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اآلراء الواردة في الرسالة الجامعية ال تعبر
بالضرورة عن وج ة نظر جامعة مؤتة

أ

أ

اإلهداء
إلى...
الروح الّتي طالما حاكت سعادتي بخيوط منسوجة مف قمبيا ،أمي.
والى ...روح والدي مميمي األوؿ لمعمـ واالرتقاء.
إلى ...إطاللة األمؿ ومرسى األماف زوجي.
إلى أبنائي ،وأخواتي ،واخواني ،وأىمي،
إلى مف عمموني حروفاً مف ذىب ،وكممات مف درر –،أساتذتي الكرام.

أ

قدير
ال ّ
كر والتّ ُ
ش ُ
طيباً مباركاً فيو ،مؿء السمو ِ
الميـ لؾ الحمد حمداً كثي اًر ٍّ
ومؿء ما
ومؿء األرض،
ات
َ
َ
َ
أحؽ ما قاؿ العبد ،وكمّنا لؾ عبد ،أشكرؾ
شئت مف شيء بعد ،أىؿ الثناء والمجدّ ،

تحد ،أحمدؾ ربي وأشكرؾ عمى أف
تعد ،وآالئؾ الّتي ال ّ
رّبي عمى نعمؾ الّتي ال ّ
عني
إتماـ ىذا البحث عمى الوجو الّذي أرجو أف ترضى بِ ِو ّ
يس َ
ّ
رت لي َ
سيدنا محمد أطير الخمؽ أجمعيف وآلو وأصحابو
السالـ عمى
ٍّ
النبي األميف ّ
الصالة و ّ
و ّ
األخيار أجمعيف.
الدراسات
قدـ شكري وعرفاني بالجميؿ إلى مف رعاني طالبا في برنامج ّ
ويسعدني أف أ ّ
وم ٍّعداً ليذا البحث أستاذي ومشرفي الفاضؿ األستاذ الدكتور جزاء المصاروة ،
العمياُ ،
القاسي غيرةً عمى عربيتِنا ،الّذي أسػيـ بعممػو الػوافر ،ووقتػو الثمػيف وعونػو الصػادؽ

فػي مسػاعدتي حتّى تمكػػنت بعػػوف اهلل مػػف إخ ػراج البحػػث عمػػى ىػػذه الصػػورة.
أتقد ـ بشكري الجزيؿ في ىذه الحضرة العممية إلى أساتذتي الموقريف في لجنة
و ّ
المناقشة أعضاء لجنة المناقشة لتفضميـ عمي بقبوؿ مناقشة ىذه الرسالة األستاذ

الدكتور الفاضؿ منصور الكفاويف ،والدكتور الفاضؿ فايز المحاسنة والدكتور خمؼ
ٍّ ِ
معو ّجيا وتيذيب نتوءاتيا واإلبانة عف مواطف
الجرادات ،فيـ أىؿ لسد َخمَميا وتقويـ َ
القصور فييا ،سائال اهلل الكريـ أف يثيبيـ عني خير الجزاء .فمكـ أساتذتي األجالء
أزجي الشكر فائقو والثناء أجمّو.

والشكر موصوؿ لكؿ مف ساعدني وأعانني عمى إنجاز ىذا البحث ،فميـ في النفس

منزلة واف لـ يسعؼ المقاـ بِذكرىـ ،فيـ أىؿ لمفضؿ والخير والشكر.
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الد ارسػ ػة مظ ػػاىر االس ػػتعماؿ المغ ػػوي لمض ػػمة ف ػػي العر ّبي ػػة ِ
ض ػ ْػم َف
تتن ػػاو ُؿ ى ػػذه ّ
ّ
ّ
َ
ػوي ،يمتػزج ذلػؾ كمّػو بالحػديث عػف
ػرفي ،والنح ّ
ػوتي ،والص ّ
مستويات المغػة الثالثػةا الص ّ

ِ
مغوي.
الجوانب ّ
ضمة في التركيب ال ّ
الداللّية الّتي ُوجدت مف خالؿ وجود ال ّ
الد ارس ػة إلػػى إب ػراز ىػػذه القيمػػة الكبي ػرة لواحػػدة مػػف المصػ ٍّػوتات
وقػػد ىػػدفت ىػػذه ّ
ا ْلقَ ِ
ص ْي َرة في المغة العر ّبية ،زيادة عمى دورىا الكبير فػي تَ ْش ِػكْيؿ المغػة بمسػتوياتيا كافّػة،
ومػػف ىنػػا فقػػد جػػاء الحػػديث ِ
الد ارس ػة عبػػر فصػػوؿ متماشػػية مػػع مسػػتويات
ضػ ْػم َف ىػػذه ّ
نحوي ػػة ،وانبث ػػؽ ع ػػف ك ػػؿ ُم ْس ػػتَو م ػػف ى ػػذه المس ػػتويات
ػرفية وال ّ
ػوتية والص ػ ّ
المغ ػػة الص ػ ّ
مجموعة مف المباحث الّتي كاف مف شأنيا أف تقودنا لموصػوؿ إلػى القيمػة الكبيػرة الّتػي

ضمة في العر ّبية.
تشغميا ال ّ
ػي سػبيالً ليػا ،إذ ىػو قػائـ عمػى
الدراسة مف المنيج
وقد اتخذت ّ
الوصفي التحميم ّ
ّ
التحميؿ والتعمؽ في المغة بمفرداتيا وتراكيبيا بما يفضي إلى نتائج عممية جيدة.
الد ارسػ ػة أف الض ػ ّػمة أكث ػػر حض ػػو اًر ف ػػي ال ُم ْس ػػتَو
وم ػػف أب ػػرز م ػػا توصػ ػمت إِلَ ْي ػ ِػو ّ
أي الض ّػمة – تػد ّؿ عمػى القػػوة
ػوي ،وأنيػا – ّ
ػوتي والنح ّ
الصػرف ّي مقارنػة بالمسػتوييف الص ّ
ِ
نحوي ،لذا كانت عمماً عمى الفاع ّمية وعمى اإلسناد بصفة عامة.
ض ْم َف ال ُم ْستَو ال ّ

ه

Abstract
The linguistic value of dhammah in Arabic Language
By: Insaf Al-Hajaya
Mu'tah University, 2019
This study addresses the value of dhammah in Arabic Language
within the three levels of language: phonological, morphological and
syntactical, which is demonstrated by the speech about the semantic
aspects established by the existence of dhammah in the linguistic
composition.
This study aimed at demonstrating the considerable value for one
of the minor phonological characters in Arabic Language, which has a
prominent role in vocalizing all the levels of the language. Therefore, this
study consisted of chapters that correspond with the phonological,
morphological and syntactical aspects. Each level consisted of a number
of topics that would, in turn, lead us to the important value of dhammah
in Arabic Language.
The study used the descriptive analytical approach in order to find
out the results and conclusions based on analysis and inspection in the
requirements of languages, which would result in good scientific results.
The study results showed that the dhammah is more prominent in
the morphological aspect in comparison with the phonological and
syntactical aspects, and that dhammah indicates power within the
syntactical level, and so it referred to a sign on the dore and on
predication in general.

و

قدم ُة:
الم ِّ
ُ

ػات م ػػف مجموع ػػة م ػػف األصػ ػواتُ ،يطمِػ ػؽ عميي ػػا عمم ػػاء المغ ػػة اس ػػـ
تتك ػ ّػو ُف المغ ػ ُ
تميػػز بعضػػيا عػػف بعػػض
ػير ىػػذا المصػػطمى إلػػى تمػػؾ
ٍّ
المكونػػات الّتػػي ت ّ
الفونيمػػات ،ويشػ ُ

بالتقابػ ػػؿ ،فػ ػػال يح ػ ػ ّؿ أحػ ػػدىا محػ ػػؿ اآلخػ ػػر إال مػ ػػف خػ ػػالؿ عناصػ ػػر التقابػ ػػؿ األلفػ ػػوني،

صوتي في المغة.
فالفونيمات وسيمة لمتركيب ال
ّ
األوؿا
وتنقس ػػـ األص ػ ػوات – الفونيمػ ػػات – فػ ػػي العر ّبيػ ػػة إلػ ػػى قسػ ػػميف كبي ػ ػريفّ ،
عامػة باسػػتثناء الحركػػات وحػػروؼ المّػيف،
الفونيمػػات الصػامتة ،وتمثػػؿ أصػوات العر ّبيػػة ّ
مغويػة ،سػواء منيػػا الحركػػات ا ْلقَ ِ
صػ ْػي َرةا
الصػائتة ،وتمثػػؿ الحركػػات ال ّ
والثػػانيا األصػوات ّ
ضمة ،والفتحة ،والكسرة ،أـ الط ِوْيمَةا األلؼ ،والواو ،والياء ٍّ
المديتاف.
ال ّ
الداللّيػ ػة بارتباطي ػػا م ػػع
و ٍّ
الصػ ػامتة م ػػف أصػ ػوات المغ ػػة تأخ ػػذ قيمتي ػػا ّ
المكون ػػات ّ
أمػػا األص ػوات الصػػائتة فػػيمكف القػػوؿ بػػأف دورىػػا
غيرىػػا مػػف أص ػوات المغػػة األخػػر ّ ،

أف القدماء ،والمحدثيف كػذلؾ
الدالل ّي يق ّؿ إلى ّ
ّ
حد ما عف دور األصوات الصامتة ،إال ّ
ضمة إنيا َعمَـ
أشاروا إلى تمؾ القيمة العظيمة لبعض الحركات في المغة ،فقالوا عف ال ّ
اإلسػػناد ،فيػػذه العبػػارة بحػ ّػد ذاتيػػا تمثػػؿ عنص ػ اًر ميم ػاً وقيمػػة عظيمػػة فػػي الحػػديث عػػف
ضمة في العر ّبية.
ال ّ

ىميػػة فػػي مسػػتويات المغػػة كافّػػة ،وليػػا كػػذلؾ
ولمضػ ّػمة حضػػور واسػػع وبػػالغ األ ّ
الد ارسػ ػة تح ػػاوؿ أف تكش ػػؼ لن ػػا ع ػػف
دور ف ػػي اتص ػػاؿ الك ػػالـ بعض ػػو ب ػػبعض ،وى ػػذه ّ

ضمة في كافّة مستويات المغة العر ّبية.
مظاىر االستعماؿ ال ّ
مغوي لم ّ
الد ارسػ ػة ف ػػي أني ػػا تكش ػػؼ لن ػػا ع ػػف األث ػػر ال ػ ّػدالل ّي ،وال ػػدور
أىمي ػػة ى ػػذه ّ
وتكم ػػف ّ
صوتي ألحد الحركات العر ّبية ،أال وىي الض ّػمة ،فالض ّػمة ىػي
تركيبي ،والتَ ْش ِكْيؿ ال
ال
ّ
ّ
الدراسة في تسػميط الضػوء
أىمية ىذه ّ
وسيمة لمعرفة عناصر تركيب الكالـ ،كما تكمف ّ
أىميت ػػو،
أىمي ػػة اإلعػ ػراب ،ودح ػػض كافّ ػػة اآلراء القائم ػػة بنف ػػي اإلعػ ػراب ،وانتف ػػاء ّ
عم ػػى ّ
تركيبي ػاً ،يكػػوف ذلػػؾ سػػبيالً لمق ػوؿ
ػوتياً ،أو
فحينمػػا تحمػػؿ الضػ ّػمة ٍّ
مكون ػاً
ّ
دالالي ػاً ،أو صػ ّ
ّ
بقيمتيا المقصودة في العر ّبية.

1

الدراسة لتحاوؿ اإلجابة عف السؤاؿ اآلتيا
وتأتي ىذه ّ
ػ ما دور الضمة االستعمالي ِ
ض ْم َف المستويات المغوية في العر ّبية؟
ّ
ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ الكبير فقد برزت مجموعة مف األسئمة ،وىي كما يميا
ضمة؟
ػ ما
مفيوـ ال ّ
ُ
ضمة؟
ػ كيؼ كانت نظرة القدماء لم ّ
ضمة؟
ػ ما األثر ال
صوتي لم ّ
ّ
ضمة؟
ػ ما األثر ال
صرفي لم ّ
ّ
ضمة؟
ػ ما األثر ال ّ
نحوي لم ّ

الد ارسػة إلػػى توضػػيى نظػرة القػػدماء إلػػى صػػوت الضػ ّػمة ،والحػػديث
وتيػػدؼ ىػػذه ّ
ِ
بي.
عف دوره في تَ ْشكْيؿ الكالـ العر ّ

ػوي لمض ّػمة
كما تيدؼ ىػذه ّ
ػرفي ،والنح ّ
ػوتي ،والص ّ
الد ارسػة إلػى بيػاف األثػر الص ّ
الداللّي ػة الّتػػي تعتمػػد اعتمػػاداً واضػػحاً
فػػي العر ّبيػػة ،وربػػط كافّػػة ىػػذه الجوانػػب بػػالنواحي ّ
ضمة.
عمى ال ّ

ولـ أعثر في حدود عممي عمى دراسة متخصصة تناولت الحديث عػف الض ّػمة
وجػ ػ ّؿ مػ ػا وصػػمت إِلَ ْي ػ ِػو م ػػف
بصػػورة منف ػػردة ،أو تناول ػػت الحػػديث ع ػػف قيمتي ػػا ال ّ
مغوي ػةُ ،
مغويػ ػة ولك ػػف بص ػػحبة غيرى ػػا م ػػف
ّ
الد ارسػ ػات تناول ػػت الح ػػديث ع ػػف موض ػػوع الض ػ ّػمة ال ّ
الد ارس ػة ،وفيمػػا يمػػي
الحركػػات ،أو بطريقػػة مغػػايرة لمػػا أريػػد أف أتحػػدث عنػػو فػػي ىػػذه ّ

الدراساتا
سأعرض بعضاً مف ىذه ّ

ّأوالًا د ارسػػة منػػاؿ محمػػد ىاشػػـ النجػػار 1212ـ) .بعن ػوافا أص ػوات الحرك ػات العر ّبيػػة
داللية جمالية ،المجمة األردنية في المغة العر ّبية وآدابيا ،المجمدا  ،5العددا .2
دراسة ّ
الد ارس ػ ػةُ الحػ ػػديث عػ ػػف الحركػ ػػات العر ّبيػ ػػة بأجمعيػ ػػا ،وال تخػ ػػص
وتتنػ ػػاو ُؿ ىػ ػػذه ّ
الد ارسػة بتنػاوؿ موضػوع
ضمة أو غيرىا مف الحركات ،وقد اىتمػت ىػذه ّ
الحديث عف ال ّ

الداللّي ػة ،ولػػـ تنظػػر إلييػػا مػػف كافّػػة جوانػػب
الناحيػػة ّ
الحركػػات مػػف ا ّلناحيػػة الجماليػػة ،و ّ
المغة المختمفة.

1

الد ارسػة بػأف د ارسػتنا أعػـ وأشػمؿ فػي تناوليػا لموضػوع
تميز دراستنا عف ىػذه ّ
وت ّ
الضػ ّػمة عمػػى وجػػو التخصػػيص ،كمػػا أنيػػا ترّكػػز حػػديثيا عمػػى جميػػع مسػػتويات المغػػة،

بناء عمى مستويات المغة المختمفة.
ومظاىر االستعماؿ ال ّ
ضمة ً
مغوي لم ّ
الدالل ػة ،جامعػػة القادسػػية،
ثاني ػاًا د ارسػػة سػػعاد كريػػدي د.ت) .أثػػر الحركػػة فػػي توجيػػو ّ
كمية التربية ،قسـ المغة العر ّبية.

الداللّي ػة ،وال تتنػػاوؿ الن ػواحي
الد ارس ػة أيض ػاً حػػديثيا عػػف الجوانػػب ّ
وترّكػػز ىػػذه ّ
مغوية كافّة ،كما تتناوؿ الحديث عف جميع الحركػات ،وال تخػص إحػداىا بالػذكر دوف
ال ّ

األخر .

مغويػة
يميز دراستنا عف ىذه ّ
الدراسة أنيا تناولت الحديث عف المسػتويات ال ّ
وما ّ
الداللة ،ولـ تغفػؿ جانبػاً عمػى حسػاب
نحوية ،تحت إطار ّ
صرفية ،وال ّ
صوتية وال ّ
كافّة ،ال ّ
ضمة بوجو الخصوص ،األمر الّػذي يفضػي إلػى
جانب ،كما رّكزت في حديثيا عمى ال ّ

األفقية.
دوف
الدراسة
ّ
ّ
ّ
العمودية َ
ثالثػاًا د ارسػػة محمػػود الحريبػػات 1227ـ) .وظػػائؼ الحركػػات فػػي المغػػة العر ّبيػػة ،مجمػػة
الحوار المتمدف ،العددا .1342

الد ارسػ ػة الح ػػديث ع ػػف وظيف ػػة الحرك ػػة ف ػػي المغ ػػة ،وذل ػػؾ بص ػػورة
وتتن ػػاوؿ ى ػػذه ّ

سػػطحية غيػػر مباش ػرة ،انطالق ػاً مػػف طبيعػػة كػػؿ حركػػة مػػف ىػػذه الحركػػات ،وال تخػػص
الحديث عف واحدة بعينيا.

الد ارسػة عمػػى المػػنيج الوصػفي التحميمػػي فػػي الوصػػوؿ إلػػى نتائجيػػا،
تعتمػد ىػػذه ّ

انطالقاً مػف كػوف ىػذا المػنيج يأخػذ بخطػوات المػنيج العممػي فػي البحػث عػف الظػواىر

مغوية ،وفحصيا ،والتوصؿ إلى النتائج العممية المقنعة.
ال ّ
الدراسة إلى الفصوؿ اآلتيةا
وقد انقسمت ّ

ػوتي لمض ػ ّػمة ،وذل ػػؾ
الفص ػػؿ األوؿا وتن ػػاوؿ الح ػػديث ع ػػف مظ ػػاىر االس ػػتعماؿ الص ػ ّ
ِ
ػوتية مختمفػ ػػة ،ك ػ ػالروـ واإلشػ ػػماـ ،وضػ ػػـ مػ ػػيـ الجمػ ػػع مػ ػػع التقػ ػػاء
ضػ ػ ْػم َف مظػ ػػاىر صػ ػ ّ
الساكنيف ،وغير ذلؾ.

2

فػػي حػػيف جػػاء الفصػػؿ الثػػاني لبيػػاف مظػػاىر االسػػتعماؿ الصػػرفي لمضػػمة ِ ،
ضػ ْػم َف
ّ
ّ
عناصػ ػػر الصػ ػػرؼ المختمفػ ػػة ،س ػ ػواء فػ ػػي صػ ػػيغ األفعػ ػػاؿ ،أـ صػ ػػيغ األسػ ػػماء ،أـ فػ ػػي
المشتقّات ،والجموع وصيغة التصغير.
ػوي لمضػ ّػمة ،فػػي كونيػػا
فػي حػػيف جػػاء الفصػػؿ الثالػث لبيػػاف مظػػاىر االسػػتعماؿ النح ّ
عمم ػاً عمػػى اإلسػػناد ،ودلػػيالً عمػػى العامػػؿ المعنػػوي ،وغيرىػػا مػػف مظػػاىر الضػ ّػمة فػػي
تركيبي.
نحوي ال
ال ُم ْستَو ال ّ
ّ

3

الفص ُل األّو ُل
ِ
وتي لمضمة
مظاهر
االستعمال الص ِّ
ُ
تُمثٍّ ُؿ الضمة أحد الصوائت في العر ّبية ،ونحف ىاىنا نعني الضمة ا ْلقَ ِ
ص ْي َرة ال
ّ
ّ
ّ
ص ْيرة دو اًر فاعالً في تَ ْش ِكْيؿ الكالـ ِ
ِ
ض ْم َف
الط ِوْيمَة ،وقد رْأي ُ
ت أف ليذه ال ّ
ضمة ا ْلقَ َ
فحسب ،بؿ
صوتي
ضمة ِع ْن َد ال ُم ْستَو ال
ُ
ُم ْستويات المغة أجمع ،فال يقؼ أمر ال ّ
ّ
الداللّية.
نحوية و ّ
ي ّ
صرفية وال ّ
تعداهُ إلى المستويات ال ّ
لقد أ ِ
ضمة يد ّؿ
ُخذ مصطمى
"الضمة" مف الجذر المغوي َ
"ض َم َـ" الّذي اشتُقت منو ال ّ
ّ
عمى معنى واحد أال وىو المالءمة بيف شيئيف ،إذ يقاؿا ضممت الشيء إلى الشيء

أيا
فأنا أضمو ضماً ،وىذه إضمامة مف خيؿ ،أيا جماعة ،وفرس ّ
سباؽ األضاميـّ ،
الجماعات ،واضمامة مف كتب مثؿ إضبارة .)1
ضـ الشيء إلى الشيء ،وقيؿ قبض الشيء إلى الشيء ،يقاؿا
الضـ ّ
و ّ
انضـ بعضيـ
أيا
ضممت ىذا إلى ىذا ،فأنا
ضاـ ،وىو مضموـ ،وتضاـ القوـّ ،
ّ
ّ

إلى بعض .)2

ضمة ،أنوُ قائـ عمى أساس
أف نمح َ
يمكف ْ
ُ
ظ مف خالؿ المعنى ال ّ
مغوي لم ّ
انضماـ شيئيف لبعضيما ،فإذا ضـ ىذا إلى ىذا صار ٌّ
كؿ منيما مضموماً ،وىذا ىو
ّ

مغوي لمضـ ،وىو ما سنربطو بالمعنى االصطالحي في ما يأتي.
المعنى ال ّ
ِ
عبارة َعف تَ ْح ِريؾ الشفتيف
ضمة اصطالحاً فيقوؿ
ّ
أما معنى ال ّ
ّ
الكفويا " ى َي َ
ِ
بِالض ٍّـ ِع ْن َد ُّ
اف واوا،
الن ْ
صوت َخ ِفي ُمقَار ٌ
امتَد َك َ
طؽ ،فَيحدث مف َذلؾ َ
ب لمحرؼ إِف ْ
ضمة" .)3
َوِاف قصر َك َ
اف ّ

)1ابػػف فػػارس ،أبػػو الحسػػيف أحمػػد 9191ـ) .معجػػـ مقػػاييس المغػػة ،تحقيػػؽا عبػػد السػػالـ محمػػد
ض َم َـ.
ىاروف ،دار الفكر ،القاىرة – مصر ،ط ،9جا  ،.صا  ،.59الجذرا َ

)2ابػػف منظػػور ،أبػػو الفضػػؿ محمػػد بػػف مكػػرـ بػػف عمػػي 9191ى ػػ) .لسػػاف العػػرب ،دار صػػادر،

ض َم َـ.
بيروت ػ لبناف ،ط ،.جا  ،93صا  ،.53 – .59الجذرا َ

)3الكف ػػوي ،أي ػػوب ب ػػف موس ػػى أب ػػو البق ػػاء د.ت) .الكمي ػػاتا معج ػػـ ف ػػي المص ػػطمحات والف ػػروؽ

المغوية،تحقيؽا عدناف درويش ،ومحمد المصري ،مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبناف ،صا .599
ّ
4

خالؿ تعر ِ
ِ
ضمة ينطمؽ ِع ْن َدىـ مف
الكفوي السابؽ أف
يؼ
َي ْبدو ِم ْف
ّ
مفيوـ ال ّ
َ
ِ
مجموعة عناصرا
ضـ ىاتيف الشفتيف وذلؾ ِع ْن َد
 . 1أنيا ناشئة مف تحريؾ الشفتيف بالضـّ ،
أي ّ
النطؽ بيذه الحركة.
بص ْو ِت الواو الناشئ مف إطالة الصوت بِيَا.
ضمة صوت ٌّ
خفي ،إذا َ
قورف َ
 . 1ال ّ
 . 2يمك ُف ُّ
مغوييف القدماء.
ضمة لتصير واواً في ُع ْرؼ الم ّ
مد ال ّ
ضمة ِع ْن َد الكفوي،
ىي
ُ
المكونات الثالثةُ الّتي اشتم َؿ عمييا مفيوـ ال ّ
ىذه َ
يتطرؽ في تعريفو ليذه الحركة إلى طريقة النطؽ الّتي تصدر مف
ونمحظ أنو لـ
ّ
خالليا ىذه الحركة ،بؿ اكتفى بوصؼ عاـ ليا.
الكفوي شيئاً ،إذ قاؿا "ىي عبارة عف تحريؾ
جاء بِ ِو
ولـ َي ِزِد
ّ
ّ
التيانوي عمى ما َ
ْ
امتد كاف
الشفتيف
بالض ّـ ِع ْن َد النطؽ فيحدث مف ذلؾ صوت خفي مقارف لمحرؼ إف ّ
ّ

ضمة" .)1
واوا واف قصر كاف ّ

يظير مما سبؽ أف العمماء القدماء لـ يتطرقوا لمحديث عف مخرج صو ِ
يت
َ
َ
ّ
ُ ّ
َُ
الضمة في العر ّبية ،بؿ كاف الحديث عف ذلؾ أثناء حديثيـ عف مخارج األصوات
ّ
بصفة عامة.

في ِ
ضمة عمى مخرجيا ،وأوضاع
الم َ
حيف ار َ
حدثوف في بياف مفيوـ ال ّ
تكز ُ
أعضاء النطؽ ِع ْن َد اإلتياف بيذه الحركة ،إذ ّبيف الدكتور رمضاف عبد التواب أف
ضمة تنشأ مف انضماـ الشفتيف ،واستدارتيما ،مع ارتفاع مؤخرة المساف نحو الطبؽ،
ال ّ

مغوي .)2
وتذبذب األوتار ال ّ
صوتية ،األمر الّذي ينتج عنو ىذا الصوت ال ّ
ط ِؿ الضمة ،بمعنى حدوثيا ِ
ض ْم َف
ويشير المحدثوف والقدماء كذلؾ إلى فكرة َم ْ
ّ
ُ
لمدّية ،الّتي
مدة المعتاد عمييا ،األمر الّذي ينشأ عنو الواو ا ّ
مدة زمنية أطوؿ مف ال ّ
ّ

)1التيػػانوي ،محمػػد بػػف عمػػي 9111ـ) .كشػػاؼ اصػػطالحات الفنػػوف والعمػػوـ ،تقػػديـ واش ػراؼا

رفيػػؽ العجػػـ ،تحقيػػؽا عمػػي دحػػروج ،نقػػؿ الػػنص الفارسػػيا عبػػد اهلل الخالػػدي ،الترجمػػة األجنبيػػةا
جورج زيناني ،مكتبة لبناف ناشروف ،بيروت ػ لبناف ،ط ،9جا  ،3صا .9939

ػوي ،مكتب ػػة
)2عب ػػد التػ ػواب ،رمض ػػاف 9119ـ) .الم ػػدخؿ إل ػػى عم ػػـ المغ ػػة ومن ػػاىج البح ػػث المغ ػ ّ
الخانجي ،القاىرة – مصر ،ط ،.صا  ،1.وما بعدىا.
5

ضمة
ضمة طويمة ،تحدث
ّ
صوتي ًا بالطريقة نفسيا الّتي تحدث فييا ال ّ
ىي بدورىا ّ
ا ْلقَ ِ
مدة الزمنية الّتي يستغرقيا الصوت الخارج
ص ْي َرة ،وليس ثَمةَ فرؽ بينيما إال في ال ّ

مف أعضاء النطؽ ،فانضماـ الشفتيف ىو ىو ،وارتفاع المساف باتجاه سقؼ الحنؾ
مدة الزمنية
صوتية ىي ىي ،غير أف
الفرؽ ُمتمثٍّ ٌؿ بطوؿ ال ّ
َ
ىو ىو ،وذبذبة األوتار ال ّ
الّتي يستغرقيا الصوت .)1

ضمة عمى المفيوـ
يتبي ُف لنا أف المحدثيف رّكزوا في حديثيـ عف صوت ال ّ
فبينوا مخرجيا ،وكيفية تش ّكؿ أعضاء النطؽ ِع ْن َد النطؽ بيا ،في
ضمةّ ،
النطقي لم ّ
ضمة مف ناحية األداء ،دوف
حيف رّكز أصحاب المصطمحات عمى بياف مفيوـ ال ّ
التعمؽ في الحديث عف مخرج ىذا الصوت.
ّ
وتدخ ُؿ الضمة ِ
ض ْم َف مستويات المغة برمتيا ،انطالقاً مف أثرىا البالغ في
ّ
ص َويت يتوصؿ بِ ِو
تحقيؽ ّ
الداللة المرتبطة بيا ،فيي ليست مجرد صوت فونيمي ،أو ُ

الداللة الّتي
كبي اًر مف المعنى و ّ
الصوتي عمى سبيؿ المثاؿ

ضمة قد اًر
إلى تسييؿ النطؽ فحسب ،بؿ تحمؿ ىذه ال ّ
تظير ِ
مغوية كاممة ،ففي ال ُم ْستَو
ض ْم َف المستويات ال ّ
الداللي لمضمة ِ
ض ْم َف الروـ واإلشماـ ،وغيرىا مف المظاىر
ّ
سنبيف تالياً األثر ّ ّ
الداللة.
صوتية الّتي تحمؿ قد اًر كبي اًر مف ّ
ال ّ
صوتي ،وقيمتيا
ضمة ال
ونحف في ىذا الفصؿ سنحاو ُؿ الوصوؿ إلى دور ال ّ
ّ

صوتية في المغة العر ّبية.
ال ّ
ضمة أثقؿ الحركات في العر ّبية ،ليس ىذا كالـ
بداية يجمؿ بنا أف نبيف أف ال ّ
صوتية الفيزيائية الحديثة الّتي أُجريت عمى
القدماء فحسب ،بؿ أثبتت التجارب ال ّ
أصوات المغة أف أخؼ الحركات الفتحة ،تمييا األلؼ المدية ،ثـ الكسرة ،تمييا الياء
المدية ،ثـ الضمة ،تمييا الواو المدية ،وما واو المد إال مطؿ لمضمة ا ْلقَ ِ
ص ْي َرة،
ّ
ّ

 )1انظػػرا حسػػاف ،تمػػاـ د.ت) .منػػاىج البحػػث فػػي المغػػة ،مكتبػػة اإلنجمػػو المص ػرية ،القػػاىرة –

مصر ،صا .909
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صوتي التجريبي المتمثؿ بعمـ
ضمة أثقؿ الحركات وفقاً لما توصؿ إِلَ ْي ِو الدرس ال
فال ّ
ّ
األصوات الفيزيائي .)1
وبعد ىذا الحديث عف الضمة باعتبارىا صوتاً لغوياً ،ال بد مف التنويو إلى

الدراسة ،وىي الروـ ،واإلشماـ،
صوتية الّتي ترتبط بيذه ّ
مجموعة الظواىر ال ّ
الضمة دليالً عمى
وضـ ميـ الجمع ،واإلعالؿ بالقمب ،ومجيء
واالختالس ،والنبر،
ّ
ّ

حذؼ الواو ،وفيما يمي بياف ىذا كمو.
وم:
 0.0الر ُ

 . 1الروـ لغةا
أِ
يروموُ روماًا أي طمبو ،ومنو المراـ وىو
ُخذ لفظ الروـ مف "راـ الشيء"
ُ
)2
داللي واحد ،يد ّؿ عمى طمب الشيء .)3
أصؿ
وىو
،
المطمب
ّ
والروـ عموماً طمب الشيء ،ويطمؽ الروـ كذلؾ عمى شحمة األذف .)4

 . 1الروـ اصطالحاًا

الجرجاني الروـ بقولوا " الروـا أف تأتي بالحركة الخفيفة بحيث ال يشعر بِ ِو
يعرؼ
ٍّ
ّ
األصـ" .)5
الجرجاني اىتمامو في التعريؼ السابؽ لمروـ عمى عموـ المعنى ،إذ لـ
يرّكز
ّ
يحدد طبيعة تمؾ الحركة الّتي تأتي ب ُم ْستَو أخؼ مف ال ُم ْستَو التصويتي المعتاد

عميو ،بمعنى أنيا تأتي حركة خفيفة جداً ،فال يسمعيا األصـ ،ىذا ما رّكز عميو
الجرجاني دوف وضع أي تحديد لتمؾ الحركة الّتي تدخؿ ِ
ض ْم َف إطار الروـ.
ّ
داللي ػػة جمالي ػػة،
 )1انظ ػػرا النج ػػار ،من ػػاؿ محم ػػد 3090ـ) .أصػ ػوات الحرك ػػات العر ّبي ػػة د ارس ػػة ّ
المجمة األردنية في المغة العر ّبية وآدابيا ،المجمدا  ،1العدد الثالث ،صا .951
)2الفراىيدي ،أبو عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد د.ت) .كتاب العيف ،تحقيؽا ميدي المخزومػي،

وابراىيـ السامرائي ،دار ومكتبة اليالؿ ،بيروت – لبناف ،ط ،9جا  ،3صا .319
 )3ابف فارس .مقاييس المغة ،جا  ،3صا .113

 )4ابف منظور .لساف العرب ،جا  ،93صا .353

ػاني ،عمػػي بػػف محمػػد بػػف عمػػي الش ػريؼ 913.ـ) .التعريفػػات ،تحقيػػؽ مجموعػػة مػػف
 )5الجرجػ ّ
المحققيف بإشراؼ الناشر ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبناف ،صا .993
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الجرجاني وحده الّذي أشار لمعنى الروـ وفقاً ليذا التحديد المكتفي
ولـ يكف
ّ
بمممى األداء المسموع لمروـ ،بؿ تابعو عمى ذلؾ السيوطي ،إذ ّبيف أف الروـ ما ىو
خفية .)1
إال أف يأتي المتكمـ بالحركة ّ
في حيف يبيف التيانوي أف الروـ إتياف ببعض الحركة ،أو ىو النطؽ بالحركة
ضعيفة ناقصة ،حتّى إنو ليذىب معظـ تمؾ الحركة ِع ْن َد النطؽ بيا ،وقد اختص ىذا

الحكـ بالمضموـ والمكسور والمرفوع والمجرور بخالؼ الفتحة؛ ألف الفتحة ضعيفة
خفيفة ،فإذا أراد المتكمـ أف ينطؽ ببعضيا خرجت كميا ،مف ىنا لـ يصمى أف تدخؿ
ِ
ض ْم َف باب الروـ .)2
تحوؿ عف التعريؼ السابؽ الّذي أتى
يظير مف ىذا التعريؼ أف التيانوي قد ّ
الجرجاني والسيوطي ،فقد رّك از قبالً في تعريفيما عمى نطؽ الحركة بصورة خفية،
بِ ِو
ّ
غير مف ىذه الفكرة ،وصار الحديث عف نطؽ الحركة بصورة
في حيف أف التيانوي ّ
مجتزأة ،باعتبار أف الناطؽ يتكمـ بجزء مف الحركة ال بكميا ،وأنو يأتي بِيَا – أي

وبيف كذلؾ أف الروـ
الحركة – ضعيفة خفيفة بحيث يذىب أغمبيا مف النطؽّ ،
الجرجاني والسيوطي سابقاً.
يبي ْنو
ضمة ،وىو ما لـ ّ
يختص بالكسرة وال ّ
ّ
ويبيف الدكتور أحمد مختار عمر أف الروـ إتياف بالحركة خفية ِع ْن َد النطؽ
بيا ،ولكنو يمفت نظر القارئ إلى أمريف اثنيف في تعريفو لمروـ ،األوؿا أف ىذه

صوتية ال تقع إال في آخر الكممة ،والثانيا أنو ال بد مف اإلشارة إلى ىذه
الصفة ال ّ
الحركة الّتي تنطؽ خفية .)3

وبناء عمى ما سبؽ مف تعريفات العمماء لمروـ ،فإنو يمكف أف نمحظ مجموعة

مف المحددات الّتي يتحدد بِيَا مفيوـ الروـ مف الجية االصطالحية ،وىي عمى النحو
اآلتيا
 )1السيوطي ،جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر 3001ـ) .معجـ مقاليػد العمػوـ فػي الحػدود

والرسوـ ،تحقيؽا محمد إبراىيـ عبادة ،مكتبة اآلداب ،القاىرة – مصر ،ط ،9صا .19
 )2التيانوي .كشاؼ اصطالحات العموـ والفنوف ،جا  ،9صا .331

 )3عمػػر ،أحمػػد مختػػار 3003ـ) .معجػػـ المغػػة العر ّبيػػة المعاص ػرة ،بمسػػاعدة فريػػؽ عمػػؿ ،دار
عالـ الكتب ،بيروت – لبناف ،ط ،9جا  ،3صا .113
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 .1الروـ نطؽ خفي بالحركة.
 .1الروـ نطؽ ببعض الحركة وحذؼ بعضيا اآلخر.
 .2الروـ ال يقع إال في آخر الكممة.
 .3الروـ ال يقع إال بإشارة إِلَْي ِو مف الناطؽ.

 .4الروـ ال يقع مع الفتحة لخفتيا فإذا خرج جزء منيا خرجت كميا.

ىذه أبرز المحددات الّتي يتحدد بِيَا مفيوـ الروـ ،وىو ما أريناه مف كالـ
العمماء السابقيف ،والضمة واحدة مف الحركات الّتي تدخؿ ِ
ض ْم َف دائرة الروـ ،وىو ما
ّ
الدراسة.
سنوضحو في ىذا الجزء مف ّ
وبينوا أنو مجرد نطؽ مختمس لمحركة ،أي أف يقوـ
لقد ّبيف النحاة فكرة الروـّ ،
الناطؽ بنطؽ الحركة مختمسة ،ويدركو البصير والضرير ،أي أنو ُيسمع وال ُير .)1
ونمحظ في كالـ الوراؽ السابؽ أنو لـ يذكر الحركة الّتي تختص بالروـ ،أىي

جميع الحركات ،أـ تختص بحركة دوف أخر  ،ولكف ذلؾ ال يعني أف النحاة لـ
يتطرقوا إلى ذلؾ ،فقد ّبيف النحاة الحركات الّتي تختص بالروـ ،ووضحوا طريقة نطؽ
ّ
صوتية.
ىذه الحركة مف الجية ال ّ

خفي بالحركة ،ويبيف أنو في جميع
يبيف الرضي االستراباذي أف الروـ إتياف ّ
ِ
ِ
أف
المتَ َحٍّرؾ َو ُى َو ْ
الحركات ،غير أنو في المفتوح قميؿ ،ونص عبارتوا " َوالروـ في ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
الم ْفتُو ِح َقمِي ٌؿ" .)2
تَأْتي با ْل َح َرَكة َخفيةً َو ُى َو في َ

وعبارة االستراباذي السابقة تشير إلى القوؿ بأف الروـ يأتي في جميع

إف
ذكرهُ سواه مف النحاة ،بؿ ّ
الحركات ،وال يختص بال ّ
ضمة مثالً أو الكسرة عمى ما َ
الحد الفاصؿ بيف الروـ والطريقة الصحيحة لمنطؽ متمثمة في
االستراباذي َج َعؿ
ّ
مجيء الحركة خفية وليست ظاىرة عمى ما ينطقو المتكمـ بصفة عامة.

)1ابف الوراؽ ،أبو الحسف محمد بف عبد اهلل بف العباس 9111ـ) .عمؿ النحو ،تحقيؽا محمود

جاسـ محمد الدرويش ،مكتبة الرشد ،الرياض ػ السعودية ،ط ،9صا .951

)2االسػػتراباذي ،رضػػي الػػديف محمػػد بػػف الحسػػف 9195ـ) .شػػرح شػػافية ابػػف الحاجػػب ،تحقيػػؽا

محمد نور الحسف ،ومحمد الزفزاؼ ،ومحمد محيي الديف عبد الحميد ،دار الكتب العممية ،بيػروت

ػ لبناف ،جا  ،3صا .399
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واذا انتقمنا إلى األزىري ،فإننا نجده يجعؿ الروـ في جميع الحركات ،ويبيف أف
الفتحة تحتاج إلى دربة ومراف كي يستطيع اإلنساف أف يأتي بيا ،يقوؿا " وىو إخفاء
اختالسا تنبييا عمى حركة األصؿ ،قالو
الصوت بالحركة ،فال تتميا ،بؿ تختمسيا
ً
الجاربردي .وال يختص بحركة بعينيا ،بؿ يجوز في الحركات كميا ،ويحتاج في
الفتحة إلى رياضة لخفة الفتحة ،وتناوؿ المساف ليا بسرعة "خالفًا لمفراء في منعو إياه
أي الروـ "في الفتحة .وأكثر القراء السبعة عمى اختيار قولو ،ووافقيـ أبو حاتـ عمى
المنع ،ألنو يشبو الثؤباء فيفضي إلى تشويو صورة الفـ ،وعالمة الروـ خط بيف يدي

الحرؼ" .)1

مف خالؿ الكالـ السابؽ يمكف أف نمحظ اإلشارة الواضحة مف األزىري إلى
كوف الروـ ِع ْن َد القراء يختمؼ عنو ِع ْن َد النحاة ،فالقراء ال يروف الروـ في الفتحة أبداً،
ِ
أما النحاة فيـ يروف
وىو ما كاف قد ذىب إِلَ ْيو الفراء وتابعو سائر القراء السبعةّ ،
ضمة معاً.
الروـ في الفتحة والكسرة وال ّ
وعمى الرغـ مف إطالؽ النحاة آراءىـ في موضع الروـ مف الكالـ ،وفي أي

الحركات يقع ،غير أنيـ منعوه في بعض األحواؿ؛ وكاف المنع بسبب عدـ وضوح
النطؽ بالروـ في الكالـ ،وذلؾ نحو ما يقع مف روـ ىاء الضمير المضمومة بعد
ضـ ،أو المكسورة بعد كسر؛ لعدـ وضوح الروـ فييما ،يقوؿ االستراباذي في ىذا
المعنىا " واعمـ أف بعض الناس َمَن َع مف الروـ واإلشماـ في ىاء الضمير إذا كاف
وبغالَ ِم ِو وكذا إذا كاف قبمو واو أو ياء نحو ع َقمُوه وبأبِ ِ
يو
ضـ أو كسر نحو َي ْعمَ ُمو ُ
َ
قبمو ّ
وذلؾ ألف الياء الساكنة في غاية الخفة حتّى صارت كالعدـ فإذا كانت في الوقؼ

ضمة والواو فكأنؾ ضممت الحرؼ األخير الموقوؼ عميو أو جئت في اآلخر
بعد ال ّ
ضمة أو
بواو ،إذ الياء كالعدـ لمخفاء فمو رمت عقيبيا بال فصؿا أي أتيت ببعض ال ّ
أش ممتا أي ضممت الشفتيف لـ يتبينا إذ يحسب السامع والناظر أف ذلؾ البعض مف

وضـ شفتيؾ لإلشماـ مف تماـ الضـ االوؿ إذ الشئ ال يتبيف عقيب
تماـ الضـ األوؿ َ
مثمو كما يتبيف عقيب مخالفو وكذلؾ الكالـ في الروـ بعد الياء المكسور ما قبميا أو
)1األزىري ،خالد بف عبد اهلل بف أبي بكر 3000ـ) .شرح التصريى عمى التوضيى ،دار الكتب

العممية ،بيروت ػ لبناف ،ط ،9جا  ،3صا .13.
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الياء الّتي قبميا ياء وأيضاً فإف الروـ واإلشماـ لبياف حركة الياء وعمى التقديرات

ضمة أو واو ال تكوف إال
المذكورة ال يحتاج إلى ذلؾ البياف ألف الياء الّتي قبميا ّ
مضمومة والّتي قبميا كسرة أو ياء ال تكوف إال مكسورة في األغمب" .)1
ضمة والكسرة
و ِع ْن َد التأمؿ في كالـ ال ّ
مغوييف والنحاة نجد أف الروـ يختص بال ّ
صوتية مخرجية تتناسب مع صفة
دوف الفتحة؛ لما لياتيف الحركتيف مف طبيعة
ّ

الروـ ،ولما ليما مف تناسب في طبيعة النطؽ ،في الوقت الّذي تمثؿ فيو الفتحة
حركة ال يمكف تجزئتيا ،فيي إف خرج بعضيا خرجت كميا ،وىو ما جعميا تخرج مف

دائرة الروـ .)2

ىذه ىي المحددات الّتي وضعيا النحاة والعمماء عموماً لظاىرة الروـ في

العر ّبية ،وميما يكف مف اختالؼ في الحركات الّتي تظير فييا ظاىرة الروـ فإف ما
ضمة حركة يقع عمييا الروـ وال خالؼ في ذلؾ ،ويكوف الروـ بالوقوؼ
ييمنا أف ال ّ
ضمة
عمى الحركة عمى ما تقدـ ،كما يكوف مف خالؿ نطؽ مختمس خفي ليذه ال ّ

يسمعو القريب دوف البعيد ،وىو ُيسمع وال ُير  ،وذلؾ ما يستوحى مف كالـ الداني
في تعريؼ الروـ حيث قاؿا " ىو تضعيؼ الصوت بالحركة ،حتّى يذىب معظميا،

صوتية ليذه
فتسمع ليا صوتا خفيا ،يدركو األعمى بحاسة السمع ،")3فيذه قيمة
ّ
الحركة ،بمعنى أنيا تدخؿ ِ
ض ْم َف الروـ.
الداللّية الّتي
صوتية ال تكتمؿ إال بوضوح الغاية ّ
غير أف ىذه المظاىر ال ّ

ضمة ،فمو سألنا السؤاؿ اآلتيا ما الغاية الّتي مف أجميا
تُقصد بوجود الروـ مع ال ّ
صوتية؟
ُو ِجدت ظاىرة الروـ مف جية
ّ

 )1االستراباذي .شرح شافية ابف الحاجب ،جا  ،3صا ..90
ػوتية،
 )2انظرا بو زياد ،سػامية 3099ـ) .ظػاىرة الػروـ واإلشػماـ بػيف النحػاة والقػراء د ارسػة ص ّ

الد ارسػات اإلسػػالمية ،المجمػدا  ،9.العػػددا
الد ارسػات
المغويػػة ،مرّكػز الممػؾ فيصػػؿ لمبحػوث و ّ
مجمػة ّ
ّ
 ،9صا .91
 )3الداني ،أبو عمرو عثماف بف سعيد بف عثماف 3009ـ) .جػامع البيػاف فػي القػراءات السػبع،

جامعة الشارقة ،اإلمارات ،جا  ،.صا .9399
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يختص بنا أف نجيب عمى ىذا السؤاؿ بضرب مثاؿ ،وىو مثاؿ مف
فإنو
ّ
القرآف الكريـ ،إذ يقوؿ اهلل سبحانو وتعالى في آخر آية مف سورة األنفاؿا " َوالّذيف
آم ُنوا ِمف بع ُد وىاجروا وجاى ُدوا مع ُكـ فَأُولَئِ َ ِ
ضيُ ْـ أ َْولَى بَِب ْع ٍ
ض
ؾ م ْن ُك ْـ َوأُولُو ْاأل َْر َح ِاـ َب ْع ُ
ْ َ ْ َ َ َُ َ َ َ َ َ ْ
َ
)1
ٍ ِ
ِ ِ ِ ِ
ٍّ
يـ" .
في كتَاب المو إِف الموَ بِ ُكؿ َش ْيء َعم ٌ
"عميـ" ،وىو
وموضع االستشياد في ىذه اآلية القرآنية الكريمة متمثؿ بمفظ
ٌ
موضع رفع كما نر  ،إذ ذكر العمماء أف الوقوؼ عمى ىذه الكممة جائز بالروـ ،أي

ضمة في نياية ىذه الكممة ،كما أشار الباحثوف إلى أنيا يوقؼ
أف تنطؽ بعض ال ّ
عمييا بالسكت ،والوقؼ ،والوصؿ عموماً ،فالروـ جائز في حاؿ الوقؼ والسكت .)2

يشير الباحثوف إلى أف الوقوؼ عمى الكممة بالروـ أو باإلشماـ إنما ىو

الداللة
حرص العرب عمى إظيار الحركة الّتي ىي أصؿ لمساكف العارض ،وىذه ّ

صوتية ،غير أف بعضيـ أشار إلى أف الوقوؼ عمى الحركة مرامة أو مشمة
داللة
ّ
الداللة ،بمعنى أف الوقوؼ عمى كاؼ الخطاب ساكنة ال نفرؽ بِ ِو
إنما يكوف بقصد ّ
ِ
كتابؾ،
تبيف المذكر مف المؤنث ،نحوا
أما إذا حركنا الضمير ّ
بيف المذكر والمؤنثّ ،
ؾ ،في حاؿ الوقؼ ال تظير فييما عالمة التفريؽ بيف التذكير والتأنيث الّتي
وكتاب َ
تتمثؿ بالحركة ،فكذلؾ األمر بالنسبة لمروـ .)3

الداللّية الّتي يمكف أف يأخذىا ال ُمتَمَقٍّي عبر نطؽ "عميـ"
وبناء عمى الفكرة ّ
الداللة الّتي قد تتحصؿ لم ُمتَمَقٍّي عبر
بالروـ فإنو يمكف أف نستنبط مف ىذا الشاىد ّ
ٍ
عميـ" بالسكوف ،ربما
روـ ال ّ
ضمة في ىذه اآلية الكريمة ،فمو ق أر القارئا بكؿ شيء ْ
ٍ
ٍّ
عميـ" فكال الكممتيف نكرة ،والحاؿ حاؿ
توىـ ال ُمتَمَقي تبعية الكسرة لمكسرة في "شيء ْ
الوقؼ ،وىذا ما قد يوجد شيئاً
ٍ
شيء
الحركة كسرة ،أيا بكؿ

مف الخمط لد ال ُمتَمَقٍّي ،فيدفعو ذلؾ إلى الظف بأف
ٍ
عميـ ،باعتبار مجاورة "عميـ" لػ "شيء" وىنا يصبى

 )1سورة األنفاؿ ،آيةا .95

 )2انظرا السندي ،عبد القيوـ بف عبد الغفور 9195ىػ) .صفحات في عموـ القػراءات ،المكتبػة
األمدادية ،ط ،9صا .333 – 339

الصوتية في كتب االحتجاج لمقراءات ،دار
 )3انظرا النيرباني ،عبد البديع 3001ـ) .الجوانب
ّ
الغوثاني ،دمشؽ – سوريا ،ط ،9صا .301
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المعنى فاسداً ،فميس "عميـ" وصفاً "لػ "شيء" فكاف المجوء إلى الروـ في حاؿ الوقؼ
كي يتبيف السامع الحركة األصمية لػ "عميـ" فيعرؼ أنيا في موضع الرفع ،وأف المعنى

مختمؼ عما قد يتوىمو.
ضمة في ىذا التركيب أعطى
وبناء عمى ذلؾ فإف ىذا الروـ الّذي وقع عمى ال ّ
الداللة الحقيقية لمجممة القرآنية ،ولـ يكف ذلؾ سبباً في وقوعو في
ال ُمتَمَقٍّي إشارة عف ّ

ضمة المرامة ىي الّتي م ّكنت ال ُمتَمَقٍّي – السامع – مف معرفة
المبس وااللتباس ،فال ّ
الحركة الحقيقية لمحرؼ الموقوؼ عميو ،وىذا ما جعمو يعي تماماً طبيعة التركيب

الّذي أمامو.

