
 أ.م.د. سعاد كريدي                                                                                   أثر الحركة في توجيه الداللة
                              

  
 

                                                                        
 

 8 0202 أيار/  الثانيالعدد /  ثالمجلد الثال                               لألبحاث اإلنسانية                       مجلة أوروك

 أثر الحركة في توجيه الداللة 

 

 أ.م.د. سعاد كريدي

 جاهعة القادسية 

 قسن اللغة العربية  -كلية التربية 

  
 

  قدمة: م
جاء ىذا البحث لمتأكيد عمى حقيقة طالما ترددت في كتب النحاة المتقدميف والمتأخريف منيـ عمى حد  

قػاييس الققػػؿ والخاػة فمػػا كػاف منيػػا ققػيً  اعطػػي سػواء ماادىػا إ إف الحركػػة التػي تأتمػػي أواخػر الكمػػـ تخ ػ  لم
لألققؿ واعني بو الأمد ممقً  بال مة لذا قالوا اف ال مة عمـ اإلسناد وما كػاف اقػؿ مػف ال ػمة أعطػي لألقػؿ 
مػف الققيػؿ وقػد مقمتػو الكسػرة امػػا الاتحػة فقػد اختمػؼ فػي دللتيػا عمػػى المأػاني الوظيايػة فمػنيـ مػف جأميػا عمػػـ 

نصػػوبات ومػػنيـ مػػف جأميػػا الحركػػة الخاياػػػة المسػػتحبة التػػي يػػؤتى بيػػا لوصػػؿ الكػػ ـ حػػػيف الا ػػ ت أي الم
 يأتر و ما يأسر مأو النطؽ وتواصؿ الحدث الك مي إ

وتأسيسًا عمى ىذه الحقيقة رحت اتتب  حركات البنية ونأني بيا الحركة التي تكوف م  اوؿ الحرؼ او  
تمقػؿ حركػة اعػراب وقػد قبػت لػي مػف خػ ؿ البحػث والنمػاذج التػي وسطو او حشوه واحيانًا حتى اخره لكنيػا ل 

قػػدميا بمػػا ل يبقػػي لمشػػؾ مجػػاًل اف الحقيقػػة التػػي ترسػػميا النحػػاة مػػ  حركػػات العػػراب مػػف حيػػث الدللػػة عمػػى 
 المأاني المختماة تنطبؽ تمامًا عمى الحركات البنائية فاألبنية المشتركة المختماة الحركات تختمؼ مأانييا تبأاً 
لخت ؼ الحركات إ فاذا ما تسنى لحرؼ مأيف مف بنيػة مأينػة اف تتأاقػب عميػو حركػات كال ػـ والاػت  مػقً  
اختمؼ مأناه اولً  قـ عبر بال ـ عف المأنى القوى في حيف يذىب الاػت  الػى المأنػى الخػؼ والقػؿ اىميػة 

والنساف ، فكسروا الذاؿ م  الدابة اذ  مف ذلؾ انيـ و أوا الذاؿ وال ـ المشددة لمتأبير عف وصؼ في الدابة
ارادوا الذؿ الذي ىو  د الصأوبة فقاؿ : ذِّؿ و موا الػذاؿ وشػددوىا مػ  اإلنسػاف لنيػـ ارادوا الػذيؿ الػذي ىػو 
نقػػيض الأػػز ولشػػؾ اف الػػذؿ الػػذي يمحػػؽ النسػػاف يكػػػوف اصػػأب واشػػد وطػػأة ممػػا يصػػيب الحيػػواف فكػػػاف اف 

والكسرة ل أايا لمدابة فاخت ؼ الحركة دؿ عمى المأنى و ده فػي بنػاء واحػد اختاروا ال مة لقوتيا لإلنساف 
سػاريًا فػي كقيػر  أصػوليامػف  أصػ إ وىذا مػف الشػيوع والكقػرة فػي الأربيػة بحيػث ل تسػتطي  جمأػو فانػت تػراه 

يقػة مػف مف تصرفاتيا ظاىرًا في طرائؽ األداء وتصوير المأاني إ لذا يأد وسػيمة مػف وسػائؿ قػراء الأربيػة وطر 
 طرائؽ توليد المأاني فييا إ 
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 الحركة لغة : 
جاء في الأيف : )) حرؾ الشيء ُيحرؾ حركًا وحركػة وكػذلؾ يتحػرؾ تقػوؿ : حركػت السػيؼ محركػة    

 إ (1)حركًا إ أي :  ربتو ((
 الحركة اصطالحًا : 

 ػػػد  مػػػا كػػػاف  ػػػد السػػػكوف إ قػػػاؿ صػػػاحب المسػػػاف : )) الحركػػػة : بأنيػػػاعرفػػػت الحركػػػة اصػػػط حًا  
ركػػًا وحر(كػػو فتحػػرؾ (( حو السػػكوف حػػرؾ يحػػرؾ حركػػة وحو
 باألجسػػاـويبػػدو اف الحركػػة قػػد خصػػت فػػي عػػرفيـ  (2)

مكػػاف ، وربمػػا قيػػؿ :  إلػػىالمتحركػػة قػػاؿ الرا ػػب : )) و ل تكػػوف ال لمجسػػـ ، وىػػو انتقػػاؿ الجسػػـ مػػف مكػػاف 
ذااستحاؿ ،  إذاتحرؾ كذا :  ذا، أجزائوزاد في  وا    (3)(( أجزائونقص مف  وا 

))           خصػوا الحركػػة بمػا كػػاف متحركػًا فػػػ أنيػػـالتػػي تػدلؿ عمػى  األمقمػةابػف منظػػور الكقيػر مػػف  أوردوقػد 
المحراؾ : الخشبة التي تحرؾ بيا النار إإإإ وتقوؿ حركت حركة بالسيؼ حركًا والمحرؾ : منتيى الأنػؽ عنػد 

  (4)((لكاىؿ ، وقيؿ فرع الكاىؿا أعمى: الماصؿ مف الرأس إ والمحرؾ: مقط  الأنؽ إ والحارؾ 
 المغوي والصط حي يتمقؿ بأمريف :  –مما تقدـ يت   لنا اف ىناؾ قاسمًا مشتركًا بيف التأريايف  

الوؿ : اف المتحػػرؾ يقابػػؿ  يػػر المتحػػرؾ يتجمػػى ىػػذا فػػي قػػوؿ صػػاحب المسػػاف الحركػػة :  ػػد السػػكوف وعنػػد 
 وىو ما ي ـز حاًل واحدًا إ  (5)مأرب ويقابمو المبني النحاة ينقسـ الك ـ عمى قسميف المتحرؾ وىو ال

اآلخر : اف المتحرؾ او الذي تدخمو الحركة لبد اف يدخؿ حيز التغيير وىذا عيف ما قاؿ بو النحاة إ فما كاف 
متحػػرؾ الخػػر يأنػػي انػػو مأػػرب إ والعػػراب : ىػػو تغيػػر اواخػػر الكمػػـ بتغيػػر الأوامػػؿ الداخمػػة عميػػو مػػف رفػػ  

 إونصب وجر 
فالحركة العرابية تنقؿ السػـ ومػا يشػاركو مػف الفأػاؿ مػف حػاؿ الرفػ  حػيف يكػوف محركػًا بػالرف  الػى النصػب 
حيف يحرؾ بالات  او ما ينوب عنو الى الجر حيف يسبؽ بما يدؿ عمى الجر كحروؼ الجر وال افة والتبأية 

 إ 
نػػت متػػأخرة بأػػض الشػػيء فػػي سػػمـ التػػدويف فالنتقػػاؿ برأينػػا ىػػو مػػا جأػػؿ النحػػاة يطمقػػوف ىػػذه التسػػمية واف كا

  (6)النحوي عمى الحركات إذ اف الجسـ المتحرؾ ىو الذي ))شغؿ حيز بأد اف كاف في حيز آخر ((
 

 الحركات : تاريخًا وتطورًا 
 ذكر سيبويو في مقدمة كتابو حديقًا عمى الحركات اصب  فيما بأد مجاًل خصبًا لمذيف جاءوا بأده إ
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عمػى الحركػات فػي الأربيػة قػاؿ : )) ىػذا بػاب مجػاري اواخػر الكمػـ فػي الأربيػة وىػي تجػري اوجز فيو الحػديث 
عمى قمانية مجار عمى النصب والجر والرف  والجـز والات  وال ـ والوقؼ وىذه المجاري القمانية يجمأيف في 

وكػػذا الرفػػ  الماػػظ أربػػ  ا ػػرب : فالنصػػب والاػػت  فػػي الماػػظ  ػػرب واحػػد ، والجػػر والكسػػر فيػػو  ػػرب واحػػد ، 
  (7)وال ـ ، والجـز والوقؼ (( 

والبنػاء عمػى حػد سػواء فالحركػة تقػاس عمػى السػـ مػف  اإلعػرابولشؾ اف سيبويو خص بيذا الحديث حركػات 
بتغير الأوامؿ الداخمة عميو ، وما كاف منػو  هخر آحيث كونو مأربًا اـ مبنيًا إ فما كاف منو مأربًا تغيرت حركة 

حدة واف تغيرت الأوامؿ الداخمة عميو يت   ىذا مف نػص لحػؽ لمػنص المػذكور قػاؿ فيػو : مبنيًا لـز حاًل وا
لمػا يحػدث فيػو الأامػؿ ولػػيس  األربأػة)) وانمػا ذكػرت لػؾ قمانيػة مجػار ل فػرؽ بػيف مػا يدخمػػو  ػرب مػف ىػذه 

ؾ فيو مػف وبيف ما يبنى عميو الحرؼ بناء ل يزوؿ عنو لغير شيء احدث ذل –شيء منيا ال وىو يزوؿ عنو 
 إ (8)وذلؾ الحرؼ حرؼ العراب (( –الأوامؿ ، التي لكؿ عامؿ منيا  رب مف الماظ في الحرؼ 

مػف نصػي سػيبويو السػابقيف يت ػ  لنػا اف سػيبويو لػـ يسػـ ىػذه الحركػات تسػمية صػريحة وانمػا كػاف ميػاًل الػى 
 إ  التوصيؼ اكقر منو الى التسمية لذا كرر مصطم  )مجار ومجاري ( اكقر مف مرة

وىػذا يػػدفأنا الػػى القػػوؿ اف النحػػاة بأػػد سػػيبويو لػػـ يتاقػوا عمػػى تسػػمية واحػػدة واف تسػػمية الحركػػات كانػػت متػػأخرة 
 بأض الشيء عف سيبويو واف ذكرت في الكتاب ال انو لـ يرد بيا ما اراده  يره مف النحاة ال حقيف لو إ 

الجػػات الصػػوتية ال انػػو سػػجؿ ح ػػورًا فػػي وبػػدءًا نقػػوؿ : يكػػاد مصػػطم  الحركػػة يختاػػي مػػف الكتػػاب عنػػد المأ
 المأالجات الصرفية والنحوية إ 

والحركػػة التػػي  (9)جػػاء فػػي الكتػػاب فػػي بػػاب الد ػػاـ : )) كممػػا توالػػت الحركػػات اكقػػر كػػاف الد ػػاـ احسػػف(( 
يأنييػػا ىنػػا ىػػي حركػػة البنيػػة يؤكػػد ىػػذا ويقبتػػو مػػا ذكػػره فػػي بدايػػة حديقػػو : )) فاحسػػف مػػا يكػػوف الد ػػاـ فػػي 

ىػػػ( وسػػيبويو 175وىػػذا يؤكػػد اف الخميػػؿ )ت (11)لحػػرفيف المتحػػركيف المػػذيف ىمػػا سػػواء اذا كانػػا مناصػػميف (( ا
ىػػػ( لػػـ يكونػػا ميػػاليف الػػى اسػػتأماؿ مصػػطم  الحركػػة لمدللػػة عمػػى حركػػات العػػراب وعمػػى ىػػذا الػػني  181)ت

نػػا : )مػػد ـ ( انػػو ل حركػػة سػػار المبػػرد فالحركػػة عنػػده ىػػي حركػػة البنيػػة إ جػػاء فػػي المقت ػػب : ))وتأويػػؿ قول
ممحقػًا          إإ فإذا التقى حرفاف سواء في كممة واحدة القاني منيما متحركًا ولـ يكف الحػرؼإتاصؿ بينيما 

 إ (11)إإإإ((
وسمى الاراء ىذه الحركات بػ)) ال ـ ، والات  ، والكسر (( وكاف يريد بيف ما اراده اس فو البصريوف  

  (12)كر ذلؾ في قراءة مف قرأ )) انمزْمكموىا (( ذ –أي حركات البنية  –
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قػػػاؿ : )) الأػػػرب تسػػػكف المػػػيـ التػػػي مػػػف المػػػزـو فيقولػػػوف : )) انمزمكموىػػػا (( إ وذلػػػؾ اف الحركػػػات قػػػد توالػػػت 
 إ (13)فسكنت الميـ لحركتيا وحركتيف بأدىا وانيا مرفوعة ، فمو كانت منصوبة لـ يستققؿ فتخاؼ (( 

وجػدناه يػنص صػراحة عمػى تسػمية الحركػات تسػمية صػريحة فقػد شػاعت عنػده ىػذه فإذا وصمنا الػى ابػف جنػي 
التسػػمية فػػي كتابيػػو الخصػػائص ، وسػػر صػػناعة العػػراب ال انػػو لػػـ ينسػػب ىػػذه  التسػػمية لناسػػو ولأمػػو كػػاف 
مستايدًا فييا مف الشارات التي سبقتو في ىػذا المجػاؿ وىػذا مػا دفػ  بأ ػيـ الػى الظػف اف ابػف جنػي ىػو اوؿ 

ستأمؿ مصطم  الحركات ليدؿ بيا عمى حركات أواخر الكمػـ وبػذلؾ نسػب ف ػؿ الريػادة فػي ىػذا المجػاؿ مف ا
مصػػطم  الحركػػات  إطػػ ؽىػػػ( قػػد سػػبؽ ابػػف جنػػي فػػي 311الػػى ابػػف جنػػي ناسػػيًا او متناسػػبًا اف الزجػػاج )ت: 

عرابػوعمػى أواخػر الكمػػـ ونصػوص الزجػػاج فػي كتابيػو اإلي ػػاح ومأػاني القػػراف  بمكػاف بحيػػث ل مػف الشػػيوع  وا 
يمكف لباحث في الأربية تجاىميا او ادعاء عدـ مأرفتو بيا إ اذ قمما يخمو كتاب نحوي قديـ او حديث يتنػاوؿ 
ق ية العراب مف نص الزجاجي الشيير : )) اف السماء لما كانت تأتورىا المأاني فتكوف فاعمة وماأولة ، 

