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  قدمةم
 حممد ، كلمته مبّلغ العرب أفصح ، رسله خامت على والسالم والصالة ، وعظمته جبالله يليق محدا هللا احلمد    

  :بعد أّما ، تسليمه وأزكى صلواته أفضل عليه
ا  

ّ
 عنها بانةاإل يف حيتاج فهو ، خفية نفسه يف مضمرة السامع إىل وإيصاهلا نقلها املتكلم يريد اليت املعاين كانت مل
 تنقل اللغة طريق فعن ، اللغة أوجد ولذلك ، تصّورات من خيتلجه وما ، دالالت من خيتزنه ما ُتظهر وسيلة إىل

 أدوات أرقى متثل فاللغة ، األغراض عن التعبري أداة هي موجزة بعبارة أو ، واخلواطر والرغبات واالنفعاالت األفكار
 اإلبالغية الوسائل من وغريها...  واإلمياء اإلشارة عن - األحيان من كثري يف - تُغين بذلك وهي ، البشري التواصل

 جوانب من الدارسون فتناوهلا ، كبرية بعناية اللغة هذه استأثرت وقد ، عنه التعبري يراد ما مجيع إفادة عن قاصرةال
 ويعدّ  ، وغريها... والصرف  والبالغة ، كالنحو املختلفة علومها حركة يساير باللغة االهتمام أنّ  ومعلوم ، شىت

 يف إليه يُرجع و ، البناء يف عليه يُعتمد ، أوضاعها يف العرب كالم استقراء على ينبين فهو ، اللغة قانون النحو
 السامع إىل فكرة إبالغ من املتكلم إليه يتطّلع ما لكلّ  صادقا عنوانا الداللة كانت وملا ، والصواب اخلطأ معرفة

 ملا ونظرا ، أساسه الداللة وحصان املعىن ومثرة إالّ  يُرتضى سبيل ال أن علمنا ، أداء وأوىف لغة بأسلم إياها وإفهامه
 ، - العموم على – الداللية املعطيات تستبعد شكلية دراسة بأنه وصفه أّمهها خطرية إشكاالت من بالنحو حييط

 من جترّته وما العامل نظرية قوانني  على يرتكز إذ ، - اخلصوص على – اللغوية غري العناصر تأثري تراعي وال
 حاجة ال التكّلف من ضربا وعّده  الكالم يف شأنه تصغريُ  مثّ  ومن ، السليقة على العرب به نطقت فيما تعقيدات

 آراء من تتضّمنه عّما الكشف يف هاما حيزا يشغل القدمية الرتاث كتب حتقيق وألنّ  ، النصوص بناء فهم يف به لنا
 فيودورها في التحليل النحوي  لمأغراض المتك"  موضوع على اختيارنا وقع ، زماا على ةمتقّدم متطّورة
  :، لألسباب اآلتية "باذياستر األلرضي الدين  ابن الحاجب كافيةشرح  
  يرتمجه الشغف بالّدراسات النحوية اليت تعىن بقضايا املعىن ومدى تفعيله يف التقعيد اللغوي     :  سبب ذاتي -     

  .  وذلك يف إطار ربط الّصلة بني الرتاث النحوي القدمي والدراسات اللغوية احلديثة      
  :تتمثل فيمايلي: ةب موضوعياسبأ -   

  لة بني الصّ  ه من نتائج أّمهها ربط تب عليو ذلك من خالل ما قد يرت ،  ميته يف الدراسة اللغويةـأه. أ        
  . لغوي للجماعة اللغويةالدرس النحوي واالستعمال ال         

  ما جهود رضي السيّ و ،  بصفة عامة ابن احلاجب  راسات اليت تتناول كتاب شرح كافيةالدّ  ندرة . ب       
  .باذي بصفة خاصةاسرت األ الدين          

   دراسة بأنه وصفه مثّ  ومن ، الداللة مسار عن تبعده)  العامل نظرية( معطيات من بالنحو حييط ما .ج       
  .  العناصر غري اللغوية يف التقعيد  تأثري تراعي ال شكلية           
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تأثري أغراض املتكلم يف التوجيه النحوي ، : وضحاً للمشكلة اليت يتناوهلا وهي يكون عنوان البحث م وعلى هذا  
تساهم اإلحاطة بأغراض  فكيف والداللة ،ق البحث يف البنية ها على اإلطالوهذه القضية هلا تبعات كثرية أمهّ 

غري اللغوية  كاملتكلم  ما مدى تفاعل العناصرو  املتكلمني ومعرفة مقاصد خطام يف تربير احلكم النحوي؟
من جهة؟ ، ومن جهة أخرى ما ) التواصل(والسامع يف إنتاج الكالم وبنائه على الوجه الذي حيّقق الفهم واإلفهام 

مث هل ميكننا االستفادة من هذه النتائج  يف إعطاء الوظيفة اإلعرابية للكلمة أو اجلملة ؟مدى تدّخل هذه العناصر 
ل االستعانة دة تسهّ هل ميكن حصرها يف أطر حمدّ  يف إعادة صياغة األبواب النحوية ؟ ما طبيعة هذه األغراض ؟

  .ما مدى صلة التقعيد للغة باملباحث الداللية؟ ا؟
  :ّما األهداف اليت يتوّخى هذا املوضوع حتقيقها فتتمثل فيما يلي أ

   و ضرورة االستغناء، تارة  )الشكلية(تقليدية حماولة كشف مدى مشروعية انتقاد الدراسة النحوية بال . أ   
  .  عن بعض أبواا حبجة التجديد تارة أخرى      

  . ا  من خالل تقّصي األسس املعنوية اليت قامت عليهاالعودة إىل فهم الدراسات النحوية فهما صحيح.  ب  
  .الكشف عن مالمح نظرية املعىن يف النحو العريب ، والوقوف على تطبيقاا املختلفة .  ج  

    .تبيني الرتابط القائم بني الرتاكيب اللغوية املختلفة و مراعاة  األغراض واملقاصد .   د   
  . أغراض املتكلمني و مدى مسامهتها يف ضبط و توجيه األحكام النحوية حماولة بيان أمهية معرفة. هـ    
علم ( بصلة مباشرة لعلمي النحو والبالغة تّ هذه الدراسة والذي مينظرًا خلصوصية املوضوع الذي نتناوله يف و    

عن األغراض واملقاصد ، ويرتبط باستعمال املتكلمني يف إطار أداء الوظيفة التواصلية املتمثلة يف التعبري ) املعاين
يف  -، فاعتمدنا املوضوع اليت تتالءم وهذا  أمام مناهج البحث املختلفة لتوّخي إفادة السامعني ،  فقد وقفنا

املنهج الوصفي الذي قوامه رصد مواقف القدماء واحملدثني مع حماولة تفسريها ، والتعّرض إليها بالشرح  -الغالب
نهج اإلحصائي ، وذلك من خالل تتبع شواهد الرضي اليت استعان ا يف والتحليل ،  إىل جانب استخدام امل

، حيث ّمت تصميم جداول " ولغات العرب"، " األحاديث النبوية"، و" القراءات القرآنية"كـ  صوغ أحكامه ،
املقاصد  خمتلف الفئات اليت تناولت قضية األغراض و  لبياا ، كما ال ختلوا هذه الدراسة من عقد املقارنات بني

  .كاألصوليني ، والبالغيني ، والنحويني ، واحملدثني ، وذلك يف إطار حماولة كشف مدى تأثري معرفة غرض املتكلم 
وسعيا إىل حتصيل األهداف اليت ّمت اإلشارة إليها سابقا ،  فقد قّسمنا هذه الدراسة إىل مدخل وفصلني ، وهذا  

  :بيانه
حماولة ما أوردناه من عناصر يعترب ، إذ " في ضوء اإلبانة عن األغراض المفاهيم النحوية" وعنوانه : المدخل

" ودورها يف التحليل النحوي أغراض املتكلم" البحث ق مباشرة مبوضوعضرورية لضبط بعض املفاهيم اليت تتعلّ 
 اسة كبري يف الكشف عن طبيعة الدر   حتديدها بالشكل الدقيق الذي يتالءم وطبيعتها يساهم إىل حدّ  ذلك أنّ 

اللغوية اليت وصلت إلينا ؛  فتناولنا مفهوم النحو جبانبيه الضيق والواسع من خالل تصرحيات اللغويني أنفسهم  
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ا تناولنا مفهوم مفالنحو ال يقتصر على تتبع حركات اإلعراب ، وإمنا يتجاوزه إىل البحث يف اهليئة الرتكيبية ، وك
بالصنعة  ممثلة يف " اللفظ"لفظ واملعىن وما دار حوهلما من جدل كبري عند الدارسني ، والسّيما النحاة ، فاقرتن ال

بالبحث يف القرائن املختلفة اليت تعني على الوضع الصحيح ، مث انتقلنا إىل مفهوم " املعىن"نظرية العامل ، وارتبط 
  ، فاللبس حمذور ، وعلى هذا بىن النحاة ال اللغوي الغاية القصوى لالستعمأمن اللبس فأوضحنا أنه 

، ويليه احلديث عن مفهوم الفائدة  تصّورام للقواعد بعد استقراء ما نطقت به العرب يف ضوء قاعدة أمن اللبس 
صار الكالم عبارة عن ركام من ) الفائدة(، إذ يعّد حتصيلها من الشروط اليت يقتضيها التخاطب ، فمىت زالت 

  .ظ ، وأخريا أوضحنا مفهوم األغراض واملقاصد وما يتصل بهاأللفا
، حيث مشل ثالثة "درس اللغوي بين القديم والحديثلأغراض المتكلم في ا" وعنوانه : الفصل األول

  : مباحث
 باملعطيات األصوليني ، تناولنا فيه اهتمام" التصّور اللغوي وعالقته بأغراض املتكلم " وعنوانه : املبحث األول - 

 الشرعية النصوص لدراسة معرفية أداة متثل التـي واملقاصد األغراض وفق الشرعية األحكام عن اإلبانة يف اللغوية
 ، كما تناولنا اهتمام البالغيني وغريها...الداللة وأنواع اللغة وظيفة حتديد خالل من وذلك ، أحكامها واستيعاب

 مستويات يف االرتقاء جهة ومن ، الفصاحة جهة من النص على احلكم إطار يف وقصده املتكلم غرض ببيان
 جانب إىل ، السامع باعتبار اخلرب أنواع وحتديد ، وإنشاء خرب إىل الكالم تقسيموذلك من خالل  ، البالغة
  . الكالمي احلدث إنتاج يف السياقية العناصر وتأثري ، احلال ملقتضى الكالم مطابقة عن احلديث

  املتكلم بأغراض النحاة اهتمام فيه تناولنا ،" املتكلم أغراض ببيان النحاة اهتمام" وعنوانه: الثاين املبحث - 
 اإلعرابية الوظائف وضبط ، أّوال الرتاكيب بناء يف تساهم إجرائية أداة وبوصفها ، النحوي التقعيد يف هامة كوسيلة

 القاهر وعبد جين وابن ، سيبويه عند ذلك  خّصصنا وقد ،  ثانيا عليه تكون أن ينبغي الذي الوجه على وحتديدها
  .اجلرجاين

 احملدثني جهود:األول: شقني فيه تناولنا ،" احلديث اللغوي الدرس يف املعىن نظرية" وعنوانه: الثالث املبحث - 
 العربية وصف يف جتاوزهم ومدى ، القدماء أوجدها اليت الدراسات طبيعة عن تساؤهلم منطلق من وذلك ، العرب
 املتوكل وأمحد  اللطيف عبد ومحاسة ، حسان متام:  هؤالء ومن ، الذاتية النص حدود النحوي النظام معايري ورسم

 أو ، البنيويون فعل كما آليا سلوكا باعتبارها  ، خمتلفة وجهات من اللغة تناولوا حيث الغربيني جهود: الثاين ،
 من انطالقا وإمنا مغلقة بنية هي حيث من ال اللغة يدرس أو ، التوليديون فعل كما إبداعيا عقليا نظاما باعتبارها
حتليل اللغة بالنظر إىل سياق احلال أو يف ضوء رصد  جانب إىل ، التداوليني شأن هو كما الفعلي استعماهلا

  .عالقاا بالسمات واملتغريات يف العامل اخلارجي الذي جتري فيه كما يف النظرية السياقية 
   :مبحثني مشل حيث ، " األغراض عن اإلبانة في األستراباذي الرضي هجمن" وعنوانه: الثاني الفصل

  ، تناولنا فيه متهيدا حول" منهج الرضي األسرتاباذي يف شرح كافية ابن احلاجب " وعنوانه: املبحث األول - 
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قلنا إىل التعريف بابن احلاجب ، والرضي األسرتاباذي حركة التأليف النحوي بتوضيح أسباب ظهور الشروح ، مث انت
وغريها ، ... ، والكافية وشروحها مع حتديد البناء العام للكتاب من خالل النظر يف العنوان ، واخلطبة  والتبويب

كالم القرآن الكرمي وقراءاته ، احلديث النبوي ،  ( مث تناولنا منهج الرضي النحوي فعرضنا ملصادر االستشهاد عنده 
كما أوضحنا موقفه من ،  يف مجع مادة شرح الكافية ا استعان، واملصادر اللغوية اليت ) العرب ، ولغات العرب 

" اآلراء املتفرد ا "، و " املسائل اخلالفية"،  إىل جانب عرض " العلة"، و" العامل"، و" السماع"بعض األدلة كـ 
  " .ائص اليت متيز ا هذا الشرحاخلص"، و " استدراكاته على ابن احلاجب"و  ،
بتتبع  هذا املبحث يعىن، حيث " اإلبانة عن األغراض يف شرح كافية ابن احلاجب" وعنوانه: املبحث الثاين - 

من خالل وذلك التحليل ، ض إليها بالشرح و سرتاباذي مع التعرّ الرضي األ اليت أوردها خمتلف األبواب النحوية 
  .)التحليل النحوي( راض املتكلمني ومالحظة مدى ارتباطها بالتأدية النحويةق بأغرصد النصوص اليت تتعلّ 

لسيبويه " الكتاب: "أّما املصادر واملراجع املعتمدة يف هذه الدراسة ، فقد كانت متنوعة ، منها القدمية ، وأمهها   
نظرية النحو :"يثة أمههاوغريها ، ومنها الكتب احلد... للجرجاين" دالئل اإلعجاز"البن جين ، و" اخلصائص"، 

اللغة العربية " لفاضل السامرائي ، و" معاين النحو"لنهاد املوسى ، و"  ضوء مناهج النظر اللغوي احلديث العريب يف
وغريها ... ملوسى بن مصطفى العبيدان" داللة تراكيب اجلمل عند األصوليني " لتمام حسان ، و" معناها ومبناها

.  
الصعوبة الكربى اليت واجهناها وحنن بصدد إجناز هذا البحث هي قلة الّدراسات اليت  وجتدر اإلشارة إىل أنّ   

تتناول هذا املوضوع إّال ما وجدناه متناثرا يف مقاالت بعض احملدثني ، وخنّص بالذكر مقاالت الدكتور رشيد 
نشوة تصّيد املعلومات بلحبيب ، حيث كانت اإلفادة منها كبرية ، ولكن على الرغم من هذه الصعوبة إّال أّن 

  .      والبحث عميقة ، وحسبنا اجلهد الصادق
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أغراض املتكلم ودورها يف (عنصر من خالل حماولة ضبط املفاهيم اليت تتعّلق مبوضوع البحث يتّم تناول هذا ال   
وحتديدها بالّشكل الّدقيق الذي يتالءم وطبيعتها دون حتوير أو تعّسف ، ومعلوم أن متّثل هذه ) التحليل النحوي

ما اطّرد وتشّعبت قضاياه كمفهومي  املفاهيم ليس على درجة واحدة ، سواء عند القدامى أم عند احملدثني ؛ فمنها
، و ) أمن اللبس(، ومنها ما حيتاج إىل وضع أو بيان قواعد حتكمه كمفهومي ) اللفظ واملعىن(، و) النحو(
  .وما يّتصل به من معطيات تفّسره) مفهوم الفائدة(، إىل جانب ) األغراض واملقاصد(
  :مفهـوم النحو .1

لّب الدراسة اللغوية وحمورها األساسي ، فقد حاز على شطر كبري من اهتمام ما من شّك يف أّن النحو يُعّد     
علماء العربية ذلك مذ بدأ االشتغال بدراسة هذه اللغة والعمل على حفظها وحتصينها من اللحن الذي أخذ 

ا يتعّلق يتسّرب إليها  واختلفت وجهة النظر يف حتديد أسباب نشأته ، وتعّددت الروايات اليت تفّسر واضعه وم
باألبواب األوىل منه  ولسنا بصدد التأريخ لذلك ، وإمنا الغاية حتديد مفهوم النحو حتديدا واضحا حيث منيز 

  : جانبني
  )اإلعراب( :جانب تضييقي. أ    
حصر مفهومه يف البحث عن احلركات والعالمات اليت تّتصل بأواخر الكلم من رفع وجزم ونصب وجر دون    

اليت يبتغيها املتكلم حني أدائه ؛ أي أّن مداره اقتصر على الكلم العريب من حيث ما يعرض هلا من  ربطها باملعاين 
إعراب وبناء ، وهذا اجلانب أفرزه االشتغال بنظرية العامل وما جلبته تلك الفلسفة القائمة على أّن الكلم ُحيدث 

ون به هو التغيري الذي الحظوه يف أواخر الكلم يف أكثر ما كانوا يهتمّ " بعضها يف بعض من مبادئ األثر والتأثري فـ
ثنايا اجلملة ، وكان هذا التغيري يلفت انتباههم فأقبلوا عليه تعليال وتفسريا يف هدي الفكرة اليت رأوها أساسا ينبين 

، ولكي ندّلل على هذا االجتاه الذي شاع عند اللغويني  1"عليه الدرس النحوي ؛ أعين فكرة العمل والعامل
نورد  - وذلك تبعا ملالحظة ربط املتقّدمني بني النحو واإلعراب واعتماد املطابقة بينهما يف أحيان كثرية - املتأخرين 

من أّن اإلعراب هو النحو، ) الّصحاح(، و) لسان العرب(مجلة من النصوص ، فمن ذلك ما جاء يف معجمي 
واإلعراب الذي هو النحو إنما هو  «):هـ711ت( والنحو هو اإلعراب ، فهما شيء واحد ، يقول ابن منظور

هذا  3»النحو إعراب الكالم العربي« :بقوله )هـ 393ت ( ، ويؤّكد اجلوهري 2»اإلبانة عن األلفاظ بالمعاني
  .الزخمشري وابن يعيش واجلرجاين وغريهمإضافة إىل استعماالت اللغويني القدامى بدءا من سيبويه مرورا ب

سبب اقرتاما على أنّه من قبيل عالقة اجلزء بالكّل ، وذلك يف  )هـ686ت (وقد أوضح الرضي األسرتاباذي   
 الكالم في الحاصل اإلعراب معرفة:النحو علم من األهمّ  المقصود« فـ ) الكالم وتركيبه(معرض حديثه عن 

                                                 
 .65، ص ) 1964(1لعصرية ، بريوت ، لبنان ، طاملكتبة ا -النحو العريب نقد وتوجيه -مهدي املخزومي1  

 ).ر بع (، مادة ) 1992(1مؤسسة الكتب الثقافية ، دار صادر، بريوت ، لبنان ، ط - لسان العرب - ابن منظور2  

 ).ن ح ا(ط ، مادة  لبنان ، دون ، العلم للماليني ، بريوت، دار أمحد عبد الغفور عطار تح  - تاج اللغة وصحاح العربية -اجلوهري 3 
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حصيل كيفية اإلعراب مسي بامسه ، ومن ّمث عرّفوه ـفلّما كان املقصود األهّم منه هو ت ، 1»والتركيب العقد سببب
  .2»الذي يُبحث فيه عن أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء  العلم«  بأنّه
بوصفه األثر الناتج  - وهكذا ميكن توضيح اجلانب التضييقي الذي يرى أّن املوضوع الوحيد للنحو هو اإلعراب  

  :فيما يلي -عن وجود العامل
  يت اكتفت بإيراد املطابقة ، إىل جانب استعمال علماء اللغةوضع احلدود من خالل املعاجم اللغوية ال -       
  .          وحماولة تفسري ذلك        
  . تواتر مفهوم النحو عند احملدثني باعتباره جمموعة قواعد إعرابية -       
د اليت عكفت إّن اجلانب التضييقي ال ميّثل سوى مرحلة من املراحل اليت مر ا الّنحو ؛ وهي مرحلة اجلمو       

على وضع املتون والشروح واحلواشي ، إىل جانب تأثري الثقافة اليونانية ، وال ميكن حبال من األحوال جتريده 
الحقيقة أّن اإلعراب عنصر « :من خصائصه فما اإلعراب إّال جانب من جوانبه يقول سليمان ياقوت) النحو(

، و لو كان اإلعراب هو النحو لكانت اللغات  فالنحو كّل واإلعراب بعض هذا الكلّ   من عناصر النحو
  .3»يوجد بها نحو ال -كاإلنجليزية مثال–غير المعربة 

أي ما يتعّلق باحلركات املتعاقبة على أواخر الكلم ، فال شّك أّن له  وإذا كان النحو ال يقتصر على اإلعراب ؛  
  .أبعادا أخرى تنصهر يف إطاره ، وذلك ما سيتبّني لنا من خالل معرفة اجلانب التوسيعي هلذا املفهوم

  :جانب توسيعي.ب 
، كما حبثوا يف اهليئة ) بنية الكلمة(جتاوز حبث القدامى أواخر الكلم إىل أوائلها وأواسطها فيما يسّمونه      

الرتكيبية للجملة من تقديـم وتأخيـر ، وحذف وإضمار ، ذلك يعين أّم تناولوا كّل ما يتعّلق بصّحة الكالم 
القرآين وتفسيـره أّدى م ذاك إىل مراعاة كّل من حيث داللته وتركيبه ، وملّا كان هدفهم فهم النص  4العريب

اللفظ باعتبار « ):النحو(القضايا اليت ترتبط بـمعرفة كيفية التأليف وما يشتمل عليه ، وعلى هذا اعتربوا موضوعه 
هيئته التركيبية وتأديتها لمعانيها األصلية ، وأّن الغرض منه االحتراز عن الخطأ في التأليف واالقتدار على 

  .5»ه واإلفهام بهفهم
هو انتحاء سمت كالم العرب ، في « :يقول حيث )هـ392ت(ولعّل أوضح تعريف وأمشله ما جاء به ابن جين  

تصّرفه من إعراب وغيره ؛ كالتثنية والجمع ، والتحقير، والتكسير واإلضافة ، والنسب ، والتركيب   وغير 
للغة العربية بأهلها في الفصاحة ، فينطق بها وإن لم يكن منهم ؛ وإن شّذ ذلك ، ليلحق من ليس من أهل ا

قصدت قصدا   ثم : بعضهم عنها رُّد به إليها ، وهو في األصل مصدر شائع ؛ أي نحوت نحوا ، كقولك

                                                 
 .21، ص1تح أمحد السيد أمحد ، املكتبة التوفيقية ، مصر ، دون ط ، ج -شرح كافية ابن احلاجب -األسرتاباذيي الدين رض 1
 .1، ص) 2003(فاق العربية ، القاهرة ، مصر ، ط دار اآل -إحياء النحو -فى إبراهيم مصط 2
 .20، ص ) 2003(دار املعرفة اجلامعية ، مصر ، ط  – القرآن الكرمياإلعراب يف النحو العريب وتطبيقها ىف ظاهرة -أمحد سليمان ياقوت 3
 .23مكتبة بغداد ، دون ط ، ص - البحث النحوي عند األصوليني - مجال الدين مصطفى4
 .25، ص ه املرجع نفس 5



  ـراضمفـاهيم النحوية في ضوء اإلبانة عن األغـال               المدخـل                          

11 

وغريمها ، مما يؤدي به ...فمفهوم النحو يضّم اإلعراب ، والتصريف،  1»خّص به انتحاء هذا القبيل من العلم
وليس مقتصرا على األفق السطحي "إىل إيصال أغراض املتكلم للسامع وإفهامه إيّاها بأسلم لغة وأوىف أداء 

) االقرتاح(يف كتابه  )هـ 911ت(، وقد أدرج السيوطي2" ب والرتكيب والبنيةللرتكيب بل ينتظم مستويات اإلعرا
ف الذي ينجم عن استقراء كالم العرب فأشار إىل قول جمموعة من التعريفات تشرتك يف كون جمال النحو هو التألي

الموصلة إلى معرفة أجزائه  النحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كالم العرب«ابن عصفور 
  .وغريه... 3»التي ائتلف منها

اعلم أّن النحو هو أن تنحو معرفة كيفية التركيب فيما بين الكلم « :ذلك بقوله )هـ 626ت(ويؤّكد السكاكي   
لتأدية المعنى مطلقا بمقاييس مستنبطة من استقراء كالم العرب ، وقوانين مبنية عليها ، ليحترز بها عن 

في التركيب من حيث تلك الكيفية ، وأعني بكيفية التركيب تقديم بعض الكلم على بعض ورعاية ما  الخطأ
، فالّسكاكي إذن يعرض ملفهوم 4»يكون من الهيئات إذ ذاك ، وبالكلم نوعيها المفردة وما هي في حكمها

النحو الشامل الذي ميتّد إىل معرفة كيفية ائتالف الكلم فيما بينها انطالقا من تتّبع ما نطقت به العرب مع مراعاة 
  .يف تأسيس أّي تركيب وبناء عالقاته) اهليئات(اخلصوصيات ، أو كما عّرب عنه بـ 

تحاء مست كالم العرب يف طرق التأليف وأساليب األداء حبسب األغراض إّن مفهوم النحو الواسع يتمّثل يف ان   
فالنحو قانون تأليف الكالم وبيان لكّل « :واملعاين اليت قصدوها ، يقول إبراهيم مصطفى) العرب(اليت أرادوها 

عليه الكلمة في الجملة ، والجملة من الجمل ، حتى تّتسق العبارة ويمكن أن تؤّدي  ما يجب أن تكون
دون التجّرد منها على  - وذا املفهوم الواسع يرتقي النحو عن مطاردة أواخر الكلمات وتفسريها  ، 5»معناها

  . - اإلطالق
كيف يتدّخل :نطرح التساؤل التايل) النظم(، والواسع ) اإلعراب(ولعّلنا بعد حتديد مفهوم النحو جبانبيه الّضيق    
  .وم النحو يف ضبط أغراض املتكلم؟مفه
متكلم (إّن النظر إىل النحو بوصفه قوالب ثابتة تصّب فيها األلفاظ و الرتاكيب دون مراعاة عناصر اخلطاب    

ومالبساته ، ومن مثّ توّفر إمكانية حتديد الوظائف النحوية دون دراية باملعاين اليت تّتصل به سواء معجمية ) مستمع
  لوبية ، كما أورده متام حسان من خالل تـحليله لألمثلة اهلرائية اليت اكتفى يف إيرادها أم داللية أم أس

                                                 
   1ج، ) م 2006هـ 1427( 1بريوت ، لبنان ، ط نشر والتوزيع ،عامل الكتب للطباعة وال، حممد علي النجار تح  -اخلصائص -ابن جين 1

 .68ص   
   ) م1987هـ 1408( 2 للنشر والتوزيع ، األردن ، طدار البشري -ج النظر اللغوي احلديثنظرية النحو العريب يف ضوء مناه - اد املوسى  2

 .54ص   
  هـ1418(1، لبنان ، طتح حممد حسن إمساعيل الشافعي ، دار الكتب العلمية ، بريوت  -االقرتاح يف علم أصول النحو -السيوطي  3

 .   15، ص) م 1998      

 .125ص ،) م2000هـ 1420(1تح عبد احلميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط - مفتاح العلوم -السكاكي4  

 .1ص -إحياء النحو -إبراهيم مصطفى 5 
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مبوافقة النسق العام الذي تقوم عليه اللغة ، إّن ذلك ال يستقيم ألّن أّي نص لغوي أو رسالة لغوية تشتمل يف 
ميكن للغة أن حتّقق وظيفتها التواصلية  حمّصلتها على إفراز املعىن  وأداء األغراض ، ويف ظّل غياب تلك التأدية ال

  .املتمثّلة يف اإلفهام ، وتستحيل إىل ركام ال غاية منه ، وذلك مناٍف لطبيعتها 
  :مفهـوم اللفظ والمعنى -2
أثارت قضية اللفظ واملعىن جدال كبريا يف ميدان الدراسة اللغوية بشّىت صنوفها نقدية ، وبالغية ، وحنوية      

ا خلط كثري ؛ فقد حتّدث علماء العربية عن نظرية املناسبة بني مؤيّد أوضح مسالكها بطرح مجلة واعتور مسائله
، وآخر معارض يرى يف مبدأ املواضعة أساسا الرتباط  عباد بن سليمان الّصريمي:من النماذج للربهنة عليها مثل

بينهما ، و بيان مبا تتعّلق الفصاحة و ابن جين ، إضافة إىل ترجيح مرجع الـمزية والتفاضل :اللفظ بالـمعىن مثل
غريها من القضايا اليت حوا كتب الرتاث القدمية ، ولعّل نظرة تارخيية موجزة إىل ما تبّناه اجلاحظ من أّن املعاين 
 مطروحة على الطريق  وما دار حول موضوع اإلعجاز القرآين من اختالٍف جوهره قوة اللفظ أو دّقة املعىن عند

وغريمها ، امتدادا إىل اجلرجاين ونظرية النظم اليت تتأّسس على ائتالفهما  وصوال إىل ... والباقاليناخلطايب ، 
أو يفسد  - الشعر خاصة واألدب عامة -اعتمادمها كمستوى من مستويات النقد أو إحدى املعايري اليت يصلح ا

  ممثال عند قدامه بن جعفر
 كون مدار الّصحة النحوية والسالمة اللغوية تنحصر فيما قد يؤّدي إليه ، انتهاًء إىل ، وابن طباطبا و ابن رشيق  

املعىن أو يدعو إليه اللفظ ، لعّل ذلك يوحي بصعوبة تفسري مفهومهما نظرا لتعّدد استعماهلما الّداليل عند 
  .القدامى ، وعليه نتساءل ما هي طبيعة اللفظ ، وما هي طبيعة املعىن؟