ضمة في ظاىرة الروـ
استطعنا مف خالؿ المثاؿ السابؽ أف نمحظ دور ال ّ
ضمة تمنى ال ُمتَمَقٍّي داللة عمى المعنى بصورة غير مباشرة،
ال ّ
صوتية ،وكيؼ أف ال ّ
ِ
ضمة
ىذه ّ
الداللة لـ يكف ال ُمتَمَقٍّي لَي َ
ضمة أوالً ،ثـ ارتباط ال ّ
ستيقف منيا لَ ْوال وجود ال ّ

الداللة عمى التركيب
بالروـ ،فالوقوؼ بالروـ عمى الكممة جعميا واضحة المعنى و ّ
اإلسنادي االسمي ،ال عمى التبعية النعتية بيف "شيء" و"عميـ".
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اإلشمام:
9.0
ُ

صوتية معيودة
ضمة في ظاىرة
ّ
كاف حديثنا في الصفحات السابقة عف دور ال ّ
ضمة وفي بعض األحياف
في العر ّبية تمثمت بالروـ ،والروـ مشترؾ بيف الكسرة وال ّ
ضمة فحسب ،بمعنى أنيا
أما اإلشماـ فمختمؼ نوعاً ما ،إنو يرتبط بال ّ
الفتحة كذلؾّ ،

تميزت بيذه الميزة دوناً عف سواىا مف الحركات العر ّبية.
ّ
تميز بِ ِو نطؽ الحرؼ المشـ عف
تميز الّذي ي ّ
نحويوف عف ىذا ال ّ
وقد عبر ال ّ
الحرؼ المروـ ،حتّى إنيـ ذكروا لو العالمة الخطية الّتي ُيرمز ِبيَا لكؿ منيما،
فعالمة اإلشماـ نقطة ،في حيف أف عالمة الروـ خط ،وىذا ما يرتبط بكوف الروـ
أكثر أث اًر في النطؽ مف اإلشماـ؛ لذا ُج ِعمت النقطة لإلشماـ والخط لمروـ .)1
 . 1اإلشماـ لغةا
ِ
"شـ" يقوؿ الخميؿ بف أحمد فيوا " شـا الشـ مف
أُخذ اإلشماـ مف الجذر ّ
قولؾا شممت الشيء أشمو ،ومنو التشمـ كما تشمـ البييمة إذا التمست رعياً.
والمشامةا المفاعمة مف الشـ ،في [قولؾ] شاممت العدو ،يعني .الدنو مف العدو حتّى
يروؾ وتراىـ" .)2

مشتؽ مف معنى المقاربة والمداراة في
مغوي لكممة اإلشماـ
ّ
وىذا األصؿ ال ّ
الشيء .)3
واإلشماـ طمب الحركة طمباً خفيفاً ،بحيث إنو ير وال ُيسمع في النطؽ ،فكأف
الناطؽ ُيشـ ىذا الصوت لم ُمتَمَقٍّي شماً .)4

 )1بو زياد .ظاىرة الروـ واإلشماـ ،صا .95
 )2الفراىيدي .كتاب العيف ،جا  ،1صا .331 – 33.

 )3ابف فارس .مقاييس المغة ،جا  ،.صا .995

 )4ابف منظور .لساف العرب ،جا  ،93صا ..31
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 . 1اإلشماـ اصطالحاًا

يشير سيبويو إلى أف مف بيف أوجو الوقوؼ عمى الكالـ ما يكوف باإلشماـ،

أي باإلشارة إلى الحركة دوف النطؽ بيا .)1

ويعرؼ اإلشماـ بأنو في المضموـ خاصة ،وانو بضـ الشفتيف إلى األماـ ِع ْن َد
الوقوؼ عمى الحرؼ .)2
الجرجاني أف اإلشماـ يتبيف بجعؿ ىيئة الشفتاف عمى الييئة الّتي تُنطؽ
يبيف
ّ
ضمة ،وأف ىذه الييئة إشارة إلى حركة الحرؼ الموقوؼ عميو ،وال يكوف ذلؾ
بِيَا ال ّ
مما
إال في المرفوع ،ويتضى اإلشماـ بالشكؿ الّذي تكوف عميو الشفتيف ال بالصوتّ ،
يعني أف األعمى ال يتبيف اإلشماـ في الكالـ .)3

يقوؿ األزىري معرفاً اإلشماـا "و" اإلشماـ حقيقتو اإلشارة بالشفتيف إلى الحركة

بعيد اإلسكاف مف غير تصويت يسمع ،والمراد أف تضـ شفتيؾ بعد اإلسكاف ،وتدع
بينيما بعض االنفراج ،ليخرج منو النفس فيراىما المخاطب مضمومتيف ،فيعمـ أنؾ
أردت بضميما الحركة ،فيو شيء يختص بإدراؾ العيف دوف األذف ،ألنو ليس
إشماما،
بصوت يسمع ،بؿ ىو تحريؾ عضو ،وبعض الكوفييف يسمي الروـ
ً
والتحقيؽ خالفو ،فإف الروـ مع حركة الشفة تصويت يكاد الحرؼ يكوف بِ ِو متحرًكا

فيدركو األعمى والبصير ،بخالؼ اإلشماـ فإنما يدركو البصير دوف األعمى" .)4
وقد ّبينا في المبحث السابؽ ِع ْن َد حديثنا عف الروـ أف ىناؾ بعض الجوانب

صوتية الّتي تمنع مف إشماـ الكالـ ،كأف يكوف الوقوؼ عمى الكممة بالياء المسبوقة
ال ّ
ضمة ،فالياء سيمة يسيرة ،إذا ُنطؽ بِيَا خرجت تامة أو شبو تامة ،فإذا أراد المتكمـ
بال ّ
ٍّ
ضـ الشفتيف في آخر الكممة مف
أف يأتي بحركتيا مشمة ربما توىـ ال ُمتَمَقي أف ّ
ضمة الّتي تسبؽ الياء ،لضعؼ الفاصؿ بيف الضمتيف ،مف ىنا لـ يجز إشماـ ىاء
ال ّ
 )1انظرا سيبويو ،أبو بشر عمرو بف عثماف بف قنبر 9133ـ) .الكتػاب ،تحقيػؽا عبػد السػالـ

محمد ىاروف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ػ مصر ،ط ،.جا  ،1صا .913
 )2االستراباذي .شرح شافية ابف الحاجب ،جا  ،3صا .399

الجرجاني .التعريفات ،صا .39
 )3انظرا
ّ
 )4األزىري .شرح التصريى عمى التوضيى ،جا  ،3صا .131
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ضمة  ،كما لـ يجز مف قبؿ روميا سواء أكانت مضمومة أو
الضمير المسبوقة بال ّ
مكسورة .)1
و ِع ْن َد النظر في مفيوـ اإلشماـ ِ
ض ْم َف الجانب التطبيقي لد النحاة والقراء
نجد أنيـ يشيروف إلى اإلشماـ في لفظ البناء لممجيوؿ مف الفعؿ األجوؼ ،وذلؾ
بإشماـ فاء الفعؿ ،وىو ما يختمؼ عما ذكره أكثر العمماء مف أف اإلشماـ خاص
بأواخر الكممات ،األمر الّذي يمنحنا إشارتيف لمفيوـ اإلشماـ ،األولىا تتعمؽ بنطؽ

ضمة والكسرة في بناء الفعؿ األجوؼ لممجيوؿ ،والثانيةا تتعمؽ بضـ
الصوت بيف ال ّ
)2
الدراسة مفيوـ اإلشماـ
الشفتيف في أواخر الكممات  ،وما ييمنا في ىذا الموضع مف ّ

ضـ الشفتيف في أواخر الكممات.
القائـ عمى ّ
ويخمص بعض الباحثيف المحدثيف إلى أف مفيوـ مصطمى اإلشماـ معروؼ
مغوي العربي منذ بداياتو تقريباً ،إذ أشار إِلَ ْي ِو الخميؿ بف أحمد الفراىيدي،
في الدرس ال ّ
وسيبويو ،قاصديف بِ ِو المصطمى ذاتو الّذي نتحدث عنو نحف في ىذه الصفحات .)3
ضمة
وبصفة عامة فإف مفيوـ اإلشماـ في المغة عائد إلى طبيعة التماس ال ّ

ضمة
في الكالـ ،فيو أشبو بالتماس الشيء ،فكأف الناطؽ حيف يضـ شفتيو يمتمس ال ّ

ليبينيا لم ُمتَمَقٍّي أو السامع .)4
عبر بعض
ومف جية ثانية فإف اإلشماـ ال يكوف إال في المضموـ ،وقد ّ
النحاة عف السبب الكامف وراء مجيء اإلشماـ بالضـ فحسب ،وأنو ال يكوف في
الكسرة والفتحة؛ وذلؾ ألف جعؿ الفـ عمى ىيئة الكسرة أو الفتحة في الوقؼ فيو

تشويو لييئة الفـ ،مف ىنا لـ يجز اإلشماـ فييما .)5

 )1االستراباذي .شرح شافية ابف الحاجب ،جا  ،3صا ..90

)2المصػػاروة ،ج ػزاء محمػػد 3000ـ) .دور الميجػػة فػػي توجيػػو الق ػراءات القرآنيػػة ِع ْنػ َػد أبػػي حيػػاف
األندلسي في تفسير البحر المحيط ،رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة ،الكرؾ – األردف ،صا .913
 )3انظرا الشمساف .اإلشماـ الظاىرة ومفيوـ المصطمى ،صا .931

 )4انظرا الشمساف ،إبػراىيـ 9195ىػػ) .اإلشػماـ الظػاىرة ومفيػوـ المصػطمى ،مجمػة دارة الممػؾ

عبد العزيز ،المجمدا  ،3صا .935

 )5األزىري .شرح التصريى عمى التوضيى ،جا  ،3صا .131
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ِ
أف تفسير انحصار
ومف وجية نظري فإف ما ذىب إِلَ ْيو بعض العمماء مف ّ
ضمة دوف الكسرة والفتحة عائد إلى تغيير صورة الفـ بعيد نوعاً ما ،فيذا
اإلشماـ بال ّ
التغيير أو التبديؿ في شكؿ الفـ ال دور لو في تعميؿ المسألة.

يدعـ ما ذكرتو سابقاً بو زياد حيث ّبيف أف ما أشار إِلَ ْي ِو سيبويو وغيره مف
النحاة يتمخص بأف اإلشماـ إشارة بالشفتيف – أي ببعض الجسد – إلى الحركة ،وىو

نوع مف التحرؾ الجسدي لبياف الييئة الّتي يكوف عمييا النطؽ في الكالـ ،وىذه

ضمة مف الشفتيف،
ضمة دوف الفتحة والكسرة ،إذ مخرج ال ّ
اإلشارة الجسدية تناسب ال ّ
في حيف أف مخرج الفتحة والكسرة ليس مف الشفتيف ،فيما عمى جميع األحواؿ ال
ضمة تُر في مخرجيا اختصت ىي باإلشماـ
ُيرياف مف جية الشفتيف ،فمما كانت ال ّ
دوف الفتحة والكسرة .)1
ضمة في الشفتيف أكثر ظيو اًر
ولكف تفسيري لذلؾ عائد إلى أف ىيئة النطؽ بال ّ
ضمة تكوف بضـ الشفتيف نحو األماـ ،)2
لم ُمتَمَقٍّي مف ىيئة النطؽ بالكسرة والفتحة ،فال ّ

وىو شيء ُيمحظ بكؿ وضوح بالنسبة لم ُمتَمَقٍّي ،فيعي تماماً أف المتكمـ يريد أف يشير
ِ
ضمة ال بأي حركة أخر  ،وىذا ما ال يتضى جمياً مع الكسرة والفتحة ،فإف
إِلَ ْيو بال ّ

ضمة ،فمما لـ يكف وضوح
الشفتيف ال تظيراف ظيو اًر واضحاً كما ىو الحاؿ مع ال ّ
الشفتيف ّبيناً مع نطؽ الفتحة والكسرة لـ ُيحتج إلى إشماميما عمى نحو ما جر مع
ضمة واضى في حركة الشفتيف ،في حيف ال تتضى
ضمة ،وباختصار فإف إشماـ ال ّ
ال ّ
حركة الشفتيف مع الكسرة والفتحة.

لقد شاعت ظاىرة اإلشماـ في القبائؿ البدوية الّتي تعتمد السرعة في نطؽ

الكممات واألصوات  ،)3فأبقوا عمى حركة الشفتيف وحذفوا الصوت الناشئ عف ضميما
ضمة.
وىو ال ّ

والسؤاؿ ىاىنا أيضاًا ىؿ ىناؾ داللة مخصصة ترتبط باإلشماـ أرادىا العرب

حيف وقفوا عمى الكممة المضمومة باإلشماـ؟
 )1بو زياد .ظاىرة الروـ واإلشماـ ،صا .91

المغوي ،صا .1.
 )2انظرا عبد التواب .المدخؿ إلى عمـ المغة ومناىج البحث
ّ
 )3انظرا المصاروة .دور الميجة في توجيو القراءات القرآنية ،صا .911
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الداللّية الّتي يستفيدىا ال ُمتَمَقٍّي مف إشماـ
لقد أشار النحاة إلى بعض الفوائد ّ
مبيناً أف
الكممة المضمومة ِع ْن َد الوقوؼ عمييا ،وذلؾ بدءاً مف سيبويو حيث قاؿ ّ
يميزوا بيف ما كاف ساكناً في أصمو ،وما
العرب إنما أشمت المضموـ ألنيـ أرادوا أف ّ

سكف ألجؿ الوقؼ ،يقوؿا " فأما الّذيف أشموا فأرادوا أف يفرقوا بيف ما يمزمو التحريؾ
في الوصؿ وبيف ما يمزمو اإلسكاف عمى كؿ حاؿ" .)1

ومف خالؿ كالـ سيبويو السابؽ يمكف أف نمحظ تمؾ الفائدة الّتي نجنييا مف

داللية متمثمة باإلشارة إلى كوف
صوتية
الوقوؼ عمى الكممة باإلشماـ ،إنيا فائدة
ّ
ّ
الكممة الّتي وقؼ عمييا المتكمـ ساكنة ليست ساكنة أصالة ،وانما سكنت بسبب
الوقؼ ال غير ،وأف اإلشارة بالشفتيف إلى المضموـ أكبر دليؿ عمى حركتيا.

ولكف ذلؾ يدفعنا إلى التساؤؿ ،ىؿ كاف المتوىـ قد توىـ السكوف في
ضـ الشفتيف حتّى يعمـ
المضموـ ولـ يتوىمو في المكسور والمفتوح؟ فدفعو ذلؾ إلى ّ
ال ُمتَمَقٍّي أف ىذا السكوف عارض ،وترؾ المكسور والمفتوح ليتوىـ ال ُمتَمَقٍّي ما يريد؟
أظف أف األمر غير ذلؾ ،وفي األمثمة الّتي سنضربيا محاولة لمكشؼ عف
ضمة نفسيا مع اإلشماـ ،والدور الّذي تؤديو
ضمة ،وال ّ
القيمة الحقيقية لييئة النطؽ بال ّ
ِ
مغوي.
ض ْم َف التركيب ال ّ
مغوية مع اإلشماـ مف الجية
ضمة ال ّ
إف أوؿ أنموذج نضعو في بياف قيمة ال ّ

لغوي ًا عمى ىذه الطريقة النطقية
صوتية ذلؾ األنموذج الشيير باعتباره شاىداً
ّ
ال ّ
ؾ
"تأمنا" مف قولو سبحانو وتعالىا "قَالُوا َياأََب َانا َما لَ َ
لممضموـ في العر ّبية ،وىي كممة ّ
ِ
وف" .)2
وس َ
ؼ َوِانا لَوُ لََناص ُح َ
ْمنا َعمَى ُي ُ
َال تَأ َ
يذكر العمماء مفسريف ونحاة وعمماء قراءات ونحوىـ أف قولو سبحانو وتعالى
"تأمنا" تُق أر بضـ الشفتيف إلى األماـ كمف يريد أف ينطؽ بالضـ ،وذلؾ ِع ْن َد نطؽ
ّ

تأمننا"،
ضمة النوف  ،إذ األصؿا ُ
النوف المشددة مف ىذه الكممة ،وفي ذلؾ إشارة إلى ّ
ضمة المحذوفة
ضمة ،فأُريد أف ُيشار إلى ىذه ال ّ
ثـ أُدغمت النوف في النوف ،فذىبت ال ّ
 )1سيبويو .الكتاب ،جا  ،1صا .913

 )2سورة يوسؼ ،آيةا .99
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ضمة ُح ِذفت مف ىذا
جراء اإلدغاـ بضـ الشفتيف إلى األماـ ليعمـ ال ُمتَمَقٍّي أف ىناؾ ّ
التركيب .)1
نمحظ مف ىذا الشاىد أف اإلشماـ لـ يقع في آخر الكالـ ،أي إنو لـ يقع في
تبيف مف خالؿ كالـ
حاؿ الوقؼ عمى الكممة ،بؿ جاء في منتصؼ الكممة ،وقد ّ
المفسريف الّذيف أشرنا إلييـ سابقاً أف ىذه الحركة الّتي تقع مف فـ المتكمـ إشارة
ضمة قد ُح ِذفت مف الكالـ ،وأف شكؿ الشفتيف السابؽ دليؿ عمى
لم ُمتَمَقٍّي أف ىناؾ ّ
ذلؾ الحذؼ ،واشارة إِلَ ْي ِو كي ال يتوىـ ال ُمتَمَقٍّي أف اإلدغاـ ىاىنا دوف حذؼ لمحركة.

مغوي عمى أنو مف قبيؿ اإلشماـ،
وعالوة عمى نظرة النحاة إلى ىذا الشاىد ال ّ
فإنيـ تناولوا الفكرة مف جية أنو يجوز في ضرورة الكالـ تسكيف المتحرؾ ،حتّى واف

كانت حركة تمؾ الكممة إعرابية ،عمى نحو ما رأينا في ىذه الكممة .)2

ولكف جعؿ العرب مف اإلشماـ دليالً عمى الحركة المحذوفة ،في إشارة إلى

الرفع إف وقع في الكالـ ،فاإلشماـ ىاىنا لدفع القوؿ بأف النوف مف قبيؿ التشديد مع
سكوف النوف األولى ،وىي في الحقيقة مضمومة ،وجعموا مف اإلشماـ دليالً عمى ىذه

ضمة .)3
ال ّ

 )1انظػػرا الثعمبػػي ،أبػػو إسػػحاؽ أحمػػد بػػف محمػػد بػػف إب ػراىيـ 3003ـ) .الكشػػؼ والبيػػاف عػػف
تفسير القرآف ،تحقيؽا أبو محمد بف عاشور ،مراجعة وتدقيؽا نظير السػاعدي ،دار إحيػاء التػراث

العربػي ،بيػروت ػ لبنػاف ،ط ،9جا  ،5صا  ،300و البغػوي ،أبػو محمػد الحسػيف بػف مسػعود بػف
محمد 9130ىػ) .معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف ،تحقيؽا عبد الرزاؽ الميدي ،دار إحياء التراث
العربػػي ،بيػػروت

ػ لبنػػاف ،ط ،9جا  ،3صا  ،193و أبػػو حيػػاف ،محمػػد بػػف يوسػػؼ بػػف عمػػي

األندلسػي 9130ىػػ) .البحػر المحػيط ،تحقيػؽا صػدقي محمػد جميػؿ ،دار الفكػر ،بيػروت ػ لبنػاف،
ط ،9جا  ،1صا  ،315وغيرىـ.

)2السيرافي ،أبو سعيد الحسف بف عبػد اهلل 3003ـ) .شػرح كتػاب سػيبويو ،تحقيػؽا أحمػد حسػف

ميدلمي ،وعمي سيد عمي ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبناف ،ط ،9جا  ،9صا .333

 )3انظرا أبو حيػاف األندلسػي ،محمػد بػف يوسػؼ بػف عمػي بػف يوسػؼ د.ت) .التػذييؿ والتكميػؿ

في شرح كتاب التسييؿ ،دار القمـ ،ودار كنوز إشبيميا ،دمشؽ ،جا  ،90صا .319
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ابي ،فما دفع المتكمـ لحذؼ
وقد ط أر ىذا الحذؼ لمضمة بسبب
صوتي ال إعر ّ
ّ
ضمة الّتي تمي النوف األولى وىي حرؼ اإلعراب وقوعيا في موقع المدغـ األوؿ،
ال ّ

فوجب تسكينيا حتّى يتسنى إدغاـ النوف األولى في النوف الثانية .)1
الداللة
وما أشار إِلَ ْي ِو النحاة مف قبؿ متمثؿ باالستدالؿ عمى تغير المعنى و ّ
بتغير الحركة لو بقيت عمى حاليا دوف إشماـ ،فمو أف الناطؽ نطؽ بقولو سبحانو

"تأمنا" دوف إشماـ لربما توىـ مف يتوىـ أف التركيب ىاىنا مف قبيؿ النيي،
وتعالىا ّ
أي أف أصؿ الكالـا
تأمنَنا عمى يوسؼ.
مالؾ ،ال ْ
فكأنيـ ينيوف يعقوب عميو السالـ عف أف يأمنيـ عمى يوسؼ ،وىو ليس
مقصود الكالـ ،إنما التركيب ىاىنا تركيب نفي ،والمعنى معنى النفي ،فاألصؿا
تأمنَنا عمى يوسؼ.
مالؾ ال ُ
فيـ ينفوف عف يعقوب عميو السالـ صفة أنو يأمنيـ عمى يوسؼ ،فمما أُ ْد ِغـ
الحرفاف ،وصارت النوف مدغمة تشابو المعنياف ،فكاف ال بد مف اإلشارة لم ُمتَمَقٍّي بأف
أصؿ ىذا التركيب نفي ال نيي ،وأف الكالـ بمعنى نفي استئماف يعقوب عميو السالـ

إلخوة يوسؼ عميو ،وىذا مخالؼ لمداللة العامة ،مف ىنا توجب اإلشماـ عمى ما ذكر
العمماء.
ضمة ىي الّتي أثرت في كؿ ىذا المعنى ،وىي الّتي
ومف جية أخر فإف ال ّ
ضـ الشفتيف الّتي ُيشار
دفعت بالمعنى نحو اإلشارة إلى النفي ال النيي ،فمَ ْوال حركة ّ

بِيَا إلى الضـ لكاف مف المتوقع أف يتوىـ بعض الناس أف التركيب مف قبيؿ النيي،
الداللة
فحركة الضـ ىي الّتي منحت الجممة ىذا المعنى ،وىي الّتي حافظت عمى ّ

وفقاً لما يقتضيو السياؽ أو المعنى العاـ لمكالـ ،ولكف دوف تأثير عمى الجانب
صوتي الّذي تمثؿ بإدغاـ النونيف عمى نحو يكفؿ لممتكمـ الخفة والسيولة في
ال
ّ
صوتية ،أـ مف
ضمة سواء مف الجية ال ّ
النطؽ ،مف ىنا يظير االستعماؿ ال ّ
مغوي لم ّ
 )1انظ ػػرا الس ػػامرائي ،فاض ػػؿ ص ػػالى 3000ـ) .مع ػػاني النح ػػو ،دار الفك ػػر ،عم ػػاف – األردف،

الطبعة األولى ،جا  ،9صا ..9
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الداللّية الّتي تمثمت باإلشارة إلى نطؽ ىذه الحركة بالشفتيف دوف نطؽ مسموع
الجية ّ
ليا.
ولـ يكف أمر اإلشماـ مقصو اًر عمى ىذا النموذج مف القرآف الكريـ وقراءاتو،

وانما أشار النحاة إلى بعض المظاىر االستعمالية الّتي يمكف القياس عمييا في كالـ
العرب ،ويدخميا اإلشماـ في وسط التركيب ال في نيايتو ،بمعنى أف اإلشماـ ال
يقتصر أمره عمى الوقؼ فحسب ،مف ذلؾ ما مثّؿ بِ ِو النحاة بقوليـ ِع ْن َد إسناد الفعؿ

أحسنا باإلدغاـ
"أحسف" إلى ضمير المتكمميف وكاف المقصود نفياً ،فالكالـ عمىا ما
ّ
َ
"أحسف" يسكف إلسناده إلى ضمير المتكمميف –
فحسب دوف إشماـ؛ ألف الفعؿ
َ

أحسننا؟ برفع النوف األولى،
أما إذا أراد المتكمـ االستفياـ ،فإنو يقوؿا ما
ُ
الفاعؿ – ّ
ويجوز فييا اإلدغاـ  ،)1وىذا اإلدغاـ ىو الدافع إلشماـ ىذه النوف عمى ما ّبيف
النحاة.

ويبيف أبو حياف األندلسي أنو يمزـ اإلشماـ إذا أدغمت النونيف في نحو قولناا
أحسنَنا؟ والمعنى
ما أحسنا؟ وأنت تريد االستفياـ ،فإف األصؿ في ىذا التركيبا ما
ُ
معنى االستفياـ ،في حيف أف النفي يكوف بالتركيبا ما أحسنا ،باإلسناد إلى ضمير
المتكمميف ،إذ إف األصؿ في حاؿ االستفياـ الفؾ ،كي ال يمتبس االستفياـ بالنفي،
لما ُس ِمع عف العرب اإلدغاـ وجب اإلشماـ إشارة مف المتكمـ إلى الناظر بأف
ولكف ّ
صوتي بحت ،وأنو رغـ
ضمة ُح ِذفت بسبب
األصؿ في ىذه الكممة الرفع ،وأف ال ّ
ّ
ضياع حركة اإلعراب وحذفيا إال أف اإلشارة إلييا واجبة .)2

وعمى صعيد ذي صمة بيذه الفكرة فإنو ُيحتمؿ كذلؾ أف تكوف "ما" تعجبية،
فما الحكـ في ىذه الحالة؟ والجواب عمى ذلؾ يتمثؿ بأنو إذا كانت "ما" تعجبية وجب

 )1ابف الوراؽ .عمؿ النحو ،صا ....

 )2انظرا أبو حياف .التذييؿ والتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ ،جا  ،90صا .319
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أحسنَنا! ،واذا كاف نفياً وجب اإلدغاـ عمى ما أوضحنا،
الفؾ دوف اإلدغاـ ،فتقوؿا ما
َ
واذا كاف استفياماً جاز الوجياف ولكف مع اإلشماـ في حاؿ اإلدغاـ .)1
ولنا أف نسأؿ في ىذا السياؽ َلـ ْلـ يجز اإلدغاـ مع التعجب في حيف جاز
مع االستفياـ؟
وف ي ظني فإف الجواب عف ذلؾ أف االستفياـ يكوف بالرفع ،فإذا أدغمت النوف
األولى في النوف الثانية أمكف الوصوؿ إلى اإلشارة ليذه النوف المدغمة عبر اإلشماـ،
أما إذا كاف السياؽ سياؽ تعجب ،فإف
وبالتالي ال يقع السامع في المبس ،مع النفيّ ،
"أحسف" تكوف بالفتى ،والفتى ال إشماـ فيو ،فإذا أدغمت النوف األولى بالثانية لـ يمكف
َ
اإلشماـ ألف النوف أصالً مفتوحة ،وال إشماـ في الفتى ،وألنو يمتبس بالنفي ،مف ىنا

وجب الفؾ مع التعجب ،ووجب اإلدغاـ مع النفي لكوف الفعؿ مبنياً عمى السكوف،

وجاز الوجياف مع االستفياـ لكوف النوف مضمومة فإذا أدغمت وجب فييا اإلشماـ،

مف ىنا يتبيف السبب الكامف وراء عدـ جواز اإلدغاـ مع التعجب.
وبعد أف ضربنا ىذيف النموذجيف عمى اإلشماـ في المغة ،اتضى لنا القيمة
ضمة فحسب ،ففي الشاىد األوؿ
ضمة وفقاً الرتباطيا باإلشماـ ،فال إشماـ إال مع ال ّ
لم ّ
كاف اإلشماـ سبيالً لدحض التوىـ عف الكالـ والتفريؽ بيف ما كاف نفياً وما كاف نيياً،
وفي المثاؿ الثاني كاف اإلشماـ سبيالً لمتفريؽ بيف معنى االستفياـ ومعنى النفي،

فمَ ْوال اإلشماـ اللتبس األمر عمى السامع ،وما استطاع أف يفرؽ بيف النفي واالستفياـ،
ولكاف أمر التفريؽ خاضعاً لمسياؽ ،فكاف اإلشماـ الواجب في حاؿ إدغاـ الفعؿ
"أحسف" بػ "نا" المتكمميف سبيالً لمتفريؽ بيف المعاني المختمفة.

داللياً فارقاً بيف النفي
ضمة مرتبطة باإلشماـ فإنيا حممت معنى ّ
ولما كانت ال ّ
صوتية
ضمة وقيمتيا ال ّ
واالستفياـ ،والنيي والنفي عمى حد سواء ،إذ لَ ْوال ىذه ال ّ

المتمثمة باإلشماـ لما تمكنا مف ىذا التمييز الماثؿ بيف المعاني المختمفة بالصورة
السابقة.

 )1انظػػرا أبػػو حيػػاف ،محمػػد بػػف يوسػػؼ بػػف عمػػي األندلسػػي 9113ـ) .ارتشػػاؼ الضػػرب مػػف

لساف العرب ،تحقيؽا رجب عثماف محمد ،مراجعةا رمضاف عبد التواب ،مكتبة الخانجي ،القػاىرة
– مصر ،ط ،9جا  ،1صا .3031
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االختالس:
1.0
ُ

يدخؿ االختالس ِ
ضمة فييا أثر بالنسبة
ض ْم َف الجوانب ال ّ
صوتية الّتي لم ّ
الدالالت ،فقيمة الضمة ِ
أىمية عف سواىا
لممعاني أو ّ
ض ْم َف ظاىرة االختالس ال تقؿ ّ
ّ
مف الظواىر الّتي سبقت.
يقوؿ عباس حسف في مفيوـ االختالسا "ىوا النطؽ بالحركة خفيفة سريعة،

مع عدـ إطالة الصوت بيا" .)1

فكالـ عباس حسف السابؽ يمنحنا بعض المحددات المفيومية لالختالس،
وىيا
نطؽ سريع بالحركة.
عدـ إشباعيا.
مجيء الحركة خفيفة.
ويقع االختالس بنطؽ الحركة بطريقة سريعة ،وذلؾ مع المضموـ والمكسور
مف الكالـ ،وىذا االختالس جائز ،مع األخذ في االعتبار أف االختالس يقع
بتضعيؼ

)2

الصوت .)3

وعمى الرغـ مف أف بعض النحاة قد أشار عمى ما رأينا مف قبؿ أف االختالس
ال يقع إال في المضموـ والمكسور ،إال أف ابف مالؾ ّبيف أف االختالس يقع في
ضمة والكسرة فحسب ،وىو يقع بعد
الحركات جميع ًا ،وليس األمر مقتص اًر عمى ال ّ
الحرؼ الساكف مطمقاً .)4

صوتي ،فقد
ومجيء االختالس بعد الساكف مطمقاً لو ما يؤيده مف الجانب ال
ّ
ّبيف العمماء أنؾ إذا أشبعت الحركة بعد ساكف أشبو ذلؾ التقاء الساكنيف ،وىذا ال
يجوز في المغة عمى ما ىو معروؼ ،وذلؾ نحوا ِ
فيو ،ومنوُ ،فإنو لما كانت النوف
 )1حسف .النحو الوافي ،جا  ،9صا ..33

 )2التضعيؼ ىنا مف الضعؼ وليس مف المضاعفة.
 )3انظرا السيرافي .شرح كتاب سيبويو ،جا  ،5صا .91

 )4انظػ ػػرا ابػ ػػف مالػ ػػؾ ،أبػ ػػو عبػ ػػد اهلل محمػ ػػد بػ ػػف عبػ ػػد اهلل 9119ـ) .تسػ ػػييؿ الفوائػ ػػد وتكميػ ػػؿ

المقاصد ،تحقيؽا محمد كامؿ بركات ،دار الكتاب العربي ،بيروت – لبناف ،ط ،9صا .31
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صوتي شبيياً بالجمع
ساكنة ،والياء ساكنة ،كثُر االختالس حتّى ال يكوف األداء ال
ّ
بيف ساكنيف؛ لذا أشار ابف مالؾ إلى مجيء االختالس في ىذه الحالة مطمقاً .)1

ويقع االختالس مع الضـ مطمقاً ،وكذلؾ الحاؿ فإنو يقع مع الكسر ،ولكف

)2
ضمة والكسرة ،في حيف لـ يشر
بال
متعمؽ
نطؽ
فاالختالس
،
بشرط أف ُيسبؽ بكسر
ّ
العمماء إلى اختالس الفتحة.

مغويوف فإنو يتضى لنا أفا
مما ذكره النحاة وال ّ
وبناء عمى ما تقدـ ّ
أ -االختالس نطؽ سريع بالحركة بصورة خفيفة.
ضمة أكثر ،وقميؿ جداً مع الفتحة.
ضمة والكسرة ،وىو في ال ّ
ب-يكثر مع ال ّ
ج-يقع في درج الكالـ؛ ألف جميع ما ذكره العمماء لـ ِ
يأت عمى ذكر لموقؼ أو
نياية الكالـ ،وىو ما يجعؿ االختالس مختمفاً عف الروـ.

د-يقع بعد الساكف كثي اًر؛ ألف إشباع الحركة في موضعيا بعد الساكف يجعؿ

ذلؾ أشبو ما يكوف بالتقاء الساكنيف ،وىو ما ال تجيزه العر ّبية؛ لذا كثر
االختالس في مثؿ ىذه الحالة.

وعمى الرغـ مف أف العمماء قد أشاروا إلى مجيء االختالس في الكالـ عامة،
وأنو يختص باإلتياف ببعض الحركة ،أو مجيئيا سريعة خفيفة ،غير أف أكثر العمماء
عمى التمثيؿ لالختالس بياء الضمير ،انطالقاً مف كوف ىاء الضمير تُشبع حركتيا
وياء مع الكسرة ،فكاف اختالسيا أولى مف إشباعيا إذا جيء
ضمةً ،
فتصير واواً مع ال ّ

)1نػػاظر الجػػيش ،محمػػد بػػف يوسػػؼ بػػف أحمػػد 9133ى ػػ! تمييػػد القواعػػد بشػػرح تسػػييؿ الفوائػػد،

د ارس ػػة وتحقي ػػؽا عم ػػي محم ػػد ف ػػاخر وآخ ػػروف ،دار الس ػػالـ لمطباع ػػة والنش ػػر والترجم ػػة ،الق ػػاىرة –
مصر ،ط ،9جا  ،9صا .199

 )2انظػػرا الػػدماميني ،محمػػد بػػدر الػػديف بػػف أبػػي بكػػر بػػف عمػػر 913.ـ) .تعميػػؽ الف ارئػػد عمػػى

تسييؿ الفوائد ،تحقيؽا محمد عبد الرحمف محمد المفد  ،رسالة دكتوراه ،جا  ،3صا .53
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ِ
أما إذا اضطر شاعر فاختمس حركة مشبعة فيو مف
قبميا بساكف ،نحوا ْ
منوُ ،وفيوّ ،
قبيؿ اضطرار الشعراء وال بأس في ذلؾ .)1
صوتي بحت ،ال
ويظير لنا مف خالؿ ما سبؽ أف االختالس ما ىو إال أداء
ّ
دخؿ لو بالمعنى ،وال يمنى التركيب أي داللة ،خاصة أف جميع إشارات النحاة لـ
صوتية
تذكر بأف االختالس يأتي مع الوقؼ ،بؿ ىو في درج الكالـ ،وأف الفائدة ال ّ

ضمة
الّتي أشار إلييا العمماء مف قبؿ متمثمة في وجوب االختالس إذا ُسبقت ال ّ
بساكف؛ لئال يكوف إشباعيا مع الساكف الّذي قبميا بمثابة التقاء ساكنيف ،فيذه فائدة

الداللة.
صوتية لالختالس ال دخؿ ليا ب ّ
ّ
صوتية فتتمثؿ في أف
ضمة في االختالس مف ّ
الناحية ال ّ
أما بالنسبة لقيمة ال ّ
ضمة أكثر اختالساً مف الكسرة ،عمى الرغـ مف كوف الحركتيف يجوز فييما
ال ّ

ضمة ،والكسر أقؿ
االختالس ،فقد أشار النحاة مف قبؿ إلى كثرة االختالس مع ال ّ
اختالساً منو .)2
صوتية ِ
ض ْم َف ظاىرة االختالس ،وىي قيمة
ضمة ال ّ
وبالتالي تظير لنا قيمة ال ّ
الداللّية عمى ما رأينا مف قبؿ
الناحية ّ
متعمقة بالجانب النطقي فحسب ،وال أثر ليا مف ّ

ضمة
في الروـ واإلشماـ ،ف ّ
الداللة ىاىنا غير متأثرة باالختالس ،ولكف قيمة ال ّ
صوتية واضحة الظيور في جانبيف كحد أدنى ىماا
ال ّ

ضمة بساكف.
األوؿا الخفة في النطؽ والكالـ ،وذلؾ إذا لـ تُسبؽ ال ّ
صوتي شبيو بالتقاء الساكنيف ،وذلؾ إذا ُسبقت
الثانيا الحيمولة دوف وقوع تركيب
ّ
ضمة المشبعة بحرؼ ساكف ،فإنو يتوجب في ىذه الحالة اختالسيا ال إشباعيا؛
ال ّ
صوتي شبيو بالتقاء الساكنيف.
لكوف ىذا التركيب ال
ّ

 )1انظػرا المرزبػاني ،أبػو محمػد يوسػؼ بػف أبػي سػعيد الحسػف 9191ـ) .شػرح أبيػات سػيبويو،
تحقيؽا محمد عمي الريى ىاشـ ،مراجعةا طو عبد الرؤوؼ سعد ،مكتبة الكميات األزىرية ،القػاىرة

– مصر ،ط ،9جا  ،9صا .330

 )2انظرا الدماميني .تعميؽ الفرائد عمى تسييؿ الفوائد ،جا  ،3صا .53
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بر:
 1.0الن ُ

اشتممت النماذج السابقة مف ىذا الفصؿ عمى حديث عف الضمة ِ
ض ْم َف
ّ
أما في ىذا الموضع فاألمر مختمؼ ،فالنبر ال
مظاىر
ّ
صوتية واضحة المعالـّ ،
تركيبية
يختص بحركة معينة ،أو بحرؼ دوف حرؼ ،إنو نمط مف األصوات فوؽ ال ّ
الّتي مف شأنيا أف تمنى الكالـ جرساً خاصاً ،أيا تركيز النطؽ عمى مقطع أو جزء
مف المقطع دوف غيره مف مقاطع الكممة األخر  ،ولكف ما دفعني إليراد الحديث عف

النبر في ىذه الحالة تمؾ القراءة القرآنية الّتي سأشير إلييا تالياً بعد التعريؼ بالنبر،

ضمة )1؛ وذلؾ نتيجة النتقاؿ النبر
ضمة عمى الكسرة فقمبتيا ّ
القراءة الّتي أثرت فييا ال ّ
ضمة.
مف المضموـ إلى المكسور ،فأفضى ذلؾ إلى قمب الكسرة ّ

 . 1النبر لغةا

مغوي لمنبر في الكالـ إلى ىمزه ،فالنبر ىمز الكالـ  ،)2ومعنى
يشير األصؿ ال ّ
الداللة عمى الرفع والعمو ،يقاؿا نبر فالف في صوتو إذا رفعو .)3
النبر في المغة ّ

نبره .)4

يطمؽ النبر في المغة عمى كؿ شيء يرفع شيئاً آخر ،فكؿ شيء رفع شيئاً فقد

 . 1النبر اصطالحاًا

صوتية دوف غيره مف مقاطع
ويتمثؿ النبر بالضغط عمى أحد المقاطع ال ّ
أما أف يكوف في بداية الكالـ أو وسطو أو آخره ،يقوؿ رمضاف عبد
الكممة ،وذلؾ ّ
التواب في مفيومو لمنبرا " حيف يتحدث اإلنساف بمغتو ،يميؿ في العادة إلى الضغط

مما عداه مف مقاطع
عمى مقطع خاص مف كؿ كممة ،ليجعمو بار از أوضى في السمع ّ
مغوييف "بالنبر" .)5
الكممة .وىذا الضغط ىو الّذي يسميو المحدثوف مف ال ّ

 )1القراءة لألعمش وأبي جعفر ،وسنتحدث عنيا تالياً بالتفصيؿ.
 )2الفراىيدي .كتاب العيف ،جا  ،3صا .311

 )3ابف فارس .مقاييس المغة ،جا  ،5صا ..30

 )4ابف منظور .لساف العرب ،جا  ،5صا .931

المغوي ،صا .90.
 )5عبد التواب .المدخؿ إلى عمـ المغة ومناىج البحث
ّ
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فالنبر عبارة عف وضوح نسبي في مقطع ما ،أو صوت ما مف الكالـ ،وىذا
الوضوح يمكف التعرؼ عميو مف خالؿ مقارنة النطؽ بيذا المقطع أو الصوت بسواه
مف المقاطع واألصوات األخر ِ
صوتي لمكالـ .)1
ض ْم َف التركيب ال
ّ
ولـ يتطرؽ القدماء لمحديث عف مصطمى النبر عمى ما ىو معناه ِع ْن َد
المحدثيف ،عمى الرغـ مف وجود مصطمى النبر ،والنبرة ِع ْن َدىـ ،فالنبر اليمز ،والنبرة
ىي اليمزة ،كما لو قيؿا نبر الحرؼ نب اًر ،إذا ىمزه .)2

وبناء عمى ما سبؽ فإنو يتضى لنا أف النبر ال يختص بحركة دوف أخر  ،أو

تركيبي يختص بأصوات المغة كافّة ،وما يصمى
بحرؼ دوف آخر ،إنو صوت فوؽ
ّ
أف يكوف منبو اًر في بعض مظاىر الكالـ قد ال يصمى في مظاىر أخر  ،ولكف
سبقت اإلشارة مف قبؿ إلى أف ما دفعنا لوضع النبر ِ
ض ْم َف مظاىر االستعماؿ
الصوتي لمضمة في العر ّبية ٍ
آت مف واحدة مف القراءات ،وذلؾ في قولو سبحانو
ّ
ّ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اف ِم َف
استَ ْكَب َر َو َك َ
يس أََبى َو ْ
وتعالىا " َوِا ْذ ُق ْمَنا ل ْم َم َالئ َكة ْ
اس ُج ُدوا آل َد َـ فَ َس َج ُدوا إِال إِْبم َ
ِ
يف" .)3
ا ْل َكاف ِر َ
فقد ق أر األعمش وأبو جعفر "لممالئكةُ اسجدوا" ،أي بضـ التاء المربوطة ،مع

أنيا في موضع جر ،في حيف ق أر الباقوف بكسرىا .)4

وقد أخذت ىذه القراءة مكانيا في تأويؿ النحاة وتوجيياتيـ ،فاتخذىا الكوفيوف
ال عمى جواز نقؿ حركة ىمزة الوصؿ في درج الكالـ إلى المتحرؾ قبميا،
مثالً دلي ً

وحموؿ حركة ىذه اليمزة محؿ تمؾ الحركة ،كما ىو الحاؿ في القراءة الكريمة ،فإف
ىمزة الوصؿ لو ابتدئ بِيَا لكانت مضمومة ،مف ىنا انتقمت حركة الضـ ىذه إلى

 )1انظرا حساف .مناىج البحث في المغة ،صا .910

 )2االستراباذي .شرح شافية ابف الحاجب ،جا  ،.صا ..3
 )3سورة البقرة ،آيةا ..1

)4اليشكري ،يوسؼ بف عمي بف جبػارة 3009ـ) .الكامػؿ فػي القػراءات العشػر واألربعػيف ال ازئػدة

عمييا ،تحقيؽا جماؿ بف السيد الشايب ،مؤسسة سما لمطباعة والنشر ،ط ،9صا ..9.
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التاء المربوطة الّتي تسبؽ ىذه اليمزة ،وجعؿ الكوفيوف ىذه القراءة الكريمة دليالً عمى
جواز ىذا الحكـ في جميع مظاىر المغة .)1

ولقد أشار ابف مالؾ إلى أف ما جر في ىذه القراءة الكريمة الشاذة إتباع
لحركة التاء حركة ما بعدىا ،وأف القراء مجمعوف عمى شذوذىا ،ومجمعوف كذلؾ

ضمة .)2
عمى أنيا بالكسرة ال بال ّ
ووفقاً لما ذىب إِلَ ْي ِو النحاة األوائؿ فإف حركة اإلعراب – الكسرة – قد تأثرت

ضمة ما ىي إال
ضمة ،وىذه ال ّ
بحركة اإلتباع الّتي تمييا ،فتحولت عف الكسرة إلى ال ّ
ضمة أفضى إلى انقالبيا وتحوليا عف
ضمة الجيـ ،فتأثر الكسرة بال ّ
حركة إتباع ل ّ
ضمة التالية ليا .)3
أصميا اإلعرابي وصوالً إلى مطابقة ال ّ
أما ِع ْن َد المحدثيف ،فإننا نجدىـ يروف أف توجيو ىذه القراءة تابع لفكرة النبر،

ضمة ،خاصة أف ما بيف
فإف القارئ لما أراد أف يق أر بيذه اآلية الكريمة ضغط عمى ال ّ
ضمة ىمزة وصؿ تسقط في درج الكالـ ،ثـ السيف ساكنة وىو
التاء المربوطة وال ّ

ضمة ،وىي نقطة الضغط الّتي ارتكز عمييا المتكمـ،
حاجز غير منيع ،ثـ تأتي ال ّ
ضمة مثميا ،وذلؾ مف قبيؿ التماثؿ بيف
ضمة الّتي بعدىا ،فانقمبت ّ
فتأثرت الكسرة بال ّ

األصوات .)4

ِ
مغوي
ضمة ض ْم َف ىذا التركيب ال ّ
ومف ىنا يظير لنا دور النبر المرتبط بال ّ
ضمة مف خالؿ تأثيرىا في صوت الكسرة الّتي سبقتيا،
ال
صوتي ،فقد برزت قيمة ال ّ
ّ
 )1انظرا األنباري ،أبػو البركػات كمػاؿ الػديف عبػد الػرحمف بػف محمػد 300.ـ) .اإلنصػاؼ فػي

ػوييفا البص ػرييف والكػػوفييف ،المكتبػػة العص ػرية ،بيػػروت ػ لبنػػاف ،ط،9
مسػػائؿ الخػػالؼ بػػيف النحػ ّ
المسألةا  ،990جا  ،3صا .190
)2اب ػػف مال ػػؾ ،أب ػػو عب ػػد اهلل محم ػػد ب ػػف عب ػػد اهلل 9110ـ) .ش ػػرح تس ػػييؿ الفوائ ػػد ،تحقي ػػؽا عب ػػد

الػػرحمف السػػيد ،ومحمػػد بػػدوي المختػػوف ،دار ىجػػر لمطباعػػة والنشػػر واإلعػػالف ،ط ،9جا  ،9صا

.51 – 5.

 )3انظرا السيوطي ،عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف د.ت) .ىمع اليوامع في شرح جمػع

الجوامع ،تحقيؽا عبد الحميد ىنداوي ،المكتبة التوفيقية ،القاىرة ػ مصر ،جا  ،9صا .93
الصوتية في كتب االحتجاج لمقراءات ،صا .313
 )4النيرباني .الجوانب
ّ
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ضمة محميا ،وذلؾ تأث اًر
فأفضى ذلؾ إلى انتقاؿ الكسرة عف موضعيا ،واحالؿ ال ّ
ضمة الّتي بعدىا ،وانطالقاً مف طبيعة النبر الّذي تمثؿ في المقطع المضموـ في
بال ّ
ضمة فييا.
الكممة ،فكاف لو التأثير المباشر في تحوؿ الكسرة عف موضعيا ،وتأثير ال ّ
ومف ناحية أخر فإف انضماـ التاء المربوطة في قولوا "لممالئكة" ال يعني

انتقاؿ موضعيا اإلعرابي ،أو تحوؿ طبيعتيا اإلسنادية ،فيي ما زالت مجرورة ،وأف
ما جر ىو مجرد تأثر بالضمة الموجودة ِ
ض ْم َف المقطع المنبور في الكممة الّتي
ّ
تمييا ،فالتركيب عمى حالو لـ يختمؼ.
ضمة في ىذا الشاىد مف جية أنيا أثرت في الكسرة الّتي قبميا
وتمثمت قيمة ال ّ
ضمة مثميا ،وىذه قيمة
ّ
صوتياً بمعية النبر ،فحولت الكسرة عف موضعيا فصارت ّ
الداللة ،إذ لـ تتحوؿ الكممة عف داللتيا ،ولـ يتغير التركيب عف
صوتية ال دخؿ ليا ب ّ
ّ

صوتي نتيجة لتأثير المقطع المنبور عمى المقطع
تحوؿ
معناه ،وليس األمر سو
ّ
ّ
الّذي قبمو.
 1.0ضم ِ
الجمع:
ميم
ِ
ّ
)1
ال تجيز العر ّبية التقاء الساكنيف ميما كاف األمر  ،إذ ال بد مف مجيء الساكف

إلى جوار المتحرؾ ،واذا حدث أف وقع ساكناف في العر ّبية تسعى المغة لمتخمص مف
ىذيف الساكنيف ،وليا في ذلؾ أصوؿ وضوابط ،ومف بيف تمؾ األصوؿ والضوابط أنو
ِ
أما إذا كاف ذلؾ
إف كاف في الكالـ ساكناف ُكسر األوؿ منعاً اللتقاء الساكنيفّ ،
أي الميـ – تُضـ وال تُكسر .)2
الساكف ميـ الجمع فإنيا – ّ

ولكف ىذا الحكـ ليس حتمياً في كافّة األحواؿ الّتي تأتي فييا ميـ الجمع
ساكنة ويمييا ساكف ،بؿ ثَم َة أحواؿ تُكسر فييا ىذه الميـ ،وىي مستثناة مف القاعدة،
وذلؾ إذا ُسبِقت الميـ بكسرة أو ياء أو ىاء مكسور ما قبميا ،ففي ىذه الحالة تكسر
 )1ىناؾ بعض الحاالت االستثنائية الّتي تجيز فييا المغة التقاء الساكنيف ،ولكف ِ
ض ْم َف أطر
مخصصة وشروط معينة ،ال سبيؿ لذكرىا ىاىنا.