عمػػى ىػػذه المأػػاني بػػؿ كانػػت مشػػتركة ، جأمػػت حركػػات  أدلػػة وأبنيتيػػاوم ػػافًا الييػػا ، ولػػـ تكػػف فػػي صػػورىا 
الاأػؿ لػو ، وبنصػب  إففييا تنبئ عف ىذه المأاني إ فقالوا :  رب زيد عمرًا ، فدلوا برف  زيػد عمػى  اإلعراب

عمر عمى اف الاأؿ واق  بو إإإإإ وكذلؾ سائر المأاني جأموا ىذه الحركات دلئؿ عمييا ليتسأوا فػي ك ميػـ 
عػػؿ اف ارادوا ذلػػؾ او الماأػػوؿ عنػػد الحاجػػة الػػى تقديمػػو ، وتكػػوف الحركػػات دالػػة عمػػى المأػػاني ، ويقػػدموا الاا

))(14)   
وقد جأؿ في مو   اخر مف كتابو الي اح دللة الحركات عمى العراب عنوانًا لحد ابوابو فقاؿ : )) بػاب 

ب فػي اصػؿ ىػذه الحركػات مػ  وقد فصػؿ القػوؿ فػي ىػذا البػا (15)القوؿ في العراب ، أحركة ىو اـ حرؼ (( 
بيػػػاف موا ػػػأيا مػػػف الكمػػػـ ولػػػـ يػػػنس الشػػػارة الػػػى الخػػػ ؼ بػػػيف البصػػػرييف والكػػػوفييف فػػػي حقيقػػػة العػػػراب أ 

 بالحروؼ ىو اـ بالحركات ؟ 
كما اطمؽ الزجاجي اإلعػراب داًل عمػى حركػات اإلعػراب ناسػيا إ جػاء فػي الي ػاح : )) واإلعػراب الحركػات 

ولـ يكتؼ بيذا وانمػا  (16)ة إ وليس كؿ حركة اعرابًا ، كما انو ليس كؿ الك ـ مأربًا ((المبينة عف مأاني المغ
  (17)ذىب الى ابأد مف ذلؾ متمقً  في البحث في ققؿ ىذه الحركات وخاتيا 

 –وم  كقرة ىذه النصوص وشيرتيا ال اننا نجػد مػف ينسػب ف ػؿ الريػادة فػي اسػتخداـ المصػطم  لبػف جنػي 
 جاء في كتاب الحركات في المغة الأربية دراسة في التشكيؿ الصوتي إ  –قًا كما اشرنا ساب
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)) ويبقػػػى مصػػػطم  الحركػػػة بػػػالمايـو الصػػػوتي  يػػػر محػػػدد البدايػػػة الػػػى اف نجػػػد ابػػػف جنػػػي يشػػػير الػػػى ىػػػذا 
المصطم  في كتابيو الخصائص ، وسر صناعة اإلعراب ، واشارتو لـ تحدد وا   ىذا المصطم  ولـ ينسب 

  (18)بؿ جأميا مجيولة (( –ناسو التسمية ل
وجاء فػي مو ػ  اخػر مػف الكتػاب المػذكور : )) وبمػا اف مصػطم  الحركػات لػـ يػرد عنػد مػف سػبؽ ابػف جنػي 
بالمايوـ الصوتي الدقيؽ والماصؿ حيف مأالجة األصػوات فػي البػواب الصػوتية فػاألرج  اف يكػوف ابػف جنػي 

وات فػي األبػواب الصػوتية ، ولكنػو لػـ ينسػبو لناسػو اوؿ مف و   مصطم  )حركات( عنػد مأالجػة ىػذه األصػ
  (19)التزامًا باألمانة الأممية واظيارًا لجيود السابقيف (( 

واف كنػػا ننكػػر اف يكػػوف ابػػف جنػػي ىػػو اوؿ مػػف وظػػؼ مصػػطم  الحركػػات فػػي مأالجاتػػو الصػػوتية والصػػرفية 
مف تأامؿ م  ىذا المصطم  فقد بحػث  والنحوية إ ال اننا نقر بما ل يبقى لمشؾ مجاًل اف ابف جني ىو خير

 في أصؿ الحركة ومنشئيا ومو أيا مف الحرؼ كما تطرؽ الى القر الدللي الذي تجمبو ىذه الحركة إ 
يت   ىذا مف النصوص التي ساقيا في كتابو سر صناعة العراب إ فالحركات عنده ىػي ابأػاض الحػروؼ 

روؼ انػػؾ متػػى اشػػبأت واحػػد مػػنيف حػػدث بأػػدىا الحػػرؼ قػاؿ : )) ويػػدلؾ عمػػى اف الحركػػات ابأػػاض ليػػذه الحػػ
 (21)الذي ىو بأ و ((

وقػػد اىتػػدى ابػػف جنػػي بسػػر عبقريتػػو الاريػػدة الػػى اوليػػة الحركػػات عمػػى الحػػروؼ فقبػػت لديػػو انيػػا سػػابقة عمػػى 
الحػػػرؼ الػػػذي ىػػػو مػػػف جنسػػػيا قػػػاؿ : )) فقػػػد قبػػػت بمػػػا وصػػػاناه مػػػف حػػػاؿ ىػػػذه الحػػػرؼ انيػػػا توابػػػ  لمحركػػػات 

واف الحركػػات اوائػػؿ ليػػا واجػػزاء منيػػا إ واف اللػػؼ فتحػػة مشػػبأة ، واليػػاء كسػػرة مشػػبأة ، والػػواو  ومتنشػػئة عنيػػا
 مة مشبأة يؤكد ذلؾ عندؾ اي ًا اف الأرب ربما احتاجت في اقامة الوزف الى حرؼ مجتمب لػيس مػف لاػظ 

وتشػب  ال ػمة فيتولػد مػف البيت ، فتشب  الاتحة فيتولد مف بأدىا اللؼ وتشب  الكسرة فيتولد مػف بأػدىا يػاء ، 
ومقمما بحث في اصػؿ الحركػات ومواقأيػا بحػث فػي سػبب تسػميتيا بالحركػات فقبػت لديػو اف  (21)بأدىا واو ((

سبب تسميتيا بالحركات يأود الى انيا تقمؽ الحرؼ الذي تقترف بو فتجذبو نحػو الحػرؼ الػذي ىػي بأػض منػو 
نيػػػا تقمػػػؽ الحػػػرؼ الػػػذي تقتػػػرف بػػػو ، وتجذبػػػو نحػػػو قػػػاؿ : )) وانمػػػا سػػػميت ىػػػذه الصػػػوات الناقصػػػة حركػػػات ل

الحػػروؼ التػػي ىػػي ابأا ػػيا ، فالاتحػػة تجتػػذب الحػػرؼ نحػػو اللػػؼ ، والكسػػرة تجذتبػػو نحػػو اليػػاء ، وال ػػمة 
  (22)تجتذبو نحو الواو (( 

وقاؿ عف مرتبة الحركػة مػف الحػرؼ : ) محػاؿ اف تكػوف الحركػة فػي المرتبػة قبػؿ الحػرؼ ، وذلػؾ لف الحػرؼ 
ؿ لمحركة ، وىي كالأرض فيو ، فيي لذلؾ محتاجو اليو ، ول يجوز وجودىػا قبػؿ وجػوده إإإإ فقػد بطػؿ كالمح

  (23)بما ذكرناه اف تكوف حركة الحرؼ في المرتبة قبمو ، وبقي اف تكوف مأو او بأده (( 
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بنػػػاء إ ىػػػػ( وقػػػد فصػػػؿ القػػػوؿ فػػػي حركػػػات العػػػراب مارقػػػًا بينيػػػا وبػػػيف حركػػػات ال471وجػػػاء بأػػػده الجرجػػػاني )
فالعراب عنده : )) اف تختمؼ اواخر الكمـ لخت ؼ الأامؿ ، مقاؿ ذلؾ : ىذا رجؿ ، ورأيت رجً  ، ومررت 
برجػػؿ ، فػػالخر مػػف ىػػذا السػػـ قػػد اختمػػؼ باعتقػػاب الحركػػات عميػػو ، واعتقػػاب ىػػذه الحركػػات المختماػػة عمػػى 

 (24)الواخر انما ىو لخت ؼ الأوامؿ (( 
إ لف الخػػػت ؼ يحصػػػؿ بيػػػا جػػػاء فػػػي المقتصػػػد : )) فالحركػػػة اذًا آلػػػة العػػػراب لف فالحركػػػة عنػػػده اعػػػراب 

الخػػت ؼ يحصػػؿ بيػػا ولػػو كانػػت الحركػػة اعرابػػًا لوجػػب اف ليقػػاؿ : حركػػات العػػراب إ اذ الشػػيء ل ي ػػاؼ 
يػػذه الػى ناسػػو ، ال تػػرى انػػؾ لػػو قمػػت : حركػػات الحركػػات ، او حركػػات ال ػػمة والاتحػػة والكسػػرة كػػاف محػػاًل ف

ال افة بمنزلة قوليـ : مطية حرب ، اذ المأني اف ىذه الحركات بيا يحصؿ الخت ؼ في اخػر الكممػة كمػا 
  (25)اف المطية عمييا يكوف الحرب ((

ىػ( مف سبقو في البحث عف اصؿ الحركات وعف القر الدللي الذي تتركو عمػى 577وقد تاب  النباري ) ت 
في كتابو اسرار الأربية مارقًا بيف حركات العراب وحركات البناء وعف الصؿ  اواخر الكمـ فجاء بحقو مأمقاً 

فييا كما تطرؽ الى مو   ولدة كؿ حركة متابأًا في ذلؾ اس فو البصػرييف ناسػبًا كػؿ حركػة الػى مػا يناسػبيا 
  (26)مف اقساـ الكممة 

راب اـ البنػاء قػد اسػتقر بأػد ابػف وىكذا نجد اف مصطم  الحركػة او الحركػات سػواء اكػاف منيػا مػا يخػص اإلعػ
جني حتى طغى عمػى المصػناات النحويػة فكػاف اكقػر شػيوعًا حتػى مػف مصػطم  سػيبويو ) مجػر او مجػاري ( 
وقػػد رافقػػت ىػػذه المصػػطم  مصػػطمحات عػػدة كميػػا تػػدؿ عمػػى مػػا يػػدؿ عميػػو مصػػطم  الحركػػات كػػػ) ع مػػات 

ث اف يكػػوف مصػػطم  الحركػػة عنوانػػًا لػػو إ لمػػا العػػراب ، او القػػاب العػػراب ، او مجػػاري ( وقػػد ارت ػػى البحػػ
يتمتػػ  بػػو ىػػذه المصػػطم  مػػف الشػػيرة والنتشػػار عمػػى حسػػاب المصػػطمحات الخػػرى إ كمػػا انػػو اكقػػر شػػموًل اذ 
ي ػػـ الحركػػة التػػي تأتمػػي الحػػرؼ الوؿ او حػػروؼ الحشػػو ىػػو مػػا يصػػطم  عمػػى تسػػميتو بحركػػات البنيػػة كمػػا 

 الحرؼ الخير مف الكممة وىي ما يسمى بحركات العراب إيشمؿ الحركة التي تكوف اعمى او اساؿ 
 االثر الداللي لتغّير حركات اإلعراب 

المغة وسيمة ميمة مف وسائؿ التواصؿ الجتماعي إ ول تكاد تتحقؽ ىدفيا ىذا ال اذا حسف التصرؼ  
لبد لكؿ حديث عف دللو بيا مف قبؿ متكممييا إ والعراب كاف وما يزاؿ  الطريقة المقمى لمتصرؼ في المغة و 

اإلعػػراب مػػف اف ياتػػت  بالنصػػوص التػػي تؤكػػد وتػػدلؿ عمػػى اجمػػاع عممػػاء الأربيػػة إ عمػػى اف حركػػات العػػراب 
 دواؿ عمى مأاني وظياية تتحقؽ داخؿ التركيب الذي ترد فيو إ 
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إلي ػاح عػف وقد كاف ابو القاسـ الزجاجي اوؿ مف ترؾ التممي  الى التصري  فػي ىػذا المجػاؿ فقػد تسػأؿ فػي ا
السػػبب والحاجػػة الػػى حركػػات اإلعػػراب وأجػػاب بػػاف المأػػاني ىػػي التػػي ادت الػػى اجػػت ب ىػػذه الحركػػات لتكػػوف 
دواًل عمييا قػاؿ : )) اف السػماء لمػا كانػت تأتورىػا المأػاني وتكػوف فاعمػة وماأولػة وم ػافة وم ػافًا الييػا ، 

مشتركة ، جأمت حركات العراب فييا تنبئ عف ولـ يكف في صورىا وابنييا ادلة عمى ىذه المأاني بؿ كانت 
ىػػذه المأػػاني إإإ وكػػػذلؾ سػػائر المأػػاني ، جأمػػػوا ىػػذه الحركػػات دلئػػػؿ عمييػػا ، ليتسػػأوا فػػػي ك ميػػـ ويقػػػدموا 

وقػػد  (27)الااعػػؿ اذا ارادوا ذلػػؾ او الماأػػوؿ عنػػد الحاجػػة الػػى تقديمػػو ، وتكػػوف الحركػػات دالػػة عمػػى المأػػاني (( 
نحػػاة مأاصػروف لػػو ومػنيـ ابػػف فػارس الػػذي تشػدد فػػي نظرتػو ل عػػراب اذ جأمػو الاػػارؽ شػاركو فػي ىػػذه النظػرة 

بيف المأاني والاارؽ بيف ا راض المتكمميف جاء في الصاحبي  : )) فاما العراب فبو تمييػز المأػاني ويوقػؼ 
زيػد  يػر عمى ا راض المتكمميف ؛ وذلؾ اف قائً  لو قاؿ : ) ما احسف زيد (  ير مأرب ، او  ػرب عمػرو 

مأرب ، لـ يوقؼ عمى مراده فاذا قػاؿ مػا احسػف زيػدًا او مػا احسػف زيػٌد ، او مػا احسػف زيػد ؟إ ابػاف بػالعراب 
 (28)عف المأنى الذي اراده ، ولمأرب في ذلؾ ما ليس لغيرىـ ، فيػـ يارقػوف بالحركػات و يرىػا بػيف المأػاني(( 

ت ػ  ذلػؾ مػف نػص ذكػره فػي بدايػة كتابػو تحػت والذي يبدو مف نص ابف فارس انو خػص العػراب بالأربيػة ي
عنواف باب ذكر ما اختصت بو الأرب : قاؿ فيو : ))  مف الأمـو الجميمػة التػي اختصػت بيػا الأػرب العػراب 
الذي ىو الاارؽ بيف المأاني المتكافئة في الماظ  وبو يأرؼ الخبر الذي ىو اصؿ الك ـ ولوله ما ميػز فاعػؿ 

 إ (29)منأوت ول تأجب مف استاياـ ول صدر مف مصدر ول نأت مف تأكيد ((مف ماأوؿ ، ول م اؼ مف 
ىػػػ( العػػراب الماتػػاح الػػذي يتوصػػؿ بػػو الػػى مأػػاني اللاػػاظ المغمقػػة جػػاء فػػي  471وقػػد جأػػؿ الجرجػػاني ) ت 

