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 وي وسياق املقامنحالرتكيب ال
 

  الدكتور / عبدالوهاب خلف اهلل امبية تأليف
1
   

 ملخص:
ل        أو ،هاالقصد من دراسة التركيب النحوي هو دراسة الجملة داخل  نص  

 لغويلللة   وحلللدال   الكلملللال المةلللردد   ت لللدو  للل  اللللن     ن  تركيلللب اللللن  كلللل ، أ
للهللا تتصلل   يمللا  ينهللا، حيلل  يرك  لل، ولكن  منعزلللة   بعضللها مللض بعلل  ،   ب المرس 

وتطويللللض اللغللللة  لللل   التركيللللب أوويللللرين  ينهللللا  لللل  وحللللدد ك للللر  هلللل  القرينللللة، 
حكل،، ويصلير ال نلاح حالل  حلاب ال نلاح المالنصو  لتصير التراكيلب متطابقلة، 

 ،د لللة مةللردال التركيللب إللل     د لللة التركيللب كل  لل إللل  روبالتللال  يكللون الن لل
 .أعمقما هو  إل ل، الد لة التركي   عر موقعها، ليتوسض مةهو، نغي   
التةلاول الملحلو  و وا نةصلاب  لين العبلارال،   ن ا، الكلمال، ونوع التلرابن 

 غير قليلة. إمكانيال ين صيغ الكلمال    العبارد يكون مجا  واسعا يكشف 
 أن  وجملل  عللل  الللرغ، مللن  ن ،  لل  العرييللة هلل  اختيللار تراكيللبومسللالة اللل 

ا ختيللللار يصللللب  التركيللللب و قللللا لتركيللللب ب،  صللللحيحا   آخللللر أمللللرا  القاعللللدد ت للللي  
 نحلويين القلدماح القصلد ملن د للةوقلد وعل  بعل  اليعقبل ،  آلخرةقا ليسبق ، و 
  يقللف عنللد الع قللال الو يةيللة،  لل  قصللدوا منهللا مللا ي ةهلل، مللن  بأنلل التركيللب 

ن  التركيب،  اللة ة   تكون  ليغة    نةسها،   تكسب ب غتها من التركيب. ماوا 
 أومقدملة  –كلان ملا واختيار كلمة معينة  ل  تركيلب معلين ووضلعها  ل  م 
هلللو ملللا يسلللم  بالسللليا  اللغلللوي،  أوهلللاا ا ختيلللار هلللو سللليا  داخلللل   -ملللةخرد

ملث  تكلون علادد خاضلعة   اأصلوالوالكلملال والجمل ،  اأصلوالتمث     يو 
بعلللدن ملللن  يلللأت  أوكللل  صلللول بملللا يتقدمللل ،   يتلللأثرللسللليا  اللللاي تتركلللب  يللل ، 

 .أصوال
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 مقدمة:
عل  تطويض النحو واللغة بالكيةية التل  يحسلن معهلا جعل   تقو، هان الدراسة

صللير التركيللب كال نللاح المحكلل، يبعلل ،  يقللو  ارتباطلل  و  بأعنللا  خللاا  آالكلل ، 
هللاا ا سللتخدا، والللي النسللي  و للق قواعللد وسللنن العرييللة، بحيلل  يكللون  اأجللزاح
 .من خ ب اختيار هاا الموضوع وهو )التركيب النحوي وسيا  المقا،( محكما

 ولللالي قللاب، (المقللا،)عليلل   طلللقأ  وقللد يتبللض مللن التركيللب داخلل  الجملللة مللا 
 لك  كلمة مض صاح تها مقا،. أو، الب غيون لك  مقا، مقاب

لل، يتشلاك  ملض مقامل  يصلب   إااالك ،  أن  الب غيون وعلماح اللغة  رأ  قد 
لل إاا  أن لل، مكللتم    أو   يكللون تامللا    هملل  ن  أ، و معقللدا   ك مللا   وهللو –زب الكلل ، ع 

يحرملل   -وهلو جانللب المقلا،–علن الموقللف  للللل  لل  المعنل  النحللوي  جانلب المقلاب
 ش ح جاف جامد. إل دفح الجو الط يع  ويحيل  

 اللغة ه  عبارد عن شلبكة ملن الع قلال التركي يلة علل  المسلتو  الصلوت  
، وعللل  المسللتو  الصللر    لل  الوحللدال الصللر ية، وعللل  اأصللوال تللأليف لل  
    اأخيردالكلمال، ويمث  التحلي  التركي    هان  تأليفستو  التركي      الم

 التحلي  التركي  . أساسالجملة ه   ن  أ ويعت ر ،للغة  سلسلة التحلي  اللسان
بشلك  مط للرد  الناشلل ة علل، التركيللب يلدرس الع قلال إن   :وللالي يمكلن القللوب

يلدرس ن ل،  أخلر  بعبارد  أو ،   تراكيب مختلةة  ين كلمال الجم  الت  ت هر
 .تأليةها أو الكلمال    الجم  تركيب

للبح قلد وعل  سلي وي   الد للة تنبلض مللن التركيلب واللن ، حللين  أن  الجملال      س  
، ومسلتقي، ق لي ، وملا هلو مستقي، حسن ومحلاب، ومسلتقي، كلاب إل قس، الك ، 

 .(1)اب كابحم  
صل  الةعل  نةسل  حلين تلد ر الشلعر وتةح   هل( 276وريما  ع  ا ن قتيبة )ل 

المقا،  إل ن ب  مرد  سن والق  الح   أن  من خ ب د لة التركيب وسيا  المقا،،  رأ  
 ضرب:أ أريعةندرج تحل د لة التركيب،  وجد الشعر يالاي 
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وضللرب جللاد  ، حللو  ضللربح حسللن لة لل  وجللاد معنللان، وضللرب حسللن لة لل 
 .(1)لة    وتأخرمعنان  تأخر، وضرب ألةا  معنان وقصرل 

 قلد تنلاوب ا لن قتيبلة  ل  معيلارن للشلعر تركيلب اللةلن ملض المعنل ، وملا ينللت  
كل  هلان التقسليمال لمةهلو، الشلعر قا ملة  ن  عن الي    ضوح سيا  المقلا،، أ

ا لن القلي،)ل  أدركل وتعانقها  ل  الجمل  والتراكيلب، وهلاا ملا  األةا عل  د لة 
التل  ينعلق  اأصلوالاللةلن ق ل  العقلد والتركيلب بمنزللة  أن   رأ هل( حلين  751
ن  ، و  تةيد شي ا،  ها  .(2)بعد تركي ها إ ادتها ماوا 

عليهلا  وأطللقتكل، )المقلا،(، ملتكون تابعة لقصد ال أنوقد اشترط    الد لة 
ملللا يةهمللل  السلللامض يدركللل  علللل  حسلللب جلللودد  كلللرن  أملللا، (3))الد للللة الحقيقيلللة(

 وقريحت  وصةاح اهن ، ومعر ت  السامعين    الي.
ن  الللن ،   ي عنلل  بالكلمللال المةللردد،  أن  ع للدالقاهر الجرجللان   أدريوقللد   مللاوا 

هلو ضل،  الكلملال عللل  طريقلة  يهلا صللنعة و لن وا تكلار،  قللاب  ل   يلان معنلل  
يكون الغلر   أناللةن نةس  دون  إل بالن ،  : لو كان القصدالن ، )التركيب(

 أ   عللل  حلللاوها لكللان ينبغللل   باألةللا تركيللب المعللان   للل  الللنةس، ثلل، النطلللق 
 .(4)غير الحسن  ي   أوالن ،،  نيختلف حاب اثنين    العل، بحس

ا ستحسلان يقلض  أن  يوضل  ع لدالقاهر الجرجلان   الب غلة أسلرارو   كتابل  
المرتبلللة عللل  المعلللان  المرتبللة  للل  الللنةس )المقلللا،( المنت مللة  يهلللا  األةللا  لل  

 ، وعل  الي وضعل المراتب والمنازب    الجملة المركبة.(5)عل  قضية العق 

                                                           

هللا  لن مسلل،(، تل  د.مةيلدد قميحلة،  ين ر الشعر والشعراح، ا ن قتيبلة )أ لو محملد ع لد - 1
 .21،، 1985، 2دار الكتب العلمية، ط

علل ، المللوقعين عللن رب العللالمين، ا للن قللي، الجوزيللة، مراجعللة طلل  ع للدالرةوف إ ين للر  - 2
 .3/238سعد، دار الجي   يرول ل نان،  دول ل، 

 .1/350المرجض السا ق،  - 3
ين لللر د  للل  ا عجلللاز، ع لللدالقاهر الجرجلللان ، ل.محملللود شلللاكر، مكتبلللة الخلللانج ،  - 4

1984 ،،51. 
 ين ر، أسرار الب غة. - 5
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  هللاا الةهلل، اللللاي صلليغ عنلللد علما نللا هللو نةسللل  الللاي تنلللادي بلل  الدراسلللال 
 لل  كتلل ه، تحملل  عنوانللال  الحديثللة،  لللو  هللاا الةهلل، الللواع  لمللا عقللدوا  صللو   

