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Abstract 
Poetry is based on violating standard measures and makes the 

poetic use of language possible. Without this, there will be no poetry. As 
standard language law is more stable in a certain language, its violation is 

more various, and thus poetry will be violated in that language. As 

awareness of such law is decreased, violation possibilities are less and 
violation for poems occur as the poet writes consciously of the topics that 

are violated to characterize the public language. Thus, the violated poetry 

is loosing much of its artistic potentials. 

There are two levels of expression. The first is characterized by 
familiarity and adherence to standard language laws. The second is based 

on selection and violating the laws expressed by many terminologies, 

including violation as a syntactic terminology outlining violation as a 
law. Anyhow, it could vary renewing as it could stimulate many of the 

syntactic writings in a new, unique and extraordinary way.      

 
:  الممخص 

كىك الذم يجعؿ االستخداـ إف الشعر بطبيعتو قائـ عمى انتياؾ كخرؽ القكانيف المعيارية 
لف يكجد شعر، ككمما كاف قانكف المغة المعيارية أكثر ىذا اإلمكاف الشعرم لمغة ممكنان، كبدكف 

لغة، كمف ناحية ، كمف ثـ كاف انتياؾ الشعر  ف تمؾ اؿثباتان  ف لغةو ما، كاف انتياكو أكثر تنكعان 
                                         

 ، تقدـ بيا الطالب صالح (االنتياؾ  ف شكاىد سيبكيو)الدكتكراه المكسكمة لػ أطركحةمستؿ مف  ( *)
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االنتياؾ، أم اف االنتياؾ لدل الشعراء حاصؿ  إمكاناتكمما قؿ الكعف بيذا القانكف قمت  أخرل
ما داـ الشاعر يكتب بمغتو كىك عالـه بيا كاعيان لممكاضع التف يخرقيا ليتميز عف لغة العامة حتى 

الفنية التف يتميز  إمكاناتويرو مف الذم  يو انتياؾ كخرؽ لمقكانيف المعيارية  اقدان لكثانو عٌد الشعر 
.  بيا

يتسـ بالنمطية كالثبات كااللتزاـ بقكانيف المغة  األكؿمف التعبير إذ، ىناؾ مستكياف 
ارية، كالثانف قائـ عمى االختيار كالخركج عف تمؾ القكاعد التف عبر عنيا بمصطمحات مالمع

تجاكز قانكنان عر يان، اال انو يستطيع اف يحدد اؿ نحكيان  كثيرة، مف بينيا االنتياؾ بكصفو مصطمحان 
كثيران مف مؤلفاتو النحكية عمى نحك جديد كمنفرد ينكع التجدد كاألصالة ألنو يستطيع اف يفعِّؿ 

. كخارؽ لمعادة
 

 : اإلطار المستحدث -
:  الرتبة   .ٔ

  يما يخصالمكقع األصمف الذم يجب أف تتخذه الكظيفة النحكية " :المقصكد بالرتبة
 ( )"خرل المرتبطة بيا بعالقة نحكية تركيبية،  يك كصؼ لمكاقع الكممات  ف التركيبألئؼ الكظاا

مكاناتيا  ف اتجاه حرية الترتيب لمكممات داخؿ الجممة كىك إ عمى الرغـ مف ميؿ المغة العربية ك
مف  ننا نالحظ صدكر النقاد  ف دراستيـ ليذه الظاىرة انطالقان إما يؤيده كاقع استخداـ المغة، ؼ

بمعنى مكاقع األبكاب النحكية بعضيا إلى بعض ( الرتبة)مقكلة صكرية  ف الغالب ىف مقكلة 
بيدؼ تحطيـ أك انتياؾ أك تحدم مقررات النحك النظرية  ف ىذا المجاؿ كالذم يتعمؽ بنا  ف ىذا 

قد كقد يقكؿ قائؿ "محفكظة، كغير محفكظة، : المعنى ىك الرتبة النحكية التف قسمت عمى نكعيف
خرل ألحدل الكممتيف أكالن، كاإنيا يتحتـ بيا أف تأتف أل يمنا أف نسمف المحفكظة منيا رتبة، 

ف تتقدـ حينان كتتأخر حينان آخر ندعف أف  ييا أحداىما إلثانيان، كال عكس،  ما بالنا بكممات يمكف 
ماؿ  ف الكقت رتبة غير محفكظة، كالجكاب أف الرتبة المحفكظة رتبة  ف نظاـ المغة ك ف االستع

نفسو، أما غير المحفكظة  يف رتبة  ف النظاـ  قط، كقد يحكـ االستعماؿ بكجكب عكسيا، كما 
، (ىذا أخف: )، أك بالمحا ظة عمييا، نحك(حياؾ اهلل: ) ف تقديـ المفعكؿ عمى الفاعؿ  ف نحك

نما يككف ىذا أك ذاؾ عند خكؼ المبس، أك اتقاء مخالفة القاعدة، أك ا ختالؼ صؿ أك األكا 
 الرتبة المحفكظة تككف محفكظة دائمان  ف النظاـ ك ف االستعماؿ معان،  يعرؼ بيا  (2)"المعنى
ف يتقدـ عمى أليو أك الصفة،  مما ال يجكز إبكاب النحكية كرتبة الفاعؿ، أك المضاؼ ألمعانف ا

 الفعؿ، أك عمى المضاؼ، أك عمى المكصكؼ، لككنيا رتب محفكظة، أما غير المحفكظة إذ
                                         

 .3 : شريدة إعزاـ محمد ذيب . د -المنزلة كالمكقع–دكر الرتبة  ف الظاىرة النحكية   ( )

 .67/ : البياف  ف ركائع القرآف  (2)



 صالح عمي الشيخ عمي . د  &هاني صبري آؤ يونس  . د

 127 

سمكبان، كىذا النكع مف الرتب ىك مجاؿ ما يسميو أيقررىا النظاـ مبدأ كيتحتـ بيا االستعماؿ 
ما ، إف ما يحصؿ ( )"البالغيكف التقديـ كالتأخير، أما النكع األكؿ  ال يحتمؿ تقديمان كال  تأخيران 

يف يحصؿ مف ذلؾ  ف الرتب المحفكظة ىك مف قبيؿ انتياؾ القكانيف التف تخضع ليا قكاف
.  جزائيا بحرية مطمقةأممة مف رتب محفكظة ال يمكف تحريؾ جالترتيب  ف اؿ

احتفاظ بعض األبكاب النحكية بمكاقعيا  ف الترتيب العاـ " تشير الرتب المحفكظة إلى 
لة، كمرتبة ضلمجممة بالنسبة ألبكاب أخرل، كعمى سبيؿ المثاؿ  اف مرتبة العمدة قبؿ مرتبة الؼ

حرؼ الجر، مليو إليو الفعؿ بنفسو قبؿ ما يصؿ إلخبر، كمرتبة ما يصؿ المبتدأ قبؿ مرتبة ا
، كيمكف تكضيح الرتبة عمى ك ؽ المخطط (2)"كمرتبة المفعكؿ األكؿ قبؿ مرتبة المفعكؿ الثانف

 : اآلتف
 (3)الرتبة

   
تأخير         تقديم                        

     
ظة غير محفومحفوظة  غير محفوظة محفوظة 

التي لوا  األدوات
الصدارة في الكالم مثال 

المفعوؤ مثال الفاعؤ مثال  المبتدأ مثال 

:   كيمكف أف يككف االنتياؾ  ف الرتبة عمى ك ؽ المخطط اآلتف 
 

الرتبة 
 االنتواك
 

قدرة  أداء 
     

غير محفوظة محفوظة  غير محفوظة محفوظة 
عرف نظام  عرف نظام 
 

قساـ األربعة،  منيا ما حقو التقديـ ألؿ منيا الجممة تقع  ف ىذه اتشؾت الكممات التف 
، كمنيا ما حقو التأخير، رتبة محفكظة (كاألدكات التف ليا الصدارة  ف الكالـ)رتبة محفكظة، 

، (كالمبتدأ كالمفعكؿ)، كمنيا ما لو أف يتقدـ كيتأخر عمى أنو رتبة غير محفكظة مثالن ( كالفاعؿ)
                                         

 .257: مقاالت  ف المغة كاألدب  ( )

 .  4 2: نظرية المغة  ف النقد العربف  (2)

 . 208: معناىا كمبناىا–المغة العربية   (3)
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ككف محككمان بيذه القكانيف،  ال يجكز أف يتأخر ما حقو التقديـ أك العكس أم  التزاـ الترتيب م
حسب رتبة خاصة يظير االنتياؾ  أالستعمالفكضع العالمات المنطكقة كالمكتكبة  ف سياقيا "

بيا  كائد التقديـ كالتأخير المذيف كانا مكضع عناية  ائقة مف لدف عبد القاىر ككذلؾ يظير بيذا 
طمؽ عميو أ، لقد تحدث النحاة كثيران عف ما ( )"اف مف الرتب محفكظان كغير محفكظالترتيب ما ؾ

،  قالكا بعدـ جكاز تقديـ الصمة كال شفء منيا عمى المكصكؿ، كال الصفة عمى (الرتب المحفكظة)
المبدؿ منو، كال عطؼ البياف عمى المعطكؼ عميو، كال عطؼ  عمىالمكصكؼ، كال المبدؿ، 

