسم هو اللف الدال على معنى

موجود في العيان و ا ذهان  ،و المسمى هو ذل الشيإ الموجود في العيان و ا ذهان والمعبر
عنه باالسم  ،فكيإ يكون أحدهما اآلخر بعينه .

* أجاز ال قدامى إضافة االسم إلى المسمى و المسمى إلى االسم  ،و لم يجوزوا إضافة

الشيإ إلى نفسه  ،فاذا كان االسم هو المسمى لم تجز إضافة أحدهما إلى اآلخر

ن الشيإ ال

يضاإ إلى نفسه و هو مذهف جماعة البصريين .

* مفهوم لف (اسم) عند ابن عاشور من المفهومات اإلضافية التي يتوقإ تعقلها على تعقل

غيرها ،إذ االسم ال يكون إال المسمى ،و إن كان ذكر ا سماإ مشع ار ال محالة بالمسميات ،فجاز
للبلي أن يعتمد على ذل  ،و يحذإ لف المسميات إيجا از .فجعل االسم غير المسمى على نهن
القدامى  ،محتجا بما ورد في القرن الكريم .
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* حرص ابن عا شور على اإلبانة عن أشهر استعماالت لف (اسم) في كقم العرف ،و عدها

ثقثة منها ما يكون بمعنى المسمى.

* عمل ابن عاشور في باف اإلضافة على اعتماد منهن انفرد به  ،في حمل ألفا القرن
على جميع المعاني التي يسمح بها االستعمال الفصيح  ،سواإ أكانت تل

مجازية .

المعاني حقيقية أم

* َّ
سن ابن عاشور قانونا التزم باتباعه في باف اإلضافة و غيره  ،اعتمد فيه حمل المشتر في

القرن على ما يحتمله من معان  ،سواإ كانت تل

المعاني حقيقية أم مجازية  .و عليه يكون

طرية الجمع بين المعاني التي يذكرها المفسرون  ،أو غفلوا عنها  ،أو ترجيح معنى من المعاني
التي يحتملها لف

ية  ،فيكون ما عداه مل ى على رأيهم  ،وهو ال يتبعهم في ذل  ،فيري أن تعدد

تل المعاني إن لم تخرا عن فصيح االستعمال العربي هي معاني في تفسير اآلية  ،و أن تركه
ي معنى مما حمل بعض المفسرين عليه في يات من القرن ال يدل على إبطاله  ،إنما تركه

لإليجاز أو لترجيح غيره .

* يعد ابن عاشور كوفيا في قوله بجواز إضافة الموصوإ إلى صفته و الصفة إلى
موصوفها لكثرته في الكقم العربي  ،و إن أنكره نحا البصر و أكثروا من الت ويل فيه .
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المصادر و المراجااع:
أوال :مصدرا الدراسة
 .1القرن الكريم برواية حفص عن عاصم.

 .2ابن عاشور(محمد الطاهر ابن عاشور ت1991م).
 .3التحرير و التنوير ،دار سحنون -تونا(،د.ت).
ثانيا :المراجع العامة
 .1ا زهري (خالد بن عبد اهلل الخزرجي الشافعي النحوي ت  918هـ)

شــرح التص ـريح علــى التوضــيح  ،راجعــه إســماعيل عبــد الج ـواد ال نــي  ،حققــه وشــرح ش ـواهده أحمــد

السيِّد أحمد  ،المكتبة التوفيقية ( ،د.ت)

 .2اإلستراباذي (رضي ِّ
الدين محمد بن الحسن النحوي ت 212هـ)
الرضــي علــى الكافيــة  ،تــح يوســإ حســن نع ممــر ،منشــورات جامعــة بن ــازي (قــاريونا ســابقا)،
شــرح َّ
بن ازي  ،ط0992 ، 2/م .

 .3األعشى ( ميمون بن قيس ت7ه 926-م )

ديوان ا عشى  ،دار صعف – بيروت  0911 ،م .

 .4ابن ا نباري ( كمال ِّ
الدين أبي البركات عبد الرحمن ابن ا نباري النحوي 877 - 800هـ)
اإلنصــاإ فــي مســائل الخــقإ بــين النحــويين البص ـريين والكــوفيين  ،ومعــه كتــاف االنتصــاإ مــن

المسائل  ،ت ليإ د .محمد محي الدين عبـد الحميـد  ،المكتبـة العصـرية  ،صـيدا – بيـروت 0417 ،
هـ 0917 -م .
 .5البخاري ( أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ت  259ها )
صحيح البخاري  ،ضبطه محمد عبد القادر عطا  ،دار التقوي للتراث  ،ط 2110 ، 0/م.

الس ِّيد – بكسر السين – أبو محمد ت 521ها)
 .9البطليوسي (عبد اهلل بن محمد َّ

االسم والمسمى ،نشر في مجلة المجمع العلمي العربي– دمشة  ،من  ،47ا 0972- 0/م .