 ما هو من هاا الق ي . أوالد لة،  أوالمعان  
وا اهتملامه، يصل    أ   ومرد القوب من الي توجي  البلاحثين والمشلتغلين باللغلة 

يوجهللوا اهتمللامه،  وأن وحللدن  لل  حقلل  )د لللة التركيللب(  ا عللرابحللوب مسللا   
ملا نلاد  بل  بعل   إلل   أيلر  ضل،  أالمعنل  داخل  التركيلب، و  إيضاح أهمية إل 

للل أمثلللابالبلللاحثين  لللاللللدكتور تم   (2)، واللللدكتور محملللود  همللل  حجلللازي (1)انا، حس 
 يستةيدوا من النحو وعل، المعان  مجتمعين. أنحي  تمنوا عل  الباحثين 

وسللوف تكللون دراسللتنا لهللاا الموضللوع )التركيللب النحللوي وسلليا  المقللا،( بعللد 
 هان المقدمة عل  المحاور التالية:

 مةهو، التركيب النحوي وريط  بالمقا،، تعريف سيا  المقا، لغة واصط حا  
 د لة التقدي، والتأخيرة، التركيب لد  التحويلية التوليدي

، الللاكر والحللاف  لل  حللاف الةعلل  ، الحللاف عنللد علمللاح الللند لللة الللاكر و 
 المةعوب،

ا سللللناد د لللللة التعريللللف  للللل) أب ( ، تعريللللف ركنلللل  ا سللللناد، تعريللللف ركنلللل  
 ود لت 

  ث، خاتمة البح التنكير د لة التنوين، ا شتغاب    التركيب النحوي، 
 تعريف سياق المقام لغة واصطالحا:

 إليهلاوسلا   ،ا  ل   يعن  التتلابض والتلوال ، تقلوب العلرب: سلا   السياق لغة:
احْل ك    ، والسو  معروف" قاب تعال :(3))المرأد( صداقها أي مهرها  ن ْةس  و ج 

ه يدح  ش  ا  قح و  ا س  ا   : أيضا  وقاب (4)م ع ه  ي  ي  ي ْوم   ا  اْلم س   . (1)إ ل   ر 
                                                           

ين للر اللغللة العرييللة معناهللا وم ناهللا، د.تمللا، حسللان، الهي للة المصللرية العامللة للكتللاب  - 1
،19736 ،،336-374. 

 .45الترا  والمناه  الحديثة، دار غريب،  دون تاريخ،  ين ر عل، اللغة  ين  - 2
،  يلللرول، 1مقلللايس اللغلللة، احملللد  لللن  لللارس، تللل  ع دالسللل ، هلللارون، دار الجيللل ، ط - 3

1991  ،،117. 
 .21سورد  ، آية  - 4
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العرب قرنل كلمة )المقا،( بحديثها وخط ها وشلعرها،  ن  إ: تعريف المقا، أما
ن  هاا اعتباطا ،  نشأدول، تكن  ، لي لر  مكلانه،، وي سلمض خط ون قياملا  يلكونه،  ماوا 

الجسللللمية التلللل  تتعلللللق  هللللا د  ل خطا يللللة، ومللللن  إشللللاراته، ك مهلللل،، وت للللر  
ثلللل، قالوا:قللللا، خطيبللللا ، قللللا، يقللللو، الخطيللللب، ويقللللف الشللللاعر، ومللللن  أنعللللاداته، 
 سللل،، اللللاي خاطلللب العلللرب ن الكلللري، ورد لةلللن المقلللا،  هلللاا اآو للل  القلللر  ،منشلللدا  

للان  ك   للر   بمثللل ، قللاب تعللال : ا تيللان وأعجزهللا بأسللالي ها للام   إ ن ك  ، م ق  ل للْيك  ع 
ْلل   ك  ل   ّللا   ت و  ت ْاك ير ي ب آي ال  ّللا     ع   . (2)و 

 أرجلهللل،وع لللوا الجماعلللة قلللاموا علللل   إاا هللل،أن  قلللاب الزمخشلللري: "مقلللام ، 
 .(3)" يع ونه،، ليكون مكانه،  ينا ...وك مه، مسموعا  

كقلللوب ل يللد  لللن رييعلللة  أيضللا  والشللعراح العلللرب تللداولوا )المقلللا،(  هللاا المعنللل  
 العامري:

ب        لللللللللللللللللللللللللللومقا،  ضي ق   رجت   د  بحصان  ولسان  وج 
(4) 

 المقلللللا، هنلللللا  للللل  ال يلللللل يشلللللم  المقاملللللال البطوليلللللة لتةسللللليرن هلللللاا المقلللللا، 
 بالحصان، واللسان، والجدب.

 :أيضا  الحطي ة  وقاب
 (5)مقا  مقا،    إن  لك          لمليي  ا تحن ن  عل   هداي

                                                                                                                                      

 .29سورد القيامة، اية - 1
 .81سورد يونس، اية - 2
،، 2003، 3الكشلللاف، جلللار هللا محملللود الزمخشلللري، دار الكتلللب العلميلللة،  يلللرول، ط - 3

 .175،  5جل
للاس، دار المعر للة  - 4 ال يللل مللن بحللر الرملل ، ديللوان ل يللد  للن رييعللة، اعتنلل  بلل  حمللدو طم 

  للللللن قتيبللللللة -، وين للللللر كتاب:الشللللللعر والشللللللعراح 96، ،    2004 1 يللللللرول، ط 
 .273،  1هل، جل1423، الدينوري، دار الحدي ، القاهرد

للاس، دار المعر للة  - 5 ال يللل مللن المتقللارب، ديللوان الحطي للة، اعتنلل  بلل  وشللرح  حمللدو طم 
 . 169،  2،2005 يروتن
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مقامللللللال الخطللللللاب والحللللللدي ، تختلللللللف  أن   وممللللللا   يتطلللللللب  رهانللللللا       
ملللن ثللل،  قلللاب و الخطلللاب،  إليللل وحلللاب الموجللل   بلللاخت ف الموضلللوع، والمقصلللود،

 (1)(مقابح  مقا،   الب غيون: )لك    
 .(2)اأمثابسارل ب  الركبان، وتداولت  كتب  هان العبارد مث     أصبحل

 :اصطالحا  سياق المقام 
تعللددل اصللط حال البللاحثين واللغللويين حللوب هللاا المةهللو، )المقللا،(       

و)السلليا   (المقللا،مللض اتةللاقه،  لل  مضللمونها، ويطلللق عليلل  )السلليا  العللا،( و)
ا جتمللللللاع ( و)سلللللليا  الحللللللاب( و)الناحيللللللة ال ك ميللللللة( و)المسللللللرح اللغللللللوي( 

 )السللليا  غيلللر اللغلللوي(، والسللليا  الخلللارج  أوو)السللليا  الخلللارج علللن اللللن ( 
 .(3)وتطلق علي  رقية حسن ما وراح ال نية اللغوية

 مفهوم التركيب النحوي وربطه بالمقام:
مللن مسللتويال التحليلل  اللغللوي، يللدرس ترتيللب  التركيللب النحللوي هللو مسللتو   

واللرين  لين  (4) ها الجم  من الكلملال تتألفالكلمال    الجم ، والطر  الت  
ل يللان جللزح مللن هللان الع قللة والللرين  يسللع مللا وال نيللة المقاميللة هو  اللغويللةل نيللة ا

  ينها.
 هنللاي مسللا   نحويللة روعلل   لل  ضللبن قواعللدها وتحليلل  مادتهللا، وتةسلليرها 

بلل   لل  التعقيللد والتقنللين  سللتأنسي   أو م للدأ   أداد  اتخللاا المقللا، و رو لل  ا جتماعيللة 
 .(5)لل واهر النحوية عل  حد قوب د.كماب بشر

                                                           

، 1،، ط1996كتاب الحيوان، الجاحن، ت : ع دالس ، هلارون، دار الجيل ،  يلرول،  - 1
 .201،  1جل

ن ع دالحميللللد، دار المعر للللة، ين للللر مجمللللض اأمثللللاب للميللللدان ، ت :محمللللود محلللل  الللللدي - 2
 .198،  2 يرول، جل

ين ر عل، الن  ون ريلة الترجملة، د.يوسلف نلور علو ، دار الثقا لة، مكلة المكرملة،  - 3
 .36هل ،  1410، 1ط

دار النهضلللة العرييلللة،  لسلللعران،ين لللر علللل، اللغلللة مقدملللة للقلللارو العريللل ، د.محملللود ا - 4
 .226 يرول،  

 .98، د.كماب بشر، دار غريب، القاهرد،  ين ر عل، اللغة ا جتماع  - 5
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رين  يهلللا  لللين الم نللل  المقاميلللة خللل ب تحليللل  المسلللا   النحويلللة والللل لللالن رد 
بالحسبان واللاي  أخانينبغ   أمر ين مكونال الخطاب ومقام (  أي:والمعن  )

 .الشأنشم     هاا أو  أعمقن ر  إل قد يد ض الدارسين 
ن لل، ا  و  بلأخر   أوالنحلاد راعلوا المقلا، بصلورد "  أن   عل  ويةكد د.كماب بشر

   حا ل محدودد، واعتمدوا علي     كثير ملن الحلا ل  إ   ينصوا عل  الي 
، وهلللاا اللللاي يتحلللد  عنللل  (1)" عنلللد التعقيلللد، ووضلللض الضلللوابن العاملللة لملللادته،

هللان الدراسللة أي:  مللا سللتعالج بشللر هللو )المقللا، النحللوي( وهللاا الللدكتور كمللاب 
 الدراسة النحوية ليسل دراسة معيارية ثر المقا، علي  د ليا. أالتركيب النحوي و 

ملللا ي سلللم  بلللالنحو الوصلللة ، والمقلللا، هلللو مركلللز الدراسلللة   حسلللب،  هنلللاي اليلللو،  
 الوصةية الت  تبح     الد لة.

