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 لزوم الدور يف النحو العربي ظاهرة 

 اوطرائق دفعهمشكالتها 

 حممد ذنون وونس فتحي. د

 13/1/2010: تاروخ القبول 16/11/2009: تاروخ التقدوم

يتناوؿ ىذا البحث ظاىرة نقدية شاعت في العمـو العربية كافة بعد تسربيا 
، فقد تكفؿ البحث (لزـو الدور)مف الدراسات الفمسفية والمنطقية، أال وىي ظاىرة 

بتعريؼ ىذه الظاىرة وتحديدىا وكيفية حصوليا ومكانو، فعالج المبحث األوؿ 
مفيـو الدور وأنواعو في حيف ناقش المبحث الثاني المكاف الذي تحدث فيو ىذه 
الظاىرة وخصيا بمقامي التعريؼ والتعميؿ، وكاف المبحث الثالث الذي اختص 
ببياف األشكاؿ التي يمـز منيا الدور والطرائؽ التي يتسرب إلييا مف خبلؿ أقبلـ 

المؤلفيف والكتاب النحوييف، واختتـ البحث بذكر طرائؽ دفع الدور واألساليب التي 
. اعتمدىا النحويوف لرد ىذه الظاىرة المتوىمة في بعض العبارات النحوية

ويمكف تصنيؼ ىذا البحث في سيؿ الدراسات النحوية النقدية التي تعالج 
ظاىرة مؤدية إلى فساد التعريؼ والعمة، وليتعرؼ دارس النحو العربي عمى ىذه 

 .اإلشكالية وكيفية لزوميا ودفعيا بأسموب عممي دقيؽ

الدور وأنواعه : المبحث األول
إذا عاد إلى ... دار الشيء يدور دورا ودورانا:" إف الدور في المغة مف

إف الزماف قد -: صمى اهلل عميو وسمـ -  ومنو قولو ،...الموضع الذي ابتدأ منو
ومعناه االصطبلحي عند الحكماء ، (1)"استدار كييئتو يـو خمؽ السموات واألرض

                                                 

 جامعة الموصؿ/ كمية التربية لمبنات/ قسـ المغة العربية .
الرياض، دار - ، السعودية(ىػ261ت ) أبو الحسيف مسمـ بف الحجاج- صحيح مسمـ (1)

شرحو أحمد محمد شاكر،  (ىػ241ت)أحمد بف حنبؿ- المسند، 743: ـ2000، 2السبلـ، ط
 الزبيدي، -تاج العروس مف جواىر القاموس: ، وينظر437/ 4، 385/ 3: ـ1956القاىرة، 

إب مصطفى : المعجـ الوسيط، ؾ، 332- 331/ 11: ،الكويت(ىػ1205ت )محمد بف محمد
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 ؛، واشترط وقوعو بيف الطرفيف(2)"توقؼ كؿ مف الشيئيف عمى اآلخر:" والمتكمميف
ؼ ومتوقَّؼ عميو، ِّ ّّ :   وىو نوعافألف التوقؼ يستدعي وجود متوّؽ

الستمزامو توقؼ الشيء عمى نفسو وتقدـ الشيء (السبقي)ويسمى: دور محال -1
عمى نفسو، والمستمـز لكوف الشيء الواحد موجودا ومعدوما في وقت واحد، وكوف 
الشيء الواحد معموما ومجيوال في آف واحد؛ إذ مف المعروؼ أف العمَّة أقدـ وجودا 
مف المعموؿ؛ فمو توقؼ وجود العمة عمى وجود المعموؿ؛ لـز كوف العمة الموجودة 

معدومة في آف افتراضيا موجودة؛ ومف المعروؼ أيضا أف العمـ بالتعريؼ أقدـ مف 
العمـ بالمعرَّؼ؛ وأنو عمة لمعرفة المعرَّؼ، فمو توقؼ التعريؼ عمى المعرَّؼ لـز 
كوف الشيء الواحد معموما ومجيوال في آف واحد؛ وىذا الدور المحاؿ نعّبر عنو 

؛ فالمعرَّؼ متوقؼ عمى التعريؼ "توقؼ كؿ واحد مف الشيئيف عمى اآلخر قبمو:"بأنو
 :، وىو ينقسـ إلى نوعيف أيضا(3)فإذا توقؼ التعريؼ عميو لـز الدور المحاؿ

وذلؾ إف كاف التوقؼ بمرتبة واحدة : (الدور المصرح والصريح والظاهر) -أ
كوكب نياري، : الشمس: ، وكقولنا(أ)عمى  (ب)وتوقؼ  (ب)عمى  (أ)كتوقؼ 
خالد أوجد بكًرا، وبكر أوجد خالدا، : زماف كوف الشمس طالعة، وكقولنا: والنيار

فبكر متوقؼ في وجوده عمى خالد ثـ خالد توقؼ في وجوده عمى بكر والواسطة 
واحدة وىي بكر، وىذا الدور باطؿ لما يمزمو مف التناقض، إذ يمزمو أف يكوف 

الشيء سابًقا ال سابًقا مؤثًرا ال مؤثًرا، بؿ يمـز أف يكوف الشيء نقيض نفسو ضرورة 
 ويمـز منو أف يكوف الشيء الواحد ،المغايرة بيف المتقدـ والمتأخر واألثر والمؤثر

متوقفا  (أ)كاف  (ب)عمى  (أ)موجودا ومعدوما معا وىو محاؿ، وذلؾ ألنو إذا توقؼ 
                                                                                                                       

/ 1 :واحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار، دار الدعوة، مجمع المغة العربية بالقاىرة
302. 

: ، تصحيح(ىػ1158ت بعد )محمد عمي الفاروقيالتيانوي، - كشاؼ اصطبلحات الفنوف (2)
، كتاب المبيف في شرح 476/ 1: ىػ1362وغبلـ قادر، كمكتا،  وعبد الحؽ  محمد وجيو 

، ضمف المصطمح (ىػ631ت)عمي بف أبي عمي اآلمدي، - ألفاظ الحكماء والمتكمميف
 .332: ـ1984الفمسفي عند العرب، تحقيؽ عبد األمير األعسـ، بغداد 

وزارة التعميـ العالي والبحث العممي، مطبعة ياسيف خميؿ، - ينظر مقدمة في عمـ المنطؽ (3)
 .94: ـ1979جامعة بغداد، 
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ىو  (ب)، ومف جممة ما يتوقؼ عميو (ب)وعمى جميع ما يتوقؼ عميو  (ب)عمى 
نفسو فيمـز توقفو عمى نفسو، والموقوؼ عميو متقدـ عمى الموقوؼ، فيمـز تقدمو  (أ)

حينئذ  (أ)عمى نفسو، والمتقدـ مف حيث إنو متقدـ يكوف موجودا قبؿ المتأخر، فيكوف
 .(4)موجودا قبؿ نفسو، فيكوف موجودا ومعدوما معا وىو محاؿ

 (أ)وذلؾ إف كاف التوقؼ بمراتب كتوقؼ : (الدور المضمر والخفي)  -ب
خروج : الحركة: ، وكقولنا(أ)عمى  (ج)وتوقؼ  (ج)عمى  (ب)وتوقؼ  (ب)عمى 

: وقوع الشيء في زماف، والزماف: الشيء مف القوة إلى الفعؿ بالتدريج، والتدريج
لغموض التوقؼ فيو بسبب تعدد المراتب وتكثرىا بيف  خفيا وسميالحركة، مقدار 

 .، وىو محاؿ أيضا لمواـز الفاسدة المتقدمة(5)الموقوؼ والموقوؼ عميو

 فإنو ال يستمـز كؿ تمؾ المحاالت بسبب أف توقؼ :(المعي)دور جائز ويسمى -2
كؿ واحد مف الشيئيف عمى اآلخر معو ال قبمو؛ فبل يمـز كوف الشيء موجودا 

 وال كوف الشيء معموما ومجيوال كذلؾ، وىذا النوع مف الدور ،ومعدوما في آف واحد
يجوز ارتكابو في التعاريؼ لعدـ استمزامو المحاؿ، كتوقؼ كوف ىذا ابنا لذاؾ عمى 

أبى )كوف ذلؾ أبا لو وبالعكس، ومف أمثمة ىذا الدور قوؿ المعرِّؼ الصرفي لػ 
نو فعؿ ثبلثي مفتوح العيف في الماضي والمضارع غير شاذ، فيتوجو إليو إ: (يأبى

:  والنتيجة،اعتراض بأف ىذا التعريؼ مستمـز لمدور، وكؿ تعريؼ ىذا شأنو باطؿ
إف ىذا التعريؼ باطؿ، وىنا يسمِّـ صاحب التعريؼ بأف في تعريفو دورا، ولكنو ال 

ـَ ال يجوز أف يكوف دورا معّيا؟ وتوضيح االعتراض : يسمـ أنو الدور المحاؿ قائبل ل
 (غير شاذ)إف المعترض رأى في التعريؼ دورا ؛ ألف قوؿ صاحب التعريؼ : أوال

مف الباب الثالث؛ الذي فتحت عينو ألجؿ حرؼ الحمؽ؛  (أبى يأبى)يدؿ عمى أف 
؛ أصميا ياء (6)عمى قوؿ بعض الصرفييف (األلؼ)ومف المعمـو أف حرؼ الحمؽ 

                                                 

 .477/ 1: التيانوي- كشاؼ اصطبلحات الفنوف( 4)

- 121: .الشيخ محمد رضا المظفر، النجؼ األشرؼ، مطبعة النعماف، دت- المنطؽينظر  (5)
122. 

 .5: ، القاىرة،(ىػ793ت )مسعود بف عمرالتفتازاني، - شرح التصريؼ العزي (6)



                            حممد ذنون وونس فتحي. د             وطرائق دفعهمشكالتها لزوم الدور يف النحو العربي ظاهرة 

 106 

وقمبت ألفا ألجؿ تحركيا وانفتاح ما قبميا، وىكذا لـز توقؼ كؿ واحد مف الشيئيف 
عمى اآلخر وىو الدور؛ ولكف صاحب التعريؼ قبؿ بمزـو الدور؛ ولكنو منع أف 

نما كاف ىذا الدور معيا ألف توقؼ األلؼ عمى الفتحة  يكوف مف الدور المحاؿ، وا 
إف الحرؼ الصامت يحتاج : ىو مع توقؼ الفتحة عمى األلؼ، ولبياف ذلؾ نقوؿ

 مع أف ىذه ،(كالفتحة والضمة والكسرة)عند وجود نطقو إلى مصوِّت قصير 
 وذلؾ يؤدي إلى الدور ولكف ىذا ،المصوتات محتاجة إلى الحرؼ الصامت وجودا

الدور غير محاؿ؛ ألف توقؼ كؿ واحد منيما عمى اآلخر معو ال قبمو؛ فبل تمـز 
 .(7)المحاالت المتقدمة

مباحث المصطمح النحوي في حواشي )ولقد أوضحنا في رسالتنا لمماجستير
 (ـ، بإشراؼ االستاذ الدكتور عبد الوىاب محمد عمي العدواني1996- شرح القطر

يشوبيا الغموض وتقارب الداللة مما يؤدي إلى االضطراب في تحديد العبارات التي 
 :وىذه العبارات ىي، وال بأس مف التطرؽ ليا استكماال لمفائدة، المراد منيا

. تقّدم الشيء عمى نفسه -
. توّقف الشيء عمى نفسه -
 .تعريف الشيء بنفسه -

 

والعبارة الثالثة تستمـز العبارتيف األوليتيف ولذا ابتدأنا بيا؛ إذ تعريؼ الشيء 
الحركة : بنفسو أعـ مف التعريؼ بما يساويو كتعريؼ الممكات باعداميا، مثؿ قوليـ

، وأعـ مف أخذ المعّرؼ في أجزاء التعريؼ، (8)ما ليس بسكوف والبصر عدـ العمى
، وكبلىما ممنوع عند أىؿ (9)ما اشتمؿ عمى عَمـ الفاعمية: كتعريؼ المرفوعات بػ

النظر؛ لما قّرروه مف أف معرفة التعريؼ أقدـ مف معرفة المعّرؼ، ألف معرفة 

                                                 

: ، دراسة وتحقيؽ(ىػ392ت )ابف جني، أبو الفتح عثماف - سر صناعة االعراب : ينظر (7)
 . 5: التفتازاني- ، شرح التصريؼ العزي28/ 1: ـ1985، 1حسف ىنداوي، دمشؽ، ط. د

ت )عمي بف محمد الجرجانيينظر حاشية السيد الشريؼ عمى شرح الرسالة الشمسية،  (8)
 .342- 341/ 1: ـ1905، 1، القاىرة، ط(ىػ816

، 57: ىػ1314، استانبوؿ، (ىػ898ت )عبد الرحمف بف محمد الجامي، –الفوائد الضيائية  (9)
 .81: ىػ1309، استانبوؿ، (ىػ912ت )البلري- حاشية عبد الغفور عمى الفوائد الضيائية
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وىو : ، وفي األوؿ(10)المعرِّؼ عمة لمعرفة المعرَّؼ، والعمة مقدمة عمى المعموؿ
وىو أخذ المعرَّؼ : تعريؼ الشيء بما يساويو يحصؿ العمـ بيما معا، وفي الثاني

في أجزاء التعريؼ يمـز كوف المجيوؿ معروفا، فتعريؼ الشيء بنفسو مستمـز لمعبارة 
ذا  (توّقؼ الشيء عمى نفسو)الثانية وىي وىذا ىو الدور، فالدور ىنا أمر لزومي وا 

؛ النا لو (تقّدـ الشيء عمى نفسو)تحقؽ الدور لـز تحقؽ العبارة األولى وىي
لـز تعريؼ الشيء بنفسو، ومف ثـ  (الفعؿ المتعدي) في تعريؼ  مثبل(يتعدى)أخذنا