 )2انظػػرا ابػػف الحاجػػب ،أبػػو عمػػرو عثمػػاف بػػف عمػػر 3090ـ) .الشػػافية فػػي عممػػي التصػريؼ

والخط ،تحقيؽا صالى عبد العظيـ الشاعر ،مكتبة اآلداب ،القاىرة – مصر ،ط ،9صا .93
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ضـ ميـ الجمع،
الميـ وال تُ َ
ضـ ،يقوؿ االستراباذيا "اعمـ أنو يجب اللتقاء الساكنيف ّ
"عمَ ْي ُك ُـ
الّذي ال تقع تمؾ الميـ فيو بعد الياء الّتي بعد الياء أو بعد الكسرة ،نحوا َ
اليوـ" ؛ ألف أصؿ ىذه الميـ الضـ" .)1
نمحظ مف كالـ االستراباذي السابؽ أنو يشير إلى أف أصؿ ىذه الميـ الضـ،
وىو ما ذكره غيره مف النحاة ،إذ ّبينوا أف األصؿ في كالـ العرب أف تُمحؽ ميـ
الجمع بواو في حاؿ الوصؿ ،فيقولوفا عميكمو ،وضربكمو ،بالواو في كال الحالتيف،
ضمة .)2
ولكنيـ أرادوا التخفيؼ فحذفوا الواو واكتفوا بال ّ

ىذا يعني أف األصؿ في ميـ الجمع بالنسبة اللتقاء الساكنيف الكسر ،شأنيا

في ذلؾ شأف سائر الحاالت الّتي تتعامؿ معيا المغة ،غير أنيـ خالفوا في ىذه الحالة
وجعموا ميـ الجمع مضمومة ِع ْن َد التقاء الساكنيف .)3

مبيناً مذىب العرب في ميـ الجمعا " العرب فييا -
يقوؿ أبو حياف األندلسي ّ
يعني ميـ الجمع  -عمى ثالثة مذاىبا منيـ مف يثبت الواو مطمقًا ،ومنيـ مف

يحذفيا مطمقًا ،ومنيـ مف يثبتيا إذا وقعت بعدىا ىمزةٌ ألنيا مف آخر الحمؽ ،فمد ما
قبميا ليتوصؿ بالمد إلى تحقيقيا" .)4
وبناء عمى ما تقدـ مف الكالـ ،يتبيف لنا أف ميـ الجمع تختمؼ في حاؿ التقاء
الساكنيف عف سائر الحروؼ األخر  ،فإف أصؿ القاعدة يقوؿ بكسر الحرؼ األوؿ
أما في حاؿ ميـ الجمع فإنيا تُضـ ،فيذا
مف الساكنيف وذلؾ منعاً ليذا االلتقاءّ ،
ضمة ال يشاركيا فيو أحد ،إذ إف ميـ الجمع تضـ في حاؿ التقاء الساكنيف
موضع لم ّ

 )1انظرا االستراباذي .شرح شافية ابف الحاجب ،جا  ،9صا .500

 )2انظرا ابف األثير الشيباني ،أبو السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد 9130ىػ! البديع في
عمـ العر ّبية ،دراسة وتحقيؽا فتحي أحمد عمي الديف ،جامعة أـ القر  ،مكة المكرمة – السعودية،
ط ،9جا  ،9صا .119 – 110
 )3ابف الحاجب .الشافية في عممي التصريؼ والخط ،صا  ،93واالستراباذي .شرح شػافية ابػف

الحاجب ،جا  ،3صا .310

 )4أبو حياف .التذييؿ والتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ ،جا  ،3صا .9.1
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وال تكسر إال إذا ُسبقت بكسرة أو ياء أو ىاء قبميا كسرة أو ياء عمى ما ذكرنا مف
قبؿ.
صوتي بحت،
ضـ ىذه الميـ نجد أنو سبب
ولو حاولنا البحث في سبب ّ
ّ
ضمة كما أشرنا مف قبؿ
انطالقاً مف الطبيعة ال ّ
صوتية لكؿ مف ىذيف الفونيميف ،فال ّ
تخرج بانضماـ الشفتيف إلى األماـ ،وىي صوت مجيور ،وىو ما ذكرناه في تمييد
الدراسة.
ىذه ّ

أما الميـ ،فإنيا تنتج مف خالؿ انطباؽ الشفتيف انطباقاً تاماً ،فينحبس اليواء

خمؼ ىذا االنطباؽ ،ويتحرر عبر التجويؼ األنفي ،وىو صوت مجيور ،وىو كذلؾ

– أي الميـ – صوت متوسط أو مائع .)1

ضمة والميـ – نجد أنيما
و ِع ْن َد النظر في مخرجي ىذيف ال ّ
صوتيف – ال ّ
يخرجاف مف موضع واحد مف الفـ ،وىو الشفتاف ،وأنيما صوتاف مجيوراف تتذبذب
صوتية ِع ْن َد النطؽ بيما ،في حيف أف الكسرة ليست شفوية عمى ما ىو
األوتار ال ّ
صوتية،
ضمة مع الميـ مف ّ
الناحية ال ّ
ضمة ،مف ىنا ناسب أف تأتي ال ّ
الحاؿ بالنسبة لم ّ
ِ
ضمة إذ إف
فضمت ميـ الجمع ع ْن َد التقاء الساكنيف طمباً لمتناسب بينيا وبيف ال ّ

صوتيف يخرجاف مف مخرج واحد.
ال ّ
ضمة في ىذه الحالة فإننا
أما إذا نظرنا في آلية توظيؼ االستعماؿ ال ّ
مغوي لم ّ
ضمة مع ميـ الجمع ِع ْن َد التقاء
نجدىا متمثمة بالجانب ال
صوتي ،فإف مجيء ال ّ
ّ
الساكنيف أفضى إلى نطؽ أيسر وأسيؿ لألصوات في العر ّبية بصفة عامة ،وىذه
صوتيف ،فكالىما يخرج مف
السيولة واليسر جاءت مف تناسب مخرجي ىذيف ال ّ
ضمة في
الشفتيف ،وكالىما مجيور ،فيذا التناسب ىو الّذي أوجد القيمة ال ّ
صوتية لم ّ

العر ّبية بصفة عامة.

المغوي ،صا .1.
 )1عبد التواب .المدخؿ إلى عمـ المغة ومناىج البحث
ّ
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ِ
بالقمب:
ضم ُة واإلعال ُل
 1.0ال ّ
صوتي عمى حروؼ
صرفي
يشير مصطمى اإلعالؿ إلى ما يط أر مف تحوؿ
ّ
ّ
العمة نتيجة تأثرىا ببعضيا ،إذ يؤثّر كؿ صوت عمة قصي اًر كاف أـ طويالً في ما

أما بالقمب ،أو بالنقؿ ،أو بالحذؼ ،وفي جميع
جاوره مف حروؼ العمة األخر  ،وذلؾ ّ
الحاالت يسمى ذلؾ إعالالً الرتباطو بحروؼ العمة مف الكالـ.

الجرجاني في معنى اإلعالؿا "ىو تغيير حرؼ العمة لمتخفيؼ"  ،)1وقد
يقوؿ
ّ
الجرجاني السابؽ عمى أمريف ،األوؿا أف اإلعالؿ تغيير يط أر عمى
اشتمؿ تعريؼ
ّ
أحد حروؼ العمة ،أي إنو مختص بحروؼ العمة دوف سواىا مف حروؼ العر ّبية،

صرفية
والثانيا أنو لمتخفيؼ ،أي إف ىذا التغيير الّذي يط أر عمى بنية الكممة ال ّ
ويختص بحروؼ العمة دوف سواىا إنما يقع ألجؿ التسييؿ والتخفيؼ في النطؽ.

وقد بيف ابف الحاجب مفيوـ اإلعالؿ بأنوا تغيير يط أر عمى حروؼ العمة
لمتخفيؼ ،وىو ثالثة أنواعا القمب ،والحذؼ ،والتسكيف ،وحروفوا األلؼ والواو والياء،
وال تكوف األلؼ أصالً في متمكف أو في فعؿ ،وانما تنقمب عف أصؿ واوي أو

يائي .)2

واختصاص اإلعالؿ بحروؼ العمة دوف سواىا ليس حداً فاصالً ِع ْن َد
وي يف ،فبعضيـ قد ألحؽ اليمزة في اإلعالؿ؛ لما رآه مف تشابو بيف اليمزة
المغ ّ
وأصوات العمة األخر  ،فأدخميا ِ
ض ْم َف ىذه الظاىرة ،كما أف فكرة اإلعالؿ واسعة
تحوؿ أو تغير في بنية حروؼ العمة يدخؿ
تشمؿ كثي اًر مف الحاالت ال ّ
مغوية ،فكؿ ّ

الجرجاني .التعريفات ،صا ..9
)1
ّ
)2ابػػف الحاجػػب ،أبػػو عمػػرو عثم ػاف بػػف عمػػر 9115ـ) .الشػػافية فػػي عمػػـ التص ػريؼ ومعيػػا

الوافيػػة نظػػـ الشػػافية لمنيسػػاري) ،تحقيػػؽا حسػػف أحمػػد العثمػػاف ،المكتبػػة المكيػػة ،مكػػة المكرمػػة –
السعودية ،الطبعة األولى ،صا .11
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ِ
ض ْم َف اإلعالؿ ،حتّى قمب صيغة الفعؿ الماضي إلى المجيوؿ ،نحوا قيؿ ،وبيع،
فذلؾ مف قبيؿ اإلعالؿ .)1
مغوية في بعضيا ،فتنقمب األصوات اعتماداً عمى ىذا
وتؤثّر الصوائت ال ّ
التأثير ،أو تتغير بنيتيا ،وىو ما سنمحظو ِ
ض ْم َف مظيريف مف مظاىر اإلعالؿ
ضمة بحروؼ العمة،
ضمة ،إذ ثَمةَ مجموعة مف المظاىر الّتي تؤثّر فييا ال ّ
بالنسبة لم ّ
فتغيرىا ،وتبدليا عف حاليا استناداً لوجودىا في الكممة ،وذلؾ ِ
ض ْم َف اإلعالؿ بالقمب،
واإلعالؿ بالحذؼ.
ضمة في قمب الياء واواًا
أ  .أثر ال ّ
ضمة بالياء إذا تجاورتا في كممة واحدة ،فتنقمب واواً ،وذلؾ مسايرة
تؤثّر ال ّ

صرفيوف إلى بعض الحاالت الّتي
ضمة في ما جاورىا مف الياء ،وقد أشار ال ّ
لتأثير ال ّ
ضمة
ضمة ،فمف ذلؾ مثالً أنيـ ذكروا إذا ُسبِقت الياء ب ّ
تنقمب فييا الياء واواً تأث اًر بال ّ
مف نحوا م ْي ِسرِ ،
ضمة الّتي سبقتيا ،والدليؿ
وم ْيقف ،فإف الياء تنقمب واواً بسبب ال ّ
ُ
ُ
صغر
ضمة إذا ازلت عف موضعيا عادت الياء إلى أصميا ،فمو ُ
عمى انقالبيا أف ال ّ
"أيسر و ْأيقف" ،وقد
"مَييقف" ،إذ إف أصميما ْ
"موسر" ،لكاف عمىا ُمييسر ،وموقف عمى ُ
انقمبت الياء واواً بسبب سكونيا وانضماـ ما قبميا ،فأفضى ذلؾ إلى التأثير فييا،

)2
مما جاء في كتاب اهلل
ضمة  ،و ّ
خاصة أف سكوف الياء جعميا ضعيفة أكثر أماـ ال ّ
تعالى مف قمب الياء واواً النضماـ ما قبميا كممة "موقنوف" مف قولو سبحانوا " َولَ ْو
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ْرَنا َو َس ِم ْعَنا فَ ْار ِج ْعَنا َن ْع َم ْؿ
تََر إِذ ا ْل ُم ْج ِرُم َ
وف َناك ُسو ُرُءوس ِي ْـ ع ْن َد َرٍّب ِي ْـ َربَنا أ َْب َ
ِ
وف" .)3
صال ًحا إِنا ُموِق ُن َ
َ

 )1انظػػرا ابػػف يعػػيش ،أبػػو البقػػاء يعػػيش بػػف عمػػي 3009ـ) .شػػرح المفصػػؿ ،قػػدـ لػػو ،الػػدكتور

إميػػؿ بػػديع يعقػػوب ،دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػروت ػ لبنػػاف ،الطبعػػة األولػػى ،جا  ،5صا – 119
.113

 )2انظرا السيرافي .شرح كتاب سيبويو ،جا  ،1صا .911
 )3سورة السجدة اآلية .93
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ِ ِ
ِ
وف"  ،)1فإف
ومنو كذلؾا " ُي َدب ٍُّر ْاأل َْم َر ُيفَ ٍّ
ص ُؿ ْاآلَيات لَ َعم ُك ْـ بِمقَاء َرٍّب ُك ْـ تُوِق ُن َ
ضمة الّتي سبقتيا ،وذلؾ أف
كممة "توقنوف" مشتممة عمى قمب الياء واواً بسبب ال ّ

صوتي
ضمة ،فاستثقمت المغة ىذا التركيب ال
أصمياا تُْيقنوف ،فقد جاءت الياء بعد ال ّ
ّ
الّذي يفضي إلى صعوبة في النطؽ ،فقمبت الياء واواً طمباً لمخفة ،وتخمصاً مف ىذا
ضمة إلى جوار الياء ،كما أف الفعؿ "توقنوف"
التَ ْش ِكْيؿ ال
صوتي الثقيؿ بسبب وجود ال ّ
ّ
محموؿ عمى الفعؿ "يوقنوف" إذ األصؿ فيوا ُييقنوف ،فتوالى مثالف ،والعر ّبية تنفر مف
توالي المثميف ،فقمبت الياء الثانية واواً ،ثـ ُح ِممتا توقنوف ،عمىا يوقنوف .)2
وانصب كالـ ال ّ ِ
ضمة الّتي
مغوييف ع ْن َد حديثيـ عف قمب الياء واواً عمى وجود ال ّ
ضمة تؤثّر تأثي اًر مباش اًر في الياء فتقمبيا واواً ،خاصة
تسبؽ ىذه الياء ،إذ إف ىذه ال ّ
إذا كانت ىذه الياء ساكنة ،فيي أضعؼ في اإلعالؿ .)3

ضمة لثقؿ النطؽ بيذا
وقد اندفعت المغة نحو قمب الياء واواً إذا ُسبِقت بال ّ
ضمة ثـ العودة لنطؽ الياء
المقطع ال
صوتي المشتمؿ عمى الضـ والياء ،فإف نطؽ ال ّ
ّ
أمر عسير في النطؽ ،فتخمصت المغة مف ىذا الثقؿ عبر قمب ىذه الياء واواً لتناسب

ضمة الّتي قبميا .)4
ال ّ
واذا انتفى السبب الّذي ألجمو ُقمبت الياء واواً عادت الياء إلى أصميا ،كأف
تتحرؾ مثالً بحركة ما ،عمى نحو ما رأينا في صيغة التصغير الّتي مثّمنا بِيَا سابقاً،
فزواؿ العمة الّتي ألجميا قمبت ىذه الياء يزيؿ الحكـ بانقالب ىذه الياء واواً .)5
 )1سورة الرعد اآلية .3

ػوتي لممشػتقّات األحػػد عشػر والمصػادر المحولػػة
)2انظػرا بػػومعزة ،اربػى 3003ـ) .التوجيػػو الصػ ّ
بالقمب الربع الثاني مف القرآف الكػريـ أنموذجػاً ،مجمػة عمػوـ إنسػانية ،السػنةا  ،1العػددا  ،19صا

.95

 )3انظػرا اليػروي ،أبػو سػيؿ محمػػد بػف عمػي 9130ىػػ) .إسػػفار الفصػيى ،تحقيػؽا أحمػد سػػعيد

ػادة البحػػث العممػي بالجامعػػة اإلسػػالمية ،المدينػػة المنػورة – السػػعودية ،الطبعػػة األولػػى،
قشػاش ،عمػ ّ
جا  ،9صا .911
 )4انظػػرا ابػػف عصػػفور ،أبػػو الحسػػف عمػػي بػػف مػػؤمف بػػف محمػػد 9111ـ) .الممتػػع الكبيػػر فػػي

التصريؼ ،مكتبة لبناف ،بيروت – لبناف ،الطبعة األولى ،صا ...5

 )5انظر مثالً االستراباذي .شرح شافية ابف الحاجب ،جا  ،9صا .301
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مغوييف حوؿ قمب الياء
وحشدت األمثمة الكثيرة الّتي ال حصر ليا في كتب ال ّ
ُ
واواً ،مف مثؿا موقف ،وموسر ،وىذه األمثمة كميا تفضي إلى نتيجة واحدة تتمثؿ بأف

ضمة قبميا
الياء إذا سكنت في عموـ األمر وانضـ ما قبميا ،تأثرت ىذه الياء بال ّ
ضمة ،وتسييالً في النطؽ.
ُ
فقمبت واواً وذلؾ مناسبة لم ّ

صرفية
مغوييف نجدىـ قد رّكزوا في حديثيـ عف ىذه الحالة ال ّ
و ِع ْن َد تأمؿ كالـ ال ّ
ضمة نفسيا ،فجميعيـ ُيقدموف الحديث عف
الّتي ألجميا ُقمبت ىذه الياء واواً عمى ال ّ

ضمة ،ويجعمونيا سبباً مباش اًر في انقالب ىذه الياء واواً ،فمَ ْوال وجود ىذه
ىذه ال ّ
ضمة لبقيت الياء عمى أصميا.
ال ّ
صرفياً في اإلعالؿ بقمب الياء واواً ،وىذا األثر ناشئ
ضمة أث اًر
ّ
يتبيف أف لم ّ

ضمة ثـ العودة إلى الياء الساكنة ،فاستطاعت المغة أف
مف صعوبة النطؽ بال ّ
ضمة أف تؤثّر في الياء الّتي تجاورىا فنقمتيا
تتخمص مف ىذا الثقؿ ،واستطاعت ال ّ

مغوييف القدماء ،وما ىذا
إلى صورة صو ّتية أخر مف جنسيا ،وىي الواو في عرؼ ال ّ
صوتياً في
ضمة الّتي تركت أث اًر
صرفياً
ّ
ّ
القمب لصورة الياء إال بسبب وجود ىذه ال ّ
الكالـ ،ودفعت الياء نحو القمب ،فحولتيا عف حاليا إلى حاؿ أخر متمثمة بالواو.

ضمة في قمب األلؼ واواًا
ب  .أثر ال ّ
ضمة كذلؾ في قمب األلؼ واواً ،وذلؾ في نحو انضماـ ما قبؿ
ونجد أثر ال ّ

األلؼ ،ومنو في تصغير "كاتب ،فإنو يصيرا ُك َويتب ،وعامرا ُع َويمر ،فإف انقالب
ىذه األلؼ إلى الواو كاف بسبب انضماـ ما قبميا .)1
وينطبؽ األمر ذاتو عمى الفعؿ األجوؼ ،فإنو إذا أُتِي بصيغة المضارع منو
انقمبت األلؼ واواً ،وذلؾ بسبب سكوف األلؼ وانضماـ ما قبميا ،مثؿ قولناا قاؿا

ضمة الّتي سبقتيا .)2
يقوؿ ،فقد انقمبت األلؼ واواً بسبب ال ّ
صرفية الّتي تنقمب ألجميا األلؼ واواً،
عبر ابف جني عف ىذه الحالة ال ّ
وقد ّ

ضـ ما
ّ
فبيف أنو ليس مف الطبع ،وليس مف الممكف أف تبقى األلؼ عمى حاليا وقد ّ
 )1انظرا الثمانيني ،أبو القاسـ عمر بف ثابػت 9111ـ) .شػرح التصػريؼ ،تحقيػؽا إبػراىيـ بػف

سميماف البعيمي ،مكتبة الرشد ،الرياض – السعودية ،الطبعة األولى ،صا ..09
 )2انظرا الثمانيني .شرح التصريؼ ،صا ..03
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ضـ ما قبميا ،والى الياء إذا
قبميا ،أو ُكسر ،فيي ال بد ليا أف تنقمب إلى الواو إذا ّ
ِ
ضمة
ُكسر ما قبميا ،يقوؿ في ذلؾا " وىو ما ال بد لمطبع منوا قمب األلؼ و ًاوا لم ّ

أما الواو فنحو قولؾ في سائرا سويئر وفي ضاربا
قبميا ،وياء لمكسرة قبمياّ .
ضويرب .وأما الياء فنحو قولؾ في نحو تحقير قرطاس وتكسيرها قريطيس وقراطيس.

مما ال بد منو؛ مف قبؿ أنو ليس في القوة وال احتماؿ الطبيعة وقوع األلؼ
فيذا ونحوه ّ
الحد عمتو الكسرة
ضمة .فقمب األلؼ عمى ىذا
ّ
ال ّ
مدة الساكنة بعد الكسرة وال ال ّ

ضمة قبميا.)1 " .
وال ّ
وتنقمب األلؼ واواً في صيغ البناء لممجيوؿ إذا كانت واقعة في موضع فاء
الفعؿ ،مثؿ الفعؿ المزيدا "آتى" فإف صيغة المجيوؿ منوا ْأوتِي" ،ومنو قولو سبحانوا
اس بِِإم ِ
وف ِكتَ َابيُ ْـ َوَال
ام ِي ْـ فَ َم ْف أُوتِ َي ِكتَ َابوُ بَِي ِمينِ ِو فَأُولَئِ َ
ؾ َي ْق َرُء َ
" َي ْوَـ َن ْد ُعو ُكؿ أَُن ٍ َ
)2
ضمة الّتي سبقت
ُي ْ
وف فَتِ ً
ظمَ ُم َ
يال"  ،فقد انقمبت األلؼ واواً في ىذه الكممة بسبب ال ّ
فاء الفعؿ ،وىذا القمب حدث ألجؿ تسييؿ النطؽ بيذه الكممة .)3

وال تختمؼ العمة الّتي ألجميا ُقمبت ىذه األلؼ واواً عف تمؾ العمة الّتي ُقمبت
ألجميا الياء واواً ،وذلؾ أف قمب األلؼ واواً النضماـ ما قبميا يدخؿ نوعاً مف تسييؿ

ضمة قبميا،
النطؽ في الكالـ ،فإنو مف غير الممكف نطؽ األلؼ وقد ُسبِقت بال ّ
ضمة
ضمة تؤثّر تأثي اًر مباش اًر في ىذه األلؼ فتقمبيا واواً ،فتعذر نطؽ األلؼ مع ال ّ
فال ّ
قبميا ،ودخوؿ السيولة في نطؽ الكممة بقمب ىذه األلؼ واواً ىو السبيؿ لوقوع ىذا

اإلعالؿ .)4

)1ابػػف جنػػي ،أبػػو الفػػتى عثمػػاف د.ت) .الخصػػائص ،الييئػػة المصػرية العامػػة لمكتػػاب ،القػػاىرة –

مصر ،الطبعة الرابعة ،جا  ،9صا .31
 )2سورة اإلسراء اآلية .99

الصوتي لممشتقّات األحد عشر والمصادر المحولة بالقمب ،صا .3
)3انظرا بومعزة .التوجيو
ّ
 )4انظ ػػرا اب ػػف مال ػػؾ ،أب ػػو عب ػػد اهلل محم ػػد ب ػػف عب ػػد اهلل 3003ـ) .إيج ػػاز التعري ػػؼ ف ػػي عم ػػـ

ػادة البحػػث العممػػي بالجامعػػة اإلسػػالمية،
التصػريؼ ،تحقيػػؽا محمػػد الميػػدي عبػػد الحػػي سػػالـ ،عمػ ّ
المدينة المنورة – السعودية ،الطبعة األولى ،صا .935
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ضمة في طميعة الكالـ
يمكف أف نمحظ أف ما رّكز عميو ال ّ
مغويوف متمثؿ بأف ال ّ
عف قمب األلؼ واواً ،باعتبارىا السبب المباشر ليذا القمب ،وباعتبار ىذا القمب ناشئاً

ضمة ،وىي في ذلؾ شبيية الياء ،إذ إف الكسرة إذا سبقت األلؼ فإنيا تنقمب
بسبب ال ّ
ياء.
ً

ضمة بكونيا سبباً مباش اًر في قمب األلؼ
وتظير مظاىر االستعماؿ ال
صرفي لم ّ
ّ
ضمة في
ضمة قبؿ األلؼ لما دعا ذلؾ إلى قمبيا ،إذ أثرت ىذه ال ّ
واواً ،فمَ ْوال وجود ال ّ

صوتي ،فنقمتيا
األلؼ الّتي تمييا ،ودفعتيا إلى التغير والتبدؿ عف حاليا الصرف ّي ال
ّ
ضمة
مف صوت آلخر ،وقمبتيا واواً ،وىذا كمو يفضي بنا إلى القوؿ بأف قيمة ال ّ
ضمة الّتي تسبؽ
ال ّ
صرفية في ىذه النماذج واألمثمة حدثت في المغة بسبب وجود ال ّ
األلؼ.

ِ
حذف الو ِ
او:
ضم ُة دلي ٌل عمى
 1.0ال ّ
يقع اإلعالؿ بالحذؼ ِ
ض ْم َف أحد حروؼ العمة أو إحد
يجمعيا مصطمى الصوائت في العر ّبية .)1

الحركات الّتي

ويقصد بالحذؼ حذؼ أحد حروؼ العمة لوجود سبب دافع لذلؾ ،كاجتماع

الحركات ،أو التقاء الساكنيف،
المضارع  )2وفقاً لما سنشير إِلَ ْي ِو

أو حتّى بعض مظاىر اإلعراب المختمفة ،كجزـ
تالياً.

ىذا يعني ،أنو ال ُيقصد الحذؼ االعتباطي الّذي وقع في المغة وفقاً لصفة
الناحية
تاريخية دوف سبب واضى أو مباشر ،وانما يقع الحديث ىنا عف الحذؼ مف ّ

صرفية البحتة الّذي يدخؿ الكالـ نتيجة وجود سبب أو أسباب تدفع إلى ىذا الحذؼ
ال ّ
وتفضي إليو.
واذا وقع إعالؿ بالحذؼ في الكالـ ،فإف األغمب بقاء دليؿ عمى المحذوؼ،

دليؿ يقود ال ُمتَمَقٍّي أو القارئ إلى طبيعة ذلؾ المحذوؼ ،أىو ياء ،أـ واو ،أـ ألؼ،
والحذؼ يقع في مظاىر عدة مف الكالـ ،مف بينيا مثالً حذؼ حرؼ العمة مف آخر
)1ابف الحاجب .الشافية في عمـ التصريؼ ومعيا الوافية نظـ الشافية لمنيساري) ،صا .11
 )2انظرا اليروي .إسفار الفصيى ،جا  ،9صا .915
27

يسع ،ولـ ِ
يرـ ،ولـ يدعُ ،فالكسرة والفتحة
المضارع المنتيي بحرؼ عمة ،نحوا لـ َ
ضمة بقيت في آخر ىذا الفعؿ وصارت عالمة لجزمو كي تدؿ عمى الحرؼ
وال ّ
)1
مما
المحذوؼ مف آخر الفعؿ  ،و ّ
آخ َر
قولوا " َو َم ْف َي ْدعُ َم َع الم ِو إِلَيًا َ
ِ
وف" .)2
ا ْل َكاف ُر َ

جاء في كتاب اهلل تعالى شاىداً عمى ىذا الحذؼ
َال برىاف لَو بِ ِو فَِإنما ِحسابو ِع ْن َد رب ِ
ٍّو إِنوُ َال ُي ْفمِ ُى
َ َ ُُ
ُْ َ َ ُ
َ

وقع ىذا الحذؼ الّذي طاؿ الـ الفعؿ المضارع بسبب الجزـ الّذي دخمو ،فكاف

جزـ ىذا النوع مف األفعاؿ بحذؼ حرؼ العمة مف آخره ،وبقاء الحركة دليالً عمى

الحرؼ المحذوؼ ،إذ ُيجزـ المضارع بطريقيف ،األوؿا حذؼ الحركة ،وىو أف يسكف
أما بحذؼ األلؼ ،أو
آخر الفعؿ ،نحوا لـ
ْ
يضرب ،والثانيا حذؼ حرؼ ،فيكوف ّ
حذؼ الياء ،أو حذؼ الواو ،أو حذؼ النوف .)3

وما ييمنا مف بيف ىذه الصيغ الّتي ُيحذؼ فييا حرؼ العمة مف آخر المضارع
ضمة الّتي بقيت في
بسبب الجازـ قبمو ىو الفعؿ المنتيي بالواو ،نحوا لـ يدعُ ،فإف ال ّ
ضمة
آخر الفعؿ تقود ال ُمتَمَقٍّي إلى معرفة ذلؾ المحذوؼ ،إذ يتمثؿ بتقصير ال ّ
ال
ضمة تمثمت في الجانب ال
صرفي مف جية أنيا كانت دلي ً
الط ِوْيمَة ،أي إف قيمة ال ّ
ّ
عمىأحدحروفالفعاللتيح ِذفتوىوالمالفعؿ،إذيستطيعال ُمتَمَقٍّيفيمالجذر الحقيقي ليذا
لم ُمتَمَقٍّي
ُ
ضمة ،ولَ ْوال وجودىا لما تمكف مف معرفة أصؿ الفعؿ وجذره
الفعؿ مف خالؿ ىذه ال ّ
ضمة دليالً عمى الحذؼ.
الحقيقي ،فكاف السبيؿ إلى ذلؾ متمثالً ببقاء ال ّ
يقؿ ،فإف بقاء
ومف ذلؾ أيضاً في حالة جزـ المضارع األجوؼ ،نحوا لـ ُ
ضمة بعد فاء الفعؿ منحت ال ُمتَمَقٍّي معرفة عميقة بوجود صوت محذوؼ مف ىذا
ال ّ

ضمة الط ِوْيمَة ،وقد استطاع الناظر في ىذا الفعؿ أف يصؿ
الفعؿ ،أال وىو تقصير ال ّ
ضمة في صيغة ىذا الفعؿ ،وىي دليؿ عمى ما وقع مف
إلى ىذه النتيجة عبر وجود ال ّ
حذؼ في ىذه الصيغة ،والنماذج المسموعة عف العرب ال حصر ليا وال عدد ،ولكف

 )1انظرا الثمانيني .شرح التصريؼ ،صا ..01
 )2سورة المؤمنوف اآلية .999

 )3ابف األثير الشيباني .البديع في عمـ العر ّبية ،جا  ،9صا .11
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مف بيف الشواىد القرآنية عمى ىذا الفعؿ قولو سبحانوا " َو َم ْف َي ُق ْؿ ِم ْنيُ ْـ ِإٍّني إِلَوٌ ِم ْف
ِِ
ؾ َن ْج ِز ِ
يف" .)1
يو َجيَن َـ َك َذلِ َ
ُدونِ ِو فَ َذلِ َ
ؾ َن ْج ِزي الظالم َ

تعد
وليس األمر مقصو اًر في ىذه الصيغة لمفعؿ المضارع عميو وحده ،بؿ ي ّ
قصر
ضمة الط ِوْيمَة في صيغة جزـ المضارع تُ ّ
األمر إلى فعؿ األمر ،فكما قُصٍّرت ال ّ

أيضاً في صيغة بناء فعؿ األمر ،فيقاؿا ادعُِ ،
اسع ،بحذؼ الحرؼ ،وابقاء
ارـ ،و َ
الحركة دليالً عمى ىذا الحذؼ  ،)2ومنو قولو سبحانوا " ْادعُ إِلَى سبِ ِ
ؾ بِا ْل ِح ْك َم ِة
يؿ َرٍّب َ
َ
ضؿ َع ْف َسبِيمِ ِو
َح َس ُف إِف َرب َ
ؾ ُى َو أ ْ
َوا ْل َم ْو ِعظَ ِة ا ْل َح َسَن ِة َو َج ِاد ْليُ ْـ بِالّتي ِى َي أ ْ
َعمَ ُـ بِ َم ْف َ
ِ
يف" .)3
َو ُى َو أ ْ
َعمَ ُـ بِا ْل ُم ْيتَد َ
صرفية شبيو بما جر في الحالة السابقة ،فإف بناء
وما جر في ىذه الحالة ال ّ

األمر يكوف بحذؼ حرؼ العمة إذا كاف المو – أي الفعؿ – واحداً مف ىذه الحروؼ،
ضمة في نحوا ادعُ ،تحمؿ داللة عميقة لم ُمتَمَقٍّي،
ضمة ،فإف ال ّ
وما ييمنا منيا ال ّ
صرفية متمثمة بإشارتيا غير المباشرة لذلؾ الحرؼ
وتضطمع بدور فاعؿ وقيمة
ّ

المحذوؼ ،وىو جزء ال يتج أز مف الكممة ،إذ ىو الميا ،فأمكف ال ُمتَمَقٍّي مف معرفة ىذا
ضمة ،ومف ىنا تتبيف قيمتيا في ىذا التركيب
الحرؼ المحذوؼ عبر وجود ىذه ال ّ
صرفي.
ال
ّ

ضمة دليالً عمى ىذه الواو المحذوفة ما
ومف بيف مظاىر حذؼ الواو وبقاء ال ّ
ِ
الم ْسَند لواو الجماعة بنوف الت ْو ِك ْيد الثقيمة أو الخفيفة،
يقع ع ْن َد لحاؽ الفعؿ المضارع ُ
ضمة
ضمة الط ِوْيمَة مف بنية الكممة ،وابقاء ال ّ
ففي ىذه الحالة ال بد مف تقصير ال ّ
ا ْلقَ ِ
بوف ،ثـ
ص ْي َرة دليالً عمى ىذا ّ
التغير الّذي طرأ ،مثؿا لتشرُب ّف ،فاألصؿ فيياا لتشر ّ

 )1سورة األنبياء اآلية .31
 )2انظ ػػرا الش ػػاطبي ،أب ػػو إس ػػحاؽ إبػ ػراىيـ ب ػػف موس ػػى 3009ـ) .المقاص ػػد الش ػػافية ف ػػي ش ػػرح

الخالصػػة الكافيػػةا شػػرح ألفيػػة ابػػف مالػػؾ ،تحقيػػؽ مجموعػػة مػػف المحققػػيف ،معيػػد البحػػوث العمميػػة

واحيػػاء الت ػراث اإلسػػالمي بجامعػػة أـ القػػر  ،مكػػة المكرمػػة – السػػعودية ،الطبعػػة األولػػى ،جا ،9

صا ..3

 )3سورة النحؿ اآلية .935
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ضمة دليالً عمى ىذه
ضمة الط ِوْيمَة استثقا ً
ال مع النوف الثقيمة ،وبقيت ال ّ
قُصٍّرت ال ّ
ضمة الط ِوْيمَة .)1
ال ّ
مما جاء في كتاب اهلل تعالى شاىداً عمى ىذه الحالة قولوا "ثُـ لَتُ ْسأَلُف َي ْو َمئِ ٍذ
و ّ
َع ِف الن ِع ِيـ" .)2

ضمة دليالً عمييا إنما
وىذه الحالة الّتي تُ ّ
ضمة الط ِوْيمَة وتبقى ال ّ
قصر فييا ال ّ
تختص باتصاؿ نوف الت ْو ِك ْيد الثقيمة أو الخفيفة بالفعؿ المضارع اتصاالً غير مباشر،
أما لو اتصمت نوف الت ْو ِك ْيد الثقيمة أو الخفيفة
إذ يبقى الفعؿ في ىذه الحالة معرباًّ ،
اتصاالً مباش اًر بالفعؿ فإنو ُيبنى عمى الفتى .)3

صرفية ّبينوا أف الحذؼ يقع عمى الواو ،في
وحيف ذكر القدماء ىذه الحالة ال ّ
ضمة
حيف أثبت الدرس ال
صوتي الحديث أف الواو لـ تُحذؼ ،وانما قُصٍّرت ال ّ
ّ

ضمة الط ِوْيمَة مع النوف
ضمة قصيرة ،وذلؾ ف ار اًر مف ثقؿ النطؽ بال ّ
الط ِوْيمَة ،فصارت ّ
صوتي مرفوض في العر ّبية ،فمجأت المغة
الصامتة الساكنة ،إذ يتشكؿ بذلؾ مقطع
ّ

ضمة الط ِوْيمَة وصوالً إلى تسييؿ النطؽ والتخمص مف ىذا المقطع
إلى تقصير ىذه ال ّ
صوتي المرفوض .)4
ال
ّ
وتختمؼ الواو في ىذا النموذج عف سابقاتيا ،إذ إف النماذج السابقة ُح ِذفت
ضمة دليالً عمييا والواو جزء مف جسـ الفعؿ نفسو ،أو لنقؿ إف
فييا الواو وبقيت ال ّ

 )1انظػػرا الم ػرادي ،أبػػو محمػػد الحسػػف بػػف قاسػػـ 3003ـ) .توضػػيى المقاصػػد والمسػػالؾ بشػػرح
ألفية ابف مالػؾ ،تحقيػؽا عبػد الػرحمف عمػي سػميماف ،دار الفكػر العربػي ،بيػروت – لبنػاف ،الطبعػة

األولى ،جا  ،9صا ..05
 )2سورة التكاثر اآلية .3

 )3انظرا ابف ىشاـ األنصاري ،أبو محمد عبد اهلل بف يوسػؼ بػف أحمػد بػف عبػد اهلل بػف يوسػؼ

د.ت) .أوضػى المسػالؾ إلػى ألفيػػة ابػف مالػؾ ،تحقيػؽ ،يوسػػؼ الشػيم محمػد البقػاعي ،دار الفكػػر،
بيروت ،جا  ،9صا .13

ػوتي لمبني ػػة العر ّبي ػػةا رؤي ػػة جدي ػػدة ف ػػي
 )4انظ ػػرا ش ػػاىيف ،عب ػػد الص ػػبور د.ت) .الم ػػنيج الص ػ ّ
الصرؼ العربي ،مكتبة الشباب ،القاىرة – مصر ،صا .911
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أما في ىذه الحالة فالواو ضمير الجماعة ،وىو واقع
الواو حرؼ مف حروؼ الفعؿّ ،
في موقع الفاعؿ ،إذ إف الفعؿ مسند إليو ،فكيؼ ُح ِذؼ الفاعؿ ىاىنا؟
صرفية ،وىي التقاء
نحوي إال لعمة
ّ
لـ ُيحذؼ الفاعؿ في حقيقة التركيب ال ّ

صوتي داؿ عمى ىذا الضمير المحذوؼ،
الساكنيف ،وقد أبقت المغة عمى عنصر
ّ
سعياً منيا إليصاؿ التركيب الصحيى لمكالـ إلى ال ُمتَمَقٍّي ،فيعي ال ُمتَمَقٍّي تماماً أف ىذه
ضمة الّتي ظيرت في الفعؿ المضارع إنما ىي دليؿ عمى شيء محذوؼ ،وما ىذا
ال ّ

الشيء إال واو الجماعة الّتي ىي فاعؿ ليذا الفعؿ ،في الوقت الّذي حصؿ فيو ىذا
ضمة لما تمكف ال ُمتَمَقٍّي مف فيـ التركيب
الحذؼ لعمة
ّ
صرفية بحتة ،ولَ ْوال وجود ىذه ال ّ
ىمية بمكاف ما يصؿ إلى
ضمة مف األ ّ
الصحيى عمى الوجو الصحيى ،وبالتالي فإف ال ّ

أىمية الفاعؿ نفسو.
حد ّ
الداللة عمى
ضمة قد قامت بدور ميـ في ّ
ونمحظ في نياية ىذا الحديث أف ال ّ
حذؼ أحد عناصر الكممة ،أو جزء مف مكوناتيا ،بؿ وصؿ األمر إلى أف تكوف
ضمة دليالً عمى حذؼ الفاعؿ إف كاف واو الجماعة الّذي لحقتو نوف الت ْو ِك ْيد الثقيمة
ال ّ
صوتية
صرفية
ضمة أوسع مف كونيا قيمة
ّ
ّ
أو الخفيفة ،وبالتالي فإف قيمة ىذه ال ّ

داللية متمثمة
جاءت لتتـ عناصر البنية االعتيادية في الكممة العر ّبية ،بؿ حممت قيمة ّ
بداللتيا عمى فاعؿ ا لفعؿ في بعض األحياف ،وىو ما رأيناه عبر األمثمة والنماذج

السابقة.
وفي نياية ىذا الفصؿ يمكف أف نمحظ ما يميا
صوتية ،كالروـ
لغوية
ضمة قيمة
صوتية متمثمة بعدد مف المظاىر ال ّ
ّ
ّ
أوالًا لم ّ
وضـ ميـ الجمع ِع ْن َد التقاء الساكنيف.
واإلشماـ واالختالس والنبر
ٍّ

صوتية ال يمكف أف ٍّ
تؤديو حركة غيرىا،
ثانياًا ما ّ
ضمة في ىذه األحواؿ ال ّ
تؤديو ال ّ
صحيى أف الكسرة تشاركيا بعض المظاىر والمواضع ،والفتحة أقؿ مشاركة ،غير أف

ضمة أكثر ظيو اًر في ىذه المعاني مف سواىا مف الحركات.
ال ّ
صوتي فحسب ،بؿ
الحد ال
وتية ِع ْن َد ّ
ضمة الص ّ
ثالثاًا ال يقؼ األمر في قيمة ال ّ
ّ
داللية مميزة لعناصر الكالـ
ضمة قيمة
تتجاوزه إلى ال ُم ْستَو ّ
ّ
الدالل ّي ،فتحمؿ ال ّ
ضمة واشماميا ليس
بعضيا عف بعض ،عمى ما رأينا في الروـ واإلشماـ ،فإف روـ ال ّ
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داللي يمكف االعتماد عميو في
صوتي فحسب ،بؿ ىو أيضاً مظير
مجرد أداء
ّ
ّ
التفريؽ بيف المعاني المختمفة.
صوتية في بعض المظاىر
ضمة بصورة مباشرة في قيمتيا ال ّ
رابعاًا قد ال تتدخؿ ال ّ
صوتية  ،إال أنو يكوف ليا بعض التأثير في ىذا الجانب ،عمى نحو ما رأينا في
ال ّ

ضمة ،غير أف ق ارءة أبي جعفر بانتقاؿ
النبر ،فإف النبر ال يتعالؽ تعالقاً مباش اًر مع ال ّ
صوتية ِ
ض ْم َف التركيب
ضمة قيمة
ّ
ضمة إلى موضع اإلعراب ىو الّذي أوجد ليذه ال ّ
ال ّ
مغوي.
ال ّ

ضمة في بعض األحواؿ متناسبة
خامساًا جاءت مظاىر االستعماؿ ال
صوتي لم ّ
ّ
ضـ ميـ الجمع
مع ال ُمرّكب الفونيمي المتمثؿ بتناسب المخارج عمى نحو ما رأينا في ّ
ِ
ضمت ىذه الميـ مناسبة لصوت الميـ نفسو باعتبار أف
ع ْن َد التقاء الساكنيف ،فقد ُ
ضمة والميـ تخرجاف مف مخرج واحد.
ال ّ
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الفص ُل الثاني
ِ
ضم ِة
االستعمال ال
مظاهر
ِّ
صرفي لم ّ
ُ
ٍ
عدة،
المغوي الحديث يقسـ المغة إلى
معموـ فإف الدرس
َك َما ىو
مستويات ّ
ّ
ٌ
الصوتي ،وىو ال ُم ْستَو الّذي يقوـ فيو الباحث بتحميؿ أصوات المغة،
أولُيا ال ُم ْستَو
ّ

الصوتية مع بعضيا ،ويبيف تأثير كؿ صوت فيما جاوره مف
والنظَر في عالقاتيا
ّ
الصوتية ِ
ض ْم َف الميجات
الصوتي ،والمظاىر
األصوات األخر  ،وعناصر التَ ْش ِكْيؿ
ّ
ّ
المغوي .)1
المختمفة ،إلى غير ذلؾ مف الموضوعات الّتي يتناوليا ىذا ال ُم ْستَو
ّ
وتمعب دو اًر فاعالً في التأثير في
المغوي،
الضمة في ىذا ال ُم ْستَو
وتدخ ُؿ
ُ
ّ
ّ
األصوات الّتي تجاورىا ،كما تخضع ىي نفسيا لمالمى التطور والتغير الّتي تحمؿ

الداللة المختمفة في بعض األحياف ،وذلؾ في ظواىر الروـ
في ثناياىا عناصر ّ
الصوتية المختمفة.
واإلشماـ ،واالختالس ،والنبر ،ونحوىا مف المظاىر
ّ
الص ِ
ال
يغة ال َش ْكمِّية لموحدة
يشير ال ُم ْستَو
الصرفي إلى ٍّ
الكالمية ،شام ً
ُّ
ّ
في حيف ُ
بذلؾ الحديث عف اشتقاقيا ،والزمف الّذي تدؿ عميو ،وحركاتيا وسكناتيا ،وما ط أر
عمييا مف تبديؿ وتغيير حذفاً ،وزيادة ،وغير ذلؾ مف المظاىر البنيوية الّتي تخضع
الصرفي يناقش الصيغة ال َش ْكمِّية
في مجمميا لمجانب الشكمي ،بمعنى أف ال ُم ْستَو
ّ
لمكممة .)2
وتدخ ُؿ الضمةُ ِ
ال
الدالل ّي ،فنجدىا مث ً
ض ْم َف ىذا ال ُم ْستَو حاممة معيا الجانب ّ
ّ
ضـ ميـ اسـ الفاعؿ وميـ اسـ المفعوؿ واسمي الزماف والمكاف والمصدر
في ّ

الداللة عمى ىذه
الميمي...الم مف غير
الثالثي ،مع اإلشارة ىاىنا إلى اشتراكيا في ّ
ّ
ّ
المشتقّات والمعاني المشتقّة إلى جوار حركة ما قبؿ اآلخر في الصيغة المشتقّة،

ونجدىا في بعض صيغ الصفة المشبية وصيغ المبالغة ،كما نجدىا في صيغة
 )1انظػػرا السػػعراف ،محمػػود 9119ـ) .عمػػـ المغػػة مقدمػػة لمقػػارئ العربػػي ،دار الفكػػر العربػػي،

القاىرة – مصر ،ط ،3صا .90

 )2انظػػرا حسػػاف ،تمػػاـ 3001ـ) .المغػػة العر ّبيػػة معناىػػا ومبناىػػا ،دار عػػالـ الكتػػب ،القػػاىرة –
مصر ،ط ،5صا .901
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الصرفية الكثيرة الّتي ال نشؾ لحظة أنيا تحمؿ
التصغير ،إلى غير ذلؾ مف المواضع
ّ
الضمة في ىذه الصيغة.
صرفية اعتماداً عمى وجود ىذه
داللية
ّ
في مضمونيا قيمة ّ
ّ
ِ
ِ
المغوية،
لمجممة
التركيبية
المكونات
فييتـ بالحديث عف
النحوي
أما ال ُم ْستَو
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مادة اإلعراب ،وأساسو الّذي
آخذاً في اعتباره الحديث عف الحركات عموم ًا ،بوصفيا ّ
الدالل ّي مف جية أىميتو في تَ ْش ِكْيؿ
يقوـ عميو  ،)1ويرتبط ال ُم ْستَو
النحوي بال ُم ْستَو ّ
ّ
النحوي بعالقتو مع سواه مف مستويات المغة يدخؿ في تَ ْش ِكْيؿ
المعنى ،فإف ال ُم ْستَو
ّ
المعنى وتوضيحو .)2
وتدخؿ الضمة كذلؾ ِ
ض ْم َف ىذا ال ُم ْستَو  ،كما تمعب فيو دو اًر فاعالً ال يقؿ
ّ
أىمية عف المستوييف السابقيف ،إذ نجدىا عمـ اإلسناد ،كما نجدىا دليالً عمى التعري
ّ
التركيبية ليذه
مف العوامؿ ،ودليالً عمى العامؿ المعنوي ،إلى غير ذلؾ مف القيـ
ّ
الحركة ِ
النحوي.
ض ْم َف ال ُم ْستَو
ّ

صرفي أحد مستويات المغة الرئيسة ،انطالقاً مف طبيعتو
ويمثؿ ال ُم ْستَو ال
ّ
المرتبطة ببنية الكممة وما يط أر عمييا مف تحوالت في حروفيا ،وعالقات الحروؼ

بعضيا مع بعض ،فيو ال ُم ْستَو الّذي يتناوؿ بنية الكممة بكؿ ما يط أر عمييا مف
مغوية الّتي تحكـ تمؾ الكممات.
تحوالت وتبدالت واختالفات وفقاً لمنظومة القوانيف ال ّ

صرفي ،إذ يختص ىذا ال ُم ْستَو مف
يقودنا ذلؾ إلى بياف مفيوـ ال ُم ْستَو ال
ّ
بيف مستويات المغة بالنظر في بنية الكممة ،مف جية شكميا العاـ ،ويتناوؿ قضايا

االشتقاؽ والجمود ،والحذؼ والزيادة ،والتذكير والتأنيث ،واإلفراد والتثنية والجمع،
وغيرىا مف القضايا الّتي ترتبط بمالمى البنية الظاىرة لمكممة العر ّبية ،وحيف نتحدث
عف ىذا ال ُم ْستَو فيذا ال يعني أنو بمعزؿ عف سواه مف مستويات المغة ،أي اكتفاء

كؿ ُم ْستَو مف ىذه المستويات بما فيو دوف النظر لما في سواه مف المستويات
األخر  ،بؿ إف ىذه المستويات تنضـ بعضيا لبعض لتشكؿ مع ًا تراكيب المغة بما

 )1انظػػرا بشػػر ،كمػػاؿ د.ت) .د ارسػػات فػػي عمػػـ المغػػة ،دار غريػػب لمنشػػر والتوزيػػع ،القػػاىرة –

مصر ،صا .303

 )2انظرا السعراف .عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ،صا .939
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صرفي،
نحوي يكمؿ ال ُم ْستَو ال
فييا مف جوانب مختمفة وم ّ
تعددة ،أي إف ال ُم ْستَو ال ّ
ّ
صوتي ،وىكذا فإف مستويات المغة يكمؿ بعضيا بعضاً .)1
صرفي يكمؿ ال
وال
ّ
ّ

في الوحدات الكالمية مف جية تركيبيا المورفيمي،
يتناوؿ ال ُم ْستَو الصر ّ
فالكممة العر ّبية تتكوف مف مجموعة مف المورفيمات الّتي تشكؿ بانضماميا الوحدة

صرفي وفقاً لذلؾ مرتبطاً بالبحث في طبيعة ىذه
الكالمية ،فيكوف دور ال ُم ْستَو ال
ّ
المكونات المورفيمية وعالقاتيا بعضيا مع بعض ِ
مغوية المختمفة .)2
ض ْم َف التراكيب ال ّ
مغوية ،وتحاوؿ بياف أثرىا
وبما أف ىذه ّ
ضمة ال ّ
الدراسة تتحدث عف قيمة ال ّ
ِ
ضمة دو اًر ميماً في
ض ْم َف مستويات المغة المختمفة ،فإنو مف الجدير بالذكر فأف لم ّ
ضمة موجود في
ال ُم ْستَو ال
صرفي دوف سواه مف المستويات ،فصحيى أف دور ال ّ
ّ

يعد أكثر ظيو اًر،
سائر مستويات المغة األخر  ،إال أف دورىا في ال ُم ْستَو ال
صرفي ّ
ّ
تبيف ذلؾ.
والمباحث اآلتية ّ
ناء لممج ِ
المضارع:
ول في الماضي و
ِ
 2.1ال ِب ُ
تختص المغة العر ّبية بصيغة دالة عمى أف الفاعؿ غير موجود في الكالـ ،وأف

ىذا الفاعؿ قد ُحذؼ ألمر ما ،فقد ذكر النحاة األسباب الّتي تفضي بالمتكمـ لحذؼ
أما الخوؼ مف ذكر الفاعؿ ،نحو قولؾا قُتِؿ الرجؿ ،وأنت تعرؼ
الفاعؿ ،وىي ّ
الفاعؿ ،ولكنؾ لـ تذكره خوفاً مف أف يمحقؾ شيء ما كالشيادة ونحوىا ،أو لجاللتو،
نحوا ُخمِؽ اإلنساف ،فالخالؽ ىو اهلل سبحانو وتعالى ،أو لخساسة الفاعؿ ،أو لمجيالة
بالفاعؿ نفسو ،أو لإليجاز واالختصار ،فيذه المعاني الّتي ُيحذؼ ألجميا الفاعؿ في
العر ّبية .)3

صرفية
وقد احتفظت المغة العر ّبية مف بيف أخواتيا السامية بيذه الصيغة ال ّ
الدالة عمى البناء لممجيوؿ ،في حيف تالشت مف أكثر أخواتيا السامية األخر ،
 )1انظرا حساف .المغة العر ّبية معناىا ومبناىا ،صا .911
 )2انظرا بشر .دراسات في عمـ المغة ،صا .309

)3ابف بابشػاذ ،طػاىر بػف أحمػد 9199ـ) .شػرح المقدمػة المحسػوبة ،تحقيػؽا خالػد عبػد الكػريـ،

المطبعة العصرية ،الكويت ،الطبعة األولى ،جا  ،3صا ..90
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وحمت محميا صيغ المطاوعة مثؿا انفعؿ ،وافتعؿ ،والشأف في ذلؾ شأف الميجات
المحكية المعاصرة الّتي تخمت عف ىذه الصيغة ،واتخذت مف صيغ المطاوعة سبيالً

لمداللة عمى حذؼ الفاعؿ مف الكالـ ،ومع ذلؾ فال ننكر وجود ىذه الصيغة في جسـ
المغة الفصيحة ،واف كاف وجودىا ِ
ض ْم َف ما يمكف أف نطمؽ عميو الييكؿ العظمي
تعد تستعمؿ ىذه الصيغة في الواقع االستعمالي المحكي ،إال أف نصوص
لمغة ،إذ لـ ّ
المغة ومنيا القرآف الكريـ ال تزاؿ تحمؿ ىذه الصيغة بيف ثناياىا ،ويمكف القوؿ إف

ىذه الصيغة – صيغة البناء لممجيوؿ – تمنى المغة شيئيف اثنيف ،األوؿا ويتمثؿ
بالجانب الت عبيري المتمثؿ بالحالة التواصمية بيف أفراد المغة ،والثانيا ويتمثؿ بالجانب
الفني الجمالي لمغة .)1

صرفية واضحة المعالـ ،ىي صيغة البناء
وتنتمي ىذه الحالة لصيغة بنائية
ّ
لممجيوؿ ،إذ يخضع الفعؿ الماضي والمضارع ليذه الصيغة ،في حيف أنيا ال تنطبؽ
ضـ أولو وكسر
عمى فعؿ األمرّ ،
أما بالنسبة لمماضي فإنو ُيبنى لممجيوؿ مف خالؿ ّ
باعياً
ما قبؿ آخره ،سواء أكاف ماضياً مجرداً ،نحوا قُتِؿ ،أو مزيداً ،نحوا قُ ْوتِؿ ،أو ر ّ
حرج ،أو مزيداً ،نحوا تُ ِ
مجرداً ،مثؿا ُد ِ
دحرج .)2
واذا ُبني الفعؿ المضارع لممجيوؿ فيكوف بناؤه بضـ أولو ،وفتى ما قبؿ
تدحرج .)3
اآلخر ،نحوا ُي َ
ويسمىُ ،
قاتؿُ ،
وي َ

 )1انظ ػػرا محم ػػد ،عب ػػد الفت ػػاح 3001ـ) .الفع ػػؿ المبن ػػي لممجي ػػوؿ ف ػػي المغ ػػة العر ّبي ػػة أىميت ػػو
مصطمحاتو أغراضو ،مجمة جامعة دمشؽ ،المجمدا  ،33العدد األوؿ ،صا .30

)2ابػػف األثيػػر الشػػيباني .البػػديع فػػي عمػػـ العر ّبيػػة ،جا  ،9صا  ،991وابػػف ظيي ػرة ،أبػػو الخيػػر
محمد 9139ىػ) .المنيؿ المأىوؿ في البناء لممجيوؿ ،تحقيػؽا عبػد الػرزاؽ بػف فػراج الصػاعدي،

مجمػػة الجامعػػة اإلسػػالمية بالمدينػػة المنػػورة ،السػػنةا  ،..العػػددا  ،99.صا  ،105وىنػػاؾ بعػػض

الح ػػاالت التفص ػػيمية الّت ػػي تطرقن ػػا لمح ػػديث عني ػػا ف ػػي الفص ػػؿ األوؿ حينم ػػا ُيبن ػػى الفع ػػؿ األج ػػوؼ
لممجيػػوؿ ،نحػػوا ِقيػػؿ ،وبِيػػع ،وىػػي ال تيمنػػا كثي ػ اًر فػػي ىػػذا الفصػػؿ ،واف مػػا ييمنػػا الحػػديث عػػف
الصيغة القياسية ليذا النوع مف القياس.