يحلللللدد  أن علللللل  الواصلللللف النحلللللوي أن للللل  : السلللللعراناللللللدكتور محملللللود  ر  يلللللو 
 لل   ن يللدخ أ، و (2)العناصللر النحويللة  لل  الللن ،، وع قتهللا ب للروف ا سللتعماب

 .(3)اعتبار ال نية الشكلية ال روف ا جتماعية الكا نة عند نطق الك ،
 دى التحويلية التوليدية:التركيب ل

 هما: أساسينتعتمد الن رية التوليدية التحويلية عل  
ال نيلللللة العميقلللللة،  أوملللللا يعلللللرف بالتركيلللللب البلللللاطن ،  أو، األصللللللية :األول

 وقياسها القدرد اللغوية.
التركيلللب ال لللاهري،  أوملللا يعلللرف بال نيلللة السلللطحية،  أو، عيلللةالفر  :اآلخلللر
 الةعل  للك ،. اأداحويمثلها 

)الباطن (ويمثل  مللث   )الللاكر والتنكيللر اأصللل وعللل  هللاا  يكللون التركيبان:
والترتيب النحلوي( ويع لر عنل  بال نيلة العميقلة، والحلاف والتعريلف والتقلدي، للد  

 (المنطوقلللة أوالجمللل  المكتوبللة السللطحية )هللان المدرسللة النحويلللة تمثلهللا ال نيلللة 
علل  -قاعدد الحاف مث  إل ولكن هان المدرسة )التوليدية التحويلية( ل، تن ر 

                                                           

 .97المرجض السا ق،  - 1
 .239ين ر:عل، اللغة، محمود السعران،   - 2
 .239ين ر المرجض السا ق،   - 3
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يلزمنلا  آخلر نحلاف، وسلياقا   أنسياقا قلد ي لي    ن  قاعدد تخضض للسيا ، أ هاأن  
الحللاف ن للرد ب غيللة،  لل  هلل  جانللب رياضلل ،  إللل ن للر نبالللاكر، وكللالي للل، 

 ال نيللة العميقللة  هللا عناصللر يحللاف منهللا عنصللر  لل  ال نيللة ال اهريللة، ولكللن 
   جانب ب غ .ن  أعل  الحاف  إل علماح الب غة ن روا 

 للين الدراسللال  واضللحا   و ارقللا   حاسللما   ا  حللد   تعللد   أنولعلل  هللان الن ريللة يمكللن 
للتحللوي ل  لل   اأخيللرد ليللة التوليديللة، حيلل  تن للروالتحوي، اأسلللوييةالب غيللة 

رياضللية،  ينمللا تراهللا الدراسللال الب غيللة الوصللةية تحللوي ل  هللاأن  ال نيتللين عللل  
 تغيرال د لية. هاأن  عل  

 :والتأخيرداللة التقديم 
"تحويللل  اللةلللن ملللن  الجرجلللان  وهلللو: أرادنالتقلللدي، هنلللا يعنللل  المةهلللو، اللللاي 

:"تقلللدي، جلللزح ملللن الكللل ،  بأن   أيضلللا  ويعلللرف التقلللدي،  (1)"آخلللرمكلللان  إلللل مكانللل  
العلللا،  للل   اأصللل   قتضلللبم للل  الترتيلللب  يتلللأخر أنبمقتضللل  الب غلللة، حقللل  

 (2)"القواعد
يكسل ها  اأص هو عدوب عن  أو، اأساسية:تغيير  نية التركيب أيضا  وهو 

أي   إزاحللة، ويكللون هللاا التغييللر (3)حريللة ورقللة، ولكللن هللان الحريللة غيللر مطلقللة
سلللل ق منلللل   لللل  التركيللللب أمكللللان  إللللل  اأصللللل لةللللن مللللن مكانلللل   لللل  الترتيللللب 

 والترتيب.
نبغل  مراعاتهلا والكشلف عنهلا يود  ل  أغلرا  إ هاا التحوي    يكلون 

 نمللل والتلللأخير، هلللاا ولللل، ينكلللر د  ل التقلللدي، واأسلللاليب للل  دراسلللة التراكيلللب 
 والتلأخيرالتقدي،  أمرالقاهر الجرجان : "صغر  قلة، قاب عنه، ع د إ   اللغويين 

                                                           

د  للل  ا عجلللاز، ع لللدالقاهر الجرجلللان ، ت :د.محملللد التنيجللل ، دار الكتلللاب العريللل ،  - 1
 .134،  1996، 1 يرول، ط

ة الب غيللة، د.عزالللدين عللل  السلليد، دار الطباعللة المحمديللة هللالحللدي  الن للوي مللن الوج - 2
 .134،،  1973باأزهرية، دار الكتب، 

 .41،  1999بحو  ب غية، أحمد مطلوب، دار الةكر للنشر،  يرول،  - 3
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تتبعل  والن لر  يل  يلر   أكثلره،ي لتلر  ن لأالخطب  ي  حت   نواوهو     نةوسه،، 
 (1)"صاحب  من هاا وش ه ب تر  ن ا  أزر   ضريا من المتكل،، ول،

ب عل  النمن المعهود من قواعد النحلو، رك  ت   أن   الجملة العريية   اأص 
لغلر  يتعللق بللالمعن  و   أووقلد يقلد، الملةخر، ويللةخر المقلد، لغلر  ب غلل  

 ن ي ةمن اللبس.أيخالف قواعد اللغة، و 
  توجللد   أن لل (ضللرب موسلل  عيسلل ولهلاا   يصلل  التقللدي،  لل  مثلل  قولنا:)

 للجملة الةعلية. اأصل  الترتيب    إ  قرينة تحدد الةاع  من المةعوب ب
الخ لر علل    لغ، كتقدي، المةعوب عل  الةاع ، وتقلدي،ألكن قد يكون التقدي، 

 ا ستثناح. أوالحاب،  أوف الم تدأ، وتقدي، ال ر 
تختلف د لتل  علل  المعنل  بلاخت ف ترتيلب الجمللة  والتأخيرود لة التقدي، 

( كنللل قللد نةيللل ع إاا، ومثللاب هللاا ا خباريللة نللي  علل   للل، يقللض، قلللل: )مللا  علللل 
 قد نةيل عن نةسي  قن دون نةي  علن غيلري، ومثل   ( علل   أناما قلل: )  إاا

للللل ح  للللل  قولللللل  تعلللللال :  والتلللللأخيرهلللللاا التقلللللدي،  ين لللللة  ر ج  للللل  اْلم د  لللللْن أ ْقص  لللللاح م  و ج 
ين للة  ي ْسللع   ، وقوللل  تعللال : (2)ي ْسللع   لل  اْلم د  للْن أ ْقص  لل ح م   للاح ر ج   ةلل    (3)و ج 
ين للة  ، قللد   سسللورد يلل لل  اْلم د  للْن أ ْقص  (  م  لل ح ( و لل  القصلل  قللد، )ر ج  لل ح عللل  )ر ج 

ين ة  : عل  قول   .أ ْقص   اْلم د 
محمللد الطللاهر  للن عاشللوري ويهللاا ي هللر وجلل  التقللدي،  اأسللتااقللاب سللماحة 

  ين لة ْن أ ْقص   اْلم د  ( ل هتملا، بالثنلاح علل   م  ل ح المدينلة،  أقصل  أهل علل  )ر ج 
يمللان يسلل ق ا  ن  أمللا   يوجللد  لل  الوسللن، و  اأطللراف  قللد يوجللد الخ للر  لل  ن للأو 

السلللليادد مللللن تللللرف  أهلللل ه، عللللن الحللللق مللللا  يلللل  صللللد    ي هلللل،أن  الضللللعةاح  إليلللل 
 .(4)يسكنون وسن المدينة  ه،أن  المعتاد  إاْ وع مة، 

   وتما،:أب و قو   هاا المعن  ي
                                                           

 98د    ا عجاز،    - 1
 .20 يةسورد يس، آ - 2
 .20 يةسورد القص ، آ - 3
تةسلللير التحريلللر والتنلللوير، الشللليخ محملللد الطلللاهر  لللن عاشلللور، اللللدار التونسلللية للنشلللر،  - 4

 .366،  22،، جل1984
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ن   ه     كان ل س  ول ها ما     ا ست ل   ل الم منوع   الو  ي    ح  ت   الخ  ط ر  ا أ صب ح ل ح 
(1).  

ين ة  ي ْسع  قول  تعال     سورد القص :  أما ْن أ ْقص   اْلم د  اح ر ج  ح م    و ج 
 قد، )الرج (  (2)لإليمان ، ول، يكن داعيا  اأصل  قد جاح الن ، عل  الترتيب 

 ن  أ)الرج (    سورد القص   وأخر  المقا، يتطلب الي  ن  أ   سورد يس 
 المقا، يتطلب الي.