هية اللفظ واملعىن على الّدرس النحوي مبراحله املختلفة ، وذلك من خالل معرفة نقتصر يف البحث عن ما   
يت خلص إليها علماء اللغة تصّور النحاة للعالقة اليت حتكمهما وأثرها يف التحليل أو التقعيد ، إىل جانب اآلراء ال

اللفظ : (ا يف هذا الشأن فيقولونن عقب تتّبعهم للرتاث ، وجدير بالذكر تعّدد املصطلحات اليت ُيستعان احملدثو 
  ). املعىن ، والوظيفة: (، ويقولون) ، والبنية  والشكل ، واملبىن 

إّن ثنائية اللفظ واملعىن ترتبط أساسا بقضية املنهج الذي اعتمده علماء العربية القدامى يف إطار صياغة نظرية   
  .هيم لننتقل بعدها إىل عرض املنهج الذي استندوا إليهمشولية توجب االطّراد يف اللغة ، ولذا ينبغي رصد هذه املفا

  :تعريف البنيـة.أ  
بِنية وهي مثل رِشوة كأن الِبنية هي اهليئة اليت ُبين عليها مثل املِشية : الِبنية والُبنية ، وهو الُبىن والِبىن يقال: لغة 

ناصر اليت تأتلف منها اللغة ، أو اهليئة احلاصلة للفظ باعتبار ترتيب احلروف وحركاا جمموعة الع وهي،  1والركبة
  .2وسكناا

                                                 
 ).ب ن ي(مادة  -لسان العرب -ابن منظور 1
 .228،ص1،ج ) م1963هـ 1382(تح لطفي عبد البديع ، املؤسسة املصرية العامة للتأليف ،ط  –كشاف اصطالحات الفنون   –التهانوي  2
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ملنجزة ، وإغفال العناصر غري اللغوية اليت تساهم يف تشكيلها املقصود ا الوقوف عند حدود العبارة ا:اصطالحا 
هندسة العناصر الـموجودة داخل النص وقيامها " ، ومن ّمث فالبنية تنظر إىل النص باعتباره منتهيا ومغلقا مبعىن

  .، و ينطبق ذلك على نظرية العامل اليت تقوم على مبدأ تأثري اللفظ يف غريه 1"بذاا
  :تعريف الوظيفـة.ب
 كّل يوم من رزق ، أو طعام ، أو علف ، أو شراب ، ومجعها وظائف  الوظيفة من كّل شيء ما يقّدر له يف: لغة

  .2ووّظف الشيء على نفسه ووظّفه توظيفا ألزمه إيّاه
، فال ميكن فصل اإلنتاج ) املتكلم ومقام الكالم(املقصود ا كّل ما ميّس حدث التعبري خصوصا : اصطالحا
ن شروطه اخلارجية ، والوظيفية تُعىن بالربط بني شكل اخلطاب وصيغته من جهة ، وبني مالبسات اللغوي ع

  .  نظرية القرائن وما تشتمل عليه، و ينطبق هذا على  3اخلطاب وأغراضه من جهة أخرى
بعد حتديد املصطلحات نعرّج إىل اكتناه املنهج الذي تأّسست عليه الّدراسة النحوية ، فالتفكري النحوي يسعى   

 4:إىل هدفني رئيسني

  هدف تأصيلي يرمي إىل وصف الظاهرة اللغوية والوقوف على حقيقتها بتسجيل قواعدها ، وذلك حىت .�     
  .صر االحتجاجتكون مرجعا يُرجع إليه يف معرفة الّسمت الذي كانت تُنطق عليه العربية فيما مسي بع       
  هدف تعليمي يرمي إىل تعليم األمناط اللغوية ، اليت متّكن الناس من عرب وغريهم من تعّلم لغة القرآن.�     
  . والتعامل ا فيما بينهم      

اتسمت  من هنا «:م حسانوهذان اهلدفان مها اللذان شّكال املعيارية عند النحاة العرب القدماء ، يقول متا
الدراسات العربية بسمة االتجاه إلى المبنى أساسا ، ولم يكن قصدها إلى المعنى إّال تبعا لذلك ، وعلى 

نوحها إىل البنية وعزوفها عن املعىن إّال ما كان االهتمام فالذي مييز الدراسة النحوية حسب متام ج ، 5»استحياء
ويريدون بالّشكل كّل ما يتعّلق )" لقد وقف النحاة عند حدود الشكل(به عرضا ، ولعّل هذا ما يربّر ترّدد قوهلم 

  . 6"للتركيب من عناصر مفردة لها رصف وترتيب ومواقع ذات حاالت إعرابية باإلطار الخارجي
  محورـثري ذاك الفالنحو يف هذا اإلطار ينظر إىل الّصور اللفظية املختلفة اليت تعرضها اللغة وفق مبدأ األثر والتأ

ت اليت مّيزت حنو القدامى كـ اخلليل األساسي الذي انبنت عليه نظرية العامل ، لكن ينبغي أّال مل تلك اإلشارا
ال نلمس إّال أثرا « بن أمحد وسيبويه القائمِة على املالحظة املباشرة والوصف احملض بعيدا عن التأويل والتقدير إذ

                                                 
  املدارس اللسانية يف  –حممد الصغري بناين : ينظرو . 42، ص) 2001(اجلزائر ، ط  ، للنشر دار القصبة –مبادئ اللسانيات البنوية  –دبة الطيب  1

 .60، ص) 2001(دار احلكمة ، اجلزائر ، ط   - العريب ويف الدراسات احلديثة  الرتاث     
 ).و ظ ف(مادة  –لسان العرب  -ابن منظور 2
 .16،ص) 2003يوليو -أبريل(1ع ، 5جملة الدراسات اللغوية ، الرياض ، مج –املنحى الوظيفي يف الرتاث اللغوي العريب  –مسعود صحراوي  3
   1شر ، عمان ، األردن ، طدار وائل للن –االجتاهات النحوية لدى القدماء دراسة حتليلية يف ضوء املناهج املعاصرة  –حليمة أمحد عمايرة 4

 . 119ص) 2006(    
 .12، ص) 1998( 3عامل الكتب ، القاهرة ، مصر ، ط -اللغة العربية معناها ومبناها -متام حسان 5
 .188، ص) 1999(دار املعرفة اجلامعية ، مصر ، ط  -العربية والفكر النحوي -ان ممدوح عبد الرمح 6
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خفيفا جدا لنظرية العامل في كتب القدماء ، أّما المتأخرين فقد فُتنوا بتلك النظرية وطّبقوها في جميع 
اخترعوا أبوابا لم يأبه لها أكثر النحاة القدماء اقتضاها اإللحاح في تطبيق نظرية العامل ،  أبواب النحو  بل 

، ولعّل مرجع ذلك إىل منهج  1»منهما كتاب من كتب المتأخرين كباب التنازع واالشتغال اللذين ال يخلو
هو املنهج الذي كان مييل أصحابه يف الغالب إىل صّب دراسام وأحباثهم يف قالب و "املتأخرين يف دراسة اللغة 

  .2"شكلي تسيطر عليه ظاهرة اإلعراب  وما يعتور أواخر الكلم من تغريات
هذا ما يدعونا إىل الكشف عن عناصر هذه النظرية ومدى استقرارها يف النحو العريب ؛ فمن وجهة تارخيية      

يعّد العامل واحدا من املصطلحات اليت ظهرت يف املراحل املبّكرة من الدرس النحوي حيث صرّح به سيبويه يف 
وهم يقّعدون للغة أّن الكلمة قد تأيت مرة مرفوعة   وأخرى " ، فلقد الحظ النحاة �األبواب األوىل من كتابه

عليل التعليمي رأوا أن يربطوا ظاهرة رفع األمساء بدواعيها أو بأحواهلا منصوبة ، وثالثة جمرورة ، واستجابة لطبيعة الت
، فما هو العامل ؟ 3"اليت تكون عليها  فأّداهم ذلك إىل القول بعوامل الرفع وعوامل النصب وغريها من العوامل

  .وما هي األصول اليت اعتمدها النحاة يف وضعه ؟
  :تعريف العامل. ج

عامل ، والعمل املهنة : هو الذي يتوىل أمور الرجل يف ماله وملكه وعمله ، ومنه قيل للذي يستخرج الزكاة :لغـة   
  .4والفعل ، و اجلمع أعمال

هو الكلمة امللفوظة أو املقّدرة اليت متلك القدرة على التأثري يف الكلمات اليت تقع بعدها ، من : اصطالحا  
  .5»هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من اإلعراب« الناحيتني الشكلية واإلعرابية ، أو

  ما يتغري آخره برفع (املعمول والعمل ؛ فاملعمول : مهاولعّل أهّم ما يدور يف فلكه من معطيات مفهومان أساسيان   
، وال ختلو منها ) األثر احلاصل بتأثريه ( ، أما العمل فيسّمى اإلعراب وهو) أو نصب ، أو خفض بتأثري العامل فيه

  .أمثلة اللغة وشواهدها 
  ملة للعامل وتناولوها يف إطار فقد أخضع النحاة قواعد ترتيب أجزاء اجل« و يظهر أثر هذه النظرية يف التبويب   
  

جواز تقّدم املعموالت على عواملها ، أو عدم جواز ذلك ، وملا كانت لديهم بعض األدوات اليت متنع عمل ما 
) الرتبة(قبلها فيما بعدها ، وكانت لديهم عوامل ضعيفة وعوامل قوية تستطيع العمل حيث وضعت توّزعت ظاهرة 

                                                 
 .08ص -النحو العريب نقد وتوجيه  -مهدي املخزومي 1
 .157، ص) 2003ديسمر( 01اب واللغات ، األغواط ، العددجملة اآلد -التبويب النحوي بني املنهجني الشكلي والوظيفي -عائشة عبيزة 2
 .13، ص1، ج  1تح حممد عبد السالم هارون ، دار اجليل ، بريوت ، لبنان ، ط - الكتاب -سيبويه :ينظر �

  ع ، القاهرة ، مصر ، دون ط دار غريب للطباعة والنشر والتوزي -العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي واحلديث - حممد محاسة عبد اللطيف3 
  .167ص    

 ).ع م ل(مادة  -لسان العرب -ورابن منظ 4
  ) م2000هـ 1421(1شرح حممد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط – التعريفات -السيد الشريف اجلرجاين  5

 .160مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان ، دون ط  ، ص  –معجم املصطلحات النحوية والصرفية  -مسري اللبدي: وينظر.  148ص      
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) وارورات املرفوعات ، واملنصوبات(هذا إىل جانب حصر التبويب يف  ، 1»عواملبني األبواب املختلفة حسب ال
اإلعراب صار هو احملور الذي تدور حوله الدراسات النحوية ، فلم حتظ باقي العناصر النحوية األخرى من " فـ

خري وتعريف وتنكري وحذف وزيادة ، والنظام العام ألجزاء اجلملة ، مل حتظ هذه العناصر مبا حظي به تقدمي وتأ
عنصر اإلعراب من اهتمام وعناية ، بل إّن األمر قد وصل إىل أّن كتب النحو بـُّوبت على حسب األبواب اإلعرابية 

فتقسيم املادة اللغوية اليت  ؛   2"ليها اروراتوإن اختلفت املعاين  فاملرفوعات يف قسم يتبعها املنصوبات ، مث ي
فقد " ُتشّكل النحو وترتيبها خيضع لنظرية العامل ، و ذلك مما أساء إليه حبصره يف بوتقة ضيقة مدارها اإلعراب

نظرية العامل املتوّلدة عن فرض النظام املنطقي الفلسفي على اللغة ، فتوّزعت على سبيل قّسموها على أساس من 
املثال أدوات التوكيد وأساليبه على أبواب خمتلفة ، بعضها يدرس يف النحو وبعضها يف الّصرف ، وبعضها اآلخر 

ع أدوات أخرى بعيدة عنها كّل يدرس يف علم البالغة ، وكذلك أساليب النفي الختالف بينها يف العمل واتفاقه م
  .3"البعد ، فُجمعت معها بدافع من نظرية العامل

  :أصول نظرية العامل -
عنها سعيا وراء االطّراد والشمولية يف دراستهم  وضع النحاة جمموعة من القواعد و الضوابط اليت ال ينبغي اخلروج   

  4:للغة ، ومن بني هذه األسس ما يلي
  .ال بّد من وجود العامل ، فإن مل يوجد وجب تقديره �
  العمل يفال جيتمع عامالن على معمول واحد ، فإن طلب العامالن معموال واحدا ، جعلوا ألحدهم  �

  ).باب التنازع(اللفظ والثاين يف املعىن         
  ).باب االشتغال(ال يعمل عامل واحد يف املعمول وعائده يف آن واحد �
  .األصل يف العمل لألفعال أّما االسم والفعل فمحموالن عليه �
  .األصل يف العامل التقّدم على معموله ، كما ال يفصل بينهما بأجنيب �
 ن ، مثالك و اليقني ، إذ تقّدمها املفعوالأفعال الش: مال واإللغاء يف بعض الكلم مثلجيوز اإلع �

 ".زيٌد قائٌم ظننت " ، و" قائًما زيًدا ظننت " ذلك        

 تّصنف العوامل املتشاة يف إحداث العمل يف باب واحد ، ويكون أحدها أوسع ، فيسمى أم الباب  �

 .كان وأخواا:مثل        

بعد هذا امللّخص املوجز الذي مجع األسس اليت تقوم عليها نظرية العامل ، نعرّج إىل احلديث عن قيمتها يف       
الدراسة اللغوية ، فلقد جلأ النحاة بقوهلم بالعامل إىل إيضاح أثر لفظي واحد هو العالمة اإلعرابية ، فاّجته حبثهم 

إّال أم يف خضّم هذه التفسريات ألزموا أنفسهم ما "  اجلملة إىل تفسري اختالف هذه العالمات حبسب املواقع يف

                                                 
 .183ص  -العالمة اإلعرابية يف اجلملة بني القدمي واحلديث -محاسة عبد اللطيف1
 .106، ص 1دار املعرفة اجلامعية ، مصر ، ط –لسان عريب ونظام حنوي  -ممدوح عبد الرمحان  2
 . 79/80مكتبة دار العلوم ، القاهرة ، مصر ، دون ط ، ص –الضرورة الشعرية يف النحو  -محاسة عبد اللطيف  3

 . وما بعدها 23ص - إحياء النحو -إبراهيم مصطفى4 
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ال يلزمهم وجتاوزوا فيها القدر الكايف فيما حبثوا عنه ، ومن هنا أخذ النحو ينحرف عن طريقه   وبدأ يتحّول شيئا 
ل يعرض وصار درسا يف اجلد...فشيئا إىل درس ملّفق غريب ليس فيه من مسات الدرس اللغوي إّال مظهره وشكله

النحاة فيه قدرتـهم على التحليل العقلي بـما كانوا يفرتضون من مشكالت وما يقرتحون هلا من حلول ، أّما 
ل إبراهيم ، هذا ما جع 1"اجلدوى من دراسة النحو ، وأّما وظيفة النحو يف الكالم فأمر له املنزلة الثانية من عنايتهم

  :  مصطفى يقّرر بأّن الّنحاة حينما اقتصروا على اإلعراب أخطأوا من وجهني
  حرموا أنفسهم وحرمونا إذ اتبعناهم من اإلّطالع على كثري من أسرار العربية وأساليبها املتنوعة ومقدرا .أ     

  .يف التعبري فبقيت هذه األسرار جمهولة       
  فظية ، فاهتموا ببيان األحوال املختلفة للفظ من رفع ونصب وجر من غري فطنة ملا رمسـوا للنحو طريقا ل.ب   

  يتبع هذه األوجه من أثر يف املعىن ، جييزون يف الكالم وجهني أو أكثر من أوجه اإلعراب ، وال يشريون        
   2.إىل ما يتبع كّل وجه من أثر يف رسم املعىن      

كما يعرض لنتائج التزامهم بتلك األصول اليت وضعوها ، ومن ذلك ما جرّته من تأويالٍت وتقديراٍت تبُعد عن   
الواقع اللغوي ، ورفٍض لبعض األساليب العربية وتشريع أخرى غري مسموعة ، وبسبب ذلك أضاع النحاة حكم 

هذه القواعد االعتبارية قد أّدت إىل كثري من "، إذ إّن 3فة النحو وأضاعوا العناية مبعاين الكالم يف أوضاعه املختل
ى اختلفت النظرة لتلك اجلدل ، ألا قد تكون غري مطّردة فمثال احلرف قد يكون خمتّصا وال يعمل ومن جهة أخر 

  .  4"القوانني ، فقد يكون العامل قويا من زاويٍة خاصة لدى عامل من العلماء ، لكنه لدى عامل آخر عامل ضعيف
إىل إلغائها إّال أّن هناك  وعلى الّرغم من االعرتاضات اليت سّجلها إبراهيم مصطفى على نظرية العامل، والدعوة     

مهما يكن من رأي القدامى في فكرة العامل أهي « :كثريا من النصوص تثبتها من جهة ، يقول عبده الراجحي
للمتكلم نفسه أم هي مضاّمة اللفظ للفظ ، أو باشتمال المعنى على المعنى ، فإّن العامل كان وال يزال حجر 

  . 5»العربي الزاوية في النحو
 هي العامل نظرية« وتؤّكد صّحتها من الوجهة العلمية مرجئة الـمؤاخذات إىل بعض ما يتعّلق ا من تفسريات فـ  

  له نقض هو ونقضها ، له رفض هو فرفضها ، النحوي رالفك عليه يقوم الذي األساسي الـمرتكز
   تفسيـر إلى يتعّداه بل ، وحده بالوصف يكتفي ال العلم ألنّ  ؛ علمي تصّور الـمسّبب من الّسبب فمعرفة

  .6»وتعليلها الظواهر

                                                 
 .14/15ص -النحو العريب نقد وتوجيه  -مهدي املخزومي 1
 .7/8ص -إحياء النحو -إبراهيم مصطفى 2
 .202صالناشر األطلسي ، املغرب ، دون ط ،  –أصول النحو العريب  - حممد خري احللواين : وينظر . وما بعدها 29، ص نفسه املرجع 3
 .60ص -العربية والفكر النحوي  -ممدوح عبد الرمحان  4
 .147، ص) 1989(، دار النهضة للطباعة والنشر ، بريوت ، لبنان ، ط ) حبث يف املنهج(  -النحو العريب والدرس احلديث -جحيعبده الرا 5
 .111ص، ) 1996(جامعة اجلزائر  خمطوط رسالة ماجستري ، –نقد مهدي املخزومي للفكر العريب  –عيسى بوقانون  6
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لكن ماذا عن حركة التجديد اليت تدعو إىل إجياد منهج آخر للنحو يبتعد عن نظرية العامل بغية إصالحه      
  .وختليصه من مظاهر الشكالنية اليت طغت على مباحثه؟

  لقد حاول علماء اللغة احملدثون تبين دراسة حنوية قائمة على إدراك وظيفة عنصر ما ضمن العناصر اللغوية   
األخرى وتأديته للداللة وتفعيلها ، فكانت نظرية القرائن اليت عاجلها متام حسان بوصفها بديال عن النظرية اللغوية 

، فالنحو ذا املفهوم يقوم على مبدأ تضافر القرائن يف أداء املعاين الوظيفية وهذا املبدأ ) نظرية العامل(الّسائدة قدميا 
  .و املعموالت    يغين عن العوامل

ما هي القرينة ؟وكيف يتّم تفاعلها داخل الرتكيب اللغوي ؟وما دورها يف التحليل : ومن هنا نطرح التساؤل اآليت
  .النحوي؟

   :تعريف القرينة .د   
  .1صاحبته:قرنت الشيء بالشيء وصلته ، واقرتن الشيء بغريه وقارنته قرانا: لغة    
املعنوية  أمر يشري إىل املطلوب ، والقرينة إّما حالية أو معنوية أو لفظية ، أو هي الداللة اللفظية أو :اصطالحا   

  .2اليت متخض املدلول وتصرّفه إىل املراد منه مع منع غريه من الدخول
هو الغاية من النحو ، أو مبعىن آخر فهم التعليق بوصفه                                                   ) معنوية(أو ) لفظية(إّن فهم القرائن مبختلف أنواعها   

قضاء على هو الفكرة المركزية في النحو العربي ووحده كاٍف لل"العالقات اليت تربط الكلمات يف اجلملة 
  .3"والعوامل النحوية خرافة العمل النحوي

رابية  وذلك لقد انطلق متام يف شرح نظرية القرائن اليت استقاها من تراث اجلرجاين من تبيني مكانة العالمة اإلع   
هلا ما اّدعاه النحاة القدامى ، ومل ُخيص بعضها بالداللة   عفلم يدّ "بوضعها الوضع الصحيح يف إطار هذه النظرية 

  . 4"كما فعل إبراهيم مصطفى ، ومل جيردها من داللتها اللغوية متاما كما فعل قطرب
 القول أسلفت ما بدون لها قيمة فال المعنى تحديد على تعين ال بمفردها اإلعرابية العالمة إن« :يقول متام  

 أم معنوية أكانت سواء بمفردها أخرى قرينة كلّ  على صادق القول وهذا ،) القرائن تضافر( اسم تحت فيه
 اإلعرابية العالمة على االتكال كان هنا ومن« ومن ّمث يعيب على النحاة رعايتهم هلا ضمن التحليل ، 5»لفظية

 نحوهم يبنوا أن إلى النحاة دعا ما االهتمام من إعطاؤها ثم المعنى على الدوال كبرى باعتبارها اإلعرابية
مؤّكدا على ضرورة تضافر القرائن يف إجياد ،  »التمحيص وعدم المبالغة من بالكثير يّتسم عمال عليها كّله

إّن فكرة القرائن توزّع اهتمامها بالقسطاس بين قرائن التعليق النحوي معنويّها « :املعاين الوظيفية للكلم ، يقول
ولفظّيها فكّلها مسؤولة عن أمن اللبس  وعن وضوح المعنى وال تستعمل واحدة منها بمفردها للداللة على 

                                                 
 ).ر نق (مادة  -تاج اللغة وصحاح العربية  -اجلوهري 1
 .186ص –فية معجم املصطلحات النحوية والصر  –اللبدي : وينظر . 175ص -التعريفات -اجلرجاين  2
 .193ص -العالمة اإلعرابية  -حممدمحاسة عبد اللطيف : وينظر أيضا . 189ص - اللغة العربية معناها ومبناها  -متام حسان 3
 .289ص - واحلديثيف اجلملة بني القدمي العالمة اإلعرابية -حممد محاسة عبد اللطيف  4
 .207ص -ومبناهااللغة العربية معناها  -متام حسان 5
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وهذا ما يكسبنا الكشف عن  ،1»ا تجتمع القرائن متضافرة لتدّل على المعنى النحوي وتنتجهمعنى ما ، وإنم
العالقات السياقية اليت حتكم الكلم دون اللجوء إىل العامل وما يقتضيه ، ويضرب لنا مثال للربهنة على ما أورده 

فوجدناها قد ) ضرب(نظرنا يف الكلمة األوىل ) ضرب زيد عمرا(نا مثال أن نعرب مجلة مثلفإذا طلب إلي« :يقول
وحنن نعلم أّن هذه الصيغة تدّل على الفعل املاضي سواء من حيث صورا أو من ) فعل(جاءت على صيغة 
ومن هنا ). الفعل(فهي تندرج حتت قسم أكرب من بني أقسام الكلم يسمى ) يـَْفَعُل وافْـَعل(حيث وقوفها بإزاء 
  :مث ننظر بعد ذلك يف زيد فنالحظ ما يأيت".ضرب فعل ماضي :" نبادر إىل القول بأنّ 

 )قرينة الصيغة(أنه ينتمي إىل مبىن االسم                              .1

 )قرينة العالمة اإلعرابية(أنه مرفوع                                            .2

 )قرينة التعليق(قة بينه وبني الفعل املاضي هي اإلسناد       أّن العال .3

 )قرينة الرتبة(ر                             رتبة التأخ أنه ينتمي إىل .4

 (// //)أّن تأخرّه عن الفعل رتبة حمفوظة                         .5

 )رينة الصيغةق(أّن الفعل معه مبين للمعلوم                            .6

وبسبب كل ) قرينة املطابقة) (وهذا إسناده مع االسم الظاهر دائما(أّن الفعل معه مسند إىل املفرد الغائب   .7
 :ونالحظ" عمرا"مث ننظر بعد ذلك إىل .هو الفاعل"زيد"هذه القرائن نصل إىل أّن 

 )يغةقرينة الص(أنه ينتمي إىل مبىن االسم                              .1

 )قرينة العالمة اإلعرابية(أنه منصوب                                           .2

 )قرينة التعليق(أّن العالقة بينه وبني الفعل هي عالقة التعدية          .3

 )قرينة الرتبة(بته من كل من الفعل والفاعل هي رتبة التأخر  تأّن ر  .4

 ( // // )                             أّن هذه الرتبة غري حمفوظة .5

  .2مفعول به"عمرا"وبسبب هذه القرائن نسارع إىل القول بأّن 
لقد أوردنا الّنص كامال بغية تفسري وجهة نظر متام حسان من نظرية القرائن ، ومدى استيعاا للتحليل النحوي   

ما حييط ا من مظاهر التأويل والتقدير اليت أثقلت كاهل النحو ومؤّدى الّصحيح دون توّغل يف فلسفة العامل و 
  .ذلك اقتصار النظر إىل املستوى السطحي الذي يكتفي حبدود العبارة دون جتاوزها

  
 
  :إّن فائدة القول باالعتماد على القرائن يف فهم التعليق ينفي عن النحو العريب 

  .السياق كّل تفسري ظين أو منطقي لظواهر-       
  كّل جدل من نوع ما جلّ فيه النحاة حول منطقية هذا العمل أو ذاك ، وحول أصالة بعض الكلمات يف  -       

                                                 
 .232ص  -اللغة العربية معناها ومبناها -متام حسان 1
 .181، صاملرجع نفسه  2
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  .                   1العمل وفرعية الكلمات األخرى ، وحول قوة العامل وضعفه أو تعليله أو تأويله        
إذا ما كان النحو العريب قائما على أساس تفسري العالمة اإلعرابية من خالل نظرية : ومن هنا نطرح اإلشكال التايل  

  .العامل فهل هذا يعين عدم التفات النحويني إىل القرائن اليت تزّودنا باملعىن النحوي؟
ن فقد ُوجدت لديهم مبثوثة يف األبواب النحاة القدامى مل يغفلوا نظرية القرائ« يرى محاسة عبد اللطيف أنّ   

النحوية املختلفة موّزعة عند تعريف األبواب املتعّددة ، وأحيانا توجد يف صورة شروط خاصة تشرتط إلعراب كلمة 
غري أّن الذي يؤخذ عليهم أم مل يدرسوا النحو يف إطار هذه القرائن ودرسوه ...ما يف أدائها لوظيفة حنوية خاصة

مل مهتّمني اهتماما شديدا بقرينة واحدة من هذه القرائن هي العالمة اإلعرابية ، حبيث ُوّجَهت كّل يف إطار العا
القرائن خلدمتها وحتديدها ، وكأا وحدها هي الغاية ، فأّدى ذلك إىل تكّلف كثٍري أخرج العبارة أحيانا عن وجهها 

فاستعانة النحويني بالقرائن  ،2»موضوعياال وصف اللغة وصفا ) الصنعة(، وصار اهلدف هو احملافظة على 
واالعتماد عليها يف توجيه األحكام واستنباطها ، ومن ّمث أداء املعاين اليت يريد املتكلم إيصاهلا إىل السامع تتبّدى 

أال ترى  «:الرتاث النحوي ، فهاهو ابن جين يصرّح يف معرض حديثه عن اإلعرابمن خالل النصوص املتناثرة يف 
علمت برفع أحدهما ونصب اآلخر الفاعل من ) شكر سعيدا أبوه(، و) أكرم سعيد أباه(أنك إذا سمعت

ضرب يحي : (فقد تقول: المفعول ، ولو كان الكالم شرجا واحدا الستبهم أحدهما من صاحبه ، فإن قلت
فال تجد هناك إعرابا فاصال ، وكذلك ونحوه ، قيل إذا اتفق ما هذه سبيله مما يخفى في اللفظ ، ) بشرى

حاله ألزم الكالم من تقديم الفاعل وتأخير المفعول ما يقوم مقام بيان اإلعراب ، فإن كانت هناك داللة من 
م وأن تـؤخر كيف ، لك ) أكل يحي كمثرى:(قبل المعنى وقع التصّرف فيه بالتقديم والتأخير، نحو أن تُقد

، وكذلك إن وضح الغرض بالتثنيـة أو الجمع جاز ) كّلم هذا هذه(، و) ضربت هذا هذه: (شئت ، وكـذلك
وكذلك لو أومأت إلى ) ضرب البشريين اليحيون(، و) أكرم اليحيان البشريين:(لك التصرف نحو قولك

ل والمفعول أيّهما شئت ألّن في الحال بيانا لجعلت الفاع) كّلم هذا هذا فلم يجبه: (رجل وفرس ، فقلت
، من حيث كانت حال األم من البنت معروفة غير منكورة ، ) ولدت هذه هذه: (لما تعني ، وكذلك قولك

ضرب يحي نفسه :(وكذلك إن ألحقت الكالم ضربا من اإلتباع جاز ذلك التصّرف لما تعقب من البيان نحو
مكن ـ، فابن جين يوّضح القرائن اليت ي 3»)كّلم هذا وزيدا يحي(، و) كّلم بشرى العاقل معلى(، أو ) بشرى

  التوّسل ا ملعرفة املعىن الوظيفي إذا قُصرت العالمة اإلعرابية عن إيفائه ، وذلك من 
  

مما يقوم مقام اإلعراب باعتبار املعىن  كما  وغريه...خالل الرتبة ، أو املطابقة يف التذكري والتأنيث ، أو داللة احلال
أوضح رضي الدين األسرتاباذي يف بيان الرتتيب بني الفاعل واملفعول تلك القرائن اليت ُيستند إليها يف غياب 

انتفى اإلعراب اللفظي في الفاعل و المفعول معا مع انتفاء القرينة الّدالة على  إذا« :العالمة اإلعرابية يقول
                                                 

 .233ص -اللغة العربية معناها ومبناها -ام حسانمت 1
 .112ص -يف اجلملة بني القدمي واحلديثالعالمة اإلعرابية  -حممد محاسة عبد اللطيف 2
  .69/  68، ص  1ج -اخلصائص –ابن جين  3
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اإلعراب : دهما عن اآلخر وجب تقديم الفاعل ألنه إذا انتفت العالمة الموضوعة للتمييز بينهما أيتمييز أح
، لمانع ، والقرائن اللفظية والمعنوية التي قد ُتوَجد في بعض المواضع الدالة على تعيين أحدهما من اآلخر  

