
 
University of Tehran  

 

Arabic Language and Literature 

Home Page: https://jal-lq.ut.ac.ir   

 

 
 

 

Online ISSN: 2423-6187 

Assessment of Mechanisms for Gaining Trust of the Audience in 

Manuscript Hashiyat Almotavval by Hassan Bin Mohammad Alfanary  

Zahra Sheikh Hosseini
1*  

 S.Abolfazl Sajjadi
2  

 Mohammad Jorfi
3  

 Ebrahim 

Anari Bozchalouei
4  

1. Corresponding Author, Arabic Language and Literature, Arak University Arak, Iran. Email: hosseini_zahra213@yahoo.com  

2. Arabic Language and Literature, Arak University Arak, Iran. Email: a-sajady@araku.ac.ir 

3. Arabic Language and Literature, Arak University Arak, Iran. Email: ib_anari2003@yahoo.com 

4. Arabic Language and Literature, Arak University Arak, Iran. Email: m_jorfi@araku.ac.ir 

  

ARTICLE INFO ABSTRACT 

Article type: 
Research Article 

 

Annotation was among the beneficial and eminent activities in the past era especially 

in relation to valuable and concise books that are regarded as rich and wealthy 

resources in their domain and students always refer to it and professors repeatedly 

use it. Marginal note is a complementary and critical work, because it elects an 

authoritative and referent piece in their domain for evaluation. Therefore, annotator 

should be among the outstanding scientists and scholars in their domain. Almotavval 

Taftazani is one of the most significant books in the field of eloquence and has been 

noticed by many scholars since it eas composed and it is always studied and assessed 

by many seekers, professors, critics and annotators. Meanwhile, Annotators with 

regards to the currency of this type of writing about scientific books passed each 

other in composing margines and did their best to create prominent and serious 

pieces in this field. Considering the proficiency and usage of the book  "Almotavval 

 "in the field of teaching eloquency, it was necessary that annotators try more in the 

subject of gaining the trust of the audience and documenting the contents. And use 

the mechanisms of gaining trust and documenting, so that their work be among the 

top ones in their competition with others. It is common that all of the annotators are 

not successful in this task, but Fannary, the author of the book that still there is a 

manuscript of it available benefited the eminent and scientific characteristics of the 

book and gaining trust and documentation is one of these characteristics. This study 

aims at investigating these mechanisms. The results show that the annotators first 

paid attention to the process of gaining trust and to reach this aim, used scientific 

accurate analyses, argumentation and organizing the issues, deposing the ancient 

poems and also reference to important books. 
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 2423-6187الدويل املوحد اإلكتروين: الترقيم 

 (االبيان منوذجحاشية املطول لـ "حسن بن حممد الفناري" )قسم دراسة آليات التوثيق يف كتاب 
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 امللخص اطالعات مقاله

 مقاله:نوع 

  حمكمة

 های مقاله: خِيتار

 15/12/2021 أتريخ االستالم:

 14/10/2022 أتريخ املراجعة:

 05/11/2022 أتريخ القبول:

 04/03/2023أتريخ النشر: 

 

التوثيــق مــن أهــم املميــاات واكتــالص للكتــل النقديــة والبة يــة أو يف كتابــة اجواشــ  الــ  كانــ  رال ــة يف       

قبل الطلبة واألساتيد جنـل ماداـا املقتةـبة.    من  اكان  تستخدم يف التدريس كرارالعتور القدمية. اجواش  

نظرا إلی حاجة الكتل العلمية املستخدمة أو كتـل اجواشـ  والوـرو  يف حقـل التـدريس إلـی التوثيـق وا سـتناد         

. أي اسـتخدام  والتبويل جند أن احملويني يستخدمون آليات التوثيق بتـور  متنوعـة ومنطقيـة يف طي ـات آثـارهم     

دد أحـد سـب       ل جنـا  اجواشـ  والـرأي بهتاالاـا. هـقا املقالـة  قتـدت دراسـة هـقا          آليات التوثيـق وعـدم آلياتـه يدعـ 

القةــية ومــدی توآيــت آليــات التوآيــت وكيفيــة اســتخدامها يف حاشــية الفنــاري املكتوبــة عــن املطــو ل مــن أهــم     

علی النتالج احملكّمـة املفيـد  القـ  املقالـة نظرهـا علـی       يف تدريس علم البالغة. للةتول  االكتل وأك رها تواتر

. قـد خلتـ  النتي ـة أن احملوـ      اقسم خاص من هقا الكتاب وحب   عن آليات التوثيق يف قسم البيان منوذجـ 

اهــتم يف عمليــة توآيــت آليــات التوثيــق، إلــی تقــدع التقييمــات العلميــة الدقيقــة خــالل اســتخدام ا ســتد ل             

واإلحالـــة إلـــی الكتـــل  اوالغنيـــة لغويـــوا ستوـــهاد باملتـــادر املقبولـــة ، ام بظـــاهر  التبويـــلوا حت ـــاا وا هتمـــ

األساسية يف حقل البالغة واملاد  املدروسة، لتخييل ال قـة وخلـق عمليـة التوثيـق يف حاشـيته ليـدخل كتابـه  ـمن         

 اجواش  العلمية املقبولة والرالعة لدی الطلبة واألساتيد.

 :الكلمات الرليسة

 الفناري، 

 املطول، 

 اجاشية، 

 تفتازاين، 

 التوثيق.

دراسة آليات التوثيق يف كتاب حاشية املطول جسن بن حممد (. 2023)إبراهيم  ،چلوييبز شيخ حسيين، زهرا؛ س ادي، أبوالفةل؛ جريف، حممد؛ أناري  :العنوان

 . 35-21( 1) 19، جملة اللغة العربية وآدابه. الفناري )قسم البيان منوذجا(
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 23           حممد الفناري" )قسم البيان منوذجا(/ شيخ حسيين و ديگران دراسة آليات التوثيق يف كتاب حاشية املطول لـ "حسن بن

 املقدمة. 1

تدع د كتابة اجواش  من النواطات العلمية الالمعة واملفيد  يف العتر القدع  سي ما حول الكتل القيمة واملوجا  ال  كان  

تعترب متادر ثرية يف حقلها اكاص، يرداجعها الطالب دالما وحيتاا إليها األساتق  مرارًا وتكرارا.  إن اهلوامش و 

كملة وشرحا للنص األصل  ، كما ميكن اعتبارها متدرًا ومرجعا قيِّما لفك رموز النص؛ اجواش  إ ااة إلی أهنا تدع دد ت

لقلك ينبغ  للمدةو  أن يكون ثاقباً وميتلك دراية وإملاماً يف املو وع حىت يستطيع شر  املبهم واست الء غامةه للقارئ 

 ويتم توثيق آليات البةث بطريقة علمية .        

س األساسية يف اجقول العملية واألدبية وكقلك يف الظروف ا جتماعية وا قتتادية وهو يعين يف إن التوثيق من اهلواج

وثق ال ِّقَةُ متدر قولك و ثِق  به :»اللغة اعتماد املخاطل وتتديقه إلی ما يقول القالل أو يكتل الكاتل كما جاء يف لسان العرب 

ويقال أَخق بالو ثِيقة يف أمرا أي بال ِّقَة وتو ثَّق يف أَمرا م له وو ثَّقْ د الو ء ت وْثِيقا اهو ي  ِقد بالكسر ايهما وثاقةً وثِقَةً التمنه.... 

متدر وثَّق  مبعنی »مدو ثَّق والو ثِيقة اإلحكام يف األمر واجلمع و ثِيق )لسان العرب، ماد  وثق( .أو جند يف املعاجم اجدي ة أنه 

مرجع جملّة التوثيق واملعلومات، اَن  التوثيق: تس يل املعلومات حسل طُردق عِلْمي ة ترتيل واختتار وتدوين ماد   مطبوعة ك

)مع م اللغة العربية املعاصر  ماد  وثق(. « مت فق عليها. أو حترير العقود وحنوها بالطَّريقة الوَّرعيَّة أو القانونيَّة توثيق الدديون

 ا عتماد لدی املتلق  بواسطة عرض املو وع يف صيغة علمية را ية مر ية.وثق" يعين خل "إذن التوثيق اختق من ماد  

جدير بالقكر أن التوثيق وال قة كان  وماتاال من املتطلةات ك ري  التداول يف علم اجديث يف العتور ا سالمية 

مت استخدامه يف اجقل األولی حيث جند ائتني مهمتني يف نقل اجديث والتعامل معه وهم :الروا  ال قة وغري ال قة و

السردي أو الرواية يف عترنا الراهن نظرا إلی جهود الراوي أو الكاتل لتخييل ال قة وعرض اجوادث بتور  واقعية. لكن 

بغض  النظر عن هقا ا ستخدامات يف علم اجديث أو السرديات،  أنه بتور  عامة تعترب قةية أساسية يف البةوث 

به الناقد واألديل والكاتل حينما حيرك ريوته يف أوراق الكتاب وهو يسعی سعيا دؤوبا ك  العلمية حيث جيل أن يعتين 

يبثَ رالةة التوثيق يف ثنايا النص ويتعامل مع القارئ تعامال ثناليا. ألن األثر األديب والنقدي حسل تعاريت النقد اجديث 

جيل على الكاتل أن حيااظ علی رعاية حقوق هقا مل يكن حتيلة الكاتل اقط بل هو حتيلة الكاتل والقارئ معا.لقا 

العنتر ال اين ويهتم به دالما . ومن وسالل ا هتمام بآليات التوثيق وخلق الطمأنينة وال قة يف رأيه وقلبه حينما يتتفح 

 الكتاب ويقرأ األثر. 

