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 اإلىذاء

 

أطال فً ًأىذي ىزا العمل المتٌاضع إلى أمً ًأبً ًأخٌتً حفظيم هللا ًسعاىم 

 أعماسىم على طاعتو ًمشضاتو ........

 

 ًإلى صًجً الغالً سفٍق دسبً فً السّشاء ًالضّشاء .....

 ..... ضٌء حٍاتً ًإلى أبنائً أحبتً الصغاس

 ًإلى صذٌقاتً الشائعات  ....

 

 

 ى العطابًلبن
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 لشكر كالتقديرا

دكتكر الفاضؿ يحيى الأتقدـ بالشكر الجزيؿ كالتقدير كاالمتناف إلى أستاذم العزيز 
عبابنة مشرفي كدليمي كمميمي عمى ىذه الدراسة التي أمدني فييا مف بحر عطائو الذم ال 

 .ركالتقدي ينضب ، لو مني كؿ الحبٍّ 

لى الدكتكر الرائع القدير عبد الحميد األقطش الذم  ساعدني في إخراج رسالتي كا 
 في أفضؿ حٌمة .

كأقدـ شكرم كامتناني إلى أعضاء لجنة المناقشة الكراـ الذيف قبمكا أف يككنكا في 
 ىذا المكاف كفي ىذا اليـك لمناقشتي لما فيو خيرم كىـ جيابذة المغة كعمكميا .

لى صديقاتي الرائعات رسمٌية كشيماء كابتساـ كعبير كمراـ كسجى نعـ األ خكات كا 
كال أنسى الفضؿ  كرفيقات الدرب لدعميـ لي نفسيا ككجدانيا، ليـ مني كؿ المحبة كالتقدير

الكبير الذم قدمو لي الصديقاف كالزميبلف الرائعاف الدكتكر إبراىيـ الصبيحي كالدكتكر 
رشاد ككانا لي نعـ الصديقاف. بغدادم، "أديب"محمد   لما أمداني بو مف عكف كنصح كا 

 

 ًلبنى العطاب
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 الممخص

دراسة تحميمٌية  -ي الشكاىد النحكٌية الشعرٌية في كتاب سيبكيو العطابي، لبنى شحدة. أثر "المتبقي"ف
 ـ  )المشرؼ: أ.د. يحيى عبابنة (. َُِٔرسالة دكتكراة بجامعة اليرمكؾ  -كصفٌية 

 

تمثؿ القاعدة النحكٌية األساس الذم اعتمده النحاة في نظرتيـ إلى النصكص المغكٌية، إاٌل أٌف  
قكاعد، فالقاعدة تفترض لحظة الثبات االستعمالي لؤلداء، كالمغة حٌية المغة ال تتميز بخضكعيا التاـ لم

متغيرة بطبيعتيا، كتسير بطرائؽ شتى، كلذلؾ نجد عددا ليس ىٌينا مف األداءات ال تأخذ ىذه المحظة 
بعيف االعتبار، كنجدىا مكسكمة بالخركج عف القاعدة كغير منسجمة معيا عمى اإلطبلؽ، كلكف رغبة 

راد القاعدة ىك ما جعميـ يحاكلكف فرض التقعيد عميو، كيبدك األمر جمٌيا في تمؾ األداءات النحاة في اط
التي ال يمكف عٌدىا قميمة المخالفة لمقاعدة، فنجد النحاة قد انيمككا في التأكيؿ كالتحميؿ إليجاد تفسيرات 

حكمو فيردىا إلى تخضعيا لمقاعدة، فنجدىـ يمجؤكف إلى الضركرة أك الشذكذ، كمنيـ مف يغالي في 
 الخطأ أك المحف . 

ككثير مف األداءات التي كسمت بالضركرة الشعرٌية، كجد ليا نظير في االستعماؿ النثرم في  
سعة الكبلـ، كىذا يستدعي إخراجيا مف باب الضركرة المختصة بالشعر إلى باب أكسع يشتمؿ عمى 

ا جاء بو جاف جاؾ لكسيركؿ في كتابو " تمؾ األداءات المتمردة عمى القاعدة كنسعى إلى تسميتو بم
 عنؼ المغة " ، كىذا المصطمح ىك " المتبقي " .

ك"المتبقي" أداء متمرد عمى القكاعدٌية الصارمة، كال يخضع لمقاعدة خضكعا مطمقا، فيك أداء  
يخية غير ممتـز بالنظاـ النحكم، ظير نتيجة عكامؿ مختمفة قد تككف نفسية أك اجتماعية أك بيئية أك تار 
  كما إلى ذلؾ مف أسباب، كعمى الرغـ مف ذلؾ يمكف القكؿ أف " المتبقي " جزء أصيؿ مف المغة .



 ز


المتمثمة ببعض الشكاىد النحكٌية الشعرٌية الكاردة  كتسعى الدراسة إلى إخراج كثير مف األداءات 
في كتاب سيبكيو مف مسميات كسمت بيا، كالضركرة كالشذكذ كالخركج عف األصؿ كغير ذلؾ، إلى 

 باب جديد كىك " المتبقي ". 
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 المقدمة

مع عمى أحكاليا، المجيكد الذم قٌدمو العمماء القدماء في دراستيـ لمضركرة غة، كمطٌ م  لال ينكر دارس 
الشعرٌية، فقد صنفكا عددا مف المؤلفات التي رصدت االستعماالت الشعرٌية غير المنسجمة مع القاعدة 

مقكاعد المكضكعة التركيبٌية، كعٌدىا النحاة خارجة عف المألكؼ كاألصؿ كالقياس، كلـ تخضع ل
ليـ ك  ،استقامة القاعدة كالمحافظة عميياكالمكسكمة بنظرىـ بالشمكؿ كالكمٌية، ككاف ىدفيـ الرئيس 

 الفضؿ العظيـ في ذلؾ .

ىػ( ككتابو ّٖٔكقد كتب عدد مف النحاة في الضركرة، كمنيـ : أبك سعيد السيرافي )ت:
ككذلؾ كتاب القزاز  ،" ضرائر الشعر " ككتابو بعنكاف ،ىػ( ٗٔٔ"ضركرة الشعر"، كابف عصفكر)ت:

 في " ضرائر الشعر أك ما يجكز لمشاعر في الضركرة " . ق(  ُِْت:( القيركاني

، دراسة ت عف الضركرة الشعرية كمف أشيرىاظيرت بعض الدراسات المعاصرة كالتي تحدثك 
خميؿ بنياف كدراسة  ،محمد حماسة عبد المطيؼ تحت عنكاف " الضركرة الشعرٌية في النحك العربي "

كدراسة لعبد الكىاب العدكاني بعنكاف الضركرة المغكية  ،كعنكانيا " في الضركرة الشعرٌية " ،الحسكف
 كغير ذلؾ الكثير. دراسة نقدية لغكية، 

ف إعادة ، فقد أشبعت كأرىقت بحثا كتحميبلالدراسة بصدد الحديث عف الضركرة كليست ، كا 
أك عرض المعركض، كليذا تسعى ىذه الدراسة إلى التمٌيز ، ركسدراستيا ىك ضرب مف دراسة المد

الكزف كألجأه أك بما نتج عف اىتماـ الشاعر بالقافية ك ، طرارضعنى باالعف سابقييا بقضية جديدة ال تي 
 شعكرم فغفؿ عف القاعدة كالتركيب .ذلؾ إلى الخطأ البل

جدت في النصكص غير التي كسمت بالضركرة الشعرٌية كي  كال سيما أف عددا كبيرا مف األداءات
 .مة لمثؿ ىذه األنماط كثر مبلءىذا يدعك إلى إخراجيا مف بابيا ككضعيا في باب أ الشعرٌية،

ت مف قكانيف كيتفمٌ  ،يركغ مف قكاعد النحككىك أداء " المتبقي "، ل الدراسة تسميتو بػػكتر 
غني المغة كترفدىا كال  تسير كفؽ قكاعد النحاة إال أنيا تي عمما بأف مثؿ ىذه األداءات ال ،األلسنٌية

 تنقض عراىا .
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يدرس المغة بكصفيا لغة، كىي ظاىرة اجتماعٌية تشتمؿ عمى نظاـ مف اإلشارات ك " المتبقي "  
، كلذلؾ تفقد مغكم ككؿ؛ أم عبلقتيا فيما بينياكالرمكز التي ال يمكف فيميا إال مف خبلؿ فيـ النظاـ ال

 معناىا خارج ىذا النظاـ .
، فدارس المغة امبلالتاريخ ال يمكف اإللماـ بو ك كىذا ،اكال بد مف اإلشارة إلى أف لكؿ لغة تاريخ 

غالبا ما يدرسيا في مكاف ما كزماف ما، كيسمط الضكء عمى الكضع الراىف لمغة كيدرس نظاميا في 
ر كفؽ عة محددة مف األداءات التي تتأطلحظة تاريخٌية معينة، مما يجعؿ دراستو تقتصر عمى مجمك 

، كبذلؾ تككف القكالب القكاعدية ال تشتمؿ عمى جميع األداءات المحكية عمى المحظة التاريخٌية المعيشة
امتداد الحقبة التاريخية بامتداد زمني كامؿ، فنجد كثيرا مف األداءات تيعد خارجة عف القاعدة، كىي في 

 ي أيخضعت لمدراسة في فترة زمنٌية محددة . الحقيقة خارجة عف األداءات الت
في المغة يقع خارج نظاـ المغة، ك"المتبقي " ، بؿ إف اإلبداع إٌف نظاـ المغة ليس ىك المغة ككؿ 

مف المغة كمف أصؿ النظاـ  (، كىك جزء أصيؿُالمعني بالدراسة ىك" الفضالة خارج نظاـ المغة " )
الت المساف ، كز في حاالت مكصكفة عف النظاـ المغكم، يظيركالخركج ، يغني المغة كيرفدىا، المغكم

كيككف النشاط المغكم في ىذه الحاالت خارجا عف قكاعد المغة  ،نفعالية بكجو عاـكاألحبلـ كالمكاقؼ اال
 داخبل في منطقة الػ" المتبقي " .

فالمغة تظير كالمغة ليست مجرد كعاء لممعمكمات كاألفكار، كىي ليست كسيمة لمتكاصؿ فقط،  
ؼ ، كاالكتئاب، كاالرتباؾ ككؿ ما نعيشة مف مكاقنفعالية كالتكتر كالعصبٌية، كالفرحت االفي كؿ الحاال

ف كانت مخالفة لقكاعد النحك الضيؽ .حياتية يكمية تنبثؽ منيا المغة  ، كا 
المغة، أك  شعكرٌية لمتكمـبلعف الحالة اللذلؾ فإف " المتبقي " إنما ىك أداء يعبر أكثر ما يككف  

القكاعد القياسٌية، فطبيعة المغة غير مستقٌرة كليست ثابتة ، فيي  لمغة لـ تشممو اقد يككف امتدادا تاريخي
 تتطكر كتتشكؿ كفؽ البيئة، كما كتتأثر بالتراث السائد حكليا كتؤثر فيو باستمرار.

، فيك المغة، بؿ ىك ابف المغة، ال يمكف طرده منيا جزء مفىك كترل الدراسة أف " المتبقي "   
 دائما مكجكد كخاصة حيف يتكمـ المرء لغتو األـ . 

                                                           

، بيركت ، تكزيع مركز دراسات الكحدة ُ،لرجمة كتقديـ : محمد بدكم ، طعنؼ المغة  ،، جاف جاؾلكسيركؿ( (ُ
 .ُُصـ، ََِٓالعربية، 
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كتبحث الدراسة في الشكاىد النحكية الشعرية في كتاب سيبكيو ، فكثير مف األنماط التي عٌدىا  
ىذا يعني أف سيبكيو كجميكر النحاة مف الضرائر الشعرية ليا نظير في النصكص غير الشعرٌية، ك 

 صكص بمغة الشعر دكف النثر.األمر غير مخ
، فيك مف المساحة التي تبيحيا المغة ألبنائيا كلذلؾ يجكز لمستخدـ المغة أف يمارس ىذه كعميو        

 داء غير الكاعي. د في حدكد ما تسمح لو تمقائية األالحرية، فيقكؿ ما يري
بة تاريخٌية مختمفة عف الحقبة كالزمف الذم كقد تككف ىذه األنماط كما أشرت سابقا مف حق 

كحيف تمقفيا العمماء كجدكىا ال تخضع  ،نماط إلى المغةفتسربت ىذه األ ،ء أنمكذجا لمتقعيداتخذه العمما
، فعٌدكىا أداءات غير قكاعدٌية ات المغكٌية المعتمدة في التقعيدالتي خضعت إلييا األداءلمقكاعد العاٌمة 

، كىذه األنماط ىي األنماط المتمردة لتككف منفذا ليـ دكف خرؽ القاعدة ؛كرةإلى الضر  كلذلؾ لجؤكا
 التي تسعى الدراسة إلى إدراجيا تحت مسمى " المتبقي " .القاعدة، عمى 

فيك  كمما ال شؾ فيو أف " المتبقي " ال يقٌبح المغة كال يسعى إلى تخريبيا اك استبلب قكاعديتيا 
يسعى إلى تأدية كظيفتو التي ال يمكف دا أك غير مقصكد ك يككف مقص، بؿ ىك أداء متمرد قد منيا

 .لمنمط القكاعدم أف يؤدييا 
القاعدة  عمىكمف ىنا فإف فكرة الدراسة تذىب إلى أف " المتبقي" ىك أسمكب لغكم متمرد  

، كىك أداء ييدؼ ساحة التي تتيحيا المغة ألبنائياالمعيارٌية إال أنو يتمتع بالمقبكلٌية المغكٌية، كىك مف الم
، كال يمكف أف يككف صاحبو ريخيا لـ تأخذه القاعدة بالحسبافلمكصكؿ إلى اإلبداع كقد يككف مممحا تا

ف خرج عف القاعدة فالسياؽ مخربا لمغة فيك ابنيا كمتكمميا بالفط رة كالسميقة كال مجاؿ لمخطأ عنده، كا 
 . المقامي ىك الذم سمح لو بذلؾ 

ض الشكاىد النحكية الكاردة في " الكتاب " كالمكسكمة بالضركرة أك كقد اختارت الباحثة بع 
، فإف كاف ليا داءات كجكد في االستعماؿ النثرمليذه األ، متتبعة إف كاف األصؿ القكاعدمالخركج عف 
تصنيفيا حقت أف تككف مف المقبكؿ المغكم ك ، كما استإخراجيا مف مسمى الضركرة الشعريةذلؾ كجب 

 ك " المتبقي " .تحت باب جديد كى
فيو عمى أسس  فصكؿ، كاف التمييد فييا إطارا نظريا، كقفتي  ثبلثةالدراسة تمييدا ك  كحكت 

لمغة، ثـ كضحت مفيكـ اعند العمماء قديما كالمنيج الذم ساركا عميو في جمعيـ  التقعيد المغكم
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ـٌ كاف ال بد مف تثبيت بعض المفاىيـ قاعدةالخركج عف ال ، كأسباب الخبلؼ النحكم بيف القدماء، ث
، ثـ ما بيف المتبقي بشكؿ عاـكالضركرة الشعرٌية عامة كفمسفتيا عند سيبكيو خاصة، كالحديث عف " 

، كالسبب الذم دعا إلى إلغاء مصطمح الضركرة عف كثير مف األداءات كاالتجاه ضركرة كالمتبقيال
  ٌية جديدة كىي " المتبقي " .نحك تسم
ؿ فقد اشتممت عمى تحميؿ بعض الشكاىد النحكٌية الشعرٌية الكاردة في " الكتاب"، أما بقٌية الفصك  

 باستخداـ المنيج الكصفي التحميمي، إلثبات حقيقة " المتبقي " كفتح باب جديد في النحك يحمؿ مسماه. 
كىك التشكيؿ النحكم لممتبقي المسند إليو، كانقسـ الفصؿ إلى مبحثيف،  كقد احتكل الفصؿ األكؿ 

 كفيو انتقيت بعض الشكاىد النحكية مف كتاب سيبكيو المندرجة تحت ىذا المبحث.    الحذؼ"،األكؿ ىك "
النحكية التي تحتمؿ ي مف الفصؿ األكؿ ىك "اإلبداؿ" في بعض شكاىد سيكيو المبحث الثانأما ك  

  ىذا المبحث مف عدة أكجو. أف تككف ضمف
تحت عنكاف " التشكيؿ النحكم لممتبقي المسند " ككاف عمى شاكمة الفصؿ كجاء الفصؿ الثاني   

 ".زيادةاألكؿ مغايرا لو ببعض التفاصيؿ ، فيك مقيد بقضايا المسند مضافا إليو مبحث "ال
عف بعض الشكاىد النحكية الشعرية التي تظير"داللة المتبقي" الحديث بالفصؿ الثالث  كاختص   

كقيٌسـ إلى ثبلثة مباحث، المبحث األكؿ " مشركعية المتبقي حضكرا كغيابا " فقد قكبؿ ىذا المتبقي 
بالرفض كخيٌرج عمى أنو ضركرة أك شذكذ أك قميؿ كغير ذلؾ مف المسميات كىك الرأم األكثر،كفريؽ 

مف عٌده لغة تحفظ كال كعية كلكنو لـ يرفعو ليصبح نمكذجا لمتقعيد، كمنيـ آخر قبمو كأعطاه المشر 
الثاني كىك " قيمة المتبقي في الفكر المغكم الحديث " ، كاشتمؿ عمى نماذج مف كالمبحث يقاس عمييا، 

 شكاىد سيبكيو، تكضح نظرة الفكر الكصفي ليذه الظاىرة، كأما المبحث الثالث كالذم تيختتـ بو الدراسة،
ىك "المتبقي في الكاقع االجتماعي"، كيضـ عددا مف  الشكاىد النحكية التي كردت في الكتاب، كتحميميا 
الداللي الذم يتناسب مع سياؽ الحاؿ، كاعتباره لمحالة الشعكرية كالنفسية لممتكمـ، أك ربما كانت تراعي 

 الجانب التاريخي ليذا السياؽ.
 كؿ ذم عمـ عميـ ".كأخيرا ال يسعني إال القكؿ : " كفكؽ 
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 التمييد
 

 التقعيد المنحوي: 
لممحافظة عمييا كخكفا مف ضياعيا كتأثرىا  ؛معمماء القدماء أف يقكمكا بتقعيد لغتيـلكاف ال بد 
، فقامكا ئيا نتيجة االختبلط كألسباب أخرلكظيكر المحف عمى ألسف بعض أبنا ،بغيرىا مف المغات

 كمف أبنائيا معتمديف عمى أطر زمانية كمكانية محددة . ،بجمع المغة مشافية مف ألسنة البدك
 ؛ أم: أسسو،كمف ذلؾ قكاعد البيت، فقاعدة كؿ شيء ىي أساسو، " األساس "  :القاعدة لغةن          

 (ٔ)كالقاعدة: ما يقعد عميو الشيء؛ أم: يستقر كيثبت. 
 الشيء كال يثبت .القاعدة ىي عماد الشيء كمف دكنيا ال يستقر كعمى ما سبؽ فإٌف 

ا          بمعنى الضابط ، كىي األمر الكمي المنطبؽ عمى جميع جزئياتو. : القاعدة اصطبلحن
كالقاعدة النحكية قاعدة كمية؛ كالفاعؿ مرفكع، كالمفعكؿ منصكب...إلخ، كالقاعدة الكمية يككف معناىا  

حكمنا كمينا ينطبؽ عمى جزئيات كثيرة )
، (ّعدة تجمع فركعنا مف أبكاب شتى)، كيرل السيكطي أف القا(ِ

 (. ْ) "كصؼ لسمكؾ معيف في تركيب المغة" كىي
كىك أىمٌية  ،كيتضح مما سبؽ أف ثٌمة خيطا جامعا يجمع بيف المعنييف المغكم كاالصطبلحي

ركف أساسي ال يمكف االستغناء ، فيي عمى ثبات الشيء كاستمراره القاعدة لمشيء الذم كضعت لو
 عنو.

كقكاعد النحك العربي " قانكف لغكم، كىذا القانكف المغكم دستكر عربي عاـ، كىك نتاج جماعي         
مشترؾ بيف القادريف عمى االستقراء كاالستنتاج، ثـ التقنيف كالتقعيد، فاألصؿ في كؿ عمـ أف يككف 

                                                           

، تحقيؽ: أحمد )تاج المغة كصحاح العربية(  الصحاح ىػػ(،ّّٗالجكاىرم،أبك نصر اسماعيؿ بف حماد )ت: نظر:ي( ُ(
 .ِٓٓ،صِجـ َُٗٗعبد الغفكر، دار العمـ لممبلييف، بيركت، الطبعة الرابعة، 

مكتبة لبناف، ، في غريب الشرح الكبير  المصباح المنيرىػػ(،َٕٕالفيكمي، أحمد بف محمد بف عمي )ت: ينظر:  )ِ(
 . ِّٔص،  ـُٕٖٗبيركت، 

 .ٔ، صُجاألشباه كالنظائر، ط حيدر أباد   ىػػ(،ُُٗالديف)ت: السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر جبلؿ ينظر: )ّ(
.ُٗص، ـ ُٖٔٗبدار العمـك القاىرة، رسالة دكتكراه ، التقعيد النحكم بيف السماع كالقياس شرؼ الديف ، محمكد، )ْ(
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ة سباقةن إلى تقنيف جمعنا لجيكد متقاربة مجتمعة عمى أصؿ كاحد كىدؼ كاحد بعينو، فإذا كانت البصر 
 . (ُ)"العربية فإف لمككفة فضؿ اإلكماؿ كاإلتماـ في كثير مف األحكاـ

كال جـر أف أكلى خطكات كضع القكاعد النحكية ىي جمع المغة حيث اعتمد فييا العمماء عمى السماع  
مف أفكاه العرب أنفسيـ، فقد حدد المغكيكف العرب إطارنا مكانينا يقبمكف منو المغة، فحددكا أماكف  شفاىةن 

كقبائؿ كسط الجزيرة العربية، كابتعدكا عف اعتماد  ،ة كالفصاحة كتمكنياكقبائؿ بعينيا لتكغميا في العركب
، كحددكا إطارنا أك الركـ... متاخمة لمفرس ما جاء عمى لساف القبائؿ الكاقعة في أطراؼ الجزيرة كال

زمانينا ينتيي بنياية القرف الثاني اليجرم لمقبائؿ التي في أطراؼ الجزيرة العربية، كحتى نياية القرف 
 .(ِ)الرابع بالنسبة لمقبائؿ الكاقعة في كسط الجزيرة العربية  

االقتصار عمى األخذ كاعتماد العرب عمى قبائؿ دكف غيرىا بحجة الفصاحة كعدـ االختبلط ك          
ا ، فمـ يشمؿ  ؛منيـ دكف غيرىـ كفي فترة زمنٌية محددة جعؿ استقراءىـ لمقكاعد النحكية استقراء ناقصن

،كىذا أمر طبيعي ؛فالمغة نظاـ كاسع جدا جميع ما قالتو العرب الفصحاء بؿ شمؿ معظمو كحد أقصى
، تدخؿ ضمف ال بأس بيا مف العربية جعؿ مساحة ال ما كىذا  ال يمكف اإلحاطة بو عمى كجو العمـك

 نطاؽ المغة المقعد ليا .
التي رصدىا العمماء في داءات المغكٌية الحٌية ،ت عممٌية جمع الكـٌ اليائؿ مف األكبعد أف انتي        
عمؿ النحاة كالركاة عمى رصدىا كتصنيفيا كاستنباط  ة محددة مف رقعة جغرافية معٌينة،فترة زمنيٌ 

  (ّ). اليجرم  الثاني ى تدكيف قكاعدىا بعد القرفثـٌ عممكا عم القرف األكؿ اليجرم،قكاعدىا منذ 
 الخروج عن القاعدة : 

، كلعؿ تتعمؽ بيذا المكضكعيبدك أف القاعدة في النحك العربي لـ تحظ إلى اليكـ  بدراسة          
استخمصت مف األنماط التركيبية المتأمؿ يبلحظ أف القكاعد بمعناىا الكاسع ىي مجمكعة مف األحكاـ، 

غة العربية، كىذه األحكاـ تستنبط لمقياس عمييا في عممية التحميؿ الٌنحكم، التي تمثؿ النظاـ التركيبي لمٌ 

                                                           

 .ِٓص،  ـُٖٔٗ، ُمسعكد، فكزم، سيبكيو جامع النحك ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،طينظر: (ٔ(
 ِٖ-ِٕص،حيدر أبادط ار المعارؼ النظامية، د، االقتراح في أصكؿ النحكالسيكطي، نظر: ي( ِ(

دراسة تاريخٌية مقارنة في ضكء المغات السامية كالميجات العربٌية  النحك العربي المقارفيحيى ،  عبابنة، ينظر: ( (ّ
.َِ، صـَُِٓاألردف ، دار كائؿ لمطباعة كالنشر،  -،عمافُ،طالقديمة
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، كلعٌؿ ىذا األمر كاف السبب الذم جعؿ كثيران مف ىذه القكاعد يجرَّد في تكليد الكبلـ عند أبناء المغةأك 
 .في مقكالت نظرية

لمبلحظ أف ىذه القكاعد عند النحاة قسماف، األكؿ متفؽ عميو عند الجميكر، كىك ما بني كا        
د متكرران في رً ىك النمط التركيبي الذم يى ، رادىا، كالمراد بالمٌطرد ىيناعمى شكاىد ال ييشؾ في اطٌ 

كنثران، كفي الحديث المستكيات األسمكبية المختمفة، أم أف يرد في القرآف الكريـ، كفي كبلـ العرب شعران 
 النبكم الشريؼ.

ما القسـ اآلخر مف القكاعد فيك ما اختمؼ فيو، كشكؿ مممحان بارزان مف مبلمح الخبلؼ أ         
ـك الٌنحكم، كلعؿ السبب في عدـ اإلجماع عمى ىذه القكاعد يعكد إلى أمريف، األكؿ ىك اضطراب مفي

بية يعتقد بعضيـ أنيا تطرد في الكبلـ شعران كنثران، فيجعؿ أنماط تركي فيكجدالمطرد عند الٌنحاة أحيانان، 
منيا قاعدة يقيس عمييا، عمى حيف يعتقد بعضيـ اآلخر أف ىذه األنماط ال تطرد في كبلـ العرب، 

 .، كىذا ما يبدك جميا عند دراسة كتب الخبلؼ النحكم كبذلؾ ال يجكز التقعيد ليا كالقياس عمييا
فيك المعيار الذم يتخذه الٌنحكم  ،اآلخر الذم أدل إلى الخبلؼ في بعض القكاعدأٌما السبب          

لمتقعيد، فمنيـ مف يتشدد في المعيار كال يقبؿ التقعيد إال لممطرد، كالبصرييف، كمنيـ مف يتكسع في 
شكاىدىـ ، كف إلى التأكيؿ كالتقدير في ؤ يطرد، كالككفييف، فالبصريكف يمج المعيار فيقبؿ التقعيد لما لـ

نما يجعمكف مف ىذه  لتنسجـ كالقكاعد المٌطردة، أما الككفيكف فيتمسككف بالظاىر، كال يكتفكف بذلؾ  كا 
الشكاىد القميمة قاعدة يقاس عمييا. كالمبلحظ أف اختبلؼ المعيار في التقعيد ال يقتصر عمى الخبلؼ 

 التحميؿ أحيانان. أكجو في بعض القكاعد، بؿ يؤدم إلى تعدد في

ف إلى المغة ىي النظرة الصائبة ، فيـ يدرسكف المغة كما ىي بعيدا عف ظف أف نظرة النحكييف الككفك كأ
مـ أف يقرر في ذىنو مسبقا أف يرفع الفاعؿ كينصب المفعكؿ التكٌمؼ كالتأكيؿ البعيد ، فبل يعقؿ لممتك

مقاـ كالحالة كالداللة عمى سبيؿ المثاؿ، بؿ إف تمقائية المغة ىي التي تقرر كذلؾ بما يتناسب مع ال
ما ىك خارج عف القكاعدية بنظر النحاة ، إال أف لو كجيا بالمراد إيصاليا لممستقبؿ، فقد يتكمـ ابف المغة 

 عبثا .  و ىذه المخالفة، فيي حتما لـ تأتأباح ل
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 يستخدـ العربي لغتو، كىك في ذلؾ يسير كفؽ نظاـ معيف تقتضيو األنماط التركيبية لنظاـ         
يسير كفؽ ىذا النظاـ مف غير أف يدرؾ القكاعد التي تتحكـ في كبلمو، كربما خرج كىك المغة التركيبي، 

األنماط المطردة، فجاء بعبارات نادرة تبتعد قميبلن أك كثيران عف المطرد، كىك بيذا لـ يأًت  عما تقتضيو
بأمر مخالؼو لمطبيعة اإلنسانية، ألف المغة ظاىرة إنسانية، كالظكاىر اإلنسانية ال يمكف أف تخضع 

 لقكاعد مطمقة. 

لتي تٌطرد كتعددت األكجو في كقد كاف الختبلؼ الميجات أثر كاضح في كثير مف الشكاىد ا         
تحميميا، فاالختبلفات الميجية أمره طبيعي عند أم جماعة لغكية، ألنو كٌمما تعٌددت األمكنة التي 
ذا كانت الميجات العربية متقاربة مف حيث  يقطنيا أبناء المغة الكاحدة تعٌددت الميجات لتمؾ المغة، كا 

ـٌ كاحدة ىي ا ؿ، لفصحى فإٌف ىذا التقارب ال يعني التطابؽ كالتماثالخصائص العامة النتمائيا إلى أ
 التي تمٌيزىا مف غيرىا. سماتبؿ يبقى لكٌؿ ليجة بعض ال

كما أٌف لميجات سمات خاصة تمٌيزىا عف غيرىا، فمف الطبيعي أف تختمؼ األنماط المغكٌية  
مف كجية نظر غير الميجٌية عف بعضيا؛ كبذلؾ تتعدد األداءات، كال يمكف المفاضمة بينيا إال 
 شخصٌية تختمؼ باختبلؼ صاحبيا، كال يعني ذلؾ خركج أحد ىذه األداءات عف المغة .

كاقتضى المنيج الٌنحكم أف تراعى الميجات العربية في أثناء عممٌية التقعيد لٌمغة الفصحى،         
ة، كاقتضى فأصبحنا نطالع في الدرس الٌنحكم بعض الشكاىد التي خرجت عمى المٌطرد ألسباب ليجيٌ 

 تعٌددان في التحميؿ النحكم. يافخركجيا في كثير مف األح

، كذلؾ أٌف لغة الشعر طرد جاءت مف الشكاىد الشعريةكثير مف األنماط التي خالفت المك          
كمف ثـ رأل سيبكيو  ؛لتكثيؼ كغيره تختمؼ عف لغة النثربنظاميا غير المألكؼ الذم يتجٌمى باإليقاع كا

المطرد أكثر مف أف تحصى، كعمى النحكم  عفاٌصة بالشعر التي خرجت أف الجكازات التركيبية الخ
ألف الشعراء ال يستخدمكف أسمكبان إال كىـ يحاكلكف بو كجيا مف كجكه  ؛أف يجد تكجييان ليذه الجكازات

 العربية الجائزة. 
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اعدة النحكية قسماف، أحدىما متفؽ عميو، كاآلخر مختمؼ فيو، كىكذا يتبيف لنا مما تقدـ أف الق        
شكاىد كثيرة، بعضيا مطرد، كبعضيا اآلخر  قاعدة المتفؽ عمييا كاقتضى تعددكأف ما خرج عمى ال

غير مطرد، كىذا األخير يتشعب التعدد فيو كيتعقد، بسبب القكاعد المختمؼ فييا عند النحاة التي ييكىجَّو 
 .ئياغير المطرد في ضك 

 الضركرة الشعرٌية: 

كىي مف  ،كتعد خركجا عف القاعدة كاألصؿ، لمشاعر دكف الناثر في سعة الكبلـكىي ما يحؽ 
فكاف ما خرج عف قاعدتيـ كسمكه  ،حتى تستكم قكاعدىـ ؛األداءات التي أخضعيا النحاة لمتأكيؿ

 بالضركرة كال يصح في سعة الكبلـ.

كقاؿ ابف  ،لحاجة إلى الشيء أك اإللجاء إليواالضطرار كىك اكالضركرة لغةن مأخكذة مف    
 (ُ)منظكر: " ذك ضركرة أم ذك حاجة ". 

ا :  تجاكز أصؿ أك قاعدة إذا دعت ضركرة إلى ذلؾ. )  (ِالضركرة اصطبلحن

ىػػ ( ، في حديثو عف الضرائر كما يقاس كال يقاس عميو منيا :  ُّٔيقكؿ ابف السراج  )ت: 
بداؿ أك زيادة، أك تقديـ، أك تأخير في غير مكضعو ،أف يضطره الكزف إلى حذؼ" ضركرة الشاعر  ، كا 

كليس لمشاعر أف  ،عف كجيو عمى التأكيؿ، أك تأنيث مذكر عمى التأكيؿ حرؼ أك تغيير إعراب
، كال أف يزيد ما شاء، بؿ لذلؾ أصكؿ يعمؿ عمييا فمنيا ما يحسف أف يستعمؿ يحذؼ ما اتفؽ لو

كلكف الشاعر إذا فعؿ ذلؾ فبل بد أف يككف قد ضارع شيئنا بشيء  كمنيا ما جاء كالشاذ،كيقاس عميو 
   (ّ)كلكٌف التشبيو مختمؼ فمنو قريب كمنو بعيد ."

                                                           

دار صادر ،  ، لساف العرب ، ىػ(ُُٕ)ت: ، أبك الفضؿ محمد بف مكـر بف عمي جماؿ الديف األنصارمابف منظكر(ُ) 
 .ّْٖ،صْ(، جضررباب ) .بيركت

 ْٕ، ص ُٕٗٗ، ِالزحيمي ،كىبة ، نظرية الضركرة الشرعٌية ، مؤسسة الرسالة ،ط ((ِ
، ُمؤسسة الرسالة،  بيركت ،ط عبد الحسيف الفتمي، السراج،أبك بكر محمدبف سيؿ، األصكؿ في النحك ، تحقيؽ: (ّ)

 .ِّٓ، صّـ ، جُٖٓٗ
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ك يرل رمضاف عبد التكاب أنو ال بٌد مف جمع األداءات المغكية التي تكسـ بالضركرة 
األخطاء التي تختص بمغة الشعر دكف غيرىا كجعؿ بعضيا اآلخر مف تمؾ األداءات ك  ،حصائياا  ك 

أخطاء ال شعكرٌية  ليست إال مف حيافاألر مف ، يقكؿ : "إف الضركرة الشعرٌية في نظرنا في كثيالمغكية
ا عف النظاـ المألكؼ في العربٌية شعرىا كنثرىا."  (ُ)في المغة كخركجن

ست رخصة الضركرة إلى أف الضركرة الشعرية ليكيخمص عبد التكاب في نياية حديثو عف 
فيذا يبيح لمشاعر مخالفة المألكؼ مف القكاعد عف قصد كىذا يتعارض مع  ،لمشاعر يرتكبيا متى أراد

 ما كصؿ مف أخبار الشعراء في القديـ . 

نٌ ، ، كما يظف بعض الناس كيرل كماؿ بشر أف الضركرة الشعرٌية ليست مف باب الخطػأ ما كا 
 ((ِ، أك تجيء كفاؽ مستكل لغكم معٌيف . كفاؽ ليجة مف الميجات ىي تجيء

كتكضح الدراسة أف العمماء يجمعكف عمى ضركرة الخركج عف المألكؼ مف القكاعد سكاء ألىجأ 
، فإذا لـ يكف لدل الشاعر ، كفي آرائيـ المتقاربة خمط كاضحالشاعر إلييا بالكزف أـ بالقافٌية أـ لـ يمجأ

 فمماذا يسمى خركجو ضركرة ؟ ،القاعدةحاجة لمخركج عف 

نب كالحقائؽ ند النحاة حجبت عنيـ رؤية الكثير مف الجكاعٌية إٌف المعيارٌية كالتمسؾ بالقكاعد
، كالسؤاؿ : كيؼ يخطئ الشاعر في لغتو كىك يتكمميا سميقة؟ ككانت اإلجابة عف اإلبداعٌية في المغة

، حتى صار الكضع ال يؿ كالتكٌمؼ في التأكيؿ كالتخريجحىذا السؤاؿ كمًّا ال بأس بو مف المعاذير كال
أٌف القكاعد كيضعت  عمماإٌنيـ بيذا يحاكلكف لٌي عنؽ الشاىد ليتناسب مع قكاعدىـ المكضكعة  ،يحتمؿ

 باألصؿ بناء عمى ىذه الشكاىد المستقرأة مف أفكاه العرب أنفسيـ .

كلـ  ،لمقاعدة نفسيا  -برأييـ  -بيذا يرىقكف أنفسيـ في إخضاع ما خرج عف القاعدة  ىـك 
مبدع بفطرتو ال يحفؿ برتابة النظاـ القكاعدم في لحظة إبداعو كيتكمـ كفؽ  يمتفتكا إلى أٌف الشاعر

                                                           

 ُّْ، صـُٕٖٗ، ّ، مكتبة الخانجي ،القاىرة، طعربيةرمضاف، فصكؿ في فقو ال ،عبد التكاب (ُ)
 ُُٓ، صـُّٕٗ القاىرة، مكتبة الخانجي، ،دراسات في عمـ المغة ،بشر،كماؿ ((ٕ
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أك  كمف الظمـ الحكـ عميو بالشذكذ ،المساحة التي تسمح لو بيا لغتو دكف قيكد أك تكٌمؼ أك تفكير
 الخركج عف القاعدة .

كمف الطبيعي أف تظير فجكة في قكاعد النحاة كالناتجة عف عدـ شمكلٌية القكاعد لكٌؿ الشكاىد 
كلذلؾ فيي عاجزة عف استيعاب كثير مف  ،المغكٌية فالقاعدة النحكٌية محككمة بقيدم المكاف كالزماف

ٌيقت لتشمؿ مع ،األنماط كاألداءات المغكٌية ظـ الشكاىد كليس جميعيا مما جعؿ النحاة فحدكد النحك ضي
 (ُ).يضعكف كؿ ما يخضع لقكاعدىـ تحت مسمى الضركرة 

مع كركد كثير مف األداءات المشابية ليذا  ،عنيا تخرجالشاعر عمى القاعدة ك  لغة تمردت         
و مف باب يخرج ، كىذاليظير في لغة النثر ؛أك امتداده إلى خارج لغة الشعر ،التمرد في لغة الشعر

 الدراسة . الذم ىك محكر ،الضركرة  ليضعو في باب ما يسٌمى " المتبقي"

إٌف التراكيب التي أطمؽ عمييا العمماء مصطمح " الضرائر " تمثؿ نكعنا مف أنكاع الخركج           
ليتشكؿ إبداع الشاعر ضمف نمط كسياؽ مقبكؿ  ؛عف األصؿ في القاعدة النحكٌية بقصد أك بغير قصد

، أك الشذكذ أك انتفاء األصؿ أك الخركج عف القاعدة ، كقالكا ىك اإلبداع عٌبر عنو العمماء بالمحفكىذا 
 لغيره . ضركرة تصح لمشاعر كال تصحٌ 

بما  فميس مف السيؿ عمى ابف المغة أف يتحدث ،بعيد عف الدقة كالمكضكعٌيةكأظف أٌف ىذا         
ز كربما كانت ىذه المساحة يٌٍ ا ىي لو ليتحقؽ لو اإلبداع كالتمىك خارج عنيا إاٌل بالمساحة التي تعطيي

 ديف.غير مرئٌية لمنحاة كالمقعٌ 

 ،كفيو انتفاء ألصؿ مف األصكؿ ،كتيعنى ىذه الدراسة بتفسير ما جاء غير مكافؽ لقكاعد النحاة       
في   ،أك تاريخيًّا ،أك تداكليًّاا، أك انفعاليًّ  ،أك سياقٌيا، لينارا دالمما جعميـ يصفكنو بالضركرة ، تفسي

 حدكد المغة كاإلبداع كالمعنى التكاصمي الذم جعؿ الشاعر يختاره كيخرج عف المألكؼ .

                                                           
، ّٗمجمد ،، القاىرة، مجمة مجمع المغة العربٌيةالصراع بيف القٌراء كالنحاة، أحمد عمـ الديف، الجندم :ريينظ((ٔ

 .ُِٖص
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اعدىا ال يجعؿ منو قادرنا عمى إٌف امتبلؾ ممكة لغكٌية عند ابف المغة كمعرفتو بحدكدىا كقك        
ا محككمنا بأطر سياقٌية معرفٌية  بنظاميا النحكم الثابت،لتزاـ اال كلذلؾ يخرج عف أطرىا كثكابتيا خركجن

 ترتبط بمستكيات الفكر كطبيعة الحياة .

كمع مركر الكقت ال بٌد أف تتسمؿ إلى المغة مجمكعة مف التناقضات مما يجعميا غير مستقٌرة         
 فبل يمكف ليا أف تستقر كتثبت بشكؿ نيائي.ف المغة الحٌية بطبيعة الحاؿ متغيرة إإذ 

، كىك تطكر محكـك متداد تاريخي ألصؿ النظاـ المغكمكىك ا كفي ىذه المرحمة يظير المتبقي،        
إاٌل أٌنو يصٌر  ،كمع إدراؾ ابف المغة بأٌنو خرؽ النظاـ المغكم كخرج منو بالسياقيف الحضارم كالمعرفي،

 (ُ)، فالمغة ىي التي تحكمو كليس العكس.ى التراجعخركج كيصبح غير قادر عمعمى ال

 :   مسفة الضرورة الشعرّية عند سيبويوف
تحدث سيبكيو في أكثر مف باب في كتابو عف الضركرة الشعرٌية إال أنو لـ يذكر ىذا 

 أطمؽ عمييا العمماء مف بعد مصطمح الضركرة. ،المصطمح صراحة بؿ كاف يستخدـ ألفاظا أخرل غيره

الدارس لسيبكيو يرل فمسفتو في الضركرة الشعرٌية فيما أنيى بو الباب الذم أفرده ليذه المسألو          
، قاؿ بعد أف ذكر مجمكعة مف األمثمة  مما يجكز في الشعر كال ذم أسماه " باب ما يحتمؿ الشعر "كال

 (ِ)يجكز في الكبلـ :" ليس شيء يضطركف إليو إاٌل كىـ يحاكلكف بو كجينا " 

ا: " اعمـ أنو يجكز في الشعر ما ال يجكز في الكبلـ مف صرؼ ما ال ينصرؼ،         كقاؿ أيضن
يشبيكنو بما قد  ،كحذؼ ما ال يحذؼ ألنيا أسماء كما أنيا أسماء، يشبيكنو بما ينصرؼ مف األسماء،

 (ّ)" . حذؼ كاستعمؿ محذكفنا 

                                                           

 ِِص عنؼ المغة ، ينظر : (ٔ)
،ّط ،يؽ عبد السبلـ ىاركف، دار الجيؿ، تحقىػ(، الكتاب َُٖ)ت ، عثماف بف قنبر ، ج سيبكيو( الكتاب ، سيبكيو(ِ
.ٕٖ،صٔج
  .ِٔ، صُج ( السابؽ،(ّ
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كتظير الكثير مف المسائؿ المتفرقة عند سيبكيو في أثناء كتابو غير ما أكرده في باب " ما        
 يحتمؿ الشعر" كيظير في مسائمو المعنى الذم حرص عميو في تكجييو لمضركرات .

نظره ال يخرج عف االستعماؿ المغكم إاٌل ليصؿ بالتعبير مستكل آخر مف مستكيات في فالشاعر        
ف فعؿ ذلؾ كخرج عف الحدكد  ،فيك ال يتجاكز الحد ،الكاقعة ضمف إطار المغة ،عبير المغكمالت كا 

ر أك فيعده خطأ كال يجكز في الشع ،المغةفي  اكمكجكد ح بيا فمـ يبمغ بالتعبير مستكل حاصبلك المسم
  .في الكبلـ

ي خطأ مف قبؿ أف ي. ككى قاؿ ما أنت كى  ،لك اضطر شاعر فأضاؼ الكاؼ إلى نفسو قاؿ: "
 (ُ)ليس في العربٌية ما يفتح قبؿ ياء اإلضافة ..." 

ك الجدير بالذكر أف مصطمح الضركرة لـ يذكره سيبكيو أبدا في كتابو كسٌمى الباب الذم أفرده        
 بباب ما يحتمؿ مف الشعر.  لمحديث عف الضركرة

 ،دراسة المدركس كعرض المعركض ب مفكمما ال شؾ فيو أف دراسة الضرائر الشعرٌية ضر         
كلذلؾ فإٌف ىذه الدراسة ال تيعنى بالضرائر أك الخطأ البلشعكرم الذم يقع فيو الشاعر نتيجة تركيزه 
ا أك غافبلن عف قكاعد النحك كالمغة بؿ تعنى بدراسة ما يسمى  عمى الكزف كالقافية فيجد نفسو خارجن

 "المتبقي" .

 المتبقي:    
بحر ال ينضب مف األداءات المختمفة التي تشكؿ أسمكبا لمتكاصؿ بيف أبنائيا كالمغة المغة 

 لحفظيا؛ فقعدكا ليا كتمسككا بالقاعدة . ،العربية تحديدا حظيت بعناية خاصة مف عممائيا
فجمعكا المغة مف أىؿ المغة كاعتمدكا عمى عدد مف القبائؿ التي أطمؽ عمييا قبائؿ االحتجاج المغكم  

طار ف عددا مف األداءات بقي خارج اإلكنتيجة ليذا التأطير فإ ؛كا زمنا معينا ألخذ ىذه المغةكحدد
التي ستحاكؿ ىذه الدراسة مف ىذه األداءات كسمكه بالضركرة المحدد كما كاف خارجا عف قكاعدىـ 

 خراجو مف باب الضركرة ككضعو تحت مسمى "المتبقي".إ
                                                           

. ّٖٓ، صِالكتاب، ج( (ُ
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فالمتبقي إذا ىك أداء لغكم متمرد عمى قكانيف المغة كقكاعدىا ، ال يقكـ بتقبيح المغة أك سمبيا         
مف  ، كفكرتو تكمف في أٌنو استعماؿ متمرد تقبمو المغة عمى ما فيواعديتيا بؿ ىذا ىك شأنو التمقائيقك 

 (ُ)النحك الضيؽ.  مراكغة لمقاعدة كتجنب االلتزاـ بقكاعد المستكل المعيارم أمك  تمرد،
كالتمرد عمى المغة ىك ما جعؿ النحاة ينعتكنو بالضركرة كجاز أف تككف في لغة الشعر ال النثر         

بسبب طبيعة لغة الشعر كلكف مع مركر الكقت تبٌيف أٌف ىذه الضرائر ال تخص لغة الشعر فقط بؿ 
نثرٌية بالشذكذ كنيفيت عنيا سمة تتعداىا إلى النصكص النثرٌية ، لذلؾ كسمت كثير مف النصكص ال

 القكاعدٌية أك المقبكلٌية المغكٌية.
كتمسؾ ابف المغة بيذا التمرد كىك مدرؾ لو يجعؿ مف ىذا التمرد ممكة لديو، كقد عٌبر عف ىذا        

لكسيركؿ بمفيكـ اإلفساد كذلؾ قكلو  : " نجد المتبقي متكرطا في عممٌية التغيير المغكم التي مف شأنيا 
، كىنا ترل أف تطكر تركيز عمى التغير أكثر مف الثباتفساد ما تعارؼ عميو متكممك المغة مف قكاعد الإ

را اعتباطيا يحكمو تضافر الظركؼ التاريخٌية المغة ال يعكس تشكبل غائبا سابقا ليا بقدر ما يعكس تغيٌ 
 (ِ)كاالجتماعٌية كالمغكٌية ... " 

كلكنو يحقؽ تكاصبلن  ،ىك خركج تمقائي عف األصؿك  القاعدة،خركجو عف صمكد المتبقي رغـ          
 ظاىرة اجتماعٌية . بكصفياكىذا ما تسعى إليو المغة  ،اجتماعينا في حدكد المقبكؿ

 
مف المعمكـ أف عمماء المغة كمقعدييا حٌكمكا القاعدة المغكٌية في جميع مساحات المغة مع          

كليذا فيك لـ يشمؿ جميع األداءات  ،العمـ أف جمع المغة اقتصر عمى قبائؿ محددة كفترة زمنية محددة
اذنا أك خارٌجا عف القاعدة ش ييعدٌ  ما لـ تشممو القكاعد مف أداءات كال يعني ذلؾ أفٌ المغكية بؿ معظميا 

 بؿ ىك مف المساحة التي تعطييا المغة ألبنائيا كما يؤكد عمى ذلؾ :
ة التي تعطييا بؿ ىي مف الحريٌ  أف ىذه األداءات ليس مما اختصت بو لغة الشعر دكف النثر، .ُ

 ّ)، فيجكز ليـ استخداميا بحدكد ما تسمح ليـ تمقائية األداء غير الكاعي. )المغة لمستخدمييا

                                                           
 .ََُ-ٗٗـ،صَُِّ، ّْمجمة جذكر، ع يحيى ، ضركرة الشعر بيف القاعدة كالمتبقي ، عبابنة ،ينظر: ( (ُ

 .ُُٗعنؼ المغة ، ص(ِ) 
 ٗٗينظر: ضركرة الشعر بيف القاعدة كالمتبقي، ص ((ّ
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يجعمو يخرج مف باب الضركرة  ،األداء المتمرد بير مف الشكاىد الشعرٌية عمى ىذاكجكد عدد ك .ِ
 كيكضع ضمف دائرة المتبقي أم تمؾ المساحة مف الحرية في استخداـ أداء لغكم يختاره صاحبو.

كسمبيا جماليتيا بسمبيا كمما ال شٌؾ فيو أٌف المتبقي ال يقكـ بعممٌية تقبيح المغة أك تخريبيا        
كاعينا بؿ ىك تمقائي ضمف  أك، القكاعد دكف أف يككف مقصكدا عمى، كلكٌنو آداء متمرد اقكاعديتي

قاصدا تخريب  ،كىك ابف المغة ،اعرساحة التي تتيحيا المغة ألبنائيا، فميس مف الممكف أف يككف الشالم
بيا ، كلكنو صاحب استعماؿ متمرد تقبمو المغة عمى ما فيو مف مراكغة لمقاعدة كتجنب  لغتو أك المٌس 

 (ُ)استعماؿ المستكل المعيارم أك ما يمكف تسميتو  )بالنحك الضٌيؽ( . 
ف الشاعر باستخدامو نمطا ال يتناسب مع القاعدة المعيارية إٌنما يقصد إكمما سبؽ يمكف القكؿ   

 يمكف الكصكؿ إليو باستخداـ النمط القكاعدم، لذلؾ فقد استخدـ النمط الكصكؿ إلى معنى معيف ال
 الذم يخدـ ىدفو التكاصمي الٍمراد.

كجٌكزكا أف تككف  ،الحكـ عمى ىذه األداءات بالضركرةكتمؾ القكاعد ىي ما دفعت النحاة إلى          
كما   -األداءات أك الضرائركلكٌنيـ سرعاف ما اصطدمكا بكجكد ىذه  ،في لغة الشعر دكف النثر

كنتيجة لذلؾ راحكا ينفكف عف النصكص ثرية كاألداءات القرآنٌية كغيرىا، بالنصكص الن -يصفكنيا
راج ىذه كليذا كجب إخ ،يا بالشذكذ كيرىقكنيا بالتأكيؿنك قكاعدٌية أك حتى المقبكلية كينعتالنثرٌية سمة ال

بؿ ىي مف البدائؿ االختيارية  ،بشيء ، فيي ليست مف الضركرةاألداءات مف باب الضركرة
 المستعممة.  

كنظرنا لمتمسؾ بالقاعدة كتحكيميا في جميع مساحات المغة فقد كقع الخبلؼ بيف  عمماء العربية       
ذم المة بالقكاعد أك كضعيا ضمف الشاذ القدماء في قبكؿ ىذه األنماط المغكٌية في عائمة المغة الممتز 

، كىك ليس بالقميؿ في العربٌية عمما بأف ما يخضع لمقكاعد منيا مستعمؿ المغةيجكز لمشاعر دكف 
 كىك فرؽ يرتكز إلى االستعماؿ كالكاقع.، كثير

يقكؿ عبابنة : " االستعماؿ ييخضع عددنا ليس ىيننا مف األداءات المغكٌية لمقكاعد الصارمة التي         
، كلكنيا ليست مساحة دكف خضكع ليذه القاعدةىينة ظٌمت كلكف مساحة ليست  ،كشؼ النحاة عنيا

                                                           

  ََُص ،ضركرة الشعر بيف القاعدة كالمتبقي:( ينظر(ُ
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كمقبكليتيا في  بؿ يمكف أف نقكؿ بأنيا متمردة عمى النظاـ العاـ عمى الرغـ مف صحتيا ،مرفكضة
، مما يمكف نحكٌيا مثؿ لكسيركؿ مف القكؿ أف العبلقة بيف المتبقي )الذم ال يخضع المؤسسة المغكٌية

، فعمميات يبٌية ليست قكاعد قمب أك انعكاس، بؿ ىي عبلقة إفراطكلمقكاعدٌية ( كالنحك أك القكاعد التر 
المتبقي المغكية ىي عمميات نحكٌية مدفكعة إلى منتيى حدكد النحكٌية كىذا االندفاع ال يخرجيا مف 

 (ُ)حدكد النحك بؿ يكسع ىذه الحدكد إلى درجة بعيدة ..." 

الذم يركغ مف قكاعد النحك كيتفمت مف قكانيف األلسنية التي  ذلؾالمتبقي أف كزبدة الكبلـ ىك         
درسيا كصاغيا فرديناند دكسكسير كىذا الجانب ىك الذم يرتع فيو المبدعكف كالشعراء كالصكفيكف 

كمع أف الممارسات في ىذا الجانب ال تسير بحسب قكاعد النحك، إاٌل أنيا  ،كالميككسكف كمف شابييـ
  تنقض عراىا . تغني المغة كترفدىا كال

القكؿ أف الشيء ال يمكف أف نطمؽ عميو سمة اإلبداع كالتميٌٍز إاٌل إذا كاف مخالفا  مكننيكي  
لممعتاد كاألصؿ كالطبيعة، فحتى يككف الشيء مميزا ال بد أف يككف مختمفا عف غيره، كىذا تماما ما 

 يسعى إليو المبدع . 

عمى األداءات المغكية المتمردة عمى القاعدة في  كستسعى ىذه الدراسة إلى تسميط الضكء        
كالنظر إلى ىذه األداءات كالشكاىد مف كجية نظر  ،النحكٌية الكاردة في كتاب سيبكيوبعض الشكاىد 

ؽ جديد كىك " المتبقي " ، كبناء عمى ذلؾ سيتـ تكجيو الشكاىد الشعرية  اجديدة بجعميا تقع ضمف نط
. 

كما تختص ىذه الدراسة في بحث االستعماالت التي طكٍّعت مف أجؿ القاعدة فتعرضت إلى 
 .تسير كفؽ القاعدة المكضكعة تأكيؿ شديد مف النحاة القدماء حتى 

كقد سٌمى لكسيركؿ األداءات المغكٌية التي تخرج عف القاعدة كال يمكف رفضيا فيي مف الحرٌية         
 (ِ).  (المحف الجميؿػ )ب المتبقي ئيا كيقصدىاالتي تمنحيا المغة ألبنا

                                                           

 َُِ، صبيف القاعدة كالمتبقي ركرة الشعرض ((ُ
َُِلسابؽ، صا ((ِ
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كأظف أف ىذه التسمٌية لـ تكضع عبثا بؿ ألٌف سمة اإلبداع كالتغيير التي تظير نتيجة ىذا 
 األداء المتمرد جعمت ىذا المحف جميبلن.

 بين الضرورة والمتبقي : 
النحك ، بؿ كانت مخرجا لـ تكف الضركرة عند النحاة كفي مؤلفاتيـ بابا نحكيا كباقي أبكاب  

لمنحاة يمجؤكف إليو كقت الحاجة؛ لتستقيـ أبكابيـ النحكٌية األخرل ، كلك كاف ذلؾ عمى حساب الشاىد 
كحتى ال يختمط بيا ما خرج  ،كالمغة أيضا، فحفاظا عمى معياريتيـ، كحرصا عمى قداسة قكاعدىـ

 خرجا ليـ في مثؿ ىذه المكاقؼ.عمييا مف ألفاظ كتراكيب، سارع العمماء إلى الضركرة لتككف م
كلذلؾ أفرد العمماء بابا لمضركرة في مؤلفاتيـ ، ككذلؾ فعؿ سيبكيو في الباب الذم أسماه " ما  

(، كأشار فيو إلى الضركرة كلـ يصرح بذلؾ كما سبؽ كذكرنا ، كاكتفى بالقكؿ : " ُيحتمؿ الشعر " )
 (.ِاعمـ أنو يجكز في الشعر ما ال يجكز في الكبلـ " )

: " ما ليس لمشاعر عنو مندكحة، غير أنو ليس في كبلـ العرب  أٌنياعرؼ الضركرة بكتي  
 (ّ)ضركرة إال كيمكف تبديؿ تمؾ المفظة كنظـ شيء مكانيا ... " 

كأتساءؿ، لماذا يجكز لمشاعر ما ال يجكز لغيره ؟ عمما أنو مف المفترض أف يككف الشاعر ىك  
 عمى استخداميا باحتراؼ مقارنة بغيره مف الناس . المبدع المجيد لمغة، كىك األقدر

أظف أف الشعر يصير في أفضؿ حاؿ عند استخداـ أنماط صحيحة مباحة كلكنيا غير  
مرد يحقؽ لصاحبو اإلبداع ألنو يخرج عف النمطية؛ كالكصكؿ إلى اإلبداع اعتيادية ، فاألداء المت

بلؼ يتحقؽ باستخداـ أنماط لغكيو قد ال تككف كالتميز يستكجب االختبلؼ كاالخت ،يحتاج إلى التميز
تتكافؽ مع القكاعد المكضكعة إال أٌنيا حتما مف أصؿ المغة ، كىذا يدفعنا لمقكؿ إٌف الخركج عف 

 القكاعد ال يعني بالضركرة الخركج عف المغة.

                                                           

 .ِٔ، صُجالكتاب، ((ُ
.ِٔ،صُ،جالسابؽ ((ِ
ىػ(،االقتراح، تحقيؽ: عبد الرؤكؼ سعد ، القاىرة، مكتبة ُُٗالسيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر)  ( (ّ

 .ْٔـ، صُٗٗٗالصفا ،
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كيرل ابف جني أٌف الشعر ىك مكضع اضطرار كمكقؼ اعتذار ، ككثيرا ما يحرؼ منو الكمـ  
 (ُبنيتو ، كمف كجية نظره أنو قد يمجأ الشاعر لمضركرة دكنما حاجة إلييا ، كيصفيا بالقبح . )عف أ

كأرل أف الشعر ىك مكضع إبداع كمكقؼ اسماع، كال يجكز أف يككف عاديا كغيره مف الكبلـ،  
 أف صؿ القكاعدم في نظر العمماء، إالعف األارجة الخ الشكاىد الشعرية  كىذا يفسر كجكد الكثير مف

 شعرية.لىذا الخركج ال يعني الخركج عف المغة لكجكد النظير المغكم لو مف النصكص غير ا
كيظير مما سبؽ، أف الضركرة مختصة بمغة الشعر دكف النثر، كترل الدراسة أٌف كجكد  

الذم سيتـ بيانو فيما  " المتبقي" في باب  تكضعالضركرة في النثر يكجب إخراجيا مف باب الضركرة ل
 سيأتي .

 كمف شكاىد الضركرة التي لـ يكف الشاعر مضطرا إلييا بنظر العمماء قكؿ النجـ العجمي : 
ـ  الًخيار تىدًَّعي"  ٍت أ ـٍ أىٍصنىعً ...  قد أصبحى  (ِ) "عميَّ ذىٍنبان كم و لى

إيقاعو ، فمك نصبيا لـ األصؿ : ) كمَّو ( ، كالنصب في )كمو( ال يكسر البيت كال يؤثر في 
 ء كلـ يضطر العمماء لمجكء إلى الضركرة .ييختمؼ ش

ال بٌد أف شاعرا عربيا مجيدا كاف لو ىدؼ مف ىذا الخركج عف القاعدة ، إاٌل أف النحاة أبعدكا 
راد القاعدة، طٌ ا مسكغا لعدـ باباليست الضركرة الشعرٌية عف دالالتيا المعنكٌية ، مما جعؿ الضركرة 

غبلؽ العقؿ كمدارؾ التفكير عف المغزل المغكم الناتج عف ىذه األداءات التي عيٌدت مف با إلبابؿ 
 الضركرة . 

،الستدعى األمر نيا كذلؾغمقت مدارؾ التفكير؛ فمك لـ نقؿ إفاالكتفاء بالقكؿ ىك ضركرة أ
عماؿ الفكر لمخركج بنتيجة قد تككف داللية أك مقامية أك تاريخية أك غير ذلؾ كلـ  البحث كالتحميؿ كا 

  بقكلنا " ضركرة " . نكتؼ

                                                           

دار الكتب ، ار ، المكتبة العممية تحقيؽ : محمد عمي النج الخصائص،،ىػ ( ِّٗابف جني، أبك الفتح عثماف )ت  ( (ُ
 .ُٖٖ،صّالقاىرة ، ج -العممية 

ٌّة((ٕ .ٕٖٔ،صم98ٔٔ،الرٌاض،النادياألدبً-العجلً،أبوالنجم،الدٌوان،شرحه:عالءالدٌنأغا،السعود
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لذم جعؿ النحاة لتركيبي في كثير مف األداءات، ااألصؿ ا مىكترل الدراسة أف تمرد الشاعر ع
يرفضكنيا كيسمكنيا بالضركرة، ىك ما حقؽ لو اإلبداع كالتمييز، كتمسؾ النحاة بالمعيارٌية الصارمة 

 ٌية في المغة .حجب كثيرا مف الجكانب اإلبداع
فيو بعض كالحقيقة في تعميؿ الرفع كالنصب ىك االختبلؼ الداللي، فالنصب يفيد أنو جاء 
 (ُالذنب كليس كمو، كأما الفيو بعض الذنب كليس كمو، كأما الرفع فيفيد انو لـ يصنع شيئا قط.)

 كبيذا أراد الشاعر أف ينفي الذنب عف نفسو نفيا قاطعا .
ب : " إٌنيـ يبعدكف الضركرة عف معناىا مما يجعؿ قبكؿ رأييـ مف باب يقكؿ رمضاف عبد التكا
 (ِإلغاء التفكير المنطقي . " )

ىي جبمتيـ التي  ،كالشعراء عرب أقحاح عنيـ تؤخذ المغة كىـ أىميا كمتكممكىا سميقة كفطرة 
د ىي التي يجب ا عمييا، فيـ في كبلميـ ال يحتكمكف إلى قاعدة كينظمكف المغة كفقيا بؿ القكاعجبمك 

، أك قد يمجأ إلى الضركرة قد يخطئ في لغتو كىي الفطرة اشاعر أف تتكافؽ ككبلميـ، فكيؼ نتصكر أف 
 .ذلؾ ما إلى أك  ،عف القاعدة اأك خارج ،لؤلصؿ اباعتبارىا أداء مخالف

 لكف كيحممكف  كيتكمفكف في التأكيؿ كالتخريج ماال يحتمؿ .ك يؤ كمع عمميـ بذلؾ نجد النحاة  

كالقافية ، بداع باإليقاع المكسيقي الرئيس لمشاعر في نظمو لمشعر اإل كمف الطبيعي أف يككف اليدؼ
باستخدامو  ؛عمى ىدفو ىذا جعمو دكف إدراؾ مسبؽ منو يخرج عف القاعدة التي اعتمدىا النحاةكتركيزه 

عالـ بما تبيحو لو لغتو  ، بؿ ىكاعدة ، كىذا ال يجعمو مخربا لمغةنمطا مقبكال لغكيا لـ تشتمؿ عميو الق
ف كانت أقؿ شيكع ،مف أنماط كأداءات  مف غيرىا .ا كا 

ذكذ كغيرىما مما يضارعيما مف كاف عمى العمماء أف يتجيكا إلى الضركرة الشعرٌية كالش 
كذلؾ العتمادىـ  ،ليسدكا الفجكة الظاىرة في قكاعدىـ كالناتجة عف عدـ االستقراء التاـ لمغة أحكاـ؛

 كالمكاف كالزماف، عرؽفي أخذ المغة كجمعيا ، فقيدكا القاعدة المعيارٌية بقيكد ثبلثة ىي الأسسا صارمة 

                                                           

 .ّّٔ-ّٗٓ،صُينظر : خزانة األدب، ج (ُ)

 .ُّٔـ، صُٕٖٗ، ّ( عبد التكاب، رمضاف ، فصكؿ في فقو المغة ، القاىرة، مكتبة الخانجي، ط(ِ
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جكء إلى الضركرة في أداءات كثيرة؛ مما أدل كىذا ما كاف لو كبير األثر في تضييؽ حدكد النحك كالم
 .إلى ضياع الكثير مف األداءات المغكٌية

تقعيدىـ لمنحك الشعر العربي، فراحكا يمجؤكف كقد كاف المرجع األكؿ كاألىـ لمنحاة في 
طار العاـ لمقاعدة، مما أدل إلى ظيكر اضطراب ير أداء أك نمط ال يتماشى مع اإللمضركرة كمما ظ

في  ، كلكف إف ظير لمنمط المكسكـ بالضركرة نظيرييـ، فالضركرة تختص بمغة الشعردفي المفيكـ ل
، كلك كاف كذلؾ لكاف مف األصكب تسميتيا و مف بابياككجب إخراج ،لغة النثر لـ يعد مف الضركرة

 . الضركرة المغكية 

كىذا الخمط كاالضطراب ظير في كثير مف النماذج كاألداءات التي ربطكىا بالشعر كليا  
 استعماؿ في النظير النثرم كفي الكاقع المغكم. 