دلئػػػؿ العجػػػاز : )) قػػػد عمػػػـ اف اللاػػػاظ مغمقػػػة عمػػػى مأانييػػػا حتػػػى يكػػػوف العػػػراب ىػػػو الػػػذي ياتحيػػػا واف 
 (31)اض كامنة فييا حتى يكوف ىو المستخرج ليا (( ال ر 

ول نريد اف نم ي قدمًا م  إعجاب الأمماء باإلعراب واشادتيـ بو وننسى اف منيـ مف سمب حركات اإلعراب 
 حقيا في الدللة عمى المأاني ونأني بو قطربًا إ 

ىػػػ( يػػرى اف حركػػات 216)تاذ اناػػرد الزجػػاجي بػػذكر نػػص ينسػػب فيػػو مقولػػو ماادىػػا اف قطػػرب بػػف المسػػتنير
اإلعػػراب ل تػػدؿ عمػػى مأػػاف  حقيقيػػة وانمػػا جػػيء بيػػا لمسػػرعة فػػي الكػػ ـ والػػتخمص مػػف التقػػاء السػػاكنيف عنػػد 

ولأؿ الحديث عف حركػات اإلعػراب يجرنػا الػى الحػديث عػف قسػـ اخػر مػف الحركػات إ ىػو  (31)اتصاؿ الك ـ 
كبيػػرًا فػػي التمييػػز بػػيف مأػػاني الصػػيو المشػػتركة سػػواء حركػػات البنيػػة  اذ يػػؤدي ىػػذا القسػػـ مػػف الحركػػات دورًا 

أكانػػت مػػف األسػػماء اـ األفأػػاؿ وىػػذا مػػا سػػيقؼ عنػػده البحػػث ليػػدلؿ عمػػى اىميػػة حركػػات البنيػػة ويجأػػؿ ىػػذه 
 األىمية موازية ألىمية حركات اإلعراب إ 
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تشػػػاطر قرينػػػة  ول نريػػػد ىنػػػا اف ننسػػػب ف ػػػؿ البيػػػاف عػػػف المأنػػػى الػػػى اإلعػػػراب وننسػػػى انػػػو فػػػي احيػػػاف كقيػػػرة
العػػػراب قػػػرائف أخػػػر يتػػػرخص مأيػػػا بالحركػػػة العرابيػػػة ولقػػػد حامػػػت كتػػػب النحػػػو والمغػػػة بػػػالكقير مػػػف الشػػػواىد 
والمقمػػة التػػي تؤيػػد ىػػذه المسػػألة بػػدءًا باقػػدـ مدونػػة نحويػػة وصػػمت الينػػا إ فسػػيبويو كقيػػرًا مػػا يأتمػػد عمػػى قػػرائف 

نػى وتحديػد المػراد إ اذ يحػدث احيانػا اف ل تكػوف الحركػة المقاـ والسياؽ والرتبة وعمـ المخاطب في جػ ء المأ
اإلعرابيػػة موجػػودة لتػػؤدي دورىػػا فػػي الدللػػة عمػػى الوظػػائؼ او المواقػػ  النحويػػة ، كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي الوقػػؼ 
والتسػػكيف والسػػـ المأتػػؿ الخػػر إ كمػػا ينتاػػي دور الحركػػة اإلعرابيػػة عنػػد آمػػف مػػف المػػبس ، وظيػػور المأنػػى 

بأمػػـ المخاطػب فينحػػؿ دور الحركػة ويت شػى وقػػد سػاؽ ابػػف جنػي فػي كتابػػو الخصػائص الكقيػػر واحيانػًا يكتاػي 
مػػف الشػػواىد التػػي يت شػػى فييػػا دور الحركػػة اإلعرابيػػة اعتمػػادًا عمػػى المقػػاـ وعمػػـ المخاطػػب إ قػػاؿ فػػي مقدمػػة 

، قيػؿ : اذا اتاػؽ كتابو )) فإف قمت فقد تقوؿ  رب يحيى بشرى ، ف  تجػد ىنػاؾ اعرابػًا فاصػً  وكػذلؾ نحػوه 
ما ىذه سبيمو ، مما يخاى في الماظ حالو ، الـز الك ـ مف تقديـ الااعؿ ، وتأخير الماأوؿ ما يقػـو مقػاـ بيػاف 
العػػراب ، فػػإف كانػػت ىنػػاؾ دللػػة اخػػرى مػػف قبػػؿ المأنػػى وقػػ  التصػػرؼ فيػػو بالتقػػديـ ، والتػػأخير نحػػو إ أكػػؿ 

كػذلؾ  ػربت ىػذا ىػذه ، وكمػـ ىػذه ىػذا وكػذلؾ اف و ػ  يحيى كمقرى لؾ اف تقدـ واف تؤخر كيؼ شػئت ، و 
الغػػرض بالتقنيػػة او الجمػػ  جػػاز لػػؾ التصػػرؼ ، نحػػو قولػػؾ : اكػػـر اليحيػػاف البشػػرييف بػػيف ، و ػػرب البشػػرييف 
اليحيويف وكذلؾ لو أومأت الى رجؿ وفرس فقمت ، كمـ ىذه ىذا فمـ يجيو لجأمت الااعؿ والماأوؿ اييما شئت 

لمػا تأنػي وكػذلؾ قولػؾ ولػدت ىػذه ىػذه ، مػف حيػث كانػت حػاؿ األـ مػف البنػت مأروفػة  ؛ لف في الحاؿ بيانػاً 
 ير منكورة وكذلؾ اف الحقت الك ـ  ربًا مف التباع جاز لؾ التصرؼ لمػا تأقػب مػف البيػاف نحػو :  ػرب 

نػػي يت ػػ  مػػف نػػص ابػػف ج (32)يحيػػى ناسػػو بشػػرى ، او كمػػـ بشػػرى الأاقػػؿ ُمأماػػى او كمػػـ ىػػذا وزيػػدًا يحيػػى ((
انػػو كػػاف سػػباقًا فػػي الحػػديث عػػف القػػرائف  –السػػابؽ إ الػػذي أقرنػػا نقمػػو كػػامً  لف فيػػو تمػػاـ الكػػ ـ عمػػى القػػرائف 

مجتمأػػة إ اذ اشػػار فػػي مقالػػو الوؿ )  ػػرب يحيػػى بشػػرى ( الػػى قرينػػة الرتبػػة ومػػا تؤديػػو مػػف دور كبيػػر فػػي 
يػػى كمقػرى إ الػى قرينػػة لظيػور المأنػػى الكشػؼ عػف المأنػػى عنػد أمػف المػػبس واشػار فػي المقػػاؿ القػاني اكػؿ يح

فاي ىذا المقاؿ لؾ اف تسػقط قرينػة العػراب وتحػتاظ بقريتػة الرتبػة إ لف اآلكػؿ ل يت ػ  ال اذا تقػدـ الااعػؿ 
وتأخر الماأوؿ إ اما قرينة اإلعػراب فيتػرخص بيػا لظيػر المأنػى دوف الحاجػة الييػاإ قػـ اشػار فػي ذيػؿ حديقػو 

ؤديانو مف دور كبير يكػوف دلػيً  عمػى جػ ء المأنػى وو ػوحو فأنػد اجتمػاع الأاقػؿ الى المقاـ او الحاؿ وما ي
بغير الأاقػؿ تكػوف الحػاؿ المشػاىدة دلػيً  عمػى نطػؽ الأاقػؿ دوف  يػره وكػذا الجمػ  بػيف المومػة والبنػوة يكػوف 

 التأريؼ ل ـ والتنكير لمبنت دليً  عمى صحة المأنى إ
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ات اإلعػراب الػى إ اػػاؿ قسػيـ اخػػر لحركػات العػراب ونأنػػي بػو حركػػات ول نريػد اف يجرنػا الحػػديث عمػى حركػػ
عػف الػدور الػذي تؤديػو  -اف لػـ نقػؿ أكقػر  -البنية إ اذ يؤدي ىذا النوع مف الحركات في الأربيػة دورًا ل يقػؿ 

حركات اإلعراب إ وقد حامت كتب المغة بالكقير مف النصػوص التػي تؤكػد أىميػة الػدور الػذي تؤديػو الحركػات 
 إ(33)لبنائية وفي ىذا يقوؿ ابف فارس )) فيـ يارقوف بالحركات و يرىا بيف المأاني((ا

ولأػػؿ ظػػاىرة التػػرادؼ فػػي الأربيػػة مػػف اكقػػر الشػػواىد التػػي تػػدلؿ عمػػى حػػظ الحركػػات البنائيػػة فػػي التمييػػز بػػيف 
لدللت المختماػة مأاني الصيو المشتركة مف السماء إ ومقمما تؤدي حركة البنية دورًا ميما في الكشؼ عف ا

ـ وكػذا بػيف  بيف الصيو المشتركة تؤدي الدور ناسو في التمييز بيف اسـ الااعؿ واسـ الماأوؿ نحو ُمْكر ـ وُمْكػرو
ْسػف ، وبػيف  ػفو و ح  س  الاأؿ المبنػي لممأمػوـ والاأػؿ المبنػي لممجيػوؿ نحػو كوتوػبو وُكتػب وبػيف الاأػؿ والمصػدر حو

 إ الوصؼ والمصدر في مقؿ فور ٌح وفوْرحُ 
وتشكؿ حركة البنية فارقًا كبيرًا بيف المارد والجم  ؟ اذ كقيرًا ما تشترؾ الصيغة الواحػدة بػيف الماػرد والجمػ  ول 

 سبيؿ لمتمييز بينيما سوى حركة البنية وخصوصًا في اسـ الجنس الجمأي نحو أوسد وُأسد ، ولود ُولد إ 
تطي  جمأػو وبحيػث تػراه اصػً  مػف اصػوليا سػاريًا فػي وىذا مػف الشػيوع والكقػرة فػي المغػة الأربيػة بحيػث ل تسػ

حتػػى اف بأ ػػيـ الػػتمس مػػف دللػػة  (34)الكقيػػر مػػف تصػػرفاتيا ، ظػػاىرًا فػػي سػػبؿ الداء ، وتصػػوير المأػػاني 
حركػػات البنيػػة عمػػى المأػػاني طريقػػًا لموصػػوؿ الػػى دللػػة حركػػات اإلعػػراب عمػػى المأػػاني اي ػػًا إ قػػاؿ الػػدكتور 

ذا  ؿ و ُفأػؿ ، ميدي المخزومػي )) وا  كػاف لمحركػات اقػر فػي بنػاء الكممػات ، واخػت ؼ مػدلولتيا فػي نحػو فوػ وحو
ونحػػػو : ُماأػػػؿ وفأيػػػؿ ، ونحػػػو : ُماْتأػػػؿ ، وماتأػػػؿ ، إإإإ وكمػػػا يػػػرى فنػػػدريس مػػػف اف الخػػػت ؼ فػػػي جػػػرس 

ويؤيػده مػا  الحركة يشير الى قيمة الكممة الصرفية فإف الظف بتداخميا في تحديد المأاني اإلعرابيػة يصػب  قويػاً 
اقر عف المغة الأربية مف شأر ونقر إ ما جاء في القرآف الكريـ ، ولسيما تمؾ ، المقمة التي جاء فييا التقديـ 

  (35)والتاخير (( 
 الحركات بين الثقل والخفة 

تػؤدي وظياػػة ميمػػة فػػي الكشػؼ عػػف المأػػاني سػػواء الوظيايػػة  –اذا آمنػا بحقيقػػة اف الحركػػات بنوعييػػا 
لدللية إ يبقى عمينا اف نؤمف بحقيقة اخرى ماادىا اف النحاة لـ ينظروا الى الحركات نظرة واحدة مف منيا اـ ا

حيػث تأديػة المأنػػى إ وانمػا تااوتػػت عنػدىـ الحركػات وتبػػ  ىػذا التاػػاوت تاػاوت المأػاني التػػي تؤدييػا الحركػػات 
مجػػرورات فػػي حػػيف اعطػػي فػػاعطي ال ػػـ ل قػػوى وىػػي المرفوعػػات واعطػػي الجػػر ل خػػؼ مػػف القػػوى وىػػي ال

 الات  ل خؼ وىي المنصوبات إ 
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لػػذا قػػالوا :  الرفػػ  عمػػـ السػػناد ، والجػػر عمػػـ ال ػػافة ، والنصػػب عمػػـ الماأوليػػة فػػأوؿ الحركػػات ال ػػمة لػػذا 
جأموىا عمـ السناد كما جأموا لمرف  قيمة مأنوية تمقمت بوصايـ لو بالأمد مقابؿ الا  ت التي وصػات بيػا 

ؿ الخميؿ : ))اوؿ الحركات ال مة ، لنيا مف الشػاة ، واوؿ مػا يقػ  فػي الكػ ـ الااعػؿ ، فكػاف المنصوبات قا
والأمػػد قميمػػة فػػي الكػػ ـ لػػذا  (36)حػػؽ الكػػ ـ اذا حمػػؿ عمػػى المشػػاكمة اف يقسػػـ أوؿ الحركػػات ألوؿ األشػػياء ((

وخبػر إفا فػي حػيف توسػأت حصروىا في الااعػؿ ، والمبتػدأ وخبػرة ، وماأػوؿ مػا لػـ يسػـ فاعمػو ، واسػـ كػاف ، 
 الا  ت في ك ميـ لذا شممت المااعيؿ والحاؿ والتمييز والنداء والستقناء إ 

وقد دفأيـ ىذا المر الى اعتماد مأادلة ماادىا ذىاب الرفػ  وىػو الققػؿ لمقميػؿ فػي حػيف أعطػي النصػب وىػو 
 األخؼ لمكقير إ 

وؿ الر ي : )) ومقؿ ىذا المأنى انمػا يكػوف فػي وعف سبب اختصاص الرف  بالأمد ، والنصب بالا  ت يق
السـ ، لنو بأد وقوعو في الك ـ لبػد اف يأػرض فيػو امػا مأنػى كونػو عمػده الكػ ـ او كونػو ف ػمة ، فجأػؿ 
ع متػػو ابأػػاض حػػروؼ المػػد التػػي ىػػي اخػػؼ مػػف الحػػروؼ اعنػػي الحركػػات إإإإ وجأػػؿ الرفػػ  الػػذي ىػػو اقػػوى 

، والمبتػػدأ والخبػػر ، وجأػؿ النصػػب لما ػػ ت سػػواء اقت ػػاىا جػػزء والكػػ ـ  الحركػات لمأمػػد وىػػي ق قػػة الااعػػؿ
بػػ  واسػػطة كغيػػر الماأػػوؿ مأػػو مػػف المااعيػػؿ وكالحػػاؿ والتمييػػز او اقت ػػاىا بواسػػطة حػػرؼ كػػالماأوؿ مأػػو 
وكالحػػاؿ والسػػتقناء او اقت ػػاىا بواسػػطة حػػرؼ كػػالماأوؿ مأػػو والمسػػتقنى  يػػر الماػػرغ ، واألسػػماء التػػي ىػػي 