اسية وين ح يف تقرير عقالدا التوثيق حيتاا إلی آليات خمتلفة والكاتل حينما يستخدمه دالماً ينال غايته بتور  أس

ونظراته بتور  مقبولة؛ إن ااتقار األثر العلم  واألديب هلقا امليا  يؤدي إلی ابتعاد املخاطبني والقراء عنه وينته  إلی 

اتل التعامل باألثر. يريد القارئ واملخاطل أن يدرك املعنی يف قالل علم  جيد مستندا موثقا ،وعدم توآيت أحد هقا 

ينته  إلی اول جهود الكاتل ويؤدي إلی ابتعاد القارئ وعدم إقباله علی األثر. هقا اآلليات ختتلت حسل النص اآلليات س

وماد  البةث وكقلك حسل األسلوب القي خيتارا الكاتل واملنهج والطريقة النقدية السالد  يف ثقااة الكاتل والقارئ 

ت. وقدكان  كتابة اجواش  إحدی النواطات العلمية البارز  يف ،لقلك جيل اإلهتمام به واقاً هلقا املؤثرات واألر يا

العتور القدمية وإب ان النقد العريب التقليدي .إن ا هتمام بقةية التوثيق أمر وا ح و روري  سيَّما التنااس القي شكّل 

الكتل متدرا للتدريس  بني احملويني اقتةی قةية التوثيق واستخدامه لنيل إلی الغايات العلمية املبتغية وجعل هقا

والتفةص والتةقيق تنته  إلی استخدام التوثيق وعدم توآيفها عالمة  عفها. إذن تنوي هقا الدراسة إلی دراسة هقا 

القةية يف شر  الفناري ألن امهاله وعدم اهتمام الباح ني إليه يف الدراسات النقدية،  خيطر علی البال أهنا حاشية غري 

 هقا القةية وتريد أن تنف  هقا التتور وتناقش هقا القةية خالل اإلجابة علی السؤالني التاليني: علمية. تعاجل املقالة

 ما ه  آليات التوثيق يف شر  الفناري؟

 كيت استخدم احملو  آليات التوثيق بغية الوصول إلی خلق ال قة والتواصل مع املخاطل؟



 2023، الربيع االولعشر، العدد  تاسعالا، السنة جملة اللغة العربية وآداهب    24

  خلفية البةث. 2

والرسالل اجلامعية حول علم البالغة وأمهيته واهتم الباح ون بدراسة آراء بالغية تل كتل العديد من املقا ت والكقد 

 التوايل:وكتاب املطول  خيرا عن حقل هقا ا هتمام لكن الدراسات القريبة مبو وعنا اه  علی

« ا علی املطول إلی هناية باب أحوال املسند إليهيف حاشيتهم ويتكبآراء السيال مقارنة بعض آراء الفناري»مقالة 

اتبني كما يبدو من عنوان هقا املقال أن الك. وحممد جريف وحممود شهبازي وسيد أبوالفةل س ادي لغالمر ا شانق 

ني ساير املباحث البالغية كاملعاين ح  هناية باب أحوال املسند إليه تارويت البالغية يف علم كدرسوا آراء الفناري والسيال

 ومن مجلتها املباحث املتعلقة بد لة األلفاظ. 

« جلبی الفناري جسن بن حممد شاا« حاشية املطول»تاب كالتتةيح النقدي و التةقيق و تعليق خمطوطة »رسالة 

، سنة كلية اآلداب و اللغات األجنبية ارع اللغة العربية و آداهبا، جامعة أراكتوراا، ك، رسالة الدق غالمر ا شان

.ق. هقا التةقيق يدرس حاشية املطول بعد تبيني مؤشراته املهمة، على أساس تتةيح نقدي ه1441املناقوة، 

ةة انتساهبا إىل املؤلت، مث يقارن حمتواها مع متادرها للمخطوطة، مث يركا على تقييم صةة النسخ واسم كاتبها وص

األصلية، مث يتةح األخطاء يف النقل أو الكتابة وأيةا مما يتم تناوهلا يف هقا الدراسة هو استخراا النص التةيح 

مث شر  للوواهد الوعرية، والع ور على امساء قاللها مبراجعة دواوين الوعراء مع توكيلها وشر  لغااا يف اهلامش، 

األعالم والكتل، مث إدراا عالمات الترقيم يف النص لتسهيل القراء ، مث استخدام حروف كرموز توري إىل نسخ خمتلفة، 

سنستفيد منها  كة املباحث البيانية ال  سندرسها حنن يف دراستنا هقا مع ذلكهقا الدراسة تناول  مبةث املعاين تار

 شك يف كتابة هقا البةث. دون 

، وقد حاول الباحث يف هقا الرسالة استخالص اآلراء «وآراؤا البالغية : لةياء الدين القالش التفتازاين»رسالة 

البالغة  وحتقيق تلك اآلراء وإارادها بالدراسة، حيث بدأ باستقراء آراله البالغية من كتبه املؤلفة يف البالغية للتفتازاين

 مطبوعها وخمطوطها، مع النظر كتبه املؤلفة يف العلوم األخرى، حمققا يف نسبة هقا اآلراء إليه.

أما هقا املقالة مبا تدرس آليات التوثيق املستخدمة يف اجاشية وتقي مها حسل املنهج املستخدم يف عرض املواد 

 ن.يتطرق إليها أحد حتی اآلواملو وعات، تعترب دراسة جديد  مل

 . تعاريت البةث3

 هنا نأيت بتعريت عن املطول ومؤلفه وحمويه الفناري ونبق  عن حاشيته املدروسة. 

 نبق  عن املطول ومؤلفه .1. 3

سعد  هو مسعود بن عمر بن عبداهلل»كتاب املطو ل من الكتل املوهور  يف حقل البالغة ، وقد ألَّفه العامل اإليراين تفتازاين. 

اإلمام العامل بالعلوم العربية والكالم واألصول واملنطق. ولد بتفتازان، وه  بلد  خبراسان يف صفر سنة  التفتازاين الدين

، وتلقى العلم على العالمة القطل ارييف الدرر الكامنة على ما وجد خبط ابن اجل ح رهـ وهقا ما ذكرا اإلمام ابن722

وقف  مبتر على تآليت متعدد  لرجل من »يف كتاب املقدمة:  خلدونوقال ابنوغريمها.  والقا   عةد الدين الرازي

، توهد بأن له ملكة راسخة يف علم الكالم وأصول الفقه زاينعظماء هرا  من بالد خراسان اشتهر بسعد الدين التفتا

. (394، 1993ابن خلدون، )« والبيان، ويف أثنالها ما يدل أن له اطالعا على العلوم اجكمية، وقدما عالية يف سالر الفنون

  صبغتها التبغة السكاكي ة ، وغلب  عليها كتابه املطول، هقا اهو من مجلة شرو  التلخيص الدالر  يف الك املفتا  وال

ورتبه على ثالثة أقسام: الترف والنةو « مفتا  العلوم»ا( كتابه  ۶۲۶اجدود املنطقية، بعد أن صنت العالمة السكاك  )م 

ا( ابدأ بتلخيص القسم ال الث من  ۷۳۸والبالغة، وخص القسم ال الث منه بعلوم البالغة، جاء اكطيل القاويين )م 

وذكر أن هقا القسم أعظم ما صنت يف علم البالغة نفعا، ولكن غري متون عن اجوو والتطويل، القلك صنت « املفتا »
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هقا التلخيص متةمنا ما ايه من القواعد، ورتل ترتيبا أقرب تناو  من ترتيبه، وأ اف إىل ذلك اوالد من عندا. وهو 

 ة انون كما جاء هبا العديد من كتل البالغة.على مقدمة وثالث

 نبق  عن حيا  الفناري وحاشيته .2. 3

هو بدر الدين حسن بن حممد شاا بن حممد مشس الدين بن محا  الفناري الروم  اجنف . اهو حفيد الفناري الكبري 

 -لقل جلد أبيه؛ ألنه « الفناري»تراك. كما يلفظها األ« الفنريابن»أو « الفناريابن»، كنيته «تفسري سور  الفاحتة»صاحل 

أو « ج لَبِ »اعرف بقلك. ولقبه: « أين الفناري»ملا قدم على ملك الروم أهدى له انيارا؛ اكان إذا سأل عنه يقول:  -ايما قيل 