اللد ل   ل  التركيلب، ولهلاا كانلل  وأثلرن المقا، هو ما يةسر دور التقدي،    
مراعلللاد لهلللاا السللليا ، وملللن ثللل، قيملللة جلللاحل  التلللأخير أوالقيملللة الد ليلللة للتقلللدي، 
من د لة المقا،، يقوب الجرجان  علن التقلدي،  جزحا   والتأخيركانل د لة التقدي، 

هلو بلاب كثيلر الةوا لد، جل، المحاسلن، واسلض التصلرف، بعيلد الغايلة، ": والتلأخير
و  تلللزاب تلللر  شلللعرا  ،  لطيةللل إلللل   يلللزاب يكشلللف للللي علللن  ديعللل  ويةضللل  بلللي 

راقلي، ولط لف عنلدي  يروقي مسمع ، ويلطف لديي موقع ، ث، تن ر  تجد سل با  
 .(3)"مكان إل ب اللةن من مكان   ش ح وحو   ،  يد   ق   أن

وهاا التقدي، قد اعتملدل العلرب  يل  العنايلة وا هتملا، وللالي قلاب سلي وي     
 بشللأن وهلل، لهلل،،  أهلل،يقللدمون الللاي  يانلل   ه،كللأن  وهللو يللاكر الةاعلل  والمةعللوب: "

 (4)"ن كانا جميعا  يهمانه، ويعنيانه،ا  و  أعن 
يقلللض  أن للل   عللل  ملللا،  أعلللرا   قلللد تكلللون ن لللأومعنللل  كللل ، سلللي وي  هلللاا    
 .أوقع بعين  و  يبالون من  إنسان
للتوي     أ لليند لللة التقللدي،  يقللوب:"ومن  أسللرارر مللن حللد  الجرجللان  عللن س  

قللللل:  إااي ن لللأموضلللض الكللل ، علللل   ن  إشللل ح  للل  اللللي، ا سلللتةها، بلللالهمزد،  للل
غرضي ملن اسلتةهامي  كان الشي    الةع  نةس ، وكأن  بالةع     دأل؟ أ علل

                                                           

بشلرح الخطيلب الت ريلزي، تل  محملد ع لدن علزا،، دار المعلارف القلاهرد  ديوان أ   تملا، - 1
 .2/374، 4ط

 .366،  22التحرير والتنوير،جل - 2
 .96د    ا عجاز، للجرجان ،   - 3
 .34،  1سي وي ، ط ،كتابال - 4
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ااتعللل، وجللودن،  أن قلللل: أأنللل  علللل؟   للدأل با سلل، كللان الشللي  لل  الةاعلل   وا 
 (1)"من هو؟ وكان التردد  ي 

 (2):))باسمي ري  وضعل جن  ((-صل  هللا علي  وسل،-ومن هاا قول 
  النمن التركي   لهان الجملة كالتال :

يللاح المللتكل،،  إللل جللار ومجللرور، مضللاف لكللاف الخطللاب، منللاد  مضللاف 
 ياح المتكل، . إل تاح  اعلة، مةعوب ب  مضاف مض  و ع 
 علل   هللو كالتال :وضللعل جن لل  باسللمي ريلل ، لهللا  اأساسلل التركيللب  أمللا

 و اع ، مةعوب ب  مضاف، جار ومجرور، مناد  مضاف.
 أملللا،ود لللة هلللاا التقللدي، الت لللري بال لللدح  بسلل، هللا وتع يمللل ، وتقللدي، مناداتللل  

 طلب الحاجال.
سللل، هللا(،  متعللللق الجلللار لسلللا ق قولنلللا ق للل  عمللل  أي حاجلللة: )بومثللل  هلللاا ا
: كلان قلراحد   إنللمقا، اللاي ورد  يل ،  محاوف يقدر  ع  مناسبا  والمجرور  ع  

بسلللل،  نأكلللل  كلللل   أن كللللان ا  كتابللللة  اكتللللب بسلللل، هللا، و ن كللللان ا  باسلللل، هللا، و   للللاقرأ
 هللا...وهكاا.

 للل   اأقلللواب أرجللل ح  بسللل، هللا عللل  هنللا الت لللري بال لللدهود لللة حلللاف الةعللل  
 .إعراب 

 . ومللن د  ل التقللدي، )التخصللي ( كمللا  لل  قللوب المصللل : رينللا لللي الحمللد 
 للجملة: الحمد  لي، م تدأ وخ رن. اأساس   النمن التركي  

:خ ر مقللللد،      وم تللللدأ ينملللا الللللنمن التحللللويل  الللللد ل  لهللللا هللللو: لللللي الحمللللد 
ه :تخصللي  هللا بالحمللد،  لل  ي حمللد  سللوان، ومثللل  ، وغايللة تقللدي، الخ للر مللةخر

ين   إ ي اي  و ن ْع  د   إ ي اي   قول  تعال : ( إي لاي قلد، الضلمير المنةصل  )  (3)ن ْسلت ع 
للجملللللة:  اأساسلللل التركي لللل    لللل  الجملتللللين: )للحصللللر والتخصللللي (  للللالنمن

                                                           

 .97د    ا عجاز،   - 1
 .5961صحي  ال خاري، كتاب الدعوال، باب التعود والقراحد عند النو،، حدي   - 2

 .2714وين ر صحي  مسل،، كتاب الاكر والدعاح والتوبة وا ستغةار، حدي  
 .4سورد الةاتحة، آية  - 3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م2016مارس  13مجلة كلية اللغات ، جامعة طرابلس العدد 

56 

 

الللللنمن مةعللللو   بلللل ،  ينمللللا ر وضللللمير تنع للللدي، ونسللللتعيني،  علللل  و اعلللل  مسللللت
ن مقلللا، أدون سلللواي،  للللي العبلللادد وللللي ا سلللتعانة :هلللو التحلللويل  اللللد ل  لهلللا

 كالي. إ الخطاب هلل عز وج ،    يكون 
 داللة الذكر والحذف:

 للل  تحليللل   وأهميتللل قلللد،  د للللة الحلللاف  علللل اعتنللل  علملللاح اللغلللة العلللرب 
ويكللون عللل   ا ضللمارمللن سللنن العللرب " التراكيللب النحويللة، قللاب ا للن  للارس: 

ضلللللمار، اأسللللماح إضلللللمارضرب:ث ثللللة أ ضلللللمار، اأ عللللاب وا  ، (1)((فالحلللللرو  وا 
 عل  اللي، أيقوللون:وهللا  ،ومن سنن العرب الحاف وا ختصلار" : أيضا  ويقوب 

 .(2)"  ع يريدون   أ
 (3)وقلللد خصللل  ا لللن جنلللل  لهلللان ال لللاهرد بابلللا  سللللم ان  للل  شلللجاعة العرييللللة

، المأخلللابلللاب دقيلللق المسللللي، لطيلللف  بأنهلللاووصلللف الجرجلللان   لللاهرد الحلللاف 
ن اللللاكر، مللل أ صللل ي تلللر  بللل  تلللري اللللاكر ن للل، شللل ي  بالسلللحر،  إاأملللرعجيلللب 

ما  وأت،ل، تنطق،  إاانطق ما تكون ، وتجدي ألإل ادد أزيد ا  اددوالصمل عن 
 .(4)ل، ت ن إاا تكون  يانا  

المقللا، والموقللف  إدراياكيللب النحويللة   للد منهللا مللن ر ود لللة الحللاف  لل  الت
والحالة الت  عليها ك  المشاركين    الخطاب بما  يه، علل  وجل  الخصلو  
)الملللتكل، والمخاطلللب(  الحلللاب الملللدري يكلللون دللللي  يصلللو  التصلللرف  للل   نلللاح 

تقللدير محللاوف،  لل  تصللب  الحللاب كاشللةة عللن  إللل مللن غيللر حاجللة  التراكيللب
 أنوهللللاا مللللا يةكللللدن الللللدكتور العللللو ادي حللللين قللللاب: ))يمكللللن  المعنللل  المقصللللود،

قاعللدد نحويللة ثا تللة ت مللل   إللل الللنمن التركي لل  للجملللة قللد   يخضلض  أننسلتنت  
نملاعل  هي ة معينلة،  إخراج عل  المتكل،   ل  اللي  يلد الملتكل،،  اأملرزملا،  وا 

                                                           

،، 1997، 1دار الكتب العلمية،  يرول، ط حمد  ن  ارس،الصاح       ق  اللغة، أ - 1
 156. 