ونتيجة ليذا يمـز العمـ بالشيء قبؿ نفسو  (الدور)سيتوقؼ فيمو عمى المعرَّؼ وىو
ألف التعاريؼ معمومة قبؿ المعرَّفات، ولقاعدة البلـز لبلـز الشيء الـز لو، يعني 

تعريؼ الشيء بنفسو مستمـز توقفو عمى نفسو وتوقفو في نفسو مستمـز تقدمو عمييا، 
ونتيجة ىذا أف تعريؼ الشيء بنفسو مستمـز تقدمو عمى نفسو، وبيذا كانت العبارة 

حقيقة؛ ألف االستمزاـ فييا  (لزـو الدور)الثالثة مستمزمة لؤلولى، ويكوف التعبير بػ
ظاىر إطبلقو، وأما العبارة الثانية فداليا المطابقي ىو الدور، وىو أف يؤخذ في 

أخذ : التعريؼ لفظ يتوقؼ في تعريفو الخاص بو عمى المعرَّؼ األوؿ، ومثاؿ ذلؾ
العامؿ في تعريؼ اإلعراب، واخذ اإلعراب في تعريؼ العامؿ عمى سبيؿ 

 .(11)(توقؼ كؿ مف الشيئيف عمى اآلخر)المعاوضة، فيصدؽ حينئذ 

وحيف يكوف االعتراض عمى صريح التعريؼ ممنوعا فمزـو الدور راجع إلى 
 مف المعّرؼ، والعمـ أخفىإف التعريؼ ليس : قضيتيف ضمنيتيف متبلزمتيف ىما

 لمدور نوعيف آخريف أف، وتبيف مما ذكرناه قببل (12)بالتعريؼ قبؿ العمـ بالمعّرؼ
 :يمكف تقسيـ الدور إلييما باعتبار وقوعو في عبارات الدارسيف، ىما

وىو توقؼ كؿ مف الشيئيف عمى اآلخر، ومنو : الدور باعتبار المطابقة- أ
 (اإلعراب المعنوي)اعتراض أبي الثناء اآللوسي عمى تعريؼ ابف ىشاـ لمصطمح 

                                                 

 .342/ 1: ينظر حاشية السيد الشريؼ عمى شرح الرسالة الشمسية (10)

 .476/ 1: التيانوي- كشاؼ اصطبلحات الفنوف (11)

، تصحيح (ىػ1319ت)عبد الرحمف بف محمد - حاشية البينجويني عمى آداب البحث (12)
عمر بف - ، و حاشية ابف القرداغي101- 100: ىػ1355، 1محمود المنصوري، القاىرة، ط

 .101: 1355، 1تصحيح محمود المنصوري، القاىرة، ط (ىػ1355ت)محمد أميف
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في  (العامؿ)خذ أتغيير أواخر الكمـ الختبلؼ العوامؿ الداخمة عميو، فقد : وىو
: في تعريفو أيضا في قوليـ (اإلعراب)خذوا أ (العامؿ)تعريفو، ولما عّرؼ النحاة 

نما كاف ىذا ممنوعا ألنو (13)ما بو يحدث المعنى المحوج لئلعراب: العامؿ ، وا 
يؤوؿ إلى تعريؼ الشيء بنفسو، فكأننا لما أخذنا العامؿ في تعريؼ اإلعراب 

 بعضيـالمعنوي عّرفنا اإلعراب باإلعراب؛ ألف العامؿ قد عرِّؼ بو، ولذا يتجّوز 
بإطبلؽ تعريؼ الشيء بنفسو عمى الدور مراعيف حالة ما يؤوؿ إليو، وتعريؼ 

الشيء بنفسو ال يغني السامع شيئا؛ إذ ىو محتاج إلى تعريؼ واضح الداللة ال 
يشوبو الغموض واإلحالة لتنقية ما في حسو المغوي مف دالالت وتصورات عند 

سماع المصطمح مجّردا، وىذا الفيـ كثيرا ما يكوف غير مراد، فمو أفاد التعريؼ ما 
 فيكوف ىذا كتحصيؿ ،أفاده المصطمح مف البياف لـ تحصؿ لمسامع فائدة جديدة

الحاصؿ، فانتفت قيمة التعريؼ وذىب غرضو، ولذا حرص المحشوف تبعا لغيرىـ 
عمى االىتماـ بيذا الجانب الحيوي في التعاريؼ ليزوؿ الغموض وتنتفي الشكوؾ، 

:"  تعريفا آخر لمعامؿ بقولو(ىػ1205ت )ولميرب مف لزوـ الدور ىذا قّدـ الصباف
، عمما بأف دفع الدور بيذا غير متعيف، فاألوجو أف (14)"الطالب ألثر مخصوص

المراد بالعوامؿ في تعريؼ اإلعراب األفراد واألمثمة الخارجية دوف المفيوـ، : يقاؿ
والمعرَّؼ ىو المفيوـ، فبل توقؼ بيف التعريفيف الختبلؼ الجية وينتفي تبعا لذلؾ 

العوامؿ الداخمة؛ : تعريؼ الشيء بنفسو، ويرشح ىذا التوجيو قوؿ ابف ىشاـ نفسو
ألف المفاىيـ ال توصؼ بالدخوؿ، فالموصوؼ بو حينئذ إنما ىو الفرد الذي يدخؿ 

عمى األسماء واألفعاؿ فيحدث فييا األثر المخصوص، وىي متوقفة عمى العمـ 
. بالوضع دوف المعرَّؼ

التعريؼ )ولما كاف تعريؼ الشيء بقسميو : الدور باعتبار المزوم- ب
بالمساوي والتعريؼ بأخذ المعرَّؼ في أجزاء التعريؼ مستمزما لتوقؼ الشيء عمى 
نفسو وىو توقؼ كؿ مف الشيئيف عمى اآلخر كاف الدور المتحصؿ في ىذا القسـ 

                                                 

، القدس، (ىػ1270ت)محمود بف عبد اهلل- حاشية أبي الثناء اآللوسي عمى شرح القطر (13)
 .78- 77: ىػ1320

 .53/ 1: حاشية الصباف عمى شرح األشموني (14)
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األمر : بػ (الطمب)لزوميا، ومنو اعتراض أبي الثناء اآللوسي عمى تعريؼ مصطمح
استدعاء مطموب غير حاصؿ وقت : ، إذ الطمب في االصطبلح ىو(15)بالصيغة
، وىو بمعنى األمر فيمـز عميو أخذ المعرَّؼ في أجزاء التعريؼ، وىذا (16)الطمب

مف تعريؼ الشيء بقسمو الثاني، ومنو يعمـ أف األخذ المذكور قد ال يكوف بالمفظ 
ذا أخذ المعرَّؼ في أجزاء التعريؼ فسيتوقؼ فيـ نفسو  بؿ بمفيومو ومعناه، وا 

التعريؼ عمى المعرَّؼ والمفترض ىو العكس،وىذا االعتراض متجو إلى قضية 
نو أخفى؛ لتوقؼ إ:  مف المعرَّؼ، فكأنو قاؿأخفىإف التعريؼ ليس : ضمنية مفادىا

فيمو عمى فيـ المعرَّؼ، فأجاب لدفع ىذا الخفاء في التعريؼ بتحرير 
الوارد في التعريؼ متحقؽ بالمعنى  (األمر)ف أب (باصطبلح أىؿ المناظرة)المراد

، فكانت ىذه  وضرباال تضرب ولتضرب: المغوي الصادؽ بالطمب وغيره، كنحو
الصيغ مف حيث العموـ المغوي أوامر بيد أنيا ليست في االصطبلح طَمبا؛ ألف 

الصيغة المعينة مف قبؿ الواضع : (عمـ النحو:)المراد بالطمب ىنا بمعونة المقاـ
اضرب وأشباىيا؛ ألف الطمب في غير عمـ النحو شامؿ لبلستفياـ والنيي : وىي

عمى  (التعريؼ)الخ، وبعد ىذا الجواب اندفع التوقؼ مف جية األمر...والتمني
س في التوقؼ اآلخر ألمعمـو والخصوص المتحقؽ بينيما، وال ب (المعرَّؼ)الطمب

 .ألنو األصؿ، إذ فيـ المعرَّؼ متوقؼ عمى فيـ التعريؼ

ويمكف لنا أف نقسـ الدور باعتبار تحققو وعدـ تحققو إلى نوعيف أيضا، 
 :ىما

وىو المتحقؽ في عبارات النحوييف عند االستدالؿ أو  :الدور الحقيقي -1
التعريؼ لممصطمحات، حيث يقع المعموؿ عمة والمعرَّؼ تعريفا، كما سيتضح ذلؾ 

 .في ىذا البحث
 الفرؽ بيف التوقؼ بيف وىو الناشئ عف عدـ مبلحظة :الدور المتوهم -2

 أبو حياف العبلقة الوطيدة بيففقد  الشيئيف واالفتقار في كؿ واحد منيما لآلخر،

                                                 

 .38: حاشية ابي الثناء اآللوسي عمى شرح القطر (15)

 .195: ، بيروت(ىػ793ت )مسعود بف عمرالتفتازاني، - مختصر المعاني (16)
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 ال يوجد في حيف ،(لزـو الدور)القائمة بيف االشتقاؽ والتصريؼ التي قد يتوىـ منيا 
نما مجرَّد افتقار بينيما، بقولو جعمتـ معرفة االشتقاؽ متوقفة :"توقؼ في الحقيقة وا 

عمى معرفة التصريؼ، وأىؿ التصريؼ يجعموف معرفتو متوقفة عمى معرفة 
 مشتؽ مف الكثرة (كوثرا)نا ال نعمـ أف إاالشتقاؽ لتعريؼ الزائد فيحكـ بزيادتو، ؼ

نو مشتؽ مف الكثرة، وذلؾ أحتى يعمـ أف الواو زائدة، وال نعرؼ أنيا زائدة حتى نعمـ 
إذا عرفنا األصمي مف الزائد حكمنا باشتقاقو مف األصمية، فكؿ : دور فيمتنع، قمنا

 . (17)"مف التصريؼ واالشتقاؽ يفتقر إلى اآلخر وال يتوقؼ عميو

ولـ تكف االنتباىة عمى ىذا العيب االستداللي مقصورة عمى الدرس الفمسفي 
 عمى ىذا فحسب، بؿ انتبو قدامى النحوييف وىـ يتحدثوف عف العمة وشروطيا

الخطأ االستداللي الذي يرتكبو بعض مصنفي النحو، فقد عقد ابف جني بابا تحّدث 
وقصد بو مصطمح الدور الذي عّرفناه سابقا موردا لزوـ  (دور االعتالل)فيو عف 

وجوب إسكاف البلـ في نحو ضرْبَف : "الدور في كبلـ أبي العباس المبرِّد عندما عمَّؿ
وضرْبُت إلى انو لحركة ما بعده مف الضمير يعني مع الحركتيف قبؿ، وذىب أيضا 
في حركة الضمير مف نحو ىذا إنما وجبت لسكوف ما قبمو، فتارة اعتّؿ ليذا بيذا ثـ 

دار تارة أخرى فاعتؿَّ ليذا بيذا، وفي ظاىر ذلؾ اعتراؼ بأف كؿ واحد منيما 
نما استقر عميو ألمر راجع إلى  ليست لو حاؿ مستحقة تخصو في نفسو، وا 

، ولـ يكف ارتكاب الدور مقتصرا عمى المبرِّد بؿ وقع فيو سيبويو أيضا (18)"صاحبو
الضارب الرجِؿ، عمما بأف : ىذا الحسُف الوجِو، تشبييا بػ: في (الجر)عندما أجاز 

صار كؿ واحد :" الجر إنما جاز في الضارب الرجؿ لتشبييو بالحسف الوجِو، فقد
، ولكنو يجيب "مف الموضعيف عمة لصاحبو في الحكـ الواحد الجاري عمييما جميعا

فالعذر أف الجرَّ لما فشا :" عف ىذا الدور األخير بما يقّويو ويثبتو معمبل ذلؾ بالكثرة
ـُ الغبلـِ والقاتُؿ البطِؿ، صار لتمكنو فيو : واتسع في نحو الضارُب الرجِؿ والشات

وشياعو في استعمالو كأنو أصؿ في بابو، واف كاف إنما سرى إليو لتشبييو بالحسف 
                                                 

/ 2: ، بيروت(ىػ745ت )اهلل محمد بف يوسؼ  أبو عبد ابو حياف، –البحر المحيط ( 17)
252. 