يف أيدي الطلبة واملدرسني  من أقدم اجواش  على املطول وأك رهم نفعا وتداو  إن حاشية الفناري«. سيدي»معناا: « شلبی»

كان عاملا اا ال  -كما وصفه العلماء  -ومستواا العلم ؛ ألنه  وذلك يرجع إىل أمرين: األول: الفناري (9، ه1441، )شانق 

جامعا مدققا حنويا بتريا باملعاين والبيان، واقفا على الفروع واألصول وتفسري القرآن. ال اين: ك ر  اوالد حاشيته؛ ألهنا 

عليها الطالب والفةالء،  كان  حاشية تامة، مملوء  بالتةقيقات والتدقيقات، بعيد  من اإلطناب واجوو، وهلقا أقبل

وقرؤوها ودرسوها وشرحوها واختتروها. منهم: خمتتر حممود بن أيوب من علماء القرن ال الث عور اهل ري اختتر 

 .  140۶وقد قام  منوورات  الوريت الر   يف قم بطباعته ،عام (.1،4۷۳)حاج  خليفة، دون تا، ا ايه هقا اجاشية ال مينة 

 يق وآلياته. حتليل عملية التوث4

يف هقا القسم من املقالة نقوم بتةليل عملية التوثيق وكيفية استخدام آلياته لدی الفناري يف حاشيته علی املطول وه  

 تتقدم علی أساس املواصفات التالية:

 

 ا ستد ل و ا حت اا العلم   .1. 4

ه  توآيت  -سيما يف الكتل العلمية والنقدية  -املؤشر  األولی أمهيةً يف البةث عن التوثيق وكيفيته ومدی تأثريا 

ا ستد ل وا ستفاد  من التقييم العلم  املستدل واختاذ منهج علم  قوع احت اج  يف شر  املو وع وتفسريا وحتليله. 

قطامی، « )ه  حبث ذهنية منظمة ادف للوصول إلی حقيقة جمهولة مبساعد  حقالق ومعلومات معلومة»عملية ا ستد ل 

علی احملاجج أن »متكن توآيفه ليستطيع املخاطل الوصول إلی ا ستنتاا واإلدراك خالل عرض الرباهني و(. 427، 2007

يراع  يف ح اجه الكفاية القهنية والعلقية للمخاطل ألهنا شديد  ا رتباط باملكون النفس  يف اإلنسان ان ا  اج اا 

إذن جمرد توآيت ا ستد ل للتوآيت  (.70، 2008اشة، )حب« يكون حبسل ماللمته لل مهور وحبسل التقنيات املستعلمة

 غري كااية بل جيل أن يعرض خالل قاعد  علمية حسل الظروف املتعلقة باملخاطل واملؤلت والنص.

قد قام الفناري بهتستخدام هقا املؤشر  التوثيقية اهلامة يف حتويته كرارا وجند أنه  يترك األحباث والقةايا  سيما 

ت ا شكالية والنقاش واجلدل ال  كان  مادام  رحی البةث والنظر لدی البالغيني والنقاد إ  بتور  املو وعات ذا

استد لية تتاحل ا حت ا  واإلقناع واإلثبات. وهو يسعی يف كل حال أن يايل الظالم من صور  املبةث وخيرجها من 

. هناك عد  أم لة يف اجاشية تؤكد علی وجود هقا الغموض إلی التبيني والتو يح بواسطة هقا ا حت اجات والرباهني

 :اآللية واستخدام ا ستد ل وا حت اا العلم  يف اجاشية كما جند يف شرحه علی اجلملة التالية وه  علی مايلی

الواحدِ بطريقٍ قولُهد )ألنَّ كُلَّ وا حٍ هو خف ٌّ بالنسبة إلی ما هو أو  حد منه(، اهتن قل  : م ن قَد ر  على إيرادِ املعىن »

يةِ يف هنايةِ الود دو ِ وبطريقٍ آخ ر  يف هنايةِ اكَفاءِ عاملٌ بالبيانِ، م ع  ع د مِ صِدقِ التعريتِ ع لَيهِ، إذ   ود دو   يف هنا

طريقٍ م راتلِ اكفاءِ، و  خفاءَ يف هنايةِ مراتلِ الو و ِ، قل د: القُدر ُ على م ا ذكَر  بددونِ القُدر ِ على اإليرادِ ب

مٍ، اال إشكالَ، ولو سدلّم ، االندسلِّمد أن   ود دو   يف هنايةِ مراتلِ اكفاءِ، و  خفاءَ يف متوسطٍ بني النهات نيِ غريد مسلَّ

ه إلی هنايةِ مراتلِ الود دو ِ، ألنَّ أصلَ الدَّ لةِ العقليةِ  خيلُو عن ود دو ٍ ما، وكقا  خيلو عن خ فاءٍ ما،  حتياجِ

 (79ا، 1309الفناري، «)س ماعِ اللفظِ و العلمِ بالو عِ النوع ِّ
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هنا، قد شر  الفناري هقا اجلملة الغامةة بطريقة أولی، حتی ختلق اينا التوثيق والطمأنينة ويساعدنا علی اهم 

رز  واكفية وهقا ه  ما يقدم شرحا باهتا عاديا بل شرحه يتسم بالنبةات ا ستد لية الباالنص وا لتقاذ منه. هو مل

متييات حاشيته عن غريها من اجواش . علی سبيل امل ال هو بدأ شرحه باجلملة الورطية وذكر ايها حب ا رالعا وهو أن 

قدر  املتكلم علی بيان الكالم الوا ح، يدل علی بالغته كما تدل قدرته علی استخدام الكالم الغامض علی هقا القةية 

ا. هو يتأكد أنه ميكن ملس الو و  يف  توآيت غاية اكفاء وكقلك اكفاء يف غاية الو و ، وهو وجند عالقة عكسية هن

ألن أصل الد لة »كما جند يف عبار  « ألنّ»يظهر حينما الكالم يتسم بالبالغة والفتاحة وهو يقكر األسباب بتوآيت كلمة 

البالغية األدبية املتقنة. يستدل الفناري وجيهتد دالما أن  ويدل أنه يؤمن إلی صياغة العبارات« العقلية  خيلو عن الو و 

وهو حيلل  يقكر د لل علمية وأسباهبا تساهم يف اهم املفهوم وترسيخه يف ذهن املتلق . وم ل آخر جند يف املقطع التايل

 اجلملة املرتبطة بالتوبيه اجس :

ب هِ اجسِّ ِّ طراااد حسِّيِّان   غري  ، وهقا اجكمد أعين وجوب  قولُهد )واجسِّ د طراااد حسِّييان  غري ( أي وجهد الوَّ»

ييان، أمَّا حسِّيَّةَ الطراَنيِ جارٍ يف وجهِ الوَّبهِ املُر كَّلِ مِن  اجسِّ ِّ والعقل ِّ وإنْ مل ي ند رداْ يف قولِه: اجسِّ ِّ طرااا حسِّ

ي ستدعِ  حتقُّق  كُلٍّ مِنْ جدالَيهِ ايهِما واجسِّ د   يتةقَّقد يف العقلِ و   اجلَر ي انُ األنَّ حتقُّق  وجهِ الوَّبهِ يف الطراَنيِ

لوَّبهِ يقومد بهِ وأمَّا عدمد ا ندرااِ األنَّ وجه  الوَّبهِ هدو  املُر كَّلد وجاءُ وجهِ الوَّبهِ ليس بهِ االيتددقد على اجلاءِ وجهد ا

شبهٍ عقل ٍّ األنَّ اجملموع  املُر كَّل  مِن  احملسوسِ واملعقولِ مِنْ ح يثُ أنَّهد مركَّلٌ  اجسِّ ِّ و  علَى اجملموعِ ألنَّهد وجهد

 (136ا، 1309)الفناری،وجمموعٌ   يكون إلَّا معقولًا 

كالم احملو  يف هقا املقطع، مماوا بالتقييم العلم  وا ستد ل املتقن والعبارات واآلليات املستخدمة ايها تدل علی 

هقا امليا  األساسية. احملو  يف تفسريا يف كون طراا التويبة حسيان يتأكد بتور  استد لية مبا أنّ حتقق  وجه  تواجد

الوبيه يقتة  التسوية يف اجلاليات. املهم هنا، أن احملو  استفاد من ا ستد ل يف شر  آراله ونكاته وبالتايل جند هقا 

«. األن وجه الوبه هو املركل وجاء وجه شبه ليس به»عدم ا ندارا ويقول  األدا  السببية مر  أخري حينما يور  قةية

الفناري هكقا يور  املو وع بتور  استد لية واستخدم دالما حروف واو و ااء العطفني لتكلمة البةث وتوريح ا ستد ل 

 ل يكون من احملسوس واملعقول. وهناية املطاف نراا استخدم آاهر  ا ستد ل مر  أخری حينما يعتقد أن اجملموع املرك

استخدم الفناري يف تفسريا عن نظرات الوار  واملؤلت ا ستد ل يف صيغة انتقادية رال ة يف كتل البالغة وه  