 .7ابن الجزري (أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي ت 333ها)

النشر في القراإات العشر َّ ،
قدم له ا ستاذ علـي محمـد الضـبا  ،خ َّـرا ياتـه الشـيخ زكريـا عميـرات

 ،دار الكتف العلمية  ،بيروت – لبنان  ،ط0420 ، 2/هـ 2112 -م.

جنااي (أبااو الفااتم عثمااان باان ِّ
 .3اباان ِّ
جنااي – بكساار الجاايم وتشااديد النااون وسااكون الياااء -ت
362ها)
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الخص ــائص  ،ت ــح محم ــد عل ــى النج ــار ( ،د  .ت) .المنص ــإ ( ش ــرح اب ــن ِّ
جن ــي لكت ــاف التصـ ـريإ

للمازني ) تح إبراهيم مصطفى – عبد اهلل أمين  ،مكتبة الثقافة الدينية – بور سعيد ( ،د.ت) .
 .6ابن الحاجب ( أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس الدوني ت 949ها)

أم ــالي اب ــن الحاج ــف  ،ت ــح د .فخ ــر ص ــالح س ــليمان ق ــداره  ،دار الجي ــل – بي ــروت  ،دار عم ــار –
عمان  0419 ،هـ 0919 -م .

اإليضــاح فــي شــرح المفصــل  ،تــح إب ـراهيم محمــد عب ـد اهلل  ،دار ســعد الــدين  ،ط 0428 ، 0/هـ ـ-

 2118م .
 .11حسن ( يسرية محمد إبراهيم )
أنموذا الزمخشري  ،شرح و دراسة يسرية محمد إبراهيم حسن  ،ا 0402 ، 0/ه – 0998م.

 .11الحلبي ( شهاب الدين أبي العباس بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ت 759ها )

الــدر المصــون فــي علــوم الكتــاف المكنــون  ،تــح الشــيخ محمــد معــوض و خ ـ ـ ــرون– قـ َّـدم لــه د.أحمــد
محمد صير  ،دار الكتف العلمية بيروت – لبنان ،ط  0404 ، 0/هـ 0994 -م .

 .12أبو حيان (محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي الغرناطي  754 -954ها)
َّرف من لسـان العـرف  ،تـح د.رجـف عثمـان محمـد  ،مراجعـة د .رمضـان عبـد التـواف ،
ارتشاإ الض م
مكتبة الخانجي بالقاهر  ،ط0401 ، 0/هـ 0991 -م .
البحر المحيط في التفسير  ،مكتبة اإليمان – بريد السعودية  (،د  ،ت ).
 .13ابن خروف ( أبو الحسن علي بن محمد بن علي ت916ه)
شرح جمل الزجاجي ،تح د .سلوي محمد عرقوف ،جامعة أم القري  ،ط1111 ،1/ه.

َّ .14
شرجَّي ت 312ها)
الزبيدي (عبد اللطيف بن أبي بكر ال َ
كتــاف ائــتقإ النصــر فــي اخــتقإ نحــا الكوفــة والبصــر  ،تــح د .طــارة الجنــابي  ،مكتبــة النهضــة
العربية  ،ط0417 ، 0/هـ 0917 -م .

َّ .15
الزجاج (أبو إسحاق إبراهيم بن السري ت 311ها)
عبده شلبي  ،عالم الكتف ،ط0411 ، 0/هـ0911 -م.
معاني القرن واعرابه  ،تح عبد الجليل ن
 .19الزمخشري ( أبو القاسم محمود بن عمر ت 533ه)
الكشاإ عن حقائة غوامض التنزيل  ،دار الكتاف العربي ( ،د.ت).

ـي بـو ملحـم  ،دار و مكتبـة الهـقل  ،بيـروت –
المفصل في صنعة اإلعراف  ،قدم لـه و بوبـه د .عل ِّ
لبنان  ،ط 0990 ، 0/م.
السراج (أبو بكر محمد بن سهل ت  319ها)
 .17ابن َّ

ا صول في النحو  ،تح د .عبد الحسين الفتلي  ،مؤسسة الرسالة  ،ط0411 ، 0/هـ 0911 -م .

009

السهيلي ( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اهلل األندلسي ت 531ها)
ُّ .13

نتــائن الفكــر فــي النحــو  ،تــح د .محمــد إب ـراهيم البنــا ،منشــورات جامعــة بن ــازي( قــاريونا ســابقا)،

(د.ت) .
 .16سيبويه ( أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت 131ها )
كتاف سيبويه  ،تح د .عبد السقم محمد هارون  ،دار الجيل – بيروت  ،ط( ، 0/د.ت) .
 .21السيوطي (جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكرت 611ها)
ب ية الوعا في طبقـات الل ـويين و النحـا  ،تـح د .محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم  ،دار الفكـر  ،ط، 2/

 0092هـ –  0979م .

همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع  ،تــح د .عبــد العــال ســالم مكــرم  ،عــالم الكتــف 0420،هـ ـ-
2110م .