 .176المرجض السا ق،  - 2
الخصللللا  ، أ للللوالةت  عثمللللان  للللن جنلللل ، ت :محمللللد النجللللار، عللللال، الكتللللب،  يللللرول،  - 3

 .360، 2جل
 .121ا عجاز،  د    ين ر  - 4
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حلللللللللد ركنللللللللل  أوملللللللللا تلللللللللو ر القلللللللللرا ن الحاليلللللللللة ملللللللللن جلللللللللواز ا سلللللللللتغناح علللللللللن 
ن للل، ا  قللا، عليلل  شلل ح كللان  لل  حكلل، الملةللو  بلل ، و  إاا.والمحللاوف (1)((ا سللناد

قللد  تللر  رجلل    أنيجللر عللل  اللسللان،  المقللا، دورن هنللا يحللدد المحللاوف، ومثاللل  
د سللهما  نحللو الهللدف، ثلل،  صللول   تقوب:القرطللاس  وهللا ،  إللل  تسللتمض  أرسللل سللد 

جللد و ن للل، يا  بلل  و   لل  حكلل، الملةللو  اآلن( أصللابالقرطللاس  قوللل : ) أصللابأي 
 د لة الحاب نا ل مناب اللةن. أن     اللةن، غير 

، أي اضللرب زيللدا ،  صللارل وكللالي قللوله، لرجلل  هللو  بسلليف   لل  يللدن: زيللدا  
 شهادد الحاب بالةع   د   من اللةن ب .

هاا هاا، لجعلل الةاعل   ،  ل لرج  و رس،  قلل كل  أومأ إاا أيضا  ومن الي 
ن  لل  معللين  ااتلل ، أ إللل قرينللة الحللاب سللتاهب شلل ل، ولكللن  أي همللاوالمةعللوب 
  يانا  لما نعن .الحاب 

 أنكانلللل ع ملللة الةاعللل  والمةعلللوب مقلللدرد وجلللب  إااو للل  التركيلللب النحلللوي 
 إ  للاع   والثللان  مةعللو   بلل  كمللا  لل  قولنا:ضللرب عيسلل  موسلل ،  اأوبيكللون 
للعد  الكمثللر ،  للان ثمللة  أكللللوالمقللا، عليهمللا، كمللا  لل  قولنللا: دب  الحللاب  إاا س 

لعد ، أو  أكلللنقوب: أن يجلوز هنلا  قرينة ت ين الةاع  من المةعلوب الكمثلر  س 
عد  الكمثر  .  أكلل س 

 لحذف عند علماء النص:ا
ا ب للاهرد الحللاف، لمللا تسلله، بلل  مللن قللدر ك يللر  لل  اهللت، علمللاح الللن  كثيللر   

 لللل  كتا همللللا  (هاليللللداي ورقيللللة حسللللنهاا) أكللللدتحقيللللق التماسللللي النصلللل ، وقللللد 
(Conesion in English)(2)  واللاي يسلمي  الحلاف عنلد علملاح اللن  هلو

رانلللد: ملللن الصلللةر، يقلللوب رويلللرل دي  وج ا  لللداب أوا كتةلللاح بلللالم ن  العلللدم  
ا كتةلللاح بلللالمعن   أحيانلللا  ل حلللوب الحلللاف هلللو ملللا يسلللم  االمناقشللل))لقلللد كانلللل 

                                                           

دي، سيا  الحاب    كتاب سي وي ، دراسلة  ل  النحلو والد للة، د.اسلعد خللف هللا العلوا - 1
 .101،،  2011، 1دار حامد للنشر، عمان اأردن،ط

ين للر عللل، اللغللة النصلل   للين الن ريللة والتط يللق، د.صللبح  إ للراهي، الةقلل ، دار ق بللاح،  - 2
 .2/192،، 2000القاهرد، 
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المجادلللللة عللللل  النحللللو ... ويمكللللن التع يللللر عللللن هللللان لألخلللل   العللللدم  مثللللارا  
ال نيللال السللطحية  لل  النصللو  غيللر متكاملللة غالبللا  بعكللس مللا قللد  إنالتللال :

واضلللحة  ي لللدو  للل  تقلللدير النلللا ر، و للل  الن ريلللال اللغويلللة التللل  تضلللض حلللدودا  
العبللللارال  إللللل المنطقلللل  يتكللللاثر بحكلللل، الضللللرورد ن رهللللا  أوالنحللللوي للصللللواب 

 .(1)((لسبي وصةها مشتملة عل  حاف ما ي قتض  م دأ حسن ا
 حذف الفعل:

الرجللل   أنعلمللل  إاايحللاف الةعلل   للل  العرييللة للعلللل، بلل ، قللاب سلللي وي : )) 
 (2)((مستغن عن لة ي بالةع  بالقرا ن، ومثال  قولي:زيدا ، وعمرا ، ورأس    

))واللي  ولتقدير الةعل  هنلا يعيلد سلي وي   نلاح المقلا،  ل  هلان الجمل   يقلوب:
تلةلن  أنيقت ،  اكتةيل بما هو ملن عملل   أويشت،،  أورج   يضرب،  رأيل إاا

. و   هلاا يةكلد سلي وي  ويقلرر (3)عملي  زيد(( أوقض،  قلل: زيدا ، أي:ل  بعمل 
  ناح المقا،    التقدير اللغوي. أهمية

عنلد اسلتقباب ضليف ملا قلد، ملن سلةر تقلوب لل : )أهل    الملأثورالقوب   ومثال
 أنهملللاصللل  تركيلللب الكللل ،  يهملللا أوسللله  (  هملللا منصلللوبان بةعللل  محلللاوف، و 

 ، ونزلت، موضعا  سه  .أه قوما   أتيت،وصةان لموصو ين محاو ين، أي: 
المشللاهدد بللالحواس  اأ عللابوكشللف لنللا سللي وي  السللر   لل  حللاف مثلل  هللان 

نما قاب: )) لكثرتهلا  ل  ك مهل،، واسلتغناح بملا  اأشلياححلا وا الةعل   ل  هلان  وا 
، وكثللرد ا سللتعماب هللو مللن سلليا  (4)يللرون مللن الحللاب، وبمللا جللر  مللن الللاكر((

 عرف لغوي. أن المقا،، 
 فعول به:مالذكر والحذف في ال

 ن  نللللدما يتطللللب الحللللاب والمقلللا، الللللي، أيحلللاف المةعللللوب بللل   لللل  العرييلللة ع
 أيضلللا   هلللاأن  كملللا  عنلللدها، أهللل،النةلللوس تتطللللض وتتشلللرف لملللا   تعر للل ، وملللا هلللو 

                                                           

الللن  والخطللاب وا جللراح، رويللرل دي  وجرانللد، ترجمللة:د.تما، حسللان، عللال، الكتللب  - 1
 .340،،  1989القاهرد، 

 .1/253، سي وي  ،تابكال - 2
 .1/253المرجض السا ق  - 3
 .1/275المرجض السا ق  - 4
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مقصللود هللو الةعلل  نةسلل ، وهللاا مللا أك للدن كللان المعنلل  ال إااتحللاف المةعللوب بلل  
 اأ عللللابالنللللاس تختلللل   لللل  اكللللر  أغللللرا  إنحللللين قللللاب: )) للللاعل،  الجرجللللان 

المعللان  التلل   لإثبللايقتصللروا عللل   أنالمتعديللة،  هلل، يللاكرونها ثللارد، ومللراده، 
 .(1)((تعرضوا لاكر المةعوليني أناشتقل منها للةاعلين من غير 

بغللر  الملتكل،  لل  ك ملل ،  أيضللا  الحللاف تتعللق  أسللرار ن  أ ي هلر مللن هلاا 
 إثبللالحللاف المةعللوب بلل  ) أغللرا  إحللد لللد  مخاطبلل ،  يكللون  أهلل،وبمللا هللو 

المعنللل ( الموجلللود  للل  الةعللل  ملللن غيلللر اهتملللا، بمةعولللل ، وملللن ثللل، كلللان حلللاف 
يلدب علل  الشلموب والعمللو،،  اأحيلانالمةعلوب بل  للد  الب غيلين  ل  كثيلر ملن 

 أ وهللان الةا للدد  لل  اكللر المةعللوب وحا لل  يقللوب  يهللا ع للدالقاهر الجرجللان : ))
تعلل، السلامض  نأنلي قصلدل أقلل هو يعط  الدنانير كان المعنل   إااني أتر  
نللل  يعطيهلللا خصوصلللا  دون غيرهلللا، وكلللان أ أو، إعطا للل اللللدنانير تلللدخ   للل   أن

 ل  نةسل  ولل،  ا عطلاح،   ا عطلاحغرضي  ل  الجمللة  يلان جلنس ملا تناولل  
 وجلل  مللن الوجللون،  لل  مللض مللن اث للل للل   إعطللاحيكللن ك ملل  مللض مللن نةلل  منلل  

ك يلر ع للي،  أصل نلل  إالللدنانير،  لاعرف اللي   إعطلاح  للل، يث لل ن لأ إ ، إعطلاح
 .(2)النةض((

 داللة التعريف بل)أل(:
ل)التعريةيلة هل  للعهلد، وق   أحوالهلا)أب(  ل  جميلض  أنير  بع  النحلاد   ، س  

قسللمين: معهللود شللخ ، ومعهللود جللنس،  للالمعهود الشللخ   إللل هلاا المعهللود 
هللاا الجلللنس معهلللود للللد   أ لللرادواحللد بعينللل  ملللن  إلللل هللو )أب( العهديلللة، تشلللير 

 .(3)إلي  أحي   كأنماالمخاطب 

                                                           

 .127د    ا عجاز،   - 1
 .128المرجض السا ق،   - 2
،، 2002، 2ين للر معللان  النحللو، د. اضلل  صللال  السللامرا  ، دار الةكللر  يللرول، ط - 3