كقد أجمؿ ابف السراج المكاضع التف ال يجكز . (2)ال  ف الكاك كحدىاإؼ عميو النسؽ عمى المعطك
الصمة  - : التف ال يجكز تقديميا ثالثة عشر األشياء: " ييا التقديـ بثالثة عشر مكضعان، إذ قاؿ

ال ما جاء منو عمى شريطة إالمضمر عمى الظاىر  ف المفظ كالمعنى  -2عمى المكصكؿ، 
ليو إكالمضاؼ  -4سماء، ألكما اتصؿ بيا عمى المكصكؼ، كجميع تكابع اكالصفة  -3التفسير، 

الحرؼ، كما  كما عمؿ  يو حرؼ أك اتصؿ بو ال يقدـ عمى -5كما اتصؿ بو عمى المضاؼ، 
كالفاعؿ ال  -6بالفعؿ،  نصب كر ع،  ال يقدـ مر كعيما عمى منصكبيما،  شبو مف ىذه الحركؼ

كالصفات المشبية  -8ال تتصرؼ ال يقدـ عمييا ما بعدىا، كاأل عاؿ التف  -7يقدـ عمى الفعؿ، 
كالحركؼ التف ليا  -9سماء الفاعميف التف ليا صدر الكالـ ال يقدـ ما بعدىا عمى ما قبميا، أب

كما عمؿ  يو معنى الفعؿ  ال يقدـ المنصكب  -0 صدر الكالـ ال يقدـ ما بعدىا عمى ما قبميا، 
 -3 كحركؼ االستثناء ال تعمؿ  يما قبميا،  -2 ، (إال)بعد كال يقدـ التمييز كما  -  عميو، 

ال إكال يقدـ مر كعو عمى منصكبو، كال يفرؽ بيف العامؿ كالمعمكؿ  يو بشفء لـ يعمؿ  يو العامؿ 
.  (3)"االعتراضات
كمما "شياء التف منع النحاة  ييا التقديـ كالتأخير المعطكؼ كالمعطكؼ عميو أل فف ا

قاـ كزيد  : نؾ إذا قمتإؼ عمى المعطكؼ عميو مف جية القياس، يضعؼ تقديـ المعطك
أال تراىا قائمة مقاـ العامؿ  ( الكاك)كاآلخر( قاـ)عمرك،  قد جمعت بيف عامميف، أحدىما 

ذا صرت إلى ذلؾ صرت كأنؾ قد  عممت  يو عامميف، كليس ىذا كإعماؿ األكؿ كالثانف أقبميا، كا 
عممت الثانف أا مخٌير إف شئت أعممت األكؿ كاف شئت قاـ كقعد زيد، ألنؾ  ف ىذ:  ف نحك

 أيضان ، كمف ذلؾ (4)"باألكؿال إقاـ زيد كعمرك، ألنؾ ال تر ع عمران  ف ىذا : كليس ذلؾ  ف نحك
 :(5)عدـ جكاز تقديـ الصفة عمى المكصكؼ أك ما تعمؽ بيا، كمف ىذا الضرب قكليـ

                                         

 .  88 : معناىا كمبناىا –المغة العربية   ( )

 . 4  : الجامع الكبير  ف صناعة المنظـك مف الكالـ كالمنثكر  (2)

 . 49 -48 / : شباه كالنظائر  ف النحكألا  (3)

 .2/389: الخصائص  (4)

 . بال نسبة 965/ : خزانة األدب  (5)
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فقد والشك بين لي عناٌء  
 

ُح يصي درَ ُص يوشك فراقوم  
.             ( )كشؾ  راقيـ، كالشؾ عناءه بيصيح  دي رص قد بٌيف لف : أراد 

جارية عمى صرد ( صرد)، كيصيح صفة لػ(يصيح)كشؾ  راقيـ كىك معمكؿ ب انو قدـ 
نما يجكز إ، ك(ىذا اليكـ رجؿه كرد مف مكضع كذا: )كذلؾ قبيح، أال ترل أنو ال يجكز أف يقاؿ

ع العامؿ،  كما ال يجكز تقديـ الصفة عمى مكصك يا كذلؾ ال كقكع المعمكؿ بحيث يجكز كقك
كىذا التقديـ الذم يؤدم إلى اضطراب المعانف . (2)يجكز تقديـ ما اتصؿ بيا عمى مكصك يا

ك سادىا يعد خركجان عمى ما ىك معركؼ كمتداكؿ  ف المغة، كيعد ذلؾ مف األساليب القبيحة 
 األكلىلفرزدؽ كاف يكثر مف تقديـ الصفة الثانية عمى التف أكثر مف استعماليا بعض الشعراء،  ا

، أم: كما  ف قكلنا مارو بيند يكمميا،  قد استعممو كثيران  ف شعره، : مررت برجؿ يكمميا مارو بيندو
 ف شعره  األسمكب انو كاف يقصد ذلؾ كيتعمده، كلك ترؾ نفسو تجرم عمى سجيتيا لما كجد ىذا 

 يذه القكانيف الخاصة بما حقو أف يتقدـ أك . (3)ضو إلى اإلبياـمف غير تكميؼ أك تعقيد، كىك مؼ
لـ تسمـ مف خركقات كانتياكات إذ لـ تحكميا معايير صارمة ( الرتب المحفكظة)يتأخر، أم 

( ينتيؾ)كال عجب أف نرل القرآف يشكش "لكركد ما ىك مخالؼ لذلؾ  ف التراث المغكم العربف، 
    :تعالىبعض الرتب المحفكظة كما  ف قكلو 

      
  (4)كمما مركا كىك يصنع الفمؾ سخركا منو ألنو  :، أم

كاف يصنعيا عمى أرض جا ة قبؿ نزكؿ الطك اف كلـ يكف حكلو بحر كال نير تجرم  يو الفمؾ، 
    : ؾ قكلو كاف ىذا السبب مثار سخريتيـ، كذؿ

     
 (5)ناداه كىف تجرم،  فف الحالتيف تقدمت جممة الحاؿ عمى : ، أم

:  (6)عامميا كىك ما لـ تعترؼ بو قكاعد النحاة، كيشبو ىذا قكؿ الفرزدؽ
طمس عساؤ وما كان صاحبا أو
 

أتاني دعوُت لناري موهنا ف 
.  (7)"دعكت كلـ يكف لف صاحبا: أتانف كلـ يكف صاحبان، أك: أم 

                                         

 . 2/393: ف.ـ  ( )

 .2/392: الخصائص= : ، ك2 : الجامع الكبير  ف صناعة المنظـك مف الكالـ كالمنثكر  (2)

 .4  : ف.ـ  (3)

 .38: ىكدسكرة   (4)

 .42: ىكدسكرة   (5)

 .7/578: خزانة األدب=: ، ك2/293: ديكانو  (6)

 .234/ : البياف  ف ركائع القرآف  (7)
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ف حصؿ ما يغير بمكاقع الكممات  ف الجممة ككاف ذلؾ عمى مستكل المحفكظة التف ال إؼ
طار الجممة،  اف ذلؾ سيضفف عمييا بعدان كظيفيان نحكيان آخر يختمؼ إيجكز أف تتحرؾ بحرية  ف 

كلى كيظير ذلؾ جميان عندما تككف الرتبة ىف القرينة عمى الباب عما كانت عميو  ف الحالة األ
ساسيان مف أبكاب حد الكظيفة النحكية، أكتمثؿ الرتبة بعدان "ليو ىذه الكممة إالنحكم، الذم تنتمف 

كيتظا ر ىذا البيعد مع المعنى النحكم، كالشرط الصكتف، كالبعد الداللف  ف تشكيؿ الحد 
 عاؿ كالحركؼ ككاف ألأ، كىك ما جردتو مف عكامؿ األسماء كمف االكظيفف، كمف ذلؾ المبتد

القصد أف تجعمو لثافو يبتدأ بو دكف الفعؿ كيككف ثانيو خبره، كال يستغنف كاحد منيما عف 
صاحبو، أما الفاعؿ،  يك االسـ الذم يرتفع بانو  اعؿ، كىك الذم بنيتو عمى الفعؿ الذم بنف 

اسـ : مقدمان قبمو، كاف  اعالن بالحقيقة أك لـ يكف، كالمفعكؿ معو لمفاعؿ، كتجعؿ الفعؿ حديثان عنو
سرتي كالطريؽ : تالية لجممة ذات  عؿ أك اسـ  يو معناه كحرك و كػ (مع) ضمة تاؿو لكاك بمعنى 

.  ( )"يؿفأنا سائر كاؿ: ك
 الكاضح أف الرتبة بكصفيا قرينة انتياؾ تككف أكضح  ف الرتبة المحفكظة مف غير 

 ـة، كسكاء أكاف حفظ الرتبة ىنا مف أصميا أـ أنيا لعارض يؤدم إلى خكؼ المبس، أالمحفكظ
لرعاية القاعدة، كيتمثؿ ذلؾ  ف االستدالؿ عمى الفرؽ بيف الفاعؿ، كالمبتدأ الذم خبره جممة  عمية 

يف ، إف كاف متقدمان  يك مبتدأ أما إذا تأخر تع(الرتبة)ذات ضمير يعكد عمى المبتدأ، كالدليؿ ىنا 
دليالن عمى المعنى يعد ككف ذلؾ  اعالن،  التقديـ كالتأخير  ف االسـ ىنا ىك الفارؽ الكحيد الذم 