 )3ابف األثير الشيباني .البديع في عمـ العر ّبية ،جا  ،9صا .991
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أما إذا كاف الفعؿ الماضي مزيداً بيمزة وصؿ في أولو ،فإنو ُيضـ الحرؼ
األوؿ والثالث منو ،نحوا اُنطُمِؽ ،واُستُخرج ،واُ ْقتُ ِحـ  ،)1فالضمة ظيرت ىاىنا ِ
ض ْم َف
ّ
اغ َوَال َع ٍاد
اضطُر َغ ْي َر َب ٍ
حرفيف مف حروؼ الكممة ،ومنو في كتاب اهلل تعالىا "فَ َم ِف ْ
فَ َال إِثْ َـ َعمَ ْي ِو" .)2
وال بد مف إحالؿ جزء آخر مف الجممة محؿ الفاعؿ المحذوؼ في صيغة
المبني لممجيوؿ ،فإف كاف المفعوؿ بِ ِو موجوداً فيو أولى بأف يحؿ محؿ الفاعؿ ،واف
يسـ
لـ يكف موجوداً أُقيـ غيره مقامو ،ويسمى نائباً لمفاعؿ ،ويسمى ىذا الفعؿ ما لـ ّ
فاعمو ،وال بد مف قياـ اسـ مرفوع مقاـ الفاعؿ المحذوؼ في صيغة البناء لممجيوؿ؛
ألف الفعؿ ال بد أف يميو اسـ مرفوع ،فإف لـ يكف الفاعؿ فسواه مف مكونات الجممة

الّتي يصمى أف تنوب عف الفاعؿ المحذوؼ .)3
ِ
ُخ ُدوِد  ،")4فقد ناب المفعوؿ بِ ِو في
اب ْاأل ْ
َص َح ُ
يقوؿ اهلل سبحانو وتعالىا "قُت َؿ أ ْ
ىذه اآلية الكريمة عف الفاعؿ ،فػ "أصحاب" في أصؿ الجممة مفعوؿ بو ،ولما ُبني
الفعؿ لممجيوؿ ناب المفعوؿ بِ ِو عف الفاعؿ.

ويصمى أف ينوب عف الفاعؿ عدد مف مكونات الجممة ،غير أنيا تحمؿ
ترتيباً مخصصاً ،فميس األمر مجرد نيابة فحسب ،إذ ينوب عنو بداية المفعوؿ بو،
فإف لـ يوجد ناب عنو المفعوؿ المطمؽ ،أو المفعوؿ فيو ،أو الجار والمجرور ،غير
يوجد
أنو إذا ُو ِجد المفعوؿ بِ ِو في الكالـ لـ يصمى أف يقاـ غيره نائباً لمفاعؿ ،وا ْف لـ
ْ
تساوت بقية العناصر األخر في األولوية لمنيابة عف الفاعؿ .)5
ِ
ِ
ب
اـ َك َما ُكت َ
ب َعمَ ْي ُك ُـ الصَ
آم ُنوا ُكت َ
ففي قولو سبحانو وتعالىا "َياأَُّييَا الّذيف َ
ٍّي ُ
ِ ِ
وف  ،")6ناب المفعوؿ بِ ِو عف الفاعؿ ،وىو "الصياـ" ،إذ
َعمَى الّذيف م ْف قَْبم ُك ْـ لَ َعم ُك ْـ تَتقُ َ
 )1انظرا ابف ظييرة .المنيؿ المأىوؿ ،صا .101
 )2سورة البقرة اآلية .99.

 )3ابف الوراؽ .عمؿ النحو ،صا .399
 )4سورة البروج اآلية .1

 )5الجزولي .المقدمة الجزولية ،صا .913

 )6سورة البقرة اآلية .93.
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الصياـ عميكـ" ،عمى الرغـ مف تقدـ شبو الجممة عمى
في أصؿ الجممة
َ
"كتب اهللُ
َ
ِ
أما " ُكتِب" التالي فقد ناب عف فاعمو
المفعوؿ بِو إال أنو أولى في النيابة عف الفاعؿّ ،
الضمير المستتر العائد عمى "الصياـ" األولى.
ويقوؿ سبحانو أيضاًا "وِقي َؿ ياأَرض ْابمَ ِعي ماء ِؾ وياسم ِ ِ
اء
اء أَ ْقمعي َو ِغ َ
َ َ ْ ُ
يض ا ْل َم ُ
َ َ ََ َ َ ُ
ِِ
ِ
ِ
يف"  ،)1تتضمف اآلية
ت َعمَى ا ْل ُجوِد ٍّ
استَ َو ْ
ي َوِقي َؿ ُب ْع ًدا ل ْمقَ ْوِـ الظالم َ
َوقُض َي ْاأل َْم ُر َو ْ
الكريمة أربعة نماذج مف األفعاؿ المبنية لممجيوؿ ،وىيا قيؿ ،وقد تكررت مرتيف،
وغيض ،وقُ ِ
ضي ،وكميا مبنية لممجيوؿ ،بنيابة المفعوؿ بِ ِو عف الفاعؿ.
إذف ال تكتفي صيغة البناء لممجيوؿ بحذؼ الفاعؿ فحسب مف الكالـ ،وال
بإقامة المفعوؿ بِ ِو أو شيء مف أجزاء الجممة مقاـ الفاعؿ ،بؿ ىي تحوؿ في بنية
تحوؿ عف ىذه
الفعؿ نفسو ،إذ لـ ّ
يعد الفعؿ وفقاً لصيغتو البنائية األصيمة ،وانما ّ
الصيغة إلى صيغة أخر متمثمة بتحوؿ في حركات ىذا الفعؿ ،وذلؾ بضـ أوؿ

حرؼ مف الفعؿ ،وكسر ما قبؿ اآلخر إذا كاف ماضياً ،وفتحو إذا كاف مضارعاً .)2

يعد ىذا التحوؿ البنائي في صيغة الفعؿ سواء أكانت ماضية أـ مضارعة
و ّ
شرطاً مف الشروط الّتي يتوجب عمى المتكمـ اإلتياف بِيَا كي يصؿ إلى صيغة المبني

لممجيوؿ ،إذ بوجود ىذا الشرط تتـ حالة البناء لممجيوؿ في المغة .)3

ّبيف ابف الصائغ أف الغاية مف ىذا التحوؿ البنائي في صيغة الفعؿ الماضي
والمضارع ِع ْن َد بنائو لممجيوؿ تتمثؿ بإعالـ ال ُم َتمَقٍّي أف االسـ المرفوع بعد ىذا الفعؿ
ليس مرفوعاً عمى سبيؿ الفاعمية ،وانما عمى سبيؿ النيابة عف الفاعؿ .)4
 )1سورة ىود اآلية .11

 )2انظػػرا ابػػف الخبػػاز ،أحمػػد بػػف الحسػػيف 3009ـ) .توجيػػو الممػػع ،تحقيػػؽا فػػايز زكػػي محمػػد

دياب ،دار السالـ ،القاىرة – مصر ،الطبعة الثانية ،صا .933

 )3انظػػرا ابػػف الحاجػػب ،جمػػاؿ الػػديف بػػف عثمػػاف 3090ـ) .الكافيػػة فػػي عمػػـ النحػػو ،تحقيػػؽا

صالى عبد العظيـ الشاعر ،مكتبة اآلداب ،القاىرة – مصر ،الطبعة األولى ،صا .95

)4ابػػف الصػػائغ ،أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػف حسػػف بػػف سػػباع 3001ـ) .الممحػػة فػػي شػػرح الممحػػة،

ػادة البحػث العممػي بالجامعػة اإلسػالمية ،المدينػة المنػورة ػ
تحقيؽا إبػراىيـ بػف سػالـ الصػاعدي ،عم ّ

السعودية ،الطبعة األولى ،صا ..95
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مما سبؽ أف ما ط أر عمى الفعؿ الماضي والمضارع في الكالـ إنما ىو
يتضى ّ
تحوؿ في صيغتو قبؿ أف يكوف تحوالً في داللتو ،وذلؾ بضـ أوؿ الفعميف ،وكسر ما

قبؿ اآلخر في الماضي ،وفتحو في المضارع ،وىذه الحالة البنائية الّتي يتحوؿ إلييا

يسـ فاعمو دوف صيغ األفعاؿ األخر .
الفعؿ ّ
ميزتو بصيغتو الدالة عمى ما لـ ّ
صرفياً بحتاً ،وذلؾ بإخاؿ حالة
ويمثؿ ىذا التحوؿ الطارئ عمى الفعؿ تحوالً
ّ

صرفي إلى داللة مختمفة في الكالـ ،وىي
بنائية عمى الكممة ،ويقودنا ىذا التحوؿ ال
ّ
أف الفعؿ ليس مبنياً لممعموـ ،بمعنى أف االسـ المرفوع بعد ىذا الفعؿ ليس فاعالً،

وانما ىو نائب عف الفاعؿ.

ِ
ضـ أولو ،أي
وي َ
ُ
محظ أف أوؿ ما ط أر عمى بنية ىذا الفعؿ ع ْن َد بنائو لممجيوؿ ّ
ضمة ،بمعنى أف المغة أرادت أف
تغير حركة الفعؿ األولى ،وىي الفتحة ،ونقميا إلى ال ّ

تمنى ال ُمتَمَقٍّي فكرة مباشرة وسريعة وأولية لما ط أر مف تحوؿ بنائي عمى ىذا الفعؿ،
الداللة مف
الداللة ،فانتقاؿ ّ
مما يعقب ىذا التحوؿ البنائي مف تحوؿ في ّ
انطالقاً ّ
الفاعمية إلى النيابة عف الفاعؿ ىو السبب الّذي دفع بيذا التحوؿ أف يكوف أوؿ
الداللة
ضمة قد لعبت دو اًر ميماً في الوصوؿ إلى ىذه ّ
الكممة ،كما نمحظ أف ال ّ
ضمة
ال ّ
مغوية ،انطالقاً مف وجودىا في صيغتي الماضي والمضارع ،إذ لـ تتغير ال ّ

عف موضعيا في ىذيف الفعميف ،وانما بقيت موجودة في أوؿ الفعؿ ،وكاف وجودىا

في أوؿ الفعؿ إشارة أولى لم ُمتَمَقٍّي بأف ىذا الفعؿ ليس مبنياً لممعموـ ،وانما ىو مبني
لممجيوؿ.
ضـ أوؿ الفعؿ ِع ْن َد بنائو لممجيوؿ إشارة أولى لمحالة
وخالصة القوؿ إف ّ
الداللّية والتركيب اإلسنادي الّذي عميو ىذا الفعؿ ،فيو مسند إلى ما ينوب عف
ّ

ضمة عمى ذلؾ دليالً عمى ىذا التحوؿ
الفاعؿ ،وليس إلى الفاعؿ نفسو ،فتكوف ال ّ
واشارة لو.
الخ ْم ِ
 1.1صيغ ُة "فَع َل" وداللتُ ا عمى ِ
ِ
العيب:
قة أو
ُ
تأتي األفعاؿ في العر ّبية وفقاً لنظاـ محدد مف الحركات في ماضييا

ومضارعيا ،فحركة الماضي دليؿ عمى حركة المضارع ،وتنحصر ىذه الحالة البنائية
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لألفعاؿ في العر ّبية ِ
ض ْم َف أمثاؿ ستة يطمؽ عمييا األبواب الستة ،وذلؾ وفقاً لحركة
الفعؿ ماضياً ومضارعاً ،وىيا فتى ضـ ،أي أف يكوف الفعؿ مفتوح العيف في

الماضي ،مضموميا في المضارع ،مثؿا كتَب ،يكتُب ،وفتى كسر ،وىو أف يكوف
الفعؿ مفتوح العيف في الماضي مكسورىا في المضارع ،مثؿا باع يبيع ،وفتحتاف ،أي
أف تكوف عيف الفعؿ مفتوحة في الماضي والمضارع ،مثؿا ناـ يناـ ،وكسر فتى ،أي

أف يكوف الفعؿ مكسور العيف في الماضي مفتوحيا في المضارع ،مثؿا ِ
شرب،

يشرب ،وضمتاف ،أي أف يكوف الفعؿ مضموـ العيف في الماضي والمضارع ،مثؿا
َ
يحسف ،وكسرتاف ،أي أف يكوف الفعؿ مكسور العيف في الماضي والمضارع،
حسفُ ،
ُ
فيذه األمثاؿ الستة الّتي يأتي عمييا الفعؿ في العر ّبية .)1

ووفقاً لوجود ىذه األمثمة الستة في المغة ،فقد اشتقت العر ّبية أفعاليا ،وتداخمت
في بعض األحياف ،األمر الّذي أدخؿ صعوبة ال يستياف بِيَا في الحديث عف
تصريؼ األفعاؿ ،وكيفية الوصوؿ إلى األصؿ الصحيى الّذي تفرع عنو المضارع

واألمر ونحوىما مف تصريفات األفعاؿ العر ّبية ،خاصة في األفعاؿ الّتي يقؿ
استعماليا في كالمنا اليومي ،فال شؾ مف وجود ىذه الصعوبة في تصريؼ ىذه
األفعاؿ العر ّبية انطالقاً مف نماذجيا الستة المشار إلييا .)2
فعؿ ،وذلؾ
فعؿا ي ُ
وييمنا مف ىذه األمثاؿ الستة الّتي عرفتيا العر ّبية مثاؿا ُ
ضمة موجودة في صيغتي الماضي والمضارع ،فقد استغ ّؿ النحاة وجود ىذه
ألف ال ّ

الصيغة لحصر معناىا الّذي تدؿ عميو في معاني الخمقة ،والعيوب ،وما شاكؿ ذلؾ،

)1األفغػػاني ،سػػعيد 300.ـ) .المػػوجز فػػي قواعػػد المغػػة العر ّبيػػة ،دار الفكػػر العربػػي ،بيػػروت –
لبناف ،الطبعة األولى ،صا ..3

 )2انظػرا الجييػاد ،عبػد الحميػد 309.ـ) .نظػاـ تصػريؼ األفعػاؿ فػي المغػة العر ّبيػة ،مجمػة "
 ،" RISTالعددا  ،30العدد الثاني ،صا  ،39وتتناوؿ ىذه الورقػة الحػديث عػف تصػميـ مصػرؼ
آلي لألفعاؿ في العر ّبية يقوـ باستخراج تصريفات األفعاؿ عبر جياز الحاسوب وفقاً إلحد لغات
البرمجة المعيودة.
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تعد
وظرؼ ،وغيرىا ،وىذا النوع مف األفعاؿ ال ي ّ
حسفُ ،
نحوا ُ
وجمؿُ ،
وقبىُ ،
تعدياً .)1
المفعوؿ ،بؿ يبقى مكتفياً بالفاعؿ ،أي إنو فعؿ الزـ وليس م ّ

إلى

تعدياً فإنو مف قبيؿ الشذوذ ال مف قبيؿ
أما إذا جاء شيء مف ىذه األفعاؿ م ّ
القاعدة القياسية وفقاً لما أشار إِلَ ْي ِو سيبويو ،فقد ُن ِقؿ عف بعض العرب أنو قاؿا

ت ،بضـ الكاؼ ،وقد جعمو مف باب الشاذ .)2
ُك ْد ُ
يترّكز الحديث عف ىذه الصيغة في ناحيتيف اثنتيف ،ىماا

تعدية،
الناحية األولىا أف ىذه الصيغة ال تكوف إال الزمة ،وال يصمى أف تكوف م ّ
ّ
استناداً إلى المسموع مف كالـ العرب .)3

الناحية الثانيةا أف األفعاؿ الّتي تنتمي إلى ىذه الصيغة غالباً ما تحمؿ معنى
ّ
الداللة عمى الصفة
محدداً ،أو لنقؿ إنيا تشترؾ في معنى مخصص بينيا ،وىو ّ

الثابتة في الشخص ،كالجبف ،والظرافة ،والحسف ،والقبى ،ونحوىا مف الصفات الثابتة

في الشخص وال تتغير .)4

ضمة ليست
ولقد أشار ابف مالؾ إلى أف ىذا الفعؿ مف تداخؿ المغات ،وأف ال ّ
حقيقية في مضارع ىذا الفعؿ .)5
مضموـ
أما "فَ ُع َؿ"
يقوؿ ابف يعيش في صيغة ُ
"فعؿ" الّتي تأتي بالضـا " و ّ
َ
بناء موضوعٌ لمغرائز
العيف في الماضي
الزما غير م ّ
تعد؛ ألنو ٌ
ٌ
فبناء ال يكوف إال ً
اإلنساف عمييا مف ِ
شيئا ،وال يكوف مضارعو
والييئة الّتي يكوف
غير أف يفعؿ بغيره ً
ُ
)1ابف يعيش .شرح المفصؿ ،جا  ،1صا .133
 )2سيبويو .الكتاب ،جا  ،1صا .10

 )3انظرا ابف يعيش .شرح المفصؿ ،صا .1.0

 )4انظرا ابف ىشاـ .أوضى المسالؾ ،جا  ،.صا .303
 )5انظرا الصباف ،أبو العرفاف محمد بف عمي 9119ـ) .حاشية الصباف عمى شرح األشموني

أللفية ابف مالؾ ،دار الكتػب العمميػة ،بيػروت ػ لبنػاف ،الطبعػة األولػى ،جا  ،9صا  ،.91و ابػف
الحداد ،أبو عثماف سعيد بف محمد 9195ـ) .كتاب األفعاؿ ،تحقيؽا حسف محمد محمد شػرؼ،

مراجعػػةا ميػػدي عػػالـ ،مؤسسػػة دار الشػػعب ،القػػاىرة – مصػػر ،جا  ،3صا  ،91.والسػػيوطي.
ىمع اليوامع ،جا  ،9صا .19.
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ِ
تعدييف .ولـ يش ّذ منو
مضموما،
إال
بخالؼ " َف َع َؿ" و"فَ ِع َؿ" المذيف يكوناف الزميف وم ّ
ً
"أكاد" ،وىو مف
بضـ الكاؼ،
ت"
ُ
شيء إال ما حكاه سيبويو مف أف بعضيـ قاؿا " ُك ْد ُ
ٌ
ّ

تداخؿ المغات" .)1
ُ
ٍّب َي ْخ ُرُج
مما جاء عمى ىذه الصيغة مف كتاب اهلل تعالى قولوا " َوا ْلَبمَ ُد الطي ُ
و ّ
ِ ِ
َنباتُو بِِإ ْذ ِف رب ِ
وف" .)2
ث َال َي ْخ ُرُج إِال َن ِك ًدا َك َذلِ َ
ٍّو َوالّذي َخ ُب َ
صٍّر ُ
َ ُ
ؼ ْاآلَيات لقَ ْوٍـ َي ْش ُك ُر َ
ؾ ُن َ
َ
ّبيف النحاة أف ىذه الصيغة تدؿ عمى ما كاف مف خمؽ أو خمقة ،أو كاف مف
العيوب ،أي إنيا تأتي في الكالـ لمداللة عمى الصفات الثابتة المستقرة لإلنساف ،)3

قبى ،وأنو
حسف فالف ،فيذا ال يعني أنو حسف اآلف ،ثـ سيصير قبيحاً ،أو ُ
فقولناا ُ
سيصير بعد قميؿ حسن ًا ،وىكذا بالنسبة لسائر األفعاؿ الّتي تنتمي إلى ىذه الفئة ،أي

الداللة
وظرؼ ،ونحوىا ،فكميا تدؿ عمى ثبوت في المعنى و ّ
تنطبؽ الفكرة عمى ُ
جبفُ ،
"فعؿ".
والصفة ،وانيا مف صيغة ُ

الداللة
يتبادر إلى الذىف السؤاؿ اآلتيا ىؿ ينحصر معنى الثبات في الصفة و ّ

عمى المزوـ فقط في ىذه الصيغة؟

يمكف اإلجابة عف ىذا التساؤؿ بأف ىناؾ مف الصيغ األخر ما تأتي لمداللة
تعدياً ،غير أف الفارؽ بيف ىذه وتمؾ أف ىذه
عمى صفة ثابتة ،ومنيا ما يأتي م ّ
الصيغة ال تأتي إال ىكذا في الغالب األعـ ،في حيف أف الصيغ الخمسة األخر
تعدي ،والداؿ عمى الثبات في الصفة والداؿ عمى
يستوي أف يأتي فييا الالزـ مع الم ّ
المتحوؿ مف الصفات.
الداللة عمى المعنى
لقد رّكز النحاة في كالميـ عف ىذه الصيغة عمى تمؾ ّ
ضمة في طميعة كالميـ عف ىذه الصيغة ،فكاف كالميـ أف الفعؿ
والمبنى ،فجعموا ال ّ
مضموـ العيف في الماضي ال يأتي إال مضموميا في المضارع ،وال يكوف إال لمداللة

ضمة دالة عمى ىذه
عمى الثبات في الصفة ،والفعؿ الزـ ،بمعنى أنيـ جعموا مف ال ّ
 )1ابف يعيش .شرح المفصؿ ،جا  ،1صا .1.0

 )2سورة األعراؼ اآلية .53

)3ابف ىشاـ .أوضى المسالؾ ،جا  ،.صا .303
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ضمة كي تدؿ عمى ىذا
المعاني ،وأفادوا مف ىذه الصيغة الّتي تنحصر ليذه ال ّ
المعنى الّذي ىـ في صدد الحديث عنو.
ِ
يفعؿ" تتمثؿ في أنيا تمنى
"فعؿا ُ
ضمة ض ْم َف صيغة ُ
مف ىنا فإف قيمة ال ّ
الداللة عمى لزوـ الفعؿ ،وعمى أف الصفة الّتي يتصؼ بِيَا ىذا
أمريف اثنيف ،وىماا ّ
المعني إنما ىي صفة ثابتة ،ويجب أف يتبادر ىذاف المعنياف لم ُمتَمَقٍّي أو لمقارئ
ال ليذا
ضمة بذلؾ دلي ً
بمجرد أف يمحظ أف الفعؿ مضموـ العيف في الماضي ،فكانت ال ّ
مغوي
القارئ أو ال ُمتَمَقٍّي عمى ىذيف المعنييف ،وبذلؾ تتضى مظاىر االستعماؿ ال ّ
صرفية.
ضمة في ىذه الصيغة ال ّ
لم ّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
بحرف
المزيد
الثالثي
صيغ
ونحوها من
صيغة "أَف َْع َل"
مضارع
الدالل ُة عمى
ِ
ِ
ّ 2.1
ِّ
رباعيا
وصيغ ال
ِ
ّ

الثالثي المزيد بحرؼ مضموـ حرؼ المضارعة ،مثؿا أكرـ ُيكرـ،
يأتي الفعؿ
ّ
وأقطعا ُيقطع ،وىكذا ،وىذا الضـ ال يكوف إال في حاؿ كوف ىذا الفعؿ مزيداً بحرؼ

أما إذا كاف مفتوحاً فيذا يعني أنو مجرد مف الزيادة .)1
كاليمزة مثالًّ ،
يشير األصؿ المفترض لصيغة "أفعؿ" أف تكوف باليمزة ،أيا أكرـا يؤكرـ،
وأقدـا يؤقدـ ،وانما ُح ِذفت اليمزة مف صيغة المضارع ألف الباب ُج ِعؿ عمى وتيرة
واحدة ،وذلؾ أف المتكمـ إذا أخبر عف نفسو قاؿا أؤكرـ ،فكرىت العرب اجتماع
اليمزتيف ،فحذفت إحداىما تخفيفاً ،ثـ طُ ِرد الباب عمى وتيرة واحدة في سائر حروؼ
المضارعة .)2

)1الفراىيػػدي ،أبػػو عبػػد الػػرحمف الخميػػؿ بػػف أحمػػد 9115ـ) .الجمػػؿ فػػي النحػػو ،تحقيػػؽا فخػػر
الديف قباوة ،الطبعة الخامسة ،صا .319

 )2انظػػرا المبػػرد ،أبػػو العبػػاس محمػػد بػػف يزيػػد د.ت) .المقتضػػب ،تحقيػػؽ ،محمػػد عبػػد الخػػالؽ

عضيمة ،دار عالـ الكتب ،القاىرة ،الطبعة األولى ،جا  ،9صا .93
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صرفية إلى التفريؽ بيف ما كاف أصموا فعؿ ،وما
توصؿ بيذه الصيغة ال ّ
ُ
وي ّ
كرـ ،ومضارع أكرـا ُي ِ
كرـ،
كاف أصموا أفعؿ ،مثؿا كرـ وأكرـ ،فإف مضارع كرـا َي ُ

ال لموصوؿ إلى التفرقة بيف األصميف .)1
ضـ حرؼ المضارعة سبي ً
فكاف ّ
وـ
و ّ
مما ورد في كتاب اهلل تعالى مضارعاً لصيغة "أفع َؿ" قولوا " َوَي ْوَـ تَقُ ُ
ٍ )2
ِ
أقسـ.
وف َما لَبِثُوا َغ ْي َر َس َ
الس َ
اعةُ ُي ْقس ُـ ا ْل ُم ْج ِرُم َ
اعة " ،وىو ماضيا َ
ضـ حرؼ
وتأخذ سائر األفعاؿ
ّ
الثالثية المزيدة بحرؼ الحالة البنائية ذاتيا – ّ
قسـ ،وقات َؿا ُيقاتِ ُؿ ،إضافة إلى صيغة "أفعؿ" الّتي سبقت،
قسـا ُي ّ
المضارعة  -نحوا ّ
فيذه األوزاف الّتي زيدت فييا اليمزة يصاغ المضارع منيا كما يصاغ مف األفعاؿ

باعية ،ولفظيا لفظ
باعية عمى نحوا دحرج؛ وذلؾ ألنيا في شكميا صارت كالر ّ
الر ّ
وجعؿ مضارع ىذه الصيغ عمى زنة مضارع الفعؿ
باعي ،مف ىنا قيست عميوُ ،
الر ّ
باعي .)3
الر ّ

آم ُنوا
مما جاء في كتاب اهلل العزيز عمى ىذه األفعاؿ قولوا " ُيثَب ُ
و ّ
ٍّت الموُ الّذيف َ
)4
بِا ْلقَ ْو ِؿ الثابِ ِت ِفي ا ْل َحَي ِاة ُّ
ت ،وكذلؾ قولوا
الد ْنَيا َوِفي ْاآل ِخ َرِة " ،وىو مضارعا ثَب َ
ِ
ؼ ُنؤتِ ِ
"وم ْف ُيقَاتِ ْؿ ِفي سبِ ِ
يما  ،")5وىو مضارع
يو أ ْ
يؿ الم ِو فَُي ْقتَ ْؿ أ َْو َي ْغمِ ْ
ب فَ َس ْو َ ْ
َ
َج ًار َعظ ً
ََ
الفعؿا قاتَ َؿ.

)1الفارسي ،أبو عمي الحسف بف أحمػد 9110ـ) .التعميقػة عمػى كتػاب سػيبويو ،تحقيػؽا عػوض

بف حمد القوزي ،القاىرة – مصر ،الطبعة األولى ،جا  ،1صا .993
 )2سورة الروـ اآلية .55

 )3انظرا ابف السراج ،أبو بكر محمد بف السري بف سيؿ د.ت) .األصػوؿ فػي النحػو ،تحقيػؽا
عبد الحسيف الفتمي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ػ لبناف ،جا  ،.صا .991
 )4سورة إبراىيـ اآلية .39
 )5سورة النساء اآلية .91
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الثالثية المزيدة بحرؼ عمى نسؽ واحد ،بضـ أولو
يأتي مضارع األفعاؿ
ّ
وكسر ما قبؿ آخره ،فإذا ُبنيت ىذه األفعاؿ جميعاً لممفعوؿ بقيت عمى حاليا وفُتِى ما
قبؿ آخرىا؛ ألف المضارع فييا يأتي دائماً مكسور العيف .)1

الثالثي
الداللة أف الفعؿ مف قبيؿ
ضمة في ىذه الصيغة عمى ّ
وال تقؼ فائدة ال ّ
ّ
ضمة داللة أخر  ،تتمثؿ بأف اليمزة الّتي ُح ِذفت
المزيد بحرؼ ،وانما تحمؿ ىذه ال ّ
مف صيغة "أفعؿ" إنما ىي ىمزة قطع ال ىمزة وصؿ  ،)2وما يقود إلى القوؿ بأف ىذه
اليمزة ىمزة قطع وليست ىمزة وصؿ إنيا جاءت تحمؿ معنى جديداً في الكالـ ،فيي

تعدية ،مف
تعدي ،لذا ُسميت ىمزة ال ّ
جاءت لتنقؿ الفعؿ مف حالة الالزـ إلى حالة الم ّ
ىنا فقد ُج ِعمت ىمزة قطع ال ىمزة وصؿ .)3

صرفية تمثمت في
ضمة قد أتت لفائدة وغاية
ّ
مما سبؽ كيؼ أف ال ّ
يظير ّ
ناحيتيف ىماا
الناحية األولىا إنيا دلّت المتَمَقٍّي أف الفعؿ الّذي أ ِ
ُخذ منو المضارع إنما ىو فعؿ
ّ
ُ
مزيد بحرؼ وليس فعالً ثالثياً ،إذ لو بقيت حركة حرؼ المضارعة فتحة اللتبس

أقسـ ،ىوا
الفعالف المجرد والمزيد خاصة في صيغة "أفعؿ" ،فمو كاف مضارعا
َ
َيقسـ ،لما اختمفت ىذه الصيغة مع صيغة المضارع مف "قسـ" ،وبالتالي وقع المبس،
ضمة ماثالً في إماطة المبس عف صيغة المضارع المزيد باليمزة.
فكاف دور ال ّ
ضمة  -دلّت بصورة غير مباشرة عمى أف اليمزة الّتي
ّ
الناحية الثانيةا إنيا – أي ال ّ
كانت في صيغة الماضي إنما ىي ىمزة قطع ال ىمزة وصؿ ،إذ إنيا لو كانت ىمزة

ضمة.
ضـ حرؼ المضارعة ،فكانت ىذه فائدة
ّ
صرفية أخر ليذه ال ّ
وصؿ لما ّ
ضمة ليست مجرد حركة بنيوية فحسب ،وانما ليا دور
مف ىنا فإف ىذه ال ّ
ٍ
معاف أخر يمكف لم ُمتَمَقٍّي أو القارئ أف يفيميا مف خالؿ
الداللة عمى
فاعؿ في ّ
ضمة لما استطاع ال ُمتَمَقٍّي أف يفرؽ بيف الفعؿ
ضمة ،فمَ ْوال ىذه ال ّ
وجود ىذه ال ّ
)1ابػػف جنػػي ،أبػػو الفػػتى عثمػػاف 9151ـ) .المنصػػؼ البػػف جنػػي ،شػػرح كتػػاب التص ػريؼ ألبػػي
عثماف المازني ،دار إحياء التراث القديـ ،الطبعة األولى ،صا .1.
 )2الفراىيدي .الجمؿ في النحو ،صا .319

 )3انظرا ابف الوراؽ .عمؿ النحو ،صا .553
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ضمة
المضارع المجرد عف الزيادة ،والفعؿ المضارع المزيد بحرؼ – اليمزة – فيذه ال ّ

الداللة ،يضاؼ
ىي الّتي منحت ال ُمتَمَقٍّي ىذه الفكرة ،وم ّكنتو مف الوصوؿ إلى ىذه ّ
ضمة حيف تقع مع حرؼ المضارعة لصيغة "أفع َؿ" دلّت أف اليمزة
إلى ذلؾ أف ال ّ
الداللّية عبر
الّتي في الماضي ىمزة قطع ال وصؿ ،وقد توصمنا إلى ىذه الفائدة ّ

ضمة في ىذه الصيغة.
وجود ال ّ
الثالثية المزيدة بحرؼ ِع ْن َد
وتنطبؽ ىذه الفكرة الّتي سبقت عمى األفعاؿ
ّ
باعي ،مثؿا دحرجا ُيدحرج ،فإف حرؼ المضارعة
صياغة المضارع منيا ،والفعؿ الر ّ
باعي ،وال ُيضـ الخماسي مثالً ،فضـ حرؼ
ُيضـ داللة عمى أف ىذا الفعؿ مف الر ّ
باعي .)1
المضارعة ال يكوف إال لمر ّ
باعي يأتي مضارعو
ولقد أشار سيبويو ليذه الفكرة حيف ذكر أف كؿ فعؿ ر ّ
باعياً أصالة أـ مزيداً ،بمعنى أنو ربط بيف الفعؿ
مضموـ األوؿ ،سواء أكاف ر ّ

وكرـ ،وقاتؿ،
باعي مف نحوا دحرج ،مع الفعؿ المزيد بحرؼ مف نحوا أقبؿّ ،
الر ّ
فكميا ُيبنى مضارعيا بضـ أولو .)2
باعي ِع ْن َد اشتقاؽ مضارعو؛ ألف الفتحة كانت
واختيرت ال ّ
ضمة لمفعؿ الر ّ
الثالثية المزيدة
ضمة ،ثـ أُلحقت بِ ِو سائر األفعاؿ
ّ
باعي سو ال ّ
لمثالثي ،فمـ يكف لمر ّ

بحرؼ ألنيا صارت بمثابتو .)3

باعي المجرد عف
وتختمؼ قيمة ال ّ
ضمة الّتي دخمت حرؼ المضارعة مع الر ّ
الثالثي المزيد داللة عمى الزيادة
ضمة في
قيمتيا في
الثالثي المزيد ،فقد منحتنا ال ّ
ّ
ّ

ضمة قد منحتنا داللة متمثمة بأف
باعي المجرد فإف ال ّ
الّتي دخمت الفعؿّ ،
أما مع الر ّ
باعي
باعي المجرد وليس مف غير ذلؾ مف األوزاف ،فكاف انفراد الر ّ
ىذا الفعؿ مف الر ّ

الثالثي.
ضمة دليالً عميو ،كما أف الفتحة كانت دليالً عمى
بال ّ
ّ

 )1انظ ػػرا دنق ػػوز ،ش ػػمس ال ػػديف أحم ػػد 9151ـ) .ش ػػرحاف عم ػػى مػ ػراح األرواح ف ػػي الص ػػرؼ،
مطبعة عيسى البابي الحمبي وشركاؤه ،القاىرة – مصر ،الطبعة الثالثة ،صا .11
 )2انظرا السيرافي .شرح كتاب سيبويو ،جا  ،5صا .999
 )3انظرا الثمانيني .شرح التصريؼ ،صا .911
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الثالثية
باعية و ّ
ضمة في صيغة المضارع لألفعاؿ الر ّ
مف ىنا فإف وجود ال ّ
المزيدة بحرؼ ليس وجوداً اعتباطياً دوف فائدة تُذكر ،داللة مقصودة ،بؿ إف ىذه
ضمة ىي الّتي تمنى ال ُمتَمَقٍّي الفائدة الّتي يتبيف مف خالليا نوع ىذا الفعؿ ،وىؿ ىو
ال ّ
مف قبيؿ المزيد أـ مف قبيؿ المجرد ،كما حصؿ في الفعؿ المزيد باليمزة ،وقد
ضمة دوف سائر الحركات؛ ألف الفتحة كثيرة في االستعماؿ مع مضارع
اختيرت ال ّ
ضمة.
الثالثي والخماسي والسداسي ،فكاف الخيار بال ّ
ّ

ضمة؟
ولكف السؤاؿ ىاىنا َلـ ْلـ تُختَْر الكسرة دوف ال ّ
مف وجية نظري إف عدـ اختيار الكسرة عائد إلى الميجة الّتي تكسر حرؼ
المضارعة ،وىي التمتمة ،فمو ُك ِسر حرؼ المضارعة لتوىـ ال ُمتَمَقٍّي أف ىذه الكممة
)1
ضمة أكثر مناسبة مف الفتحة والكسرة.
بميجة التمتمة  ،فكانت ال ّ

ميم ِ
 3.1ضم ِ
ِ
من ِ
الثالثي:
غير
اسم
ِّ
الفاعل ْ
ّ
الثالثي عمى زنةافاعؿ ،نحوا كتبا كاتب ،وضربا
يشتؽ اسـ الفاعؿ مف الفعؿ
ّ
ّ

الثالثي
ضارب ،وقتؿا قاتؿ ،وىكذا ،غير أف ىذه الصيغة المشتقّة السـ الفاعؿ مف
ّ
الثالثي ،إذ
الدراسة ،إف ما ييمنا صياغة اسـ الفاعؿ مف غير
ال تيمنا في ىذه ّ
ّ

الثالثي بقمب حرؼ المضارعة ميماً مضمومة ،وكسر ما
ُيشتؽ اسـ الفاعؿ مف غير
ّ
)2
وم ِ
قبؿ اآلخر ،ومثاؿ ذلؾا ُم ِ
ويكسر ما قبؿ اآلخر في اشتقاؽ ىذه
،
ستخرج
ُ
خرجُ ،

 )1التمتمةا كسر حرؼ المضارعة ،يقاؿا تِعمموف ،وتِذىبوف ،ونحوىا ،وتنسب إلى بيػراء ،انظػرا
ابػػف جنػػي ،أبػػو الفػػتى عثمػػاف 3000ـ) .سػػر صػػناعة اإلع ػراب ،دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػروت –

لبنػػاف ،الطبعػػة األولػػى ،جا  ،9صا  ،319و السػػيوطي ،جػػالؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر
9113ـ) .المزىػػر فػػي عمػػوـ المغػػة وأنواعيػػا ،تحقيػػؽا ف ػؤاد عمػػي منصػػور ،دار الكتػػب العمميػػة،

بيروت – لبناف ،الطبعة األولى ،جا  ،9صا .919

 )2انظرا ابف الحاجب .الكافية في عمـ النحو ،صا .19
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ِ
با ُمنقمِب ،أو مفتوحاً،
الصيغ ال ّ
صرفية سواء أكاف مكسو اًر في األصؿ ،نحوا ينقم ُ
نحوا يتعم ُـا ُمتعمٍّـ .)1

ال عمى اسـ الفاعؿ بصورة مكررة
مما جاء في كتاب اهلل تعالى مشتم ً
و ّ
ات وا ْلمؤ ِمنِيف وا ْلمؤ ِمَن ِ
وممحوظة قولو سبحانو وتعالىا "إِف ا ْلمسمِ ِميف وا ْلمسمِم ِ
ات
َ ُْ َ َ ُْ
ُْ َ َ ُْ َ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
يف
يف َوالصابِ َرات َوا ْل َخاشع َ
يف َوالصادقَات َوالصابِ ِر َ
يف َوا ْلقَانتَات َوالصادق َ
َوا ْلقَانت َ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ات وا ْلمتَ ِ
اشع ِ
ِ
وجيُ ْـ
يف فُُر َ
يف َوالصائ َمات َوا ْل َحافظ َ
ص ٍّدقَات َوالصائم َ
ص ٍّدق َ
يف َوا ْل ُمتَ َ
َ ُ َ
َوا ْل َخ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
يما  ،")2فقد
يف الموَ َكثِ ًا
َعد الموُ لَيُ ْـ َم ْغ ِف َرةً َوأ ْ
ير َوالذاك َرات أ َ
َوا ْل َحافظَات َوالذاك ِر َ
َج ًار َعظ ً
الثالثي ومف
اشتممت ىذه اآلية الكريمة عمى عدد مف أسماء الفاعميف المشتقّة مف
ّ
الثالثي.
غير
ّ

الداللة عمى معنى الزيادة الّتي دخمت
ويحمؿ اسـ الفاعؿ مف غير
الثالثي ّ
ّ
الداللة عمى التكثير،
تعدية مثالً ،أو ّ
الداللة عمى ال ّ
مشتؽ منو أصالً ،فيحمؿ ّ
الفعؿ ال ّ
الدالالت الّتي تأتي مع صيغ الفعؿ المزيد ،ثـ
أو معنى المشاركة ،إلى غير ذلؾ مف ّ

الداللة عمى معنى الزيادة مثمما كانت
ُيشتؽ منيا اسـ الفاعؿ ،فاسـ الفاعؿ يحمؿ ّ
تمؾ الزيادة مرتبطة بالفعؿ الّذي اشتؽ منو أصالة .)3
ومف بيف تمؾ المعاني عمى
قولو سبحانوا " َم ْف َي ْي ِد الموُ فَيُ َو
فكممةا مرشداً ،اسـ فاعؿ مف الفعؿ

تعدية ،كما جاء في
الداللة عمى ال ّ
سبيؿ المثاؿ ّ
ضمِ ْؿ َفمَ ْف تَ ِج َد لَوُ َولًِّيا ُم ْرِش ًد" ،)4
ا ْل ُم ْيتَِد َو َم ْف ُي ْ
تعديا أرشد ،وقد أفادت الزيادة في ىذا الفعؿ
الم ّ

فية
 )1انظرا الفقرا ،سيؼ الديف 3005ـ) .المشتقّات الدالة عمى الفاعمية والمفعولية دراسة صر ّ
داللية إحصائية ،عالـ الكتب الحديث ،إربد – األردف ،صا .35
ّ
 )2سورة األحزاب اآلية ..5

دالليػة فػي ضػوء
نحويػة ّ
فية ّ
)3موقده ،سمير 3001ـ) .اسـ الفاعؿ في القرآف الكريـ دراسة صػر ّ
الد ارس ػػات العمي ػػا ،جامع ػػة النج ػػاح الوطني ػػة ،فمس ػػطيف،
الم ػػنيج الوص ػػفي ،رس ػػالة ماجس ػػتير ،كمي ػػة ّ

صا.930 – 991

 )4سورة الكيؼ اآلية .99
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تعدية استناداً لمعنى الفعؿ
تعدية ،وكذلؾ أفاد اسـ الفاعؿ "مرشداً" معنى ال ّ
معنى ال ّ
الّذي اشتؽ منو .)1

ضمة في أوؿ ىذا
ويمحظ في اشتقاؽ اسـ الفاعؿ مف غير
ُ
الثالثي وجود ال ّ
ّ
مشتؽ ،إذ إف حرؼ المضارعة ينقمب ميماً مضمومة مع ىذه الصيغة ،بصرؼ
ال ّ

النظر عف كسر ما قبؿ اآلخر ،ولـ ُيسمع عف العرب غير الضـ في ىذه الميـ ،في
حصفُ ،ممفَج ،بالفتى دوف الكسر،
وم َ
حيف سمع الفتى بدالً مف الكسر ،مثؿا ُمسيَبُ ،

مشتؽ .)2
ضمة فباقية عمى حاليا مف ىذا االسـ ال ّ
أما ال ّ
ّ
الثالثي مع غيره
ويطّرد ىذا الشكؿ البنائي المرتبط بميـ اسـ الفاعؿ مف غير
ّ
الثالثي ،واسـ الزماف
صرفية األخر  ،منيا اسـ المفعوؿ مف غير
مف المشتقّات ال ّ
ّ
الثالثي كذلؾ ،فإنيا جميعاً تُبدأ بميـ مضمومة،
ميمي مف غير
ّ
والمكاف ،والمصدر ال ّ
مشتؽ .)3
مع اختالؼ في حركة ما قبؿ آخر ىذا االسـ ال ّ

تمثؿ حالة قمب حرؼ المضارعة ميماً مضمومة في اشتقاؽ اسـ الفاعؿ مف

الثالثي القاعدة الرئيسة الّتي ُيبنى عمييا اسـ الفاعؿ في العر ّبية ،وىي قاعدة
غير
ّ
كما نر مطردة ومقيسة في كالـ العرب.

مشتؽ ما يرتبط بقوؿ النحاةا قمب حرؼ
وما يمفت انتباه الناظر ليذا ال ّ
ضمة وحدىا ،وال بالميـ وحدىا ،بؿ
المضارعة ميماً مضمومة ،فميس األمر متعمقاً بال ّ
ضمة في ىذا االشتقاؽ ،فال يصمى أف تكوف الميـ
يجب أف تجتمع الميـ مع ال ّ
مكسورة أو مفتوحة ،وال يصمى أف يقع حرؼ غير الميـ موضع الميـ.

ضمة مف جية وحرؼ الميـ مف جية
يمكف أف نتوصؿ إلى عالقة وثيقة بيف ال ّ
ثانية ،وذلؾ إف صوت الميـ يخرج بانطباؽ الشفتيف انطباقاً تام ًا ،مع خروج اليواء
عبر التجويؼ األنفي ،تصحبو الغنة ،وىو صوت مجيور شفوي .)4
 )1انظرا موقده .اسـ الفاعؿ في القرآف الكريـ ،صا .930

 )2انظػػرا الحمػػالوي ،أحمػػد بػػف محمػػد د.ت) .شػػذا العػػرؼ فػػي فػػف الصػػرؼ ،تحقيػػؽا نصػػر اهلل
عبد الرحمف نصر اهلل ،مكتبة الرشد ،الرياض – السعودية ،صا .13
 )3السيوطي .ىمع اليوامع ،جا  ،.صا ..39

 )4انظر في مخرج الصوتا عبد التواب .المدخؿ إلى عمـ المغة ،صا ..9
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ضمة مف انضماـ الشفتيف ،وىي صوت مجيور كذلؾ .)1
وتخرج ال ّ
ضمة – لو أثره الكبير
وال يخفى أف ىذا التقارب الكبير بيف ال ّ
صوتيف – الميـ وال ّ

الثالثي ،فإف
صوتيف في صيغة اسـ الفاعؿ مف غير
والمباشر في اجتماع ىذيف ال ّ
ّ
ضمة ،مف ىنا
ضمة ،والميـ صوت مجيور ،وكذلؾ ال ّ
الميـ صوت شفوي ،وكذلؾ ال ّ

ضمة الميـ في اجتماعيما في صيغة اسـ الفاعؿ عمى ما نر في ىذه
ناسبت ال ّ
الحالة.
ِ
لغوية عالقتيا بيذه الصيغة االشتقاقية ،تتمثؿ
ضمة قيمة
صرفية ّ
ّ
وتُدخؿ ال ّ
مجرد أو مزيد،
الداللة عمى أف اسـ الفاعؿ في ىذه الحالة قد اشتُ ّ
ب ّ
باعي ّ
ؽ مف فعؿ ر ّ
ضمة عمى ىذه الميـ دليؿ عمى
فسواء أكاف عدد الحروؼ مناسباً أـ ال فإف وجود ال ّ
ؽ مف فعؿ غير ثالثي ،فأصؿ القاعدة يقوؿ إف اسـ الفاعؿ
أف اسـ الفاعؿ قد اشتُ ّ

الثالثي بقمب حرؼ المضارعة ميماً مضمومة ،ثـ يكسر ما قبؿ
يشتؽ مف غير
ّ
ضمة دليؿ عمى أصؿ اشتقاؽ الفعؿ .)2
اآلخر ،فوجود ال ّ

صوتي اسـ الفاعؿ) ،فإف
وتتمثؿ الفائدة الثانية بتسييؿ النطؽ بيذا ال ُمرّكب ال
ّ
ضمة مف جية المخرج والصفة ،وىذا يمنى النطؽ بِيَا مزيدًا مف
الميـ تتناسب مع ال ّ

السيولة واليسر ،ويجعؿ الكممة أكثر سيولة في النطؽ.