محمد عمي النجار، بغداد، : ، تحػ(ىػ392ت )أبو الفتح عثماف ابف جني، –الخصائص  (18)
 .184/ 1: 1990، 4ط
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الوجِو، فمما كاف كذلؾ قوي في بابو حتى صار لقوتو قياسا وسماعا كأنو أصؿ 
، ولكنو سماه عذرا ضعيفا واألضعؼ منو االعتذار (19)"ىذا الحسُف الوجوِ : لمجر في

إف الفرع : عف المبرد؛ ألف عمة سيبويو قائمة عمى التشبيو بيف شيئيف فيمكف القوؿ
قوي قوة األصؿ فصار عمة بعد أف كاف معموال، في حيف خبل تعميؿ المبرد مف 

التشبيو فبل يمكف االعتذار عنو بمثؿ ذلؾ، واف كنت اعتقد بأف األولى في التعميؿ 
ىو تشبيو الضارب الرجِؿ بالحسف الوجِو؛ ألف الضارب عامؿ في المفعوؿ بو فمما 
خرج إلى الجر عمؿ بالحمؿ عمى الصفة المشبية، ويكوف التعميؿ لمجر في الحسف 
الوجِو عمى األصؿ في قانوف اإلضافة، ألف عمؿ الصفة المشبية ضعيؼ؛ ألنيا 

 .(20)تعمؿ لشبييا باسـ الفاعؿ
الكّر إلى ما منو )وقد يطمؽ الدور بمعناه المغوي وىو ما يعبر عنو أحيانا بػ

باب في الدور والوقوف منه عمى أول )، فقد عقد ابف جني بابا بعنواف (الفرّ 
فتدخؿ ( عَصِويّ )نقمب األلؼ واوا فنقوؿ( العصا)، ومثالو أنا لو نسبنا إلى (رتبة

الواو حينئذ في باب الواو المتحركة المفتوح ما قبميا وىذا يقتضي قمبيا ألفا، ولكف 
تجنب ىذا فرارا مف الدور؛ ألنو لو قمبت الواو ألفا نعود فنقمبيا واوا لوقوعيا قبؿ ياء 

، وليس ىذا مف الدور االصطبلحي في شيء النو ال (21)النسب فترجع إلى الواو
. توقؼ بيف الطرفيف عمى عمة واحدة

 أين يقع الدور: الثانيالمبحث 
 وىو المسمى عند المنطقييف (نسبة وحكـ)إف الكبلـ المغوي إما مشتمؿ عمى 

ما خاؿ منيما وىو ما يسمى عندىـ إ، و(زيد قائـ)بالقضايا التصديقية مثؿ
 تصديقية أو تصورية توصؿ معموماتمثبل، والعمـ إما  (زيد)بالتصورات كتصور

إلى مجيوالت تصديقية أو تصورية، فالموصؿ إلى النتائج التصديقية ىي القضايا 

                                                 

عبد : ، تحػ(ىػ180ت )، أبو بشر عمرو بف عثمافسيبويو- ، وينظر الكتاب184: ف. ـ (19)
 .200/ 1، 182/ 1: 1988، 3السبلـ ىاروف، القاىرة، ط

 .8- 7/ 3: حاشية الصباف عمى شرح االشموني (20)

 (.4)مع ىامش رقـ . 205/ 1: الخصائص (21)



                            حممد ذنون وونس فتحي. د             وطرائق دفعهمشكالتها لزوم الدور يف النحو العربي ظاهرة 

 112 

 الشتماليا عمى المحكـو بو وعميو والنسبة ؛التصديقية المحتوية عمى نسبة وحكـ
 ولكف قد يحدث عند االستدالؿ لمتوصؿ إلى النتيجة الوقوع في ،(22)الرابطة بينيما

الدور، حيث تكوف النتيجة متوقفة عمى الدليؿ فمو توقؼ الدليؿ عمى النتيجة لـز 
، وىو ممنوع ألنو يخالؼ فكرة االستدالؿ عمى الشيء لغرض إثباتو، في (23)الدور

 بعد  المعمومات التصوريةالموصؿ إلى المجيوالت التصورية ىيحيف يكوف 
، فإننا إذا (التعريؼ)تركيبيا بنسؽ معيف قد قرر في عمـ المنطؽ وىو المسمى بػ

أردنا أف نصؿ إلى مجيوؿ تصوري كاإلنساف مثبل عمدنا إلى ألفاظ مفردة 
 ضوء معطيات منصوص عمييا، توصمنا مف خبلليا إلى فيـ حقيقة فيونسقناىا 

نو حيواف ناطؽ، ولكف التعريؼ ال يشتمؿ عمى نسبة وحكـ، بؿ إ: فنقوؿ (اإلنساف)
، وقد أشار التفتازاني إلى وظيفة (24)ىو تصوير وشرح وبياف لمماىيات المجيولة

معرِّؼ الشيء ما :" التعريؼ في تحصيؿ تصور الشيء المراد تعريفو عندما قاؿ
 أي ما يحمؿ عمى المعرَّؼ حتى يفيد تصوره إما ،(25)"يقاؿ عميو إلفادة تصوره

وقد يقع المعرِّؼ في الدور عندما يورد لفظا ، (26)بالكنو أو بوجو يمتاز عما عداه
في تعريفو متوقفا فيمو عمى المعرَّؼ، والمفترض توقؼ المعرَّؼ عميو دوف العكس، 

 الكبلـ المختصر ويقتضي ىذاوىو ممنوع لمزوـ التعريؼ باالخفى والمجيوؿ، 
 ، لكي نعرؼ مواطف وقوع الدور مف عدميا،ضرورة التعرؼ عمى أنواع التعريؼ

: وىي
وىو بياف معنى لفظ مبيـ بمفظ أوضح منو في : التعريف المفظي. 1
أي ما وضع لو األوؿ ىو ما وضع لو " األسد: الغضنفر:" بعضيـ كقوؿ ،الداللة

نما يفسر المفظ بمفظ  الثاني، فيذا النوع مف التعريؼ ال يعطي معنى الغضنفر، وا 
                                                 

عمي عبد المعطي محمد، .  محمد عمي أبو رياف، ود–أسس المنطؽ الصوري ومشكبلتو  (22)
 .66- 65: ـ1975دار الجامعات المصرية، 

 .332: كتاب المبيف في شرح ألفاظ الحكماء والمتكمميف (23)

 .265: ـ2001بكري محمد خميؿ، العراؽ، بغداد، بيت الحكمة، - المنطؽ عند الغزالي (24)

. 89: 1363، 2، طيراف، ط(ىػ793ت )التفتازاني، مسعود بف عمر-  المنطؽتيذيب (25)
طيراف،  (ىػ1015ت)نجـ بف شياب-  عمى تيذيب المنطؽزديي اؿ عبداهللحاشية (26)

. 89: 1363، 2ط
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سمى األسد ىو الغضنفر ـ، أي أف ىناؾ وضعيف ؿ(27)آخر مشيور ومعروؼ
واألسد، وقصد مف خبلؿ التفسير بياف أف ما وضع لو الغضنفر مف معنى ىو 

بعينو ما وضع لو األسد، فيو بياف لفظي فقط، وىذا كثير الوقوع في كبلـ الناس، 
حيث يعمدوف إلى تفسير ألفاظ غير مشيورة بألفاظ أخرى مشيورة، سواء كانت 

: القاطع:"حدىما اسما واآلخر صفة، إذ نقوؿأف يكوف أ متقاربات بـمترادفات أ
فإف لفظة السيؼ موضوعة لتمؾ الماىية، بخبلؼ لفظ القاطع، فإنو مجرد " السيؼ

، ولو حدىما تفسيرا لآلخر عند الجيالةأصفة لو في حالة معينة، ومع ذلؾ فقد يقع 
 بعينو لتوقؼ كؿ منيما عمى الدورتأممنا ىذا النوع مف التعريفات لوجدنا أنو 

اآلخر، وىو غير مضّر؛ ألننا لـ نقصد مف التعريؼ بياف حقيقة الشيء وكنيو 
نما القصد تفسير المفظ وبياف معناه  حتى تمـز الجيالة المرفوضة عند التحديد، وا 

الوضعي في المغة بمفظ أوضح منو عند المخاطب ليس إال، فكما أف الدور المعي 
 . غير مضر فمزـو الدور في التعريؼ المفظي الواقع في صناعة المعاجـ كذلؾ

 وىو ما يقصد بو تحصيؿ صورة جديدة في ذىف مف :التعريف المعنوي. 2
، وىذا النوع يفسر معنى المفظ المجيوؿ، وىو (28)لو التعريؼ مخاطبا أو غيره

في عمـ المنطؽ، ألف الغاية مف بحثو في عمـ  (التعريؼ)المراد عند إطبلؽ كممة 
المنطؽ الوصوؿ إلى المجيوالت التصورية مف خبلؿ المعمومات التصورية بعد 

، وليست ميمتو الكشؼ عف لفظ مبيـ بمفظ آخر (29)ترتيبيا بنسؽ منطقي مقبوؿ
                                 .أوضح منو

:  إلىبو باعتبار ترؾالمعنوي ينقسـوالتعريؼ  
 ، وىو التعريؼ المتكوف مف الذاتيات كالجنس والفصؿ:التعريف بالحد -1

.  ويفيد العمـ بكنو المعرؼ،ما تاـ أو ناقصإوىو 
                                                 

، تجديد عمـ المنطؽ في شرح 321: كتاب المبيف في شرح ألفاظ الحكماء والمتكمميف (27)
 .54: ،5عبد المتعاؿ الصعيدي، القاىرة، مطبعة النموذجية، ط- الخبيصي عمى التيذيب

: ، استانبوؿ(ىػ834ت)شرح الفناري عمى الرسالة االثيرية، شمس الديف حمزة بف محمد (28)
28. 

 .287: بكري محمد خميؿ- المنطؽ عند الغزالي (29)
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 وىو التعريؼ المتكوف مف العرضيات كالخاصة :التعريف بالرسم -2
والعرض العاـ وىو أيضا أما تاـ أو ناقص، ويفيد العمـ بالمعرؼ عمى وجو االمتياز 

 .(30)عما عداه، بحيث ال يغدو مختمطا بغيره مف الحقائؽ والمفاىيـ

ومف المناسب بياف موقؼ الدراسات المغوية مف ىذه التقسيمات؛ ألىميتيا 
في االستعماؿ االصطبلحي الواقع في المؤلفات العممية، ولبياف تفرد ىذه الدراسات 
عف التأصيؿ المنطقي المتعمؽ الختبلؼ جية البحث ودائرة االىتماـ، فالحد عند 

واألصوليوف وأىؿ العربية لـ يفرقوا بيف التعريؼ أىؿ العربية مرادؼ لممعرِّؼ، 
والحد، فقد أطمقوا كمتا التسميتيف عمى األخرى لترادفيما عندىـ، وبقي مصطمح 

الرسـ دخيبل عمى دراساتيـ ومذكورا عمى سبيؿ المماشاة لممناطقة، وتوضيح ذلؾ 
 في الحقوؿ العممية، فمممناطقة (التعريف)يقودنا إلى الغرض مف مصطمح

اىتماماتيـ الخاصة ولمنحاة واألصولييف اىتمامات أخرى، فكؿ عمـ لو موضوع 
وغاية خاّصتاف بو، مف أجميما تتمايز العموـ وتفترؽ الدراسات، فغرض المناطقة 

 اإلطبلع عمى كنو المعّرؼ ؿالكشؼ إما عف ماىّيات الشيء أو عوارضو ليحص
أو امتيازه مف جميع ما عداه أو بعضو، ولنمّيز بيف ما ىو ذاتي داخؿ في حقيقة 

 لو، ألنيـ يبحثوف عف عناصر ـالمعّرؼ، وما ىو عرضي خارج عف حقيقتو الز
. التركيب وخصائص المكّونات

 فيـ في صوب آخر، ألف غرضيـ تحديد األصوليون وأهل العربية أما 
المفيوـ النحوي أو األصولي بشكؿ يدفع اشتباه المصطمح بغيره ويفّسر المراد منو 
ويحّدد العناصر المكونة لممفيوـ، والخصائص والشروط البلحقة بو، سواء كاف 

الجامع )المعرِّؼ ذاتيا أـ عرضيا، فالتعريؼ عندىـ سواء سّمي حّدا أو رسما ىو 
ضابطة أو شرطا أو حكما أو تمثيبل أو : ، بأية طريقة سمكت في تعريفو(31)(المانع

                                                 

، ولينظر أسس المنطؽ الصوري 91: حاشية عبد اهلل اليزدي عمى تيذيب المنطؽ (30)
 .139- 138: ومشكبلتو

اإليجي، عضد الديف عبد - ، شرح مختصر المنتيى1/286: كشاؼ اصطبلحات الفنوف (31)
: ـ1973شعباف محمد إسماعيؿ، القاىرة، : ، مراجعة وتصحيح(ىػ756ت )الرحمف بف احمد

، ضمف (ىػ377ت )الفارسي، الحسف بف احمد- ، اإليضاح في عمؿ النحو 69 – 1/68
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تقسيما أو بياف وظيفة أو تحديد شكؿ، فبؤرة التعريؼ ىي تحقيؽ عنصر التمييز 
( التعريؼ)مصطمح  (ىػ761ت)وعدـ االختبلط المفيومي، ىكذا فيـ ابف ىشاـ

وسنورده كامبل، ألنو وثيقة تاريخية  (ىػ1270ت)فيما نقمو عنو أبو الثناء اآللوسي 
لـ نجدىا فيما بيف أيدينا مف كتب ابف ىشاـ، وىي تدّؿ عمى مدى التعّمؽ في 

إف المصنؼ :" أغراض العموـ، وما ينبغي أف يؤخذ منيا ويطرح، قاؿ ناقبل عنو
بأف حدود النحاة وغيرىـ مف عمماء الشرع ليست : نفسو صّرح في بعض تعميقاتو

نما الغرض منيا تمييز الشيء  حقيقّية يراد بيا الكشؼ التاـّ عف حقيقة المحدود، وا 
ليعرؼ أنو صاحب ىذا االسـ، وليذا ال تراىـ يحترزوف عما يحترز عنو أىؿ 
نما وقع االعتراض عمييـ بذلؾ  العقميات مف استعماؿ الجنس البعيد ونحوه، وا 

وأمثالو في كتب النحو مف جية متأخري المشارقة الذيف نظروا في تمؾ العمـو ولـ 
 (33)(ىػ912ت) ونجد صدى ذلؾ عند عبد الغفور،(32)"يراعوا مقاصد أرباب الفنوف

 في حاشيتيما عمى الفوائد الضيائية في شرح عبارة (34)(ىػ1067ت)وعبد لحكيـ 
انو : "ما حاصمو" وقد عمـ بذلؾ حد كؿ واحد منيا: "(35)(ىػ646ت)ابف الحاجب 

ليس غرض األدباء مف الحد إال التمّيز التاـ، وأما التمييز بيف الذاتيات 
والعرضيات فوظيفة الفبلسفة الباحثيف عف أحواؿ الموجودات عمى ما ىي عميو، 

فالحد عند األدباء ىو المعرِّؼ الجامع المانع وىكذا ذكره عصاـ 

                                                                                                                       

كاظـ بحر المرجاف، . د: لعبد القاىر الجرجاني، تح (المقتصد في شرح اإليضاح )كتاب
 .19: ـ1982سمسمة كتب التراث، بغداد، 

 .69 – 68:حاشيتو عمى شرح القطر (32)