مح لـ بؿ ىك مصطلـ يكف مف المسميات المستقرة المفيكـ ف مسمى ضركرة يدؿ عمى أكىذا  
، فيك مصطمح مختص بمغة الشعر لذلؾ نقكؿ الضركرة الشعرية، تتضح معالمو في عصكر سابقة

كلكف المتتبع لمغة يجد أف كثيرا مف األداءات المكسكمة بالضركرة ليا نظير في االستعماؿ النثرم كمف 
 ذلؾ قكؿ الشاعر : 

ف كنتي داًريا "    (ُ" ) بف سىيـو أـ شيعىيثي بف ًمنقرً شيعيثي ....  عىمريؾى ما أدرم كاً 

، كحذفت في ىذا األداء االستفياـ إاٌل لمضركرة الشعرٌيةكاألصؿ : ) أشعيث (، فبل يجكز حذؼ ىمزة 
 ( ِلداللة ) أـ ( عمييا . )

كقد ظير مثؿ ىذا األداء في اتساع الكبلـ ، كفي لغة النثر كفي القراءات تحديدا ، ففي قراءة  
ـٍ الى ييٍؤًمنيكفى  يصف لقكلو تعالى : "الزىرم كابف مح ـٍ تينًذٍرىي ـٍ لى ـٍ أى ـٍ أىأىنذىٍرتىيي مىٍيًي  (ّ) " سىكىاءه عى

 (ُ)( بيمزة كاحدة . أىنذىٍرتىييـٍ إذ قرأ الزىرم )

                                                           
 .   ُٔثقافة كاإلعبلـ، مديرٌية الثقافة ، صؽ: فكزم حمكدم القيسي ، كزارة ال( ابف يعفر، األسكد ، ديكانو، تحقي(ُ
.ُٕٓ،صّينظر : الكتاب ، ج ((ِ
 .  ٔ( البقرة ، (ّ
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التحميؿ اختبلؼ الفكر ك  اختبلؼ، ف الككفيييف كالبصرييف كليذا نجد كتب الخبلؼ بيف النحاة
كاضح في ىذه الكتب كيعتمد عمى ىذه األنماط التي يعدىا بعضيـ ضركرة بينما يراىا اآلخركف 

 شذكذا كغيرىـ يقبمكنيا في المغة ... 
كتجدر اإلشارة أف عمماء الككفة كانكا أكثر سبلسة مف عمماء البصرة الذيف أحاطكا القاعدة 

مف أصحاب كا دٌ لذلؾ عي  ،إلى المغة بكصفيا لغة فقد كاف الككفيكف ينظركف ،بقداسة ليس ليا مثيؿ
فنجدىـ قاسكا  ،فعرفكا أف لمغة مساحة كاسعة كىذه المساحة تسمح ألبنائيا باستغبلليا ،المنيج الكصفي

ىا البصريكف خركجا رخصكا في كثير مف األنماط التي عدٌ ، كتعمى الشكاىد التي رفضيا البصريكف
 (  ِالمغة عف جميع العرب. )، كما اتسعكا في ركاية عف المغة

كيتفؽ عمماء المغة اآلف مع عمماء الككفة أكثر مف اتفاقيـ مع عمماء البصرة في كثير مف 
 .اآلراء، نظرا إلى أف طبيعة الظاىرة المغكية تتناسب كتتفؽ مع الكصفية مف المعيارٌية 

كثير مف الميجات  ، فقد ترددتكرة كالميجة في الدراسات القديمةكيظير خمط كاضح بيف الضر 
، كقد كىذه الميجات فاضؿ النحاة بينيا ،مستكل مف مستكيات المغة المشتركةالمختمفة بالشعر بكصفو 

ا كبكاقع الحاؿ ليجة كليست ، كلكنياسب مع القاعدة مف الميجات ضركرةعٌد بعض النحاة ما ال يتن
جاء في  ما ف الميجة كالضركرة ، كمف ىذه األداءات التي تبيف الخمط الكاضح عند النحاة بيضركرة

 ، كمف ذلؾ قكؿ الشاعر : صرؼ ما ال  ينصرؼ
 (ّ) " جيشه إليؾ قكادـى األٍككىار ... قصائده كليىٍركىبىفٍ  فىٍمتىٍأًتيٍنؾى " 

أف تمتنع الجمكع كلذلؾ مف حقيا القكاعدم  يغ منتيى، ألنيا إحدل صاألصؿ : ) قصائدي (
 فكجب منعيا مف التنكيف .ؼ ؼ كلـ تضعرٌ مف الصرؼ فيي لـ تي 

يقكؿ ابف جني في تفسيره لؤلداء السابؽ : " ... ييعٌد )ضركرة ( أك عمى لغة مف صرؼ جميع 
 (ْما ال ينصرؼ ... " )

                                                                                                                                                                                
ىػ ( ، تفسير البحر المحيط ، تحقيؽ : عادؿ أحمد عبد ْٓٔحياف محمد بف يكسؼ ) ت:  ( األندلسي ، أبك(ُ

 .ُٕٓ،صُـ، جََُِبيركت ، دار الكتب العممٌية ، -لبناف ،ُالمكجكد، كعمى محمد معكض،ط
.ْٓ، ص( ينظر: الراجحي، شرؼ الديف عمي، في المغة عند الككفييف ، د. ط، االسكندرٌية ، دار المعرفة الجامعٌية (ِ
 . ٗٓبيركت ، المكتبة الثقافٌية ،ص-( ذبياني، النابغة ، ديكانو ، لبنمف(ّ
 .ٔٗ، صِ( الخصائص ، ج(ْ
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سىًعيرنا " كمثميا في قكلو تعالى  الن كى ًسؿى كىأىٍغبلى  (ُ" ) ًإنَّا أىٍعتىٍدنىا ًلٍمكىاًفًريفى سىبلى
 (ِ)ي أسد ، فييـ في لغتيـ يصرفكف ما ال ينصرؼ . كينسب بعضيـ ىذا األداء إلى بن

كقكؿ ابف جني خير دليؿ عمى أف العمماء خمطكا بيف الضركرة كالميجة كلـ يفرقكا بينيما عمما 
جماعة ما ، فالميجة ظاىرة لغكٌية تنشر بيف االختبلؼ كال رابط مشترؾ بينيما أنيما أمراف مختمفاف أشد

ثرىـ كفي سعة كحتما ستظير ىذه سمات الظاىرة المغكية في شعرىـ ك ن، في زمف محدد كمكاف محدد
 جب أف تختص بالشعر دكف غيره . ، بينما الضركرة الشعرٌية يكبلميـ

عف كثير مف األنماط إف الخمط بيف الميجة كالضركرة يستدعي إلغاء مفيـك الضركرة 
ؤكف إلى الضركرة لتستقيـ القاعدة عنكة، قكاعد النحاة فجعمتيـ يمج عفكاألداءات المغكٌية، التي خرجت 

ف لـ تستقـ ، كالغريب كالشاذ كلـ تسعفيـ الضركرة فيما أرادكا، لجؤكا إلى أبكاب كمسميات أخرل كا 
كالنادر كالقبيح .... كغير ذلؾ مف مسميات يفاضمكف بيا بيف المغات كيقيدكف األداء بيا كىدفيـ مف 

فمعيار االستعماؿ عندىـ ىك ا بكصفيا كسيمتيـ لحفظ المغة، تيذلؾ الحفاظ عمى قداسة القاعدة كحماي
  (ّ)القاعدة . 

، معتمديف عمى دراسة أسمكبٌية داللية تداكلٌية إٌف إلغاء الضركرة يتطمب منا دراسة أنماطيا
، كال القاعدة التركيبٌية مىاء متمردا ع، فالضركرة ليست إال أدى المترتب عمى الخركج عف القاعدةالمعن
بمعزؿ لذلؾ كجب تفسير الخركج عف القاعدة  مف كجكد مسكغ ليذا التمرد حتى يككف مقبكال لغكيابٌد 

، بتكسيع نظاـ النحكم، بإضفاء صبغة تداكلية عمى التراكيب المغكية المتمردة عمى العف الضركرة
المغكية التي تقع  ، يشتمؿ عمى األداءاتيتحقؽ بإضافة مستكل تداكلي جديد ، كذلؾ قدنطاؽ النحك

 .اسة إلى تسميتو بالػ "المتبقي" ، كتسعى الدر لمقبكلة لغكٌيا المرفكضة قكاعدياضمف المساحة ا
عمى ما جاء بو القدماء، فإقرارنا بتفكؽ عقمٌية فميس مف المقبكؿ أف نبقى إلى ىذا الكقت 

في المجاؿ النحكم، كخمؽ  سيبكيو كالنحاة القدامى ال ينفي كال يتعارض مع اإلبداع كاستمرار البحث
 أبكاب جديدة تساعد في التطكر كالتقدـ كازدىار المغة كليس طمسيا كتحجرىا في مكانيا ال تتزحزح .

                                                           
 .ْ( اإلنساف ، (ُ
 ٕٓص ـ،ُّٕٗ( أنيس، إبراىيـ ، في الميجات العربٌية، القاىرة، مكتبة األنجمك المصرية،(ِ

 .ِٕدار الثقافة ، المغرب، ص( حساف ، تماـ ، المغة بيف الكصفٌية كالمعيارٌية ، (ّ
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؛ لعمميـ بضركرة تكسيع النحك، كال يككف ذلؾ إاٌل بإضافة شار العمماء المحدثكف إلى ذلؾكقد أ
 ( ُمنطكقات كالجمؿ لتصبح مقبكلة. )مستكل داللي تداكلي ييمًكنينا مف إعادة بناء  كثير مف ال

، كاحتماؿ كقكعو بالخطأ غير كارد إطبلقا، ككما أشارت الدراسة سابقا، فالشاعر يتكمـ سميقة
كذلؾ أنو ينطؽ بمغتو الخاصة كفؽ أحكامو الخاصة التي يتمسؾ فييا بقكاعد كأصكؿ قد ال يراعييا 

دفعو الستخداـ نمط عٌده النحاة خارجا عمى  قكالبيـ، كال بٌد لو مف سببالنحاة كلـ تشتمؿ عمييا 
كلمكصكؿ إلى ذركة اإلبداع  ،ز كالتفكؽ كاإلبداع في مجالو المغكميٌ اعدة قد يككف رغبتو الممحة بالتمالق

، ليتشكؿ لديو ممكة إبداعية تكاصمية ك مف دكف قصدأمى المقعد لو بقصد ع امتمرد ااستخدـ أداء لغكي
 الكبلـ .تداكلية يحققيا لو سياؽ 

عمما  ،لعدـ تماشيو كمسايرتو لمقاعدة النحكٌية ؛كقد عٌد العمماء ىذا النمط اإلبداعي لحنا لغكٌيا
 بؿ بقصكر القاعدة عف استيعاب جميع األداءات .  ،أف العيب ليس في األداء

غيرات المغكية أك العناصر ، سكاء المتأثر كيؤثر في محيطو بكؿ متغيراتوفالمغة كائف حي، يت
ات دالالت تختمؼ باختبلؼ كىي تتسع لتشمؿ أنماطا كثيرة قد تيعد في بعض المجتمعات ذ ،ألخرلا

فعمى سبيؿ المثاؿ في الكاقع المغكم  ،ضمف الخركج عف المغة، كال يمكف عد ىذا االختبلؼ المجتمع
 ، فكممةالحالي تختمؼ دالالت الكثير مف الكممات كفؽ البيئة المغكية االجتماعية المنطكقة فييا 

كعمى النقيض مف ذلؾ في دالالت سمبية كتعد شتيمة لؤلنثى تحمؿ  الدارجة في المغة المصرية (مرأة)ا
 أبدا.كال تحمؿ أم دالالت سمبية كىي لفظة محايدة، مرأة ( ىي األنثى ا) فػبلد الشاـ ليجة ب

يجكز ذلؾ  كال يمكف الحكـ عمى المفظة كفؽ الدالالت التي تحمميا في بيئتيا الخاصة كال
 فالميجة لغة .

كالب القكاعدٌية كضعت كفؽ الشائع، ، فالقاسة لما كاف يحدث قديماكىذا جزء مف تصكر الدر 
، كلذلؾ كىجب أف نتفيـ ظيكر أنماط لغكية خرجت عف الشائع كلكنيا بقيت ضمف كلـ تشمؿ كؿ المغة

لـ يأت عبثا كلكف البيئة كعكامؿ المغة المحكٌية، كتحمؿ معنى دالليا تداكليا اجتماعيا أك تاريخيا، 

                                                           
بيركت ، مكتبة لبناف ناشركف، -( ينظر: بحيرم، سعيد حسف ، عمـ لغة النص  ) المفاىيـ كاالتجاىات ( لبناف(ُ

 .   ُِّـ ، صُٕٗٗ
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ركج عف الخ فينفعالية تعد سببا رئيسا فسية كالظركؼ المحيطة كالحالة االالمكاف كالزماف كالمؤثرات الن
 . القاعدة 

 كمثاؿ عمى ما سبؽ ، قكؿ الشاعر: 
ـ  الًخيار"  ٍت أ ـٍ أىٍصنىعً  ... تىدًَّعي قد أصبحى  (ُ") عميَّ ذىٍنبان كم و لى

 ، كجاء مكطف الشاىدابع لمتبكعو في الحركة اإلعرابيةلكجكب مطابقة الت ،) كمَّو (األصؿ : 
كضعفكه في  ، فعٌده النحاة خركجا عف األصؿلفا في الحركة اإلعرابية لمتبكعو) كم و ( تككيدا مخا 

 االستعماؿ . 
، بوبيت أك يخؿ ، ألف النصب ال يكسر الفي الشاىدمباحة  كترل الدراسة أف ال ضركرة 

  (ِىذا األداء بأنو أداء مف االستعماؿ الضعيؼ . )كيصؼ سيبكيو 
النظر بتفسيرا يقكـ عمى إعماؿ الفكر تفسير ما كسمو النحاة بالضركرة  كتسعى الدراسة إلى
 كذلؾ ألنيا و كيعاتبيا، غاضبا حانقا عمييا،، يظير أف الشاعر يمكـ زكجتإلى السياؽ المقامي لمشاىد

، كيظير في أبيات ككم يا مقدمات ليجره كتركوأصابو الصمع، تكذب عميو بعد أف شاب شعره ك 
، (ّالقصيدة االنفعاؿ كالعتب كالغضب الشديد عمييا، كىذا تجده جميا في األبيات المتممة لمقصيدة)

 . مجأ الشاعر لمحذؼ كثيرا في معظـ أبيات القصيدةفي
، كىذا التكتر دفعو لمخركج نو كبيف زكجوير حالة التكتر بيٍ ظكينيي قصيدتو بالتيديد كالكعيد كت

ر يتحقؽ مف النمط غيفالتكاصؿ  ،عف القاعدة المعيارية ليحقؽ لنفسو اإلبداع الذم ينشده مف نظمو
 نفعالية عند الشاعر. القكاعدم لمتعبير عف الحالة اال
نفعالية ليا كعف العكامؿ االمحيط الخارجي ال يمكف عزؿ المغة عف ال كتجدر اإلشارة إلى أنو

تأثيرا مباشرا عمى لغة  ، فالمكقؼ ىك الذم يؤثردليؿ عمى ذلؾ نجده مف كاقع الحاؿلممتكمـ، كخير 
، بدأ دل بو إلى حالة مف التكتر كالقمؽو المفطكر عمييا إذا تعرض لمكقؼ أالفرد، فاإلنساف بطبيعت

، كىذا ما يحدث عند الشاعر إف أراد الطبيعيعمى غير حاليا في الكضع  يتمعثـ كتخرج منو الكممات

                                                           
 ُِّالعجمي، ديكانو ، ص( (ُ
 . ٖٓ، صُ( الكتاب ، ج(ِ
 .ُّٓ-ُّْ( ينظر: ديكاف العجمي ، ص(ّ
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، كال يمكف في مثؿ ىذه الحاالت أف نصؼ المغة االنفعالي الذم رافؽ قكلو لمشعرهيصاؿ المكقؼ إ
 المحكية لغرض إبداعي داللي بالضعيفة أك الشاذة أك القكؿ بأنيا ضركرة كىي ليست كذلؾ .

 المغة المنطكقة.كال بد أف الحالة النفسية ليا أعظـ التأثير عمى 
شعر منو في النثر، لطبيعة ، كقد تككف أكثر في الاالنفعالية سمة تبلـز المغة عامةكعميو، فإف 

نفعالية سمة مبلزمة لمغة عمكما كىي التي تساعد إاٌل أف النثر ال يخمك منيا أيضا، فااللغة الشعر، 
ف حاكلنا تقيدىا بإت مختمفةعمى صنع أنماط كأداءا القاعدة سرعاف ما تحكلت المغة إلى طار ، كا 

 .احي اأصناـ متحجرة خالية مف العاطفة كالمشاعر، كفقدت ككنيا كائن
كىذا التحجر كالجمكد يؤدم إلى تشابو جميع األنماط المغكية كاختفاء الفركقات الفردية بيف 

 كقد يؤدم فيما بعد كبمركر الزمف إلى مكت المغة . ،األشخاص كاختفاء االبداع
ى ىذا ، فبل بٌد مف دراسة جديدة تختص بدراسة األداءات الخارجة عف القاعدة النحكٌية كعم

 كالذم يمثؿ ىذه األداءات المختمفة.  ،ضمف سياقاتيا المغكٌية ، كضمف المحيط الذم نعيشو
ف البيئة مبؿ ىي ظاىرة كظيفٌية تحمؿ معالـ ، فالظاىرة المغكٌية ليست ظاىرة شكمٌية فقط

لدت فيوكالمحيط  ، كما ترتبط ارتباطا مباشرا إلى حد ما العالـ الذم تعيش فيو ، فتعكسالذم كي
 (ُبأصحاب ىذه المغة في المكاقؼ المختمفة.)

، بؿ يكجد عكامؿ ترتبط كتتصؿ د عمى التركيب النحكم السميـ فقطالسياؽ ال يعتمكما أف    
ة التي تتصؿ بالمكقؼ الكبلمي، ككذلؾ بالسياؽ لتؤثر فيو كمف ىذه العكامؿ، الظكاىر االجتماعيٌ 

عامؿ المكاف كالطقس كالكضع السياسي كالحالة الشعكرٌية المسيطرة عمى الفرد كالفرح كالغضب كاأللـ 
 (ِكالتردد كالخكؼ.... كغير ذلؾ مما يؤثر في السمكؾ المغكم كقت الكبلـ . )

 كمف ذلؾ ، قكؿ الشاعر: 
 (ّ") ذىا الًغنىى كالفىًقيرا المىٍكتي  نىغَّصى   ...المىٍكتى شىٍيءه ال أىرىل المىٍكتى يىًسٍبؽي " 

                                                           
األردف ، دار الكتاب -إربد ،ُزعبي، آمنة ، عمـ المغة المعاصر مقدمات كتطبيقات ، ط( ينظر: عبابنة، يحيى ، ال(ُ

.ّٖـ، صََِٓالثقافي، 

ّٗالسابؽ ، ص ((ِ

.ّٔالعبادم، ديكانو ، ص ((ّ
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 (ُ(، فأظير بمكضع اإلضمار. )شىٍيءه  وال أىرىل المىٍكتى يىًسٍبقي األصؿ : ) 
فمـ  ،ليكؿ كعظـ المكت -قكاعديا  -كفي ىذا المكضع أظير الشاعر ما حقو اإلضمار 

، فالكاقع يؤرقو كيقض مضجعو، كلذلؾ لـ يخفو كأبافيستطع إضماره لشٌدة ظيكره، كتأثيره عميو، فيك 
كلتصؿ ، (ِ) اقع سياسي صعب كظركؼ مريرةالذم يعيشو الشاعر كالظركؼ التي تحيط بو ىك ك 

حساساتو لمقارئ كأظير مكضع ، خرج عف النمط القكاعدم بنمط متمرد عف القاعدة ،انفعاالتو كا 
 ز كتظير الفركقات الفردية .  اإلبداع كالتميىنا يكمف ضمار؛ لتظير معاناتو لممتمقى ، ك اإل

ظيار يبدك لي غاية في الداللة، كالتكرار في مثؿ ىذا المكضع ليس مذمكما أبدا، بؿ كىذا اإل
ذا اعتمؿ في نفكسنا شعكر مف  إنو قد يزيد الكبلـ حسنا، أال ترل أننا إذا أردنا تككيد أمر كررناه، كا 

كلـ تزؿ عمى لساننا ال تبارحو، فالتكرار في مثؿ ىذه  خكؼ أك حب أك رغبة ألححنا في ذكرىا
 المكاطف يخدـ الكظيفة الداللية لمسياؽ.

لذلؾ، ال يجب االستخفاؼ بالكاقع المحيط، كالذم يشكؿ معطياتيا، لذلؾ تنشأ األداءات 
 ءاتالمغكٌية المختمفة كالمتمردة عمى القاعدة في بعض األحياف نتيجة الحاجة إلى مطاكعة ىذه األدا

ف خرجت عف القكاعد، كىذا طبيعي فالمغة ابنة المكقؼ .  لممكقؼ المعاش ، كا 
الدراسة إلى إطبلؽ مصطمح جديد لتمؾ األداءات المغكية التي خرجت عف القاعدة كلـ كتسعى 

، فطبيعة المغة الحٌية، قاعدة كلكنيا لـ تتمرد عمى المغةتمردت عمى التخضع لممعيارٌية، كىذه األداءات 
المرنة تسمح لمثؿ ىذه األداءات بالظيكر كفؽ البيئة المحيطة كالظركؼ المعاشة كالسياؽ المقامي 

 التي قيمت فيو.
كىذه األداءات ىي ما كصفتيا الدراسة باإلبداع كالتمييز الذم يسعى إليو متكمميا، كلعؿ مف 

ىك ما أطمقو جاف جاؾ لكسيركؿ في كتابو عنؼ المغة  أنسب التسميات التي تتناسب كىذه األداءات
 .عمى تمؾ النشاطات اإلبداعٌية، كىذا ما نقصده بػ ) المتبقي ( 

                                                           

، تحقيؽ: عكض بف حمد مؿ الشعر مف الضركرةما يحت (،ّٖٔالسيرافي،أبك سعيد الحسف بف عبد اهلل ) ت:  ((ُ
.َُٗصـ، ُُٗٗ، ِط القكزم،

كلب لباب لساف العرب ، تحقيؽ: عبدالسبلـ  ، خزانة األدب ىػػ(َُّٗ،عبد القادر بف عمر)ت: البغدادمينظر: ( (ِ
 .ُّٖ-َّٖ، صُج ـ،ُٕٗٗ، ْىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة ،ط
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ف لقصكرىا عف اإلحاطة بكامؿ المغة كالذم يعد جزءا أصيبل مف المغة لـ تشممو القاعدة  ، كا 
البتعاد عف النمطية بو إلى ا، كلتمرده عمى القاعده باختياره أداء مختمفا يصؿ بصاحعظمياأحاطت بم

بداع كالتمٌيز كاالختبلؼ، بما يتناسب مع السياؽ الداللي التداكلي؛ ليصؿ إلى الكفاية ككصكلو حد اإل
 التكاصمٌية التي يسعى لمكصكؿ إلييا .
ىك خركج محككـ بأطر سياقية مقامية تيدؼ إلى إبراز المعنى  ،كخركج ابف المغة عف القاعدة

المشتمبلف عمى البيئة االجتماعٌية كالفكرٌية كالزماف كالمكاف  ،بعدد مف المستكياتكمرتبط ، الداللي
     كالثقافٌية لممتكمـ .
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 لفصل األولا

 التشكيل النحوي لممتبقي المسند إليو

 مقدمة الفصل:

منتيى إف دراسة العمميات اإلسنادٌية في المغة العربية كغيرىا مف المغات السامٌية أمر في    
األىمٌية، كقد أدرؾ القدماء العرب أىميتيا فيي التي تحكـ كثيرا مف عناصر التركيب المغكم، كقد 

 (ٔ)عنصرم اإلسناد ) المسند كالمسند إليو ( عمدتي الكبلـ .  اجعمكا اإلسناد أساس المغة كجعمك 

التي تأسس النحك ، بؿ ىي مف القضايا ناد مف القضايا الجديدة في المغةكليست قضٌية اإلس  
 العربي عمى أيسسيا.

فقد قسـ النحاة الجممة إلى ، مسند إليو ( في الجممة حسب نكعيا) المسند كال اكيتمثؿ عنصر 
 : نكعيف

 أكال : الجممة اإلسمٌية : كيككف المسند إليو فييا اسما مبتدأ.

 عمى كجو الحقيقة أك المجاز.ثانيا : الجممة الفعمٌية : كيككف المسند إليو فييا اسما أسند إليو فعؿ 

ب المغكية كميا كاقتصار النحاة عمى تقسيـ الجممة إلى اسمٌية كفعمٌية دفعيـ إلى حشد التراكي
 ، كليذا ظيرت مسألة التأكيؿ لدييـ كاضحة كضكح الشمس حتى غدا التأكيؿضمف ىذيف القسميف

النحك  فضاعت الكثير مف  أصبل مف أصكؿ التفكير النحكم الذم ال يخمك منو أم باب مف أبكاب
 األنماط المقبكلة لغكيا نتيجة التأكيؿ.

كسيختص ىذا الفصؿ بدراسة بعض مف الشكاىد النحكية الشعرية في كتاب سيبكيو كالمكزعة 
 .في القضايا المتعمقة بالمسند إليو  كاإلبداؿحذؼ عمى مبحثي ال

                                                           

.ٌُ٘ٙٔنظر:النحوالعربًالمقارن،ص((ٔ
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 المبحث األول : الحذف

كقد احتكل ىذا المبحث ثبلثة شكاىد مف شكاىد سيبكيو النحكية، كقع الحذؼ في ىذه الشكاىد  
 عمى ركف مف أركاف العمميةاإلسنادية، أك عمى الحركة اإلعرابية نفسيا . 

 حذف المبتدأ.  -

مييما معا فإف إٌف عنصرم اإلسناد في العربٌية ركناف أساسياف في الجممة ال بد أف تحتكم ع   
 ىما كجب التقدير .حيذؼ أحدىما أك كبل

إال إذا دٌؿ عميو دليؿ كلكف بعض  ،كقد أدرؾ العمماء القدماء كالمحدثكف أف حذؼ المبتدأ ال يجكز
النعداـ الدليؿ المغكم كاعتمادىـ عمى الدليؿ الذىني ال  ؛المكاضع ال يقكل دليميـ عمى الكقكؼ

 (ُغير.)

ف  لتركيبي في تقدير المحذكؼ ىك ما دفعيـ إلى التقديركلعؿ اعتماد القدماء عمى السياؽ ا   كا 
قامة القاعدة بغض  كلكنو بالنسبة إلييـ ينسجـ مع ،كاف غير كصفي في الدراسات المغكٌية القياس كا 

 عف انسجامو مع الظاىرة المغكية نفسيا . نظرال

 كمف شكاىد سيبكيو عمى حذؼ المبتدأ: 

 (ِ)"  ذلؾ ًمرفىدا يؿ في مىعىدٍّ فكؽى فى  ... دججو مي  عكف ألؼى بلنا ًمٍرفىده سى "    قكؿ الشاعر : 

 األصؿ : "فيؿ في معد مرفده " ، فحذؼ المبتدأ لكجكد ما يدٌؿ عميو كقدره تقديرا.

 (ّفكؽ ذلؾ مرفدا " . ) يقكؿ سيبكيو :  " كأنو قاؿ : فيؿ في معد مرفده 

                                                           

 .ُٕٓ-ُْٕ(  يينظر : النحك المقارف ، ص (ُ
 شيراب، ،َٓٔ،ّْٓ،صُ،النكت في تفسير كتاب سيبكيو،جُّٕ،صِالكتاب ،جالشاىد لكعب بف جعيؿ في (  (ِ

.ّّْ،صُـ، جََِٕ، ُمحمد محمد حسف،شرح الشكاىد الشعرية في أٌمات الكتب النحكية،دار الرسالة، بيركت، ط
 . ُّٕص ،ِ( الكتاب ج (ّ
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 يقكؿ األعمـ تعميقا عمى الشاىد : 

فكؽ ذلؾ ، أم عدد فكؽ ذلؾ  عددىـ عمى التكثير فيؿ في معد"المعنى لنا مرفد ىذا 
 (ُ..." )مرفدا

 كشاىد آخر مف شكاىد سيبكيو :

تػاًف فىًمٍنييمػا مػػا الدٍَّىػػري إال تارى  (ِ) أمػكتي كأيٍخػرىل أٍبتىغػي العىٍيش أىٍكدحي  ... كى

 عميو.األصؿ  : " فمنيما تارة أمكت " فحذؼ المبتدأ لكجكد دليؿ في الكبلـ 

 (ّ، كاستغناء بعمـ المخاطب بما يعني ." )كؿ سيبكيو " فكٌؿ ذلؾ حذؼ تخفيفايق 

 (ْكأخرل . " ) أمكتي  كيعمؽ عمى الشاىد بقكلو : "إنما يربد منيما تارةه 

 كلعمـ المخاطب بو . مـ،كقع في الكبلـ تخفيفا عمى المتككيرل سيبكيو أٌف ىذا الحذؼ إنما   

السابقة ييعٌد خركجا عف األصؿ عند العمماء كلذلؾ قامكا بتقدير كالحذؼ في مثؿ المكاضع 
 محذكؼ حتى تستقيـ قكاعدىـ التركيبية .

  ،باستقراء عددا مف النقكش القديمة لمغات السامية ،كقد فسر عبابنة ىذا الحذؼ تفسيرا تاريخيا
 كد في كؿ تمؾ المغات.كغير ذلؾ ككجد أف الحذؼ مكج ،كاآلرامية ،كاألكادية ،كالنبطية ،كالكنعانية

 يقكؿ عبابنو  في ثنايا كتابو " النحك المقارف " :  

" كلكف ثمة ما ال يعترؼ بو أغمب النحاة مف االستغناء بالمادة عف المغة في مثؿ االستغناء 
، كىك أمر تكاصمي يمكف تفسيره لغكٌيا، كأف تصنع تمثاال لشيء شيء عف استعماؿ لفظ اإلشارة إليوبال

                                                           
 .ّْٓ،ص  ُ( النكت في تفسير كتاب سيبكيو، ج(ُ
ىمع  ِْٗ، ُ، المقتضب ، جّْٔ،صِ، الكتاب ،جِْ( ابف مقبؿ ، تميـ بف أبي ، ديكاف تميـ بف مقبؿ ، ص(ِ

 .َّٖ،صِ،خزانة األدب ،جُُٓ،صِاليكامع، ج
 . ّْٔ،صِ( الكتاب، ج(ّ
 ( السابؽ.(ْ
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كقد  كأف تكتب تحت الصكرة كالتمثاؿ غزاؿ، أم: ىذا غزاؿ، ب عميو مثبل اسـ ىذا الشيء،، كتكتما
 (ُكاف العرب الصفاكيكف يستعممكف ىذا األسمكب الذم يستغنكف بالشكؿ أك النقش عف المبتدأ...." )

شكاىد كثيرة جدا ليس فقط مف الشعر بؿ أيضا في النثر كفي كبلـ اهلل عٌز  كلحذؼ المبتدأ
 تحديدا.كجؿ 

كؼه "       كمنو قكلو تعالى :         قىٍكؿه مٍَّعري  (ٕ" )  طىاعىةه كى

 (ّيقكؿ سيبكيو : " أم: طاعة كقكؿ معركؼ أمثؿ " )

ٌف العربٌية إ، كيمكف القكؿ شعر كالنثر تكاد ال تعد كال تحصىكاألمثمة عمى حذؼ المبتدأ في ال
تحذؼ أحد العناصر األساسٌية في العممٌية اإلسنادية  تتمتع بمساحة جيدة مف الحرٌية التي تتيح ليا أف

 ( .ْ)كحذؼ المبتدأ مف الجممة االسمٌية ( استغناء عنو بالسياؽ المغكم أك المادم)

كلعؿ حذؼ أحد األركاف األساسٌية في العممية اإلسنادية يعتبر امتدادا تاريخيا لغكيا اشتركت  
كلذلؾ فإف عده مف المتبقي المغكم أكلى فامتداده المغكم التاريخي يجعمو  ،بو معظـ المغات السامية

 أصبل كليس خركجا عف األصؿ.

 حذف اسم الحرف الناسخ .  -
مف القكاعد القياسية في العربية، أنو ال يجكز حذؼ اسـ إٌف كأخكاتيا إال أف يككف ىذا االسـ 

ف حيذؼ عٌده العمماء مف الضركرة الشعرٌية  (ٓ.) ضمير شأف كا 

                                                           

 .ُٕٓ( النحك المقارف ، ص(ُ
 ُِ( محمد ،(ِ
 .ُّٔ، صُ( الكتاب ، ج(ّ
بداللة المادة التي كتب عمييا النص عف استخداـ عناصر لغكية دالة ، أنظر النحك ( السياؽ المادم : االكتفاء (ْ

.ُٕٕالمقارف ص
 .ّْٕ، ص ُينظر: شرح ابف عقيؿ عمى ألفٌية ابف مالؾ ، ج (ٓ)
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كقد كردت شكاىد عمى حذؼ اسـ )إٌف أك إحدل أخكاتيا ( دكف أف يككف اسميا ضمير شأف        
 كمف ىذه الشكاىد قكؿ الشاعر  : 

ـي المىشىاًفر" )  ( ُ" فىمىٍك كيٍنتي ضٍبيىان عىرىٍفتى قىرىابىًتي         كلىًكفَّ ًزٍنًجي  عىًظي
ضمار  ، كا   الخبر .األصؿ : نصب ) زنجي ( بمكفَّ

يقكؿ سيبكيو : " كالنصب أكثر في كبلـ العرب، كأنو قاؿ: كلكف زنجيا عظيـ المشافر ال 
يعرؼ قرابتي، كلكنو أضمر ىذا كما يضمر ما بني عمى االبتداء ..... فالنصب أجكد؛ ألنو لك أراد 

 (ِاضمارا لخفؼ، كلجعؿ المضمر مبتدأ كقكلؾ: ما أنت صالحا، كلكٍف صالحي  " )
ف  يعيش أٌف الضمير المحذكؼ مف التركيب السابؽ ىك ) الياء ( أم ضمير كيرل اب

 (ّالنصب، كأف ) زنجي ( مرفكع عمى األصؿ، كتقدير الكبلـ: كلكٌنو زنجيٌّ ال يعرؼ قرابتي. )
أٌما صاحب الخزانة فيرل إنو ال يجكز حذؼ اسـ الحرؼ الناسخ إال في الشعر لمضركرة كعمى 

 ضعؼ، ك يقكؿ: 
حذؼ اسـ ىذه الحركؼ غير ضمير الشأف، إاٌل في الشعر عمى قٌمة،  كضعؼ كما  "ال يجكز

 (ْفي الشاىد السابؽ، كالتقدير) كلكنؾ (. " )
كذكر األندلسي، أف حذؼ اسـ الحركؼ الناسخة غير ضمير الشأف ال يككف إال في ضركرة  
 (ٓالشعر.)
القاعدة كالدراسة الكصفٌية كيتضح مما سبؽ أف النحاة قامكا بتأكيؿ محذكؼ حتى تستقيـ  

 ترفض التأكيؿ كالتقدير كتدرس الكاقع المغكم كما ىك .
كما كيظير أف بعض النحاة أجازكا الحذؼ في مثؿ ما سبؽ باعتباره رخصة تبيحيا الضركرة 

قامة الكزف كالقافٌية .   مف أجؿ سبلمة التركيب العركضي كا 
                                                           

 .ُْٖديكاف الفرزدؽ ص(  (ُ
 .ُّٔ،ص ِ( الكتاب ، ج(ِ
 .ٖٓ، صٕ( شرح المفصؿ ، ج(ّ
 . ّٖٕ، صِ( خزانة األدب ،ج(ْ
األندلسي ، أبك حياف ، التذييؿ كالتكمييؿ في شرح التسييؿ ، تحقيؽ: حسف ىنداكم، دار القمـ ، دمشؽ، ينظر : ( (ٓ

. َْ، صٓ، جََِِ
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ا ىذه الدراسة بكصفيا تعتمد عمى التأكيؿ كىذه التحميبلت التي جاء بيا النحاة ال ترتضيي
 البعيد الذم ال يتكاءـ كطبيعة المغة المنطكقة.

إف النمط السابؽ يمكف إدراجو تحت مسمى المتبقي، كما مف شؾ أف المتبقي ال يقكـ بتقبيح 
المغة أك استبلب قكاعديتيا، بؿ ىك أداء متمرد دكف قصد أك كعي مف صاحبو كال يقصد بو خرؽ 

 أك تخريبيا بؿ ىك نمط تقبمو المغة عمى ما فيو مف مراكغة لمقاعدة كخركج عف المعيارٌية البحتة.المغة 
كيمكف تفسير الحذؼ في الشاىد السابؽ اعتمادا عمى المعنى الداللي المراد مف البيت، فالقائؿ  

لدليؿ عمى ذلؾ ييجك أحدىـ كيقكؿ بأنو ال ينتمي إلى قبيمة ) ضبة (، بؿ ينتمي إلى قبيمة الزنكج كا
عظـ الشفتيف لديو، كلـ يكتًؼ بذلؾ بؿ شبو شفتيو بالمشافر كالمشفر ال يطمؽ إال عمى البعير كالبيـ، 

 فكأنو أراد أف يشبيو بالدكاب .
 كاعتمادا عمى ما سبؽ يمكف تفسير )المتبقي ( عمى ثبلثة أكجو  : 

، كأنو أراد اإلخبار المباشر دكف الفصؿ بضمير  األٌكؿ : )دالليا( ففي قكلو : " لكٌف زنجيٌّ
حتى يتـ المعنى المكنكف في صدر الشاعر بأسرع طريقة كبأقؿ عدد مف األحرؼ كىذا ما يحدث 
بطبيعة الحاؿ عند اليجاء، فالذم ييجك يحاكؿ قدر المستطاع إلحاؽ األذل المعنكم الذم يتحقؽ 

 لمباغتة كالمباشرة . با
الثاني: خضكع النمط لسيطرة القافية، فالشاعر في لحظة اإلبداع ينشغؿ ال إراديا بالقافية التي 

 تمثؿ غرضا ميما بالنسبة لو .
الثالث : تاريخيا، اعتمادا عمى المعيار الميجي، فذىب بعضيـ إلى أٌنيا لغة لبني الحارث بف 

 ( .ُكعب )
 
 
 
 
 

                                                           

 8ٖٔ،صٖ،جٖمعانًالقرآن،ط((ٔ
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 اإلبداللمبحث الثاني : ا

كقد احتكل ىذا المبحث عمى أحد عشر شاىدا مف شكاىد سيبكيو النحكية الشعرية، ظير فييا 
   ية نفسيا. اإلبداؿ النحكم عمى ىيئة تغير في حركة اإلعراب، أك تغير في الحالة اإلعراب

 .جعل المبتدأ فاعال  -
التركيب اإلسنادم  مف الثابت في قكاعد النحك العربي  أنو يجكز اإلخبار عف المبتدأ في

نما ة، كىذا رأم البصرييف كالجميكراالسمي بجممة فعميٌ  تككف ، أما الككفيكف فبل ييتمكف بيذا الرأم كا 
دـ الفاعؿ فييا عمى رافعو كىي نظرة كصفٌية لمتركيب بعيدة عف التأكيؿ قالجممة عندئذ جممة فعمٌية ت

 كالتقدير .
 كمف شكاىد سيبكيو  : 

دىٍدًت  ٍلتً  صى دكدى كقىمَّما فأٍطكى ديكًد يىديكـي  ... الص   (ُ)  ًكصاؿه عمى طيكؿ الص 

وقدأوردسٌبوٌهالشاهدفًبابٌناألولفًبابماٌحتملالشعر،قال:

(ٕماٌدوموصال.)"وإنماالكالم:وقلّ

.والثانًفًبابالحروفالتًالٌلٌهابعدهاإالالفعلوالتغٌرالفعلعنحاله

ؤكىا ليذكر مع ما بمنزلة كممة كاحدة، كىيٌ  بَّ قاؿ:" كمف تمؾ الحركؼ ربما كقمما كأشبييما، جعمكا ري 
يقكؿ، كال إلى قؿ يقكؿ، فألحقكىما كأخمصكىما  بَّ بعدىا الفعؿ، ألنيـ لـ يكف ليـ سبيؿ إلى ري 

حرؼ كاحد، كأخمصكىف  لمفعؿ.كمثؿ ذلؾ: ىبل، كلكال، كأال، ألزمكىف ال كجعمكا كؿ كاحدة مع ال بمنزلة
 ( ّلمفعؿ حيث دخؿ فييف معنى التحضيض." )

(.ٗثّمتابعوقدٌجوزفًالشعرتقدٌماالسم)

                                                           
 .ّٖٓ( ديكاف عمر بف أبي ربيعة،ص(ُ
 .ُّ،صُ( الكتاب،ج(ِ

 .ُُٓ،صّ،جسابؽال (ّ)
السابؽ. (ْ)
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دىٍدتً  واستشهدبقولابنأبًربٌعة: ٍلتً  صى دكدى  فأٍطكى  .....الص 

 كيفسر األعمـ الشاىد بقكلو : 

 (ُ" ككجو الكبلـ  كقٌمما كصاؿ عمى طكؿ الصدكد " . )

أاٌل تمييا األفعاؿ ألنيا فعؿ  ،قٌمما ( قبؿ دخكؿ )ما( عمييا )كيعمؿ كجية نظره بأف حكـ          
ًلتيكٌطئيا لمفعؿ، كألٌنو اضطر قٌدـ االسـ الذم كاف يقع بعد )قٌؿ( قبؿ دخكؿ  كدخكؿ )ما( عمييا

 (ِ)ما(.)

الكبلـ : كقٌؿ كصاؿ  ثـٌ كجو تكجيو آخر بأف عٌد )ما( زائدة كرفعت )كصاؿ( بػػ)قٌؿ(، فكأف
(، كىذا رأم المبرد أيضا، كيرل أف الشاعر لجأ إلى ىذا النمط لمضركرة الشعرٌية كىك جائز إف ّيدكـ.)

 (.ْاضطر الشاعر )

 كذكر األعمـ بصريح العبارة أف ىذا االضطرار كاف في سبيؿ إقامة الكزف كالقافية فقاؿ : 

إلقامة الكزف، كالكصاؿ عمى ىذا التقدير فاعؿ " أراد: كقمما يدكـ كصاؿ، فقدـ كأخر مضطران 
 ".الشيء غير مكضعو مقدـ، كالفاعؿ ال يتقدـ في الكبلـ، إال أف يبتدأ بو، كىك مف كضع

كقد أيرىؽ الشاىد بالتأكيؿ كالتحميؿ كالتقدير كالتقديـ كالتأخير كما كضع في باب الضركرة مف         
نكعة كانت معظميا تسعى لتطكيع الشاىد لمقاعدة التركيبية بعضيـ .... كاجتيد العمماء اجتيادات مت

ف كاف بمي عنقو عنكةن كىذا يخالؼ المنيج الكصفي الذم ال تسعى إليو أم لغة في  المكضكعة حتى كا 
 العالـ .

كلعٌؿ المتبقي ىك الحؿ األمثؿ لمثؿ ىذه األنماط؛ فيك يخرجنا مف دائرة التأكيؿ كالتقدير إلى 
طاؽ المغة المقبكلة، كيمكف تفسير الشاىد السابؽ دالليا مف خبلؿ المتبقي كذلؾ أف نطاؽ أكسع، كىك ن

                                                           

 .ُُٓ، صُتفسير كتاب سيبكيو ، ج( ينظر:  النكت في (ُ
 ( ينظر:  السابؽ.(ِ

 ينظر:  النكت في تفسير كتاب سيبكيو،  (ّ)
.ُُِ، صُ( ينظر: المقتضب، ج(ْ
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الشاعر أكثر ما تحكمو انفعاالتو كعكاطفو فتنعكس عمى لغتو ال إراديا ، كفي البيت تسيطر عمى 
 الشاعر فكرة )الكصاؿ( كليبرز لمسامع ذلؾ قٌدميا عمى عامميا )يدكـ(.

 يدكـ لتستقيـ القافية التي يعٌدىا الشاعر مف أىـ مظاىر اإلبداع.كتكجيو آخر بأنو أٌخر الفعؿ 

فإف نظرنا إلى المعنى بعيدا عف التركيب في جممة " المعممة جاءت "، فالمعممة ىي مف قامت 
بالفعؿ ككصفيا ىي الفاعؿ، كلكف تركيبيا كقكاعديا فالمعممة ىي مبتدأ ألنو اسـ بدأت بو الجممة كىذا 

 مى تقدير فاعؿ لمفعؿ )جاءت(، كىك ضمير مستتر يعكد عمى المعممة .يجعمنا مجبكريف ع

 كىذا التأكيؿ الذم ال تيعنى بو الدراسة الكصفٌية كالمتبقي تحديدا .

فدراسة المتبقي ال تمتـز رأم النحاة بالقدر الذم تمتـز بو بالتراكيب المغكية؛ ليذا اليكجد ما 
 ضمير العائد عمى الفاعؿ كالمتصؿ بالفعؿ تككيدا لمفاعؿفعمو، كيككف ال يمنع أف يتقدـ الفاعؿ عمى

 المعمماف جاءا. نحك:

 . إبدال حركة الفاعل بحركة المفعول بو  -
مما ال خبلؼ فيو في المغة العربية أف الفاعؿ مف حقو الرفع كأف المفعكؿ بو مف حقو النصب، 

 فييا .كىذا مف المسممات التي ال يختمؼ عمييا اثناف كال مجاؿ لمجدلٌية 
 كمع ذلؾ فقد كردت شكاىد خالفت القياس كمنيا قكؿ الشاعر : 

ـى الحياتي منو القىدىمىا        األفعكافى كالشجاعى كالشٍَّجعىمىا) قد سىالى
ُ) 

مـ أٌف القدـ ىينا مساًلمة، كما أنيا  قاؿ سيبكيو : " فإنما نصب األفعكافى كالش جاعى ألنو قد عي
 ( ِأٌنيا مسالمة ." )مسالىمة، فحمؿ الكبلـ عمى 

كقاؿ المبرد : " فنٍصب األفعكاف ألنؾ تعمـ أف " القدـ " مساًلمة؛ كما أٌنيا مسالىمة ، فكأنو  
 (ُقاؿ، كقد سالمت القدـ األفعكاف الشجاع ." )

                                                           

 كالمقتضب، ِٕٖ،ُ( نسب إلى مساكر العبسي أك العجاج أك الدبيرم ،أك عبد بني عبس، ينظر: الكتاب ج(ُ
 .ُِٓ، ُ، كالنكت ،جِِٗ،ُج
 .ِٕٖ،صُ( الكتاب ،جِ)
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مـ أف القدـ مساًلمةه كما أٌنيا  كيرل ابف السراج أنو حيف قاؿ: ) سالـ الحيات منو القدما ( " عي
نصب األفعكاف بأٌف القدـ سالمتيا ألنؾ إذا قمت : سالمت زيدا كضاربت عمرا ، فقد كاف مسالىمة، ف

منؾ مثؿ ما كاف إليؾ، فإٌنما صمح ىذا الستغناء الكبلـ األكؿ فحممت ما بعده بعد اكتفاء الكبلـ عمى 
 (ِما ال ينقض معناه ." )

 ف حجر :كمف الشكاىد عمى رفع كمييما )الفاعؿ كالمفعكؿ بو ( قكؿ أكس ب
 (ّ) رادؼي لحقيبًة ا ؽى ٌف تىبه ليا قى ... سىوكىرىأ دىاىايى ىىاٍجبلرً  تيكىاًىؽي 
 برفع رجبلىا كيداىا .

(، كلـ ْكقد أكرد سيبكيو عددا مف الشكاىد عمى ىذا النمط مف المخالفة في الحركة اإلعرابٌية)
 ذلؾ :ينحصر ىذا النمط في الشكاىد الشعرية بؿ ظير في اآليات القرآنية كمف 

ِحٌمُ" اُبالرَّ وَّ ُهُهَوالتَّ ِهۚإِنَّ ٌْ بِِّهَكلَِماٍتَفَتاَبَعلَ  (٘" ) َفَتلَقَّٰىآَدُمِمنرَّ

 ( . ٔففي قراءة ابف كثير نصب ) آدـ (، كرفع ) كممات ( )

 كىذا مخالؼ لمقياس كاألصؿ القكاعدم.

إٌنما حيٌصؿ مف كبلـ العرب كيمكف القكؿ أٌف ىذا األسمكب مف صميـ العربٌية، فاإلعراب 
 ككظيفتو دفع المبس الذم قد ينتاب التراكيب.

نما ييحافظ عمى رفع  يقكؿ ابف طراكة : " إذا فييـ المعنى فارفع ماشئت كانصب ما شئت، كا 
الفاعؿ كنصب المفعكؿ إذا احتمؿ أف يككف كؿ كاحد منيما أف يككف فاعبل، كذلؾ نحك : "ضرب زيد 

 ( ُ)زيدا ( كتنصب ) عمرا ( لـ ييعمـ الفاعؿ مف المفعكؿ . " )عمرا "، لك لـ ترفع 
                                                                                                                                                                                

 .ِِٗ، صُالمقتضب، ج (ُ)
 .ّْٕ، ّ( األصكؿ في النحك ، ج(ِ
َّديكانو، ص،  ـ(َِٔالممقب بأبي شريح )ت:  ( ابف حجر، أكس(ّ

 .ِٖٗ-ِٕٖ،صُ( ينظر، الكتاب ،ج(ْ
 .ّٕالبقرة، (ٓ)
 .ُّٖ، صُ. البحر المحيط ،جِْٓ،صُالكشاؼ،ج (ٔ)
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 كىذه الرخصة جائزة كلكف ليس عمى اإلطبلؽ فيي مقيدة بأمف المبس يقكؿ ابف مالؾ : 
 (ِكرفع مفعكؿ بو ال يمتبس         كنصب فاعؿ أجز كال تقس)

ممح كبلميـ  كقد جعؿ صاحب المغني : ىذا الترخص مف ممح كبلـ العرب إذ يقكؿ: " مف
 (ّتقارض المفظيف في األحكاـ " )

... "  كمف ذلؾ قكؿ العرب " خرؽ الثكبي المسمارى " ك " ككسر الزجاجي الحجرى

كقد أجاز العمماء مثؿ ىذا النمط عند أمف المبس إال أنيـ عدكه مخالفا لؤلصؿ كالقياس كالذم 
قي المغكم الذم يسعى إلى الكصكؿ إلى تسعى الدراسة إثباتو أف مثؿ ىذا النمط يدخؿ في دائرة المتب

ف كاف ىذا التمرد ال إراديا .  مستكل اإلبداع كالتمرد الجميؿ عمى القاعدة كا 

كلعؿ ابف ىشاـ نٌكه إلى ىذه الجمالٌية، بكسميا بممح الكبلـ، بأف تتقارض األلفاظ باألحكاـ 
بداع بعيدا عف المعيارٌية البحتة التي  نما ىذا الممح ىك جماؿ كا   ترفضيا المغة كأبناؤىا.كا 

 جعل ما أصمو مبتدأ نكرة والخبر معرفة .  -

تقديرا في المبنيات، كيشترط بو أف يككف ف يككف مرفكعا لفظا في المعربات ك أاألصؿ بالمبتدأ 
 (.ْمعرفة أك قريبا مف المعرفة مف النكرات )

 كقد ظيرت شكاىد تنافي األصؿ المذككر كتخرج عف القياس كالقاعدة كمف ىذه الشكاىد:  

 (ٓ)يكوُن ِمزاَجيا َعَسٌل وماءُ كأف سىبيئىةن مف بيًت رأسو             قكؿ حساف بف ثابت :

                                                                                                                                                                                

اهلل بف أحمد ، البسيط في شرح جمؿ الزجاج ، تحقيؽ:عياد بف عبيد الثبيتي، دار الغرب اإلسبلمي ،  اإلشبيمي،عبد((ٔ
 .ِّٔ-ِِٔ، صُـ،جُٖٔٗبيركت ، 

 .ُٖٓ،صُ( الخضرم، محمد ، حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ ، دار الفكر لمطباعة كالنشر، ج(ِ
.َٔٔ،صُ( مغني المبيب ، ج(ّ
ىػ (،التيذيب الكسيط في النحك ،تحقيؽ: فخر صالح سميماف قدارة ، َٖٔعمي بف يعيش) ت:( الصنعاني، محمد بف (ْ

 .ُُِدار الجيؿ ، بيركت ، ص
. ّ( ابف ثابت ، حساف بف المنذر بف حراـ بف النجار، ديكاف حساف بف ثابت ، تحقيؽ: سيد حنفي حسنيف ، ص(ٓ

 .ْٗ،صُالكناب ،ج
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 األصؿ أف يككف االسـ في )مزاجيا عسؿ( ىك المعرفة كالخبر نكرة.

 كقكؿ الفرزدؽ : 

، تىًميمان، ... ىجا المىرىاغىًة ًإذٍ  كافى ابفى  أىسىٍكرىافي   "  ٍكًؼ الشَّاـً ؟ ًبجى  (ُ" ) أىـ ميتىساًكري

 ( .المىرىاغىةً  كافى ابفى  أىسىٍكرىافي كاألصؿ: أف يأتي االسـ معرفة كالخبر نكرة في قكلو )

 كقكؿ القطامي: 

بىاعىا        كال  دىاعا مكقىؼه منؾ  َيكُ ًقفي قىٍبؿى التَّفىر ًؽ يا ضي  (.ِ)الكى

دىاعا (.  كاألصؿ: أف يأتي االسـ معرفة كالخبر نكرة في قكلو ) يؾ مكقؼه منؾ الكى

يقكؿ سيبكيو : " كال ييبدأ بما يككف فيو المبس كىك النكرة ... فكرىكا أف يبدؤكا بما فيو المبس 
 كيجعمكا المعرفة خبرا لما يككف فيو ىذا المبس .

 (ّضعؼو مف الكبلـ حمميـ عمى ذلؾ أنو فعؿ بمنزلة ضرب...")..... كقد يجكز في الشعر كفي 

 كيتضح مف كبلـ سيبكيو أنو ال يقبؿ مثؿ ىذا األداء إال في حالة الضركرة كيصفو بالضعؼ.

كيكافقو الرأم المبرد إذ يقكؿ : " كاعمـ أف الشعراء يضطركف، فيجعمكف االسـ نكرة ، كالخبر 
نما حمميـ عمى ذلؾ معرفت  (ْيـ أف االسـ كالخبر يرجعاف إلى شيء كاحد ." )معرفة . كا 

كفي ىامش المقتضب يصؼ المحقؽ ىذه المغة التي يجيء فييا اسـ الفعؿ الناقص نكرة بأنيا 
 (.ٓلغة مستقبحة كغير جائزة )

                                                           

 .ِّٖ،صْ.المقتضب،جْٗ،صُ( الكتاب،ج(ُ
.ّّٖ،ْ/المقتضب،جّٕٔ،صِ،خزانة األدب، جُّ( ديكاف القطامي،ص(ِ
  ْٖ، ص ُ( الكتاب ،ج(ّ
 .ِّٖ،صْ( المقتضب،ج(ْ
 .ّّٖ، صْ( ىامش المقتضب ، ج(ٓ
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 كيقكؿ األعمـ :

" اعمـ أٌف الذم حمميـ عمى أف يجعمكا المعرفة خبرا عف النكرة في باب كاف أٌنيـ قد جعمكا  
كاف فعبل بمنزلة ضرب، كقد يجكز أػف يككف فاعؿ ضرب منككرا كمفعكلو معركفا، كٌسكغ ذلؾ أيضا أف 
االسـ فييا ىك الخبر فتعرؼ االسـ بمعرفتؾ الخبر كىما لشيء كاحد كقد كاف ضعفو ألنؾ لـ تعرفو 

ـٌ يستفاد خبره ."  بنفسو، كحكـ االسـ أف يٍعرؼ بنفسو ث

ء المبتدأ نكرة كالخبر معرفة غير جائز إاٌل في ضركرة الشعر إذ أما ابف السراج فيرل أف مجي 
يقكؿ : " اعمـ أف المبتدأ يككف معرفة كالخبر نكرة، كىذا الذم ينبغي أف يككف عميو الكبلـ، كأٌما أف 
نما جاء مع األشياء التي تدخؿ  يككف المبتدأ نكرة كالخبر معرفة، فيذا قمب ما كضع عميو الكبلـ، كا 

 (ُدأ كالخبر فتعمؿ لضركرة الشاعر . " )عمى المبت

 كال يمكف أف نعد األنماط السابقة ضركرة فقد كردت في النثر كمف ذلؾ قكلو عز كجؿ : 

تىييـٍ ًإالَّ أىف قىاليكا"   ( .ِ" )مَّا كىافى حيجَّ

كىي قراءة الجميكر فجاء خبر كاف معرفة عمى غير القياس القكاعدم الذم يقتضي أف يككف 
 نكرة . 

كىابى قىٍكًمًو إالَّ أىٍف قىالكا")  كمنو أيضا قكلو عز كجؿ :  مىا كىافى جى "كى
ّ.) 

كىي قراءة الجميكر أيضا كفييا جاء خبر كاف معرؼ باإلضافة عمى خبلؼ األصؿ الذم 
 يقتضي أف يككف الخبر نكرة.

كػ)ضرب( كقد عمؿ سيبكيو ظيكر ىذا النمط بالقرآف الكريـ بأف جعؿ كاف في اآليات السابقة  
 (ُالذم قد يأتي فاعمو نكرة كمفعكلو معرفة .)

                                                           

 .ٕٔ، ص ُ( األصكؿ في النحك ، ج(ُ

 .ِٓ( الجاثية ، (ِ
 .ِٖ( األعراؼ ، (ّ
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 ك ذكر سيبكيو أف اآليات السابقة قيرئت بالرفع،  يقكؿ :

ف شئت رفعت األكؿ ككما تقكؿ : ما ضرب أخكؾ إال زيدا، كقد قرأ بعض القراء ما ذكرنا  " كا 
 (ِ)يقصد اآليات ( بالرفع." )

نكرة، ال يعدك أف يككف صيغة اختيارية ربما كترل الدراسة، أف مجيء الخبر نكرة كاالسـ 
استخدمت في مرحمة ما كسارت جنبا إلى جنب مع الصيغة األخرل التي حظيت بالشيرة كالشيكع، 

ف  افتفكقت عمى زميمتيا فألزمتيا التكقؼ، كلكف ىذا التكقؼ لـ يجعمي تمكت تماما بؿ بقي ليا كجكد، كا 
نمط المغكم نعده مف المتبقي المقبكؿ لغكيا، كليس مف كاف قميبل عمى ألسنة بعض العرب، كىذا ال

الضركرة في شيء كأكبر دليؿ عمى ذلؾ عدـ اقتصاره عمى لغة الشعر كامتداده إلى النثر كال ضركرة 
 في النثر.

كلكف، لجأ العمماء إلى التفسير كالتأكيؿ لتسقيـ القاعدة كيضبط القياس، فالمعيارية ال تقبؿ 
م شكؿ مف األشكاؿ، فكاف ال بد مف االجتياد ليصؿ الشاىد إلى ما تصبك إليو الخركج عف القاعدة بأ

 القاعدة، فنجد أف األراء تعددت لتفسير ىذا النمط األدائي المقبكؿ لغكيا .

كيمكف تفسير الخركج عف األصؿ في الشكاىد السابقة كما يشابييا؛ بأنو انزياح إعرابي اليدؼ 
الذم ىك جزء مف قصيدة، فيمكف القكؿ أف ىذه المخالفة منو تحقيؽ غرض الشاعر مف البيت 

اإلعرابية جاءت لمفت كجذب انتباه القارئ إلى جزئية داللية قد تككف تداكلية يريدىا الشاعر، فعمد إلى 
 ىذا النمط باعتباره في لحظة إبداع، الذم ييعد مف المتبقي كليس مف الخطأ أك الضركرة .

حركة اإلعرابٌية يحمؿ بالضركرة مممحا تداكليا يسعى الشاعر كيمكف القكؿ إف التغيير في ال
إلى إيصالو لممتمقي باستخدامو لممتبقي، أك الخركج عف المألكؼ المغكم الذم يشي بالخركج عف 

 المألكؼ المجتمعي، ذلؾ أف المغة بنت مجتمعيا تحاكيو إئتبلفا كاختبلفا . 

 
                                                                                                                                                                                

 .َٓ،صُ( الكتاب، ج(ُ
 َٓ، صُ( الكتاب ، ج(ِ
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 مجيء خبر كان ضميرا متصال . -
النحاة أف يككف خبر ) كاف (  ضميرا منفصبل، نحك قكلؾ :  " صديقي كنت إياه القياس عند 

" فبل يجكز عند أكثر النحاة قكلؾ : " صديقي كٍنتيوي "، إال أف المغة تسمح بذلؾ، كقد ظير مثؿ ىذا 
 النمط المغكم في الشعر .

ف كبما اف ىذا النمط سمع عف العرب ككرد فيو نماذج مف شعرىـ فبل بٌد أنو ن مط محكي كا 
 كاف عمى قمة، كمف النماذج الشعرية الكاردة عف العرب قكؿ أبي األسكد الدؤلي : 

 (ُ)فىًإٍف الى يىكيٍنيىا أك تىكيٍنوي فىًإنَّوي        أخكىا غىذىٍتوي أيم وي ًبًمبىاًنيا

 األصؿ: كاألصؿ أف اليجيء خبر كاف ضميرا متصبل .

ده يقكؿ: " كينَّاىـ، كما تقكؿ ضربناىـ. كتقكؿ : إذا لـ إال أف سيبكيو شبيو بالفعؿ )ضرب( فتج
 (ِنكٍنيـ فمف ذا يككنييـ، كما تقكؿ إذا لـ نضربيـ فمف يضربيـ ." )

 كأنو أراد أف يقكؿ األصؿ في الفعؿ أف يككف تاما، فشبو الناقص بما كاف عميو األصؿ.

يككف متصبل كمنفصبل، يقكؿ ابف السٌراج : " كاعمـ أف خبر كاف إذا كنيت عنو، جاز أف 
 (ّكاألصؿ أف يككف منفصبل . " )

ف جكَّز مجيء خبر كاف ضميرا متصبل إاٌل أٌنو يعد ه خركجا عف  كعمى ذلؾ فإف ابف السراج كا 
 األصؿ القكاعدم.

كيقكؿ ابف يعيش مكضحا رأيو في ىذه المسألة : " فأٌما ضمير خبر )كاف( ففيو كجياف 
تي منفصبل، كىذا ىك الكجو الجيد؛ ألٌف كاف كأخكاتيا يدخبلف عمى أحدىما: االتصاؿ، كالثاني، يأ

 (ُالمبتدأ كالخبر ككبلىما منفصبلف عف بعضيما، فاألحسف فصميما مما دخمت عميو. " )

                                                           

 .ُِٖ،صُ. النكت ،جّٖ،صّ. المقتضب ، جْٔ،صُاألسكد الدؤلي في الكتاب،ج( الشاىد ألبي (ُ
 . ْٔ، صُ( الكتاب، ج(ِ
 .ُٗ، صُ( األصكؿ في النحك ، ج(ّ
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كمف كبلمو فإنو أيضا يقبؿ مجيء خبر كاف ضميرا متصبل كلكنو ال ييظير استحسانا لو كيرل 
لحسف كالجيد، ألف األصؿ ىك أف يككف المبتدأ كالخبر أف األصؿ أف يأتي منفصبل كىك الكجو ا

 منفصميف . 

ككذلؾ قكؿ ابف مالؾ :" إف كاف الفعؿ مف باب ) كاف ( كاتصؿ بو ضميري رفعو جاز في 
: صديقي كنتي إياه، كاالتصاؿ ، كاالنفصاؿ نحكيميو االتصاؿ نحك : صديقي كنتيوي الضمير الذم 

 كنتي  ذا الشبو أف يمتنع )، فمقتضى ىشبو ) كنتو ( بػ ) فىعىٍمتيوي (ل، كقد أمكف عندم أجكد، ألنو األصؿ
النحكييف ، كجعمو أكثر يمتنع فبل أقؿ مف أف يككف مرجكحا، فإذا لـ إياه (، كما يمتنع ) فعٍمتي إياه (

ا  (ِ) ، كخالفكا القياس كالسماع...."راجحن

ىك خبلؼ األصؿ كالقياس  كيبدك جمٌيا مف رأم ابف مالؾ أف مجيء خبر كاف ضميرا متصبل
 عند النحاة .

ف قبمت ىذا النمط إال أنيا عٌدتو خركجا عف القياس كاألصؿ كحممتو عمى  كآراء العمماء كا 
 القميؿ النادر .

كيمكف تفسير الشاىد تفسيرا دالليا بالنظر إلى المعنى المراد مف البيت، فيك يصؼ الزبيب 
 يسبؽ الشاىد كىك :كالخمر كيظير ذلؾ مف خبلؿ البيت الذم 

ٍبيا الغيكاةي، ٍمرى يىٍشرى  (ّ) .رىأىٍيتي أىخاىا ميٍغًنيان ًلمىكانًػيػا ... فإنًَّني الخى

ـٌ قاؿ: فإال يكنيا أم إف لـ يكف الزبيب الخمر، أك الخمر الزبيب، فإنو أخكىا فيما مف شجرة  ث
 (ْكاحدة.)