ضمة في صيغة اسـ الفاعؿ ليست مجرد
يمكف التوصؿ إلى القوؿ بأف ال ّ
صرفية المعروفة ،وىي
حركة فحسب ،بؿ ليا دور
داللي وآخر نطقي ىذه الصيغة ال ّ
ّ
الدالل ّي يتمثؿ بأنيا تدؿ ال ُمتَمَقٍّي أف اسـ الفاعؿ ىذا
صيغة اسـ الفاعؿ ،فالجانب ّ
مشتؽ مف فعؿ غير ث الثي ،في حيف أف الجانب النطقي يتمثؿ بمناسبة صوت الميـ
ّ
ضمة ،إذ ىما يخرجاف مف موضع واحد ،األمر الّذي يجعؿ مف نطقيما
وصوت ال ّ
مما لو كاف كؿ منيما مف مخرج مختمؼ؛ لذا نجد
مجتمعيف أكثر سيولة
اً
ويسر ّ

 )1انظ ػػر مخ ػػرج الص ػػوتا عب ػػد التػ ػواب .الم ػػدخؿ إل ػػى عم ػػـ المغ ػػة ،صا  ،.3و األنب ػػاري ،أب ػػو
البركات كماؿ الديف عبد الرحمف بف محمد 9111ـ) .أسرار العر ّبية ،دار األرقـ بػف أبػي األرقػـ،
الطبعة األولى ،صا .15
 )2انظرا ابف ىشاـ .أوضى المسالؾ ،جا  ،.صا .395
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الثالثية ،سواء اسـ
ضمة مالزمة لمميـ في سائر المشتقّات مف األفعاؿ غير
ّ
ال ّ
ميمي.
المفعوؿ ،أـ اسـ الزماف والمكاف ،أـ المصدر ال ّ
ِ ِ
ِ
ِ
مان و ِ
اسمي الز ِ
من َغ ْي ِر
المكان و
ميمي ْ
المصدر ال ِّ
ّ 4.1
ضم ميم اسم المفعول و َ ْ
الثالثي:
ِّ
ال يختمؼ األمر كثي اًر بيف اسـ الفاعؿ الّذي تطرقنا لمحديث عنو قبؿ قميؿ،
وبيف ىذه المشتقّات الّتي ُيضـ فييا حرؼ الميـ ِع ْن َد اشتقاقيا ،إذ ىي تأتي بالصيغة
الدراسة لمتشابو الواضى بينيا في
نفسيا ،وقد ارتأينا أف نجعميا في جزء واحد مف ىذه ّ

الثالثي ال مف
طريقة االشتقاؽ ،خاصة أنيا تشترؾ في كوف االشتقاؽ مف الفعؿ غير
ّ
الثالثي.
الفعؿ
ّ

مشتؽ يؤخذ مف الفعؿ المبني
يمثؿ اسـ المفعوؿ أوؿ ىذه المشتقّات ،وىو
ّ
لممجيوؿ ،ويعمؿ عمؿ فعمو ،وىو يد ّؿ عمى مف وقع عميو الفعؿ ،وىو مثؿ اسـ

مشتؽ منو،
الفاعؿ في اشتراط الزماف والعمؿ ،إذ إف اسـ المفعوؿ يعمؿ عمؿ الفعؿ ال ّ
الثالثي عمى زنة "مفعوؿ" مثؿا
سواء أكاف مفرداً أـ مثنى أـ جمعاً ،ويشتؽ مف
ّ
الثالثي عمى نحو اسـ الفاعؿ ولكف
مضروب ،ومشروب ،وىكذا ،ويشتؽ مف غير
ّ

ستخرج .)1
وم َ
بفتى ما قبؿ اآلخر ،مثؿا ُم َ
دحرجُ ،
ويأتي اسـ المفعوؿ لمداللة عمى ما وقع عميو الحدث ،أي يد ّؿ عمى المفعوؿ
بِ ِو في األصؿ ،ويأخذ نائباً عف الفاعؿ .)2

الثالثي عمى ما ذكرنا باإلتياف بصيغتو عمى
ويشتؽ اسـ المفعوؿ مف الفعؿ
ُ
ّ
الثالثي فيؤتى بالفعؿ المضارع المبني
أما مف غير
وزف "مفعوؿ" مثؿا مضروبّ ،
ّ

ويفتَى ما قبؿ اآلخر ،مثؿا
لممجيوؿ ،ثـ ُيقمب حرؼ المضارعة ميماً مضمومةُ ،
ستخرج .)3
ُم َ
 )1الزمخشري .المفصؿ في صنعة اإلعراب ،صا .319

الجرجاني .التعريفات ،صا .31
)2
ّ
 )3انظرا ابف الحاجب .الكافية في عمـ النحو ،صا .19
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الثالثي قولو سبحانو وتعالىا "أَم ْف
مما جاء عمى اسـ المفعوؿ مف غير
و ّ
ّ
اء ْاأل َْر ِ
يال َما
ض أَإِلَوٌ َم َع الم ِو َقمِ ً
ضطَر إِ َذا َد َعاهُ َوَي ْك ِش ُ
يب ا ْل ُم ْ
ُي ِج ُ
ُّوء َوَي ْج َعمُ ُك ْـ ُخمَفَ َ
ؼ الس َ
وف"  ،)1فكممة "المضطر" اسـ مفعوؿ ،انطالقاً مف كوف الفعؿ "اضطُّر" دائـ
تَ َذك ُر َ
البناء لممجيوؿ ،واسـ المفعوؿ يأتي مف الفعؿ المبني لممجيوؿ.

ومحت ّؿ،
تشابو بعض األفعاؿ صيغتيا صيغة اسـ الفاعؿ عمى نحوا ُمختارُ ،
مما كاف الحرؼ قبؿ األخير مضعفاً أو ألفاً ،فإنيا تشبو صيغة اسـ الفاعؿ،
ونحوىا ّ
والسياؽ ىو الّذي حدد نوع الكممة أكانت اسـ فاعؿ أـ اسـ مفعوؿ .)2

يتبيف مف خالؿ ما مر ،أف وجود الميـ المضمومة في صيغة اسـ المفعوؿ

الثالثي شبيو بوجودىا في صيغة اسـ الفاعؿ ،فالتغير الّذي وقع في صيغة
مف غير
ّ
أىمية ثانوية
اسـ المفعوؿ مف جية أف الحرؼ قبؿ األخير مفتوح وليس مكسو اًر ذو ّ
الدراسة ،فإف ما ييمنا وجود ىذه الميـ المضمومة في بداية ىذه الصيغة؛ لما
في ىذه ّ
الداللة والصيغة.
ليا مف أثر في ّ
الداللة الدقيقة ليذه الصيغة ،فإف وجود
ضمة دو اًر ميماً في رصد ّ
وتمعب ال ّ
ضمة الّتي تمي الميـ يمنى ال ُمتَمَقٍّي معرفة مسبقة أف ىذه الصيغة مشتقّة ،وأنيا دالة
ال ّ

مشتؽ ،أىو أسـ فاعؿ أـ اسـ
عمى
مشتؽ تحتيا ،ثـ يتسنى لو البحث عف ىذا ال ّ
ّ
مفعوؿ أـ غير ذلؾ مف الصيغ المشتقّة ،مع اإلشارة ىاىنا إلى دور حركة ما قبؿ
اآلخر في بياف نوع ىذه الصيغة مف بيف الصيغ المشتقّة.

ضمة بدوريف اثنيف في ىذه الصيغة ،األوؿا أنيا قامت
ىذا ،وقد قامت ال ّ
صرفي متمثؿ بتناسبيا مع الميـ الّتي ابتُدئ بِيَا الصيغ المشتقّة،
صوتي
بدور
ّ
ّ
الداللة عمى عموـ المشتقّات ،يصحبيا حركة ما قبؿ
والثانيا دور
داللي متمثؿ ب ّ
ّ
معني بالصيغة.
مشتؽ مف ىذه المشتقّات
اآلخر لبياف أي
ّ
ّ
وال ينكر أحد التماثؿ الصريى بيف صيغة اسـ المفعوؿ وصيغة اسـ الزماف

والمكاف ،فإف الصيغة متشابية تماماً بيف المشتقّيف ،فاسـ الزماف والمكاف صيغة
 )1سورة النمؿ اآلية .13

 )2انظرا الحمالوي .شذا العرؼ في فف الصرؼ ،صا .1.
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مشتؽ مف الفعؿ المبني
مشتقّة تدؿ عمى زماف وقوع الحدث أو مكانو ،وىو
ّ
لممجيوؿ ،شأنو في ذلؾ شأف اسـ المفعوؿ .)1
ويشتؽ اسـ الزماف والمكاف مف الفعؿ الثالثي عمى زنة "مفعؿ" ،أو م ِ
فعؿ"،
َ َ
َ
ّ
الثالثي عمى زنة اسـ المفعوؿ ،ثـ ُيترؾ األمر لمسياؽ كي
في حيف يشتؽ مف غير
ّ
يحدد المعنى المقصود مف الكالـ ،أىو اسـ مفعوؿ ،أـ اسـ زماف ،أـ اسـ مكاف .)2
وال يعني قولنا أف اسـ الزماف والمكاف شبيو باسـ المفعوؿ أنيما قد أخذا كافّة
تفصيالت اسـ المفعوؿ ،بؿ ثَم َة اختالؼ بينيما خاصة في جانب العمؿ ،فاسـ

المفعوؿ يعمؿ عمؿ فعمو ،في حيف أف اسمي الزماف والمكاف ال يعمالف في شيء؛

ألنيما ليسا في معنى الفعؿ .)3

وقد جاءت العرب بصيغة اسـ الزماف والمكاف لمداللة عمى زمف وقوع الفعؿ
أو مكانو ،وىذا ضرب مف االختصار واإليجاز الّذي أتت بِ ِو العر ّبية ،فمَ ْوال ىذه
الصيغة المشتقّة لكاف يتوجب عمى المتكمـ أف يأتي بالفعؿ وزمانو ،أو مكانو ،فيقوؿ
مثالًا ىذا مكاف الّذي قُتؿ فيو زيد ،أو ىذا الزماف الّذي قُتِؿ فيو زيد ،فاختصرت
العر ّبية ذلؾ بأف قالتا ىنا َمقتَؿ زيد .)4
ضمة في صيغة اسـ الزماف والمكاف مع صيغة اسـ
ويتشابو الحديث عف ال ّ

المفعوؿ ،فميس مف شؾ أف الييئة المفظية لمصيغتيف متشابية تماماً ،وال شؾ أف

طبيعة اشتقاؽ كؿ منيما متماثمة ،وأف الفرؽ بينيما متمثؿ في أف صيغة اسـ

المفعوؿ تدؿ عمى مف وقع عميو الحدث ،في حيف أف صيغة اسـ الزماف والمكاف تدؿ
داللي ال غير.
عمى زماف وقوع الحدث أو مكانو ،وىذا فرؽ
ّ
ضمة في صيغة االشتقاؽ السـ
أما مف ّ
الناحية ال ّ
صرفية الّتي تتمثؿ بوجود ال ّ
ضمة تأتي لتمنى ال ُمتَمَقٍّي داللة أولية بأف ىذه الصيغة الّتي
الزماف والمكاف فإف ىذه ال ّ
الجرجاني .التعريفات ،صا .31
)1
ّ
 )2انظرا الحمالوي .شذا العرؼ في فف الصرؼ ،صا .99
 )3انظرا ابف يعيش .شرح المفصؿ ،جا  ،1صا .950

 )4انظػػرا المؤيػػد  ،حػػامي الحمػػاة 3000ـ) .الكنػػاش فػػي فنػػي النحػػو والصػػرؼ ،تحقيػػؽا محمػػد

حسف الخواـ ،المكتبة العصرية ،بيروت – لبناف ،جا  ،9صا .111
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بيف يديو إنما ىي صيغة مشتقّة ،ومف ثـ يتسنى لو البحث في طبيعة ىذه الصيغة،
والوصوؿ إلى أنيا صيغة اسـ مفعوؿ ،أو اسـ زماف ،أو اسـ مكاف ،أو حتّى اسـ

الداللة األولية الّتي يمكف أف يستنتجيا
فاعؿ في حاؿ كونيا تشابيت معيا ،فيذه ّ
صوتي ًا
ضمة متناسبة
ّ
ضمة في ىذه الصيغة ،كما أف ىذه ال ّ
ال ُمتَمَقٍّي مف وجود ال ّ
صرفياً مع الميـ الّتي بدأت بِيَا الصيغة نفسيا.
و ّ
ميمي في الكالـ لمداللة عمى المعنى الّذي يد ّؿ عميو
ويأتي المصدر ال ّ
المصدر الصريى ،فمف ذلؾ مثالً أف المعصية بمنزلة العصياف ،والموجدة بمنزلة

ميمي يصمى أف يحؿ محؿ المصدر الصريى،
الوجداف ،فيذا يعني أف المصدر ال ّ
ويأخذ داللتو المخصصة ذاتيا .)1
ويشتؽ المصدر الميمي مف الثالثي عمى زنة "مفعؿ" و"م ِ
فعؿ" وذلؾ وفقاً
َ َ
َ
ّ
ّ
شتؽ عمى زنة اسـ المفعوؿ ،بقمب
أما مف غير
في ّ
لقواعد ذكرىا ال ّ
الثالثي ُ
صرفيوفّ ،
ّ
حرؼ المضارعة ميم ًا مضمومة ،وفتى ما قبؿ اآلخر  ،)2وكذلؾ الحاؿ يترؾ األمر
لمسياؽ كي يحدد المعنى المقصود مف الكالـ ،أىو اسـ مفعوؿ ،أـ اسـ زماف ،أـ اسـ

ميمي.
مكاف ،أـ مصدر
ّ

الثالثي أنيا تصاغ عمى
ميمي مف غير
ّ
واضى لمناظر في صيغة المصدر ال ّ
صيغة اسـ المفعوؿ ،وما تقدـ مف كالـ عمى اسـ المفعوؿ ينطبؽ عمى المصدر

مما ينبو ال ُمتَمَقٍّي أو القارئ إلى
ضمة بعد الميـ في ىذه الصيغةّ ،
ميمي ،إذ تظير ال ّ
ال ّ
داللية أولية تتمثؿ بأف ىذه الصيغة صيغة مخصصة مف بيف سائر صيغ
قيمة
ّ
الكالـ ،وأف ىذه الصيغة ال بد أف تفضي إلى داللة معينة أو محددة ،وتتمثؿ ىذه

الداللة باإلشارة إلى معنى المصدر الصريى نفسو ،فكأف المتكمـ قد أتى بصيغة
ّ
رفية الّتي
ضمة مف بيف األدلة الص ّ
المصدر الصريى ولكف بصيغة مغايرة ،فتكوف ال ّ

يمحظيا ال ُمتَمَقٍّي في الصيغة قبؿ النظر في سائر تفاصيميا.

 )1انظػػرا السػػيرافي ،أبػػو سػػعيد الحسػػف بػػف عبػػد اهلل 9191ـ) .شػػرح أبيػػات سػػيبويو ،تحقيػػؽا
محمػػد عمػػي ال ػريى ىاشػػـ ،مراجعػػةا طػػو عبػػد الػػرؤوؼ سػػعد ،مكتبػػة الكميػػات األزىريػػة ،دار الفكػػر،

القاىرة – مصر ،الطبعة األولى ،جا  ،9صا .990

 )2انظرا ابف الحاجب .اشافية في عمـ التصريؼ والخط ،جا  ،9صا .31
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ضمة في صيغ االشتقاؽ الّتي مرت ،صيغة اسـ المفعوؿ،
يتضى أف ال ّ
ميمي قد لعبت دو اًر ميماً في رصد المعنى،
وصيغة اسـ الزماف والمكاف ،والمصدر ال ّ
ِ
ضمة منحت ال ُمتَمَقٍّي تصو اًر
وتوجيو ّ
الداللة وفق ًا لما تقضي بِو ىذه الصيغة ،إذ إف ال ّ
أولياً باعتبار أف ىذه الوحدة الكالمية تنتمي إلى فئة مخصصة مف فئات الكالـ
مشتؽ
صرفية ،أال وىي المشتقّات ،ومف ثـ يتمكف ال ُمتَمَقٍّي مف رصد نوع ىذا ال ّ
ال ّ
استناداً إلى عناصر أخر  ،كالسياؽ أو المعنى ،أو حركة ما قبؿ اآلخر ،يزاد إلى

صوتي
ذلؾ التناسب ال
ّ
صوتيف
المشتقّة ،فإف ال ّ
ويس اًر في األداء.

ضمة ىذه الصيغ
ال
صرفي بيف صوت الميـ وصوت ال ّ
ّ
مما يمنحيما سيولة في النطؽ،
يخرجاف مف مخرج واحدّ ،

ِ
التصغير:
ضم ُة وصيغ ُة
 5.1ال ّ
ضمة مكانة ميمة في تَ ْش ِكْيؿ صيغة التصغير في العر ّبية ،فأوؿ ما
تأخذ ال ّ
ضمة ،وذلؾ وفقاً لما أشار
يطالعنا في الحديث عف قاعدة التصغير الحديث عف ال ّ
مغويوف.
إِلَ ْي ِو ال ّ

الجرجاني في تعريؼ التصغيرا " تغيير صيغة االسـ ألجؿ تغيير
يقوؿ
ّ
يما ،أو تمطيفا ،كرجيؿ ،ودرييمات،
تحقيرا ،أو
المعنى،
ً
ً
تقميال ،أو تقر ًيبا ،أو تكر ً
وقبيؿ ،وفويؽ ،وأخي ،ويبنى عميو ما في قولو صمى اهلل عميو وسمـ في حؽ عائشة
رضي اهلل عنياا "خذوا نصؼ دينكـ عف ىذه الحميراء" .)1

صرفية
يقوـ مفيوـ التصغير عمى أساس مف تغير البنية ،فإف تغير البنية ال ّ
لمكممة يقود المتَمَقٍّي إلى فيـ المعنى المخصوص بالتصغير ِ
فتغير
ض ْم َف ىذه الكممةّ ،
ُ
الداللة مف الكممة باعتبارىا مكبرة إلى كممة مصغرة،
البنية أساس في انتقاؿ المعنى و ّ
انطالقاً مف مجموعة مف التحوالت الّتي تدخؿ صيغة التصغير نفسيا.

تتوفّر العر ّبية عمى صيغة تسمى صيغة التصغير ،وىي تدؿ ال ُمتَمَقٍّي عمى
ٍ
معاف ترتبط باالسـ المصغر ،إذ ال ُيشترط فيو أف يكوف القصد منو بياف صغر حجـ
الجرجاني .التعريفات ،صا .10
)1
ّ
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ىذا المسمى ،بؿ قد ُيقصد تحقيره ،أو قد يقصد تعظيمو  ،)1ومف الشواىد عمى معنى
التعظيـ قوؿ الشاعر )2ا
ُدوْي ِيية تَصفَُّر ِمنيا األ ِ
و ُك ُّؿ أ ٍ
َنام ُؿ
سوؼ تَ ْد ُخ ُؿ َب ْيَنيُ ْـ
ُناس
َ
ْ
َ
َ
فالشاىد ىاىنا قولوا ُد َوييية ،وىي تصغير "داىية" ،والداىية ال تصغر إال
لبياف عظميا ال لبياف صغرىا.
وقد يقصد تقريبو زمانياً أو مكانياً ،فصيغة التصغير تشتمؿ عمى سائر ىذه
المعاني ،وكؿ سياؽ يد ّؿ عمى ما و ِ
ضع لو ،وتكوف ىيئة التصغير بضـ أوؿ االسـ،
ُ
باعياً ،وقمب
وفتى ثانيو ،والحاقو بياء ساكنة ثالثة ،وكسر ما قبؿ اآلخر إف كاف ر ّ
حرؼ العمة ياء إذا كاف خماسياً رابعو حرؼ عمة .)3

ضمة فييا جميعاً،
ويأتي التصغير في العر ّبية عمى ثالثة أبنية تحضر ال ّ
ِ
باعي ،نحوا
وىيا فُ َعْيؿ ،لتصغير
الثالثي ،نحوا ُح َجير ،وفُ َع ْيعؿ ،تصغي اًر لمر ّ
ّ
ُج َح ِيفؿ ،وفُ َع ْيعيؿ ،تصغي اًر لمخماسي ،مثؿا قَُن ْيطير ،وليس سو ىذه األوزاف وزف
آخر لمتصغير .)4

مبين ًا حاالت التصغير الثالثة الّتي يأتي عميياا "اعمـ أف
يقوؿ سيبويو ّ
يعؿ وفُع ٍ
يؿ ،وفُع ٍ
التصغير إنما ىو في الكالـ عمى ثالثة أمثمةا عمى فُع ٍ
يعيؿ .فأما
َ
َ
َ
فُ َعي ٌؿ فمما كاف عدة حروفو ثالثة أحرؼ ،وىو أدنى التصغير ،ال يكوف مصغٌر عمى

وج ٍ
وج ٍ
أقؿ مف فُ ٍ
عيؿ ،وذلؾ نحو قُ ٍ
بيؿ .وكذلؾ جميع ما كاف عمى ثالثة
ميؿُ ،
ييسُ ،

ٍ
جعيفر
أحرؼ .وأما فعيع ٌؿ فمما كاف عمى أربعة أحرؼ وىو المثاؿ الثاني ،وذلؾ نحو
سبطرا سبيطر ،وغالِـا ُغ ّميـ ،وعمَ ٍ
ٍ
ٍ
بط ُعمً ْيبِططٌ .فإذا كانت
ومطيرؼ ،وقولؾ في
ُ
ٌ
 )1ىذا الغرض مف التصغير أضػافو الكوفيػوف ولػـ يقػؿ بِ ِػو جميػور البصػرييف ،انظػرا العكبػري.

المباب في عمؿ البناء واإلعراب ،جا  ،3صا .953

 )2البيػت لمبيػد بػف ربيعػػة العػامري 3001ـ) .ديػواف لبيػػد بػف ربيعػة ،اعتنػػى بػوا حمػدو طمػػاس،

دار المعرفة ،بيروت – لبناف ،الطبعة األولى ،صا .35

 )3الزمخشري .المفصؿ في صنعة اإلعراب ،صا .35.

 )4انظػػرا ابػػف جنػػي ،أبػػو الفػػتى عثمػػاف د.ت) .الممػػع فػػي العر ّبيػػة ،تحقيػػؽا فػػائز فػػارس ،دار
الكتب الثقافية ،الكويت ،صا .399
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ٍ
فعيعؿ ،تحركف جمع أو لـ يتحركف،
العدة أربعة أحرؼ صار التصغير عمى مثاؿا
اختمفت حركاتيف أو لـ يختمفف كما صار كؿ بناء عدة حروفو ثالثةٌ عمى مثاؿ ٍ
فعيؿ

تحركف جمع أو لـ يتحركف  ،اختمفت حركاتيف أولـ يختمفف .وأما فعيعي ٌؿ فمما كاف

عمى خمسة أحرؼ ،وكاف الرابع منو واواً أو ألفاً أو ياء ،وذلؾ نحو قولؾ في
ٍ
يديس ،وفي قر ٍ
ٍ
بوسا
قنديؿا قنيدي ٌؿ ،وفي
صيبيى ،وفي
مصباحا ُم
ٍ
ٌ
كردوسا كر ٌ
ٍ
حميصيص ،ال تبالي كثرة الحركات وال قمتيا وال
حمصيص
يبيس ،وفي
ٌ
قر ٌ
اختالفيا" .)1

اؾ
ص ُرْؤَي َ
ص ْ
مما جاء بالتصغير في كتاب اهلل تعالى قولوا "قَا َؿ َي ُابَني َال تَ ْق ُ
و ّ
اف لِ ْ ِ
إل ْن َس ِ
يف"  ،)2فكممةا ُبَن ّي،
يدوا لَ َؾ َك ْي ًدا إِف الش ْي َ
َعمَى إِ ْخ َوتِ َ
ؾ فََي ِك ُ
اف َع ُد ٌّو ُمبِ ٌ
ط َ
تصغيرا ابف.
ويربط المبرد بيف صيغ التصغير الثالثةا فُ َعيؿ ،وفُ َع ْي ِعؿ ،وفُ َع ْيعيؿ ،بما قيؿ
أنو ُنقؿ عف الخميؿ بف أحمد ،وىو أف العرب جعمت التصغير عمىا فمس ،ودرىـ،

باعي وخماسي ،ألنيـ وجدوا أنو ال يخرج عف ىذه الثالثة
ودينار ،أي ثالثي ور ّ
وص ٍّغر االسـ وفقاً
أما إذا اشتمؿ عمى شيء مف الزوائد سممت ىذه الزوائد ُ
أصناؼّ ،

ألحد ىذه األوزاف .)3

ضمة في صيغة التصغير ،فذكر أنيا ُوجدت
وقد عمؿ الوراؽ سبب وجود ال ّ
لسببيف ،األوؿا أنيا أصغر الحركات – وفقاً لقولو – فيي تخرج مف بيف الشفتيف،
وىي سيمة المخرج ،في حيف أف الفتحة والكسرة ال تخرجاف مف الشفتيف ،فكاف ىذا

المخرج أصغر في النطؽ مف مخرج الفتحة والكسرة ،ولما جاءت صيغة التصغير
لمداللة عمى تصغير االسـ ناسب أف تكوف أصغر الحركات أولى في الكممة ،ثـ
أتبعوىا بالفتحة ألف الفتحة متسعة فناسبت أف تأتي بعد الكسرة الضيقة لتكوف سبيالً

أما الثانيا فيو أف المصغر صار متضمناً لممكبر ،فصار عمى ذلؾ مشابي ًا
لتبيينياّ ،
ضـ أولو ،مشابية لو بالفعؿ المبني لممجيوؿ
لما لـ يسـ فاعمو ،فوجب عمى ذلؾ ّ
 )1سيبويو .الكتاب ،جا  ،.صا .191 – 195

 )2سورة يوسؼ اآلية .5

 )3المبرد .المقتضب ،جا  ،3صا .3.1
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ضمة في أوؿ االسـ المصغر أف
الّذي ُيضـ أولو كذلؾ ،كما يمكف أف ُيعمؿ وجود ال ّ
ىذا االسـ لو بناء واحد ،فأريد منو أف يجمع جميع الحركات الّتي تدخؿ في أبنية
تعددة .)1
الكممات المختمفة والم ّ

ضمة أصغر الحركات ،إال أف ىذا االعتبار قد انتفى
وباعتبار الوراؽ فإف ال ّ
وفقاً لما توصمت إِلَ ْي ِو معطيات عمـ المغة الحديث بصفة عامة ،وعمـ األصوات بصفة

ضمة ،حتّى إف
خاصة ،انطالقاً مف كوف الفتحة أخؼ الحركات وأصغرىا ،وليست ال ّ
بعض الباحثيف جعؿ الفتحة تقترب مف السكوف في خفتيا وسيولة النطؽ بيا  ،)2ىذا
الدالالت
ضمة ليست أصغر الحركات ،ولكف ذلؾ ال ينفي عنيا بعض ّ
يعني أف ال ّ
الّتي حممتيا صيغة التصغير نفسيا.

وأياً يكف األمر في تعميؿ طبيعة ىذه الصيغة الّتي جاء عمييا التصغير في

ضمة
المغة ،وبعيداً عف تعميالت العمماء المختمفة في السبب الكامف وراء وجود ال ّ
الداللة
والفتحة والياء الساكنة ثالثة في صيغة التصغير ،فإف المراد مف ىذه الصيغة ّ

تميزة بيذه الحركات لتحمؿ
عمى معنى التصغير ،فقد جعمت المغة صيغة التصغير م ّ
تميزت صيغة
معنى التصغير المنوط بيا ،فالمباني دليؿ عمى المعاني ،مف ىنا ّ

التصغير في المغة لتدؿ عمى معنى التصغير ذاتو .)3

والتصغير لمكممة بمنزلة وصفيا ،وليذا ال يعمؿ اسـ الفاعؿ عمؿ الفعؿ إذا

ض َوْي ِرب ،فال
كاف مصغ اًر ،كما ال يعمؿ إذا كاف موصوفاً ،وذلؾ نحو قولؾا ز ٌ
يد ُ
يؼ عم اًر .)4
يد
ضارب ظر ٌ
تقؿا عم اًر ،كما ال تقوؿا ز ٌ
ٌ

 )1ابف الوراؽ .عمؿ النحو ،صا .195

 )2بشر .دراسات في عمـ المغة ،صا .950
الداللػ ػػة
 )3انظ ػػرا الرواب ػػدة ،محم ػػد أم ػػيف 3090ـ) .التصػ ػػغير ف ػػي المغػ ػػة العر ّبيػ ػػة نظ ػ ػرة فػ ػػيا ّ
الصوتي ،مجمة مجمع المغة العر ّبية األردني ،العددا  ،91صا ..3 – .9
والتحميؿ
ّ
)4ابف الدىاف ،أبو محمد سعيد المبارؾ األنصػاري 3090ـ) .شػرح الػدروس فػي النحػو ،تحقيػؽ

ود ارسػػةا ج ػزاء محمػػد المصػػاروة ،دار أسػػامة لمنشػػر والتوزيػػع ،عمػػاف – األردف ،الطبعػػة األولػػى،

صا ..33
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كما ّبي ف الروابدة في بحثو أف صيغة التصغير في المغة ال يشترط أف تدؿ
عمى التودد أو التحبب ،فإف المغات السامية تشترؾ بصيغة أخر تختص بمعنى
التودد والتحبب ،وىيا فعولة ،مثؿا عبود ،في تصغير عبد اهلل ،أو فعولة ،مثؿا
حمودة ،في تصغير محمد ،وعمورة في تصغير عمر أو عامر أو نحوىما ،فيذه

الصيغة ىي الّتي تدؿ عمى التودد اشتراكاً مع المغات السامية أخوات العر ّبية .)1

ضمة إشارة
يبدأ التحوؿ ال
صرفي في صيغة التصغير بضـ أوليا ،بمعنى أف ال ّ
ّ
مصغر ،ينضـ إلييا التحوالت
أولى في الكممة كي تمنحنا داللة عمى أف ىذا االسـ
ّ

صرفية األخر الّتي تحدث في الكممة ،كفتى الثاني ،وادخاؿ ياء ساكنة حرفاً ثالثاً
ال ّ
مغويوف.
في الكممة ،ناىيؾ عف غير ذلؾ مف التحوالت المفصمة الّتي تحدث عنيا ال ّ

ضمة في ىذه الصيغة بداللتيا عمى معنى التصغير ،وداللتيا
تتمثؿ قيمة ال ّ
ضمة عالمة أولية
عمى أف ىذا االسـ مف قبيؿ األسماء المصغرة ،انطالقاً مف أف ال ّ
تدخؿ االسـ المصغر في الكالـ بصفة عامة.

صرفية تحمؿ معنى ،وىو معنى التصغير،
فاالسـ المصغر ما ىو إال صيغة
ّ
أما التحقير ،أو التقميؿ مف شأف المصغر ،أو
والمراد مف ىذا التصغير مختمؼّ ،

تقريب مدتو أو زمانو ،إلى غير ذلؾ مف المعاني الّتي يد ّؿ عمييا االسـ المصغر،
الداللة عميو ،واإلشارة إليو،
ضمة الّتي يبدأ بِيَا ىذا االسـ تمثؿ نقطة أولية في ّ
واف ال ّ
ضمة الّتي بدأ بِيَا الكالـ إنما جاءت لغاية
فيستطيع ال ُمتَمَقٍّي أف يتنبو إلى أف ىذه ال ّ
ومعنى ،وتمثمت ىذه الغاية بأف دلّت الكممة عمى تصغير ىذا االسـ ،وانتقالو مف

مغويوف فيما سبؽ مف كالـ إلى أف االسـ المصغر لما
داللة لداللة أخر  ،وقد أشار ال ّ
ال عمى معنى التصغير اشتمؿ عمى سائر الحركات الّتي تدخؿ
بناء واحداً دا ً
كاف ً
ضمة ،وفتحة ،وكسرة.
الكممةّ ،

 )1انظرا الروابدة .التصغير في المغة العر ّبية ،صا .33 – 39
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ِ
وبعض أوز ِ
المبالغة:
ان
ضم ُة
ُ
 1.9ال ّ
ضمة حاضرة أيضاً في بعض الصيغ المشتقّة المخصصة لصيغة
ونجد ال ّ
ضمة ،بؿ ىناؾ ما جاء مفتوحاً،
المبالغة ،وىذا ال يعني اختصاص صيغة المبالغة بال ّ

ومنيا ما جاء مكسو اًر ،ومنيا ما تشاركت فيو حركات مختمفة ،ولكف ما يمفت انتباىنا

ضمة جزءاً ميماً أو ممفتاً في
في بعض الصيغ أنيا اختصت بالمبالغة وتشكؿ ال ّ
صوتي ،وفيما يمي سنشير ألىـ تمؾ الصيغ.
صرفي ال
تركيبيا وتَ ْش ِكْيميا ال
ّ
ّ

داللي يط أر عمى اسـ الفاعؿ،
صرفي
ويرتبط مفيوـ صيغة المبالغة بتحوؿ
ّ
ّ
الداللة عمى مف وقع منو الحدث ،أي ىي
بمعنى أف األصؿ في صيغة المبالغة ّ

الناحية ،غير أف ما يفرؽ بينيا وبيف اسـ الفاعؿ أنيا –
شبيية باسـ الفاعؿ في ىذه ّ

أي صيغة المبالغة – تدؿ عمى مف وقع منو الحدث عمى سبيؿ الكثرة والمبالغة ،إذ
إف التحوؿ الطارئ عمى ىذه الصيغة ىو الّذي أفضى إلى تحوؿ المعنى ،فانتقاؿ
الصيغة مف صيغة اسـ الفاعؿ إلى صيغة أخر مختمفة في بنيتيا أفضى إلى تحوؿ

داللي ليد ّؿ ال ُمتَمَقٍّي أف الحدث الّذي وقع مف الفاعؿ إنما وقع عمى سبيؿ التكثير .)1
ّ
صرفية في العر ّبية دالة عمى معنى المبالغة ،وىو
ثَمةَ مجموعة مف الصيغ ال ّ
معنىى مبالغة وقوع الفعؿ أو الحدث مف الفاعؿ كثي اًر ،بمعنى أف الفاعؿ قد وقع منو

الحدث كثي اًر ،فحينما نقوؿ ،فالف ميذار ،أي إف الحدث يقع منو عمى سبيؿ التكثير،

وىو حدث اليذر ،وبالتالي فيي صيغ دلت عمى اسـ الفاعؿ ،ولكف بصورة تكثيرية،
أي إف الحدث وقع عمى سبيؿ التكثير ،ومف صيغوا ِم ْفعاؿ ،وفَعٍّيؿ ،وفَ ّعاؿ ،وفعيؿ،
وفَعوؿ ،وغيرىا .)2
وتأتي صيغة المبالغة لغاية يريدىا المتكمـ ،أو ربما كانت عمى درجات

ومراتب في الكالـ ،أوليا التبميغ ،يميو اإلغراؽ ،ثـ الغمو ،وأخي اًر اإليغاؿ .)3

 )1ابف ىشاـ األنصاري .أوضى المسالؾ ،جا  ،.صا .931
 )2السيوطي .ىمع اليوامع ،جا  ،.صا .91

 )3انظػػرا صػػالى ،كمػػاؿ حسػػيف 3005ـ) .صػػيغ المبالغػػة وطرائقيػػا فػػي الق ػرآف الك ػريـ د ارسػػة

داللية ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،فمسطيف ،صا .19 – .3
فية ّ
إحصائية صر ّ
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وقد جاءت ىذه الصيغ مسموعة في كتاب اهلل تعالى ،مف ذلؾ لمتمثيؿ ال
ِ
ِ ِِ
ار َوَي ِزْد ُك ْـ
اء َعمَ ْي ُك ْـ ِم ْد َرًا
استَ ْغف ُروا َرب ُك ْـ ثُـ تُ ُ
الحصر قولوا " َوَياقَ ْوِـ ْ
وبوا إِلَ ْيو ُي ْرسؿ الس َم َ
يف"  ،)1فكممةا ِمد ار اًر ،صيغة مبالغة عمى زنةا مفعاؿ.
قُوةً إِلَى قُوتِ ُك ْـ َوَال تَتََول ْوا ُم ْج ِرِم َ

ومف بعض صيغ المبالغة ما يحمؿ معنى المبالغة في اسـ المفعوؿ نفسو ،أو

"ضحكة" ،فإنيا مبالغة في اسـ الفاعؿ ،إال أف
اسـ الفاعؿ ،كصيغة "فُ ْعمة" مثؿ ُ
الحد الّذي وضعو النحاة مف كوف صيغة المبالغة
األمر ال يقؼ ِع ْن َد ىذا الحد ،أي ّ
تأتي مف اسـ الفاعؿ فحسب ،بؿ ىناؾ بعض المظاىر االستعمالية في المغة تشير

إلى مجيء صيغة المبالغة مف اسـ المفعوؿ كذلؾ ،مثؿا طُ ّواؿ ،صيغة مبالغة مف
وج ّماؿ .)2
وج َماؿ ُ
"طويؿ" ،وىي صيغة نائبة عف اسـ المفعوؿ ،وجميؿ ُ
بؿ ال يقؼ األمر ِع ْن َد صيغ االشتقاؽ االسمي المختمفة ،بؿ قد يدخؿ معنى
المبالغة في بعض الصيغ الفعمية ،وىو ما يسمى بالمبالغة بالزيادة ،كزيادة السيف أو

التاء أو التضعيؼ عم ى الفعؿ ،أو اإلتياف بصيغة الجمع مثؿ صيغةا يفاعموف ،أو
صيغة االفتعاؿ ذاتيا ،أو جمع اسـ الفاعؿ جمع مذكر سالماً ،عمى زنة "فاعموف"،
فيذه كميا تحمؿ معنى المبالغة ،وقد دخؿ ىذا المعنى في الكالـ عبر الزيادة .)3

وبيف النحاة أف ىذه الصيغ منيا ما ىو قياسي ،ومنيا ما ىو سماعي ،وال
ّ
ُيشترط في ىذه الصيغة الحاؿ أو االستقباؿ كما ىو األمر بالنسبة السـ الفاعؿ .)4
وتأخذ صيغة المبالغة في العمؿ حكـ فعميا ،فتأخذ فاعالً ومفعوالً ،شأنيا في
ذلؾ شأف الفعؿ الّذي اشتُقت منو ،وىذا الحكـ تأخذه صيغة المبالغة كالحكـ الّذي

 )1سورة ىود اآلية .53
 )2الفقرا .المشتقّات الدالة عمى الفاعمية والمفعولية ،صا .31
 )3انظرا صالى .صيغ المبالغة وطرائقيا في القرآف الكريـ ،صا .59 – 55
 )4السامرائي .معاني النحو ،جا  ،.صا .999
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يأخذه اسـ الفاعؿ أصالة ،انطالقاً مف كوف صيغة المبالغة تحمؿ المعنى نفسو الّذي
يحممو اسـ الفاعؿ ولكف عمى سبيؿ المبالغة والتكثير .)1

وال ييمنا عدد صيغ المبالغة بصفة عامة ،وال أشكاليا وأبنيتيا بالقدر الّذي

ضمة جزءاً منيا ،أو دخمت
ضمة ،أو كانت ال ّ
ييمنا منيا ما كاف مشتمالً عمى ال ّ
ضمة دالة عمى معنى المبالغة أـ ال،
ضمة في بنيتيا ،انطالقاً مف كوف ىذه ال ّ
ال ّ
ضمة في مستويات المغة ،ومف بينيا ىذا ال ُم ْستَو
ف ّ
الدراسة تقصد إلى بياف أثر ال ّ

صرفي.
وىو ال ُم ْستَو ال
ّ
فمف بيف صيغ المبالغة صيغة "فُ ّعاؿ" ،وىي صيغة دالة عمى مبالغة وقوع
ا لحدث مف الفاعؿ ،وىذه الصيغة كما ىو واضى بضـ األوؿ وتشديد الثاني ،مثؿا

ُكّبار  ،)2ومنو ما جاء في قولو تعالىا " َو َم َك ُروا َم ْك ًار ُكب ًارا" .)3
ُيمحظ في صيغة "فعاؿ" الّتي سبقت لممبالغة أنيا ُبدئت بصوت الفاء
صرفية لمكممة ،فقد
ضمة تشكؿ جزءاً ميم ًا مف أجزاء ىذه البنية ال ّ
المضموـ ،وىذه ال ّ

أي إنيا نقمت معنى فعؿ الفاعؿ مف الصورة المعتادة
جاءت لتحمؿ معنى المبالغةّ ،
ضمة بيذه الصيغة المخصصة ،فصارت عمماً
إلى صورة المبالغة ،ولقد ارتبطت ال ّ

ضمة صارت دليالً عمى صيغة المبالغة ىذه ،وصارت تمثؿ جزءاً
عمييا ،بمعنى أف ال ّ
في ،والتنوع البنائي الّذي دخؿ ىذه الصيغة منحيا داللة عمى
ميماً مف تركيبيا الصر ّ
المبالغة كذلؾ ،نقصد بذلؾ وجود الشدة والفتحة في الكالـ ،فكاف ذلؾ الفتاً النتباه
ال ُمتَمَقٍّي ،ليممى فكرة المبالغة في ىذه الصيغة.
وتأتي صيغة أخر مف صيغ المبالغة تتشابو مع الصيغة السابقة ،وىيا
فُ َعاؿ ،مثؿا طُ َواؿ ،وىذه الصيغة ال تختمؼ عف الصيغة األولى إال بتخفيؼ العيف.

 )1انظػػرا ابػػف الحاجػػب ،أبػػو عمػػرو عثمػاف بػػف عمػػر 9131ـ) .أمػػالي ابػػف الحاجػػب ،تحقيػػؽا

فخػػر صػػالى سػػميماف قػػدارة ،دار عمػػار ،عمػػاف – األردف ،ودار الجيػػؿ ،بيػػروت – لبنػػاف ،الطبعػػة
األولى ،جا  ،9صا ..93

 )2انظرا دنقوز .شرحاف عمى مراح األرواح ،صا .93
 )3سورة نوح اآلية .33
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ضمة دليؿ
ضمة حاضرة في ىذه الصيغة ،ودالة عمييا ،فوجود ال ّ
وال تزاؿ ال ّ
عمى معنى المبالغة ،انطالقاً مف كونيا جاءت في بداية الصيغة ،فمنحت ال ُمتَمَقٍّي
سمة إشارية أولى عمى أف ىذه الصيغة تنتمي لمعنى المبالغة والتكثير.

ضـ أوليا ،ومنيا صيغة
وتتوفّر العر ّبية عمى صيغ عديدة لممبالغة الّتي ُي ّ
"فُعُّوؿ" وىي بضـ الفاء وتشديد العيف وضميا ،وقد أشار ابف خالويو إلى أنو ليس

في كالـ العرب عمى ىذه الصيغة سو كممتيفا ُسُّبوح ،وقُ ُّدوس ،وقد ُسمع فييما
)1
مما جاء عمى ىذه الصيغة مف كتاب اهلل تعالى قولوا " ُى َو الموُ الّذي
الفتى أيضاً  ،و ّ
ِ
اف
َال إِلَوَ إِال ُى َو ا ْل َممِ ُ
وس الس َال ُـ ا ْل ُم ْؤ ِم ُف ا ْل ُم َي ْيم ُف ا ْل َع ِز ُيز ا ْل َجب ُار ا ْل ُمتَ َكب ٍُّر ُس ْب َح َ
ؾ ا ْلقُ ُّد ُ
ِ
وف" .)2
المو َعما ُي ْش ِرُك َ
يختص اهلل سبحانو وتعالى بياتيف الصيغتيف دوف سواه ،وىماا السبوح
أما القدوسا فيو الطاىر .)3
والقدوس ،فالسبوحا فيو المنزه عف السوءّ ،
ضمة حاضرة بصورة
ونجد ِع ْن َد النظر في بنية ىذه الصيغة ال ّ
صرفية أف ال ّ

الفتة لمنظر ،ففاء الكممة مضمومة ،وكذلؾ عينيا ،ثـ يمي ذلؾ واو ،والواو مف جنس

ضمة طويمة  ،)4فيي بمثابة
ضمة ،إذ ُيطمؽ عمييا وىي في مثؿ ىذه الحالة المدية ّ
ال ّ
ِ
ضمة في ىذه الصيغة ال يمكف أف يمر دوف
ضمة ا ْلقَص ْي َرة ،وىذا الوجود لصورة ال ّ
ال ّ

ضمة ليس عادياً في ىذه الصيغة ،لقد تكررت ثالث مرات
أف يمفت انتباىنا ،فوجود ال ّ
كما نمحظ.

صوتي
ضمة عمى ىذا النحو أوجد نوعاً مف الثقؿ ال
ويظير أف وجود ال ّ
ّ
إف ينتيي
باعتبار أف نطؽ الصوت أكثر مف مرة في مقاطع الكممة جعؿ المساف ما ْ
مف المخرج حتّى يعود إليو ،وىو ما يشكؿ نوع ًا مف الثقؿ ،وقد ازداد ىذا المظير

بوجود التشديد في عيف الكممة ،وما ىذا الثقؿ والتشديد إال ربط لمكممة بمعناىا
)1ابف خالويو ،أبػو عبػد اهلل الحسػيف بػف أحمػد 9191ـ) .لػيس فػي كػالـ العػرب ،تحقيػؽا أحمػد

عبد الغفور عطار ،مكة المكرمة ،الطبعة الثانية ،صا .350
 )2سورة الحشر اآلية .3.