ل افة ، اعني حروؼ الجر وانما جأؿ لما  ت النصب الذي ىو ا ػأؼ الحركػات واخايػا لكػوف حروؼ ا
الا ػ ت ا ػػأؼ مػػف الأمػد واكقػػر منيػػا إ قػـ اريػػد اف يميػػز مػا ىػػو ف ػػمة بواسػطة حػػرؼ ، لػػـ يكػف بقػػي مػػف 

لأمػػػد فمسػػػألة الحػػػاؽ الرفػػػ  با (37)الحركػػػات  يػػػر الكسػػػرة فيميػػػز بػػػو مػػػ  كونػػػو منصػػػوب المحػػػؿ لنػػػو ف ػػػمو ((
نما ىي نابأة مف واق  المغة يؤيد ذلؾ الستأماؿ  والنصب بالا  ت لـ تكف كياية ول ىي مف صن  النحاة وا 

 المغوي سواء ما كاف منظومًا منو اـ منقورًا حتى اف األمر ينسحب الى الستأماؿ القرآني إ
 فيي إذف أشبو بالموازنة بيف المرفوعات والمنصوبات 

األققؿ لألقؿ في حيف ذىب النصػب وىػو األخػؼ لألكقػر وىػي المنصػوبات يؤيػد ىػذا مػا لذا أعطي الرف  وىو 
ذكره ابف جني في حديقو عف عمة رف  الااعؿ إ قاؿ ))انما ارتا  إلسػناد الاأػؿ اليػو ، فكػاف مغنيػًا عػف قولػو : 

فكػاف جوابػو اف يقػوؿ  انما ارتا  باأمو إإإإ ولو شاء لماطمو فقػاؿ لػو : ولػـ صػار المسػند اليػو الاأػؿ مرفوعػًا ؟
وقػد تحػدث فػي مو ػ   (38)اف صاحب الحديث اقوى السماء وال مة اقػوى الحركػات فجأػؿ القػوى ل قػوى((

آخر مف كتابو عمى سبب رف  الااعؿ ونصب الماأوؿ مأمً  ذلؾ بالخاة والققؿ قاؿ : )) انما فأؿ ذلؾ لماػرؽ 
اي ػػًا إ قيػػؿ : الػػذي فأمػػوه اجػػـز ، وذلػػؾ اف الاأػػؿ ل  بينيمػػا إإإإإإ فػػإف قيػػؿ فيػػ  عكسػػت الحػػاؿ فكانػػت فرقػػاً 
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يكوف لو اكقر مف فاعؿ ، وقد يكوف لو ماأولت كقيرة إ فرفػ  الااعػؿ لقمتػو إ ونصػب الماأػوؿ لكقرتػو إ وذلػؾ 
ليػػذا يػػرى ابػػف جنػػي اف عكػػس المػػر  (39)ليقػػؿ فػػي ك ميػػـ مػػا يسػػتققموف إ ويكقػػر فػػي ك ميػػـ مػػا يسػػتخاوف ((

كقر واألخؼ ل قؿ يؤدي الى التكمؼ واليجنة في القوؿ ف ً  عف تصػاعد الأمػؿ وىػذا ممػا يحصؿ األقوى لأل
يستنكر في النطؽ والقوؿ قاؿ : )) وى  عكسوا األمر فأعطوا السـ األقوى الحركة ال أياة لئ  يجمأوا بيف 

و ػأؼ القائػؿ بػػو  ققمػيف فػاف تكمػؼ متكمػػؼ جوابػًا عػف ىػػذا تصػاعدت عػدة الأمػؿ وادى ذلػػؾ الػى ىجنػة القػػوؿ
ويربط ابف جني بيف ققؿ الحركة و أايا وبيف حالة المتكمـ الناسية ونشاطو يذكر ىػذا فػي حديقػو عػف  (41)((

)) فممػا اعتزمػػوا النطػؽ بيمػا قػػدموا    الحػروؼ وكيايػة التأامػػؿ مأيػا مػف حيػػث الوقػؼ عمػى المتقػػاربيف قػاؿ : 
بؽ وأعمػػػى واآلخػػػر إ انيػػػـ انمػػػا يقػػػدموف الققػػػؿ ويػػػؤخروف أقواىمػػػا ألمػػػريف : احػػػدىما اف رتبػػػة األقػػػوى ابػػػدا اسػػػ

الخؼ مف قبؿ اف المتكمـ في اوؿ نطقو اقوى ناسًا واظير نشاطًا فقدـ اققؿ الحرفيف وىو عمى اجمؿ الحاليف 
إ كمػػػا رفأػػػوا المبتػػػدأ لتقدمػػػو فػػػاعربوه باققػػػؿ الحركػػػات إ ىػػػي ال ػػػمة ، وكمػػػا رفأػػػوا الااعػػػؿ لتقدمػػػو ، ونصػػػبوا 

  (41)خره فاف احدىما يحت  بو في المبتدأ والااعؿ(الماأوؿ لتأ
وتابأو في ذلؾ النباري لكنو زاد عمى ما ذكره ابف جني وجيػًا قالقػًا ىػو اف المبتػدأ مخبػر عنػو كمػا اف الااعػؿ 

 إ(42)مخبر عنو ، والااعؿ مرفوع ، فكذلؾ ما أشبيو
قػوى وجأمػو مرادفػًا لألققػؿ حػيف قػاؿ : اف ومما تقدـ يت   لنا اف ابػا الاػت  قػدـ فػي نصػو السػابؽ مصػطم  األ

رتبة األقوى ابدًا اسبؽ وأعمى واآلخر أنيـ إنما يقػدموف الققػؿ والقػراءة المتأنيػة ليػذا الػنص ومػا يتصػؿ بػو مػف 
نصوص مشابيو تظير اف المراد باألقوى واألققؿ انما ىو استشأار المأاني واإلحساس بيا ناسيًا وكياية نطؽ 

صؿ بالمأاني التي تنتجيا األلااظ في حيف يتصؿ الققػؿ بكيايػة  نطػؽ األصػوات والحركػات األصوات فالقوة تت
ومقػػدار الجيػػد الػػذي يبذلػػو النػػاطؽ مأيػػا جػػاء فػػي الخصػػائص : )) اف ال ػػمة واف كانػػت اققػػؿ مػػف الكسػػرة إ 

لمحركات وعجز  فإنيا أقوى منيا وقد يحتمؿ لمقوة ما ل يحتمؿ لم أؼ ؛ ال ترى الى احتماؿ اليمزة م  ققميا
  (43)األلؼ عف احتماليف ((

فمايػػـو القػػوة وال ػػأؼ يػػرتبط بالمأػػاني ومػػا تستشػػأره الػػناس مػػف قػػوة ىػػذه المأػػاني و ػػأايا فػػي حػػيف يتصػػؿ 
 مايـو الققؿ والخاة بنطؽ المساف ليذه الحركات إ

تنظـ الرفأة بيما فينقؿ  قاؿ الاراء : )) فانما يستققؿ ال ـ والكسر لف لمخرجييا مؤونة عمى المساف والشاتيف
  (44)كماة ((     ال مة ، ويماؿ احد الشدقيف الى الكسرة فترى ذلؾ ققيً  ، والاتحة تخرج مف خرؽ الاـ ب  

فػالاراء يسػػتأمؿ مصػطمحًا ققػػيً  ولػػـ يقػؿ قويػػًا ألنػػو يأبػر عػػف كيايػػة نطػؽ ىػػذه الحركػػات ل المأػاني التػػي تػػدؿ 
 عمييا إ
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ونة كما يصايا الاراء الى مقدار الجيد الذي يتكماو المتكمـ او ناطؽ المغة عند نطقو ويأود سبب الققؿ او المؤ 
ليػػذه الحركػػات وقػػد كػػاف ابػػف جنػػي دقيقػػًا فػػي توصػػياو لكيايػػة نطػػؽ ىػػذه الحركػػات ومقػػدار الجيػػد الػػذي يبذلػػو 

لػػواو واوسػػأيا المػػتكمـ فػػي حػػديث جػػاء فيػػو ))الحػػروؼ التػػي اتسػػأت مخارجيػػا ق قػػة : اللػػؼ ، قػػـ اليػػاء ، قػػـ ا
والينيا اللؼ ال اف الصػوت الػذي يجػري فػي اليػاء مخػالؼ لمصػوت الػذي يجػري فػي اللػؼ والػواو والأمػة فػي 
ذلػؾ انػؾ تجػد الاػـ والحمػؽ فػي قػ ث الحػواؿ مختمػؼ األشػكاؿ ، امػا األلػؼ فتجػد الحمػؽ والاػـ مأيػا منقحتػيف 

أيػػا ال ػػراس سػػاً  وعمػػوًا قػػد اكتناػػت  يػػر مأتر ػػيف عمػػى الصػػوت ب ػػغط او حصػػر ، وامػػا اليػػاء فتجػػد م
جنبي المساف و غطتو وتااج الحنؾ عف ظير المساف فجرى الصوت متصأدًا ىناؾ ، ف  جؿ تمؾ الاجوة ما 
اسػػتطاؿ ، وامػػا الػػواو فت ػػـ ليػػا مأظػػـ الشػػاتيف ، وتػػدع بينيمػػا بأػػض الناػػراج ليخػػرج فيػػو الػػناس ، ويتصػػؿ 

ـ والشػػاتيف مػػ  ىػػذه الحػػرؼ الق قػػة اختمػػؼ الصػػدى المنبأػػث مػػف الصػػوت إ فممػػا اختماػػت اشػػكاؿ الحمػػؽ والاػػ
   (45)الصدر ((

والتمييز بيف ىذه الحركات يحتاج الى ذوؽ وفف ودربو وقدرة عمى التصرؼ باللااظ التي تكػوف اوعيػة ليػا لػذا 
عمػى نرى ابف جني يستأمؿ عبارة ) ذوؽ اللااظ ( في موا   كقيرة مػف كتابػة الخصػائص قػاؿ وىػو يتحػدث 

ُ ػػػػد وظُػػػػرؼ ( : )) واسػػػػتمرار ذلػػػػؾ فػػػػي الم ػػػػموـ  تسػػػػكيف عػػػػيف الق قػػػػي الم ػػػػموـ نحػػػػو ) ُرُسػػػػؿ وُعاُػػػػر وعو
باصػػػميـ بػػػيف الاتحػػػة واختييػػػا عمػػػى ذوقيػػػـ الحركػػػات واسػػػتققاليـ بأ ػػػيا  –والمكسػػػور دوف الماتػػػوح اوؿ دليػػػؿ 

ربػة فانػو ينبػأ عػف انأػاـ النظػر ومقمما يحتػاج التأامػؿ مػ  الحركػات الػى ذوؽ وفػف د (46)واستخاافيـ الخر (( 
وقوتو وحسف التصرؼ ورقتو وقد عبر عف ىذا بقولو : )) قـ ميموا بػيف الحركػات فػانحوا عمػى ال ػمة والكسػرة 

  (47)لققميما ، واجموا الاتحة في  الب المر لخاتيا ، فيؿ ىذا ال لقوة نظرىـ ولطؼ استشاافيـ وتصاحيـ ((
آلخر يأود في طبيأتو الى سبب صوتي أساسو اف ىذه الحركات تتااوت فاستققاؿ بأض الحركات استخااؼ ا

 في مخارجيا الصوتية مف حيث مقدار الجيد والطاقة المتاف إيبذليما المتكمـ عند توظياو ليذه الحركات إ
واعتمػػػادىـ ىػػػذا  (48))) فالاتحػػػة اوؿ الحركػػػات وادخميػػػا فػػػي الحمػػػؽ ، والكسػػػرة بأػػػدىا ، وال ػػػمة بأػػػد الكسػػػرة ((

جأميػـ يسػتندوف اليػو فػي تاسػير الكقيػر مػف الظػواىر المغويػة والصػوتية )) فممػا  –اعني الققؿ والخاة  –مبدأ ال
كانت التقنيػة اكقػر ، والجمػ  اقػؿ ، جأمػوا الخػؼ وىػو اللػؼ لألكقػر واألققػؿ وىػو الػواو لألقػؿ ، ليأػادلوا بػيف 

  (49)التقنية والجم  (( 
، والكسػػر اققػػؿ مػػػف الاػػت  ، فػػاعطوا الخػػػؼ ل ققػػؿ ، والققػػؿ ل خػػػؼ  ولمػػا كػػاف )) الجمػػػ  اققػػؿ مػػف التقنيػػػة

  (51)ليأادلوا بينيما (( 
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ولما كانت الياء اخؼ مف الواو ، والواو اققػؿ إ كػاف قمػب الػؼ حبمػى عنػد الجمػ  اسػيؿ وايسػر لف قمبيػا الػى 
  (51)الخؼ اولى مف قمبيا الى الققؿ 

وىػػػو البتػػداء إ فػػػأعطي أقػػوى الحركػػات وىػػػو الرفػػ  إإإإإ فالمبتػػػدأ أوؿ ولف المبتػػدأ )) وقػػ  فػػػي أقػػوى أحوالػػو 
  (52)والرف  أوؿ ، فأعطي األوؿ األوؿ ((

فممػػا ارادوا الحمػػؿ والنصػػب محمػػوؿ عمػػى الجػػر فػػي بأػػض احوالػػو دوف الرفػػ  إ لف )) الجػػر اخػػؼ مػػف الرفػػ  
  (53)عمى احدىما ، كاف الحمؿ عمى الخؼ اولى مف الحمؿ عمى الققؿ ((

وىكذا  ػدا مصػطمحا الققػؿ والخاػة قانونػًا يحػتكـ اليػو النحػاة فػي توجيػو الكقيػر مػف المسػائؿ النحويػة والصػوتية 
حتػػى وصػػؿ بيػػـ األمػػر حػػد اإل ػػراؽ والتمحػػؿ كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي تأميػػؿ الحػػاؽ التنػػويف لػػبأض السػػماء دوف 

 اآلخر إ 
 مكػػف عنػػدىـ وتركػػو ع مػػة لمػػا يسػػتققموف لػػذا فالسػػـ المػػتمكف خايػػؼ و يػػر المػػتمكف ققيػػؿ والتنػػويف ع مػػة ل

  (54)جأمو سيبويو فارقًا بيف المنصرؼ مف األسماء و ير المنصرؼ وجأمو لزمًا لممنصرؼ لخاتو 
ونحف نقوؿ اذا كاف ) محمد ( متمكنًا ومتصرفًا و ) احمد (  ير متمكف وممنوع مف الصػرؼ مػا ىػو المأيػار 