                                                                                                                                                                                

 . َُٕ-َُٔ، صْ( شرح المفصؿ ، ج(ُ
 . ِٖ -ِٕ( شكاىد التكضيح كالتصحيح لمشكبلت الجامع الصحيح ،ص (ِ
 .ُِٖ،صُالنكت ،ج. ّٖ،صّالمقتضب ، جٌُنظرالشاهدفً:((ٖ
.8ٌٖٔنظر:النكت،ص((ٗ



ٗٗ 


ؿ الزبيب بالخمر فكأنيما شيء كمف معنى األبيات يتضح أف الشاعر يريد أف يبيف مدل اتصا
كاحد؛ لذلؾ رأل أف يجعؿ الخبر ضميرا متصبل ليربط االتصاؿ التركيبي باالتصاؿ الفعمي الداللي 
ف كاف بعيدا عف المغة بنظر نحاتيا إال أنو قريب  الذم يريد الشاعر إيصالة لممتمقي فاستخدـ أسمكبا كا 

، كيظير اإلبداع كالتمييز كأقصد بيذا األسمكب " مف المغة كبو يتكلد االختبلؼ كالبعد عف النمطية
 المتبقي "  .

هللا به عمش  الزي سًاه البخاسي عه عبذقد جاء ىذا النمط المغكم في الحديث الشريؼ ك 

 ، كىك يتحدث عف ابف صياد : صٌمى اهلل عميو كسمـ ، أف أباه قاؿ لرسكؿ اهللرضي اهلل عنيما

  : صٌمى اهلل عميو كسٌمـ ، فقاؿ النبي عنقىوي ي يا رسكؿ اهلل أىٍضًرٍب دىٍعنً " 

ف لـ يىكيٍنوي فبل خيرى لؾ في قىٍتًموً  " مَّطى عميًو، كا   (ُ) " ًإٍف يىكيٍنوي فىمىٍف تيسى

كترل الدراسة أف اتصاؿ خبر كاف بيا في الحديث النبكم يرتبط ارتباطا كثيقا بالداللة فالمعنى 
 -صغير لـ يبمغ الحمـ ادعى أنو المسيح الدجاؿ فأراد عمر العاـ مف الحديث أف ابف صٌياد كىك غبلـ 

قتمو ألاٌل تنتشر الفتنة فمـ يسمح لو النبي الكريـ بذلؾ كقاؿ لو: "  إف يكنو فمف تسمط  -رضي اهلل عنو 
 عميو ، ..... ".

كداللة ارتباط الخبر بكاف تظير مف خبلؿ السياؽ التداكلي،  فأرل أف النبي كىك أفصح مف  
الضاد،  أراد أف يجعؿ اتصاؿ الكينكنة بخبرىا اتصاال مباشرا دكف أدنى شؾ فإف كاف االرتباط نطؽ ب

 سمبا أـ إيجابا فبكبل الحالتيف لف يفيد قتؿ ابف صياد .

كالتفسير الداللي لما سبؽ يجعمنا نفسر النمط السابؽ بالمتبقي،  حيث إف القاعدة المطردة ىي  
 كلكف كركد بعض الشكاىد مغايرا لذلؾ جعؿ النحاة يصفكف أف ال يجيء خبر كاف ضميرا متصبل

الظاىرة بخبلؼ األصؿ كمنيـ مف لـ يستحسنيا عمى أٌف المغة ال تحصر بالقاعدة، كقد كردت 
 استعماالت لمثؿ ىذا النمط في الشعر كالنثر.

                                                           

الفتى فيؿ يجكز أف يصمى عميو. ( صحيح البخارم، كتاب الجنائز،باب إذا أسمـ(ُ
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ال  كعميو، فإٌف ىذا النمط ىك مف مساحة الحرية المتاحة أماـ ابف المغة، كىي مساحة طيبة
تيتـ بالقاعدة  التي تكضع لمكثير، كمع ذلؾ فيي جزء مف المغة كىك ما نسميو في ىذه الدراسة 

 بالمتبقي.

كترل الدراسة أنو ال يمكف عزؿ المغة عف البيئة المحيطة بيا، كالتي ترتبط ارتباطا كثيقا 
ي الشكؿ العاـ لمتركيب كالداللة كالسياؽ التداكلي، كلذلؾ قد تظير بعض االداءات المخالفة لمقاعدة ف

إاٌل انيا تخدـ السياؽ كالداللة، كىذه األداءات األداءات المتمردة عمى المغة بيدؼ خدمة السياؽ 
  كالمعنى العاـ،ىي ما تسميو الدراسة " المتبقي " .   

 رفع اسم ال النافية لمجنس مع عدم تكرارىا.  -
مف شركط عمؿ )ال( النافية لمجنس في العربٌية أف يككف اسميا كخبرىا المفرد نكرتيف، فإذا 
اٌل عٌدكىا خبلؼ األصؿ في النثر كمف الضركرة في  جاء اسميا معرفة بطؿ عمميا ككجب تكرارىا، كا 

 الشعر. 
 كقد سمع عف العرب قكؿ الشاعر: 

ّـَ آذىنىٍت  عىٍت ث ٍزنىان كاٍستىٍرجى كعييا " )" بىكىٍت حي كىاًئبييا أٍف ال إلٍينىا ريجى ... رى
ُ) 

 األصؿ : أف يكرر الشاعر ) ال ( ألف مرفكعيا جاء معرفة .
يقكؿ ابف عصفكر : اعمـ أٌف ) ال ( إٌما تدخؿ عمى نكرة أك معرفة، فإف دخمت عمى معرفة لـ  

 (ِتعمؿ شيئا كلـز تكرارىا " )
س إف جاء معرفة  دكف تكرار )ال( في الشعر فقط كقد جٌكز سيبكيو رفع اسـ )ال( النافية لمجن

 أم لمضركرة فقاؿ: 
 ( كاحتٌج بالشاىد . ّ" كقد يجكز في الشعر رفع المعرفة، كال تثنى ال " )

                                                           

 .َٔٔ،صُ. النكت ،جِْٓ،ْ.المقتضب،جِٖٗ،صِ(الشاىد مجيكؿ النسب في الكتاب ،ج(ُ
الستار الجكارم، عبد اهلل الجبكرم، ىػ ( ، المقرب، تحقيؽ: أحمد عبد  ٗٔٔ( ابف عصفكر، عمي بف مؤمف ،) ت: (ِ

 .َِٖمطبعة العاني، بغداد .ص 
 . ِٖٗ،صِ( الكتاب، ج(ّ
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كيرل أف ) ال ( التعمؿ في المعارؼ أبدا فيقكؿ "  المعارؼ ال تجرم مجرل النكرات في ىذا 
 (ُ" ) الباب، ألٌف )ال( ال تعمؿ في المعرفة أبدا .

أٌنو ال يحسف أف تدخؿ ) ال ( عمى معرفة مبتدأة غير معطكفة عمى كبلـ،  ابف عصفكركيرل 
ف الذم يجكز قكلؾ : ال زيد في الدار، ألف )ال( ىنا بمعنى ر ) ال ( ، كيرل أكاشترط لجكاز ذلؾ تكرا

الشاعر فيرفع ) ما(، كعٌد دخكؿ )ال( عمى معرفة مبتدأة دكف تكرار )ال(  ال تككف إال أف يضطر 
 (ِالمعرفة كال يثني )ال(. )

كيكافقيـ القكؿ المبرد إذ يقكؿ : ".... )ال( ال تعمؿ في معرفة .... كاعمـ أف )ال( إف فصمت 
 (ّبينيا كبيف النكرة، لـ يجز أف تجعميا معا اسما كاحدا، ألف االسـ ال يفصؿ بيف بعضو كبعض." )

تقكؿ : ال زيد عندم مف غير تكرير )ال(، كذلؾ أف كيقكؿ األعمـ : " كاعمـ أٌنو ال يجكز أف 
 (ْقكلؾ : ال زيد عندم إٌنما ىك جكاب مف قاؿ : أزيد عندؾ ؟ ... " )

كيعمؿ تجكيز سيبكيو دخكؿ ال عمى المعرفة المفرد غير المكرر في البيت الشعرم بأف المعنى 
المكجب منو ال يحتاج إلى تكرير، كيقكؿ : "لك قاؿ: إنو إلينا رجكعيا لكاف معنى حسنا فدخمت )ال( 

 لمعنى الجحد كلـ تغير لفظ المكجب " 

 ى مثؿ ىذا األداء كمنيا : ( عمٓكقد كرد في الشعر عددا مف الشكاىد الشعرية)
 (ٔكمكتؾ فاجع ) حياتؾ ال نفعه  امرؤ منا خمقت لغيرنا        كأنت

 كاألصؿ : ال نفع كال ضرره مثبل ، بتكرير )ال( ألف ما بعدىا جاء مرفكعا .
                                                           

( السابؽ .(ُ

 .ِّٗ،،صُ( ينظر : األصكؿ في النحك ، ج(ِ
 . ٕٓٓ،صْ( المقتضب ، ج(ّ
 .َٔٔ، صُ( النكت ج(ْ
 كلكف بأنكاع الخدائع كالمكر  ... كمف ذلؾ قكؿ الشاعر :  قيرت العدا ال مستعينا بعصبة ((ٓ

 ِْٓ، ْٖ/ ُ؛ كىمع اليكامع ُُ/ ْ، ِّٓ/ ِ؛ كالدرر ِٗٗالبيت ببل نسبة في الجنى الداني ص
.ُُٔ،صُ.النكت،جَّٓ،صِلرجؿ مف بني سمكؿ في الكتاب ، ج (ٙ)
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كىذا قبيح عند سيبكيو كىك ضعيؼ حتى في الشعر عنده؛ ألنو لـ يكرر )ال(، عمى ما تقدـ 
 (ُمف حكـ تكريرىا.)

 كقد كرد شكاىد عمى ىذا األداء في القرآف الكريـ كمف ذلؾ:
(، كفي قكلو: "كال الشمس ينبغي ّ(، كقكلو : " كال ىـ يحزنكف ")ِقكلو تعالى: " كال أنتـ تحزنكف " ) 

 (، كغير ذلؾ .ْأف تدرؾ القمر ")
بعدىا مرفكعا كال كقد فسر المبرد ذلؾ بأف جعؿ ) ال ( في ىذه اآليات كما يشبييا ممغاة، كما 

 يككف إال مرفكعا لككنو جممة اسمية مككنة مف مبتدأ كخبر .
كأرل أف في ىذا التأكيؿ إجحافا غير مبرر إال بمبرر كاحد كىك الخكؼ عمى القكاعدية 
ال كيؼ ألغي عمؿ أداة مف آيات القرآف الكريـ؟  كىك المعجز بآياتو  كالتمسؾ بالمعيارية كالقياس، كا 

 جزيئياتو كتفاصيمو  .كبأحرفو كبكؿ 
كظيكر ىذا النمط في القرآف يخرج الشكاىد السابقة مف باب الضركرة فالضركرة تختص 
بالشعر كليس بالنثر مما يدفعنا إلى التفسير الذم تسعى ىذه الدراسة إلى طرحو، كىك أنيا مف مظاىر 

في حالة العربية التي طاؿ  المتبقي، الذم يعني أف المغة ال يمكف إحاطتيا بقكاعدية صارمة كال سيما
 عمرىا حتى استعصى عمى االستقصاء كالتتبع.

 

 

 

 

                                                           
.َّٓ، صِ( ينظر : الكتاب،ج(ُ
 ّٖاألعراؼ ، ((ِ
 .ّٖلبقرة، ( (ّ
.َْيس ،  ْ))
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 التشكيل النحوي لممتبقي المسند .الفصل الثاني : 

 مقدمة الفصل : 

ب المغكية دفعيـ إلى حشد التراكي ، مماتقسيـ الجممة إلى اسمٌية كفعمٌية عمىالنحاة  اقتصر
 التأكيؿ لدييـ كاضحة كضكح الشمس حتى غدا التأكيؿ ، كليذا ظيرت مسألةكميا ضمف ىذيف القسميف

أصبل مف أصكؿ التفكير النحكم الذم ال يخمك منو أم باب مف أبكاب النحك  فضاعت الكثير مف 
 األنماط المقبكلة لغكيا نتيجة التأكيؿ.

كسيختص ىذا الفصؿ بدراسة بعض مف الشكاىد النحكية الشعرية في كتاب سيبكيو كالمكزعة 
 ثي الزيادة ك الحذؼ كاإلبداؿ في القضايا المتعمقة بالمسند كما تبعو .عمى مبح

 المبحث األول : الحذف

كقد احتكل ىذا المبحث عشرة شكاىد نحكية شعرية مف كتاب سيبكيو، كاف الحذؼ فييـ الظاىرة 
 المغكية المقصكدة بالدراسة .

 حذف الحركة إعرابية .  -
 . تسكيف المتحرؾ  )في الفعؿ المضارع ( 

التسكيف يستكجب أف يككف ف ،أصؿ القاعدة في تسكيف الفعؿ المضارع كاضحة في العربٌية
ف لـ يكف كذلؾ جاءالمضارع مجزكمنا )بالنيي أك الشرطٌية أك إحدل أدكات الجـز (  إما منصكبا إذا  كا 

مستحؽ ، إاٌل أف بعض األداءات المغكية جاءت بو مجزكمنا كىك بالمضارعة أك مرفكعنا ،سبؽ بناصب
 كلـ يتعرض ألم سبب مف أسباب الجـز أك ما يستكجب التسكيف . لمرفع،

، يتـ عف طريؽ حذؼ النكاة الصائتة المتحرؾ : ىك نكع مف أنكاع الحذؼيقكؿ عبابنة " تسكيف 
كلٌما كانت الحدكد الصائتة ال يمكف أف تقكـ بمقطع   ،سماع فيوكىي قٌمة اإل مف المقطع الكبلمي،
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كما يمكف أف تنزلؽ حركة أخرل  ،النكاة فإنو يحدث تغيير )إعادة ترتيب لممقاطع ( مستقؿ دكف ىذه
 (ُ)كىك أمر نظرم قابؿ لمتحقؽ استعماليًّا .... "  ،لتحؿ محؿ الحركة المحذكفة

 
ذا لـ يتـ أحد األمريف المذيف تحدث عنيما العبابنة فينتقؿ األداء  ،فيعد  ذلؾ انزياحا عف القاعدة ،كا 

كلكٌنو يبقى مقبكال عمى مستكل التداكؿ المغكم كىذا ما نشير  ،القكاعدم إلى غير القكاعدم مف الشكؿ
 إليو بالمتبقي .

 كىك مف شكاىد سيبكيو : ،كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ  بيت امرئ القيس
 (ِ)ثمنا مف اهللى كال كاغًؿ "  إغيرى ميستىٍحًقبو          أشَربْ " فاليكـى 

، إال أنو سكف دكف مسكغ تركيبي   فصار خارجا عف األصؿ .نحكم فاألصؿ : اليكـ أشربي
 (ّ)ف بعضيـ في الشعر كيشـ " كٍّ سى يقكؿ سيبكيو " كقد يي 

فالباء مف  ،كقد عٌدىا سيبكيو كغيره مف العمماء ضركرة شعرية الستقامة الكزف كالبحر العركضي
كزف كيسقط البيت تماما، كمف ىنا يككف الشاعر أماـ تككف مضمكمة، فيختؿ ال الناحية اإلعرابية

يسقط البيت ، كبالتالي القصيدة  أف يضحي بعربيتو، كيمجأ إلى المحف، أك أف ٌماإخياريف أحبلىما مٌر، 
 كٌميا .

كال أرل أٌف شاعرا مجيدا مف أصحاب المعمقات كىك ابف المغة كمتكمميا سميقة، ال يستطيع 
ستعانة بغيره بما يتناسب كالسياؽ، أم أني أعتقد جازمة بأف ال شيء يحكج ابف االستغناء عف المفظ باال

 المغة إلى الضركرة فيك ينطقيا بالفطرة كالسميقة .
خركف: بؿ آ، كقاؿ (ْ) زعـ قكـ أف الركاية الصحيحة لبيت امرئ القيس األخير : اليكـ أسقى...ك 

 .(ُ) خاطب نفسو كما يخاطب غيره أمران، فقاؿ: فاليكـ اشربٍ 

                                                           
 . َُّص ،بيف القاعدة كالمتبقي( ضركرة الشعر (ُ

 .ُِِ،صٓدار المعارؼ ،ط تحقيؽ: إبراىيـ محمد أبك الفضؿ ،ديكاف امرئ القيس ، (ِ)
.َِْ، صْ( الكتاب،ج(ّ
ىػ( ، إصبلح المنطؽ ، تحقيؽ: محمد مرعب، دار إحياء التراث  ِْْابف السكيت ، أبك يكسؼ بف اسحاؽ)ت: (ْ)

 .ِْٓـ ، صََِِ،ُالعربي، ط
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إال أف قضٌية تسكيف المتحرؾ في الفعؿ المضارع لـ تقتصر عمى لغة الشعر بؿ ظيرت قراءات 
 كمنيا قراءة أبي عمرك بف العبلء: ،سبعية عمى مثؿ ىذا األداء

ٍذ قىاؿى ميكسىٰى ًلقىٍكًمًو ًإفَّ المَّوى يىٍأمي  "              كا بىقىرىةن رٍ كىاً  ـٍ أىف تىٍذبىحي  (ِ" ) كي
ا يىٍأمي "                 (ّ)"  كيـ ًبالس كًء كىاٍلفىٍحشىاءً رٍ ًإنَّمى

افى الًَّذم أينًزؿى ًفيًو اٍلقيٍرآفي ىيدنل لٍّمنَّاسً  ٍر يٍ شً  "                     (ٗ) "رىمىضى
ٍبدىهي زىكىًريَّا ٍر ًذكٍ  "               بٍّؾى عى  (ٓ)  "             رىٍحمىًت رى

 ( ذكٍر )كسكنيا في   (،شيٍر )كسكف الراء في  في اآليتيف الكريمتيف، (يأمركـ)فسكف الراء في 
ا  .   أيضن

 مثؿ قكؿ أبي نخيمة في الرجز : ،كقد كرد في الشعر في العديد مف الشكاىد

ـً  ٍجفى قيٍمتي صاًحٍب قكٍّ  إذا اعكجى

ـً   (ٔ)بالدَّكٍّ أمثاؿى السَّفيًف العيكَّ

أما التسكيف فيك خركج  ،ف فقط إٌما الرفع أك الكسرييحتمؿ كجياحب" في الشاىد السابؽ فص"    
ف كاف العمماء قد عدٌ  عف األصؿ القكاعدم، كا ىذه األداءات كما يشابييا مف الضركرة الشعرٌية التي كا 

 .تسمح لمشاعر أف ينتيؾ القاعدة في بعض سياقات الشعر
مما عده العمماء مف ضركرة تسكيف  النمط كغيرهما تسعى إليو الدراسة ىك إدراج ىذه  إال أفٌ  

، كىك المغة الذم ييعنى بالتمرد عمى القاعدة بما تبيحو ؛" المتبقي " إلى مسمى جديد كىك المتحرؾ  

                                                                                                                                                                                
 ُُٔ، صُّٖٗىػ(، التنبييات ،  ّٕٓالبصرم،عمي بف حمزة )ت:( (ُ
 ٕٔ( البقرة ،  (ِ
  ُٗٔ( البقرة ،  (ّ
 ُٖٓ( البقرة ، (ْ
 ِ( مريـ ، (ٓ

 مؿ الشعر مف الضركرةما يحت (،ّٖٔالسيرافي،أبك سعيد الحسف بف عبد اهلل ) ت:  ،َِّ،صْالكتاب ج (ٔ) 
 ُّٗصـ، ُُٗٗ، ِ، ط تحقيؽ: عكض بف حمد القكزم 



٘ٔ 


كالمؤيد لذلؾ أف ىذه الظاىرة كردت في النثر ككركدىا في الشعر كلـ تقتصر عمى ليس مف الضركرة،  
 .الشكاىد الشعرٌية

ساحة الحرٌية التي تتيحيا المغة ألبنائيا، كليس لمقاعدة دكر في إنتاجيا، مما يشير إلى أنيا مف م 
 كليست ىي مف خصكصٌية لغة الشعر .

كعمى ىذا فإف مسألة تسكيف المتحرؾ ال يمكف عدىا مف ضركرة الشعر فيي غير مخصكصة     
 .بو

فالمغات السامية كمنيا العربية تميؿ إلى  ؛كيمكف تفسير ظاىرة تسكيف المتحرؾ تفسيرا تاريخٌيا   
نت تسير ، مما يعني أف العربية ربما كاالتخمص مف حركات األكاخر كىذا ما يحدث غالبا في الكقؼ

التي تمثمت في بعض القراءات القرآنية الصحيحة، كغيرىا مف األنماط في بعض بيئاتيا الفصيحة 
 (ُ).حركة عند الكقؼ اإلستعمالية إلى تسكيف اآلكاخر لمتخمص مف ال

الذم يعني أف المغة ال  ،إثباتو أف ىذا األداء مف "المتبقي " الدراسةتحاكؿ  الذمكالتفسير اآلخر 
ىا كتتبعيا كجمعيا ميما كانت ؤ ة فيي لغة كاسعة جدا يصعب استقصايمكف إحاطتيا بقكاعدٌية صارم

فجاز أف  ،تفت إلى الحركة اإلعرابيةفقد كردت أمثمة كثيرة مف النثر أيضا لـ تم ،المحاكالت عظيمة
 ،كىي مساحة طيبة ال تيتـ بالقاعدة التي تكضع لمكثير ،تحمؿ عمى الحرٌية المتاحة أماـ أبناء المغة

 كدليؿ ذلؾ ما جاء في لغة النثر المكثكقة مف شكاىد القرآف الكريـ .

 تقصير المقطع المفتوح . -

 يقكؿ سيبكيو في باب  ما يحتمؿ الشعر  :  
اعمـ أنو يجكز في الشعر ما ال يجكز في الكبلـ مف صرؼ ما ال ينصرؼ . يشبيكنو   " 

بما ينصرؼ مف األسماء ألنيا أسماء. كما أنيا أسماء . كحذؼ ما ال يحذؼ يشبيكنو بما قد حذؼ 
 (ِ)كاستعمؿ محذكفا..." 

                                                           

.َُٓضركرة الشعر بيف القاعدة كالمتبقي، ص ((ُ

 ِٔ،صُالكتاب ج((ٕ
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ف لـ يصرح بمصطمح الضركرة عمنا، إال أنو ألمح إلي يا، فيك يرل أنو كىذا يدؿ عمى أف سيبكيو كا 
ضع مما يجكز في الشعر نثرا، كجعؿ الحذؼ في بعض المكاشاعر في لغة الشعر ما ال يجكز يجكز لم

 لنثر، أم أنو ضركرة . كال يجكز في ا
 منيا قكؿ خفاؼ بف الندبة:، بعدد مف الشكاىد النحكٌية  عمى الحذؼ لمضركرة كاستشيد سيبكيو  

 (ُ)ريش حمامة نجدٌية       كمسحت بالمثتيفً  عصؼ اإلثمد  كنواحِ 
، إال أنو حذؼ الياء كاجتزأ عنيا بالكسرة ، كىذا مما عده سيبكيو فاألصؿ أف يقكؿ: )كنكاحي( 

 مما يجكز في الشعر كال يجكز في النثر .
 (ِ)السَّريحا  يىٍخًبٍطفى  األيدِ ًمي في يىٍعميبلتو        دكاًمي كقاؿ:     فىًطرتي بميٍنصي  
 ، فحذؼ الياء كاجتزأ عنيا بالكسرة . كاألصؿ أف يقكؿ : )األيدم( 

لذلؾ عٌده العمماء  ؛كال يكجد مسكغ نحكم لحذؼ الياء مع االجتزاء بحركتيا مف كبل الشاىديف        
 سـ المنقكص الذم تحذؼ ياؤه مع كجكد األلؼكشبييكه باال ،ككسمكه بالضركرة ،خركجا عف القاعدة

 يا الشاعر إاٌل إف اضطر.يلإكىذا أيضا عٌده العمماء ضركرة شعرية ال يمجأ  ،كالبلـ
مما يحتمؿ  يعدكنيا كالشكاىد النحكية  التي فييا مثؿ ىذه الظاىرة كثيرة جدا كلكف العمماء 

 الشعر دكف النثر .
ما قالو ابف   كمف التفسيرات التي جاء بيا العمماء لتفسير حذؼ الياء مف شاىد سيبكيو األكؿ 

 السيرافي كىك اآلتي: 
ٌنما حذؼ الياء تشبييا بالياء التي تسقط في المفرد الذم ال  كاف ينبغي أف يقكؿ " "  كنكاحي " كا 

" كاإلضافة كاأللؼ كالبلـ معاقبات لمتنكيف  ككقكلؾ  " راضو كراـو  ألؼ كال الـ فيو لدخكؿ التنكيف فيو ،
 (ّ)مع التنكيف ".فسقطت الياء في اإلضافة كما سقطت 

                                                           
 َُْ،صّ،شرح المفصؿ ،جُّْص مغني المبيب ،. ِٕ ص ،ُجفي الكتاب خفاؼ بف ندبة ٌنسبإلى((ٔ
. ابف ىشاـ ، عبد اهلل بف أحمد بف عبداهلل ، أبك محمد جماؿ الديف ِٗٔ،ص  ِ،الخصائص جِٕ،صُالكتاب ج((ٕ

-عف كتب األعاريب ، تحقيؽ:محيي الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية ، صيدا مغني المبيبىػػ( ،  ُٕٔ)ت : 
. ُِٓ،ص ُـ جُُٗٗبيركت، 

 .ِٖٔما يحتمؿ الشعر مف الضركرة ، ص ((ٖ
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كحذؼ الياء مع كجكد األلؼ كالبلـ غير مقتصر عمى لغة الشعر بؿ تعداىا إلى لغة القرآف  
مىف ييٍضًمٍؿ  ۖ   يىٍيًد المَّوي فىييكى اٍلميٍيتىدً  مفالكريـ كقد كردت في غير مكضع كمف ذلؾ قكلو تعالى جده : " كى

ًليًّا م ٍرًشدنا  (ُ)"  فىمىف تىًجدى لىوي كى
كيفسر السيرافي قكؿ سيبكيو كاعتباره حذؼ الياء مف " كنكاح " بالضركرة أف سيبكيو لـ يدخؿ  

 ما جاء مثمو في القرآف كقرأت بو القٌراء في ضركرة الشعر.
كيرل أف ما ذىب إليو سيبكيو مختمؼ عٌما ذىب إليو غيره كيفسر قكؿ سيبكيو عمى أٌف بعض   

ىـ ييثبتكنيا فمف كانت لغتيـ إثبات الياء قد يحذفكنيا لمضركرة ف أكثر ككل ،العرب يتكمـ بحذؼ الياء
 (ِ) تشبييا ليا بالتنكيف إذا كانت األلؼ كالبلـ كالتنكيف يتعاقباف.

كربما في ىذا إشارة تاريخية بأف بعض العرب كاف ينطؽ االسـ المنقكص بحذؼ الياء كاالجتزاء 
د لغة لقكـ مف األعراب في حقبة زمنية ما ربما لـ عنيا بحركة تناسبيا كىي الكسرة، كىذه الظاىرة تع

تقع ضمف اإلطار الزمني المعتمد لمتقعيد كىذا ال يجعميا تخرج عف القاعدة بؿ تخرج عف الزمف الذم 
 حددتو القاعدة مع بقائيا لغة أصيمة.

كبلـ سيبكيو في ىذه المسألة كاف كاضحا جمٌيا ، فيك لـ يتطرؽ إلى أف ىذه المغة ألحد  كلكف 
أف ىذه الظاىرة مما يحتمؿ الشعر كىذا يجعمو ببما ذكره السيرافي بكتابو بؿ أشار  ئمف العرب كلـ يج

اره لغة ، أم أنو عدىا ضركرة كىذا ما ترفضو الدراسة كتسعى اعتبمقتصرا عمى لغة الشعر دكف النثر
  متمردة.

كلكف ىذا النمط لـ يقتصر عمى الشعر دكف النثر، فقد كرد في كثير مف القراءات القرآنية، كمف 
َكَفَتْرَضىٰشكاىد القراءات القرآنية قراءة عبد اهلل بف مسعكد في قكلو تعالى: "  ٌُْعِطٌَكَربُّ (، ّ") َولََسْوَف

 (ْ" ) ؾ ربؾ فترضىكلسيعطيفالقراءة جاءت عمى النحك اآلتي : " 
 حذؼ ابف مسعكد حرفي الكاك كالفاء مف كممة ) سكؼ (، كيعمؿ الفراء ىذا الحذؼ بقكلو :

                                                           
 .ُٕالكيؼ ، ((ٔ
 .ُِٓ-ُِْص ، : ما يحتمؿ الشعر مف الضركرة ينظر((ٕ
  . ٓ( الضحى ، (ّ
 .ِْٕ، صّ، جُمعاني القرآف ، ط ((ْ
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كالمعنى كاحد، إال أف )سكؼ( كثرت ًفي الكبلـ، كعًرؼ مكضعيا، فترؾ منيا الفاء كالكاك، " 
 (ُ.. " )كالحرؼ إذا كثر فربما فعؿ بو ذلؾ

كيكفي ، الضركرة باب مف تحديدا يجعمنا نخرجو القراءات القرآنٌية ىذا النمط بالنثر كفي ظيكر ك 
، ألسباب مختمفة كيمكف القكؿ أف أف نقكؿ ىك مف المتبقي، أم أنو مف األداءات المتمردة عمى القاعدة

كىذا ال يجعمو شاذا بؿ مف الحرية المغكية  التمرد في مثؿ ىذه الحالة نتج عف التطكر التاريخي لمغة،
 طييا المغة لمستخدميا .التي تع

ف لمضركرة ضرائر الشعر إلى أقساـ كثيرة منيا تسكيف المتحرؾ كتحريؾ ك الدارسكيقسـ العمماء  
 .الساكف كقضايا الترخيـ .... كمف ىذه القضايا التي ييعنى بيا دارسك ضرائر الشعر الحذؼ

يجكز حذفو في  يقكؿ سيبكيو: "جميع ما ال يحذؼ في الكبلـ كما يختار فيو ترؾ الحذؼ 
 (ِ)..." المكقكفة مف تخفيؼ المشدد  الفكاصؿ كالقكافي

كىذا معناه أف كؿ حذؼ ال  ،طبلؽو لمشاعر دكف الناثرإكىذا يعني أف سيبكيو جٌكز الحذؼ ب  
 يجكز في الكبلـ ككرد في الشعر ىك ضركرة شعرٌية .

الكبلـ لتقكيـ الشعر كما يزيد يقكؿ السيرافي : " اعمـ أف الشاعر يحذؼ ما يجكز حذفو في  
 (ّ)...." .لتقكيمو، كمف ذلؾ ما يحذفو مف القكافي المكقكفة

 ىا سيبكيو ضركرة شعرٌية، حذؼ الحرؼ الصحيح في الشاىد اآلتي:كمف الشكاىد النحكٌية التي عدٌ 
 (ْ) " اسقني إف كاف ماؤؾ ذا فىٍضؿً  والكِ       فمستي بآتيو كال أستطيعو     " 

ثبات النكف، كحجة حذفيا ىك منع التقاء الساكنيف لتشبيييـ إب (،  لكف) كاألصؿ أف يقكؿ:  
 كأف حركؼ المد كالميف تحذؼ اللتقاء الساكنيف . ،النكف بحركؼ المد كالميف

                                                           

ِْٕ، صّالسابؽ ، ج ((ُ

 .ُٖٓ-ُْٖ ، ص  ْالكتاب ، ج (ِ)
 .ٖٗما يحتمؿ الشعر مف الضركرة، ص(ٖ)
ص ،  ُ، الخصائص ج ِٕ،ص ُج الكتاب، أحد شكاىد سيبكيو كرد في،وهؤٔٔدٌوانالنجاشًالحارثً،ص(ٗ)

 .ْٖٔص  في مسائؿ الخبلؼ، ، اإلنصاؼَُّ
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كمف الكاضح أف القدماء لـ يصبيـ كمؿ أك ممؿ مف التعميؿ كالتأكيؿ كالتقدير كالتحميؿ لمي عنؽ 
 حساب المغة.  الشاىد كلك عمى 

كمما جاء شاىدا عمى تخفيؼ المشدد ، كقد عٌد العمماء تخفيؼ المشدد حذفا لمحرؼ الصحيح 
 قكؿ امرئ القيس : 

 (ُ" ) ال كأبيؾ ابنىةى العامرمٍّ       ال يدَّعي القكـى أنَّي أًفٍر " 
 ر العمماء.كاألصؿ : ) أفٌر (، فخفؼ الراء المشددة خبلفا لؤلصؿ، كىذا خاص بمغة الشعر بنظ

كتتمثؿ ىذه الجزئية بتخفيؼ المشدد، فعمى الرغـ أف التشديد يضفي عمى المفظة شيئا مف  
الصعكبة إاٌل أنو يرتبط بدالالت لغكية جديدة، كىذا يجعؿ تخفيؼ التشديد فيما حٌقو التشديد انتفاء 

 إاٌل أٌف الٌمغة ال تخضع بكؿ جزئياتيا لمقاعدة. لؤلصؿ،
النحكييف العرب كجدكا بالشعر مادة دسمة لتطبيؽ فكرتيـ القائمة عمى  كيرل عبابنة أف َّ  

 خضاع المغة لمقكاعد المبنٌية عمى الكثير .إ
 ،كما يرل أف الشاعر قد كقع في حرج بسبب رغبتو الممٌحة في استخداـ نمط لغكم دكف غيره   

ى تخفيؼ المشدد  إلقامة مما أدل إلى اختبلؿ اإليقاع عنده نتيجة الستعمالو ىذا النمط فمجأ إل
  (ِ)اإليقاع.
كتخفيؼ امرئ القيس لمتشديد في قكلو: )أفٍر(، ىك خركج عف القاعدة المغكٌية كلكٌنو ليس  
ا ي ، خرج إليو االمغة أك يضعفيا، بؿ ىك شكؿ مف األداءات التي تسمح بيا المغة كتتيحيخرب خركجن

 الشاعر حتى تتطابؽ كتتكازف األبيات بشكؿ عامكدم.
 -كىذا ما يسٌمى بالمتبقي –كألٌف المغة ال تخضع لمقكاعدٌية في سائر أحكاليا، بؿ بالكثير منيا  

ف تخفيؼ التضعيؼ مف آخر كممة )أفٍر ( إكألٌف المتكمـ  يحذؼ الحركة في حالة الكقؼ يمكف القكؿ 
تتيح لممتكمـ أف يحذؼ الحركة في حالة الكقؼ، فالمغة في بعدىا غير الخاضع لمقكاعدٌية،  نمط تبيحو

                                                           

 ِّٗص ،  مغني المبيب ،  َُٗالقيس ، ص  ئديكاف امر (ٔ)
 َُٖضركرة الشعر بيف القاعدة كالمتبقي، ص ((ٕ
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، لذا فقد استعمؿ المتكمـ  firr)كىذا الحذؼ يؤدم إلى تشكؿ مقطع مغمؽ بصامتيف، كىك مقطع صعب )
 ما يخرجو عف القاعدة، كلكف بنفس الكقت تسمح بو المغة في التداكؿ.

 رؼ )ف( مف لكف د حذؼ النجاشي حكيحمؿ عمى ىذا النكع مف الحذؼ شاىد سيبكيو، فق  
؛كىك كؿ المغة تسمح لو بذلؾ في التداكؿ المغكم كىذا ما تريد الباحثة أف تدرجو تحت مسمى "المتبقي "

ف كاف خارجا عف القاعدة.    أداء قيبؿ في التداكؿ المغكم كا 

    . الحذف في العدد  -

مجركرنا باإلضافة كجكبنا  مف المعمكـ عند أىؿ المغة أٌف تمييز العدد الصحيح يككف مجمكعنا  
 .ف يخالؼ العدد المعدكد في التذكير كالتأنيث، كىذا ىك األصؿ كالقاعدةأثة إلى عشرة، كحكمو مف ثبل

 ،كذيكر ما حقو التأنيث ،التذكير وإاٌل أف بعض الشكاىد جاءت مخالفة لؤلصؿ فأينث ماحق  
كلكف كجكد شكاىد غير شعرٌية  ،فكسمت الشكاىد الشعرٌية التي خالفت أصؿ القاعدة بالضركرة الشعرية

 سمكت نفس الطريؽ يجعمنا نخرج ىذا األداء إلى مفيـك آخر أشمؿ كىك المتبقي .
 

 كمف الشكاىد الشعرٌية التي أكردىا سيبكيو في كتابو لمداللة عمى ىذا األداء:
ٌني د"  ميعًصري  كينتي أىتَّقي ... مىف كفى فىكافى ًمجى  (ُ)  " ثىبلثي شيخكصو كاًعباًف كى

األصؿ : ثبلثة شخكص، عمى قاعدة المخالفة بيف العدد كالمعدكد، فجاء الشاىد مخالفا ألصؿ 
 القاعدة .
 يقكؿ سيبكيو في باب المؤنث الذم يقع عمى المؤنث كالمذكر أصمو التأنيث: 
ف عني     (ِ)ت نساء، ألف الشخص اسـ مذكر.... " "كتقكؿ ثبلثة أشخص كا 
كيتبيف مف قكؿ سيبكيو أنو أجاز ذلؾ إذا كاف أنث عمى المعنى، فقد أنث "شخكص " في  

 كىي "كاعباف كمعصر". ككشؼ عف ىذا المعنى بقرينة لفظية، ،ألنو يقصد النساء ؛البيت األكؿ
                                                           

،  ِتحقيؽ : فايز محمد ، دار الكتاب العربي ، بيركت ،ط ديكاف عمر بف أبي ربيعة ،عمربنأبًربٌعة،((ٔ
 .ُِٕصـ،  ُٔٗٗ

 .ِٔٓ، ّالكتاب ج((ٕ
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 (ُ)قصد النساء.كيرل المبرد ذات الشيء فيعمؿ تأنيث شخكص عمى المعنى، ألنو 
كييعد ىذا األداء مف األداءات الشائعة في المغة، كىي مستعممة عند أبنائيا كيقكؿ ابف جني  

ألنو رد فرع إلى أصؿ، كلكف تأنيث المذكر أذىب في  مدلبل عمى ذلؾ :" كتذكير المؤنث كاسع جدا،
 (ِ)اإلعراب فأنث الشخص؛ ألنو أراد المرأة ". 

كيقكؿ ابف ىشاـ   ،(ّ)كير المؤنث كتأنيث المذكر مف سنف العرب " كيرل الثعالبي أٌف " تذ 
فاتصؿ بالمفظ ما يعضد  ،كالذم سيؿ ذلؾ قكلو )كاعباف كمعصر ( ،األنصارم : " ذٌكر العدد ضركرة

 (ْ)المعنى المراد، كمع ذلؾ فميس بقياس ". 

التأنيث مف )ثبلث( عمى  فيرل أف تجريد عبلمة ،ما صاحب الخزانة فييجٌكز اعتبار المعنىأ       
 (ٓ)اعتبار أٌف ) شخكص ( بمعنى نساء . 

: " لما اضطر جعؿ و لما سأؿ المبرد عف البيت أجابوكيركل عمى لساف أبي جعفر النحاس أن 
 (ٔ))الشخص( بدال مف المرأة " 

كالذم يرمي إليو   ،أف الشاعر راعى المعنى المقصكد ترل الدراسةراء السابقة كمف خبلؿ اآل 
باستخدامو المفظ الذم يحقؽ لو المغزل المراد، كلكٌنو بنظر العمماء القدماء قد خالؼ القاعدة القياسٌية 

ضطرار، فتذكير العدد حمبل عمى المعنى سببو الضركرة الشعرٌية كغير جائز في كلذلؾ عٌدكه مف اال
  القياس .

                                                           
 َْْ،ِالمقتضب ،ج((ٔ

 .ُْٕ،صِالخصائص،ج((ٕ
فقو المغة كأسرار العربٌية ، دار مكتبة الحياة ،  ىػ(، ِْٗأبك منصكر ،عبد الممؾ بف محمد بف اسماعيؿ)ت: الثعالبي ،(ٖ)

 . ُِٔبيركت ، لبناف ، ص
 ّْٖ،صْابف ىشاـ األنصارم، أكضح المسالؾ ، ج((ٗ
 ُّّ،صّيينظر: البغدادم ، خزانة األدب ،ج((٘
 .ُّّ،صّ،جالسابؽ((ٙ
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ف كرائو شيء غاية باألىمٌية ، إاٌل أف القاعدة أنحتو كترل الدراسة أف السياؽ كالداللة النصٌية م
 جانبا كلـ تعره انتباىا، فكانت المغة بالنسبة لمقدماء ىي القاعدة فقط .

كمع إقرار العمماء بيذا األداء كشيكعو في االستعماؿ المغكم ، فقد أشاركا إلى ذلؾ كعدكه مف  
عمى لي عنؽ الشاىد  فأصٌركاتخالؼ قكاعدىـ  ألنيا ؛أصٌركا عمى أنيا ضركرة سنف العرب إاٌل أنيـ

 ،مع العمـ أف طبيعة أم نظاـ لغكم ال يخضع خضكعا تاما لمقكاعد ،ليتناسب مع قكاعدىـ المكضكعة
 فيي مساحة شاسعة جدا قد تسمح ببعض األداءات المتمردة التي ال تسيء إلييا .

 كما سبؽ ينطبؽ تماما عمى قكؿ الكبلبي : 

فَّ كبلبا ىى "   (ُ"  ) ميا العىٍشرً ائً بى قى  فٍ مً  كأنت برمءه  ... ه عىٍشري أىٍبطيفو ذً كا 
 خبلفا لمقياس .)عشر (  أبطف (، إذ جاء العدد مذكرا  ة: )عشر  األصؿ 

  كأباف في عجز البيت ما ،يقكؿ ابف السراج: " قاؿ الشاعر )عشر ابطف (  يريد قبائؿ 
 (ّ)ة " مالمعنى ألنو قصد القبي كيقكؿ المبرد : "فإٌنما أنث أبطف عمى(  ِ.)أراد

 (ْ)كأما ابف جني فيقكؿ : " اعمـ أف العرب إذا حممت عمى المعنى لـ تكف تراجع المفظ " 

                                                           

في شرح شكاىد  المقاصد النحكيةىػ( ،  ٖٓٓعند العيني، بدر الديف محمكد بف أحمد بف مكسى )ت:  البيت لنكاح الكبلبي (ٔ)
، ْلبناف ،  ج-، تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد ، دار الكتب العممية ، بيركت  شركح األلفية المشيكر بشرح الشكاىد الكبرل

، دار الكتب العممية األشباه كالنظائر  ىػ( ،ُُٗعند السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر)  بل نسبو، كبْْٖص
   َْْ/ِكالمقتضب ، َُٓ، صِلبناف، ج-،بيركت

في النحك ، تحقيؽ: عبد الحسيف  األصكؿىػػ( ،  ُّٔابف السراج ، أبك بكر محمد بف السرم بف سيؿ النحكم )ت: (ٕ)   
 ْٕٕص ،ّ، ج لبناف -الرسالة ، بيركتالفتمي ، مؤسسة 

 ُْْ،صِالمقتضب ج((ٖ
 ِِْ،صِالخصائص ،ج((ٗ
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كذكرت أف النحاة األكائؿ يجمعكف عمى الحمؿ عمى المعنى في ىذه  ،كىذا يؤكد ما سبؽ 
مف الشكاىد التي جاءت عمى عدـ المطابقة النحكية القكاعدية بيف العدد  (ُ)الشكاىد كما يشبييا 

 كالمعدكد.

ألنو أراد بالبطف القبيمة كالذم فييـ  ؛فقد ذٌكر الشاعر العدد كالمعدكد كحمؿ الشاىد عمى المعنى 
عمى كعٌدكه ضركرة ألف الحمؿ عمى المفظ مقدـ عمى الحمؿ  مف خبلؿ القرينة المفظٌية في عجز البيت،

 المعنى .

كاعترافيـ بأنيا ، كانتشارىا ،كلكف عد مثؿ ىذه الشكاىد ضركرة شعرٌية عمى الرغـ مف سعتيا  
سبؽ مف الشكاىد الشعرية نظير  قد كجد لماف، نعاـ النظر جيداا  مف سنف العرب أمر يحتاج إلى ًكقفة ك 

 كنخمع عنو رداء الضركرة.، متبقي"التي تجعمنا نطمؽ عمى مثؿ ىذا األداء اسـ " ال ،مف الشكاىد النثرٌية

 كمما جاء عمى خبلؼ األصؿ القكاعدم بيف العدد كتميزه في الذكر الحكيـ، قكلو عٌز كجٌؿ:  
ا " ـي اٍثنىتىٍي عىٍشرىةى أىٍسبىاطنا أيمىمن قىطٍَّعنىاىي  (ِ)"  كى

 فكجو الخركج عمى القياس في اآلية السابقة يقع في أمريف : 
كالكجو أف يفسر العدد بالمفرد ال  ،بعد اثنتي عشرة بقكلو )أسباطنا (األكؿ : أكقع الجمع  
 بالجمع.
كظاىر النص يقتضي القكؿ ) اثني  ،ث العدد بقكلو )اثنتي عشرة (الثاني: يتمثؿ في أنو أنَّ  
 مطابقة مع المعدكد المذكر.  ؛عشر (

بالشكاىد الشعرية ،  افعمك كقد ذىب النحاة كالمفسركف في تأكيؿ كتفسير كتحميؿ الظاىرة كما  
 أسباطا ( األمـ أك القبيمة . كقالكا أف المعنى المقصكد  بػ)

  
                                                           

 ، قكؿ الحطية : ْٔٓص ،ّمف الشكاىد التي أكردىا سيبكيو في كتابو ج((ٔ
 ثبلثيػػػػػػة أنفػػػػس كثبلث ذىٍكدو             لقد جار الزماف عمى عيػػػػػػػالي  

 في التذكير عمى المعنى  بأف )الذكد( أنثى كليس باسـ كسر عميو مذكر . كيفسرالمطابقة
 َُٔاألعراؼ ،((ٕ
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 (ُ)إٌف السبط ذكر كلكف النٌية كاهلل أعمـ ذىبت إلى األمـ "  يقكؿ ابف السكيت : "
 (ِ) .كجاء في المساف أف السبط مف الييكد كالقبيمة مف العرب 
ي محاكلتيـ جمع المغة كتقعيدىا حفاظا ليا كاعتزازا منيـ كالظاىر أف العمماء العرب القدماء ف 

بيا أغفمكا عددا ال بأس بو مف األداءات التي أطمقكا عمييا مسمى الضركرة لعدـ خضكعيا لقكاعدىـ 
عجازا إكأغفمكا أف ليذه األداءات المكسكمة بالضركرة عنيـ جانبا باالستعماؿ النثرم كالقرآني الذم يعد 

 الببلغة .كىك أساس 
نحفظ ليـ كبكؿ تقدير ، نحف اآلف في عصر مختمؼ عف عصر عممائنا القدماء األجبلء ك  

الجيد الضخـ الذم بذلكه في جمع المغة كتقعيدىا كال ننسى فضميـ الذم ما زاؿ إلى اآلف يدرس، كلكف 
في نفس  فبل يجكز أف نظؿ قابعيف ،ال بد أف نحاكؿ أف نسير عمى خطاىـ كنخرج بمفاىيـ جديدة

كلذلؾ يجب إخراج مثؿ ىذه األداءات التي تقبميا المغة كتتيحيا ألبنائيا في  ؛المكاف الذم تيركنا فيو
 .أكثر مقبكلية كىك "المتبقي " ىليأخد منح ،االستعماؿ مف مفيـك الضركرة

 حذف أداة التبعّية. -

التعريؼ  كالمنعكت فيعت إٌف مف قكاعد النعت المعركفة في المغة العربٌية ىك المطابقة بيف الن 
 .كالتنكير، كالعدد )اإلفراد كالتثنية كالجمع ( ، كالتذكير كالتأنيث ، كالكجكه اإلعرابٌية المختمفة

كمما ىك مقرر أٌنو : " تجب مكافقة النعت لما قبمو فيما ىك مكجكد فيو مف أكجو اإلعراب الثبلثة 
 (ّ)كمف التعريؼ كالتنكير ." 

                                                           

دار صادر ،  ، لساف العرب ، ىػ(ُُٕ، أبك الفضؿ محمد بف مكـر بف عمي جماؿ الديف األنصارم)ت:ابف منظكر(ٔ)
 .َّٖص ،ٕج ،ّبيركت، ط

 .َّٗ،صٕالسابؽ ، باب )سبط( ،ج(ٕ)



 .َِّ،ص ّ، جأكضح المسالؾ  (ّ)
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خضاع إألمر مطردا إال مف حيث القاعدة التي كضعيا النحكيكف، كال يمكف كال يككف ىذا ا      
خضاعيا إكال يمكف  ،المغة ليا بالضركرة فكؿ المغات عمى اإلطبلؽ ليست مطابقة لمقكاعد مطابقة تاٌمة

 (ُ)لمقكاعدٌية بالشكؿ الكامؿ . 
يمكف اإلحاطة بيا دكف إٌف كؿ لغة مف المغات ال بد أف تمر بمراحؿ مختمفة كمتعاقبة ال     

النظر إلى النصكص، كلكف مركرىا بيذه المراحؿ يجعميا تفقد بعض األشكاؿ االستعمالٌية فتنقرض 
كلربما تبقى بعض األنماط  ،نقراض بالحدة التي تجعمو ينتيي تمامابعض ظكاىرىا كلكف ال يككف اال

عدة التي تبنى عمى الكثير فيعد عندىا التي نستدؿ بيا عمى تاريخ االستعماؿ المغكم فيككف مخالفا لمقا
 .مف الشاذ أك مف الضركرة عمى الرغـ مف أصالتو المغكٌية

 كىذا ىك شأف القاعدة النحكية في أم لغة ال يمكف أف تشتمؿ عمى االستعماالت كافة . 
كلذلؾ فإف أم أداء لغكم مخالفا لمقاعدة كلكف يستدؿ عميو تاريخيا ككسـ بالضركرة كلو  
 في النثر يخرج مف نطاؽ الضركرة ليستقر تحت مسمى "المتبقي " . استعماؿ

 يقكؿ سيبكيو : 
 (ِ)"كاعمـ أف المعرفة ال تكصؼ إال بمعرفة ، كما أف النكرة ال تكصؼ إاٌل بنكرة "      
إال أف عددا مف الشكاىد النحكية  جاء مخالفا لممطابقة بيف النعت كالمنعكت في التعريؼ  

 كؿ ابف ميادة  :كالتنكير كمنو ق
احً "  ـي ًصحى اًلًطيا السَّقا مىًؿ الخدكر بأٍعييفو    مىٍرضى ميخى  (ّ") كنىظىٍرفى ًمف خى

كرد كممة عت مطابقا لممنعكت في التعريؼ كالتنكير كفي ىذا البيت أناألصؿ : أف يأتي ال
( ا)مخ  ، كىذا خبلؼ لؤلصؿ. لطيا( كىي معرفة باإلضافة ، نعتا لػ)أعيفو

 (ْ)مجرل الفعؿ كرفع ما بعده.  يمكف تأكيمو تأكيبلكىك ما 

                                                           
 .ُِٗينظر: النحك المقارف ، ص ((ُ
 .ٔ،صِالكتاب ،ج ((ٕ

  َِ،صِمف شكاىد سيبكيو ج (ّ)
 ُِ،صِينظر: الكتاب ج (ْ)
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كمف األمثمة المشيكرة التي تخالؼ المطابقة  بيف النعت كالمنعكت في التعريؼ كالتنكير قكؿ النابغة 
 الذبياني : 

 (ُ") فىًبت  كأني ساكرتني ضئيمة       مف الرفش في أنيابيا السـ  ناقعي " 
لممنعكت ) السـ ( في التعريؼ كالتنكير، كىذا لـ يتحقؽ في األصؿ : مطابقة النعت ) ناقع ( 

 الشاىد، فقد جاء مخالفا لمقاعدة التركيبية فخضع لتأكيؿ النحاة.
 ب)اؿ( كىك نمط معركؼ ،( المعرفة لسـا ناقع ( النكرة، نعتا لكممة ) فقد أكرد كممة ) 
 كىك ما يمكف تأكيمو تأكيبل بعيدا أيضا بأنو بدؿ، كىذا ما فعمو النحاة العرب .  ، (ِ) التعريؼ
كمف األمثمة المشيكرة في النثر عمى عدـ مطابقة النعت لممنعكت في التذكير كالتأنيث ، قكلو  

ُهَمَزٍةلَُّمَزٍة"         عٌز كجؿ :  ٌللُِّكلِّ ٌْ َدهُ*َو َوَعدَّ  (ّ)"   الَِّذيَجَمَعَماالا
فقالكا أنيا بدؿ كؿ مف كؿ، كما قالكا  ،فقد ذىب العمماء إلى الػتأكيؿ في إعراب كممة )الذم( 

 .س، كلـ يتطرقكا إلى أنيا صفة مع أف الكاقع المغكم يقكؿ بالعك(ْ)أنو قد يككف منصكب عمى الذـ 
صرارىـ عمى كأعتقد أف العمماء لـ يغفمكا عف أف )الذم( في الكاقع المغكم نعتا، كلكف إ 

لينصرفكا إلى التأكيبلت  ،جعميـ يغضكف الطرؼ عف الكاقع المغكم ،القكاعدية كالتمسؾ بالمعيارية
 البعيدة التي تناسب قكاعدىـ .

 كمف األمثمة المشيكرة في النثر أيضا عمى ىذا األداء المغكم، ما جاء في دعاء اإلقامة : 
قىامنا مىٍحميكدنا الًَّذم كى " ٍدتىوي كىاٍبعىٍثوي مى  (ٓ)...."عى
                                                           

 ّّديكاف النابغة الذبياني ،ص (ُ)
 َِٗالنحك المقارف ،ص ينظر  (ِ)
 ِ-ُ( اليمزة (ّ

ىػ(، الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه ّٖٓينظر: الزمخشرم، ، أبا القاسـ جار اهلل )ت  (ْ)
 ِّٖ، صْ،جُُٗٗ، ُالتأكيؿ، دار إحياء التراث العربي، بيركت،ط

  ىػ( ،ِٕٓ)ت:  ، سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السًٍّجٍستانيينظر: أبك داكد  (ٓ)
بيركت، كتاب الصبلة ، باب ما جاء  -تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية ، صيدا ،سنف أبي داكد

 . ِّٓ، أفقي ُْْفي الدعاء عند األذاف ، ص
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فالمكصكؿ كصمتو )الذم كعدتو ( معرفة جاءت  كصفا لمنكرة )مقامان(، كليذا تجد ركاية   
أخرل ليذا الدعاء كىي : كابعثو الميـٌ المقاـ المحمكد الذم كعتو، تخمصا مف االصطداـ بالقاعدة أك 

 رغبة في االلتزاـ بيا .
عكت في التعريؼ كالتنكير ىك األصؿ كالكثير في أف المطابقة بيف النعت كالمن كترل الدراسة 

الرأم القائؿ بأف المخالفة بيف النعت كمنعكتو في التعريؼ كالتنكير  كال أتفؽ معاالستعماؿ المغكم 
فالشاعر ليس نحكيا بدكره بؿ ىك متكمـ لمغة مبدع فييا، كال يطمب منو أف يككف معنيا  ؛ضركرة شعرية

 كاألراء النحكية لمنحاة المقعديف .بمعرفة التفاصيؿ كالتكجييات 
كفي مثؿ ىذا األداء لـ يخرج الشاعر عف القاعدة كلـ يستخدـ أسمكبا شاذا لـ تستخدمو   

ف لـ يتناسب مع أراء العمماء، كما يدعـ أداءه  العرب مف قبؿ، بؿ استخدـ كجو تتيحو لو لغتو كا 
 ـ كالحديث النبكم خاصة . المستخدـ كركد مثمو في لغة النثر عامة كفي القرآف الكري

 كمف الشكاىد التي لـ يطابؽ النعت منعكتو فييا في الحركة اإلعرابية  قكؿ الشاعر :  
ٍبًرقىافي لو أبي  ... كما حؿه سىٍعًدمٌّ غريبان ببمدةو "  (ُ" ) فىييٍنسىب إال الزٍّ

المتبقي )غريبا( كىك الشاعر في البيت السابؽ قرر استخداـ المفظ إاٌل أٌف  األصؿ: ) غريبه (،
ياؽ ىك أف ساستخداـ خارج عف األصؿ كعف القاعدة في نظر النحاة، فما قرره النحاة في ىذا ال

 . (ِ))غريبا( نعتا كليس حاال 
 كبيذا يككف مخالفا لؤلصؿ كىك مطابقة النعت لمنعكتو في الحركة اإلعرابٌية . 
كال يصح عده مف  ف عمى التفعيمة،اؤثر ف الكزف العركضي  نفسو كال يياإٌف كبل المفظيف يؤد 

 باب الضركرة فميس مف المعقكؿ أف يخطئ الشاعر أك يمحف في لغتو كىك ابف المغة كمنو تؤخذ .
كلكف يمكف تفسير خركج الشاعر عف أصؿ القاعدة النحكية كمخالفة المطابقة بيف النعت  

 كالمنعكت في الحركة اإلعرابية تفسيرا دالليا .

                                                           

 .ِّص، ّالكتاب ،ج ،َِٔصّخزانة األدب ،ج البيت منسكب لمعيف المنقرم ،انظرٔ))
تحقيؽ: السيد إبراىيـ  ضرائر الشعر ،ىػ( ،  ٗٔٔالحسف ، عمي بف مؤمف بف محمد الخضرمي اإلشبيمي ) أبكعصفكر، ابف ((ٕ

 .ُّْص ـ، َُٖٗ،  ُمحمد ، دار األندلس لمطباعة ، ط
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(فأنا أعتقد   كذلؾ ألنو أراد معنى الحاؿ كلـ  ،أف الشاعر تعٌمد استخداـ )غريبا ( كليس )غريبه
فالشاعر يمدح الزبرقاف كيريد أف  ؛كىذا يتكضح مف خبلؿ المعنى العاـ لمبيت ،يرد معنى الكصؼ

اؿ ينسب أم رجؿ يحٌؿ في الببلد غريبا كييسأؿ عف نسبو فبل ينسبو إاٌل لمزبرقاف، فكأنو أراد أف يبيف ح
 الغربة ليذا السائؿ ال أف يصفو بالغريب .

كلذلؾ فالنمط المتبقي الذم استخدمو الشاعر كاف أقرب مف النمط القكاعدم الذم كضعو  
اإلبداع الذم يطمح  النحاة كبما أف المغة تتيح استخدامو ألبنائيا فقد قرر الشاعر استخدامو ألنو يحقؽ

 .م يسعى الشاعر إلى تحقيقو كإليصالو إلى المتمقي و، كيخدـ الغرض الداللي الذإلى الكصكؿ ل
كقد كرد مثؿ ىذا األداء في النثر كفي كبلـ العرب ، إال أف النحكييف قامكا بمي عنؽ الشاىد  

" ." ليتناسب مع قكاعده كمف ذلؾ قكليـ : ًبيثي ٍيدو اٍلخى ٍرتي ًبزى "، كنحك "مىرى ـي ٍيدو الكىًري ٍرتي ًبزى  (ُ)مىرى
نفسيـ أماـ لفظ مرفكع بعد منصكب أك مجركر، كلٌما كانت نظرية العامؿ ىي كجد النحكيكف أ 

منطمقيـ أرادكا البحث عف عامؿ أحدث الرفع، كالبصريكف منيـ خاصة يحتفمكف بالعامؿ المفظي؛ كلذا 
ألزمكا أنفسيـ بتقدير مبتدأ محذكؼ، كقالكا بكجكب الحذؼ مع أف الكاضح أف "الكريـ " ك"الخبيث " ىي 

 لما قبميا .نعكت 
ىذا اإلشكاؿ؛ إذ ال يصح أف تككف لمفظ كظيفتاف  يدفع ب أف القكؿ بكجكب اإلضمار الكأحس  

ف يكف لمبتدأ محذكؼ، كليس أمر المحافظة عمى سبلمة العكامؿ  في نفس الكقت، فيككف نعتنا كخبرنا، كا 
قناع العقؿ؛ فالكظائؼ النحكية ليا عبلمات؛ كلكف ىذه العبلمات  المفظية بأىـ مف رعاية المعنى كا 

 عبلمة ألمر معنكم كىي التنبيو إلى النعت.تتغير ال ممزمة تماما فقدليست 
  تعالى: قكلو قراءة الٌنعت في اإلعراب في  المخالفة مظاىر كمف

افى " اًلـً  ،يىًصفيكفى  عىمَّا المَّوً  سيٍبحى  (ِ)كىالشَّيىادىة" اٍلغىٍيبً  عى

 القرَّاء بعض كقرأ قبمو، المجركر )اهلل( الجبللة لمفظ إتباعان  )عالـ( جرٍّ  عمى اتفؽ القرَّاء فجميكر

ـي(، بالرَّفع:  .(ُ)كأعمى أجكد الجرٌ  كلكفَّ  اإلتباع، عمى ال القطع عمى القراءة ىذه كحممت )عال
                                                           

تحقيؽ:  ،عمى ألفية ابف مالؾ  شرح ابف عقيؿ ىػ( ،ٗٔٔ، عبداهلل بف عبدالرحمف العقيمي اليمداني المصرم)ت:عقيؿ ابف((ٔ
 .ِٓٓ،ص ُجـ ،َُٖٗمحي الديف عبد الحميد ،دار التراث ،القاىرة ، محمد

 ِٗ-ُٗالمؤمنكف ، (ٕ(
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 الن حاة آراء كتراكحت كقراءىاتو، الكريـ القرآف في شتَّى مظاىر لو اإلعرابٌية المخالفة مف الٌنكع ىذا إفَّ  

 . (ِ)الٌنحكٌية القاعدة مع كيستقيـ المعنى يخدـ بما تكجيوكال التٌأكيؿ طمب أك كالتضعيؼ، المَّحف بيف فييا

 األداء إخضاع أجؿ مف العمماء فييا يخكض التي كالتقديرات التأكيبلت ىذه عف يغنينا ، "المتبقي" اإلستعماؿك 

 . بو ىي تسمح بما لئلبداع ككسيمة المغة يستخدـ المتكمـ كيجعؿ النحكية لمقاعدة

 مسكغا التمرد كىذا القاعدة، عف بالمتمردة بكصفيا األداءات ىذه تبرر التي الكسيمة ىك إنما كالمتبقي

  رسالتو. مف إليو يسعى الذم لميدؼ المرسؿ كتكصؿ كترفده النص تخدـ سياقية داللية بأغراض

 حذف العامل في المفعول بو :  -
ب أف تحتكم عمى عنصرم اإلسناد، كىذه إف الجممة في المغة العربٌية مف كجية نظر النحاة يج

نظرة تركيبٌية مجردة كالنظرة المغكية السياقٌية الداللية ترل أف عنصرم اإلسناد ال يكفياف لمتعبير عف 
 محمكؿ الكبلـ كمكضكعو حتى يتـ التكاصؿ كاإلببلغ .

اصمية كىي فإف كاف المسند كالمسند إليو يجعبلف الجممة صحيحة تركيبيا فيما ال يحققاف التك  
األىـ لغكيا كال تتحقؽ إال بالفضمة، فشتاف بيف صحة التركيب كالتكاصمية التي تقـك عمى تكفير داللة 
الكبلـ، كسييعنى ىذا الفصؿ بدراسة مكمبلت العممٌية اإلسنادية بكصفيا مف أىـ األركاف التي تحقؽ 

 التكاصمية المغكية . 
فبل بد مف كقكع فعؿ الفاعؿ عمى مفعكؿ بو ، كىذا إف كجكد المفعكؿ بو ضركرة تقتضييا المغة، 

المفعكؿ بو يحتاج إلى عامؿ عمؿ بو النصب مف كجية نظر العمماء، كمجيئو منصكبا مف غير 
 عامؿ يكجب عمييـ تقدير عامؿ، أك تأكيؿ الشاىد، أك قد يصفكنو بالضركرة .

 كمف ذلؾ قكؿ الشاعر : 

 " مة تىبيتي ٍيرىان ... يىديؿ  عمى ميحىصٍّ زىاهي اهللى خى  (ٖ)"أال رجيبلن جى

 األصؿ : ) أال رجؿ ه ( بالرفع عمى االبتداء لعدـ كجكد عامؿ عمؿ النصب فييا . 
                                                                                                                                                                                

 ِٖٓ، ص ٕتفسير البحر المحيط ، ج )ٔ(
 َُٔ،صِمعاني القرآف ،ج ،ِِٔ،صِالكتاب ج ينظر:)ٕ(


.8ٕ،صٔ،مغنًاللبٌب،جٖٔٙ،صٔ،النكت،ج8ٖٓ،صٕ(الشاهدبالنسبةفًالكتاب،ج(ٖ
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 يقكؿ سيبكيو :

سألت الخميؿ عف ) الشاىد (، فزعـ أنو ليس عمى التمني، كلكٌنو بمنزلة قكؿ الرجؿ : فيبل  "  
 ذلؾ، كأنو قاؿ : أال تيركني رجبل جزاه اهلل خيرا . خيرا مف

أٌما يكنس فزعـ أٌنو نكف مضطرا، كزعـ أف قكلو: " كال نسبى اليكـ كال خمةن " عمى   
 (ُاالضطرار.")

كيرل صاحب المغني أف التقدير في الشاىد السابؽ  ) أال تركنني رجبل ىذه صفتو ( فحذؼ 
الحذؼ جاز عمى شريطة التفسير، أم: أال جزل اهلل رجبل جزاه  إفالفعؿ ألف المعنى يدؿ عميو، كقاؿ 

عمى ما جاء بو يكنس كلذلؾ نٌكف  اسـ ال   ياهلل خيرا كعٌد )أال( عمى ذلؾ لمتنبيو، كأكضح أنيا لمتمن
 ( ِلمضركرة .)