)3اليروي .إسفار الفصيى ،جا  ،3صا .103

 )4انظرا حساف .المغة العر ّبية معناىا ومبناىا ،صا .90
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المتمثؿ بالمبالغة ،فكما أف الصيغة تدؿ عمى المبالغة في الحدث ،فقد بالغت المغة
ضمة
ضمة في ىذه الصيغة ليتناسب المعنى مع المبنى ،وىذا الوجود لم ّ
في إظيار ال ّ
في ىذه الصيغة إنما يوحي بفكرة المبالغة الّتي تأتي عمييا الصيغة.
الجمع:
صيغ
وبعض
ضم ُة
ِ
ِ
ُ
 2.9ال ّ
ضمة في بعض صيغ الجموع – جموع التكسير – بصورة الفتة
تظير ال ّ
ضمة تظير في الجمع أنيا ذات داللة ،أو ذات قيمة ،بؿ
لمنظر ،فنحف ال نقصد كؿ ّ
ضمة بصورة تمقائية ،إنما نحاوؿ أف نسمط
ىناؾ بعض الحاالت الّتي أتت فييا ال ّ
ضمة.
الضوء عمى بعض تمؾ المالمى الّتي نر فييا قيمة واضحة ليذه ال ّ

وتمتاز العر ّبية باشتماليا عمى عدد كبير مف جموع التكسير ،أوصميا العمماء
إلى سبعة وعشريف جمعاً ،منيا ما ىو لمقمة ،ومنيا ما ىو لمكثرة ،مع التحفظ في ىذا

المقاـ عمى المآخذ الّتي ُس ٍّجمت عمى ىذا التقسيـ ،واعتراض بعض العمماء بأف ىذا
مغويوف كذلؾ عمى كوف ىذه الجموع
التقسيـ ليس حاسماً وال دقيقاً ،كما لـ يتفؽ ال ّ

مغوييف في سائر ىذه التفصيالت ولـ
مقيسة أـ مسموعة ،فقد وقع االختالؼ بيف ال ّ
يحسـ األمر بالدقة المطموبة .)1
وأوؿ ىذه الصيغ ما كاف مف صيغة "فُ ُعؿ" بضـ الفاء والعيف ،ويطرد في
باعي
وصؼ عمى فَ ُعوؿ بمعنى فاعؿ ،كغفور ُ
وصبور ُ
وغفُُرَ ،
وص ُبر ،وفي كؿ اسـ ر ّ
مد ،صحيى ِ
مذكرا ،كاف أو مؤنثًا ،كقَ َذاؿ بالفتى ،وىو ِج َماع مؤخر
اآلخر،
قبؿ آخره ّ
ً
ِ
وع ُمد.
ضبَ ،وعمود ُ
الرأس ،وقُ ُذؿ ،وحمار َو ُح ُمر ،و ُك َراع بالضـ و ُك ُرع ،وقضيب وقُ ُ
)2
مما جاء شاىداً عمى ىذا
و
،
ؼ
أيضا أالّ يكوف مضعفًا َم ّدتو ِأل ٌ
ويشترط في مفرده ً
ّ
الجمع مف كتاب اهلل تعالى قولوا " َكأَنيُ ْـ ُح ُمٌر ُم ْستَْن ِف َرةٌ" .)3
 )1انظػػرا الغرايبػػة ،عػػالء الػػديف أحمػػد 3093ـ) .جمػػع التكسػػير فػػي جػػامع البيػػاف فػػي تأويػػؿ

القػرآف لمطبػري د ارسػػة وتحميػؿ ،مجمػػة د ارسػاتا العمػػوـ اإلنسػانية واالجتماعيػػة ،المجمػدا  ،.1العػػدد
الثالث ،الجامعة األردنية ،صا .559

 )2الحمالوي .شذا العرؼ ،صا .33

 )3سورة المدثر اآلية .50
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ُيمحظ في ىذا النوع مف الجموع أف الضمتيف قد جاءتا في صيغة واحدة ،فكاف
ضمة ،األمر الّذي أفضى إلى
ضمة مع اختيا ال ّ
لذلؾ األثر الواضى في تناسب ال ّ

ضمة في الكالـ.
تسييؿ النطؽ بيذه ال ّ
ضمة أيضاً في صيغة "فُ َعؿ" بضـ فسكوف ،ويطرد في اسـ عمى
وتظير ال ّ
وكص ْغ َر  .و ُك ْب َر  .فتقوؿ فييا
وح ّجة.
فُ َعمة وفي فُ ْعمى مؤنث أفعؿُ ،
وم ْدية ُ
ُ
كغ ْرفة ُ

وص َغر و ُكَبر .)1
ومد ً ُ ،
وح َججُ ،
ُغ َرؼُ ،
ضمة في بداية ىذه الصيغة ينبو ال ُمتَمَقٍّي عمى أف ىذه الصيغة دالة
فوجود ال ّ
ضمة بعد فاء الكممة لتدؿ
عمى شيء ما ،أال وىو الجمع ،إذ مف المعتاد أف تأتي ال ّ

صرفي الّذي دخميا وفقاً لما لوحظ في ىذا الفصؿ.
عمى شيء مف التحوؿ ال
ّ
ِ
وصؼ ٍ
عاقؿ عمى وزف فاعؿ
ومف ذلؾ صيغة ا فُ َعمَة ،بضـ ففتى .ويطرد في
ٍ
وغ َازة ،ومنيا كذلؾا فُعؿ ،بضـ
معتؿ الالـ،
ورماة ،وغاز ُ
كقاض وقضاة ،ور ْاـ ُ

صحيح ْى
مفتوحا ،ويطرد في وصؼ عمى وزف فاعؿ وفاعمة
األوؿ ،وتشديد الثانى
َ
ً
وصوـ .وندر في ُم ْعتَمٍّيا
الالـ ،كراكع وراكعة ،وصائـ وصائمة ،تقوؿ في الجمع ُركع ُ
ٍ
ونفَ َساء ونفس ،ومنيا
كخريدة ُ
وغ ًّز  ،كما ندر في فَعمية وفُعالء ففتىَ ،
كغاز ُ
وخردُ ،

أيضاًا فُعاؿ ،بضـ األوؿ ،وفتى الثانى مشد ًدا .ويطرد كسابقو في وصؼ عمى وزف
وعذاؿ .وندر في وصؼ عمى
فاعؿ ،فيقاؿا صائـ وصواـ ،وقارئ وقراء ،وعاذؿ ُ
ط ِرد في اسـ َف ِعؿ ،بفتى فكسر،
وي َ
كصداد ،ومنيا أيضاًا فُ ُعوؿ ،بضمتيفَ .
فاعمةُ ،
ك َكبِد وكبود ،وو ِعؿ ووعوؿِ َ ،
ثالثيا ساكف العيف ،مثمث
ونمر َوُنمور .وفى فَ ْعؿ اسما ً
َُ
ُ ََ
ِ
ض ُروس .)2
وكعوبَ ،و ُج ْند َو ُجنود ،وض ْرس َو ُ
الفاء ،نحو َك ْعب ُ

ضمة في ىذه الجموع خاصة في الحرؼ األوؿ منيا ،وىي إشارة
وتظير ال ّ
ضمة
ضمة إنما جاءت فييا ال ّ
كما ذكرنا مف قبؿ إلى أف ىذه الصيغة الّتي ُبدئت بال ّ

صرفي ،أو
لتمنى ال ُمتَمَقٍّي داللة أولية بأف ىذه الكممة مشتممة عمى شيء مف التحوؿ ال
ّ
ضمة ينبو ال ُمتَمَقٍّي
ىي خضعت لبعض مظاىر التغير ،كالجمع مث ً
ال ،فإف وجود ال ّ
لذلؾ.
 )1الحمالوي .شذا العرؼ ،صا .33

 )2الحمالوي .شذا العرؼ ،صا .10 – 31
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ونتوقؼ ىاىنا ِع ْن َد صيغة "فُ ُعوؿ" بضمتيف ،فإف وجود الضمتيف في ىذه
الصيغة يمنى ال ُمتَمَقٍّي معرفة بأف ىذه الصيغة لمجمع ،وأنيا مختمفة عف صيغة

ضمة
"فَ ُعوؿ" الّتي ىي لمصفة المشبية ،ولصيغة المبالغة ،فمو لـ تبدأ ىذه الصيغة بال ّ
لتوىـ ال ُمتَمَقٍّي أف الكممة مف صيغ المبالغة أو مف الصفات المشبية.
ضمة ليا حضور جيد في صيغ الجمع ،صحيى أف ىذا
مما سبؽ أف ال ّ
يظير ّ

الداللة ،أو كثي اًر مف
الحضور لـ يمنى صيغ الجموع الّتي قالت بِيَا العر ّبية كثي اًر مف ّ
ضمة خاصة في فاء الجمع
صوتية الم ّ
اإليحاء بالتحوالت ال ّ
تعددة ،إال أف حضور ال ّ

منى ال ُمتَمَقٍّي معرفة مسبقة بطبيعة بنية ىذه الكممة ،وجعمو ممي اًز ليا عمى أنيا مف
قبيؿ الجمع ال مف قبيؿ شيء آخر.
لقد استطاع ىذا الفصؿ أف يرصد النتائج اآلتيةا
صوتي
صرفي أكثر حضو اًر مف ال ُم ْستَو ال
ضمة في ال ُم ْستَو ال
أوالًا ّ
تعد قيمة ال ّ
ّ
ّ
الّذي سبؽ الحديث عنو في الفصؿ األوؿ ،كما أنيا أكثر حضو اًر مف ال ُم ْستَو
نحوي الّذي سيأتي الحديث عنو في الفصؿ الثالث؛ ويعود السبب في ذلؾ لكوف
ال ّ

صوتية
ضمة تتداخؿ في بنية الكممة بصورة مباشرة ،في حيف أف مواضعيا ال ّ
ال ّ
صرفي.
نحوية قميمة إذا قورنت بوجودىا في ال ُم ْستَو ال
وال ّ
ّ

تعرضت لبعض مظاىر التغيير
ثانياًا ُي َ
محظ أف الصيغ الّتي ط أر عمييا تحوؿ ،أو ّ
ضمة تبعت الحرؼ األوؿ
ال
ضمة ذات داللة عميقة ،أف ال ّ
صرفي ،أو كانت فييا ال ّ
ّ
مف الكممة ،بمعنى أف الحرؼ األوؿ يكوف مضموماً ،وىذا ما لوحظ في صيغ البناء

لممجيوؿ ،فالحرؼ األوؿ يضـ في الحالتيف ،وفي صيغ المشتقّات ،اسـ الفاعؿ ،واسـ
ميمي ،فكميا تبدأ بميـ مضمومة ،وكذلؾ
المفعوؿ ،واسـ الزماف والمكاف ،والمصدر ال ّ

صيغة التصغير ،وصيغ الجموع المختمفة ،األمر الّذي يقودنا إلى القوؿ إف وجود
ضمة مع الحرؼ األوؿ مف الكممة نوع مف اإليحاء لم ُمتَمَقٍّي بأف ىذه الكممة قد
ال ّ
ضمة دليؿ عمى ذلؾ.
خضعت لشيء مف التبديؿ والتحويؿ ،وأف ىذه ال ّ
ِ
في المتعمؽ
ضمة في ال ُم ْستَو ال
ثالثاًا ال تقؼ قيمة ال ّ
صرفي ع ْن َد الجانب الصر ّ
ّ
ضمة مف تسييؿ في نطقيا ولفظيا ،بؿ يتجاوز
ببنية الكممة فحسب ،وما تدخمو ال ّ
الداللّية الّتي تقود ال ُم َتمَقٍّي إلى معنى عميؽ في الجممة،
ذلؾ إلى بعض المالمى ّ
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ضمة عمى ضمير الفاعؿ في الفعؿ المضارع
وذلؾ عمى نحو ما نراه في داللة ال ّ
ِ
ِ
ضمة لما استد ّؿ
الم ْسَند لواو الجماعة ،الّذي اتصمت بِو نوف الت ْوك ْيد ،فمَ ْوال وجود ال ّ
ُ
ال ُمتَمَقٍّي عمى فاعؿ ىذا الفعؿ بعد حذفو.
صوتية،
صرفية وبعض الجوانب ال ّ
ضمة ال ّ
رابعاًا ىناؾ بعض التداخؿ بيف قيمة ال ّ
الثالثي،
ضمة مع الميـ في صيغ المشتقّات مف غير
عمى نحو ما رأينا في مجيء ال ّ
ّ

صوتي ،فكالىما يخرج مف
ضمة مع الميـ يتناسب مف جية المخرج ال
إذ وجود ال ّ
ّ
الشفتيف ،فناسبت كؿ منيما األخر ِ
ض ْم َف ىذه الصيغ.

ضمة في ما جاورىا مف أصوات العمة ،فتدفعيا في بعض األحياف
خامساًا تؤثّر ال ّ
إلى االنقالب إلى الواو ،عمى نحو ما رأينا في قمب األلؼ واواً ،وقمب الياء واواً.

ضمة في صيغ الجمع المختمفة ،غير أف قيمتيا
سادساًا عمى الرغـ مف حضور ال ّ
صرفية ال تظير ظيو اًر واضحاً ،إذ إف ذلؾ عائد في ظني إلى كثرة الصيغ
ال ّ

المرتبطة بجمع التكسير ،وتنوع حركات كؿ جمع ،مف ىنا يصعب الوصوؿ إلى قيمة

ضمة ليا قيمتيا وحضورىا في عدد مف ىذه الجموع،
حركة دوف أخر  ،غير أف ال ّ
ضمة في أولو اللتبس بصيغة المبالغة "فَ ُعوؿ"،
خاصة جمعا فُ ُعوؿ ،الّذي لَ ْوال وجود ال ّ
والصفة المشبية.
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الثالث
الفص ُل
ُ
ِ
ضم ِة
مظاهر
االستعمال ال ِّ
نحوي لم ّ
ُ
قيمة الضمة ِ
ِ
الس ِ
ض ْم َف مستوييف مف
الحديث عف
ابقاف
َ
َ
تناوؿ الفصالف ّ
ّ
صرفي ،وال تقؼ
صوتي ،وثانييما ال ُم ْستَو ال
مستويات العر ّبية ،أوليما ال ُم ْستَو ال
ّ
ّ
الحد فحسب ،بؿ نجد ليذه الحركة قيمة كبيرة كذلؾ ِ
ض ْم َف
ضمة ِع ْن َد ىذا ّ
قيمة ال ّ
المستَو النحوي ،انطالقاً مف دورىا التركيبي الّذي يظير ِ
ض ْم َف مظاىر التركيب
ّ
ُْ
ّ
المختمفة ،سواء التراكيب االسمية ،أـ التراكيب الفعمية.

الداللة،
يب في أف
مغوية ذات المعنى و ّ
تنبيوا ليذه الحركة ال ّ
القدماء قد ّ
ال ر َ
َ
كما تنبيوا لسواىا مف الحركات فتحة وكسرة ،حتّى عالمة التعري مف الحركة الّتي
صوتية
ُع ِرفت بالسكوف ،فذكروا أف الحركة دليؿ عمى المعنى ،وليست مجرد عالمة
ّ
الداللة ،وانما جيء بِيَا لمتوصؿ إلى ربط األصوات
ال تقدـ وال تؤخر في المعنى و ّ
الصامتة ببعضيا ،لـ يكف ذلؾ مذىب النحاة ،بؿ ذىبوا إلى أف الحركة دليؿ عمى
المعنى ،والحركات دواؿ عمى المعاني الّتي تحتيا .)1

الفاعمية ،إذ إنيا ىي العالمة اإلعرابية
ضمة عالمة لمرفع ،وىي عمـ
ّ
فجعموا ال ّ
أما المبتدأ والخبر واسـ "كاف" وأخواتيا ،وخبر "إف" وأخواتيا،
الّتي أُعطيت لمفاعؿ ،و ّ

ضمة عالمة لمرفع تشبيياً ليا بالفاعؿ،
وخبر "ال" الّتي لنفي الجنس ،إنما أعطيت ال ّ
أما الفتحة فيي عمـ المفعولية ،كالمفعوؿ بو ،والمفعوؿ المطمؽ ،والمفعوؿ فيو،
ّ

والمفعوؿ معو ،والمفعوؿ ألجمو ،والمشبيات بالمفعوؿ في المفظ والمعنى ،في حيف

كانت الكسرة عمـ اإلضافة .)2

ضمة عمـ الرفع ،فإنيا ارتفعت بمنزلتيا عف سائر الحركات،
وحيف كانت ال ّ
وذلؾ مف جيتيف ،األولىا أنيا عمـ لمفاعؿ ،والفاعؿ مرتفع رتبة عف غيره ،وقد ُشبٍّو
 )1انظػػرا العكبػػري ،أبػػو البقػػاء عبػػد اهلل بػػف الحسػػيف بػػف عبػػد اهلل 9115ـ) .المبػػاب فػػي عمػػؿ
البناء واإلعراب ،تحقيؽا عبد اإللو النبياف ،دار الفكر ،دمشؽ ػ سوريا ،ط ،9جا  ،9صا .59

)2الزمخشػػري ،أبػػو القاسػػـ محمػػود بػػف عمػػر 911.ـ) .المفصػػؿ فػػي صػػنعة اإلع ػراب ،تحقيػػؽا

عمي بو ممحـ ،مكتبة اليالؿ ،بيروت ػ لبناف ،ط ،9صا ..9
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بِ ِو المبتدأ والخبر وما أصمو مبتدأً وخبر ،والثانيةا أنو ال يكوف في الكالـ نصب وال
جر قبؿ الرفع ،فبذا ارتفع الرفع عف سائر المظاىر اإلعرابية األخر .)1

الدالل ّي الّذي تؤديو
يمكف أف نمحظ أف النحاة القدماء قد تنبيوا إلى الدور ّ
تعد قيمتيا
الحركة في الكالـ ،ولـ يكف أمر الحركات مجرد عالمات
صوتية ال ت ّ
ّ
التوصؿ إلى نطؽ األصوات الصامتة الّتي تتركب مع بعضيا بعضاً لتشكؿ وحدة

ذلؾ ليد ّؿ عمى المعنى ،مف

تعد
كالمية واحدة – كممة – بؿ إف أمر الحركات ي ّ
فاعمية ومفعولية ،واضافة ،وىذه المعاني مرتبطة ارتباطاً مباش اًر بالحركة اإلعرابية.

ضمة مف سائر الحركات في العر ّبية بأنيا عمـ الفاعمية ،أو
في حيف ّ
تميزت ال ّ
ىي عالمة الرفع في الكالـ ،وبالتالي ارتفعت منزلتيا عف سائر أخواتيا مف العالمات

اإلعرابية في المغة ،وذلؾ الرتباطيا بالفاعؿ الّذي لو قيمة متصدرة لممرفوعات في

ىذا الصدد ،خاصة أف سواه مف المرفوعات قد ُشبٍّيت بو؛ لذا أخذت عالمتو

اإلعرابية.

وقد قسـ النحاة القدماء عالمات اإلعراب إلى قسميف كبيريف ،عالمات
أما عالمات اإلعراب األصمية فيي
اإلعراب األصمية ،وعممات اإلعراب الفرعيةّ ،
ضمة والفتحة والكسرة والسكوف ،إذ ىي أصؿ عالمات اإلع ارب ،وما سواىا ينوب
ال ّ

عنيا .)2

أما العالمات الفرعية الّتي تنوب عف تمؾ العالمات األصمية فيي عشر؛

ينوب في بعضيا حركة فرعية عف حركة أصمية ،وينوب في بعض آخر حرؼ عف
حركة أصمية ،وينوب في بعض ثالث حذؼ حرؼ عف السكوف؛ "فيحذؼ حرؼ العمة
مف آخر المضارع المجزوـ ،وكذلؾ تحذؼ نوف األفعاؿ الخمسة مف آخر المضارع
المجزوـ" .والمواضع الّتي تقع النيابة فييا سبعة ،تسمى أبواب اإلعراب بالنيابة،
)1البجائي ،شياب الديف أحمد بف محمػد بػف محمػد 3009ـ) .الحػدود فػي عمػـ النحػو ،تحقيػؽا

نجاة حسف عبد اهلل مولي ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،العددا  ،993السنةا  ،..صا .113

 )2انظػػرا الجزولػػي ،أبػػو موسػػى عيسػػى بػػف عبػػد العزيػػز د.ت) .المقدمػػة الجزوليػػة فػػي النحػػو،

تحقيؽا شعباف عبد الوىاب محمد ،مراجعػةا حامػد أحمػد نيػؿ ،وفتحػي محمػد أحمػد جمعػة ،مكتبػة

أـ القر  ،جمع تصويريا دار الغرب العربي ،ط ،9صا .95
72

وىيا األسماء الستة ،والمثنى ،وجمع المذكر السالـ ،وجمع المؤنث السالـ ،واالسـ
الممنوع مف الصرؼ ،واألفعاؿ الخمسة ،والفعؿ المضارع معتؿ اآلخر .)1

وانطالقاً مف طبيعة نيابة ىذه الحركات الفرعية عف الحركات األصمية ،فإنو

ضمة ،فالمرفوع بعالمة فرعية إنما ىي دليؿ
يمكننا القوؿ بأف حالة الرفع دليؿ عمى ال ّ
ضمة وليست عالمة
ضمة ضمنية اشتمؿ عمييا السياؽ لو كانت الحركة ّ
عمى ّ
ضمة ،فكأننا
فرعية ،أي إننا حيف نتحدث عف العالمات الفرعية الّتي تنوب عف ال ّ

ضمة ولكف بصورة غير مباشرة ،مف ىنا تجدر اإلشارة إلى أف ىذه
نتحدث عف ال ّ
ضمة ،باعتبار أنيا تنوب عنيا ،وتحؿ محميا ،وتأخذ مكأنيا
العالمات دليؿ عمى ال ّ
في اإلعراب.

نحوية يختمؼ نوعاً ما عف حديثنا
ضمة ال ّ
وحديثنا في ىذا الفصؿ عف قيمة ال ّ
في الفصميف السابقيف ،فحينما كنا نتحدث في الفصؿ األوؿ عف مظاىر االستعماؿ
ضمة كنا
ضمة وفي الفصؿ الثاني عف مظاىر االستعماؿ ال
ال
صرفي لم ّ
صوتي لم ّ
ّ
ّ
أما ىذا
ضمة ذاتيا ،أي باعتبارىا فونيماً
صوتياً أو حركة ّ
ّ
لغوية بنيويةّ ،
نتحدث عف ال ّ
ضمف إطار نحوي تركيبيِ ،
ِ
ض ْم َف حالة
ضمة ولكف ْ َ
ّ
الفصؿ فنحف نتحدث عف ال ّ
ّ
ِ
ضمة،
تُعرؼ ع ْن َد النحاة بحالة الرفع ،فالرفع يكوف بواحدة مف عالمتيف ،األولىا ال ّ

وىي العالمة األصمية لمرفع ،والثانيةا بعالمة فرعية ،كأف ترتفع األسماء الخمسة

بالواو ،وجمع المذكر السالـ كذلؾ ،ويرتفع المثنى باأللؼ ،وترتفع األفعاؿ الخمسة
ضمة .)2
بثبوت النوف ،فيذه الحاالت الفرعية لمرفع ما ىي إال نيابة عف ىذه ال ّ

ضمة في ىذا الفصؿ مرتبط بالكالـ عف حالة
يعني ذلؾ أف الكالـ عف ال ّ
ضمة
الرفع في التركيب ال ّ
نحوي ،وال ييمنا إذا تحوؿ الرفع عف عالمتو األصمية – ال ّ

ضمة أصالة ،وأف ىذه
– إلى حالة فرعية أخر  ،فالميـ أف حالة الرفع تقع بال ّ
ضمة.
األحواؿ إنما ىي طارئة بسبب
ّ
لغوي طارئ ،وأف األصؿ ال ّ

)1حس ػ ػ ػػف ،عب ػ ػ ػػاس د.ت) .النح ػ ػ ػػو الػ ػ ػ ػوافي ،دار المع ػ ػ ػػارؼ ،الق ػ ػ ػػاىرة – مص ػ ػ ػػر ،ط ،95جا،9
صا.901

 )2انظػػرا بابشػػاذ .شػػرح المقدمػػة المحسػػوبة ،جا  ،9صا  ،991وحسػػف .النحػػو الػوافي ،جا ،9

صا .901
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تركيبي القائـ عمى أساس العالقات
نحوي ذلؾ ال ُم ْستَو ال
ويقصد بال ُم ْستَو ال ّ
ّ
اإلسنادية الّتي تنظـ الوحدات الكالمية ِ
مغوية المختمفة ،بؿ وتتسع
ض ْم َف الجمؿ ال ّ
دائرة ىذا ال ُم ْستَو ليشمؿ قد اًر كبي اًر مف التراكيب األسموبية الّتي تتأثر بالعالقات

تركيبية ،كأساليب االستفياـ ،والنداء ،والتعجب ،والندبة ،وغيرىا
اإلسنادية والعالقات ال ّ
مغوية المختمفة .)1
مف األساليب ال ّ
صوتية
وفي الوقت الّذي يناقش فيو ال ُم ْستَو ال
صوتي تمؾ العالقات ال ّ
ّ
صرفي بنية الكممات ،ومظاىر
صوتية المختمفة ،يناقش ال ُم ْستَو ال
ومظاىر المغة ال ّ
ّ
تركيبية
نحوي يتحدث عف العالقات ال ّ
التحوؿ والتبدؿ في تمؾ البنى ،نجد ال ُم ْستَو ال ّ

الّتي تتحكـ بطبيعة انضماـ تمؾ الوحدات الكالمية بعضيا إلى بعض .)2

وربما كانت الحركات بصفة عامة مف بيف أخطر الجوانب الّتي يمكف أف
ِ
نحوي ،انطالقاً مف ذلؾ األثر اإلعرابي الّذي
نتناوليا ض ْم َف الحديث عف ال ُم ْستَو ال ّ
تتركو تمؾ الحركات عمى التراكيب ،فما اإلعراب إال تحوؿ في الحركة ،وما الحركة
إال نمط مف أنماط التغير الداؿ عمى تحوؿ الكممة عف موقعيا اإلعرابي ،وتبدؿ

العوامؿ وتعاقبيا عمى تمؾ الكممة .)3

تغير في حركة الكممة تبعاً لتغير العامؿ،
إذ كما ىو معروؼ فإف اإلعراب ّ
بمعنى أف وجود الحركة اإلعرابية مرتبط بوجود العامؿ الّذي أوجدىا ،وليس األمر

صوتية ال قيمة ليا وال دور ،بؿ ال بد مف أثر تتركو في المعنى
مجرد حركات
ّ
والكالـ ،فاإلعراب عموماً دليؿ عمى المعنى .)4
مغوية،
نحوي يحمؿ معنى مرتبطاً بالتراكيب ال ّ
وعمى الرغـ مف كوف ال ُم ْستَو ال ّ
وأنماط الجمؿ المختمفة ،إال أف ذلؾ ال يعني حتمية ىذا المعنى عمى ال ُم ْستَو

الدالل ّي ،فإف المعنى يختمؼ نوعاً ما بيف ال ُم ْستَو
ّ

نحوي وال ُم ْستَو
ال ّ

الدالل ّي،
ّ

 )1انظرا تماـ حساف .المغة العر ّبية معناىا ومبناىا ،صا .31
 )2انظرا ليونز ،جوف د.ت) .المغة وعمـ المغة ،دار النيضة العر ّبية ،ط ،9صا .9.3

 )3بشر .دراسات في عمـ المغة ،صا .303

 )4انظ ػػرا الص ػػالى ،ص ػػبحي إبػ ػراىيـ 9110ـ) .د ارس ػػات ف ػػي فق ػػو المغ ػػة ،دار العم ػػـ لممالي ػػيف،

بيروت – لبناف ،الطبعة األولى ،صا .991

71

ويتوجب عمى الدارس أف يفرؽ بيف المعنى ِ
ض ْم َف كؿ ُم ْستَو
المستوييف .)1
وتمعب الضمة دو اًر بار اًز بالغ األ ّ ِ
نحوي ،واف ىذا الدور
ىمية ض ْم َف ال ُم ْستَو ال ّ
ّ
ضمة
يوجب عمينا أف نتأممو ،ونمحظ تمؾ المظاىر االستعمالية ال ّ
نحوية الّتي تؤدييا ال ّ
ِ
الداللة الّتي ترتبط بيذه
نحوي ال
تركيبي ،انطالقاً مف الموقع و ّ
ض ْم َف ال ُم ْستَو ال ّ
ّ
ضمة.
ال ّ
مف ىذيف

ِ
لمبناء:
ضم ُة عالم ٌة
 2.2ال ّ
مصنفات النحو المختمفة منذ التأليؼ القديـ عمى المزاوجة بيف
تعودت
ّ
ّ
مصطمحي "البناء واإلعراب" فحيثما يكوف الحديث عف البناء ،يكوف الحديث عف
مصنؼ عالمات البناء ونماذجو ومظاىره ،يبيف كذلؾ
يبيف ال ّ
اإلعراب ،وحيثما ّ
عالمات اإلعراب ودالالتو ومظاىره المختمفة ،إذ درج النحاة عمى افتتاح كتبيـ

نحوية بالحديث عف ىذا العنواف العريض .)2
ال ّ
حمؿ البناء عمى التضاد مع اإلعراب ،أي أف البناء ضد اإلعراب ،فكالىما
ُ
وي َ
يشير إلى معنى مغاير لما يشير إِلَ ْي ِو اآلخر ،ففي الوقت الّذي يد ّؿ فيو البناء عمى
عدـ تغير حركة آخر الكالـ بتغير العوامؿ الداخمة عمى المفظ ،نجد أف اإلعراب

تغير حركة آخر الكممة بتغير العامؿ الّذي يسبقيا ،فالبناء ضد اإلعراب ،وىو داخؿ

في األسماء واألفعاؿ والحروؼ عمى حد سواء .)3

يقوؿ العكبري موضحاً معنى البناءا " ُّ
حد ا ْلبناء لُُزوـ آخر ا ْل َكمِ َمة سكوناً أَو
ضد ِْ
َح َرَكة و ُىو ُّ
اإل ْع َراب َوا ْلبناء بأوؿ ا ْل َكمِ َمة وحشوىا أ ْشَبو لمزومو إال أف آخر ا ْل َكمِ َمة
َ َ
ِ
ِ
َصؿ وضع الش ْيء عمى الش ْيء
صار كحشوىاَ .وا ْلبناء في األ ْ
إِذا لزـ طَريقَة َواح َدة َ

 )1السعراف .عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ،صا .939
 )2حسف .النحو الوافي ،جا  ،9صا .900

 )3انظػػرا الفارسػػي ،أبػػو عمػػي 9111ـ) .اإليضػػاح العضػػدي ،تحقيػػؽا حسػػف شػػاذلي فرىػػود،

الرياض ،الطبعة األولى ،صا .95
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عمى وصؼ يثبت كبناء ا ْل َحائِط

َو ِم ْنو ُس ّمي ك ّؿ ُم ْرتَفع ثَابت بَِناء كالسماء َوبِيَ َذا
سبؽ" .)1

نحويوف عمى َما
استَ ْعمموُ ال ّ
ا ْل َم ْعنى ْ
مغوية جميعيا،
يدخؿ البناء أنواع الكالـ الثالثة ،كما يأتي وفقاً لمحركات ال ّ
ضمة ،بؿ ىناؾ مظاىر لمبناء عمى سائر الحركات
فميس األمر مقصو اًر عمى ال ّ
ضمة انطالقاً مف
األخر  ،إال أف تركيزنا في ىذا الجزء مف ّ
الدراسة سينصب عمى ال ّ
بياف قيمتيا في جانب البناء ،ثـ االنتقاؿ لبياف قيمتيا في جانب اإلعراب.

أ  .في بناء الماضي عمى الضم:
يمتزـ الفعؿ الماضي حالة البناء ،إذ ال يقع فيو اإلعراب مطمقاً ،بؿ يأتي دائماً

أما إذا أسند إلى ضمائر
مبنياً ،ويبنى عمى الفتى أصالة ،نحوا َ
وقاـ ،ونحوىاّ ،
كتبَ ،
ت ،فإنو ُيبنى عمى السكوف كراىة توالي أربع حركات في كممة واحدة،
الرفع نحوا ْ
كتب ُ
في حيف ُيبنى عمى الضـ إذا اتصؿ بواو الجماعة ،نحوا ضربوا .)2
وقد استوقفنا أبو عمي الفارسي حيف استبعد ىذه الحالة البنائية لمفعؿ الماضي

مف كونو مبنياً عمى الضـ ،فقد ذكر الفارسي أف الفعؿ ال يبنى عمى الضـ مطمقاً،
أما بالنسبة لبناء األمر نحوا ادعُ ،وارُج ،فإنو
كما أنو ال يبنى عمى الكسر كذلؾّ ،
مبني عمى حذؼ حرؼ العمة ال عمى الضـ .)3

ضمة عالمة استثنائية
وقد أشار ابف ىشاـ إلى السبب الكامف وراء ّ
عد ىذه ال ّ
ضمة عارضة في الفعؿ
في بناء الماضي ،وأنيا ليست أصمية في بنائو ،وذلؾ أنيا ّ

ِ
ضـ الحرؼ الّذي
بسبب واو الجماعة الّتي اتصؿ بيَا ىذا الفعؿ ،فكاف ال بد مف ّ
يسبؽ ىذه الواو؛ لذا كانت عالمة لبناء الماضي ،فيي عالمة عارضة كما أف
السكوف عالمة عارضة كذلؾ .)4

 )1العكبري .المباب في عمؿ البناء واإلعراب ،جا  ،9صا .11
 )2انظرا ابف ىشاـ األنصاري ،أبو محمد عبد اهلل بف يوسػؼ بػف أحمػد بػف عبػد اهلل بػف يوسػؼ

د.ت) .أوضػى المسػالؾ إلػى ألفيػػة ابػف مالػؾ ،تحقيػؽ ،يوسػػؼ الشػيم محمػد البقػاعي ،دار الفكػػر،
بيروت ،جا  ،9صا .19

 )3الفارسي .اإليضاح العضدي ،صا .91

 )4انظرا ابف ىشاـ .أوضى المسالؾ ،جا  ،9صا .19
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ولـ يقؿ كثير مف النحاة بكالـ أبي عمي الفارسي ،بؿ إنني لـ أعثر عمى مف
قاؿ بقولو ،فالبناء عمى الضـ مسموع ومقيس في كالـ العرب بالنسبة لمفعؿ الماضي
إذا اتصؿ بواو الجماعة ،إذ ال سبيؿ لبناء ىذا الفعؿ إال عمى الضـ ،وىذا ما أشار
إِلَ ْي ِو الدارسوف المحدثوف .)1

ضمة دو اًر ميماً في بناء الماضي ،وذلؾ تأث اًر بضمير الجماعة
ونجد أف لم ّ
"الواو" الّذي أُسند إِلَ ْي ِو ىذا الضمير ،فقد دفع نطؽ ىذا الصوت المتكمـ بالمغة إلى

ضمة ،انطالقاً
تغيير في حركة بناء الفعؿ ،لينقميا إلى حركة بنائية جديدة تتمثؿ بال ّ
ضمة والواو.
مف مناسبة الواو الّتي تمييا ،وىو ما عبر عنو النحاة بالتناسب بيف ال ّ
ضمة واضى في بناء الماضي عمى الضـ في ىذه الحالة ،نجد
وكما أف أثر ال ّ
أث اًر آخر مرتبطاً بيذه الحالة البنائية ،وتتمثؿ بضـ عيف الماضي إذا كانت المو ياء،
ِ
ضوا" ،فتضـ الضاد
نحوا رضي ،ع ْن َد إسناده إلى واو الجماعة ،فإف الفعؿ يصبىا َر ُ
مغوية،
مف "رضي" ،مع أنيا في أصميا مكسورة ،وقد أشار سيبويو إلى ىذه الحالة ال ّ
إذ ىي مسموعة في كالـ العرب ،وقد سأؿ سيبويو الخميؿ عف ىذه الحالة ،فذكر لو

أنيا مف قبيؿ ِ
"غزي" ،أي أنيا في الحكـ مثميا ،ولـ يصمى أف يؤتى بالياء قبؿ الواو
عمى نحوا ر ِ
ضيوا .)2
َ
ضمة إال مسايرة لواو الجماعة بعد أف حذؼ الحرؼ األخير مف
وما ىذه ال ّ
الفعؿ ،وىو حرؼ يحمؿ ضمة البناء ،فاألصؿ في ىذا الفعؿ أف يكوفا ر ِ
ض ُيوا ،ثـ
ّ
َ
فح ِذفت ،وبقيت عيف الفعؿ مباشرةً لواو الجماعة ،فاستثقمت
استُثقمت الياء مع الواوُ ،
فض ّمت مناسبة لواو الجماعة الّتي تمحؽ الفعؿ .)3
الكسرة عمى عيف الفعؿُ ،

 )1انظرا دعكور ،نديـ حسيف 9113ـ) .القواعد التطبيقية فػي المغػة العر ّبيػة ،مؤسسػة بحسػوف
لمنشر والتوزيع ،بيروت – لبناف ،الطبعة الثانية ،صا .33
 )2انظرا سيبويو .الكتاب ،جا  ،1صا ..31

ػاني ،أبػػو بكػػر عبػػد القػػاىر بػػف عبػػد الػػرحمف 9139ـ) .المفتػػاح فػػي الصػػرؼ،
 )3انظػػرا الجرجػ ّ
تحقيػ ػػؽا عمػ ػػي توفيػ ػػؽ الحمػ ػػد ،مؤسسػ ػػة الرسػ ػػالة ،بيػ ػػروت – لبنػ ػػاف ،الطبعػ ػػة األولػ ػػى ،صا ،95

والغالييني ،مصطفى بف محمد سميـ 911.ـ) .جامع الدروس العر ّبية ،المكتبة العصرية ،صػيدا
– بيروت – لبناف ،الطبعة الثامنة والعشروف ،جا  ،3صا .91.
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يستوجب الفعؿ الماضي ِع ْن َد إسناده إلى واو الجماعة – ضمير الرفع
المتصؿ – ما يستوجبو الفعؿ ِع ْن َد إسناده إلى سواه مف ضمائر الرفع المتصمة،

بمعنى أنو يتطمب البناء عمى السكوف ،ولكف لما تع ّذر مجيء حرؼ الياء مف نحوا

رضيوا ،ساكناً مع الواو الساكنة في أصميا ،لجأت المغة إلى حذؼ الياء ،ألنو يمتنع
ِ
ضمة عمى عيف الفعؿ دليالً عمى عالمة البناء
التقاء الساكنيف في المغة ،ثـ ُجعمت ال ّ
الّتي يستحقيا ىذا الفعؿ .)1

ضمة ىنا جمية إذا وازّنا بيف الفعؿ الماضي المنتيي بألؼ
وتظير قيمة ال ّ
مثؿا سعى ،والمنتيي بالياء مثؿا رضي ،أو المنتيي بحرؼ صحيى مثؿا كتب ،إذ
إنو في األفعاؿ المنتيية باأللؼ نحذؼ األلؼ ِع ْن َد اإلسناد إلى واو الجماعة ،وتتحوؿ

ضمة قيمة
ضمة إلى فتحة لتشير إلى األلؼ المحذوفةا َ
سعوا ،وىذا يعني أف لم ّ
ال ّ
الداللة عمى أف الفعؿ ليس منتيياً باأللؼ أصالً ،ويظير ىذا مف خالؿ
لغوية في ّ
ّ
وسعوا.
الموازنة بيفا ُ
رضواَ ،
ب  .بناء بعض األسماء عمى الضم:

ىناؾ مجموعة مف األسماء المبنية في العر ّبية عمى الضـ ،وىي خاضعة
لحالة البناء الّتي تحدثنا عنيا مف قبؿ.
إف أوؿ ما نشير إِلَ ْي ِو مف األسماء المبنية عمى الضـ بعض الضمائر ،فمف

"نحف" فإنو مبني عمى الضـ ،وعمة بنائو أنو ضمير ،وعمة
بينيا ضمير المتكمميف
ُ
بنائو عمى الحركة أف الحرؼ األوسط في ىذا الضمير "الحاء" ساكف ،وال يصمى أف
يمتقي ساكناف ،مف ىنا ُبني ىذا الضمير عمى الحركة ال عمى السكوف عمى الرغـ
مف كوف السكوف أصالً في بناء األسماء .)2

 )1انظرا ابف السراج .األصوؿ في النحو ،جا  ،.صا .359

)2ابػػف الخشػػاب ،أبػػو محمػػد عبػػد اهلل بػػف أحمػػد 9193ـ) .المرتجػػؿ فػػي شػػرح الجمػػؿ ،تحقيػػؽا

عمي حيدر أميف ،مجمع المغة العر ّبية ،دمشؽ – سوريا ،الطبعة األولى ،صا ...9
75

ضمة ىاىنا عمى الجماعة ،مع األخذ في االعتبار مناسبتيا
وتأتي داللة ال ّ
ضمة بعض الواو ،مف ىنا حممت
اإلشارة إلى الواو ،والواو ضمير الجماعة ،وال ّ

"نحف" عمييا .)1
ضمة داللة عمى الجماعة حيف ُبني ضمير المتكمميف ُ
ال ّ
ومف بيف الضمائر كذلؾ الّتي تُبنى عمى الضـ تاء الفاعؿ ،وىي دالة عمى

ت ،وىي في مقابؿ الفتحة الّتي لممخاطب ،والكسرة الّتي
المتكمـ ،نحوا ضرْب ُ
لممخاطبة ،وبذلؾ تتناوب ىذه الحركات عمى ضمير – التاء – المتصؿ بالفعؿ

الماضي .)2

داللية كبيرة ،ألنيا تحدد
ويظير في بناء تاء الفاعؿ لممتكمـ عمى الضـ قيمة ّ
لنا حقيقة الفاعؿ ،فإذا كانت التاء مبنية عمى الضـ عمـ السامع أف الفاعؿ ىو
ضمة
الدرس،
كتبت
المتكمـ ،ولنا أف نوازف بيف جممتيفا
ْ
وكتبت الدرسّ ،
ُ
َ
لنتبيف قيمة ال ّ
في تحديد الفاعؿ ،ولو نظرنا في رد سيدنا عيسى عميو السالـ ِع ْن َدما قاؿ لو ربوا "
ِ
ت ُق ْم َ ِ ِ ِ ِ
ُمي إِلَ َي ْي ِف ِم ْف ُد ِ
وف الم ِو
يسى ْاب َف َم ْرَي َـ أَأ َْن َ
َوِا ْذ قَا َؿ الموُ َياع َ
ت لمناس اتخ ُذوني َوأ ٍّ َ
)3
ؾ ما ي ُك ِ
َف أَقُو َؿ َما لَ ْي َس لِي بِ َح ٍّ
ت
ؽ إِ ْف ُك ْن ُ
وف لي أ ْ
"  ،حيث جاء الردا " قَا َؿ ُس ْب َح َان َ َ َ ُ
ُق ْمتُوُ فَقَ ْد َعمِ ْمتَوُ"  ،)4فإف المعنى كمو كامف في اختالؼ بناء التاء بيف الضـ في "قمتُو"

والفتى في عممتَو".
"ت" مثؿا تُـ،
ضمة الضمائر أيضاً الّتي اشتقت مف تاء المتكمـ ُ
وتدخؿ ىذه ال ّ
ضمة ىاىنا تمثؿ حركة بنية ،وال
وتف ،لممخاطبات ،وتُماا
لممخاطبيفّ ،
َ
لممخاطبيف ،فال ّ
الداللّية بصفة عامة ،فيو يحمؿ التكنية عف االسـ،
بد مف اإلشارة إلى قيمة الضمير ّ
كما يحمؿ معان َي أخر  ،كمعنى اإلفراد والغياب مثالً ،فالضميرا ىو ،داؿ عمى
الغائب المذكر المفرد ال عمى شيء آخر ،وىو ما ال يحتممو االسـ الصريى عمى

 )1انظرا ابف الصائغ .الممحة في شرح الممحة ،جا  ،3صا .101
 )2ابف الخشاب .المرتجؿ في شرح الجمؿ ،صا ...1
 )3سورة المائدة اآلية .991
 )4سورة المائدة اآلية .991
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سبيؿ المثاؿ ،مع التذكير ىاىنا بفكرة االلتفات الّتي اعتيد عمييا في العر ّبية ألغراض
بالغية يريدىا المتكمـ .)1
فالضمائر الّتي سبقت اإلشارة إلييا ،يضاؼ إلييا كذلؾ الضمير المتصؿ

"الياء" ،فيي أيضاً مبنية عمى الضـ نحوا لوُ ،ومنوُ ،وكتابوُ ،وىكذا ،فإنيا اتخذت
ضمة سبيالً لبنائيا ،منيا ما كاف سبب بنائيا عمى الضـ أنيا تخالفت مع سواىا
ال ّ

"نحف" ،ومنيا ما كانت عمى التناوب
مف الحركات كما رأينا في الضمير المنفصؿ
ُ
مع الحركات الثالث ،كما رأينا في تاء الفاعؿ ،وفي جميع األحواؿ نمحظ وجود
ضمة في ىذه الضمائر ،وأنيا اتخذت دو اًر متناسباً مع الحركات األخر الّتي
ال ّ
تشكمت منيا الكممة.
ضمة دالة عمى المذكر في ىذا الضمير ،فإنيا تحمؿ إشارة
يمكف أف تكوف ال ّ
إلى ضمير الغائب المذكر "ىو" المنتيي بالواو ،ولو أف ىذه الضمائر ُبنيت عمى

الفتى لكانت إشارة إلى األلؼ ،وبذلؾ تدؿ عمى المؤنث ال عمى المذكر ،بمعنى أف

ضمة ىنا لمداللة عمى المذكر كذلؾ ،إذ كثي اًر ما أشار النحاة إلى جواز مجيء ىذه
ال ّ
ضمة مشبعة مع الياء ،في إشارة إلى الضمير "ىو" حتّى إف أىؿ الحجاز يقولوفا
ال ّ
بِيو ،عمى الرغـ مف كوف الواو مستثقمة مع الكسرة ،ولكنيـ جاؤوا بِيَا داللة عمى
الضمير المفرد المذكر "ىو" .)2

وال يقؼ أمر بناء األسماء ِع ْن َد الضمائر ،بؿ نجد أيضاً مف الظروؼ ما ُبني
عمى الضـ ،ومف بيف ىذه الظروؼ الظرؼ "قطُّ" فيو مبني عمى الضـ مطمقاً،
الداللة عمى ما مضى مف الزماف ،يقاؿا ما زرتو قطُّ ،فيو مرتبط بالفعؿ
ويقصد بِ ِو ّ
في الزمف الماضي .)3

وقد ّبيف العكبري سبب بناء ىذا الظرؼ ،وذلؾ ألمريفا أحدىما أنيا أشبيت
ألف حكـ
الفعؿ الماضي إذ كانت ال تكوف إالّ لو ،والثّاني أنيا
تضمنت معنى في ّ
ّ
 )1انظرا عمايرة ،إسماعيؿ ،وعمػايرة ،حنػاف 309.ـ) .حػواش عمػى الضػمائرا د ارسػة مقارنػة،
مجمة الجامعة اإلسالمية ،المجمدا  ،39العدد األوؿ ،صا .15
 )2انظرا المبرد .المقتضب ،جا  ،9صا ..3 – .9

 )3ابف جني .شرح كتاب التصريؼ ،صا ..51
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ولما لـ تحسف ىا ىنا كاف الظّرؼ متضمنا ليا وقيؿ
الظّرؼ أف تحسف فيو في ّ
مدة ألف قولؾ ما رأيتو قطّ أي منذ
مدة أو ابتداء ال ّ
تضمنت معنى منذ الّتي تقدر بِيَا ال ّ
ّ

خمقت والى اآلف .)1

الدالالت الّتي
ضمة الّتي ُبني عمييا ىذا الظرؼ منحنا ىذه المعاني و ّ
فوجود ال ّ
ترتبط بِ ِو دوف سواه مف الظروؼ ،وقد جعميا العكبري أسباباً لبنائو.
"حيث" إذ ُيبنى ىذا الظرؼ دائماً،
ومف بيف الظروؼ الّتي تُبنى عمى الضـ
ُ
وقد ُس ِمع شاذاً مبنياً عمى الفتى والكسر ،غير أف المقيس مف كالـ العرب أنو مبني

النيار طالعٌ،
حيث
عمى الضـ ،ويمتزـ ىذا الظرؼ اإلضافة إلى الجممة ،يقاؿا زرتُؾ ُ
ُ
فقد أضيؼ إلى الجممة ال إلى المفرد .)2
وعمى الرغـ مف أف المقيس في "حيث" أنيا مضافة إلى الجممة ،فقد ُس ِمع
ِ
وسمع فييا أيضاً قمب الياء واواً،
شاذاً إضافتيا إلى المفرد ،كما ُسمع شاذاً إعرابياُ ،

وث .)3
فيقاؿا َح ُ

"حيث" عمى الضـ مخالفة لمكسرة والفتحة ،إذ لو ُبنيت عمى الكسر
وبناء
ُ
لتوىـ السامع أنيا مجرورة ،ولو ُبنيت عمى الفتى لتوىـ السامع أنيا منصوبة ،فقد

ضمة داللة عمى موضع "حيث" اإلعرابي مف الكالـ .)4
حممت ال ّ
ضمة الّتي ُبنيت عمييا "حيث" ال ُمتَمَقٍّي داللة عمى مخالفة "حيث"
وتمنى ال ّ
لسائر أخواتيا مف أسماء األمكنة ،فإف األكثر في أسماء األمكنة أف تكوف معربة،

فمما ُبنيت "حيث" ُبنيت عمى الضـ تقوية ليا ،وتنبيياً لمسامع أف حقيا اإلعراب .)5
ومف بيف األسماء المبنية كذلؾ المناد العمـ أو المعرفة ،فإنو ُيبنى عمى

الضـ ،وىو في موضع نصب ،إذ يبنى العمـ المعرفة أصالة ،والمعرؼ بػ "أؿ"
 )1العكبري .المباب في عمؿ البناء واإلعراب ،جا  ،3صا .35
 )2الزمخشػػري .المفصػػؿ فػػي صػػنعة اإلعػراب ،صا  ،399وانظػػرا ابػػف يعػػيش .شػػرح المفصػػؿ،

جا  ،.صا .99.

 )3انظرا السيوطي .ىمع اليوامع ،جا  ،3صا .301

النحوي .شرح الدروسات في النحو ،صا .11 – 13
 )4انظرا ابف البرىاف
ّ
 )5العكبري .المباب في عمؿ البناء واإلعراب ،جا  ،3صا .30
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التعريؼ ،والنكرة المقصودة ،كميا تُبنى عمى الضـ ،أو عمى ما يرتفع بِيَا ذلؾ االسـ،
يد ،ويا رجالف ،ويا مسمموف ،فكميا
سواء أكاف مثنى أـ جمع مذكر سالماً ،نحوا يا ز ُ

مبنية عمى ما ترتفع بيا ،في حيف أف النكرة غير المقصودة ،والمضاؼ ،والشبيو
بالمضاؼ كميا تنصب إذا كانت في موضع المناد .)1

ولقد ُبني المناد المفرد لمشابيتو األصوات في كونو مفرداً ،كما ُبني عمى
الضـ لوقوعو موقع الضمير ِع ْن َد بعض النحاة ،فكاف ذلؾ كمو سبباً في بنائو .)2

ضمة ،وىي
ولقد بيف العكبري السبب الّذي جعؿ حركة البناء في ىذه الحالة ال ّ
ضمة ُجعمت تقوية ليذا المناد زيادة في التنبيو
متمثمة بثالثة أوجو ،األوؿا أف ال ّ
عمى تمكنو ،والثانيا أنو بني عمى الضـ ألف المناد

يكسر إذا أضيؼ إلى الياء،

ضمة مع المفرد لتكتمؿ لو الحركات ،والثالثا أنو
ويفتى إذا أضيؼ لغيرىا ،فجعمت ال ّ
لو فُتِى أو ُكسر اللتبس بالمضاؼ ،فصاروا إلى ما ال لبس فيو .)3

ضمة مع
ومف خالؿ ىذه التعميالت يتبيف لنا القيمة الكبيرة الّتي ظيرت لم ّ
المناد المفرد في ىذه الحالة ،فقد أماطت المبس عف المناد المضاؼ ،وأتمت

الحركات الثالث مع المناد .
ضمة باعتبارىا عالمة لمرفع مع كونيا عالمة لمبناء في
ويحتمؿ أف تختمط ال ّ
ضمة ال يمكف أف تكوف عالمة لمرفع ،بؿ ىي
ىذا االسـ ،ولكف ّبيف النحاة أف ىذه ال ّ
عالمة لمبناء ،وذلؾ ألف االسـ المناد

يصمى أف يكوف منصوباً في حاؿ كونو

مضافاً ،فمما جاز أف يحؿ المنصوب محؿ المرفوع د ّؿ عمى أف الموضع ليس

ضمة عالمة لمبناء ،وذلؾ نحو قولناا يا
موضع رفع ،وانما ىو موضع نصب ،وال ّ
عبد ِ
مما دؿ أف الموضع
اهلل ،ثـ جاز القوؿا يا ز ُ
َ
يد ،فحؿ المضموـ محؿ المنصوبّ ،
موضع نصب ال موضع رفع .)4
 )1انظػػرا الفارسػػي .اإليضػػاح العضػػدي ،صا  ،331 – 333وابػػف جنػػي .الممػػع فػػي العر ّبيػػة،

صا .901

 )2انظرا األنباري .اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ،جا  ،9صا .351
 )3العكبري .المباب في عمؿ البناء واإلعراب ،جا  ،9صا ...9
 )4انظرا ابف السراج .األصوؿ في النحو ،جا  ،9صا ...3
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وال يعني ذلؾ أف ىذه الحالة البنائية الّتي ُبني فييا االسـ عمى الضـ لـ
تخضع لبعض الخالؼ بيف النحاة ،فقد أر الكوفيوف أف المناد في ىذه الحالة
مرفوع وليس مبنياً ،في حيف التزـ البصريوف القوؿ إف المناد
عمى ما يرتفع بِ ِو وليس مرفوعاً .)1

العمـ المفرد مبني
العمـ المفرد عمى

مما سبؽ مف حديث عف بناء المناد
يمكف القوؿ انطالقاً ّ
مغوية أكثر عمقاً مف الحاالت السابقة؛ لما يرتبط بيذا البناء
ضمة ال ّ
الضـ إف قيمة ال ّ

أما أف
عمى الضـ مف داللة ومعنى ،فالناظر في االسـ المبني عمى الضـ يعمـ أنو ّ
يكوف عمماً ،أو معرفة ،أو نكرة مقصودة ،أي إف المنادي حينما ناد ىذا االسـ قصد
ِ
الداللة والمعنى مف قبؿ
ضمة ىي السبيؿ لمعرفة ىذه ّ
بِو اسماً بعينو ،فكانت ال ّ
ال ُمتَمَقٍّي ،فمو بقي المناد منصوباً في جميع أحوالو لما تنبو ال ُمتَمَقٍّي ليذه المعاني
الّتي ترتبط بنداء ىذه األسماء دوف غيرىا.
ج  .بناء حروف المعاني عمى الضم:

ىناؾ بعض الظروؼ الّتي تُبنى عمى الضـ ،وقد ُعدت في بعض األحياف
حرفاً ،وىو الحرؼ "من ُذ" في حاؿ كونو حرفاً ،إذ يصمى ىذا الظرؼ أف يكوف حرؼ
جر إذا كاف ما بعده مجرو اًر ،واذا كاف ما بعده مرفوعاً كاف ظرفاً ،وىو مبني عمى
ٍ
ساعة ،فالضـ ىو عالمة البناء في ىذا الحرؼ .)2
الضـ ،يقاؿا ما جئتو من ُذ

غير أف ىذا البناء عمى الضـ لمحرؼ "منذ" لـ يمنى ال ُمتَمَقٍّي أي داللة عمى
ضمة بأي شكؿ مف األشكاؿ،
معنى بعينو دوف معنى ،فالمعنى غير مرتبط بيذه ال ّ

تعد
ضمة ىاىنا ال ت ّ
وانما ىي مجرد عالمة لمبناء ،وىذا مف وجية نظري ،فقيمة ال ّ
أي حركة أخر تكوف عالمة لمبناء في
كونيا عالمة لبناء ىذا الحرؼ شأنيا كشأف ّ
أي اسـ آخر.