رينة اللفظية كاإلعراب الظاهر في كما يجيء ، فيلزم كّل واحد منهما مركزه ليعرفا بالمكان األصلي ، والق
ضربت : (واتصال عالمة الفاعل بالفعل نحو) ضرب موسى عيسى الظريف:(تابع أحدهما أو كليهما نحو

أكل (نحوه ، والمعنوية نحو ) ضرب فتاه موسى:(، أو اتصال ضمير الثاني باألول ، نحو) موسى حبلى
ضرب عيسى :( ، ففي مثل قولنا1»ونحو ذلك) ����استخلف المرتضى المصطفى(، و) موسى الكمثرى

ال نعرف الضارب من املضروب نظرا لعدم ظهور العالمة اإلعرابية لذا ينبغي حفظ املراتب فاألّول فاعل ) موسى
) الكمثرى(، نعمد إىل املعىن املعجمي الذي يّتصل بلفظ ) أكل الكمثرى عيسى:(اوالثاين مفعول ، ويف مثل قولن

فحني ندرك أّن املقصود ا نوع من الفاكهة حكمنا عليها رغم الّتقدم باملفعولية وعلى املتأخر بالفاعلية باعتبار 
باعتبار ما يقتضيه العقل ) �استخلف املرتضى املصطفى(، وكذلك احلال يف قولنا ) املعىن العقلي(منطق األشياء 
  .وتقّرره احلقائق

 اخلرب ، ويف حال جميئهما معرفة ؛ أي ومن املواضع اليت تتصل بالقرائن اشرتاطهم التعريف يف املبتدأ والتنكري يف  
غراضه ، إذ إّن جالء املعىن النحوي أّن اخلرب خمالف ألصله ، يتحّدد اإلعراب حبسب مالبسات اخلطاب وظروفه وأ

  .للكلمة مرهون بداللة القرائن ومتييزها
لقد تنّبه علماء العربية إىل فكرة القرائن النحوية ودورها يف التحليل النحوي ، فلم يكتفوا مبا يقتضيه ظاهر اللفظ     

بأّن وعنى أولى من المحافظة على اللفظ بأّن المحافظة على الموإمنا تعّمقوا املعىن واستظهروه ، فقالوا ) اإلعراب(
أنه متى بُني على ظاهر اللفظ ولم يُنظر في موجب ومراعاة الصناعة دون المعنى كثيرا ما تزل بسببه األقدام ، 

  ، أّن العرب قد تحمل على ألفاظها لـمعانيها حتى تفسد اإلعراب لّصحة المعنىوالمعنى حصل الفساد ، 
النصوص تعويلهم على املعىن يف التحليل ، ذلك أّن اهلدف املتوّخى من الدراسة النحوية  فاملالحظ من خالل هذه 

قانونا ُحيتكم إليه للوصول إىل تلك ) اللفظ(كشف املعىن وتوضيحه ، لكنهم يف الوقت نفسه جعلوا من الّصناعة 
 يستهوي ما كثيرا الموضع هذا« :؛ فيفرتق اإلعراب عن تفسري املعىن يقول ابن جين) الصناعة(الغاية دون إفسادها

معناه الحق ) أهلك والليلَ :(وذلك كقولهم في تفسير قولنا. الصنعة إفساد إلى يقوده أن إلى نظره يضعف من
فيجّره ، وإنما تقديره الحق ) أهلك والليلِ :(أهلك قبل الليل ، فربما دعا ذلك من ال دربة له إلى أن يقول

، بأنه سّرني أْن قام هذا  وأن ) سرني قيام هذا وقعود ذاك:(معنى قولنا وكذلك تفسير...أهلك وسابق الليل 
، ويضرب ابن جين  2»أنهما في موضع رفع ألنهما فاعالن في المعنى قعد ذاك ربما اُعتقد في هذا وذاك

أال تراك إذا سألت عن « :، ويؤّكد ذلك بقوله األمثلة ليدّلل على ما املعىن عليه غري أّن تقدير اإلعراب على غريه
سميته مبتدأ ال فاعال ، وذلك ) زيد قام:(سمـيته فاعال ، وإن سألت عن زيد من قولنا) قام زيد:(زيد من قولنا

                                                 
 .167، ص1ج  -ابن احلاجب  شرح كافية -األسرتاباذيرضي الدين  1
 .229ص ، 1ج -اخلصائص –ابن جين  2
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أنك سلكت طريق صنعة اللفظ فاختلفت السمة ، فأّما المعنى فواحد ، فقد ترى سعة طريق اللفظ وضيق 
دون املعىن  يف اجلهة الثانية ) الصناعة(، كما جند ابن هشام يعرض لضرورة مراعاة ما يقتضيه اللفظ  1»طريق المعنى

  . 2"مراعاة المعرب صّحة المعنى من دون الصناعة"من جهات االعرتاض على املعرب واليت مفادها 
فالتقّيد بالصناعة دون النظر إىل املعىن شرط أساسي لتوضيح كثري من املسائل النحوية بغية احلفاظ على مبدأ اطّراد  

  .القواعد ومنطقها الذي حتتكم إليه ال الّتصرف فيها كيفما جاء واتفق
وما اشتملت عليه من عيوب وتناقضات أو باستخدام ) نظرية العامل(إّن النحو العريب سواء باعتماده على     

إذ يُنتفع ا على مستوى التفسري وصعوبة " وما تتميز به من صعوبة تطبيقها على املستوى التعليمي ) نظرية القرائن(
، قد مجع إىل حّد كبري بني الّشكل واملعىن ؛ أي بني البنية وما حتمله من أمناط 3"ذلك على مستوى استخدام اللغة

يؤّمها املتكلم للمخاَطب خمتلفة وهيئات متعّددة للرتكيب ، وبني الوظيفة وما تستوعبه من معاٍن تؤّدي األغراض اليت 
الفكر النحوي جمع إلى حّد كبير بين نظرتين ، النظرة التي ترى للتراكيب نظما وأوضاعا شكلية فترصدها « فـ

، والنظرة التي تتعّمق هذه التراكيب الخارجية لتصل إلى ما تحتها من تراكيب داخلية اهتداء بما يسّمى روح 
إنها تدور مع التحويالت المختلفة للتراكيب لترى إلى أّي مدى بعدت التراكيب الذي يمّد به المعنى كما 

 عبد أّكده ما وهذا ، 4»المعنى الذي خّول العرب لهذه التراكيب أن تؤديه هذه التحويالت بالتراكيب عن
 منها تتأّلف التي الكلمات أواخر ضبط أولهما مستويين ذو النحوي الدرس« :بأنّ  يرى حيث الشني الفتاح

 الجملة عليه تكون أن يجب ما وبيان الجمل تأليف وثانيهما ، اإلعراب لقوانين تبعا الجمل أو الجملة
فال  ، 5»المستمعين نفوس إلى المتكلمين صدور من واألغراض األعراف تُنقل حين غيرها مع أو بمفردها

  .ُيكتفى بنقلها كما جاءت عنهم ميكن أن حنذف من النحو بعض عناصره اليت تعترب خصائص للعربية ، وإمنا
  
  
  :مفهـوم أمـن اللّـبس.3
إذا كانت وظيفة اللغة األساسية هي إحداث التواصل بني املتكلم واملستمع ، و التعبري عن األغراض واملقاصد    

عرتيها أّي اليت يؤّماا ، فال شّك أّن الطريق املؤدية إىل ذلك عبارة حمكمة تفي باملعاين وحتّقق البيان دون أن ي
غموض أو إام ، مما يعيق عملية التبليغ ، وال شّك أيضا أّن هذه العبارة ال قيمة هلا إّال بانتظامها يف أطر قواعدية 

                                                 
 .273، ص 1، جنفسه املصدر  1
  )  م 1999هـ 1419(1، دار األرقم للطباعة ، بريوت ، لبنان ، ط تح بركات يوسف هبود - مغين اللبيب عن كتب األعاريب –ابن هشام  2

 .193، ص 2ج    
 .320، ص) 2002(1دار اإلسراء ، عمان ، األردن ، ط –لدرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العشرين مناهج ا -عطا حممد موسى 3
  هـ 1004(1دار مرجان للطباعة والنشر والتوزيع ، مصر ، ط -اإلعراب والرتكيب بني الشكل والنسبة  - حممد عبد السالم شرف الدين 4

 .68، ص) م1984    
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الذي يُلتجأُ ) أمن اللبس(تضمن السالمة اللغوية والّصحة الداللية انطالقا من معيار جوهري يتمثل يف توفر ضابط 
الغاية "  دى كّل من املتلقي واملتكلم ، فأمن اللبس كما عّرب عنه متام حسان هوإليه لتحصيل الفهم واإلفهام ل
؛ إذ َحتتكم إليه كّل لغة  2"قانون أساسي يحكم عملية االتصال اللغوي " ، وهو  1"القصوى لالستعمال اللغوي

تسعى إىل نقل أفكار أفرادها وتلبية مقاصد خطام ، فال يـمكن االستغناء عنه حبال وال التفريط فيه ، وهذا ما 
أمن اللبس باعتباره غـاية  تنظر إلى -وكّل لغة أخرى في الوجود -إّن اللغة العربية« :أّكده متام من خالل قوله

  . 3»الملبسة ال تصلح واسطة لإلفهام والفهمال يمكن التفريط فيها ألّن اللغة 
  من خالل هذا الطرح نتساءل ما املقصود بأمن اللبس ؟ وإىل أّي مدى استثمر يف النحو العريب ؟  
  :تعريف اللبس .أ  
حىت ال يعرف جهته  لِبس عليه األمر يلبسه لبسا فالتبس إذا خلطه عليه، اختالط األمر: الَلبس والُلبس: لغة  

  . 4وجعلته ُمشكال القوم ألبسه لبسا إذا شبهته عليهم ولبست األمر على
بـحسب استعمال اللغويني فقالوا باملشكل " اللبس" تعّددت املصطلحات اليت وضعت للّداللة على: اصطالحا 

وإخفاء املعىن ، وكّل هذه ، ، واإللغـاز ، والتعمية ، وضد اإلبانة ، واإلشكال ، واالستبهام ) التوهم(واإليهام 
  .اخللط: التسميات تقرن مـجاله باملعىن اللغوي ؛ أي

ى املتلقي كما أنه يكتسب صفة النسبية ، فما يكون يف عصر إّن اللبس مرتبط ارتباطا وثيقا بظهور املعىن وبيانه لد  
من العصور ملبسا ال ينبغي أن يكون كذلك يف عصر آخر ، فقد يكون الكالم ظاهرا معناه يف عصر ومستغلقا غري 

  . 5مستبـان يف عصر آخر ، وما يراه جيل من الناس مـخالّ موقعا يف وهم يراه جيل آخر مستقيما واضحا غري ملبس
.  

فهم الـمخاطب للعبارة أو النص وتعيينه لداللتها  ق ببأنه صفة نسبية تتعلّ " اللبس " وهكذا يـمكن حتديد تعريف   
للبس ظاهرة عامة تتأّسس عليها اللغات يف أوضاعها ، ومبدأ ضروري اعتماده يف التقعيد هلا وحتليل تراكيبها وأمن ا

  .باعتباره أساسا لوضع القاعدة أو الرتّخص فيها ، فهو بعبارة موجزة مناط حتقيق الفائدة
ية وسائل العربية يف اإلبانة عن املعىن  لقد بذل القدماء الوسع كّله يف تقعيد الظاهرة اللغوية ، آخذين بعني العنا   

كاإلعراب ونظام اجلملة ، ودالالت الصيغ الصرفية ، معّرجني على تـحديد مقاصد الكلم ، ورسوم التعبري حمتكمني 
، فكان أمن اللبس يف حتديد املعىن وتأديته على الوجه الذي  6إىل السياق يف تفسريهم لكثري من األحداث الكالمية

                                                 
 .34ص -اللغة العربية معناها ومبناها -متام حسان 1
 .17، ص 1،ج) 1995(ط رسالة دكتوراه ، جامعة باتنة خمطو  -القرائن املعنوية يف النحو العريب -عبد اجلبار توامة  2
 .233ص -اللغة العربية معناها ومبناها -متام حسان 3
 ).ل ب س(مادة  -لسان العرب -ابن منظور 4
         جملة فصلية تصدر عن احتاد الكتاب العرب -جملة الرتاث العريب -القاعدة النحوية يف ضوء تقييدها بأمن اللبس –راهيم حممد عبد اهللا إب 5

 www.awu-dam.org//:  Http                                              .دمشق ،  )م2006كانون الثاين(101العدد   
  ) 2003(1، دار وائل للشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، ط) اصلجدل التواصل والتف( - ظاهرة اللبس يف اللغة العربية -مهدي أسعد عرار  6

 .07ص    
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؛ فكّل ما حييل إىل " وإن بشكل خيف لبس جيتنب" الذي هو له هدف دراستهم  جمّسدين إياه يف قاعدة عامة
  .فساداللبس االبتعاد عنه واجب لئالّ يؤّدي إىل ال

إىل جانب ) صوتية ، وصرفية ، وتركيبية ، وداللية(واللبس يتعّلق باملستويات املختلفة اليت ينبين عليها نظام أّي لغة  
  1:املوقف السياقي وغريها ، وقد أوضح مهدي عرار هذه املظاهر مع التمثيل هلا فيما يلي

 وذلك ينتج عن غياب املفاصل وتداخل حدود الكلم على املستوى املنطوق: التصويتاللبس اآلتي من  �

  .عند ابن جين" توّجه اللفظ الواحد إىل معنيني"، وميثل لذلك بباب ) النرب والتنغيم(   
 وذلك ما جيلبه متاثل الصيغ ، واعتبار األصل االشتقاقي مما يسمى بالعوارض : اللبس اآلتي من التصريف �

 .لتصريفيةا  

        وهو ما يتعّلق مبرجع الضمري ، أو خفاء العالمة اإلعرابية ، واإلضافة:اللبس اآلتي من التركيب �
 .واحلذف وغريها

ويندرج ضمن ذلك ما جيرّه املشرتك اللفظي ، واألضداد ، واالختالف يف : اللبس اآلتي من المعجم  �
 .، وما يرجع إىل التطور الداليل" االصطالحي ا حلقل"ااالت الداللية أو ما عّرب عنه بـ

 .ومرجعه انسالخ احلدث الكالمي من مالبساته ، أو تناسي السياق: اللبس اآلتي من السياق  �

  . كالتورية والكناية وغريها: اللبس اآلتي من األسلوب  �
أو الّسياق ، كّل ذلك ليس  فاللبس إذن قد يقع على املقطع أو الّصيغة كما قد يقع على الكلمة أو الرتكيب  

مبنأى عن إشارات القدماء وما يتصل باجلانب التطبيقي الذي يتضح يف مسائل كثرية مما ميّثل التفام إليه وضرورة 
 إنسان كان:قلت لو أنك ترى أال. النكرة وهو ، اللبس فيه يكون بما يبدأ وال« :االلتزام به يقول سيبويه

 أن فكرهوا ، هكذا إنسان الدنيا في يكون أن ُيستنكر ال ألنه ، تلبس ،كنت منطلقا رجل أوكان حليما
يعمد " ماال جيوز أن يندب"ويف باب  2»اللبس هذا فيه يكون لما خبرا المعرفة ويجعلوا اللبس فيه بما يبدءوا

يا رَُجاله وزعم الخليل رحمه اهللا ويونس أنه واَرُجاله و : وذلك قولك« :إىل بيان املواضع اليت يلبس فيها يقول
إنما يقبح ألنك أبهمت ، أال ترى أنك لو قلت واهذاه ، كان : وقال الخليل رحمه اهللا.قبيح ، وأنه ال يقال

  ماء ، وأن تخّص وال تبهم ؛ ألّن الندبة علىـقبيحا ألنك إذا ندبت فإنما ينبغي لك أن تفجع بأعرف األس
  
وإنما كرهوا ذلك أنه تفاحش عندهم أن .يا رجال ظريفا فكنت نادبا نكرة : هذا لجازالبيان ، ولو جاز  

يحتلطوا وأن يتفجعوا على غير معروف فكذلك تفاحش عندهم في المبهم إلبهامه ؛ ألنك إذا ندبت تخبر 

                                                 
 ).فبتصرّ (وما بعدها  88، صه املرجع نفس 1

 . 48، ص1ج -الكتاب -سيبويه 2 
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، فسيبويه يؤّسس للقاعدة  1»ينبغي لك أن تبهم أنك قد وقعت في عظيم ، وأصابك جسيم من األمر، فال
  .انطالقا من أن ال تؤّدي إىل االلتباس والغموض

واعلم أنه ليس من  « :يف حتديد اإلعراب وضرورة التفطن له من خالل قوله) أمن اللبس(ويؤّكد اجلرجاين أمهية 
أشكل األمر  كالم يعمد واضعه فيه إلى معرفتين فيجعلهما مبتدأ وخبرا، ثم يقّدم الذي هو الخبر، إالّ 

، فالـحكم بوجوب أو جواز   2»عليك فيه فلم تعلم أّن المقّدم خبر، حتى ترجع إلى المعنى وتحسن التدبّر
  .ء املعىن دون حدوث أّي لبس التقدمي والتأخري مرهون بأدا

بأّن االحتكام إىل أمن اللبس عامل رئيس يف  - يف كثري من األحيان - كما جند رضي الدين األسرتاباذي يذكر
وذلك ) ضمري الفصل(، أو الرتكيب ) التصغري(، أو اللفظ ) اإلمالة(صوغ القواعد سواء على مستوى األصوات 

  .عدم خفاء املعىناإلبانة و إمنا يتحصل يف ضوء مراعاة 
فصال كامال ملا يتعّلق باللبس ، مجع فيه مجلة من النماذج اليت " األشباه والنظائر"وخيّصص السيوطي يف كتابه    

من ) أمن اللبس(تؤّكد عناية القدماء بوسائل ظهور املعىن من جهة ودقّة صياغتهم للقواعد يف إطار هذه الوسائل 
ومن ثّم ُوضع له ما يزيله إذا خيف واستغنى عن لحاق نحوه إذا  فاللبس عندهم محذور ،" جهة أخرى

ا ُيشكل ويُلبس الخبر معرفة كالمبتدأ لم يجز تقديم الخبر ألنه مم إذا كان« :، ومن مواضع ذلك قوله 3"أُمن
، فال جيوز تقدمي اخلرب وتأخري املبتدأ ، وإمنا يُلتزم حبفظ  4»إذ كّل واحد منهما يجوز أن يكون خبرا ومخبرا عنه

  .املراتب مامل يؤمن اللبس وذلك بتوفر القرائن الدالة على الفهم الّصحيح للمعىن
  :   يقول ابن مالك 

َرا     َواَألْصُل فِ  ـْقِديَم ِإْذ الَ َضَررَا    ����ي اَألْخبَـاِر َأْن تُـَؤخُزوا الت5 َوَجو 

لعدول عن األصل ويبيح خرق القاعدة ، ويسوّغ خمالفة األقيسة ، ومن أمثلة ذلك الرتّخص يف فانتفاء الضرر ُجييز ا
خرق الثوُب املسماَر ، وكسر الزجاُج احلجَر ، : اإلعراب ،كإعطاء الفاعل إعراب املفعول به وعكسه ، تقول

، فانتصاب الفاعل وارتفاع املفعول به جائز  6)الثوب ، واحلجر(، واملفعول به هو) املسمار ، والزجاج(فالفاعل هو
  .ذلك إىل الوقوع يف اللبس واإلام  يؤّديتبعا لوضوح املعىن ما مل 

  خطأ ، واختذوهـقيدا يركنون إليه كّلما ارتابوا من أن يعرض عليهم الزلل أو ال) أمن اللبس(لقد اعترب النحاة 
 ا الستقامة املعىن وتأديته صحيحا ، إذ إّن مراعاته تساهم بشكل واضح يف اإلبانة عن املعاين وتـجليتها أساس 

وهكذا بنوا تصّورام للقواعد بعد استقراء ما نطقت به العرب يف ضوء أمن اللبس ، ويصدرون يف ذلك عن  

                                                 
 .227، ص 2جاملصدر نفسه ،  1
 .273، ص) م2005هـ  1426(1اعتىن به علي حممد زينو ، مؤسسة الرسالة ، بريوت ، لبنان ، ط -دالئل اإلعجاز - عبد القاهر اجلرجاين 2
 .335، ص 1، ج) م1996هـ 1417( 3تح فايز ترحيين ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، لبنان ، ط-األشباه والنظائر -السيوطي 3
 .64، ص 2املصدر نفسه ، ج 4
 .227، ص1، ج ) م1998هـ1419(مكتبة دار الرتاث العريب ، القاهرة ، مصر ، ط  -شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -ابن عقيل 5
 .390، ص 2ج - مغين اللبيب عن كتب األعاريب -ابن هشام 6
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مع ، وحتقيقا لألغراض اليت حيصل ا الفهم كراهية الوقوع فيه توخيا حلصول الفائدة لدى كّل من املتكلم واملست
  .واإلفهام

  :مفهـوم الفـائدة. 4
يسعى كّل من املتكلم واملستمع يف أداء الرسالة اللغوية إىل حصول الفائدة ، وقد ذكرنا سابقا بأّن أمن اللبس هو   

) الفائدة(ة باعتبارها ال تنجّر عنه أّي إفاد)متكلم ، مستمع(مناط حتقيقها ، فما يلبس على عناصر اخلطاب 
فمّما ال ريب فيه أّن النظام اللغوي ُخلق لإلفادة أي « :األساس الذي ُوضعت من أجله اللغة يقول اد املوسى

) الفائدة (ق إذ تتعلّ  1»لتبليغ أغراض الـمتكلم للمستمع ؛ فهو آلة التبليغ جوهره تـابع لما ولي من أمر اإلفادة
إلجياد معىن  ) وتركيبية صوتية ، وصرفية،(مباشرة بتبليغ أغراض املتكلم للمستمع حيث يتّم توظيف مستويات اللغة

ومىت زالت "كّلي ُيكسب السامع والـمتكلم يف آن واحد فهم املعىن ويزّودمها بالفائدة بعيدا عن اللغو والعبثية 
  .2"من األلفاظ صار الكالم  عبارة عن ركام) الفائدة(
ف ضربا من األلفاظ ال تفيد حتى تؤلّ  «إّن مفهوم الفائدة يف عرف النحاة يُعترب شرطا أساسيا ألّي تركيب فـ  

، فالفائدة ال جتىن من الكلمة املفردة اليت هي 3»ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب التأليف
 التي المفردة فاأللفاظ« :وإمنا معقلها الرتكيب ، وهذا ما يؤّكده اجلرجاين من خالل قوله) معاين عرفية(اللغة  أوضاع

 بينها فيما فُيعرف ، بعض إلى بعضها ُيضم  ألن ولكن ، أنفسها في معانيها لُتعرف ُتوضع لم اللغة أوضاع هي
، وهذا ما أوضحه ) حصول الفائدة(اإلفرادية والداللة الرتكيبية مداره  الداللة فاألساس املعتمد للتفرقة بني ، 4»فوائد

فالكلمة املفردة هلا داللة على معناها الذي وضعت إزاءه ، ولكننا ال نفيد « : أوضحه حسن طبل من خالل قوله
قد سبق أن حصلناه  وارتسمت صورته يف أذهاننا قبل  من تلك الداللة يف ذاا شيئا ما ، إذ إّن معىن الكلمة

أن  وبناء على ذلك فإّن وظيفة وضع الكلمات ليست هي التعريف باملعاين املفردة هلا بل هي - يف الرتكيب - وضعها
يف بناء لغوي تتفاعل فيه فينتج عن تفاعلها معىن آخر أو معاٍن أخرى ) مصطحبة تلك املعاين(تضّم تلك الكلمات

فيها  يُطلق عليها بالفوائد ، ومقتضى ذلك أّن الفائدة هي نتاج الداللة الرتكيبية ال اإلفرادية ؛ فال تتحّقق هي ما
  . 5»مادامت مفردة وال تكون إالّ إذا تضاّمت الواحدة مع األخرى

كما ارتبط مفهوم الفائدة بالّتمام فالّتام هو املفيد ، والناقص خبالفه ، وتصرحيات النحويني بذلك مبثوثة يف ثنايا  
 بنفسه مستقل لفظ فكلّ  الكالم أّما« :كتبهم  يقول ابن جين يف معرض حديثه عن الفصل بني الكالم والقول

 الدار وفي ، سعيد وضرب ، محمد وقام ، أخوك زيد: نحو ، الجمل النحويون يسّميه الذي وهو.لمعناه مفيد
                                                 

 .95ص -نظرية النحو العريب -اد املوسى 1
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 فهو معناه ثمرة منه وجنيت بنفسه استقل لفظ فكلّ ...األصوات في وعاء ، وحاء ، ورويد  ومه ، وصه ، أبوك
 الجملة أعني المفيد هو فالتام  ناقصا أو كان تاما ، اللسان به مذل لفظ كلّ  أنه فأصله القول وأّما.كالم

 وكان ، وإنّ  ، ومحمد ، زيد: نحو ، ذلك بضدّ  كان ما والناقص ، وإيه  صه: نحو من ، معناها في وماكان
  .1»كالما قول كلّ  وليس قول كالم فكلّ .الحدثية ال الزمانية كانت إذا ، أخوك

  :وميكن تـحديد هذا املفهوم بصورة أوضح من خالل وجهني
 .حلدود النحويةوضع ا. أ         

  .صياغة القواعد واألحكام. ب       
  :وضع الحدود النحوية. أ    
 بني الكالم واجلملة إذ -يف بعض األحيان - بوصفها أساسا لوضع احلدود ، فجعلوها فارقا ) الفائدة(تناول النحاة   
وت المشتمل على بعض اللفظ واإلفادة ، والمراد باللفظ الص:الكالم عبارة عّما اجتمع فيه أمران« إنّ 

واجلملة خبالفه ، فال  ، 2»معنى يحسن السكوت عليه الحروف تحقيقا وتقديرا ، والمراد بالمفيد ما دّل على
أن تفيد معىن تاما مكتفيا بنفسه ، فكّل كالم مجلة وليست كّل مجلة كالما ، ومفاد ذلك أّن اجلملة قد تكون  يشرتط

« :، يقول سيبويه يف حتديد الكالم بالفائدة) إّن زيدا:(، أو ال تكون كذلك كقولنا) قام زيد:(تامة الفائدة مثل قولنا
هذا :حسن واستغنى في قولك  وكان كالما مستقيما كمافيها عبد اهللا حسن السكوت :أال ترى أنك لو قلت 

بداللة أنّه حيسن السكوت عليه ، ويستقيم به املعىن ويتّم  فمىت حسن ) فيها عبد اهللا(، فأفاد قولنا  3»عبد اهللا
ت خال من اإلفادة وامتنع عن السكوت واستقام الكالم ، وأّدى املعىن فذلك هو املفيد ، ومىت مل حيسن السكو 

  .4"هي الوصول إىل املعىن التام الذي حيسن السكوت عليه"إيفائها ، فالفائدة بعبارة موجزة 
ما كانوا  - إىل حّد كبري - إذ ُترتجم ) ما يحسن السكوت عليه(ة جامعة وهي قوهلم لقد وقع النحاة على عبار     

يقصدون إليه من أّن الكالم موضوع لإلفادة ، وال سبيل إىل حتصيلها دونه لئّال تنتقض األغراض ، وهذا املعىن أشار 
من الكلمة الواحدة ، وإنما  والفائدة ال تجنى،  إّن الكالم إنما وضع للفائدة« :إليه ابن جين من خالل قوله

  . الفائدة ذلك مبوجب وقعت الكالم انقطاع وأمكن السكوت حسن فمىت ، 5»تجنى من الجمل ومدراج القول

                                                 
 .57، ص 1ج -اخلصائص -ابن جين 1
      1،ج) م2003هـ1424(2قدم له إميل يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط - أوضح املسالك على ألفية ابن مالك –ابن هشام  2

 .33ص   
 .88، ص 2ج –الكتاب  -سيبويه  3
 .292، ص) م2000هـ 1420(عامل الكتب ، القاهرة ، مصر ، ط  -األصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب –متام حسان  4
 .525، ص 2ج -اخلصائص -ابن جين 5



  ـراضمفـاهيم النحوية في ضوء اإلبانة عن األغـال               المدخـل                          

27 

إّما فعل : والجمل المفيدة على ضربين« :ويقّسم ابن الّسراج اجلمل تبعا للفائدة إىل قسمني فعلية وامسية يقول   
زيد ضربته ، وعمرو لقيت :أّما الجملة التي هي مركبة من فعل وفاعل فنحو قولك، مبتدأ وخبر وفاعل وإّما

  وحيرتز بقوله ، 1»زيد أبوه منطلق:الجملة التي هي مركبة من ابتداء وخبر فقولك أخاه ، وبكر قام أبوه ، وأّما
  .لئالّ يدخل يف احلّد مجلة الشرط ومجلة اجلواب النتفاء الفائدة إالّ باجتماعهما) املفيدة ( 
، يشري إىل أّن الفائدة تتمّخض عن أقّل )مبتدأ ، خرب(و) فعل ، فاعل(وابن الّسراج باقتصاره على ضربني من اجلمل 
وهما مما ال يغنى « :ما ترّكب من املسند واملسند إليه ، يقول سيبويه: در يتألف منه الكالم وهو اإلسناد ؛ أيق

عبد  عليه ، وهو قولك فمن ذلك االسم المبتدأ والمبني اآلخر، وال يجد المتكلم منه بّدا واحد منهما على
لفعل من االسم كما لم يكن لالسم األول بّد من يذهب عبد اهللا ، فال بّد ل:ذلك  ومثل  اهللا أخوك وهذا أخوك

 -فاإلسناد حمّط الفائدة سواء ذُكرت عناصره ، أو استغىن بعضها عن بعض حبصول الفهم 2»اآلخر في االبتداء
ة أخرى ِقوام الكالم اإلسناد ميّثل من جهة أساس الفائدة ، ومن جه" ، وهذا ما أّكده  حسن طبل فـ  - دون إظهارها