 .190،  1جل



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م2016مارس  13مجلة كلية اللغات ، جامعة طرابلس العدد 

60 

 

حيلللوان  ا نسلللانتكلللون ل سلللتغرا  كملللا  للل  قوللللي:  أحيانلللا  وأب الجلللنس هلللان 
تكلون للحقيقلة والكملاب، كملا  ل  قولنلا: )هلو الرجل (، أي:حقيقلة  وأحيانا  ناطق، 

 هان الصةة وكمالها.
لكلللن النحلللاد اختلةلللوا  للل   ا لللدد تعريلللف الجلللنس بلللأب ملللض بقا للل  نكلللرد،  لللاهب 

نلل     للر   للين المعللرف  هللان ا  نلل  تعريللف لة لل     ا للدد تحتلل ، و أ إللل بعضلله، 
الل)أب( واس، الجنس النكرد،     ر   ين قولنا: )يعط  الثمرد( و )يعطل  ثملرد( 

والمقيلد،  لالمعرف بلاب الةلر   ينهملا كلالةر   لين المطللق  أن آخلرون  ينما ير  
الجنس يدب عل  حقيقة يقيد حضورها    الاهن، واس، الجنس النكرد يدب عل  

المعللرف  أنمطلللق الحقيقللة دون قيللد، قللاب الللدكتور  اضلل  السللامرا  : ))والحللق 
المعللرف بللأب يقصللد بلل   ن   أبللأب الجللنس يختلللف عللن اسلل، الجللنس النكللرد، والللي 

 .(1)((اهنلاختصار الجنس وهي ت  المعلومة    ا
للاف   ةلل  قوللل  تعللال  عللل  لسللان سلليدنا يعقللوب:  ْ ب   ي ْأك ل لل    أ ن و أ خ   و أ نللت ،ْ  الللا  

ْن    ا  ل ون   ع  ْ ب   أب    قولل  تعلال :  (2)غ  للجلنس،  قلد  أ،هل  هل  للعهلد  اللا  
بعينلل ، وقللد تكللون للعهللد عللل   ن سلليدنا يعقللوب   يقصللد ا بللا  أتكللون للجللنس 

 البشر. يأك اعتبار )الا ب( المعهود علي  
: إ لراهي، ل  قولل  تعلال   ل  سلورد البقلرد  ل  دعلاح سليدنا يختلف  اأمرلكن 

   ل ْ  ر ب نلا     ل للدا   ه لل ا ا اْجع  لل ْ  ر ب   : إ لراهي،وقولل   لل  سلورد   (3)آم   اْل  ل للد   ه للا ا اْجع 
نا   ن أو  يكلون  للدا   أن إليل  كلمة )  ل دا ( بغير أب تكلن دعلاح لهلاا المشلار   (4)آم 

مللاهللاا المكللان للليس  لللدا .  ن  أبلل يةسللرن،  المقللا، آمنللا  يكللون  يللة دعوتلل   لل  حكا وا 
لل ْ  ر ب   بقوللل :  إ للراهي،سللورد  نللا   اْل  ل للد   ه لللا ا اْجع   أنبعللد    للراهي، تلللي دعللود  آم 

سلليا  المقللا،  لل  اكللر وحللاف )أب(.  اآليللة، والللاي يهمنللا مللن هللان (5)صللار  لللدا  
 كما ت ين مما س ق.

                                                           

 .190، المرجض السا ق - 1
 .13سورد يوسف، آية  - 2
 .126سورد البقرد، آية  - 3
 .35سورد إ راهي،، آية  - 4
 .1/715ين ر تةسير التحرير والتنوير  - 5
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صلل  هللا عليل  -و   حدي  ع لدهللا  لن عملرو قلاب:  تخل لف عنلا رسلوب هللا
ونحلن نتوضلأ  جلنلا  - الصل د أرهقتنلاوقلد  -  أدركنلا   سةرد سا رناها -وسل،

صوت : ))وي ح لألعقاب من النار(( بأعل  ناد   أرجلنانمس  عل  
(1). 

التل   اأعقلابتكلون للعهلد، والملراد  أن( يحتم  اأعقابوال ،    )  األف
كللالي،  رآهللاالتلل   اأعقللاب  تخلل   تلللي  أنوللل، تمسللها المللاح، ويحتملل   رآهللا

 أنالت  صنةها هان الصةة التل    تعمل، بلالم هر، و  يجلوز  اأعقابوتكون 
)أب( تكللللللون للعهللللللد  لللللل   أنيعنلللللل   (2)المطلللللللق للعمللللللو،للللللل ، وا األللللللفتكللللللون 
 العهد الوصة . أوالعهد الشخص ،  إماالحالين:

 :اإلسنادتعريف ركني 
يكللون  أن لل  الخ للر  اأصلل  أنيكللون معر للة، كمللا  أن الم تللدأ لل   اأصلل 

 وأيهملايكون الم تدأ،  أيهمامعر تين، وحين ا  ويأتياننكرد، ولكنهما قد يختلةان، 
هنللللا دور سلللليا  الحللللاب والمقللللا،  لللل  الخطللللاب وتسللللقن لنللللا  يللللأت لكللللن  الخ للللر؟

المرجللوح مللن ا خت  للين معللا ، وقللد سللا  الللدكتور  اضلل  السللامرا   قللوب ا للن 
، وهلاا كملا (3)الم تلدأالمقد، هو  أنكانا معر تين  إااهشا،:المشهور لد  النحاد 

 ي:قاب ا ن مال
ين    امن ع           ان   ي ست و    ح  ن كرا   ع ر ا        الج زح  م   و   .(4)    ي ان   ع اد 

( أ ملا كلان  الم تلدأ أنويقرر ا لن هشلا،:  علرف لزيلد  ل  قوللي: )زيلدح الةاضل  
 ) ملا كلان هلو المعللو، للد  المخاطلب، كلان يقلوب:من القلا ،؟  أوو)الةاض   زيلدح
 .(5)الم تدأن علمهما وجه  النسبة  المقد، إ،   تقوب:زيدح القا ،  

                                                           

صحي  ال خاري، كتاب الوضوح، بلاب غسل  اللرجلين و  يمسل  علل  القلدمين، حلدي   - 1
161. 

،، 2005ين ر إحكا، اأحكا، شرح عمدد اأحكا،، ا ن رقيق العيد، مةسسلة الرسلالة،  - 2
1/17 . 

 .1/153ين ر معان  النحو،  - 3
شللرح ا للن عقيللل ، ا للن عقيللل ، ت .محمللد محللل  الللدين ع دالحميلللد، مكتبللة دار التلللرا ،  - 4

 .231،  1980، 20ط
 .1/154معان  النحو،  - 5



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م2016مارس  13مجلة كلية اللغات ، جامعة طرابلس العدد 

62 

 

عنلد المخاطلب، والمجهلوب هلو الخ لر،  ما كان معلوما   الم تدأ أن التحقيق  
بللالمجهوب عنللدن  تللأت الللاي يعلملل  المخاطللب  تجعللل  م تللدأ، ثلل،  بللاأمر تللات  

نل  أيعرف المخاطب زيلدا  ولكنل  يجهل   أن تجعل  خ را  عن الم تدأ، والي نحو 
اا قللل لل : زيلدح أخل ، أخلوي بأن تعر     أن وأردل، أخوي  أخلا   أن لليعلرف  وا 

أن تعر     بأن   أخلوي قللل  لل : زيلدح  ل  در أ، و أخوين  أن  يجه  ك، ولوعرف زيدا  
اا علللرف أن  للللي أخلللا  وعلللرف زيلللدا  ولكن للل  يجهللل  أنللل  أخلللوي وأردل    أنأخللل ، وا 

(  كللأ أخلل هللو زيللدح قلللل للل : ) أخللاين أتعلملل  بلل جللواب عللن سللةاب  اأوللل  ن  زيللدح
للْن أخللوي؟ ونحللو هللاا قولللي ) ؟ والثانيللة جللواب عللن سللةاب م  للْن زيللدح  (زيللدح القللا ،  م 

 ) نل  زيلد، وهلو يعلرف أولكن  يجه   قا ما   شخ  ما رج    رأ   إااو)القا ، زيدح
، أتعر لل  بلل أن  للأردل اأصلل زيللدا   لل   اان القللا ، هللو زيللدح قلللل للل : القللا ، زيللدح  وا 

هلو القلا ، قللل لل : زيلدح  بأن تعر   ل   أن  أردل اأص كان   يعرف زيدا     
 القا ،.
المحققللين  لل  تعيللين الم تللدأ والخ للر  لل  مثلل  هللان  در  العمللدد عنللكللاا نللوه 

، أحللدا ، والمللتكل، ومللا يسللوق  مللن إليلل  أحللوجالحالللة هللو المخاطللب ومللا كللان 
 وسيا  المقا، والحاب.