 ) احمد ( مف حيث النطؽ أيسر مف )محمد( وأسيؿ ؟ في خاة ) محمد ( وققؿ ) احمد ( و 
وذىػػب الاػػراء الػػى اف التنػػويف فػػارؽ بػػيف األسػػماء واألفأػػاؿ فيػػو لحػػؽ لألسػػماء لخاتيػػا وماػػارؽ لألفأػػاؿ لققميػػا 
فاألفأاؿ ققيمة واألسماء خاياة ، فجأؿ لزمًا لألخؼ إ و ل نأمـ مقياس الققؿ في ) قاـ ( والخاػة فػي ) زيػد ( 

مػػة دعػػتيـ الػػى عمػػة اخػػرى ىػػي اف نسػػبة الققػػؿ لألفأػػاؿ متأتيػػة مػػف تشػػكؿ الاأػػؿ مػػف الػػزمف والحػػدث وىػػذه الأ
 فالاأؿ ل يتشكؿ ال مف اقتراف الزمف م  الحدث إ 

اما األسماء فقد خمت مف عنصر الزمف واحتوت الحدث لذا خات عف مرتبة األفأاؿ إ لذا عممت األفأاؿ ومػا 
كػػاف فػػي مأناىػػا مػػف األسػػماء والحػػروؼ فػػي حػػيف انأػػدـ الأمػػؿ فػػي األسػػماء وعمػػؿ سػػيبويو الخاػػة فػػي األسػػماء 

ي اشػد تمكنػًا مػف قػـ لػـ يمحقيػا والحروؼ لكونيا أوؿ ))فاألفأاؿ أققؿ مػف األسػماء لف األسػماء ىػي األوؿ وىػ
 (55)تنويف ولحقيا الجـز والسكوف ((

والحقيقة اف ىذه التأمي ت والتاسيرات وىػي كقيػرة وشػائأة فػي كتػب النحػو ل تأػدوا اف تكػوف وجيػات نظػر ل 
ه لف نػػاطؽ المغػة قػػد تكمػـ بيػػذ –تسػتند فػي أكقرىػػا الػى أصػػوؿ يمكػف الحتكػػاـ الييػا وربػػط ىػذه التأمػػي ت بيػا 

األمور وفقًا لمأادات المغوية الشائأة في بيئة لكف محاولة اسباغ الطراد والتساؽ عمػى القاعػدة النحويػة جأػؿ 
النحاة يميموف الى مقؿ ىذه التأمي ت وقد كانت في مأظميا مخالاة لقواعد التصرؼ المغوي السػائد فػي البيئػة 

 المغوية إ 
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 مة في بنية الكماالثر الداللي لتغّير الحركة 
)) تشػػػكؿ الحركػػػات او الصػػػوائت القصػػػيرة عنصػػػرًا اساسػػػيًا فػػػي المغػػػة اإلنسػػػانية بوجػػػو عػػػاـ إ وىػػػذه الحركػػػات 
بنوعييػػػا الصػػػرفي واإلعرابػػػي  ػػػرورة لبػػػد منيػػػا لوصػػػؿ الكػػػ ـ فيػػػي بػػػذلؾ تػػػؤدي وظياػػػة صػػػوتية الػػػى جانػػػب 

 (56)وظياتيا الدللية عمى المستوى الصرفي واإلعرابي ((
رناه في القػر الػدللي لحركػات العػراب نجػد ىنػا اف القػر الػدللي قػد يختمػؼ تبأػًا لتغيػر وتأسيسًا عمى ما ذك

الحركػػة فػػي بنيػػة الكممػػة إ فتغيػػر حركػػة البنػػاء مػػف  ػػـ الػػى فػػت  او مػػف فػػت  الػػى كسػػر كػػاف اليػػدؼ مػػف وراء 
 الوصوؿ الى التغيير الدللي الذي يتب  تغيير حركة البنية او اإلعراب إ 

اػاظ ل ينمػاز بأ ػيا عػف اآلخػر بتركيبػو البنػائي فقػط ، وانمػا تتغػاير عػف طريػؽ تغػاير الحركػػات فػدللت الل
 واف تشابيت البنى واتحدت 

لذا جاء ىذا الاصؿ ليظير صػورة واف لػـ تكػف شػاممة   عػف الوظياػة التػي تؤدييػا الحركػات بنوعييػا الصػرفي 
واحػػد حػػيف تأتقػػب عميػػو حركػػات مختماػػة إ وكػػي تت ػػ  واإلعرابػػي فػػي التمييػػز بػػيف الػػدللت المختماػػة لمبنػػاء ال

الصورة حرص البحػث عمػى ايػراد البنػاء الواحػد وقػد تأاقبػت عميػو حركتػاف إ اذ قػد يكػوف ال ػـ والكسػر والاػت  
والكسػػػر إ وممػػػا تجػػػدر اإلشػػػارة إليػػػو فػػػي ىػػػذا المكػػػاف اف التمييػػػز بػػػيف المأػػػاني المختماػػػة بسػػػبب الحركػػػات ىػػػو 

 الواق  أكقر مما يستند الى قاعدة او مأيار نحوي يغمبو واق  الناطقيف بالمغة إ  استشأار ناسي يستند الى
 بين الضم والكسر والضم والفتح 

ؿ : )) الُذؿا مف الذلاة اف يتذلؿ ولػيس بػذليؿ فػي الخمقػة ، والذولاػة والػذاؿ مصػدر لمػذلوؿ ، مقػؿ  إ1 الُذؿ والذ 
ؿ  ػد الصػأوبة ،  (57)لػذؿ ((الدابة واألرض إ تقوؿ جمؿ ذلوؿ ،ودابة ذلػوؿ بينػة ا لػذا قيػؿ : )) الػذوح 

فالػذيؿ : )) نقػيض الأػز واصػمو مػف ذؿ(  (58)والُذؿ  ػد الأػز واألوؿ فػي الدابػة والقػاني فػي اإلنسػاف ((
ؿ( ذًل وذلػػو وذللػػو ومذلػػة فيػػو ذليػػؿ بػػيف الػػذؿ والمذلػػة مػػف قػػوـ اذلء ، واذلػػة وذلؿ وىػػذا النػػوع مػػف  يػػذ 

ؿ بالكسر فيو يخص الذؿ يخص اآلدمييف وا مف ل عقؿ لو األرض والدواب لذا جأػؿ  ػد  (59)ما الذ 
ؿ فػػي الدابػػة  ػػد الصػػأوبة ، والػػُذؿ لإلنسػػاف ؛ وىػػو  ػػد  (61)الصػػأوبة  جػػاء فػػي المحتسػػب : )) الػػذ 

الأػػز وكػػأنيـ اختػػاروا لماصػػؿ بينيمػػا ال ػػمة لإلنسػػاف والكسػػرة لمحيػػواف ؛ لف مػػا يمحػػؽ اإلنسػػاف اكبػػر 
ول شؾ اف الػذؿ  (61)ؽ الدابة ، واختاروا ال مة لقوتيا لإلنساف والكسرة ل أايا الدابة(( قدرًا مما يمح

الذي يمحؽ النساف يكوف اشد وطأة مف الذؿ الذي يصيب الحيواف لف ذؿ الحيواف مما يستحسف لػذا 
وليذا  (62)وصؼ سبحانو بقرة بني إسرائيؿ بصاة الذؿ فقاؿ : )) إنيا بقرة ذلوؿ ل فارض ول بكر (( 

عبػر عػف ذؿ الحيػػواف بأنػو  ػد الصػػأوبة وذؿ اإلنسػاف بأنػػو  ػد الأػز لف ال سػػبحانو وتأػالى خمػػؽ 
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اإلنساف عزيزًا ال اف يمحقو ذؿ مف ناسو او  يػره فيكػوف ذلػيً  إ وممػا يجػب اف يػذكر فػي ىػذا المقػاـ 
باب الرفؽ والرحمػة لػذا امػر  اف ذؿ الناس واستأبادىا في مر اة ال سبحانو ل تأد ذًل وانما ىو مف

 (63)سبحانو عبادة بخاض جناح الذؿ لموالديف قاؿ تأالى: )) واخاض ليما جناح الذيؿ مف الرحمة (( 
 إ  (64)عمى الكافريف(( ةعمى المؤمنيف اعز  ةً وقاؿ في صاة المؤمنيف : )) اذل

ر وسػػُخر : فال ػـ مأنػػاه مػف السػػخرة أي نسػػخرىـ نسػتذليـ فيػػو مػف التسػػخ إ2 ير والتػذليؿ امػػا الكسػػر سػخ 
فمأنػػػاه مػػػف اليػػػزء يقػػػاؿ : )) سػػػخرت منػػػو سػػػخرًا بالتحريػػػؾ ومسػػػخرًا وسػػػخرًا بال ػػػـ إإإإ والتسػػػخير 

ولشػؾ فػػي اف الدللػة مػ  ال ػػـ أقػوى مػف الدللػػة مػ  الكسػر فالتسػػخير مػ  الػذؿ يكػػوف  (65)التػذليؿ 
والحركػػػة األ ػػػأؼ لماأػػػؿ  اشػػػد عمػػػى اإلنسػػػاف مػػػف اليػػػزء لػػػذا جأمػػػوا الحركػػػة األقػػػوى لماأػػػؿ األقػػػوى

 األ أؼ إ 
))     وقيػػؿ : (66)قُػػرح و ق ػػرح : القُػػرُح )) يقػػاؿ : انػػو وجػػ  الجراحػػات ، و القػػرح الجراحػػات باعيانيػػا( إ3

 (68)الجراحػة ((   وقيػؿ : )) القوػرح : الجراحػة ، والقُػرح : الػـ (67)القورح بالات  الجرح وبال ـ ألمػو(( 
وميمػا يكػف األمػر فػالارؽ وا ػ   (69)اآلقار وليس الجراحات فقطوتوس  بأ يـ فجأميا بالات  تأـ 

بػػيف الػػدللتيف ، اذ دؿ بػػالات  عمػػى الجػػرح وبال ػػـ عمػػى المػػو إ ودللػػة ال ػػـ أقػػوى لف الجػػرح قػػد 
يكوف خاياًا ل الـ مأو في حيف ل يكوف األلـ ال م  شدة الجػرح وعمقػو وبػذلؾ ناسػبوا بػيف الحركػة 

 األقوى لماأؿ األقوى والحركة األ أؼ لماأؿ األ أؼ إوالاأؿ فجأموا الحركة 

 
ُكػػره وكوػػره : قػػاؿ الكسػػائي : )) الُكػػره بال ػػـ : مػػا حممػػو النسػػاف عمػػى ناسػػو ، وبػػالات  مػػا حممػػو عمػػى  إ4

وفسػر بأ ػيـ الُكػره بال ػـ بالمشػقة وبػالات  اإلجبػار ، قػاؿ ابػف  (71) يره ، أي : قيرًا او   ػبًا ((
التػػي ورد فييػػا لاػػظ الُكػػره والكوػػره إ )) مػػف قػػرأ ُكرىػػا بال ػػـ إ أي : بمشػػقة عبػػاس فػػي تاسػػير اآليػػات 

ومف قرأ كورىا بالات  اجباًرا ، أي اجبر عميػو( جأػؿ ابػف عبػاس الُكػره : فأػؿ اإلنسػاف والكوػره مػا اكػره 
ػػػره لغتػػػاف إإإإ ) ال الاػػػراء فانػػػو زعػػػـ اف الُكػػػره مػػػا  (71)عميػػػو صػػػاحبو ((  وجأػػػؿ بأ ػػػيـ الُكػػػره والكو

والػذي يبػدو لػي اف المأنػى األقػرب لماػظ  (72)أكرىت ناسؾ عميو ، والكوره مػا أكرىػؾ  يػرؾ عميػو (( 
وقولػو : )) ل يحػؿ لكػـ  (73)الُكره ىو المشقة بدليؿ قولو تأالى : )حممتػو امػو ُكرىػًا وو ػأتو ُكرىػًا (

يكػوف اكقػر قسػوة ومشػقة ولشؾ اف كراه الناس عمى شيء ل تميؿ اليػو  (74)اف ترقوا النساء ُكرىًا(( 
عمى النساف مف الشياء التي تر ب وتميؿ الييا الناس لذا تراىـ وافقوا بػيف الحركػة ومػا تػدؿ عميػو 

 مف مأنى إ
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كوُبرو وكوب رو : كوُبرو ل يراد بيا الكبر في السف واف أريد بيا ذلؾ فيي المكسورة الباء ل الم ػمومة جػاء  إ5
ي السف وقػد كوبوػر الرجػؿ يكبػر كبػرا أي : اسػف ومكب ػر اي ػًا بكسػر في الصحاح : )) كوب رو : الكبر ف

فػػالكُبر يكػػوف لمشػػيء الكبيػػر الأظػػيـ  (75)البػػاء ، وكُبػػر بال ػػـ يكبػػر أي : عظػػـ فيػػو كبػػر وكبػػار (( 
الجسػيـ لػػذا عبػػر بػػو القػػرآف الكػريـ عمػػا يسػػتأظـ قػػاؿ تأػػالى : )) كوُبػرت كممػػة تخػػرج مػػف أفػػواىيـ اف 

وقػاؿ : )) كوُبػرو مقتػًا عنػد ال وعنػد الػذيف امنػوا (( (76)(يقولوف ال كػذبًا (
)) قػؿ كونػوا    وقػاؿ : (77)

فكػؿ اآليػػات التػي ذكػػرت و يرىػا كقيػػر تػػدؿ  (78)حجػارة او حديػػدًا او خمقػًا ممػػا يكُبػُر فػػي صػػدورىـ ((
ُبػػرو الم ػػموـ البػػاء  يػػر المػػراد بػػػ) كب ػػر ( المكسػػور البػػاء فحركػػة ا ل ػػـ مػػدت عمػػى اف المػػراد بماػػظ كو

الماػػردة بطاقػػة دلليػػة كبيػػرة زائػػدة عمػػى الاػػت  وىػػذه الطاقػػة لػػـ تكػػف لتصػػؿ إلييػػا الماػػردة او يتصػػورىا 
 السام  لول ىذا التوظيؼ الحركي الذي كاف مائزًا بيف بنائيف متشابييف إ

اليػذياف ،  ُىْجُر وىوْجرو : الُيْجُر: اإلفحاش في المنطؽ ، يقػاؿ : ) اىجػر الرجػؿ فػي منطقػة واليوْجػُر : إ6
يقاؿ : ) ىوْجرو الرجؿ في ك مو((
جاء في المساف : )) والُيْجُر : القبي  مف الك ـ ، وقد اىجػر  (79)

في منطقة اىجػارًا وىجػرًا إإإإ والُيجػُر بال ػـ : السػـ مػف الىجػار وىػو اإلفحػاش وكػذلؾ اذا أكقػر 
وقػػد اجتمأػػت  (81)جيػػري ((بكػػ ـ ممػػا ل ينبغػػي وىجػػر فػػي نومػػو ومر ػػو ييجػػر ىجػػرًا وىجيػػري واى