  .3"أي أصل املعىن
  :صياغة القواعد واألحكام النحوية. ب  
صاغ النحاة جمموعة من القواعد يف ضوء االحتكام إىل الفائدة وحتقيقها للمخاطب مما يؤّكد إدراكهم ووعيهم  

باب اإلخبار " ، فمّما جاء يف كتاب سيبويه يف) الفائدة(عامة تقوم عليهابضرورا يف الرتكيب فوضعوا بذلك أصوال 
ما كان أحد مثلك ، وما كان أحد خيرا منك ، وماكان أحد مجترئا :وذلك قولك« :قوله" عن النكرة بالنكرة

وإنما حسن اإلخبار ههنا عن النكرة حيث أردت أن تنفي أن يكون في مثل حاله شيء أو فوقه ألن .عليك
كان رجل ذاهبا ، فليس في هذا شيء تعلمه كان :مخاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا ، وإذا قلت ال

ألنه قد يحتاج إلى أن تعلمه أّن ذلك في آل فالن ؛  كان رجل من آل فالن فارسا حسن:جهله ، ولو قلت
ن في الدنيا عاقل وأن ال ُيستنكر أن يكو  كان رجل في قوم عاقال لم يحسن ؛ ألنه: وقد يجهله ، ولو قلت

فاحلسن والقبح يف الكالم مرتبط حبصول الفائدة للمخاطب ،   4»فعلى هذا النحو يحسن ويقبح.يكون من قوم
 ، فيه فائدة ال ألنه المحضة المفردة بالنكرة االبتداء امتنع وإنما« :وهذا ما أوضحه ابن السراج من خالل قوله

 الكالم هذا في يكن لم ، عالم رجل أو قائم رجل:قلت لو أنك ترى أال ، به للتكّلم معنى فال فيه فائدة ال وما
 جائز فهو الوجوه من بوجه فائدة كانت فمتى... عالما أو قائما رجل الناس في يكون أن يستنكر ال ألنه فائدة

  .5»فال الّ وإ

                                                 
 .64، ص 1، ج) م1996 هـ1417( 3وت ، لبنان ، طتح عبد احلسني الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بري  -األصول يف النحو –ابن السراج  1
 .23ص، 1ج  -الكتاب –سيبويه  2
 .67ص –املعىن يف البالغة العربية  –حس طبل  3
 .54، ص1ج  -الكتاب –سيبويه  4
 . 203، ص1ج -ابن احلاجبكافية شرح   -األسرتاباذي الرضي : وينظر . 59، ص1ج -أصول النحو –ابن السراج  5
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« :باسم الزمان النتفاء وقوع الفائدة يقول ابن السراج) اجلثة(ومن القضايا أيضا عدم جواز اإلخبار عن الذات 
  زيد يوم الخميس ، وال عمرو في شهر كذا ؛ ألّن ظروف الزمان ال تتضّمن:واعلم أنه ال يجوز أن تقول

زيد :يجوز ذلك في األحداث نحو الضرب والحمد وما أشبه ذلك ، وعلة ذلك أنك لو قلتالجثث وإنما 
اليوم لم تكن فيه فائدة ألنه ال يخلو أحد من أهل عصرك من اليوم ، إذ كان الزمان ال يتضّمن واحدا دون 

  .1»اآلخر واألماكن ينتقل عنها فيجوز أن تكون خبرا عن الجثث وغيرها كذلك
" كّل ما حيسن السكوت عليه" لقد رّكز النحاة يف ضبط قواعدهم على حصول مبدأ الفائدة للمخاطب باعتبارها    

با من اللغو ال يصلح به التفاهم وال خري من ويستغين به الكالم بتمام املعىن ، وعّدوا ما ال يستدعي تلك الفائدة ضر 
  .إيراده
  :مفهـوم األغراض و المقاصد .5

يرتبط النص الذي ينتجه املتكلم باألغراض واملقاصد اليت يريد إيصاهلا إىل السامع يف ظروف سياقية مناسبة ختضع 
ر ضابط أمن اللبس ؛ أي االبتعاد عن  ألحواهلما ، وما يتعّلق بتلك األحوال من معرفة مشرتكة وغريها ، وإذا كان توف

النص يكتسب أولويته مبا حيّقق من الفائدة اليت يتوّخى حصوهلا املتكلم ، فال شّك  كّل غموض أو إام قد يعرتي
أّن الفائدة تستند مباشرة إىل تلك األغراض و املقاصد ، ومادامت الفائدة ال تتحّقق إّال بتموقعها داخل الرتكيب 

  . 2"تركيب ليس إالّ نتاجا للقصدال" فإّن ذلك
  ما الذي نعنيه باألغراض و املقاصد ؟وهل ميكننا إجياد فروق داللية بينهما ؟ :من هنا نطرح التساؤل اآليت

  :تعريف الغرض. أ 
ه ، وفهمت غرضك أي قصدك وغرضه كذا أي حاجته وبغيت، هو اهلدف الذي يُنصب فريمى فيه : لغة  

  3.جعله غرضه واغرتض الشيء
الغرض ، والقصد : تنوعت املصطلحات الّدالة على الغرض باختالف اال الذي تنتمي إليه، فيقال: اصطالحا 

املرمى ، واهلدف ، واحلكمة ،  واملصلحة  واالعتقاد ، والغاية ، والعلة ، واملغزى ، و ) أردت(واملعىن  واملراد ، واإلرادة 
 4، وهي دوال تقرتب من بعضها البعض وتتداخل يف مدلوالا إّال بعض الفروق من أّن الغرض يكون مقصودا أو ال

  .، وبأّن اهلدف هو نتيجة حتقيق الغرض وغريه 
 دون وجه على القول به يقع الذي القصد املعىن أنّ « :فيقول) الغرض واملعىن(العسكري بني  ويفّرق أبو هالل  

 حممد: قائل قال فلو ، بالقصد إالّ  ذلك وغري االستخبار و اإلخبار يف يرتّتب ال والكالم ذكرنا ما على وجه
 هو الغرض و... حقا كان اهللا عبد بن مـحمد أراد ولو ، باطال ذلك كان جعفر بن حممد ويريد اهللا رسول

                                                 
 .219، ص 1ج - ابن احلاجبكافية شرح   - رضي الدين األسرتاباذي : وينظر. 63، ص 1ج -أصول النحو –ابن السراج   1
 .74ص -املعىن يف البالغة العربية   -حسن طبل  2
 ).غ ر ض(مادة   -لسان العرب  -ابن منظور   3
 .75ص -املعىن يف البالغة العربية   -حسن طبل  4
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 إليه احلاجة وجه يظهر ما فالغرض... تعاىل اهللا يف ُيستعمل ال وهلذا ، مقدمة بإضمار بالفعل أو بالقول املقصود
  . 1»يلحقه ال باحلاجة الوصف ألن به اهللا يُوصف ال وهلذا خبالفه واملعىن

 خنلص أن ميكنوهذه الفروق ال فائدة كبرية تنجم عنها إذ ال مشاّحة يف املصطلح ما بقي األداء واحدا ، وهكذا 
  :يلي ما خالل من الرتادف سبيل على املصطلحات هذه ضبط يف

منهم األغراض إّال وأتبعها باملقاصد أو املعىن   استعمال علماء اللغة وغريهم ؛ فال يكاد يذكر واحد  �
 .وذلك يعين أنه ال يرتّتب عن ذلك االستعمال إخالل بأداء الكالم وإفهامه

 وعلى سبيل) القصد(بالنظر إىل املادة املعجمية اليت ترتمجها املعاجم إذ تتفق أغلبها يف املعىن اللغوي  �

 .) املعىن(و) اهلدف(املثال الحظ تعريف     

 أّن حماولة التفريق ال تستقيم العتبارات تركيبية مرجعها أّن الكلمة تكتسب معىن خاصا تبعا إلحلاقها �

  اظ من معاٍن هامشية تطغى على ـهذا من جهة ، إضافة إىل ما يصحب هذه األلف) التوارد(بغريها          
 . معانيها األصلية          

  
واألغراض هي الهيئات النفسية التي يُنحى بالمعاني المنتسبة إلى تلك  «:لهلقد جاء عن حازم القرطاجين قو     

لكون الحقائق الموجودة لتلك المعاني في األعيان ، مما يهيئ النفس بتلك .الجهات ويمال بها في صوغها
يقّرر بأّن األغراض  فالقرطاجين ، 2»إذا تهيأت بتلك الهيئات.الهيئات وبما تطلبه النفس أيضا أو تهرب منه

، وختتلف من حيث اجلهات اليت تصدر عنها ) اهليئات النفسية(و ختاجله  اليت تتلبس باملرء عبارة عن جمموعة املعاين
تتبّدى من ) لكون احلقائق املوجودة لتلك املعاين يف األعيان(دودة ، وهي حقيقة إنسانية فهي متنوعة وغري حم

  . ، ويُعرب عنها يئات خمصوصة) املنفرات(أو رب منه ) الرغبات(ما تطلبه :جهتني
دقيقة بتلك يف ضوء املعرفة ال) نظرية النظم(وهذا املعىن نفسه قد صرّح به اجلرجاين وكان سّباقا إليه ؛ إذ بىن 

 وجميع الخبر«األغراض واملقاصد اليت يؤّمها املتكلم فيما يتوّجه به إىل املخاَطب وكيفية توصيلها حيث يذكر بأّن 
 وتُوصف ، عقله فيها ويراجع قلبه، بها ويناجي ، فكره في ويصّرفها ، نفسه في اإلنسان ينشئها معانٍ  الكالم

، فاألغراض مبفهوم عام هي مجلة املعاين اليت ختتزن يف النفس والفكر والقلب والعقل  3»وأغراض مقاصد بأنها
ويُعّد  ،لتؤّدي ما يهدف إليه من إبالِغ السامِع رسالته والتأثري فيه ) املعاين العرفية(يفرضها املتكلم على أوضاع اللغة 

 -العقالء  كما أمجع  - لية ؛ إذ إّن العلم مبقاصد الناس يف حماورام إدراكها مصدرا رئيسا الكتمال العملية التواص
  .، فهي حمّصلة البيان ودوا ينتفي 4هو علم ضرورة

                                                 
 .23ر الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، دون ط ، صتح حسام الدين القدسي ، دا –الفروق اللغوية  -أبو هالل العسكري  1
 .77، ص 3تح حممد احلبيب ابن اخلوجة ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت ، لبنان ، ط –البلغاء وسراج األدباء منهاج  –حازم القارطاجين  2
 .385ص –ل اإلعجاز دالئ –اجلرجاين   3
 .386، ص هنفس املصدر 4
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إّن مراعاة هذه األغراض واملقاصد يساهم بقسط وافر يف توجيه األحكام النحوية ، وذلك بإخراج الرتاكيب على    
  من تقدمي وتأخري وذكر) الرتاكيب(، وذلك بتأديتها تأدية تامة فتتنوع ) األغراض(ءم وإيّاها الّصورة اليت تتال

  .وحذف وغريه بتنوع تلك األغراض
وجدير بالذكر اإلشارة إىل قضية هامة تتعّلق بالّصلة القائمة بني الرتاكيب واألغراض أو بصيغة أخرى فكرة   

ها السيوطي من خالل سؤاله الذي طرحه حول اشرتاط القصد يف الكالم التقابل بني الوضع والقصد ؛ إذ أملح إلي
أحدمها نعم وجزم به ابن مالك ، فال يسّمى ما ينطق به النائم الساهي  :وأجاب عليه خمتصرا بأّن القوم على قولني

، وعلى الّرغم من عدم وقوف النحاة مطّوال إزاء هذه القضية فقد تكّفل  1ال وصّححه أبو حيان:كالما  والثاين
كما أّن العبارات ال   " املواضعة تابعة لألغراض"ا علماء أصول الفقه وعلماء الكالم حيث عللوا هلا بقوهلم أّن 

، ومن  2فيها من مبدأ القصد ؛ ألّن العبارة إذا مل تتضّمن هذا املبدأ مل تتم عملية االتصال بني املتكلم واملتلقي بدّ 
ينهما فقالوا ببقاء الداللة الوضعية مبعزل عن املقاصد واألغراض فذكروا يف حتديد داللة جهة أخرى أوجدوا الفروق ب

وال المواضعة المتقّدمة ، بل ال بّد فيه من أن يكون ال يكفي في كونه خبرا صيغة القول ونظامه ، "اخلرب بأنه 
ل وال يكون خبرا إذا لم يكن لإلخبار به عّما هو خبر عنه ؛ ألّن جميع ما قّدمناه قد يحص المتكلم مريدا

  .  3"...مريدا لما قلناه ، ومتى حصل مريدا صار خبرا
 بني فالفرق«وقد أوضح حسن طبل ذلك انطالقا من بيان الفرق بني الكلمة يف املعجم وبينها يف الكالم   

 يف فهي ؛ املصنوعة واملادة الغفل املادة بني ما فرق هو الكالم يف وبينها الفرد ذاكرة أو املعاجم متون يف الكلمة
  .4»وغرض غاية إىل املتكلم بقصد موّجهة متفاعلة أداة فهي الثانية يف أّما ، جامدة حيادية صورة األوىل احلال

 أغراض:األغراض من نوعني بني منّيز أن ميكن إذ ؛ اجلهة الختالف وذلك سبق ما يرادإ من التناقض يُفهم وال  
تالية دعت إليها مقتضيات احلاجة وأوجبتها ظروف  وأغراض ، اللغة بنشأة وارتبطت الوضع إليها أدى أوىل

  .اخلطاب اجلديدة ومالبساته
ىل املخاَطب من خالل أداء الرسالة اللغوية باعتبارها إّن الكشف عن األغراض واملقاصد اليت يتوّجه ا الـمتكلم إ  
عنصرا أساسيا يف دورة اخلطاب وشرطا للتأدية ) املتكلم(منرب اللسان وترمجان األفكار، وبوصفه ) األغراض(

التواصلية الفعالة مع اإلحاطة مبا ميكن أن توفره معرفة تلك األغراض إىل جانب ما اشتملت عليه من ظروف 
يتوّخى  ستوجب حتديدها ، يساهم بشكل كبري يف حتقيق الّصحة النحوية اليت يتطّلبها كّل حتليلومالبسات ت

  .مراعاة املعىن ، وهذا ما سنحاول بيانه يف الفصل األول من هذا البحث
                                                      

                                                 
     1،ج) م1998هـ 1418(1الدين ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط تح أمحد مشس –مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع  –السيوطي  1

 .43ص      
 .27، ص) 2002(1دار األوائل للنشر والتوزيع ، دمشق ، سوريا ، ط –داللة تراكيب اجلمل عند األصوليني  –موسى بن مصطفى العبيدان  2
 .76ص –املعىن يف البالغة العربية   -حسن طبل  3
 .                                     75، ص  هنفس املرجع 4
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  :تـمهيد
لوظائف اليت يعّد التعبري عن األحاسيس أو الـمقاصد اليت يرغب املتكلمون يف تبليغها إىل السامعني إحدى ا    

، بل إّن اللغة ُوضعت من أجل أداء هذه األغراض لتحقيق التـواصل وإقـامته ، وعلى هذا جاء  1تقـوم ا اللغة
  .2»أصوات يُعبّـر بها كّل قوم عن أغراضهم«:تعريفهم للغة بأا

 لتـلبية تراكيب أو لغوية قوالب يف املتكلم يستخرجها بالذهن املختزنة املعانـي من جـملة بوصفها فاألغراض    
 اهتمام فكان ، خمتلفة وباعتبارات عديدة فئات تشغل أن شأا من املخاَطب فهم حتصيل وراء وسعيا حاجاته
 أداة تـمثل التـي واملـقاصد األغراض وفق الشرعية األحكام عن اإلبانة يف اللغوية باملعطيات الفقه أصول علماء
 من إليـها فنظروا البـالغة علماء أّما ، خالهلا من األحكام وتوجيه واستيعابـها الشرعية النصوص لدراسة معرفية
 تلك إىل اللجوء مردّ  فكان لنحاةا أّما ، تأثيـري إقناعي وآخر ، بالفصاحة يتعّلق أسلويب حتسيين جانب: جانبني

 الفصل هذا فـي بيانه سنحاول ما وهذا ، للرتاكيب الداللية الصحة و النحوية السالمة توفيـر إىل السعي األغراض
  .ذلك يف احملدثني جهود رصد جانب إىل
  :الفقه أصـول علمـاءأغـراض المتكلم عند . 1

 إىل ذلك م فأدى ، السامع إىل إيصاهلا الـمتكلم يقصد اليت عاينامل عن اإلبانة يف اللغة دور األصوليون فهم    
 منها ختلو ال إا حىت مؤلفام تتصّدر" اللغوية الـمبادئ" عنوان حتت رئيسية مقدمة ا تتعلق اليت القضايا اعتماد

  .الشريعة نزلت فبه عنه حييدوا أن هلم وليس العريب باللسان األصول علماء ارتبط فقد ،
 األحكام استنباط يف األوىل أدام لكوا تبعا النصوص فهم يف فروعها مبختلف اللغة أمهية إىل تنبههم ويُعدّ    

 باللغة االهتمام فكان ، التشريعي والنص العربية اللغة بني الرباط األصوليون أدرك فقد« الفقهية املسائل وتـخريج
 ترتبط ألنـها وذلك ، واضحا حتديـدا الفكرة به تتحّدد دقيقا افْهم النص فهم على تعني اليت الوسائل أهمّ  من

  .3»تطبيقه ومعرفة باحلكم
 الداللة -  اللغة وظيفة - :ذلك ومن باألغراض مباشرة ترتبط اليت العناصر بعض عن احلديث بنا ويـجدر   

  .وغريها...الداللة أنواع -) السياقية( والرتكيبية) املعجمية( اإلفرادية
  :اللـغة وظيفـة.أ

                                                 
 .310ص –مناهج الدرس النحوي يف العامل العريب يف القرن العشرين -عطا حممد موسى  1
 .67، ص1ج –اخلصائص  –ن جين اب   2
 .39، ص) 1992(دار املعرفة اجلامعية ، مصر ، ط  –التصور اللغوي عند األصوليني  -السيد أمحد عبد الغفار   3
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 يهف يعيش الذي االجتماعي الوسط يف التواصلية العملية إلجناز اإلنسان أداة أا على اللغة إىل األصوليون ينظر   
   1املركبة والعبارات األلفاظ يف به قالوا الذي" القصد" مبدأ من اأساس تنطلق اللغة لوظيفة النظرة وهذه ،
  

  عن - األحيان من كثري يف - تُغين بذلك وهي ، البشري التواصل أدوات أرقى متثل بـها نتلّفظ اليت فاألصوات
 النوع هذا من الواحد الفرد كان ملاّ  أنه اعلم« :الشوكاين يقول ، اإلبالغية الوسائل من ريهاوغ... واإلمياء اإلشارة

 فيما بعضا بعضهم لُيعني مجعٍ  من ذلك يف بدّ  يكن مل إليه حيتاج ما مجيع بإصالح وحده يستقلّ  ال اإلنساين
 ال التعريف وذلك ، احلاجات من هنفس يف بـما صاحبه تعريف إىل منهم واحد كلّ  يـحتاج وحينئذ ، إليه ُحيتاج
 الطريق هي املقطّعة األصوات فجعلوا ، ذلك حنو أو مـخصوصة حركات أو مقطّعة أصوات من بطريق إالّ  يكـون

 ، يُراد ما مجيع إفادة عن قاصرة واإلشارات واحلركات... مؤنة وأقلّ  غريها من أسهل األصوات ألنّ  ، التعريف إىل
  .2»كاملعدومات إليه احلسية اإلشارة متكن ال قد تعريفه يُراد ما فإنّ 
 اليت واملالبسات واملقاصد األغراض مجلة إىل بالنظر يتمّ  إمنا ةللغ االتصالية الوظيفة على األصوليني تأكيد إنّ    

 املعاين عن بدقة التعبري تضمن تراكيب و ألفاظ لبناته تشّكل البناء حمكم نظام فاللغة ؛ وسياقاته اخلطاب تكتنف
 من املتكلم يؤّمها اليت واألغراض املقاصد تلك يف املمثل التواصلي بأدائها وثيقا ارتباطا يرتبط واستعماهلا ، املختلفة
 تنبئ وحروف أصوات جمموع الكالم"  بأنّ  أيضا وقالوا ،" لألغراض تابعة املواضعة" بأنّ  قالوا هذا وعلى ، السامع

 يف والبحث األغراض عن اإلبـانة هي اللـغة فةوظي أنّ  على تنصّ  اليت األقوال من وغريها ، 3"املتكلم مقصود عن
  .االجتماعي اإلطار ضمن وتفاعلها أدائها كيفية

 اليت الدالالت دراسة إىل األصولييـن بـحث اجته اللغة من املتوخاة  واإلفصاحية التواصلية الغاية من وانطالقا   
  . والرتاكيب األلفاظ فيها تقبع
  :والتركيبية اإلفرادية الداللة.ب
 اليت) الوضعية(  اإلفـرادية الداللة تلك ، الداللة من نوعني بني القرآين للنص تعّرضهم أثنـاء األصوليون مّيز   

 من انطالقا وذلك ، البعض بعضها الكلم وتأليف ضمّ  عن الناتـجة الرتكيبية والداللة ، غريه دون اللفظ ا يستقلّ 
  ؟ والتبليغ التواصل بوظيفة تقوم اليت الرئيسية الداللية الوحدة حول تساؤهلم
 المفرد وُوضع لإلفـادة ُوضع – الـجملة أي – المرّكب أنّ "  مفاده عام مبدأ يف تتلّخص إجابتهم وكانت

 لصياغة وتنظيمها ترتيَبها حديثه مراتِ  كلّ  يف املتكلم يُعيد اليت البناء مواد هي عندهم فاملفردات ،"  لإلعادة

                                                 
 .26/27ص –داللة تراكيب اجلمل عند األصوليني  –موسى بن مصطفى العبيدان   1 

   7تح حممد سعيد البزري ، مؤسسة الكتب الثقافية  ،  بريوت ، لبنان ، ط  –إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول  –حممد بن علي الشوكاين   2
 .37، ص) م1997هـ 1417(             

 .48ص –داللة تراكيب اجلمل عند األصوليني  –العبيدان  موسى بن مصطفى  3
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 من الرتاكيـب لفهم األولوية األصوليون يُعطي وهكذا ، واملقاصد األغراض عن واإلفصاح 1املعاين إلفادة اجلمل
 معرفة ذلك على يتوّجب أو شرعي حكم فهمها على يرتّتب مامل اإلفرادية باملعاين االحتفال دون سياقاا خالل

 يُنهى وقد بل» دونه مفهوما التركيبي المعنى كان اإذ اإلفرادي بالمعنى يُعبأ ال قد« : الشاطيب يقول التكليف
 على معلـوم التركيبي المعنى ألنّ  عنه نُهي إنما أنه كّله هذا وظاهر« االختالف إىل أّدى إذا فيه البحث عن

 اليت الوضع مادة بوصفها لأللفاظ إهـماهلم يعين ال وهذا ، 2»تكليفي حكم األشياء فهم على ينبنـي وال الجملة
 الكلي الـمعىن إلدراك بالنسبة املفردات معانـي تـحصيل"  أنّ  ذلك أغراضه عن التعبيـر يف عنها للمتكلم غنـى ال
  .3" البناء يقيم أن أراد لـمن نباللّ  على احلصول بـمثابة) الرتكييب(

 ، حـالية وأخرى لفظية قـرائن من به يتصل وما بالسيـاق األصوليون ُعنـي الرتكيبـية بالداللة االهتمـام ضوء يف و   
 أهـمّ  من فالسيـاق ، بعضه تفسري عند مجيعه القرآنـي النص استحضار وأوجبـوا النـزول أسباب معرفة فاشرتطوا
 إلى ترشد فإنها السياق داللة« : )هـ651ت( الـجوزية قيم ابن يقـول ، معناه على والداللة الكالم فهم يف القرائـن
 من وهي الداللة وتنوع طلقالم وتقييد العام وتخصيص ، المراد غير احتمال بعد والقطع الـمجمل تبيين
  .4»مناظرته في وغالط نظره في غلط أهمله فمن ، المتكلم مراد على الدالة القرائن أعظم
  :يلي افيم نوجزها احلقائق من مجلة أيدينا بني يضع النص هذا إنّ      

  يتشّكل اليت والعناصر بالسياق الواعية املعرفة عن مرتتبة دالالا وحتديد اللغوية الرتاكيب توجيه ♦
 .منها         
 ) السياق( باعتباره مراده وتوضيح متكلمـال غرض مييزـت يف أساسية كقرينة السياق اعتماد ♦

  .5"الـمتكلم يقصده الذي للمعىن  الوحيد الـمحّدد"        
  على سواء الغلط إىل يؤدي أن شأنه من اخلطاب فيها يقع اليت املالبسات و الظروف إمهـال ♦

  .ثانيا والـمقاصد األغراض فهم مستوى على أم  ، أّوال العبارة داللة تـحديد  مستوى        
 معناها وتأدية ، جهة من اللغوية العبارة تشكيل يف السيـاق أهـمية إىل - مبّكر وقت يف - األصوليون فطن لقد    

 الداللة( الوضع حبسب اللفظ داللة بني التمييز أّداهم كما ، أخرى جهة من وقصده الـمتكلم غرض يرّجحه الذي
  .أنـماطها يوتقصّ  الداللة هذه أنساق كشف إىل الرتكيب يف وداللته ،) اإلفرادية

  :الداللـة أنـواع.ج

                                                 
 .35، صه املرجع نفس  1
 .396، ص 2، ج) 1996(1 دراز ، دار املعرفة ، بريوت ، لبنان ، طشرح عبد اهللا –املوافقات يف أصول الشريعة  –أبو إسحاق الشاطيب   2
 .221دار املعرفة اجلامعية ، مصر ، دون ط ، ص -دراسة املعىن عند األصوليني -طاهر سليمان محودة  3
 .09، ص 4دار الكتاب العريب ، بريوت ، لبنان ، دون ط ، ج –بدائع الفوائد  –ابن قيم اجلوزية   4
 .253ص –داللة تراكيب اجلمل عند األصوليني  –موسى بن مصطفى العبيدان   5
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 هلا وعرضوا ، مكاا كان أياّ  وراءها األصول علماء جال فقد األصويل العمل يف الركيزة هي الداللة كانت ملا     
 الرتاكيب بتفّحص األصوليـون توّصل وقد ، 1الرتكيـب مستوى على أم املـفرد اللفظ مستوى على ذلك أكان سواء

    الشرعية األحكام استنبـاط يف منهجهم اقتضاها الداللة من أنـماط تـحديد إىل واأللفاظ
  تقسيمهم ذلك من هامة نتائج عنه متّخض مما بدقة املفاهيم ضبط إىل القرآين النص دراسة من التحرّج أّداهم كما

  : يلي فيما حسان متام أمجلها خمتلفة اعتبارات سبحب املعىن على اللفظ لداللة
  .مشرتك ، خاص ، عام: الوضع .1
 .        جماز ، حقيقة: االستعمال .2

 ). حمكم ، مفّسر ، نص ، ظاهر( واضح ،)  متشابه ، جممل ، خفي ، مشكل( غامض: الوضوح .3

 دال  بالفحوى دال ، باإلشارة دال ، رةبالعبا دال – الشافعية عند -مفهوم داللة ، منطوق داللة:القصد .4
 .2- احلنفية عند – باالقتضاء

 وقد ، اللغة علماء له وضعه الذي األصلي معناه يف ُيستعمل قد اللفظ أنّ "  الفقه أصول علماء الحظ فقد    
 الوضوح من واحدة درجة يف األلفاظ فليست ، وضوحه درجة فاوتتت وقد ، له املوضوع معناه غري يف ُيستعمل
 طريق من أو ، املعىن إىل تومئ اليت النص إشارة بواسطة أو النص عبارة صريح من احلكم يُعرف وقد ، واخلفاء
 ما رأم على مقصورا خـاّصا يكون قد أخرى جهة من اللفظ إنّ  مث...  تقديره من بدّ  ال لفظ بتقدير االقتضاء داللة

  .3"حتته تنطوي اليت األفراد مجيع على ُيسحب ومشول امتداد له عاّما يكون وقد ، معينة أمور أو ،
 كتب يف شاع كما عليها الدالة الصيغ وذكر التعريف حيث من املصطلحات هذه انبي يف اخلوض بصدد ولسنا   

 استهدفت فقد ، وضبطها الدالالت تلك توجيه يف املقاصد و األغراض مفهوم أثر رصد الغاية وإمنا ، األصوليني
   هـامواإلف بالفهم األكيدة لعالقتها الداللة أنواع من نوع أيّ  – عام بوجه – الـمتكلم قصد فكرة
   باعتباره إالّ  غموض وال وضوح وال ، بقصد إالّ  جماز أو حقيقة توصف وال ، قصد دون تـخصيص فال ومنه

 وأفردوا  مرماه وتـحديد الـمتكلم قصد معرفة إىل عنايتهم األصوليون وّجه هنا ومن"  جوانبه بشىت أحاطت قد إذ
 خبطورة ينبئ مما) عمومه يف اخلطاب قصد وهو( كلفامل وقصد الشارع قصد فيها تناولوا حبوثهم يف أبوابا لذلك
  .4" احلكم تقريـر يف ودقتها املسألة

 قصد باعتبار الداللة يقّسم إذ ؛ اجلوزية قيم ابن عنه صدر ما الداللة تـحديدهم يف األغراض أثر يوضح ما ولعلّ    
  . إضافية وداللة ، حقيقية داللة: قسميـن إىل السامع وفهم تكلمامل

                                                 
 .73ص –التصور اللغوي عند األصوليني  –السيد أمحد عبد الغفار   1
 .23ص –اللغة العربية معناها ومبناها  –متام حسان   2
    1، ج ) م1986هـ 1404( 1، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر ، دمشق ، سوريا ، ط -أصول الفقه اإلسالمي –وهبة الزحيلي   3

 .198/ 197ص      
 .113ص  –التصور اللغوي عند األصوليني  –السيد أمحد عبد الغفار   4
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   هذا وعلى ، 1»تختلف ال الداللة وهذه وإرادته، الـمتكلم لقصد تابعة داللة« وهي :الحقيقية الداللة -     
   الرغبة أو ، االعتقاد كـ اخلطاب ومالبسات ظروف حتّدده معني قصد على لغوي تركيب كلّ  ينطوي       