كقد تعيف ككف ذلؾ مبتدأ أك  اعالن، ألف الجممة العربية تبدأ بفعؿ أك مبتدأ كال تبدأ . (2)النحكم
برتبة الطبع، كما تقدـ  بالفاعؿ ألف رتبتو التأخير عمى  عمو، كما أف الفعؿ رتبتو التقدـ عمى  عمو

إما بالتفاضؿ أك "، كىذه المراتب  ف التقديـ أك التأخير، تككف (3)بالطبع رتبتو محفكظة
.  (4)"باالستحقاؽ بالطبع عمى حسب ما يكجبو المعقكؿ

ىك الذم يقكـ عمى أساسو تركيب الكالـ كبناء الجمؿ لتتخذ ( الكظيفة) المعنى النحكم 
 النظـ عند الجرجانف قائـ عمى مراعاة المعانف النحكية كقكاعد تركيبيا، "بذلؾ المعانف النحكية، 

ال  ف داخؿ السياؽ،  المعانف التف ترتب ىف إإذ ال كجكد لمعافو تظير مف خالؿ الترتيب كالنظـ 

                                         

، 52/ : البف السراج األصكؿ=: ،  ف تعريؼ المبتدأ كالفاعؿ 9 : دكر الرتبة  ف الظاىرة النحكية  ( )
 .  2/20: لفية ابف مالؾأكالمفعكؿ معو، أكضح المسالؾ إلى 

 .67/ : البياف  ف ركائع القرآف  (2)

 . 30: دكر الرتبة  ف الظاىرة النحكية  (3)

 .83/ : كالنظائر  ف النحك األشباه  (4)
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ال أنيا قائمة عمى كجكد عالقات نحكية تربطيا بعضيا ببعضيا كترتبيا إالمعانف الكظيفية، 
 .( )"حسب قكاعد معمكمة

                                         

عف دكر الرتبة  ف  ، نقالن 46: لطيفة النجار –الظاىرة المغكية كتقعيدىا   ف كصؼدكر البنية الصر ية   ( )
 . 22: الظاىرة النحكية
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:  اإلعرابيةالعالمة  . ٕ
ممة، ما لـ يكف لذلؾ تأثير عمى جتتمتع المغة العربية بمركنة كا ية لمتغيير  ف رتابات اؿ

صحة المعنى كسالمتو، كال يككف ىذا التغيير غير محككـ بقكاعد كقكانيف تنظمو بؿ تحكمو 
ليذه المغة ىذه  اإلعرابرة معايير كسياقات يتـ  ييا تقديـ ذلؾ أك تأخير ىذا، كقد أتاحت ظاه
كقد تنبو بعض مف القدماء "الحرية، كالمركنة  ف التغيير كالتحريؾ  ف مككنات الجممة العربية 

 ف المغة العربية، مف المقدرة عمى حرية  اإلعرابالتف تتيحيا ظاىرة  اإلمكانيةكالمحدثيف إلى 
 ء الحركة كتعدد األماكف التف يمكف أف يحتميا كؿ جزء مف أجزا

سماء لما كانت تعتكرىا ألىك أف ا اإلعرابالسبب  ف لجكئيـ إلى  أفالجممة،  صٌرح الزجاجف 
لييا، كلـ يكف  ف صكرىا كأبنيتيا أدلة عمى ىذه إالمعانف، كتككف  اعمة كمفعكلة، كمضا ان 

ضرب : ) ييا تنبئ عف ىذه المعانف  قالكا اإلعراببؿ كانت مشتركة جعمت حركات المعانف، 
،  دلكا بر ع زيد عمى أف الفعؿ لو، كبنصب عمرك عمى أف الفعؿ كاقع بو، ككذلؾ سائر (عمران  زيده 

المعانف ليتسعكا  ف كالميـ كيقدمكا الفاعؿ إذا أرادكا ذلؾ، أك المفعكؿ عند الحاجة إلى تقديمو، 
كجعمكىا  رابيةاإلعىتمامان كبيران بالعالمة القد أبدل النحاة  ( )"كتككف الحركات دالة عمى المعانف

ة دالة عمى الباب النحكم  ف سياؽ الجممة ميـمف القرائف الميمة  ف االنتياؾ، كجعمكىا عالمة 
بنى النحاة نحكىـ عمى قرينة كاحدة مف قرائف "إذ  ،(العامؿ)الكاحدة، كما اتصؿ بيا مما سمف بػ 

أك ( العمؿ النحكم)الن سمكه قامكا عمييا نمكذجان متكاـأك( اإلعرابيةالعالمة )المعنى النحكم، كىف 
كقسمكا العكامؿ إلى لفظية كمعنكية، كقسمكا اإلعراب إلى ظاىر كتقديرم ( العكامؿ النحكية)

 أكثر النحاة مف الحديث عف ىذه الظاىرة  (2)"كمحمف، كأخضعكا الظاىرة كميا لفكرة أصؿ الكضع
كجعمكه تفسيران ( التعميؽ)ق مناط خرل باعتبارأباعتبارىا تفسيران لمعالقات النحكية، أك بعبارة "

 ان ، كبنكا عمى القكؿ بو  كرتف التقدير كالمحؿ اإلعرابف، كألفكا كثيراإلعرابيةالختالؼ العالمات 
ىف المعبر عف  اإلعرابيةة ـ،  العال(3)"مف الكتب  ف العكامؿ سكاء ما كاف منيا لفظيان أـ معنكيان 

ا، كىف جزء مف قرائف كثيرة تتعاضد  يما بينيا لتفسير العالقة التف تربط أجزاء الجممة  يما بينو
.  (4)تمؾ العالقة التف تقكـ بيف أجزائيا

ككجكدىا  ف المغة العربية حرية كاممة لدل الشعراء عمى كجو  اإلعرابلقد أعطت ميزة 
 الخصكص مما أتاح ليـ حرية التنقؿ بيف أجزائيا مراعاة العتبارات مكسيقية كىف  كرة قديمة كجدت

كعالماتو مزية جعؿ المغة قابمة  اإلعرابليا أصداءن  ف العصر الحديث  صٌرح العقاد أف لحركات 
                                         

 . 2 2: نظرية المغة  ف النقد العربف= : ك ،69:  ف عمؿ النحك  اإليضاح= :   ( )

 .245: مقاالت  ف المغة كاألدب  (2)

 .84 : تماـ حساف. د -المغة العربية معناىا كمبناىا  (3)

 .86 : ف .ـ  (4)
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لمتقديـ كالتأخير  ف كؿ كزف مف أكزاف البحكر كال يتأتى ذلؾ لشاعر ينطؽ بمغة غير المغة العربية 
ىك القيد الذم  ألف الترتيب اآللف يقيده كال يجعمو حٌر التصرؼ  ف تأخير ىذا أك تقديـ ذاؾ، كىذا

، األمر الذم دٌعـ مكقؼ البالغييف  ف تصدييـ لفكرة  ييا اإلعرابأ متت منو العربية بفضؿ ميزة 
.  ( )قاضياامة مبحث التقديـ كالتأخير  كؽ أفؽالمحفكظة كا   بالرت

نيا مف القرائف ألة  ف االنتياؾ عند النحاة، ميـبمكانة  اإلعرابيةلقد حظيت العالمات 
مف  اإلعرابكعمى الرغـ مف ىذه المكانة لـ تسمـ عالمات "عف غيرىا مف القرائف  الميمة  ضالن 

غناء القرائف عف العالمات  ف إكثيرة مف االنتياؾ، أما النحاة  قد راحكا يعممكنيا غالبان ب تعمميا
تكضيح المعنى، أما البالغيكف  قد كاف ليـ مسمؾ آخر  ف تخريج ىذه االنتياكات، أشيرىا نصب 

، كيككف (2)"كممة  ف سياؽ يستدعف خالؼ النصب كالعكس بر عيا  ف سياؽ يستدعف خالؼ الر عاؿ
ر ع الثكب كىك المفعكؿ كنصب المسمار، كىك الفاعؿ ب، المسمارى  خرؽ الثكبي : ذلؾ  ف نحك قكليـ

مفردان،  قياسان ( راكةطابف اؿ)ر ع أكليما كنصب ثانييما، كجعمو ب الحجرى  ككسر الزجاجي " (3)ألمف المبس
       :كاستأنس لو بعضيـ بقراءة عبد اهلل بف كثير

  (4)  مكاف إلك يو نظر، ( كممات)كر ع ( آدـ)بنصب
 : (6)كمف ذلؾ قكؿ عبد بنف الحسحاس. (5)"ل شيئان  قد تمقاه اآلخرلؽف مف تألحممو عمى األصؿ، 

 

ا مَ دَ منن اللَ  اتُ الحيّ  مَ قد ساؤَ 
 

ا مَ عَ جْ الشَّش  جاعَ والشُّش  وانَ ففُ الا 
وزا ِضرزما مُ َض  ينِ رنَ لَ  وواتَ    

 
  

 
نو قد عمـ أف القدـ ىينا مسالمة كما أنيا مسالمة  حمؿ الكالـ أل عكاف كالشجاع ألنما نصب اإؼ