املوهور. احملو  جعل هقا العبار  للدخول إلی صلل املو وع بتور  نقدية ينعكس خالهلا « ايه نظر»استفاد  من تعبري 

جاء يف النص املتدر وشر  نكات املؤلت ود  اا بتور  وا ةة وماقام بنقد بسيط، بل عرض  نظرته املتمايا  عما

 نقدا انيا يقتد أر اء املخاطل ليوااق هو رأيه بالنقد والتمةيص، اهو يف شرحه عن تعبري ك ري األيادي يقول:

بأنَّ قَوْلَهد: ك ريٌ  أياديهِ، صفةٌ لِفالنٍ وايه نظرٌ ألنَّ  قَولُهد )االنٌ ك ريٌ  أياديه لديَّ إلی آخِرِاِ(، م ساقد كَالمِه يدوعِرد

أنَّ  االنٌ معراةٌ لكونهِ علم   جِنسٍ كما ص رَّ   به يف شر ِ اللَّلِّ للسيِّدِ وغريِا اكيت  ت قَعد  اجلملةُ صفةً له و قَد ت قَرَّر 

قفِ املوصولِ، أيْ: االنٌ القي كَ ُر  أياديه على م ا جوَّز ا اجلملةَ    تدوص تد  هبا املعراةٌ اللهمَّ إلّا أنْ يدتار  إلی ح

األخفشد والكوايدونَ و ت بِع ه ابند مالكٍ  لكنْ ش ر طَ يف بعض كُت بهِ كون هد م عطُواًا على موصولٍ آخ ر  أوْ يدقالُ: أعالمد 

وصوايَّةِ باجلُم لِ  كما هو عدومِلَ املعرَّفد بالمِ العهدِ األجناسِ أعالمٌ تقديريَّةٌ اي وزد أنْ يدعام لَ معاملةَ النَّكَراتِ يف امل

 (216ا، 1309الفناری، «)القهينِّ بقلك 

كالتفة من جانل الوار ، وأكد أن  ميكن أن يكون صفة؛ ألن « ك ري  األيادي»يف هقا املو ع انتقد املؤلت تسمية 

لت استد له علی أن يوجل استتار حقف املو وع وارض االن ليس معراة واجلملة  توصت هبا املعراة. قد استمر املؤ

اجلملة بتور  االن القي ك رت أياديه ويعتقد أن هقا التياغة مسموحة علی حسل نظر  النةا  الكوايني كاألخفش وذكر 

ر  أو النقد مالك تقوية يف استد له وهكقا شبع احملو  ا ستد ل بتور  دقيقة ليقنع القارئ ويوثقه و يقوم بالونظر ابن

بتور  اعتباطية عووالية بل قام بالتوريح والتبسيط مستخدما ا ستد ل وا حت اا ألنه يدري أن القارئ  يقبل كالمه 
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إ  أن يكون مماوجا با ستد ل القوي. وكقلك يف هقا السياق جند تعليقه علی آراء الوار  خالل توآيت ايه حبث كما 

 ستعار  املرش ةة:جند يف املقطع التايل حول ا 

  قَولُهد )وجوابده  أنَّ األمر  القي هو  من خواصِّ املُو بَّهِ به إلی آخِرِاِ( ايه حبثٌ و هدو  أنَّ  هقا الكالم  مبنیٌّ على أن 

يقترنُ بلفظِ املُو بَّهِ ترشيح  يف ا ستِع ار  ِ بالكِن اي ةِ وب عد  جتوياِا ايها كما هو  اجقد ااألمرد مدوكِلٌ؛ ألنَّ التَّرشيح  ايها 

، اللهدمَّ إلّا أن يقَالَ: التَّخييليَّةُ ت كسِرد سور َ  ا ستبعادِ اال يدةتااد إلی «خمللد املنيَّةِ ن و ل   بفالنٍ اااترس هد»حنود 

هِ به يف التَّخييليَّةِ وإن قَردن   اختراعِ صور ٍ ومهيَّةٍ أخر ى ات أَمَّل هقا وقَدْ يدر دد اجلوابد املَقكُورد بأنََّ خاصيَّةَ  املُو بَّ

نَّ املِراد  باملُو بَّهِ وان باملُو بَّهِ لكنَّ املِراد  باملُو بَّهِ املُو بَّه  به عِند  السَّكاك ِّ االي  بد د ا حتيااد إلی الت و هدمِ وايه ن ظَرٌ أل

عِ اجَقِيقِ َِّ ا َب    ا حتيااد إلَيهِ على أنَّ مد رَّد  اقترانِ كان املُو بَّه  به لكن ادِّعاءً   ح قِيقَةً واكاصةُ خاصةُ السب

)الفناري، الالزمِ يف التَّخييليَّةِ بلفظٍ  ياللِمد  حبس لِ الظَّاهِرِ ويف التَّرشيحِ بلفظٍ ياللمد حبس بِه كافٍ له اما ذَه ل  إلَيه

 (390ا، 1309

ل إلی املباحث دخو  استد ليا وهو عبار  متواتر  لدی احملو  للدخو« ايه حبث»جند هنا أن احملو  يستخدم عبار  

أو العديد من الوارحني والبالغيني للبةث عما قيل بواسطة الكاتل واملؤلت. لكن األهم هنا نقد الكالم بتور  استد لية 

عتقادا هقا يعين يقترن واحملو  ذكر كالم املؤلت وعقيدته مبا أنه يعتقد  توريح يف ا ستعار  بالكناية؛ ألن حسل ا

الو ء بلفظ املوبه لكن جيل أن يكون استعار  مرشةة حينما يقترن بلفظ املوبه به. تناول احملو  كالم الوار  وقام 

بتتةيةه وقال: إن ابتناء الكالم علی التوريح حسل عقيد  السكاك  غريصةيح ألن هقا التور  أي ارض املوبه، 

ايه »لتوريج جيل أن يقع دون احتياا إلی التوهم واحملو  اس ر هقا النظر اكطأ يف صيغة املوبه به حيتاا إلی التوهم وا

وخالل استخدامه عبار  شهري  وتوآيت كلمة ألن ال  يستخدم لالستد ل قد بي ن هقا املو وع وساعد « نظر ألن املراد

 القارئ  ومل يتركه دون أن ياو دها بتةليل علم  مورو  دقيق.

 ويل واملنه يةالتب. 2. 4

من املؤشرات األخری اهلامة يف خلق التوثيق لدی القارئ هو التبويل واملنه ية يف تقدع املاد  البة ية. الوا ح كلّما يتم 

عرض املفهوم يف صيغة علمية حمدد  أو إطار منه   متطور تفو  منه رالةة التوثيق وا عتماد، خالاا علی القوالل 

تتقدم املواد حسل النظم الفين اكاص وهو يهدم ا عتماد رق العووالية غري املنه ية ال  ملاملةطربة املستخدمة والط

ويدمر التوثيق قبل أن يوكّل واملتلقی  ينةو حنوا و يتعامل به رغم احتواله علی املةامني الرايعة والنكات العلمية 

حث الفرعية والعناوين الداخلية يف البةوث العلمية. وهو أن التبويل أو التخطيط يعين تنظيم املبا»الالمعة. جيدر القكر 

وهو عبار   (102، 1393)عسكری، « من احملاور األساسية يف تقييمها ويف نفس الوق  من أك ر مراحل البةث تعقيدا وصعوبة

اهلدف املنوود يف عملي ة ختطيط يرمسها الباحث يف ذهنه استنادا إلی املعطيات العلمية املوجود  لديه، للوصول إلی »عن 

 (22، 1386)خاكی،  «حب ه

من جهة التبويل جند أن الفناري قد م مباحث حاشيته علی أساس اإلطار املستخدم يف املطول وهقا التساوي بني 

التنتيت والور  ينته  إلی توثيق القارئ واملتلق  بتور  بارز  مطمئنة. أي هو  يبين إطارا مستقال. الوا حد، أن تقسيم 

ل البالغية مت علی حسل القانون الكل  ال الث؛ إذن  ميكن للفناري اعتبارا اجيابيا حيث يرسم املعطيات البالغية الكت

املوجود  يف اكط الوا ح احملدد ألنه ردسم من قبل أو هو مطروق لدی البلغاء واألدبا، لكن له امتياز من حيث عدم 

حملو  اختار هقا اكطة اجلاد  املستوية يف شرحه وتابع  اكطة يعر ه يف وجه آخر غري موثق. اتدخله هبا أو مل

املستخدمة يف املاد  البة ية، اكطة ال   تبتعد عن األجواء املوجود  يف الكتل البالغية أو يف ذهن املخاطل اجملد . إذن 

ت املوجود  يف املطول بتور  احملو  كان أمينا يف اقتباس اإلطار املستخدم يف ماد  البةث كما هو ميا  شرحه باجلمال

 بارز  ومل جند خلط بينهما وهقا مجيعا تؤدي شرحه إلی التبويل واإلنتظام.
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 يقبل الفناري كل ما جاء يف الور  بل لديه منهج للراض أو القبول أو التقت  الدقيق وهو يقوم باملراجعة والتدقيق 