قللوب  إعللرابالللزم ح  لل   اأسللاتادحللد أ سللألن حادثللة وقللد  أسللو  و لل  هللاا 
 :المجنون 

را    ل يل  ي قولون   ةح  ب الع  نل   ل يت ن    يا       م ريض  يا الط  يب   ك   الم داو 
 ؟قول : )مريضة( أ،شب  الجملة )بالعرا (هو أ الم تدأ)ليل ( خ ر أين سألن 
ل  بالقرا ن وسيا  المقا،،  إجا ت     مستعينا   (مريضةح الخ ر هو )  أج ت 

ن ليل  مريضة، وليس  وجودها    العرا ، وقد جلب أب إخبارنا الشاعر يريد 
جز، عل  الاي جعلن  أ   اأمرالقرا ن الدالة عل  الي  اكر التداوي والط يب 

متعلق الجار  إعراب)مريضة( خ را  عن الم تدأ )ليل ( مض جواز  إعراب
لسيا  المقا، دورا     تحديد  إنوالمجرور )بالعرا ( خ را  عن الم تدأ.  القوب 

  .اأمرالتبس  إااالم تدأ والخ ر 
 وداللته: اإلسنادتعريف ركني 
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تقوب:زيللدح منطللللق، وزيلللدح المنطللللق،  مللا الةلللر   لللين التع يلللرين؟ ي جلللاب       
)زيللدح منطلللق( يةيللد ث للول ا نطلل   لزيللد مللن دون اأوبن التع يللر أعللل  الللي بلل

يةيللد قصللر ا نطلل   عللل  زيللد دون   نللإالتع يللر الثللان    وأمللانةيلل  عللن غيللرن، 
 أونل  خاللد أكلان ي لن المنطللق هلو غيلر زيلد،  أن  لانح  ن  غيرن، وهاا حين ي  ل
المنطلللق غيللر  أن  كللان ي للن ثمللة انط قللا  حللد ، ولكن لل أنسللعيد،  قللد عللرف 

 .(1)مل زيدا  وقصرل ا نط قة علي  دون غيرنزيد،  قد
)ع للللللدالقاهر  اأوبوقللللللد اسللللللت ق  هللللللاا التوضللللللي  مللللللن را للللللد الب غللللللة       

 ي تقلللوب: زيلللدح منطللللق، وزيلللدح ن لللأ ا ثبلللالالجرجلللان ( حلللين قلللاب: ))وملللن  لللرو  
غلر  خلا ،  اأحلوابالمنطلق، والمنطلق زيد،  يكون    ك  واحد ملن هلان 

   الحدي  الشريف  ا سناد . ومن تعريف ركن (2)((و ا دد   تكون    الباق 
: ))المسللل، مللن سللل، المسلللمون مللن لسللان  ويللدن، -صللل  هللا عليلل  وسللل، -قوللل 

 .(3)والمهاجر من هجر ما نه  هللا عن ((
وتمللا، الهجللرد ضللمن هكللاا صللةة  ا سلل ،مللاب  للالمعن  هللو حصللر ك      
 .(4)( الح   عر ة : )-صل  هللا علي  وسل،-ومثل  قول 

 التنكير داللة التنوين:
التنوين يدب  علل  التنكيلر  ل  الم نيلال وحلدها دون  أنن  النحاد عل     

 آخلرقلل مررل عل  سلي وي   وسلي وي    إاا المعريال، يقولون:سي وي  ، وسي وي   
لللم   هلللاا ا سللل،، وبغيلللر تنلللوين لمخصلللو  معلللين. وكلللالي  منونلللا  لكللل  ملللن س 

 .(5))ص ( ب  تنوين للكف عن حدي  خا 

                                                           

 .1/157ين ر المرجض السا ق،  - 1
 .143د    ا عجاز،   - 2
ون ملللن لسلللان  ويلللدن، صللحي  ال خلللاري، كتلللاب ا يملللان، بلللاب المسلللل، مللن سلللل، المسللللم - 3

 .15حدي  
 .889الترماي، كتاب الصيا،، باب من أدري ا ما، لجمض  قد أدري الح ، حدي   - 4
،، 2003ين لللللر إحيلللللاح النحلللللو، د.إ لللللراهي، مصلللللطة ، دار اآل لللللا  العرييلللللة، القلللللاهرد،  - 5

 185. 
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التنللللوين:  يقللللوب:   لللللةقصللللور دوقللللد اسللللتنكر بعلللل  اللغللللويين المعاصللللرين 
اسلتعما  ،  أوسضونحن   نق   تخصيصه، هاا و  قصوره،، وتنوين التنكير ))

ااف،  للاهرد عللل  التعريلل آيللةوحا لل   عللددنا المعللارف للل، نجللد التنللوين يللدخ   وا 
 .(1)((العل، إ واحدا  منها 

لكن ا ن جن  ل، يخص  هان القاعدد بالم نيال، وقلاب: ))ويلدب عنلدي    
نل  نقلي  التنلوين، أيكون عل  حرف واحلد،  أنحرف التعريف قياس   أنعل  
 .(2)التنوين يدب عل  التنكير، وال ، تدب عل  التعريف(( ن   أوالي 
  للللل، يقلللل   تقييللللد د لللللة التنللللوين للتنكيللللر  لللل  ن للللأ عللللل  ويةكللللد ا للللن جنلللل    

كلالي  ملا  اأملركلان   لإاان قلل:إ لالم نيال  قاب: ))التنوين دليل  التنكيلر ... 
؟ قي  جاز الي  اأع ،ا و باله، نون النكلرال  بألةا هلاضلارعل  أنهاكزيد  وبكر 

 .(3)((إضا ة   ، تعريف  يها و   أنهاكان تعريةها معنويا    لة يا ،  إاا
(: )) يهللا ثملان  لغللال منهللا  أيضللا  وقلاب ا للن جنل       لل  توجيل  لغللال )أف 

 .(4)((التنكير أراد، ومن نون التعريف أرادالمنون وغير المنون، من ل، ينون 
 إاام نيلا  كسلي وي ،  أ،العل، ينون معريا  كان كزيلد وبكلر،  أنويهاا ندري    

 وسلعيد السلليرا   أ أوضل أوسلض وي لين هللاا  يانلا  دخلل  معنل  التنكيلر والتعملي،، 
المعر ة تشاري النكلرد  ل  موضلعين،  إن     شرح  لكتاب سي وي   قاب: ))اعل، 

نملللا  أسللللماحيكلللون التعريللللف والتنكيلللر  يهمللللا علللل  قصللللد الملللتكل،، والللللي  للل   وا 
 إضلللا تهاالمضلللا ة التللل  يمكلللن  يهلللا التنلللوين، وتجعللل   اأسلللماح، و للل  اأعللل ،

، آخلر  ، وملررل  بعثملان  وعثملان  آخلر   : جلاح زيلدح وزيلدح ا عل ،لة ية، يقوب    
ن  ، إسحا    أ و راهي،  إ وما ك    ا س،   أن  التعريفي  صل أصار ا س، العل،  ماوا 

اللللاي يقصلللد بللل  المسلللم   شخصللليا  لتل يتللل   لللالي ا سللل، ملللن سلللا ر الشلللخو ، 
لم    أصلل وهلاا ف باسم  ملن غيلرن، عر  غيرن لي   أوكرج  سم   ا ن  زيدا ،  ، ثل، س 

                                                           

 .175المصدر السا ق، وأشار إل  شاوا )أي( عن هان القاعدد، ين ر هامش  - 1
، 1954، 1المنصف    التصريف، أ و الةلت   لن جنل ، دار إحيلاح التلرا  القلدي،، ط - 2

 .1/69جل
 .3/240الخصا  ، جل - 3
 .3/38المرجض السا ق،  - 4
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لل بلل ،  للرادف الللي ا سلل، عللل  شللخو  كثيللرد، وكلل  منهللا  م  غيللرن بمثلل  مللا س 
م     ختصارن، ث، صار بالمشاركة عام ا   ، كرج  و رس، اأنواع أسماح  أشب  س 

الملتكل،  أوردنن إونحون،  ما هلو  ل  الجماعلة كل  واحلد ملنه، لل  اللي ا سل،،  ل
حللد عللل  وا أوردنن ا  المخاطللب يعر لل   هللو معر للة، و  أن   واحللد عنللدن  إللل قاصللدا  

 .(1)((من جماعة   يعر   المخاطب  هو نكرد
لللل)أب( د لللة  ن  أنلل  كمللا أبعلل  محققلل  النحللاد يللرون  ن  أوخ صلة الللي كللل :

 إ للللللللراهي، اأسللللللللتااالتعريللللللللف،  كللللللللالي التنللللللللوين د لللللللللة التنكيللللللللر ولللللللللالي قللللللللاب 
مصللطة :معن  التنللوين غيللر خطلل ،  هللو ع مللة التنكيللر، وقللد وضللض العللرب 

هلل   تلحقلل تللدخ  عللل  ا سلل، هلل  )أب(، وجعلللل للتنكيللر ع مللة  أدادللتعريللف 
 .(2)التنوين

 االشتغال في التركيب النحوي:
قد تةلف الجم  نوعا  ملن التشلاك   ل  سلياقها وتركي هلا، وهلاا ملا يهمنلا  ل  

النحو الت  يتض   يها السليا  بلاب ا شلتغاب،  أ واب أكثر ن  إ إاهان الدراسة، 
،  ةل  هلاا البلاب قسل، يجلوز  يل     هاا البلاب وأوضحونالنحاد الي  أدريوقد 

، أرجل ، وقس، يجوز  ي  النصب والر ض، والر لض أرج النصب والر ض، والنصب 
عللل  السللواح، والحكلل،  لل  هللاا كللل  لسلليا  المقللا،،  قللد  اأمللرانجللوز  يلل  يوقسلل، 

  قاب: هاا باب ما يختلار  يل  أرج والنصب  اأمراناكر سي وي  ما يجوز  ي  
 يل  الم تلدأ م نيلا  عليل  الةعل ، كقولي:رأيلل  زيلدا  وعملرا  الةعل  مملا يكلون  إعماب

عللل  الةعلل  وللليس مثللل   ا كللان ي نلل إاعنللده،،  أحسللناختيللر  إنمللاكلمت لل  ، قاب:
 إامللا جللر  عليلل  الللاي يليلل  ق للل ، عللل   اأمللراسلل، م نلل  عللل  الةعلل ، ليجللري 

 إلل  إشلاردو ل  هلان العبلارد  (3)كان   ينقض  المعن  لو  نيتل  علل  الةعل  ...
 سيا  المقا،.