كمما سبؽ يتضح أف الخميؿ عٌد ) أال ( لمتحضيض كعميو يستكجب تقدير فعؿ محذكؼ، أما 
ا لمتمني كبذلؾ جعؿ الشاىد يدخؿ إلى دائرة الضركرة، كبعضيـ عدىا لمتنبيو كبذلؾ فيي يكنس فعٌدى

 مفسرة مف الفعؿ المكجكد في السياؽ .

كىذا ال ينطبؽ عمى ىذا الشاىد فحسب بؿ عمى كؿ شاىد جاء عمى النمط السابؽ كمف ذلؾ قكؿ 
 الشاعر : 

ٍرتى بًو ًلتىٍيـو "   دَّا كال ...فبل حسبان فىخى دكدي " ) ازدحـ إذا جى  (ّالجي

كىذا الشاىد كسابقو، فقد خضع لمتأكيؿ كالتقدير لبياف السبب الذم أدل إلى نصب كممة )حسبا( 
ال فمف حقيا الرفع.  حتى ينسجـ كالقاعدة كىي ضركرة كجكد عامؿ أدل إلى انتصابيا كا 

                                                           
 .ِٖ،صِالكتاب ، ج ((ُ
 .ِٖ، صُ( ينظر : مغني المبيب عف كتب األعاريب، ج(ِ
ٖٓ( ديكاف جرير ، ص(ّ
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تي تستكجب كجكد عامؿ كأعتقد أف العمماء حاكلكا جاىديف تطكيع الشاىد ليتبلءـ مع القاعدة ال 
نصب لممفعكؿ بو، كقد حمؿ بعض العمماء ىذا األداء عمى تقدير فعؿ محذكؼ بينما حممو آخركف 
عمى الضركرة  كؿ حسبما يراه مف كجيتو الشخصية، ككؿ ما سبؽ ىي اجتيادات شخصية مف النحاة 

 اشتممت عمى الػتأكيؿ كالتقدير المبالغ فيو .

بلت الذم سيقت مفسرة ليذا النمط المغكم ما ىي إال اجتيادات لتستقيـ ٌف كؿ التأكيإكيمكف القكؿ 
القاعدة كيرجح المعيار، غاضيف الطرؼ عف الطبيعة المرنة لمغة كىذه القكاعدية تسير باالتجاه 
المعاكس لما ترنك لو ىذه الدراسة أم ) المتبقي ( الذم ييعد أداء متمردا عف القاعدة تقبمو المغة كتبيحو 

 ئيا .ألبنا

كيمكف القكؿ اف العرب نطقكا بمثؿ ىذه األداءات في كقت لـ تستقر فيو القاعدة عمى كجييا  
كتيذيب األلسف بقي  التاـ، في كقت كانت المغة تنطؽ كفؽ ما تؤديو األلسف، كبعد مجيء القاعده

بعضيا عمى حاليا، كىذا ال يجعؿ ما بقي منيا عمى حالو ضركرة أك شذكذا أك خبلفا لؤلصؿ بؿ ىك 
 مف المتبقي المغكم الذم يعد كجيا مقبكال لغكيا .

 حذف العامل في المفعول المطمق:  -
ـ يذكر في القاعدة كالقياس أف ينتصب المفعكؿ المطمؽ بفعؿ عمؿ فيو النصب، فإف ل كتنص  

التركيب كجب تقديره، كقد ظيرت في العربية مصادر منصكبة استدعى نصبيا تقدير عامؿ كمف ىذه 
 (ُالمصادر: بيرا، كتبا، كجكعا، كخيبة، كعقرا، كغيرىا .)

كأظف أف مادفع العمماء إلى تقدير فعؿ ينصب ىذه المصادر ىك إصرارىـ عمى إخضاع الشاىد 
 لمقاعدة.

 

 

                                                           
 . ُُّ، صُ( ينظر : الكتاب ، ج(ُ
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 ي جاءت عمى تقدير العامؿ لممصدر المنصكب قكؿ الشاعر  : كمف الشكاىد الت

ـٌ قالكا تحب يا قمت بيرا          عدد النجـ كالحصا كالتراب " ) " ث
ُ) 

 األصؿ أف تتصب كممة ) بيرا ( بعامؿ ظاىر يذكر بنص الجممة، فمما لـ يظير قدركه تقديرا  .

 يقكؿ سيبكيو تعميقا عمى الشاىد السابؽ : 

ٌنما ينتصب ىذا كما أشبيو إذا ذكر مذككر، فدعت لو أك كأنو  "  قاؿ جيدا أم جيدم ذلؾ . كا 
عميو، عمى إضمار الفعؿ، كأنؾ قمت سقاؾ اهلل سقيا، كرعاؾ اهلل رعيا، كخيبؾ اهلل خيبة . فكؿ ىذا 

 (ِكما أشباىو عمى ىذا ينتصب . " )

يـ جعمكه بدال مف المفظ بالفعؿ، كيعمؿ  سبب اختزاؿ الفعؿ في مثؿ ىذه المكاضع بقكلو : " ألن
 كيزعـ أف بيرا في الشاىد بدال مف بيرؾ اهلل .    (ّكما جعؿ الحذر بدال مف احذر . " )

، كلكف مف المؤسؼ القكؿ أف العكسف تسير القاعدة كفؽ ما تقتضيو المغة كليس أكاألصؿ  
جعمكا كؿ اىتماميـ كالداللة ك  العمماء حاكلكا تسيير المغة كفؽ قكاعدىـ، متجاىميف السياؽ كالمكقؼ

ف كاف عمى حساب المغة نفسيا .استقامة القاعدة كاضطرادىا،   كا 

 

 

 

 

 

                                                           
 ّٕ( ديكاف عمرك بف أبي ربيعة ، ص(ٔ
 .ُِّ، ص ُ( الكتاب ، ج(ِ
( السابؽ .(ّ
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 المبحث الثاني: الزيادة 

مف كتاب سيبكيو، كانت الزيادة فييـ الظاىرة  ستة عشر شاىدا نحكيا شعرياكقد احتكل ىذا المبحث 
 المغكية المقصكدة بالدراسة .

 مضارع المجزوم .إثبات الياء في الفعل ال -

كىذا ما جعؿ النحاة يسمكنو  ،المغة العربيةفي الفعؿ المضارع: ىك الفعؿ الكحيد المعرب 
بالمضارع، أم المشابو كالمقصكد بذلؾ أنو يشبو األسماء بقبكلو لمحركات اإلعرابٌية المختمفة، كيعرب 
الفعؿ المضارع  رفعا كنصبا كجزما، فإف كاف صحيح اآلخر فيرفع بالضمة كينصب بالفتحة كيجـز 

ف كاف مف األفعاؿ الخمسة  ،سككفبال ف كاف معتؿ  ،ف كينصب كيجـز بحذفيايرفع بثبكت النك كا  كا 
 .اآلخر فيرفع بالضمة كينصب بالفتحة كيجـز بحذؼ حرؼ العٌمة

ؿ، كىذه ىي قاعدتو المتفؽ كىذا ىك األصؿ كأم مخالفة لو عٌدىا العمماء خركجا عف األص 
 (ُعمييا .)

خالؼ جاءت بعض الشكاىد التي ت غير أف ىذه القاعدة ظمت ضيقة عمى األداء المغكم فقد
 كمف ىذه الشكاىد  :أك الشذكذ القكاعد السابقة ككصفيا النحاة بالضركرة 

ـٍ يأتيؾى كاألنباءي تٍنمي              بما القىٍت لىبكفي بني زياًد   (ِ)أىل
 (ّ) األصؿ " مففجعمو حيف اضطر مجزكما  " يقكؿ سيبكيو تعميقا عمى ىذا الشاىد :

القافية كالكزف أف يجـز الفعؿ المضارع  لضركرة تحقيؽأف الشاعر اضطر  ،كيقصد سيبكيو بذلؾ
 مخالؼ لقاعدة الفعؿ المعتؿ اآلخر. إاٌل أف ذلؾ ،كف عمى أف أصؿ الجـز بالمضارع ىك السككفكبالس

ف كاف إثبات حرؼ العٌمة في الفعؿ المعتؿ اآلخر ضركرة فيجب أف تقتصر كال بد مف القكؿ، إ
ال كجب إخراجيا مف مسمى الضركرة ،الضركرة عمى لغة الشعر دكف النثر فيي لـ تعد كذلؾ  ،كا 

                                                           

 .ِٕٕ، صْ، ج ٓىػ( ، النحك الكافي، دار المعارؼ ، ط ُّٖٗ) ت:  حسف،عباسينظر:  (ُ)
اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف ، كفي َُٖ. أسرار العربية صُّٔ، صّج، ّط ،الكتاب فيرد الشاىد ك (ِ) 

 . ِِ، صََِِ،ُتحقيؽ : جكدة مبركؾ ،دار الخانجي القاىرة ، ط البصرييف كالككفييف،
.ُّٔ، ص  ّالكتاب ، ج  ( (ّ
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كالكاضح أف إثبات حرؼ العٌمة في المعتؿ اآلخر المجزكـ لـ يقتصر عمى لغة الشعر بؿ تعداىا إلى 
 لغة النثر.

كقد كقع في القرآف الكريـ ما ظاىره إثبات )األلؼ(، كما ظاىره إثبات )الياء(، في الفعؿ المعتؿ 
  . عض المعربيف إلى أنو يجكز إجراؤىما إجراء الفعؿ الصحيحالمجزكـ، فذىب ب

أجاز بعض المعربيف إثبات حرؼ العمة )األلؼ( مع المضارع المجزكـ؛ إجراءن لممعتؿ ك             
 :كىك عبد يغكث بف كقاص الحارثي مجرل الصحيح، كمنو قكؿ الشاعر 

 (ُ) كأف لـ ترىل قىبمي أسيرنا يمانيا          كتضحؾي مني شيخةه عبشميةه                   
ـٍ طىرً  " :    في قكلو تعالىك   .  (ِ)"  دىرىكنا كىالى تىٍخشىىٰ  تىخىؼٍ  يقنا ًفي اٍلبىٍحًر يىبىسنا الفىاٍضًرٍب لىيي

 الباقكف بالرفع. اكقرأى (،  تخؼٍ ) بجـز  (ّ) في قراءة حمزة

يىٍصًبٍر "  ٍف يىتًَّقي كى  (ٓبإثبات الياء في ركاية قنبؿ عف ابف كثير.) .(ْ)ككما في قكلو تعالى  " ًإنَّوي مى

ثبتت الياء كاألصؿ حذفيا ألنيا فعؿ مضارع مجزـك معتؿ اآلخر كعبلمة الجـز ىي حذؼ فأي  
 حرؼ العٌمة مف آخر الفعؿ.

المجزكـ كرد في بعض القراءات القرآنية فيذا يعني ثبات حرؼ العمة في الفعؿ المضارع إكبما أف 
فمـ تقتصر الشكاىد في ىذا األداء عمى الشعر فقط بؿ تعدتيا إلى  ، خركجو مف دائرة الضركرة الشعرٌية

ألنو تمرد عمى  ، النثر كىذا األداء كمثمو ىك ما تقصده الدراسة كتضعو تحت مسمى " المتبقي "
 دليؿ ذلؾ كركده في شكاىد شعرٌية كغير شعرٌية القاعدة بما تسمح بو المغة، ك 

                                                           
(، الجمؿ في َّْالزجاجي، أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ)ت:في : لعبد يغكث بف كقاص الحارثي  البيت ((ٔ

تحقيؽ :عبد السبلـ  المفضميات ،. الضبي، أبك العباس بف المفضؿ ، ِٔٓصالنحك، مؤسسة الرسالة ، دار األمؿ ، 
سر ىػ (  ِّٗابف جني، أبك الفتح عثماف )ت ،  ُٖٓص،  ٔىاركف ، أحمد محمد شاكر ، دار المعارؼ القاىرة، ط

 .ٕٔص ،ـ  َََِ،  ُ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط صناعة اإلعراب
 ٕٕسكرة طو ، آية  (ٕ) 
،تحقٌق:،السبعةفًالقراءاتهـ(ٕٖٗالتمٌمً)ت:البغدادي،أبوبكربنمجاهدأحمدبنموسىبنالعباس((ٖ

.ٕٖٗص-ٕٔٗ،صٕمصر،ط-شوقًضٌف،دارالمعارف
 َٗيكسؼ ، آية ((ٗ
.ٖٗٙهـ(،حجةالقراءات،تحقٌق:سعٌداألفغانً،دارالرسالة،صٖٓٗابنزنجلة،أبوزرعةعبدالرحمنبنمحمد)ت:((٘
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كقد حاكؿ العمماء تفسير ىذه الظاىرة بعد أف كسمكىا بالضركرة كلـ يجيزكىا في سعة الكبلـ، 
ف قكلو :" كال :إ" قيؿ فييا   دىرىكنا كىالى تىٍخشىىٰ  كأخضعكىا لمتحميؿ كالتأكيؿ فمثبلن قراءة حمزة "... الَّ تىخىؼٍ 

: كقد قرأ حمزة: ال تخؼ فجـز عمى الجزاء كرفع "كال  فقاؿ الفراءنو مستأنؼ، تخشى " مرفكع؛ أل
  ...تخشى" عمى االستئناؼ ببل.

كىذا ما يحدث غالبا في الشكاىد التي تتمرد عمى القاعدة، إذ يحاكؿ العمماء بكؿ الطرؽ كالكسائؿ 
ف كاف ذلؾ عمى حساب الداللة كالمعنى، فالميـ عند  ىـ أف تطرد قكاعدىـ.تطكيعيا لمقاعدة كا 

ـٌ يقك  ف كانت الياء فيو كانت صكاٌبا " ؿث  (ُ) : "كا 
 كيستشيد بقكؿ الشاعر : 

نىى "  يجنيكقاؿ ليا مف تىٍحًتيا كاستىكل            ىزم إليؾ الًجٍذع  "                (ِ)الجى
 لـ يقؿ : يجًنؾ الجنى.

بَّاف لـ      :كقكؿ آخر  بَّاف ثّـَ جئتى معتًذران           مف سىبَّ زى  (ّ)كلـ تىًدًع" تيجو "ىجكتى زى
 

كيرل الفرَّاء أف إثبات العرب العٌمة في مثؿ ىذه المكاضع ألف الشاعر رآىا ساكنة كىي بمكضع 
 (ْ)جـز فتركيا عمى سككنيا ، كما ييفعؿ بسائر الحركؼ. 

 

                                                           

ىػػػ( ، معاني القرآف ،قدـ لو كعمؽ عميو :إبراىيـ شمس الديف ،  َِٕأبك زكريا يحيى بف زياد )ت  الفراء، :ينظر  ((ٔ
 .ُٕٖص ، ِجـ  ُّٖٗ، ّدار الكتب العممٌية ، بيركت ،ط

 ُٕٖ، ص ِك ج ُُٔ،صُكرد في معاني القرآف منسكب إلى بعض بني حنيفة ، ج( الشاىد (ِ
 ،.......ُٖٓصُُالعبلء ينظر في معجـ األدباء ج عمر بف ألبي  ،  ُِٔ، صُفي معاني القرآف ، ج ( الشاىدّ)
ىػػ( ، تحقيؽ:  ٖٔٔ. اإلستراباذم ، نجـ الديف محمد بف الحسف الرضي )ت  ُِٔص ُج معاني القرآف ، :( يينظرْ)

، ُٕٓٗلبناف ،  -تب العممية ، بيركتمحمد نكر الحسف ، محمد الزفزاؼ ، محمد محي الديف عبد الحميد ، دار الك
ي حاشية الصباف عمى شرح األشمكن،)ىػَُِٔت : العرفاف محمد بف عمي الشافعي ) . الصباف ، أبكُْٖ،صّج

 .ُّٓ،ص ُ، ج ُٕٗٗ، ُلبناف ، ط -، دار الكتب العممٌية ، بيركت أللفية ابف مالؾ
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يمكف حمؿ إبقاء العٌمة في الفعؿ المضارع المجزكـ عمى لغة لبعض  ونإكمف العمماء مف قاؿ 
يف يجركف الفعؿ المعتؿ مجرل الصحيح في إعرابو كبنائو كىي لغة منقكلة عف العرب ]العرب اٌلذ

 (ُ)كعمييا حممكا قراءة حمزة "كال تخشى" كالشكاىد النحكية األخرل . 

عمى الفعؿ المضارع زكـ المعتؿ اآلخر ف الشاعر قاس الفعؿ المضارع المجإكمعنى القكؿ 
أم الفعؿ المضارع المجزكـ  ؛حالة مستثناه مف الحالة األصمٌية المجزكـ الصحيح، عمى اعتبار المعتؿ

 كجعؿ السككف عمى الحرؼ اآلخير غاٌضا الطرؼ عف ككنو عٌمة . ،الصحيح

ا لما استقرأكه مف الشاعر في الشاىد خرج عف أصؿ القاعدة النحكية التي كضعيا العرب كفقك 
أفكاه العرب، إال أف المتأمؿ يجد أف العرب قالت بما لـ يخضع لقكاعد القدماء كليس ذلؾ بيدؼ 

 تخريب المغة إال أف المغة نفسيا تعطي ألبنائيا مساحة مف الحرٌية المسٌكغة.

ؿ فالشاعر خرج عف أصؿ القاعدة النحكٌية كلكنو لـ يخرج عف أصؿ المغة نفسيا كقاس الفع 
المضارع المعتؿ عمى أصمو الصحيح كىك كجو مقبكؿ ال تعده الباحثة ضركرة شعرٌية ألف الشاعر 

إال أنو  ،أك أف يستغني عف المفردة بأخرل كيخرج مف ككف الكبلـ ضركرة ،بإمكانو أف يقكؿ "تأًتؾ"
 .فضؿ أف يككف مبدعا بما تسمح لو بو لغتو

يخرج مف تحت مسمى  امى ككنيعآنٌية خير دليؿ ككركد مثؿ ىذه األداءات في القراءات القر  
 كيكضع تحت مسمى "المتبقي". ،ضركرة إلى ككنو أداء متمرداال

 إثبات الياء في االسم المنقوص مع وجوب حذفو . -
االسـ المنقكص : ىك اسـ معرب آخره ياء أصمٌية مكسكر ما قبميا، كتحذؼ في حالتي الرفع 

ثباتيا في بعض الشكاىد يجعمو النحاة مف ب)اؿ( أك باإلضافةسـ مف التعريؼ كالجر، إذا جرد اال ، كا 
 الضركرة الشعرٌية .

                                                           

مكتبة الثقافة الدينية ،  الخبلؼ النحكم في معمقة امرئ القيس،قضايا  عبد المقصكد ، محمد عبد المقصكد ، ( يينظر،ُ)
 . ِٔصـ ، ََِٗ، ُط
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قىعىٍت في آخره ياء قبميا كسرة؛ نحك: "القاضي"، يقكؿ ابف يعيش :    " كالمنقكص كيؿ  اسـو كى
"؛ فيذا يدخميو النَّصب كحده مع التَّنكيف، كال يدخمو رفعه كال ج "، ك"داعو . ك"الدَّاعي"، ك"قاضو  رٌّ

ًذفىٍت  مَّة أك الكسرة، حي ركةن، كحرفنا؛ فالحرىكة ىي الضَّ ا؛ ألنَّو نقص شىٍيئىٍيًف: حى نَّما سيمٍّي منقكصن كا 
: "مررتي  لمثٍّقىؿ، كالحرؼ ىك الياء، حيًذؼى اللتقاء السَّاًكنىيف؛ فنقكؿ في الرَّفع: "ىذا قاضو يا فتى"، كفي الجرٍّ

: "ىذا  "، بكسر الياء كتنكينيا بقاضو يا فتى"، ككاف األصؿي "، بضٍـّ الياء كتنكينيا، ك"مررتي بقاضيو قاًضيه
مَّة كالكسرةي عمى الياء المكسكر ما قبميا؛ ألنَّيا قد صارىٍت مدَّة كاألًلؼ؛ لسعًة  ا؛ فاستيٍثًقمىًت الضَّ أيضن

مَّة كالكسرة...،  ًذفىًت الضَّ رىكة ما قبميا ًمٍف جنًسيا...؛ فحي ًذفىٍت؛ سكنًت الياء، ككاف مخرًجيا، ككىٍكًف حى كلمَّا حي
: "مررتي  "، كفي الجرٍّ ًذفىٍت اللتقاء السَّاًكنىيف...؛ فمذلؾ تقكؿ في الرَّفع: "ىذا قاضو التَّنكيف بعدىىا ساًكننا؛ فحي

( "  ( ُبقاضو

كقد ظيرت بعض الشكاىد كقد أثبتت فييا ياء االسـ المنقكص عمى الرغـ مف ككنيا في مكضع 
 حاة ذلؾ بالمجكء إلى الضركرة .حذؼ؛ فعمؿ الن

ٍفعي الكاك"؛ يعني: يظيىر ألجؿ يقكؿ أبك حياف األندلسي : " ك  ر  الياء كرفعييا، كرى يظيري ألجميا جى
 (ِ....") الضَّركرة

ا-كمىفى الضَّركرًة كيقكؿ السيكطي "  مَّة كالكسرة في ياء المنقكص -أيضن  (ّ..") ظيكري الضَّ

 كمف الشكاىد التي أثبتت فييا ياء االسـ المنقكص، مع كجكب حذفيا قكاعديا، قكؿ الشاعر: 

" فمك كاف عبد اهلل مكلىن ىجكتو          كلكٌف عبداهلل مكلى مكاليان " )
ْ) 

كاألصؿ : ) مكلى مكاؿو (، ألٌف )مكالي ( اسـ منقكص، لـ يعرؼ بػػ)اؿ( أك باإلضافة، فكجب 
لحاؽ التنكيف بما قبؿ الياء.   حذؼ ياؤه كا 

                                                           
 ٔٓ،صُشرح المفصؿ ، ج ((ُ
 .ُِِ-ُُِ،صُالتذييؿ كالتكمييؿ، ج ((ِ
.ُْٖ-ُّٖ،صُىمع اليكامع ، ج ((ّ
 ،كليس في ديكاف الفرزدؽ. ُٕٔ،صُ، المقتضب، جُّّ،صّ( الشاىد لمفرزدؽ في : الكتاب،ج(ْ
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يقكؿ سيبكيو : " فمٌما اضطركا إلى ذلؾ في مكضع ال بٌد ليـ فيو مف حركة، فأخرجكه عمى 
 قبميا تنكيف عكض .(، كاألصؿ يستكجب أف يحذؼ الياء كينكف ما ُاألصؿ" . )

كيرل المبرد أف الضركرة ىي التي أباحت لمشاعر اإلبقاء عمى ياء االسـ المنقكص في حيف 
 (ِاستكجب حذفيا، قياسا عمى االسـ الصحيح الذم ال عٌمة فيو .)

فإٍف كاف ]المنقكص[ مرفكعنا أك مجركرنا؛ جاز إثباتي يائو كحذفيا ]في ذلؾ كيرل ابف ىشاـ غير 
ٍقؼ[؛  ح  ...... كلكفَّ األرجح في المنكَّف الحذؼ؛ نحك: " ىذا قاٍض "، ك" مررتي بقاٍض "، الكى كاألىرجى

 (ّ(. في غير المنكَّف اإلثبات؛ كػ "ىذا القاضي"، ك"مررتي بالقاضي

كمف العمماء الذيف عدكا إثبات الياء في االسـ المنقكص كحٌقيا الحذؼ ضركرة شعرية ، األعمـ 
 (ْإذ يرل أف األصؿ حذؼ الياء كال يجكز إبقاؤىا في سعة الكبلـ . ) الشنتمرم

إف جميكر النحاة القدماء يرفضكف فكرة إثبات الياء كيتمسككف برأييـ الذم يقكـ عمى ضركرة 
حذفيا إف لـ تعرؼ أك تضاؼ، كىذا التمسؾ ما كاف منيـ إال بدافع الحرص عمى إقامة القكاعد 

 ا ما خالؼ القكاعد خالفيا بسبب الضركرة .القياسٌية المكحدة، كيعدك 

كالغرض مف البيت السابؽ ىك اليجاء، فقد أراد الفرزدؽ ىجاء عبد اهلل بف أبي اسحاؽ 
الحضرمي فيك مكلى بمحضرمي حمفاء بني عبد شمش بف عبد مناؼ، فيك مكلى مكلى، كذلؾ أنو 

 (ٓو بكصفو لو )بمكلى مكاليا(.)عاب شيئا مف شعر الفرزدؽ فأراد التشيير بو كىجكه كىذا ما فعم

كبالنظر إلى داللة التركيب ) مكلى مكاليا ( أرل أف الداللة تختمؼ عند إثبات الياء عنيا إف 
ذفت؛ فكؿ زيادة في المبنى ليا زيادة في المعنى ، لذلؾ فإٌف زيادة الياء يعطي تأكيدا عمى معنى  حي

                                                           
 .ُّّ،صّالكتاب، ج(  (ُ
.ُٕٕ-ُٕٔ،ُ( ينظر: المقتضب،ج(ِ
 .ّْٓ-ّْْ،صْأكضح المسالؾ ،ج ينظر: ((ّ
.ٕٖٔ، صِينظر : النكت ، ج ((ْ
 .ُِّ، صِ( ينظر :شرح أبيات سيبكيو ، ج(ٓ
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كبتخفيؼ الياء يضعؼ المعنى المراد، كالشاعر أدرل العبكدٌية التي أراد الفرزدؽ أف يصؼ عبداهلل بيا 
ف كاف أقؿ قكاعدية بنظر العمماء إال أنو  بما يريد إيصالو لذلؾ استخدـ النمط الذم تسمح بو لغتو كا 

 النمط الذم يكصمو إلى اإلبداع الذم يرنك إليو . 

كالتي حقيا  ( التي جاءت بإثبات الياء في االسـ المنقكصُككثيرة ىي الشكاىد )        
كالتي بكبت تحت مسمى الضركرة ألنيا خالفت القكاعدية،  -كما يرل جميكر العمماء  -الحذؼ قكاعديا

كال أرل أٌية ضركرة فييا، فمقد كرد ىذا النمط في القرآف الكريـ كبذلؾ فإف الضركرة بطمت، فبل ضركرة 
 في النثر .

ًلكيؿٍّ قىٍكـو ىىاًدم" قرأ ابفي كثير:   ا لىييـ مٍّف ديكًنًو ًمف كىاًلي"  ، ( ِ" ) كى مى ( . بإثبات ياء ّ" ) كى
 االسـ المنقكص مع كجكب حذفيا .

أف جر ف تككف ىذه القراءة لغة لمعرب قديما فقد أشار صاحب الخزانة إلىكعميو، يمكف أ 
 االسـ المنقكص بالفتحة دكف حذؼ الياء لغة لبعض العرب، كىك ليس بمحف أك شذكذ أك ضركرة كما

 ذكر بعض النحاة .

كأظف أف رأم البغدادم يتمتع بمقبكلية أكثر مف كصؼ أداء نطؽ بكثرة كممف يكثؽ بعربيتيـ، 
 كما أنو كرد في قراءة مف قراءات القرآف الكريـ بالضركرة .

كأحب أف أضيؼ أف ىذه المغة قد كردت كثيرا عمى لساف اإلماـ الشافعي في رسالتو ، كقد 
كلـ " الشافعي كبلمو لغة يحتج بيا " كر محقؽ الرسالة لغةى الشافعي بقكلو : كصؼ األستاذ أحمد شا

اب "كتاب الرسالة" أصؿ صحيح ثابت، غاية في صؿ الربع مف ىذا الكتأيحفظ عميو خطأ أك لحف، ك 

                                                           
.ُْٖ-ُّٖ، صُ. كىمع اليكامع ، جُّٓ-ُّّ، صّ( ينظر : الكتاب ، ج(ُ
 .ٕالرعد ،  ((ِ
 .ُُالرعد ،  ((ّ
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ف لغات ا كجدناه فيو مما شذ عف القكاعد المعركفة في العربية أك كاف عمى لغة مم، فالدقة كالصحة
 (ُو.)نحممو عمى الخطأ، بؿ جعمناه شاىدا لما استعمؿ فيالعرب لـ 

إٌف النمط السابؽ يندرج تحت مسمى ) المتبقي ( في المغة، ىذا النمط قد يككف ناجما عف عٌذة 
نما  عكامؿ أىميا، تمرده كعدـ انسياقو مع القاعدة التركيبٌية النحكٌية، كىذا التمرد ليس عيبا عمى المغة كا 

 لتي كانت قاصرة عف اشتماؿ المغة مطمقا.عيبا في القاعدة ا

إف التمرد عمى المغة ينتج عنو أداء لغكم مقبكؿ، تبيحو المغة ألبنائيا كتجعمو مف الحرٌية 
المتاحة ليـ، كبذلؾ فإف مثؿ ىذا األداء ال ييعٌد مخالفا لمغة بكصفيا لغة كلكف ىذه الحرٌية المغكية تفكؽ 

 استيعابيا، بيجعمكنيا مخالفة لمقاعدة .  قدرة القاعدة النحكٌية الضٌيقة عمى

كالعرب قديما تكممكا كفؽ السميقة المغكٌية كالفطرة السميمة، كالتي ال يصح أف تكصؼ بالغمط 
كالشذكذ، أك المجكء إلى مسمى الضركرة لتسكيغيا، بؿ يفترض أف تتسع القاعدة لمثؿ تمؾ األنماط ال 

 أف تركميا بعيدا .

جاع النمط السابؽ إلى حقبة تاريخية كىي حقبة ما قبؿ التقعيد المغكم ، فالعرب كعميو، يمكف إر        
كما ذكرت  -لـ يتكممكا لغتيـ كفؽ قاعدة بؿ تكممكىا كفؽ سجيتيـ كسميقتيـ المغكية المفطكريف عمييا 

ة قبؿ استقرار القاعدة الممزمة، كعندما قرر النحاة كضع القكاعد، اقتصركا عمى فترة معين -سابقا 
 كقبائؿ معينة كأسمكىا ) فترة التقعيد المغكم ( .

كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو، ىؿ األداءات المنطكقة التي تكمـ بيا العرب قبؿ فترة التقعيد المغكم 
 ىي أداءات غير لغكية ألف القاعدة لـ تشتمؿ عمييا ؟

لتقعيد المغكم كلـ إٌف ىذه بعض األداءات كاألنماط المغكية ، التي ظيرت في حقبة تسبؽ فترة ا
تؤخذ بالحسباف عند كضع القكاعد، ال يمكف أف تككف أنماطا غير لغكٌية كلكٌنيا قد تككف أنماطا غير 

 قكاعدٌية، كشتاف بيف األمريف .
                                                           

ىػ ( ، الرسالة ، تحقيؽ:  َِْالشافعي، أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع ) ( ينظر :(ُ
.ٗٔ-ُّصـ ، َُْٗ ، ُط أحمد شاكر، مكتبة الحمبي ، مصر،
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كالذم تسعى ىذه الدراسة إلى بيانو، ىك أف األنماط غير القكاعدٌية ىي أنماط لغكية بحتة بؿ 
طبلؽ مسمى يبلئميا، كىك ما قد تككف ىي األصؿ في المغة، كلذ لؾ مف األكلى جمعيا كتبكيبيا كا 

ارتأت الدراسة بإطبلؽ مصطمح ) المتبقي ( المغكم، كالذم يشتمؿ عمى األنماط المغكٌية غير 
 القكاعدٌية.

 تحريك الساكن : -
إذا التقى الساكناف، أينما كاف مكقعيما، تتحكؿ إحدل حركتي السككف، كغالبان األكلى إلى حركة 

، أك فعؿ مضارع مجزكـ قبؿ ةخاصة عندما تأتي تاء التأنيث الساكنبالكسر، كىذا كثير في الشعر، ك 
اسـ معٌرؼ باأللؼ كالبلـ، كقد كرد تحريؾ الساكف في غير ما سبؽ مف المكاضع فأجازه العمماء 

 مف باب الضركرة الشعرٌية . دٌ لمشاعر دكف الناثر كعي 

 زياد األعجـ:  كىك لمشاعر ،كمف ذلؾ شاىد سيبكيو

ـٍ أضربيٍو       عجبتي كالدَّىر كثيره عجبيٍو      (ُ)مف عنزمٍّ سبَّني ل

 كاألصؿ : " لـ أضرٍبوي ، ألنو فعؿ مضارع مجزكـ بالسككف .

 كيجعمو سيبكيو في باب الساكف الذم تحركو بالكقؼ.

ف ليا في الكقؼ، كذلؾ مف كقد فٌسر النحاة الظاىرة بأنو تـ َّ نقؿ حركة الياء إلى الباء ليككف أبي
، كىذا التفسير قبيؿ أف الياء الساكنة خفية، فإذا كقؼ عمييا بالسككف كقبميا ساكف كاف ذلؾ أخفى ليا

 يستند إلى الجانب النطقي كال يفسر الظاىرة المغكٌية نفسيا .

ا كقفكا ألنيـ إذ ؛كيرل السيرافي أنيـ اختاركا تحريؾ ما قبؿ الياء في الكقؼ إذا كاف ساكنا  
 ،أسكنكا الياء كما قبميا ساكف فيجتمع ساكناف كالياء خفية كال تبيف إذا كانت ساكنة كقبميا حرؼ ساكف

لمااجتمعالساكنانفًالوقف - عدىكىـ بنك  - لقاء حركتيا عمى ما قبميا كبعضيـإفحرككا ما قبميا ب

                                                           
 .َُٖ، ص ْالكتاب ج .  ْٓصتحقيؽ: حسف بٌكار، زياد األعجـ ، ديكاف ((ٔ
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ولالجتماعالساكنٌنٌكسرالحرفاألحركهبالكسركما،نٌحركواماقبلالهاءلبٌانالهاءأرادواأو

 (ُ).... لمٌقمالرجل : فًنحوقولنا

كىذه ىي القاعدة، كيمتـز بيا  لـ" كمف المفترض أف الباء ساكنة، ألف الفعؿ المضارع مجزكـ بػ "
، كسكنت إلى الباء الساكنة بسبب الجـزحركة الياء، كىي الضمة  نقمت ، كلكفالتركيب القكاعدم

رؼ بتًمعىت الياء، ألنيا حعرب تقؼ عمى ساكف، كلك سكنت الياء، كالباء قبميا ساكنة، الالياء، فال
 ميمكس كضعيؼ .

 كيكجد شاىد شعرم آخر لسيبكيو يقكؿ :

 (ِ)ىؿ يصبحٌف إاٌل ليٌف مطمبي          الغوانِي ال بارؾ اهلل في                    

كلكف الشاعر خرؽ ـ ظيكر الحركة عمييا ، دع صؿحٌرؾ الشاعر الياء في "غكانًي" بالكسر كاأل
كاألصؿ أف تككف مجركرة  ،عمى اعتبار األصؿ فكأنو جعؿ الياء كالجيـ مثبلالقاعدة كحركيا بالكسر 

 .بالكسرة فقاسيا عمى األصؿ 

مف قبيؿ الخطأ بؿ ىك مف مساحة المغة التي تتيحيا لمستخدمييا كتقع تحت  مظيركال أعٌد ىذا ال
 . " بقيالمت" مسمى 

 : قكؿ أمرئ القيسأيضا ،  تحريؾ الساكفكمف الشكاىد التي جاءت عمى 
 (ّ)قاعدان             أعٌد الحصى ما تنقضي عبراتي رأسيَ فكؽ  ئيظممتي ردا               

األصؿ : رأسي، دكف تحريؾ الياء، إال أف الشاعر خرج عف األصؿ كجعؿ الياء بمثابة الحرؼ 
 الحركة عمييا .الصحيح كأظير 

                                                           

  ّٔ-َٔما يحتمؿ الشعر مف الضركرة ، صٌنظر:(ٔ)
، تحقيؽ: حسف حمد، إيميؿ يعقكب ، دار الكتب  المقتضبىػػ ( ، ِٖٓالمبرد ، أبك العباس محمد بف يزيد ) ت  ( (ِ

، تحقيؽ : محمد عمي النجار ، دار الخصائص . ابف جني ،ُٕٓص ،ُجـ ، ُٗٗٗ، ُلبناف،ط –العممية ، بيركت 
 .ِِٔص ،ُج، َُٗٗالشؤكف الثقافية العامة ، بغداد ، 

(
ّ
.ٖٕص ،ٓديكاف امرئ القيس ،ط(
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كنستطيع تفسير الظاىرة السابقة بأف الشاعر كاف يريد تحقيؽ عركض البيت ) مفاعمف ( مف 
الطكيؿ كلذلؾ نجده أثبت الفتحة عمى ياء ) رأسي (، كلـ يثبتيا عمى ياء ) ردائي ( كىذا الظاىر مف 

 الشاىد.

إال أٌني أظف أف شاعرا مف شعراء المعمقات ال يمجأ لمضركرة بسبب نظـ اإليقاع، فمديو البدائؿ  
التي ال حصر ليا كالتي تمكنو مف عدـ الكقكع بالضركرة، كلكٌنو عالـ بالمساحة التي تعطيو لو المغة 

بداعا ليس يككف يٌ كيعمـ أف نمطا كالسابؽ ال يشٌكه المغة أك يخربيا، بؿ ىك يعمـ أف ىذا يعطيو تم زا كا 
كقد عد النحاة النمط السابؽ ضركرة لعدـ تماشيو مع القاعدة التركيبية كتعده الدراسة مف  ألحد غيره ،

 "المتبقي"؛ ألنو مف األنماط المتمردة عمى القاعدة التركيبية العامة .

 : قكؿ امرئ القيسكمف الشكاىد عمى النمط السابؽ، 
ـى الخميٌ ليمؾ ى باإل تطاكؿ ى                      (ُ) كلـ ترقدً  ثمدً              كنا

األصؿ : كلـ ترقٍد، ألف المضارع صحيح اآلخر يجـز بالسككف، إال أنو خرج عف األصؿ 
 القكاعدم كحركو بالكسر عمى خبلؼ األصؿ .

بنظر النحاة ككما ذكرت سالفا، فبل بد أف الشاعر يعمـ أف ىذا النمط التركيبي الخارج عف القاعدة 
ختار المغكم الذم تـ ىك نمط يحظى بالمقبكلية المغكية كلو استخدامو في كقت ما لكنو لـ يكف مف الم

كفي مثؿ ىذا الشاىد تصبح المحمكالت الداللٌية قائمة عمى فاعمٌية المتبقي ككظيفتو، ففي التقعيد لو ، 
كاإليقاع الداخمي كالتصريع، كىذا  ىذا البيت تظير كظيفة المتبقي كىي الحفاظ عمى الكزف الصكتي

 يرفد المعنى كيعمقو.

تحريؾ ميـ الجماعة فإذا كاف ما قبميا مضمكمان حركت  كمف الشكاىد عمى تحريؾ الساكف أيضا
ـي (  .كال يككف ما قبميا مفتكحان  ( بيػًػـ ً  كاف كاف ما قبميا مكسكران حركت بالكسر نحك ) ،بالضـ نحك ) ىي

 

                                                           

. ُٖٓديكاف امرئ القيس ،ص(ُ) 
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 : بف أبي طالب قكؿ عمي مف ذلؾ ، ك 

مف الكـر ً  العفكك      جيميػيـي حممان كمغفرة  قابمتي               (ُ) عف قدرة و ضرب ه

مخالفا لمتركيب القكاعدم الذم يمزميا  فقد حرؾ ميـ )جيميـ ( بالضـكاألصؿ : ) جيميـٍ (، 
 .  حركة السككف 

نمط دارج كمستخدـ كتبيحو المغة  كيقاس البيت السابؽ في التحميؿ عمى األبيات التي سبقتو ، فيك
 ألبنائيا، إال أف القاعدة لـ تنتقيو مف ضمف المغة التي انتقتيا .

كالمقصكد مف إيراد الشكاىد الشعرية  فيما سبؽ،  أف تحريؾ الساكف مف األداءات المستخدمة      
مختمفة أخرل  كيظير ذلؾ جميا في ظاىرة كسر القافية في الشعر، كفي مكاضع ،بالشعر كثيرا جدا

 .أيضا 

كالشيكع مف المظاىر التي تجعؿ األداء  ،كلذلؾ يمكف عد ظاىرة تحريؾ الساكف ظاىرة شائعة 
 ،فقد اعتمد النحكيكف القدماء في تقعيد لغتيـ في األساس عمى عاممي القياس كالشيكع ،مقبكال لغكيا

فمماذا  ،لشائعة كالكثيرة في المغةإذا كانت ظاىرة تحريؾ الساكف مف الظكاىر ا ، ؿءكىذا يجعمنا نتسا
 نعدىا ضركرة؟

ككثير مف األنماط التي لـ تتسع ليا القاعدة كسميا العمماء بالضركرة، كأحيانا جعمكىا شاذة 
كأحيانا أخرل رديئة كغيرىا مف التسميات، كىي أنماط عربية أصيمة كتحظى بالمقبكلٌية المغكٌية كلكنيا 

كفقا لمقاعدة التي كضعكىا فكانت الضركرة كغيرىا مخرجا ليـ؛  سيرلـ ت لـ تحظ باىتماـ العمماء؛ ألنيا
 لتستقيـ القاعدة عنكة كرغـ أنؼ المغة.

أك داللية أك مبلمح تاريخية  يكليذا تسعى ىذه الدراسة إلى دراسة ىذه األنماط التي تحمؿ معان 
 كتسميتيا بالػ " المتبقي ". قيمة جمالية أك داللة معنكية أك إيقاعا مكسيقيا ... 

                                                           

الشاىد لعمي بف أبي طالب في :  الطبرسي ، أبك منصكر بف أحمد بف أبي طالب، مف عمماء القرف السادس، (ُ) 
 ّّْ، صُرضي ، مبلحظات: محمد باقر الخرساف، جمنشكرات الشريؼ ال
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 زيادة المؤكِّد . -
إف الخركج عف القاعدة القياسية في باب التككيد برز في عدـ تبعٌية المؤكَّد لممؤكٍّد في حركتو  

 اإلعرابٌية، كظيرت المخالفة في الشكاىد الشعرية كأيضا في القرآف الكريـ .
 كمف الشكاىد التي ذكرىا سيبكيو في كتابو قكؿ األسكد بف يعفر * : 

ٍف ًبمىا ًبوً "   عَّدى  ... فىأىٍصبىحى الى يىٍسأىٍلنىوي عى بىا مكٍّ عي  ًفيٍ  أىصى كَّ ـٍ تىصى  (ُ") اٍليىكىل أى
كالخركج عف األصؿ القكاعدم في البيت يظير في استخداـ النمط )عف بما ( كذلؾ الستعماؿ  

ألنيـ يقكلكف  ؛(ِ)الشاعر حرفيف لنفس المعنى، كقد خٌرج النحكيكف ىذا االستعماؿ باعتياره تككيدا 
 (ّ)سألت عنو كسألت بو كالمعنى كاحد . 

 (ْ)كمثؿ ىذا األداء عند النحكييف ييعد  شذكذا ألنو لـ يفصؿ بيف المؤىكد كالمؤكٍّد .  
، كلكف السياؽ را إلى مثؿ ىذا االستعماؿ المغكمف الشاعر لـ يكف مضطترل الدراسة أك  
لؾ فالمغة نظاـ ال لذ، كأرل أف الشاعر لـ يكف كاعيا أصبل ىما المذاف أجبراه عمى استعمالو كالمكقؼ

 مكف التحكـ بو كفؽ ظركؼ معينة .ي
، فقد طاؿ بو العمر حتى فاظوظيرا مف خبلؿ أل كالكاضح أف الشاعر يعاني حزنا كأسى 

كلـ تعد النساء الجميبلت تحفؿ بو كال تعيره اىتماما  ،أصابتو الشيخكخة كذىبت أياـ الشباب ببل عكدة
 (.ٓ)فاختفت جاذبيتو

   كىذا ما جعمو يتذكر مصيبة الشيخكخة .  
 

                                                           

 ُِديكاف ابف يعفر ، ص(ٔ(
  َّٖص ،ِ، كخزانة األدب ج ِٗص ،ّج *كمثمو قكؿ الشاعر)مسمـ بف معبد الكالي( انظر الشاىد في أكضح المسالؾ

 بما ( ،استعماؿ )عمافاالستعماؿ المغكم )لمما( يشبو  كاهلل ال يمفى بي    كال لمما بيـ أبدا دكاء "، " فبل
 .ِْٔمغني المبيب ، ص )ٕ(
 .ٓٓضرائر الشعر ، ص )ٖ(
 .ِّص ،ّأكضح المسالؾ ،ج(ٗ(
 ِّ، صّأكضح المسالؾ ، ج(٘(



8ٕ 


  (ُ)" ًلمَّوً  كيمَّوي  األىٍمرى  ًإفَّ  قيؿٍ   " تعالى: قكلو قراءىة في الكريـ القرآف في  المخالفة برزت قدك 
 األداء ىػػذا العممػػاء كخػػٌرج النَّصػػب، يقتضػػي الػػذم الٌنحػػكمٌ  القيػػاس خػػبلؼ عمػػى بػػالرَّفع )كم ػػو( قرئػػت إذ
 ال ( )كمػو كألف عنيػا، معػركؼ ىػك كمػا تككيػدا كليسػت مبتػدأ جػاءت )كمٌػو( أفَّ  أم ؛(ِ ) عالقط  عمى بحممو
 . بجممة التككيد أٌكلكا باإلعراب قبميا ما تتبع

 إفػػادة كىػػك ؛منػػو الغػػرض ينػػافي ذلػػؾ ألف ، التككيػػد بػػاب فػػي القطػػع عمػػى الحمػػؿ العممػػاء رفػػض كلقػػد

 كالمؤكٍّػػد المؤكَّػػد بػػيف اإلعرابيػػة المطابقػػة كتخػػالؼ كالقاعػػدة القيػػاس تناسػػب ال شػػكاىد مػػف كرد كمػػا ،التككيػػد

 القيػاس مػع الشػاىد يسػتقيـ أف ىػك ذلػؾ مػف كاليػدؼ ، بعضيـ يسميو كما الغمط أك ،(ّ) التكىـ عمى حممت

  النحكم.

 "كاعمػـ قاؿ: الٌتكى ـ، بو كقصد الغمط، مف سيبكيو عٌدهي  التككيد في اإلعرابٌية المخالفة مف النَّمط ىذا إف

 معنػػػاه أفَّ  كذلػػػؾ ذاىبػػػاف(، كزيػػػد ك)إنَّػػػؾ ذاىبػػػكف(، أجمعػػػكف )إنَّيػػػـ فيقكلػػػكف: يغمطػػػكفى  العػػػرب مػػػف ناسػػػان  أفَّ 

  . (ْ")االبتداء
 أجمعػكف ىػـ )إنَّيػـ قػالكا: فكأنَّيـ القطع، عمى فحمميا الٌنحكمٌ  التٌأكيؿ في مدخبلن  سيبكيو ليا كجد كقد  

 . (ٓ) ـالٌتكىي  مف كعدَّه ذاىبكف(،
 بحػػؽ جريمػة بنظػرم ىػػك الشػذكذ أك التػكىـ أك بػػالغمط السػابقة المغػكم االسػػتعماؿ مظػاىر عمػى كالحكػـ

 مقبػكؿ لغػكم اسػتعماؿ الحقيقة في ىك القياس كعف القاعدة عف الخارج المغكم النمط كىذا كمتكممييا، المغة

 إلى تشير قد تاريخية داللة يعطي أك متكممو، يريده دالليا معنى يؤدم ما، لغكٌية بيئة كفي المغكم الكاقع في

 المتبقػي مػف كىػك المغػة، جمػع فػي العممػاء اعتمػدىا التػي الحقبػة قبػؿ المغػة فػي االستعماالت ىذه مثؿ كجكد

 . التكىـ أك الغمط أك الشذكذ مف كليس

 . حرف يادةز  -
 مجاؿ فييا اتَّسع كقد الم غكم، الدَّرس في شيكعان  المظاىر أكثر مف العطؼ باب في اإلعرابٌية المخالفة

 كشعرىـ. العرب ككبلـ كقراءىاتو القرآف مف كثيرة شكاىدي  عمييا كاستيٍقصيىتٍ  كالتقدير، التٌأكيؿ
                                                           

  ُْٓ، عمراف آؿ (ٔ)
 .ِّٗ،صِج المصكف الدر (ٕ)
   .ٗٔ،صََِٗ ، ُعماف،عٌماف،ط دار كالمعنى، نحكيا ،القطع أحمد الفتاح الحمكز،عبد ((ٖ
 ُٓٓص  ،ِج ،الكتاب ((ٗ
 ٓٓص  ،ِج الكتاب، ((٘
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 العطػػؼ أك المكضػػع، عمػػى الحمػػؿ منيػػا: نحكٌيػػة أبػػكاب فػػي المخالفػػة ليػػذه التٌأكيػػؿ مظػػاىر بػػرزت كقػػد

 مػػػف عػػػدىا أك الجػػػكار عمػػػى الحمػػػؿ أك كالتٌػػػأخير، التٌقػػػديـ أك كالقطػػػع، الحػػػذؼ أك ـ،التَّػػػكى أك المعنػػػى عمػػػى

 . (ُ) الضركرة

 األعشى: قكؿ العطؼ في اإلعرابية المخالفة ىذه فييا برزت التي سيبكيو شكاىد كمف  
ٍيؿً  فىريكيكبي  تىٍركىبيكا ًإفٍ  " ادىتينا الخى  (ِ) " نيزيؿي  مىٍعشىره  فىإنَّا تىٍنًزليكفى  أىك ... عى

 تنزلكا. : األصؿ 
 معطكؼ ألنو ( )تنزلكا الفعؿ في النكف حذؼ كجب العطؼ، باب في القياسية القاعدة مع تماشٌيا

 األصؿ خبلؼ عمى النكف بثبكت مرفكعة جاءت كلكف )إٍف(، الشرط بأداة المجزكـ ( )تركبكا الفعؿ عمى

 بمي منكط النصر كىذا بالنصر منيـ رغبة ؛كالتحميؿ كالتقدير التأكيؿ غمار خكض إلى النحاة دفع  كىذا

 . المكضكعة القاعدة مع يتناسب حتى الشاىد عنؽ
 تنزلكف رفع في الشاىد :" األعمـ قاؿ التكىـ، أك المعنى عمى عطؼ ىذا أف إلى الخميؿ ذىب 

 تنزلكف كأ عادتنا فذلؾ أتركبكف : قاؿ كأنو . متقارب أتركبكف كمعنى معناه ألف تركبكا إف معنى عمى حمبل

 (ّ.") بذلؾ معركفكف فنحف الحرب معظـ في
 سيبكيو.ك  الخميؿ مذىب كىذا
 (ْ) ". نازلكف كأنتـ قاؿ كأنو ، االبتداء عمى ارفعو  " : فقاؿ يكنس أما

 البيت في جميا يبرز الذم الشرط معنى ،ينفي السابؽ الشاىد في التكىـ أك المعنى عمى فالعطؼ

 إف الحرب في أشاكس فيـ قكمو، أبناء كفركسية بفركسيتو التغني ىك ارهإظي األعشى يريد الذم فالمعنى

 (ٓكاحدة.) فالنتيجة عنيا مترجميف أـ الخيؿ ظيكر عمى راكبيف كانكا

                                                           

 .َِٔص ،ِج القرآف، إعراب الزٌجاج،( (ُ
 كالركاية .ُِص ، لمطباعة المبنانية الشركة ، بيركت عطكم،لبناف، :فكزم ،تحقيؽ ميمكف بف ،قيس األعشى ديكاف ((ِ

 : بالديكاف
. معشر فإٌنا ؛ تنزلكف أك        عادتنا تمؾ قمنا الرككب، قالكا  نزؿي

 .ِِٕ،صّج ، األدب خزانة( (ّ
 ِِٕ،صّ،ج األدب خزانة (ْ)
88ٕصالعربً،الكتابدار،بٌروت،ٔط،قٌس بف ميمكف الكبير، األعشى ديكاف شرح نصر، احن الحتي، ينظر:( (ٓ
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 لجعؿ محاكالت جميعيا كىي الكثير، كالتقدير كالتحميؿ التأكيؿ مف فييا كانت كميا العمماء كأراء

 ابف كعٌده ضطراب،كاال كالقطع، كالتكىـ المعنى عمى بالعطؼ فيقكلك  تراىـ كليذا لمقاعدة، يخضع الشاىد

  : فقاؿ الضركرة مف عصفكر
 (ُ...") الجـز بدؿ الرفع فاستعمؿ بالنكف، رفعو إلى اضطر إذا ....لكٌنو " 

 ، كبلمو بيا ليضبط القاعدة في النظر إنعاـ إلى يحتاج كال سميقةن، المغة يتكمـ جاىمي شاعر كاألعشى
 كتمكنو إبداعو فيض مف ىك األداء ىذا مثؿ كتكممو مثمو، كعف كبلمو عمى بناء تؤخذ القاعدة أف فاألصؿ

 . الفطرم المغكم
 كىذا ،(ِ) القاعدة تمؾ ترسميا التي الحدكد يخرؽ ىك بؿ ليا، يخضع كال ، القاعدة يخرؽ ال كاإلبداع

 . التمي ز يسمى ما
 عف خارجة كعٌدىا األداءات ىذه مثؿ لتفسير عمماءال لو لجأ الذم كالتقدير التأكيؿ فإفٌ  كليذا 

 . خبلليا مف تظير التي التاريخٌية السمة أك الداللي المعنى يقتؿ القاعدة، كعف األصؿ
ىماؿ  كاف الحذؼ كلعؿ الشاعر، إليو يرمي الذم الداللي المعنى تغيير إلى يؤدم الجازمة )إف( كا 

 . بالرفع اإلثبات فاستخدـ البيت عجز في متيق التي لبيتا بداية في الشاعر حماسة نتيجة
 بعد ،إالٌ  مستترا أـ كاف  ظاىرا المتصؿ المرفكع الضمير عمى العطؼ يحسف ال أنو النحاة كيرل

 كجكد يمحظ العرب لكبلـ المتتبع كلكف "ال"، بػ كالمعطكؼ العاطؼ بيف الفصؿ أك منفصؿ، بضمير تككيده

 بضمير لو تأكيد غير مف المتصؿ المرفكع الضمير عمى لعطؼا فجاء ، النحاة رأم مع تتنافى شكاىد

 . (ّ) بػ"ال" فصؿ غير كمف منفصؿ،
  : عمس بف المسٌيب قكؿ ىذا كمف

ـي  التقينا لك أفٍ  فأقسـي  ـي  الشرٍّ  مف يكـه  لنا لكاف       كأنت   (ْ) مظم
 . ( كأنتـ نحف التقينا ) الشاعر: يقكؿ أف النحاة يرل كما القكاعدم كاألصؿ

                                                           

 ُْٓ ص ، الضرائر (ُ)
 ّٕ-ِٓ ، المغة عنؼ : ينظر (ِ)

 . ٗٓ-ٖٓص ،ّج المسالؾ، أكضح  (ّ)
 .ُّْص ،ُْٗٗ، مؤتة جامعة ،منشكراتُط ، عمس بف المسيب أنكر،شعر سكيمـ، أبك ( (ْ
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 عمى كيستدؿ كالتيديد التكعد بدالالت مميء فيك ، كالغضب االنفعاؿ نزعة البيت ىذا في كالكاضح

 محالة. ال ألعدائو اشر  سيككف المعركة يكـ بأف القسـ مف ذلؾ
 تكاصميا بيعدا المعنى إلعطاء جاء إٌنما القاعدة، أصؿ عف خارجا ييعد الذم المتبقي النمط كمجيء 

 أف يرد لـ فكأنو فأخفاه منفصؿ، بضمير العدك عمى العائد الضمير الشاعر يؤكد أف ييرد فمـ إبداعٌيا، دالليا

 المعركة. أرض في المظمـ الشر كسيمقى الشاعر بنظر قيمة لو ليس فيك أثر لو يبؽ
 الكاقع إلى ينتمي لغكم كياف يعدٌ  الذم المتبقي نمط ىك العمماء، بنظر البلقكاعدم النمط كىذا 

 . اإلبداع مف الةح كىك المغكم
 مف المتصؿ الخفض ضمير عمى العطؼ الخصكص كجو عمى كالبصريكف النحاة عند يجكز كال     

 . الشعرٌية الضركرة في إال يجيزكه كلـ الخافض، إعادة غير
 : الشاعر قكؿ كتابو في سيبكيو أكردىا التي الشكاىد كمف 

ًب" ًمف كاألٌياـً  ًبؾى  فىما فاذىبٍ        كتشًتمينا تيجكنا قرٍَّبتى  فاليكـ "  (ُ) عىجى
 المتصؿ الضمير عمى بالكاك "األياـ" قكلو: عطؼ حيث كاألياـ" بؾ "فما قكلو: في بالبيت االستشيادك 

 الضركرات مف ضركرة البصرييف نظر في كذلؾ المعطكؼ، مع الجر حرؼ يعيد أف غير مف المجركر

 .الشعر في تقع التي
 ال عميو، الظاىر يعطؼ أف يجكز فبل ضالمخفك  ضميرال "كأما : قكلو السَّرَّاج ابف عف األنبارم كنقؿ

 كيتأخر أحياننا معطكفنا يقع بأف فيتقدـ منفصؿ اسـ لو ليس المجركر ألف كزيد؛ بؾ مررت تقكؿ: أف يجكز

 يصيرف يؤخر أف يجكز بحيث فيك عميو معطكؼ اسـ ككؿ لممنصكب، كما أخرل، أحياننا معطكفا يقع بأف

 سائر المجركر الضمير خالؼ فمما عميو، معطكفنا يصير بحيث المعطكؼ اآلخر االسـ كيقدـ معطكفنا

 (ِ")عميو يعطؼ أف يجز لـ الجية ىذه مف األسماء
 القرآنٌية كبالقراءات عامة بالنثر فنجده الشعرٌية، بالشكاىد المتمثمة الحدكد ،خارج األداء ىذا مثؿ كنجد

  : تعالى قكلو ذلؾ كمف خاصة،

                                                           
 شرح ، ّٗص ،ّج ، ىنداكم الحميد :عبد تحقيؽ كاألدب، المغة في الكامؿ كانظر:المبرد، ،ِّٗ،صِج الكتاب( (ُ

 .ٕٗ ،ص ّج ، المفصؿ
 .ِّٕ،صُ،ج الخبلؼ مسائؿ في اإلنصاؼ((ٕ
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 . األرحاـ ميـ بكسر  (ُ) " كاألرحاـً  بو تساءلكف الذم اهلل كاتٌقكا "
 أنيا العمـ مع بالضعؼ كصفت فقد المرسكمة، القكاعدية الحدكد تناسب ال القراءة ىذه أفٌ  كبما 

 بف يحيىك  كقتادة النخعي إبراىيـ كقراءة -الزيات حمزة كىك - السبعة القراء أحد قراءة كىي سبعٌية  قراءة

 المخفكض، المضمر عمى العطؼ ظاىرة مف التخمص أجؿ مف (؛ِ) كاألعمش مصرؼ بف كطمحة كثاب

 . قرآتو بجميع القرآني النص تضعيؼ الصكاب مف فميس البتة، مٍرضو  غير أمر برأيي قراءة تضعيؼ كلكف
 المعيار  إلى ـرالصا االحتكاـ كىك عذرا لو فنمتمس بالغمط، لغكيا نمطا سيبكيو يسـ عندما كأٌما 

 . القياسية القاعدة كتقديس النحكم
 كيجبر المغكم األداء مف المراد المعنى عف الخركج إلى يؤدم األحياف معظـ في التأكيؿ كلكف 

 معنكٌية الداللة ىذه أكانت سكاء المقصكدة داللتو عف النص يخرج كىذا قكاعدىـ، اتباع عمى المتبقي النمط

 . ذلؾ غير ـأ صكتٌية أـ تاريخٌية أـ
  التأكيؿ. إلى يحتاج فبل أصمو إلى الشيء يرجع فالمتبقي المتبقي، مع يتنافى كالتأكيؿ

 (ّ) كجييف: عمى حمزة قراءة النحاة أٌكؿ لقد 
ـى " قكلو أف : األكؿ  ا نما المجركر، الضمير عمى بالعطؼ مجركرنا ليس "كىاأٍلىٍرحى  بالقسـ، مجركر ىك كا 

ـٍ  كىافى  المَّوى  ًإفَّ " قكلو: القسـ كجكاب مىٍيكي ًقيبان  عى  (ْ")رى
ـى " قكلو أف الثاني: كالكجو   ا  فحذفت كباألرحاـ، كتقديره: بيا، الممفكظ غير مقدرة بباء مجركر "كىاأٍلىٍرحى

 .عمييا األكلى لداللة
 مع يتنافى كىذا المقصكد ىك المكجكد أف العمـ مع مكجكد غير شيء افتراض عمى قائـ كالتأكيؿ 

 . التركيبي كليس الداللي التكاصؿ كىك المغة مف اليدؼ
 كبلـ في  جدا كثيرة شكاىد لو المغكم  النمط ىذا أف إلى كالمغكية النحكية المصادر أشارت كقد 

  (ٓ.) قكاعد مف كضعكه ما مع ليتناسب كالتقدير لمتأكيؿ أخضعكه ذلؾ كمع العرب

                                                           

 .ُ، النساء ((ٔ
 . ُٔٓ،ص ّج ، المحيط البحر تفسير( (ِ
 .ِّٖص ،ِج ، الخبلؼ مسائؿ في اإلنصاؼ(ّ) 
 .ُ النساء، ((ْ
ٓ
 .ِّٖص ،ِج ، الخبلؼ مسائؿ في اإلنصاؼ ((
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 أف المغة يضير فماذا التداكؿ في شائعك  مستعمؿ النمط  ىذا أف بما نفسو، يطرح الذم كالسؤاؿ 

 كليس كترفدىا، المغة تغني األداءات كثرة أف مف الرغـ عمى القكاعدم؟ النمط مع جنب إلى جنبا تجعمو

 العكس.
 نمجأ أف دكف كغيرىا األداءات ىذه مثؿ في المتبقي أك القاعدة عمى التمرد نفسر أف كيمكف      

 إذ األسمكبية بالمخالفة التمرد ىذا عبابنة فسر كقد المغة في المتاحة المساحة كضمف كالتقدير، التأكيؿ إلى

 : يقكؿ
 بنٌية إلى السطحٌية بنيتو مف المغكم النمط تخرج األسماء إعراب في األسمكبي التحكيؿ طريقة إفٌ  " 

 إلضفاء رفع،ال إلى النصب مف أك النصب، إلى الرفع مف اإلعرابي النمط لتحكيؿ تركيبٌيا، مختمفة أخرل

 كذلؾ األكلى، األصمية الحالة تساكم ال بالتأكيد المتحكلة فالحالة منو، التنفير أك باألمر، الترغيب مف مزيد

 (ُ) ." المخاطب ذىف في المعنى قيمة تغيير إلى أدل التحكيؿ أف
                       : الكبلبي العزيز عبد قكؿ فعؿ، بإضمار النصب إلى العطؼ عف عدكؿ فييا التي الشكاىد كمف

ٍدنىا " اًلًحيفى  كىجى زىاءه  لىييـٍ  الصَّ ٍناتو         جى ٍينىان  كىجى مسىًبيبلى  كىعى  (ِ) " سى
 في معيا مشتركة قبميا ما عمى معطكفة باعتبارىا ، كجناته  : يقكؿ أف السابؽ البيت في كاألصؿ 

 . ( )الرفع كىك ابياإلعر  الحكـ
 أم ، المكجكد يفسره محذكؼ فعؿ بتقدير العمماء قاـ القاعدة أصؿ عف الخركج ىذا نتيجة كلكف 

 (ّ) جناًت(. ليـ )ككجدنا الكبلـ تقدير  أفٌ 
 : بقكلو السيرافي يفسره البيت ىذا في محذكؼ تقدير جكاز العمماء كتفسير 

ٌنما "  ليـ، الجزاء كجد قد  أٌنو عمى دؿٌ  جزاءه" ليـ الصالحيف كجدنا" قاؿ حيف ألنو كاستجازه ىذا فعؿ كا 

 (ْ) .  بعدىا" كما "جنات" بو كنصب "كجدنا" فأضمر
 كمػف القرآنيػة الشػكاىد مػف العديػد فػي ظيػر أيضػا بػؿ الشػعرية الشػكاىد عمػى السابؽ النمط يقتصر كلـ

 تعالى: قكلو في الكريـ رآفالق مف آخر مكضعو  في يطالعنا الحذؼ تقدير إفَّ  " تعالى قكلو ذلؾ
                                                           

 ، (ُ) عدد ، الشعرٌية كالشكاىد القرآنٌية اآليات في اإلعراب تغيير في األسمكبٌية التحكيبلت ،أثر يحيى ،عبابنة( (ُ
.َِ،صُّٗٗ، اليرمكؾ أبحاث ، (ُُ)مجمد

 .َِّص ،ّج المقتضب في نسبة غير كمف ،ِٖٖ،صُج الكتاب في الكبلبي  زرارة بف العزيز لعبد البيت( (ِ
 .ِِٔ-ِِٓ،ص الضركرة مف الشعر يحتمؿ كما ،َِّ،صّج المقتضب ، ينظر( (ّ

 .ِّٓالضركرة،ص مف الشعر يحتمؿ ما (ْ)
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اْلُمٌفٌُنَ " ابِِشٌهَ  َعاىَُذًاْ  إَِرا بَِعْيِذِىمْ  ًَ الصَّ اء اْلبَأَْساء فًِ ًَ شَّ ِحٍهَ  ًالضَّ ") اْلبَأْسِ  ًَ
1
) 

  إلػى فمجػأكا )المكفػكف(، قٍبميا المرفكع عميو لممعطكؼ إعرابيا في مخالفة )الصابريف( لفظة جاءت فقد

 (.ِالصابريف) أمدح أم: المدح؛ عمى محذكفان  فعبلن  فييا كقدَّركا القاعدة، لتستقيـ كالتٌأكيؿ التفسير

 الػػٌنص ببلغػػة يكشػػؼ جمالٌيػػان  دالليَّػػان  مممحػػان  اإلعرابٌيػػة المخالفػػة ىػػذه فػػي الفارسػػيٌ  عمػػي أبػػك لمػػح كقػػد 

 عمػػى يكػػكف أف مػػف الكػػبلـ فػػي أبمػػغ المغػػايرة أك المخالفػػة أفَّ  عمػػى نػػصَّ  أٌنػػو السػػميف عنػػو ركل فقػػد القرآنػػي،

 الناحيػػػة إلػػػى النظػػػر يجػػػكز ال إذ كيػػػب،التر  فػػػي أساسػػػيا دكرا لمداللػػػة أف الدراسػػػة كتػػػرل(.ّاإلعػػػراب) اتٍّفػػػاؽ

 التركيب. مف المراد المعنى فساد إلى يؤدم ذلؾ ألف الداللة، في النظر إمعاف دكف القكاعدية

 عمػى القائـ المعنى مقتضيات حسب اإلعرابية الحركة تفسير أم بالمعنى، اإلعراب باب مف ييعد كىذا

  كالتٌقدير. التٌأكيؿ

لمقاعدة اإلعرابٌية القياسٌية في ضركرة اإلتباع، يمكف أف ينطكم عمى مخالفة  )الصابريف( فمجيء
قيمة معنكٌية لمصابريف قياسان بما قبميا مف المعطكؼ عمييـ، فجاءت مخالفة لما قبميا لبياف قيمة 
فة، كقد يككف النصبي عائدان لجذب االنتباه إلى ىذه  الصابريف في البأساء كالضرَّاء كتمي زىـ بيذه الصَّ

ّـَ االنزياح اإلعرابي ليتحقَّؽ ىذا الغرض )ا فة كاإلنباء عف المدح فييا، فت  (.ْلصٍّ

كترل الدراسة أف تطكيع الشاىد ليكافؽ القاعدة مسألة بينة كاضحة ككضكح الشمس في كثير مف 
، كأظف أنو مف األنسب أف تيحمؿ يالظكاىر كاألداءات التي ال تتناسب مع القياس كالمعيار المكضكع

مثؿ ىذه األنماط عمى كجو سائغ في العربٌية، أقرب إلى الظاىر منو إلى التأكيؿ كالتقدير المبالغ فييما، 
كنككف بذلؾ لـ نخرؽ القكاعد كاألصكؿ بؿ كسعناىا لتشمؿ األنماط المقبكلة لغكٌيا التى أيطمؽ عمييا اسـ 

 المتبقي. 