 .32/ 4: ـ1969، 3خير الديف، بيروت، ط الزركمي، - ينظر االعبلـ (33)

 .283/ 3: ف. ـ (34)

 .211/ 4: ف. ـ (35)
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معنى الحد عند األدباء المعرِّؼ الجامع المانع : " حيث قاؿ(36)"(ىػ1037ت)الديف
. (37)"كما صرَّح بو ابف الحاجب في األصوؿ

 لطبيعة اىتماماتيـ بالدليؿ واالستدالؿ -عمماء البحث والمناظرة ولقد بيَّف 
عند  (الدور)وقوع - والتوضيح لمحقائؽ التي يتـ فييا التنازع واالختبلؼ العممي 

التعميؿ والتعريؼ، وذكروا شروطا يمتـز بيا مورد الدليؿ والتعريؼ؛ حتى ال يؤدي 
عممو إلى نقض لدليمو أو تعريفو نتيجة الوقوع في الدور، وبحثوا ذلؾ كمو في 

عند بياف وظائؼ المعترض والمجيب لو ذاكريف األصوؿ والقواعد التي  (النقض)
يعترض بيا المعترض، ويدافع بيا المستدؿ عف دليمو أو المعرِّؼ عف تعريفو، فقد 

 منع وال نقض وال معارضة عند بو أف التعريؼ باعتبار نفسو ال يتعمؽ ذكروا
نما تتحقؽ ىذه الوظائؼ الثبلثة باعتبار شرائطو، حيث تتولد مف ىذه  مناقشتو، وا 

: منياالشرائط قضايا ضمنية يدعييا صاحب التعريؼ، 
 أي أف جميع ما يصدؽ عميو المعرَّؼ يصدؽ عميو :المساواة لممعرَّف - أ

خص منو مطمقا أو أعـ مف المعرَّؼ أو أالتعريؼ، فبل يجوز أف يكوف التعريؼ 
: مف وجو أو مباينا لو، ولمتمثيؿ عمى أنواع التعريفات نمثؿ ليا باآلتي

. حيواف ناطؽ: اإلنساف: كقولنا: المساوي -1
. حيواف:اإلنساف: كقولنا: األعـ -2
. ناطؽ: الحيواف: كقولنا: األخص -3
. بيضأ: اإلنساف: كقولنا: مف وجو -4
. حجر: اإلنساف:كقولنا: المبايف -5

. (38)وصاحب التعريؼ فييا جميعا يدعى أف تعريفو مستكمؿ لمشرائط

                                                 

 .157/ 4: ف. ـ (36)

، حاشية عبد الحكيـ عمى حاشية عبد الغفور عمى 23/ 2: كشاؼ اصطبلحات الفنوف (37)
: ىػ13، استانبوؿ، ؟؟(ىػ1067ت )السيالكوتي، شمس الديف بف محمد - الفوائد الضيائية 

 .6: الجامي- ، الفوائد الضيائية15: ، حاشية عبد الغفور البلري عمى الفوائد الضيائية25

 .100: الكمنبوي- آداب البحث والمناظرة  (38)
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 فيشترط أف يكوف التعريؼ أجمى مف المعرَّؼ :الجالء والوضوح منه  - ب
وأوضح منو، ألف التعريؼ وضع لبياف المعرؼ وشرحو، فبل بد أف يكوف 
أوضح منو في الفيـ، ألف التعريؼ عمة لمعرفة المعرَّؼ، فمو كاف خفيا 
 غير أجمى مف المعرَّؼ لـز كوف معرفة المعرَّؼ سببا لممعرفة بالتعريؼ

 : ويتحقؽ الخفاء وعدـ الوضوح في اآلتي،(39)وذلؾ عكس االفتراض

 : لتعريف المستمزم لمدور ا -1
 في  تأتي بعض التعريفات متوقفة عمى المعرَّؼ كالتعريؼ بالمساويفقد 

خذ المحدود في أجزاء الحد فيؤدي إلى توقؼ فيـ أ أو ،(40)المعرفة والجيالة
التعريؼ عمى المعرؼ، واألصؿ أف يتوقؼ فيـ المعرؼ عمى التعريؼ دوف 

العكس، فإذا حصؿ ذلؾ لـز توقؼ كؿ مف الشيئيف عمى اآلخر وىو الدور، وسبب 
ذلؾ كوف التعريؼ أخفى مف المعرؼ، إذ لو كاف أوضح منو لما لـز ذلؾ، ومثاؿ 

الحركة ما ليس بسكوف، والعمـ عدـ الجيؿ والبصر عدـ العمى : ذلؾ قوؿ الفبلسفة
التعريف بالمساوي لممعرَّف في المعرفة ، وىو (41)حيث عرِّفت الممكة بالعدـ

 ألف معرفة المعرَّؼ متوقفة عمى ؛، فالحركة متوقفة عمى التعريؼوالجهالة
 إنما تعرؼ بممكاتيا، اإلعداـ والتعريؼ ىنا قد توقؼ عمى المعرَّؼ، ألف ،التعريؼ

فمـز توقؼ كؿ مف الشيئيف عمى اآلخر، والتعريؼ عمى ىذا أخفى مف المعرَّؼ، 
نما قيد  ألف المساواة بيف المعرؼ والتعريؼ تكوف ؛ المساواة بالمعرفة والجيالةواوا 

مطموبة في الصدؽ دوف غيرىا، ومعنى المساواة في الصدؽ أف يكوف التعريؼ 
جامعا مانعا، فكؿ ما صدؽ عميو التعريؼ أو المعرؼ صدؽ عميو اآلخر، دوف 

 ويشترط: خفى، فإذا قيؿألالمساواة في المعرفة والجيالة ألنيا تؤدي إلى التعريؼ با
                                                 

، وينظر أسس المنطؽ الصوري 99- 98: حاشية البينجويني عمى آداب البحث (39)
 . وما بعدىا148: محمد عمي ابو رياف- ومشكبلتو

 51: الصعيدي- تجديد عمـ المنطؽ في شرح الخبيصي عمى التيذيب (40)

المصطمح الفمسفي عند )، ضمف (ىػ428ت )أبو عمي الحسيفابف سينا، - الحدود (41)
، وينظر 238: ـ1984- 1983عبد األمير االعسـ، بغداد، . د: ، دراسة وتحقيؽ(العرب

 . 222: بكري محمد خميؿ- المنطؽ عند الغزالي
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ذا قيؿ في التعريؼ مساواة ال : لممعرؼ، عمـ أف المراد المساواة في الصدؽ، وا 
تجوز المساواة بيف التعريؼ والمعرؼ عمـ أف المراد التساوي في المعرفة 

، كتعريؼ المرفوعات بما اشتمؿ أو كأخذ المحدود في أجزاء الحد، (42)والجيالة
ذا تحقؽ  لـز  (الدور)عمى عمـ الفاعمية، حيث يمـز منو توقؼ الشيء عمى نفسو، وا 

 ألنو يمـز منو كوف ؛وكمو محاؿ (تقدـ الشيء عمى نفسو)منو شيء آخر وىو 
المجيوؿ معموما، مع أف المقرر في التعاريؼ أف معرفة الحد أقدـ مف معرفة 

المحدود، ألف معرفة التعريؼ عمة لمعرفة المعرَّؼ والعمة متقدمة عمى المعموؿ، 
وفي التعريؼ بالمساوي في المعرفة والجيالة يحصؿ العمـ بيما معا، وفي أخذ 

المحدود في أجزاء الحد يمـز كوف المجيوؿ معروفا، ومثؿ ذلؾ اعتراض أبي الثناء 
وىو تغيير : (اإلعراب المعنوي) عمى تعريؼ ابف ىشاـ لػ (ىػ1270ت ) اآللوسي

في تعريفو ولما  (العامؿ) فقد أخذ ،أواخر الكمـ الختبلؼ العوامؿ الداخمة عميو
العامؿ : في تعريفو أيضا، وذلؾ في قوليـ (اإلعراب)خذوا أ (العامؿ)عرؼ النحاة 

ما بو يحدث المعنى المحوج لئلعراب، ومثاؿ آخر لمدور كأخذ المحدود في أجزاء 
الذي )بأنو  (المتعدي)الحد بشكؿ صريح، كقوؿ الصرفييف في تعريؼ مصطمح 

، ومف أمثمة التعريؼ المساوي في المعرفة والجيالة تعريؼ (يتعدى إلى  مفعوؿ بو
حد بأنو مجيوؿ أ، حيث يدعي  ما ليس بمركب: بأنو(المفرد)النحوي لمصطمح 
. كجيالة المعرؼ

 ىؿ كؿ مساو لممعرؼ في المعرفة والجيالة دور؟ قائؿ،وىنا قد يقوؿ 
ف المساوي لممعرؼ في المعرفة والجيالة قد يكوف دورا وقد ال أوالجواب عف ذلؾ ب

 وا قد فصؿـاآلخر، إال أنو  يمـز مف بعضو توقؼ كؿ مف الشيئيف عمىألنويكوف، 
بينيما، ألف أىؿ المنطؽ قد اشترطوا كوف التعريؼ معموما قبؿ المعرؼ، فمو عمـ 

ووجو الدور فيو أف - ( عدـ الجيؿ:العمـ)بيما معا كما في التعريؼ بالمساوي 
، فمـز توقؼ (العمـ)الجيؿ لكونو أمرا سمبيا لمعمـ محتاج في تصوره إلى الممكة

 أو تأخر العمـ الجيؿ عمى العمـ، وتوقؼ العمـ عمى الجيؿ، وذلؾ ىو الدور،
 لـز الدور،-  الحد أجزاءبالتعريؼ عف العمـ بالمعرَّؼ كما في أخذ المحدود في 

                                                 

 .65:محمد حسف، القاىرةباشا زادة، - شرح رسالة اآلداب (42)
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  مف دوف لزـو الدور في المعرفة والجيالة لممعرَّؼ التعريؼ المساويأمثمةومف 
 بأنوحد أ واحد، حيث يدعي بإعراب المعرب بأنوتعريؼ النحوي لمصطمح المفرد 

 .مجيوؿ كجيالة المعرؼ
 :التعريف المستمزم لمتسمسل  -2

حيث تأتي بعض التعريفات المتوقفة في الفيـ عمى شيء آخر غير 
المعرؼ، وىو بدوره متوقؼ عمى آخر إلى ما ال نياية، فيؤدي ىذا إلى توقؼ فيـ 

التعريؼ عمى أمور ال نياية ليا، والمفترض أف يكوف التعريؼ واضحا غير متوقؼ 
 .(43)عمى شيء آخر متسمسؿ

 :التعريف المشتمل عمى لفظ مشترك -3

 حيث تأتي بعض التعريفات مشتممة عمى لفظ مشترؾ، وىو الداؿ عمى أكثر 
مف معنى واحد، ومف ثـ يؤدي ىذا التكثير في المعنى إلى إيياـ واضطراب في 

لى ضرورة االحتراز عف المفظ عتحديد الداللة المرادة مف المعرَّؼ، وقد نبو العمماء 
المشترؾ في التعريؼ حتى ال يكوف التعريؼ أخفى مف المعرَّؼ، وقد بينوا جواز 

 أو ،وقوع المشترؾ في التعريؼ، إذا كانت ىناؾ قرينة دالة عمى إرادة أحد معانيو
 .(44)صبلحية كؿ مف معانيو اعتمادا في التعريؼ

 :التعريف المشتمل عمى المجاز -4

 حيث تأتي بعض التعريفات مشتممة عمى معنى مجازي، ويظير ذلؾ عند 
االعتراض عمى التعريؼ ودالالتو، فيتكئ صاحب التعريؼ عمى إرادة المجاز 

متخمصا مف االعتراض، ولكنو يقع في عيب أشار إليو أصحاب التعريؼ وىو عدـ 
 المجاز في التعريؼ، ألف الغالب مبادرة المعاني الحقيقية إلى عماؿجواز است

                                                 

 .100: حاشية البينجويني عمى آداب البحث (43)

، (رسالة ماجستير)محمد ذنوف- ينظر مباحث المصطمح النحوي في حواشي شرح القطر (44)
بإشراؼ االستاذ الدكتور عبد الوىاب محمد عمي العدواني، العراؽ، جامعة الموصؿ، 

 .53: ـ1996
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، فيضيع الغرض المنشود مف التعريؼ وىو الجبلء والوضوح، لكنيـ بينوا (45)الفيـ
 أو ،جواز وقوع المجاز في التعريؼ إذا كانت ىناؾ قرينة دالة عمى إرادتو وتعيينو

 .أريد كؿ مف المعنى الحقيقي والمجازي في تعريؼ واحد
 وغيرىا مف أنواع التعريف المستمزم اجتماع النقيضين ومصادمة البديهة -5

 .الفسادات الطارئة عمى التعاريؼ، وكؿ تعريؼ ىذا شأنو فيو باطؿ

ومما يجب التنبه له أن الدور كما يقع في التعريفات بشكل بارز يقع عند 
، وهو موضوع عنايتنا في هذا (46)االستدالل عمى األحكام والمسائل العممية أيضا

درست ألنجح، فإف الدرس عمة والنجاح معموؿ لو، : ؿ ذلؾ قولناا، ومثأيضا البحث
ولو تصورنا جعؿ النجاح عمة والدرس معموال، لـز توقؼ كؿ مف الشيئيف عمى 

ومف ذلؾ ما نجده مف النقض ببياف استمزاـ الدعوى  اآلخر وىذا باطؿ بداىة،
مف أبواب الفعؿ الثبلثي  (الباب الثالث)ومثاؿ ذلؾ مف عمـ الصرؼ أف: الدور

المجرد يكوف مفتوح العيف في الماضي والمضارع بشرط أف يكوف عيف فعمو أو 
حيث جاء بفتح العيف في  (أبى يأبى)المو حرفا مف حروؼ الحمؽ ما عدا 