علي بن محمد بن حمزة 542 – 451ها)
 .21ابن الشجري (هبة اهلل بن ِّ
أمالي ابن الشجري  ،تح د .محمود محمد الطناحي  ،مكتبة الخانجي بالقاهر ( ،د.ت) .
علي بن مؤمن بن محمد بن عصفور األشبيلي الحضرمي 996 – 567ها)
 .22ابن عصفور ( ِّ
المقرف  ،تح أحمد عبد الستار الجواري – عبد اهلل الجبوري  ،ط 0092 ، 0/ه  0972م .
َّ
 .23عانترة ( عنترة بن شداد بن ذهل بن عبس )
ديوان عنتر  ،دار صادر – بيروت  ( ،د.ت) .

علي الحسن بن أحمد 377-233ها ) .
 .24الفارسي ( أبو ِّ
الحجة للقراإ السبعة  ،تح بدر الدين قهوجي – بشير حويجاتي  ،راجعه عبد العزيز رباح – أحمد
يوسإ الدقاة  ،دار الم مون للتراث  ،ط0417 ، 0/هـ 0917 -م .

كتاف ِّ
الشعر أو شرح ا بيات المشكلة اإلعراف  ،تح د .محمود محمد الطناحي ،مكتبة الخانجي

 ،ط 0411 ، 0/هـ  0911 -م .

المسائل البصريات  ،تح د .محمد الشاطر أحمد محمد  ،مطبعة المدني  ،ط 0418 ، 0/هـ -
0918م .
* .25أبو الفداء ( إسماعيل بن علي بن شاهنشاه بن أيوب ت  732ه)
-الكناش في النحو و التصريإ ،تح جود مبرو محمد  ،مكتبة اآلداف  ،ط0422 ،2/هـ -

2118م.

الفراء ( أبو زكريا يحيى بن زياد ت  217ها )
َّ .29

علي النجار  -دار السرور  -بيروت  -لبنان،
معاني القرن  -تح أحمد يوسإ نجاتي  -محمد ِّ
( د.ت ).
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ااااثير بن عبد الرحمن بن األسود بن عامر ت 115ه)
اثير( ُك ِّ
ُ .27كا ِّ

ديوان كثيِّر عز  ،جمعه و شرحه إحسان عباا  ،دار الثقافة بيروت  0090 ،ه –  0970م.

 .23ابن مالك ( جمال الدين محمد بن عبد اهلل الطائي األندلسي  972 –911ها )
شرح التسهيل  ،تح د .عبد الرحمن السَّيِّد – د .محمد بدوي المختون  ،هجر للطباعة والنشر
والتوزيع  ،ط 0401 ، 0/هـ  0991 ،م .
علي محمد معوض – عـادل أحمـد عبـد الموجـود  ،دار الكتـف العلميـة –
شرح الكافية الشافية  ،تح ِّ
بيروت – لبنان  ،ط 0421 ، 0/هـ 2111 -م .
المبرد ( أبو العباس محمد بن يزيد ت 235ها )
ّ .26
المقتضف  ،تح محمد عبد الخالة عضيمة  ،عالم الكتف – بيروت ( ،د.ت) .
علي بن فضال )
* .31المجاشعي (أبو الحسن ّ
-شرح عيون اإلعراف  ،تح حنا جميل حداد  ،مكتبة المنار  ،ا ردن ( ،د.ت) .

 .31ابن مجاهد ( أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد التميمي البغدادي ت  324ها) .
كتاف السبعة في القراإات  ،تح د .شوقي ضيإ  ،دار المعارإ  ،ط( ، 0/د.ت)
 .32مسلم ( أبو الحس ين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت  291ه )
صحيح مسلم  ،صححه و رقمه و أخـرا أحاديثـه و علـة عليـه محمـد فـؤاد عبـد البـاقي  ،دار إحيـاإ
الكتف العربية ( ،د.ت) .

 .33المكودي ( أبو زيد عبد الرحمن بن علِّي بن صالم ت  317ها ) .
شرح المكودي على ا لفية في علمي النحو والصـرإ  ،ضـبطه وخ َّـرا شـواهده إبـراهيم شـما الـدين

 ،دار الكتف العلمية – بيروت  -لبنان  ،ط 0422 ، 2/هـ  2112 -م .
 .34النحاس ( أبو جعفر أحمد بن إسماعيل ت  333ها ) .

إعـراف القــرن  ،تــح د .زهيــر غــازي ازهــد  ،عــالم الكتــف – مكتبــة النهضــة العربيــة  ،ط0419 ، 0/

هـ  0911 -م .

 .35الهرمي ( ُع َمر عيسى بن إسماعيل ت  712ها )
ـي محمــد عبــد الســميع  ،دار الســقم  ،ط0422 ، 0/هـ ـ -
المحـ َّـرر فــي النحــو  ،تــح أ .د منصــور علـ ِّ
 2118م .
علي بن يعيش النحوي ت 943ها)
 .39ابن يعيش ( موفق الدين يعيش بن َّ
شرح المفصل  ،مكتبة المتنبي – القاهر ( ،د.ت)
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