 )1انظرا األنباري .اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ،جا  ،9صا .311
)2المػرادي ،أبػػو محمػػد حسػػف بػػف قاسػػـ 911.ـ) .الجنػػى الػػداني فػػي حػػروؼ المعػػاني ،تحقيػػؽا

فخر الػديف قبػاوة ،ومحمػد نػديـ فاضػؿ ،دار الكتػب العمميػة ،بيػروت ػ لبنػاف ،الطبعػة األولػى ،صا
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وقد الحظ النحاة عموم ًا قمّة الحروؼ – حروؼ المعاني – الّتي تُبنى عمى
الضـ ،فقد أشار ابف األثير الشيباني إلى أف الحرؼ الوحيد الّذي ال يأتي إال حرفاً
ِ
ِ
ضمة
مبنياً عمى الضـ ىو "رب" في لغة قميمة ُسمعت عف العرب ،وقد ُجعمت ىذه ال ّ
ضمة الّتي تمي الراء ،وعدـ االعتداد بالساكف
الّتي ُبني عمييا ىذا الحرؼ إتباعاً لم ّ
الّذي قبميا .)1

"رب" عمى الضـ في لغة قميمة مف لغات العرب نستطيع
وبناء عمى فكرة بناء ّ
مغويوف ِع ْن َد حديثيـ
ضمة ،وىو حالة اإلتباع الّتي أشار إلييا ال ّ
أف نمحظ أث اًر آخر لم ّ
"رب"
ضمة الّتي تمي الراء بالفتحة الّتي ىي أصؿ بناء ّ
عف ّ
""رب" خاصة ،إذ أثرت ال ّ
ضمة مثمياً ،انطالقاً مف تأثير الحركات عمى بعضيا ،وطمباً لإلتباع
فحولتيا لتصير ّ
في الكالـ.

صوتية المقبمة
ضمة ىاىنا قد خضعت لقانوف المماثمة ال ّ
كما يمكف أف تكوف ال ّ
ضمة الّتي تمت الراء في
في حاؿ االنفصاؿ ،وذلؾ طمباً لمتسييؿ في النطؽ ،فإف ال ّ

صوتية مقبمة
ُ"رب" أثّرت في الفتحة الّتي تمي الباء ،فقمبتيا إلى جنسيا ،فيي مماثمة
ّ
كمية منفصمة.
ضمة في بناء حروؼ المعاني وبنيتيا لثقؿ ىذه الحركة
وانما ق ّؿ مجيء ال ّ
مقارنة بالحركتيف األخرييف في العر ّبية – الفتحة والكسرة – مف ىنا قؿ وجودىا في

حروؼ المعاني ،كما ق ّؿ وجودىا في أبنية الثنائي مف األسماء نحوا دـ ،ويد ،وأب،

وغيرىا .)2

ِ
اإلسناد:
عمم
 9.2ال ّ
ضم ُة ُ
تركيبية بعض مكونات الكالـ ،وبعض وحداتو،
تجمع عالقة اإلسناد ال ّ
فاإلسناد تركيب يتكوف مف مسند ومسند إليو ،وال يتـ ىذا التركيب إال بوجود ىذيف

العنصريف ،إذ يد ّؿ كؿ جزء مف ىذيف الجزئيف عمى بعض المعنى ،ثـ يكتمؿ المعنى
ضـ كممتيف لبعضيما بعضاً لنصؿ في نياية المطاؼ
باكتماؿ ىذا التركيب ،واإلسناد ّ
 )1انظرا ابف األثير الشيباني .البديع في عمـ العر ّبية ،جا  ،9صا .53
الضمة في القرآف الكريـ ،صا .93
 )2انظرا أحمد والتنقاري .داللة
ّ
81

إلى ت ركيب إسنادي مكتمؿ المعنى يصمى الوقوؼ عميو ،فيو مختص بجانب تماـ
الداللة .)1
المعنى واكتماؿ ّ
مبيناً
يقوؿ سيبويو ّ

احد منيما عف اآلخر،
نوعي اإلسنادا "وىما ما ال َي ْغَنى و ٌ
عبد اهلل
فمف ذلؾ االسـ المبتدأ و ُّ
المبنى عميو .وىو قولؾ ُ

وال َيجد المتكمّ ُـ منو بداً،
أخوؾ ،وىذا أخوؾ .ومثؿ ذلؾ يذىب عبد اهلل ،فال بد لمفعؿ مف االسـ كما لـ يكف
ِ
عبد
بد مف
لالسـ األو ِؿ ٌ
كاف ُ
مما يكوف بمنزلة االبتداء قولؾا َ
اآلخر في االبتداء .و ّ
منطمؽ؛ ألف ىذا َيحتاج إلى ما بعده كاحتياج المبتدأ إلى ما
ت زيدا
ٌ
اهلل منطمقا ،ولَ ْي َ

بعده" .)2

الم ْسَند إِلَ ْي ِو وىي بالتالي عمـ عمى اإلسناد ألنيا
واختيرت ال ّ
ضمة عمماً عمى ُ
الم ْسَند إليو ،سواء أكاف فاعالً أـ مبتدأً .)3
أقو الحركات ،فكانت دليالً عمى قوة ُ
ِ
ضمة الط ِوْيمَة تكوف
ضمة ا ْلقَص ْي َرة عمماً عمى اإلسناد ،فإف ال ّ
وكما تكوف ال ّ
كذلؾ عمماً عمى اإلسناد ،فالواو الّتي تشكؿ صورة ممتدة لمضمة ا ْلقَ ِ
ص ْي َرة تكوف
ّ
يـ ،ففي حالة األسماء الخمسة تكوف الواو
عالمة لمرفع نحوا جاء أبوؾ ،وأبوؾ كر ٌ
ال عمى الفاعؿ أو المبتدأ أو الخبر ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لجمع
ضمة الط ِوْيمَة" دلي ً
"ال ّ
ضمة .)4
المذكر السالـ الّذي يرتفع بالواو دوف ال ّ
ويتمثؿ اإلسناد في العر ّبية ِ
ض ْم َف نموذجيف ،األوؿا اإلسناد االسمي ،وىو قائـ
عمى وجود ىذه العالقة – عالقة اإلسناد – بيف اسميف ،يسمى األوؿ مسنداً إليو،

والثاني مسنداً ،وىما طرفا الجممة االسميةا المبتدأ والخبر ،في حيف أف اإلسناد

الفعمي قائـ عمى وجود عالقة اإلسناد بيف عنصريف ،األوؿ فعؿ ،والثاني اسـ ،بمعنى
أنو الجممة الفعمية المعروفة ،فيكوف الفعؿ مسنداً ،والفاعؿ مسنداً

الم ْسَند إليو ،كما ال يص ّى
الم ْسَند و ُ
يقع في الكالـ فعالف يمثالف ُ

إليو ،وال يص ّى أف
أف يقع في الكالـ

الجرجاني .التعريفات ،صا .3.
 )1انظرا
ّ
 )2سيبويو .الكتاب ،جا  ،9صا .3.
 )3انظرا العكبري .المباب في عمؿ البناء واإلعراب ،جا  ،9صا  ،9.9وصا .953

)4أحم ػػد ،ت ػػالر س ػػاالر ،والتنق ػػاري ،ص ػػالى 3093ـ) .دالل ػػة الض ػ ّػمة ف ػػي القػ ػرآف الكػ ػريـ د ارس ػػة
المغوية ،عدد خاص ،صا .91
وصفية تطبيقية ،مجمة ّ
الدراسات األدبية و ّ
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فعؿ وحرؼ ،وال اسـ وحرؼ ،إذ إف عالقة اإلسناد تقضي بأف يكوف مكوناً مف

اسميف أو اسـ وفعؿ .)1

يمكف القوؿ بناء عمى ذلؾ إف اإلسناد نوعاف ،األوؿا إسناد اسمي ،وىو
المختص بالجممة االسمية ،والثانيا فعمي ،وىو المختص بالجممة الفعمية ،وفيما يمي
توضيى لذلؾ.
أ  .اإلسناد االسمي:

الم ْسَند إِلَ ْي ِو ما ال يغني أحدىما عف اآلخر،
الم ْسَند و ُ
سبقت اإلشارة إلى أف ُ
فيما متالزماف ،وال يكوف الكالـ إال بوجودىما ،واإلسناد االسمي قائـ عمى ىذا
األساس ،إذ تتكوف الجممة االسمية مف مبتدأ وخبر ال يستغني كؿ منيما عف

اآلخر .)2

تركيبية الّتي تربط جزئي التركيب اإلسنادي االسمي في
وتجعؿ ىذه العالقة ال ّ
العر ّبية مف المبتدأ محكوماً لو ،والخبر محكوماً عميو ،انطالقاً مف كوف المبتدأ مسنداً
إليو ،والخبر مسنداً ،وىذا كمو ِ
فضؿ بعض النحاة وصفيا
ض ْم َف عالقة
تركيبية ّ
ّ
الم ْسَند إليو .)3
الم ْسَند و ُ
ب ُ
وال ُيشترط في اإلسناد االسمي أف يكوف مرفوعاً دائماً ،بؿ قد يأتي بعض
ركنيو منصوباً ،كما ىو الحاؿ ِع ْن َد دخوؿ النواسم الفعمية والحرفية عمى الجممة
االسمية .)4

تركيبية تمؾ العالمة األصمية الّتي يأتي عمييا
وما ييمنا في ىذه الحالة ال ّ
ضمة.
المبتدأ والخبر ،وىي الرفع ،وعالمة الرفع األصمية ىي ال ّ

 )1انظرا السيوطي .ىمع اليوامع ،جا  ،9صا .53 – 59
 )2انظرا المبرد .المقتضب ،جا  ،1صا .931

 )3انظرا أبو حياف .التذييؿ والتكميؿ ،جا  ،9صا .13

 )4انظرا سيبويو .الكتاب ،جا  ،9صا  ،31 – 3.والمبرد .المقتضب ،جا  ،1صا .931
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وعمرو
يد أخوؾ،
وحؽ المبتدأ والخبر الرفع ،فيما مرفوعاف ،نحو قولناا ز ٌ
ٌ
منطمؽ ،فإف المبتدأ مرتفع باالبتداء ،والخبر مرتفع بالمبتدأ نفسو .)1
ٌ
ضمة عمى ثقميا مع المبتدأ والفعؿ المضارع،
وعمؿ ابف جني سبب وجود ال ّ

فبيف أف المتكمـ في ىذه الحالة يكوف أقو نفساً ،وأظير نشاطاً ،مف ىنا اختيرت
ّ
ضمة لممبتدأ والفعؿ المضارع ،ولـ تكف مع المفعوؿ بِ ِو الّذي اختيرت لو الفتحة
ال ّ
لخفتيا .)2

وذكر النحاة أقواالً عدة في رافع المبتدأ والخبر ،وذكروا الحجج في ذلؾ ،)3

غير أف ما يستوقفنا في ىذه األقواؿ الّتي ُنقمت عف النحاة أف المبتدأ والخبر
مرفوعاف ،وأنيما يخضعاف لعالقة إسنادية تتمثؿ بكوف المبتدأ مسنداً إليو ،والخبر

تركيبية بيف أجزاء
مسنداً ،وعمى ىذا فيمكف أف نربط بيف اإلسناد بوصفو عالقة
ّ
ضمة الّتي ىي عالمة الرفع األصمية.
الجممة ،وال ّ
ِ ِ
الم ْسَند
ويتمثؿ الربط بيف اإلسناد االسمي وال ّ
الم ْسَند إلَ ْيو و ُ
ضمة في كوف ُ
ضمة ،وىذا يعني أف
مرفوعيف في األصؿ ،بمعنى أف عالمتيما اإلعرابية األصمية ال ّ

ضمة صارت بصورة غير مباشرة عالمة عمى اإلسناد ،ودليالً غير مباشر عمى
ال ّ
ىذه العالقة ال ّ ِ
ضمة عمى اسـ ما مف
تركيبية ،فع ْن َدما يمحظ ال ُمتَمَقٍّي أو القارئ ،وجود ال ّ
تركيبية الناشئة بيف
األسماء فإنو يتبادر إلى ذىنو أف ىذا االسـ خاضع لمعالقة ال ّ
ِ
ضمة الالحقة لالسـ المرفوع
الم ْسَند إليو ،وما يؤيد ما نذىب إِلَ ْيو وجود ىذه ال ّ
الم ْسَند و ُ
ُ
ِ
ض ْم َف عالقة اإلسناد االسمي.

 )1انظرا ابف مالؾ .شرح تسػييؿ الفوائػد ،جا  ،9صا  ،390و ابػف مالػؾ ،أبػو عبػد اهلل محمػد
بف عبد اهلل د.ت) .شرح الكافية الشافية ،تحقيؽا عبد المنعـ أحمد ىريدي ،مرّكز البحػث العممػي
واحياء التراث اإلسالمي ،جامعة أـ القر  ،مكة المكرمة – السعودية ،ط ،9جا  ،9صا ...5
 )2انظرا ابف جني .الخصائص ،جا  ،9صا .51

 )3انظ ػ ػػرا األنب ػ ػػاري .اإلنص ػ ػػاؼ ف ػ ػػي مس ػ ػػائؿ الخ ػ ػػالؼ ،جا  ،9صا  ،.3والس ػ ػػيوطي .ىم ػ ػػع

اليوامع ،جا  ،9صا ..11 – .1.
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ضمة دليؿ عمى الفخامة والتفخيـ ،فإف
ويشير الباحثوف المحدثوف إلى أف ال ّ
المبتدأ لما كاف مقدماً في الكالـ عمى الخبر ،د ّؿ ذلؾ عمى فخامتو ،فاختيرت لو

ضمة لتناسب ىذا المعنى .)1
ال ّ
ضمة ،إنيا صارت بمثابة العالمة ال َش ْكمِّية
يتبيف بذلؾ الدور االستعمالي لم ّ
عمى اإلسناد بصفة عامة ،واإلسناد االسمي بصفة خاصة ،وذلؾ كوف المبتدأ والخبر
ضمة سبيالً لموصوؿ إلى تقدير ىذيف
مرفوعيف في األصؿ؛ لذا كانت عالمة ال ّ
الركنيف ِ
ض ْم َف سياؽ الجممة والكالـ.
ب  .اإلسناد الفعمي:

ِ ِ
الم ْسَند المرتبطيف
ذكرنا سابقاً اإلسناد االسميّ ،
الم ْسَند إلَ ْيو و ُ
وبينا طبيعة ُ
ضمة صارت عمماً عمييما ،واذا كاف األمر كذلؾ
أصالة بالمبتدأ والخبر ،وأف ال ّ
وجالء في اإلسناد الفعمي ،وذلؾ ألف
بالنسبة لإلسناد االسمي فيو أكثر وضوحاً
ً
المبتدأ والخبر يتأثراف بالنواسم االسمية والفعمية ،فتنتقؿ العالمة ال َش ْكمِّية ليما مف

الم ْسَند إِلَ ْي ِو –
ضمة إلى الفتحة تبعاً لمناسمّ ،
ال ّ
أما بالنسبة لإلسناد الفعمي ،فإف ُ
ِ
ضمة ،إذ ال يشوبو شيء مف
الفاعؿ – ال يتحوؿ عف عالمتو ال َش ْكمّية الّتي تتمثؿ بال ّ
العوامؿ الّتي تحولو عف عالمتو األصمية الّتي و ِ
ضعت لو.
ّ
ُ
وتتشكؿ العالقة اإلسنادية الفعمية مف فعؿ وفاعؿ ،أي أف الفعؿ ال بد لو مف
فاعؿ ،وأ ف الفاعؿ ال بد لو مف فعؿ ،وقد أشار سيبويو إلى ىذا اإلسناد في كالمو
سابؽ الذكر ،فكما أف المبتدأ والخبر متالزماف ،فكذلؾ الفعؿ والفاعؿ متالزماف،

يقوـ عبد اهلل  ،)2فالفاعؿ ىنا مسند ،إليو ،والفعؿ مسند.
نحوا ُ
وال يخمو كالـ النحاة مف حديث عف الفاعؿ وأحكامو ،واف أوؿ تمؾ األحكاـ
ِ
عبد اهلل ،فالفاعؿ
قاـ ز ٌ
انطمؽ ُ
يد ،و َ
الّتي يأتي بيَا العمماء لمفاعؿ أنو مرفوع ،نحوا َ
ىاىنا مرفوع لفظاً ،وقد ُيجر لفظاً وىو في محؿ رفع ،كإضافة المصدر إلى فاعمو،
الناس ،فالفاعؿ ىاىنا مجرور في لفظو ،مرفوع محالً ،وىو مف
نحوا ولَ ْوال دفعُ اهلل
َ
إضافتو إلى المصدر ،ومف ذلؾ أف يجر بحرؼ الجر الزائد ،نحوا ما جاء مف ٍ
أحد،
ُ
َ
داللية جمالية ،صا .951
 )1النجار .أصوات الحركات في العر ّبية دراسة ّ
 )2سيبويو .الكتاب ،جا  ،9صا .3.
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وكفى باهلل شييداً ،فالفاعؿ ىاىنا مجرور لفظاً مرفوع محالً ،فيو واف كاف مجرو اًر إال
أنو في موضع الرفع .)1

وال تقتصر أحكاـ الفاعؿ ِع ْن َد ىذا الحكـ فحسب ،بؿ ىناؾ أحكاـ أخر
كوجوب ال تأخر عف رافعو نحو الفعؿ أو شبيو ،وكذلؾ وجوب إفراد فعمو مع الفاعؿ
المثنى والمجموع ،وعدـ جواز تقديمو عمى عاممو ،يضاؼ إلييا الحكـ برفعو ،وأنو ال

يجوز وجود فعؿ بغير فاعؿ .)2

ولما كانت أحكاـ الفاعؿ تتمثؿ بالرفع ،ولزوـ وجوده بعد فعمو ،وعدـ جواز
حذفو ،وعدـ جواز تقديمو عمى عاممو ،إلى غير ذلؾ مف األحكاـ دفع ذلؾ كمو النحاة
إلى اعتبار أف الفعؿ والفاعؿ كالشيء الواحد ،انطالقاً مف تالزميما وعدـ انفصاؿ

كتبت ،دوف أف يأتي بالمفعوؿ
كؿ منيما عف اآلخر ،فإف المتكمـ يستطيع أف يقوؿا
ُ
بو ،غير أنو ال يستطيع أف يحذؼ الفاعؿ ،مف ىنا صار الفعؿ والفاعؿ كالشيء
الواحد .)3

ويستوقفنا مف أحكاـ الفاعؿ تمؾ حكـ الرفع ،فإنو يستوجب الرفع دائماً ،واف

كاف مجرو اًر فإف ىذا الجر ال يعدو أف يكوف ج اًر شكمياً ،وأف الموضع موضع الرفع،

ضمة ىي العالمة األصمية لمرفع ،وبناء عمى ذلؾ تتبيف بعض
فيو بحكـ المرفوع ،وال ّ
ِ
ضمة
ضمة ع ْن َد لحاقيا بالفاعؿ ،وكونيا عمماً عميو ،فاالستعماؿ ال ّ
نحوي لم ّ
قيمة ىذه ال ّ

في ىذا التركيب يتمثؿ بداللتيا عمى اإلسناد الفعمي ،واشعار ال ُمتَمَقٍّي أف ىذا االسـ
الّذي يمي الفعؿ مرفوع لكونو فاعالً مف ناحية ،ولكونو مسنداً إِلَ ْي ِو مف ناحية ثانية،
ِ
الداللة ،ولما
ضمة لما حممت ىذه ّ
ولو لحقت ىذا االسـ عالمة َش ْكمّية أخر غير ال ّ
مغوية لم ُمتَمَقٍّي ،مع اإلشارة ىاىنا إلى أف ىناؾ ما ينوب
نقمت ىذا المعنى والقيمة ال ّ

 )1انظرا ابف ىشاـ .أوضى المسالؾ ،جا  ،3صا .93

 )2انظرا ابف عقيؿ ،عبد اهلل بف عبد الرحمف 9130ـ) .شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالػؾ،

تحقيػؽا محمػد محيػػي الػديف عبػد الحميػػد ،دار التػراث ،القػاىرة – مصػػر ،ط ،30جا  ،3صا 91
– .93

 )3انظرا الشاطبي .المقاصد الشافية ،جا  ،3صا .511
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ضمة مف عالمات اإلعراب الفرعية ،وىي ال تقؿ قيمة في داللتيا عمى
عف ىذه ال ّ
ضمة نفسيا.
الفاعؿ واإلسناد الفعمي عف ال ّ

ضمة دليؿ عمى فخامة المضموـ ،وتقديمو في الكالـ ،فمما
وكما ّ
مر ،فإف ال ّ
ضمة لمداللة عمى فخامتو .)1
كاف الفاعؿ مقدماً عمى المفعوؿ بِ ِو
ّ
استحؽ ال ّ

وثَمةَ شكؿ آخر لإلسناد الفعمي ،إنو اإلسناد إلى المفعوؿ بو ،ولكف بصورة
البناء لممجيوؿ ،فيحؿ المفعوؿ بِ ِو محؿ الفاعؿ ،ويأخذ عالمتو اإلعرابية.
فإذا ُبني الفعؿ لممجيوؿ فإنو ال يسند إلى الفاعؿ ،بؿ ُيسند إلى المفعوؿ بِ ِو
في األصؿ ،فأصؿ الكالـ عمى أف يكوف المفعوؿ بِ ِو ىو نائب الفاعؿ ،واف لـ يوجد
فيحؿ محمو المصدر أو شبو الجممة ،ويأخذ نائب الفاعؿ أحكاـ الفاعؿ كميا ،فيصير

مدة بعد أف كاف فضمة ،ومرفوعاً بعد أف كاف منصوباً،
كأنو فاعؿ لمفعؿ ،إذ يغدو ع ّ
وواجب الذكر بعد أف كاف جائز الحذؼ ،إلى غير ذلؾ مف األحكاـ الّتي يأخذىا عف

الفاعؿ .)2

يفضي بنا ما سبؽ إلى أف أحكاـ الفاعؿ كميا تنطبؽ عمى نائب الفاعؿ؛
وذلؾ ألف نائب الفاعؿ قائـ مقاـ الفاعؿ ،وواقع في محمو ،مف ىنا أخذ سائر أحكامو
وما يختص بِ ِو مف خصائص ،كالرفع ،ووجوب الذكر ،فإف لـ ُيذكر قُ ٍّدر ضمير
محمو ،وغيرىا مف األحكاـ الّتي سبقت .)3
صرفية
مر في الفصؿ الثاني مف ىذه ّ
ضمة ال ّ
وقد ّ
الدراسة الحديث عف قيمة ال ّ
ضمة ليا قيمتيا في بناء الفعؿ لممجيوؿ،
في حالة البناء لممجيوؿ ،إذ ّ
تبيف أف ال ّ
وىي إشارة دالة عمى معنى البناء لممجيوؿ ،فحيف ير الناظر أو القارئ أو ال ُمتَمَقٍّي

ضمة الّتي تقع عمى فاء الفعؿ ،يعي تماماً أف ىذه الحالة ىي حالة البناء
ىذه ال ّ
لممجيوؿ ،وأف االسـ المرتفع بعد الفعؿ إنما ىو نائب الفاعؿ وليس فاعالً حقيقياً.
داللية جمالية ،صا .951
 )1النجار .أصوات الحركات العر ّبية دراسة ّ
)2الجػػوجري ،محمػػد بػػف عبػػد المػػنعـ 3001ـ) .شػػرح شػػذور الػػذىب فػػي معرفػػة كػػالـ العػػرب،
ػادة البحػػث العممػػي بالجامعػػة اإلسػػالمية ،المدينػػة المنػػورة –
تحقيػػؽا ن ػواؼ بػػف ج ػزاء الحػػارثي ،عمػ ّ
السعودية ،ط ،9جا  ،9صا ...9 – ..1
 )3انظرا الغالييني .جامع الدروس العر ّبية ،جا  ،3صا .35.
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ضمة وقعت عمى نائب الفاعؿ ،وصحيى أف
أما ىذه الحالة ،فصحيى أف ال ّ
الداللة االستعمالية ما يشير إلى طبيعة البناء لممجيوؿ في ىذا التركيب
فييا مف ّ
نحوية أكبر في باب اإلسناد ،بمعنى أف نائب الفاعؿ
اإلسنادي ،غير أف قيمتيا ال ّ
ضمة الّتي تظير عمى آخره
المرتفع بعد الفعؿ يحمؿ ّ
الم ْسَند إليو ،وأف ال ّ
الداللة عمى ُ

الداللة العامة عمى اإلسناد الفعمي ،فالوظيفة االستعمالية
ضمة الّتي تحمؿ ّ
إنما ىي ال ّ
الم ْسَند إِلَ ْي ِو ال عمى نائب الفاعؿ بحد ذاتو ،أو عمى طريقة
لم ّ
ضمة ىنا داللتيا عمى ُ

الداللة عمى البناء لممجيوؿ تمثمت بالفعؿ المبني
البناء لممجيوؿ بصفة عامة ،إذ إف ّ
لممجيوؿ.
نحوية ِ
ض ْم َف عالقة
ضمة ال ّ
واستناداً إلى ما ّ
مر مف حديث ،تتضى قيمة ال ّ
ويعبر عنيا بالرفع
ضمة ُ
اإلسناد بشقييا اإلسناد االسمي ،واإلسناد الفعمي ،فإف ال ّ
مسند إِلَ ْي ِو إال وأصمو الرفع ،سواء أكاف مبتدأ
صارت عمماً عمى اإلسناد ،فميس ىناؾ
ٌ

أـ فاعالً ،وىذه القيمة تجعؿ ال ُمتَمَقٍّي مستشع اًر لمعالقة اإلسنادية الّتي تربط أركاف
الجممة ،فإف األسماء المرفوعة تقع ِ
تركيبية.
ض ْم َف ركني ىذه العالقة ال ّ
ِ
المعنوية:
ضم ِة بالعوام ِل
 2.2عالة ُة ال ّ
يقعُ العم ُؿ ال ُّ
نحوي في المغة وفقاً لعامؿ ُيحدث العمؿ في الكممة ،فالفعؿ مثالً
ىو عامؿ الرفع في الفاعؿ ،وىو عامؿ النصب في المفعوؿ بو ،فكؿ حركة كالمية
ال بد ليا مف عامؿ ُيحدثيا ،ىذا وفقاً لما يراه النحاة ،والعوامؿ تنقسـ إلى قسميف
اثنيف ،األوؿا العامؿ المفظي ،أي أف ُيتمفظ بيذا العامؿ ،كالفعؿ مثالً في الجممة

"إف" وأخواتيا
الفعمية ،وكالناصب والجازـ المذيف يدخالف عمى الفعؿ المضارع ،وكػ ّ
الّتي تدخؿ عمى الجممة االسمية ،ففي ىذه الحالة ال بد مف التمفظ بيذا العامؿ حتّى

يحدث عممو في الكالـ ،والقسـ الثانيا العامؿ المعنوي ،بمعنى أنو عامؿ ليس لو
لفظ في الكالـ ،وىو نوعافا االبتداء ،الّذي يرفع المبتدأ ،والتعري مف العوامؿ

الناصبة والجازمة في الفعؿ المضارع .)1

 )1انظرا ابف عقيؿ .شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ،جا  ،3صا .393
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يقوؿ ابف الخشاب في تصنيؼ ىذه العوامؿ وبياف أف األصؿ فييا العامؿ
المفظي ال المعنويا " المعربات معموالت ،والمعموالت تقتضي العوامؿ ،والعوامؿ
عمى ضربيفا لفظي ومعنوي ،والمفظي ىو األصؿ ألنو األقو  ،إذ كاف محسوساً
ألنو يدرؾ بالسمع ،والمعنوي دونو ألنو معقوؿ مستنبط ال محسوس ،وليذا قؿ

وجوده" .)1

فالعامؿ المعنوي ال لفظ لو في الكالـ ،وليس لو حالة نطقية يؤدييا المتكمـ
فيسمعيا السامع ،بؿ ىو مجرد افتراض وضعو النحاة كي يصموا إلى تفسير متناسب
لحالة الرفع في ألفاظ ال يسبقيا شيء مف الكالـ ،كالمبتدأ ،فإنو ليس قبمو شيء مف
نحوي
الكالـ ،والفعؿ المضارع المرفوع ال يسبقو شيء كذلؾ ،فكاف ال بد مف تفسير
ّ
فسر بِ ِو حالة الرفع ىذه الّتي وقعت عمى المبتدأ والخبر ،فجيء بالعامؿ
صحيى تُ ّ
المعنوي.

ويحمؿ مصطمى العامؿ المعنوي داللتيف ِع ْن َد النحاة كما ورد ذلؾ في
مصنفاتيـ ،المعنى األوؿ ،وىو ما أشرنا إِلَ ْي ِو سابقاً ،والمتمثؿ بمجيء المرفوع بعامؿ
ّ
معنوي ،وىو المبتدأ والفعؿ المضارع ال غير ،في حيف أف لفظ العامؿ المعنوي ِع ْن َد

الحديث عف الحاؿ ُيقصد بِ ِو أسماء اإلشارة ،والظروؼ ،و"ىا" الّتي لمتنبيو ،وغيرىا
مف العوامؿ  ،)2فإف ىذه تسمى العوامؿ المعنوية الّتي تنصب الحاؿ ،وىي ليست
بالمعنى ذاتو المقصود بِ ِو في العامؿ المعنوي الّذي نحف بصدد الحديث عنو.

ضمة الظاىرة في
ال ي ّ
تعد العامؿ المعنوي كونو عامالً مفترضاً لتفسير ال ّ
الكالـ ،والّتي ىي حؽ لممبتدأ والفعؿ المضارع الّذي ال ناصب وال جازـ يسبقو،
فاالبتداء والتعري مف العوامؿ المفظية عامالف معنوياف يعمالف الرفع في المبتدأ

والفعؿ المضارع .)3

 )1ابف الخشاب .المرتجؿ في شرح الجمؿ ،صا .991
 )2السيوطي .ىمع اليوامع ،جا  ،3صا ..91

الجرجاني ،عمي بف محمد بف عمي الشريؼ 9139ـ) .نحو مير مبادئ قواعد المغة
 )3انظرا
ّ
العر ّبيػػة) ،تعريػػبا حامػػد حسػػيف ،وضػػع الحواشػػيا عبػػد القػػادر أحمػػد عبػػد القػػادر ،الضػػبطا أحمػػد
صغير ،مكتبة الفيصؿ ،ط ،9صا ..9
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ضمة عالقة مباشرة بيذا العامؿ المعنوي ،إذ إف المبتدأ
مما مضى أف لم ّ
نمحظ ّ
مرفوع ِع ْن َد خموه مف العوامؿ المفظية ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمفعؿ المضارع ،فإنو
مرفوع ِع ْن َدما ال يدخمو ناصب أو جازـ ،وما ىذا إال ارتباط وثيؽ بيف العوامؿ
ضمة باعتبارىا عالمة أصمية لمرفع ،وفيما يمي بياف ذلؾ.
المعنوية وال ّ
أ  .عامل االبتداء:

تمتاز حالة الرفع في العر ّبية بميزة مختمفة عف حالة النصب والجر والجزـ،
أما أف
أما أف تكوف بعامؿ لفظي ،أو بعامؿ معنوي ،فالعوامؿ المفظية ّ
وذلؾ أنيا ّ
أسماء أو حروفاً ،في حيف أف العوامؿ المعنوية تكوف في االبتداء
تكوف أفعاالً أو
ً
والخبر ،فرافع المبتدأ عامؿ معنوي متمثؿ باالبتداء نفسو .)1

ولـ يخ ُؿ األمر مف اختالؼ بيف عمماء المغة ،إذ لـ يأخذ الكوفيوف بالقوؿ إف
االبتداء – العامؿ المعنوي – ىو الرافع لممبتدأ ،أي إنيـ لـ يقولوا بوجود ىذا العامؿ،
بؿ قالوا إف الخبر ىو العامؿ في المبتدأ ،واف المبتدأ ىو العامؿ في الخبر ،أي إنيما

يترافعاف؛ والدليؿ عمى ذلؾ أنيما ال يفترقاف ،فحيثما ُو ِجد المبتدأ ُو ِجد الخبر ،فمما
تالزما عمؿ كؿ واحد منيما في اآلخر .)2

وقد رفض سائر النحاة القوؿ بقوؿ الكوفييف ،و أروا أف العامؿ المعنوي موجود،
ِ
أما أف يكوف قد ارتفع
وأنو ىو الّذي عمؿ الرفع في المبتدأ ،في حيف أف الخبر ّ
باالبتداء – العامؿ المعنوي – شأنو في ذلؾ شأف المبتدأ ،أو أف يكوف قد ارتفع
بالمبتدأ وحده ،أو أف يكوف قد ارتفع بيما معاً.

وال تتأثر الجممة االسمية بعوامؿ أخر ميما وقع فييا مف تغير بالنسبة

لمتقديـ والتأخير ،فإذا قاؿ القائؿا في الدار رج ٌؿ ،فإف "رج ٌؿ" مرفوع بعامؿ معنوي أال

وىو االبتداء ،وال أثر لمخبر – شبو الجممة – الّذي سبقو في العمؿ ،فال يصى القوؿ
بأف ىذا الخبر قد عمؿ الرفع في المبتدأ المؤخر .)3

 )1ابف الخباز .توجيو الممع ،صا .90.

 )2األنباري .اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ ،جا  ،9صا  ،.3المسألة الخامسة.
 )3الشاطبي .المقاصد الشافية ،جا  ،.صا .511
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تقودنا اإلشارة السابقة ِع ْن َد الشاطبي إلى القوؿ بأف فكرة العامؿ المعنوي الّذي
أحدث الرفع في المبتدأ ليست ناشئة مف كوف المبتدأ ال يسبقو شيء في الكالـ
متمفظ ًا بو ،بؿ إف العامؿ المعنوي واقع حتّى لو تقدـ الخبر عمى المبتدأ ،كما أف ىذا
التقديـ إنما ىو مجرد تغيير في أمكنة األلفاظ ال غير ،وال دخؿ لو في رتبتيا،
فالمبتدأ في ىذه الجممة واف كاف متأخ اًر عف الخبر في المفظ ،إال أنو بحكـ المتقدـ

انطالقاً مف رتبتو المتقدمة عمى ىذا الخبر.

وقد ّبيف ابف يعيش أف الرافع لممبتدأ والخبر تجريدىما لإلسناد ،فيو الرافع
ليما ،بمعنى أف تجرد ىذيف الركنيف في الجممة االسمية مف العوامؿ المفظية سبب
في ارتفاعيما  ،)1وىذا خمط بيف ما ُذ ِكر سابقاً ،إذ جعؿ النحاة التعري مف العوامؿ

عامالً في رفع المضارع ،وجعموا االبتداء عامالً في المبتدأ ،وىو ما عميو كافّة
النحاة.

وبعد ىذا نشير ىاىنا إلى فكرة أساسية ورئيسة في البحث ،أال وىي ارتباط
معرضاً لعامؿ معنوي ىو االبتداء أخذ حالة
ضمة ،فمما كاف المبتدأ ّ
ىذا العامؿ بال ّ
ضمة – أصالة – وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمفعؿ المضارع المجرد مف العوامؿ،
الرفع بال ّ

ضمة أو ما ينوب عنيا وبيف العامؿ المعنوي
أي إف ىناؾ رابطاً وثيقاً بيف الرفع بال ّ
جعؿ الفتحة دليالً عمى العامؿ المعنوي ،وال الكسرة وال سواىما ،بؿ
نفسو ،إذ لـ تُ َ
ضمة ىي األصؿ في الحركات ،وأنيا لما كانت كذلؾ بقيت
ضمة ،وكأف ال ّ
ُجعمت ال ّ
عمى حاليا ِع ْن َد مجيء الكالـ مشتمالً عمى عامؿ معنوي.

ضمة عمى العامؿ المعنوي بصورة غير مباشرة ،فإف حالة الرفع كما
وتدؿ ال ّ
أما أف تكوف بعامؿ لفظي ،أو أف تكوف بعامؿ معنوي ،فإذا أر الناظر الكممة
أشرنا ّ

مرفوعة عرؼ أنيا ربما كانت عرضة لعامؿ معنوي ،كأف تكوف في موضع المبتدأ أو
ِ
ضمة دليالً عمى العامؿ المعنوي،
أف تكوف فعالً مضارعاً ،ففي الحالتيف ُجعمت ال ّ
ِ
ِ
ضمة ،فكانت بذلؾ عمم ًا عميو.
واشارة إليو ،فحيثما ُوجد العامؿ المعنوي ُوجدت ال ّ

 )1ينظرا ابف يعيش .شرح المفصؿ ،جا  ،9صا .333
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ب  .التعري من العوامل:
يمثؿ ىذا العامؿ أحد العوامؿ المعنوية الّتي أشرنا إلييا سابقاً ،انطالقاً مف

كوف الفعؿ المضارع مرتفعاً دوف رافع يسبقو ،مع العمـ أف الفعؿ المضارع إذا ُسبؽ

أما إذا لـ ُيسبؽ بشيء مف
بناصب صار منصوب ًا ،وكذلؾ الحاؿ إذا ُسبؽ بجازـّ ،
ىذه العوامؿ المفظية فإنو يرتفع ،وىذا الرفع ال بد أف يكوف بعامؿ يحدثو ،فوضع
النحاة عامؿ التعري مف العوامؿ وىو عامؿ معنوي ال لفظي .)1

وعمى الرغـ مف محاولة النحاة الفصؿ بيف مسمى عامؿ الرفع في الفعؿ
المضارع ،ومسمى عامؿ الرفع في المبتدأ ،إال أننا نجدىـ يخمطوف ىذيف االسميف
ببعضيما ،فيصفوف ارتفاع المبتدأ بالتجرد مف العوامؿ المفظية ،وبالتعري مف
العوامؿ ،وبعامؿ االبتداء الّذي أشرنا إِلَ ْي ِو سابقاً ،وباإلسناد ،وما ذاؾ إال تخميط بيف
المسمييف بالنسبة لعامؿ الرفع في كؿ منيما .)2

ي قودنا ىذا القوؿ إلى أف عممية الفصؿ الدقيقة في مصطمى العامؿ المعنوي
بيف ما ىو عامؿ في المبتدأ ،وما ىو عامؿ في الفعؿ المضارع لـ تكف واضحة
المعالـ بالنسبة لمنحاة ،بؿ نظروا إلى العوامؿ المفظية ِ
ض ْم َف مصطمحات عامة تطمؽ
عمى ىذا وذاؾ ،منياا العامؿ المعنوي ،والتعري مف العوامؿ ،والتجرد مف العوامؿ
المفظية ،ثـ إنيـ خصوا المبتدأ بعامؿ االبتداء ،وعامؿ اإلسناد.
وفي الجممة فإف األقواؿ الّتي قيمت في عامؿ الرفع لمفعؿ المضارع سبعة،

األوؿا أنو التعري مف العوامؿ المفظية ،فكاف ال بد مف عامؿ يحدث الرفع في الفعؿ
المضارع ،فكاف ى ذا ىو العامؿ فيو ،الثانيا التجرد مف الناصب والجازـ ،فإف الفعؿ
لما تجرد مف ىذه العوامؿ المفظية أتيى لو أف يكوف خاضعاً لمعامؿ المعنوي،

يقوـ،
والثالثا إنو مرتفع باإلىماؿ ،والرابعا إنو وقع موقع االسـ ،فإف قولناا زيد ُ

قائـ ،فمما ح ّؿ الفعؿ المضارع محؿ االسـ المرتفع ارتفع مثمو ،الخامسا
كقولناا ز ٌ
يد ٌ
إنو ارتفع بالمضارعة نفسيا ،والسادسا إنو ارتفع بنفس السبب الّذي أوجب لو
 )1ينظرا ابف بابشاذ .شرح المقدمة المحسوبة ،جا  ،3صا ..15

 )2ابػػف الصػػائغ .الممحػػة فػػي شػػرح الممحػػة ،جا  ،9صا  ،311واألزىػػري .شػػرح التصػريى عمػػى

التوضيى ،جا  ،9صا .135
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اإلعراب ،فإف وجوب اإلعراب سبب في ارتفاعو ،والسابعا إنو ارتفع بحرؼ
المضارعة نفسو ،فأقوـ مرتفع باليمزة ،ونقوـ مرتفع بالنوف ،ويقوـ مرتفع بالياء ،وتقوـ
مرتفع بالتاء ،وىذا قوؿ ُيعز لمكسائي ،وعميو فإف ارتفاع المضارع بعامؿ لفظي ال
معنوي .)1
ضمة في ىذا العامؿ في كونيا إشارة إليو ،وعالمة دالة عميو،
وتتمثؿ قيمة ال ّ
فالفعؿ المضارع ِع ْن َد رفعو يغدو داالً عمى الحالة المعنوية الّتي أُعرب ألجميا،
ضمة توحي إلى ال ُمتَمَقٍّي بأنو ليس ثَمةَ عامؿ أحدث شيئاً مف النصب أو
وصارت ال ّ
الجزـ في ىذا الفعؿ ،وانما صار خالصاً لمرفع بسبب وجود العامؿ المعنوي.

ضمة في الفعؿ المضارع المرفوع أنيا دالمة عمى
ويمكف أف تظير قيمة ال ّ
أف
تحققو ،فإف المضارع إذا ُسبِؽ بناصب أو جازـ لـ يكف متحققاً ،نحوا لف
يكتب ،و ْ
َ
يكتب ،ففي جميع ىذه الحاالت لـ يتحقؽ الفعؿ المضارع ،في الوقت
تكتب ،ولـ
ْ
َ
تكتب ،ففي ىذه الحالة تحقؽ
الّذي يكوف فيو متحققاً ِع ْن َدما يكوف مرفوعاً ،نحوا أنت
ُ

ضمة دالة عمى معنى التحقؽ في المضارع.
الفعؿ ،فكانت ال ّ
ضمة دالالت متمثمة بالقوة والكثرة كما سبقت اإلشارة في المباحث
وتحمؿ ال ّ
الماضية ،وذلؾ ما عمّؽ بِ ِو الباحثوف عمى قولو سبحانو وتعالىا "إِف تُْب ُدوا الص َدقَ ِ
ات
ْ
ِِ ِ
اء فَيُ َو َخ ْيٌر لَ ُك ْـ َوُي َكفٍّ ُر َع ْن ُك ْـ ِم ْف َسيٍَّئاتِ ُك ْـ َوالموُ بِ َما
وىا َوتُ ْؤتُ َ
فَنعما ى َي َوِا ْف تُ ْخفُ َ
وىا ا ْلفُقَ َر َ

وف َخبِ ٌير" .)2
تَ ْع َممُ َ
ضمة
فقد قرئ الفعؿ
ضمة ،وأخر بالسكوف ،فأما مف ق أر بال ّ
"يكفر" تارة بال ّ
ُ
فيو عمى االستئناؼ ،والتقديرا ىو يكفّ ُر ،وأما مف ق أر بالسكوف فيو عمى العطؼ

ويكفر عنكـ .)3
عمى جواب الشرط ،أيا فنعـ ما ىي
ْ
الداللة عمى التكثير والكثرة ،في حيف
ضمة في ىذه القراءة الكريمة ّ
حممت ال ّ

يعد صفة مف
الداللة عمى القمة ،فناسب ذلؾ معنى التكفير الّذي ّ
حممت السكوف ّ
 )1السيوطي .ىمع اليوامع ،جا  ،9صا .513 – 519
 )2سورة البقرة اآلية .399

 )3انظػرا ابػف خالويػو ،أبػو عبػد اهلل الحسػيف بػف أحمػد 9109ىػػ) .الحجػة فػي القػراءات السػػبع،

تحقيؽا عبد العاؿ سالـ مكرـ ،دار الشروؽ ،بيروت ،ط ،1صا .903
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صفات اهلل تعالى ،فيو الّذي يكفر عف الناس خطاياىـ ،فجاء معنى التكثير مرتبط ًا

ضمة عمى ثبوت الصفة وقوتيا في الموصوؼ .)1
بحالة الرفع بالضـ ،كما دلّت ال ّ
ضمة الط ِوْيمَة
ضمة باعتبارىا عالمة عمى حذؼ حرؼ العمة أو ال ّ
وقد تنتفي ال ّ

في حاؿ جزـ المضارع ،فتبقى واواً ،وىي لغة لبعض العرب يقدروف السكوف عمى
ؾ بِ ِو ِع ْم ٌـ"  ،)2وقولوا "
ؼ َما لَ ْي َس لَ َ
حرؼ العمة نفسو ،وذلؾ نحو قولو تعالىا " َوَال تَ ْق ُ
يف  ،")3إذ قرئت ىاتاف
ٍّض لَوُ َش ْي َ
َو َم ْف َي ْع ُ
ش َع ْف ِذ ْك ِر الر ْح َم ِف ُن َقي ْ
ط ًانا فَيُ َو لَوُ قَ ِر ٌ
اآليتاف بػ ا تقفو ،ويعشو ،بثبوت الواو ،فالسكوف مقدر عمى الواو ،وىي لغة لبعض

العرب.

وبناء عمى ما تقدـ مف حديث عف العامؿ المعنوي فإنو يمكف القوؿ بأف

ضمة دلّت بصورة مباشرة عمى ىذا النوع مف العوامؿ .)4
ال ّ
وقد جاء العامؿ المعنوي تمبية لرغبة النحاة في حسـ نظريتيـ – نظرية العامؿ
– وجعميا أكثر صرامة ،وابعادىا عف الثغرات الّتي تُدخؿ عمييا شيئاً مف الضعؼ،
فقد تقرر لدييـ أف كؿ حركة إعرابية ال بد ليا مف عامؿ ُيحدثيا ،فال سبيؿ إلى نفي
ىذه الحقيقة ِع ْن َد النظر في المبتدأ والفعؿ المضارع ،األمر الّذي دفعيـ لألخذ بفكرة
العامؿ المعنوي.