ـي أعمى  ما مما يصح كقكعو عكاف ألف القدـ كاأل اإلعرابيةنما استغنى عف الحركة إلمة، كساى نيا 
 عكاف كالشجاع، حمالن عمى المعنى، ألف ما سالـ شيئان  قد سالمو اآلخر أل نصب ا اعال كمفعكالن 

 .(7) عكافألسالمت القدـ ا: كأنو قاؿ
:  فات النظاممؤؤَّش ً  -

                                         

 .  222- 22: نظرية المغة  ف النقد العربف = : ، ك 24-23: المغة الشاعرة   ( )

 . 222: نظرية المغة  ف النقد العربف   (2)

 . 263: مقاالت  ف المغة كاألدب  (3)

 . 48/ : معجـ القراءات القرآنية = : كىف قراءة ابف عمرك كيعقكب كاألعمش، ،  37: البقرة  (4)

 .  2/24: التصريح بمضمكف التكضيح   (5)

النحك  المعجـ المفصؿ  ف شكاىد= : ، ك.  2/333: ، كالرجز لمعجاج  ف ممحؽ ديكانو  287/ : الكتاب  (6)
 .  255 /3: الشعرية

 . 89 : تحصيؿ عيف الذىب   (7)
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:  الفصؤ واالعتراض . ٔ
جزاء الجممة مف تقديـ كتأخير، ظيرت قضية تتعمؽ بقكاعد أمع اىتماـ النحاة بتكالف 

الفصؿ كاالعتراض، كىك أحد األساليب التف أكليا النحاة بكصفيا : الجممة، كىف الترتيب  ف
كىذه الدعاكل ترتكز عمى قصكر "انتياكان أك مخالفة لقكاعد الترتيب  ف سياؽ الجممة الكاحدة 

خاص لمنصكص ال يتناكؿ  ييا خصائصيا المكجكدة بالفعؿ أك تكشؼ عف ىذه الخصائص مف 
بيف الصيغ مف حيث الرتبة كالترتيب كالتكالف جميعان، كما تكشؼ عنو مف نظـ محددة  ف العالقة 

.  ( )"اختالؼ بينيا كبيف القكاعد المنظمة ليا  ف النحك
كثمة  رؽ مفيكمف بيف الفصؿ كاالعتراض،  الفصؿ يككف جزءان مف الكالـ كلو محؿ مف 

 اإلعرابة ليس ليا محؿ مف ، أما االعتراض  ال يككف جزءان مف التركيب بؿ جممة مستقؿاإلعراب
كلفظ الفصؿ يستعمؿ بكثرة  ف التراث النحكم، كمع ذلؾ  ميس مف "، (2)بحسب مجيئو  ف السياؽ

باصطالح االعتراض كلكف  متوالنحكييف مف حدد مضمكنو كأكضح أبعاده، أك كشؼ عف عال
ظ أف لفظ تتبع صكر االستخداـ المختمفة ليذا المفظ تشير إلى ىذا المضمكف،  مف الممحك

يستخدـ  ف البحث النحكم  ف حالة كجكد  اصؿ مف نكع خاص بيف جزئف الجممة أك ( الفصؿ)
أجزائيا المتالزمة المتكالية، كىذا الفاصؿ الخاص يشترط  يو أف ال يككف ذا اتصاؿ بأحد جزئف 

ف كاف عمى اتصاؿ بو أك بالجممة ب .  (3)"سرىا معنىأالجممة عمالن كا 
كمما ازداد "ف بيف جزئيف يفتقر أحدىما إلى اآلخر كيحتاجو،  ػ كأقبح الفصكؿ ما كا

، كذلؾ إنما يككف  ف المكصكؿ كصمتو، أك المعطكؼ (4)"الجزءاف اتصاالن قكل قبح الفصؿ بينيما
ليو، كربما يصؿ ذلؾ إالمعطكؼ كالمعطكؼ عميو، أك التابع كالمتبكع، أك المضاؼ كالمضاؼ 

أف يتقاربا، كلكف كجكد القرينة الدالة عمى  سناداإلإلى طر ف اإلسناد ألف األصؿ  ف طر ف 
مفردات الجممة أك  بإحدلالمعنى يبرر التباعد بينيما، إما إلى درجة ضئيمة، كالفصؿ بينيما 

.  (5)ممحكظة تتكسط الجممة المعترضة بينيما
:  (6) ف قكؿ الشاعر( الفعؿ)ك( قد)كمف الفصكؿ ما كاف بأجنبف، كما  صؿ بيف 

ن لي عناء فقد والشك بيّ 
 

وشك فراقوم ُصَرٌد يصبُح ِ   
 

                                         

 .  285: أصكؿ التفكير النحكم   ( )

 . 09 : ماجستير رسالة  –آثار الدارسيف لمشكؿ المتنبف   (2)

 . 339-338: أصكؿ التفكير النحكم   (3)

 . 2/392: الخصائص   (4)

 .  6 2: نظرية المغة  ف النقد العربف   (5)

 .  965/ : خزانة األدب = :   (6)
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كىذا قبيح لقكة اتصاؿ ( بٌيف)، كالفعؿ الذم ىك (قد) فيو مف الفصكؿ ما اذكره، كىك الفصؿ بيف "
المراد ( الالـ)، أال تراىا تعد مع الفعؿ كالجزء منو، كلذلؾ دخمت األ عاؿبما تدخؿ عميو مف ( قد)

( عناء)كبيف الخبر الذم ىك ( شؾ)لمبتدأ الذم ىك ك صؿ بيف ا… بيا تككيد الفعؿ عمى قد 
بخبر المبتدأ ( صرد)كبيف  اعمو الذم ىك ( بٌيف)ك صؿ بيف الفعؿ الذم ىك ( بٌيف لف: )بقكلو

كمما يتعمؽ بذلؾ مفيكـ المسا ة الذم تحدث عنو الدكتكر تماـ حساف  ف  ( )"الذم ىك عناء
 : كمعنكية حسية،: البياف  ف ركائع القرآف،  قسميا إلى: كتابو

 

 (2)المسافة
 

 معنوية  حسية
     
     

المخالفة وآدا  السموك األلقا  تكريم اإلضمار تعظيم سياقية عممية  مكانية
      
  لفظية  نحوية  

 
كالذم ييمنا مف ىذا التقسيـ ما يتعمؽ بالمسا ة المعنكية السياقية النحكية،  يناؾ ثكابت 

م كانت معرك ة لدل المتكمميف كالمقعديف ليذه المغة، مف ىذه الثكابت،  ف قكاعد النحك العرب
ككنيا مبنية أك  اإلعرابأقساـ الكممة، اسـ، ك عؿ، كحرؼ، كنكع الكممة أك عددىا، أك مف ناحية 

منذ انشغاليـ "معربة، كككنيا معر ة أك نكرة، كىذه الثكابت كانت محط عناية مف النحاة العرب 
كىذه  (3)"ذه الثكابت كاألصكؿ التف تنضكم تحتيا قكاعد البناء النحكم لمغةبالنحك بتجريد ق

الثكابت تتقاطع  يما بينيا كال تجتمع  ف عنصر لغكم كاحد،  االسـ كالفعؿ كالحرؼ أقساـ، 
كالعالقة بيف كؿ قسـ كصاحبو عالقة تقابؿ كسمب تتقاطع مع األقساـ األخرل عند االستعماؿ، 

احد، كأف يككف اسمان أك  عالن أك حر ان، كمثمو  ف ذلؾ، العدد كالنكع  ال تجتمع  ف عنصر ك
.  (4)…كالتعييف كالذكر 

لقد حظف معظـ ىذه الثكابت بالعناية كاالىتماـ مف النحاة، ما عدا ثابت المسا ة بفرعيو، 
:  ف عنايتيـ بالمسا ة كانت محدكدة بالحدكد الضيقة اآلتيةإالقرب كالبعد، إذ 

.  إلى قريب أك إلى بعيد( شارةاإل)قد تككف  . 
                                         

 .  2/3: البياف  ف ركائع القرآف   ( )

 . 2/33: ف .ـ  (2)

 . 2/33: ف .ـ= :   (3)

 .  35-2/34 :البياف  ف ركائع القرآف   (4)
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.  قد يككف المنادل قريبان أك بعيدان  .2
.  الضمير يعكد إلى أقرب مذككر .3

 مف الكاضح أف أية عالقة نحكية بيف عنصريف مف عناصر السياؽ تككف سببان مف 
أسباب االنتياؾ،  يف تككف أكثؽ سبكان كأبعد عف المبس إذا قرب أحد العنصريف مف اآلخر، 

مف  اإلسناداألمر محصكران  ف المجاالت الثالث السالفة الذكر،  قرب أحد طر ف كليس ىذا 
اآلخر كقرب المتعدم مف المفعكؿ كقرب التابع مف المتبكع، كقرب الشرط مف الجكاب، كعدـ 
الفصؿ بيف ىذيف المتالزميف كؿ أكلئؾ يشيد عمى  ضؿ التقارب بيف العنصريف المترابطيف، 

ال عند خكؼ المبس بسبب قياـ قرينة االنتياؾ كدالالتيا عمى إضركرة ف القرب ال يككف أغير 
المعنى المقصكد، لذلؾ كاف مف الممكف الترخص  ف القرب بكاسطة المطؿ أك الفصؿ أك 