نو شاذ إ: الصرفيوفالمضارع والماضي مع عدـ كوف عينو والمو حرؼ حمؽ، فقاؿ 
حرؼ حمؽ وفتحت  (األلؼ)أي مخالؼ لمقياس، ولكف بعض العمماء ادعى أف 

أبى يأبى فيو حرؼ حمؽ وفتحت عينو : ، فكأنو قاؿ بدعوى مفادىا(47)العيف ألجميا
 الستمزاميا منقوضةىذه الدعوى : أي المعترض(السائؿ)ألجميا، فعندئذ يقوؿ 

 ألنو في األصؿ ؛أف وجود األلؼ موقوؼ عمى الفتح: الدور، وبياف الدور فييا
 ؛قمبت ألفا لتحركيا وانفتاح ما قبميا، فمو كاف الفتح بسبب األلؼ لـز الدور (ياء)

وكؿ ما يستمـز الدور فاسد، فيذه الدعوى فاسدة  لتوقؼ الفتح عمييا وتوقفيا عميو،
 ،(الِعمـ)، ومثؿ ذلؾ ما جرى الخبلؼ فيو بيف العمماء في إمكانية تعريؼ ومنقوضة

العمـ يمكف تحديده وتعريفو، فتوجو إلى ىذه : فذىب بعضيـ إلى قضية مفادىا
:  وكؿ ما يستمـز الفساد فاسد، ووجو الدور فيو،الدعوى نقض ببياف استمزاميا الدور

                                                 

القاىرة،  (ىػ766ت)، قطب الديف محمود بف محمدشرح الرازي عمى الرسالة الشمسية (45)
. 1322:1/343، 1ط

 . وما بعدىا364: محمد عمي أبو رياف- أسس المنطؽ الصوري ومشكبلتو (46)

.   5: لتفتازانيا- شرح التصريؼ العزي  (47)
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، ولكف (48)بالعمـ لـز الدور (العمـ) فمو عمـ ،أف غير الِعمـ إنما يعمـ ويعرؼ بالعمـ
فاسد فاسدة أيضا، يء الدليؿ إذا استمـز الدور الفاسد فإف الدعوى المبنية عمى ش

ولكف ال يمـز مف انتفاء الدليؿ انتفاء المدلوؿ، إذ يحؽ لصاحب الدعوى أف يأتي 
المطموب، وذلؾ ألف فساد الدليؿ بو بدليؿ آخر غير مستمـز لمفساد المذكور ويثبت 

 ألف انتفاء األعـ ؛، بخبلؼ العكس(49)عـأغير مستمـز لفساد الدعوى لكونيا الزما 
 .مستمـز النتفاء األخص

أشكال لزوم الدور : المبحث الثالث
بعد التتبع والبحث في كبلـ النحوييف وجدنا ظاىرة لزـو الدور تقع في 

كبلميـ بأشكاؿ متعددة، قاموا بتوضيحيا وعرضيا تفصيميا حتى يجتنبيا الباحث 
والمؤلؼ عندما يعّرؼ المصطمحات أو يستدؿ عمى األحكاـ، وتمؾ األشكاؿ يمكف 

: إيجازىا والتمثيؿ ليا بما يأتي
: وذلؾ كتعريؼ الممكات باعداميا مثؿ قوؿ الفبلسفة: التعريف بالمساوي -1

، وىو ممنوع لما قرروه مف أف (50)الحركة ما ليس بسكوف والبصر عدـ العمى
معرفة التعريؼ أقدـ مف معرفة المعرؼ؛ ألنو عمة لمعرفتو والعمة مقدمة عمى 

المعموؿ، وفي التعريؼ بالمساوي يحصؿ العمـ بيما معا، ولـ يقع ىذا الشكؿ في 
نما ذكرتو تنبييا لما يقع عند التدريس أحيانا حيث نقوؿ : كبلـ النحوييف، وا 

وىذا مف تعريؼ .... الموضوع ما ليس بميمؿ، والرفع ىو التجرد مف العوامؿ
الممكات بأعداميا؛ ألف وضع الكممات في المغة لمعاف أمر وجودي مقارنة 

بالميمبلت التي ىي أعداـ وظاىرة الرفع وجودية بالنسبة لمتجرد العدمي، وىذا ال 
يفيد المخاطب شيئا؛ ألنو إحالة عمى تعريؼ غامض متوقؼ في حد ذاتو عمى 

فيـ الممكة والوجود؛ ألف األعداـ إنما تعرؼ بممكاتيا، وقد ذكر ابف 

                                                 

.   26: زادهباشا – شرح رسالة اآلداب  (48)
عمر بف محمد - بف القرداغي عمى رسالة المقوالت لمقزلجياحاشية  (49)

. 15:ىػ 1355، القاىرة، (ىػ1355ت)أميف
 .238: ابف سينا- الحدود (50)
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المتقاببلت بحسب السمب والعدـ فبل بد مف أف نأخذ الموجب :" أف (ىػ428ت)سينا
 .(51)"والممكة في حدييما مف غير عكس

اذ عرفوه  (اسـ اإلشارة)وذلؾ ظاىر في تعريفيـ : أخذ المعرف في التعريف -2
شارة إليو:" بأنو وىو  (اإلشارة) حيث أخذ المعرِّؼ لفظ (52)"ما دّؿ عمى مسّمى وا 

موجود في المعرَّؼ أيضا، وذلؾ يؤدي إلى لزوـ الدور؛ ألف المعرَّؼ متوقؼ 
معرفتو عمى معرفة التعريؼ بأجزائو، وذلؾ يستدعي أف يكوف العمـ بالتعريؼ 
حاصبل قبؿ العمـ بالمعرَّؼ، وقد اشتمؿ التعريؼ عمى لفظ مجيوؿ واقع في 
المعرؼ، فيمـز توقفو عمى معرفة المعرؼ، والقضية معكوسة ألنيا الغاية مف 

 .عممية التعريؼ، فمـز الدور نتيجة لذلؾ

والخبلؼ بيف ىذا الشكؿ : إيراد لفظ في التعريف متوقف تعريفه عمى المعرف -3
والشكؿ السابؽ عميو أف ما ىنا قد أورد لفظا اصطبلحيا في تعريؼ المصطمح 
يتوقؼ تعريفو عمى تعريؼ المعرؼ، في حيف كاف الشكؿ السابؽ قد أورد لفظ 
المصطمح نفسو أعني لفظ المعّرؼ في التعريؼ، كما يتوضح ذلؾ مف مقارنة 

مف خبلؿ ذكر عبلماتو، فقد  (الفعؿ)األمثمة، وقد وقع ذلؾ في تعريفيـ مصطمح 
يعرؼ النحويوف المصطمحات النحوية بذكر عبلماتيا دوف بياف حقائقيا الذاتية، 
كما نجد ذلؾ كثير الوقوع عند ابف مالؾ في ألفيتو، فقد عّرؼ ابف مالؾ أيضا 

 :(53)الفعؿ بقولو

بتا فعمت وأتت ويا افعمي               ونوف أقبمف فعؿ ينجمي 
مف خبلؿ قبولو العبلمات المذكورة، والذي ييمنا مف ىذا  (الفعؿ)ففسر 

ما يقبؿ : أي بتاء الفاعؿ، فقد عرؼ الفعؿ الماضي بأنو (بتا فعمت)التعريؼ قولو 
دخوؿ تاء الفاعؿ عميو، فقد اشتمؿ التعريؼ عمى لفظ اصطبلحي آخر وىو 

، وىذا المفظ غير موجود في المعرؼ، ولكف لو أردنا تعريؼ الفاعؿ كما (الفاعؿ)
لـز الدور، حيث أخذ .. االسـ المسند إليو فعؿ: عرفو النحويوف القائموف بأنو

                                                 

 237.4:ف. ـ (51)

: ، تحػ وشرح(ىػ761ت )ابف ىشاـ، أبو محمد عبد اهلل بف يوسؼ - شرح شذور الذىب (52)
 .132: ـ2005، 1دمشؽ، دار ابف كثير، طمحمد محيي الديف عبد الحميد، 

 .4: ، بغداد(ىػ762ت )ابف مالؾ، محمد بف عبد اهلل (- الخبلصة):األلفية  (53)
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الفاعؿ في تعريؼ الفعؿ وأخذ الفعؿ في تعريؼ الفاعؿ، وذلؾ مستمـز لمدور 
، وىذا مف تعريؼ الشيء بالمتأخر عنو في المعرفة كما ذكره ابف سينا (54)أيضا

الشمس كوكب يطمع نيارا ثـ النيار ال يمكف أف يحد إال بالشمس :" ومثؿ لو بقولو
. (55)"ألنو زماف طموع الشمس

وفي ىذا الشكؿ مف أشكاؿ لزـو الدور ال يورد لفظ في : التوقف العممي -4
نما يتوقؼ العمـ بو عمى العمـ  التعريؼ يتوقؼ ىو أو تعريفو عمى المعرؼ، وا 
بالمعرؼ، وقد وقع ذلؾ كثيرا في كبلـ النحوييف عندما يعرفوف المصطمحات 

بالعبلمات أو بظاىرة تركيبية يتميزف بيا مما عداىف، ومف ذلؾ تعريفيـ 
 :(56)في قوؿ ابف مالؾ (الصفة المشبية)مصطمح

صفة استحسف جر فاعؿ               معنى بيا المشبية اسـ الفاعؿ 
فقد عرؼ ابف مالؾ الصفة المشبية بظاىرة تركيبية تتميز بيا مف اسـ 
زيد : الفاعؿ، حيث يستحسف إضافتيا إلى فاعميا بخبلؼ اسـ الفاعؿ، فيقاؿ فييا

زيد حسف الوجو، وجعؿ ىذه الظاىرة : حسف وجيو، ثـ تضاؼ إلى فاعميا فيقاؿ
التركيبية المميزة لمصفة المشبية تعريفا ليا يميزىا مما عداىا، ولكف ىذا التعريؼ 

مؤد في ظاىره إلى ظاىرة لزـو الدور؛ ألف العمـ باستحساف إضافة الصفة 
المشبية إلى فاعميا متوقؼ عمى العمـ بكونيا صفة مشبية أصبل، والحاؿ أف 

الصفة المشبية متوقفة عمى االستحساف المذكور فيمـز توقؼ العمـ بأحدىما عمى 
. (57)العمـ باآلخر، وذلؾ عيف الدور الحقيقي

                                                 

األزىري، خالد - ، التصريح بمضموف التوضيح25/ 1: حاشية الخضري عمى أبف عقيؿ (54)
 .38/ 1: 1954، القاىرة، (ىػ905ت )بف عبد اهلل 

 .238: ابف سينا- الحدود (55)

 .32: ابف مالؾ- (الخبلصة:)األلفية ( 56)

مصطفى : ، تصحيح(ىػ905ت )عمي بف محمدشرح األشموني عمى الفية ابف مالؾ،  (57)
 .3/ 3: ىػ1366، 1أحمد حسيف، القاىرة، ط
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ونقصد بو الدور الناشئ عف القواعد النحوية، وقد تمثؿ ذلؾ : الدور القواعدي -5
ـْ َيْمَعُبْوفَ ):في أحد األوجو اإلعرابية لقولو تعالى ـْ في َخْوِضِي َـّ َذْرُى  اذ (58)(ُث

وىو في المعنى فاعؿ  (خوضيـ)في  (ىـ)في موضع الحاؿ مف  (يمعبوف)أعرب
ثـ ذرىـ يخوضوف العبيف، فإذا تقرر ىذا : المصدر المضاؼ إليو، وكأف المعنى

في )تعمؽ الحالية ال يجوز أف نعرب  (خوضيـ)بػ (يمعبوف)اإلعراب وىو تعمؽ 
ثـ ذرىـ : ويكوف التقدير حينئذ( يمعبوف)في ( الواو)حاال مف ضمير  (خوضيـ

حاال  (في خوضيـ)يمعبوف خائضيف، لمزـو الدور حينئذ، ووجو الدور أف جعؿ 
يقتضي كوف الحاؿ معموال لو متأخرا عنو رتبة ومعنى؛ ألف  (يمعبوف)مف ضمير 

رتبة العامؿ قبؿ رتبة المعموؿ، ومعنى الحاؿ يحصؿ بعد حصوؿ معنى العامؿ 
عميو  (في خوضيـ)لـز تقدـ  (خوضيـ)حاال مف ضمير  (يمعبوف)فيو، فمو جعمنا 

رتبة ولفظا، أما لفظا فظاىر وأما رتبة فؤلف العامؿ في الحاؿ عامؿ في صاحب 
، ألف التقدير (59)الحاؿ أيضا فيمـز الدور؛ عمى أنو يمـز أيضا الفساد في المعنى

يخوضوف العبيف ويمعبوف : حينئذ عمى التوجيييف اإلعرابييف يكوف بالصورة اآلتية
 .خائضيف في الوقت ذاتو

والمقصود بو الدور الناشئ عف العمة النحوية، ونمثؿ لو : الدور العّمي -6
بالخبلؼ النحوي المشيور في عمة رفع المبتدأ والخبر، فقد ذىب الكوفيوف إلى أف 

، ورأى النحويوف في ىذا (60)المبتدأ يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدأ فيما يترافعاف
ذا قمنا  التعميؿ فسادا لمزومو الدور، وذلؾ أف العامؿ حقو أف يتقدـ عمى المعموؿ، وا 

إنيما يترافعاف وجب أف يكوف كؿ واحد منيما قبؿ اآلخر وذلؾ محاؿ؛ ألنو يمـز 
أف يكوف االسـ الواحد أوال وآخرا في حاؿ واحدة، فيجب تقدـ كؿ واحد مف المبتدأ 

                                                 

 .91: مف اآلية- سورة األنعاـ  (58)

ىذا التوجيو اإلعرابي رد ضمني مف أبي الثناء االلوسي عمى أبي حياف الذي أجاز في  (59)
ابو - تفسيره كبل التوجيييف متناسيا لزـو الدور والفساد المعنوي أيضا، ينظر البحر المحيط