 التحػكيبلت عػف حديثػو فػي مميػزا دالليػا تفسػيرا فسػرىا فقػد اآليػة ىػذه عبابنػة يرتفسػ فػي جمٌيػا ىذا كنرل

 فقاؿ: اإلعراب تغير في كأثرىا األسمكبٌية

                                                           
 ُٕٕ البقرة ((ُ

 .َِٓ،ص ِ،ج  المصكف الدر (ِ)
 . َِٓص ،ِج المصكف درال : يينظر (ّ)
 .ٗٓص ، العربي المساف انزياح (ْ)
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 إلػػى العػػادم الخبػػرم األسػػمكب مػػف الكػػبلـ بتحكيػػؿ قػػاـ ىػػذا تػػـٌ  فعنػػدما الصػػابريف، عمػػى يثنػػي اف أراد "

 كالضٌراء، البأساء في الصابريف عمكـ عمى أكثر كقعو ليككف الكبلـ إعراب في فغير كالثناء، المدح أسمكب

 (ُ) المصائب." عمى الصبر مف مزيد عمى يحٌثيـ حتى

 : الشاعر قكؿ تفسير يمكف القرآنية لآلية عبابنة تحميؿ مف كانطبلقا 

 (ِ) " سمسبيبل كعينان  كجناتو         جزاءه  ليـ الصالحيفى  كجٍدنا "

 أسمكب كىك اإلنشائي، األسمكب إلى جزاء(، ليـ الحيفالص )أف الخبرم األسمكب مف ينتقؿ بأنو

 في كيزينيا الجنة ليجٌمؿ اإلعرابٌية الحركة تغيير إلى لجأ كلذلؾ الجنات، مدح يريد أنو أم كالثناء، المدح

 . الصالحيف عيكف

 مالػذ كالداللي اإلبداعي المعنى نفي إلى يؤدم القاعدة فاتباع السياؽ؛ في المتبقي أثر يظير كىنا 
 . لممتمقي إيصالو إلى الشاعر يسعى

فٌ   ككػػبلـ العربػػي الشٍّػػعر فػػي كثيػػرة شػػكاىد االختصػػاص أك الػػذـٌ  أك المػػدح سػػبيؿ عمػػى الحػػذؼ لتقػػدير كا 

 (.ّالعرب)

 فييػا يكػكف أك المعنػى، تيػذىب التػي كالتقديرات بالتأكيبلت نرىقو أف يجكز ال شائع، أداء  فيك كلذلؾ، 

 مف كنعده القكاعدم النمط مع جنب إلى جنبا ليسير الشائع النمط ىذا مثؿ قبؿن أف كيكفي بالمعنى، مغاالة

 . المتبقي

 زيادة ) أن ( في خبر كاد .   -
إف القياس في العربٌية يرفض اقتراف خبر ) كاد ( بأف، إال أف المغة أظيرت عددا مف الشكاىد 

قامكا بتطكيع ىذه الشكاىد لتناسب اقترف فييا خبر ) كاد ( بأف، فما كاف مف النحاة القدماء إال أف 
 القالب القكاعدم المكضكع فيستقيـ القياس كتطرد القاعدة .

 كمف الشكاىد التي خالفت القياس كاقترف فييا خبر ) كاد ( بأف ، قكؿ رؤبة : 
ا " ) حى " قىد كىادى ًمٍف طيكًؿ الًبمىى أىٍف يىٍمصى

ْ) 
                                                           

(
ُ
 .ُٗ-ُٖص ، الشعرٌية كالشكاىد القرآنٌية اآليات في اإلعراب تغيير في األسمكبٌية التحكيبلت أثر (

(سبقتخرٌجالشاهد(ٕ

(
ّ
 .ُٓٗ-ُٖٓص ،ُج ، اإلنصاؼ (

 .ّٔ، ص ِ، كمف غير نسبة في المقتضب ، ج َُٔ، صّ( الشاىد لرؤبة بف العجاج ، الكتاب ج(ْ
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 األصؿ : كاد مف طكؿ البمى يمصحا .
 عمى الشاىد السابؽ بقكلو :  كيعمؽ سيبكيو

"أٌما كاد فإنيـ ال يذكركف فييا أٍف ، ككذلؾ كرب يفعؿ كمعناىما كاحد .... كقد جاء في الشعر 
 (ُكاد أٍف يفعؿ شبيكه بعسى . " )

 كفي ىامش الكتاب يقكؿ المحقؽ :
نم  ا دخمت " كالشاىد فيو دخكؿ ) أف ( بعد ) كاد ( ضركرة كالمستعمؿ في الكبلـ اسقاطيا، كا 

 (ِتشبييا بعسى كما سقطت مف عسى تشبييا بيا، الشتراكيما في معنى المقاربة . " )
كاألصؿ في كاد اسقاط ) أف ( ألنيا تقاؿ لمف ىك عمى حد الفعؿ، كالداخؿ فيو فبل زماف بينو 

 ( ّكبيف دخكلو فيو، كسبيؿ المستقبؿ أف يككف في ككنو ميمة كىذا ما يراه األعمـ الشنتمرم.)
كؿ ابف يعيش: " كجرد ذلؾ الفعؿ مف )أف( ألنيـ أرادكا قرب كقكعو في الحاؿ ك)أف( يق

 ( ْتصرؼ الكبلـ إلى االستقباؿ ، فمـ يأتكا بيا لتدافع المعنييف ." )
كالمقصكد أف كاد مف أفعاؿ المقاربة ، كداللتيا التفارقيا كىي مقاربة حصكؿ الفعؿ ككقكعو، 

نافاتو لداللتيا في نظر ذلؾ ال يجكز دخكؿ حرؼ االستقباؿ عمييا لمدكف أف يككف قد كقع بالفعؿ، كل
 النحاة .

عيد  المبرد دخكؿ ) أف ( عمى كاد مف ضركرة الشعر مف ضركرة الشعر كتشبييا ليا بعسى يى ك 
 (ٓالشتراكيما في معنى المقاربة . )

خبر كاد مقترنا ب  كال أعتقد أف مثؿ ىذا األداء ييعىد مف الضركرة، فعمى الرغـ مف عدـ كركد
)أف( في القرآف الكريـ إال أف لو كركد في األحاديث النبكية الشريفة الصحيحة، كمف ذلؾ الحديث 

                                                           
 .َُٔ-ُٗٓ، صّ( الكتاب ، ج(ُ
َُٔ( ىامش الكتاب ، ص(ِ

 ٖٕٗ، صِ( النكت ، ج(ّ
 .ُُٗ، صٕ( المفصؿ ، ج(ْ

 .ّٔ، ص ِ( ينظر : المقتضب ج(ٓ
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أصدؽ " قاؿ النبي صمى اهلل عميو ك سمـ "   :عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ الكارد في البخارم :
 (ُ(ـ" ككاد أمية بف أبي الصمت أف يسمكممة قاليا الشاعر كممة لبيد أال كؿ شيء ما خبل اهلل باطؿ 

كأظف أف اقتراف كاد بأف أك تجرده منيا يعكد إلى قصد المتكمـ الذم يرمي إليو؛ أم الداللة 
المرجكة مف الكبلـ كلذلؾ يستحؽ اف يعد مثؿ ىذا األداء مف المتبقي  كليس مف الضركرة الشعرية كما 

 ذىب جميكر العمماء .
راخي كقكع الفعؿ في المستقبؿ لغرض في نفسو ، كال يقصد كقكعو فإذا كاف غرض المتكمـ ت 

في الحاؿ ، فإنو يأتي بالخبر مقترنا بػ)أف( ، أما إف كاف يقصد شدة مقاربة حصكؿ الفعؿ في الحاؿ 
 لغرض في نفسو يأًت بالخبر مجردا مف )أف(. 

يصؼ رسما قديما  كيمكف تفسير  قكؿ رؤبة : " قد كاد أف يصمحا "  دالليا؛ أف الشاىد جاء
تكالت عميو عكامؿ الطبيعة حتى كاد يندثر كتذىب معالمو، كالمعركؼ أف زكاؿ األثار كاألطبلؿ 
نما بالتدرج كبتكالي األزماف كعكامؿ التعرية، كأظف أف الشاعر أراد  كالرسـك ال يحدث في الحاؿ، كا 

نما بالتدرج إيصاؿ  ىذه الداللة لمسامع فكأنو يريد إخباره أف ذىاب معالـ الرس كـ ال يحدث بالحاؿ كا 
 كالتراخي، كلذلؾ أتى بالخبر مقترنا ب)أف( ليككف أليؽ بالمعنى.

كما يمكف تفسير القصد مف الحديث الشريؼ دالليا، كذلؾ أف أمٌية لـ يبدر منو ما يدؿ أنو 
نما كاف ييضمف أشعاره معاف دينية مستمدة مف الحنفية أك األدياف األخ رل مما يجعمو يريد أف يسمـ، كا 

عمى مسافة مف اإلسبلـ، كلكٌنيا ليست بالمسافة القريبة، إذ يتحقؽ إسبلمو بالحاؿ القريبة، فأفكاره تقربو 
مف اإلسبلـ كلكف اإلرادة كالعزيمة تبعده عنو، كاقتراف خبر كاد ب)أف( يحقؽ المعنى المراد أكثر مف 

 عدـ اقترانيا .
كظيفة داللية معينة ، كما أف كمييما ال يعد خركجا  كيمكف القكؿ أف كبٌل مف األداءيف يؤدم

عف المغة؛ كيمكف تفسير ذلؾ بأف اقتراف كاد ) بأف( ما ىك إال نمط متطكر عف النمط الكثير في 
 االستعماؿ، كقد ييعزا ىذا التطكر إلى اختبلؼ الداللة التي يريدىا المتكمـ.

                                                           

دار ابف (البخارم،  محمد بف اسماعيؿ أبك عبد اهلل الجعفي، صحيح البخارم  ) الجامع الصحيح المختصر ( ، (ُ
 .ْٖٗٔ،ُْٕٔ،ُّْٖص ،ـُٖٗٗكثير، اليمامة ، بيركت، لمنشر،
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ف تفكؽ أحدىما عمى اآلخر كلذلؾ  فقد ظير النمطيف في الكاقع المغكم كفي اال  ستعماؿ، كا 
إال أنو لـ يمغو تماما فبقيت آثاره في النثر كالشعر، لذلؾ ترفض الدراسة إطبلؽ مصطمح الضركرة 

 عمى مثؿ ىذه األداءات، كترل أف مصطمح " المتبقي " ىك المصطمح األنسب.

 اإلبدال الثالث: المبحث
شعريا مف كتاب سيبكيو، كاف اإلبداؿ فييـ كقد احتكل ىذا المبحث ثبلثة عشر شاىدا نحكيا 

 الظاىرة المغكية المقصكدة بالدراسة .

 :المنفصل المنصوب بدال من المتصل إنابة الضمير  -

الضمير ما يكٌنى بو عف متكمـ أك مخاطب أك غائب، فيك قائـ مقاـ ما يكٌنى بو عنو، مثؿ: أنا ، 
 " ككالكاك مف يكتبكف ." كأنت ، كىك ، ككالتاء مف " كتبتي ، كتبتى ، كتبتً 

كالضمير ىك الذم يسد مسد االسـ الظاىر، كيأتي لبلختصار، كالضمير المتصؿ أكثر اختصارا 
مف المنفصؿ، فكؿ مكقع أمكف أف يؤتى فيو بالضمير المتصؿ ال يجكز العدكؿ عنو إلى الضمير 

 (ُالمنفصؿ، كلكف قد يحؿ المنفصؿ مكاف المتصؿ لمضركرة .)

 (ِالعمماء عمى الضركرة الشعرٌية، قكؿ الشاعر: " إليؾ حٌتى إذا بىمىغىٍت إٌياؾى ")كمما حممو 

كاألصؿ : )بمغتيؾ (، فأحؿَّ الضمير المنفصؿ بدال مف المتصؿ عمى خبلؼ األصؿ القكاعدم 
 عند النحاة، فكضع إٌياؾ مكضع الكاؼ ضركرة .

 (ٌّنما نقتؿ إٌيانا ")" كأٌنا يكـ قيرَّل إ                        ككقكؿ آخر:

                                                           
( ينظر: الغبلييني، مصطفى ، جامع الدركس العربٌية ، راجعو كنقحو عبد المنعـ خفاجة ، كعبد العزيز سيد األىؿ، (ُ

 .ُُِ،صُـ، جُْٖٗ، ُِبيركت، ط -المكتبة العصرٌية 
 .َُِ،صِ. األصكؿ في النحك ، جِّٔص، ِ( الشاىد لحميد األرقط في : الكتاب ،ج(ِ
، كىك لذم اإلصبع العدكاني في ِّٔ،صِ( ينسبو سيبكيو لجماعة مف المصكص، ينظر الكتاب ،ج(ّ

.َْٔ،صِ،خزانة األدب، جٗٗٔ،اإلنصاؼ ، ُْٗ،صِالخصائص،ج
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 األصؿ : ) نقتمنا ( .

كيعمؽ عبد السبلـ ىاركف عمى الشاىد السابؽ، بقكلو : " الكجو في نقتؿ إٌيانا " نقتمنا " كلكٌنو 
كضع الضمير المنفصؿ مكضع المتصؿ، ككاف حٌقو أف يقكؿ : " نقتؿ أنفسنا "، فاستعمؿ الضمير 

 (ُ) المنفصؿ مكضع النفس ألنيما مترادفاف " .

كىذا النمط مما عٌده سيبكيو يجكز في الشعر كال يجكز في الكبلـ، أم مف الضركرات 
 (ِالشعرٌية.)

كقد حمؿ ما كرد مف النثر عمى ما يشابو ىذا األداء عمى الشذكذ كجعمو مما ال ييعتىد  بو ، كمف 
ٌيا الشَّ  كاٌب " كقد أنكر سيبكيو ىذه ذلؾ ما حكي عف الخميؿ مف قكلو : " إذا بمغ الرجؿ الستيف فإٌياه كا 

 (ّالركاية عف شيخو كنسبيا إلى أحد األعراب .)

ف كانت ىذه الركاية مف الخميؿ نفسو أـ مف غيره مف األعراب، فيي لغة قيمت في عصر  كا 
ف لـ تستك مع القاعدة المكضكعة   .االحتجاج المغكم، كال يجكز رٌدىا كا 

ٌنما العيب بالقاعدة التي ال يمكنيا ليس في األداء فيك عربي تسمح  إذا فالخمؿ  بو المغة كا 
استيعاب جميع األداءات المغكية المنطكقة عف العرب، كىذا طبيعي فالمغة كاسعة جدا بحيث ال يمكف 

 استيعابيا جميعيا بقكالب قكاعدية محددة . 

الشعر ككركد مثؿ ىذا األداء في النثر يجعمنا نخرجو مف باب الضركرة ، فالضركرة تقتصر عمى 
فقط كلذلؾ سميت ضركرة شعرية، كلذلؾ فاألنسب لمثؿ ىذا األداء المتمرد عف القاعدة كليس عف المغة 

 أف ييدرج في باب )المتبقي( المغكم.

كمسألة إنابة الضمير المنفصؿ المنصكب بدؿ مف الضمير المتصؿ، مسألة أخضعيا العمماء 
 لمكثير مف التأكيؿ كالتحميؿ كالتقدير كمف ذلؾ :

                                                           
 .ُُُ،صِ( ىامش الكتاب، ج(ُ
 ِّٔ، صِ( ينظر: الكتاب ، ج(ِ
 .ِٕٓ،صِالخبلؼ ، ج( ينظر : اإلنصاؼ في مسائؿ (ّ
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كالشاعر إف اضطر جعؿ المنفصؿ مكضع المتصؿ، فالضمير المنفصؿ ال " يقكؿ ابف السراج : 
 (ُيقع مكقع المتصؿ ما لـ يمتنع االتصاؿ، فإف امتنع االتصاؿ كاف مف باب الضركرة.")

ف كاف أضعؼ مف الضمير المنفصؿ، إاٌل أنو أيسر   كيرل ابف جني أف الضمير المتصؿ، كا 
 استعماال مف المنفصؿ .كأسيؿ، كأكثر 

كقد حممكا المنفصؿ عمى المتصؿ في البناء، كقد يستعمؿ في بعض األماكف في مكضعو،   
 (ِنحك : "إليؾ حتى بمغت إياكا")

كتعددت أراء العمماء إليصاؿ الشاىد كما شابيو كىك كثير إلى ما يتماشى مع القاعدة كالقياس ، 
 (ّالنمط عمى الضركرة الشعرٌية .)رائيـ تحمؿ ىذا آككانت أغمب كمعظـ 

النحاة حيف أرادكا كضع قكاعدىـ كضعكىا كفؽ ما شاع كما اطرد، كحممكا األداءات  ربماك  
 غير المطردة عمى الشذكذ كالضعؼ كالقبح، أك لجؤكا إلى الضركرة .

 كأرل أف الشاعر أك العربي متكمـ المغة ، حيف يريد التحدث ، فإٌنو يتكمـ كفؽ األداءات 
االستعمالٌية المترسخة في ذىنو ، التي نتجت أصبل مف السميقة المغكٌية كالفطرة المغكٌية السميمة ، فيأخذ 

تتحكـ بحديثو، كلذلؾ قد يفضؿ أداء عف اآلخر،  منيا ما يريده، فيك ال يعتد بالقكاعد بكصفيا قكاعد
ف لـ يكف ىك األداء التي اتخذتو القاعدة أنمكذجا ليا، فيك يراه  مناسبا لما يجكؿ في ذىنو مف كا 

 ىكاجس أك أفكار .

كىذا األداء المتمرد عمى القاعدة، ىك المتبقي المغكم مكضكع الدراسة، كىك أداء ناتج عف  
عربي أصيؿ منو تؤخذ المغة كعنو، كال يمكف أف يخطئ بمغتو، كقد استثمر األداءات التي تتيحيا لو 

 لغتو . 

                                                           
 .َُِ،صِ( األصكؿ في النحك ، ج(ُ

 .ُْٗ-ُِٗ،صِ( ينظر: الخصائص، ج(ِ
ىػ( ، رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني ، تحقيؽ: أحمد محمد  َِٕ( المالقي ،أحمد بف عبد النكر )ت: (ّ

. ُِٖ، ص ِالخراط ، دار القمـ ، دمشؽ ، ط
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 .المضمر ب إبدال الظاىر -

ضبطكا مف خبلليا أصكؿ البياف، ككزنكا عمى كفقيا أسمكب  اعمماء العربية قكاعدكضع  
 يستدعي ىذا الخركج. الكبلـ، كقرركا أف الخركج عف ىذه القكاعد ال ينبغي أف يككف إال لداعو 

نما ييذكر مضمران،   ككاف ىذا كمف القكاعد التي قرركىا: أف االسـ إذا ذيكر أكالن، فبل يعاد ثانية، كا 
 ألصؿ القكاعدم الذم اعتمدكا عميو بعدٍّىـ كؿ ما خرج عف ذلؾ ضركرة شعرية ككرىك ذلؾ الخركج. ا

كاإلظيار كاإلضمار أمر يتعمؽ باألسماء، كاألصؿ في األسماء أف تككف ظاىرة، كأنو إذا ذيكر  
، أف تعيد االسـ  ليس مف السائغ لغة ألنو ؛االسـ ثانيان أف ييذكر مضمران؛ لبلستغناء عنو بالظاىر السابؽ

 .كىذا ىك األصؿ في الكبلـ ،ثانية

غير أف ىذا األصؿ قد يأتي في سياؽ الكبلـ ما يستدعي الخركج عنو، فيعاد االسـ ظاىران،     
 :في كبلميـ قكؿ عدم بف زيد   ككاف حقو أف يككف مضمران، كالمثاؿ عميو

 (ُ) لًغنىى كالفىًقيرىاال أرل المكتى يسبؽي المكتى شيءه ... نىغَّصى المكتي ذا ا

  .ككاف الكجو أف يقكؿ: ال أرىل المكتى يسبقيو شيءه، كلكف أظير الضمير اضطراران  

 يقكؿ األعمـ تعميقا عمى ىذا البيت : 

 كذلؾ أف قكلو : ال أرل المكت يسبؽ المكت شيء، المكت األكؿ مفعكؿ ألرل، كيسبؽ المكت " 
 (.ِ)" ة فكاف ينبغي أف يقكؿ : يسبؽ شيء فيضمره .شيء المفعكؿ الثاني، كىما في جممة كاحد

 كقد عمؿ بعض العمماء تكرار األلفاظ إذا أريد معنى التفخيـ، يقكؿ المرزكقي:  

                                                           
 .ِٔص ،ُالكتاب ج ، ٓٔديكاف عدم بف زيد ، ص(  (ٔ

  (ٕ) الشنتمري، األعلم ٌوسفبنسلٌمانبنعٌسى النكت في شرح كتاب سيبكيو  هـ(،7ٙٗ)ت:األندلسًأبوالحجاج،
المخطكطات العربية ،المنظمة  كتبيف الخفي مف لفظو كشرح أبياتو كغريبو، تحقيؽ: زىير عبد المحسف سمطاف،منشكراتمعيد

 .ُٖٗ، صُـ، جُٕٖٗ،  ُالعربية لمتربية كالثقافة كالعمـك ط
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كبٌيف  ،كىـ يفعمكف ذلؾ )يكرركف الظاىر كال يأتكف بضميره ( في أسماء األجناس كاألعبلـ " 
 (ُخيـ ". )أٌنيـ يكرركف أسماء األجناس كاألعبلـ إذا قصدكا التف

كيرل ابف الشجرم أف ال قبح في إعادة ذكر الظاىر كعمؿ استغناء العرب عف المظير   
 (ِ)بذكرىـ المضمرات رغبتيـ لئليجاز كاالختصار . 

كقد خرج الشاعر عف أصؿ الكضع في البياف كالقاعدة ألنو يتنافى مع أصؿ الفكرة كالمكىبة  
كالتي كاف مف  ،فآثر إبداعو الشعرم بما تسمح بو لغتو عمى القاعدة المكضكعة ،الشعرٌية التي يبتغييا

 المفترض أنيا كضعت بناء عمى لغتو كليس العكس .

 ،فالشاعر كرر كممة )المكت ( في بيتو ثبلث مرات كخرج عف القاعدة ليخدـ غرضو الداللي  
 ليظير بذلؾ إبداعو المغكم كالداللي. ؛فأظيره كمف حقو اإلضمار ،كىك تيكيؿ أمر المكت كتعظيـ شأنو

بؿ أيضا جاءت في النثر كفي  ،كلـ تقتصر ىذه الظاىرة المكسكمة بالضركرة عمى لغة الشعر 
 كبلـ اهلل المعجز :

كا كىٍيؼى بى " كا ًفي اأٍلىٍرًض فىانظيري ٍمؽى قيٍؿ ًسيري مىٰى كيؿٍّ  ۖ  ثيّـَ المَّوي يينًشئي النٍَّشأىةى اآٍلًخرىةى  ۖ  دىأى اٍلخى ًإفَّ المَّوى عى
 (ّ)"  شىٍيءو قىًديره 

  كرر لفظ )اهلل (؛ لمداللة ك عمى ًعظىًمو. كمقتضى القكاعد أف يقكؿ: )إنو(، لكف:

 (ْ)"كبالحؽ أنزلناه كبالحؽ نزؿ" :  كأٌما،  قكلو تعالى

                                                           
ىػ(، دار  ُِّألبي تماـ )ت:  شرح ديكاف الحماسةهـ(،ٕٓ٘التبرٌزي،أبوزكرٌا،ٌحٌىبنعلًبنمحمدالشٌبانً)ت:((ٔ

 .ُُٖص ،ُ، ج القمـ، بيركت 
تحقيؽ: محمكد  أمالي ابف الشجرم ،ابنالشجري،أبوالسعادات،هبةهللابنعلًبنمحمدبنحمزةالحسنًالعلوي،((ٕ

 ِّْ، صُج ـ ، ُِٗٗ، ُمحمد الطناحي ، مكتبة الخانجي،ط
 َِ-ُٗالعنكبكت ، (ٖ)
 َُٓاإلسراء،((ٗ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura29-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura29-aya20.html
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أصؿ الكبلـ: )كبالحؽ أنزلناه كبو نزؿ(، لكف كرر االسـ ثانية زيادة في تقرير حقيقة نزكؿ   
 القرآف بالحؽ، كتمكينان ليذه الحقيقة في النفكس، كعمى ىذا النحك جاء قكلو سبحانو : 

 (ُ)" لتحسبكه مف الكتاب كما ىك مف الكتاب ".

، ككركد مثؿ ىذه (ِ)الة عمى مثؿ ىذا األداء كقد كرد في الكتاب عددا مف الشكاىد النحكٌية الد 
، كالغريب أف بعض العمماء كما ذكرنا كصؼ مثؿ ىذا األداء (ّ)الشكاىد في القرآف كثير جدا أيضا 

 المغكم المستخدـ عند الشعراء العرب األقحاح بالقبح، كمف لـ يصفو بذلؾ أجازه لمضركرة .

ركج مف ىذا الباب الضيؽ إلى باب أكسع كأشمؿ إال أف ما ظير في النثر كاف لو أكلكية الخ  
كالذم يشتمؿ عمى األداءات المقبكلة لغكيا المتمردة التي تبيحيا المغة كتسمح  كىك باب المتبقي،

 ألبنائيا بيا . 

كىذا المتبقي يجد في مثؿ ىذا األداء مادتو كمفيكمو، فيك يدرس ىذه األداءات المغكية التي  
خاصة يجدىا مكمف اإلبداع  لمغة أك لمتحدثيا بالعكس فالشاعر تقبيحا دال تعتتسـ بالمقبكلية كالتي 

 كىي عبلمتو الفارقة التي تجعمو غير اعتيادم كنمطي. ،زكالتميٌ 

 

                                                           
 ٖٕآؿ عمراف ،((ٔ
 ّٔ-ِٔص ُينظر الكتاب ج((ٕ

 . إذا الكحشي ضـٌ الكحشى في ظمبلتيا        سكاقط مف حر كقد كاف أظيراُ: الشعرية مف الشكاىد 
 .لعمرؾ يا معف بتارؾ حقو                   كال منسئ معف كال متيسرِ                      

 اؿ عمى طكؿ الصدكد يدـك.صددت فأطكلت الصدكد كقمما               كصّ                      
 ُِ. "ال تتبعكا خطكات الشيطاف كمف يتبع خطكات الشيطاف" النكر، ُ      لشكاىد القرآنية:كمف ا((ٖ

 ٔ." الظانيف باهلل ظف السكء عمييـ دائرة السكء" محمد،ِ                                  
 ِٖٔ. " كاتقكا اهلل كيعممكـ اهلل" البقرة،ّ                                  
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 : اإلعرابية الحركة إبدال -

 في قبمو ما يتبع أف يقتضي الذم البدؿ باب في  يظير اإلعرابي القياس عف الخركج إفٌ      

  (ُ) النحكٌية الشعرٌية الشكاىد مف كثير في اإلعرابٌية المخالفة ىذه جاءت كلقد ،التكابع مف نوأل ؛اإلعراب
 . المغكم االحتجاج عصر مف

 كالتكجيو كالتقدير لمتأكيؿ النحاة فأخضعيا اإلعرابٌية، لمقاعدة مطابقة غير الشكاىد ىذه ككانت  

 كبقي منيا القاعدة يطيع لـ كما حتى القياس عم يتناسب بماك  ،النحكية القاعدة مع يتناسب بما لمتطكيعيا

ف الشعرٌية الضركرة باب في كضع عميو ىك ما عمى   منيا. يكف لـ كا 
 الشاعر: قكؿ البدؿ في اإلعرابية المطابقة دةعلقا مخالفة جاءت التي الشعرية ىدالشكا كمف 

ـي ػػػػػػػيا مىي  إٍف تفًقدم قكم " بٌلسي  ، تيٍخمىسييـ أك ... ان كلىٍدًتًي  .فإفَّ الدٍَّىرى خى
، ك كعبدي مىناؼو ٍيـً عىبَّاسي  ... كالذم عىًيدىتٍ  عمره  (ِ) " ببطًف عىٍرعىرى آبي الضَّ

 بتداء،اال عمى كرفعو قبمو عٌما بعده كما )عمرك( قطع أٌنو عمى ( عباس ) في الرفع  سيبكيو يعمؿك  

 (ّ). لجاز ( )قكما مف البدؿ عمى نصب  لك كيتابع
 القياس. مع كتناسبا القاعدة عمى حفاظا االبتداء عمى  )عباس( رفع بينيـ كمف النحاة أٌكؿ كقد 

 فػػي قبمػػو مػػا يتبػػع أف يقتضػػي الػػذم البػػدؿ بػػاب فػػي ييطالعنػػا اإلعرابػػي القيػػاس عػػف الخػػركج ، ىػػذا ثػػؿكم
ذٍ       تعالى: قكلو قراءة أمثمتو كمف اإلعراب، ـي  قىاؿى  "كىاً  " ألىًبيوً  ًإٍبرىاًىي رى  .(ْ)آزى

 يعقكب، قراءة كىي اإلعراب، قكاعد حسب جرٌ  مكضعً  في األصؿ في كىي ، بالرَّفع )آزر( قيرئت فقد 
 بالرَّفع. القرَّاء؛ كجميكر كمجاىد، كالحسف، عبَّاس، كابف كأيبٌي،

                                                           

  األداء ىذا مثؿ عمى الشعرية الشكاىد مف (ُ)
ٍبطى           القرل عاجؿ أخبلقو أبي كرثت الفرزدؽ: قكؿ     كشىبكبييا كىكمييا المىيىاًرم كعى

 لجاز. البدؿ عمى جر كلك كشبكبيا ككميا قطع فيو كالشاىد ،ُٔص ،ِج الكتاب ك ، ٔٔص ، لفرزدؽ ا ديكاف 
 .ُٕ-ُْ،صِج الكتاب انظر الشكاىد مف كلمزيد

 .ْٕٕ،صّج األدب ،كخزانةُٓ،صِج الكتاب في الخناعي خالد بف لمالؾ الشاىد (ِ)
 ُٓ،صِج الكتاب (ّ)
.ُْٕ( األنعاـ ، (ْ
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 عمػى محمػكؿ إنَّػو فقيػؿ: الٌنحػكٌم، القيػاس إلػى الػنَّص تعيػد التٌأكيػؿ مف أكجو عمى القراءة ىذه حممتك 
 الٌضػػػـٌ  فيكػػػكف  ،(ُ)النٍّػػػداء  أداة بإثبػػػات آزر، يػػػا أيبػػػٌي: مصػػػحؼ فػػػي جػػػاءت أنَّيػػػا ذلػػػؾ عمػػػى حمميػػػـ اء،النٍّػػػد

 .صحيحان 
 المخالفػػة مػػف الظػػاىرة ليػػذه النحػػكم التأكيػػؿ فػػي مػػدخبل لنفسػػو كجػػد سػػيبكيو أف سػػبؽ ممػػا كيتضػػح  

 التأكيػؿ كىػذا القطػع، عمػى مميػافح منػو كالمبػدؿ البػدؿ بػيف اإلعراب في التطابؽ عدـ عمى القائمة اإلعرابٌية
 كلػػػـ كالنثػػػر الشػػػعر فػػػي كرد الخػػػركج ىػػػذا أف خاصػػػة المغػػػكم المتبقػػػي عمػػػى األداء حممنػػػا إذ بػػػو لنػػػا حاجػػػة ال

 . فقط الشعر لغة عمى يقتصر

 لمظرف اإلعرابية الحركة إبدال -
أطمؽ النحكيكف مسمى المفعكؿ فيو عمى الظرؼ بناء عمى الفتحة التي ىي عمـ المفعكلٌية  

عندىـ، كلذلؾ ال يخمك منصكب عندىـ مف أف يككف مفعكال مف المفاعيؿ أك محمكال عمى المفعكؿ 
 أكمشبيا بو في المفظ. 

بل يمكف تحديده مف األسماء فػػػػػػػ  كقد صٌنؼ النحاة النمط المبيـ ػػػػػػ النمط غير المحاط بحدكد 
 الدالة عمى الزماف أك المكاف ضمف المفاعيؿ، فيك كعاء مكاني لكقكع الفعؿ . 

كيتضح مف ىذا أف أف الظرؼ ليس لو عبلقة بالمفعكلٌية، بؿ ىك مصطمح تركيبي بحت،  
 ككثير مف العمماء عٌدكه مف المفعكؿ فيو .

بأف الفتحة عمـ المفعكلٌية سببا في تعدد كربما كانت رغبة العمماء في تطبيؽ القاعدة  
المصطمحات النحكٌية الدالة عمى الظرؼ، فيسميو الخميؿ )الظرؼ (، كالكسائي )المحؿ (، كيطمؽ 

 (  ِالمبرد عميو مصطمح المفعكؿ فيو الذم كظفو النحكيكف باستعماليـ .)
ما ىك إال مسكغ تركيبي ناتج  ،كيرل عبابنو أف ما دفع العمماء إلى تسمٌية الظرؼ بالمفعكؿ 

 (ّعف كجكد الفتحة كىي مظير شكمي غير جكىرم . )

                                                           

 .ّٖ،صِج الكشاؼ، ينظر:  (ٔ)


 .ُّٔ، الجمؿ في النحك ، صِِِص ،ُينظر : األصكؿ في النحك ،ج( ِ(
 .ِْٓينظر : النحك المقارف ، ص( ّ(
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كيرل النحاة أف الظرؼ يتمتع بخصكصٌية ال يكاد يدانيو فييا إال الجار كالمجركر، تتمثؿ تمؾ 
 الخصكصٌية بككنو كعاء لؤلشياء. 

قكعيا فييا، كأنيا ال يقكؿ الزمخشرم : " لمظركؼ شأف كىك تنزليا مف األشياء منزلة نفسيا؛ لك 
 (ُتنفؾ عنيا، لذلؾ يتسع فييا ما ال يتسع بغيرىا .." )

كقد كضع المستشرقكف الظركؼ في خانة األدكات كعٌدكىا قسيمة ليا، كىذه كجية نظر بعيدة عف 
التصنيؼ المغكم الدقيؽ كال تنطبؽ عمى الظركؼ في المغة العربٌية، كربما جاء ىذا التصنيؼ لمبلءمة 

أدكات الجر أك اإلضافة   Adverbs، إذ تناظر ىذه الظركؼ عندىـ ألدكات في لغتيـتقسيـ ا
Perpositions   كأدكات الربط كالعطؼConjunctions   كأدكات التعجبInterjections  (ِ.) 

ف عمى العربٌية ىك ما أدل إلى كجكد المفارقة الداللٌية في كىذا القياس الذم قاسو المستشرقك  
 (ّ. ) تقسيـ الظركؼ

كيستكجب في الظرؼ أف ييجعؿ لمفعؿ المتطاكؿ المتكرر كما تنص القاعدة، فبل يجكز نحك:   
مت  مرتيف ألف المكت يككف مرة كاحدة ال يتطاكؿ أك يتكرر، كليذا ال يعمؿ ىذا الفعؿ النصب في 

 (ْالمفعكؿ فيو. )

ٌرد مف التعريؼ أف ينكف كيعرب إال إذا   كاف مركبا فإنو يبنى عمى كاألصؿ في الظرؼ إذا جي
الفتح ،  كلكف كيجدت شكاىد شعرٌية جاءت مخالفة ليذا االستثناء فكانت مركبة كمع ىذا جاءت معربة 

 مع المعيار، كمنيا شاىد سيبكيو، كلـ تأت مبنية عمى الفتح، فخضعت لمتأكيؿ حتى تتناسب

 

                                                           

 . َّْ، ص ٔالبحر المحيط ، جٌنظر:(ٔ(
)ِ )Moscati, (et al ) , An Introduction to the Comparative grammar of the Semitic languages 

P.120 
 .ِْٔيينظر النحك المقارف ، ص( ّ(
،مؤسسة الرسالة، جالسيكطي،  )ْ(  .ُّٗ، ص ِىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،تحقيؽ: عبدالعاؿ سالـ مكـر



ٔٓٔ 


 (ُؾ كالقركضي ليا جزاءي " )" كلكال يكـي يكـو ما أردنا ... جزاءى       كىك قكؿ الفرزدؽ : 

األصؿ:  أف يبنى الظرؼ ) يكـي يكـو ( عمى الفتح باعتباره ظرؼ مركب، أم أنو مستثنى مف   
قاعدة الظرؼ المجرد مف اؿ التعريؼ الذم يستكجب أف ينكف كيعرب، كعمى ىذا فإنو خارج عف 

ة العدد المركب الذم يبنى عمى (، فيك ظرؼ مركب بمنزلصؿ أف يقكؿ الشاعر: ) يكـى يكـى األصؿ كاأل
(، كمف ذلؾ قكؿ الشاعر:  فتح الجزأيف  مثؿ )خمسةى عشرى

زؽي يىٍكـى يىٍكـى فىأٍجًمٍؿ ..."   (ِ)  " زادنا يامةً لمقً  طالبنا كاٍبغً  آتو الرٍّ

باحى مىساءى يي              كقكؿ آخر :  ٍنوي ... صى بى ني ضٍ كمىٍف ال يىٍصرًؼ الكاشىيفى عى  (ّ)  االكه خى
كالظاىر مف الشاىديف السابقيف أف الظرؼ المركب مستثنى مف قاعدة الظرؼ المفرد غير  

 المعرؼ باؿ التعريؼ.
طردة، فقد جاء الظرؼ مركبا إاٌل ة غير مكلكف بالعكدة إلى شاىد سيبكيو يتضح أف ىذه القاعد 

 أٌنو صٌرؼ، كىذا استثناء جديد عمى االستثناء األصمي .
ىذا االستثناء اآلخير بأٌف الظرؼ المركب في حالتي إضافة الصدر إلى كقد عمؿ العمماء  

 (ْالعجز أك كجكد العطؼ فإنو يتصٌرؼ . )
كفي ىذا التأكيؿ كالتحميؿ مغاالة كاضحة، كتمسؾ أعمى بالقاعدة عمى حساب األنماط المغكٌية،  

كلكف أف نستثني عمى كتعميقا عمى ما سبؽ، فإف االستثناء عمى القاعدة يقبؿ في حاالت معينة، 
 االستثناء فيذا يؤدم إلى تعقيد المغة، كليس تقعيدىا .

                                                           

 .ّجالشاىد ليس في ديكاف الفرزدؽ ، انظر : الكتاب ( ُ(
ىػ( ،الدرر كالمكامع عمى  ُُِّ، كالشنقيطي، أحمد بف األميف )ُُْ،صِ( الشاىد ببل نسبة في ىمع اليكامع ، ج(ِ

لبناف ،  -ىمع اليكامع شرح جمع الجكامع ،كضع حكاشيو: محمد باسؿ عيكف السكد ،دار الكتب العممية، بيركت
 .ِْٓ،صُج
،كابف ىشاـ األنصارم، كشرح ِْٓ، صُ، كالدرر كالمكامع ، جُُْ، ص ِالشاىد ببل نسبة في ىمع اليكامع ،ج((ّ

 .ٔٗشذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب ، تحقيؽ: محي الديف عبد الحميد، ص
 .ِْٔ،  صُ( ينظر : ىمع اليكامع ، ج (ْ
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ف عدٍدنا ذلؾ خركجا عف القكاعدٌية، فبل يعني بالضركرة خركجا عف المغة، بؿ ىك مف المتاح   كا 
ف كاف ألحدىما الغمبة عمى في االستعماؿ المغكم، كال ضير  مف كجكد نمطيف مقبكليف في االستعماؿ كا 

 فاألفضمية ال تعني بالضركرة القكاعدية.اآلخر، 
كما ىذه الظكاىر الخارجة عف القاعدة ػػػػػػ في نظر النحاة األكائؿ ػػػػػػػػ إاٌل مظاىر مقبكلة في  

االستعماؿ المغكم، كتشير إلى النمط المتبقي الذم يرتبط باالستعماؿ المغكم بعيدا عف التأكيؿ كالتحميؿ 
قكف المغة كفؽ القكاعد الذىنٌية التي يمكف اختراقيا كالخركج عمييا بما تسمح المبالغ فييما ، فالعرب ينط

 بو المغة .
كما ىي بالحقيقة إال  يا شكاذإف كجكد مثؿ ىذه األداءات بعد تقعيد المغة ، جعؿ العمماء يعدكن 

إلى اإلبداع في التعبير  رب فييا يحكمكف أذكاقيـ حتى يصمكاأداءات تشير إلى حقبة تاريخية كاف الع
 عف المعنى المستثير في الذىف كالنفس، فكاف الخركج عف القاعدة ال إراديا كليس بقصد خرؽ القاعدة

 .أك تخريب المغة 
 كقد يسبؽ الظرؼ كممات تنكب عنو مثؿ : كؿ، كبعض، كنصؼ .... فتقكؿ : " كؿَّ يكـً "،

مات التي تسبؽ الظرؼ تأخذ حركتو اإلعرابٌية، كمف " كبعضى اليكـً " ، ك" نصؼى اليكـً " كىذه الكم
 (.ُىذه الكممات أيضا ) ذك ، كذات ( )

 قكؿ الشاعر : ،إال أنو قد كرد عدد مف الشكاىد خالؼ ىذا األصؿ ، كمف ىذه الشكاىد  
باحو  دي  لشيءو  ...  عىزىٍمتي عمى إقامىًة ذم صى  (ِ) يىسػكدي  مػف ما ييسىكَّ

 باحو ".األصؿ أف يقكؿ : " ذا ص 
ٌنما ما   كقد أشار بعض النحاة إلى أف ) ذات ( ال تتصرؼ في لغة خثعـ كال في غيرىا، كا 

 (ّيتصرؼ ) ذك ( فقط . )
ة ( حذؼ مكصكفيا كنابت أصميما )صف كيرل سيبكيو كجميكر النحاة أٌف )ذات كذك ( إلفٌ   

 (ُ. )، لذا بقيت عمى حاليا كلـ تتصرؼ ب، فإذا تصرفتا اتسع الباالصفة عنو

                                                           
 .َْٗ، صُشرح األشمكني أللفية ابف مالؾ ، ج ((ُ
 ّٖٗ، صّ، الخصائص ،جّْٓ، صْ، المقتضب جِٕٕ،صُالشاىد ألنس بف مدرؾ الخثعمي في الكتاب ج( (ِ
 .ُْْ، صِ( ىمع اليكامع ،ج(ّ
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 كأما قكؿ الشاعر:  
 (ِ" )الثعمب فيو كما عسؿ الطريؽى و        لدف بيز الكؼ يعسؿ متن" 

 األصؿ : عسؿ الطريًؽ عمى تقدير حرؼ جر محذكؼ تقديره )في(.

انتصبت لفظة )الطريؽ ( عمى أنيا مفعكؿ فيو لمفعؿ )عسؿ(، كيعد مثؿ ىذا األداء عند النحاة 
 (.ّالقدماء ضركرة شعرية )

شتيرت بفصاحة المساف كقٌكة المغة ي، أم أنو مف إحدل القبائؿ التي اكالشاعر قائؿ البيت ىذل 
 كىي مف القبائؿ الست التي أخذت عنيـ المغة، فكيؼ يينعت أداؤه بالضركرة ؟

كربما كاف كصؼ ىذا النمط بالضركرة قائما عمى عدـ مكافقتو لمقكاعد المعيارية المكضكعة  
، كبالتالي قد يككف ىذا األداء مف لمغة كلكنو بنفس الكقت  ليس تامامف ا اىينبناء عمى جزء ليس 

 المستكل االستعمالي، غير المقبكؿ قكاعدٌيا .  فيالمقبكؿ لغكيا 

كلعٌؿ ىذا اإلشكاؿ في تفسير النصب في كممة ) الطريؽ ( ناتج عف التشابو في الداللة بيف  
 معنى حرؼ الجر )في( كالظرؼ.

 ( ْما دٌؿ باطراد عمى معنى )في(.  )فالظرؼ ىك  

فمما حيذؼ الجر رٌدكىا إلى معنى المفعكؿ فيو لمتشابو في داللة المعنى بينيما كذلؾ مف باب  
 القياس الخاطئ .

كالصكاب بنظرم أف تككف كممة ) الطريؽ ( مفعكال بو لمفعؿ ، فبعض األفعاؿ تتعدل بحرؼ  
 حيذؼ .الجر كال يضيرىا أف تتعدل مف دكنو إذا 

                                                                                                                                                                                
 .ّٕٔ-ّٔٔ،صِ(  ينظر: الخصائص، ج(ُ
، ّ، كالدرر جٖٔ، ّٖ، ص ّ؛ كخزانة األدب جّٔ، صُاليذلي في الكتاب ، ج ويك بف ج ةالبيت لساعد)ِ(

 .ٖٔص
 .ُٔٓ،صِاليكامع ج( ينظر: ىمع (ّ

 .َِْ،صِ. أكضح المسالؾ ،جُُٗ، صُينظر: شرح ابف عقيؿ ، ج  (ْ)
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 كعمى ما سبؽ فإنو يمكف القكؿ :
إف أبناء المغة ينطقكنيا بالسميقة كالفطرة التي طبعكا عمييا كاشتيركا بيا، دكف حاجتيـ لمرجكع  

نما كفؽ قكاعد ذىنٌية خاصة بكؿ فرد كالنا تجة عف  البيئة إلى قكاعد منصكص عمييا كيحتكمكف ليا، كا 
ٌية ىي التي شكمت القكاعد المغكية التي كضعيا العمماء في كىذه القكاعد الذىنكالمحيط الخاص بو، 
 مرحمة تدكيف القكاعد .

، بو مف األنماط كاألداءات المغكيةكيكفي القكؿ أف العمماء القدماء جمعكا عددا ال يستياف  
فجمعكا معظـ المغة كليس كٌميا، كلذلؾ ظٌؿ عددا مف األداءات الفردٌية التي خالفت المجمكع المغكم 

أعناؽ  خرجت عف منظكمة القكاعد، فمـ يحتكييا العمماء كأخضعكىا لمتأكيؿ كالتقدير كقامكا بميٌ ك 
ف لـ تكف كذلؾ . اٌل عٌدكىا مف الشذكذ أك الضركرة، كا   الشكاىد لمتناسب مع معياريتيـ، كا 

 نصب خبر الحرف الناسخ . 

، ككأٌف، كليت، كلعؿَّ (، كقد  ، كلكفَّ ، كأفَّ الحركؼ النكاسخ في المغة العربٌية ستة كىي : ) إفَّ
كىذه الحركؼ تعمؿ عكس عمؿ كاف عدىا سيبكيو خمسة فأسقط )أٌف( باعتبار األصؿ )إٌف(،  

 كىذا األصؿ كالقياس عند النحاة .( ، ُ. )فتنصب االسـ كترفع الخبر
 يخالؼ القياس كمف ذلؾ قكؿ الشاعر: كقد سمع عف العرب ما 

كىاًجعىا بىا رى ـى اٍلصٍّ  (ِ)  يىا لىٍيتى أىيَّا
 األصؿ : يا ليت أياـ ى الصبا ركاجع، برفع خبر ليت .

" ىذا كقكلو : أال ماء باردان، كأنو قاؿ : أال ماء لنا باردا ، ككأنو قاؿ : يا   يقكؿ سيبكيو :
 (ّليت أياـ الصبا أقبمت ركاجعى . " )ليت لنا أياـ الصبا، ككأنو قاؿ يا 

كالظاىر أف سيبكيو لـ يقبؿ أف يجيء خبر الحرؼ الناسخ منصكبا ألف ىذا مخالؼ لمقياس كال 
 يتسؽ مع القاعدة كلذلؾ نجده يقدر خبرا محذكفا كال مبرر لذلؾ إال اىتمامو باطراد القاعدة المكضكعة.

                                                           

 .ّْٔ، ص ُ( ينظر : شرح ابف عقيؿ ، ج(ُ
؛ كشرح َّٔ،ص ِ؛ كليس في ديكانو، كلمعجاج في ممحؽ ديكانو جَُْ،ص ُالرجز لرؤبة في شرح المفصؿ ج( ِ(

 ُّْ،صُ؛ كىمع اليكامع جُِْ/ ِكالكتاب ،كببل نسبة في َٗٔ، صِشكاىد المغني ج
.ُِْ، ص ِ( الكتاب ، ج(ّ



ٔٓ٘ 


كقد جعميا ابف سبلـ لغة لببلد عجاج يقكؿ : " كىي لغة ليـ . سمعت أبا عكف الحرمازم 
 (.ُيقكؿ: ليت أباؾ منطمقا، كليت زيدا قاعدا، فأخبرني أبك يعمى أف منشأه ببلد العجاج فأخذه عنيـ)

كيتضح مف كبلـ ابف سبٌلـ أنيا لغة سمعت عف قكـ مف العرب ككردت في نثرىـ كبيذا يخرج 
 اء السابؽ مف دائرة الضركرة الشعرية. األد

 كأذكر عمى مثؿ ىذا األداء أيضا ، قكؿ الراجز : 
فىا فىا ... كىأىفَّ أيٍذنىٍيًو إذىا تىشىكَّ رٍّ ةن أىٍك قىمىما ميحى  (ِ) قىاًدمى

 األصؿ : ) قادمةه ( ألنيا خبر كأٌف كالرفع القياس .
 (ّ) يقكؿ األشمكني : " كقد لحف الشاعر في نصب الخبر "

 :حدثت أف العماني الراجز أنشد الرشيد في صفة فرس " قاؿ المبرد في الكامؿ:ك 
 "كأف أذنيو إذا تشكفا ... قادمةن أك قمما محرفا"                         

 فعمـ القكـ كميـ أنو قد لحف، كلـ ييتد أحد منيـ إلصبلح البيت إال الرشيد، فإنو قاؿ لو:

  تشكفاخاؿ أذنيو إذا ت :قؿ 

ف كاف قد لحف فقد أحسف التشبيو   (ْ)." كالراجز، كا 

 : تعميقا عمى الشاىد السابؽ  كقاؿ ابف ىشاـ في المغني

 (ٓ)." نو أبك عمرك كاألصمعيكقيؿ أخطأ قائمو، كقد أنشده بحضرة الرشيد فمحٌ " 

                                                           

 .ٕٗٔ،صٌٕنظر:هامشالكتاب،ج((ٔ

؛ كببل نسبة في الخصائص ُٓٓ،ص ، كشرح شكاىد المغني صَُالرجز لمحمد بف ذؤيب في خزانة األدب ج (ِ)
.ُّْ،ص ُ، كىمع اليكامع جَّْ،ص ِج
 . ِٔٗ، ص ُ( شرح األشمكني عمى ألفٌية ابف مالؾ ، ج(ّ
،  ّ( المبرد ، أبك العباس محمد بف يزيد ، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، دار الفكر العربي ، القاىرة ، ط(ْ

 .ُّْ، صِـ ، ج ُٕٗٗ
.ُِٖ، ص ُمغني المبيب ، ج (ٓ)
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كمما سبؽ يظير أٌف النحاة أخضعكا النمط السابؽ لمتأكيؿ كالتقدير ، فأكلكا الفعؿ إلى )تخاؿ(، 
كمنيـ مف قٌدر محذكفا كجعمو خبرا ، كمنيـ مف عٌده لحنا كال يجكز لغة، بالرغـ مف كركد مثؿ ىذا 

 النمط بعدد كثير مف الشكاىد .  
ا تاريخيا، فيك مف المتبقي المغكم، أم كيمكف تفسير نصب الحرؼ الناسخ السمو كخبره تفسير 

أنو  أداء لغكم مف األداءات التي استخدمتيا ببلد كىي ببلد عجاج في زمف معيف كمكاف معيف، 
بدليؿ اعتراؼ العمماء بذلؾ كما أكردنا، ككجكده عمى صكرة مختمفة عف األصؿ القكاعدم المكضكع 

 عمى الكثير كليس الكؿ ال يجعمو خارجا عف المغة . 
أم أف المعيار الميجي ىك المعيار األنسب لتفسير ىذه الظاىرة المغكية،  فما داـ النحاة 

 يعترفكف بتعدد الميجات فإٌف لكؿ ليجة مستكاىا الخاص.
كال ينبغي أف ننظر إلى ىذا المستكل الصكابي عمى أٌنو فكرة يستعاف بيا في تحديد الصكاب 

ي يفرضو المجتمع المغكم عمى األفراد كيرجع األفراد إليو عند كالخطأ المغكييف، إٌنما ىك مقياس اجتماع
 (ُاالحتكاـ في االستعماؿ .)

كربما كركده في آداء معيف ىك إشارة إلى أف ىذا النمط مف االستعماؿ كاف مستخدما في حقبة 
 زمنية ما لـ تؤخذ بالحسباف عند تقعيد المغة. 

 رفع المفعول المطمق :  -
كالمفعكؿ المطمؽ حٌقو النصب كما في سائر المفاعيؿ، إاٌل أنو سمع عف العرب مصادر مرفكعة 

 ألفعاؿ محذكفة، كمف ذلؾ قكؿ الشاعر : 
ـى   (ِ" ) ري سٍّ يى ى كشره مي قى مٍ مف يى  ؿً كخيبةه      ألكٌ  كأقكل ذات يكـو  " أقا

 صب . األصؿ ) خيبةن ( بالنصب ال بالرفع عمى أنيا مفعكؿ مطمؽ كحقو الن
 يقكؿ سيبكيو : 

 (ّ" كقد رفعت بعض الشعراء ىذا، فجعمكه مبتدأ، كجعمكا ما بعده مبنٌيا عميو ." )
                                                           

 .ٕٔقافة ، المغرب ، ص( حساف، تماـ ، المغة بيف الكصفية كالمعيارية، دار الث(ُ

 .َٔ،صِ، اليمع ، جّٕٔ،صُ،النكت ،جُّّ،صُ( الكتاب ج(ِ
.ُّّ،صُ( الكتاب ، ج(ّ
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كيظير مما سبؽ أف سيبكيو عٌد كممة ) خيبة ( مفعكال مطمقا، كليذا أدرجو في باب " ما ينصب 
كالنحاة عمكما  مف المصادر عمى إضمار الفعؿ غير المستعمؿ إظياره "، كنستنتج مف ذلؾ أف سيبكيو

كأىممكا كلكال ذلؾ القتصركا عمى الحركة اإلعرابية الظاىرة كىي الرفع  ،اىتمكا بالمعنى كالداللة نكعا ما
 داللة الشاىد.

يفسر األعمـ الشاىد بقكلو : " أقاـ األسد، كأقكل: لـ يأكؿ شيئا، كالقكاء فناء الزاد، كخيبةه ألكؿ 
ىذا عمى معنى الدعاء عميو كلكنو متكقع، كما أف المدعك بو مف يمقى األسد المقكل الجائع، كليس 

 (ُمتكقع منتظر في حاؿ الدعاء فمذلؾ استشيد بو سيبكيو . " )

خركف مف الشاذ الذم ال (، كعٌده آِكقد عٌد النحاة كمنيـ سيبكيو مثؿ ىذا النمط يختص بالشعر )
ؤاؿ الذم يتبادر إلى الذىف بعد ىذا، كيؼ يمكف البف المغة أف ينطؽ مثؿ ىذا كلكف السٌ ،يقاس عميو

 النمط مرة بالنصب، كأخرل بالرفع، عمما بأف ذلؾ ال يؤثر عمى المعنى ؟ 

كترل الدراسة أنو يمكف تفسير النمط السابؽ بأف مف ) المتبقي ( الذم يمثؿ حالة مف عدـ الثبات 
 ربما كانت قبؿ مرحمة التقعيد المغكم . كاالستقرار المغكم في مرحمة ما

كيمكف القكؿ أف نصب المصدر تارة كرفعو تارة أخرل كانا نمطيف مستعمميف في حقبة زمنية ما، 
كيحمبلف الداللة كالمعنى نفسو، كيسيراف جنبا إلى جنب، كلكف الرفع تكقؼ في مرحمة ما لسبب ما، 

كانت لو األفضمية المغكية، إال أف تكقؼ الرفع ال ككانت الغمبة لمنصب فانتشر كشاع عمى األلسف، ف
الفطرة الغكية السميمة بيخرجو مف نظاـ المغة، فيك نمط سمع عف عرب أقحاح يتكممكف بسميقتيـ ك 

 .بؿ ال بٌد أف آثاره بقيت مبلزمة أللسنة بعضيـ لدييـ، كتكقؼ الظاىرة في مكانيا ال يعني مكتيا

جعمكا المعيار نصيبا لمف  ،عرب ككضع القكالب القكاعديةكعندما بدأ العمماء السماع عف ال 
حظي باألفضمية فعدكه القياس كالقاعدة، إال أف ذلؾ ال يعني أف نجعؿ الرفع شاذا أك غير لغكم، 
 كنصفو بالضركرة، بؿ ىك ظاىرة قد تككف ظاىرة أصيمة في المغة كنسعى إلى تسميتيا بػ )المتبقي ( .

                                                           
 .ّٕٔ، صُ( النكت ، ج(ُ

 .َٔ، صِ، اليمع ، جُّّ، صُ( ينظر : الكتاب ج (ِ
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 بقيلة المتال لفصل الثالث : دا

 مقدمة الفصل: 

كال خبلؼ في الفكر النحكم قديما  إٌف التقعيد كفقا لمكثير، ىك النمط العاـ المشترؾ 
ٌنما يقع فييا  اك حديثا، كلكٌف المغة ليست نظاما إحصائيا يسير عمى المنطؽ الجبرم، كا 
التغير لعكامؿ اجتماعية كلغكية كتاريخية كغير ذلؾ، كلذلؾ نجد المكقؼ المغكم ينشعب 

غيير كيرفضكنو إلى عدة شعب، أكليا أصحاب المكقؼ الرافض كىـ الكثير فبل يبيحكف الت
 جكف الشاىد عمى أنو ضركرة أك شذكذ اك قميؿ .... خر كي كيعطكنو عدـ مشركعية،

كالقسـ اآلخر ىك الفريؽ الذم يتقبؿ التغيير كيعطيو مشركعية كلكنو ال يرفعو        
ليصبح أنمكذجا لمتقعيد، ألنو كجد لو نماذجا في القراءات كليس بكده رد قراءة فيحاكلكف 

المتغير القميؿ عف طريؽ التأكيؿ كالتقدير بما يجعمو ضمف نظـ المشترؾ كأكثر  إعادة ىذا
 الفقياء عمى ذلؾ .

كمنيـ مف يريد إعطاءه مشركعية تاٌمة، باعتباره لغة كال يجكز ردىا كيقاس عمييا  
 العتبارات نفسٌية أك سياقية أك تداكلية اك تاريخية .... كىـ األقمٌية .

ثبلثة مباحث أكليا "دراسة مشركعية المتبقي حضكرا اك  كسيتناكؿ ىذا الفصؿ  
غيابا" كثانييا "قيمة المتبقي في الفكر المغكم الحديث ، كثالثيا المتبقي في الكاقع 

 االجتماعي.
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 المبحث األول: مشروعية المتبقي حضورا أو غيابا  

سيبكيو، كزعت عمى عدد مف الكاردة في كتاب نحكية عددا مف الشكاىد ال احتكل ىذا المبحث 
المسائؿ إلظيار رأم العمماء فييا ابتداء مف سيبكيو ثـ أراء بعض العمماء كانتياء بالقراء ثـ بياف كجية 

 نظر الدراسة في الشاىد اعتمادا عمى رؤية المتبقي.

 ترك صرف المصروف : -
ف صرؼ كليس العكس كلذلؾ فإالصرؼ، أف أصؿ الكممات في العربٌية  عركؼمف الم    

الممنكع مف الصرؼ ييعد خركجا عف القاعدة كليس خركجا عف المغة، بينما العكس ليس صحيحا، فترؾ 
 صرؼ المصركؼ ىك خركج عف األصؿ كخركج عف القاعدة أيضا.

 رفضا قاطعا حتى في ضركرة الشعر، كلكفٌ  كقد رفض عمماءالبصرة منع صرؼ المصركؼ    
 (ُ)الككفييف أجازكا ذلؾ  . 

 يقصد المصركؼ ( قاؿ أبك البقاء العكبرم في )تبيانو( : " ترؾ صرؼ حمدكف كحارث )     
 . (ِ)غير جائز عند البصرييف" ضركرة، كىك جائز عندنا ) يقصد الككفييف(،

 معركؼ الرصافي : مثاؿ عمى ذلؾ، قكؿك 
 (ّ" ) لفاًظيا        أٌما معانييا فميسٍت تيعرؼي أأسماءي ليسى لنا سكل " 

: ) أسماءه (، بصرفيا ألف أصؿ اليمزة فييا كاك، فكجب صرفيا كعدـ منعيا مف  األصؿ
 الصرؼ. 

                                                           
.ّٕٗ، صُاإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ، ج((ٔ
،تحقيؽ عمي محمد القرآف إعرابالتبياف في هـ(،ٙٔٙالعكبري،أبوالبقاء،عبدهللابنالحسٌنبنعبدهللا)ت:(ٕ)

  ّْٓ، صالبجاكم، دار عيسى البابي الحمبي كشركاه
 .ِ، ص ـ(ُْٓٗمعركؼ الرصافي )ت:  ديكاف((ٖ
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ف كانت عمى كزف )فعبلء( ، ألفٌ     أصؿ ىمزتيا كاك )أسماك(،  "فأسماء" كممة مصركفة، كا 
يذىب الككفيكف إلى أنو  في حيف ، ىذا حسب رأم البصرييف، فعندىـ االسـ مشتؽ مف السمك،تكقمب

ا أىٍنزىؿى المَّوي ًبيىا مً  ـٍ مى ٍيتيميكىىا أىٍنتيـٍ كىآبىاؤيكي ٍف مشتؽ مف )الكسـ(، قاؿ تعالى : ) ًإٍف ًىيى ًإالَّ أىٍسمىاءه سىمَّ
 . )...  (ُ)سيٍمطىافو

كنتيجة الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف في ترؾ صرؼ ما ينصرؼ أف الككفيكف      
ذلؾ أنو ليس لو أصؿ في ٌجتيـ حأكثر البصرييف كعمى رأسيـ سيبكيو ك رفضو ك  ،زكا ذلؾكاألخفش أجا

 (ِ)ييرد إليو االسـ. 
كغير الشكاىد التي أكردىا  ر قط،النث لغة في مكاطف لترؾ صرؼ المصركؼ تجد الباحثةكلـ  

األنبارم في اإلنصاؼ لـ أعثر، كأرل أف في ترؾ صرؼ المصركؼ خركجا عف األصؿ المغكم 
كالقكاعدم كأف مثؿ ىذه اآلداءات يمكف كسميا بالضركرة الشعرية ألنيا لـ ترد إاٌل فيما ندر مف الشكاىد 

 الشعرية فاقتصرت عمى لغة الشعر دكف النثر.

ف رفضنا الت  ألف المغة مساحاتيا شاسعة جدا ال  نظر؛ ذلؾ مف الضركرة ففي سميـ بأنياكا 
ف خرجكا مف إطارىا ، ف مف لغتيـك تيا قد تكمـ بو عرب كشعراء متمكنيمكف أف نرفض أداء مف أداءا كا 

كىي لغة  ،كضعت لمتجمؿ كالتكٌمؼ كاإلبداع فخركجيـ لغايات اإلبداع كالتغيير في لغة ىي أصبل
في لغة النثر بأم  ت عمييا لغة الشعر كلـ تسرمثؿ ىذه األداءات التي اشمم القكؿ أفالشعر، كيكفي 

 ىي مف باب الضركرة الشعرية التي تحؽ لمشاعر دكف غيره . ،شكؿ مف األشكاؿ

 :في النداء   الفصل بين المضاف المنادى وما أضيف إليو -
ذا قمت : " يا عبد اهلل " ، فتقدير النداء ىك اسـ منصكب بفعؿ متركؾ إظياره تقديره ) أدعك (، فإ

فانتصب المنادل عمى أنو مفعكؿ بو لمفعؿ المتركؾ، كىك منصكب في كؿ  ،الكبلـ " أدعك عبد اهلل "
 اسـ مضاؼ أك شبيو بالمضاؼ، كمرفكع في محؿ نصب في كؿ األسماء المفردة . 