.  ( )االعتراض، أك غير ذلؾ
، كالتضاـ (التضاـ)خرل مف ظكاىر االنتياؾ، كىف ثنائية قرينتيا أ الفصؿ ظاىرة 

بالمعنى ( الفصؿ)ل النحكم، ك صؿ بالمعنى البالغف، كالذم ييمنا ىنا ىك  صؿ بالمعف: نكعاف
النحكم،  داللة االصطالح ىنا مختمفة عف داللتو بالمعنى البالغف الذم يتعمؽ بمفيكـ العطؼ 

، كالتضاـ ىك مف القرائف (الفصؿ كالكصؿ)بأحد حركؼ العطؼ، أك تركو، كىك ما يطمؽ عميو 
 :   المعنكية، كيقسـ عمى

  

 التضام 
 

التنافي           التوارد                 التالزم              
   

    
المبنى الوجودي 

( الوكر)
  ( التقدير)المبنى العدمي 

 

التف تعد مف القرائف المعنكية الميمة، التف تضـ إلى ( التضاـ) التالـز  رع عف قرينة 
، كجكد عالقة تالزمية تربط بيف (التالـز)ـ مف مصطمح جانب ذلؾ، التكارد، كالتنا ف، كالذم يفو

كد أحدىما كجكد اآلخر،  المبنى الكجكدم يتعمؽ بعناصر مكجكدة  ف التراكيب جشيئيف يقتضف ك
 ف الجممة الكاحدة ينبغف لكمييما أف يتالزما، إلى درجة أنو ال يصح الفصؿ بينيما،  كما قاؿ 

قع الفصؿ بيف المتالزميف، كقد  (2)"قكل قبح الفصؿ بينيما اد الجزءاف اتصاالن أزدكمما " :ابف جنف
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ليو عالقة تالزمية، كيقترف كجكد إكيككف ذلؾ مف قرائف التضاـ،  المضاؼ عالقتو بالمضاؼ 
:   مف الفصؿ مثالن ما يحدث مف"أحدىما باآلخر ضمف المبنى الكجكدم، 

.  المنسكخةالفصؿ بضمير الفصؿ بيف المبتدأ كالخبر كبيف جزئف الجممة  . 
.  الفصؿ بكاف الزائدة بيف ما كالتعجب .2
.  الفصؿ بما الكا ة بيف إف كاسميا .3
.  النا ية كمنفييا( ما)الفصؿ بإف الزائدة بيف  .4
.  الفصؿ بما بيف ليت كمدخكليا .5
.  الفصؿ بالقسـ كالظرؼ المجركر بيف إذان كالمضارع .6

ال ضمير الفصؿ إذلؾ  كالمالحظ أف الفكاصؿ ىنا معظميا مف األدكات،  ال يخرج عف
كجممة القسـ كشبو الجممة كىك الظرؼ أك الجار كالمجركر، أما عدـ الفصؿ  يتضح مف منعو 

:   ف الحاالت اآلتية
.  النا ية لمجنس كمدخكليا( ال)منع الفصؿ بيف  . 
.  منع الفصؿ بيف الصفة كالمكصكؼ .2
.  منع الفصؿ بيف العاطؼ كالمعطكؼ .3
ذاإال، )منع الفصؿ بيف النكاصب  .4 .  كالمضارع( كا 
.  منع الفصؿ بيف المكصكؿ كالصمة .5
.  ( )ال ما شذ مف الفصؿ بكاف الزائدةإمنع الفصؿ بيف الجار كالمجركر  .6

لذا نالحظ أف المجمكعة األكلى ترد  ف التراث النحكم ألنيا مف الفصكؿ التف يجيزىا 
قمة كركده  ف التراث  االستخداـ كيعزز ذلؾ كجكدىا  ف التراث العربف، أما النكع الثانف مع

النا ية لمجنس مثال كبيف اسميا تالزمان ( ال)ف التالـز بيف ألال أف النحاة لـ يجيزكا ذلؾ، إالعربف، 
ليو، أك المكصكؿ إككذلؾ المضاؼ كالمضاؼ ( أحد عشر)جعميا مبنية مع اسميا كتالـز جزئف 

كا أقكل الركابط بيف الكممتيف كجعؿ"بيف الكممات يككف بدرجات متفاكتة  طكصمتو، كىذا االرتبا
، ثـ جعمكا لمفردات الجممة ميزة انتمائيا إلى الجممة، كجعمكا كؿ ما ال ينتمف إلى  رابطة التالـز

ف يفصؿ بيف المتالزميف بأجنبف، كاف لـ يكرىكا الفصؿ بينيما أالجممة أجنبيان عنيا، لذا كرىكا 
، ككاضح (2)"كؿ دكف نسبتيا إلى مجرل الكالـبالجممة المعترضة لما ليا مف استقالؿ  ف الفيـ يح

مما قدـ أف النحاة قد حاكلكا المحا ظة عمى مستكل المثالية  ف المغة، كالحرص عمى إظيار 
 االنصراؼؽ الكسائؿ المعتمدة  يو،  ظؿ مبدأ يرل إمكانية ؼالنصكص المخالفة بتأكيميا عمى ك

النصكص خاضعة لقكاعد النحاة كمتسقة  عف ظاىر العبارة إلى تقديـ صكرة تقديرية تجعؿ تمؾ
 . (3)معيا
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: تأنيث الموكر وتوكير المؤنث  .ٕ
التذكير كالتأنيث حالتاف متضادتاف، كىما يشكالف ثنائية ميمة  ف االنتياؾ، لذلؾ ال 

كؿ ما  يو عالمة التأنيث ظاىرة أك مقدٌرة سكاء كاف حقيقف "يجتمعاف  ف الشفء الكاحد، ك
ضاربة، كنفساء، كحبمى، كغير : ل تأنيثان،  الحقيقف الظاىر العالمة، نحكالتأنيث أك ال يسـ

زينب، كسعاد، كغير : غر ة، كصحراء، كبشرل، كالحقيقف المقدر العالمة، نحك: ، نحكمالحقيؽ
نار، كدار، كال يقدر مف جممة العالمات إال التاء، ألف كضعيا عمى العركض : ، نحكمالحقيؽ

، كثمة مذكر حقيقف  ف المغة كالكاقع، كغير حقيقف ( )"ذؼ لفظان كتقديران كاالنفكاؾ،  يجكز أف تح
 المؤنث الحقيقف التأنيث كالمذكر الحقيقف التذكير معمكماف ألنيما " :أيضا، قاؿ ابف يعيش

كغير الحقيقف أمر … نثى، كالرجؿ كالمرأة ألرجو خالؼ اؼمحسكساف، كذلؾ ما كاف لممذكر مف 
البشرل، : ترف بو عالمة التأنيث مف غير أف يككف تحتو معنى، نحكراجع إلى المفظ بأف تؽ

نما إك (2)"كالذكرل، كصحراء، كعذراء، كغر ة، كظممة، كذلؾ يككف باالصطالح ككضع الكاضع
لؾ دالالت متعددة منيا، الشخص التف تشمؿ  ضال عف ذ( المبانف الصر ية)يعكد أكثر ذلؾ إلى 

كالعدد كالتعييف إلى جانب النكع،  ينطؽ الشخص بضمائر التكمـ كالخطاب كالغيبة، كالعدد 
.  (3)أك التثنية أك الجمع، كالتعييف بالتعريؼ أك التنكير، أك النكع مذكران كاف أـ مؤنثان  باإل راد

تماـ البالغييف الذيف نجد أنيـ لقد تركت ىذه المقكالت أثرىا لدل النحاة،  ضال عف اه
االلتفات، : طمقكا عمييا تسميات عديدة مثؿأاستغمكا ىذه المقكالت مف زاكية كجكب المطابقة بينيا، ك

.  (4)كالتكسع، كشجاعة العربية، كالخركج عمى خالؼ مقتضى الظاىر أك المجاز
بالغة،  كاف مف كقضية التذكير كالتأنيث كانت مف األشياء التف خصيا النحاة بعناية 

يكاد النحكيكف " ف المذكر كالمؤنث إذ ( األصؿ)أىـ المحاكر التف تناكليا  ف ىذه القضية ىك 
كىذا  (5)"ييجمعكف أف المذكر أصؿ كالمؤنث  رع عميو، ألف المذكر أصمو مجرد مف العالمة
ؿ بأف المذكر التجرد مف العالمات ككجكد عالمات  ف المؤنث لمداللة عميو د ع النحاة إلى القك

األشياء "عامة، كالفركع تحمؿ تمؾ المعانف كزيادة عمييا  ػ نفىك األصؿ، ألف األصكؿ تحمؿ معا
، كقد (6)"كميا أصميا التذكير، ثـ تختص بعد ذلؾ،  كؿ مؤنث شفء، كالشفء يذكر، كالتذكير أكؿ

تاجة إلى العالمات الفركع ىف المح"ذكر السيكطف  ف األشباه كالنظائر كأسنده إلى ابف جنف بأف 
ذا أردت التأنيث قمت: ال تحتاج إلى عالمة بدليؿ أنؾ تقكؿ  ف المذكر كاألصكؿ قائمة، : قائـ، كا 
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 ، كقد سٌكغ ابف يعيش ذلؾ، ( )"كلـ تأًت لممذكر بعالمة
مف دليؿ عمييما، كلما كاف المذكر  ماالتذكير كالتأنيث معنياف مف المعانف،  مـ يكف بو" : قاؿ