ود  للتقييم النظرات بتور  علمية. حتی  ميكن اجلرجاج  مبا جاء يف الور  من منظار علم  أو مراجعة النسخ املوج

قولُهد )اكأنَّهد »مبنأی عن حد  نقدا بل هو يعر ض أمامه منه ه الدقيق يف شر  املعاين وحتليل اجلماليات كما جند يقول 

فيَّةِ وأَراد  مب موعِ مقدارِ ال ُّريَّا والعنقودِ أراد  مبقدارٍ خمتوصٍ جمموع  مقدارِ ال ُّريَّا(  م ا ذكَر ا الوَّيخد  لئال يلغدو  ذكرد الكي

« عنقودِجمموع  مقدارِ ال ُّريَّا مِنْ طولِهِ وعر ِهِ وجمموع  مقدارِ العنقودِ مِنْ طولهِ وعر ِهِ  جمموع  مقدارِ ال ُّريَّا ومقدارِ ال

التقييم وكتابة اجاشية أو له أسلوب  هنا راض ما جاء الويخ وهقا يدل أن له منه ا خاصا يف (.144ا، 1309)الفناري، 

نقدي  يلعل دور املوة  الوار  اةسل. القارئ حينما يواجه هبقا املوا ع النقدية احملكمة مييل حنو اجاشية ويراها 

 بعني ا عتبار واملنأی عن التقليد اكالص القي يفتقر املنه ية.

مراجعة النسخ،  سيَّما حينما يرتبط البةث بوختية علمية املنه ة والدقة يف متةيص ما جاء يف املطول مال  حنو 

 معة كعبدالقاهر اجلرجاين؛ والفناري يسعی أن  ينقل عنها عفوية أو دون دراسة شااية بل يقوم مبراجعة سالر النسخ أو 

قَولُهد )قالَ الوَّيخد يف : »الكتل املوجود  ال  توتمل علی املاد  املقكور  ،كما جند يف تعليقه علی هقا العبار  حينما يقول

هتمامِ، مع  أسرارِ البالغةِ، مجلةُ القَولِ( هقا إنَّم ا يدوج دد يف بعضِ الندس خِ، وإنَّم ا لَمْ يقكُرِ الوَّيخد عدم  القتدِ إلی بيانِ ا 

ا، كما أش ار  إليه ذلك  يف املفتا ِ بقَولِهِ: وردبَّما كان أنَّهد مِنْ جدملةِ  م ا يدؤتِ  ايه  بالتَّوبِيهِ؛ ألنَّهد أقلُّ األغراضِ  املقكور ِ وجودً

. ركّا الفناري هنا علی إحالة أتی هبا التفتازاين منقو  عن الويخ اجلرجاج . الوار  يف (201، 1309)الفناري، « القتد

سخ وأدرك أن هقا القول هقا املو ع مل يظهر مقام احملو  أو املفسر القي يةيت نكتة إليه حسل ما جاء بل هو راجع الن

قد يوجد يف بعض النسخ و يوجد يف مجيعها، وإنتماله إلی اجلرجاين حمل الوك والريل. هبقا الوسيلة يطمئن القارئ أن 

املوة   ينقل املباحث ببغاليا بل له طريقة ومنه ية ميكث لدی املوا ع و مير هبا سريعا. هقا الدقة والوقفات لور  

  علميا ينته  إلی توثيق هام لدی القارئ.املو وع شرحا كامال

جيدر القكر أن البالغة علم يرتبط بالنةو والترف واللغة وغريها من العلوم والفناري يعرف هقا ويدرك هاجس 

خيلو حاشيته من النكات النةوية واللغوية ال  احتاا إليها النص ألجل هقا يتسم شرحه بالتدقيق املتلق  إذن مل

الكلية إذن هو  يترك النكات النةوية ال  ترتبط باملو وع ليساعد املتلق  يف اهم كل ما جاء يف الور  و بالسطةية و

 اهما جامعا و يتركا علی النكات البالغية اةسل، كما يف النموذا التايل جند نكتة حنوية:

لتَّاءَ يف الوَّا ِ للوحد ِ  للتأنيثِ والتَّأنيثُ وكقا التَّقكريد إنَّم ا يقُلْ: اجلبليَّةِ ألنَّ اقَولُهد )وكقا توبيهد الوَّا ِ اجلِبِل ِّ(؛ لَمْ» 

  (.205ا، 1309)الفناری، « يدستفادد مِن  التِّفَةِ ]ومِنْ هنا يستقيمد قَوْلُهد: محامةُ ذكَرٍ و محامةُ أن َی[

لطالل املستمع إن هو موغول بقراء  هنا جاء احملو  بنكتة حنوية ترتبط باملو وع املدروس ،أي التوبيه وهويعرف أن ا

البالغة لكن يدهش أمام الظواهر النةوية امل ري  للسوال والوك تظهر خالل املباحث البالغية، إذن يساعد القارئ ويقدم إليه 

 نكته حنوية تايل اإلهبام أو تور  السوال القهين للقارئ وهقا التعليقات تساهم يف بناء التوثيق وا عتماد بينهما.

وكقلك حسل املنه ية املختار  واألسلوب العلم  الدقيق لدی الفناري، جند تدقيقه اللغوي للمفردات اجلديد  ال  

تظهر يف النص و هلا د  ت هامة يف إطار اجقل البالغ  املدروس، كما جند يف املقطع التايل حينما يتةدث عن التوبيه 

هورد أنَّ اللَّطااةَ ال  تدع دد مِن  امللموساتِ مبعن ى رقَّةِ  القَوامِ والكَ ااَةِ ال  تدع دد  منها قوله )واللَّطااةُ والكَ ااةُ( املو»اجس : 

. (132ا، 1309)الفناری، « م ا يقابِلُ املعىن املقكور  وقالَ بعةدهم: اللَّطااةُ هبقا املعىن عنيد  الردطوبةِ وكقا الك ااةُ عنيد اليدبوسةِ

بوار  يف حاشية الفناري وه  تلعل كقنطر  ا عتماد بني احملو  واملتلق  والقارئ حينما يواجه هبقا كهقا املوا ع جند 

التدقيقات والتمةتيات عند احملو . هو يتعامل النص تعامال حسنا ألنه يتبع منه ا علميا و يترك املفردات دون تعليق أو 

لتوثيق والقارئ  حيتاا إلی كتاب علم  آخر للفهم ما جاء يف تو يح. لكن هقا النماذا بو وحها وتدقيقها ستؤدي إلی ا

اجاشية؛ ألهنا ليس ماد  أصلية أو شرحا بل هو حاشية كما تسم  هبقا الكلمة ويبنغ  أن جيد املتلق  شر  كل التةديات 

تاللم امسه وتناسل واإلشكاليات والغمو ات يف هقا النص العلم  ال  تعد  لعا ثال ا للعمل النقدي وحاشية الفناري ت

 النوعية ال  يكتل عنها وهقا التاللم بواسطة منه ه املختار انتهی الی التوثيق.
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من املعايري العلمية األخری ال  تساهم يف خلق التوثيق لدی اجاشية املدروسة واعتبارها كتابا موثقا ومستندا ه  

و  منها دون حرا يف موا ع خمتلفة من حاشيته مقتبسا من العلماء والبالغيني اإلحا ت العلمية ال  يستفيد احمل

املؤلت أو ذكر املتدر أو ذكر كليهما يتم إلی » القدماء القين تناولوا املاد  ال  يبةث الفناري عنها أيةا. جيدر القكر أن 

 (،19، 2010)مجع من املؤلفني، « املنقو ت التوثيق ويسمح لآلخرين إلی الدقة يف  بط املتادر واملراجعة إلی متادر

ستنته  هقا العملية إلی التوثيق وتلعل كدور الواهد يف احملاكم القةاليه أو دور اجكم يف املبارات العاملية ألن الكاتل 

 يستند قوله بأقوال أهل اكِرب والنظر ويتماش  بالتيارات العلمية السالد  املقبولة.