                                                           
 ِّالنجـ ((ٔ
  َُْ-ّٕٗص، ُجاإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ، ٌنظر:((ٕ
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عمى إضمار الفعؿ كيعرفو سيبكيو بقكلو " اعمـ أف النداء، كؿ اسـ مضاؼ فيو فيك نصب 

 (ُالمتركؾ إظياره . كالمفرد رفع كىك في مكضع اسـ منصكب . " )
 

كقد أشار القدماء أٌنو ال يجكز الفصؿ بيف المضاؼ المنادل كما أضيؼ إليو إال لمضركرة 
 الشعرية، كمف ذلؾ قكؿ السيكطي : 

 ( ِ" كال يجكز فصؿ المضاؼ المنادل بالبلـ إاٌل في الضركرة " )
 :(ّ)شعرٌية، قكؿ الشاعر  كاىد التي عٌدىا سيبكيو ضركرة كمف الش

 (ْ" يا بؤس لمحرب التي      أراىط فاستراحكا ")

 األصؿ : " يا بؤس الحرب " .

كقد جعؿ النحاة الفصؿ بيف المنادل المضاؼ كما أيضيؼ إليو بالبلـ حالة استثنائٌية كخصكىا  
 . بالضركرة الشعرٌية كلـ يقبمكىا في سعة الكبلـ

كأرل أف البلـ في الشاىد السابؽ أعطت معنى دالليا فيو، فكما ييقاؿ: كؿ زيادة في المبنى  
تعطي زيادة في المعنى، كال أظف أف الشاعر كاف مضطرا كلـ يكف بيده خيار آخر كلذلؾ فصؿ بيف 

 المتضايفيف .

لقتاؿ كنصرة ففي قكلو " فيا بؤس لمحرب " أراد أف يخص كيؤكد عمى ذٌمو لمف يتخمؼ عف ا 
قكمو في كقت الضيؽ كالشٌدة، كدخكؿ البلـ قٌكت المعنى كربطت الداؿ بالمدلكؿ برابط متيف فأكصمت 

 لمسامع ىذا المعنى.

                                                           
 . ُِٖ، صِ( الكتاب، ج(ُ
 .  َِ، ص ِ( ىمع اليكامع ، ج(ِ
 َِٕ، صِ(  الكتاب ، ج(ّ
 .ْٖٔ، ص ُ.كلسعد بف مالؾ بف ضبيعة في خزانة األدب ، جَِٕ، صُ( الشاىد غير منسكب في الكتاب ج(ْ
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كأعتقد أف اتباع األصؿ في مثؿ ىذا الشاىد يؤدم إلى فقد جزءا مف الداللة كىذا ما ال يريده  
الشاعر لذلؾ اخترؽ القاعدة بما تسمح بو المغة ليصؿ إلى المستكل اإلبداعي البلئؽ بو بكصفو شاعرا 

 كالمغة ىي نقطة القٌكة لديو .

و العرب قديما كيفخركف بو كيعتزكف كأجـز أف ىذا مف اإلعجاز المغكم الذم كاف يتمتع ب 
بككنيـ أىؿ المغة كاألفصح، كلذلؾ ال يمكف أف يغفمكا عف األداء غير المقبكؿ كخاصة إف لـ يككنكا 

 مجبريف عميو كما في البيت السابؽ كلذلؾ أرل ما سبؽ مف المتبقي كليس مف الضركرة في شيء .

ط المغة، فالقاعدة ال تستطيع أبدا أف كما أف الخركج عف القاعدة ال يعني الخركج عف محي 
ف اشتممت عمى الكثير منيا ربما كاف معظميا، كلكف ما لـ  تحصر جميع األداءات ضمف محيطيا كا 
تشممو القاعدة مف أداءات ال يجكز عٌده مف الشاذ أك اعتباره ضركرة، فيك أداء يسير جنبا إلى جنب 

لكف المتكمـ مف حقو أف يختار لنفسو األداء الذم مع األداء العاـ الذم كضعت القاعدة مف أجمو، ك 
ف لـ يكف مف األعـ كاألشيع فربما كاف القميؿ ىك ما يؤدم إلى المعنى الذم يريده كىذا  يناسب سياقو كا 

 يجعمو بنظر النحاة خارجا عف األصؿ كالقاعدة كنعدىا مف المتبقي . 

 الفصل بين " كم " الخبرّية وتمييزىا . -
ه يرفع اإلبياـ المستقر عف ذات مذككرة، نحك " منكافه سمنان "، أك مقدرة ، نحك " هلل در  التمييز ىك ما 

 ( ُفارسا تمييز عف الضمير في ) دره (، كىك ال يرجع إلى سابؽ معيف .) فارسان " فإفٌ 
ح، فإف فصمنا بيف كـ الخبرٌية كمميزىا، لـ يكف فيو إاٌل النصب؛ ألٌف الفصؿ بيف الجار كالمجركر قبي

 (ِتقكؿ: كـ في الدار رجبل، كال يجكز ىذا الفصؿ في العدد، فبل ييقاؿ: عشركف لؾ درىما.)

                                                           

مف العمماء بإشراؼ ( ينظر : الجرجاني ، عمي بف محمد بف عمي ، كتاب التعريفات ، ضبطو كصححو مجمكعة (ُ
.ٔٔ، صُّٖٗ، ُلبناف ، ط-الناشر، دار الكتب العممية ، بيركت

( ينظر : الضرير، القاسـ بف محمد بف مباشر الكاسطي ، شرح الممع في النحك ، تحقيؽ: رجب عثماف محمد، (ِ
 . ٓٓ، صّ. كالمقتضب ، جُْٗـ ، صَََِ، ُمطبعة الخانجي ، القاىرة ، ط
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يقكؿ ابف جني : " فإف فصمت بينيما كبيف النكرة التي تجر بالخبر نصبتيا، نقكؿ : كـ حصؿ لي 
ما، غبلما، ككـ قد زارني رجبل، أردت كـ غبلـو قد حصؿ لي، ككـ رجؿو قد زارني، فمما فصمت بيني

 (ُنصبت النكرة " )
كقد ظيرت العديد مف الشكاىد، فيصؿ فييا بيف كـ كمميزىا دكف أف ينتصب المميز، فعٌده جميكر 
النحاة البصريكف خركجا عف القياس كلـ يجٌكزكه إال في الضركرة كرفضكه في سعة الكبلـ، كمف ذلؾ قكؿ 

 (ِو قد كضعو ")مي خٍ ككريـو بي        " كـ بجكدو مقرؼو ناؿ العمى                    الشاعر : 
كاألصؿ: ) كـ مقرؼو بجكدو (، أك ) كـ بجكدو مقرفا(، ففصؿ الشاعر بيف كـ الخبرية كمميزىا بالجار 

 كالمجركر، دكف أف ينصب المميز، فعٌده النحاة ضركرة شعرٌية .
 (ّكقد ذكر سيبكيو أف الشاىد السابؽ ييركل بالرفع كالنصب كالجر . )

ألعمـ بقكلو : فخفض مقرفا بكـ، كقد فصؿ بينيما كىك جائز في الشعر ، كالمقرؼ ، النذؿ كعٌمؽ ا
 (.ْالمئيـ األب، كأصمو في الخيؿ " )

كالمبرد يرل أف الفصؿ بيف كـ الخبرية كمميزىا )مقرؼ(، ضركرة شعرٌية كأف القياس نصب التمييز 
 (ٓفي مثؿ ىذه الحالة . )

(، كذلؾ أف ٔتمييزىا في الشعر كفي سعة الكبلـ عند الككفييف )كيجكز الفصؿ بيف كـ الخبرية ك 
الككفة ينظركف إلى الظاىرة المغكية كما ىي، فبل يمجؤكف إلى التأكيؿ كالتقدير إلى قميبل ، فمنيجيـ 
كصفي في دراسة الظاىرة، أٌما النحاة البصريكف فيـ أصحاب المنيج المعيارم الذم يقـك عمى لي عنؽ 

 تماشى مع القاعدة .الشاىد؛ حتى ي

                                                           
.َِٕىػ( ، الممع في العربية ، دار الكتب الثقافية ، الككيت ، ص ِّٗلفتح محمد ، ) ت: ( ابف جني ، أبك ا(ُ
.ُٕٔ،صِ. اإلنصاؼ، جُّٓ،صُ، النكت ، جِٓ، صّ. المقتضب، جُٕٔ، صِينظر: الكتاب، ج((ٕ
 .ُٕٔ، صِ( الكتاب، ج(ّ

.ُّٓ، صُ(  النكت ، ج(ْ
 .ّٓ-ُٓ، صّ( ينظر المقتضب ، ج(ٓ
.ِّٔ-ُِٔؼ ، ص( ينظر : اإلنصا(ٔ
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كالظاىر مف أراء العمماء إجماع المعظـ عمى أف ىذا األداء الذم استخدمو الشاعر ىك لمضركرة 
 (.ُالشعرية كلـ يستسيغكنو في سعة الكبلـ عمى الرغـ مف كجكده في عدد مف الشكاىد)

و لف يكسر البيت كال ترل الدراسة مكانا لمضركرة في ىذا الشاىد، فجر الشاعر لػ) مقرؼ (، أك نصب
كلف يغير شيئا في الكزف، كما أٌف الشاىد السابؽ يقع ضمف عصر االحتجاج المغكم، فيؿ يعقؿ مف 
أصحاب المغة أف يقعكا في الضركرة ؟ أظف أف أىؿ المغة يضعكف الكبلـ كيفما أرادكا فيـ يتحدثكف سميقة 

 كال مجاؿ لمضركرة عند أىؿ السميقة .
المغة دكف الحاجة إلى انتياؾ نكاميسيا المستقرة، فيك حيف يريد إيصاؿ كالشاعر مبدع يستخدـ 

معنى معيف يستخدـ األداء الذم يراه مناسبا دكف الحاجة إلى أف يمجأ إلى ما يسميو النحاة ضركرة، تبيح 
 لمشاعر ما ال تبيحو لغيره .

اد بو كالتسميـ فقط كتأيده، كعميو، فالقكؿ أف الشاعر لجأ إلى الضركرة الشعرية، رأم ال يمكف االعتد
ف كاف فيو بعض التمرد  فالشاعر قادر عمى استخداـ المغة بطريقتو الخاصة بحيث تككف مقبكلة لغكيا، كا 

 كبذلؾ يككف المتبقي ىك ما لجأ إليو الشاعر كليس الضركرة .
يارية يرفضكف إف استخداـ الشاعر لممتبقي ىك ما دفع العمماء إلى رٌد ىذا النمط، فيـ بطبيعتيـ المع

كيسمكف ما خالؼ القاعدة بالشذكذ أك يحيمكنو إلى باب الضركرة غير أف ىذا  ،أم تمرد عمى قكاعدىـ
كلكنو نمط مستخدـ لـ يكتب لو الشيكع فضعؼ في االستعماؿ  ،النمط ليس إال تمردا عف المغة الشائعة

لمغة، كىذا اليجعمو منبكذا أك خطأ كلـ يكف لو نصيب مف القكالب القكاعدية التي كضعيا العمماء لبعض ا
 بؿ يبقى لغة مقبكلة تحدث بيا العرب في مكاف ما كزمف ما، كاألصؿ استيعابيا كليس رٌدىا  . 

التمييز في جسـ المغة،  كأظف أٌف الفصؿ بيف كـ الخبرية كتمييزىا ما ىك إلى أداء متبؽ مف أداءات
كلكف القاعدة كقفت عاجزة عف احتكائو، كأظف أف ىذا التفريع بالرغـ مف عدـ مسايرتو لمقاعدة إاٌل أنو 

 دليؿ عمى كجكد المتبقي الناتج عف البلكعي.
كما ىذه التأكيبلت كالتقديرات إال ممجأ لجأ إليو العمماء خكفا عمى عمى قكاعدىـ كحماية ليا مف أم 

 عمييا بيدؼ حماية المغة كحفظيا . خركج
 

                                                           

 . ُٖٔ-ُٕٔ، صِ( ينظر : الكتاب ج(ُ
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 الفصل بين العدد وتمييزه : -
أجمع جميكر النحاة عمى أٌنو ال يجكز الفصؿ بيف العدد كتمييزه، كعٌده بعضيـ قبيح، كقاؿ 

 آخركف أٌف كركده في لغة الشعر لمضركرة الشعرٌية، كغير جائز في سعة الكبلـ .
قاؿ أتاؾ ثبلثكف اليكـ درىما كاف قبيحا في الكبلـ، كىذا ما نص سيبكيو عميو بقكلو : " ... لك 

 (.ُألنو ال يقكل قٌكة الفاعؿ... " )
 في الكبلـ كلـ يجزه. هكمف كبلـ سيبكيو يظير أنو استقبح الفصؿ بيف العدد كتمييز 

ـى قبح الفصؿ بيف العدد كمميزه  كيعمؿ ابف يعيش كصفيـ النمط السابؽ بالقبح فيقكؿ : " قيؿ : فًم
لؾ درىما "، ك" رأيت عشريف في المسجد رجبل " ؟ قيؿ: إٌنما كاف  قبضت خمسة عشر سف"كلـ يح

شبيو باسـ الفاعؿ كلـ تقكى كذلؾ لضعؼ عمؿ العشريف كنحكىا فيما بعدىا، ألنيا عممت عمؿ الت
 (ِ)قكتو.

بيف إاٌل أنو قد كرد في االستعماؿ المغكم أمثمة شعرية تخالؼ ما جاء بو النحاة، فقد فيصؿ  
 العدد كتميزه بالجار كالمجركر، كمف ذلؾ قكؿ الشاعر:

 (ّ" عمى أنني بعد ما قد مضى       ثبلثكف لميجر حكال كميبل " )

 -مف كجية نظر العمماء  -كاألصؿ: )ثبلثكف حكال(، ففصؿ بيف العدد كتمييزه لمضركرة الشعرية 
 كال يجكز ذلؾ في الكبلـ . 

السابؽ : " كأٌما عشركف كنحكىا، فبل يجكز أف تقكؿ فييا :  " يقكؿ المبرد معمقا عمى الشاىد 
 ( ْعشركف لؾ جارية " كال خمسة عشر لؾ غبلما" إاٌل أف يضطر شاعر." )

                                                           
 .ُّٔ-ُّٓ،صُ. كينظر: األصكؿ ، جُٖٓ،صِ( الكتاب، ج(ُ
 .ُْٕ،صّ( شرح المفصؿ ، ج(ِ
.ِٓٔ. اإلنصاؼ،صِٖٓ،صُ. النكت ، جْٔ،صّ. المقتضب، جُٖٓ،صِ( الشاىد في الكتاب ، ج(ّ
 .ِٖٓ،صُ. كينظر: النكت ، جْٔ،صّ( المقتضب، ج(ْ
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كيتضح مف كبلـ المبرد أنو ال يجكٍّز الفصؿ بسعة الكبلـ، كيعٌده ضركرة شعرية، كيكافقو الرأم 
 األعمـ كابف السراج كابف يعيش كجميكر النحاة.

ف األصؿ في قاعدة تمييز العدد أف ال يفصؿ بيف العدد كتمييزه، غير أنو كجدت شكاىد خرجت إ
عف أصؿ القاعدة التي كضعيا النحاة، كال أظف أف ىذا الخركج ييدؼ إلى تقبيح المغة أك تشكييا، كما 

كيجعمو أظنو ليس شذكذا أك ضركرة كما يصفو العمماء، كال أعتقد أنو عيبا يقٌبح األداء المغكم 
 .مرفكضا

كالذم أراه أف القاعدة قاصرةن عف جمع شمؿ المغة كميا كبمختمؼ أداءاتيا المنقكلة عف العرب 
شعرا كنثرا، كككف القاعدة غير قادرة عمى احتكاء جميع األداءات يجعؿ مف كاجبيا أف تقبؿ ىذه 

ا، كعنيـ كمنيـ تؤخذ األداءات بكصفيا كبلما عربيا صادرا عف عرب أقحاح، ىـ أىؿ المغة كأصحابي
 المغة .

كعميو، فإٌف الخركج عف القاعدة ال يعني الخركج عف المغة، ألف المغة ىي التي يحتكـ إلييا 
كليست ىي المحاكمة كفؽ قاعدة النحاة، فالقكاعد كضعت مف أجؿ المغة، كلـ تكضع المغة مف أجؿ 

ف بمغت القاعدة الدرجة العالية مف الدقة كالشمكل إحاطة تاٌمة بكؿ تحيط ية، فيذا ال يجعميا القكاعد، كا 
األداءات المنطكقة، كلذلؾ ظيرت األداءات المغكٌية التي كصفيا العمماء بالشذكذ كالقباحة كالرداءة، 

 كىي كاقع األمر مف المتبقي المغكم الذم لـ تستطع القاعدة أف تشممو. 
 

 الحال. -
سبب يمكف اعتباره سببا جكىريا إللحاؽ ال يمت مكضكع الحاؿ إلى المفعكؿ بصمة، فبل يكجد 

ضـ الحاؿ إلى المفعكالت ينطمؽ مف مستكيات التحميؿ المغكم ال مف  الحاؿ بباب المفعكالت، بؿ إفٌ 
التركيب المغكم نفسو، كيرجع ذلؾ إلى الحركة اإلعرابية ) الفتحة ( التي ارتبطت ارتباطا كثيقا 

بالمفعكؿ بالمفظ، كىذا ما جعؿ النحاة يمحقكف الحاؿ  بالمفعكؿ أك المحمكؿ عمى المفعكؿ أك المشبو
 بالمشبو بالمفعكؿ لفظيا، انطبلقا مف إقرارىـ لمفتحة كعممٌيتيا عمى المفعكؿ.
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كالحاؿ في أصؿ المغة نياية الماضي كبداية المستقبؿ، أما في االصطبلح النحكم فيي لفظ 
ظا أك معنى، ففي المفظ نحك: جاء زيد منتصب بيف الييئة التي جاء عمييا الفاعؿ أك المفعكؿ لف

 (ُماشيا، كفي المعنى نحك : زيد في الدار قائما . )
( عمى الكبلـ كسياؽ الجممة، عمى الرغـ مف ِكالحاؿ مف كجية نظر العمماء فضمة زائدة)

 اد. اعترافيـ بالمعنى الداللي إاٌل أنيـ يركنيا فضمة مف ناحية تركيبٌية؛ ألنيا زائدة عمى عنصرم اإلسن
كاألصؿ في الحاؿ أنيا تأتي نكرة غير مقترنة بػ)اؿ( التعريؼ، كقد ذكر النحاة أف دخكؿ )اؿ( 

 (ّالتعريؼ عمى الحاؿ مسمكع كال يقاس عميو . )
كىذا يعني أف ما كرد عف العرب مف شكاىد عمى مجيء الحاؿ معرفة بػ )اؿ( نأخذه كال نقيس 

 عميو .
 مجيء الحاؿ معرفة بػ)اؿ( التعريؼ، قكؿ لبيد بف ربيعة: كمف الشكاىد التي كصمت إلينا عمى 

 (ْ" فأرسميا العراؾى كلـ يذدىا       كلـ يشفؽ عمى نغص الدخاؿ ")
كاألصؿ: تجريد ) العراؾ ( مف )اؿ(التعريؼ؛ لمجيئيا حاال، كاألصؿ بالحاؿ تجردىا مف )اؿ( 

 التعريؼ.
جاء منو باأللؼ كالبلـ، كذلؾ قكلؾ : أرسميا كيعمؽ سيبكيو عمى ىذا الشاىد بقكلو : " كىذا ما 

العراؾ ... كأنو قاؿ اعتراكا . كليس كؿ المصادر في ىذا الباب يدخمو األلؼ كالبلـ ، كما أٌنو ليس 
ٌنما شيٌبو بيذا حيث كاف مصدرا  كؿ مصدر في باب الحمد هلل، كالعجىبى لؾ تدخمو األلؼ كالبلـ، كا 

 (ٓككاف غير االسـ األٌكؿ . " )

                                                           
 .ُٖينظر : التعريفات ، ص( (ُ
( ا لعكبرم، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل ، المباب في عمؿ البناء كاإلعراب ، تحقيؽ: عبد اإللو النبياف (ِ

 .َُّ،صُ، جُٓٗٗ، ُسكريا ، ط-، دار الفكر ، دمشؽ
.ّٕٓ،صُ. الكتاب،جِٖٗ،صِ( ينظر: األصكؿ في النحك ، ج(ّ
 .َُٖف ربيعة ، ديكانو ، ص( الشاىد لمبيد ب(ٗ
.ِّٕ، ص ُ( الكتاب ، ج(٘
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لـ يقتصر ىذا األداء عمى لغة الشعر بؿ سيمع في سعة الكبلـ عف بعض العرب كمف ذلؾ ك 
(، فقد أعرب النحاة ) الجٌماء ( حاال كذلؾ عمى معنى الغفير أم ُالغفير " ) الجٌماءى قكليـ : " جاءكا 

 الكثير. 
د منيا معرفا ٌف ما كر ا  يقكؿ ابف عقيؿ: " مذىب جميكر النحكييف أف الحاؿ ال تككف إاٌل نكرة ك 

 (ِلفظا فيك منكر معنى كقكليـ ) جاءكا الجماءى الغفير ( . " )
كيعمؽ عمى ما سبؽ أف الجماء كالعراؾ ىي معرفة مؤكلة بنكرة، كاألصؿ قكليـ: جاؤكا جميعا،  

 (ّكأرسميا معتركة .)
راؾ يرل النحاة أف العراؾ، ىك خركج عف األصؿ، كالتقدير اعتراكا؛ كما أكضح سيبكيو، فالع

 عنده حاؿ كىك معرفة ألنو مصدر كالفعؿ يعمؿ في المصدر معرفة كنكرة . 
أٌما الككفيكف كنظرا لكصفيتيـ في النظر إلى المغة، فقد احتجكا بيذا البيت ليثبتكا أف الحاؿ قد 

 (ْتأتي معرفة، كىذا ما رفضو البصريكف رفضا قاطعا . )
القاعدة رغما عف أنفو، فانيالكا عميو بالتأكيؿ كقد حاكؿ النحاة كعادتيـ إخضاع ىذا النمط إلى 

كالتقدير، فجعمكا المصدر التي كقعت مكضع الحاؿ ) العراؾ ( تنكب عف فعؿ محذكؼ، فمٌما حذؼ 
 الفعؿ الداؿ عمى الحاؿ، جاز حمكؿ المصدر محمو . 

مر، كالحذر الحذر ، كمنيـ مف جعؿ مجيء المصدر المعرؼ ب )اؿ( في مكضع فعؿ األ
مع فاعمو جممة، كالجمؿ نكرات، فمما جاز أف تقكـ المصادر المعرفة ب)اؿ( مقاـ الفعؿ  كالفعؿ

 (ٓباألمر، جاز أف تقـك مقاـ الحاؿ. )

                                                           

ىػ(، العدد في المغة ، تحقيؽ: عبد اهلل بف الحسيف الناصر،كعدناف بف  ِّٕ( ابف بك الحسف بف اسماعيؿ ) ت: (ُ
.ٕٗـ، صُّٗٗ، ُمحمد الظاىر ، ط

.ِْٖ،صِ( شرح ابف عقيؿ عمى ألفٌية ابف مالؾ ، ج(ِ
.ِْٗ( ينظر : السابؽ ، ص(ّ
 .ُّّ-ُِٗ( ينظر: اإلنصاؼ ، ص(ْ
( ينظر : ابف الكراؽ ، أبك الحسف محمد بف عبد اهلل بف العباس ، عمؿ النحك ، تحقيؽ : محمكد جاسـ محمد (ٓ

.ّْٔ-ّّٔ، صُٗٗٗ، ُالسعكدٌية ، ط-الدركيش ، مكتبة الرشد، الرياض
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كال أدرم ما الذم يدفع العمماء إلى رفض مثؿ ىذا النمط المسمكع عف العرب شعرا كنثرا كليس 
 تعالى : ىذا فحسب فقد جاءت الحاؿ معرفة في القرآف الكريـ في قكلو 

ةَُولَِرُسولِ"  ِاْلِعزَّ َۚوّلِِلَّ ِمْنَهااأْلََذلَّ اأْلََعزُّ ٌُْخِرَجنَّ قُولُوَنلَئِْنَرَجْعَناإِلَىاْلَمِدٌَنِةلَ ٌَ ِكنَّ ِهَولِْلُمْؤِمنٌَِنَولَٰ

ْعلَُمونَ ٌَ  (ُ")  اْلُمَناِفِقٌَناَل
 (ِة السابقة نصبت عمى الحاؿ.)فقد ذكر أىؿ التفسير كالقراءات أف ) األذؿ ( في اآلي

إف مجيء الحاؿ معرفة ال يعني خرقا لمقاعدة، كال يعني أف ىذه الشكاىد شاذة، كال أعتقد أنو 
 يجكز كسـ ىذه الشكاىد بالشذكذ فقط ألنيا خالفت قكاعد النحاة كغايرت آرائيـ.

فالنحاة حيف كضعكا القكاعد، كضعكىا بناء عمى ما جمعكه مف كبلـ العرب، كأخذكا األعـ 
 كاألشيع منو كقعدكا لو، إذ لـ تكف قكاعدىـ قادرة عمى استيعاب كؿ األداءات المغكٌية المنطكقة .

األنماط كميما كانت القاعدة شاممة كاسعة ال يمكنيا أف تحيط بكؿ المغة، كال بٌد أف تظير بعض 
 التي ال تسير كفؽ القاعدة .

كىذه التمردات التي تحصؿ عمى القاعدة، ىي أداءات لغكٌية لـ تكافؽ القاعدة بجزئٌية معينة كلذلؾ 
عيٌدت متمردة عمى األصؿ أك عمى القاعدة، كما ىي إاٌل صكرة مف صكر المتبقي المغكم الذم تمرد عف 

ت لغة قديمة أصيمة في زمف ما، كتجمد ىذا األداء مف تمؾ القاعدة كلكنو يبقى لغة مقبكلة، ربما كان
 المغة، لسبب معيف فشاع غيره كألمت القاعده بما شاع، إال أف تجمده ال يعني مكتو تماما .

كعميو ، فإني أعتقد أنو يتكجب عمينا أف نككف أكثر كصفٌية في دراسة المغة، فيك المنيج الذم 
 يناسب طبيعة المغة .

يف عمينا إخراج بعض األنماط المغكٌية المكسكمة بالشذكذ أك الضركرة أك الخطأ مف كلنككف كصفي 
الذم يشتمؿ عمى األنماط المغكٌية المتمردة عمى القاعدة كالتي  ،أبكابيا ىذه  لنضعيا في باب ) المتبقي (

 تقع ضمف المساحة التي تتيحيا المغة ألبنائيا .

                                                           
.ٖ( المنافقكف ، (ُ



.ّّْ،ص َُ( ينظر: الدر المصكف ، ج(ِ




ٕٔٓ 


ف  كاف متمردا عمى القاعدة إال أنو يحمؿ في ثناياه معاف كيجدر اإلشارة أف المتبقي المغكم كا 
انفعالية، إبداعية تعبر عف مكاقؼ داللية مكقفية، صدرت عف المتكمـ بتمقائية أك عفكية، لتحمؿ لمسامع 

 داللة معينة ال يؤدييا إال ىك مف كجية نظر المتكمـ .
 

 المطابقة بين الفعل والفاعل من حيث العدد . -
قرة في عمـ النحك ك الثابتة فيو أٌف الفعؿ إذا أسند إلى الفاعؿ كجاء كفؽ مف القكاعد المست

فراد في الفعؿ فنقكؿ: جاء الكلد، كجاء ، فيشترط عندئذ اإل(فعؿ+فاعؿ+الفضمة )الترتيب اآلتي:
 ، كجاء األكالد .الكلداف

، نقكؿ: العددرط المطابقة بيف الفعؿ كالفاعؿ مف حيث ا إذا تقدـ الفاعؿ عمى الفعؿ فتشأمٌ 
 الكلد جاء، الكلداف جاءا ، األكالد جاؤكا.

إاٌل أنو ظيرت بعض الشكاىد التي خالفت ىذا األصؿ فجاءت بعض األداءات عمى لغة  ما 
 أسماه النحاة القدماء ) أكمكني البراغيث (.

الكاك( في )أكمكني ( عبلمة دالة عمى الجمع، كلـ يجعمو العمماء كعمى ىذه المغة تككف )
كىك ما ينافي األصؿ كالقاعدة  -الكاك كاالسـ الظاىر )البراغيث (  -ميرا لئبل يجتمع لمفعؿ فاعبلف ض

 (ُكالتركيب عندىـ . )
 كمف الشكاىد الشعرٌية عمى لغة )أكمكني البراغيث ( قكؿ الشاعر: 

كى لىًكٍف ًدياًفيه أبكهي كأيم وي        بحكرافى يعًصٍرفى الٌسميطى أقاًربيٍو )
ِ) 

 األصؿ : يعصر أقاربو .
يكا ىذا ضربكني قكمؾ، كضرباني أخكاؾ، فشبقكؿ سيبكيو: " كاعمـ أف مف العرب مف يقكؿ : 

بالتاء التي يظيركنيا في " قالت فبلنة "، ككأنيـ أرادكا أف يجعمكا لمجمع عبلمة كما جعمكا لممؤنث 
 (ّعبلمة، كىذا قميؿ . " )

                                                           

 .ّْٓ،ص ُأكضح المسالؾ ، ج ( ينظر: (ُ
 .ْْديكاف الفرزدؽ ، ص (ِ)
   َْ،صِ( الكتاب ج(ّ



ٕٔٔ 


 ف الممكح  : كمف الشكاىد الشعرٌية أيضا قكؿ قيس ب
 (ُكلك أحدقكا بي اإلنسي كالجف  كم يـ                  لكي يمنعكني أف أجيؾ لجيت )

 كاألصؿ : أحدؽ بي اإلنس كالجٌف.
 كقكؿ أمٌية بف أبي الصمت :

 (ِيمكمكنني في اشتراء النخيػػ                ػػػػػػػؿ أىمي فكم يـ ألكـ )
 أىمي. مني في اشتراء النخيؿك األصؿ : يم

كالشكاىد عمى ىذه المغة كثيرة جدا كليس ىدؼ الدراسة إيرادىا كأكتفي بما ذكرت لمداللة عمى 
 (.ّسيركرتيا في االستعماؿ الشعرم )

كقد أشار ابف يعيش إلى كثرة االستعماؿ المغكم ليذه المغة عند العرب ككصفيا بأنيا لغة  
 (ْفاشية كثيرة في كبلـ العرب كأشعارىـ .)

تدت لغة ) أكمكني البراغيث (  إلى النثر كلـ تكتؼ بالشعر، فقد كرد عدد مف اآليات كقد ام
 كمف أمثمة ذلؾ قراءة الجميكر:  القرآنية عمييا،

ْعَملُونَ"  ٌَ َُبِصٌٌرِبَما ْنُهْمَۚوهللاَّ واَكِثٌٌرمِّ  (ٓ" ) ُثمََّعُمواَوَصمُّ
واالنَّْجَوىالَِّذٌَنَظلَُمواكقراءة الجميكر أيضا في قكلو تعالى : "   ( ٔ" ) َوأََسرُّ

 (.ٖ" ) اْلُمْؤِمُنونَواَقْدأَْفلَحَ(: " ٕكقراءة شاذة لطمحة بف مصرؼ )

                                                           

 .ٖٔ( ديكاف مجنكف ليمى ، ص(ُ
 . َُٔ،صُ. ىمع اليكامع ، جِٗٗ، ص ِ( شرح المفصؿ ، ج(ِ
ـ، َُِِإربد،( يينظر: عبابنة ، يحيى، الزعبي، آمنة ، عمـ المغة المعاصر مقدمات كتطبيقات ،دار الكتاب الثقافي، (ّ
.ُْٕ-ُِْص
.9ٕٙ،صٕشرحالمفصل،جٌنظر:((ٗ

 ُٕ( المائدة ، (ٓ
 ّ( األنبياء ، (ٔ
.العكبرم، إعراب القراءات الشكاذ،تحقيؽ: محمد أحمد عزكز ، عالـ الكتب ، ّٓٗ، ص ٔ( البحر المحيط ، ج(ٕ

 .ُّٓ، صِـ،جُٔٗٗبيركت، 
 . ُ( المؤمنكف ، (ٖ
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كال بد مف ذكر أف بعض النحاة رفض حمؿ أم شيء مف القرآف عمى ىذه المغة كعمة ذلؾ 
 (، كمنيـ سيبكيو إذ يقكؿ : ُأنيا لغة قميمة )

 (ِثناؤه : " كأسٌركا النجكل اٌلذيف ظممكا " فإٌنما يجيء عمى البدؿ " ) " كأٌما قكلو جؿَّ 
كقد كرد عدد مف األحاديث النبكية فضبل عف أقكاؿ بعض الصحابة عمى ىذه المغة كأشيرىا 

 (ّ" كيتعاقبكف فيكـ مبلئكة " )ما جاء في الحديث الشريؼ :     
يظير باالستعماؿ المغكم كبشكؿ كاسع  كيتضح مما سبؽ أف ىذه الظاىرة كىذا النمط المغكم

 االنتشار كما يمتد بيف الشكاىد الشعرية كالشكاىد النثرٌية بمختمؼ أشكاليا . 
كعميو، يمكف عد ىذه المغة ) أكمكني البراغيث ( مف المتبقي، فيك أداء متمرد عمى القاعدة، 

جا عف المقيس مف كبلـ ظير في عدد قميؿ مف الشكاىد عؿ حد كصفيـ، كمع ذلؾ فيك ال يعد خرك 
 العرب بدليؿ االستعماؿ المغكم .

ك تجدر اإلشارة إلى أٌف لغة )أكمكني البراغيث (  تنسب إلى قبائؿ أيشتيرت بالفصاحة كالببلغة 
 (ْ( )بف كعب كضبة ، كبمحارث نكءةكمنيا أخذ البياف، كىذه القبائؿ ىي : ") طيء ، كأزد ش

الشكاىد السابقة تاريخيا، فقد أثبتت الدراسات المقارنة أف فكرة كيمكف تفسير " المتبقي " في 
التطابؽ بيف الفعؿ كالفاعؿ مكجكد في بعض المغات السامية القديمة، مثؿ : ) العبرٌية كاآلرامٌية ك 
األكادٌية كالحبشٌية (، كالعربٌية ىي إحدل المغات السامٌية مما يدؿ عمى أف األصؿ في المغة التطابؽ ثـ 

 (ٓإلى حالة اإلفراد نتيجة تعميـ حالة اإلسناد إلى المفرد.) تطكر
مف مظاىر  "المتبقي "  عؿ كفاعمو ما ىك إال مظيركعميو فإف ىذا التطابؽ في العدد بيف الف

ستعمالٌية، كما أف السمت التاريخي الذم يظير جميا مف خبلؿ د ظير في عدد كبير مف األنماط االكق

                                                           

 . ِٕٗ-ِٔٗ، صٔ( ينظر : البحر المحيط ، ج(ُ
 . ُْ، ص ِ( الكتاب ، ج(ِ
 .ِْٕص، . إعراب القراءات الشكاذّٓٗ، ص ٔ( البحر المحيط ، ج(ّ
ـ، ُٖٗٗ( ينظر: األندلسي ،أبك حياف ، ارتشاؼ الضرب، تحقيؽ: رجب عثماف محمد ، القاىرة ، مكتبة الخانجي، (ْ
عبد التكاب ، رمضاف ، المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم،مكتبة الخانجي ، القاىرة ، ك .ّٕٗ، صِج

 .ِٗٗـ ،صُٖٓٗ
  َِٖ( النحك المقارف، ص(ٓ
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المغات السامية خير دليؿ عمى أصالة ىذه المغة كبذلؾ ال يجكز كسميا كجكد التطابؽ في كثير مف 
 بالخارجة عف األصؿ بؿ يجب عدىا مف المتبقي الذم ىك أداء لغكم بحت .

 دخول الكاف عمى الضمير المتصل ) المنصوب (.  -
 :الكاؼ مختصة بالظاىر فبل تدخؿ عمى الضمير؛ قاؿ ابف مالؾ 

 (ُ)" كالكاك كرب كالتا كالكاؼ            منذ مذ كحتى خصصأ" بالظاىر                 
 (ِالتشبيو ، أك التعميؿ ، كتجر االسـ الظاىر كال تجر الضمير .)كالكاؼ حرؼ جر يفيد  
كقد اقتصرت عمى ضمير النصب المتصؿ، ألف في ضمير الرفع كجكه كمف النحاة مف  

أنا كأنت "، أما منع اتصاؿ الكاؼ بضمير يجكزكف اتصالو في سعة الكبلـ ، فيجكز أف تقكؿ " 
 النصب المتصؿ فقد أجمع العمماء عمى اختصاصو بالضركرة .

ع نحك أنا كأنت، لكركد السماع في السعة عمى المرفك  الكاؼ قد تدخؿكيرل صاحب الخزانة إٌنو 
 (ّ.) "دخكليا عمى الضمير المنصكب كالمخفكض خاصان بالشعر، لعدـ كركدىما عف العرب جعؿك  ،بو

كقد جاءت شكاىد شعرية خبلفا لمقاعدة، فظيرت فييا الكاؼ متصمة بضمير النصب فمجأ 
ّـَ أك عاؿو كيا أك أقربا ")  (ْالنحاة إلى الضركرة لتفسيرىا، كمف ىذه الشكاىد قكؿ العجاج : " كأ

 (ٓ" فبل ترل بعبلن أك حبلئبلن         كىو كال كىيف إاٌل حاظبلن ")         كآخر: 
فجر ألصؿ : أف ال تدخؿ الكاؼ عمى الضمير المتصؿ في ) كيا ( ك ) كو ( ك ) كيف (، كا

ٍنفىًصؿ لجريانو ًمير اٍلمي ـ أىف الى تجر ًإالَّ الظَّاًىر أىك الضَّ ًمير اٍلميتًَّصؿ. كىحكميىا ًفي سىعىة اٍلكىبلى  ًباٍلكىاؼ الضَّ
 . مٍجرل الظَّاًىر

ي الكاؼ، فيجركنيا عمى ء إذا اضطركا أضمركا  فيقكؿ سيبكيو : ".... إاٌل أٌف الشعرا
 أم قاسكه عمى) ليف ( ، ك ) بيف (...  ( ؛ٔالقياس.")

                                                           
 .ٓٔ،صِ( شرح األشمكني ، ج(ُ
  ُٗ،صّ( ينظر: أكضح المسالؾ ، ج(ِ
 .ُٓٗ-ُْٗ،صَُ( ينظر : خزانة األدب، ج(ّ
 .ُٓٗ، ص َُ،كالخزانة ، جّْٖ،صِج( الشاىد لمعجاج في سيبكيو ، (ْ
.ُٓٗ، ص َُ،كالخزانة ، جّْٖ،صِ( الشاىد لمعجاج في سيبكيو ، ج(ٓ
 .ّٖٓ، صِ( الكتاب ، ج(ٔ
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فالقياس أف تتصؿ حركؼ الجر بالضمائر، فمما كانت القاعدة تمنع دخكؿ حرؼ الجر   
)الكاؼ( عمى ضمائر النصب المتصمة كظيرت الشكاىد تخالؼ القاعدة المكضكعة، أجركا تمؾ الشكاىد 

 عمى القياس ككسمكىا بالضركرة .
ٍيوو قىًبيح االتصاؿ ىىذىاك  فالكاؼ ًفي  ؛ٍضمىار يرد الشٍَّيء ًإلىى أىصموكىاٍلعمَّة لىوي أىف اإٍلً ، ًعٍند ًسيبىكى

 (ُ. )ا بٍعدىىا كىجب أىف تىأتي ًبمثؿمىكًضع مثؿ فىًإذا أضمرت مى 
ًمٍنو  كيقكؿ ابف عصفكر : " ـ نىٍحك كى كرىة اٍسًتٍعمىاال الى يجكز مثمو ًفي اٍلكىبلى ري ٍرؼ لمضَّ يٍستىٍعمؿ اٍلحى

 (ِ)..." قىكؿ العجاج: كىأـ أكعاؿ كيا أىك أقربا
كيتضح مما سبؽ أف إجماع النحاة قائـ عمى عٌد جر الكاؼ لضمير النصب المتصؿ مختص 
بالضركرة، فالكاؼ تجر االسـ الظاىر كما عدا ذلؾ ال يجيزكنو في سعة الكبلـ، كأرل أف لجكء الشاعر 

القافية  فبل بٌد لو مف مسكغ ليذا المجكء ، كغالبا ما تككف -إف سممت بكجكد ضركرة أصبل  -لمضركرة 
ىي السبب، كلكف في الشاىد الثاني ال ضركرة لذلؾ ، فالكزف كالقافية لـ تمجئ الشاعر لحذؼ حركة أك 

 زيادتيا .
 الحمل عمى الجوار . -

اعتبر بعض النحاة الجكار عامبلن نحكينا مع كثرة كقكعو في المغة، حتى قاؿ ابف جنى فيو: 
 ( ". (ّنيفنا عمى ألؼ مكضع "كأما أنا فعندم أف في القرآف مثؿ ىذا المكضع

كما يرل كثير مف النحاة أف ىذا مشيكر في لغة العرب، كفيو أشعار كثيرة مشيكرة، كفيو مف 
منثكر كبلميـ كثير: مف ذلؾ قكليـ: ىذا جحر ضب خرب، بجر )خرب( عمى جكار )ضب(، كىك 

 (ْ. )مرفكع صفة لمجحر ال لمضب
، ككاف سيبكيو يجيز الحمؿ عمى (ٓه )ا جاكر كقاؿ ابف ىشاـ:" الشيء يعطى حكـ الشيء إذ

 (.ٔالمبس )شرط إذا أمف  الجكار ببل
                                                           

 .ُٓٗ، ص َُ( ينظر، السابؽ، كالخزانة ، ج(ُ
.ُٓٗ،صَُ( الخزانة، ج(ِ
 ُِٗ،صُ( الخصائص،ج(ّ

 َٕٔ،صِينظر: اإلنصاؼ ،ج (ْ)
ْٖٗ،صُمغني المبيب ،ج (ٓ)

 .ّْٔ،صُينظر : الكتاب ، ج ((ٔ
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صكؿ قد ذكر الدكتكر تماـ حساف أف الحمؿ عمى الجكار كثير عند الككفييف، كىك مف األ
 (ُ) ف . الككفية التي يرفضيا البصريك 

عمى ما سبؽ أستطيع القكؿ أف مسألة الحمؿ عمى الجكار ىي مسألة خبلفية لـ يتفؽ عمييا ك 
 النحاة، فمنيـ مف قبميا كمنيـ مف رفضيا . 

لذا نجد ابف الحاجب يقكؿ عنو: "كليس بجيد؛ إذ لـ يأت الخفض عمى الجكار في القرآف، كال 
نما ىك شاذ في كبلـ مف ال يؤبو بو   .(ِ)ب"مف العر  في الكبلـ الفصيح، كا 

كبالرد عمى ما سبؽ، فقد كردت شكاىد مف الشعر كالنثر كالقرآف الكريـ متمثمة في األداء 
 السابؽ، كمف ىذه الشكاىد قكؿ  الراجز كىك العجاج  : 

 (ّ" كأفَّ نسجى العنكبكًت المرمًؿ ")
بية، كعميو كاألصؿ : أف ) المرمؿ ( كصفا لمنسج، كالنعت يتبع المنعكت في الحركة اإلعرا

 فاألصؿ النصب في كممة ) المرمؿ ( بالتبعٌية .
كما كرد ىذا النمط في النثر كىك القكؿ المعركؼ " ىذا جحري ضبٍّ خربو " ، يقكؿ سيبكيو 

معمقا عمى ذلؾ : " كلقد دفعيـ قرب الجكار عمى أف جٌركا ىذا جحري ضبٍّ خربو ". )
ْ) 

( لمجاكرتيا ) ضبٍّ (، كالخراب صفة مبلزمة لمجحر كليس لمضب ، كجحر  فجٌر ) خربو
ٌرت لممجاكرة .  مرفكعة فكاف مف حؽ ) خرب ( الرفع ، إال أنيا جي

" قاؿ النحاس: ال يجكز أف يعرب الشيء عمى الجكار في كتاب اهلل، كال في  كقاؿ القرطبي:
نما كقع في شيء شاذ، كىك قكليـ:  نما الجكار غمط، كا  ، (ربىذا جحر ضب خ)شيء مف الكبلـ، كا 

نما ىذا بمنزلة اإلقكاء، كال  كالدليؿ عمى أنو غمط قكؿ العرب في التثنية: ىذاف جحرا ضب خرباف، كا 
 (ٓا".)يجكز أف يحمؿ شيء مف كتاب اهلل عمى ىذا، كال يككف إال بأفصح المغات كأصحي

 
                                                           

 .ّْ، ص عالـ الكتبحساف ، تماـ ، األصكؿ " دراسة أبستمكلكجٌية لمفكر المغكم عند العرب " ،  ((ُ
ىػ (، تحقيؽ: فخر صالح  ْٔٔ(ابف الحاجب،عثماف بف عمربف أبي بكر بف يكنس، أبك عمر جماؿ الديف ) ت: (ِ

.َِٖ، صُـ ، جُٖٗٗ بيركت ، -دارة ، أمالي ابف الشجرم ، دار الجيؿ سميماف ق

.ْٕديكاف العجاج ، ص ((ّ


.ّْٕ، صُالكتاب ، ج ((ْ


. كالنحاس، أبك جعفر أحمد بف محمد بف اسماعيؿ بف يكنس المرادم النحكم )ت: ْْ،صّ( تفسير القرطبي ، ج(ٓ
ىػ ، ُُِْ، ُبيركت ، ط-خميؿ إبراىيـ ، دار الكتب العممٌية ىػ(، إعراب القرآف ، كضع حكاشيو : عبد المنعـ  ّّٖ

 .ُٓٗ،صٓ، جٗ،صِ،جَّٕ،صُج
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بف كقد كرد ىذا النمط أيضا في قراءات القرآف الكريـ كفي عٌدة مكاضع كمف ذلؾ قراءة يحيى 
 (ِ( في قكلو تعالى : " إٌف اهلل ىك الرزاؽ ذك القٌكًة المتيًف " )ُكثٌاب كقراءة األعمش)

 . فالمعنى يمنع مف أف تككف ) المتيف ( كصفا ) لمقكة ( كلكف جرت لمجاكرتيا إياىا 
 (، في قكلو تعالى :ّككذلؾ جر ) كحكرو عيفو ( في قراءة أبي جعفر كحمزة كالكسائي )

مَّديكفى يىطيكؼي عى "   ـٍ ًكٍلدىافه م خى كىٍأسو مٍّف مًَّعيفو  *مىٍيًي ٍنيىا * ًبأىٍككىابو كىأىبىاًريؽى كى دَّعيكفى عى كىالى  الَّ ييصى
كفى  * يينًزفيكفى  يَّري فىاًكيىةو مٍّمَّا يىتىخى لىٍحـً طىٍيرو مٍّمَّا يىٍشتىييكفى  *كى كره ًعيفه  *كى كىحي

ْ) " ) 
ٌرت في القراءة  فاألصؿ أف تعطؼ ) حكر ( عمى كلداف، فيككف مف حقيا الرفع، كلكنيا جي

 لمجاكرتيا المجركر . 
ليذا النكع مف الجر في اإلنصاؼ كثيرنا، ففي )مسألة عامؿ الجـز في  ابف األنبارم كقد عرض

جكاب الشرط( يقكؿ:"... ذىب الككفيكف إلى أف جكاب الشرط مجزكـ عمى الجكار، كاختمؼ 
البصريكف، فذىب األكثركف إلى أف العامؿ فييما حرؼ الشرط، كذىب آخركف إلى أف حرؼ الشرط 

يعمبلف فيو،... أما الككفيكف فاحتجكا بأف قالكا: إنما قمنا: إنو مجزـك عمى الجكار؛ ألف  كفعؿ الشرط
جكاب الشرط مجاكر لفعؿ الشرط الـز لو ال يكاد ينفؾ عنو، فمما كاف منو بيذه المنزلة في الجكار 

، فكاف مجزكمنا عمى الجكار، كالحمؿ عمى الجكار كثير حمؿ عميو في الجـز
ٓ) .) 

ا اختمفكا فيما بينيـ، فقد نسب إلى الفراء أنوكالذيف أج ، (ٔ)قصره عمى السماع ازكا الجكار أيضن
كمنع القياس عميو، فبل يجكز عنده:)ىذه جحرة ضباب خربة( بالجر، لكف الذم في المعاني لو ال يدؿ 

 ( ٕ) عمى ذلؾ
 .ٖ))كذىب األخفش إلى أف ىذا جائز في االضطرار

 ( ُ.)كعندنا ذلؾ ضركرة كال يحمؿ عميو الفصيح" :الزركشي كقاؿ 

                                                           

 .ِٖٓ، صُ، ج ََِٖالنحاس، أبك جعفر، إعراب القرآف ، دراسة الشيخ خالد العربي، دار المعرفة ، بيركت ،  ((ُ
.ٖٓالذاريات ،  ((ِ
.ّّٖ،صِالنشر في القراءات العشر، ج ((ّ
.ِِ-ُٕالكاقعة ،  ((ْ
 .َِٔ،صِ( اإلنصاؼ ، ج(ٓ
 .ِِْ-ُِْ،صِ( نسب إليو في : ىمع اليكامع ، ج(ٔ
 .ِٕٕ، صُ( معاني القرآف ، ج(ٕ
ىػ ( ، معاني القرآف ، تحقيؽ : ىدل محمكد  ُِٓ( األخفش ) األكسط ( أبك الحسف الشاجعي ، البمخي البصرم ) (ٖ

 .ِٕٕ،صُج، ـُُٗٗ، ُقراعة ، مكتبة الخانجي، القاىرة ، ط

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura56-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura56-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura56-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura56-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura56-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura56-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura56-aya20.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura56-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura56-aya21.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura56-aya22.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura56-aya22.html
http://www.alukah.net/library/0/27922
http://www.alukah.net/library/0/27922
http://www.alukah.net/literature_language/0/61484
http://www.alukah.net/literature_language/0/61484
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يجكز القياس عمى السماع لقمتو، كال  المقتصرأنو محمكؿ عمى الشذكذ كيرل البصريكف 
 (ّ) ".  الخفض عمى الجكار في غاية الشذكذ كقاؿ أبك حياف: "     (.ِو)عمي

ركج كالمحدثكف كالقدماء، منيـ مف أنكر الخفض عمى الجكار باعتباره مظيرنا مف مظاىر الخ
 عف المغة كيجب التنزه عنو ألنو ليس مف المغة .

" كلك أنيـ قطعكا القكؿ بحمؿ ما زعـ أنو مف قكؿ العرب عمى الخطأ النتيى :السامرائييقكؿ   
ىذا المغط، كلكاف مف ىذا أننا لـ نشؽ بما حمؿ إلينا مف صنعة لـ تبف عمى عمـ حسف، كلكف النحاة 
قدمكا عمى ما أخذكا بو أنفسيـ، كراحكا يتممسكف الشكاىد التي تؤيد قكليـ؛ ليفرضكا عمينا ظاىرة 

 )ْ". )لـ تجر عمى سنف كبلـ العرب مفتعمة،
ال ريب أف تمؾ الشكاىد التي ذكرىا النحاة استشيادنا ليذا المكف مف  كيرل أحد المعاصريف إنو

الحركات التي تطرأ عمى أكاخر المفظة المعربة مف شأنيا لك استقاـ االستشياد بيا أف تثبت إعرابنا عمى 
 (ٓد.)النحك عمى طريؽ مستقيـ كقياس مطر غير كجو اإلعراب الذم ينظـ سمكو كؿ أبكاب 

مسألة الخفض عمى الجكار ينبغي أف ال تككف سببنا لمخبلؼ بيف كيبلحظ مما سبؽ أف 
نما دفع المنكريف ليذه الظاىرة حرصيـ عمى أف ال تتخمؼ العبلمة اإلعرابية، كىي األمر  النحكييف، كا 

كىك جائز في الشعر، كقد أجازه قكـ في الكبلـ اليسير الذم أجازه العمماء إذا لـ يؤد ذلؾ إلى لبس، 
 .فضبلن عف الشعر

كأظف أف الجر عمى الجكار ىي أداء قائـ عمى االنسجاـ الصكتي كاإليقاع المكسيقي ، فتحقيؽ  
االنسجاـ الصكتي في بنية التركيب ألغى مراعاتو لمتركيب النحكم مستندا إلى أمف المبس، فالجر 

 مس المبس إف أكمف المبس جاز الجر لتحقيؽ التناغـ الصكتي.لممجاكرة قائـ عمى فكرة أ
كأرل انو نمط كجد في العربية شعرا كنثرا ، كما كرد بالقراءات القرآنية ، إذف ىك نمط لغكم  

ف كاف مخالفا لمقاعدة فإننا نضعو  مقبكؿ يحقؽ ىدفا لغكيا كىك اإلنسجاـ الصكتي كالتناغـ اإليقاعي، كا 
باعتباره آداء لغكيا كجد في المغة كلـ يحقؽ النسؽ القكاعدم النحكم إال أنو لغة  تحت ) باب المتبقي (

ف لـ تتقكلب بالقالب التركيبي النحكم .  ال بد مف قبكليا كالتسميـ بكجكدىا كا 
                                                                                                                                                                                

ىػ( ، البرىاف في عمـك القرآف ، تحقيؽ : ْٕٗ( الزركشي، أبكعبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر )ت: (ُ
.َّْ، صُـ ، ج ُٕٓٗ، ُمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، دار إحياء الكتب العربٌية ، عيسى البابي الحمبي ، ط

 .ُٓٔ،صِ( اإلنصاؼ ، ج(ِ
.ّْ، ص َُ( البحر المحيط ، ج(ّ
 .ُٕٔ، صََُِ،ُدار الكتب كالكثائؽ القكمية، بغداد ، ط ،كالمغة  األدبرائي، إبراىيـ ، أشتات في ( السام(ْ
.ُّ-ُِص ،ـ ُٗٗٗكالرد ، جامعة األزىر، القاىرة ،ينظر: الدريني، محمكد ، الجر عمى الجكار بيف االعتماد  ((ٓ
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 .المبحث الثاني: قيمة المتبقي في الفكر المغوي الحديث 

كتاب سيبكيو التي خصصتيا الدراسة يحتكم ىذا الفصؿ عددا مف الشكاىد النحكية الكاردة في 
بنماذج محددة كتبيف قيمة المتبقي في الفكر المغكم الحديث كاألسباب التي دفعت المحدثيف إلعطاء 

 المشركعٌية لممتبقي، نتيجة لمقيمة المغكية السياقية التي يمنحيا المتبقي لمشاىد .

 منادى المعرف بـ ) ال ( : -
 ( . ُنداء االسـ المعرؼ ب ) اؿ ( مباشرة )أشار النحاة إلى أٌنو ال يجكز 

كعمؿ الخميؿ سبب منعيـ لدخكؿ ) اؿ ( التعريؼ عمى المنادل، بأف كؿ اسـ في النداء مرفكع 
معرفة، فقكلؾ "يا رجؿي " معناه كمعنى " يا أٌييا الٌرجؿ "، كعٌده معرفة ألنو مشار إليو فصار مقصكدا 

 (ِفاكتفى بذلؾ عف ) اؿ ( التعريؼ . )
إاٌل أف عددا مف الشكاىد الشعرٌية جاءت مخالفة لذلؾ األصؿ القكاعدم المكضكع؛ فعٌدىا العمماء 

 مف باب الضركرة كال تجكز إاٌل لمشاعر، كمف ىذه الشكاىد قكؿ الشاعر : 
 (ّ" مف أجمؾ يا التي تيمت قمبي         كأنت بخيمة بالكٌد عني " )

 االسـ المكصكؿ .كاألصؿ : أف ال تدخؿ أداة النداء عمى 
 (ْيقكؿ سيبكيو : " شبيو بيا اهلل ." )

 كيعمؽ األعمـ عمى البيت السابؽ بقكلو :
" ككاف المبرد ال يجيز ىذا كيطعف عمى البيت، كسيبكيو غير متيـ فيما حكاه، كبعض النحكييف  

 (ٓمنعكت . " )يقكؿ: ىك عمى الحذؼ كأنو قاؿ: يا أيتيا التي تٌيمت قمبي، فحذؼ كأقاـ النعت مقاـ ال
 

                                                           
 . ِِ، ص ْ( ينظر : أكضح المسالؾ ، ج(ُ
.ُٕٗ، ص ِينظر : الكتاب ، ج( (ِ
،ٕ.خزانةاألدب،ج9ٗ٘،صٔ.النكت،ج89ٗ،ٗ.المقتضب،ج97ٔ،صٕ(البٌتبالنسبةفًالكتاب،ج(ٖ

.ٕٗ،صٗ.أوضحالمسالك،ج9ٖٕص
.97ٔ،صٕ(الكتاب،ج(ٗ
.9ٗ٘،صٔ(النكت،ج(٘
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مع سيبكيو فيما حكاه عف الشاىد كيىعيد  مجيء نداء  اكبالعكدة إلى المقتضب أجد المبرد متفق
 (ُاالسـ المكصكؿ في البيت السابؽ ضركرة شعرية . )

كقد عيٌد ىذا النمط مف القبيح في النثر كغير جائز، كآخركف لـ يقبمكه في لغة الشعر كعٌدكه مف 
كقدركا الكبلـ في الشاىد السابؽ عمى قكليـ: " األصؿ يا أيتيا التي " كلـ يجٌكزكا الضرائر القبيحة، 

 (ِدخكؿ ) اؿ ( التعريؼ إال في نداء اهلل تعالى . )
(، فأرىقيا العمماء كأرىقكا أنفسيـ في تأكيميا ّكقد كردت العديد مف الشكاىد عمى مثؿ ىذا النمط)

جدكا ما يمجؤكف إليو لتستقيـ القاعدة كسمكا األداء بالضركرة كتحميميا لتتناسب مع قكاعدىـ، فمما لـ ي
 كىذا مرفكض كصفيا . 

إف األمر كبكؿ بساطة أف القاعدة ال يمكف أف تمـ بكؿ األنماط المتحدَّث بيا، فيبقى بعض 
 األداءات التي ال تسير مع القياس كىذا ال يجعميا خارجة عف المغة .

تاريخيا كفؽ ما جاء بو عبابنة في كتابو النحك المقارف إذ  كيمكف تفسير النمط السابؽ تفسيرا
 يقكؿ معمقا عمى الشاىد السابؽ كما شاكمو مف شكاىد : 

" تشير ىذه الشكاىد إلى أف العربٌية في مرحمة مف مراحؿ عمرىا كانت تسير في طريؽ مناداة ما 
ما طكرت العربية الفصحى األدكات فيو ) اؿ ( التعريؼ مباشرة، كبقيت ىذه الشكاىد دليبل عمى ىذا، في

المساعدة التي يتكصؿ بيا إلى مناداة المعرؼ ب ) اؿ (، كقد ظٌمت ىذه األلفاظ المساعدة مقصكرة 
 (ْ)جات العربية الحديثة أيضا.عمى المغة األدبٌية أك المغة الفصحى إلى يكمنا ىذا، إذ ال تستعمميا المي

 الترخيم . -
(، كىك نكع مف أنكاع الحذؼ كيحقؽ ٓداء كلمضركرة الشعرٌية )كال يككف الترخيـ إاٌل في الن -

 غرضا دالليا، فيك مف أنماط المغة االنفعالٌية، كيككف لمتحبب كالتطريب. 
 

                                                           
 .ْٖٗ، ص ْ( ينظر : المقتضب ،ج(ُ
 .ُٗٔبف عصفكر، ص( ينظر ، ضرائر الشعر ، ا(ِ
.ِٔٓ، النحك المقارف ، صْٕ،صّ. ىمع اليكامع ، جّّٔ،صُ( ينظر : االنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ ، ج(ّ
 .ِٓٔ( النحك المقارف ، ص(ْ
 .ّْٕ. األصكؿ في النحك ، ج ، صِّٗ، صِ( ينظر : الكتاب ، ج(ٓ
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 (ُكالترخيـ لغة، التسييؿ كالتميف، كالترقيؽ، يقاؿ: صكت رخيـ أم سيؿ ليف .)
 يقكؿ ابف جني : 

 (ِالمضمكمة في النداء تخفيفا ")" اعمـ أف الترخيـ حذؼ يمحؽ أكاخر األسماء 
مثؿ التحبب في الكبلـ،  ،كلقد قٌيد العمماء ) الترخيـ ( بالنداء خاصة لما لو مف دالالت انفعالٌية

اء العظيمة، أك ما ال نفسيا، كما في األسم اةسماء المنادكلذلؾ لـ يقبمو النحاة قكاعدٌيا في بعض األ
الكبيرة، كالناقة، فما جاء مف الشكاىد عمى ما سبؽ عٌده سماء الدالة عمى الحيكانات يرخـ مف األ

  .عنى الداللي المقصكد مف الترخيـالعمماء ضركرة شعرٌية، ال لمخالفتو القكاعد التركيبٌية بؿ لمخالفتو الم

 مخالفة الترخيم لداللتو : -
 كمما عٌده العمماء ضركرة ترخيـ الراجز لمناقة في قكلو :

نىقىان   (ّفسيحان      إلى سميماف فنستريحا " )" يا ناؽ سيرم عى
كاألصؿ أف ال ترخـ كممة ) ناقة ( ألنيا مف الحيكانات العظيمة كيتنافى ذلؾ مع المعنى الداللي 

 المقصكد مف الترخيـ .

ص( إاٌل أف التفسير النٌصي السياقي يقبؿ ترخيـ كممة الناقة في البيت السابؽ، ذلؾ أٌنو )شخَّ  
صفة البشرٌية، فيي رفيقة دربو كىي مف ستنقمو إلى الممدكح )سميماف بف عبد  الناقة، فأضفى عمييا

الممؾ (، فكأنو أراد أف يجعميا رفيقتو المدلمة كيجردىا مف سمة الضخامة كالجبركت كيمبسيا ثكب 
 فيي سبيمو لمكصكؿ لمكطف الراحة كاألماف بنظره. ،الحبيبة

يكترث كثيرا لمتركيب أك القاعدة، فيك ال يتكمـ كأظف أٌف الشاعر في لحظة اإلبداع الشعرم ال 
ليتكافؽ كبلمو مع القياس، بؿ ىدفو األكؿ كاألخير التعبير عف مكنكف قمبو كمشاعره كأحاسيسو كما 

 يجكؿ في خاطره بالطريقة التي يراىا ىك مناسبة ال بالطريقة التي تراىا القاعدة .

 نفس عف حاجاتو كليس لمتقعيد، فقاؿ: كقد أشار النكييي إلى أف الشاعر ينتج أدبو لي 
                                                           

 ، )رخـ(ِِٕ، صُِ( ينظر : لساف العرب ، ج(ُ
 .ُُٕص( الممع في العربٌية ، (ِ
.َِٕ،صُ.سر صناعة اإلعراب ، جِّ،صْ.ضياء السالؾ ،جّٓ،صّ( الكتاب ، ج(ّ
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" عمينا أف ال ننسى أف األديب نفسو لـ ينتج أدبو بقصد التسجيؿ التاريخي بؿ أنتجو في المحؿ 
 (ُاألكؿ لينفس عف حاجتو العاطفٌية كالجمالٌية التي ثارت بو كىٌزت كجدانو . " )

(، في قكلو تعالى :     " ِر )كمف القراءات القرآنية قراءة بترخيـ ) مالؾ ( كىك خازف النا 
 (.ّكنادكا يا مالؾ ليقض عمينا ربؾ " )

 فقرأكىا : " يا ماؿي " . 

كقد رفض بعض العمماء ترخيـ )مالؾ( كىك خازف النار؛ ألف ذلؾ يتنافى مع الداللة المقصكدة  
 مف الترخيـ كىي التحبب كالتطريب. 

تفسير الترخيـ في قكليـ " يا ماؿي " تفسيرا داللٌيا سياقٌيا   -كمنيـ الشجرم – كقد حاكؿ العمماء 
في سبيؿ تأكيد قكاعديتيا بأف الترخيـ كاف مقصكدا مف أىؿ النار، فكأنيـ مف كثر العذاب ذٌلت 
نفكسيـ كتقٌطعت أنفاسيـ، كخفيت أصكاتيـ، كخارت قكاىـ فعجزكا عف النطؽ فاختصركا الكاؼ لعدـ 

 (ْنطقيا . )

كاف  رآه الشجرم مف أنيـ لـ يستطيعكا نطؽ الكاؼ، فمف استطاع أف يقكؿ " ماؿ " كال أرل ما 
، إاٌل أنني أظف أف القصد كاف ترخيـ مالؾ كذلؾ لمتحبب لو، فيـ في باستطاعتو أف يقكؿ " مالؾ "

مف كليذا أرادكا أف يتقربكا  ،العذاب األليـ كأرادكا أف يقضي عمييـ اهلل كيميتيـ ليتخمصكا مف العذاب
 خازف النار بالتحبب لو عسى أف ينيي عذابيـ كينتيكا مما ىـ فيو ، كاهلل أعمـ .