، (ىػ1270ت )محمود بف عبد اهلل  ابو الثناء اآللوسي، –، روح المعاني 182/ 4: حياف
 .428/ 5: ىػ1303، 1القاىرة، ط

 .84/ 1: ، بيروت(ىػ643ت )يعيش بف عمي ابف يعيش، - شرح المفصؿ (60)
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والخبر عمى اآلخر؛ ألنو يجب تقديـ العامؿ عمى المعموؿ؛ فيمـز تقدـ الشيء عمى 
 .(61)نفسو؛ ألف المتقدـ عمى المتقدـ عمى الشيء متقدـ عمى ذلؾ الشيء

والمقصود بو الدور الناشئ عف تعريؼ المصطمحات : الدور الحكمي -7
المبتدأ ىو االسـ المرفوع والمفعوؿ ىو االسـ المنصوب، وقد : بأحكاميا، كما تقوؿ

 :(62)بقولو (الحاؿ)وقع ذلؾ في كبلـ ابف مالؾ عند تعريفو 

الحاؿ وصؼ فضمة منتصب         مفيـ حاؿ كفردا اذىب 
فقد عرؼ الحاؿ بأنو المنصوب، والنصب حكـ مف أحكاـ الحاؿ متوقؼ 

الحكـ عمى : عمى معرفة حقيقة الحاؿ حتى يثبت لو حكـ النصب، وكما قالوا
الشئ فرع تصوره، فنحف ال نستطيع الحكـ عمى زيد بأنو طويؿ لو لـ نتصور زيدا 

ال لجاز أف نقوؿ الحيواف جماد، والحكـ : أصبل وكونو قاببل لبلتصاؼ المذكور، وا 
باطؿ ألف القائؿ ليذا الكبلـ لـ يتصور معنى الحيوانية أصبل، المؤدي الى الحكـ 

عمى الشيء قبؿ تصوره، والمعنى أف النصب حكـ متوقؼ ثبوتو لمحاؿ عمى 
تصور الحاؿ وفيـ حقيقتو االصطبلحية، وأخذ المنصوب في تعريفو يستمـز توقؼ 

معنى الحاؿ عمى المنصوب؛ ألف المعرَّؼ متوقؼ عمى التعريؼ وذلؾ عيف 
. (63)الدور

ىذه ىي األشكاؿ التي يتسرب منيا الدور ويتمظير بيا في أقبلـ المؤلفيف، 
وقد حاوؿ النحويوف والمحققوف منيـ تأشيرىا وتاطيرىا لكي يجتنبيا الدارسوف 

. وصوال إلى العبارة العممية السميمة والتعريؼ المفيد والعمة المحكمة
 طرائق دفع الدور: المبحث الرابع

بعد أف عرفنا أشكاؿ لزـو الدور ووقوعو في عبارات النحوييف وتعاريفيـ 
واعراباتيـ وعمميـ نورد ىنا كيفية دفع الدور وطرائقو، ومف الجدير بالتنبيو أف 

نشير إلى أف الدور الذي يمكف دفعو ىو الدور المتوىـ المظنوف حصوؿ الدور 
                                                 

/ 1: 1985، بيروت، (ىػ686ت ) الرضي االسترابادي، محمد بف الحسف-شرح الكافية  (61)
66. 

 .24: ابف مالؾ(- الخبلصة):األلفية  (62)

 .221/ 1: حاشية الخضري عمى ابف عقيؿ (63)



                            حممد ذنون وونس فتحي. د             وطرائق دفعهمشكالتها لزوم الدور يف النحو العربي ظاهرة 

 126 

فيو، أما الدور الحقيقي فبل سبيؿ لرده أو دفعو بؿ يكوف التخمص منو بالعدوؿ عف 
التعريؼ المخطوء إلى تعريؼ آخر صحيح، ومف العمة المنقوضة بذلؾ إلى عمة 

.... بديمة خالية مف تمؾ الشائبة
وقبؿ الولوج في سرد طرائؽ دفع الدور نحب أف نبيف أف ذلؾ الصنيع عمؿ 
واقع تحت عناية عمماء آداب البحث والمناظرة الذيف سردوا كيفية مواجية الدليؿ 
والتعريؼ المستمزميف الدور وطرائؽ اإلجابة عف الدور المتوىـ، فوجب لذلؾ أف 

: نبيف األمور اآلتية
دور محاؿ : لما كاف الدور ىو توقؼ الشيء عمى ما يتوقؼ عميو وىو نوعاف -1

 الواحد موجودا ومعدوما يءالمستمـز لكوف الش، الستمزامو توقؼ الشيء عمى نفسو
إذ مف المعروؼ ؛ في آف واحد ؛ وكوف الشيء الواحد معموما ومجيوال في آف واحد

 وجودا مف المعموؿ؛ فمو توقؼ وجود العمة عمى وجود المعموؿ؛ لـز أقدـأف العمة 
 أف أيضاكوف العمة الموجودة معدومة في آف افتراضيا موجودة؛ ومف المعروؼ 

نو عمة لمعرفة المعرؼ، فمو توقؼ أ مف العمـ بالمعرؼ؛ وأقدـالعمـ بالتعريؼ 
التعريؼ عمى المعرؼ لـز كوف الشيء الواحد معموما ومجيوال في آف واحد؛ وىذا 

؛ "توقؼ كؿ واحد مف الشيئيف عمى اآلخر قبمو":بأنوالدور المحاؿ نعبر عنو 
فالمعرؼ متوقؼ عمى التعريؼ قبؿ توقؼ التعريؼ عمى المعرؼ؛ فإذا توقؼ 

 النوع الثاني لمدور وىو الجائز؛ فإنو ال وأماالتعريؼ عميو لـز الدور المحاؿ، 
يستمـز كؿ تمؾ المحاالت؛ بسبب أف توقؼ كؿ واحد مف الشيئيف عمى اآلخر معو 
ال قبمو؛ فبل يمـز كوف الشيء موجودا ومعدوما في آف واحد وال كوف الشيء معموما 

ومجيوال كذلؾ، وىذا النوع مف الدور يجوز ارتكابو في التعاريؼ لعدـ استمزامو 
 (.64)المحاؿ

إف المعترض عمى التعريؼ أو الحكـ باستمزاـ الدور يدعي أف في التعريؼ أو  -2
فقد عرؼ النحويوف : االستدالؿ فسادا بمزـو الدور، ولتوضيح ذلؾ نمثؿ باآلتي

فيتوجو إليو اعتراض مف قبؿ ، (65)الفعؿ المتعدي بأنو الذي يتعدى إلى مفعوؿ بو

                                                 

 . 477/ 1: التيانوي- كشاؼ اصطبلحات الفنوف (64)

 .7: التفتازاني- شرح التصريؼ العزي (65)
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 أجمى أف تعريفي : النقض الشبييي عمى دعوى ضمنية مفادىابأسموب (المستدؿ)
أف ىذا التعريؼ : مف المعرؼ، أو أف التعريؼ معمـو قبؿ العمـ بالمعرؼ قائبل

متوقؼ معرفتو عمى معرفة التعريؼ،  (المتعدي) ألف المعرؼ ؛مستمـز لمدور
 وكؿ ،(المعرؼ)صار متوقفا معرفتو عمى معرفة  (يتعدى)والتعريؼ باشتمالو عمى 
 .تعريؼ ىذا شأنو باطؿ

 وىنا تأتي طريقة دفع االعتراض إما برد المقدمة الصغرى أو بدفع الكبرى،  -3
وال تخمو طرائؽ دفع الدور مف ىاتيف الحالتيف، فاف كاف الدور حقيقيا فبل مجاؿ 
ف كاف الدور  ف كاف الدور متوىما فترد الصغرى فقط، وا  لرد الصغرى والكبرى، وا 
نما تمنع كبرى النقض بأف كؿ تعريؼ  جائزا أو معيا فبل مجاؿ لرد الصغرى، وا 

 .(66)مستمـز لمدور ليس بباطؿ؛ ألف ىذا الدور معي وىو جائز

وتوضيح ذلؾ بالنسبة لممثاؿ المتقدـ بعد ادعاء المعترض استمزاـ التعريؼ 
ال نسمـ أنو مستمـز : يمنع المقدمة الصغرى مجردا أو مستندا قائبلالدور، بأف 

بمعناه االصطبلحي وىو ممنوع،  (يتعدى)لمدور، إنما يمـز ذلؾ لو كاف الفعؿ 
الوارد في  (المتعدي)وىكذا فرَّؽ موجو التعريؼ بيف المعرؼ والتعريؼ، بأف 

الوارد في التعريؼ بالمعنى المغوي  (يتعدى)المعرؼ بالمعنى االصطبلحي، والفعؿ 
 ال مانع مف التوقؼ إذ وعندما تختمؼ يندفع الدور ،وبذلؾ اختمؼ جيتا التوقؼ

. (67)بيف الشيئيف باعتبار جيتيف مختمفتيف
 والمحدود، الحد أجزاءوىذه معالجة دقيقة وفيـ رصيف لمفرؽ الجوىري بيف 

 (التعدية)كبر بكثير مف أالواردة في المعرؼ تجردت إلى معنى  (التعدية)ألف 
 .الواردة في التعريؼ

المقدمة الصغرى لدليؿ المستدؿ؛ لقد كانت المعالجة السابقة متوجية إلى  -4
 ىذا في حيف يكوف( آخرىذا التعريؼ مستمـز لمدور أو التسمسؿ أو فساد ): عنيأ

                                                 

 .100- 99: حاشية البينجويني عمى آداب البحث (66)

مباحث المصطمح النحوي في حواشي شرح  ،7:ينظر شرح التصريؼ العزي لمتفتازاني (67)
، بإشراؼ االستاذ الدكتور عبد الوىاب محمد عمي (رسالة ماجستير)محمد ذنوف- القطر

. 112 :ـ1996العدواني، العراؽ، جامعة الموصؿ، 
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وكؿ ): المنع المذكور آنفا متوجيا إلى المقدمة الكبرى لدليؿ المستدؿ، أعني
ف الدور والتسمسؿ منو ما يكوف محاال وىذا مما إ؛ حيث (تعريؼ ىذا شأنو باطؿ

 ومنو ما يكوف جائزا؛ وىذا يمنع إذ ال خبلؼ في جواز ارتكابو مف ،ال مجاؿ لمنعو
، فيسوغ لو الدفاع عف تعريفو إزاء المعترض بأف (صاحب التعريؼ)قبؿ المعرؼ

 ىذا الدور قوؿ المعرؼ أمثمة لذلؾ؛ ومف أمامويمنع الكبرى؛ إذ المجاؿ مفتوح 
نو فعؿ ثبلثي مفتوح العيف في الماضي والمضارع غير إ: (أبى يأبى)الصرفي لػ 
 النقض الشبييي عمى دعوى بأسموب اعتراض مف قبؿ المستدؿ إليوشاذ فيتوجو 

إف ىذا التعريؼ ليس بأخفى مف المعرؼ أو إف ىذا التعريؼ : ضمنية مفادىا
إف ىذا التعريؼ مستمـز لمدور، وكؿ تعريؼ ىذا شأنو : معمـو قبؿ المعرؼ، قائبل

ف في تعريفو أإف ىذا التعريؼ باطؿ وىنا يسمـ صاحب التعريؼ ب:  والنتيجة،باطؿ
: نو الدور المحاؿ؛ ولذا يوجو منعو إلى المقدمة الكبرى قائبلأدورا، ولكنو ال يسمـ 

: أوال وتوضيح االعتراض ،ال نسمـ المقدمة الكبرى؛ لـ ال يجوز أف يكوف دورا معّيا
يدؿ  (غير شاذ)رأى في التعريؼ دورا؛ ألف قوؿ صاحب التعريؼ  (المستدؿ)ف إ

 حرؼ الحمؽ؛ ومف ألجؿمف الباب الثالث؛ الذي فتحت عينو  (أبى يأبى)عمى أف 
 ياء وقمبت أصمياعمى قوؿ بعض الصرفييف؛  (األلؼ)المعمـو أف حرؼ الحمؽ 

 تحركيا وانفتاح ما قبميا، وىكذا لـز توقؼ كؿ واحد مف الشيئيف عمى ألجؿ ألفا
اآلخر وىو الدور؛ ولكف صاحب التعريؼ قبؿ بمزـو الدور؛ ولكنو منع أف يكوف 

 بأنو؛ (المقدمة الكبرى)مف الدور المحاؿ؛ ولذا وجو منعو إلى الكمية الموجودة في 
ال يسمـ أف التعريؼ فيو دور باطؿ، إذ بعض الدور ليس بباطؿ وىو الدور 

 بالسند المشيور، وىو المساوي لنقيض أتى إلى المنع أوال؛ ثـ فأشارالمعي؛ 
كؿ تعريؼ ىذا شأنو باطؿ، ونقيضو : المقدمة الممنوعة، فالمقدمة الممنوعة ىي

الدور المعي : بعض التعريؼ الذي فيو دور ليس بباطؿ؛ والمساوي لو ىو: ىو
نماليس بباطؿ،   عمى الفتحة ىو مع األلؼ ألف توقؼ ؛ كاف ىذا الدور معياوا 

أف الحرؼ الصامت يحتاج عند : ، ولبياف ذلؾ نقوؿاأللؼتوقؼ الفتحة عمى 
 مع أف ىذه ،(كالفتحة والضمة والكسرة)وجود نطقو إلى مصوت قصير 

 ولكف ىذا ، الدورإلى الحرؼ الصامت وجودا وذلؾ يؤدي إلىالمصوتات محتاجة 
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الدور غير محاؿ؛ ألف توقؼ كؿ واحد منيما عمى اآلخر معو ال قبمو؛ فبل تمـز 
 .المحاالت المتقدمة

نعود بعد ىذه الجولة التأصيمية الضرورية لتوضيح طرائؽ دفع االعتراض 
بذكر أشكالو الواردة في كبلـ النحوييف، وىي فيما أحصيناه تنحصر بالصور 