  
  تعّني  وسيلة عن عبارة هو وإمنا لذاته مقصودا ليس اللغوي الرتكيب إنّ  إذ ، وغريها الكراهة أو احلب أو        
  .»المتكلم مراد على بها ُيستدل أدلة هي وإنما لذواتها تُقصد لم األلفاظ«  فـ ومراده املتكلم قصد        

   وصفاء ، وقريـحته فكره وجودة ، وإدراكه السامع لفهم تـابعة اللةد«  وهي: اإلضافية الداللة -     
  السامعين تباين بحسب متباينا اختالفا تـختلف الداللة وهذه ، ومراتبها باأللفاظ ومعرفته ذهنـه        
   الـخطاب من الـمستمع أو املتلقـي قصد تكشف اليت الداللة هي أخرى بعبـارة أو ،» ذلـك في      
  .2والثقايف الفكري لتكوينهم تبعا السامعني اختالف حبسب بالتعّدد وتتميز       

 ومدى السامع حال إىل نّبه بل ، خطابه وراء من والقصد غرضه ملعرفة الـمتكلم حال مبالحظة القيم ابن يكتف فلم
  .إياه تبليغها الـمتكلم ينوي اليت األغراض تلك حتقيق يف إسهامه

  : والمقـاصد األغـراض.د
 من الكالمية الوحدة تصدر فقد ، املتكلم بقصد – عموما والكالم -  الكالمية الوحدة داللة األصوليون يربط    
  .3وتُفيد فتدلّ  القصد مع وتصدر ، مدلوهلا يُعترب فال قصد غري
 قصد لمعرفة" أنّ  ذلك ، اللغوية النصوص تفّقه من أحكامهم استنباط إىل األصوليون سعى املنطلق هذا من    

 ذلك كلّ  يف فاملعترب ، 4"اللفظ صورة اختلفت مهما تـحديدها ومحاولة الداللة توجيه في كبير دخل الخطاب
 علماء بذلك صرّح كما -للخطاب األّول احملركَ ) " املتكلم( بوصفه الكالم إنتاج من وغرضه املتكلم قصد هو

 كذلك األمر كان وملاّ  ، 5"طلبا أو نـهيا أو أمرا ، اقتضاءً  أو إبالغيا كان إن نوعه حتديد يف والضابط -األصول
 في التعويـل«  إذ ا تتصل اليت جهاتـها ومعرفة والـمقاصد األغراض هذه يف البحث إىل العنـاية ُوجهت فقد

 معرفة إلى بها والتوصل للمعانـي مقصودة هي وإنـما لنفسها تُقصد لم واأللفاظ ، المتكلم قصد على الـحكم
 فـهمه يكون وقد ، تارة قصده الذي المعنى عموم ومن ، تارة لفظه عموم نم يظهر ومراده ، الـمتكلم مراد

                                                 
  وت ، لبـنان تح حممد حمي الدين عبد احلميد ، املـكتبة العصرية ، بري   –إعالم املوقعني عن رب العاملني  –ابن قيم الـجوزية   1

 .350، ص  1، ج) م 1987هـ  1407(ط    
  داللة تراكيب اجلمل عند  -العبيدان   موسى بن مصطفى: وينظر . 350، ص 1ج –ملني إعالم املوقعني عن رب العا –ابن قيم الـجوزية   2

 .114ص - األصوليني    
 .271ص –داللة تراكيب اجلمل عند األصوليني  –العبيدان   موسى بن مصطفى  3
 .113ص  –التصور اللغوي عند األصوليني  –السيد أمحد عبد الغفار   4
 .209ص - داللة تراكيب اجلمل عند األصوليني –العبيدان   موسى بن مصطفى  5
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 املتكلم يريده الذي املعىن إىل فالوصول ، 1»يتقاربان وقد ، أقوى اللفظ من يكون وقد ، أقوى الـمعنى من
  :أمور ثالثة معرفة يستلزم

  .املتكلم قصد معرفة: األول -
  .احلالية بالقرائن األصوليني عْرف يف عليه يُطلق ما أو ، املتكلم وحال بالكالم احمليطة الظروف معرفة :الثاني - 
  حـال يف الكالمية الوحدة مفردات على الوقـوف ذلك ويستلزم ، نفسه الفعلي الكالم معرفة: الثالث -

  .        2)الـمقالية ئنالقرا( وتركيبها إفرادها     
 كشف إىل يؤدي) الكالمي( اللغوي احلدث فيها يُنجز اليت اللغوية وغري اللغوية العناصر مجيع على فالوقوف  

  .واإلفهام لفهما غـاية ُحتقق واضحة بصورة الـمتكلم يؤّمه الذي الـمعىن واستجالء
« :يقول إذ اجلوزيـة قيم ابن بذكرهـا هلج اليت العـامة القاعدة تلك وغرضه الـمتكلم قصد معرفة أهـمية يُؤكد ومما   

 أدلة هي وإنما ، لذواتها تُقصد لم واأللفاظ ، مراده إتباع وجب األدلة من بدليل الـمتكلم مراد عرف فمن
 ، بإشارة كان سواء ، بمقتضاه ُعمل كان طريق بأيّ  ووضح مراده ظهر ذافإ ، الـمتكلم مراد على بها ُيستدل

  .3»بها ُيخلّ  ال مّطردة له عادة أو ، حالية قرينة أو ، عقلية داللة أو بإيماءة أو ، كتابة أو
 فيتعّني  اإلنشاء أو اإلخبار حتتمل قد إذ تراكيبه ا يؤّلف اليت الصيغ لخال من الـمتكلم قصد يظهر ما وأبرز   

 تكون وال تجيء قد الصيغة هذه ألنّ  ، اإلرادة من الخبر في بدّ  ال« :الرازي يقول) الـمتكلم( بقصده املقصود
 صالـحة الصيغة كانت وإذا...  مـجازا األمر منها المراد ألنّ  أو ، والحاكي الّساهي عن لصدورها إّما خبرا

 أو اإلرادة وهو لمرّجح إالّ  اآلخر دون األمرين أحد إلى ينصرف لم وغيرهـا الـخبرية على للداللة
 وثبوت الغير تعريف مقصوده وكان بها تلفظ الـمتلّفظ أنّ  إالّ  خبرا الصيغة لكون معنى فال وأيضا...الّداعي
  . 4»عنه سلبه أو عنه للمخبر به المخبر

 يف طبل حسن إليه أشار ما وهذا ،  غريه أو الـمعنـى لذاك وإرادته الـمتكلم بغرض مرهون الصيغة مدلول فضبط  
 مل إذا أمرا يكون وال يوجد قد) افعل( القائل قول"  إنّ  إذ األمر وداللة ، -قساب موضع يف -  اخلرب داللة تـحديد

  . 5"الفعل طلب إىل قصد يكن
 الناشئة الدالالت وتـمييزِ  ، الشهادة وألفاظ العقود صيغ إيقاع يف أساسي كمبدإ"  القصد"  اعتماد يتمّ  وهكذا    
 صّحة في تؤثر وأنها ، معتبرة العقود في القصود أنّ  على" الـمتكلم غرض حبسب انتفائها أو قيقهابتح عنها

                                                 
 .217، ص  1ج  –إعالم املوقعني عن رب العاملني  –ابن قيم الـجوزية   1
 .246ص –داللة تراكيب اجلمل عند األصوليني  –العبيدان   موسى بن مصطفى  2
 .218، ص 1ج –إعالم املوقعني عن رّب العاملني  –ابن قيم اجلوزية   3
   1، ج 1تح طه جابر فياض العلواين ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ، السعودية ، ط  –صول يف علم أصول الفقهاحمل –الرازي   4

 .316ص    
 .76ص -املعىن يف البالغة  –حس طبل   5
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 تـحليال بعقد ليس الذي الفعل في تؤثر أنها وهي ، ذلك من أبلغ بل ، وحرمته ، حّله وفي ، وفساده ، العقد
 تارة وفاسدا   تارة صحيحا صيري كما ، والقصد النية باختالف تارة وحراما ، تارة حالال فيصير وتحريما

  .  1" باختالفها
  

    )بعتك: ( قولنا ذلك أمثلة ومن
  

           بعتك
  
 قيم ابن يقول ، التعبيـر يف تتحّكم وسيلة أو أداة بوصفه واخلـاص العام معرفة يف) املتكلم رضغ( عليه يُعتمد كما 
 فتخصيص 2»باإلرادة الخصوص إلى ينتقل قد والعام باإلرادة العموم معنى إلى ينتقل قد الخاص فاللفظ« :

 إالّ  باخلصوص يتصف ال  مفردا أو مركبا كان سواء اللفظ"  أنّ  ذلك والقصد باإلرادة يقع إمنا تعميمها أو الداللة
 واهللا: (فقال) نـم( لشخص قيل إذا فمثال ، اخلصوص أو العموم على بنفسه يدلّ  ال اللفظ ألنّ  ، املستعملني بإرادة

 اخلصوص معىن إىل نُقلت عامة ألفاظ كّلها فهذه) أشرب ال واهللا: ( فقال) املاء هذا اشرب: (له قيل أو ،) أنام ال
  . 3"العمر آخر إىل العام النفي ا املتكلم يرد مل بأنه مساعها عند السامع يقطع اليت املتكلم بإرادة

 مقاصد إىل بالنسبة األلفاظ« : بقوله بالقصد امللفوظ أو الصيغ عالقة يف الكالم اجلوزية قيم ابن ويفّصل   
  4:أقسام ثالثة لـمعانيها وإرادم ونيام املتكلمني

 الكالم حبسب ، املتكلم بـمراد والقطع اليقني إىل تنتهي مراتب وروللظه ، للفظ القصد مطابقة تظهر أن  - أ
  . واللفظية احلالية القرائن من به يقرتن وما نفسه يف

 ، فيه السامع يشكّ  ال بـحيث اليقني حدّ  إىل الظهور هذا ينتهي وقد ، معناه يرد مل املتكلم بأنّ  يظهر ما    -  ب
 ملعىن مريدا يكون أن:  والثاين ، لغريه وال لـمقتضاه مريدا يكون ال أن:  أحدمها ؛ نوعان القسم وهذا

 والـموّري كالـمعّرض والثاين  والسكران الغضب به اشتدّ  ومن والـمجنون والنائم كالـمكره فاألول ؛ يـخالفه
 . والـمتأّول والـملغز

 األمرين من واحد على داللة وال ، غريه إرادته وحيتمل له الـمتكلم إرادة ويـحتمل معناه يف ظاهر هو ما    -  ج
 .»اختيارا به أتى وقد ، له املوضوع الـمعىن على دال واللفظ

                                                 
 .121، ص 3ج –إعالم املوقعني عن رّب العاملني  –ابن قيم اجلوزية   1
 .218، ص 1ج –إعالم املوقعني عن رّب العاملني  –ابن قيم اجلوزية   2
 . 174ص -داللة تراكيب اجلمل عند األصوليني –العبيدان   موسى بن مصطفى: وينظر. ، ن ص 1املصدر نفسه ، ج  3
 .120/ 119، ص 3ج –إعالم املوقعني عن رّب العاملني  –ابن قيم اجلوزية   4

 قصد المتكلم 
  حكاية عن بيع وإخبار عنه

 حصول بيع في الحاضر وإنشاء له
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"  بالظاهر االكتفاء دون وتوجيهها الداللة بيان يف ومقاصده املتكلم أغراض معرفة أمهية على تأكيد إالّ  هذا وما   
 بدعة صاحب على تسّلم ال: له قيل رجل كمثل إالّ  واملعاين املقاصد يراع ومل واأللفاظ الظواهر على وقف من فمثل

  .  1"عليه يسّلم ومل ورجله يده فقّبل ،
 يف الوقوع جتّنب إىل الدعوة مع املتكلم يريدها اليت واملقاصد األغراض تلك بفهم خيلّ  ملا األصوليون ويتعّرض    

 في الحاصل الخلل أنّ  اعلم« : الرازي يقول ، التواصلية العملية قلةعر  مثّ  ومن الفهم سوء إىل تؤدي اليت املزالق
 النقل احتمال وثانيها ، المشترك احتمال أحدها: اللفظ في احتماالت خمس على ينبني المتكلم مراد فهم

  .2»التخصيص احتمال وخامسها ، الضمير احتمال ورابعها ، المجاز احتمال وثالثها ، الّشرع أو بالُعْرف
 يتهيأ فال ، املستمع على الّلبس إىل تؤدي أن شأا من املتكلم مراد فهم على اخللل ا يقع اليت األمور هذه إنّ   
 ِحذق دون اخللل جيلب ما فإيراد ، لذلك املانعة ائنالقر  تتوافر مل ما الداللة تعطيل عنه يرتّجح مما اخلطاب فهم له

  .منه مناص ال واجب عنه واالبتعاد حمظور املتكلم غرض
 يف األساس اعتبارها اجلوزية قيم ابن عند والـمقاصد األغراض عن أوردناه ما خالل من إليه خنلص أن ميكن ما  

 القرائن عليها تدلّ  باطنة أغراض من فيه ينضوي ما على يقوم الكالم فهم مدار إنّ  إذ -وفهما تأليفا – اخلطاب
  املقاصد"  أنّ  وهي هدمها جيوز ال الشريعة يف هامة قاعدة صياغة إىل به أدى ما وهذا ، واحلالية اللفظية

 جيعل واالعتقاد والنية فالقصد ؛ والعبادات التقرّبات يف معتربة هي كما والعبارات التصرفات يف معتربة واالعتقادات
  .3"معصية أو وطاعة ، فاسدا أو وصحيحا ، حراما أو حالال شيءال

   النص يتضمنها اليت املعاين مجلة عن بالكشف وتوضيحها والـمقاصد األغراض بيان يف فينطلق الشاطيب أّما   
 إنما العرب أنّ  على بناءً  ، األعظم المقصود هو الخطاب في المبثوثة بالمعانـي االعتناء«  أنّ  ذلك اخلطاب أو

 المعنى تحصيل إلى وسيلة هو إنما فاللفظ... أجلها من األلفاظ أصلحت وإنما ، بالمعانـي عنايتها كانت
   المراد

 مبا املتصلة املعاين تلك حبسب الرتاكيب داللة الشاطيب يوّجه باراالعت هذا أساس وعلى ، 4»المقصود هو والمعنى
 فهم على يتوقف مل ما املفردة باأللفاظ العناية ينبغي فال ، مجة ومقاصد متنوعة أغراض من املتكلم نفس يف يقع
  5:ننظرا معانٍ  على دالة ألفاظ هي حيث من اللغة إنّ  إذ ،) الشرعي احلكم( التكليف معرفة منها املراد

  .األصلية الداللة وهي ، مطلقة معانٍ  على دالة ، مطلقة وعبارات ألفاظا كوا جهة من:  أحدهما         
  . التـابعة الداللة وهي ، خادمة معانٍ  على دالة ، مقيدة وعبارات ألفاظا كوا جهة من:  والثاني        

                                                 
 .127، ص 3، جه املصدر نفس  1
 .57ص –إرشاد الفحول  –الشوكاين : وينظر . 487، ص 1ج –رازي ـ احملصول يف علم أصول الفقه ال  2
 .108/ 107، ص 3ج –إعالم املوقعني عن رّب العاملني  –ابن قيم اجلوزية    3
 .396، ص 2ج –املوافقات  –الشاطيب   4
 .377، ص 2، جه املصدر نفس  5
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 ، األلسنة مجيع فيها يشرتك اليت" هي األوىل فالـجهة ؛ منهما الغرض باعتبار لـجهتنيا هاتني الشاطيب ويفّصل    
 مث ، كالقيام مثال لزيد فعل الوجود يف حصل فإذا ؛ أخرى دون بأمة ختتص وال ، املتكلمني مقاصد تنتهي وإليها

   ميكن اجلهة هذه منو  ، كلفة غري من أراد ما له تأّتى ، بالقيام زيد عن اإلخبارَ  لسانٍ  صاحب أراد
  ويتأتـى ، كالمهم وحكـاية  -  العربية اللغة أهل من ليسوا ممن – األولني أقوال عن اإلخبار العرب لسان يف
 من ختتلف وهي الوضع داللة فهذه ،" فيه إشكال ال وهذا ، عنها واإلخبار العرب أقوال حكاية العجم لسان يف

  .إخالل أيّ  ما قوم عند عليها املتعارف األوضاع تلك نقل عن يرتتب وال ، أخرى إىل مجاعة
 هذه يف يقتضي خرب كل فإنّ  ؛ اإلخبار وذلك احلكاية تلك يف العرب لسان ا خيتص اليت" فهي ، الثانية اجلهة أّما

 نوعو   واملساق احلال يف ، اإلخبار ونفس ، به واملخَرب  عنه واملخَرب  املخِرب  حبسب اإلخبار لذلك خادمة أمورا اجلهة
 ، زيد قام: اإلخبار ابتداء يف تقول أنك وذلك. ذلك وغري ، واإلطناب واإلجياز ، واإلخفاء اإليضاح من: األسلوب

 السؤال جواب ويف ، قام زيد:  قلت عنه باملخرب العناية كانت فإن ، باخلرب بل ، عنه باملخرب عناية مثة تكن مل إن
 قيامه يتوقع من إخبار ويف ، قام زيدا إنّ  واهللا:  قيامه املنكر جواب ويف ، قام زيدا إنّ :  املنزلة تلك منزل هو ما أو
 فالداللة ،" إخل...زيد قام إمنا: ينكر من على التنكيت ويف ، قام قد زيد: أو ، زيد قام قد:  بقيامه اإلخبار أو

 منط خيتلف وباختالفها ، عنه رباملخ إىل إيصاهلا الـمتكلم أو  الـمخرب يريد اليت والـمقاصد لألغراض خدم التـابعة
  . الرتكيب

 املقصود هي ليست حبسبها الواحد الكالم معىن خيتلف اليت التصرفات هذه مثل"  أنّ  إىل الشاطيب ويشري   
 فيه يكن مل إذا الكالم مساق حيسن النوع هذا يف الباع وبطول ، ومتمماته مكمالته من ولكنها ، األصلي

 ما واملقاصد األغراض أنّ  مفادها هامة فكرة إىل ويلفت ، واملعتمدة املعتربة هي الوضع داللة أنّ  ذلك ، 1..."منكر
 العبارة معىن حتديد على تعني فهي ،"  األصلية"  مساها كما أو الوضعية الدالالت لتلك ومتممة مكملة إالّ  هي
  . فيها دتر  اليت السياقات معرفة خالل من
 ، عبادة هو وما عادة هو ما بني تفّرق"  أا ذلك املقاصد وإدراك األغراض هذه معرفة أمهية على يؤّكد جنده كما  

 ، واحملرم واملكروه واملباح ، واملندوب الواجب بني العادات ويف ، واجب وغري واجب هو ما بني العبادات ويف
 آخر شيء به ويُقصد ، عبادة فيكون أمر به يُقصد الواحد والعمل ، األحكام من ذلك وغري ، والفاسد والصحيح

 ، الصنم أو هللا كالسجود كفرا فيكون آخر شيء به ويُقصد ، إميانا فيكـون شيء به يقصد بل ؛ كذلك يكون فال
 ؛ نهام شيء ا يتعلق مل القصد عن ُعري وإذا ، التكليفية األحكام به تعلقت القصد به تعلق إذا فالعمل وأيضا
  . 2"وانون والغافل النائم كفعل

لقد حاول الشاطيب بيان دور فهم املقاصد من حيث تعّلق اخلطاب الشرعي ا ، فأداه ذلك إىل كشف أنواع    
  .   ف عليها الرتباطها باملقاصد ، كما سعى إىل بيان الطرق اليت تؤدي إىل التعرّ ) األصلية والتابعة(الداللة 

                                                 
 .378/ 377، ص 2ج –وافقات امل –الشاطيب   1
 .606، ص 2، جه املصدر نفس  2
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 احلكم  مبعرفة ارتباطها السامع إىل إيصاهلا الـمتكلم ينوي اليت واألغراض للمقاصد األصوليني دراسة مييز ما إنّ     
 األحكام استخراج عنه يرتّتب مبا ورصدها عنها للكشف العناية توجهت ولذا ، وثيقا ارتباطا وضبطه الشرعي

   يف إذن األلفاظ"  فـ الـمتكلم ينويها اليت األغراض تلك لفهم تبعا مبقتضاها والعمل واستنباطها
  

 وجوه استقراء على األصوليون حرص هنا ومن ، خطئه أو الفكر صّحة على احلكم دالئل هي األصوليني تصّور
 ونسقها بصورا واأللفاظ ، وقصده الـمتكلم إرادة ذلك إىل مضافا ببعض بعضها األلفاظ داللة وعالقة الداللة

  .1" القصد هذا على دليل
   :البالغة علمـاء عند المتكلم أغـراض. 2

 مظان يف التأثريية اإلقناعية بواجلوان) اجلمايل البعد( الفنية األسلوبية اجلوانب إظهار إىل البالغة علماء عمد      
 السامع عند فهمه وآلية الـمتكلم لدى إنتاجه كيفية فتناولوا ،) النص( إليه حييل الذي املعىن بقيمة منهم وعيا النص

 الكالمي احلدث إصدار أثناء الـمتكلم توخي خالل من وذلك ، بإجنازه املتلبسة واألحوال الظروف مراعاة ومدى ،
 ، 2"بافرتاضها أو) السامع( حاله مبعرفة كبري حدّ  إىل مرهون وتداوله الـخطاب بناء إنّ " إذ ؛ تهوهيأ السامع حال
 بداللة – معينة تراكيب يف – توضيحها إىل يسعى ومقاصد أغراض من األّول يبلغه ملا السامع إدراك جانب إىل

  .به يتلفظ الذي الكالم حتفّ  اليت واحلالية اللفظية القرائن
 جهة ومن ، الفصاحة جهة من النص على احلكم إطار يف وقصده الـمتكلم غرض ببيان البالغيون ُعين فقد    

 فيما واملقاصد األغراض هذه ببيان مباشرة تتصل اليت العناصر بعض حنّدد أن وميكننا ، ةالبالغ مستويات يف االرتقاء
  : يلي

  .السامع باعتبار اخلرب أنواع وحتديد ، وإنشاء خرب إىل الكالم تقسيم -            
  .الكالمي احلدث إنتاج يف السياقية العناصر وتأثري ، احلال مقتضى عن احلديث -            

  : وإنشاء خبر إلى الكالم سيمتق. أ
 اهلدف إىل وتوصل ، املراد الغرض تباشر تعبريية أساليب على ذلك يف معتمدة ، سجّيتها على العرب تكّلمت   

  خربي: نوعني إىل الكالم تقسيم فكان ، إليها ُنسبت اليت احلكمة على منها أدلّ  شيئا ليس ، املقصود
 يف املتصّرف" فـ ، الـمتكلمني أغراض حتصيل ا ويتمّ  ، املعاين فهم يف عليها يُرتكز اليت األسس أهمّ  من�وإنشائي

 مباينا أو شيئني بني مسّويا أو ، مبطال أو االعتبارات تلك ببعض لشيء مثبتا يكون أن من خيلو ال املعاين هذه
 للّشيء أخذا  حاصر غري أو حاصرا خاّصا أو معّمما يكون أن من خيلو وال ، متشّككا أو مرّجحا أو بينهما

                                                 
 .101، ص ) 1993( 1املؤسسة اجلامعية للدراسات ، بريوت ، لبنان ، ط –علم اللغة بني النظر والتطبيق  –أمحد نعيم كراعني   1
     47، ص  1دار الكتاب اجلديد املتحدة ، بريوت ، لبنان ، ط –اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية  –عبد اهلادي بن ظافر الشهري   2
 ).بتصّرف(   

 " .غري اخلرب " ، و " الطلب " عند املتأخرين ، وكان عند القدماء معروفا بـ " اإلنشاء " ُعرف مصطلح   �
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 تلك بغري ذلك مجيع عن يُعّرب  وقد ، لالختصار توضع أدوات ذلك مجيع عن وللعبارة ، بعضه حماشيا أو جبملته
   يف وأحكامه واعتقاداته ، املتكلم مقاصد على تدلّ  اليت الـمعاين من وأشباهها فهي ، األدوات

  . 1"وشروطا أحكاما فيها لتبني كالمه مبعاين ينوطها ثوانٍ  معانٍ  ، بغرضه املتعلقة والتصديقات الّتصورات
 واألصوليني الفالسفة"  كـ خمتلفة طوائف لدى دراسة موضوع كانت) واإلنشاء اخلرب( ظاهرة أنّ  بالذكر وجدير    

  . خمتلفة اعتبارات وحبسب ،" والبالغيني ، والنحاة ،
  "األصوليني" حنو عّرجنا وإذا ، عنه فرع إالّ  اإلنشاء وما ،) قضية( أصال باعتباره اخلرب شغلهم فقد" املناطقة" أّما

  عن اإلبـانة تكون لغوية معطيات وفق إنه إذ ، متميزا اهتماما واإلنشاء الـخرب بأساليب اهتمامهم لنا فيبدوا
   خالهلا من األحكام واستنباط الشرعية النصوص لدراسة معرفية أداة األساليب معرفة أنّ  أي ؛ الشرعية األحكام

   الداللة وتشكيل ، النحوية الوظيفة ضبط يف إسهامها هلا وسائل جمموعة من وسيلة فباعتبارها" نحويونال" أّما
 أمثلة ومن ، النحوية الوظائف حتديد ويف الرتكيب طبيعة يف حتما يؤثّر إنشائية أو خربية اجلملة فكون ، 2الرتكيبية

 كجملة إنشـائية تكون أن اآلخر بعضها ويف ، خربية الـجملة تكون أن النحوية األبواب بعض يف اشرتاطهم ذلك
 األبواب بني العالقة" فـ  الرتكيب بصياغة القواعد ترتبط حياناأل من كثري ففي ، 3وغريها... النعت ومجلة ، احلال

  .    4"األبواب تلك فيه تقبع الذي األسلوب طبيعة فهم خالل من إالّ  حتديدها ميكن ال النحوية
 الصدق حيتمل ما" اخلرب" بأنّ  فقالوا ، متييزية معايري إىل استنادا" اءاإلنش" و" اخلرب" البالغة علماء حّدد لقد  

 الخبر أّما« : اجلرجاين الشريف يقول ، املشهور هو وهذا ، ذلك حيتمل ماال أي ؛ خبالفه" اإلنشاء" و والكذب
 أو تطابقه خارج لنسبته ليس الذي الكالم على فيطلق اإلنشاء وأّما ، والكذب للصدق الـمحتمل الكالم فهو

 الذي الشيء إيجاد أيضا واإلنشاء ، اإلنشائي الكالم إلقاء أعني ؛ الـمتكلم فعل على يقال وقد تطابقه ال
  .5»ومدة بمادة مسبوقا يكون

 الصدق" أساس على" اخلرب" مفهوم حّدد إذ ؛ بينهما التمييز أوجه اعتماد التعريف هذا على تسجيله ميكن وما   
 نصفه جيعلنا مما ،" اخلارج يف النسبة إجياد" و ،" اخلارجية النسبة مطابقة: "فباعتبارين" اإلنشاء" أّما ،" والكذب
  . ما حدّ  إىل بالقصور

  تغنيهما وفرقة ، التعريف إىل حتوجهما فرقة ، فرقتان بشأما) اإلنشاء ، اخلرب( املعنيني بأنّ  السكاكي ويذكر  
     أنّ  أي ؛ لضرورته وأخرى ، لعسره تـارة حّده يف االختالف السيوطي ويربّر ، 6الثاين واختياره ، ذلك عن

  التعريفات من بطائفة لذلك وميثل ، حّده يف األكثر رأي ويذكر ، ضرورة والـخرب اإلنشاء بني يُفّرق اإلنسان
                                                 

 .14/ 13ص  –البلغاء وسراج األدباء منهاج  –حازم القارطاجين   1
 ).بتصرف( 57/ 56، ص ) 2005( 1دار الطليعة ، بريوت ، لبنان ، ط  –التداولية عند العلماء العرب  –مسعود صحراوي   2
 .247، ص 2ج - مغين اللبيب عن كتب األعاريب –ابن هشام   3
 .304، ص 3ج  - القرائن املعنوية يف النحو العريب –عبد اجلبار توامة   4

.42ص –التعريفات  –الشريف اجلرجاين   5  
 .251ص –مفتاح العلوم  –السكاكي  6
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  .  1بالشرح هلا متعرضا
  
  :واإلنشاء اخلرب ضمن تندرج اليت األنواع يبني املخطط وهذا 

    

  
  2:يلي فيما جنملها بينهما للتمييز معايري عّدة البالغيون وضع وقد 

  .والكذب الصدق قبول -       
  . الكالمية للنسبة اخلارجية النسبة مطابقة -       
  . عنه حاكية واخلربية ، اإلنشائية اجلملة يف اإلنشائي املعىن إجيادية -       
  .النسب عدد -       
  .واخلرب اإلنشاء حتتمل اليت املشرتكة اجلمل ومدارها القصدية -       

   الكالم إنتاج من وقصده الـمتكلم غرض إىل مـوامض يف تشري فهي -تنوعت وإن – الـمعايري وهذه    
 إىل احلاجة توّلد النفس يف ما على فالداللة ، التواصلية احلاجة بدافع إالّ  اللغوية العبارات يستعمل ال فاإلنسان" 

    نفسه يف نّ أل إالّ  يتكّلم ال اإلنسان إنّ :  أخرى وبعبارة ، اللغوية العبارة تتوّلد القول إىل الـحاجة ومن ، القول
                                                 

 .226، ص 3، ج) 1988(تح حممد أبو الفضل إبراهيم ، املكتبة العصرية ، بريوت ، لبنان ، ط   -اإلتقان يف علوم القرآن  –وطي السي 1
  نظرية األفعال الكالمية بني فالسفة  –هاشم الطبطبائي : و ينظر. وما بعدها  258 ص –البحث النحوي عند األصوليني  –مجال الدين مصطفى   2
  التداولية  –مسعود صحراوي : ، وينظر أيضا 47، ص) 1994(مطبوعات جامعة الكويت ، الكويت ، ط  -اللغة املعاصرين والبالغيني العرب   
 .57ص –عند العلماء العرب    

 المـلكا

 برـخ اءـإنش

 غير طلبي                                             طلبي          إثبات                 نفي      

   التمين النداء ، ألمر، النهي، االستفهام ،ا (
                                                                 ) )الدعاء ، العرض ، التخصيص ، الرتجي