ِ
ِ
الدالل ُة عمى و ِ
الفعل ِ
الجماعة ِع ْن َد لحا ِ
بنون الت ْو ِك ْيد:
ق
او
ّ 3.2
نوف الت ْو ِك ْيد الثقيمة أو الخفيفة الفعؿ المضارع وفعؿ األمر ،فإذا كاف
تدخ ُؿ ُ
مسنداً إلى المفرد ُبني الفعؿ عمى الفتى ،نحوا يختمَ ّف ،واقتمَ ّف ،فإف الفتحة ىاىنا
عالمة بناء ال عالمة إعراب ،وىي حالة مف الحالتيف الّتي ُيبنى فييما المضارع .)5
 )1انظرا محمد ،طوـ 3091ـ) .داللة الحركة اإلعرابيػة فػي الفعػؿ المضػارع ،حوليػات جامعػة

قامة لمغات واآلداب ،العددا  ،95صا .33
 )2سورة اإلسراء اآلية ..1

 )3سورة الزخرؼ اآلية ..1
)4البطوش ،أحمػد 3009ـ) .انتفػاء داللػة العالمػات اإلعرابيػة ،رسػالة ماجسػتير ،جامعػة مؤتػة،

الكرؾ – األردف ،صا ..9

 )5الجزولي .المقدمة الجزولية ،صا .335
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فخصوىا بِ ِو
اختصت ىذه النوف بالفعؿ المضارع ألنيا مشبية بالتنويف
وقد
ّ
ّ
لكونو األصؿ في اإلعراب ،وليس لمماضي أصؿ فيو ،فمـ يناسب دخوليا فيو.
ودخمت في األمر إجراء لو مجراه قبؿ حذؼ حرؼ المضارع فأجري عمى أصمو واف

خرج عف اإلعراب عمى المذىب الصحيى .)1
ويدخؿ الت ْو ِك ْيد فعؿ األمر لمجرد كونو فعؿ أمر ،بمعنى أف الت ْو ِك ْيد فيو لألمر
أما الفعؿ المضارع فال تدخمو نوف الت ْو ِك ْيد إال بسبب عارض ،وبشرطيف،
ذاتوّ ،
األوؿا أف يكوف واقعاً في جواب القسـ ،والثانيا أف يتصؿ بِ ِو حرؼ يفيد الطمب ،)2
"إف" ومتصالً بػ "ما" .)3
وزاد ابف الناظـ أف يكوف واقعاً في جواب شرط بػ ْ
ويمكف القوؿ إف نوف الت ْو ِك ْيد الثقيمة منيا والخفيفة مف عالمات الفعؿ ،فقد

اختص بيما الفعؿ المضارع وفعؿ األمر دوف الفعؿ الماضي ،وبذلؾ كانتا عالمة

عمى ىذيف الفعميف ،ويقصد بيما توكيد المعنى المنوط بالفعؿ ،والثقيمة أشد توكيداً

مف الخفيفة .)4

نحوية الّتي تخص الفعؿ المضارع واألمر ال تبقى عمى
إف ىذه القاعدة ال ّ
مغويوف
حاليا إذا كاف اتصاؿ نوف الت ْو ِك ْيد بالفعؿ اتصاالً غير مباشر ،فقد اشترط ال ّ

أما إذا
أف تكوف ىذه النوف قد اتصمت بالفعؿ اتصاالً مباش اًر كي ُيبنى عمى الفتىّ ،
كاف اتصاليا بِ ِو غير مباشر فإف الحالة اإلعرابية تختمؼ ،فال يعود ىذا الفعؿ مبنياً،

نحوية كي يتناسب مع
صوتية وال ّ
صرفية وال ّ
بؿ يبقى معرباً ،وتدخمو بعض التغيرات ال ّ
دخوؿ ىذه النوف ،وآلية االتصاؿ غير المباشر بيف نوف الت ْو ِك ْيد والفعؿ أف يحوؿ
بينيما ضمير االثنيف ،أو واو الجماعة ،أو ياء المخاطبة  ،)5وما ييمنا مف ىذه
الضمائر الّتي تحوؿ دوف اتصاؿ الفعؿ بنوف الت ْو ِك ْيد اتصاالً مباش اًر ىو "واو
 )1ابف الحاجب .أمالي ابف الحاجب ،جا  ،3صا .553 – 559
 )2ابف مالؾ .شرح تسييؿ الفوائد ،جا  ،9صا .91

)3ابػػف النػػاظـ ،محمػػد بػػف محمػػد بػػف مالػػؾ 3000ـ) .شػػرح ابػػف النػػاظـ عمػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ،
تحقيؽا محمد باسؿ عيوف السود ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبناف ،ط ،9صا .1.1
 )4المرادي .توضيى المقاصد والمسالؾ ،جا  ،.صا .9990

 )5ينظرا ابف عقيؿ .شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ ،جا  ،9صا .10
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ِ
يـ  )6ثُـ
الجماعة" ،ومف الشواىد عميو مف كتاب اهلل تعالى قولوا "لَتََرُوف ا ْل َجح َ
لَتََرُونيَا َع ْي َف ا ْلَي ِق ِ
يف  )7ثُـ لَتُ ْسأَلُف َي ْو َمئِ ٍذ َع ِف الن ِع ِيـ" .)1

يقوماف ،في حيف أف واو الجماعة
أما ألؼ االثنيف فال تحذؼ ،بؿ يقاؿا
ّ
يقوم ّف ،وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لياء المخاطبة ،يكوف الفعؿ عمىا
تُحذؼ فيقاؿا
ُ
يقو ِم ّف ،أي بحذؼ الضمير الحائؿ بيف آخر الفعؿ ونوف الت ْو ِك ْيد .)2
تركيبية الّتي تختص بنوف الت ْو ِك ْيد الثقيمة
نحوية ال ّ
و ِع ْن َد النظر في ىذه الحالة ال ّ
ِ
ضمة دليالً عمييا ،وذلؾ كي
والخفيفة فإننا نمحظ أف واو الجماعة قد ُحذفت وبقيت ال ّ
ٍّ
ضـ آخر الفعؿ قبؿ نوف
ال يتوىـ ال ُمتَمَقي أف ىذا الفعؿ مسند إلى المفرد؛ لذا ّ
الت ْو ِك ْيد.
يتضى لنا مف خالؿ ما سبؽ مف الحديث عف ىذه القاعدة دور الضمة ِ
ض ْم َف
ّ
ىذه الحالة ،فيي ذات قيمة متمثمة بما يميا

ضمة إلى فاعؿ ىذا الفعؿ ،وىو واو الجماعة،
ػ القيمة ال ّ
تركيبيةا إذ تشير ىذه ال ّ
فمو بقي الفعؿ مبنياً عمى الفتى كما ىو األمر بالنسبة لحالة اإلفراد لما تمكف ال ُمتَمَقٍّي
مف معرفة عدد ىذا الفاعؿ ،والكيفية الّتي حصؿ بِيَا ىذا االتصاؿ بيف نوف الت ْو ِك ْيد
تركيبية تمثمت بداللتيا عمى فاعؿ ىذا الفعؿ.
ضمة منحت ال ُمتَمَقٍّي فائدة
ّ
والفعؿ ،فال ّ
ػ القيمة البنيويةا وذلؾ بمعرفة أف ىذا االتصاؿ الّذي وقع بيف الفعؿ ونوف الت ْو ِك ْيد
ال مباش اًر ،وانما ثَم َة حائؿ حاؿ بيف ىذيف العنصريف البنائييف ،فمو لـ
لـ يكف اتصا ً
ضمة لما تمكف ال ُمتَمَقٍّي مف معرفة ىذا االتصاؿ غير المباشر بيف الفعؿ
توجد ىذه ال ّ
ونوف الت ْو ِك ْيد ،ولتوىـ أف الفعؿ وحرؼ الت ْو ِك ْيد ال فاصؿ بينيما.
ضمة
ػ القيمة ّ
ضمة عمى الجمع ،فقد اختصرت ىذه ال ّ
الداللّيةا وذلؾ بداللة ىذه ال ّ
عمى ال ُمتَمَقٍّي معرفتو بأف الفاعؿ جمع وليس مفرداً وال مثنى ،كما أوضحت لو أف ىذا

الجمع إنما ىو لممذكر ،ففصمت بذلؾ بيف المثنى والمخاطبة ،فمو لـ توجد ىذه

الدالالت المختمفة.
ضمة لما تمكف ال ُمتَمَقٍّي مف التفرقة بيف ىذه المعاني و ّ
ال ّ
 )1التكاثرا .3 – 1

 )2انظرا حسف .النحو الوافي ،جا  ،9صا .33 – 39
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ضمة ،حيث
ىذا ناىيؾ عف القيمة ال ّ
صوتية والمفظية الّتي امتمكتيا ىذه ال ّ
حالت دوف التقاء ساكنيف في الكالـ ،فمو بقيت الواو عمى موضعيا ،ثـ تمتيا النوف
الساكنة مف نوف الت ْو ِك ْيد الثقيمة ،أو الخفيفة ذاتيا لكاف ذلؾ سبيالً اللتقاء ساكنيف في
ضمة دوف ذلؾ ،مع محافظتيا عمى اإلشارة إلى جنس ذلؾ الحرؼ
المغة ،فحالت ال ّ

مغوي.
المحذوؼ مف التركيب ال ّ

ضمة ِع ْن َد ارتباطيا بحالة
وبناء عمى ذلؾ يتضى لنا الدور االستعمالي لم ّ
لغوية تمثمت بمحاؽ نوف الت ْو ِك ْيد الثقيمة أو الخفيفة الفعؿ المضارع واألمر.
تركيبية ّ
ّ
ِ
ةطع الظر ِ
ف ِ
اإلضافة:
عن
ضم ُة عالم ٌة عمى ِ
 4.1ال ّ
نحوية يخضع ليا الظرؼ ،إذ إف أصؿ القاعدة في الظروؼ
ىناؾ حالة
ّ
عموماً أف تكوف مضافة ،ويستوي في ذلؾ اإلضافة إلى المفرد – اسماً واحداً – والى
الجممة ،ولكف إذا انقطع ىذا الظرؼ عف إضافتو إلى المضاؼ إِلَ ْي ِو فإنو ُيبنى عمى
الضـ .)1
ويقطع الظرؼ عف اإلضافة إذا ُعِمـ المضاؼ إليو ،كأف يقاؿا ٌّ
كؿ ينطؽ
ُ
الشيادتيف ،فإف المضاؼ إِلَ ْي ِو معموـ لد ال ُم َتمَقٍّي ،إذ ُيقصد بِ ِو جميع المسمميف،
بعد ،فإف المضاؼ إِلَ ْي ِو معروؼ ِع ْن َد ال ُمتَمَقٍّي ،وىوا بعد ذلؾ،
أما ُ
وكذلؾ إذا قمتا ّ
فإذا ُعمِـ المضاؼ إِلَ ْي ِو جاز قطع الظرؼ عف اإلضافة .)2
الدالل ّي واالختصار
وقطع الظرؼ عف اإلضافة مظير مف مظاىر االختزاؿ ّ
في األلفاظ بالنسبة لمغة العر ّبية ،فإف المغة ال تر فائدة ُكبر مف ذكر المضاؼ إِلَ ْي ِو

مما دفعيا إلى حذؼ ذلؾ المضاؼ إليو ،وقطع الظرؼ
إذا كاف معموماً لد ال ُمتََمقٍّيّ ،
عف اإلضافة لبياف أف ما أضيؼ إِلَ ْي ِو بحكـ المعروؼ لد ال ُمتَمَقٍّي .)3

 )1أبو حياف .ارتشاؼ الضرب ،جا  ،.صا .99.1
 )2الشاطبي .المقاصد الشافية ،جا  ،3صا .951

 )3انظػػرا المكػػودي ،أبػػو زيػػد عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي 3005ـ) .شػػرح المكػػودي عمػػى األلفيػػة،

تحقيؽا عبد الحميد ىنداوي ،المكتبة العصرية ،بيروت – لبناف ،ط ،9صا .903
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ومف أشير ىذه الظروؼ الّتي ُبنيت عمى الضـ في العر ّبية ِع ْن َد قطعيا عف
وبعد" ،فإنيما إذا لـ يضافا إلى شيء ُبنيتا عمى الضـ ،وذلؾ أنيما
اإلضافة "قب ُؿُ ،
لما كانتا غايتيف ،وأنيما استحقتا التعريؼ بغير األلؼ والالـ ،وبغير اإلضافة صار

ال بد مف بنائيما .)1

ومف الشواىد القرآنية عمى مجيئيما مبنيتيف ،قولو سبحانوا " لِم ِو ْاأل َْم ُر ِم ْف
ٍِ
وف" .)2
قَْب ُؿ َو ِم ْف َب ْع ُد َوَي ْو َمئذ َي ْف َرُح ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ولسائؿ أف يسأؿ لماذا ُبني ىذاف الظرفاف عمى الضـ ِع ْن َد قطعيما عف
اإلضافة ولـ يبنيا عمى الفتى أو الكسر؟ قيؿ إف السبب الّذي دفع أىؿ المغة لبنائيما
عمى الضـ أنيما لما تضمنا معنييف ،معناىما ،ومعنى ما أضيفتا إليو ،اختيرت ليما

ضمة ،وقيؿ إف سبب الضـ أنيـ لو فتحوىما ألشبيتا الحالة
أثقؿ الحركات وىي ال ّ
يبؽ إال
الّتي ُيذكر فييا المضاؼ إليو ،ولو كسرتا لكانتا كالمضاؼ إلى المتكمـ ،فمـ َ

الضـ ،كما قيؿ إف سبب ضميما أنيما قد اعتمتا عف أصؿ قاعدة الظرؼ ،فإف
ِ
ِ
ض ّـ ،كما قيؿ إنيما ُبنيتا
الظرؼ ع ْن َد سالمة قاعدتو فُتى أو ُكسر ،فمما اعتؿ الظرؼ ُ
تشبيياً ليما بالمناد المفرد ،كما قيؿ إنيما لما كانتا غايتيف أخذتا غاية الحركات .)3

نحوية في أنيا تمنع المبس مع المنصوب أو
لغوية
ضمة ىنا قيمة
ّ
ّ
ولم ّ
نحويا "وانما ُبني قبؿ وبعد ألنو ال يتـ معناىما إال بما
المجرور ،يقوؿ ابف البرىاف ال ّ

ضمة حذار مف
بعدىما ،وانما ُبنيا عمى حركة سكوف ما قبميما ،وانما كانت الحركة ّ
المبس ،إذ لو ُبني عمى الكسر العتُقد أنو مجرور ،أو عمى الفتى العتقد أنو
فبني عمى الضـ ،إذ ال تبيف لو إعراب" .)4
منصوبُ ،
وكثي اًر ما تقع ىذه الظروؼ المقطوعة عف اإلضافة في موضع جر ،كما رأينا
في الشاىد القرآني السابؽ ،فيحدث لد ال ُمتَمَقٍّي شيء مف االختالؼ الشكمي بيف
)1النحػػاس ،أبػػو جعفػػر أحمػػد بػػف محمػػد 3001ـ) .عمػ ّػدة الكتػػاب ،تحقيػػؽا بسػػاـ عبػػد الوىػػاب
الجابي ،دار ابف حزـ ،ودار الجفاف والجابي ،ط ،9صا .319 – 310
 )2الروـا .1

عمدة الكتاب ،صا .313 – 319
 )3النحاسّ .

النحوي .شرح الدروسات في النحو ،صا .11 – 13
 )4ابف البرىاف
ّ
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الموضع الحقيقي لمكممة مف اإلعراب ،وعالمتيا ال َش ْكمِّية الّتي ىي في موضع جر،
ضـ ليذا الظرؼ ،مف ىنا كاف القوؿ ببناء ىذه
وبيف ما يراه ماثالً أمامو مف ّ
الظروؼ المقطوعة عف اإلضافة ،إذ لو أنيا لو لـ تكف مبنية لتخالفت عالمتيا
ال َش ْكمِّية بالموقع اإلعرابي ليا ،فيي إذف مبنية عمى الضـ في محؿ جر .)1
وبعد أف تبيف لنا الييئة الّتي يأتي عمييا الظرؼ المقطوع عف اإلضافة،

والسبب الّذي جعمو مبني ًا ،والسبب الّذي جعؿ بناؤه عمى الضـ ،ال بد مف اإلشارة ىنا

إلى القيمة الّتي تركتيا ىذه الض ّمة في الكالـ.
ضمة إلى أف ىذا الظرؼ يختمؼ
ػ فعمى الصعيد ال
تركيبياً
ّ
تركيبي أشارت ىذه ال ّ
ّ
عما اعتاد عميو أبناء المغة في معاممتيـ لمظروؼ المختمفة ،فالظرؼ في أصؿ
الداللة،
قاعدتو يمتزـ اإلضافة ،فيو مفتقر لممضاؼ إليو ،ومعتمد عميو في المعنى و ّ
فمما اختمفت جية ىذا الظرؼ ِع ْن َد قطعو عف اإلضافة اختمؼ إعرابو ،وصار مبنياً،

ليتمكف ال ُمتَمَقٍّي مف فيـ التركيب الجديد الخارج عف نظاـ الظرؼ العاـ في العر ّبية.
ضمة داللة عمى المعرفة المسبقة أو
ػ وعمى الصعيد ّ
الدالل ّي فقد منحتنا ىذه ال ّ
المعمومة لد المتكمـ بدءاً ،وال ُمتَمَقٍّي تالياً حوؿ ماىية المضاؼ إليو ،إذ لما كاف
المضاؼ إِلَ ْي ِو معروفاً لد ال ُمتَمَقٍّي والمتكمـ عمى حد سواء ُح ِذؼ ،وبقي الظرؼ مبنياً
ليد ّؿ ال ُمتَمَقٍّي عمى أف المضاؼ إِلَ ْي ِو شيء معروؼ وال حاجة لذكره ،يضاؼ إلى ذلؾ
االختصار واالختزاؿ الّذي تركو قطع الظرؼ عف اإلضافة ،إذ اختصرت المغة الكالـ

حيف حذفت المضاؼ إليو ،وأبقت الظرؼ مقطوعاً عف اإلضافة ،فكاف ذلؾ سبيالً

يتوىمو القارئ لو
لإليجاز واالختصار ،وعمى ال ُم ْستَو الشكمي أزالت المبس الّذي قد ّ
كاف الظرؼ مبنياً عمى الفتى أو مبنياً عمى الكسر.

نحوي باختالؼ جوانبو،
ضمة في ال ُم ْستَو ال ّ
ىذه ىي الوظيفة االستعمالية لم ّ
وبعد كؿ ىذا الحديث فقد توصمنا إلى مجموعة مف النتائج يمكف أف نجمميا بما يميا
ِ
نحوي عنو في المستوييف
ضمة ض ْم َف ال ُم ْستَو ال ّ
 . 1يختمؼ الحديث عف قيمة ال ّ
السابقيف ،إذ كاف الحديث ِ
ضمة
صوتي وال ُم ْستَو ال
ض ْم َف ال ُم ْستَو ال
صرفي عف ال ّ
ّ
ّ
 )1انظرا الدماميني .تعميؽ الفرائد ،جا  ،3صا .931
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نحوي عف حالة إعرابية تتمثؿ بالرفع ،إذ
ذاتيا ،في حيف صار الحديث في ال ُم ْستَو ال ّ
ضمة
ضمة ،وثَمةَ عالمات فرعية أخر تنوب عف ال ّ
تكوف العالمة األصمية لمرفع ال ّ
ِ
ضمة فإننا نتحدث عف الحالة األصمية لمرفع ،وال
في الكالـ ،فع ْن َد الحديث عف ال ّ
نتطرؽ كثي اًر لمحديث عف العالمات الفرعية األخر لمرفع.
ضمة في حاالت بناء األسماء المختمفة ،سواء أكانت
 . 1ال تظير قيمة كبيرة لم ّ
ضمائر ،أـ غير ذلؾ؛ والسبب عائد إلى طبيعة البناء بحد ذاتو ،فيو مجرد عالمة

بنائية ال تتغير وال تتبدؿ في الكالـ ،وكذلؾ األمر بالنسبة لحروؼ المعاني ،وبعض
مظاىر األفعاؿ.

داللية ِع ْن َد ارتباطيا ببناء المناد
ضمة قيمة
ّ
 . 2تحمؿ ال ّ
تشير بصورة غير مباشرة إلى بعض صفات ىذا المناد  ،مف كونو مفرداً ،أو عمماً،
تحديداً ،وذلؾ بأنيا

أو نكرة مقصودة.

ضمة تمثؿ الحركة األصمية األساسية الّتي يكوف
 . 3مف وجية نظري فإف ال ّ
عمييا الكالـ إذا كاف معرباً دوف وجود عامؿ ُيحدث عالمة إعرابية أخر  ،وذلؾ

مقتبس مف فكرة العامؿ المعنوي ،إذ لما اختفت العوامؿ المفظية ارتفع االسـ ،وارتفع

ضمة ىي الدليؿ عمى العامؿ المعنوي.
الفعؿ؛ وذلؾ بحكـ أف ال ّ
تركيبية لمضمة ِ
ض ْم َف مظاىر التركيب المختمفة ،يظير
 . 4ىناؾ قيـ
داللية و ّ
ّ
ّ
ذلؾ مف خالؿ لحاؽ الفعؿ المضارع بنوف الت ْو ِك ْيد الثقيمة أو الخفيفة ،ومف خالؿ بناء

ضمة عمى ما
الظرؼ المقطوع عف اإلضافة عمى الضـ ،وتمؾ القيـ مرتبطة بال ّ
أوضحنا في الصفحات السابقة.
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الخاتمة
الدراسة نتوصؿ لمجموعة مف النتائج ىي عمى النحو اآلتيا
وفي نياية ىذه ّ

صوتية ،كالروـ
لغوية
ضمة قيمة
صوتية متمثمة بعدد مف المظاىر ال ّ
ّ
ّ
 .1لم ّ
واإلشماـ واالختالس والنبر وضـ ميـ الجمع ِع ْن َد التقاء الساكنيف.

صوتية ال يمكف أف تؤديو حركة غيرىا،
ضمة في ىذه األحواؿ ال ّ
 .1ما تؤديو ال ّ
صحيى أف الكسرة تشاركيا بعض المظاىر والمواضع ،والفتحة أقؿ مشاركة،
ضمة أكثر ظيو اًر في ىذه المعاني مف سواىا مف الحركات.
غير أف ال ّ
صوتي فحسب ،بؿ
الحد ال
صوتية ِع ْن َد
ّ
ضمة ال ّ
 .1ال يقؼ األمر في قيمة ال ّ
ّ
داللية مميزة لعناصر
ضمة قيمة
تتجاوزه إلى ال ُم ْستَو ّ
ّ
الدالل ّي ،فتحمؿ ال ّ
ضمة
الكالـ بعضيا عف بعض ،عمى ما رأينا في الروـ واإلشماـ ،فإف روـ ال ّ

داللي يمكف
صوتي فحسب ،بؿ ىو أيضاً مظير
واشماميا ليس مجرد أداء
ّ
ّ
االعتماد عميو في التفريؽ بيف المعاني المختمفة.

صوتية في بعض المظاىر
ضمة بصورة مباشرة في قيمتيا ال ّ
 .4قد ال تتدخؿ ال ّ
صوتية ،إال أنو يكوف ليا بعض التأثير في ىذا الجانب ،عمى نحو ما رأينا
ال ّ

ضمة ،غير أف قراءة أبي
في النبر ،فإف النبر ال يتعالؽ تعالقاً مباش اًر مع ال ّ
ضمة قيمة
ضمة إلى موضع اإلعراب ىو الّذي أوجد ليذه ال ّ
جعفر بانتقاؿ ال ّ
ّ ِ
مغوي.
صوتية ض ْم َف التركيب ال ّ
ضمة في بعض األحواؿ متناسبة مع
 .5جاءت مظاىر االستعماؿ ال
صوتي لم ّ
ّ
ضـ ميـ
ال ُمرّكب الفونيمي المتمثؿ بتناسب المخارج عمى نحو ما رأينا في ّ
ِ
ضمت ىذه الميـ مناسبة لصوت الميـ نفسو
الجمع ع ْن َد التقاء الساكنيف ،فقد ُ
ضمة والميـ تخرجاف مف مخرج واحد.
باعتبار أف ال ّ

صوتي
صرفي أكثر حضو اًر مف ال ُم ْستَو ال
ضمة في ال ُم ْستَو ال
ّ .6
تعد قيمة ال ّ
ّ
ّ
الّذي سبؽ الحديث عنو في الفصؿ األوؿ ،كما أنيا أكثر حضو اًر مف

نحوي الّذي سيأتي الحديث عنو في الفصؿ الثالث؛ ويعود السبب
ال ُم ْستَو ال ّ
ضمة تتداخؿ في بنية الكممة بصورة مباشرة ،في حيف أف
في ذلؾ لكوف ال ّ

صوتي.
نحوية قميمة إذا قورنت بوجودىا في ال ُم ْستَو ال
صوتية وال ّ
مواضعيا ال ّ
ّ
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تعرضت لبعض مظاىر التغيير
ُ .7يمحظ أف الصيغ الّتي ط أر عمييا تحوؿ ،أو ّ
ضمة تبعت الحرؼ
ال
ضمة ذات داللة عميقة ،أف ال ّ
صرفي ،أو كانت فييا ال ّ
ّ
األوؿ مف الكممة ،بمعنى أف الحرؼ األوؿ يكوف مضموماً ،وىذا ما لوحظ

في صيغ البناء لممجيوؿ ،فالحرؼ األوؿ يضـ في الحالتيف ،وفي صيغ

المشتقّات ،اسـ الفاعؿ ،واسـ المفعوؿ ،واسـ الزماف والمكاف ،والمصدر

ميمي ،فكميا تبدأ بميـ مضمومة ،وكذلؾ صيغة التصغير ،وصيغ الجموع
ال ّ
ضمة مع الحرؼ األوؿ
المختمفة ،األمر الّذي يقودنا إلى القوؿ إف وجود ال ّ

مف الكممة نوع مف اإليحاء لم ُمتَمَقٍّي بأف ىذه الكممة قد خضعت لشيء مف
ضمة دليؿ عمى ذلؾ.
التبديؿ والتحويؿ ،وأف ىذه ال ّ
صرفي المتعمؽ ببنية
صرفي ِع ْن َد الجانب ال
ضمة في ال ُم ْستَو ال
 .8ال تقؼ قيمة ال ّ
ّ
ّ
ضمة مف تسييؿ في نطقيا ولفظيا ،بؿ يتجاوز
الكممة فحسب ،وما تدخمو ال ّ

الداللّية الّتي تقود ال ُم َتمَقٍّي إلى معنى عميؽ في
ذلؾ إلى بعض المالمى ّ
ضمة عمى ضمير الفاعؿ في
الجممة ،وذلؾ عمى نحو ما نراه في داللة ال ّ
الم ْسَند لواو الجماعة ،الّذي اتصمت بِ ِو نوف الت ْو ِك ْيد ،فمَ ْوال
الفعؿ المضارع ُ
ضمة لما استد ّؿ ال ُمتَمَقٍّي عمى فاعؿ ىذا الفعؿ بعد حذفو.
وجود ال ّ
صوتية،
صرفية وبعض الجوانب ال ّ
ضمة ال ّ
 .9ىناؾ بعض التداخؿ بيف قيمة ال ّ

ضمة مع الميـ في صيغ المشتقّات مف غير
عمى نحو ما رأينا في مجيء ال ّ
صوتي،
ضمة مع الميـ يتناسب مف جية المخرج ال
الثالثي ،إذ وجود ال ّ
ّ
ّ
فكالىما يخرج مف الشفتيف ،فناسبت كؿ منيما األخر ِ
ض ْم َف ىذه الصيغ.
ضمة في ما جاورىا مف أصوات العمة ،فتدفعيا في بعض األحياف
 .13تؤثّر ال ّ
إلى االنقالب إلى الواو ،عمى نحو ما رأينا في قمب األلؼ واواً ،وقمب الياء

واواً.

ضمة في صيغ الجمع المختمفة ،غير أف قيمتيا
 .11عمى الرغـ مف حضور ال ّ
صرفية ال تظير ظيو اًر واضحاً ،إذ إف ذلؾ عائد في ظني إلى كثرة الصيغ
ال ّ
المرتبطة بجمع التكسير ،وتنوع حركات كؿ جمع ،مف ىنا يصعب الوصوؿ
ضمة ليا قيمتيا وحضورىا في عدد
إلى قيمة حركة دوف أخر  ،غير أف ال ّ
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ضمة في أولو
مف ىذه الجموع ،خاصة جمعا فُ ُعوؿ ،الّذي َل ْوال وجود ال ّ
اللتبس بصيغة المبالغة "فَ ُعوؿ" ،والصفة المشبية.
ِ
نحوي عنو في المستوييف
ضمة ض ْم َف ال ُم ْستَو ال ّ
.11يختمؼ الحديث عف قيمة ال ّ
السابقيف ،إذ كاف الحديث ِ
صرفي عف
صوتي وال ُم ْستَو ال
ض ْم َف ال ُم ْستَو ال
ّ
ّ

نحوي عف حالة إعرابية
ضمة ذاتيا ،في حيف صار الحديث في ال ُم ْستَو ال ّ
ال ّ
ضمة ،وثَم َة عالمات فرعية
تتمثؿ بالرفع ،إذ تكوف العالمة األصمية لمرفع ال ّ
ِ
ضمة فإننا نتحدث
ضمة في الكالـ ،فع ْن َد الحديث عف ال ّ
أخر تنوب عف ال ّ
عف الحالة األصمية لمرفع ،وال نتطرؽ كثي اًر لمحديث عف العالمات الفرعية
األخر لمرفع.

ضمة في حاالت بناء األسماء المختمفة ،سواء أكانت
.12ال تظير قيمة كبيرة لم ّ
ضمائر ،أـ غير ذلؾ؛ والسبب عائد إلى طبيعة البناء بحد ذاتو ،فيو مجرد
عالمة بنائية ال تتغير وال تتبدؿ في الكالـ ،وكذلؾ األمر بالنسبة لحروؼ
المعاني ،وبعض مظاىر األفعاؿ.
داللية ِع ْن َد ارتباطيا ببناء المناد
ضمة قيمة
ّ
.13تحمؿ ال ّ

تحديداً ،وذلؾ بأنيا

تشير بصورة غير مباشرة إلى بعض صفات ىذا المناد  ،مف كونو مفرداً،
أو عمماً ،أو نكرة مقصودة.

ضمة تمثؿ الحركة األصمية األساسية الّتي يكوف
.14مف وجية نظري فإف ال ّ
عمييا الكالـ إذا كاف معرباً دوف وجود عامؿ ُيحدث عالمة إعرابية أخر ،
وذلؾ مقتبس مف فكرة العامؿ المعنوي ،إذ لما اختفت العوامؿ المفظية ارتفع

ضمة ىي الدليؿ عمى العامؿ
االسـ ،وارتفع الفعؿ؛ وذلؾ بحكـ أف ال ّ
المعنوي.
تركيبية لمضمة ِ
ض ْم َف مظاىر التركيب المختمفة ،يظير
.15ىناؾ قيـ
داللية و ّ
ّ
ّ
ذلؾ مف خالؿ لحاؽ الفعؿ المضارع بنوف الت ْو ِك ْيد الثقيمة أو الخفيفة ،ومف
خالؿ بناء الظرؼ المقطوع عف اإلضافة عمى الضـ ،وتمؾ القيـ مرتبطة

ضمة عمى ما أوضحنا في الصفحات السابقة.
بال ّ
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ةائمة المصادر والمراجع
عربية ،دراسة وتحقيؽا
ابف األثير  ،المبارؾ بف محمد 1312ىػ! البديع في عمم ال ّ
فتحي أحمد عمي الديف ،جامعة أـ القر  ،مكة المكرمة – السعودية ،ط.1
ضمة في القرهن الكريم
أحمد ،تالر ساالر ،والتنقاري ،صالى 1311ـ) .داللة ال ّ
مغوية ،عدد خاص.
دراسة وصفية تطبيقية ،مجمة ّ
الدراسات األدبية وال ّ

األزىري ،خالد بف عبد اهلل بف أبي بكر 1222ـ) .شرح التصريح عمى التوضيح،
دار الكتب العممية ،بيروت ػ لبناف ،ط.1
االستراباذي ،رضي الديف محمد بف الحسف 1864ـ) .شرح شافية ابن الحاجب،
تحقيؽا محمد نور الحسف ،ومحمد الزفزاؼ ،ومحمد محيي الديف عبد الحميد،
دار الكتب العممية ،بيروت ػ لبناف.
األنباري ،أبو البركات كماؿ الديف عبد الرحمف بف محمد 1222ـ) .اإلنصاف في
نحويين :البصريين والكوفيين ،المكتبة العصرية،
مسائل الخالف بين ال ّ
بيروت ػ لبناف ،ط.1
عربية،
األنباري ،أبو البركات كماؿ الديف عبد الرحمف بف محمد 1888ـ) .أسرار ال ّ
دار األرقـ بف أبي األرقـ ،الطبعة األولى.

س َبة ،تحقيؽا خالد عبد
الم ْح َ
ابف بابشاذ ،طاىر بف أحمد 1866ـ) .شرح المقدمة ُ
الكريـ ،المطبعة العصرية ،الكويت ،الطبعة األولى.
البجائي ،شياب الديف أحمد بف محمد بف محمد 1221ـ) .الحدود في عمم النحو،
تحقيؽا نجاة حسف عبد اهلل مولي ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،العددا ،111
السنةا .22
بشر ،كماؿ د.ت) .دراسات في عمم المغة ،دار غريب لمنشر والتوزيع ،القاىرة –
مصر.
البطوش ،أحمد 1226ـ) .انتفاء داللة العالمات اإلعرابية ،رسالة ماجستير ،جامعة
مؤتة ،الكرؾ – األردف.
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البغوي ،أبو محمد الحسيف بف مسعود بف محمد 1312ىػ) .معالم التنزيل في
تفسير القرهن ،تحقيؽا عبد الرزاؽ الميدي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت
ػ لبناف ،ط.1
صوتي لممشتقّات األحد عشر والمصادر المحولة
بومعزة ،رابى 1227ـ) .التوجيه ال
ّ
بالقمب الربع الثاني من القرهن الكريم أنموذجاً ،مجمة عموـ إنسانية ،السنةا
 ،5العددا .31

التيانوي ،محمد بف عمي 1885ـ) .كشاف اصطالحات الفنون والعموم ،تقديـ
واشراؼا رفيؽ العجـ ،تحقيؽا عمي دحروج ،نقؿ النص الفارسيا عبد اهلل
الخالدي ،الترجمة األجنبيةا جورج زيناني ،مكتبة لبناف ناشروف ،بيروت ػ
لبناف ،ط.1
الثعمبي ،أبو إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ 1221ـ) .الكشف والبيان عن
تفسير القرهن ،تحقيؽا أبو محمد بف عاشور ،مراجعة وتدقيؽا نظير
الساعدي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ػ لبناف ،ط.1
الثمانيني ،أبو القاسـ عمر بف ثابت 1888ـ) .شرح التصريف ،تحقيؽا إبراىيـ بف
سميماف البعيمي ،مكتبة الرشد ،الرياض – السعودية ،الطبعة األولى.
الجرجاني ،أبو بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف 1876ـ) .المفتاح في الصرف،
ّ
تحقيؽا عمي توفيؽ الحمد ،مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبناف ،الطبعة األولى.
الجرجاني ،عمي بف محمد بف عمي الشريؼ 1876ـ) .نحو مير (مبادئ ةواعد
ّ
عربية) ،تعريبا حامد حسيف ،وضع الحواشيا عبد القادر أحمد عبد
المغة ال ّ
القادر ،الضبطا أحمد صغير ،مكتبة الفيصؿ ،ط.1
الجرجاني ،عمي بف محمد بف عمي الشريؼ 1872ـ) .التعريفات ،تحقيؽ مجموعة
ّ
مف المحققيف بإشراؼ الناشر ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبناف.
الجزولي ،أبو موسى عيسى بف عبد العزيز د.ت) .المقدمة الجزولية في النحو،
تحقيؽا شعباف عبد الوىاب محمد ،مراجعةا حامد أحمد نيؿ ،وفتحي محمد
أحمد جمعة ،مكتبة أـ القر  ،جمع تصويريا دار الغرب العربي ،ط.1
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ابف جني ،أبو الفتى عثماف 1222ـ) .سر صناعة اإلعراب ،دار الكتب العممية،
بيروت – لبناف ،الطبعة األولى.
ابف جني ،أبو الفتى عثماف 1843ـ) .المنصف البن جني ،شرح كتاب التصريف
ألبي عثمان المازني ،دار إحياء التراث القديـ ،الطبعة األولى.
ابف جني ،أبو الفتى عثماف د.ت) .الخصائص ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،
القاىرة – مصر ،الطبعة الرابعة.
عربية ،تحقيؽا فائز فارس ،دار
ابف جني ،أبو الفتى عثماف د.ت) .الممع في ال ّ
الكتب الثقافية ،الكويت.
الجوجري ،محمد بف عبد المنعـ 1223ـ) .شرح شذور الذهب في معرفة كالم
مادة البحث العممي بالجامعة
العرب ،تحقيؽا نواؼ بف جزاء الحارثي ،ع ّ
اإلسالمية ،المدينة المنورة – السعودية ،ط.1
عربية ،مجمة "
الجيياد ،عبد الحميد 1212ـ) .نظام تصريف األفعال في المغة ال ّ
 ،" RISTالعددا  ،12العدد الثاني.
ابف الحاجب ،أبو عمرو عثماف بف عمر 1212ـ) .الشافية في عممي التصريف
والخط ،تحقيؽا صالى عبد العظيـ الشاعر ،مكتبة اآلداب ،القاىرة – مصر،
ط.1
ابف الحاجب ،أبو عمرو عثماف بف عمر 1884ـ) .الشافية في عمم التصريف
(ومع ا الوافية نظم الشافية لمنيساري) ،تحقيؽا حسف أحمد العثماف ،المكتبة
المكية ،مكة المكرمة – السعودية ،الطبعة األولى.
ابف الحاجب ،أبو عمرو عثماف بف عمر 1878ـ) .أمالي ابن الحاجب ،تحقيؽا
فخر صالى سميماف قدارة ،دار عمار ،عماف – األردف ،ودار الجيؿ ،بيروت
– لبناف ،الطبعة األولى.
ابف الحاجب ،جماؿ الديف بف عثماف 1212ـ) .الكافية في عمم النحو ،تحقيؽا
صالى عبد العظيـ الشاعر ،مكتبة اآلداب ،القاىرة – مصر ،الطبعة األولى.
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ابف الحداد ،أبو عثماف سعيد بف محمد 1864ـ) .كتاب األفعال ،تحقيؽا حسف
محمد محمد شرؼ ،مراجعةا ميدي عالـ ،مؤسسة دار الشعب ،القاىرة –
مصر.
عربية معناها ومبناها ،دار عالـ الكتب ،القاىرة –
حساف ،تماـ 1225ـ) .المغة ال ّ
مصر ،ط.4
حساف ،تماـ د.ت) .مناهج البحث في المغة ،مكتبة اإلنجمو المصرية ،القاىرة –
مصر.
حسف ،عباس د.ت) .النحو الوافي ،دار المعارؼ ،القاىرة – مصر ،ط.14
الحمالوي ،أحمد بف محمد د.ت) .شذا العرف في فن الصرف ،تحقيؽا نصر اهلل
عبد الرحمف نصر اهلل ،مكتبة الرشد ،الرياض – السعودية.
أبو حياف ،محمد بف يوسؼ بف عمي األندلسي 1312ىػ) .البحر المحيط ،تحقيؽا
صدقي محمد جميؿ ،دار الفكر ،بيروت ػ لبناف ،ط.1
أبو حياف ،محمد بف يوسؼ بف عمي األندلسي 1887ـ) .ارتشاف الضرب من
لسان العرب ،تحقيؽا رجب عثماف محمد ،مراجعةا رمضاف عبد التواب،
مكتبة الخانجي ،القاىرة – مصر ،ط.1
أبو حياف األندلسي ،محمد بف يوسؼ بف عمي بف يوسؼ د.ت) .التذييل والتكميل
في شرح كتاب التس يل ،دار القمـ ،ودار كنوز إشبيميا ،دمشؽ.
ابف خالويو ،أبو عبد اهلل الحسيف بف أحمد 1321ىػ) .الحجة في القراءات السبع،
تحقيؽا عبد العاؿ سالـ مكرـ ،دار الشروؽ ،بيروت ،ط.3
ابف خالويو ،أبو عبد اهلل الحسيف بف أحمد 1868ـ) .ليس في كالم العرب ،تحقيؽا
أحمد عبد الغفور عطار ،مكة المكرمة ،الطبعة الثانية.
ابف الخباز ،أحمد بف الحسيف 1226ـ) .توجيه الممع ،تحقيؽا فايز زكي محمد
دياب ،دار السالـ ،القاىرة – مصر ،الطبعة الثانية.
ابف الخشاب ،أبو محمد عبد اهلل بف أحمد 1861ـ) .المرتجل في شرح الجمل،
تحقيؽا عمي حيدر أميف ،مجمع المغة العر ّبية ،دمشؽ – سوريا ،الطبعة
األولى.
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الداني ،أبو عمرو عثماف بف سعيد بف عثماف 1226ـ) .جامع البيان في القراءات
السبع ،جامعة الشارقة ،اإلمارات.
عربية ،مؤسسة
دعكور ،نديـ حسيف 1887ـ) .القواعد التطبيقية في المغة ال ّ
بحسوف لمنشر والتوزيع ،بيروت – لبناف ،الطبعة الثانية.
الدماميني ،محمد بدر الديف بف أبي بكر بف عمر 1872ـ) .تعميق الفرائد عمى
تس يل الفوائد ،تحقيؽا محمد عبد الرحمف محمد المفد  ،رسالة دكتوراه.
دنقوز ،شمس الديف أحمد 1848ـ) .شرحان عمى مراح األرواح في الصرف،
مطبعة عيسى البابي الحمبي وشركاؤه ،القاىرة – مصر ،الطبعة الثالثة.
ابف الدىاف ،أبو محمد سعيد المبارؾ األنصاري 1212ـ) .شرح الدروس في
النحو ،تحقيؽ ودراسةا جزاء محمد المصاروة ،دار أسامة لمنشر والتوزيع،
عماف – األردف ،الطبعة األولى.
الداللة
عربية نظرة فيّ :
الروابدة ،محمد أميف 1212ـ) .التصغير في المغة ال ّ
صوتي ،مجمة مجمع المغة العر ّبية األردني ،العددا .68
والتحميل ال
ّ

الزمخشري ،أبو القاسـ محمود بف عمرو 1882ـ) .المفصل في صنعة اإلعراب،
تحقيؽا عمي بو ممحـ ،مكتبة اليالؿ ،بيروت ػ لبناف ،ط.1

صوتية،
بو زياد ،سامية 1211ـ) .ظاهرة الروم واإلشمام بين النحاة والقراء دراسة
ّ

الدراسات اإلسالمية،
مغوية ،مرّكز الممؾ فيصؿ لمبحوث و ّ
مجمة ّ
الدراسات ال ّ
المجمدا  ،12العددا .1

السامرائي ،فاضؿ صالى 1222ـ) .معاني النحو ،دار الفكر ،عماف – األردف،
الطبعة األولى.
ابف السراج ،أبو بكر محمد بف السري بف سيؿ د.ت) .األصول في النحو ،تحقيؽا
عبد الحسيف الفتمي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ػ لبناف.
السعراف ،محمود 1886ـ) .عمم المغة مقدمة لمقارئ العربي ،دار الفكر العربي،
القاىرة – مصر ،ط.1
السندي ،عبد القيوـ بف عبد الغفور 1314ىػ) .صفحات في عموم القراءات ،المكتبة
األمدادية ،ط.1
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سيبويو ،أبو بشر عمرو بف عثماف بف قنبر 1877ـ) .الكتاب ،تحقيؽا عبد السالـ
محمد ىاروف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ػ مصر ،ط.2
السيرافي ،أبو سعيد الحسف بف عبد اهلل 1863ـ) .شرح أبيات سيبويه ،تحقيؽا
محمد عمي الريى ىاشـ ،مراجعةا طو عبد الرؤوؼ سعد ،مكتبة الكميات
األزىرية ،دار الفكر ،القاىرة – مصر ،الطبعة األولى.
السيرافي ،أبو سعيد الحسف بف عبد اهلل 1227ـ) .شرح كتاب سيبويه ،تحقيؽا
أحمد حسف ميدلمي ،وعمي سيد عمي ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبناف،
ط.1
السيوطي ،جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر 1223ـ) .معجم مقاليد العموم في
الحدود والرسوم ،تحقيؽا محمد إبراىيـ عبادة ،مكتبة اآلداب ،القاىرة –
مصر ،ط.1
السيوطي ،جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر 1887ـ) .المزهر في عموم المغة
وأنواع ا ،تحقيؽا فؤاد عمي منصور ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبناف،
الطبعة األولى.
السيوطي ،عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديف د.ت) .همع ال وامع في شرح
جمع الجوامع ،تحقيؽا عبد الحميد ىنداوي ،المكتبة التوفيقية ،القاىرة ػ
مصر.
الشاطبي ،أبو إسحاؽ إبراىيـ بف موسى 1226ـ) .المقاصد الشافية في شرح
الخالصة الكافية :شرح ألفية ابن مالك ،تحقيؽ مجموعة مف المحققيف ،معيد
البحوث العممية واحياء التراث اإلسالمي بجامعة أـ القر  ،مكة المكرمة –
السعودية ،الطبعة األولى.
عربية :رؤية جديدة في
شاىيف ،عبد الصبور د.ت) .المن ج ال
صوتي لمبنية ال ّ
ّ
الصرف العربي ،مكتبة الشباب ،القاىرة – مصر.
الشمساف ،إبراىيـ 1314ىػ) .اإلشمام الظاهرة ومف وم المصطمح ،مجمة دارة الممك
عبد العزيز ،المجمد.1 :
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ابف الصائغ ،أبو عبد اهلل محمد بف حسف بف سباع 1223ـ) .الممحة في شرح
مادة البحث العممي بالجامعة
الممحة ،تحقيؽا إبراىيـ بف سالـ الصاعدي ،ع ّ
اإلسالمية ،المدينة المنورة ػ السعودية ،الطبعة األولى.
الصالى ،صبحي إبراىيـ 1852ـ) .دراسات في فقه المغة ،دار العمـ لممالييف،
بيروت – لبناف ،الطبعة األولى.
صالى ،كماؿ حسيف 1224ـ) .صيغ المبالغة وطرائق ا في القرهن الكريم دراسة
داللية ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،فمسطيف.
إحصائية
صرفية ّ
ّ
الصباف ،أبو العرفاف محمد بف عمي 1886ـ) .حاشية الصبان عمى شرح
األشموني أللفية ابن مالك ،دار الكتب العممية ،بيروت ػ لبناف ،الطبعة
األولى.
ابف ظييرة ،أبو الخير محمد 1311ىػ) .المن ل المأهول في البناء لممج ول،
تحقيؽا عبد الرزاؽ بف فراج الصاعدي ،مجمة الجامعة اإلسالمية بالمدينة
المنورة ،السنةا  ،22العددا .112
العامري ،لبيد بف ربيعة 1223ـ) .ديوان لبيد بن ربيعة ،اعتنى بوا حمدو طماس،
دار المعرفة ،بيروت – لبناف ،الطبعة األولى.
مغوي،
عبد التواب ،رمضاف 1886ـ) .المدخل إلى عمم المغة ومناهج البحث ال ّ
مكتبة الخانجي ،القاىرة – مصر ،ط.2

ابف عصفور ،أبو الحسف عمي بف مؤمف بف محمد 1885ـ) .الممتع الكبير في
التصريف ،مكتبة لبناف ،بيروت – لبناف ،الطبعة األولى.
ابف عقيؿ ،عبد اهلل بف عبد الرحمف 1872ـ) .شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن
مالك ،تحقيؽا محمد محيي الديف عبد الحميد ،دار التراث ،القاىرة – مصر،
ط.12
العكبري ،أبو البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل 1884ـ) .المباب في عمل
البناء واإلعراب ،تحقيؽا عبد اإللو النبياف ،دار الفكر ،دمشؽ ػ سوريا ،ط.1
عمايرة ،إسماعيؿ ،وعمايرة ،حناف 1212ـ) .حواش عمى الضمائر :دراسة مقارنة،
مجمة الجامعة اإلسالمية ،المجمدا  ،11العدد األوؿ.
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عربية المعاصرة ،بمساعدة فريؽ عمؿ،
عمر ،أحمد مختار 1227ـ) .معجم المغة ال ّ
دار عالـ الكتب ،بيروت – لبناف ،ط.1
الغرايبة ،عالء الديف أحمد 1211ـ) .جمع التكسير في جامع البيان في تأويل
القرهن لمطبري دراسة وتحميل ،مجمة دراساتا العموـ اإلنسانية واالجتماعية،
المجمدا  ،28العدد الثالث ،الجامعة األردنية.
عربية ،المكتبة
الغالييني ،مصطفى بف محمد سميـ 1882ـ) .جامع الدروس ال ّ
العصرية ،صيدا – بيروت – لبناف ،الطبعة الثامنة والعشروف.
ابف فارس ،أبو الحسيف أحمد 1868ـ) .معجم مقاييس المغة ،تحقيؽا عبد السالـ
محمد ىاروف ،دار الفكر ،القاىرة – مصر ،ط.1
الفارسي ،أبو عمي 1858ـ) .اإليضاح العضدي ،تحقيؽا حسف شاذلي فرىود،
الرياض ،الطبعة األولى.
الفراىيدي ،أبو عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد 1884ـ) .الجمل في النحو ،تحقيؽا
فخر الديف قباوة ،الطبعة الخامسة.
الفراىيدي ،أبو عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد د.ت) .كتاب العين ،تحقيؽا ميدي
المخزومي ،وابراىيـ السامرائي ،دار ومكتبة اليالؿ ،بيروت – لبناف ،ط.1
الفقرا ،سيؼ الديف 1224ـ) .المشتقّات الدالة عمى الفاعمية والمفعولية دراسة

داللية إحصائية ،عالـ الكتب الحديث ،إربد – األردف.
صرفية ّ
ّ
عربية :اسم
قواقز ،محمد حسف 1214ـ)ّ .
الداللة الزمنية لألسماء في المغة ال ّ
الفاعل واسم المفعول والمصدر نموذجاً ،مجمة دراسات :العموم اإلنسانية
واالجتماعية ،المجمد ،31 :العدد األول ،الجامعة األردنية.

الكفوي ،أيوب بف موسى أبو البقاء د.ت) .الكميات :معجم في المصطمحات
مغوية ،تحقيؽا عدناف درويش ،ومحمد المصري ،مؤسسة الرسالة،
والفروق ال ّ
بيروت – لبناف.
ليونز ،جوف د.ت) .المغة وعمم المغة ،دار النيضة العر ّبية ،ط.1
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ابف مالؾ ،أبو عبد اهلل محمد بف عبد اهلل 1221ـ) .إيجاز التعريف في عمم
مادة البحث العممي
التصريف ،تحقيؽا محمد الميدي عبد الحي سالـ ،ع ّ
بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة – السعودية ،الطبعة األولى.
ابف مالؾ ،أبو عبد اهلل محمد بف عبد اهلل 1882ـ) .شرح تس يل الفوائد ،تحقيؽا
عبد الرحمف السيد ،ومحمد بدوي المختوف ،دار ىجر لمطباعة والنشر
واإلعالف ،ط.1
ابف مالؾ ،أبو عبد اهلل محمد بف عبد اهلل 1856ـ) .تس يل الفوائد وتكميل
المقاصد ،تحقيؽا محمد كامؿ بركات ،دار الكتاب العربي ،بيروت – لبناف،
ط.1
ابف مالؾ ،أبو عبد اهلل محمد بف عبد اهلل د.ت) .شرح الكافية الشافية ،تحقيؽا
عبد المنعـ أحمد ىريدي ،مرّكز البحث العممي واحياء التراث اإلسالمي،

جامعة أـ القر  ،مكة المكرمة – السعودية ،ط.1

المبرد ،أبو العباس محمد بف يزيد د.ت) .المقتضب ،تحقيؽ ،محمد عبد الخالؽ
عضيمة ،دار عالـ الكتب ،القاىرة ،الطبعة األولى.
عربية أهميته
محمد ،عبد الفتاح 1225ـ) .الفعل المبني لممج ول في المغة ال ّ
مصطمحاته أغراضه ،مجمة جامعة دمشؽ ،المجمدا  ،11العدد األوؿ.
محمد ،طوـ 1215ـ) .داللة الحركة اإلعرابية في الفعل المضارع ،حوليات جامعة
قامة لمغات واآلداب ،العددا .14
المرادي ،أبو محمد الحسف بف قاسـ 1227ـ) .توضيح المقاصد والمسالك بشرح
ألفية ابن مالك ،تحقيؽا عبد الرحمف عمي سميماف ،دار الفكر العربي،
بيروت – لبناف ،الطبعة األولى.
المرادي ،أبو محمد حسف بف قاسـ 1882ـ) .الجنى الداني في حروف المعاني،
تحقيؽا فخر الديف قباوة ،ومحمد نديـ فاضؿ ،دار الكتب العممية ،بيروت ػ
لبناف ،الطبعة األولى.
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المرزباني ،أبو محمد يوسؼ بف أبي سعيد الحسف 1863ـ) .شرح أبيات سيبويه،
تحقيؽا محمد عمي الريى ىاشـ ،مراجعةا طو عبد الرؤوؼ سعد ،مكتبة
الكميات األزىرية ،القاىرة – مصر ،ط.1

المصاروة ،جزاء محمد 1222ـ) .دور الم جة في توجيه القراءات القرهنية ِع ْن َد
أبي حيان األندلسي في تفسير البحر المحيط ،رسالة ماجستير ،جامعة
مؤتة ،الكرؾ – األردف.
المكودي ،أبو زيد عبد الرحمف بف عمي 1224ـ) .شرح المكودي عمى األلفية،
تحقيؽا عبد الحميد ىنداوي ،المكتبة العصرية ،بيروت – لبناف ،ط.1
ابف منظور ،أبو الفضؿ محمد بف مكرـ بف عمي 1313ىػ) .لسان العرب ،دار
صادر ،بيروت ػ لبناف ،ط.2
داللية
نحوية
صرفية
موقده ،سمير 1223ـ) .اسم الفاعل في القرهن الكريم دراسة
ّ
ّ
ّ
الدراسات العميا ،جامعة
في ضوء المن ج الوصفي ،رسالة ماجستير ،كمية ّ
النجاح الوطنية ،فمسطيف.

ناظر الجيش ،محمد بف يوسؼ بف أحمد 1317ىػ! تم يد القواعد بشرح تس يل
الفوائد ،دراسة وتحقيؽا عمي محمد فاخر وآخروف ،دار السالـ لمطباعة
والنشر والترجمة ،القاىرة – مصر ،ط.1
ابف الناظـ ،محمد بف محمد بف مالؾ 1222ـ) .شرح ابن الناظم عمى ألفية ابن
مالك ،تحقيؽا محمد باسؿ عيوف السود ،دار الكتب العممية ،بيروت – لبناف،
ط.1
داللية جمالية،
عربية دراسة
ّ
النجار ،مناؿ محمد 1212ـ) .أصوات الحركات ال ّ
المجمة األردنية في المغة العر ّبية وآدابيا ،المجمدا  ،5العدد الثالث.
مدة الكتاب ،تحقيؽا بساـ عبد
النحاس ،أبو جعفر أحمد بف محمد 1223ـ) .ع ّ
الوىاب الجابي ،دار ابف حزـ ،ودار الجفاف والجابي ،ط.1

صوتية في كتب االحتجاج لمقراءات،
النيرباني ،عبد البديع 1225ـ) .الجوانب ال ّ
دار الغوثاني ،دمشؽ – سوريا ،ط.1
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اليروي ،أبو سيؿ محمد بف عمي 1312ىػ) .إسفار الفصيح ،تحقيؽا أحمد سعيد
مادة البحث العممي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة –
قشاش ،ع ّ
السعودية ،الطبعة األولى.
ابف ىشاـ األنصاري ،أبو محمد عبد اهلل بف يوسؼ بف أحمد بف عبد اهلل بف يوسؼ
د.ت) .أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،تحقيؽ ،يوسؼ الشيم محمد
البقاعي ،دار الفكر ،بيروت.
ابف الوراؽ ،أبو الحسف محمد بف عبد اهلل بف العباس 1888ـ) .عمل النحو،
تحقيؽا محمود جاسـ محمد الدرويش ،مكتبة الرشد ،الرياض ػ السعودية،
ط.1
اليشكري ،يوسؼ بف عمي بف جبارة 1226ـ) .الكامل في القراءات العشر واألربعين
الزائدة عمي ا ،تحقيؽا جماؿ بف السيد الشايب ،مؤسسة سما لمطباعة والنشر،
ط.1
ابف يعيش ،أبو البقاء يعيش بف عمي 1221ـ) .شرح المفصل ،قدـ لو ،الدكتور
إميؿ بديع يعقوب ،دار الكتب العممية ،بيروت ػ لبناف ،الطبعة األولى.
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المعمومات الشخصية
االسم :إنصاف عبد اهلل عواد الحجايا
العربية وهداب ا
التخصص :الدكتوراة في المغة
ّ
الكمية :اآلداب
سنة التخرج9103 :
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