: اآلتية
قد يشتمؿ التعريؼ عمى معنى تتوقؼ معرفتو عمى معرفة : البداهة واالكتساب -1

المعّرؼ فيقع الدور المؤدي عدـ الوصوؿ إلى معرفة المعنى المراد مف التفسير، 
ولكف النحوييف انتبيوا عمى طريقة تدفع ذلؾ اإلعياء الناتج عف عدـ الوصوؿ إلى 
المراد مف التعريؼ، وىذه الطريقة عرفت بالمعمومات البدييية التي ال تحتاج إلى 
تفسير وشرح، فيي غير متوقفة عمى المعّرؼ أو شيء آخر؛ لبداىتيا وظيور 

المراد منيا فينقطع الدور الممنوع، وىذا ما أجاب بو المعالجوف لمدور الواقع في 
شارة إليو: التي عرِّفت بأنيا (اسـ اإلشارة)تعريؼ  ، حيث (68)ما دؿ عمى مسمى وا 

وذلؾ مؤد إلى الدور لتوقؼ فيـ معناىا عمى  (اإلشارة)اشتمؿ التعريؼ عمى لفظ 
 827ت)المعّرؼ وقد توقؼ فيمو عمى التعريؼ كما ىو األصؿ، فأجاب الدماميني

بأف أخذ جزء المعرؼ في التعريؼ ال يوجب الدور لجواز معرفة :"  عف ذلؾ(69)(ىػ
، ونفيـ مف كبلمو أف المعرِّؼ السـ اإلشارة لـ يأخذ (70)"ذلؾ الجزء بالضرورة

نما أخذ جزء التعريؼ وىي لفظة  (اسـ اإلشارة)المعرَّؼ كمو في التعريؼ  أعني  وا 
اسـ )وىذا أمر بالغ األىمية؛ ألف المصطمح المحتاج إلى تفسير ىو  (إشارة)

وحدىا، إذ اإلشارة وحدىا ال تحتاج لتفسير وتوضيح لكونيا ( اإلشارة)دوف  (اإلشارة
معمومة بالبداىة والضرورة؛ إذ كؿ مف تكمـ العربية يدرؾ معنى اإلشارة ومشتقاتيا 
لعدـ انسباكيا في ىيئة مصطمح عممي خاص، ومف ثـ يكوف ورودىا في التعريؼ 

مفيدا جدا لكونيا معمومة بدييية، وتفسير النظري بالبدييي ىو غاية المعرِّؼ 
 .المبتغي التوضيح والتحديد الداليف

                                                 

 .132: ابف ىشاـ- شرح شذور الذىب (68)

 .57/ 6: ينظر االعبلـ (69)

 .138/ 1: األزىري- التصريح بمضموف التوضيح (70)
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انتبو النحويوف إلى أف اشتماؿ التعريؼ عمى المعرَّؼ : المغوي واالصطالحي -2
ال يقتضي بالضرورة أف تكوف داللتو االصطبلحية ىي المرادة، بؿ جّوزوا إرادة 

عَمما  (زيد)المعنى المغوي، والفرؽ بيف المعنييف المغوي واالصطبلحي كالفرؽ بيف
عمى شخص ومصدرا، فعند إرادة العَممية يكوف المعنى المعجمي الذي ىو الزيادة 
والنمو مذىوال عنو بخبلؼ إرادة المعنى المصدري الداؿ عمى ذلؾ بحكـ وضعو، 
فالمعنى المغوي ىو ما وضعو لو واضع لغة العرب وحدده بمفيـو شاع استعمالو 

اتفاؽ : عمى الصعيد االجتماعي لمغة، بخبلؼ المعنى االصطبلحي الذي ىو
طائفة مخصوصة عمى نقؿ لفظ ذي داللة لغوية مف محيطو االجتماعي ليكوف 

، والمحتاج لمتفسير والتحديد (71)داال عمى معنى جديد في حقؿ معرفي خاص
والكشؼ عف ماىيتو  ومراد تمؾ الطائفة مف وضعو ىو المعنى االصطبلحي 

بخبلؼ المعنى المغوي المحتاج في أعمى درجات غموضو نتيجة الجيؿ بالوضع 
المغوي إلى تفسير لفظي دوف بياف مكوناتو ومسائمو العممية الخاصة، ومف ىذا 

الفرؽ بيف المعنييف أفاد النحويوف في معالجة المصطمحات التي يظف ألوؿ وىمة 
الذي  (الفعؿ المتعدي)وقوعيا في شائبة الدور، كما مثمنا لو فيما تقدـ بمصطمح 

الذي يتعدى إلى المفعوؿ بو بنفسو، فيعتقد الشتمالو عمى لفظ : عرِّؼ بأنو
أنو دور، ولذا أجابوا عف ذلؾ ببياف المغايرة بيف التعديتيف الواردة في  (التعدية)

التعريؼ والمعرؼ، فالتعدية في التعريؼ لغوية بمعنى المجاوزة، بخبلؼ التعدية 
الواردة في المعرَّؼ التي ىي معنى اصطبلحي ال يدركو إال الدارسوف لمنحو 

 .العربي ومسائمو وقضاياه وتراكيب الجممة وأنواعيا فيو

ولكف ليس كؿ لفظ ورد بذاتو في المعرؼ والتعريؼ يحمؿ عمى ىذا التوجيو 
نما يذكر ىذا عند قبوؿ الموضوع لو وعدـ تناقضو  لمتخمص مف الدور الممنوع، وا 

مع األفكار األخرى، ومف ثـ لـ يجد النحويوف قبوال لتوجيو الدور الواقع في 
االسـ الذي : قالوا بأنو (الفاعؿ)القابؿ لتاء الفاعؿ، ولما عّرفوا : بأنو (الفعؿ)تعريؼ

                                                 

، المزىر في 29: الصعيدي- ينظر تجديد عمـ المنطؽ في شرح الخبيصي عمى التيذيب (71)
، شرح وضبط (ىػ911ت)السيوطي، عبد الرحمف بف أبي بكر- عمـو المغة وأنواعيا

محمد احمد جاد المولى وعمي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضؿ إبراىيـ، : وتصحيح
 .296- 295/ 1:القاىرة
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اسند إليو فعؿ، فيكوف ىذا الكبلـ بظاىرة مستمزما لمدور، فمـ يقولوا في تعريؼ 
الوارد في التعريؼ المعنى  (الفاعؿ)بأنو الذي يقبؿ تاء الفاعؿ، أف المراد بػ (الفعؿ)

مف أوجد الفعؿ؛ ألف تفسير الفاعؿ حينئذ بيذا المعنى : المغوي لمفاعؿ الذي ىو
مّت؛ ألف الفاعؿ لـ يوجد الموت : المغوي يؤدي إلى خروج تاء الفاعؿ في مثؿ
نما وقع عميو، وخروج تاء الفاعؿ في مثؿ ؛ ألف الفعؿ منفي (72)ما ضربت: وا 

وقوعو مف قبؿ الفاعؿ، ومف ثـ لجأوا إلى تفسير آخر  لمفاعؿ الوارد في التعريؼ 
لمتخمص مف الدور، بدال مف المجوء إلى التفرقة الواقعة بيف المعنييف المغوي 

. واالصطبلحي
كما انتبو النحويوف إلى فرؽ آخر بيف الداللة المعنوية : المعنوي واالصطالحي -3

لمفظ والداللة االصطبلحية لو، وىكذا فّرقوا بيف الداللة المغوية والداللة المعنوية 
والداللة االصطبلحية، فاألولى ما وضعو واضع لغة العرب وخصو بمعناه الذي 
يفيـ منو عند العمـ بالوضع، في حيف أف الداللة المعنوية ىي داللة اصطبلحية 
عامة ال تخوض بالتفاصيؿ الجزئية، وىذا سر اختبلفيا عف الداللة االصطبلحية 
التي ىي داللة تفصيمية أكثر تحديدا وتخصيصا، ولفيـ ىذا التنويع نورد المعاني 

مف أوجد الفعؿ، وبيذه الداللة يكوف : فداللتو المغوية ىي (الفاعؿ)الثبلثة لمفظ 
ما أحبَّ زيدا لعمرو، فعمرو ىنا فاعؿ فعؿ التعجب ولكنو غير : شامبل لنحو
مت؛ ألف الشخص لـ يوجد الموت لذاتو، أما الداللة المعنوية  لمفظ : شامؿ لنحو

االسـ الذي أسند إليو فعؿ عمى جية القياـ بو أو الوقوع : الفاعؿ فقد عرفوه بأنو
منو ثبوتا أو نفيا، وىي داللة اصطبلحية أيضا لكنيا عامة، ألنيا واف لـ تشتمؿ 

ما ضربت : مّت أو: ما أحبَّ زيدا لعمرو، إال أنيا لف يخرج عنيا نحو: عمى نحو
عند االستدالؿ عمى  (كنت)تاء : مف األفعاؿ المنفية، ولكنيا عامة لشموليا نحو

فيذه التاء ينطبؽ عمييا التعريؼ المذكور، فتأتي الداللة االصطبلحية  (كاف)فعمية 
لحاقيا بالمنسوخات عف االبتداء، ومف  (تاء كنت)الدقيقة إلخراج  عف الفاعمية وا 

إنيا قبمت تاء الفاعؿ ولكف : نقوؿ (كاف)ىذا يظير أنو عند االستدالؿ عمى فعمية 

                                                 

 .25/ 1: حاشية الخضري عمى شرح ابف عقيؿ (72)
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بالداللة االصطبلحية العامة لمفاعؿ، وعند االستدالؿ عمى عدـ كوف التاء المذكور 
 .(73)فاعبل اصطبلحيا نورد الداللة االصطبلحية الخاصة لمفاعؿ

ونتيجة ليذه التفرقة بيف الداللة المعنوية واالصطبلحية أجاب النحويوف عف 
بأنو القابؿ لتاء الفاعؿ، حيث ذكروا أف المراد  (الفعؿ)الدور المتوىـ في تعريؼ 

ىنا الداللة المعنوية لو وليست االصطبلحية؛ حتى ال يمـز الدور عند  (الفاعؿ)بػ
. (74)في تعريؼ الفاعؿ االصطبلحي  (الفعؿ)أخذ
انتبو النحويوف في طرائؽ دفع الدور عمى الفرؽ الكبير بيف : الجزء والكل -4

داللة المفظ االصطبلحية باعتبار تركبو وداللة المفظ المغوية باعتبار أجزائو، 
 (أصوؿ الفقو)فالمفظ باعتبار تركبو لو معنى كمي، حاصؿ الداللة االصطبلحية 

باعتبار تركبيا العَممي تدؿ عمى الِعمـ المعني باستنباط األحكاـ الشرعية مف األدلة 
التفصيمية، وحاصؿ الداللة المغوية لمفظ باعتبار أجزائو تدؿ عمى أسس الفيـ؛ الف 
األصوؿ بمعنى األسس والفقو لغة بمعنى الفيـ، ونتيجة ليذا الفرؽ بيف الداللتيف 

ما دؿ عمى : المعرَّؼ بانو (اسـ اإلشارة)أجابوا عف الدور المتوىـ في تعريؼ 
شارة إليو، فبينوا أف اإلشارة الواردة في المصطمح لو نظرنا إلييا باعتبار  مسمى وا 

ككؿ  (اسـ اإلشارة)أنيا جزء لغوي السـ اإلشارة لـز الدور، أما لو نظرنا إلى 
مترابط بداللتو الجديدة لـ يمـز الدور؛ ألف الوارد في التعريؼ ىو جزء المصطمح 

الواردة في المعرؼ غير مراد  (اإلشارة)إف : وليس المصطمح نفسو، وبعبارة أخرى
نما المراد الداللة التركيبية الكمية السـ اإلشارة، أي  داللتيا االفرادية الجزئية وا 

 .(75)المعنى العَممي لممصطمح وليس المعنى اإلضافي المغوي، فبل دور حينئذ

فقد أشار النحويوف إلى أسموب آخر مف أساليب دفع : اختالف جهة التوقف -5
الدور، حيث ينفوف وقوعو في التعريؼ ببياف أف أحدىما متوقؼ عمى اآلخر، أما 
الطرؼ اآلخر فغير متوقؼ عميو؛ إذ مشكمة الدور تتوضح مف خبلؿ االفتراضية 

 (ب)فإذا كانت  (ب)مجيوؿ تتوقؼ معرفتو عمى معرفة (أ)نتصور أف : اآلتية
                                                 

 .37/ 1:األزىري- التصريح بمضموف التوضيح (73)

 .38/ 1: ف. ـ (74)

، حاشية أبي الثناء اآللوسي عمى شرح 72/ 1: حاشية الخضري عمى شرح ابف عقيؿ (75)
 .180: القطر



                                   (        60) العدد –آداب الرافدون 

 م2011/هـ1432

 133 

لـز الدور؛ ألنو يؤدي إلى تفسير الشيء بالمجيوؿ  (أ)بأجزائيا تتوقؼ عمى 
المطموب معرفتو، ولذا حاوؿ النحويوف في حؿ بعض اإلشكاليات المستمزمة الدور 

تتوقؼ معرفتو مف حيثية ما عمى  (أ)ببياف أف جية التوقؼ مختمفة، بمعنى أف 
لكف مف حيثية أخرى، وذلؾ ليس دورا؛ ألف  (أ)تتوقؼ معرفتو عمى  (ب)و (ب)

جية التوقؼ قد اختمفت، ولنمثؿ لذلؾ بالصراع الذي دار بيف الكوفييف والبصرييف 
إف المصدر أصؿ : أىو المصدر أـ الفعؿ؟ اذ قاؿ البصريوف: في أصؿ المشتقات

لممشتقات في الوجود والفعؿ أصؿ لممشتقات في اإلعبلؿ، ومف ثـ ال تنافي في 
 .(76)الحكـ باألصمية لكؿ منيما الختبلؼ جية األصالة