غ العقود ، رّب ، املدح التعجب ، القسم ، صي(
 )      الذم ، أفعال املقاربة، كم اخلربية
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   هيئـة على بالـجملة فاإلتيان ، 1" بداخله عّما واإلفصاح نفسه يف ما على الداللة تقتضي القول إىل حـاجة
 للسامع معلومة نقل أراد فإذا ، للمخاطب أغراض من تبليغه الـمتكلم يريد ملا تابع) إنشائية أو ، خربية( صوصةخم

 استوجب  انفعايل موقف عن التعبري أو ،) السامع( منه حتصيلها أراد أو ، ذلك يناسب ما األلفاظ من هلا اختار
 يدلّنا وما متنوعة بأساليب واملقاصد األغراض عن التعبري يه النهائية احملّصلة فتكون ، مناسبا اختيارا أيضا ذلك
 حال حبسب فيها الّتصرف الـمتكلم واضطرار ، آخر دون للرتكيب وجه تعيني يف واألغراض املقاصد أمهية على

  " .اخلرب أضرب"  بـ عليه أطلق ما ، بالكالم إليه يُتوجه الذي املخاطب
 اخلرب من الذهن خايل املخاطب يكون فقد"  املخاطب حال إىل بالنظر اخلرب ضروب بني البالغة علماء فّرق    

 يزيل اخلرب من آخر بضرب فُيخرب اخلرب صدق يف شاّكا املخاطب يكون وقد ، احلال هذه تناسب جبملة فيخرب
 الختالف األخبار ضروب اختلفت لذا ، إنكاره يدحض مبا فريدّ  يقال ملا منكرا املخاطب يكون وقد ، شّكه

  . 2"املخاطب عليها يكون اليت احلال وحبسب الـمتكلم يقصده الذي لغرضا
"  العلوم مفتاح" كتابه يف مفّصلة املالئم الرتكيب منط حتديد من يستتبعها وما األحوال هذه السكاكي ذكر وقد 

 الـمتكلم يفرغ أن هو ، اللسان إطالق حال العقل حكم أنّ  املعلوم من« :اخلربي اإلسناد اعتبارات تفصيل يف يقول
 كمهح يف قْصده يكون أن لزم ، خمربا الكالم يف اندفع فإذا ، الالغبة وصمة عن حتاشيا به ينطق ما اإلفادة قالب يف

 إىل اخلربية اجلملة ألقى فإذا. االفتقار بقدر مناطها متعاطيا ، للمخاطب إفادته ، ذاك خربه يف إليه للمسند باملسند
 أو ثبوتا اآلخر إىل أحدمها استناد ذهنه يف وينتقش ، عنده طرفاها ليحضر ، إليه يلقي عما الذهن خايل هو من

 ومسي ، احلكم مؤّكدات عن اجلملة فتستغين خاليا إيّاه ملصادفته نويتمكّ  ، حكمه االنتقاش ذلك يف كفى ، انتفاء
 ، بني بني منه فهو ، االستناد دون عنده طرفاها متحري ، هلا طالب إىل ألقاها وإذا ، ابتدائيا: اخلرب من النوع هذا

 إنّ ( أو ،) عارف لزيد: (كنحو إنّ  أو ، اجلملة يف الالم بإدخال املنقذ تقوية استحسن ،  احلرية ورطة عن لينقذه
 ، نفسه حكم إىل لريّده ، خبالفه فيها حاكم إىل ألقاها وإذا ، طلبيا: اخلرب من النوع هذا ومسي). عارف زيدا

   اعتقاده يف اإلنكار املخالف أُشرب ما حبسب تأكيدا ليرتّجح حكمه استوجب
  إين واهللا(و ، صدقك إنكار يف الغيب ملن ،) لصادق إين(و ، إنكارا صدقك ينكر لـمن ،) صادق إين: (كنحو

 من أخرى أنـواع الضروب هذه ضمن ويندرج ، 3»إنكاريا: اخلرب من النوع هذا ويسمى ،) هذا على لصادق
    العتبـارات راجع كوذل ، مثال الـمنكر معاملة املبتدئ كمعاملة اآلخر منزلة أحدها إنزال يتمّ  فقد ، األحوال

                                                 
  ) 2004 -2003(خمطوط رسالة دكتوراه ، جامعة باتنة  –األفعال املتضمنة يف القول بني الفكر املعاصر والرتاث العريب  –مسعود صحراوي   1

 .178ص        
  )م2006هـ 1427( 1دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، ط –نظرية املعىن يف الدراسات النحوية  -كرمي حسني ناصح اخلالدي    2

 .258ص        
 ).بتصّرف(259/ 258ص  –مفتاح العلوم  –السكاكي   3
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 مقتضى غري على األساليب بـخروج عنه يُعّرب  ما وهذا ، 1للخطاب املالبسة والظروف الـمتكلم بغرض ختتصّ 
 على به فيؤتى خاصة صورة على يقتضيه احلال ظاهر يكون أن ، الظاهر مقتضى غري على الكالم وإخراج" الظاهر

 وحال الـمتكلم غرض مبراعاة يتمّ  إمنا اللغوي الرتكيب على يطرأ ما فكلّ  ، 2"الـمتكلم يعتربه ألمر الصورة هذه غري
  .السامع

  : الـحال مقتضى عن الحديث. ب
 ذه االعرتاف ألنّ  ، زمام على تقريبا سنة ألف متقدمني"  املقام"  بفكرة اعرتافهم عند البالغيون كان لقد      
 لماءع أشار فقد ، 3الغرب عند احلديثة الكشوف من اآلن تعدّ  املعىن حتليل أسس من هاما أساسا بوصفها الفكرة
 عامة قاعدة بذلك فصاغوا ، به حتيط اليت اخلارجية والظروف املقام مراعاة ضرورة إىل للنص دراستهم يف البالغة
 اشرتاط على قام العرب عند البالغي النظر يف املالمح أبرز " فـ ،" الحال لـمقتضى الكالم مطابقة"  يف تتمثل

 يكون ما ، التفصيل وجه على ورصد ،" مقال مقام لكلّ " السائرة املقولة واستشعر ،" احلال ملقتضى الكالم موافقة"
 يكون ما رَصدَ  ، املقام منه يأتلف ما وسائر واملخاطب الـمتكلم حال وهي خاصة احلال سياق ، السياق تأثري من
  . 4"الـمقامات لتنوع وفقا تتنوع القول يف هيئات على وتأليفه الكالم تشكيل يف ذلك تأثري من
 صفة على الكالم جميء يستدعي الذي املعني االعتبار هو أو ، املناسب االعتبار: به يراد" الحال مقتضى"و   

     .5مثال والرتّدد اإلنكار حال يف كالتأكيد ، للحال مناسبة خمصوصة
 يف هاما عنصرا ميثل الذي باملقام االهتمام يف هذه رؤيتهم وتتجسد ، مباحثهم يف املعىن على البالغيون عّول لقد  

 يف )هـ255 ت( اجلاحظ يقول ، الـمتكلم يريدها اليت األغراض عن الكشف يف يساهم فهو ،) املعىن( تشكيله
 من نوع المعاني من نوع ولكلّ  ، اللفظ من ضرب الحديث من ضرب ولكلّ « :األغراض مع األلفاظ تناسب

  حاإلفصا  موضع في واإلفصاح ، للجزل والجزل ، للخفيف والخفيف ، للّسخيف فالّسخيف ، األسماء
 الناس كالم"  بأنّ  يصرّح هذا وعلى ، 6»االسترسال موضع في واالسترسال ، الكناية موضع في والكناية
 اعتمده قد فيها تنتج اليت واملقامات الرتاكيب بني الوثيق تصالاال فهذا ،" طبقات أنفسهم الناس أنّ  كما طبقات

 الشهرية العبارة يرّددون ما كثريا جندهم ولذا ، إليهم وصلت اليت النصوص يف النظر أثناء أساسي كمبدإ البالغيون

                                                 
 .262، صه املصدر نفس  1
 .94، ص ) 1998(دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، ط   –أثر البحث البالغي عند النحاة  –عبد القادر حسني   2
 ).بتصرف( 337ص  –اللغة العربية معناها ومبناها  –متام حسان   3
 .96ص  –نظرية النحو العريب يف ضوء مناهج النظر اللغوي احلديث  –وسى اد امل  4
  1تح خليل إبراهيم خليل ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط –األفراح يف شرح تلخيص املفتاح  عروس –اء الدين السبكي   5
       -مفهوم مقتضى احلال وزواياه يف ضوء أسلوب القرآن الكرمي –مسرية عديل حممد رزق : وينظر.  212، ص 1،ج) م2001هـ1422(

www.google.com  //: Http 
 .39، ص 3، ج) م1969هـ 1388( 3تح حممد عبد السالم هارون ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، لبنان ، ط  –احليوان  –اجلاحظ   6
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 الكالم شأن يرتفع املبدأ هذا وتطبيق تبين منطلق نوم ، 1" مقام صاحبتها مع كلمة لكلّ " و"  مقال مقام لكلّ " 
  . وحيسن

)  واملستمع ، الـمتكلم( اخلطاب بعناصر العناية إىل ومالبسات ظروف من حيتويه وما باملقام االهتمام وقادهم   
 فهو رموقةم منزلة البالغية النظرية من ميثل الـمتكلم"  فـ ، الكالم بإنتاج وربطها أحواهلما تتبع خالل من وذلك
 مست على إخراجه كلفة تقع عاتقه على إذ النص خصائص حتديد يف فعال وعنصر الكالم عملية يف أساسي طرف

 ، التواصلية العملية أقطاب من آخر قطبا املخاطب يُعترب كما... واملقام واإلبانة الوظيفة لـمقتضيات يستجيب
 عدم أنّ  كما  معني ترتيب وفق مكوناا وحشر اجلمل كيبتر  يف يؤثر مما انتباهه وجلب مقامه ومراعاة فمراعاته

 بعض على احلكم وما ، 2" فيه يروم الـمتكلم كان ملا متاما معاكسة فيه حالة خلق إىل يؤدي قد املخاطب اعتبار
 ملا الصحيح ءاألدا األّول يراعِ  فلم ، واملستمع الـمتكلم باعتبار: أي ؛ القبيل هذا من إالّ  الفصاحة بانتفاء الرتاكيب

 صاحبه يعثر أن« به واملراد   الكالم بتعقيد قالوا وعليه ، الصحيح الفهم للسامع يتسنَ  ومل ، أفكار من ذهنه يف
 إلى ظنك ويشّعب ، فكرك يقّسم حتى نحوه مذهبك ويوعر ، المعنى إلى طريقك ويشيكُ  متصرفه في فكرك

  �:الفرزدق بيت ذلك على األمثلة ومن ، 3»ليتحصّ  معناه طريق وبأيّ  ، تتوّصل أين من تدري ال أن
  يـَُقـارِبُهُ  َأبُـوهُ  َحي  ُأمهِ  َأبُـو     ����     ُمَمَلًكا ِإال  النـاسٍ  ِفي ِمْثلـهُ  َما وَ 

 إىل إيصاهلا كلمالـمت ينوي اليت األغراض تأدية عدم عن جنم الذي التعقيد ذلك هو قيمته الشعري البيت أفقد فما
  . املخاطب على اإلام إىل أدى مما الـمعىن على الداللة تتضح فلم ، املطلوب الوجه على السامع

 عدم مثّ  ومن ، بالغرض يذهب الذي التعقيد ويتجّنب ، املالئم باللفظ أفكاره عن التعبري الـمتكلم واجب فمن  
   ويمهده المستوي الطريق لفكرتك صاحبه يفتح أن «: الـمعّقد فغري ، السامع إىل بالنسبة الفهم حصول

 قطع وتقطعه ، لوجهته المتبين سلوك تسلكه حتى ، األنوار وأوقد ، المنار عليه نصب معاطفَ  في كان وإن
  . 4»طيته في بالنجح الواثق

 اللغوية الرسالة وعي من ومتكينه املخاطب لدى الفهم حتقيقَ  عليها دالة برتاكيب األغراض تأدية تتوخى وبذلك   
  .  5" واإلفهام الفهم هو إنما والسامع القائل إليها يجري التي والغاية األمر مدار ألنّ "  واضحة بصورة

   الظواهر تتوزع ذلك وحبسب ، حصرها ميكن ال متنوعة والـمقامات كثرية األحوال أنّ  ذكره يـجدر ومما    

                                                 
 .256ص  –مفتاح العلوم  –السكاكي   1
 .ملغرب ، مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية ، وجدة ، ا) بتصّرف( -أثر العناصر غري اللغوية يف صياغة املعىن –رشيد بلحبيب   2

//www.cerhso.org                                                                                                         :Http 
 .527/ 526ص  -مفتاح العلوم –السكاكي   3
 . اس حي يقاربه إالّ مملكا أبو أمهيف الن) ابن األخت(ما مثل املمدوح  :مل نعثر على هذا البيت يف ديوانه رغم شهرة نسبته إليه ، واملعىن املقصود  �
 .527ص   -مفتاح العلوم –السكاكي   4
 .76، ص 1عبد السالم هارون ، دار اجليل ، بريوت ، لبنان ، دون ط ، ج حممد تح  –البيان والتبيني  -اجلاحظ    5
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 الدرس سعى وقد ، وغريها... ووصل وفصل ، وذكر وحذف ، وتنكري تعريف و ، وتأخري تقدمي من األسلوبية
   الصحيح النظر" هي غايته أنّ  تبارباع ا حتيط اليت املقتضيات هدي يف الظواهر هذه وتوضيح بيان إىل البالغي

 اللفظية الصورة جعل من يمّكن ما إلى االهتداء أو ، الحال لـمقتضى المناسب الصحيح الفكر إيجاد في
 إذن البالغي فهدف ، 1" الـمتكلم ذهن في هي كما الداخلية الفكر صورة إلى تكون ما أقرب  الخارجية
 مراتب تتحّدد وبذلك ، املنطوق اللفظ بواسطة ومكنوناته الـمتكلم غرض يف املتمثل النفسي املعىن إىل الوصول
  . بينهما املطابقة مبوجب تنتفي أو للنص والفصاحة البالغة

 على الداللة توجيه يف أثر من والسامع تكلمكالـم منها يأتلف اليت والعناصر للمقام ما البالغة علماء اهتدى لقد   
 والسامع ، الفطن والـمتكلم ، الحي المقام باستحضار إالّ  المعنى يتضح أن"  ميكن فال ، األنسب الوجه
  .1" اليقظ

  :السكاكي عند الـمتكلم أغراض - 
 ذلك يف متأثرا) العام مبفهومها الكناية( مستلزم ومعىن ،) املعىن أصل( صريح معىن: معنيني بني السكاكي مييز    
 الرياضي املنطقي اجلانب تفسريه يف يغّلب كان أنه إالّ  ،" املعىن معىن" و ،" ملعىنا" يف اجلرجاين القاهر بعبد

 اإلفادة يف الكالم تراكيب خواص تتبع هو« :يقول ، املعاين لعلم تعريفه خالل من نستوحيه ما وذلك ، االستداليل
 احلال يقتضي ما على الكالم قتطبي يف اخلطإ عن عليها بالوقوف ليحرتز ، وغريه االستحسان من ا يتصل وما ،

 الّصادرة ال ، البلغاء تراكيب وهي ، ومعرفة متييز فضل له عمن الصادرة الرتاكيب: الكالم برتاكيب وأعين ؛ ذكره
 البليغ فعبارة ، يتفق ما حبسب حماهلا عن تصدر حيوانات أصوات منزلة البالغة صناعة يف لنزوهلا ، سواهم عمن

 ما وهذا ،) الظاهر املعىن(هوهو حيث من الرتكيب ذلك لنفس ال. له الالزم جمرى جاريا اومعناه ، سواه عن ختتلف
 ردّ  أو الشكّ  نفي به مقصودا يكون أن من ، منطلق زيدا إنّ : مثل املختلفة اللغوية الرتاكيب بني نفّرق جيعلنا

 املسند برتك ، منطلق: حنو من أو      اإلخبار إىل القصد جمّرد يلزم أنه من ، منطلق زيد: تركيب من أو ، اإلنكار
  .2»االختصار وجه به املطلوب يكون أن يلزم أنه من إليه
 ما تقتضي تارة" ـف املتكلم عند املتفاوتة احلال مقتضيات عن حديثه يف جلية بصورة املعىن هذا السكاكي ويوّضح    
 عن خيرجها  بينها التأليف ّرد هلا ونظم ، كانت كيف وألفاظ ، وضعية دالالت من أزيد إىل تأديته يف يفتقر ال

   منـزلة هنا ونزلناه) احلريف الـمعىن" (املعىن أصل" النحو علم يف مسيناه الذي وهو ، النعيق حكم

                                                 
 ). بتصّرف( - أثر العناصر غري اللغوية يف صياغة املعىن –رشيد بلحبيب   1

     3).بتصّرف( 248/ 247ص  –مفتاح العلوم  –السكاكي  2 
  .   250، صه املصدر نفس  3
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        الـمعاين(األوىل فاملعاين ، 3)"االستلزامي املعىن( أزيد إىل تأديته يف تفتقر ما تقتضي وأخرى ، احليوانات أصوات
  

   بني ميز قد يكون وبذلك ،�)البالغية املعاين( الثانية املعاين يف اخلطأ يقع وإمنا ، اللفظ ظاهر من مفهومة) النحوية


ِ��� ����﴿:تعاىل قوله حتليله مناذج ومن ،) قصدال(االستعمال وداللة الوضع داللة ����� فأصل] 4 مرمي[﴾����� ������ْ� 
 ، املعىن هذا لنقل استدالالت عدة اعتمد لكنه) شخت قد يارب( الشيخوخة على الداللة: احلريف املعىن أو املعىن
  :يلي فيما عليه ستداللاال ميكن ما وهذا ، للعظام الوهن مشول وطلب كالتقرير معني غرض ألداء وذلك

  الرأس وشيب البدن ضعف اشتمال                                      شخت قد ريب يا 
  التصريح و التقرير                             رأسي وشاب بدين ضعف 
  الكناية                                   بدنـي عظام وهت 
  )املبتدأ على الكناية بناء(التقريب                               بدنـي عظام وهنت أنا 
  )إنّ  دخول(التوكيد                              بدنـي عظام وهنت إين 
  )البدن عظام( الواهن تقرير                            بدين من العظام وهنت إين 
  به العظام اختصاص مزيد طلب                              منـي العظام وهنت إين 
  2 1 افرد فردا العظام الوهن مشول                                   مين العظم وهن إين 
 ويبني)  كرمي رجل( منه الغرض وإمنا ، مقصودا ليس احلريف فاملعىن ،" القدر رماد كثري"  لقوهلم تعّرضه أيضا ومنه 

 فيما الوسائط  يسميها كما أو اللوازم من سلسلة عرب املتضّمن املعىن إىل احلريف املعىن من االنتقال كيفية السكاكي
  ��:يلي

  .احلطب إحراق كثرة                             الرماد كثرة 
  . يطبخ ما كثرة                    احلطب إحراق كثرة 

  . األكلة كثرة                            يطبخ ما كثرة
  . الضيوف كثرة                              األكلة كثرة
  . ضيافم إنه                            الضيوف كثرة

  2.كرمي إنه                                مضياف إنه 
                                                 

 
 
 املدارس اللسانية  –حممد الصغري بناين : على التوايل ، ينظر) املعىن الكنائي(و ) أصل املعىن(مقابل ) املعاين البالغية(و ) املعاين النحوية (ورد مصطلح �

      .48ص –يف الرتاث العريب والدراسات احلديثة 
 .397ص   –مفتاح العلوم  –السكاكي   1

 .514ص  –مفتاح العلوم  –السكاكي : ينظر. هذه الوسائط غري حمددة ، فقد تكون قريبة أو بعيدة  ��
 .515، صه املصدر نفس 2
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 إىل فيلجأ ، آخر منحى ينحو وقد ، اللفظ بظاهر أي ؛ مباشرة بطريقة أغراضه عن التعبري خيتار قد فالـمتكلم  
 فمقام متفاوتة الكالم مقامات أنّ  عليك فىيخ وال«  معني تواصلي مقام يف جيري ذلك وكلّ  ، املستلزمة املعاين

التهنئة يباين مقام التعزية ، ومقام المدح يباين مقام الذم ، ومقام  ومقام ، الشكاية مقام يباين التشكر
  الترغيب يباين مقام الترهيب ، ومقام الجد في جميع ذلك يباين مقام الهزل ، وكذا مقام الكالم ابتـداًء يغاير 

  ناًء على االستخبار أو اإلنكار ، ومقام البناء على السؤال يغاير مقام البناء على اإلنكار ، جميع مقام الكالم ب
ذلك معلوم لكّل لبيب ، وكذا مقام الكالم مع الذكي يغاير مقام الكالم مع الغبي ، ولكّل من ذلك مقتضى  

  2:حبسب مصنفة اماتاملق وهذه  ، 1»غير مقتضى اآلخر
  . إخل...الشكاية ، التشكر: المقاصد .1
 .الغيب أو الذكي مع الكالم ، إنكار أو استخبار على الكالم بناء :المخاَطب .2
 . الكلمة مع الكلمة مقام :المقال سياق .3

  :هي عناصر بثالث تتصل الكالم أحوال أنّ  من ايد عبد مجيل قّرره ما له يتبني" املفتاح" يف جاء ملا واملتأمل 
  .2السامع – النحو علم – الـمتكلم     

 غري واعتبارات ، النحو قوانني تفرضها اليت القواعدية األطر يف تتمثل حمضة لغوية العتبارات تكون قد فاألحوال  
 األغراض حبسب الكالم ينشئ الذي هو فالـمتكلم ،) والسامع ، الـمتكلم( اخلطاب صريعن يف تتمثل لغوية

 اللغوية الرسالة لتقّبل املهيأ الشخص هو والسامع ، التعمية أم اإلبانة يقصد أكان سواء نفسه يف الكامنة واملقاصد
 اخلطاب إلقامة اهلامة الشروط من أحواهلما يف النظر يكون هذا وعلى ، الـمتكلم أراده الذي الوجه على وفهمها
  .     اللغوي

:  ثالث إىل" إليه املسند" جهة من" املفتاح" يف تردادها نسبة إىل بالنظر الـمتكلم مقاصد ايد عبد مجيل أرجع وقد 
   لوجازا عنه جاءت كما نوردها إحصائية جداول يف خلصها ، الذم – المدح – والتأكيد اإليضاح

  .املختلفة اإلسناد اعتبارات يف شىت مواضع يف مكّررا أكثرها جيد) العلوم مفتاح( الكتاب يف اهل املتتبع ولكون
  3 ):1(جدول

 الـمقتضى )والتأكيد اإليضاح( الـمقصد

                                                                                                                                                           
 
 
 .256ص  –مفتاح العلوم  –السكاكي   1
  دار  -البالغة واالتصال –مجيل عبد ايد : نقال عن  866مشكل العالقة بني البالغة العربية واألسلوبيات اللسانية ، ص  –سعد مصلوح   2

 .35/ 34، ص ) 2000(غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، ط       

 .وما بعدها  265ص  –مفتاح العلوم  –السكاكي : وينظر. 37، صه املرجع نفس 3 
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 والتقرير اإليضاح زيادة

  إليه المسند إثبات
  بالموصولية إليه المسند تعريف

  إليه المسند من اإلبدال
 

  
  التخصيص
 

  إليه المسند إثبات
  إليه والمسند المسند بين الفصل توّسط

 إليه المسند تقديم

  باإلشارة إليه المسند تعريف تمييز أكمل إليه المسند تمييز
 المضمر موضع) اإلشارة اسم(المظهر وضع

 إليه المسند تقديم وتقريره الحكم تقوية

 المضمر موضع) اإلشارة اسم غير(المظهر وضع التمكين زيادة

  إليه المسند وصف إليه المسند تفسير
 إليه المسند على العطف

 إليه المسند وصف التأكيد

 إليه المسند توكيد والسهو التجوز توهم دفع

 إليه المسند بيان مختص باسم إليه المسند إيضاح

 إليه المسند على العطف االختصار مع التفصيل

 بالموصولية إليه المسند تعريف خطإ على المخاطب تنبيه

  
  1):2( جدول

 الـمقتضى )الذم( الـمقصد

 إليه المسند حذف إليه المسند ذكر عن اللسان تطهير

  
 السامع غباوة على التنبيه

  إليه المسند إثبات
  باإلشارة إليه المسند تعريف

 المضمر موضع) اإلشارة اسم(المظهر وضع

                                                 
 .38ص -البالغة واالتصال –مجيل عبد ايد   1
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  والتحقير اإلهانة
  
 

   إليه المسند إثبات
  :بـ إليه المسند تعريف

  العلمية
  

  اإلشارة
  اإلضافة

  الموصولية
   إليه الـمسند تنكيـر

 

 بالموصولية إليه المسند تعريف االسم التصريح استهجان

 إليه المسند وصف الذم

 المضمر موضع) اإلشارة اسم(المظهر وضع بالسامع التهكم

  إليه الـمسند تنكيـر التجاهل
  

  1):3(جدول
 الـمقتضى )المدح( الـمقصد

 إليه المسند حذف إليه المسند ذكر عن اللسان تطهير

  
  
  

  التـعظيم
 

  إليه المسند إثبات
  :بـ إليه المسند تعريف

  العلمية 
  الموصولية
  اإلشارة
  اإلضافة

 إليه الـمسند تنكيـر

 إليه المسند إثبات التبرك

 إليه الـمسند تنكيـر التكثير

                                                 
 .39ص  -البالغة واالتصال –مجيل عبد ايد   1
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 إليه المسند وصف المدح

 المضمر موضع) اإلشارة اسم(المظهر وضع السامع فطانة كمال على النداء

   
  اضأغـر  تأثري كيفية كتابه السكاكي ضّمنها اليت األمثلة وتتبع ، اجلداول هذه إيراد خالل من فاملالحظ  

  احلذف أو  ، والتنكري التعريف أو ،  والتأخري بالتقدمي عناصره ترّتب حيث من الرتكيب منط يف الـمتكلم
  . وغريها... واإلظهار اإلضمار أو ، والذكر 

 وقد  األصل على تارة جتري األغراض أنّ  السكاكي عند  اجلانب هذا دراسة خالل من نستخلصه أن ميكن وما    
  : األغراض من نوعان فهناك ،) أصلها غري على جتري( معينة مقامية طبقات يف أخرى تدالال إىل تـخرج

 الفئة على يُطلق ، معينة مقامية طبقـات قي الصيغ عليها تدلّ  اليت واألغراض ، اجلملية بالصيغ الالصقة األغراض" 
 األصلية األغـراض أّما ،) فرعية أغراضا( الثانية الفئة ويسمي ،) األصلية األغراض( مصطلح األغراض من األوىل
 إذا أصلها على تـجري األغـراض هذه ، النهي ، األمر ، النداء ، التمين ، االستفهام: أغراض مخسة فهي ، عنده
  . 1"األصل على إجرائها لشروط مالئما) احلال مقتضى( املقام كان

  
 من وذلك ، ألفاظ من الـمتكلم عنه يصدر ما وراء الكامنة املعاين إىل أشاروا قد البالغيني أنّ  نالحظ وهكذا     
 جهة من الرتاكيب على احلكم فكان ، فيها يرد اليت واملقامات لألحوال الكالم مطابقة ضرورة على حديثهم خالل

 على مبين وإنشاء خرب إىل ذاته حدّ  يف الكالم تقسيم أنّ  كما ، مطابقتهما مبدى وطمشر  عدمها أو فصاحتها
  .   قصد على ينطوي أسلوب أيّ  فاستعمال ، السامع إىل توصيلها الـمتكلم يريد اليت واملقاصد األغراض

  

                                                 
 . 37، ص) 1989( غرب ، ط منشورات عكاظ ، امل –اللسانيات الوظيفية مدخل نظري  –أمحد املتوكل   1
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  املبحث الثاني

  
  غـراض المتكلم  اهتمـام النحاة ببيان أ

  
  

  :     ويشمل
  .أغـراض املتكلم عند سيبويه. 1                             
  .أغـراض املتكلم عند ابن جين. 2                             
  .أغـراض املتكلم عند اجلرجاين. 3                             
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  :تـمهيد    
 أداة وبوصفها ، النحوي التقعيد يف هامة كوسيلة للسامع إبالغها ينوي اليت املتكلم أغراض إبراز إىل النحاة جلأ    

 أساسية وقرينة ، عليه تكون أن ينبغي الذي الوجه على وحتديدها اإلعرابية الوظائف ضبط يف تساهم إجرائية
 الفهم منها املتوخى تواصليةال العملية تفعيل مستوى على اللبس وأمن الفائدة مبدأي وحتقيق الرتاكيب لتخريج
 النحوي التحليل يف دورها وبيان للكلمة النحوية الوظيفة حتديد يف تساعد قرينة" املتكلم فغرض ، واإلفهام
أم غري لغوية ،  وسلكوا طريق فتوّسلوا بشىت العناصر اليت تتكّفل بإنتاج اخلطاب سواء كانت لغوية  ، 1"للجملة

املعىن يف تأديتهم ، فاملعىن عندهم يتبوأ مكانة عالية ، وما تقّدم األلفاظ إّال تعبريا عنه ، ولعّل اإلشارات اليت التفت 
توحي مبقدار أمهية هذا العنصر يف ربط اللغة مبستعمليها  ، ومن ّمث اختيار العبارة ) النحاة(إليها علماء العربية 

  .وعلى هدي الظروف واملالبسات احمليطة به)  غرض الـمتكلم(اسبة  بالنظر إليه املن
لقد أسس النحاة قواعدهم مبراعاة حصول الفائدة لدى الـمخاطب وتطبيق مبدإ أمن اللبس يف أداء الرتكيب     

م  كما سعوا إشكال أو غموض من شأنه أن يذهب بأغراض العرب ومقاصدها يف الكال) الرتكيب(دون أن يعرتيه 
إىل طرد وشـمولية تلك القواعد ليتسىن هلم اإلحاطة مبا يف اللغة من ظواهر لئال يعرض إليها الفساد  فكان تصّورهم 
للعالقة القائمة بني ما نطقت به العرب وما أرادته من العلل واألغراض واملقاصد املنسوبة إليها  األساَس الذي يُبىن 

  .عليه التقعيد 
لتفام إىل الـمعىن الذي حييل إليه النص من وسائل الكشف عن اإلعراب ، فال ميكن إغفال دوره  ويعّد ا     