                                                           
 .ِّ( النكييي، محمد ، الشعر الجاىمي ، منيج في دراستو كتقكيمو ، الدار القكمٌية لمطباعة كالنشر،ص(ُ
بحر المحيط، ( كىي قراءة عبداهلل بف مسعكد ،كعمي بف أبي طالب ، كيحيى بف يعمر ، كاألعشى ، ينظر : ال(ِ
 .ِٖ،صٖج
 .ٕٕ( الزخرؼ ، (ّ
 .َّْ، صِ( أمالي ابف الشجرم ، ج(ْ
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ىك أنو لئف لـ تفمح القكاعد ضـ مثؿ ىذا الشاىد إلى المغة  ،كالذم تكد ىذه الدراسة قكلو
 القكاعدية، إال أٌف المغة تضمو فيك أداء تمرد عمى القاعدة كلكنو ليس مف المحف أك الغريب، كربما كاف

 تمرده عف القاعدة ىك ما منحو بعدا دالليا نصيا سياقيا جميبل يؤدم بو إلى اإلبداع . 

 الترخيم في غير النداء : -

كقد حيمؿ عمى الضركرة الكثير مف األداءات المتمردة عمى القكاعدٌية كمنيا التفريع الذم خمخؿ 
 القاعدة التي تقكؿ أف الترخيـ خاص بالنداء. 

يككف االسـ المنادل مفردا معرفة، يزيد عف ثبلثة أحرؼ، كعٌدكا ما يرخـ في  فأفمف شركط الترخيـ 
 (ُغير النداء ضركرة شعرٌية . )

كلٌما كانت المغة أشمؿ أف تتضمنيا القكاعدٌية فقد ظيرت أمثمة تتضمف الترخيـ في غير النداء مما 
 يعني أنيا مف ) المتبقي ( .

، باب : " ما رخمت الشعراء في ما أكرده سيبكيو في كتابور نداء كمما كرد في الشعر ترخيما في غي
ٍنظىبل ")          غير النداء اضطرارا " قكؿ الراجز : اًلكىا كىحى سىٍطتي مى " كقد كى

ِ) 

 كاألصؿ أف ال يرخـ ) حنظمة ( ألنو اسـ غير منادل .

 (ّكآًكنىةن أيثاال " )" أبك حنشو ييؤرقينا كطىٍمؽه     كعٌماره     قكؿ ابف األحمر :  يضاكأ

 يريد: أثالة، فرخميا في غير نداء كىذا خركج عف األصؿ بنظر النحاة .

 (ْعة أيماما ")شاسً  منؾى  تٍ حى رماما      كأضٍ  ـي كي حبالي  أٍضحىتٍ " أال       ككما في قكؿ جرير : 

ـى ، كىي اسـ كليست منادل .  كالشاىد ىنا أٌنو رخـ ) أمامة ( فصارت أما
                                                           

 .َٔ-ٗٓ، صْ( ينظر: أكضح المسالؾ ، ج(ُ
 .ُِٕ،صُ. كلغيبلف بف حريث، في األمالي جِِٕ،صِ( الشاىد مف غير نسبة في الكتاب ، ج(ِ
 .ِّٕ، صِ، الكتاب  ، جِّٕص،ُ، شرح األشمكني، جُِٗ( الباىمي، ابف األحمر ، ديكاف ابف األحمر ، ص(ّ

 .َِٓ( ديكاف جرير ، ص(ْ
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 ىد عمى ىذا النمط أيضا ، قكؿ زىير بف أبي سممى : كمف الشكا

ـي بالغىٍيًب تيٍذكىري " ) نا كالرٍَّح " خذكا حٌظكـ يا آؿى عكرـى كاذكركا        أكاًصرى
ُ) 

 ، دكف كجكد نداء كاألصؿ أف ال ترخـ . فقد رخـ ) عكرمة ( بقكلو عكرـى 

 ، قكلو : د البف حبناء التميميكأكر 

 (ٍِشنىٍؽ لرؤيتًو       أك أىٍمتىًدٍحو فإٍف الناس قد عممكا ")" إٌف ابف حارثى إٍف أ

 يريد ابف الحارثة فرخـ دكف كجكد نداء . 

 (ّ).كمثؿ ىذه الشكاىد عمى ظاىرة الترخيـ مف غير النداء كثيرة 

كقد حمؿ سيبكيو الشكاىد السابقة عمى الضركرة الشعرية، عمى المغتيف : لغة مف ينتظر كلغة مف 
 ( ْ. )ال ينتظر 

ككصؼ ابف السراج ىذا النمط بالشاذ الذم ال يقاس عميو فقاؿ في باب ما جاء كالشاذ الذم ال 
يقاس عميو: " كىك سبعة أنكاع منيا: الحذؼ كمف الحذؼ حذؼ مف أجؿ الترخيـ في غير 

 (ٓالنداء...")

                                                           
 .ُِْ( ديكاف زىير بف أبي سممى ، ص (ُ
 . ْٖٓ،صّ،  األصكؿ في النحك ، جِٖٗ، صُ. اإلنصاؼ ، جِِٕ،صِ( ينظر: الكتاب ،ج(ِ
.ْٖٓ، صّ، األصكؿ في النحك ، جِْٕ-ِِٕ،صِ( ينظر ، الكتاب ج(ّ
أف الحرؼ الذم حذؼ لمتخفيؼ كلمترخيـ كأنو غير مكجكد لشدة االستغناء  ( كلغة مف ال ينتظر ىي لغة مف يتصكر(ْ

عنو، فيعامؿ باقي الكممة عمى أٌنيا كممة مستقمة ، فيبقي حركة الحرؼ ما قبؿ اآلخير كما ىك فيقكؿ مثبل : يا حاًر 
 كيبنييا عمى الضـ  .

حركة البناء عمى الحرؼ المنتظر ، فيقكؿ أٌما لغة مف ينتظر : فيتصكر أف الحرؼ المحذكؼ كأنو لـ يحذؼ كيجعؿ 
. عمى سبيؿ المثاؿ : يا حاري

 .َْٓ، صّ( األصكؿ في النحك ، ج(ٓ
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ىذا النمط مف الشاذ في المغة؛ ألٌف الترخيـ بنظره إنما يككف  إفٌ  كقد ذكر أبك زيد األنصارم 
 (ُفي المنادل كال يككف بغير النداء . )

كيمكف القكؿ أٌف ىذا األداء كالنمط المغكم ىك مف بقايا األداءات غير الكاعٌية لمغة، كالذم يحتممو 
ما ىي إاٌل أداءات لـ تستطع  النداء كخصكصا في باب الترخيـ، كىذه األداءات غير الكاعية كالمتمردة

 القاعدة أف تضميا جميعيا، كمف ىنا كصفيا النحاة بالشذكذ ألنيا خالفت أصؿ القاعدة التي كضعكىا .

كبالعكدة إلى الشكاىد السابقة، نجدىا أسماء منتيية بالتاء المربكطة، كربما ىذا ما جعؿ الشعراء 
ف لـ يكف السياؽ نداء.يرخمكنيا، فقد ترسخت في أذىانيـ فكرة ترخيـ األ  سماء المنتيية بالتاء المربكطة، كا 

كال أظف أف فكرة رٌد مثؿ ىذه األداءات أك كسميا بالضركرة ىي فكرة سديدة ، فاألداء السابؽ شائع 
ككثير باعتراؼ النحاة كنجده بكبلـ العرب األقحاح كمف يكثؽ بعربيتو، كلذلؾ كاف مف األكلى أخذ ىذه 

ظر، كاألصؿ أف تتسع القاعدة لمثؿ ىذاه األنماط ما اطرد منيا كما لـ يطرد،  فيي األداءات بعيف الن
 أداءات مسمكعة في عصر االحتجاج .

كعميو، فإٌف ىذه األنماط كما جاء عمى شاكمتيا تمثؿ األداء ) المتبقي ( في المغة، خاصة أنيا 
 أداءات قيمت في عصر االحتجاج المغكم كما قبمو حتى .

قيؿ في فترة ما قبؿ التقعيد، حيث لـ يكف العرب ينطقكف كفقا لقكالب قكاعدية مكضكعة، فمنيا ما  
بؿ كفؽ قكاعد ذىنية بسميقة لغكٌية سميمة، كحيف قرر العمماء كضع القكالب القكاعدٌية كفقا ليذه السميقة 

العرب، فكضعت  المغكٌية عند العرب لـ تكف القكالب كافية لتتسع لجميع األنماط المغكية الصادرة عف
 القكالب كفؽ األغمب كاألشيع كاألعـ مف كبلـ العرب .

كىذا ال يجعؿ المغة التي لـ تتسع ليا القكالب كلـ تؤخذ بالحسباف شكاذا أك ضركرة أك غير ذلؾ  
مف التسميات التي يطمقيا النحاة عمى ما لـ يتسع لو القالب المغكم، بؿ يجب أف ننظر إلى ىذه األداءات 

 ال أنو مف المغة كمف أصؿ المغة ا مف ) المتبقي ( المغكم، الذم لـ تشتمؿ عميو القكالب إعمى أني

                                                           
 .َّصأبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت ، النوادر في المغة ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ( األنصارم ، (ُ
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 التمييز .  -

( مبيٍّف إلبياـ اسـ، كىك التمييز المفرد، أك إبياـ جممة،  مف التمييز ىك اسـ منصكب نكرة بمعنى )
 (ُكىك تمييز النسبة . )

عٌده النحاة مف المشبيات بالمفعكؿ في النصب،  كألف التمييز ليس لو أٌم عبلقة بالمفعكلٌية فقد
( أك تمييز  َُ-ّيز األعداد مف ) يكعمى ىذا فإف التمييز إف كاف تمييزا في المعنى فقط أم كتم

األعداد مئة كألؼ كمميكف؛ فإنو يككف مجركرا باإلضافة كبيذا ال ٌيعد تمييزا مف حيث التركيب كاإلعراب؛ 
با كفي الحاالت السابقة انتفت سمة النصب كىي السمة التركيبية الرئيسة فاألصؿ أف يككف التمييز منصك 

 في باب التمييز .

 : نصب تمييز لفظ المئة -

عمى حد سكاء كيفسراف بمفظ ؤنث يستخدـ لفظ ) المئة ( ك ) األلؼ (، لمداللة عمى لفظ المذكر كالم
، كمئة امرأةو، كألؼ رجؿو  كألؼ امرأة ، ككذلؾ المثنى منيما، كال مخفكض كىك تميزىما، نحك : مئة رجؿو

 (.ِيجكز إثبات النكف في المثنى كنصب تمييزه في قكاعد النحك العربي)

إال أٌف في إثبات النكف كنصب التمييز لغة، فقد ظيرت بعض الشكاىد الشعرية التي تؤكد ىذه 
 (ّمسٌرة كالفتاء " )" إذا عاش الفتى مائتيف عاما      فقد ذىب ال    المغة كمنو قكؿ الشاعر: 

( ألف تمييز المئة يككف مجركرا .  كاألصؿ : ) عاـ و

، كاف معناه معنى ثبلثة أك اضطر شاعر فقاؿ: ثبلثة أبكابا، قكؿ سيبكيو : " لك جاز في الكبلـي
 (.ْأبكاب " )

                                                           

 .ُُِ، صـ ُِٖٗ بيركت ،القر، عبد الرحمف ، معجـ النحك ، الشركة المتحدة لمتكزيع ، (ٔ)
 .ّّْ( ينظر: المقرب ،ص(ِ
 .ُِّ،صُ. األصكؿ في النحك ، جُِٔ،صِ( الشاىد لضبع الفزارم في : الكتاب ، ج(ّ
 .ُُٔ، صُ( الكتاب ج(ْ
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كالذم يفيـ مف كبلـ سيبكيو أف ىذا النمط غير جائز في سعة الكبلـ، كال يجكز إاٌل في ضركرة 
 الشعر.

كما كيجب ترؾ النكف كالتنكيف عند إضافة ألفاظ العقكد كمنيا المئة كاأللؼ، فالنكف كاإلضافة ال 
 يجتمعاف، كىذا ما نص عميو سيبكيو بقكلو : 

" إذا بمغت العقد تركت التنكيف كالنكف كأخفضت ما بعد المائة، كقد جاء في الشعر بعض ىذا 
 (ُمنكف . " )

مثنى كحمؿ ما بعدىا عمى النصب مخالؼ لمعرؼ القكاعدم عند العمماء، إٌف إثبات النكف في ال
أف الشاعر عامؿ لفظ ) مائتيف ( معاممة التمييز المفظي )المفرد ( فأثبت النكف  نجدففي الشاىد السابؽ 

ة عندىـ مجركر بإضافة كنصب ما بعدىا، كىذا بعرؼ العمماء مخالؼ لمقياس كال يجكز، فتمييز المئ
، كعٌدكا مخالفة ذلؾ مف أقبح الضركرات كجعمكه شاذا في سعة الكبلـ كلـ يجٌكزكه عمى والمئة إلي

 اإلطبلؽ . 

؛ كما فيقكؿ المبرد : " فإف اضطر شاعر فنٌكف كنصب ما بعده لـ يجز أف يقع إاٌل نكرة، ألنو تمييز
 (ِ" )أثكابان ". فمف ذلؾ قكؿ الشاعر " إذا عاش الفتى..  أٌنو إذا اضطر قاؿ " ثبلثة

كأرل أف الشاعر لـ يكف غافبل عف استخدامو نمطا ال يستخدمو جميع العرب، كلكنو نمط  
عمى استخدمو بعض العرب كتقبمو المغة كيعبر عف المشاعر الدفينة التي تعتريو، كظيرت بشكؿ ال إرادم 

النمط الشائع كالذم نمط متمرد عمى المغة بمعظميا كلكنو كاف انتقاه لما فيو مف دالالت مختمفة عف  ىيئة
 تنطبؽ عميو القاعدة بنظر العمماء .

يقكؿ طبانة : " المفظ الذم يستعممو األدباء، أك الذم ينبغي أف يستعممكه يمتاز بالتحييز كاالنتقاء،  
 (.ُكال ينحدر إلى الجرم عمى ألسنة العكاـ مف الناس كمعنى العكاـ أك العامة ىنا عامة أىؿ المغة " )

                                                           
 .ُِٔ( السابؽ ، ص(ُ

 .ْٓٓ،صِ( المقتضب ،ج(ِ
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دفع النحاة إلى التأكيؿ كالتقدير ككسـ األداءات بالضركرة أك الشذكذ أحيانا، ىك أف  أف ماكأظٌف  
ىذه األداءات متمردة عمى القاعدة، فحاكلكا إخضاعيا إلى المغة التي قعدكا ليا، كما لـ يتناسب مع 

ب في تمييز قكاعدىـ كلـ يجدكا لو مدخبل إلييا، أصبح يستحؽ التأكيؿ كالتقدير كلي العنؽ كمف ذلؾ النص
 العدد مئة، الذم مف حقو الجر بنظرىـ .

بيذا أغفمكا جانبا ميما تسعى إليو المغة عامة كلغة الشعر خاصة، كىك الجانب الداللي،  كأراىـ 
فمك أنعمنا النظر لكجدنا الشاعر محقا في استخدامو لمثؿ ىذا النمط التي تبيحو لو لغتو، كأف ىذا النمط 

 نو مف مشاعر كأحاسيس كمعاف.يعبر بدقة عما يجكؿ بذى

كال يككف ىذا التماـ إاٌل بالتنكيف،  (،فمف المعمكـ أف تمييز ) المفرد ( يشترط تماـ االسـ )المميَّز 
 أك النكف بحالة التثنية كجمع المذكر، أك باإلضافة، كبذلؾ ينتصب ما بعده تمييزا لو.

فظير النمط ) المتبقي ( بشعره ليعبر كأرل أف الشاعر قد طغت عميو مشاعره كغمبت عميو أمره  
 ) مائتي عاـو (. و) مائتيف عاما ( يختمؼ عف قكل عف مكنكناتو بطريقتو الخاصة، فالفرؽ في الداللة بيف

فقكلؾ : " عندم صاعه قمحا " يتطمب كجكد الصاع مميئا بالقمح، أما قكلؾ : " عندم صاعي قمحو " 
مائتيف عاما (،  )ىذا ينطبؽ دالليا عمى قكؿ الشاعرف القمح، ك فيذا يعني كجكد الصاع مميئا أك فارغا م

فقد حمميا عمى التمييز المفرد المنصكب ليجعؿ الداللة بالمعنى ظاىرة، كىذا ىك اإلبداع الذم يعطيو 
النمط المتبقي لمغة، فيك غير اعتيادم، كلكٌنو يحمؿ دالالت تعبر عٌما يجتاح النفس مف عكاطؼ 

 كأحاسيس .

شاعر أراد أف يجعؿ ىذه ) المائتيف عاما ( مميئة بكؿ ما تشتييو النفس كترغبو مف المسرات فكأف ال 
خاصة كالنفس شابو قكٌية، فيتحسر عمى ذىابيا كىذا التحسر كاأللـ يظير كاضحا باستخدامو نمطا متمردا 

 عف المعتاد . 

                                                                                                                                                                                
ـ.ُٓٔٗ، السنة األكلى َُ( طبانة ، بدكم، مجمة أقبلـ ، ج(ُ
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عصكر السابقة، فالقكاعد لـ ككما يمكف تفسير األمر تاريخيا، بأنو بقايا نمط كاف ييحكى بو في ال
تشتمؿ عمى كؿ المغة بؿ عمى جزء منيا، كأظف أف ما جاء بو ابف جني ىك عيف الصكاب كيفسير الكثير 

 مف األنماط كاألداءات التي رفضيا النحاة بعٌدىا خارجة عف القاعدة، إذ يقكؿ : 

كاف ما أكرده مما يقبمو " إذا كاف اإلنساف فصيحا في جميع ما عدا ذلؾ القدر الذم انفرد بو، ك 
القياس إال أنو لـ يرد بو االستعماؿ إال مف جية ذلؾ اإلنساف، فإف األكلى في ذلؾ أف يحسف الظف بو كال 

 يحمؿ عمى فساده .... 

فإف قيؿ مف أيف لو ذلؾ كليس مسكغا لو أف يرتجؿ لغة لنفسو، قيؿ: قد يمكف أف يككف ذلؾ كقع 
 (. ُكعفا رسميا كتأبدت معالميا ") إليو مف لغة قديمة قد طاؿ عيدىا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 في امتناع العرب مف الكبلـ بما يجكز في القياس.( الخصائص، باب (ُ
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 المبحث الثالث : المتبقي في الواقع االجتماعي.
كتاب سيبكيو، مكزعة عمى نماذج مختمفة مف  كيحتكم ىذا المبحث عددا مف الشكاىد النحكية قي

األبكاب النحكية ، تكضح القيمة الداللية لممتبقي في الكاقع االجتماعي باالعتماد عمى مراعاة المقاـ 
 لمشاىد.كسياؽ الحاؿ 

 صرف ما ال ينصرف . -
عمى  ثمة تغيرات تطرأإاٌل أف ، مصركفة ياسابقا إلى أف األصؿ في األسماء أن ارت الدراسةأش 

انطبقت عمييا  األصؿ فيؤدم إلى منعيا مف الصرؼ بكجكد عٌمة فتصبح ممنكعة مف الصرؼ إف
، ككجكدىا في بعض السياقات مصركفة مع انطباؽ أحكاـ المنع مف الصرؼ مجمكعة مف األحكاـ

ا كيفسركف ىذ ،ميا المقعدكف لمغةعمييا يجعميا في نظر العمماء خركجا عف القكاعد النحكية التي أصٌ 
 إف اضطر شاعر لذلؾ كال يجيزكنو في سعة الكبلـ .  لؤلصؿ كال يجكز إالٌ  الخركج بأنو ردٌ 

 كقد أكرد سيبكيو شكاىدا شعرٌية عمى صرؼ ما ال ينصرؼ منيا :  

 (ُ)  ـى بلى طري السَّ ا مى يى  ؾى ميٍ عى  سى ليٍ كى  ...يا ميٍ ره عى طى يا مى   اهللً  ـي بلى سى " 

( كما لحؽ ما ال ينصرؼ، ألنو بمنزلة اسـ يقكؿ معمقا عمى بيتو : " فإنما   لحقو التنكيف )مطره
ينصرؼ، كليس مثؿ النكرة، ألف التنكيف الـز لمنكرة عمى كؿ حاؿ كالنصب، كىذا بمنزلة مرفكع ال 

  (ِ)ينصرؼ يمحقو التنكيف اضطرارا ... "

يحممو البيت مف  ٌما ال يمتفت إلىكيتضح مما سبؽ أف سيبكيو فٌسر البيت تفسيرا قكاعدٌيا بحتا  
 دالالت كمعاف ربما أراد الشاعر أف يكصميا مف خبلؿ شعره .

ج مف محبكبة الشاعر، كأراد الشاعر أف يخٌصيا بالسبلـ دكف )مطر( اسـ لمرجؿ الذم تزكٌ  ػػػػف 
)مطر( اسـ معرفة، كلكف بتنكيف الشاعر السمو الذم مف حقو أف يككف ممنكعا مف ػػػػإذا  ف زكجيا،

                                                           
 ٖٓ، ص ـ(ِّٕ)ت: ديكاف األحكص األنصارم((ٔ

 َِِ، ص ِ، ج الكتاب(ٕ)
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باالسـ النكرة فالتنكيف خاص باألسماء النكرات ضيو القاعدة كأنو أراد أف يشبيو ما تقت الصرؼ حسب
  .دكف المعارؼ

فالمعنى الداللي الذم أراد الشاعر إيصالو مف ىذا البيت ىك جعؿ زكج محبكبتو نكرة كغير  
ـٌ في الشطر الثاني يعكد ليخبره حتى كلك لـ تكف نكرة فبل سبلـ  مكجكد كلذلؾ يبعث سبلمو إلييا ، ث

 .، كالتفسير ىنا نصي عميؾ ككأنو يدعك عميو

 قكؿ النابغة :  ،الصرؼ كمف الشكاىد أيضا عمى ظاىرة صرؼ الممنكع مف 

 (ُ) جيشه إليؾ قكادـى األٍككىارً  ... قصائده كليىٍركىبىفٍ  فىٍمتىٍأًتيٍنؾى 

 قصائدي ألنيا صيغة منتيى الجمكع كبحكـ القاعدة يجب أف تمنع مف التنكيف . :كاألصؿ أف يقكؿ

 (ِ)كيفسر المبرد مجيئيا منكنة : " فإنما أجراه لمضركرة مجرل ما ال عٌمة فيو ."  

ألنيا صيغة منتيى الجمكع لضركرة  ؛أم أنو صرؼ "قصائد" التي ىي ممنكعة مف الصرؼ 
 ، كىك الصرؼ .صؿ في األسماءاأل الكزف الشعرم كذلؾ بردىا إلى

كيرل السيرافي أف صرؼ ما ال ينصرؼ جائز في كؿ األسماء مطرد فييا، ألف األسماء  
أصميا الصرؼ كتقبؿ التنكيف كما يمنعيا مف الصرؼ ىك دخكؿ عمؿ عمييا كعندما يضطر الشاعر 

الشاعر ال ينكف ما ال يرٌدىا إلى أصميا دكف أف يحفؿ بالعمؿ الداخمة عمييا كيدلؿ عمى كبلمو بأف 
 (ّ)أصؿ لتنكينو، فيك مثبل ال ينكف الفعؿ ألف أصؿ الفعؿ ال يدخمو التنكيف . 

كاستخدامو  ،كلكف أيضا لـ يمتفت القدماء إلى الداللة التي يريدىا الشاعر مف اختراؽ القاعدة 
ككابؿ مف سماء  ألداء لغكم متمرد عمى قكاعدىـ المكضكعة، فالنابغة يريد أف يقكؿ ستأتيؾ قصائدم

                                                           
  ّلبناف ،ط -(الذبياني، النابغة ، ديكاف النابغة الذبياني ، تحقيؽ: عباس عبد الساتر، دار الكتب العممية ، بيركت(ُ
 .ٖٔص
 ُٕٕ، صُالمقتضب، ،ج (ِ)
 ُْينظر: ما يحتمؿ الشعر مف الضركرة، ص( (ّ




ٔٗٔ 


سـ النكرة ألف ىذه القصائد ىدفيا ليس ف قصائد تشبييا ليا بااللف تجد بيا إاٌل اإلساءة كاالستخفاؼ فنكٌ 
 ةكأف المقصكد بيذه القصائد ال يميؽ بو سكل قصائد نكر  ؛المدح كالتعظيـ بؿ اإلساءة كاالستخفاؼ

 .مثمو

 كقاؿ أبك كبير اليذلٌي : 
ٍمفى ًبًو  مى بيؾى النٍّطىاؽ فىعىاشى غىٍيرى  … كىىيفَّ عىكىاًقده ًممٍَّف حى  (ُ) يبَّؿً مي  حي

ف الصرؼ ألنيا صيغة منتيى كاألصؿ أف تمنع م (عكاقده )، فصرؼ ()عكاقد ي  :صؿ األك  
 .الجمكع

ألف المعنى يككف  ؛كفي ىذا البيت أيضا نستطيع أف نستخدـ داللة النكرة كاسبداليا بالمعرفة 
 المعنكية التي يريدىا الشاعر أكثر مف المعرفة.ة لمرتبطا بالدال

أم أف ىذا الفتى مف الفتياف الذيف حممت  ؛كالمعنى المراد مف )حممف بو كىٌف غير عكاقد (  
كال متزينات فنشأ محمكدا  ،كال كاضعات ثياب الحفمة ،أمياتيـ بيـ كىٌف غير مستعدات لمفراش

 (ِ)مرضيا.

ألف النكرة تدؿ عمى  ؛غير المتزينة كغير المستعدة لمفراش بالنكرةفكأنو أراد ربط داللة المرأة    
كىذا ال يتناسب كالمعنى اإلبداعي الذم  ،العمكـ بطبيعتيا بعكس المعرفة التي تدؿ عمى الخصكص

 يريد الشاعر إيصالو لمسامع .
رؼ كأشير إلى أف عددا مف الشكاىد النحكية الشعرٌية التي كردت في كتاب سيبكيو كالتي ص 
بؿ استخدميا ألبكاب  ،لـ يأت بيا سيبكيو ليتحدث عف مسألة صرؼ الممنكع ،منكع مف الصرؼمفييا ال

                                                           

،  ِجـ ، ُٓٔٗتحقيؽ: أحمد الزيف ، محمكد أبك الكفا ، دار الكتب المصرٌية ، ديكاف اليذلييف ، الشعراءالهذلٌٌن،(ٔ)
 ،  َُٗصُالكتاب ج. ِٗص 

تماـ  يبألشرح ديكاف الحماسة التبريزم، يحيى بف عمي بف محمد بف حسف بف بسطاـ الخطيب الشيباني،  يينظر :(ٕ)
  .ّْٓص، ُلبناف ،ج -تحقيؽ: غريد الشيخ ، دار الكتب العممية، بيركتالمرزكقي ، 
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مثؿ الشاىد السابؽ الذم استشيد فيو سيبكيو عمى مسألة  " ما يجرم مجرل فاعؿ مف أسماء  ،أخرل
 (ُ)الفاعميف فكاعؿ " 

فقد عٌدىا العمماء مف  ؛الشائعة كثيرا في الشعر كربما ألف صرؼ المصركؼ مف اآلداءات  
مف المتبقي لعدـ اقتصارىا عمى لغة الشعر دكف النثر كألنيا  كتعدىا الدراسة ،أكثر الضركرات الشعرٌية

 مف الظكاىر األكثر انتشارا.

الصرؼ في النصكص النثرٌية كأىـ ىذه النصكص ىك القرآف الكريـ المنزه  مفكقد صرؼ الممنكع 
 فيك كبلـ اهلل المحكـ ، يقكؿ عٌز كجؿ : ،لنقصعف ا

ـٍ يىٍغنىٍكا ًفييىا  ـٍ  ۖ  " كىأىف لَّ بَّيي كا رى  (ِ)أىالى بيٍعدنا لٍّثىميكدى"  ۖ  أىالى ًإفَّ ثىميكدنا كىفىري

 (ّ)صرؼ )ثمكدنا ( األكلى كمنع الثانية مف الصرؼ عمى قراءة أكثر القٌراء .  

عمى لفظ أبي القبيمة، كترؾ صرؼ الثاني ألنو أريد  السيرافي معمبل " صرؼ األٌكؿ ؿكيقك  
 (ْ)بمفظو القبيمة نفسيا ." 

                                :(ٓ)كمف اآليات القرآنية التي جاء فييا الممنكع مف الصرؼ مصركفا قراءة حفص عف عاصـ 
الن  ًسبٍل كىأىٍغبلى سىًعيرنا" ًإنَّا أىٍعتىٍدنىا ًلٍمكىاًفًريفى سىبلى  (ٔ). " كى

                                                           
 َُٗ، ص ُينظر : الكتاب ج((ٔ
 ٖٔ( سكرة ىكد ، (ِ
 ىػ (، حٌجة القراءات ،تحقيؽ: سعيد األفغاني ، دار الرسالة ،  َّْ( أبك زرعة، عبد الرحمف بف محمد )ت: (ّ
 ّْٓ-ّْْص
 ْٗ( ما يحتمؿ الشعر مف الضركرة ، ص (ْ
ىػ ( ، متف الشاطبية "جزر األماني ككجو التياني  في  َٗٓ( األندلسي، القاسـ بف فيرة بف أحمد الشاطبي ) ت : (ٓ

ـ ََُِ، ٓطالقراءات السبع " ، طبعو كصححو كراجعو : محمد تميـ الزعبي ، دار الغكثاني لمدراسات القرآنية ، 
 .ٖٔ،ص

 .ْ( اإلنساف ، (ٔ
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، كحقيا أىٍف تككف ممنكعة مف الصرؼ؛ ألنَّيا عمى صيغة منتيى حيث صيرفت ) سبلسبلن ( 
 الجمكع .

، كىي قراءات (ُ)، قرأ بيا الكسائي، كاإلماـ نافع المدني، كىشاـ، كأبك جعفر المدنيه القراءةكىذ 
  . متكاترة

    قكلو تعالى :ك 

ـٍ      مىٍيًي ييطىاؼي عى ةو كىأىٍككىابو كىانىٍت قىكىاًريرى  ًمفٍ  ًبآًنيىةو "كى كىىا ًمفٍ  قىكىاًريرىا * ًفضَّ ةو قىدَّري   (ٕ). "تىٍقًديرنا ًفضَّ
 . قكاريرنا : مكطف الشاىد

كجو االستشياد : حيث جاءت ) قكاريرنا ( منكنة في قراءة نىاًفعه كىاٍلًكسىاًئي  كىأىبيك بىٍكرو عىٍف عىاًصـو         
ٍعفىرو  كىأىبيك  .كقد قرأ حمزة كابف عامر بغير تنكيف (،ّ)جى

مىنىا  " : كمف الشكاىد النحكية النثرٌية  التي صرفت الممنكع مف الصرؼ قكلو تعالى  ٍمنىا ريسي ثيّـَ أىٍرسى
ـٍ أىحى  عىٍمنىاىي ا كىجى ييـٍ بىٍعضن اءى أيمَّةن رىسيكلييىا كىذَّبيكهي فىأىٍتبىٍعنىا بىٍعضى  ْ)) ."اًديثى فىبيٍعدنا ًلقىٍكـو الى ييٍؤًمنيكفى تىٍترنا كيؿَّ مىا جى

 . مكطف الشاىد : تترنا

ككجو االستشياد : مجيء االسـ المنتيي بألؼ التأنيث المقصكرة مصركفنا في قراءة أبي          
 . جعفر كابف كثير ، كأبي عمرك ، مف غير عٌمة أكجبت صرفو

منيا في القراءات  ،الممنكع مف الصرؼكقد جاءت كثير مف الشكاىد النثرٌية عمى صرؼ  
 .القرآنية ك األحاديث النبكٌية الشريفة كباتساع ككثرة 

                                                           

ىػ( ، التحرير كالتنكير" تحرير المعنى السديد كتنكير ُّّٗابف عاشكر، محمد الطاىر بف محمد الطاىر)ت:  ((ُ
.ّٖٕ،صِٗ،جُْٖٗتكنس ، د.ط ، -العقؿ الحديد مف تفسير الكتاب المجيد "،الدار التكنسية 

 .15اإلنساف ،(ٕ)
9ٖٖ،ص9ٌٕنظر:التنوٌروالتحرٌر،ج((ٖ

 ْْالمؤمنكف ، ((ٗ
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كمما جاء منيا في الحديث النبكم الشريؼ  : مف شكاىد صرؼ الممنكع مف الصرؼ في  
 : -صمى اهلل عميو كسمـ  -قكؿ رىسيكًؿ المَّوً ، الحديث

مً  "   ؿه يىٍنثىًني أىالى ًإنٍّي أىٍكًتيتي اٍلًكتىابى كى ًمٍثمىوي مىعىوي الى ييكًشؾي رىجي  َشْبَعاًناٍثمىوي مىعىوي أىالى ًإنٍّي أىٍكًتيتي اٍلقيٍرآفى كى
مىى أىًريكىًتًو."  (  .ُ)عى

. ألصؿكا   : شبعافى

  (ِ)كجاره جائع إلى جنبو "  شبعاًناكقكلو صمى اهلل عميو كسمـ : " ليس بالمؤمف الذم يبيت       

.: شبعاألصؿ كا  فى

كممخص القكؿ في ىذه المسألة أف صرؼ الممنكع مف الصرؼ لغة فصيحة مف لغات العرب  
ال يمكف إنكارىا، أك تجاىميا، يشيد لصحتيا كثرة الشكاىد النحكية التي صرفت الممنكع مف الصرؼ . 

  .كقد أشار النحاة في مؤلفاتيـ كآرائيـ كتخريجاتيـ ًإلى ىذه المغة

اظ التي جاءت مصركفة في القرآف الكريـ كقراءاتو بأىنَّيا لمتناسب، أىك تعميؿ النحاة لؤللف ك 
لى المكضكعية؛ ًإذ ًإنَّوي ال تناسب كال إتباع بيف ىذه األلفاظ كما  لئلتباع تفتقر ًإلى الدقة العممية، كا 

  . جاكرىا مف الكممات في السياؽ القرآني

ؿ في المغة العربية إفٌ           ًإذ ًإفَّ النحاة أىجمعكا عمى  ؛صرؼ األسماء الممنكعة مف الصرؼ متأصٍّ
أىفَّ األىصؿ في األسماء الصرؼ، كأىفَّ منعيا مف الصرؼ عمة طارئة، كقد أىشار عمماء العربية إلى أىفَّ 

                                                           
 أحمد محمد شاكر ىػ( ، تحقيؽِٕٗ( الترمذم، أبك عيسى ، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ )ت: (ٔ
براىيـ عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ )جػ ّحمد فؤاد عبد الباقي )جػ  ( ،أِ، ُ)جػ   (،شركة مكتبة ٓ،ْ( ، كا 

. ابف حنبؿ ، أبك عبد اهلل بف ىبلؿ بف ِْٔٔـ ، أبكاب العمـ ،  ُٕٓٗ، ِطمصر،  –كمطبعة مصطفى البابي الحمبي 
ف ، إشراؼ عبد اهلل بف عبد المحسف ي: شعيب األرنؤكط،عادؿ مرشد كآخر  ىػػ( ، تحقيؽ ُِْأسد الشيباني )ت: 

 .ُُّ، صْـ ، جََُِ،ُالتركي،مؤسسة الرسالة ،ط
ىػػ( ،المستدرؾ عمى الصحيحيف ، تحقيؽ:  َْٓحمد بف حمدكنيو )ت:( النيسابكرم ، أبك عبد اهلل الحاكـ ،محمد بف م(ِ

 .ُِٔٔ، أفقي:ُٓ،صِـ ، جَُٗٗ،  ُبيركت ، ط –مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية 
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التي يقاس  األصؿ في األسماء الصرؼ كلكف منع األسماء مف الصرؼ ىك المغة الفصحى كاألقكل
عمييا؛ ًإذ ًإفَّ المغة التي صرفت الممنكع مف الصرؼ لغة صحيحة في القياس لكنَّيا قميمة في 

 بؿ ىي مف المتبقي . ءكلذلؾ ال يمكف عٌدىا مف الضركرة الشعرٌية في شي . االستعماؿ

قد كترل الدراسة أف كجكد بعض األداءات الخارجة عف القاعدة حسب تقدير العمماء القدماء، 
يككف ليا تفسير نصي داللي قصد بو الشاعر أك الناثر اإلشارة إليو مف خبلؿ استخدامو ىذا األداء، 

 كلذلؾ مف الحرم بنا األخذ بيا كعدـ النأم بيا خارج النظاـ المغكم، بعدىا شذكذا أك ضركرة .... 

 صب المنادى المفرد :ن -

 (.ُكالمفرد رفع كىك في مكضع اسـ منصكب".)يقكؿ سيبكيو: "  حكـ المنادل المفرد ىك الرفع،

 (ِكيقكؿ نقبل عف شيخو الخميؿ : " كؿ اسـ مفرد في النداء مرفكع أبدا . " )  

كقد كردت شكاىد شعرٌية عف العرب تنافي األصؿ التركيبي، فجاء المنادل المفرد منصكبا   
 كمف ىذه الشكاىد قكؿ جرير : 

ـى  ـى تي عىًدم  ال أبا لىكيـ        ال يىٍمقىينَّكيـ في سىكأةو عيمىري ") " يا تي
ّ) 

ـي تيـي عدم (، ألف المنادل ) تيـ ( كىك منادل مفرد مف حقو   كفؽ القاعدة  -كاألصؿ : ) يا تي
 البناء عمى الضـ في محؿ نصب.  –

أف ىذا النمط ال كتعددت أراء النحاة كتأكيبلتيـ ليسير الشاىد مع القاعدة المكضكعة، عمما  
 يقتصر عمى ىذا الشاىد .

 يفسر ابف السراج كيكافقو الزجاجي الشاىد السابؽ عمى كجييف : 

                                                           
 .ُِٖ، صِ( الكتاب ، ج(ُ
 . ُّٖ( السابؽ ، ص (ِ
 .ِٖٓ( جرير ، ديكانو ، دار صادر بيركت ، ص (ّ
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األكؿ:  أف الجيد في كؿ اسميف متفقيف في المفظ كاف ثانييما مضافا ىك الضـ في األكؿ  
 يافألنو مضاؼ، كمف الجائز عده بدال مف األكؿ، أك عطفا عميو عطؼ ب ؛كالنصب في الثاني

 ) أم بدال ( . 

 (ُكالكجو الثاني : النصب . ) 

أما البغدادم، فيرل أنو يجكز في ) تيـ ( األكلى الكجياف؛ الرفع كالنصب كاألفضؿ ىك الرفع، 
 (ِكيعد  )تيـ ( الثانية مقحمة بيف ) تيـ ( األكلى، كىي المضاؼ ك ) عدم (، كىي المضاؼ إليو . )

: " كزعـ الخميؿ كيكنس أفَّ ىذا كٌمو سكاء، كىي لغة لمعرب  أٌما سيبكيو فيجعميا لغة، فيقكؿ
جيدة، كذلؾ أنيـ قد عممكا أٌنيـ لك لـ يكرركا كاف االسـ األكؿ نصبا، ألنو مضاؼ، فمما كرركه ترككه 

 (ّعمى حالو، ككاف تككيدا لو . " )

كفؽ ما  كقد أسرؼ النحاة في تأكيؿ ىذا النمط كأجمعكا عمى أف الرفع ىك الجيد كاألصؿ 
يقتضيو التركيب كالقاعدة، إال أف سيبكيو كشيكخو أجازكا ىذا النمط كقد أكلكه برده إلى األصؿ مف 

 غير تكرار، فعدكا ) تيـ ( الثانية ككأنيا لـ تكف كجعمكا األكلى مضافة كبالتالي مف حٌقيا النصب . 

عتراؼ صريح بأف المنادل كأعتقد أف قكؿ سيبكيو أف ىذا النمط لغة مف لغات العرب قديما، ىك ا
 المفرد المنصكب كجو مف كجكه العربية األصيمة، كقد كجد عند جماعة مف العرب في كقت ما .

 كتابو عمى مثؿ ىذا النمط أيضا قكؿ النابغة الذبياني : في كمف الشكاىد التي أكردىا سيبكيو  

 (ْالككاًكًب ") يا أميمةى ناصًب       كليؿو أيقاًسيًو بىطيءً  يٍـّ " ًكًميًني لً 

 . بناء عمى الضـكاألصؿ : ) يا أميمةي (، فنصب أميمة كىك منادل مفرد مف حقو ال

                                                           
.7٘ٔ. الجمؿ في النحك ،صّّْ،صُ، ج( ينظر: األصكؿ في النحك (ُ

 . ُّٔ، ص ُ( ينظر : خزانة األدب ، ج(ِ
 .َِٔ-َِٓ، ص ِ( الكتاب ، ج(ّ

 .َْ( ديكاف النابغة ، ص(ْ
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عدم، مف  أف قكليـ، يا طمحة أقبؿ يشبو: يا تيـ تيـ -رحمو اهلل  -كفي الكتاب: " زعـ الخميؿ 
قبؿ أنيـ عممكا أنيـ لك لـ يجيئكا بالياء لكاف آخر االسـ مفتكحا، فمٌما ألحقكا الياء ترككا االسـ عمى 
حالو التي كاف عمييا قبؿ أف يمحقكا الياء ... فصار يا تيـ تيـ عدم اسما كاحدا ، ككاف الثاني بمنزلة 

 (ُحة، كيا تيـ تيـ عدم  القياس . " )الياء في طمحة، يحذؼ مرة كييجاء بيا أخرل، كالرفع في طم

ككما في الشاىد الذم سبقو، أيخضع ىذا أيضا لمتأكيؿ كالتقدير كعٌده العمماء خارجا عف القياس 
ف حاكلكا لٌي عنقو ليتماشى مع القاعدة التركيبٌية .  كا 

ةي ( كال يؤثر كيمكف تفسير النمط السابؽ تفسيرا سياقيا دالليا، فالشاعر كاف بمقدكره أف يقكؿ )أميم
كيككف بذلؾ منسجما مع القكاعدية التي يريدىا النحاة، إال أف البلكعي  ،ذلؾ عمى القافية أك الكزف

ـى (  عنده ىك مف تحكـ بمنطكقو، فكأنو أراد أف يتحبب إلى محبكبتو بترخيـ اسميا فيقكؿ :  ) يا أمي
ـ كأبقى حركة الميـ ليدؿ عمى أنو أراد كلكنو لـ يتمكف مف ذلؾ لسبب ما، فأدخؿ الياء كفي نيتو الترخي

 الترخيـ تحببا .

كىذا يخالؼ التركيب في نظر النحاة المقعديف، كلكنو ال يخالؼ المغة كاإلبداع كما يريده الشاعر  
مف مكنكنات نفسية كمشاعر كعكاطؼ خبيئة، كىذا النمط الناتج عف البلكعي كفيو يكمف اإلبداع ىك 

 خبلؿ ىذه الدراسة بالمتبقي  .الذم نسعى إلى تسميتو مف 

ف لـ يكتب لمثؿ ىذا النمط الشيكع كلـ تأخذه القاعدة بالحسباف، فبل يجعمو ذلؾ منافيا لؤلصؿ   كا 
أك خارجا عف المغة كال يحؽ لنا كصفو بالضركرة أك نعتو بالشذكذ، بؿ ىك مف المتبقي الذم لـ تشممو 

 القاعدة فكاف خارج إطارىا كلكنو ضمف المقبكؿ لغكيا .

ـ ما تريد ىذه الدراسة إثباتو، فاألنماط السابقة تعد مف المتبقي المغكم إف ما جاء بو عبابنة يدع
كما  ،فيي لـ تتسع لجميع األداءات المنطكقة، فما شاع عندىـ قعدكا لو ،الذم لـ تشتمؿ عميو القاعدة

ف كاف التاكيؿ متكمفا نعتكه بالشذكذ، أك كسمك  ه لـ يشع ألحقكه بالقاعدة عف طريؽ التأكيؿ كالتقدير، كا 
 بالضركرة .

                                                           
ٔ
.8ٕٓ-7ٕٓ،صٕ(الكتاب،ج(
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ف ىذه األداءات المتمردة عف أصؿ قاعدة المنادل ىي مف المتبقي المغكم، إكعميو، يمكف القكؿ 
كىي أداءات صدرت عف عرب أقحاح ىـ أىؿ المغة كمنيـ تؤخذ، ربما صدرت في كقت سابؽ لمتقعيد 

مف القكاعد  أك في كقت مزامف لو، كلذلؾ مف الطبيعي أف تظير بعض األنماط المخالفة لممكضكع
 كغير المخالفة لمغة .

 الفصل بين المضاف والمضاف إليو .  -
اإلضافة ىي نسبة بيف اسميف تكجب لثانييما الجر، كال يجكز الفصؿ بينيما ألنيما بمزلة االسـ 

 (ُالكاحد. )
 ذىب سيبكيو كالبصريكف إلى عدـ جكاز الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بغير الظرؼ ك

 نو يمتنع الفصؿ بينيما بالمفعكؿ في غير ضركرة الشعر .إكا حرؼ الجر، كقال
الفصؿ  كىذه كاحدة مف المسائؿ التي اختمؼ فييا البصريكف مع الككفييف، فقد أجاز أىؿ الككفة

ؼ، كرفض البصريكف ذلؾ، عمى الرغـ مف أف الفصؿ بيف المضاؼ بيف المتضايفيف بغير الظر 
الشعر، كقد كاف رفضيـ الفصؿ بحجة  أف معظـ ما سمع عف كالمضاؼ إليو كثير كشائع في لغة 

 (ِالعرب عمى ىذا النمط غير معركؼ القائؿ .)
كىذا ما ترفضو الدراسة جممة كتفصيبل، أكليس الشاىد الشعرم لغة سمعت عف العرب؟  

يو قائميا. أكليس ىذا النمط كثير في الشعر كىذا ما نصت عمإلى النظر  دكفبيا  كاألصؿ أف يحتج  
 كتب النحك؟ فمماذا نرفضو بحجة أنو غير معركؼ قائمو؟

عتراؼ النحاة أنفسيـ أف ىذا النمط القائـ عمى الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ كعمى الرغـ مف ا
إليو كارد عف العرب كيظير في كبلميـ، كىك ليس بقميؿ، إال أنو نمط غير مقبكؿ في االستعماؿ، كال 

 ة .يقبمكف بو إال لمضركرة الشعريٌ 
 كمف أمثمة الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو، قكؿ ذم الرٌمة : 

 (ّالميس أصكات الفراريج ") مف إيغاليف بنا       أكاخرً  " كأٌف أصكاتي 

                                                           
 َِٓ( ينظر: جامع الدركس العربية ، ص(ُ
.ّْٕ( ينظر : اإلنصاؼ ، ص(ِ
 .ٔٗٗ، صِ( ديكاف ذم الرمة ، ج(ّ
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كاألصؿ : كأٌف أصكات أكاخر الميس مف إيغاليف بنا أصكات الفراريج، ففصؿ بيف المضاؼ 
 كىذا ال يجكز إال لمضركرة عند جميكر النحاة. )أصكات(، كالمضاؼ إليو )أكاخر( بالجار كالمجركر،

 (ُكيصؼ سيبكيو ىذا النمط بقكلو :  ".... فيذا قبيح  . " )
: " كال يفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو، إال أف يضطر كيقكؿ المبرد تعميقا عمى الشاىد

 (ِشاعر، فيفصؿ بالظركؼ كما أشبييا، ألٌف الظرؼ ال يفصؿ بيف العامؿ كالمعمكؿ فيو.)
: ".... يريد كأف أصكات ابف جني أٌف ىذا كثير كذك شيرة، فيقكؿ مبينا رأيو بالشاىد كيرل

، لضركرة الشعر ففصؿ بيف المضاؼ إليو بحرؼ الجر أكاخر الميس مف إيغاليف بنا أصكات الفراريج،
 (ّكمثمو كثير، إاٌل أٌنا ندعو لشيرتو . " )

، فأرل أٌنو قد بالغ قميبل، ربما رغبة ممحة منو كتعميقا عمى كصؼ سيبكيو ليذا النمط بالقبح
ف كاف مبرره خكفو عمى المغة كقكاعدىا قد قاـ بكصؼ  الستقامة القاعدة كاضطرادىا، كلكٌنو عمى ىذا كا 

 تعبيرا صنعتو المغة، كجاء عمى لساف أبنائيا بالقبح، كال أظنو مصيب بذلؾ . 
سابؽ تفسيرا دالليا انفعاليا، يعبر فيو الشاعر كيمكف تفسير الفصؿ بيف المتضايفيف في الشاىد ال

عف دكاخمو التي تعتريو في لحظة إنشاد البيت، فقد أنيكو التعب كالحر كاشتد عميو األمر كاغتـ كاىتـ 
مف مشقة الرحمة فأثر ذلؾ عمى لغتو التي اضطربت باضطرابو، فقدـ كأخر كفصؿ ليعبر عف اضطراب 

ف يظير ذلؾ االضطراب في شعره ، ككؿ ما سبؽ ذكره مف اضطراب نفسو التي أنيكيا التعب، كأراد أ
يظير في أبيات القصيدة التي أيخذ منيا ىذا الشاىد، فعند التفسير كالتحميؿ ال يمكف عزؿ الشاعر عف 

 القصيدة بؿ يجب النظر إلييا بكصفيا كحدة متكاممة األركاف.
ر عمى لغتو، كبالتالي عمى شعره، شاعفانعكاس الحالة النفسية لم مكمف اإلبداع،كأرل أف ىنا 

بو  لمقارئ بعد عصكر كعصكر مف إنشاده، ألمر غاية باإلعجاز، كىك اإلعجاز الذم تتميز كظيكرىا
 ، فما أعظميا مف لغة كما أعظمو مف آداء.العربية عف باقي لغات العالـ

                                                           
 .  َُٖ، صُ( الكتاب ، ج(ُ
 .ٖٔٓ،صْ( المقتضب : ج(ِ
.ِّ، صُ( سر صناعة اإلعراب ، ج(ّ
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مى نيج القاعدة فكيؼ لنا أف نسـ مثؿ ىذا اإلبداع بالضركرة، كلك افترضنا أف الشاعر سار ع
لكاف مثمو مثؿ غيره مف األنماط القكالبية التي يسير عمييا العكاـ، كبذلؾ لف يصؿ إلى ما كصؿ إليو 

بداع ، كىذا ما يسعى إليو الشاعر مف شعره .  مف تىمي ز كا 
كمف الشكاىد التي جاءت عمى الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو أيضا، قكؿ  أبك حٌية 

 (ُ" ) ييزيؿي  أك يىييكدمٍّ ييقاربي           كما خيطَّ الكتابي بكىؼٍّ يىٍكمنا"             النميرم: 
كاألصؿ : كما خيطَّ الكتابي بكٌؼ ييكدم يكما ، ففصؿ بيف المضاؼ )كؼ(، كالمضاؼ إليو 

 )ييكدم( بالظرؼ ) يكما (، كىذا ال يجيزه النحاة إاٌل لمضركرة الشعرٌية . 
المضاؼى كأٌف  ، بمثابًة الكممًة الكاحدة كىك إليو بالٌتركيب اإًلضافيٌ المضاؼى كالمضاؼى  كيعرؼ

بينيما إاٌل فالقياس ي يىقتضي أف ال يجكز الفصؿي  ،فيك ًمف تىماًمو إليو يتنٌزؿي ًمف المضاًؼ منزلةى التٌنكيًف؛
بينيما ًمف المٍَّحًف لذا اعتبرى بعضي العمماًء الفصؿى  ،برأم النحاة كما ذكرت سابقاعمى سبيًؿ الٌضركرة 

 .إاٌل أٍف يضطرَّ إليو شاعره  ،كمنيـ سيبكيو القىبيحً 
...  قيٍبحي الفصًؿ بينيما مقىكً  كعمى الجممًة فكٌمما ازدادى الجيزءاًف ًاتٍّصاالن؛".... قاؿى ابفي ًجنٌٍّي :

، كًرًه ال يجكزي ٍرؼي  إليو،كىك أقبحي ًمنو بيف الميضاًؼ كالميضاًؼ  كالفصؿي بيف الجاًر كمىجري كرٌبما فىرىدى الحى
ٍنفيكرنا عنو  (ِ)  "ًمنو فجاءى مى

، كال ما اتصؿ بو، كال يجكز اف تقدـ المضاؼ كيقكؿ ابف السراج : " ال يجكز أف تقدـ عمى
 (ّعميو نفسو ما اتصؿ بو، فتفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو . " )
تقع  الظركؼ المتبلزميف؛ ألف كيتابع : " ... فزعمكا أف ىذا لٌما اضطر فصؿ بالظرؼ بيف

 (ْمكاقع ال تككف فييا غيرىا . " )
كيظير إجماع العمماء أف الفصؿ بيف المتضايفيف ال يككف إال بالضركرة عمى حد قكليـ، ذلؾ 

 أنيـ يعدكف المضاؼ كالمضاؼ إليو بمنزلة الكممة الكاحدة. 
                                                           

كببل نسبة  .ُِٗ،صْ. خزانة األدب، جّْٗ. اإلنصاؼ،صُٕٗ،صُالكتاب ،ج ( البيت ألبي حية النميرم في(ُ
 .ٖٔٓ،صْفي المقتضب، ج

 .َِِ-ُِٗ( الخصائص، ص(ِ
 . ِِٕ، صِ( األصكؿ في النحك ، ج(ّ
.ِِٕ،صِالسابؽ ، ج( (ْ
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كجدتيا جميعيا تنظر إلى  ،داءمعظـ المراجع النحكٌية التي تحدثت عف ىذا األعكدتي إلى كبعد 
 ناحية التركيب فقط، كلـ أجد مرجعا كاحدا يتحدث عف الناحية الداللية ليذا الفصؿ.

أيعقؿ أف يتعامؿ النحاة مع المغة بكصفيا جمادا كيعزلكنيا عف الكظيفة التي كضعت مف أجميا  
تتحقؽ ىذه الكظيفة إف أخضع  فالمغة كضعت لتحقؽ كظيفة تكاصمية داللية بيف المرسؿ كالمستقبؿ، كال

النمط لقكاعد كأحكاـ تضبطيا ضبطا تاما فتقيدىا كتجعميا ال تستجيب لعكامؿ التغيير الزمانية 
ف كاف بسيطا يعدكنو  كالمكانية، كما تجعؿ جميع متكممييا يتحدثكنيا بنفس الطريقة، كأم خركج كا 

 فردٌية التي تمنح صاحبيا التميز كاإلبداع .كبذلؾ تفقدىا جماليتيا كتختفي الفركؽ ال ،خركجا عف المغة
كال بد مف التنكيو إال أف المغة ال تحتكـ لمقاعدة مطمقا، كال بد مف كجكد الفركقات، فيي لغة 
منطكقة مف عدد ال متناه مف أصحابيا، كمما ال يقبمو عقؿ أك منطؽ أف يتحدثيا جميع أبنائيا بنفس 

 الطريقة .
كج انتشارىا كانت تفاضؿ بيف القبائؿ بالمغة، كىذا يدؿ عمى أف كحتى العربٌية في أكجيا كأ 

المغة لـ تكف كاحدة بؿ كاف ليا أكجو كأنماط مختمفة، كمف الطبيعي أف التقعيد لف يشتمؿ عمى المغة 
بأكمميا، بؿ افترض لغة مثالية لؤلخذ كالتقعيد ليا، كىذا ال يجعؿ ما لـ تشتممو ىذه المغة المثالية مف 

 رجة عف المغة، بؿ ىك منيا كال يحؽ ألحد تنحيتو جانبا . أنماط خا
كيرل بعض النحكييف أٌف الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو مف الفصؿ الجائز بالسعة، فيك 

 (ُال ينكر بالشعر التساع العرب فيو، كأشاركا إلى  أف االتساع في كبلـ العرب أكثر مما يحاط بو. )
بأف األنماط في العربٌية كثيرة جدا ال يمكف أف تتسع ليا قاعدة،  كىذا الرأم يؤكد ما نسعى إليو،

ال يمكف اإلحاطة بيا جميعيا، فما خرج منيا عف القاعدة ألسباب ليس ليا عبلقة بالصحة ذلؾ كب
نما  كما إلى ذلؾ مف أسباب كضعيا النحاة ليسكغكا بيا  ترجع إلى ككنيا قميمة كغير شائعةالمغكية، كا 
 .الظاىرة المغكية

كىذه األنماط ىي مف ) المتبقي( المغكم الذم لـ تشممو قكاعد العمماء كلكنو لغة تكمـ بيا  
 العرب في زمف ما كفي مكاف ما .
                                                           

( ينظر : حسف، عبد اهلل أحمد جاد الكريـ ، المنيج التكليدم التحكيمي في النحك العربي ، مجمة كمية دار العمـك ، (ُ
 ـ. ََِْ،َُُ،صِّ
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كبالعكدة إلى مسألة الفصؿ بيف المتضايفيف، فقد أجاز البصريكف الفصؿ بيف المضاؼ 
 ( ُلغة الضرائر  .) كالمضاؼ إليو بالظرؼ كحرؼ الجر، كخٌصكا ذلؾ بالشعر، كذلؾ أف الشعر

كذلؾ أف الظرؼ كالمجركر يجكز بيما الفصؿ كثيرا في الكبلـ؛ لكثرة استعماليما كاتساع العرب 
 (ِبيما في غير مكضع، بكقكعيما صفتيف، كصمتيف، كخبريف، كحاليف.)

 (ّإال أف الككفييف أجازكا الفصؿ بيف المتضايفيف في غير الجار كالمجركر كفي غير الظرؼ.)

كمف األمثمة التي جاءت عمى الفصؿ بيف المتضايفيف أيضا، قكؿ الشاعر كىك عمرك بف 
 (ْ" لىٌما رأىٍت ساًتيدىما اٍستىٍعبىرىٍت       ًلٌمًو دىر  اليكـى مىٍف المىيىا " )                 القميئة: 

الظرؼ كاألصؿ : هلل در  مف الميا، ففصؿ بيف المضاؼ )در( كالمضاؼ إليو )مف( ب   
 )يكما(، كىذا غير جائز عند النحاة البصرييف إال لمضركرة .

كآراء النحاة في الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو في ىذا الشاىد ال تختمؼ عف سابقيو،    
 كأكتفي بذكر رأم المبرد الذم عٌمؽ عمى الشاىد قائبل : 

كجعمو مفعكال بو، ألٌنؾ لك  " كال يجكز إضافة ديٌر إلى اليكـ عمى سبيؿ االتساع في الظركؼ
 (ٓخففت اليكـ باإلضافة لـ يكف لػػػػ)مف( ما يعمؿ فيو." )

كلكف معنى البيت كالداللة التي يسعى الشاعر إليصاليا مف خبلؿ الفصؿ بيف المتضايفيف ال 
يمكف أف تصؿ إلى المتمقي بغير ىذا الفصؿ ، فالشاعر يصطحب ابنتو معو في الرحمة، كعند مركرىـ 

قرب مف جبؿ ) ساتيدما ( بدأت ابنتو بالبكاء الستذكارىا أرضا بيا أىميا كقكميا، كانت قد تركتيا بال

                                                           

.ِْٗ-ِْٖينظر: اإلنصاؼ ، ص ((ُ
تحقيؽ: أحمد محمد ىػ(،رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني، َِٕينظر: المالقي، أحمد بف عبد النكر )ت: ((ِ

.ُٖٓـ ، صََِِ، ِالخٌراط ، دار القمـ، دمشؽ،ط
 .7ٌٖٗنظر:اإلنصاف،ص((ٖ
. كالكتاب، ِٖٗ، صُ. كالنكت،جّٕٔ، صُ( البيت لعمرك بف القميئة في شرح أبيات سيبكيو ،ج(ْ
 .ٕٖٓ،صْ.كالمقتضب، جُٖٕ،صُج
 .ٕٖٓ،صْالمقتضب، ج ((ٓ
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، كبرؤيتيا ليذا الجبؿ ندمت عمى اليـك الذم فارقت فيو أرضيا كأىميا،  كرحمت عنيا إلى ببلد الرـك
الغربة كالرحيؿ إلى فيدعك الشاعر باستخدامو أسمكبا تستخدمو العرب بالخير لمف الميا عمى اختيارىا 

، كنكاية بيا فصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بالظرؼ ) اليكـ (؛ تسفييا كسخرية مف يـك  ببلد الرـك
 غربتيا الذم بكت فيو.

كعميو، فإف لمفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو، معاف داللية يريدىا الشاعر، كقصد الفصؿ 
الكظيفة التكاصمٌية المرجٌكة مف المغة، كيتنحى حتى تظير ىذه الداللة لممتمقي كتصؿ إليو كتتحقؽ 

الييكؿ الجامد الذم يقتؿ اإلبداع كيمغيو باتباعو نمطا شائعا ىك النمط المتداكؿ عند العامة كال يظير 
 مف خبللو الجانب اإلبداعي لمشاعر.

كمف المعركؼ أف الضرائر إنما تختص بمغة الشعر دكف النثر، لذا فإف كجد نظير نثرم لما 
سـ بالضركرة يجعمو يخرج مف بابيا ليستقر في باب آخر ال يختص بالشعر كحده ك أرل أف أنسب ك 

 مصطمح يمكف إطبلقو عمى ما نعت بالضركرة كىك ليس منيا بشيء ىك مصطمح        ) المتبقي( .

كعميو، فإف األداء السابؽ مف األكلى أف ال يككف ضركرة كما كصفو معظـ النحاة األكائؿ؛ 
الفصؿ بيف المضاؼ  -اقتصاره عمى لغة الشعر كامتداده إلى لغة النثر، فقد ظير ىذا النمط لعدـ 

 في قراءة متكاترة البف عامر كىي قكلو تعالى :  -كالمضاؼ إليو 

ٌيفى لكثير مف المشركيف قتؿي أكالدىىـ شركاًئيـ " )  (ُ" ككذلؾ زي

ض العمماء ضعفكىا ألف النمط ال يقبؿ كالقراءة سنة، ال يجكز رٌدىا اك الطعف بيا، إال أف بع
عندىـ إال كضركرة، فقد أجمعكا عمى امتناع الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بالمفعكؿ في غير 

 الضركرة، كالقرآف ليس فيو ضركرة .

، فأغرقكا في ضعكىا لمتأكيؿ كالتحميؿ كالتقديركألف ىذه القراءة لـ تتناسب كقكاعد النحاة، أخ
بعض القراء بالضعؼ كالشذكذ، كظيرت عٌدة اتجاىات منيا مف قبؿ القراءة باعتبارىا  ذلؾ، حتى نعتيا

                                                           
 .ُّٕ( األنعاـ ،(ُ
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سنة كيجب احتراميا، مؤكديف صحتيا كتكاترىا، كلكثكقيـ بصاحبيا الذم يعد أعمى القٌراء السبعة سندا، 
 (ُكأقدميـ ىجرة .)

فييا، ابف مالؾ، فيك يرل كمف النحاة الذيف قبمكا القراءة كعدكىا قراءة متكاترة كال يجكز الطعف 
أف الفصؿ بمعمكؿ المضاؼ، إذا لـ يكف مرفكعا جدير بأف يككف جائزا في االختيار، كال يختص 
باالضطرار، كاستشيد بقراءة ابف عامر، كأثنى عميو كعٌده مف كبار التابعيف كمف أىـ مف يقتدل بيـ 

 (ِبالفصاحة كقاؿ أف القراءة ثابتة بالتكاتر. )

الرأم أبك حٌياف األندلسي، فيرل أٌف الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو جائز في غير  ككافقو
الضركرة لكجكدىا في قراءة متكاترة كىي قراءة ابف عامر ككصفو بالعربي الفصيح المحض كاآلخذ 

 (ّالقرآف عف عثماف بف عٌفاف .)

دافعيف عنيا ، ابف كمف المؤيديف لمفصؿ بيف المتضايفيف كمستشيديف بقراءة ابف عامر كم
(، كالسيكطي كذلؾ، فقد أجاز الفصؿ ْالجزرم في كتابو النشر، فذكر أف الصكاب ىك جكاز الفصؿ )

( بنصب     ) كعدىه ( ٓمستشيدا بقراءة ابف عامر، كقراءة : " كال تحسبف اهلل مخمؼى كعدىه رسًمو " )
 (ٔكالفصؿ بيف المتضايفيف . )

                                                           
. الدمياطي، أحمد بف محمد بف أحمد بف عبد الغني، شياب الديف المشيكر ِِْ،صْاألدب، ج( ينظر : خزانة (ُ

، ّر الكتب العممية ، لبناف، طبالبناء، اتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربعة عشر، تحقيؽ : أنس ميرة ، دا
 .ُِٕص ـ ، ََِٔ

 .ِٕٕ،صّ( ينظر : شرح التسييؿ،ج(ٕ
 .ِِٗ،صْالمحيط،جالبحر  ينظر:  ((ّ
 .ِْٔ-ِّٔ،صِينظر: النشر في القراءات العشر، ج( (ْ
 . ْٕ( إبراىيـ، (ٓ
 ُٓينظر: االقتمراح،ص ((ٔ
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لنحاة المتقدميف يعيبكف عمى عاصـ كحمزة كابف عامر قراءات يقكؿ السيكطي : " كاف قـك مف ا
كاترة بعيدة في العربية، كينسبكنيـ إلى المحف، كىـ مخطئكف في ذلؾ، فإف قراءاتيـ ثابتة باألسانيد المت

 (ُالعربٌية . " )كثبكت ذلؾ دليؿ عمى جكازه في ، الصحيحة التي ال مطعف فييا

عٌده لغة كذكرت في قراءة جٌكزكا الفصؿ بيف المتضايفيف بككثير مف العمماء قبمكا القراءة ك 
، كلـ يقفكا مكقؼ المعارض كالمتمسؾ بالمعيارٌية البحتة فقط مف أجؿ الحفاظ عمى كياف القاعدة متكاترة

 المكضكعة . 