نعود بعد ىذا البياف التوضيحي لمتوقؼ عمى الدور المتوىـ حصولو في 
: (77)تحديد الصفة المشبية في قوؿ ابف مالؾ

صفة استحسف جر فاعؿ                معنى بيا المشبية اسـ الفاعؿ 
إذ عاب بعضيـ ىذا التعريؼ بأف استحساف اإلضافة إلى الفاعؿ ال يصمح 

تعريفا وال تمييزا عما عداىا؛ ألف العمـ باالستحساف المذكور موقوؼ عمى العمـ 
، بمعنى أف استحساف اإلضافة لمفاعؿ حكـ مف أحكاـ (78)بكونيا صفة مشبية

الصفة المشبية، والحكـ عمى الشيء فرع تصوره، فمو جعؿ الحكـ تعريفا لـز العمـ 
بالصفة المشبية قبؿ الحكـ، والحاؿ أنيا متوقفة عميو لجعمو تعريفا وتحديدا ليا؛ إذ 
الطالب ال يعرؼ أف ىذه المفردة تجوز إضافتيا إلى الفاعؿ إال بعد معرفة كونيا 
مف الصفات المشبية حتى يجعميا مضافة لفاعميا، فتوقؼ كؿ مف الطرفيف عمى 
اآلخر وذلؾ الدور، ولكف حصوؿ ىذا الدور ممنوع؛ ألف العمـ باستحساف إضافة 

الصفة المشبية لفاعميا ليس موقوفا عمى العمـ بكوف المفردة مف الصفات 
نما موقوؼ عمى المعنى الذي تدؿ عميو المفردة، فإذا أدرؾ الطالب  المشبية، وا 

معنى المفردة الثابت لفاعميا بحيث لو حوؿ اإلسناد عنو لـ يقبح ولـ يمبس، 
                                                 

، (ىػ577ت )عبد الرحمف بف محمد ابف األنباري، - اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ (76)
 .235/ 1: محمد محيي الديف عبد الحميد، القاىرة: قيؽتح

 .32: ابف مالؾ- األلفية (77)

 .3/ 3: شرح األشموني عمى الفية ابف مالؾ (78)
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فيستحسف حينئذ الجر واف لـ يعمـ بأنيا تسمى بذلؾ حكـ بقبوليا جواز اإلضافة 
لفاعميا، ىذا ما أجاب بو الصباف وتابعو عميو الخضري عند تعميقيما عمى 

، وىذا الجواب فيما أعتقد ضعيؼ؛ (79)عبارتي االشموني وابف عقيؿ عمى الترتيب
ألف توقؼ االستحساف عمى الصفة المشبية واقع بسبب أف الحكـ عمى الشيء فرع 

تصوره، بؿ العمـ بكونيا تسمى بذلؾ أو ال تسمى بو ليس نقطة الخبلؼ كما 
نما العمـ بحقيقة الصفة المشبية دوف النظر في تسميتيا، واالستحساف  أجابوا، وا 

المذكور متوقؼ عمى معرفة حقيقتيا دوف تسميتيا، ولذا أرجح أف تعاريؼ 
الخ كميا مشتممة عمى الدور ... النحوييف باألحكاـ النحوية والعبلمات والشروط

إف الحكـ : ألنيا فرع تصور الشيء، والجواب عف كؿ تمؾ اإلشكاليات بالقوؿ
الحكـ عمى الشيء فرع : يكفي فيو التصور بوجو ما ولو باالسـ، فقوؿ المنطقييف

تصوره أي ليس التصور التاـ الكامؿ بؿ يكفي أف نتصوره تصورا بسيطا فعندما 
الصفة المشبية ىي التي يستحسف إضافتيا إلى الفاعؿ يكوف توقؼ : نقوؿ

االستحساف عمى الصفة حاصبل لو أريد التصور التاـ الكامؿ، أما التصور الجزئي 
ليا فذلؾ كاؼ في الحكـ عمييا؛ إذ الطالب عندما يقرأ ىذا التعريؼ لمصفة 

المشبية في كتب النحوييف يكوف قد اطمع عمى الصفة المشبية مف حيث اشتقاقيا 
الصرفي وداللتيا الصرفية قبؿ ذلؾ، فمتى يقرأ حكميا االستحساني المذكور يدرؾ 
ذلؾ وال يتوقؼ عمى فيـ الصفة المشبية أصبل؛ ألف النحوييف ال يقصدوف بعنونة 

ما يتعمؽ بالصيغة  (اسـ الفاعؿ واسـ المفعوؿ والصفة المشبية والمصدر)
نما المقصود تراكيبيا وأحكاميا عندما تؤلؼ في نسؽ الجمؿ، وما  ومعناىا، وا 

تعرضيـ لسرد معنى الصيغة إال استطرادا واستكماال لمحكـ، فعندما يقولوف باب 
... تراكيب المصدر واسـ الفاعؿ: يكوف القصد... المصدر وباب اسـ الفاعؿ

واالستحساف المذكور غير متوقؼ عمى معرفة تراكيب الصفة المشبية ألنو تركيب 
نما يتوقؼ عمى معنى الصيغة االشتقاقية وداللتيا فبل دور حينئذ . منيا، وا 

                                                 

/ 2: ، حاشية الخضري عمى شرح ابف عقيؿ3/ 3: حاشية الصباف عمى شرح األشموني (79)
38. 
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حاوؿ الرضي دفع  (اختبلؼ جية التوقؼ)وعمى وفؽ الطريقة نفسيا أعني
ذلؾ الدور المتوىـ وقوعو في كبلـ الكوفييف القائميف بأف المبتدأ والخبر مترافعاف؛ 
إذ ظف بعضيـ أف في ذلؾ التعميؿ دورا؛ ألف العامؿ حقو أف يتقدـ عمى المعموؿ 

ألف المتقدـ عمى المتقدـ عمى الشيء متقدـ عمى :" فيمـز تقدـ الشيء عمى نفسو؛
، وحاوؿ الرضي دفع ذلؾ الدور بأف توقؼ كؿ منيما عمى اآلخر (80)"ذلؾ الشيء

إف كؿ واحد مف المبتدأ والخبر متقدـ عمى صاحبو مف :" تختمؼ جيتو بما نصو
وجو متأخر عنو مف وجو آخر، فإذا اختمفت الجيتاف فبل دور، أما تقدـ المبتدأ 

فؤلف حؽ المنسوب أف يكوف تابعا لممنسوب إليو وفرعا لو، وأما تقدـ الخبر فؤلنو 
، وال يخفى أف ىذا الجواب مقتض أف (81)"محط الفائدة وىو المقصود مف الجممة

العامؿ في المبتدأ ذىني ألف الخبر قبؿ نطقو لفظا ىو محط الفائدة، وجعمو عامبل 
يقتضي أف العامؿ في المبتدأ ىو الخبر الذىني المتقدـ عمى المفظي، وذلؾ بعد 
واضح عف مراد التعميؿ الكوفي، ولذا أرى أف تعميؿ الكوفييف ال يستمـز الدور 

أصبل، فمـ يقولوا بأف وجود المبتدأ متوقؼ عمى الخبر، ووجود الخبر متوقؼ عمى 
نما اتصاؼ المبتدأ والخبر بالرفع بعد وجودىما  المبتدأ حتى يمـز الدور المحذور، وا 
التركيبي متوقؼ كؿ منيما عمى اآلخر، وذلؾ ال دور فيو، إذ المبتدأ ال يرفع إال 
بعد نسقو في تركيب مع الخبر، والخبر ال يرتفع إال بعد وجود المبتدأ، فتوقؼ 

االتصاؼ غير توقؼ الوجود، غاية ما في األمر أف االتصاؼ لكمييما ال يتحقؽ 
إال بعد وجود كمييما، وكوف الخبر عامبل لمرفع في المبتدأ ال يقتضي تقدمو 

الوجودي؛ ألنو عامؿ في استحداث وجود المبتدأ أصبل، فذلؾ الذي يقتضي التقدـ 
الوجودي، فإذا تقرر ىذا عمـ أف ال حاجة إلى الجواب عف تنظير الكوفييف بقولو 

وجـز  (تدعو)بالفعؿ  (أيا)حيث نصبت  (أيَّا ّما َتْدُعْو َفَمُو األْسَماُء الُحْسَنى): تعالى
، فكاف كؿ واحد منيما عامبل ومعموال في حاؿ واحدة، بأف (أيا)بػ (تدعو)الفعؿ 

في  (الرفع)في المقيس عميو ليس مثؿ اتحاده  (النصب والجـز)اختبلؼ العمؿ 

                                                 

 .66/ 1: الرضي- شرح الكافية  (80)

 .66/ 1: ف. ـ (81)
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 (أيا وتدعو)؛ ألنو جواب ضعيؼ جدا وتمحؿ ال داعي لو؛ ألف عمؿ (82)المقيس
نما يقتضي استحداث  كؿ واحد منيما في اآلخر ال يقتضي تقدمو الوجودي، وا 

. صفة في كؿ منيما، وذلؾ ال يستمـز الدور المحذور
أشر النحويوف وجيا آخر مف وجوه دفع الدور، اذ يحمموف : التوجيه اإلعرابي -6

النص عمى توجيو إعرابي يؤثر في معنى النص، فينقؿ الكبلـ مف لزـو الدور إلى 
في قوؿ ابف  (الحاؿ)نص خاؿ مف ذلؾ، فقد توقؼ النحويوف عمى تعريؼ 

 :(83)مالؾ

الحاؿ وصؼ فضمة منتصب                  مفيـ حاؿ كفردا اذىب 
اذ عرَّؼ الحاؿ بالمنتصب، وىو حكـ لو متوقؼ معرفتو عمى معرفة الحاؿ 
أوال، ففيو دور ظاىر، وىنا انتبو النحويوف عمى أثر التوجيو اإلعرابي في دفع ىذا 

خبرا لمبتدأ محذوؼ، والجممة اعتراضية بيف قولو  (منتصب)الدور حيث أعربوا 
 تخمصا مف كونو جزء مف التعريؼ، ولكنو (84)(مفيـ حاؿ)وقولو  (وصؼ فضمة)

خبلؼ ظاىر العبارة، واألولى الجواب عنو بما تقدـ مف أف الحكـ عمى الشيء فرع 
. تصوره، ويكفي في الحكـ التصور ولو بوجو ما

ومف ىذه الصورة تخريج بعضيـ لمدور الحاصؿ في قوؿ ابف مالؾ عند 
: بقولو (الصفة المشبية)تحديده 

صفة استحسف جر فاعؿ                معنى بيا المشبية اسـ الفاعؿ 
خبرا لو، حتى يخرج  (الخ..استحسف)مبتدأ وجمالة  (المشبية)حيث أعربوا 

، وىو جواب ضعيؼ جدا؛ (85)الكبلـ بظاىره مف حيز التعريؼ إلى الحكـ واإلخبار
. ، وأمثمتو كثيرة جدا(86)ألف مف أنواع التعريفات النحوية التعريؼ بالحكـ

وىذا آخر طرائؽ دفع الدور الواقع في : االنتقال من تعريف أو تعميل آلخر -7
كبلـ النحوييف؛ اذ ينتقموف عند العجز عف دفع الدور لكونو دورا حقيقيا، أو كوف 

                                                 

 .194/ 1: حاشية الصباف عمى شرح األشموني (82)

 .24: ابف مالؾ(- الخبلصة):األلفية  (83)

 .221/ 1: حاشية الخضري عمى إبف عقيؿ (84)

 .3/ 3: حاشية الصباف عمى شرح األشموني (85)

 .37- 36(: رسالة ماجستير)مباحث المصطمح النحوي في حواشي شرح القطر (86)
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الجواب عنو بالدفع متمحبل واىيا إلى تعريؼ آخر أسمـ منو وأصح، وىذا ما 
وجدناه في عدوؿ ابف الناظـ عف تعريؼ الصفة المشبية بما عرفيا بو والده أعبله 

ما صيغ لغير تفضيؿ مف فعؿ الـز :" إلى تعريؼ آخر خاليا مف الدور، بقولو
أو كعدوؿ ، (87)"لقصد نسبة الحدث إلى الموصوؼ بو دوف إفادة معنى الحدوث

: البصرييف عف تعميؿ الكوفييف رفع المبتدأ والخبر كبل منيما بصاحبو إلى التعميؿ
بأف رفع المبتدأ باالبتداء والخبر بالمبتدأ تخمصا مف شائبة التعميؿ المستمـز 

 .، واف لـ يكف الدور حقيقيا ىنا(88)الدور
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

                                                 

ت )شرح ابف الناظـ عمى الفية ابف مالؾ، أبو عبد اهلل بدر الديف محمد بف محمد بف مالؾ (87)
، 1محمد باسؿ عيوف السود، دار الكتب العممية، لبناف، بيروت، ط : ، تحقيؽ(ىػ686

 .318: ـ2000

 .48/ 1: ابف االنباري- اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ (88)
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The Phenomenon of Circle Consequence in 
Arabic Grammar: 

Problems and Solutions 
 

 Mohammad Thannon Younis Alfathi

Abstract 
This research deals with a critical phenomenon spread 

in all Arabic sciences after it has been outside philosophical 
and logical studies. This phenomenon is called (Circle 
consequence). The study tackles the definition, purposes and 
position of this notion. The first section discusses the notion of 
(Circle) and its types. The second gives an argument about the 
conditions of its happening, defines it and offers the reasons 
for its happening. The third explains the forms which call for 
(Circle) and the ways of its occurrence in the writings of 
authors and grammarians. Finally, the research mentions the 
ways for preventing (Circle) and the techniques used by 
grammarians to overcome it. This supposed phenomenon in 
some grammatical phrases. This research can be considers a 
grammatical critical study tackles a phenomenon which leads 
to false definitions and reasons. It also aims at furnishing the 
learners of Arabic grammar with this problem , the way of 
(Circle) and how overcome it by using and accurate scientific 
technique. 
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