ناري حريتا علی توآيت املتادر الغنية املكتوبة يف حقل املوا يع ال  تناول هو البةث ايها، يف هقا السياق جند الف

أي البالغة بأقسامه ال الثة  سيَّما هو كالباحث املدقق واملقي م جهَّا الورو  واجواش  التی مت تأليفها حول املطول وكقلك 

لما يفعل الباح ون اجلدد يف جمال الدراسات العلمية اجلديد . خمتتر السكاك  وكل ما يرتبط مبو وعه ارتباطا وثيقا م 

هقا اإلبداعية وا هتمام إلی ا جنازات املوجود  لدی غريا من الدراسني والبلغاء انبهرت أذهان املتلقيني والقراء وانته  

ةا ليمتلئ حاشيئه بأقوال يستفيد منها ببغاليا أو مقلدا حمإلی ناوعهم حنو األثر  سيما حينما جيد أن الفناري مل

اآلخرين دون أن يلعل هو دورا بارزا منتقدا أو حينما يرون أنه استفاد منها حني حب ه عن املباحث ال  ت ري الوك واجلدل 

 كما جند يف املو ع التايل حينما يقول:

لُ: أبر ق  الغيمد قومًا أي أآه ر  هلُم برقًا من قَولُهد )يدقالُ أبرق  القوم ( ذَكَر مجالُ الدينِ يف شر ِ اإليةا ِ، أنَّهد يدقا»

يقةِ، اهتنْ أر اد  استعمالَ هقا بال طريقةِ اجقفِ واإليتالِ االبددَّ مِن  النَّقلِ ع نِ ال ِّقاتِ وإنْ أر اد  ا ستعمالَ بتلك الطَّر

 (.162ا، 1309)الفناري، « آلَ إلی ما ذكَر ا الوَّارِ د و   نااع  ايه

ناري يف شرحه عن التركيل اجملازي قول مجال الدين صاحل شر  اإليةا . وقد رج ح أن يستفيد من هنا ذكر الف 

شر  قدمي  مت تأليفه يف القرن السابع. هو يدري أمهية اإلحالة إلی م ل هقا الورو  يف تبسيط املوا يع ال  ت ري الوك 

هقا التعابري ينبغ  أن يستمع من ال قات وهقا يدل علی د كل من أراد استعمال ككما جند خالل كلماته يف املقطع أنه يؤ

أمهية العبار  وخطراته كما جند يف اكتام أنه يقول ما ذكرا الوار   نااع ايه. أو هو أراد أن يأيت بقول يتوقت الزناع 

 ايها ويعترب كاج ة ايها.

يف مو ع آخر وهقا التساوي يعود إلی  -وا حا ت الك ري  ال   نقكرها-وكقلك جند إحالة أخری من هقا الوار  

 منه ية احملو  يف اإلحا ت وإشرااه علی الورو  املكتوبة عن املاد  املدروسة. وهو يقول يف املو ع األخري: 

سب ةِ إلی املطلوبِ قَولُهد )و اجلوابد أنَّهد   امتناع  إلی آخِرِاِ( ردَّاد مجالُ الدِّينِ يف ش ر ِ اإليةا ِ بأنَّ القُرب  والبدعد  بالنِّ»

ونُ والواسطةُ ليس   مب طلُوبةٍ وإلَّا لكان   كَ ر  ُ الرمادِ كِن اي ةً قريبةً عن كَ ر  ِ إحراقِ اجَطَلِ و  قاللَ به و اجلوابد ك

اىل  ج علِ عريضِ الوساد ِ  الوَّ ءِ م طلُوبًا وغري  م طلُوبٍ إنَّم ا هو  بالنِّسب ةِ إلی قتدِ املُت كَلِّمِ و جيوزد أنْ ي كُونَ قتدداد

  (.418ا، 1309الفناری، «.) كِن اي ةً ع ن عريضِ القفا وم لُ هقا  حيتااد إلی السَّماعٍ

هنا رد  احملو  الكالم املوجود يف املطول القي هو يف األصل كالم السكاك  نفسه، لكن الويئ الطريت هنا استفادته 

نه يدرك أن رد هقا النظريات جتل أن تستند بنظريات أو أقوال قوية ليقبل منها من رأي مجال الدين لبيان هقا الترديد أل

 الطلبة واألساتيق هبقا الوسالط واألدوات  سي ما اإلحالة إلی املتادر اهلامة يف املواقت اجساسة.

تل والورو  واجواش  الفناري استخدم عبار  الفا ل احملو  لإلحالة إلی املنقو ت املقتبسة من الكأن  ك ريا ما جند

قولُهد )د لةِ األثرِ على املؤثِّرِ(، اقتتارداد يف مت يلِ الدَّ لةِ الغريِ »األخری وهو يستخدم هقا النكات للوصول إلی التوثيق: 

 ِلِ املَةوِ ِّ يف حاشيةِ اللفظيةِ على نوع نيِ من أم لتِهِ إشار ٌ  إلی احنتارِها يف الو عيَّةِ والع قْليَّةِ، كما دلَّ ع لَيهِ كالم الفا

لطبيعيَّةِ يف شر ِ املطالعِ ، واملختارد على ما صرَّ  به األستاذُ  احملقِّقد يف شر ِ املَطالِعِ  و غريداد من احملقِّقني ، وجودد الدَّ لةِ ا

جلرجاج  صاحل شر  آخر يلمح الفناري بعبار  الفا ل احملو  إلی الوريت ا(. 82ا، 1309)الفناری، « غريِ اللفظيَّةِ أيةًا

قولُهد )بلْ مل ت كُنْ د لةُ ا لتاامِ إلی »عن خمتتر السكاك  وهو استفاد منها ك ريا كما جند أيةا يف املقطع التايل: 
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، أآه رد من آخرا(، رد َّا  الفا ِلُ املَةوِ د  بأنَّ  زم   زمِ الو ءِ  وإنْ كانَ  زمًا لقلك  الو ء، لكنْ د لةُ اللفظِ على  زمِهِ

 (91ا، 1309)الفناری، « د لتِهِ علی  زمِ  زمِهِ، وقَدْ حقَّقَهد مبا   مايد  ع لَيهِ

، يف البداية جندا استند قوله بقول «شر  املطالع»يف هقين املو عني جند أنه استفاد من نظر شار  صاحل كتاب 

ثّقه مبا قال الوار  أو غريا من احملققني متوازيا مع نظرا كما يف الوار  للتأييد والتأكيد. هو أعلن بدايةً رأيه مث أيَّدا وو

املو ع ال اين رد  احملو  نظر عدم د لة ا لتاام حتی آخرا لكن يف هقا املوقت اجساس وآّت احملو  قول الوريت 

املتادر القيمة السابقة وهو ماياال يل أ إلی  –كما أشرنا سابقا  -اجلرجاين ليعرض نظرا مقدما خالله التوثيق والقبول 

واملواقت اكاصة. إ ااة علی بعض اإلحا ت املقكور ، احملو  استفاد من عديد املتادر واملراجع املوجود  يف حقل 

يكتت ببةعة منها وهقا اإلشراف من املتادر القدمية واجلديد  والكتل األساسية والورو  مو وعه املدروس ومل

الة لديه كما يؤدي إلی التوثيق متاما لدی القارئ واملستمع جيد بني دا  أثرا معلومات واجواش  يدل علی منه ية اإلح

 نة ة كاملة عن املو وعات املدروسة.

 ا ستوهاد الوعري. 4. 4

لمات والد  ت وحتديد كتقييم الينطوي األدب العريب علی األعمال األدبية والوعرية العديد  ال  هلا مكانة كربی يف 

العبارات البالغية ومجاليااا، تعد هقا األعمال  سيَّما النتوص ال  مت انواءها قبل اإلسالم والقرون األولی من قيمة 

ما كانة أدبية ولغوية من املتادر العريقة واألساسية  يف البةوث العلمية لنقد قيمة األلفاظ والعبارات كاإلسالم، من جهة م

البالغية والنةوية والتراية. قد أملَح  عبدالقاهر اجلرجاين إلی  رور  أن يتسم طالل ه  هامة جدا يف ترسيخ القواعد 

وا ستوهاد   (۲۶، 141۳)جرجاين، ر ونظالر تعد كالتةقيق بهتمعان النظر وتقت  الوواهد وعدم ا قتتار علی أم لة تق

مد املؤلت إلی تةمني أجناس شاهد  يف يغدو إعاد  انتاا للنص املستوهد به مبعنی أن ا ستوهاد يتبح تناصا حني يع

إما مؤسسة ملةامني قدمية اه  عبار  عن »هقا الوواهد  (۳15، 199۶)دوبيازي، حقوق معراية متنوعة يف ثنايا مؤلفه 

وفة ومستنبطة من خالل تأمل كاثباتات وإما مؤسسة ألخری جديد سواء استخلتها املؤلت بتأويل أو قراء  إبداعية مست

، ويف أية حال تعد األشعار العربية القدمية (۲۸، 14۳1)صاجی،  «استخرجها املتلف  اه  بني اإلثبات والتم يل الوواهد، أو

متادر  رورية جل القواعد اللغوية وتعديالاا وبالتايل الدراسات ال  ختلو من هقا الوواهد الوعرية يف تقدع القواعد 

 ك وعدم ال قة.واألصالة وتقع حمل الوات البالغية واألساسية تفتقر التوثيق كوالن

رها. كالم  رور  ذكرارا حينما احتاا إليها واقتةی الكربی النماذا الوعرية واألدبية كتناول الفناري يف حاشيته ال

جتئ لراع السأم وامللل ر الوواهد الوعرية من األدب العريب القدع وهقا الوواهد ملكحينقاك يأيت باملباحث متةوبة بق

لی أساس ذوق احملو  أو بغية إطراب القارئ، بل الغرض اهلام هو التوثيق وا ستناد ليوهم القارئ ال قة ويطمئنه مبا أو ع