فتُيجػػُرُوف ))تيػػذوف  (81)الماظتػػاف فػػي قولػػو تأػػالى : ))مسػػكتبريف بػػو سػػامرًا تويُجػػروف وُتيجػػروف (( 
ر المحموـ اذا  مب عمى عقمو فيذى فيكوف مأنػى اليػة  إنكػـ تتكممػوف  –وال اعمػـ  –إإإيقاؿ: ىوجو

فػانتـ كمػػف ييػذي ويقػػاؿ : مػا زاؿ ذلػػؾ  فػي النبػػي صػمى ال عميػػو وسػمـ بمػػا ل ي ػره وبمػػا لػيس فيػػو
وكاف قوؿ الاراء اكقر بيانػًا فػي  (82)اىجيراه وىجيراه أي عادتو كأنو ييتدي بو حتى صار لو عادة((

التمييػز بػيف الػدللتيف اذ قػاؿ فػي مأنػى الػنص الكػريـ : )) ُتيجػروف (( مػف اىجػرت إ والُيجػر انيػػـ 
خمو ذحوؿ البيت ليً  واف قرأ قارئ ) توْيجُروف ( يجأمػو  كانوا يسبوف النبي صمى ال عميو وسمـ اذا

ر الرجؿ في منامو اذا ىذى أي : إنكـ تقولوف فيو ما لػيس فيػو ول ي ػره  كاليذياف ، يقاؿ:)) قد ىوجو
الػػدللتيف اذ ينػػت  ال ػػـ دللػػة الصػػرار عمػػى قػػوؿ الخطػػأ فػػالارؽ وا ػػ  بػػيف  (83)فيػػو كاليػػذياف (( 

قػػب  فػػي المنطػػؽ عػػف قصػػد وتأمػػد ووعػػي كامػػؿ إ فيصػػدر ذلػػؾ كمػػو عػػف والسػػراؼ فػػي الاحػػش وال
انسػاف لػو قػػوة عقميػة كاممػة ال انيػػا مجانبػة لمصػػواب تبحػث عػف الخطػػأ وتصػر عمػى فأمػػو فػي حػػيف 
يأطينػػا الاػػت  الدللػػة ناسػػيا لكػػف بغيػػاب الأقػػؿ لف اليػػذياف قػػد يكػػوف عػػف نػػـو او مػػرض فيظيػػر او 

يصيبو الندـ والحسػرة عمػى مػا فاتػو عنػد صػحوتو او شػاائو إ لػذا  يبدي مف النساف ما ل يتوق  وقد
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جاءت دللة ال ـ اقػوى واكقػر وقأػًا عمػى الػناس مػف دللػة الاػت  ومػا كػاف ذلػؾ ليكػوف لػول التغػاير 
 الحركي بيف البناء الواحد إ 

لأذاب اليُػوف ُىوف وىووف : الُيوف : الأذاب وقيؿ : )) الخزي وفي التنزيؿ الأزيز ))فاخذتيـ صاعقة ا إ7
امػا اليوػوف فيػو  (85)اي  ذي الحزف ، واليوف بال ـ اليواف إ واليػوف واليػواف نقػيض الأػز (( (84)((

الرفػػؽ والخاػػة جػػاء فػػي المسػػاف واليوػػوف : مصػػدرىا عميػػو الشػػيء أي خػػؼ وىونػػو ال عميػػو أي سػػيمو 
ى اليوػوف لػذا جػاءت فاخت ؼ الحركة دؿ عمى المأنى و ده فمأنى اليُػوف نقػيض مأنػ (86)خااو ((

لاظػػة الأػػذاب م زمػػة لماػػظ اليُػػوف فػػي ا مػػب نصػػوص القػػرآف الكػػريـ قػػاؿ تأػػالى : )) اليػػوـ تجػػزوف 
)) فػػاليوـ تجػػزوف      وقػػاؿ : (88)وقػػاؿ : )) فأخػػذتيـ صػػاعقة الأػػذاب اليُػػوف(( (87)عػػذاب اليُػػوف ((

وص الكريمػة اف لاػظ ) والػذي يت ػ  مػف النصػ (89)عذاب اليوف بما كنتـ تستكبروف في األرض ((
الُيوف ( يدؿ عمى مأنى مزدوج فيػو يػدؿ عمػى الأػذاب والخػزي فالأػذاب يكػوف فػي الخػرة فػي حػيف 
يكوف الخزي في الدنيا أي خزي في الدنيا وعذاب في الخرة إ عمى خ ؼ المأنػى الػذي يػدؿ عميػو 

ر قولػػو تأػػالى : ))وعبػػاد الماػػظ مػػ  الاػػت  اذ يػػدؿ عمػػى التخايػػؼ والسػػيولة والوقػػار والسػػكينة وبػػو فسػػ
وقػػالوا برفػػؽ يت ػػ  ممػػا  (91)أي بسػػكينو ووقػػار ،  (91)الػػرحمف الػػذيف يمشػػوف عمػػى الرض ىوونػػا ((

سػػبؽ ذكػػره اف قػػوة المأنػػى قػػد اسػػتمدت مػػف قػػوة الحركػػة فػػاقوى الحركػػات ينبغػػي اف يقابػػؿ قػػوة الاأػػؿ 
ؼ وكػػانيـ ناسػػبوا بػػيف خاػػة فجأمػػوا ال ػػمة لقوتيػػا لممأنػػى القػػوى والاتحػػة ل ػػأايا لممأنػػى ال ػػأ

 الاتحة وخاة المأنى الممتمس مف لاظ اليووف وىو الرفؽ والتسييؿ والتخايؼإ

قوػدو : وقوػدوت النػار تق ػُد ُوقػودًا بال ػـ  إ8 ُقود بالات  الحطب ، وبال ـ التقػاد ، قيػؿ وو قوود وووقود : )) الوو ُوحو
وأكد ابف منظور ىذا  (92)نا واستوقدتيا اي ًا ((ووقدا ووقده ووقدا ووقدنًا ووقدانًا ، أي توقدت واقدتيا ا

قُػػود الحطػػب إ يقػػاؿ مػػا أجػػود ىػػذا الوقػػود لمحطػػب واسػػتدؿ عمػػى صػػحة ذلػػؾ بقولػػو  المأنػػى بقولػػو: الوو
قُػػػود النػػػار(( تأػػػالى : )) أولئػػػؾ ىػػػـ وو
وقػػػاؿ : ووقػػػدت النػػػار تقػػػد إإإإ ُوقُػػػودًا بال ػػػـ وقػػػاؿ : الوقػػػود  (93)

اذف فػػالارؽ وا ػػ  بػػيف الػػدللتيف المتػػيف توصػػؿ الييمػػا عػػف  (94)د(( بػػالات  الحطػػب ، وبال ػػـ التقػػا
قُػػود ىػػػو الحطػػب بأينػػػو قبػػؿ اف يشػػػتأؿ او  طريػػؽ تغػػػاير الحركػػات فػػػدؿ الاػػت  عمػػػى اف المػػراد مػػػف الوو
يسػػتأر فػػي حػػيف دؿ ال ػػـ عمػػى اف المػػراد بػػالوقود ىػػو الحطػػب حػػاؿ اشػػتأالو أي حػػاؿ صػػيرورتو نػػارًا 

قود ىػػو مػػادة النػػار فػػ ي حػػيف الوقػػود ىػػو النػػار ذاتيػػا وعمػػى ىػػذا المأنػػى جػػاء الػػنظـ القرآنػػي مأبػػرًا فػػالوو
قػود (( ُقود عف الحطب والُوقود عف النار قاؿ تأالى : )) قتؿ اصحاب الخدود والنار ذات الوو بالوو
(95) 

دىا الناس والحجارة (( وقاؿ : )) قوا اناسكـ واىميكـ نارًا وقوو
قدة في وتحدث سبحانو عف النار المو  (96)
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)) ىػػي نػػار ال والمُوقػػدة  أي :  (97)سػػورة اليمػػزة فقػػاؿ : ))ومػػا ادراؾ مػػا الحطمػػة نػػار ال اُلموقػػدة (( 
   (98)نأت لمنار ((

 بين الكسر والفتح والفتح والكسر : 
ػُؿ بالكسػر :  إ1 ػاؿ والْحم  ْمُؿ بالات  ما كاف في بطف او عمػى راس شػجرة ، وجمأػو أْحمو م ؿ : الحو موؿ وحو حو

 (99)حمػػؿ عمػػى ظيػػر او رأس إ قػػاؿ الاػػراء : ويقػػاؿ امػػرأة حامػػؿ وحاممػػة ، اذ كػػاف فػػي بطنيػػا ولػػد مػػا 
ػؿ : حمػؿ كػؿ انقػى وكػؿ  م  وخصا بأ يـ الحمؿ بحمؿ النقى والشػجر جػاء فػي ادب الكاتػب )) والحو

ً خاياػػػًا (( مػػػ   ممػػػت حو مػػػؿ بالكسػػػر مػػػا كػػػاف عمػػػى ظ (111)شػػػجرة (( مسػػػتدًل بقولػػػو تأػػػالى )) حو يػػػر والح 
ولأمنا لسنا بحاجة كبيرة الى بياف الارؽ بيف المأنى الوؿ والمأنى القػاني فيػو وا ػ   (111)النساف (

م ؿ عمى الظير الذي افادتو دللة الكسر وبو جػاء  مؿ بالات  يكوف اقؿ جيدًا ومشقة مف الح  جمي فالحو
ػػؿ يػػوـ القيامػػة وزرًا التأبيػػر القرآنػػي مأبػػرًا عػػف ققػػؿ حمػػؿ الظيػػر وقػػوة مشػػقتو قػػاؿ تأػػالى : )) م  فانػػو يحو

  ً م  وقاؿ : )) وىـ يوحم موف اوزارىػـ عػف ظيػورىـ السػاء مػا  (112)خالديف فيو وساء ليـ يوـ القيامة ح 
)) الػػػـ نشػػػرح لػػػؾ  وبيػػػذا الماػػػظ خاػػػؼ سػػػبحانو عػػػف عبػػػده ولطػػػؼ بػػػو حػػػيف خاطبػػػو :  (113)يػػػزروف(( 

راد بالوزر ىنا الحمػؿ ووصػؼ بانػو ققيػٌؿ فالم (114)صدرؾ وو أنا عنؾ وزرؾ الذي انقض ظيرؾ ((
لف المػػراد بػػو الػػذنب وعمػػى ىػػذا ا مػػب التأبيػػر القرآنػػي فالػػذي يحمػػؿ عمػػى الظيػػر ل يكػػوف فػػي ا مػػب 
صوره حمػً  ماديػًا وانمػا ىػو حمػؿ مأنػوي يكتسػبو النسػاف عػف طريػؽ مأصػية ال ومجانبػة الصػواب 

يحممػػو فػػي بطنػػو لف ذلػػؾ تقػػدير اليػػي اراد لػػو اف لػػذا يكػػوف اشػػد ققػػً  واكقػػر وطػػأة عمػػى النسػػاف ممػػا 
يكوف وليذا كانت الحركة ىي الاارؽ بيف المأنيف فكأف خاة حمؿ الػبطف ناسػبت الخاػة الممتمسػة مػف 

 خاة الاتحة وققؿ حمؿ الظير ناسب الققؿ الممتمس مف الكسر كونو أققؿ مف الات  إ 
ْمُؼ مصدر إ2 م ؼ : قاؿ ابف السكيت : )) الحو موؼ وح  مؼ الأيد يكوف بيف القوـ  حو موْاُت أْحمُؼ حماًا والح  حو

وبيذا فرؽ بيف البناء الواحد مف خ ؿ الحركة التي ادت بدورىا الى تغػاير الدللػة فػدؿ بػالات   (115)((
مؼ ىو اليميف او القسـ وىذا قد يكوف بيف اقنيف او مجموع يقسموف عمػى فأػؿ  عمى اف المراد مف الحو

ًا يسيرًا او قد يكػوف كبيػرًا بخػ ؼ دللػة الكسػر التػي دلػت عمػى اف الحمػؼ يمقػؿ قد يكوف ىيناو عمؿ 
الأيػػد بػػيف القػػـو إ واصػػمة )) المأاقػػدة والمأاىػػدة عمػػى التأا ػػد والتسػػاعد والتاػػاؽ فمػػا كػػاف منػػو فػػي 

 ولأظـ ىذه األح ؼ وخطورتيػا عمػى تكػويف (116)الجاىمية عمى الاتف والقتاؿ بيف القبائؿ والغارات ((
المجتمػػ  نيػػى اإلسػػ ـ عنيػػا ورىػػب عػػف الأمػػؿ بيػػا لػػذا قػػاؿ رسػػوؿ ال صػػمى ال عميػػو وسػػمـ : )) ل 
حمؼ في اإلس ـ (( مستقنيًا مف ذلؾ ما كاف فػي نصػرة المظمػوـ وصػمو األرحػاـ إ وقػد نيػض الكسػر 
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بػيف خاػو الاتحػة بيذه الدللة لقوتو عمى الات  فأقوى الحركات ينبغي اف يقابؿ قػوة الاأػؿ إ لػذا ناسػبوا 
 وما تدؿ عميو وبيف ققؿ الكسر و ما دؿ عميو إ 

ػػرؽ بػػالات  عمػػى دللت عػػدة اوليػػا : الخػػرؽ فػػي القػػوب ومنػػو جأػػؿ الشػػؽ فػػي  إ3 ػػرؽ : دؿ( الخو ػػرؽ وخ  خو
الحائط إإ وانخرقت الري  ىبت عمى  ير استقامة فالخرؽ اذف يكوف في القوب و يره مما ينخرؽ أي 

و الذي كاف عميو او الذي اريد لو اف يكوف كما في الري  إ اما عف المأنى يحدث فيو تحوًل عف اصم
الػذي يػدؿ عميػو بالكسػر فانػو يختمػؼ عػف المأنػى الوؿ واف اشػتركا فػي الصػؿ فػالخرؽ بالكسػر يػدؿ 

وقيػؿ الخػرؽ مػف الاتيػاف : )) الظريػؼ فػي سػماحة  (117)عمى الشيء الكريـ يتخرؽ في السػخاء والكػـر
ي الكػػـر : اتسػػ  ، والخػػرؽ بالكسػػر : الكػػريـ المختػػرؽ فػػي الكػػـر ، وقيػػؿ : ىػػو الاتػػى ونجػػده وتخػػرؽ فػػ

فػػالتحوؿ فػػي  (118)الكػػريـ الخمياػػة ، والجمػػ  اخػػراؽ ويقػػاؿ : ىػػو ينخػػرؽ فػػي السػػخاء اذا توسػػ  فيػػو ((
المأنػػى حصػػؿ عػػف طريػػؽ تغػػاير الحركػػة التػػي دلػػت عمػػى مأنيػػيف متغػػايريف إ اذ مػػدت دللػػة الكسػػر 