إذ كاف األصؿ، كلما  اإلطالؽمؤنث  رعان لـ يحتج المذكر إلى عالمة، ألنو يفيـ عند أصالن كاؿ
،  العالمة ىنا ىف الفاصؿ ألف الفرع متضمف (2)"كاف التأنيث ثانيان لـ يكف بو عالمة تدؿ عميو

التذكير ال يحتاج إلى عالمة، إذ كاف ىك األصؿ، " :معنى األصؿ كزيادة، يقكؿ ابف الخشاب
نما ذلؾ أمر بابو الفركعكاألصكؿ  .  (3)"مستغنية باألكضاع األكؿ عف العالمات الطارئة لمفرؽ، كا 

ك ف معرض الحديث عف ىذه األصكؿ  قد  صؿ النحاة  ييا كتحدثكا عف أصؿ 
التذكير كالتأنيث  رع عمى التذكير لكجييف،  األسماءاألصؿ  ف "األسماء، كأصؿ األ عاؿ، 

شفء : الع عمى تأنيثيا كتذكيرىا يعبر عنيا بمفظ مذكر، نحكقبؿ االط األسماءأف : أحدىما
أف المؤنث لو عالمة  كاف : ذا عمـ تأنيثيا ركبت عمييا العالمة، الثانفإنساف ، ؼإكحيكاف، ك

أصؿ الفعؿ : "، ككذلؾ تحدث النحاة عف أصؿ الفعؿ،  قد قاؿ ابف القكاس  ف شرح الدرة(4)" رعا
إنو عبارة عف : دلكلو المصدر كىك مذكر ألنو جنس، كالثانفأف ـ: التذكير، ألمريف، أحدىما

نما التأنيث  انتساب الحدث إلى  اعمو  ف الزمف المعيف كال معنى لمتأنيث  يو لككنو معنكيان كا 
.  (5)"لمفاعؿ

شارات إلى المذكر كالمؤنث ككنو حقيقيان أك غير حقيقف،  قد مٌيز إكعكدان عمى ما سبؽ مف 
نما يككف ذلؾ عندما ال يعمـ ذلؾ أمالنحاة بيف ما ىك ـ إذا كاف " :ؤنث لفظف حقيقف التذكير، كا 

المؤنث المفظف حقيقف التذكير، كليس يعمـ، كشاة ذكر، جاز  ف ضميره، كما أشير بو إلى 
 : (6)عندم مف الذككر حمامة حسنة كحسف، قاؿ طر ة: التذكير، نحك

       

ا ممؤلمتان تعرف العتل فين
 

مفرد  حومؤِ  سامعتي شاة ك 
  

صاح دجاجة أنثى، عمى أنؾ : غر ة حسنة، كال يجكز: التذكير، نحك مكال يجكز  ف غير الحقيؽ
.  (7)"ألغيت تأنيث دجاجة بالتاء
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مكاف التفريؽ بينيما بكجكد العالمات، نالحظ أف  كمع ىذا االحتراز بيف ىذيف النكعيف كا 
صؿ ىك التذكير كالتأنيث  رع عميو، كثمة النحاة جعمكا العالمة  ف المؤنث دالة عمى أف األ

: أكضاع  ف االستعماؿ كصيغ يستكياف  ييا، كمف استعماؿ لفظ المصدر  ف كضعيما، يقاؿ
، كمف الصيغ التف يستكياف  ييا المذكر كالمؤنث ما ال تمحقو التاء ( )رجؿه أك امرأة خصـ كضيؼ

، (ً عاؿ)، ك( ىعاؿ)، ك(مفعيؿ)، ك(ؿًمفع)، ك(ًمفعاؿ)غالبان، مع ككنو صفة لكؿ منيما، صيغة 
كمعطار، كًمحرىب، كمنطيؽ، كحىصاف

عمييما بال تاء التأنيث، (  عكؿ)، كما تجرم صيغة (2)
، كثمة خالؼ بيف البصرييف كالكك ييف  ف حذؼ التاء مف (صبكر)رجؿه أك امرأة : كليذا قيؿ

ؤنث عند الكك ييف، ختصاصيا بالـابذريعة  (حامؿ)، ك(حائض)، ك(طامث)، ك(طالؽ: )نحك
لييا دكف الفعؿ، كذىب بعضيـ إلى حمؿ المفظ عمى إ كذىب البصريكف إلى حذ يا بقصد النسب

.  (3)…(شفء طامث: )، أك(شفء طالؽ: )المعنى قالكا
كقد قيؿ  ف ىذه الصيغ التف عكممت معاممة المذكر كالمؤنث عمى ك ؽ استعماؿ كاحد 

دة، أك لـ يطرد  يو مكقؼ محدد مف حيث التذكير كالتأنيث، ىذا النكع لـ يعامؿ معاممة كاح" :بأف
المذكرة كعدـ إلحاؽ أية عالمة مف  األسماء عمى حيف استقرت معاممة العديد مف كمماتو معاممة 

نماط مف أعالمات التأنيث المغكم، استقر مف ناحية أخرل إلحاؽ بعض عالمات التأليؼ ب
.  (4)"كمماتو

تخص مسألة التذكير كالتأنيث، مخاطبة جماعة الذككر كمف المظاىر األخرل التف 
ف ذلؾ إجاء الخطاب بمغة المذكر، كلـ ينص  يو عمى ذكر الرجاؿ ؼ  إذابصيغ كاحدة،  كاإلناث

  : الخطاب شامؿ لمذكراف كاإلناث، كقكلو تعالى

    (5) ،
   كقكلو تعالى 

  (6) ألف الخطاب ىنا لـ يكجو إلى ،
الذيف : )جماعة الذككر دكف غيرىـ، بؿ ىك مكجو إلى المجمكع الداؿ عمى الذككر كاإلناث بقكلو
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ف الداللة تشمؿ الذككر أال إ، كىك مكجو  ف ظاىره إلى جماعة الذككر دكف اإلناث، (آمنكا
.  ( )كاإلناث معان 
ف صفة المطابقة  ف المذكر كالمؤنث لـ تسمـ  ف قكاعد النظاـ النحكم مف انتياكات إ

سجميا النحاة، إذ عثركا عمى كثير مف النصكص لـ يمتـز العرب  ييا بقكانيف المطابقة  ذٌكركا 
سباغ القاعدة إالمؤنث، كأنثكا المذكر، كقد ترتب عمى ذلؾ تأكيؿ كؿ ما خالؼ ذلؾ، لمحاكلة 

أف تذكير المؤنث كاف أكثر كركدان  ف كالـ العرب، ألنو مف باب رد الفركع إلى  الإعميو، 
، (2)أصكليا، أما تأنيث المذكر  يك قميؿ، لذا كصفو ابف جنف بأنو أذىب  ف التناكر كاإلغراب

 تأكيؿ المؤنث بمذكر، ىك مف باب العكدة إلى األصؿ، ىك مف باب رد الفركع إلى األصكؿ، أما 
 رع، كمف  أم تأكيؿ المذكر بمؤنث  يك ضرب مف التأكيؿ البعيد ألنو رد أصؿ إلى: العكس، أم

:  (3)ذلؾ ما أكرد المبرد مف قكؿ ذم الرٌمة
من آؤ أبي موسى ترى القوم حولن 

 
كأنوم الكروان أبصرن بازيا  

:  (4)لممؤنثة، ألف المخاطبة أكال امرأة، أال تراه يقكؿ( تريفى )كلـ يقؿ ( ترل: ) قاؿ 
ما كنت ُمو أبصرتني في خصومٍة و
 

أراجف فيوا يا ابنة الخير قاضيا  
، كقد قٌدر النحاة ذلؾ بأف حممكه عمى المعنى، (5)ثـ حٌكؿ المخاطبة إلى رجؿ، كالعرب تفعؿ ذلؾ 

الفنية كراء ىذا اإلخالؿ،  أدخمكه  ف باب المجاز،  ف الجكانب أما البالغيكف،  قد راحكا يبحثكف 
مجاز ما أظير مف لفظ المؤنث ثـ جعؿ بدالن مف المذكر،  يك : "بيدة، بقكلوكما  عؿ أبك ع

  : صؼ بصفة المذكر بغير الياء، كذلؾ قاؿك

  (6)  جعمت السماء بدالن مف السقؼ بمنزلة تذكير سماء
 .(7)"البيت

 
:  الحمؤ عمى المعنى  .ٖ

مطابقة بيف أجزاء الجممة، إذ أقر النحاة كجكد كيخص ىذا المعنى القكاعد المنظمة لؿ
تفرقة نكعية مف المذكر كالمؤنث، كتفرقة كمية بيف المفرد كالمثنى كالجمع، كالحمؿ عمى المعنى 

                                         

 .  305: لصاحبف ا  ( )

 . 7 2/4: الخصائص   (2)

 .  733: ديكانو   (3)

 .  733: ديكانو   (4)

 .  27/ : الكامؿ   (5)