                                                           

، وقلد نقل  علن شلرح  لكتلاب 177للل  176د.إ لراهي، مصلطة ، ين ر إحياح النحو،  - 1
   سي وي .

،، 2003، 3ين للر إحيللاح النحللو، د.إ للراهي، مصللطة ، دار اآل للا  العرييللة، القللاهرد، ط - 2
 180. 

 .90-1/88سي وي   ،كتابالين ر  - 3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م2016مارس  13مجلة كلية اللغات ، جامعة طرابلس العدد 

66 

 

ك     ومن الي قول  تعال :  ْين ا و  ر  آن  ، وقول  تعال : (1)اْأ ْمث اب   ل     ض   و اْلج 
ل ْقن للان   للن خ  للن ق ْ لل    م  للم و،   ن للار   م  نباري:الجللان  منصللوب لةعلل  أ، قللاب ا للن ا(2)الس 

 أنل النصب هنا مختلار علل  الر لض،  ن   كأقديرن وخلقنا الجان  خلقنان، مقدر، وت
للدْ  قلد عطةلل  عللل  جملللة  عليللة، وهلل  قوللل  تعللال : ل ق  ل ْقن للا و  للان   خ  نس  ر ا   ،  قللد 
علللل  جمللللة -  جمللللة اسلللمية-الةعللل  الناصلللب، ليكلللون قلللد عطلللف جمللللة  عليلللة

تناسلب الجمللة الةعليلة،  ا ختيلار هنلا قلا ، علل   إلل  علية،  النصلب هنلا أد   
المقللا،(  للين الجملل ، والللي عنللد عطللف جملللة  عليللة عللل  جملللة  عليللة  )سلليا 
 وتناسقها ما ل، تةسد عليه، المعان . األةا ،  ن العرب تختار تطا ق أخر  
وي ختلار  يل  الر لض  هلو كلل  اسل، لل، يوجلد معل  مللا  اأمللرانملا يجلوز  يل   أملا

و  ملللا يوجلللب ر عللل ، نحلللو: )زيلللدح ضلللريت   (  يجلللوز ر لللض )زيلللد( يوجلللب نصلللب ، 
ن لال  كقول  تعال :  أرج  ا ضمارن عد، أونصب ، والمختار الر ض،  لْدن   ج   ع 

ا ل ون ه   .(3)ي ْدخ 
اا م تللدأ  اأوللل قلللل: )زيللدح أخللوي وعمللرو كلمت لل  (  للان الكلل ،  لل  الجملللة  وا 

اسل،، وبعلدن واقلض علل  ضلميرن، للالي  أولهلا ل   وخ ر مةرد عطةل عليل  جمللة
للل، يتقللد، الجملللة الثانيللة مللا يعللرف ا سلل،  أنلل اختيللر الر للض  لل  هللاا الموضللض، 

 .تتقدم  جملة أص   المشغوب عن  الر ض،  كأن ا س، ل، 
ومللا يسللتوي  يلل  الر للض والنصللب عللل  حللد  سللواح اكللرن سللي وي  تحللل عنللوان 

 أخللر    الةعلل  مرد،ويحملل  مللرد )بللاب مللا يحملل   يلل  ا سلل، عللل  اسلل،   نلل  عليلل
عمرو لقيتللل  وزيلللدح جللاز، كقلللوب القا لل : ل أيًّلللا  علللل عللل  اسللل،   نلل  علللل  الةعلل (

قللل: عملرو  اآلخلرن حملتل  علل  ا  ، و اأوبحملل الك ، عل   نإكل مت   ، هاا 
 .(4)لقيت    وزيدا  كلمت    

                                                           

 .39سورد الةرقان، آية  - 1
 .27سورد الحجر، آية  - 2
 .33، سورد  اطر، آية 31، سورد النح ، آية 23سورد الرعد، آية  - 3
 .1/91ي ن ر كتاب سي وي   - 4
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اال قوللللل   لللل  جملللللة وقللللد عل لللل  الصللللب ان أي ا ختيللللارين بالمشللللاكلة،  قاب:
 ن   للل  كللل  منهلللا مشلللاكلة، أ ن  عنللل  اسلللمية الصلللدر  عليللل  العجلللز...أوجهلللين ي

قللللرب التقللللدير عارضللللها ترتيللللب النصللللب عللللل  أسلللل مة الر للللض مللللن الحللللاف، و 
 .(1)المتشاكلين
قلل:زيللللللدح لقيتلللللل   وعمللللللرو كلمت لللللل  ،  لللللالك ، ق لللللل  حللللللرف العطللللللف  يلللللل    لللللإاا
، التلل  هلل  الم تللدأ والخ للر، وهلل  اسللمية، وهلل  الجملللة الك للر   حللداهماإجملتان:

)زيللدح لقيت لل  (، والثانيللة جملللة  عليللة وهلل  الخ للر الللاي هللو )لقيت لل  ( وهلل  الجملللة 
شل ل ر علل  إنقلل: )زيدا  لقيت    وعمرا  كلمتل (  للي الخيلار: إااالصغر ، لالي 

صلللدر الجملللللة  ن  أ تكلللون قلللد عطةلللل عللللل  الجمللللة ا سلللمية، ر عتللل   )عملللرا (
 ةصلدر الجملل ن  ة الةعليلة )جمللة لقيتل ( نصل ت ، أعلل  الجملل ن عطةلا  اس،،و 
  ع .

يضلاحلمجانسللة الجمل ،  و ل  اللي مراعلاد ثلراحلجمللاب المشلاكلة  وا  لمعللان   وا 
  ق سيا  المقا،.النحو و 
 

 خاتمة البحث
 

  مركلز ن لقا، مجلاب رحلب  ل  اللسلانيال، حيل  إالم إن   :وختاما  يمكن القوب
وعليللل  قطلللب رحاهلللا، وعليللل  يتعلللار استقصلللاح جوانلللب علللل، الد للللة الوصلللةية، 

،  اقتصرل هان الدراسة عل  ما  هر ويرز من د لت     زالمقا،    أي مجا
 :أهمهانتا    إل التركيب النحوي، وخلصل 

،  دراسللة أي تركيللب يقتضلل  ريطلل  بالمقللا،، أسلللوييةللمقللا، د لللة نحويللة  إن  
نمللللن  ن  أالدراسللللة  أوضللللحل قللللد  ، نا لللل  وا عللللاددوخلللللق هللللاا المقللللا، مللللن جديللللد 
والتعريلللف والتنكيلللر، واللللاكر والحللللاف  والتلللأخيرالتراكيلللب النحويلللة ملللن التقلللدي، 

 وضوح المقا،، وموقف الك ،، وملا يلةطرن  ل  محيطل   يشك  دورا  د ليا  يةسرن
باختيلار جمل   ة التركيب النحوي، الي الاي ي عنل . وقصدل من دراسالخارج 
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صلللحيحا ، وبللل  يصلللب   آخلللرالقاعلللدد ت لللي  أملللرا   أن  وتراكيلللب علللل  اللللرغ، ملللن 
، ويللرين  ينهللا  لل  وحللدد ك للر  يعقبلل  آلخللرالتركيللب و قللا  لتركيللب يسللبق ، وو قللا  

التراكيللب، ومللن ثلل، تطويللض اللغللة  لل  الللن ، لتصللير التراكيللب  أوهلل  القرينللة، 
 إللل لتللال  يكللون الن للر متطابقللة ، ويصللير ال نللاح حاللل  حللاب ال نللاح المحكلل،، وبا

نعنل  بالقصلد ملن د للة  كلل ،   د للة مةلردال التركيلب، وللالي التركيلب لةد 
اللة للة الواحللدد    إنالتركيللب هللو الللاي   يقللف عنللد الع قللال الو يةيللة،  لل  

نماتكون  ليغة    نةسها،  تكتسب ب غتها من التركيب، وهاا التركيب داخ   وا 
تكللون خاضللعة للسلليا  الللاي  األةللا  ا  اللغللوي،  لجملللة هللو مللا يسللم  بالسلليا

 .ألةا بعدها من  يأت  أوك  لة ة بما يتقدمها،   تتأثرتتركب  ي ، 
 والحمد  هلل      دح  و   خت،               
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