مف المأنػى لػـ يكػف ليصػؿ اليػو السػام  او يتصػوره مػ  الاػت  إ وىػذا يأنػي اف المغػة دائمػًا  الماظ بقدر
 تصطن  الوسائؿ التي تأيف عمى ج ء المراد وكشؼ المبس ومنيا الحركات إ

روقؽ ور قؽ : )) الر(ُؽ بالات  : ما يكتب فيو وىو جمػد رقيػؽ (( إ4
وقيػؿ: ))ىػي الصػحياة البي ػاء((  (119)

لاػػػػراء بالصػػػػحائؼ التػػػػي تخػػػػرج الػػػػى بنػػػػي ادـ يػػػػـو القيامػػػػة وقولػػػػو ىػػػػذا يأنػػػػي اف ىػػػػذه وخصػػػػة ا (111)
الصحائؼ مدوف فييا وليست بي اء بدليؿ اف اعماؿ بنػي ادـ تػرقـ عمػى ىػذه الصػحائؼ إ واي كػاف 
المأنػى الػذي يػدؿ عميػػو الػرؽ ماتوحػًا سػواء أكانػػت الصػحؼ بي ػاء اـ مدونػة فانػػو يختمػؼ تمامػًا عػػف 

ؿ مأػػو الكسػػر إ فػػالرُِّؽ مكسػػور الػػراء يمػػتمس منػػو مأنػػى الأبوديػػة والتممػػؾ جػػاء فػػي المأنػػى الػػذي يػػد
)) ورؽ صػػػار فػػػي رؽ إإإإ واسػػػترؽ  (111)الصػػػحاح : ))  الػػػرؽ بالكسػػػر مػػػف الممػػػؾ وىػػػو الأبوديػػػة ((

وبيػذا يظيػر الاػرؽ  (112)الممموؾ ارؽ : ادخمو في الرؽ واسترؽ ممموكو وارقو : وىػو نقػيض اعتقػو ((
وا ػػػحًا بػػػيف البنػػػاء الواحػػػد ذو الحركػػػات المختماػػػة فالاتحػػػة دلػػػت عمػػػى مأنػػػى اقػػػؿ بكقيػػػر مػػػف الػػػدللي 

 المأنى الذي دلت عميو الكسرة ومأمـو اف الات  ل يبمو قوة الكسر إ 

وتوس  بأ ػيـ فجأػؿ  (113)الس(رب والس(رب : )الس(رب : الماؿ الراعي ، اعني بالماؿ الراعي البؿ((  إ5
اما المراد بالس(رب بكسر السيف فيػو جماعػة مػف  (114)ميا وخصو ابف قتيبة بالطريؽ الس(رب الماشية ك

النساء والظباء والبقر وقيؿ : )) ىو القطي  مف النساء ، والطير ، والظباء والبقػر ، والحمػر ، والشػاء 
ربة بالات  ، مأناه آمف فػي مالػو وطريقػو ، واذا قيػ (115)(( ؿ : ىػو امػف فاذا قيؿ : )) ف ف آمف في س 

ربو بالكسر فمأناه إ آمف في ناسػو ونسػائو وحرمػو (( ولشػؾ فػي اف آمػف اإلنسػاف عمػى نسػائو  (116)س 
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وحرمو يكوف اىـ بكقير مف أمنو عمى ناسو ومالو إ فأي أمف يكوف لمرجؿ بأد أمف نساءه وحرمو لػذا 
يػا فغالبػًا مػا يقػدـ الرجػؿ عبر عف المأنى القاني بالكسر دوف الات  لىميػة أمػف النسػاء والحػـر وعظم

ناسو قربانًا دوف أمف نسائو وحرمو وىذا ما حصؿ م  ابي الشيداء اإلماـ الحسػيف عميػو السػ ـ حػيف 
 قدـ ناسو الزكية قربانًا حااظًا عمى أمف نساء وحرمو لول ق اء ال وقدره إ

وج : الأوػووج : )) النأطػاؼ فيمػا كػاف قائمػًا فمػاؿ كػالرم  و  إ6 الحػائط وكػؿ مػا كػاف قائمػًا يقػاؿ الأووج والأ 
فيػو الأػػوج بػػالات  ، ويقػاؿ شػػجرتؾ فييػػا عػػوج شػديد قػػاؿ الزىػػري : وىػػذا ل يجػوز فيػػو وفػػي امقالػػو ال 

الأوػػووج (( 
ػػوج بالكسػػر بػػالنحراؼ فػػي الػػديف واألرض قيػػؿ : )) الأػػوج فػػي الػػديف  (117) بينمػػا خػػص الأ 

واء ، وكػػاف قائمػػًا مقػػؿ الخشػػبة والحػػائط ونحوىمػػا واألرض إإإإ والأوػػووج فػػي  يرىمػػا ممػػا خػػالؼ السػػت
وكؿ ما جاء في النص الكريـ وكاف الحديث فيو عف اسػتواء الػديف والرض جػاء بالكسػر قػاؿ  (118)((

وجػًا  وقػاؿ سػبحانو : ))  (119)فييػا ((  تأالى  ))الحمد ل الي انزؿ عمى عبده الكتاب ولـ يجأؿ لػو ع 
وجًا ول امتاً  وذىػب  (121)وقػاؿ : )) قرآنػا عربيػًا  يػر ذي عػوج لأميػـ يتقػوف (( (121)((  ل ترى فييا ع 

ػوج  الرا ب الصاياني الػى اف الأوػوج يقػاؿ لمػا يػدرؾ بالبصػر سػيً  كالخشػب المنتصػب ونحػوه ، والأ 
يقػاؿ فيمػا يػدرؾ بػالاكر والبصػػيرة كمػا يكػوف فػي ارض بسػيط يأػػرؼ تااوتػو بالبصػيرة والػديف والمأػػاش 

   مما سبؽ ذكره اف النأطاؼ في الديف او الميػؿ عػف جػادة الصػواب يكػوف اشػد ققػً  إ يت (122)((
واكقػػر مػػرارة وقػػوة عمػػى صػػاحبة فالمجانػػب لتأػػاليـ ال سػػبحانو يأػػد كػػافرًا ممأونػػًا ومطػػرودًا مػػف رحمتػػو 
سػػبحانو لف ذلػػؾ يحصػػؿ بػػإرادة اإلنسػػاف وبر بػػة منػػو عمػػى خػػ ؼ الميػػؿ فػػي  يػػر الػػديف فانػػو يكػػوف 

ارجػػًا عػػف ارادة المػػادة لنيػػا ممػػا ل يأقػػؿ اذ يكػػوف فػػي الػػرم  والخشػػبة و يرىمػػا إ الػػى جانػػب ذلػػؾ خ
ندرؾ مف مقولو الرا ب اف الأوج بالات  يكوف فيما يدرؾ بالبصر ل البصيرة وما يدرؾ بالبصر يكوف 

رؤيػػا القمبيػػة ل عػػادة اسػػيؿ واخػػؼ ممػػا يػػدرؾ بالبصػػيرة اذ قػػد يػػرى اإلنسػػاف بأينػػو مػػا ل يػػراه بقمبػػو فال
وج بالكسر فانو ل يكوف ال فػي األمػور  تتوفر ال لمف صات عقوليـ وخشأت قموبيـ عمى خ ؼ الأ 
المأنويػػة التػػي تحتػػاج الػػى بصػػر قاقػػب وبصػػيرة نافػػذة كمػػا فػػي امػػور الػػديف لػػذا جػػاء الخطػػاب القرانػػي 

وج بالكسػػر دوف الاػػت  إ وكأنػػ و يحػػت  لػػذلؾ بققػػؿ الحركػػة متحػػدقًا عػػف النأطػػاؼ فػػي أمػػور الػػديف بػػالأ 
و ػػأايا عمػػى الػػناس إ اذ ناسػػب بػػيف اخػػؼ المأنيػػيف ومػػا يػػدرؾ بالبصػػر والاتحػػة لخاتيػػا فػػي حػػيف 

 ناسب بيف اققؿ المأنييف وما يدرؾ بالاكر والبصيرة وققؿ الكسر إ 

 (123)(القوػػػرف والق ػػػرف : القوػػػرف : )) قػػػرف الشػػػاة والبقػػػرة ونحوىمػػػا،والقورف ، اي ػػػًا الخصػػػمة مػػػف الشػػػأر ( إ7
والجم  قروف والقرف بالكسر يراد بو )) الكؼء والنظير في الشجاعة والحرب ، ويجم  عمى اقػراف (( 
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وقيػػػؿ القػػػرف : )) ىػػػو الػػػذي (125)وىػػػو قرنػػػو بالكسػػػر )) اذا كػػػاف مقمػػػو فػػػي الشػػػجاعة والشػػػدة ((  (124)
الػى طػوؿ تأمػؿ فيػو  ول يحتػاج التاريػؽ بػيف المأنيػيف (126)يقاومؾ في قتػاؿ او بطػش او فػي عمػـ (( 

وا ػ  بوػياف فػػالقورف بػالات  صػاة جسػػمانية خصػت بيػا الحيوانػػات فػي حػيف الق ػػرف بالكسػر صػاة عقميػػة 
خص بيا الأق ء مف بني البشر وىي ل تتوفر ليـ كميـ لذلؾ خصت بمف يمتمكيا حقًا إ ومف يمتمؾ 

ه فكػأف المتيػاز الػذي اعطػي سواء في الشجاعة اـ الأمـ ينمػاز عػف  يػر  –أي المنازلة  –ىذه الصاة 
لمكسر دوف الات  يومئ الى المتياز الذي اعطي لصاحب ىذه الصاة دوف  يره ، وي حظ اف ىناؾ 
خيطػػًا دللػػيً حو يػػربط بػػيف المأنػػى الػػذي تأطيػػو الماػػردة مػػ  الاػػت  والكسػػر إ فػػالقورف فػػي الحيػػواف دللػػة 

ي الػذكور  البػًا دوف النػاث دللػة عمػى قػوة عمى شجاعتو وقوتو فيو رمز القوة والشجاعة لذا يكوف ف
الذكور وتميزىا وكذا الق رف بالكسر فيي صاة تػدؿ عمػى عمػو كأػب صػاحبيما فػي الشػجاعة والمنازلػة 

 والأمـ وكأف ىذه الصاة مستمدة مف صاة القرف في الحيواف صاحب القروف إ 

قر : )) ققؿ فػي الذف بػالات  ، وقيػؿ : ىػو إ8 قر والوق ر : الوو اف يػذىب السػم  كمػو والققػؿ اخػؼ مػف  الوو
قػرًا (( (127)ذلؾ (( قاؿ تأالى : )) وجأمنا عمى قموبيـ اكنو اف ياقيػوه وفػي اذانيػـ وو

وقػاؿ اي ػًا:  (128)
قر بالكسػػر فيػػو الحمػػؿ يكػػوف لمحمػػار والبغػػؿ(129))) وفػػي اذانيػػـ وقػػر(( وقيػػؿ:)) ىػػو الققػػؿ (131)امػػا الػػو 

قر الحمػػؿ الققيػػؿ ، وعػػـ بأ ػػيـ بػػو يحمػػؿ عمػػى ظيػػر اوراس ، يقػػاؿ : جػػاء ي حمػػؿ وقػػره ، وقيػػؿ الػػو 
قر عمػػى كػػؿ مػػا يحمػػؿ تقػػوؿ : عنػػدي  (131)الققيػػؿ والخايػػؼ بينيمػػا وجمأػػو اوقػػار(( واطمػػؽ بأ ػػيـ الػػو 

قر حنطة وكؿ ما يحمؿ فيو وقر بكسر الواو((  قر حطب وو  واطمقو سبحانو عمػى الريػاح فقػاؿ  (132)و 
قػػرا((  يأنػػي السػػحاب لحمميػػا المػػػاء ويت ػػ  الاػػرؽ بػػيف المأيػػيف وا ػػحًا مػػػف  (133): )) فالحػػام ت و 

قر بالكسػر يأػـ األحمػاؿ الققيػؿ  قر بالات  ققؿ في السػم  بينمػا الػو  خ ؿ تغاير حركة البناء الواحد فالوو
والخايؼ منيا ولشؾ في اف دللة الكسر اشد قوة مف دللة الاػت  لمػا يحتاجػو  الحامػؿ مػف قػوة وجمػد 

مف جيد ومػا يتأػرض لػو مػف مشػقة لػذا عبػروا عػف القػاني بالكسػر لقوتػو وعػف الوؿ بػالات   وما يبذلو
 لخاتو فجأموا اقوى الحركتيف لقوى المأنييف وا أايما ل اأيما إ  

 الخالصة
  واف كاف بصورة  –يأد ىذا البحث دليً  لمف اراد الط ع عمى مايوـ الحركة وتأريخ تطورىا  
 توصؿ البحث الى جممة مف النتائ  كاف مف اىمياإ موجزة وقد        
لـ تكف الحركات بمايوميا الشائ  المأروؼ متداولة في المدونة النحويػة الولػى واعنػي بيػا الكتػاب إ  إ1

 وما ذكر بيذا المأنى لـ يقصد بو الحركة العرابية إ
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ت ؼ فػػػي تأاقبػػػت عمػػػى الحركػػػات مصػػػطمحات عػػػدة كميػػػا دلػػػت عمػػػى مادلػػػت عميػػػو الحركػػػات مػػػ  اخػػػ إ2
 المصطمحات كػ) ع مات ، القاب ، مجاري ( 

لقػػػد كػػػاف سػػػػيبويو ميػػػاًل فػػػػي تأاممػػػو مػػػ  الحركػػػػات الػػػى التوصػػػػيؼ اكقػػػر مػػػف التحديػػػػد لػػػذلؾ ترادفػػػػت  إ3
 مصطمحات عدة كميا اشارت الى ما اشارت اليو الحركات 

النحويػػة كػػاف ابػػف جنػػي اوؿ مػػف تأامػػؿ مػػ  الحركػػات وسػػماىا صػػراحة لكػػف ذلػػؾ لػػـ يكػػف مػػ  البػػواب  إ4
نما كقر في المأالجات الصوتية وىذا ما دف  بأ يـ الى نسبة المصطم  إليو إ   وا 

 لقد كاف الزجاجي اوؿ مف أشار الى اقتراف الحركات باإلعراب وسماىا صراحة بحركات اإلعراب إ  إ5

ًا تختمؼ الحركات مف حيث الخاػة والققػؿ فمػا كػاف ققػيً  أعطػي لممأنػى األىػـ واألقػوى ومػا كػاف خاياػ إ6
 اعطي لممأنى األقؿ واألخؼ واألقؿ أىمية إ 