 .  8 : المزمؿ سكرة   (6)
 . 257: نظرية المغة  ف النقد العربف = : ك  ، 5 / : مجاز القرآف   (7)
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ىك مف األساليب التف الذ بيا النحاة لتأكيؿ النصكص المنتيكة المخالفة لمبدأ المطابقة؛ سكاء 
 تردككاف ذلؾ مما يخص المفرد كالمثنى كالجمع، كقد أكاف ذلؾ  يما يخص المذكر كالمؤنث أـ 

 ف ىذا الصدد عف النحاة مصطمحات خاصة لمتعبير عف ىذا الخركج، بتأكيمو، منيا الحمؿ عمى 
، أك حمؿ األصؿ، أك حمؿ األصؿ عمى الفرع، كرد الفرع إلى األصؿالمعنى، أك رد الفرع إلى 

عمى المعنى، كمف ثـ يمكف أف ييعٌبر عف  عمى الفركع ىك  ف جكىره نكع مف الحمؿ األصكؿ
 ( )، كييعٌضد ذلؾ ما  عمو ابف جنف(الحمؿ عمى المعنى: )كاحد، ىك بأسمكب األسمكبيفىذيف 

، األسمكبيف، إذ لـ يمجأ إلى الفصؿ بيف (باب شجاعة العربية)حيف عالج تمؾ الظكاىر  ف 
كقد تناكؿ ابف جنف  ،(2)(معنىالحمؿ عمى اؿ)كتحدث عف ذلؾ كمو تحت مسمى كاحد أطمؽ عميو 

الشكاىد المتعمقة  ف ىذا الباب كالتف تخص ىذا المكضكع عمى أنيا أساليب تتسـ بالجرأة، 
كىذا الخركج أك الخرؽ يعد انتياكان لتمؾ القكانيف  (3)كالخركج عمى المقررات المغكية المثالية

كر كالمؤنث أك المفرد كالمثنى كالقكاعد الخاصة بضبط ىذا المبدأ، مف حيث المطابقة بيف المذ
عمـ أف ىذا الشرج غكر مف العربية بعيد، ا: "عمى الفركع، كقد قاؿ  يو األصكؿكالجمع، أك حمؿ 

كمذىب نازح  سيح، قد كرد بو القرآف ك صيح الكالـ منثكران كمنطكمان، كتأنيث المذكر، كتذكير 
احد، ك ف حمؿ الثانف عمى لفظ قد المؤنث، كتصكر معنى الكاحد  ف الجماعة، كالجماعة  ف الك

قسـ " :نوأيضا بأ األسمكب، كقد كصؼ ىذا (4)"يككف عميو األكؿ أصالن كاف ذلؾ المفظ أك  رعان 
.  (5)"مف التأليؼ دقيؽ المسمؾ، بعيد المذىب، يحتاج إلى  ضؿ معاكدة كزيادة تأمؿ
ساليب تأكيؿ كتأكيالت النحاة مقركءة  ف معالجة ىذه الظكاىر، كقد عيدت مف أىـ أ

 ف  –كما ذكر ابف جنف  –ة عف قكاعد التطابؽ، لكثرة كركد ذلؾ جالنصكص المنتيكة الخار
القرآف الكريـ ك ف كالـ العرب شعره كنثره، كبكصفو خركجان عف نظاـ ميـ يحكـ المتكمميف 
د كيجعؿ كالميـ كنظميـ خاضعان لقكانيف تحتـ عمييـ التطابؽ بيف المذكر كالمؤنث، أك المفر

يبدأ مف األحكاـ المأخكذة مف القاعدة بمحاكلة إسباغيا : "كالمثنى كالجمع، كالحمؿ عمى المعنى
عمى النص، كيعتمد ذلؾ عمى بعض القكاعد التف تنظـ العالقة بيف النص كالقاعدة لتتنج أثرىا 

ذكر مف حيث مراعاة الفرؽ بيف المفرد كالمثنى كالجمع، كالفرؽ بيف الـ (6)" ف مجاؿ التطبيؽ
                                         

 . 3 2/4: الخصائص   ( )

. د –ىدا و ككسائمو أ، التأكيؿ  ف النحك العربف ،   97 ،  2بية ، عالجامعة المف –مجمة كمية التربية   (2)
 .  45: عمف أبك المكاـر 

 . 258: نظرية المغة  ف النقد العربف   (3)

 . 3 2/4: الخصائص   (4)

 . 06 : الجامع الكبير  ف صناعة المنظـك مف الكالـ كالمنثكر   (5)

 . 286: أصكؿ التفكير النحكم  (6)
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كرد  ف القرآف الكريـ، ك صيح إذ ، كقد كرد مبدأ المخالفة ىذا  ف نصكص كثيرة؛ ( )كالمؤنث
 ف المغة، كثيران الكالـ شعره كنثره، كقد أٌكؿ ذلؾ كعيٌد مف باب الحمؿ عمى المعنى، كىك كاقعه 

      : مثؿ قكلو تعالى

   (2)ثـ قاؿ ، : 
     

 (3) أرأيت كالذم حاٌج : إنو محمكؿ عمى المعنى، حتى كأنو قاؿ: قيؿ  يو
.     (4)ؽ كذلؾببراىيـ  ف ربو أك كالذم مٌر عمى قرية،  جاء بالثانف عمى أف األكؿ قد سإ

ل المعنى، أييما أ ضؿ أف يحمؿ عمى إذا اجتمع عندنا الحمؿ عمى المفظ كالحمؿ عؿ
إذا اجتمع الحمؿ عمى المفظ كالحمؿ عمى " :المعنى أـ عمى المفظ؟ يقكؿ السيكطف  ف ذلؾ

ليو، كأما المعنى إالمعنى، بيدئ بالحمؿ عمى المفظ، كعمؿ ذلؾ باف المفظ ىك المشاىد المنظكر 
المفظ مقدـ عمى المعنى، كة بيا أكلى،  خففٌّ راجع إلى مراد المتكمـ،  كانت مراعاة المفظ كالبداء

ألنؾ أكؿ ما تسمع المفظ  تفيـ معناه عقبو،  اعتبر األسبؽ، كبأنو لك عكس لحصؿ تراجع، ألنؾ 
أكضحت المراد أكالن، ثـ رجعت إلى غير المراد، ألف المعكؿ عمى المعنى  حصؿ اإلبياـ بعد 

حمؿ عمى المعنى كالحمؿ عمى المفظ بيدئ ، كيفيـ مف كالـ السيكطف إنو إذا اجتمع اؿ(5)"التبييف
، (6)ليو، أما المعنى  راجع إلى مراد المتكمـإبالحمؿ عمى المفظ ألف المفظ ىك المشاىد المنظكر 

 كاف األكلى أف ييبدأ بالظاىر ثـ يأتف بعده ما خفف مف معناه،  مف المعقكؿ أف يحمؿ الشفء 
ليو عندما ال يكجد لفظ مطابؽ إتقدير يصار عمى ظاىره إذا طابؽ، كال حاجة لمتقدير، ألف اؿ

كالذم أقكلو أنو متى أمكف حمؿ شفء عمى ظاىره أك " :ييحمؿ عميو، كقد قاؿ ابف حياف  ف ذلؾ
. (7)"ال يشممو الفعؿ، أك يخالؼ الظاىر جممة قريب مف ظاىره أكلى مف حممو عمى ما

ا حممت عمى المعنى لـ تكد العرب إذ"نو ال يعاد إلى المفظ، ألف إإذا حمؿ عمى المعنى ؼ
، ألنو إذا انصرؼ عف المفظ إلى غيره ضعفت معاكدتو إياه ألنو انتكاث كتراجع، (8)"تيراجع المفظ

إذا حمؿ عمى المفظ  :قاؿ ابف الحاجب"، كقد (9)ذلؾ مجرل إدغاـ الممحؽ كتككيد ما حذؼ ل جر
                                         

 .94: رسالة ماجستير–آثار الدارسيف لمشكؿ المتنبف = :   ( )

 .257: البقرةسكرة   (2)

 .258: البقرةسكرة   (3)

 .2/425: الخصائص  (4)

 .202/ : األشباه كالنظائر  ف النحك  (5)

 .56 : عبد الفتاح الحمكز. د–ظاىرة التغميب  ف العربية   (6)

 .308/ : البحر المحيط  (7)

 . 2/422: الخصائص  (8)

 . 203-202/ : األشباه كالنظائر  ف النحك  (9)
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ذا حيمؿ عمى المعنى ضعؼ الحمؿ  بعده عمى المفظ، ألف المفظ جاز الحمؿ بعده عمى المعنى، كا 
المعنى أقكل  ال يتعدل المرجكع إليو بعد اعتبار المفظ، كيضعؼ بعد اعتبار المعنى القكم 

.  الرجكع إلى األضعؼ
كاعترض عميو صاحب البسيط بأف االستقراء دٌؿ عمى أف اعتبار المفظ أكثر مف اعتبار 

يؿ المكارد أقكل مف كثير المكارد، المعنى، ككثرة مكارده دليؿ عمى قكتو  ال يستقيـ أف يككف قؿ
كأما ضعؼ العكد إلى المفظ بعد اعتبار المعنى  قد كرد بو التنزيؿ، كما كرد اعتبار المعنى : قاؿ

    بعد اعتبار المفظ، قاؿ تعالى 
      

 ( ) كما كرد بو التنزيؿ ليس  حمؿ عمى المفظ بعد الحمؿ عمى المعنى ،
،  جاز عنده (2)"بضعيؼ  ثبت أنو يجكز الحمؿ عمى كؿ كاحدو منيما بعد اآلخر مف غير ضعؼ