 أنّ  يبصرك وهذا« :واالكتفاء مبا يدّل عليه الظاهر ، ذلك أّن اإلعراب ال يكون إّال بعد رصد املعىن ، يقول الرماين
 نشكّ  ال كّنا أن وبعد ، 2»له هو الذي وجهوال حقه على يجري حتى المعنى فهم بعد إالّ  يستقيم ال اإلعراب

 ينمعا مبعرفة ذلك كان سواء ، إعراا املتوخى اجلملة أو النص ملعىن واضح تصّور دون يتمّ  قد إعراب ال أنه يف
 َعِلْمنا  خالله من إالّ ) اإلعراب(ذلك إىل سبيل ال وأنه ،) السياقي املعىن( العام املعىن أم) املعجمية املعاين( املفردات

استحضار املعىن عند إعراب أّي تركيب من الرتاكيب ، وذلك من أجل الوصول إىل إعراب  ضرورة يقينا علما
 ميزت قد لتكون اإلعراب عليه يقع الذي المعنى وتغفل إلعرابا ظاهر إلى تنظر وال« :صحيح ، يقول الرماين

  . 3»خطئه من الكالم صواب منه تمتنع أو تجيزه فيما

                                                 
 .200ص  –التداولية عند العلماء العرب  –مسعود صحراوي   1
 .253، ص ) م1995ھـ 1416( 3دار الفكر ، دمشق ، سوريا  ، ط –الرماين النحوي يف ضوء شرحه لكتاب سيبويه  –مازن املبارك   2
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أول واجب على " ه من املرتكزات املعتمدة يف التحليل النحوي ، فـني لنا أّن معرفة املعىن واستجالءوهكذا يتب  
  عربه مفردا أو مركبا ، ومىت ُبين على ظاهر اللفظ دون النظر يف موجب املعىن حيصلاملعرب أن يفهم معىن ما ي

  ، والنظر يف موجب املعىن الذي يقوم على أساسه التحليل النحوي يقتضي معرفة غرض املتكلم الذي  1"الفساد
وغريها ، وهذا ما سنتكفل ببيانه فيما ...و اإلحاطة بالظروف املالبسة للحدث الكالمي  يريد إيصاله إىل السامع

   .       يأيت إن شاء اهللا
  ):عثمان بن قنبر(سيبويه  أغراض المتكلم عند. 1

ة يعّد كتاب سيبويه أهّم مصدر يُعتمد عليه يف دراسة النحو ، بل اللغة بشىت علومها ، إذ مجع بني طياته مجل     
من القضايا اليت تتعّلق بالرتكيب بدءا من كونه فكرة ختتمر يف نفس املتكلم وتتقد يف ذهنه ، إىل أن يتّم تشكيل 

مبقتضيات احلال واملالبسات املقامية اليت تطرأ ) الرتكيب(األصوات ، ومن مثّ تأليف الكلمات واجلمل ، وأخريا ربطه 
  .  راسة األصوات ، والّصرف ، والنحو ، والداللة عليه أو تلّفه ، فكتاب سيبويه جاء جامعا لد

يصدر سيبويه يف األبواب األوىل من كتابه عن املمازجة بني املستوى النحوي واملستوى الداليل للعبارة اللغوية    
ومن ّمث   على بيان وظيفة الكلمة أو اجلملة حنويا  –يف كثري من األحيان  - وهذا املزج مؤداه تأثيـر الداللة أو املعىن 

 ، -) النحوي(وإن صّحت على املستوى األّول  –احلكم بصوابية تلك اجلملة أو خطئها باعتبار معيار الداللة 
 النحوي التفسري يف عنه ويصدرون إليه يفزعون ثابتا ملحظا" املعىن خاصة بصفة أو الداليل املستوى ُعدّ  فلقد

« ": باب االستقامة من الكالم واإلحالة"، يقول يف  2"الصاخل النحوي املستوى على التفسري ختّلف إذا وخاصة
 المستقيم فأّما.كذب محال هو وما ، قبيح ومستقيم ، كذب ومستقيم ومحال ، حسن مستقيم فمنه

 غدا أتيتك: فتقول بآخره كالمك أّول تنقض فأن المحال أّماو  ، غدا وسآتيك ، أمس أتيتك: فقولك الحسن
 المستقيم وأّما. ونحوه البحر ماء وشربت ، الجبل حملت: فقولك الكذب المستقيم وأّما.  أمس وسآتيك ،

 وأّما.هذا وأشباه ، يأتيك زيد وكي ، رأيت زيدا قد: قولك نحو ، موضعه غير في اللفظ تضع فأن القبيح
 يكون اليت األمناط حيّدد النص هذا خالل من فسيبويه ، 3»أمس البحر ماء أشرب سوف: ولتق فأن المحال

 العبارة بنية إنّ  حيث ، لذلك التمثيل مع الداللية والّسالمة النحوية الّصحة مستويي إىل بالنظر الرتكيب عليها
 العناصر مجلة رعاية يفرتض الداليل باملستوى االحتفاء أنّ  ذلك ، عنه وتصدر هإلي حتيل الذي باملعىن تتأثر اللغوية

... وتنكري وتعريف  وحذف وذكر ، تأخري و تقدمي من) العناصر( عليها يطرأ مبا اللفظية القرائن يف املتمثلة الداخلية
... اخلطاب ومقتضيات  واملستمع ، املتكلم كأحوال احلالية القرائن يف واملمثلة اخلارجية العناصر ومجلة ، وغريها
 الصحيح التوجيه عنه يرتتب مما ،) الداللية الصحة(بالثانية) النحوية الصحة( منها األوىل ربط يفرتض كما ، وغريها

  .اللغوية للرتاكيب
                                                 

 .182/ 180،  2ج –مغين اللبيب عن كتب األعاريب  –ابن هشام   1
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  وحمورا جهة من اخلطاب وتشكيل فهم يف أساسيا عنصرا بوصفه"  وإرادته وقصده المتكلم غرض " ويتدخل  
 تكييف يف املتكلم إشراك على يدلّنا الذي و ، أخرى جهة من بـمقتضاه وتوجيهها النحوية الداللة تأدية يف اهام   

 وأنت ، شئت إن" مثل من الكتاب يف املتكّررة العبارات تلك يؤّمها اليت وأغراضه مقصوده حسب النحوية األحكام
 النحوية الوظيفة ضبط يف املتكلم غرض عن الكشف مةوقي أمهية على مؤّشر مبثابة فهي ،"  إخل...ترد مل ، تريد

  . النحوي التحليل يف دوره وبيان
 الرتباطها كبرية عناية الرتتيب قضية أوىل حيث والتأخري التقدمي مبحث يف سيبويه تناوله ما ذلك أمثلة ومن   

 مع غرض له تقدمي:  ضربني لىع عنده فالتقديـم ، لغوية رسالة من السامع إىل إيصاله يريد وما املتكلم بأغراض
 اإلعرايب احلكم تغيري مع غرض له وتقديـم ،) األّول يف جرى كما اللفظ جرى( واحدا النحوي احلكم بقاء

 قولك وذلك ، األول في جرى كما اللفظ جرى الفاعل وأخّرت المفعول قّدمت فإن« : يقول ، للكلمات
 منه بأول الفعل تشغل أن تُرد ولم ، مقّدما به أردت ما مؤخرا به أردت إنما ألنك ؛  اهللا َعْبدُ  زَْيًدا َضَربَ :

 كأنهم ، كثير جيد عربي وهو ، مقّدما فيها يكون أن اللفظ حدّ  كان ثمّ  فمن ، اللفظ في مؤخرا كان وإن
  .1»ويعنيانهم يهّمانهم جميعا كانا وإن ، أعنى ببيانه وهم لهم أهمّ  بيانه الذي يقّدمون إنـما

 فكرة يستحسن مل القاهر عبد أنّ  من الرغم وعلى ، املتكلم إرادة هو اجلملة عناصر يف والتأخري التقدمي يسوّغ فما 
 جلأ سيبويه أنّ  إالّ  ، - سيبويه ذلك عن عّرب  كما –" واالهتمام العناية" هو واحد بغرض اجلملة عناصر ترتيب ربط
   العـامل عمل بني ربط"  قد جنده حيث خمتلفة وجوه من واالهتمام العناية لتلك يعرض ما تفسري إىل
  والقصد اإلرادة من مـجّردا ليس العامل فإمهال ، وخواطر هواجس من املتكلم نفس يف يدور وما ، إمهاله أو
   باب كل يف متضمنة فهي -  العريب النحو عصب تُعدّ  اليت العامل ةفنظري ، 2"معنوية نفسية غاية وراءه تثوي بل
 الغرض فهذا ، السامع إىل إيصاهلا الـمتكلم يريد اليت األغراض جبملة يربطها أن خيلو ال سيبويه جند -  أبوابه من

 اإلعمال إىل أخرىو  ،) اإللغاء( اإلمهال إىل يدعوه وتارة ، اجلر إىل وثالث ، النصب إىل وذاك ، الرفع إىل يدعوه
 إىل بالنظر" وغريه والنصب الرفع حيدث الذي فهو الـمتكلم هو احلقيقي العامل إنّ " بعضهم قول ولعلّ  ، وهكذا...
 ، به يتلفظ مبن الكالم يتعّلق أن فاألصل ؛ األصل اعتبار على" واملقاصد األغراض" بـ املوسوم الـجانب هذا

 أو اجلر أو بالرفع اإلعمـال ذلك يف ووسيلته ، املطلوب الـمعىن إىل يُوصله ما توالعبارا األلفاظ من خيتار والـمتكلم
 أغراضه تبليغ يستطيع لكنه النحو من شيئا يعرف ال الذي باألعرايب نتمثل وهنا ، اإللغاء أو ،  وغريه النصب
 فإن« " : وتُلغى تستعمل اليت األفعال باب" يف سيبويه يقول ، غريها دون خمصوصة وتراكيب معينة إعرابية حبركات
 أقوى فالتأخير اإللغاء أردت وكّلما ، أبوك ُأرى وفيها ، أخوك إخال وهذا ، ذاهبٌ  أظن اهللا عبد: قلت ألغيت

 وهو يبتدئ بعدما أو ، اليقين على كالمه يمضي بعدما بالشكّ  يجيء إنما ألنه أقوى التأخير كان وإنما... 

                                                 
 .35، ص  1ج –الكتاب  –سيبويه   1
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 ، تدري ذاك يقول من: قال وكما ، بلغني ذاك صاحبُ  اهللا عبد: تقول كما ، الشكّ  يدركه ثم اليقين يريد
. يدري وفيما اليقين على كالمه مضى بعدما بلغه فيما ذلك جعل وإنما ، كالمه أول في يعمل لم ما فأخرّ 
 ، 1»زيداً  ورأيت ، رأيت زيداً : قال كما ، أّخر أو قّدم الفعل أعمل الشكّ  من نيتـه في ما على ابتدأ فإذا

 يبتدئ إنه ؛ الـمتكلم ذهن يف وترتيبها األفكار طبيعة إىل أو ، النفس يف قائم معىن إىل يرجع" الفعل عمل فإمهال
 باملعمولني متعلقة غري للعامل املعنوية الوظيفة تكون وذا أظن:  فيقول ، الشكّ  يدركه مث ، اليقني يريد وهو كالمه

 ، الشكّ  من نيتـه يف ما على كالمه ابتدأ إذا أّما   ظن مين هذا: قال كأنه ، معرتض أو مستأنف كالم هي وإمنا ،
 األمثلة تتبع يف سيبويه ميضي وهكذا ، 2" عنهما تأخرّ  أم معموليه على أتقّدم سواء العامل إعمال يوجب ذلك فإنّ 
 اللغة هلا ختضع صارمة حتكمية قواعد جمّرد ال والقصد للغرض تابع اإللغاء أو اإلعمال أنّ  ليؤّكد -  تنوعها على - 

 مع املنسجم اخلالص اللغوي اجلانب عند يقف وال ، السياق ومالحظة اللغوي التفسري بني كتابه يف جيمع"  فهو
 هذا يالبس وما ، فيها ُتستعمل اليت عيةاالجتما املواقف وصف إىل الرتاكيب حتليل يف يتسع بل العامل نظرية

  .3" وغريها... الكالم وموضوع املتكلم وحال  املخاطب حال من االستعمال
   مقاصد من نفسه يف يدور وما تكلمالـم أغراض حبسب اجلملة عنـاصر ترتيب فيها يُراعى اليت األبواب ومن  
  أزيًدا و ، عمرو أم عندك أزيد :قـولك وذلك« : يقول ،" وأيهم أيّهما بـمنزلة ا الكالم كان إذا أم باب"

 االسم فتقديم المعنى هذا أردت إذا أّنك واعلم...  أحدهما عنده أنّ  مدّع اآلن فأنت ، ؟ بشًرا أم لقيت
 ألنك باالسم فبدأت ، هو أيهما تدري ال االسمين أحد عن تسأله وإنما ، قىالل عن تسأله ال ألنك ، أحسن
 ال الذي فصار ، لألول عديال اآلخر االسم وجعلت ، الحال هذا في االسمين أيّ  لك يبين أن قصد تقصد
 كان عمرو أم زيد أعندك:قلت أو ، حسنا جائزا كان عمرا أم زيدا ألقيت: قلت ولو ، بينهما عنه تسأل
 أحد قصدُ  قَصد ألنه ، مؤخرا يكون أن إال لآلخر يجز ولم أحسن هاهنا االسم تقديم كان وإنما ، ككذل

  .4»أحدهما حاجته ألن ، بأحدهما فبدأ االسمين
 حسابه على تغريات من هعلي يعرض مبا الرتكيب بنية فيربّر ، وغرضه الـمتكلم قصد تأكيد من ميلّ  ال سيبويه إنّ     

 تقدمي أو   وتنكيـر تعريف أو ، وذكر حذف من الرتكيب نظام ميسّ  طارئ أيّ  أنّ  على مدّلال ،) املتكلم غرض(
 كلّ  يرفض كما بالقرائن تُعرف باطنة ومقاصد أغراض من الـمتكلم عليه ينطوي ملا تابع هو إمنا ، وغريه... وتأخري

 ُجتىن فال ، للكالم املخاطب فهم على التشويش حيصل مثّ  ومن ، املتكلم بأغراض لخيُ  مما كونه اللبس إىل يؤدي ما
 أن سبق – الشأن هذا يف كاملة أبواب ختصيص إىل دعاه ما وهذا ، اإلفهام و التبليغ عملية وتتعطل لديه الفائدة

                                                 
 .120، ص 1ج–الكتاب  –سيبويه   1
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 فيه يكون ماـب يبدأ وال «" : اللبس فيه يكون مبا يبدأ ال باب" يف يقول ، - متقدمة مواضع يف لبعضها عرضنا
   كان أو حليما إنسان كان:قلت لو أنك ترى أال. النكرة وهو ، اللبس

  
 فيه بما يبدءوا أن فكرهوا ، هكذا إنسان الدنيا في يكون أن ُيستنكر ال ألنه ، تلبس كنت ، منطلقا رجل

: وذلك قولك« ":يندب أن جيوز ال ما باب" ويف ،  1»اللبس هذا فيه يكون لما خبرا المعرفة ويجعلوا اللبس
إنما : وقال الخليل رحمه اهللا. وارَُجاله و يا رَُجاله وزعم الخليل رحمه اهللا ويونس أنه قبيح ، وأنه ال يقال

ألنك إذا ندبت فإنما ينبغي لك أن تفجع واهذاه ، كان قبيحا ، : يقبح ألنك أبهمت ، أال ترى أنك لو قلت
يا رجًال ظريًفا فكنت : ؛ ألن الندبة على البيان ولو جاز هذا لجازبأعرف األسماء ، وأن تخّص وال تبهم 

وإنما كرهوا ذلك أنه تفاحش عندهم أن يحتلطوا وأن يتفجعوا على غير معروف فكذلك تفاحش . نادبا نكرة 
، وأصابك جسيم من األمر ، ألنك إذا ندبت تخبر أنك قد وقعت في عظيم عندهم في المبهم إلبهامه ؛ 

 يريد الذي الـمتكلم بغرض يتعلقان" املعروف على الندب" و" بالنكرة االبتداء" فـ ، 2»ينبغي لك أن تبهم فال
 ينبغي وال ، معني وجه على األلفاظ ترتيب خالل من األغراض هذه عن اإلبانة ينبغي فلذا ، السامع إىل إيصاله

 املعاين إيضاح يقصد فكما ، الـمتكلم قصدية شرط ذاك جيوز وإمنا ، الغرض يفهمُ  ال حىت املخاطب على لتلبيسا
 لئال وسائل من له أتيح مبا تاما إدراكا وإدراكه ذلك كلّ  فهمُ  املستمع على ويرتّتب ، التعمية يقصد قد ختاجله اليت
 يقول ، إفادته لتحقيق املخاَطب إليه حيتاج مبا يتصل - منه ريكب شق يف -  املتكلم فقْصد ، بينهما الفهم سوء يقع

 ، منك خيًرا أحد كان وما ، مثَلك أحد كان ما:  قولك وذلك« " :بالنكرة النكرة عن فيه خترب باب" يف سيبويه
 مثل في يكون أن تنفي أن أردت حيث النكرة عن هاهنا اإلخبار حُسن وإنما ، عليك مجترئًا أحد كان وما
 في تضعه أن) أحد(ألحد يجوز وال ، هذا مثل تُعلمه أن إلى يحتاج قد المخاطب ألنّ  ؛ فوقه أو شيء هحال

 يقول  عاما نفيا كالمهم في وقع إنما ألنه ؛ يجز لم ، فالن آل من أحد كان: قلت لو ، واجب موضع
 أو  ذلك من أكثر أتاك أي ، رجل أتاك ما: فيقال ، اثنين ال العدد في واحدا يريد ، رجل أتاني:  الرجل
 حاصل النكرة عن بالنكرة فاإلخبار ، 3»أتتك امرأة أي ، رجل أتاك ما: فيقال ، امرأة ال رجل أتاني: يقول
  .واالجرتاء واخلريية الـِمثل نفي هنا وهو ، معني غرض بوجود

 أفعل -هذا - إني: فتقول الباب هذا في تُبهم أن كل يـجوز ال أنه واعلم« : يقول" االختصاص باب" ويف
 تذكرها إنما األسماء ألنّ  ؛ معروفا اسما إالّ  تذكر أن يجوز وال ، أفعل – زيًدا - إني: تقول ولكن ، كذا

 هذا جاز ولو ، المضمر من أشكل هو بما جئت فقد أبهمت وإذا.  وتذكيرا للمضمر هنا وتوضيحا توكيدا

                                                 
 .48، ص 1ج –الكتاب  –سيبويه   1
 .227، ص 2، جه املصدر نفس  2
 .55/ 54، ص  1، ج هاملصدر نفس  3
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 كانت كما بيان موضع هذا ولكن ، والمبهم النكرة مواضع من هذا فليس ، قوًما إنّا: فقلت ، النكرة لجازت
 اإلتيان أنّ  ذلك ، 1»مبهما يذكروا أن أمره يعظمون لما توكيدا األمر ذكروا إذا فقبح ، بيان موضع الندبة
   باملبهم

  
 واإلام   به والتذكري وتوضيحه املضمر توكيد هنا فالغرض ، دهويفس الغرض يبطل) االختصاص( املوضع هذا يف

 فقد ،" مبهما يذكروا أن أمره يعظمون ملا توكيدا األمر ذكروا" إذا) العرب( عندهم قبح وهلذا ،) الغرض( وإياه يتناىف
 والفطرة بالسليقة  هاأرادو  اليت املعاين لتلك متوخية التعبريية أساليبهم فجاءت وأغراضه الكالم مواضع العرب عرف
  .إليها املنسوبة احلكمة على منها أدلّ  ليس
  لغوية عناصر على يقوم أنه يالحظ خالصة لغوية عناصر من يأتلف الكالم أنّ  سيبويه يالحظ ما حنو" وعلى    

 يف الواقعة األشياء هذه وتصبح ، نتذّوقها أو ، نشّمها أو ، نسمعها أو ، نراها اخلارجي العامل من أخرى وعناصر
 وهكذا ، 2"األلفاظ من اخلالصة اللغوية العناصر مقام تقوم اللغة بناء يف أجزاء كأا عنده احلواس خربة جمال

 بناء معرفة أجل من وذلك ، اللسان لىع يُتلفظ مبا النفس يف خيتلج عّما للتعبري احلواس داللة سيبويه يوّظف
  ثانيا صحيح أساس على واجلمل للكلمات اإلعرابية الوظائف وحتديد ، أوالّ  عليها تكون اليت واألمناط الرتاكيب

 قد إذ ؛ إجنازه حلظة الرتكيب له يتعّرض الذي الذكر و باحلذف يتعّلق ما يعاجل عندما -خاصة -  هذا لنا ويتبني
 رأيت أنك وذلك «:سيبويه يقول ، عنه – األحيان من كثري يف – الرؤية أو ، التذوق أو ، الشمّ  وأ ، السمع يُغين

 أو   اهللا عبدُ  ذاك: قلت كأنك ، وربي اهللا عبدُ : فقلت الشخص معرفة على لك آية فصار شخص صورة
 أو  وربي زيد: فقلت معرفته على لك آية فصار الصوت صاحب فعرفت صوتا سـمعت أو ، اهللا عبد هذا

 الذكر فضابط 3»العسلُ : فقلت طعاما ذقت أو ، المسكُ  أو ، زيدُ : فقلت ريحا شممت أو ، جسدا مسست
 واألحوال املقتضيات بـمراعاة وذاك ، ينبغي الذي الوجه على ومقاصده أغراضه الـمتكلم أداء يف يتمثل احلذف أو

 وتوجيه  مقاصده تشكيل يف) الـمتكلم( األّول عليها يرتكز دعامة) املخاَطب( بوصفه اَطباملخ عليها يكون اليت
  . أغراضه

 مثّ  ومن  الـمتكلم خلد يف تقع اليت واملقاصد األغراض إىل الرتكيب عناصر له تتعرض الذي احلذف سيبويه ويرجع   
 ، غريها دون املعاين لبعض الـمتكلم رادةبإ ومشروط مرهون وعدمه احلذف فجواز ، ذلك حبسب الكالم وضع يتمّ 

 اآلخر دون المفعولين أحد على تقتصر أن لك وليس« ": مفعولني إىل فعله يتعداه الذي الفاعل باب" يف يقول
 أحد على تقتصر  أن منعك وإنما... أباك خالًدا عمرو وظن ، بكًرا زيًدا اهللا عبدُ  حسب: قولك وذلك ،

  شّكا أو كان يقينا ، األول المفعول حال من عندك استقر ما تبين أن ردتأ إنما أنك ههنا المفعولين
                                                 

 .236، ص 2، ج ه املصدر نفس  1
 .99ص –نظرية النحو العريب يف ضوء مناهج النظر اللغوي احلديث  –اد املوسى   2
 . 130، ص 2ج –الكتاب  –سيبويه   3
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 خبر لتجعل ونحوه ظننت ذكرت فإنما ، هو من عندك استقر ما إليه تضيف الذي لُتعلم األول وذكرت
 عدم فسبب ، 1»اليقين عليه تقيم أو الّشك فيه األول تجعل أن تُرد ولم ، شّكا أو يقينا األول المفعول
   االقتصار

  ما تبيني وهو ، بالكالم أجله من جيء الذي الغرض نقض مفعولني إىل تتعّدى اليت األفعال يف واحد مفعول على
  وعمًرا ، زيًدا: قولك وذلك« :كقوله الفعل إضمار ومثلـه ، للمخاَطب األول املفعول حال من عندك استقر
 له تلفظ أن عمله من فيه هو بما فاكتفيت ، يقتل أو ، يشتم أو يضرب رجال يترأ أّنك وذلك.  ورأَسه
 أو       زيًدا: فقلت ، الناس شرّ  أضرب: يقول رجال رأيت أو ، بزيد عملك أوقع: أي ؛ زيًدا: فقلت بعمله
 نع استغنيت ، مقدم خيرَ :فقلت سفر من رجل قِدم أو ، حديَثك: فقلت فقطعه حديثا يحدث رجال رأيت
 الـمتكلم يقصد ما املخاطب بعلم استغناءً  وذلك ، 2»أشبه وما هذا يجوز هذا فعلى ، مستخبر أنه بعلمه الفعل

 ال هذا وعلى  للخطاب الصحيح التأويل له ليتمّ  ، للمخاطب وقصده الـمتكلم غرض يتبني مامل إضمار فال ومنه ،
 وكذلك.  الغائب فعل تضمر أن يكون فال« :يقول ، املراد غري السامع وظن اللتباسه الغائب فعل إضمار جيوز

 السامع ظن الغائب فعل أضمرت إذا ألنك ؛ زيدا يضرب أن عنك أنا تبلغه أن تريد ، وأنت زيًدا: يجوز ال
 نحو الفعل من ذيؤخ لم فيما ككراهيتهم هنا االلتباس فكرهوا ، بزيد هو تأمره أنك ، زيدا: قلت إذا الشاهد
  . 3»بالفعل الفعل أمثلة من يؤخذ لم ما يشبه لئال زيدا عليه: يقولوا أن ، عليك: قولك

  :مايلي إىل ومقاصده الـمتكلم أغراض اعتبار على الفعل إضمار سيبويه ويقّسم    
  4"إظهاره متروك مضمر وفعل ، إظهاره مستعمل مضمر وفعل ، إضماره يحسن ال مظهر فعل"      

 أو  الـمتكلم أراده ما ملعرفة املخاطب يفتقر حني وذلك ، إضماره يحسن ال مظهر فعل: األول -                
 ، أضمر إن ماملتكل أغراض على تّدل ال الكالمي باحلدث حتيط اليت واملالبسات الظروف أنّ  مبعىن ، إليه يشري ما

 جيهل الذي بالرجل لذلك سيبويه مّثل وقد ، املتوخاة اإلفادة تنتفي مثّ  ومن ، واإلام اللبس وقوع إىل تؤدي وإمنا
   وذلك ، املراد املعىن تبيني دون له نضمر أن جيوز فال ،"  ما فعل"  البتة خاطره يف يقع ال أو الـخرب

: له تقول أن من له بدّ  فال ، زيًدا: فتقول ، باله في يخطر ولم ، ضْرب ذكر في يكن لم رجل إلى تنتهي أن" 
  ". زيدا اضرب

 الذي وبالسياق ، بالفعل عارفا يكون املخاطب إنّ  إذ ، إظهاره مستعمل مضمر فعل: الثاني -                
 وذلك  اللبس يف وقوعه ذلك عن يرتّتب وال ، باإلضمار املعىن السامع فيفهم ، خطابه أداء أثناء بالـمتكلم حييط
  " . زيدا اضرب: تريد ، ضرب ذكر في لرجل ، زيًدا: قولك"  حنو

                                                 
 .40/ 39، ص  1ج ، هنفس املصدر  1
 .253، ص 1ج –الكتاب  –سيبويه   2
 .257، ص 1ج ه نفساملصدر    3
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 دالالت ألداء بإضماره العرب تكلمت قد الفعل وهذا ، إظهاره متروك مضمر فعل: الثالث -                
  من بدال صار ألنه الفعل فاخُتزل" املذكور اللفظ بداللة ووضوحه املعىن الستيفاء اإلظهار عن واستغنت ، معينة

  .اخل...ومحدا  لك وتّبا ، لك سقيا: كقولنا منصوبة جاءت اليت املصادر القسم هذا ضمن ويدخل ، 1" اللفظ 
 وعلم ، جهة من وغرضه الـمتكلم قصد:  أساسني على واإلظهار اإلضمار قواعد سيبويه يبين وهكذا     

  . ثانية جهة من والغرض لقصدا بذلك املخاطب
   عن حديثه معرض ففي ، للكلمة النحوية الداللة بني التفريق يف الـمتكلم غرض اعتبار إىل سيبويه ويلجأ   
 املعىن يكون األوىل ففي ،) معروفًا زيد هو( و، )  منطلًقا اهللا عبد هذا: (حنو يف � )املؤكدة واحلال املؤسسة احلال(
انظر إليه   : فكأنك قلت؛ ألنك ظننت أنه يـجهله ،  أنك تريد أن تنبهه له منطلقًا ال تريد أن تعّرفه عبد اهللا «

وحـاَل بين منطلق وهذا ، كما حال بين راكب والفعل حين . منطلقًا ، فمنطلٌق حـاٌل قد صار فيها عبد اهللا
أنك «  املعىن فيكـون الثانية أّما ، 2»...جاء عبد اهللا راكبا ، صار جاء لعبد اهللا وصار الراكب حاال:  قلت

أثبْته أو الَزْمه معروفًا فصار   : كرت للمخاَطب إنسانًا كان يجهله أو ظننت أنه يجهله ، فكأنك قلتذ 
 والمعنى أنك أردت أن توّضح أنّ   . هذا زيد منطلقاً   : المعروف حاًال ، كما كان المنطلق حاًال حين قلت

 ألنه يعّرفّال ما أشبه المعروف ، المذكور زيد حين قلت معروفًا ، وال يـجوز أن تذكر في هذا الموضع إ
 ومعنى قوله  . فلو ذكر هنا االنطالق كان غير جائز ، ألن االنطالق ال يوّضح أنه زيد وال يؤّكده. ويؤّكد 
وكذلك هو الـحق بينا ، ومعلوما ، ألّن ذا مما يوّضح ويؤّكد به . الشّك ؛ وليس ذا في منطلق  :  معروفاً 
، أو الوظيفة النحوية الواحدة كونـها مؤسسة أو مؤّكدة اعتمـادا  الرتكيبني بني مييز سيبويه أنّ  فالـمالحظ ، 3»الحق

على غرض الـمتكلم وما يف نفسه من معىن يريـد تأديته ، فعلى الّرغم من توافق الرتكيبيـن على مستوى البنية 
  –، وهذا ) الـمتكلم(ن تبعا الرتباط الكالم بأغراض ومقاصد املرسل وتـماثلهما ، فهو يعرف ما ُحيال منه وما حيس

وهنا نسّجل نكتة هامة ،   4" مما يتهاونون بالـخلف إذا عرفوا اإلعراب" ما جعل النحويني  - كما قال سيبويه
، واخللف بينها على الّرغم من التوافق الـحاصل فسيبويه على وعي تام باالختالف والتبّدل الواقع يف معاين الرتاكيب 