فػػرؽ النحػػاة بػػيف القػػوي والققيػػؿ وال ػػأيؼ والخايػػؼ فػػي الحركػػات إ فػػالقوة تتأمػػؽ بمقػػدار الجيػػد الػػذي  إ7
 يبذلو الناطؽ عند اخراج الحركة في حيف الققيؿ يتأمؽ بالمأنى وكذا  الخايؼ وال أيؼ إ 

 الهوامش 
  61/  3الأيف :  إ1
  411 – 411/  11) حرؾ (  :  المساف : مادة    إ2

  229ماردات الااظ القرآف :  إ3

 مادة ) حرؾ (  411/  11المساف :   إ4

   13/  1ينظر الكتاب :  إ5

  69التأرياات / الجرجاني :  إ6

  13/  1الكتاب :  إ7

  13/  1المصدر ناسو :  إ8

  437/  4المصدر ناسو :  إ9

 المصدر ناسو : والصاحة والجزء اناسيـ إ  إ11

  97/  1: المقت ب / المبرد  إ11

  28ىود :  إ12

  13/ 2مأاني القرآف :  إ13

  71 – 69اإلي اح :  إ14

  72المصدر ناسو :  إ15

  91المصدر ناسو :  إ16
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 المصدر ناسو والصاحة ناسيا  إ17

 8الحركات في المغة الأربية دراسة في التشكيؿ الصوتي :  إ18

 9المصدر ناسو :  إ19

  34/ 1سر صناعة اإلعراب :  إ21

  38/  1المصدر ناسو :  إ21

  42/  1المصدر ناسو :  إ22

  43/ 1المصدر ناسو :  إ23

  97/ 1المقتصد في شرح الي اح :  إ24

  99/ 1المصدر ناسو :  إ25

  25إسرار الأربية :  إ26

 69اإلي اح في عمؿ النحو :  إ27

 319الصاحبي في فقو المغة :  إ28

  76المصدر ناسو :  إ29

  23دلئؿ العجاز :  إ31

  71ينظر الي اح :  إ31

  36/  1الخصائص :  إ32

  319الصاحبي في فقو المغة :  إ33

  46 – 45ينظر احياء النحو :  إ34

  252مدرسة الكوفة :  إ35

  164/  1الشباه والنظائر :  إ36

  49/ 1شرح الكافية :  إ37

  174/  1الخصائص :  إ38

  49/ 1المصدر ناسو :  إ39

  174/  1المصدر ناسو :  إ41

  174/  1المصدر ناسو :  إ41

  69ينظر إسرار الأربية :  إ42

  71/ 1الخصائص :  إ43

  13/ 2مأاني القرآف :  إ44

  93وينظر الي اح في عمؿ النحو :  1/81اإلعراب :  سر صناعة إ45

  76/ 1الخصائص :  إ46

  79/ 1المصدر ناسو :  إ47
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  61/  1سر صناعة اإلعراب :   إ48

  49إسرار الأربية :  إ49

  56المصدر ناسو :  إ51

  62ينظر اسرار الأربية :  إ51

 69اسرار الأربية :  إ52

  97ينظر الي اح في عمؿ النحو :  إ53

  69ينظر المصدر ناسو :  إ54

  6/  1اب : الكت إ55

 48الظواىر المغوية في قراءة الحسف البصري / صاحب ابو جناح :  إ56

    اعرض البحث عف ذكر الكقير مف اللااظ التي مقمت الحركة فييا فارقًا بيف   
 المأاني المختماة ر بة في اليجاز ومراعاة لمنيجية البحث  إ      

  122/  2مأاني القرآف :  إ57

  243وينظر اص ح المنطؽ :  481/  6مجم  البياف :  إ58

  256/  11ينظر المساف :   إ59

  243ينظر ادب الكاتب :  إ61

 93وينظر ابف جني عالـ الأربية :  18/  2المحتسب / ابف جني :  إ61

  71البقرة :  إ62

  24السراء :  إ63

  54المائدة :  إ64

  585 – 584/  2الصحاح :  إ65

  241ادب الكاتب :  إ66

  289/  1ا واء البياف :  إ67

  29لكسائي : مأاني القرآف / ا إ68

  557/  2ينظر المساف :  إ69

  29مأاني القرآف الكسائي :  إ71

 193حجة القراءات :   إ71

  534/  13المساف :  إ72

  15الحقاؼ :  إ73

 19النساء :  إ74

 13/ 4وينظر ا واء البياف :  685/ 2الصحاح :  إ75

  5الكيؼ :  إ76
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  35 افر :  إ77

  51 – 51السراء :  إ78

  242ادب الكاتب :  إ79

 253/  5المساف :  إ81

  67: المؤمنوف  إ81

  83/   3اعراب القرآف / النحاس :  إ82

  239/  2مأاني القرآف :  إ83

  17فصمت :  إ84

  438/  13المساف :  إ85

  251وينظر ادب الكاتب :  439/  13المصدر ناسو :  إ86

  93النأاـ :  إ87

 17فصمت :   إ88

  21الحقاؼ :  إ89

  63الارقاف :  إ91

  117/ 2ينظر مأاني القرآف / الاراء :  إ91

 482/  2الصحاح :  إ92

  11: اؿ عمراف  إ93

 1/212إ ينظر مأاني القراف / الخاش :  465/  3المساف :  إ94

  5البروج :  إ95

  6التحريـ :  إ96

  6اليمزة :  إ97

  181/ 5اعراب القرآف / النحاس :  إ98

  175/  11، المساف :  3ينظر اص ح المنطؽ / ابف السكيت :  إ99

  189العراؼ : إ111

  239ادب الكاتب :  إ111

  111طو :  إ112

  31النأاـ :  إ113

  3 – 1الشرح :  إ114

 13ينظر اص ح المنطؽ :  إ115

  1213/  4وينظر الصحاح :  53/ 9المساف :  إ116

  11/74ينظر المساف :  إ117
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  123/  11المساف :  إ118

  1224/  4الصحاح :  إ119

  123/ 11المساف :  إ111

 251وينظر ادب الكاتب :  1224/  4الصحاح :  إ111

  124/  11المساف :  إ112

 63وينظر اص ح المنطؽ :  463/ 1المساف :  إ113

  251ب : ينظر : ادب الكات إ114

  1/463المساف :  إ115

   21أخبار أبي القاسـ الزجاجي :  إ116

  331/ 2المساف :  إ117

  243أدب الكاتب :  إ118

  1الكيؼ :  إ119

  117طو :  إ121

  28الزمر :  إ121

  592ماردات الااظ القراف :  إ122

 667، وينظر ماردات الااظ القراف :  124اص ح المنطؽ :  إ123

  337/  131المساف :  إ124

  336/  13المصدر ناسو :  إ125

  12لمنطؽ : اص ح ا إ126

  174/ 4، ا واء البياف :  249وينظر ادب الكاتب :  289/  5المساف :  إ127

 22النأاـ :  إ128

  5فصمت :  إ129

  881ينظر ماردات الااظ القرآف :  إ131

  289/  5المساف :  إ131

  31ينظر مأاني القرآف / الكسائي :  إ132

  2الذاريات :  إ133

 قائمة المصادر والمراجع 
 بغداد  –أيد النأيمي إ دار الشؤوف الققافية ابف جني عالـ الأربية / إ دإ حساـ س إ1
          ـ إ  1951احياء النحو / ابراىيـ مصطاى ، مكتبة لجنة التأليؼ والترجمة والنشر إ  إ2

 ـ 1981 –دار الرشيد  –اخبار ابي القاسـ الزجاجي إ تحقيؽ دإ عبد الحسيف المبارؾ ، الأراؽ  إ3
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  1963/  4قتيبة ) ت     ( تحقيؽ : محيي الديف عبد الحميد ط ادب الكاتب : ابي محمد عبد ال بف مسمـ بف إ4

 ىػ ( تحقيؽ : بيجة البيطار إ دمشؽ إ 577اسرار الأربية : ابي البركات عبد الرحمف بف ابي سأيد النباري ) ت  إ5

 دار الكتب الأممية ، بيروت لبناف إ –ىػ( تحقيؽ : احمد شمس الديف 911الشباه والنظائر : السيوطي ) ت إ6

دار  3ىػػػ ( شػػرح وتحقيػػؽ احمػػد محمػػد شػػاكر ، عبػػد السػػ ـ ىػػاروف إ ط 244اصػػ ح المنطػػؽ : ابػػف السػػكيت ) ت  إ7
 مصر إ  –المأارؼ 

 ىػ ( عالـ الكتب ، بيروت ، لبناف إ  1393في تاسير القرآف بالقرآف : محمد الميف الشنقيطي ) تػ ا واء البياف  إ8

ىػػػ ( و ػػ  حواشػػيو وعمػػؽ عميػػو : عبػػد  338ماعيؿ النحػػاس ) ت إعػػراب القػػرآف ابػػي جأاػػر احمػػد بػػف محمػػد بػػف اسػػ إ9
 دار الكتب الأممية إ بيروت إ  – 2المنأـ خميؿ ابراىيـ إ ط

 ىػ ( تحقيؽ : مازف مبارؾ ، دار الناائس إ  337اإلي اح في عمؿ النحو لبي القاسـ الزجاجي ) تػ  إ11

 التراث الأربي ، بيروت ، لبناف إلمسيد الشريؼ عمي بف محمد الجرجاني ، دار احياء التأرياات  إ11

، مؤسسػػة الرسػػالة ،  2ىػػػ( تحقيػػؽ : سػػأيد الفغػػاني ، ط 413حجػػة القػػراءات عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد ابػػو زرعػػة ) تػػػ  إ12
 إ  1979بيروت ، 

 ىػ( إ  214الحركات في المغة دراسة في التشكيؿ الصوتي دإ زيد خميؿ القرالة إ عالـ الكتب الحديقة الردف إ )  إ13

ىػػػ ( تحقيػػؽ محمػػد عمػػي النجػػار دار الشػػؤوف الققافيػػة ،  392ئص : صػػنأة ابػػي الاػػت  عقمػػاف بػػف جنػػي ) ت الخصػػا إ14
 إ  1981، بغداد 

الماـ عبد القاىر الجرجاني ، تحقيؽ : محمد ر واف الداية وفايز الداية ، مكتبة سأد الػديف ، دمشػؽ دلئؿ العجاز  إ15
 إ  

ىػ ( تحقيؽ : محمد حسف اسماعيؿ احمد رشػدي عػامر  392ني ) ت سر صناعة العراب إ ابي الات  عقماف بف ج إ16
 لبناف إ  –إ دار الكتب الأممية إ بيروت 

شرح الر ي عمى كافية ابف الحاجب ، ر ي الديف الستراباذي ، تصحي  : يوسؼ حسف عمر ، جامأة قاريونس ،  إ17
 ـإ   1978

 سيد احمد صقر ، دار احياء الكتب الأربية إىػ( تحقيؽ : ال 395الصاحبي لبي الحسف احمد بف فارس ) تػ  إ18

ىػػػػ( دار احيػػػاء الكتػػػاب  398الصػػحاح تػػػاج المغػػػة وصػػػحاح الأربيػػػة : ابػػػي نصػػػر اسػػماعيؿ بػػػف حمػػػاد الجػػػوىري ) ت  إ19
 لبناف إ  –بيروت  –الأربي 

 إ 1985،  1في قراءة حسف البصري ، دإ صاحب ابو جناح ، طالظواىر المغوية  إ21

ىػػ ( تحقيػؽ : ميػدي المخزومػي وابػراىيـ السػامرائي ، دار الرشػيد  175يػؿ بػف احمػد ) تػػ لبي عبد الرحمف الخمالأيف  إ21
 لمنشر ، الأراؽ إ

ىػ( تحقيؽ عبد الس ـ محمد ىػاروف ، عػالـ الكتػب ، بيػروت ،  181ابي بشر عمر بف عقماف بف قنبر ، ) تػ الكتاب  إ22
 لبناف إ

 ، لبناف ىػ( دار صادر ، بيروت 711لساف الأرب ألبف منظور ،)ت  إ23
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ىػػػ( تحقيػػػؽ : عمػػي النجػػػدي ناصػػػؼ 392المحتسػػب فػػػي تبيػػيف وجػػػوه شػػػواذ القػػراءات واإلي ػػػاح عنيػػا : ابػػػف جنػػػي )ت إ24
  1969وآخريف ، المجمس األعمى لمشؤوف اإلس مية 

ىػػػ( تصػػحي  : ىاشػػـ مح تػػي ، دار أحيػػاء التػػراث ،  548الطبرسػػي عمػػي ابػػو الا ػػؿ بػػف الحسػػف ) تػػػمجمػػ  البيػػاف  إ25
 بيروت إ   

 : ومنيجيا في دراسة المغة والنحو دإ ميدي المخزومي ، دار الرائد الأربي ، بيروت ، لبناف إ  درسة الكوفة م إ26

ىػ( تحقيؽ : عبػد الميػر محمػد امػيف الػورد إ 215مأاني القراف / الخاش ) سأيد بف مسأده البمخي المجاشأي ) ت  إ27
 إ  1985 1ط

ىػػػ( تحقيػػؽ : عبػػد الجميػػؿ عبػػده الشػػمبي ، 311ابػػراىيـ بػػف سػػيؿ ت )مأػػاني القػػراف واعرابػػو / الزجػػاج ) ابػػو اسػػحاؽ  إ28
 إ   1972بيروت ، 

ىػ( تحقيؽ : محمد عمي النجار واحمد يوسػؼ نجػاتي  217ابي زكريا يحيى بف زياد الاراء ت ) مأاني القراف / الاراء  إ29
 ، عالـ الكتب ، بيروت ، لبناف إ 

( اعػاد بنػاءه وقػدـ لػو عيسػى شػحاتو عيسػى إ دار قبػاء لمطباعػة ىػػ  189مأاني القػراف عمػي بػف حمػزة الكسػائي ) ت  إ31
 والنشر ، القاىرة إ 

ماػردات الاػػاظ القػرآف : الرا ػػب الصػاياني ، تحقيػػؽ : صػػاواف عػدناف داودي ، دار القمػػـ ، دمشػؽ ، الػػدار الشػػامية ،  إ31
 بيروت  

 ف ، دار الرشيد لمنشر ، الأراؽ إ  المقتصد في شرح الي اح عبد القادر الجرجاني ، تحقيؽ : كاظـ بحر المرجا إ32

ىػ( تحقيؽ : محمد عبد الخالؽ ع يمو ، عػالـ الكتػب ،  285المقت ب : لبي الأباس محمد بف يزيد المبرد ، ت )  إ33
 بيروت لبناف إ    

 
Abstract  :  

 This rsaresearch in Trace of movement in knowing's dictionary . It's 

dictionary for want know an the . knowing trace which give movement of different 

where an the sanitation staying . It sure that movement have guide use there fore 

they say Alrafa'a is Science of force and AlJar is Science adding .  

AlFath Science of objectivity . Comeback this is useful of Guide on movement . ia 

sure that tham is force of movement give for power meaning . Al-Kaser and fath 

go to the meaning .         
 