عنده أف يحمؿ عمى المفظ بعد الحمؿ عمى المعنى، كال يككف ذلؾ عمى ضعؼ إنما يككف  ف 
 ف القكة  نيما متساكيافإالقكة كالجكاز كحكـ جكاز الحمؿ عمى المعنى بعد الحمؿ عمى المفظ ك

.  كالضعؼ
 

:  الخاتمة -
ف يقدـ خاتمة يجمؿ  ييا أما بعد،  اف البحث يمكف أرب العالميف كبو نستعيف الحمد هلل 
 . إليو الدرس كالتحميؿ  ف ىذا المكضكعإبراز ما تكصؿ 

نات خرؽ المعتاد ككسر القاعدة لغرض مف انة مف تؽاأدائية يمثؿ تؽنحكية االنتياؾ ظاىرة  . 
 . رأغراض التعبف

مرجعياتيا المغة ىك اقتراب اك ابتعاد القكانيف المغكية عف ف مما يسبب االنتياؾ  ف إ .2
كاضحة عمى  ان ثارآيرات تترؾ مبتغالمتمقف النفسية كاالجتماعية كالبيئية، كىك مما يصيب 

 .قكانيف المغة

 مقاماتبحسب عمى سائر معايير النظاـ  مركقان  أك يستدعف خركجان التعبيرم الصدؽ أف  .3
 .التعبير كمنزالتو

بكصفيا ف ثمة مظاىر لالنتياؾ تأكيميو احتفؿ بيا الدرس المغكم إكقد بدا لنا أخيران 
.  مقكمات رقف تطٌكر لغة النظاـ كال تتجاكزه

 
                                         

 .   : الطالؽ سكرة   ( )

 . 203/ : األشباه كالنظائر  ف النحك   (2)
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:  المصادر -
صالح عمف شيخ عمف، رسالة : معالجة منيجية كلغكية -آثار الدارسيف لمشكؿ المتنبف  ( 

لكىاب محمد عمف العدكانف، كمية التربية، جامعة الدكتكر عبد ا بإشراؼماجستير، 
 .ـ2000-ىػ 42 المكصؿ، 

، (ىػ  9ت)بف بكر السيكطف أجالؿ الديف عبد الرحمف بف : كالنظائر  ف النحك األشباه (2
 .ـ 200-ىػ422 ،  الشيخ، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط غريدكضع حكاشية 

، منشكرات الجامعة الميبية، كمية التربية، بك المكاأعمف . د: أصكؿ التفكير النحكم (3 ـر
 .ـ973 -ىػ393 

، منشكرات الجامعة الميبية، كمية التربية، أعمف . د: أصكؿ التفكير النحكم (4 بك المكاـر
 .ـ973 -ىػ393 

، (ىػ6 3ت )أبك بكر محمد بف سيؿ بف السراج النحكم البغدادم :  ف النحك األصكؿ (5
 .ـ987 -ىػ407 بيركت، ط،  ، مؤسسة الرسالة،تحقيؽ الدكتكر عبد الحسيف الفتمف

كماؿ الديف أبك البركات :  ف مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف البصرييف كالكك ييف اإلنصاؼ (6
، قدـ لو ككضع ىكامشو (ىػ577ت )نبارم ألبف الك اء بف عبد اهلل اأعبد الرحمف بف 

،  العممية، لبناف، طالدكتكر أميؿ بديع يعقكب، دار الكتب  بإشراؼك يارسو حسف حمد، 
 .ـ998 -ىػ8 4 

أبك محمد جماؿ الديف بف يكسؼ بف احمد بف  اإلماـ: لفية ابف مالؾألى إأكضح المسالؾ  (7
لى تحقيؽ إ، كمعو كتاب عدة السالؾ (ىػ 76ت )المصرم  األنصارمعبد اهلل بف ىشاـ 

عبد  محمد محيف الديف: أكضح المسالؾ، كىك الشرح الكبير مف ثالثة شركح، تأليؼ
 .ـ2004الحميد، دار الطالئع، القاىرة، 

، تحقيؽ الدكتكر مازف المبارؾ، (ىػ337ت )أبك القاسـ الزجاجف : اإليضاح  ف عمؿ النحك (8
 .ـ982  -ىػ402 ، 4دار النفائس، بيركت، ط

 .ـ983  دار الفكر، ،2ط ،(ىػ745ت) أثير الديف أبك حياف األندلسف: البحر المحيط (9

تماـ حساف، طبعة الدكتكر : لمنص القرآنف أسمكبيةدراسة لغكية  –آف ركائع القر ف البياف  (0 
خاصة تصدرىا عالـ الكتب ضمف مشركع مكتبة األسرة، ميرجاف القراءة لمجميع، الجزء 

 .ـ2003ـ، الجزء الثانف 2002األكؿ، 

، مجمة كمية التربف: كسائموكأىدا و  –التأكيؿ  ف النحك العربف  (   ة، الدكتكر عمف أبك المكاـر
 .ـ 97  –ىػ  39 ، 2الجامعة الميبية، ع

صنفو أبك الحجاج : تحصيؿ عيف الذىب مف معدف جكىر األدب  ف عمـ مجازات العرب (2 
، حققو كعمؽ عميو (ىػ476ت )يكسؼ بف سميماف بف عيسى المعركؼ باألعمـ الشنتمرم 
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بف بكر أف جالؿ الديف عبد الرحمف ب: كالنظائر  ف النحك األشباه الدكتكر زىير عبد اؿ
الشيخ، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف،  غريد، كضع حكاشية (ىػ  9ت)السيكطف 

،  حسف سمطاف، دار الشؤكف الثقا ية العامة، بغداد، ط.ـ  200-ىػ422 ،  ط
 .ـ992 -ىػ8 4 

، دراسة (ىػ905ت )الشيخ خالد زيف الديف عبد اهلل األزىرم : التصريح بمضمكف التكضيح (3 
،  العربف، القاىرة، ط لإلعالـ، الزىراء إبراىيـتكر عبد الفتاح بحيرم كتحقيؽ الدؾ

 .ـ992 -ىػ 43 

، دار الثقا ة، بيركت، لبناف، : تقكيـ الفكر النحكم (4   .ـ975 الدكتكر عمف أبك المكاـر

الدكتكر حسيف الممخ، مجمة عالـ : الثابت كالمتحرؾ  ف البنية النحكية لمجممة العربية (5 
 .ـ2003، 3، عدد  3ج، ـ، الككيتالفكر

ضياء الديف بف األثير، تحقيؽ : المنثكركالجامع الكبير  ف صناعة المنظكـ مف الكالـ  (6 
الدكتكر مصطفى جكاد، كالدكتكر جميؿ سعيد، مطبكعات المجمع العممف العراقف، بغداد، 

 .ـ956 -ىػ375 

تحقيؽ  ،(ىػ093 ت )عبد القادر بف عمر البغدادم : خزانة األدب كلب لباب لساف العرب (7 
 .ـ979 ، 2كشرح عبد السالـ ىاركف، مكتبة الخانجف، القاىرة، ط

صنعة أبف الفتح عثماف بف جنف، تحقيؽ محمد عمف النجار، دار الشؤكف : الخصائص (8 
 .ـ990 ، 4الثقا ية العامة، بغداد ، ط

، (ىػ474ىػ أك  47ت )عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الجرجانف : اإلعجازدالئؿ  (9 
،  3د محمد شاكر، مطبعة المدنف، المؤسسة السعكدية بمصر، القاىرة ، طكعميؽ محـت

 .ـ992  –ىػ 3 4 

لطيفة النجار، دار البشير، : دكر البنية الصر ية  ف كصؼ الظاىرة المغكية كتقعيدىا (20
 .ـ994 ،  عماف، ط

دار الفرقاف، عزاـ محمد ذيب إشريدة، : المنزلة كالمكقع –دكر الرتبة  ف الظاىرة النحكية  ( 2
 .ـ2004،  عماف، ط

 .ـ980 ديكاف طر ة بف العبد، دار صادر، بيركت،  (22

ليبيا،  شرح الرضف عمى الكا ية، تصحيح كتعميؽ يكسؼ حسف عمر، جامعة قار يكنس، (23
 .ـ978  –ىػ 398 

، عالـ الكتب، (ىػ643ت )مك ؽ الديف يعيش بف عمف بف يعيش النحكم : شرح المفصؿ (24
 .ت.بيركت، د
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، تحقيؽ السيد أحمد صقر، دار إحياء (ىػ395ت )احمد بف  ارس بف زكريا : الصاحبف (25
 .ـ977 الكتب العربية، القاىرة، 

الدكتكر عبد الفتاح الحمكز، جامعة : ظاىرة لغكية اجتماعية –ظاىرة التغميب  ف العربية  (26
 .ـ993  –ىػ 3 4 ،  مؤتة، ط

كتكر ميدم أسعد عرار، دار كائؿ الد: جدؿ التكاصؿ كالتفاصؿ –ظاىرة المبس  ف العربية  (27
 .ـ2003،  ، طاألردفلمنشر، عماف، 

الدكتكر محمكد سميماف ياقكت، دار (: البديع –البياف  –المعانف )عمـ الجماؿ المغكم  (28
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