لّم عنه. إذن يف هقا املوا ع يلعل الواهد الوعري دور اج ة والسبل لدی املوة  ونظراته كر احملو  يف احملبث أو تكذ

لمات والتعابري الغامةة أو عن األدوات كتفتيلها وه  تقع غالبا يف شر  الحول الظواهر اللغوية والبالغية ال  جيل 

حينما يتناول البةث النكات البالغية م ري  لل دل ن املهم لدينا ا ستوهاد إلی الواهد ك. لكالوارد  يف األم لة م ري  للو

هد كما جند يف النموذا التايل حينما يدور واحملو  ليوثق القارئ أو ينتقل القاعد  إليها بتور  كاملة يستخدم هقا الووا

 الكالم حول الكناية وتعدد لوازمه:

ومنه إلی كَ ر ِ الةِيفان ومنه إلی املقتودِ أو ينتقلُ مِن هدا ال الفتيل إلی ن ةرِ أمده ألجلِ الةيتِ ومنه إلی »

 املقتودِ كما ي ددلُّ ع لَيهِ قولُ ابنِ ه رْم ة )من املنسر (

 «أتباَعد إلّا  قريبةَ  األج لِ   وذَ  بالفِت الِ و  أُمتِعد العد

 (104ا، 1309)الفناري، 

دليال علی حنرا أمه إلمتاع الةيت كناية عن حل العرب أو قبيلة « هاال الفتيل»هنا جند أن احملو  شر  مفهوم 

عربية الوعر وذكر شعرا عن ابن الواعر للةيت وهقا يكون مدحا هلم. احملو  اشار إلی رواا هقا التعبري يف ال قااة ال
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هرمة يؤكد هقا املةمون املركاي لدی الوعراء العرب وايها أشري إلی منع اهلةال عن تناول البنب لنةرا وتقدميها 

للةيوف. كهقا الد لة جند حينما يتةدث عن وآالت كأن يف التوبيه يعتقد يستعمل يف بيان اجقيقة يف بعض املوا ع 

 ري لتوثيق رأيه، وهو يقول:ويستوهد إلی بي  شع

وأنو ددوا قَولُهد )واجقد أنَّهد قَد يدست عم لُ عند  الظَّنِّ إلی آخِرِاِ(، وقال الكوايدونَ والادجااد:كأنَّ ت   ءُ للتَّةقيقِ أيةًا 

  ع لَيهِ: ]مِن  الواارِ[

 (135: 1972)خماومی،  هِوامكأَنَّ األَرض  لَيْس  بِه ا    اأَصْب ح  ب طْند م كةَ مدقْو عِرًّا

نْ أيْ ألنَّ األرض ، و  جيوزد أنْ يكونَ توبيهًا ألنَّهد ليس  يف األرض  حقيقةٌ و التَّعليلُ إنَّم ا ج اء باعتبارِ أنَّها جوابٌ ع 

 (170ا، 1309سؤالٍ ع نِ العِلَّةِ مقدَّرٌ و أجِيل  بأنَّ املراد  بالظَّرايةِ )الفناری، 

وهو بيان اجقيقة  التوبيه. هو رأی أن يقكر يف هقا املو ع شاهدا شعريا « كأن»د لة نادر  عن  هنا ذكر الفناري

ليستند به رأيه ويوثق قارله وهو يقرأ هقا السطور. إذن ذكر قتة حنوية عن النةا  حول حب هم عن النكتة النةوية 

إذن  أن  احملو  قد بنی نظرياته اهلامة أو النكات ال  املعنی املراد. « كأن»بالبالغية مماوجة الوعر العريب القي يفيد 

م ري  للوك وعدم القبول بالوواهد الوعرية القدمية ويسعی تقت   الوواهد الوعرية ومل يكتت بالور  والتو يح مبا هو 

ی الوواهد يدري أمهية الواهد الوعري يف خلخلة رو  القارئ القي يتابع اجقيقة وهو  يقبل القواعد غري مبنية عل

واألسسس. حينما يكون الوعر قوام النكتة اتلقيه مقبول لدی القارئ. وهكقا جند الواهد الوعری من أيب متام حينما، 

 يتأكد احملو  أن مت  اإلستعار  التخيليية بدون املكنية، حينما يقول:

قا امل الِ ألنَّهد م الٌ مدخترعٌ مل ي تددر ع نِ البلغاءِ  قَولُهد )ب عد  تسليمِ صةَّةِ هقا الكالمِ ( يعنِ  إنَّا  نسلِّمد صةَّةَ ه»

نيَّةِ الو بيهةِ وهبقا املنعِ املوارِ إلَيهِ آَه ر  وجهد إحالةِ السَّكّاك ِّ يف حبثِ ا ستِع ار  ِ بالكِن اي ةِ ب عد  إيرادِ قولِه: أنيابد امل

الفَتلِ، ح يثُ ذَكَر  هناك ودجدوددها بد ونِ املَكنِي َّةِ يف قولِ أيب متامٍ ]من  بالسبعِ وجودد التَّخييليَّةِ بد ونِ املَكنِي َّةِ إلی آخر

 :الكامل[

 (76، 1994؛ أبومتام، 371ا، 1309الفناری، قَدِ اسْت ع قَب د م اءَ  بدكالِ  )  لَا ت سْقِنِ  م اءَ  املَالمِ اهتنين ص لٌّ

و . املقطع يدور حول مبةث بالغ  ذي أذيال متفرقة وأقوال هنا جند عملية التوثيق املبين علی الواهد الوعري بو 

متك ر  وهو ا ستعار  التخيليية خاصة حينما مت طر  قول السكاك  عن ا ستعار  يف هقا املو ع. تأسس احملو  قوله 

  دون الواهد واكرته أي وجود استعار  ختيليية دون حاجة إلی املكنية من شعر أيب متام وهو امتنع أن يقكر هقا العقيد

الوعري أو دون استخدام آلية توثيقية هامة. يدرك املتلق  أمهية الوعر خاصة شعر أيب متام من الوعراء الفةل يف 

استخدام الكلمات والتعابري البالغية وهو يستنبط أن هقا الكالم من جانل احملو  يليق بالقبول مبا هو أي دا ووثقه 

 بالواهد الوعري املناسل.

 ستوهاد القراين اإل. 5. 4

اتح الكلمات وأبلغ التعابري وهو منبع غين ومتدر مفخم إلنواء أمن الوا ح أن نص القران الكرع احملكم يوتمل علی 

والبالغة واللغة وإخل، اهتهنا انب ق  من هقا الكتاب العظيم وهو يلعل دورا هاما يف بلور   كالنةوالعديد من العلوم 

برهان صادق وح ة قاطعة ودليل يقيين التأليت قطع  »علوم واثبااا وإقناعها. ألن القران النظريات املتعلقة هبقا ال

يف هقا السياق ميكن اإلستناد إىل قول البعض (. 263، 2002)العمري، « ا ستلاام وه  تعمل علی ت بي  املعاين يف األذهان

، و  إلی تةمنه لألخبار املستقبلة، ولكنه يرجع أن إع از القران ليس مرجعه إلی أن اهلل يعرف العرف عن معار ته:»

وه  اإلجياز »وذكر الرم اين للبالغة وجوها وأقساما بلغ القران منها الغاية  (22، 1991)اكطايب، « إلی بالغته الفالقة

. تدل (75: 1985)الرماين،  «والتوبيه وا ستعار  والتاللم والفواصل والت انس والترصيت والتةمني واملبالغة وحسن البيان

هقا اجقيقة أن القران الكرع يستطيع أن يوآّت يف الكتل العلمية خاصة الكتل ال  تدخل حفل البالغة، دورا وثالقيا 
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نويطا والبالغيون يبنون نظراام علی أساس ما جاء يف هقا الكتاب ويوثقون هبم مبا هو الفتل املتورك بني املؤلت 

 د التوثيق وا عتماد.واملتلق  وه  سبيل هام إلجيا

استخدم احملو  الفا ل أي الفناري القران الكرع وآياته وكقلك األحاديث املتواتر  يف حتليله وحتويته حول النظرات 

الوارد  يف شر  املطول للتفتازاين وهو  ينسى أمهية القران الكرع كخيط متواصل بني القارئ ونفسه،  سي ما حينما يكون 

 بابيا ذا إشكاليات بارز . هنا حيتاا املؤلت إلی اآليات ليوثّق نظراته ويؤيدها وه  من أسهل الطرق البةث موبوها و

 وأتقنها يف تقرير النكات والنظرات كما يعد من أاةلها وأحكمها. وم ال ذلك جند يف املقطع التايل، حينما يقول: 

وازِ إر اد  ِ املعىن اجَقِيقَ ِّ يف الكِن اي ةِ هو  أنَّ الكِن اي ةَ مِنْ ح يثُ أنَّهدا قَولُهد )و إر اد  ُ املعىن  جالا ٌ   واجبةٌ( املُرادد جب»