جماع العمماء عمى جكاز الف ، فظير اتجاه مخالؼ صؿ بيف المضاؼ إليو لـ يكف ممكناكا 
لبلتجاه السابؽ ، كلـ يقبمكا قراءة ابف عامر كلـ يحتجكا بيا ، فضعفكا القراءة كمنيـ مف نعتيا بالمحف 
ف  كالخطأ ، كاليدؼ مف ذلؾ باعتقادم انحيازىـ لمقاعدة التي يجب أف تستقيـ رغما عف أنؼ الشاىد كا 

، فغضكا النظر عف ذلؾ القٌراء السبعة سنداصاحبيا أعمى كاف الشاىد قراءة متكاترة صحيحة السند 
 ، كليس صحة القراءة كفصاحة القارئ .نظارىـ إلى صحة القاعدة النحكٌيةكاتجيكا بأ

كمف النحاة الذيف رٌدكا القراءة كرفضكا االحتجاج بيا، الفٌراء، كالذم عٌد ىذا النمط مف األنماط 
اف يقكلو نحكيك أىؿ الحجاز، كلـ نجد مثمو في غير المكجكدة في العربٌية، فقاؿ: " فميس ىذا مما ك

 (ِالعربٌية . " )

( كيقصد ابف عامر  ككذلؾ حاؿ الطبرم، يقكؿ معمقا عمى مف يقرأ الشاىد بضـ الزيف في ) زيٌيفى
: " ففرقكا بيف الخافض كالمخفكض بما عمؿ فيو مف االسـ كذلؾ في كبلـ العرب قبيح غير فصيح 

ٌنما قمت ال أستجيز القراءة بغيرىا، الجماع ... كالقراءة التي ال استج ٌيف " بالفتح، كا  يز غيرىا " ككذلؾ زى
الحٌجة مف القٌراء عميو، كأٌف تأكيؿ أىؿ التأكيؿ بذلؾ كرد، كفي ذلؾ أكضح البياف عمى فساد ما خالفيا 

 (ّمف القراءة ." )

                                                           

السابؽ ((ُ

 .ّٖٓ-ّٕٓ، ُ( معاني القرآف ، ج(ِ
.ْْ-ّْ،صٖ( تفسير الطبرم ، ج(ّ
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رآف كال يجكز إال في كأما ابف خالكيو فقاؿ أف الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو قبيح في الق
 (ُلغة الشعر بكصفيا لغة الضرائر .)

كممف ضعؼ القراءة أيضا، أبك عمي الفارسي، فقاؿ عف القراءة : " ىذا قبيح قميؿ في 
 (ِاالستعماؿ، كلك عدؿ عنو كاف أكلى " )

(، ككصؿ بيـ ّككثير مف العمماء كقفكا مكقؼ المعارض ليذا النمط كلـ يقبمكه إاٌل لمضركرة )
ف كاف ىدفيـ حفظ القاعدة األ مر ليردكا قراءة صحيحة كمتكاترة، كىذا أمر يحمؿ عمييـ ال ليـ، كا 

 كالمحافظة عمى سيرىا لحرصيـ الشديد عمى لغتيـ. 

كأرل اف ىؤالء الذيف رٌدكا القراءة ككصفكىا بالضعؼ كالكىف ىي كصاحبيا قد فضمكا القاعدة 
 سندىا لـ يجز ردىا .النحكية عمييا عمما بأف القراءة متى صٌح 

ف كانت مف القراءات الشاذة ، فيي أكال  ، فالقراءة كآخرا لغة بؿ كأفصح المغاتكما أف القراءة كا 
سنة يمـز قبكليا كالمصير إلييا، كينبغي أف ييقاس عمى لغة القرآف الكريـ، ال أف تيقاس لغتو عمى شيء، 

ا لمقاعدة النحكية ال يعني أنو شاذ كيتكجب فيك النص الصحيح الثابت المتكاتر، فما كجد فيو مخالف
عمينا رده أك كصفو بالضعؼ بؿ قد يككف نمطا محكيا لـ تستكعبو القاعدة لقصرىا عف تغطية جميع 

 المغة .

كيسعني القكؿ أف ما خرج عف قكاعد النحاة ىك مف المتبقي المغكم الذم لـ تستطع القاعدة  
 ضٌمو كاإلحاطة بو.

بو عمماء المغة مف تخبط كاضطراب، محاكليف التخمص مف النمط بأم ما كقع  ظاىراكيبدك 
شكؿ مف األشكاؿ، فباتت الضركرة ممجأ ليـ يأككف إلييا كمما ظير نمط مرفكض قكاعديا بنظرىـ، فمٌما 

 لـ تكف الضركرة بالقرآف شكككا بالقراءة بالرغـ مف مف صحتيا كتكاترىا .
                                                           

 .ُِٔ-ُِٓ( ينظر :الحجة في القراءات السبع ،ص(ُ
.ِِّص، ْينظر : خزانة األدب ، ج ((ِ
 .ّٖٓ،صُ.البياف في غريب إعراب القرآف، جِّْ،ْ. الخزانة ،جُْٓ،صِ( ينظر: الكشاؼ،ج(ّ
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المتبقي (، فيي أنماط صحيحة لغكيا، كلكنيا لـ تساير كأجد أف األكلى عد ىذه األنماط مف )  
القاعدة فتمردت عمييا كخرجت عنيا، كىذا يقينا مف الشبيات، فرد قراءة متكاترة أمر ال يجكز بنظرم 

 كىك خارج عف المنطؽ كال يقبمو عقؿ . 

األصكؿ كعميو، فقد كاف عمى النحاة القدماء إخضاع القراءات حتى الشاذة منيا إلى القكاعد ك 
ف لـ تستقـ  النحكٌية، ككاف عمييـ القبكؿ باألنماط كاألداءات المغكٌية المسمكعة عف العرب، كا 

 كقكاعدىـ، كاف عمييـ تكسيع القاعدة كليس التضيؽ عمى الشاىد كنعتو بالشاذ أك إلحاقو بالضركرة. 

كضع باب في كأجـز أف المغة كاسعة جدا، ال يمكف لقاعدة أف تشمميا، لذلؾ كاف ال بد مف 
العربٌية يشتمؿ عمى ما ىك لغة تمردت عمى القاعدة فخرجت عنيا مع بقائيا ضمف المقبكؿ المغكم، 

 كىذا الباب ىك ما تسعى ىذه الدراسة لفتحو، ىك باب )المتبقي( المغكم.
 إضافة ) بعض ( إلى ما ال يقبل التجزئة : -

أف ىذا االسـ ال ينفصؿ مف بعض : بعض الشيء ، طائفة منو، كالجمع أبعاض.... كيعني 
 (ُاإلضافة .... كأجمع أىؿ النحك عمى أٌف البعض شيء مف أشياء أك شيء مف شيء إال ىامشا . )

 
ضافتيا تككف إٌما لممفرد  كبعض اسـ مبيـ ال نكرة ييعٌرؼ فقط باإلضافة كقد يقطع عنيا لفظا، كا 

 أك الجمع الذم يقبؿ التجزئة .
فة إلى ما ال يقبؿ التجزئة، ككضع المفرد مكضع الجمع، كقد جاءت في بعض الشكاىد مضا

 فعده سيبكيو ضركرة ككافقو بذلؾ المبرد .
 كمف الشكاىد عمى ما سبؽ، قكؿ الشاعر : 

ًميصي  ") اًنكيـ زىمىفه خى مى ـي تىًعف كا        فإفٍّ زى  (ِ" كيميكا في بىٍعًض بىٍطًنكي
فكضع المفرد  -أم ما ال يقبؿ التجزئة -كاألصؿ : بعض بطكنكـ، فأضاؼ بعض إلى المفرد 

 مكضع الجمع . 

                                                           
 .ُُٗص ،ٕ( لساف العرب ، )بعض( ، ج(ُ
 .ّٔٓ، ٕ، خزانة األدب، ج ْٖٓ، صِج. المقتضب، َُِ، ُ( الشاىد ببل نسبة في : الكتاب ، ج(ِ
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يقكؿ سيبكيو : " كليس بمستنكر في كبلميـ أف يككف المفظ كاحدا، كالمعنى جميعه حتى قاؿ 
 (ُبعضيـ في الشعر ما ال يستعمؿ في الكبلـ .... " )

مكضع كالمبلحظ أف سيبكيو ال يقبؿ ىذا النمط في اتساع الكبلـ، كيجعؿ استعماؿ الكاحد 
الجميع مف ضركرة الشعر مع تسميمو بأنو أداء ليس مستنكر لدل العرب، بؿ عمى عكس ذلؾ ىك 

 نمط مستعمؿ كليس بقميؿ .
نما يجكز في لغة الشعر لمضركرة ، كيسكٌغ  كيرل المبرد أٌف ىذا خطأ في الكبلـ غير جائز، كا 

د جاز في الشعر أف تفرد كالمراد مجيئو بالشعر بأنو يحممو عمى المعنى، ألنو في المعنى جماعة، كق
 (ِالجميع كاستشد بالشاىد السابؽ. )

كىذا النمط كرغـ أف مف النحاة مف أيده ككافؽ عميو إال أف بعضيـ اآلخر لـ يقبمو في سعة 
 الكبلـ كجعمو مف الضركرة؛ ليس إال تحيزا لمقاعدة عمى حساب كصفٌية المغة .

حياف األندلسي مف أف األصؿ في المفظ في المفرد كمف أراء العمماء أيضا، ما جاء بو أبك 
كالمثنى كالجمع أف يدؿ عمى ما كضع لو، إال أف المفرد قد يكضع في مكضع المثنى مكضع الجمع، 

 (ّكما في الشاىد .)
كيريد الشاعر في الشاىد السابؽ أف يدعك الناس إلى التعفؼ، فيطمب منيـ أف يقتصركا عمى 

فيو الجكع، فإف مؤلتـ بطكنكـ نفد طعامكـ، كىذا سيحيجكـ إلى سؤاؿ  ما يشبع جكعيـ في زمف ساد
 الناس.

فالشاعر أراد بطف كؿ كاحد؛ فكضع الكاحد مكضع الجمع، كىذا اإلفراد بنظرم يحقؽ معنى 
دالليا يسعى إليو الشاعر، كيحقؽ لو ما يكتنز في نفسو مف معاف إبداعية، فمـ يقؿ بطكنكـ ألف مسألة 

ف شخص آلخر فمف الناس مف يستيكم سؤاؿ الناس كلذلؾ أفرد ألف كؿ إنساف التعفؼ تختمؼ م
 مسؤكؿ عف نفسو .

                                                           
. َُِ، صُ( الكتاب ، ج(ُ
 .ْٖٓص، ِ( ينظر المقتضب، ج(ِ
.َِٕ، صُ( ارتشاؼ الضرب، ج(ّ
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إف ىذا الغرض الداللي الذم يسعى إليو الشاعر مف خبلؿ شعره يتحقؽ لو بطريقتو الخاصة 
كىي ىذا  النمط الذم ال يتفؽ مع القاعدة ، إاٌل أٌنو يحقؽ لو ما يبغيو مف دالالت تجعمو مختمفا عف 

 غيره، كتكصمو إلى اإلبداع الذم يرنك إليو دكف أف يخرج عما تبيحو لو لغتو . 
ئَِككمما جاء في القرآف ظاىره مخالفا لمقياس، قكلو تعالى : "  أُولَٰ َكالَِّذيَخاُضواۚ َوُخْضُتْم

ئَِكُهُماْلَخاِسُرونَ اَواْْلِخَرِةَۖوأُولَٰ ٌَ ْن  (ُ. ) " َحِبَطْتأَْعَمالُُهْمِفًالدُّ
فالقياس ك التكافؽ بيف الصمة كعائدىا، كالظاىر في اآلية أنو استخدـ المفرد ) الذم ( ، 
كالمقصكد الجمع ) الذيف (، ككما عييد مف عممائنا القدماء أف ما جاء مف كبلـ في الشعر مخالفا 

 لمقاعدة فسركه بقكليـ ) ضركرة ( .
كا بحممة مف التفسير كالتأكيؿ كالتقدير ليتفؽ كما جاء مخالفا لمقاعدة مف القرآف كالنثر قام 

ف كانت التأكيبلت بعيدة جدا عف الكاقع الداللي .  الشاىد مع القاعدة، كا 
كىذا ما حدث فعبل عندما أرادكا تفسير مجيء البلسـ المكصكؿ المفرد بمعنى االسـ المكصكؿ 

فسو ) الذيف ( حذفت منو النكف الجمع، ففسركه تفسيرا أجده بعيدا عف المغة إذ جعمكا )الذم( ىك ن
 تخفيفا لطكؿ االسـ المكصكؿ .

يقكؿ سيبكيو : " ....لـ يحذؼ النكف لئلضافة، كال لمعاًقبة االسـ النكف لكف حذفكىا )النكف( 
 (ِكما حذفكىا مف ) المذيف ( ك ) الذيف ( ، حيث طاؿ الكبلـ ككاف االسـ األكؿ منتياه اآلًخر ... " )

 كؿ األخطؿ : كاستشيد سيبكيو بق
الى ") مىبىا الميميكؾى كفىكَّكىا األىٍغبلى  (ّ" أىبىًني كيمىيبو ًإفَّ عىمٍّيَّ الَّمذا        سى

 كقكؿ ابف ريميمة : 
الدو " )         ـٌ خى ـي القكـي كٌؿ القكـً يا أ ـٍ       ىي ٍف الذم حانىٍت ًبفىٍمجو ًدماؤىي  (ْ" كا 

                                                           
 .ٗٔ( التكبة ، (ُ
  .ُٖٔ، صُالكتاب، ج( (ِ
 .ُٖٔ، صُ، الكتاب ، ج ْْديكاف األخطؿ ، ص ((ّ

.ِٕٔ، ِ، ج ِالخزانة ، ج ((ْ




ٔٙٓ 


كغيرىما ، ليككنا دليبل عمى حذؼ النكف مف االسـ المكصكؿ كاستشيد سيبكيو بالبتيف السابقيف 
 استخفافا؛  لطكؿ االسـ المكصكؿ.

كأرل أف ىذا التأكيؿ تأكيؿ بعيد عف ماىية المغة، فيكجد في المغة ألفاظا أطكؿ مف األسماء 
 المكصمة، فيؿ نحذؼ مف بنيتيا استخفافا ؟ 

ف المبس فإف قاؿ ) المذا ( أك )المذاف( كأرل أف حذؼ النكف في شاىد األخطؿ قد يسكغيا، أم
فكمييما يدال عمى لفظ االسـ المكصكؿ في حالة التثنٌية ، أما قكلو ) الذم( بنية )الذيف( فبل أجد 

ف قمنا أ ، فإذف ال فرؽ إف ف المعنى العاـ ىك المعنى الفاصؿلمحذؼ مسكغا ألنو ال يؤمف المبس، كا 
 الجمع لداللة المعنى عميو . عددناىا )الذم( بنية قياـ المفرد مكضع

، كمنعو أجازه بعض العمماء في سعة الكبلـكعميو ، فإف ىذا النمط مستخدـ في المغة كقد 
آخريف بدافع التمسؾ بطرد القاعدة كحفاظا عمييا، إال أنيـ بذلؾ رفضكا أداءات تعد مف صمب المغة 

ؿ إنو مف التعنت كالظمـ كصؼ نمط ككردت عمييا شكاىد شعرية كنثرية كنزؿ بيا أفصح الكبلـ، كأقك 
كيذا بالضركرة أك غير القكاعدية أك الخركج عف األصؿ،  فاستخداـ المفرد مكضع الجمع أك العكس 
مف األنماط المقبكلة لغكيا ليس فقط لداللة المعنى عميو بؿ ألنو يحقؽ غرضا دالليا يسعى إليو المتكمـ 

 قد ال يحققو غيره .
كم الذم تسعى الدراسة إلى إثباتو، ىك المكاف األنسب لمثؿ ىذه األنماط كلذلؾ فػ)المتبقي( المغ

نما قصر في  التي تنتمي إلى المغة بكجو عاـ، كلـ تشتمؿ عمييا القاعدة ليس عيب في األداء كا 
 القاعدة عف اإللماـ بجميع المغة . 

 اإلشباع ) تطويل الحركة (  و واالختالس ) تقصير الحركات( . -
شباع الحركة حتى يتكلد منيا حرؼ مف جنسيا، فإذا أشبعت الحركة  نيفاإلشباع يع  تبميغ كا 

 تكلد عنيا حرؼ مد، ألف الحركات أبعاض الحركؼ .
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كمما يؤكد إدراؾ عمماء السمؼ لطبيعة األصكات حديثيـ عف العبلقة بيف الحركات كحركؼ    
كالكسرة مف الياء، كالضمة مف  ،فالفتحة مف األلؼ المد، كأنيا مف طبيعة كاحدة، يقكؿ سيبكيو: "

 .(ُ)الكاك..." 

كأفاض ابف جني في شرح ىذه الفكرة  يقكؿ ابف جني: " ....اعمـ أف الحركات أبعاض حركؼ  
المد كالميف، كىي األلؼ كالياء كالكاك، فكما أف ىذه الحركؼ ثبلثة فكذلؾ الحركات ثبلث، كىي الفتحة 

الكسرة بعض الياء، كالضمة بعض الكاك، كقد كاف متقدمك كالكسرة كالضمة، فالفتحة بعض األلؼ، ك 
النحكييف يسمكف الفتحة األلؼ الصغيرة، كالكسرة الياء الصغيرة، كالضمة الكاك الصغيرة، كقد كانكا في 

 (ِ)ذلؾ عمى طريؽ مستقيمة....."
 كمف شكاىد سيبكيو في اإلشباع، قكؿ الفرزدؽ :   

 (ّ)يِف يارِ الص   ادي قى نٍ تى  يماىِ رَ الدَ  يى فٍ نى            ة و رى اجً ى كؿٍّ  فٍ ى عى صى داىا الحى ي يى فً نٍ تى 
 كاألصؿ: الدراىـ كالصيارؼ .

ؼ "، كلذلؾ صارت ـ كالصيارً لراء  في كممتي " الدراىً الياء كا كلكٌنو أشبع حركة الكسرة التي عمى
 الكسرة ياء في كمتا الكممتيف .

يقكؿ سيبكيو معمقا عمى البيت السابؽ: " كربما  مٌدكا مثؿ مساجد كمنابر، فيقكلكف مساجيد 
 (ْ)كمنابير، شبيكه بما جمع عمى غير كاحده في الكبلـ  . " 

كيمكف القكؿ أف خركج الشاعر في البيت السابؽ عف أصؿ القياس يحقؽ لو غرضا صكتيا 
و ) تنفي كنفي ( ك )الدراىيـ كالصياريؼ(، كمف الناحية كدالليا فحقؽ الشاىد ىندسة صكتية باستعمال

  الداللية  فيك يريد إعبلء شأف الناقة، فإثارة الناقة لمحصا تساكم إثارة الصياريؼ لمدراىـ . 

                                                           

 .ٔٓص، ُكينظر المقتضب ،ج .ِِْ، صْالكتاب ،ج(ٔ)
 .ُٕص ،ُجتحقٌقحسنالهنداوي،سر صناعة اإلعراب، ابنجنً،((ٕ
، كفي َْٕصـ، ُٕٖٗ، ُتحقيؽ، عمي فاعكر ، دار الكتب العممٌية، ط ديكاف الفرزدؽ ،الفرزدق،أبوفراس،((ٖ

 ، بركاية:  " نفي الدنانير تنقاد الصياريؼ " . ِٖ، صُالكتاب ، ج
 .ِٖ،صُالكتاب،ج ((ْ
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كمف الشكاىد الشعرٌية عمى اإلشباع قكؿ مجنكف ليمى، كقد أشبع حركة الفتح في قافية  الصدر 
 (ُ) "ايى بلنً عى  بو يٍ شى  دً عٍ بى  فٍ با مً لمصٍّ  ايا        كمى الً ي كمى لً مىام رً عٍ شً  تى أال ليٌ "   : كالعجز إلى األلؼ

ا، قكؿ الشاعر مسكيف الدارمي كقد أشبع حركة الكاؼ مرتيف، كالخاء، كالياء في  كمف ذلؾ أيضن
 : صدر البيت التالي، كقصر الييجاء إلى الييجا في عجزه

 (ِ) " كساعو إلى الييجا بغير سبلحً     يك   ا لى ال أخى  فٍ مى  أخاكا أخاكا إفَّ " 

كشكاىد اإلشباع في الشعر كثيرة جدا بحيث يصعب جمعيا، كيفسرىا العمماء بأنيا ضركرة شعرٌية 
اإلشباع مخصكص  فٌ أ ،إلقامة الكزف العركضي كتتردد في كثير مف كتب النحك كالمغة عبارات مفادىا

قامة الكزف العركضي .  ،عر إاٌل لمضركرةفي الشعر دكف النثر كال يمجأ إلٌيو الشا  كا 

  (ّ)كمف ىذه العبارات : " كىذا اإلشباع ال يككف إال في الشعر "

، ك"اإلشباع مف ضرائر الشعر فكيؼ (ٓ)، ك"أشبع الحركة ضركرة " (ْ)ك"إٌف اإلشباع بابو الشعر "
 .(ٔ)يككف في أفصح كبلـ "

                                                           

ديكاف قيس بف الممكح )مجنكف ليمى ( ،ركاية أبي بكر الكالب، تعميؽ :يسرم عبد الغني، دار الكتب العممية،  (ُ)
 .ُِٔـ ، صُُٗٗ، ُلبناف ، ط-بيركت

ـ َََِ، ُلبناف ، ط-ىػػ( ،تحقيؽ: كاريف صادر، دار صادر، بيركت ٖٗ( ديكاف شعر المسكيف الدارمي)ت: (ِ
 .ّّص
،أبوحٌانمح((ٖ ًّ  ،ِ،دار إحياء التراث العربي ، بيركت،طالبحر المحيط هـ(،تفسٌر7ٗ٘مدبنٌوسف)ت:األندلس

 .ِْٓ،صِـ، جَُٗٗ
، عمى ألفٌية ابف مالؾ شرح األشمكني هـ(،9ٓٓاألشمونً،نورالدٌن،أبوالحسن،علًبنمحمدبنعٌسى)ت:((ٗ

ٌّة،ط  َُِ،صّجلبنان،-م،بٌروت998ٔ،ٔدارالكتبالعلم
 َُٗ،صٗلساف العرب ،ج((٘

 ـكالمصكف في عم الدرهـ(،7٘ٙالسمٌنالحلبً،أبوالعباس،شهابالدٌن،أحمدبنٌوسفبنعبدالدائم)ت:(ٙ)
 .ُُّ،ص ّ،ج ، تحقيؽ: أحمد محمد الخراط ، دار القمـ ، دمشؽ،الكتاب المكنكف
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كال يتكمـ بو فصحاء العرب في االختيار كمنثكر كما عيد اإلشباع مف الردمء كغير الفصيح،  
نما يستعمؿ مثميا في الضركرة فقط الكبلـ؛ كعٌدىا أبك العبلء المعرم زيادات  ،ألٌف أبنيتو مستكرىو كا 

 مف النكادر كالشكاذ التي ال يرغب بيا أك يريدىا شاعر فصيح، يقكؿ المعرم : 

ٌنما ىي شكاذ كنكادر قد  ،ثؿ ىذه الزيادات" كما أعتقد أٌف شاعرا قكيا في الفصاحة يريد م  كا 
ينطؽ بيا غير الفصيح، ألف البيت إذا قالو القائؿ حممو الراشد كالمغكٌم، كربما أنشده غير الفصيح 

 (ُ)فغيره بطبعو الردمء ... " 

ككؿ ما سبؽ ذكره يكحي لمقارئ أف اإلشباع لغة في الشعر دكف النثر إال أف ما جمع عف  
 .س ذلؾالعرب يثبت عك

ككركد ىذه األمثمة في النثر يجعمنا نستبعد ككنيا ضركرة، فبل ضركرة بالنثر، ككركد أمثمة  
كثيرة مف الشكاىد الشعرية، يجعمنا نرفض أف يكسـ ىذا النمط بأنو غير فصيح، كلكف يمكف القكؿ أف 

القكاعدم ال يعني أنو نمط القاعدة التركيبٌية لـ تتسع لو كأبقتو خارجا عنيا، كبقاؤه خارج نطاؽ التركيب 
خارج عف المغة، بؿ يجعمو مكضكع الدراسة، بأنو مف الػ ) المتبقي ( الذم تمرد عمى التركيب القكاعدم 

 إال أنو مف المغة المتاحة لمتكمميا . 

 :  كرد في المحتسب البف جنيكقد  

فمف المنثكر  كنثرا،عنو الحركؼ شيء صالح نظما  ".... كقد جاء مف ىذا اإلشباع الذم تنشأ 
ٌنما يريد بيف أكقات زيد قائـ جاء فبلف، قكليـ: بينا زيد قائـ جاء عمرك، فأشبع الفتحة فأنشأ عنيا  كا 

 (ِ)ألفا..." 

                                                           
تحقيؽ: عبد العزيز رسالة المبلئكة ،  ،هــ(9ٗٗ،)ت:المعري،أبوالعالءأحمدبنعبدهللابنسلٌمانالتنوخً((ٔ

ـ ، القكؿ في قراءة ابف عامر عمى ما حكى في بعض ََِّ، ُلبناف، ط -الميمني، دار الكتب العممية ، بيركت
 الركايات .

ؤكف ، المحتسب في تبيف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا ، كزارة األكقاؼ ، المجمس األعمى لمشابف جني((ٕ
 ِٖٓ، صُج، ُٗٗٗاإلسبلمية ، د. ط ،
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 -كالمتتبع لظاىرة اإلشباع في المغة العربٌية يجدىا غير مقتصرة عمى لغة الشعر دكف النثر   
القرآف كالقراءات المختمفة المتكاترة كالصحيحة في بؿ يجدىا  –كما بينت الكثير مف كتب النحك 

  .كالشاذة

كم أٌف الحسف قرأىا )متكاءن ( بإشباع (ُ)" كأىٍعتىدىٍت ليفَّ متكأن "  :كمف ذلؾ قكلو تعالى  ، فقد ري
  (ِ)فتحة الكاؼ لتصير ألفا، كيقكؿ ابف جني : " .... كأما متكاءن فعمى إشباع فتحة الكاؼ مف متكأ  " 

فقد ركاىا ىشاـ  (،ّ)جاء أيضا في قكلو تعالى " فاجعؿ أفئدة مف الناس تيكم إلييـ " ككما  
 (ْ.)عف ابف عامر )أفئيدة ( بإشباع الكسرة 

بأنيا ليست مف الضركرة  كقد عمؿ النحاة اإلشباع في مثؿ ىذه اآليات القرآنية كالقراءات، 
 (ٓ)..."  بؿ ىي لغة مستعممة مف لغات العرب كىي لغة معركفة بشيء،

" فأضمكنا  ،(ٕ)، ك"أطعنا الرسكال " (ٔ)كما قرأ ابف نافع كابف عامر "كتظنكف باهلل الظنكنا "  
 (ٗ)شباع في الكصؿ كالكقؼ . إلبا (،ٖ)السبيبل " 

                                                           
 ُّيكسؼ ((ٔ
 ّّٗص ُالمحتسب ،ج((ٕ
 ّٕبراىيـ ،إ((ٖ
الدمشقً،((ٗ أبومحمد،محمدبنمحمد تحقيؽ: عمي محمد الصايغ ،  النشر في القراءات العشر ،ابنالجزري،

 . ِٗٗ، ص  ِجالمطبعة التجارية الكبرل ، 
٘)) ت: ( عبدهللاالجٌانً بن محمد هللا، عبد ،أبو الدٌن جمال 7ٕٙالطائً، ، شكاىد التكضيح كالتصحيح هـ(

 َِِص ، ُتحقيؽ : طو محسف ، مكتبة ابف تيمية ، ط ،لمشكبلت الجامع الصحيح 
 َُاألحزاب ، ((ٙ
  ٔٔاألحزاب ،((7
 ٕٔاألحزاب ، ((8

شوقًضٌف،(9) العباسالتمٌمً،تحقٌق: بنموسىبن ،أحمد بنمجاهد بكر أبو  ،السبعة في القراءاتالبغدادي،
 َِٓ – ُٗٓص
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كيرل ابف عاشكر أٌف ىذه القراءات كىذا االختبلؼ ىك مف قبيؿ االختبلؼ في كجكه األداء ال  
 كاألسجاع، يحة مستعممة، كشبو فكاصؿ اآليات باألسجاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفصفي لفظ القرآف، كىي كٌميا 

 (ُ)بالقكافي.
كنحف ىنا لسنا في صدد عرض  ،قد كرد اإلشباع في العديد مف الشكاىد القرآنية كالقراءاتك  

كما ييمنا أف نثبت أف ظاىرة اإلشباع ظاىرة غير  ،كؿ الشكاىد القرآنٌية التي أشبع بيا القراء ألفاظيا
  .مختصة بمغة الشعر دكف النثر

 كدليؿ شيكع ىذا األداء ىك كثرة كركده في الشكاىد الشعرية، كما كرد في عدد ال بأس بو مف  
كىذا يثبت أف اإلشباع ىك ظاىرة لغكية مستعممة مقبكلة لغكيا  فاشية كليست ضركرة ، اآليات القرآنية

ضركرات الشعر، مما يخرج الشكاىد التي نعتت آداءاتيا الناتجة مف اإلشباع بالضركرة لتككف في  مف
 باب أكسع لغكيا كىك المتبقي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
حرٌرالمعنىت"التحرٌروالتنوٌر،)هـ9ٖٖٔ:ت)التونسًمحمدالطاهربنمحمدبنمحمدالطاهربنعاشور،ا  ((ُ

 .  ِِٖص ، ُِ،ج "،الدارالتونسٌةللنشرالمجٌدالسدٌدوتنوٌرالعقلالجدٌدمنتفسٌرالكتاب
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 الخاتمة

المختمفة  المغة بطبيعة الحاؿ متغيرة متبدلة مف حاؿ إلى حاؿ، كىي حٌية ليا أنماطيا كأداءاتيا
مف جيؿ إلى جيؿ، كمف حالة انفعالٌية إلى أخرل، لذلؾ نجد العديد مف األداءات التي تمثؿ أنماطا 
تركيبٌية خاصة تخرؽ القاعدة كتتمرد عمييا، كىذه األنماط يجب أف ننظر ليا نظرة مختمفة تماما عف 

لـ  ة بقكالب النحك المعيارم، كماعنك  نظرة القدماء ، اٌلذيف أكلكا ك قدركا كحاكلكا قكلبة ىذه األنماط
يتقكلب مف الشكاىد بالتأكيؿ كالتقدير أدخؿ في أبكاب النحك بناء عمى العبلمة الشكمٌية أك المشابية أك 
لجؤكا إلى الضركرة كالشذكذ كأحيانا كسمكا األداء بالمحف كالخطأ، ككؿ ما سبؽ كاف دافعو الحفاظ عمى 

 قداسة القاعدة كاضطرادىا .

أٌف ىذه األنماط األدائٌية ما ىي إاٌل صكرة شاىدة عف " المتبقي " في المغة ، كىي  كالكاقع
أنماط تمردت عمى القاعدة نتيجة األداء غير الكاعي كالذم تمميو عمييـ سميقتيـ المغكٌية كىك بالضركرة 

األداء كاعيا كقد ال يحتمؿ الخطأ، فبل يمكف لمسميقة كالفطرة المغكٌية السميمة أف تيخطئ، كقد يككف ىذا 
 خرج عف المألكؼ القكاعدم رغبة بالتمٌيز كاإلبداع .

كقد أظيرت الدراسة أف مساحة المتبقي ضمف مستكيات النحك كاسعة جدا ، فقد كجد المتبقي 
في جميع أبكاب النحك تقريبا ، كلكال اقتصار الدراسة عمى شكاىد سيبكيو النحكية لظير في جميع 

 ؽ، أم أنو مكجكد في كؿ المغة ، فيك جزء ال يتجزأ منيا .أبكاب النحك عمى اإلطبل

كظيكر " المتبقي " في معظـ أبكاب النحك يدؿ عمى أف النحاة ضٌيقكا القاعدة المغكٌية بحيث 
جعمكا كثيرا مف األنماط خارجة مف دائرة التقعيد فظيرت ىذه األداءات الصحيحة لغكٌيا الخارجة عف 

 تؤخذ بعيف االعتبار . القاعدة المكضكعة ألنيا لـ

كما أظيرت الدراسة أف المتبقي لـ يرتبط بنص معيف أك باب نحكم معيف أك حقبة تاريخية 
ير في معينة أك قبيمة دكف غيرىا أم أٌنو لـ يرتبط بأم مظير مف مظاىر التخصيص المغكم ، فقد ظ

ب شعرا كنثرا ، لذلؾ اؿ العر لقراءات، كفي األحاديث النبكٌية كفي أقك معظـ نصكص المغة ، فكيجد في ا
 كؿ البعد عف دائرة التخصيص المغكم.يمكف القكؿ إف المتبقي بعيد 
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ف الكريـ ، ال يعني أننا نسـ نصكصو بالبلقكاعدٌية ، ي القرآكتجدر اإلشارة أف مجيء المتبقي ف
را لغتيـ شع ب عمى تأديتيا، كذكرت فيبؿ يشير إلى أف القرآف الكريـ جاء بأداءات لغكية اعتاد العر 

كنثرا ، كقد جاء القرآف بمغة العرب. كعميو، فإف ظيكر " المتبقي " في لغة القرآف ىك مف باب اإلعجاز 
 القرآني .

 ، فإف مف أىـ ما تكصمت إليو الدراسة :كأخيرا

يجب عمى العمماء المحدثيف الخركج مف عباءة القدماء كأف يككنكا أكثر دقة في تحديد مفيـك  .ُ
رٌية ، فيقصركف الضركرة عمى األداءات المغكية الخارجة عف القاعدة ك الكاردة في الضركرة الشع

الشكاىد الشعرية فقط كليا مسكغاتيا المحددة، كنفي ىذا المصطمح عف األداءات المغكٌية التي ليا 
 استعماؿ في لغة النثر.

ة المحضة، كفرض القاعدة لجكء النحاة إلى الضركرة كاف سببو الكحيد التمسؾ بالمعيارٌية كالقكاعديٌ  .ِ
 عمى المغة لتككف المعيار الكحيد لبلستعماؿ المغكم.

تؤثر الدراسة تسمية تمؾ األداءات المتمردة عمى القاعدة بػػ "المتبقي " كىي تسمية مأخكذة مف  .ّ
 العالـ المغكم )جاف جاؾ لكسيركؿ ( كالكاردة في  كتابو " عنؼ المغة " .

الخارجي ليا، كال عف العكامؿ النفسٌية كاالنفعاالت الطبيعٌية  ال يمكف عزؿ المغة عف المحيط .ْ
 الناتجة عف المكاقؼ الحياتٌية المختمفة ، فتتشكؿ المغة كفؽ تمؾ االنفعاالت الطبيعٌية .

اليدؼ الرئيس مف " المتبقي " ىك تحقيؽ قيمة تكاصمٌية تيظير الحالة النفسٌية اإلنفعالٌية لمتكمـ  .ٓ
 داللٌيا كمعنى تداكليا يرتبط ارتباطا كثيقا بالسياؽ المقامي. المغة ، كتعطي تماسكا

مف التفسيرات التي يمكف أف نفسر فييا "المتبقي" ، تفسيره في ضكء التطكر الميجي الذم ٌيعد  .ٔ
 عا لغكيا مسايرا لمتطكر االجتماعي كالحضارم.إبد

 غة ية ، كفي جميع مستكيات المكتدعك ىذه الدراسة إلى العناية بالػػ"المتبقي" بجميع أداءاتو المغك 
جميع  ، كىذا الباب يشتمؿ عمى جميع األداءات المغكٌية الكاردة فيكفتح باب رئيس لو يحمؿ اسمو

، كىذا جيد يتطمب تشكيؿ ىيئة كاممة تقكـ بدراسة المتبقي في جميع األنماط المغة بمستكياتيا المختمفة
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دراجيا ضمف قكاعد تككف أكثر شمكلٌية بعيدا عف المغكية التي سمعت عف العرب برصدىا كتصنيفيا ك  ا 
 كصفيا بالشذكذ كالقبح كغيره.
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 ثبت المصادر كالمراجع :
ىػ ( ، معاني القرآف ، تحقيؽ : ىدل  ُِٓاألخفش ) األكسط ( أبك الحسف الشاجعي ، البمخي البصرم )  .ُ

 ـُُٗٗ، ُمحمكد قراعة ، مكتبة الخانجي، القاىرة ، ط
تحقيؽ: محمد نكر شرح شافية ابف الحاجب، ىػػ( ،  ٖٔٔستراباذم ، نجـ الديف محمد بف الحسف الرضي )ت اال .ِ

 ُٕٓٗلبناف ،  -الحسف ، محمد الزفزاؼ ، محمد محي الديف عبد الحميد ، دار الكتب العممية ، بيركت
اد بف عبيد الثبيتي، دار الغرب اإلسبلمي اإلشبيمي،عبد اهلل بف أحمد ، البسيط في شرح جمؿ الزجاج ، تحقيؽ:عي .ّ

 ـُٖٔٗ، بيركت ، 
ىػ(، شرح األشمكني عمى ألفٌية ابف  ََٗاألشمكني، نكر الديف ، أبك الحسف ،عمي بف محمد بف عيسى )ت:  .ْ

 ـ .ُٖٗٗ،  ُمالؾ ، دار الكتب العممٌية ، ط
ىػ(، النكت في شرح كتاب  ْٕٔاألعمـ الشنتمرم، أبك الحجاج، يكسؼ بف سميماف بف عيسى  األندلسي ) ت: .ٓ

معيد  سيبكيو كتبيف الخفي مف لفظو كشرح أبياتو كغريبو، تحقيؽ: زىير عبد المحسف سمطاف،منشكرات
 ـ.ُٕٖٗ،  ُالمخطكطات العربية ،المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك ط

دار الجيؿ بيركت،  حقيؽ: فخر قدارة ،ىػ( ،أسرار العربٌية ، تٕٕٓنبارم،أبك البركات عبد الرحمف بف محمد)ت األ .ٔ
 .ُٓٗٗ، ُط

اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف النحكييف البصرييف (، ٕٕٓاألنبارم، كماؿ الديف أبي البركات عبد الرحمف ) .ٕ
 ـََِِ،  ُكالككفييف ،تحقيؽ : جكدة مبركؾ ،دار الخانجي القاىرة ، ط

سير البحر المحيط ، تحقيؽ : عادؿ أحمد عبد ىػ ( ، تفْٓٔاألندلسي ، أبك حياف محمد بف يكسؼ ) ت:  .ٖ
 ـََُِبيركت ، دار الكتب العممٌية ، -، لبنافُالمكجكد، كعمى محمد معكض،ط

 ـُٖٗٗرب، تحقيؽ: رجب عثماف محمد ، القاىرة ، مكتبة الخانجي، األندلسي ،أبك حياف ، ارتشاؼ الضَّ  .ٗ
( ، متف الشاطبية "جزر األماني ككجو التياني  في ىػ  َٗٓاألندلسي، القاسـ بف فيرة بف أحمد الشاطبي ) ت :  .َُ

 ـََُِ، ٓالقراءات السبع " ، طبعو كصححو كراجعو : محمد تميـ الزعبي ، دار الغكثاني لمدراسات القرآنية ، ط
 .ـََُِ، أبك زيد سعيد بف أكس بف ثابت ، النكادر في المغة ، دار الكتاب العربي ، بيركتاألنصارم ،  .ُُ
 ـ.ََِِ، ، في الميجات العربٌية، القاىرة، مكتبة األنجمك المصريةأنيس، إبراىيـ  .ُِ
 ـ.ُٗٗٗ، ّ، لبناف ، مكتبة لبناف ناشركف ، طالباىمي، ابف األحمر ، ديكاف ابف األحمر .ُّ
 ـُٕٗٗبيركت ، مكتبة لبناف ناشركف، -حيرم، سعيد حسف ، عمـ لغة النص  ) المفاىيـ كاالتجاىات ( لبنافالب .ُْ
بف اسماعيؿ أبك عبد اهلل الجعفي، صحيح البخارم  ) الجامع الصحيح المختصر ( ، دار ابف البخارم،  محمد  .ُٓ

 ـُٖٗٗبيركت، لمنشر، كثير،
  ُّٕٗبشر،كماؿ ،دراسات في عمـ المغة ،مكتبة الخانجي،القاىرة، .ُٔ
 ُّٖٗىػػ( التنبييات  ،  ّٕٓالبصرم ، عمي بف حمزة ) ت:  .ُٕ
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ىػ ( ، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ، تحقيؽ :  ُُْٖبف محمد ) ت:  ضاكم، أبك سعيد بف عبد اهلل بف عمريالب .ُٖ
 .ُلبناف ، ط -محمد عبد الرحمف المرعشمي ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت 

ىػ (، السبعة في القراءات ،   ِّْالبغدادم، أبك بكر بف مجاىد أحمد بف مكسى بف العباس التميمي ) ت:  .ُٗ
 مصر -لمعارؼتحقيؽ : شكقي ضيؼ، دار ا

ىػػ( ، خزانة األدب كلب لباب لساف العرب ، تحقيؽ: عبدالسبلـ ىاركف، َُّٗالبغدادم،عبد القادر بف عمر)ت:  .َِ
 .ـُٕٗٗ، ْمكتبة الخانجي، القاىرة ،ط

ىػ( ، شرح ديكاف َِٓالتبرزم، أبك زكريا يحيى بف عمي بف محمد بف حسف بف بسطاـ الخطيب الشيباني )ت:  .ُِ
 لبناف. -ـ المرزكقي ، تحقيؽ: غريد الشيخ ، دار الكتب العممية، بيركتالحماسة ألبي تما

أحمد محمد  ىػ( ، تحقيؽِٕٗالترمذم، أبك عيسى ، محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ )ت:  .ِِ
براىيـ عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ )جػ ّحمد فؤاد عبد الباقي )جػ  ( ،أِ، ُشاكر )جػ  ( ، كا 

 ـ. ُٕٓٗ، ِمصر، ط –كة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي (،شر ٓ،ْ
، ّ، طابف ثابت ، حساف بف المنذر بف حراـ بف النجار، ديكاف حساف بف ثابت ، تحقيؽ: سيد حنفي حسنيف  .ِّ

 ـ.ََُِ
ىػ(،  فقو المغة كأسرار العربٌية ، دار مكتبة ِْٗالثعالبي ،أبك منصكر ،عبد الممؾ بف محمد بف اسماعيؿ)ت:  .ِْ

 الحياة ، بيركت ، لبناف.
الجرجاني ، عمي بف محمد بف عمي ، كتاب التعريفات ، ضبطو كصححو مجمكعة مف العمماء بإشراؼ الناشر،  .ِٓ

 .ُّٖٗ، ُلبناف ، ط-دار الكتب العممية ، بيركت
، ابف الجزرم، أبك محمد ، محمد بف محمد الدمشقي،  النشر في القراءات العشر ، تحقيؽ: عمي محمد الصايغ  .ِٔ

 المطبعة التجارية الكبرل.
 ّٗالجندم، أحمد عمـ الديف ، الصراع بيف القٌراء كالنحاة ، القاىرة ، مجمة مجمع المغة العربٌية مجمد .ِٕ

 ىػ( ، الممع في العربية ، دار الكتب الثقافية  ِّٗابف جني ، أبك الفتح محمد ، ) ت:  .ِٖ
 َُٗٗؤكف الثقافية العامة ، بغداد ، ابف جني ،الخصائص ، تحقيؽ : محمد عمي النجار ، دار الش .ِٗ
 َََِ،  ُىػ ( سر صناعة اإلعراب ، دار الكتب العممية ، بيركت ، ط ِّٗابف جني، أبك الفتح عثماف )ت  .َّ

 ـ.
ابف جني، المحتسب في تبيف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيا ، كزارة األكقاؼ ، المجمس األعمى لمشؤكف  .ُّ

 .ُٗٗٗاإلسبلمية ،
ىػػ(، الصحاح )تاج المغة كصحاح العربية( ، تحقيؽ: أحمد ّّٗالجكاىرم،أبك نصر اسماعيؿ بف حماد )ت:  .ِّ

 ـَُٗٗعبد الغفكر، دار العمـ لممبلييف، بيركت، الطبعة الرابعة، 
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ىػ (، ، أمالي ابف  ْٔٔابف الحاجب،عثماف بف عمربف أبي بكر بف يكنس، أبك عمر جماؿ الديف ) ت:  .ّّ
 ـُٖٗٗبيركت ،  -: فخر صالح سميماف قدارة ، دار الجيؿ تحقيؽ، الشجرم

 العربي الكتاب دار ، بيركت ،ُط ، قيس بف ميمكف الكبير، األعشى ديكاف شرح نصر، حنا الحتي، .ّْ
 ـ( ، ديكاف أكس بف حجر.َِٔابف حجر، أكس الممقب بأبك شريح )ت:  .ّٓ
، ْلبناف،ط-، بيركتالعرب " ، عالـ الكتب  حساف ، تماـ ، األصكؿ " دراسة أبستمكلكجٌية لمفكر المغكم عند .ّٔ

 ـ .ََِِ
 ـ. ُِٗٗ، ُ، دار الثقافة، ط حساف ، تماـ ، المغة بيف الكصفٌية كالمعيارٌية ، دار الثقافة ، المغرب .ّٕ
 حسف، عبد اهلل أحمد جاد الكريـ ، المنيج التكليدم التحكيمي في النحك العربي ، مجمة كمية دار العمـك .ّٖ
 ىػ( ، النحك الكافي، دار المعارؼ. ُّٖٗحسف،عباس ) ت:  .ّٗ
 ـ. َََِ، ُ، الديكاف ، دار الثقافة ، طحسيف بٌكار ،  ديكاف زياد األعجـ .َْ
  ـ.ََِٗ ، ُعماف،عٌماف،ط دار كالمعنى، نحكيا ،القطع أحمد الفتاح الحمكز،عبد .ُْ
ؽ : شعيب األرنؤكط،عادؿ ىػػ( أبكاب العمـ ،تحقي ُِْابف حنبؿ ، أبك عبد اهلل بف ىبلؿ بف أسد الشيباني )ت:  .ِْ

 ـ.ََُِ، ُمرشد كآخركف ، إشراؼ عبد اهلل بف عبد المحسف التركي،مؤسسة الرسالة ،ط
 الخضرم، محمد ، حاشية الخضرم عمى شرح ابف عقيؿ ، دار الفكر لمطباعة كالنشر. .ّْ
سنف   ىػ(،ِٕٓ: أبك داكدػ، سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السًٍّجٍستاني )ت .ْْ

 بيركت. -أبي داكد ،تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية ، صيدا
المكامع عمى ىمع اليكامع شرح جمع الجكامع ،كضع حكاشيو: محمد باسؿ عيكف السكد ،دار الكتب  الدرر .ْٓ

 لبناف -العممية، بيركت
 ـُٗٗٗ، جامعة األزىر، القاىرة ،الدريني، محمكد ، الجر عمى الجكار بيف االعتماد كالرد   .ْٔ
الدمياطي، أحمد بف محمد بف أحمد بف عبد الغني، شياب الديف المشيكر بالبناء، اتحاؼ فضبلء البشر في  .ْٕ

 ـََِٔ، ّالقراءات األربعة عشر، تحقيؽ : أنس ميرة ، دار الكتب العممية ، لبناف، ط
 .لمطباعة المبنانية الشركة ، يركتب عطكم،لبناف، :فكزم ،تحقيؽ ميمكف بف ،قيس األعشى ديكاف .ْٖ
 ديكاف المتنبي ، دار بيركت لمطباعة كالنشر، بيركت. .ْٗ
 .ُلبناف ، ط-ىػػ( ،تحقيؽ: كاريف صادر، دار صادر، بيركت ٖٗديكاف شعر المسكيف الدارمي)ت:  .َٓ
العممية،  ديكاف قيس بف الممكح )مجنكف ليمى ( ،ركاية أبي بكر الكالب، تعميؽ :يسرم عبد الغني، دار الكتب .ُٓ

 ـ.ُُٗٗ، ُلبناف ، ط-بيركت
 ّلبناف، ط -الذبياني، النابغة ، ديكاف النابغة الذبياني ، تحقيؽ: عباس عبد الساتر، دار الكتب العممية ، بيركت .ِٓ

. 
 بيركت ، المكتبة الثقافٌية. -ذبياني، النابغة ، ديكانو ، لبنمف .ّٓ
 ، االسكندرٌية ، دار المعرفة الجامعٌية الراجحي، شرؼ الديف عمي، في المغة عند الككفييف ، د. ط .ْٓ
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ىػ( ، طبقات النحكييف كالمغكييف ، تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ  ّٕٗالزبيدم ، أبك بكر محمد بف الحسف )ت:  .ٓٓ
 .ِإبراىيـ ، دار المعارؼ ، مصر ، ط

، مؤسسة  ق( ، الجمؿ في النحك، تحقيؽ: عمي تكفيؽ الحمدَّْ) الزجاجي، أبك القاسـ عبد الرحمف بف اسحاؽ .ٔٓ
 .الرسالة ، دار األمؿ

  ُٕٗٗ، ِالزحيمي ،كىبة ، نظرية الضركرة الشرعٌية ، مؤسسة الرسالة ،ط .ٕٓ
 ىػ (،تحقيؽ: سعيد األفغاني ،  حٌجة القراءات ، دار الرسالة. َّْأبك زرعة، عبد الرحمف بف محمد )ت:  .ٖٓ
( ، البرىاف في عمـك القرآف ، تحقيؽ : ىػْٕٗالزركشي، أبكعبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر )ت:  .ٗٓ

 ـ.ُٕٓٗ،ُمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، دار إحياء الكتب العربٌية ، عيسى البابي الحمبي ، ط
ىػ(، الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ، دار ّٖٓالقاسـ جار اهلل )ت ك الزمخشرم، أب .َٔ

 .ُُٗٗ، ُإحياء التراث العربي، بيركت،ط
هـ(،حجةٖٓٗابنزنجلة،أبوزرعةعبدالرحمنبنمحمد)ت: .ُٔ

 
 .القراءات،تحقٌق:سعٌداألفغانً،دارالرسالة

 ـ ََُِ، ُالسامرائي، إبراىيـ ، أشتات في األدب كالمغة ، دار الكتب كالكثائؽ القكمية، بغداد ، ط .ِٔ
الحسيف الفتمي،مؤسسة الرسالة،  بيركت  ابف السراج، أبك بكر محمدبف سيؿ، األصكؿ في النحك ، تحقيؽ:عبد .ّٔ

 ـ ُٖٓٗ، ُ،ط
تحقيؽ : محمد مرعب ، دار إصبلح المنطؽ، ىػػ( ،  ِْْابف السكيت ، أبك يكسؼ يعقكب بف إسحاؽ ) ت:  .ْٔ

 ـََِِ، ُإحياء التراث العربي ط
المصكف في ىػ( ، الدر  ٕٔٓالسميف الحمبي، أبك العباس ،شياب الديف ، أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ )ت: .ٓٔ

 عمـك الكتاب المكنكف، تحقيؽ: أحمد محمد الخراط ، دار القمـ ، دمشؽ.
 .ّلبناف، ط -ىػ( ، الكتاب ، تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف ، دار الجيؿ، بيركت َُٖسيبكيو عثماف بف قنبر )ت  .ٔٔ
ما يحتمؿ الشعر مف الضركرة ، تحقيؽ: عكض بف حمد  (،ّٖٔالسيرافي،أبك سعيد الحسف بف عبد اهلل ) ت:  .ٕٔ

 ـ .ُُٗٗ، ِالقكزم، ط
ىػ(،االقتراح ، تحقيؽ: عبد الرؤكؼ سعد ، القاىرة، مكتبة ُُٗالسيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر)  .ٖٔ

 الصفا
  ىػػ(، األشباه كالنظائر، ط حيدر أباد ُُٗالسيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر جبلؿ الديف)ت:  .ٗٔ
،مؤسسة الرسالة، جالسيكطي،  .َٕ  .ُّٗ، ص ِىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع ،تحقيؽ: عبدالعاؿ سالـ مكـر
ىػ ( ، الرسالة ، تحقيؽ: أحمد  َِْالشافعي، أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع ) .ُٕ

 ـَُْٗ،  ُشاكر، مكتبة الحمبي ، مصر، ط
ىبة اهلل بف عمي بف محمد بف حمزة الحسني العمكم،  أمالي ابف الشجرم ، تحقيؽ: ابف الشجرم، أبك السعادات ،  .ِٕ

 ـ.ُِٗٗ، ُمحمكد محمد الطناحي ، مكتبة الخانجي،ط
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 ـ ُٖٔٗشرؼ الديف ، محمكد ، التقعيد النحكم بيف السماع كالقياسرسالة دكتكراه بدار العمـك القاىرة،  .ّٕ
 ـ .ُٓٔٗ: أحمد الزيف ، محمكد أبك الكفا ، دار الكتب المصرٌية ، الشعراء اليذلييف ، ديكاف اليذلييف ، تحقيؽ .ْٕ
،حاشية الصباف عمى شرح األشمكني أللفية ابف )ىػَُِٔالصباف ، أبك العرفاف محمد بف عمي الشافعي ) ت : .ٕٓ

 ُٕٗٗ، ُلبناف ، ط -مالؾ ، دار الكتب العممٌية ، بيركت

ب الكسيط في النحك ،تحقيؽ: فخر صالح سميماف قدارة ىػ (،التيذئَٖالصنعاني، محمد بف عمي بف يعيش) ت: .ٕٔ
 ، دار الجيؿ ، بيركت

الضبي، أبك العباس بف المفضؿ ، المفضميات ، تحقيؽ :عبد السبلـ ىاركف ، أحمد محمد شاكر ، دار المعارؼ  .ٕٕ
 ٔالقاىرة ،ط

الضرير، القاسـ بف محمد بف مباشر الكاسطي ، شرح الممع في النحك ، تحقيؽ: رجب عثماف محمد، مطبعة  .ٖٕ
 ـَََِ، ُالخانجي ، القاىرة ، ط

ىػ( ،  شكاىد التكضيح كالتصحيح  ِٕٔالطائي، جماؿ الديف ،أبك عبد اهلل ، محمد بف عبداهلل الجياني ) ت:  .ٕٗ
 .ُحسف ، مكتبة ابف تيمية ، طلمشكبلت الجامع الصحيح ، تحقيؽ : طو م

الطبرسي ، أبك منصكر بف أحمد بف أبي طالب، مف عمماء القرف السادس، مبلحظات: محمد باقر الخرساف،  .َٖ
 منشكرات الشريؼ الرضي.

ىػ( ، التحرير كالتنكير" تحرير المعنى السديد كتنكير ُّّٗابف عاشكر، محمد الطاىر بف محمد الطاىر)ت:  .ُٖ
 ـُْٖٗتكنس ، د.ط ، -سير الكتاب المجيد "،الدار التكنسية العقؿ الحديد مف تف

 ـَُِّ، ّْعبابنة ، يحيى ، ضركرة الشعر بيف القاعدة كالمتبقي ، مجمة جذكر، ع .ِٖ

 ـَُِِعبابنة ، يحيى، الزعبي، آمنة ، عمـ المغة المعاصر مقدمات كتطبيقات ،دار الكتاب الثقافي، إربد، .ّٖ
قارف دراسة تاريخٌية مقارنة في ضكء المغات السامية كالميجات العربٌية عبابنة،  يحيى ، النحك العربي الم .ْٖ

 ـَُِٓاألردف ، دار كائؿ لمطباعة كالنشر،  -،عمافُ،طالقديمة

 مجمد ، (ُ) عدد ، الشعرٌية كالشكاىد القرآنٌية اآليات في اإلعراب تغيير في األسمكبٌية التحكيبلت ،أثر يحيى عبابنة، .ٖٓ

 ُّٗٗ، اليرمكؾ أبحاث مف مستمة (ُُ)
ىػػ ( ،المقتضب ، تحقيؽ: حسف حمد، إيميؿ يعقكب ، دار الكتب العممية ،  ِٖٓأبك العباس محمد بف يزيد ) ت  .ٖٔ

 ـُٗٗٗ، ُلبناف،ط –بيركت 
 ـُٖٓٗعبد التكاب ، رمضاف ، المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم،مكتبة الخانجي ، القاىرة ،  .ٕٖ
 ـ. ُٖٕٗ ،ّاف ، فصكؿ في فقو المغة ، القاىرة، مكتبة الخانجي، طعبد التكاب، رمض .ٖٖ
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عبد المقصكد ، محمد عبد المقصكد ، قضايا الخبلؼ النحكم في معمقة امرئ القيس، مكتبة الثقافة الدينية ،  .ٖٗ
 ـ. ََِٗ، ُط

 ـ ُُٖٗالرياض، النادم األدبي ، -العجمي، أبك النجـ، الديكاف ، شرحو: عبلء الديف أغا، السعكدٌية  .َٗ
 ـُٓٗٗ، ُلبناف، ط -عزيزة فكاف بابني ، ديكاف عبداهلل بف قيس الرقيات دار الجيؿ ، بيركت .ُٗ
عر ، تحقيؽ: ىػ( ، ضرائر الش ٗٔٔابف عصفكر،أبك الحسف ، عمي بف مؤمف بف محمد الخضرمي اإلشبيمي ) .ِٗ

 ـ.َُٖٗ،  ُالسيد إبراىيـ محمد ، دار األندلس لمطباعة ، ط
التبياف في إعراب القرآف،تحقيؽ عمي ىػ( ،  ُٔٔالعكبرم، أبك البقاء ، عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل ) ت:  .ّٗ

 .محمد البجاكم، دار عيسى البابي الحمبي كشركاه

عبد اهلل ، المباب في عمؿ البناء كاإلعراب ، تحقيؽ: عبد اإللو النبياف العكبرم، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف  .ْٗ
 ـُٓٗٗ، ُسكريا ، ط-، دار الفكر ، دمشؽ

 ـُٔٗٗالعكبرم، إعراب القراءات الشكاذ، تحقيؽ: محمد أحمد عزكز ، عالـ الكتب ، بيركت،  .ٓٗ
،  ِلكتاب العربي ، بيركت ،طعمر بف أبي ربيعة ، ديكاف عمر بف أبي ربيعة ، تحقيؽ : فايز محمد ، دار ا .ٔٗ

 ـ.ُٔٗٗ
ىػ( ، المقاصد النحكية في شرح شكاىد شركح األلفية  ٖٓٓالعيني، بدر الديف محمكد بف أحمد بف مكسى )ت:  .ٕٗ

 لبناف.-المشيكر بشرح الشكاىد الكبرل ، تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد ، دار الكتب العممية ، بيركت 
لعربٌية ، راجعو كنقحو عبد المنعـ خفاجة ، كعبد العزيز سيد األىؿ، الغبلييني، مصطفى ، جامع الدركس ا .ٖٗ

 ـُْٖٗ، ُِبيركت، ط -المكتبة العصرٌية 
ىػػػ( ، معاني القرآف ،قدـ لو كعمؽ عميو :إبراىيـ شمس الديف ، دار  َِٕالفراء، أبك زكريا يحيى بف زياد )ت  .ٗٗ

 ـ. ُّٖٗ، ّالكتب العممٌية ، بيركت ،ط
ىماـ بف غالب بف صعصعة ، ديكاف الفرزدؽ ، تحقيؽ، عمي فاعكر ، دار الكتب العممٌية،  الفرزدؽ،أبك فراس، .ََُ

 ـ.ُٕٖٗ، ُط
ىػػ(،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، مكتبة لبناف، َٕٕالفيكمي، أحمد بف محمد بف عمي )ت:  .َُُ

 ـُٕٖٗبيركت، 
الكميات معجـ في المصطمحات  ىػ( ، َُْٗ)ت:  ،أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم،أبك البقاء الحنفي .َُِ

 .بيركت -مؤسسة الرسالة  محمد المصرم ،  -كالفركؽ المغكية، تحقيؽ : عدناف دركيش 
، بيركت ، تكزيع مركز دراسات الكحدة ُلكسيركؿ، جاف جاؾ ،عنؼ المغة ف ترجمة كتقديـ : محمد بدكم ، ط .َُّ

 ـ،ََِٓالعربية، 
ىػ(،رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني، تحقيؽ: أحمد محمد الخٌراط َِٕ)ت:المالقي، أحمد بف عبد النكر  .َُْ

 ـََِِ، ِ، دار القمـ، دمشؽ،ط
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ىػ(،  ُِٔمالؾ بف حريـ اليمداني ، األصمعي ، أبك سعيد عبد الممؾ بف قريب بف عمي بف أصمع )ت:  .َُٓ
 ـ.ُّٗٗ،  ٕ، ط مصر –األصمعيات ، تحقيؽ : أحمد محمد شاكر، عبد السبلـ ىاركف ، دارالمعارؼ 

 ،ٓمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، ديكاف امرؤ القيس ، دار المعارؼ ، ط .َُٔ
 ـََِٕ، ُمحمد محمد حسف،شرح الشكاىد الشعرية في أٌمات الكتب النحكية،دار الرسالة، بيركت، ط .َُٕ
ىػ(، العدد في المغة ، تحقيؽ: عبد اهلل بف  ِّٕ، ابف أبك الحسف بف اسماعيؿ بف سيدة  ) ت:  المرسي .َُٖ

 ـُّٗٗ، ُالحسيف الناصر، كعدناف بف محمد الظاىر ، ط
 ـُٖٔٗ، ُمسعكد، فكزم، سيبكيو جامع النحك ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،ط .َُٗ
ىػػ( ، رسالة المبلئكة ، تحقيؽ: عبد  ْْٗتنكخي،)ت: المعرم، أبك العبلء أحمد بف عبد اهلل بف سميماف ال .َُُ

 ـ .ََِّ، ُلبناف، ط -العزيز الميمني، دار الكتب العممية ، بيركت
 ابف مقبؿ ، تميـ بف أبي ، ديكاف تميـ بف مقبؿ .ُُُ
ىػ( ، لساف العرب ، دار ُُٕابف منظكر، أبك الفضؿ محمد بف مكـر بف عمي جماؿ الديف األنصارم)ت: .ُُِ

 . صادر ، بيركت
 ميمكف بف قيس ،  ديكاف األعشى الكبير، تحقيؽ:محمد حسيف. .ُُّ
ىػ(، إعراب القرآف ،  ّّٖالنحاس، أبك جعفر أحمد بف محمد بف اسماعيؿ بف يكنس المرادم النحكم )ت:  .ُُْ

 ىػُُِْ، ُبيركت ، ط-كضع حكاشيو : عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ ، دار الكتب العممٌية 
 .ََِٖف ، دراسة الشيخ خالد العربي، دار المعرفة ، بيركت ، النحاس، أبك جعفر، إعراب القرآ .ُُٓ
ىػػ( ،المستدرؾ عمى الصحيحيف ،  َْٓالنيسابكرم ، أبك عبد اهلل الحاكـ ،محمد بف محمد بف حمدكنيو )ت: .ُُٔ

 .ُِٔٔ، أفقي:ُٓ،صِـ ، جَُٗٗ،  ُبيركت ، ط –تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية 
ىػػ( ، مغني المبيب عف كتب  ُٕٔاهلل بف أحمد بف عبداهلل ، أبك محمد جماؿ الديف )ت : ابف ىشاـ ، عبد  .ُُٕ

 ـ.ُُٗٗبيركت، -محي الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية ، صيدامحمد األعاريب ، تحقيؽ:
ش ، ابف الكراؽ ، أبك الحسف محمد بف عبد اهلل بف العباس ، عمؿ النحك ، تحقيؽ : محمكد جاسـ محمد الدركي .ُُٖ

 ُالسعكدٌية ، ط-مكتبة الرشد، الرياض
 قافة كاإلعبلـ، مديرٌية الثقافة .ثابف يعفر، األسكد ، ديكانو، تحقيؽ: فكزم حمكدم القيسي ، كزارة ال .ُُٗ
َُِ. Moscati, (et al ) , An Introduction to the Comparative grammar of the Semitic 

languages 
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Summary 
 

The impact of "la langue" in the evidence grammatical poetry in 
Sibawayh's book -analytical descriptive study- PHD Thesis Yarmouk 
University 2016 (supervisor: Prof. Dr. Yahya Ababneh). 

 
The grammatical rule is basically adopted by grammarians in their 

view of the linguistic texts. However, the language doesn't have perfect 
submission for grammatical, the rule assumes in moment of stability to use 
performance, the language inherently variable and going in various ways so 
we find a huge number of performances don’t take this point into 
consideration. Sometimes we find it out of the rule and doesn't consistent 
with it at all. But the desire of the grammarian to determine the rule is what 
made them trying to impose upon grammatical and it seems evident in those 
performances that cannot be counted for a few objectionable rules so we 
find grammarians had were busy in interpretation and analysis to find 
explanations oblige them to walk with rule. So they make it responsibility of 
an error or tune. 

 
Many of the performances which acquired necessary poetic attributes 

have found a similar use in prose, there is a parallel in using prose in 
speech capacity, this requires to get it out from the necessity of poetry to 
those thing which doesn't deal with the rule. Then we seek to be called as 
Jean-Jacques Osrakl brought in his book "The Language of Violence" and 
that what we also called "la langue". 
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"La Langue" is a pattern that contradicts the fixed strict rules and it 
isn't subject to the rule of absolute obedience, so it is uncommitted grammar 
system. It appeared as a result of a various factors may be psychological, 
social, or environmental, historical and therefore of reasons. Although it 
could be argued that "La Langue" is an inherent part of the language away 
from what is called as grammatical. 

 
The study seeks to take out many of the performances of some of the 

evidence grammatical poetry in Sibawayh's book from expressions were fired 
upon them, as a necessity and exceptions to a new category which is "la 
langue". 

 
 

 
 