يف  كِن اي ةٌ   تنااِ  ذَلك   كم ا أنَّ اجملاز  ينااِيهِ  لكنْ قَدْ ي متنِعد  ذَلك   يف الكِن اي ةِ بواسطةِ ختوصِ املادَّ ِ كم ا

)الفناری، « اا يف مباحثِ إخرااِ الكالمِ   على مقتةِ  الظاهرِ اَلْي نظُرْ ايهِ﴿الرمحن على العرش استوى﴾ وقَدْ ذَكَرن 

  (.412ا، 1309

هنا طر  احملو  حبث جواز اراد  املعين اجقيق  وعدم جوازا واجواش . و يف اكتام يقول: إن ذلك ميتنع حينما 

ملعىن اجقيق  غري جالا. قد ذكر احملو  م ا  من جند ختوص املاد  أو التمييا بنوع املاد  وايها ادعی أن اراد  ا

القران الكرع يتاللم مع مقتودا واكرته وه  عبار  مقتبسة من آية الكرس  خيتلت ايها العلماء واملفسرون دالما ؛م ال 

دنيوية واملعنوية يف توصيت (. هنا حينما يتوبه البةث بني املاد  ال10خيتلفون يف اآلية )ي دد اللََّهِ اَوْق  أَيْدِيهِمْ، )الفتح، 

اهلل، قد خيتلط األمر لدی القارئ وجيل أن  يعترب القارئ يف هقا الكالم املعىن اجقيق . املهم لدينا أن احملو  استفاد 

يف حتليله عن التعبري الكل  للتفتازاين حتليال دقيقا وهو يف طريق توثيق نظريته استفاد من اآلية القرانية ال  تؤكد رأيه 

 وتقررا بتور  قطعية  مناص  بعدا. كم ل هقا املوا ع جند يف املقطع التايل حينما يقول:

يهِ ب ةثٌ ألنَّ هقا قَولُهد )وباجلُمْلَةِ ما ج ع لَه القومد قرينةَ ا ستِع ار  ِ التَّبعيَّةِ ي  ع لُه هو استِع ار  ً بالكِن اي ةِ إلی آخِرِاِ( اِ»

ألنَّ القرينةَ ههنا استةالةُ التَّرجَِّ  ع ليهِ ت ع اىل وكقا يف قَولِهِ ت ع اىل   ت ع اىل ﴿لَع لَّكُمْ ت تَّقُونَ﴾ يتأتَّی يف م لِ قَولِهِ 

 (385ا، 1309)الفناری، « ﴿ردب م ا ي و دد الَّقِين  كَفَردوا لَوْ كَاندوا مدسْلِمِني ﴾ ألنَّ القرينةَ ههنا مناس ب ةُ حالِهم لكَ ر  ِ الو داد ِ

ا أيةا يدور الكالم حول مفهوم كل  حيتاا إلی التفتيل والور  ليفهمه القارئ ويستند به وهو مبةث ذو اشكايل هن

يرتبط بفهوم قرينة اإلستعار  التبعية وكوهنا نفسها استعار  بالكناية. خيالت احملو  الفا ل هقا النظرية مستندا بقكر 

ملقكور  تكون استةالة الترج  عليه، كما جاء يف قوله تعالی ﴿ردب م ا ي و دد الَّقِين  ببعض اآليات القرانية، ألن القرينة يف اآلية ا

كَفَردوا لَوْ كَاندوا مدسْلِمِني ﴾ وه  قرينة مناسبة لبيان حاهلم أي  حال الكفار. يعتقد احملو  أنه حسل هاتني اآليتني 

طريقةُ الرَّدِّ ههنا »عار  بالكناية. هو يف ت بي  رأيه يواصل أن الوريفتني  ميكن اعتبار القرينة يف أية حالة من اجا ت است

« لعلَّ و تتقون»قِكرِ أنْ يقالَ: املخاطِبدونَ استِع ار  ٌ بالكِن اي ةِ ع مَّن يدرج ی منهم ا تِّقَاءُ  و القرينةُ نسبةُ  التَّقوى املرجوِّ إليهِم ب

وهبقا الوكل قد نفی احملو  قةية جعل القرينة استعار  مكنية  (396ا، 1309فناري، )ال« وهكقا اجالُ يف ردبَّما يوددد ات أَمَّلْ

 لتخالفها باملنطق الكالم .

 وم ال آخر علی ذلك جند يف املقطع التايل حينما يستند الفناري حتليله علی اآلية القرانية األخری:

ه نف د جنسِ املُو ب َّهِ قَولُهد ) اهتنَّهد ك ريًا ما ي كُونُ حب يثُ   حيسدند ددخدولُ أدا ِ التَّوبِيهِ عليه ب لْ قَدْ   ي تِحد( كما إِذَا اقتر نَ ب

رِعٌ﴾  إذ   معىنً ألن يقَالَ: هو ع ن نفسِه كما يقَالُ: هو أَس دٌ وليس  بآدم ٍّ ويف التَّزنيلِ ﴿م ا ه قَا ب و رًا إِنْ ه قَا إِلَّا م لَكٌ كَ

 (302ا، 1309)الفناري، شبيهٌ باألَس دِ وليس  بآدم ٍّ اهتنَّ اآلدميَّةَ إنَّما تدنااِ   األَس ديَّةَ   كونَ الو ءِ شبيهًا باألَس دِ 

دور التوثيق أو اجلدير بالقكر أن احملو  قد جاء باآليات يف العديد من املوا ع لكنه مل يستخدمها كلّها يف جمال 

ا ستناد بل جاء للتأكيد أو للم ال أو غريها من األغراض، حنن جئنا ببعض املوا ع ال  يقتد هبا احملو  توثيق القارئ 

 برأيه أو برأي الوار  وهو دالما يسع  أن ي ب  النظرات البالغية اهلامة يف اآليات القرانية ليايل اينا الوك والريل.
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 نتالج البةث

 ت  نتالج البةث إيل ما يل :قد خل

من الوا ح أن الفناري استخدم آليات التوثيق  سيما يف املوا ع ال  توهم اإلشكالية وتعترب من املباحث ت ري الوك 

واجلدل. ألنه يدرك أن املخاطل يری هقا املباحث بعني الدقة والكوت أو جيتهد حني قرالته أن يع ر  عن ح ة و استد ل 

يه ويغنيه عن املراجعة إلی سالر الكتل. يعلم الفناري أمهية هقا املو وع واجلهد علی جقب اهتمام القارئ قوي ليتك  عل

 بتوآيت آليات خمتلفة ومتسقة انية هاداة.

يدرك الفناري أمهية ا ستد ل وا حت اا يف كتابة اجواش ؛ ألنّ هقا النوع من الكتل ترااق اجلدل والنكتة والنظر 

ا الغامةة واهلامة. إذن هو يسعی أن  يترك املباحث مبتور  ناقتة. بل يقوم بهتتيان األدلة والرباهني ليساعد  حوال القةاي

القارئ يف تنوير دركه وعلمه علی القواعد املطروحة يف البالغة، و كقلك يسعی دالما أن  يلعل دور املقتبس أو العارض 

 علم  مورو  دقيق. اةسل، بل يقي م القواعد ويبي نها خالل حتليل 

اختق الفناري منه ية بارز  وانية يف شرحه حيث استخدم تبويبا منطقيا سالدا يف حاشيته حسل ما هو املعروف لدی 

الطلبة واألساتيق وهقا البنية هامة يف إشراف القارئ بالنص وتوطيد عالقته هبا سريعا. هنا جند منه يته يف تقدع 

ا ةة دقيقة وهقا الوؤون مجيعا تأثّرت علی قبول سطورا واعتبار أثرا لدی املتلق ، ألنه املوا يع بتور  نقدية حمايد  و

جيد إطارا علميا حمددا لدی احملو  تبتعدها عن اجوو واإلطناب اململ كما ينته  إلی عدم توآيت اجياز خمل أو 

 عرض املواد بتور  سطةية.

اهلامة يف املواقت ال  ت ري الوك واجلدل؛ املتادر ال  يستفيد متَّ توآيت اإلحا ت من املتادر واملراجع العلمية 

القارئ منها كوسيلة إلمتام اج ة علی القارئ يف قبول هقا النكات امل ري  والةبابية كما مت اإلستوهاد  باألشعار واآليات 

تمادا إلی النص احملو . إذن جلأ القرانية يف هقا السياق. وقداطن الفناري إلی أمهية هقا الوواهد يف توثيق القارئ واع

إليها يف مواقع  رورية حيتاا البةث إلی التةكيم والتوطيد. اهتم احملو  باملتادر املرتبطة با قتباس كما اهتم باألشعار 

غوية العريقة ال  يدسْت وْه دد هبا ،تاركا أشعار احملدثني، كما قام بتوآيت هقا الوواهد يف موا ع خمتلفة بالغية حنوية ول

،ومل يكتت بتوآيفها يف عرض النكات البالغية ألنه يعلم عالقة البالغة هبقا العلوم وأمهية ترسيخ مجيع هقا النكات يف 

 قلوب املتلقني.
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