أّوال ، وعلى مستوى التحليل النحوي واالشرتاك يف الوظيفة ) الشكل(على مستوى ترتيب عناصر اجلملة أو البنية 
اختالف (ثانيا ، وهذا ما دعاه إىل التصريح بأّن بعض النحويني مما يتهاونون بـمعرفته وتقريره ) احلالية(اإلعرابية 

  ، والسبب يف ذلك انشغاهلم) معاين الرتاكيب باختالف األغراض 
                                                 

 .317، ص 1، جه نفساملصدر   1

، أّما احلال املؤكدة فهي اليت يستفاد معناها ) جاء خالد(جاء خالد راكبا ، فالركوب ال يفهم من : يستفاد معناها دوا مثلاحلال املؤسسة هي اليت ال   �
جامع الدروس العربية  –مصطفى الغالييين . ال تعثوا : ، فالفساد يفهم من قوله] 60البقرة [ ﴾وال تعثوا في األرض مفسدين﴿: بدوا مثل قوله تعاىل

 .73، ص 3، ج) م2000هـ 1421(1طه عبد املنعم خليل إبراهيم ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، طضب –
 .78، ص  2ج  -الكتاب –سيبويه   2
 .79، ص 2، جه املصدر نفس  3
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  .بالصنعة وإحكامها ، فإذا ما عرفوا اإلعراب مل يُلزموا أنفسهم البحث يف األسرار الكامنة وراء معرفة اإلعراب
مبا يف ذهن  لقد استعان سيبويه بغرض الـمتكلم يف اختيار الرفع أو النصب ، مبا يؤّكد صلة الظواهر اإلعرابية    

 أن تُرد لم ألنّـك ، منك خير هو الذي من: قوله على فهو ، منك خيرُ  ذا من:  قولهم أّما« :الـمتكلم يقول
 هو الذي ذا من أردت ولكنك ، فُيعلمكه المسئول على فضله لك استبان قد إنسان إلى تومئ أو تشير

 ، ]منك خيرا[ نصبت يعلمكـه أن فأردت ، عليه فضله لك استبـان قد إنسان إلى أومأت فإن.  منك أفضل
 ، بها فضلك حال في صار قد الذي هذا عن أسألك أن أريد إنما: تقل كأنك ، قـائًما ذا من: قلت كما

"  ذا" فـ احلال على نصبت االستفهام أردت وإذا ، رفعت اإلخبار أردت فإذا ، 1»قائما شأنك ما كنصب ونصبه
 االستفهام معىن إرادة فعلى النصب وأّما ، منه خري أحد يكون أن إنكـار على) الذي( موصولة تكون األول باملعىن

.  
  النصب إالّ  ذا في يكون ال ، زيًدا إالّ  ذاك يقول أحدا ضربت ما«  :يقول اءـاالستثن عن حديثه معرض ويف  

    زيد إالّ  ذاك يقول ليس أنه تخبر أن ترد ولم ، لكفع بـموقوع ُتخبر أن وضعـال هذا في أردت ألنك وذلك
        زيد إالّ  ذاك ولـيق ليس أنه أردت أنك األول في والمعنى.  زيدا ذاك يقول مما ضربت أنك أخبرت ولكنك
 العين رؤية رأيت جعلت ولو.  ظننت وفيما رأيت فيما ذلك لتجعل نحوهما أو ظننت أو رأيت: قلت ولكنك

  عمرو إالّ  يقوله ظننته وما ، زيد إالّ  ذاك يقول رأيته ما: تقول أنك ترى أال الخليل قال.  ضربت بمنزلة كان
 فعل ولكنه وقتلت كضرب فعل موضع اهللا عبد تـجعل أن تُرد ولم القول على انتحيت أنك على يدّلك فهذا

)  يقول( ال) ماضربت( بالفعل) زيد( يتعلق فهنا ، 2» علمك في ما على يّدل وإنما ، لمعنى يجيء ليس بمنزلة
 يقول ليس( لرفعت بالقول اإلخبار أردت ولو ،" فعلك موقـوع" يقع من على الضرب فعل بيان الـمتكلم وغرض

 زيًدا إالّ  ضربت ما:  أي  منه املبدل مبنزلة املستثىن جيعلوا أن أرادوا ألم هنا النصب اختري وإمنا ،) زيدٌ  إالّ  ذاك
 وما ، اهللا عبدِ  إالّ  ذاك يقول بأحدٍ  مررت ما: وتقول"  املذكور عليه دلّ  مضمر)  يقول( بـ فاملتعلق ، زيدٌ  ذاك يقول
 على محلته وإن. الكالم وجه هذا ، زيًدا إالّ  ذاك يقـول أحدا رأيت وما ، اهللا عبدَ  إالّ  ذاك يقول أحدا رأيت

 أنّ  إالّ  الرتاكيب توافق من الرغم فعلى ، 3" زيدُ  إالّ  ذاك يقول أحدا رأيت ما: فقلت الفعل يف الذي اإلضمار
 أغراض من الـمتكلم أراده ما إىل استنادا النصب إالّ  جيوز ال وتارة ، والرفع النصب يـجوز فتارة ، يتغري الـمتعلق
  .  ومقاصد

 أمثلة ومن ، معينة دالالت ألداء الظاهر مقتضى عن األساليب عضب خروج خالل من الـمتكلم قصد يتضح كما 
 مما األبواب من وغريه ، الشتم أو والتعظيم الـمدح على النصب وكذا ، واإلنكار التقرير إىل االستفهام خروج ذلك

  .حصره ميكن ال
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 الـمتكلم يريـد الذي الغرض ومراعاة ىناملع باعتماد وذلك ، اللغوية الرتاكيب بني متناهية بدقّة يـمّيز سيبويه إنّ       
  اإلعـراب على اقتصارهم -زمانه يف – النحويني بعض على يعيب جعله مـما ، للمخاطب تبليغه

  
   واألغـراض املعانـي تلك باعتبار الرتاكيب يف احلاصل) الـخلف( االختالف رعاية دون فلكه يف يدور وما

 النظـام معطيات من تستمدّ  عنده اللغة ومقاييس ، استعماهلا بساتمال عن تنفك تكن مل عنده فاللغة"  وذا 
  . 1"اللغوي االستعمال تكتنف اليت االجتماعي الّسياق معطيات من تستمدّ  كما اللغوي للبناء الداخلي

  ):عثمان الفتح أبو(جني ابن عند المتكلم أغراض. 2
 عن قوم كلّ  بـها يعبـّر أصوات اللغة" أنّ  مفاده هام تصّور عن للغة دراسته يف جين ابن صدر لقد     

 العناية كانت ذلك أجل ومن ، الصدور يف املختزنة املعاين هي اليت األغراض أداء وسيلة إذن فاللغة ، 2"أغراضهم
 بألفاظها تُعنى كما فالعرب «:جين ابن يقول ،) املعاين( واملزية الشرف فلها ، باملعاين العناية على دليال أللفاظبا

 في قدرا وأفخم ، عليها وأكرم ، عندها أقوى المعاني فإنّ ... أحكامها وتالحظ ، وتراعيها وتهذبها فتصلحها
 ومراميها أغراضها إظهار إلى وطريقا ، معانيها عنـوان كـانت المّـ  فإنها ، بألفاظها عنايتها ذلك فأّول ، نفـوسها

 في بها وأذهب  الّسمع في لها أوقع ذلك ليكون ؛ وتحسينها تـحبيرها في وبالغوا ، ورتبوها أصلحوها ،
 ، ا ومشروطة هلا خدم إالّ  فاظاألل فما ، والدالالت املعاين اعتبار من ينطلق جين فابن ، 3»القصد على الداللة

 قد كما عنها وللتعبري أجلها من األلفاظ ُوضعت بأدلةٍ  إالّ  للعيان تتبّدى ال اليت الباطنة األمور من املعاين كانت وملاّ 
 اليت املعاين على والدليل الكالم من العرب أغراض إظهار إىل الطريق هي فاأللفاظ ، وغريه...واإلمياء باإلشارة يُعّرب 
  . ا اإلحاطة تريد

 من اخلطاب طريف بني التواصل عليها يقوم اليت األساسية الدعامة يشّكل فهو ، املعىن قيمة جين ابن أدرك لقد     
 ، جهة من والـحالية اللفظية القرائن من بـجملة عنها الكشف يتمّ  اليت واملقاصد األغراض لتبليغ به يُتلفظ ما خالل
 يُنظر واجلمل للكلمـات اإلعرابية الوظائف إعطاء أو التحليل أنّ  أي ؛ أخرى جهة من النحوي الدرس غـاية وهو
 أمهية على جين ابن إصرار على ويدلّنا ، مبوجبه إالّ  باإلعراب القول يكون وال ، عليه وباالعتماد املعىن زاوية من إليه

 مراعاة يلزم وكيف ، املعىن وتفسيـر اإلعراب قديرت لبيان خّصصها اليت األبواب تلك اللغوي الرتكيب يف وتتّبعه املعىن
 الموضع هذا« ":املعىن وتفسري اإلعراب تقدير بني الفرق باب" يف يقول ، بينهما الرتجيح أو ، اآلخر على أحدمها
 أهلك:(قولنا تفسيـر في قولهم وذلك  الصنعة إفساد إلى يقـوده أن إلى نظره يضعف من يستهوي ما كثيرا

 ، فيجّره) والليلِ  أهلك:(يقول أن إلى له دربة ال من ذاك دعا فربما ، الليل قبل أهلك الحق ناهمع) والليلَ 
 فاعل هو هنا زيدا أنّ  بعضهم ظن ربما ،) قام زيد: (قولنا وكذلك ، الليل وسابق أهلك الحق: تقديره وإنما
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 سرني بأنه ، ذاك وقعود ، هذا يامق سّرني: قولنا معنى تفسير وكذلك ، المعنى في فاعل أنه كما ، الصنعة في
 وال. المعنى في فاعالن ألنهما رفع موضع في أنهما وذاك هذا في اعتقد ربما ، ذاك قعد وأن هذا قام أن

 الصنعة بني مييز جين فابن  1»وراعته ، روائحه وشّمت به مرت قد أيضا العرب فإنّ  ؛ الموضع هذا تستصغر
 تتطّلبه ما مع يتفق ال وتفسري داللة من عنه) ينتج( يرتّشح وما املعىن وبني ، ا التقّيد جيب أحكام من تفرضه وما

 عن املعىن تفسري اختالف فيها يبني األمثلة من مجلة يطرح هذا ولتوضيح ، ذلك مبوجب فيختلفان ، الصنعة حدود
 فرق إلى ترى أال« :يقول بينهما وللفصل  وراعته روائحه وّمشت ربالع به مّرت قد مما األمر وهذا ، اإلعراب تقدير

 وال ، منه نفسك فاحفظ أصحابنا عن هذا من شيء بك مرّ  فإذا ؛ المعنى وتفسيـر اإلعراب تقديـر بين ما
 وإن ، وراءه غاية ال ما فهو المعنى تفسير سـمت على اإلعراب تقدير يكون أن أمكنك فإن ، إليه تسترسل

 تقدير طريق وصّححت ، عليه هو ما على المعنى تفسير تقّبلت المعنى لتفسير مـخالفا اإلعراب ديرتق كان
 نحو تفّسر تراك أال ؛ إصالحه تؤثر ما فتفسد تسترسل أن وإياك ، عليك منها شيء يشذّ  ال حتى اإلعراب

 طريق ولكن ، ككذل – الشكّ  - وهو. بسوط ضربة زيدا ضرب معناه أنّ  ، سوطًا زيًدا ضربت: قولهم
 ولو. المضاف حذف عبرة على الضربة حذفت ثم  سوط ضربة ضربته أي المضاف حذف على أنه إعرابه
 أنك تقدر أن للزمك كذلك معناه أنّ  كما بسوط ضربة: إعرابه تقدير أنّ  على سوطا ضربه تتأّول ذهبت
 اعتذار إلى فتحتاج ، ذنبا اهللا وأستغفر ، الخير أمرتك: قوله نحو في الجر حرف تحذف كما ، الباء حذفت

 ، سوط ضربة: أي ؛ المضاف حذف على إنه: بقولك كله ذلك عن غنيت وقد ، الجر حرف حذف من
  .2»المضاف فحذف وتقديره إعرابه طريق فأّما ، -معناه لعمري – فهذا ، بسوط ضربة ومعناه
  :يلي فيما نوردها قائقاحل من مجلة أيدينا بني النص هذا يضع
  املعىن رعـاية فاألجدر اختلفا وإذا ، املعىن لتفسري مساوقا اإلعراب تقدير يكون أن املطلوبة الغاية أنّ  -     

   آكد و أوىل املعىن على فاحلفاظ ،) اإلعراب( الصنعة تقرّه الذي التقدير تصحيح التزام مع عليه والبقاء       
  .وإفساده املعىن نقض من أسهل والتقدير بالتأويل اللفظ يف الرتّخص و ، اللفظ على احلفاظ من عندهم       
  مبوجب – والتعقيد اإلغراب إىل ذاك يؤدي حىت والدالالت املعاين وراء االنسياق من ُحيّذر ذلك وبقدر -     

   مبراعاة اللفظ إصالح( إصالحه تؤثر ما فتفسد ، الصنعة إليه تدعو مما أكثر - وسالمته املعىن إىل االستناد       
  .وغريه والتكّلف التأويل ضروب من فيه الوقوع يراد ال فيما ونقع ،) املعىن       
: اجلانبني إىل بالنظر فيه احملذوف وتقدير إعرابه كيفية على يدّلل مث) سوط ضربة: (قوله وهو مثال لنا ويضرب
 إىل واحتياجنا ، الباء حذف من تكّلفا أقلّ " املضاف حذف" ربتقدي إعرابه فطريق ، الصنعة وجانب ، املعىن جانب
 عليه هو ما على املعىن كون رغم على الثاين عن يغين) املضاف حذف( واألّول ، احلذف ذلك جتيز عّلة أو اعتذار
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 العرب كالم في تجد ما فكثيرا« :يقول ، كتابه من آخر موضع يف احلقيقة هذه جين ابن ويؤّكد ،) الثاين(
 ما كالما اعتورا فمتى ، منه يمنعك وذاك ، أمر إلى يدعوك هذا متجاذبين والـمعنى اإلعراب منثـورا أو ظومامن

  . 1»اإلعراب لتصحيح وارتحت ، المعنى بعروة أمسكت
 حساب على) املعىن( األّول فسريت تقبل أولية من لإلعراب املعىن توجيه يف جين ابن به جاء الذي الفهم هذا إنّ   

 تبعا حيصل اإلعراب أنّ  وهي أخرى صياغة يستدعي ، غريه وتصحيح به التمّسك وضرورة ،) اإلعراب( الثاين تقدير
 بإرادة متعلق أنه أي ؛ والقصد للغرض تابع اإلعراب فإنّ  مثّ  ومن ، معانٍ  من السامع إىل يوصله أن الـمتكلم يريد ملا

 أو التقدمي أخرى و احلذف أو الذكر خيتار فتارة ، ومعناه الكالم مؤّدى حيّقق مبا األلفاظ يرّكب ذيال فهو الـمتكلم
 ، السامعَ  إفهامه إىل ويسعى كالمه وراء من يؤّمه الذي والغرض تتوافق اليت التعبريية األساليب من وغريها ، التأخري

 من فالعمل« األوىل بالدرجة الـمتكلم إىل ا يتصل وما العمل فكرة جين ابن إرجاع أنّ  سابق موضع يف أشرنا وقد
 ظهرت لماّ  ومعنوي لفظي قالوا وإنما  غيره لشيء ال نفسه للمتكلم هو إنما ، والجزم والجر والنصب الرفع
 هذا مالحظة سببب يكـون قد  2»اللفظ على المعنى باشتمال أو ، للفظ اللفظ بمضامة الـمتكلم فعل آثار

  لفظ على تأكيـده ولعلّ  ، واملقاصد األغراض يف املتمثل الـجانب
 هذا يرّجح ما الـمتكلم فعل آثار بظهور للفظ العمل نسبة تعليل مث ،) غريه لشيء ال(و) نفسه( مبؤّكدين"  املتكلم" 

 يستدعي وإمنا ، وذوقه لمالـمتك رغبة حسب واتفق جاء كيفما اللغة يف التصّرف هذا يعين ال لكن ، املذهب
 توجيه يف أثرها وبيان األغراض بأمهية التدليل أساس على الرأي هذا تقبل ميكن و ،) السليقة( إليها حيتكم ضوابط

  . اإلعراب
 عليه يقوم أساسا والعبارات باأللفاظ عنها واملعّرب  ، الـمتكلم نفس يف املوجودة املعاين من جين ابن جعل لقد   

  الرتكيبية واألمناط األساليب مـختلف يف بالّصحة عليه احلكم ويبىن ، خالهلا من يُفهم وأداة ، حويالن التحليل
 مما" اإلعراب مقام يقوم ما"بـ عنه عّرب  كما أو ، اإلعرابية احلركة عن تنوب اليت واملعنوية اللفظية بالقرائن فاحتفاؤه

 الداللة وتوجيه اإلعراب طريق رسم يف اللغوية غري العناصر والسيما اللغوية العناصر بأثر التامّ  وعيه على يدلّ 
 احتمال إىل يؤدي حذفه ألنّ  املعىن على التنصيص أرادوا إن املوصوف حذف يستقبح نراه احلذف ففي ، مبراعاا

 اإمّ  ضربين على الكالم في الصفة أنّ  ذلك« :يقول ، الكالم عليه املعقود الغرض ينتفي وبذلك ، معىن من أكثر
 مظان من ال ، واإلطناب اإلسهاب مقامات من وكالهـما ، والثناء للمدح وإّما ، والتخصيص للتلخيص

 إلى يضاف ما مع هذا  منه اللفظ تخفيف وال ، به الحذف يِلق لم كذلك كان وإذا ، واالختصار اإليجاز
 أنّ  اللفظ هذا ظاهر من يستبن لم ، بطويل مررت: قلت إذا أنك ترى أال ، البيان وضد اإللباس من ذلك

 متى هو إنما الموصوف حذف كان ، كذلك كان وإذا ، ذلك نحو أو ثوب أو رمح دون إنسان به الـممرور
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 فابن ، 1»بالحديث الئق غير حذفه كان الموصوف استبهم وكلما ، به الحال شهدت أو عليه الدليل قام
 أو الدليل قيام انتفاء مع وغرضه الـمتكلم قصد السامع على استبهم إذا املوصوف حذف نعمي النص هذا يف جين

 ، ليلٌ  عليه ِسري: العرب قول تناوله خالل من وذلك ، القرائن دّلت ما احلذف جييز جنده بينما ، عليه احلال شاهد
 الحال من دلّ  لما الصفة فيه تحذف إنما هذا وكأن« :جين ابن يقول ،)الصفة حذف(  طويلٌ  ليلٌ  يريدون وهم
 يقوم ما والتعظيم والتضخيم التطريح و التطويح من لذلك القائل كالم في تـحسّ  أنك وذلك ، موضعها على
 عليها الداللة من ُعّريت إنْ  فأّما...  تأملته إذا نفسك من هذا تحسّ  وأنت ، ذلك نحو أو طويل: قوله مقام
  .2»... يجوز ال حذفها فإنّ  الحال أو اللفظ من

 من وذلك ،) املوصوف مقام الصفة قيام" ( املوصوف" أو" الصفة" حذف جتيز عامة قاعدة جين ابن ويصوغ     
 ذلك في بعضها بل ، موصوفاتها مقام قيامها في أحوالها تتساوى ال الصفات أنّ  بعد من واعلم« :قوله خالل
 موصوفها على تدل لم ومتى ، مقامه إقامتها حسنت موصوفها على الصفة تدلّ  فمتى ، بعض من أحسن
 أنّ  وذلك  بطويل مررت:  قولك من أحسن فهذا ، بظريف مررت:  قولك ذلك فمن ، مقامه إقامتها قبحت

 ، اللسان يخص أمر وأنه العبارة حسن هو الظرف أنّ  وذلك ، أيضا ورجال مذكرا إنسانا إالّ  يكون ال الظريف
 كذلك وليس  الظرف صفة غالبا له تصحّ  ال الصبي ألنّ  ، الصبيان دون الرجال يختص مما إذا يففظر 
 ونحو ، وجذعا حبال يكون وأن ، رمحا يكون وأن رجال يكون أن يجوز قد الطويل ألنّ  ؛ بطويل مررت: قولنا
 الموصوف إرادة على آخر وجه من دليل قام فإن ، يحسن الذي هو واألّول يقبح الذي هو فهذا ، ذلك
 ، لةاجلم عناصر بعض ذكر أو حبذف منوط وقبحه الكالم فحسن ، 3»ذلك فاعرف موضعه صفته وضع ساغ

  .  املراد املعىن تعيني على الدالة القرائن توّفر جانب إىل ، وقصده الـمتكلم لغرض تابع وذلك
 غرض إفساد إىل ذلك يؤدي لئال حذفها جيوز ال اليت املكّمالت بني من أا ذكر" احلال" عن حتّدث وحني    

 هو إنما فيها الغرض أنّ  وذلك ، نيحس ال الحال وحذف« :يقول ، السامع إىل إيصاله يريد الذي الـمتكلم
 أجزناه ما فأّما... ونقيضه الغرض ضدّ  ألنه ، الـحذف به الئق غير التوكيد طريق طريقه وما ، بها الخبر توكيد

�� �َ���� ﴿:تعالى قوله في الـحال حذف منِ��� ��ُ ���� �!�� صحيحا شهده فمن أي ؛] 185 البقرة[﴾ �َ'ْ&�%���$� ��#"

 من الحال عريت لو وأّما ، تـخفيفا حذفه جاز والسنة اإلجماع من عليه الداللة دلت لّما أنه يقهفطر  ، بالغا

                                                 
 .548 ، ص 2ج  –اخلصائص  –ابن جين   1
 .551، ص 2، ج هنفس املصدر  2
  تح حممد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان  –احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها  –ابن جين   3

 .145، ص 2، ج) 1998(ط             
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 باحلال اإلتيان من املتكلم غرض كان فلّما ، 1»وجه على الحال حذف جاز لما دونها األمر وتجرد القرينة هذه
  الغرض يبطل الـحذف ذاك ألنّ  ،  منه الكالم وتـجريد احلذف له جيز مل اخلرب توكيد هو
  

  . إجنازه إىل سعى الذي
 املؤّكد وحذف ، الفعل توكيد هو إمنا ، منه الغرض" ألنّ  ،) املصدر" (املطلق املفعول" حذف يستحسن مل كما   
 ال فسائغ يرد لم إذا حذفه فأّما ، مراد وهو يـحذف ما حذف على كالمنا وإنـما« :جين ابن يقول ، 2"جيوز ال

 الفضالت من شيئا معه تذكر لم وإن ، تاّما كالما هذا ترى أال ، زيد انطلق: كقولنا وذلك ، فيه سؤال
 الفائدة في الزيادة ترد لم نكأ وذلك ، غيره وال معه مفعـوال وال ، له مفعوال وال حاال وال ظرفا وال مصدرا
  . 3»غيره دون بانطالقه عنه اإلخبار من بأكثر

 وملكت ، ثالثين واشتريت ، عشرون عندي: قولك وذلك« :يقول ،" التمييز"  أيضا حذفه جيوز ال ومما  
 اإللغاز وأراد ذلك يرد لم فإن ، اإلبانة متكلمالـ قصد إذا التمييز لزم المراد يُعلم لم فإن ، وأربعين خمسة
 وعليه الـمتكلم غرض ويفسده يصلحه إنما وهذا ، التمييز ذكر نفسه على يوجب لم البيان جانب وحذف

 هذه كانت وما ، اجلملة أم املفرد عن سواء وإزالته اإلام لرفع يُذكر أن التمييز فأصل ، 4»فاعرفه الكالم مدار
 وراء من الـمتكلم قصد ُعلم إذا احلذف جيوز وإمنا ، الكالم عليه املعقود بالغرض يذهب لئال حذفه ينبغي فال حاله
 على والتعمية اإللغاز مراده كان إذا بينما ، واإلفصاحَ  اإلبانةَ  الـمتكلم بإرادة متعّلق إذن الذكر فوجوب ، ذلك

 أو الفساد ناحية من) الكالم( عليه احلكم يكون مثّ  ومن ، الكالم يف به ياناإلت نفسه على يوجب مل املخاَطب
  " .       الـمتكلم غرض" بـ مشروط ةحالص
 الـحكم فعالية يف دوره ومدى ، الرتكيب أثناء" الغرض"  مراعاة ضرورة مطلقا تأكيدا تؤّكد النصوص فهذه    

  .انتفائه أو النحوي
: قلت فإن... «:قوله ،" به امللفوظ حكم يف كان عليه الداللة دّلت إذا احملذوف أنّ "  باب يف أيضا ذكره ومما    
: قولك نحو في المحذوفة الهاء توكيد تجيز فهل الظاهر بمنزلة عندك عليه للداللة المحذوف كان فإذا

: ولتق كما ، ؟ زيد نفسه ضربت الذي: تقول كما ؛ زيد نفسه ضربت الذي: فتقول ، زيد ضربت الذي
 بل ، المثبت بمنزلة ليس هنا المحذوف ألنّ  وليس ؛ جائز غير ، عندنا هذا: قيل ؟ زيد نفسه ضربته الذي
    آخر ألمر

                                                 
 .556، ص 2ج  –اخلصائص  –ابن جين   1
 .341ص   –نظرية املعىن يف الدراسات النحوية  -كرمي حسني ناصح اخلالدي    2
 .556، ص 2ج –اخلصائص  –ابن جين   3
 .، ن ص  2، ج هنفس املصدر  4
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 أنّ  وذلك ، الغرض لنقضت تؤّكده ذهبت فلو ، االسم لطـول التخفيف به الغرض إنما هنا الحذف أنّ  وهو
  1»يجتمعا أن يـجز فلم الحكمان تدافع كذلك راألم كان فلّما ؛ واإليجاز التخفيف ضد واإلسهاب التوكيد

 فسمعت الغرض نحو أرسله ثم سهما سّدد لمن قولهم وكذلك« :قوله خالل من اآليت املثال يطرح ذلك وليبني 
     القرطاس إصابةً : قلت لو ) .القرطاس( نصب الذي الفعل توكيد جوزـي ال... القرطاسَ  : فقلت صوتا

  
 وجعلت العرب حذفته قد هنا الفعل أنّ  قبل من ؛ يجز لم للقرطاس الناصب الفعل مصدر) إصابةً ( فجعلت
  المختزل للفظه تثبيتا توكيده في ألنّ  ؛ الغرض لنقضت أّكدته فلو ، عنه ونائبة عليه دالة المشاهدة الحال

 يرتّشح وما النحوية القضايا ربط كيف فانظر ، 2»منه بغيره واالكتفاء واطراحه حذفه من المعتزم عن ورجوعا
 ما كلّ " بأنّ  يقرر أن إىل دعاه مما ، ذلك بسبب احلكمان يتعارض وكيف ، والـمقاصد باألغـراض إعراب من عنها

 لالختصار واحلذف ، نابواإلط لإلسهاب التوكيد حيث من به حاليه لتدافع ، توكيده جيوز فال تـخفيفا حذف
 تريد اليت املعاين نقض وعدم أغراضها إفساد عدم العرب مذاهب ومن ، 3"للعرب مذهبا ذلك فاعرف ، واإليـجاز

 ، وقصده الـمتكلم لغرض تبعا يتمّ  إمنا ، اجلملة منها تتألف اليت العناصر بعض ذكر أو فحذف ، األداء حني نقلها
  .ثانيا ملفرداته اإلعرابية الوظائف وحتديد ، أّوال الرتكيب منط يف الغرض هذا يؤثر مثّ  ومن

 بالعناية منها العام الغرض ربط إذ ؛ والتأخري التقدمي ظاهرة جين ابن إليها التفت اليت اجلملة عوارض ومن  
 الفعل على املفعول أو ، الفاعل لىع املفعول أو ، الفعل على الفاعل فتقّدم ، قبله سيبويه ذكر كما واالهتمام
 الـمتكلم ينويه قصد أو غرض دون يتأّتى ال االمسية اجلملة يف املبتدأ على اخلرب وتقّدم ، الفعلية اجلملة يف والفاعل

 العناية قوة من يصبح حىت به املفعول تقدمي عن حديثه ذلك ومن ،) الكالم( اخلطاب عليه يعقد ذلك خالل من
  .مظانه يف إليه الرجوع ميكن مما وغريه...  الكالم يف عمدة واالهتمام

  ):القـاهر عبد( الجرجـاني عند المتكلم أغراض. 3
 من وذلك ، الكرمي القرآن يف اإلعجاز وجوه وإثبات كشف إىل" اإلعجاز دالئل" كتابه يف اجلرجاين يسعى     
 الرتاكيب بني املمتّدة العالقات يف حبثا فكانت عاينبامل كبريا اهتماما أولت اليت النظرية هذه ، النظم نظرية خالل

 لغوي تركيب كلّ  عليها ينطوي اليت �والفروق الوجوه رصد على قامت إذ ، دالالت من ا يتصل وما ، واملفردات

                                                 
 .234، ص 1، جه املصدر نفس   1
 .235/  234، ص 1ج  –اخلصائص  –بن جين ا  2
 .235، ص 1، جه املصدر نفس 3
ث يكون لكل هيئة معىن داليل خاص ال يكون يف غريه من اهليئات بعد أن تكون اهليئات املختلفة ملعىن واحد من معاين النحو ، حبي: املقصود بالوجوه  �

 - سليمان بن علي : ينظر . عبارة عن خواص معان تظهر يف كل وجه دون غريه من الوجوه : يف مجيعها واحدة ، والفروق  -أو أصله –حقيقة املعىن 
جامعة باتنة ،  خمطوط رسالة ماجستري  –خالل مصطلح الوجوه والفروق يف دالئل اإلعجاز  صلة النحو بعلم املعاين لدى اإلمام عبد القاهر اجلرجاين من

 .38ص، ) 2001 -2000(اجلزائر 
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 قد يكون وذا ،" النفس يف ترتّبها حسب على النطق يف مرتبة" ومقاصده أغراضه إيصال املتكلم ورائه من يهدف
   زيـادة من عليه يطرأ ما كلّ  ذلك يف مراعيا ، تؤّديه الذي والـمعىن بنيته أو الرتكيب شكل بني مّيز
 خدم" هي واأللفاظ الكالمي احلدث يف األساسية املادة يُعترب فاملعىن ، املعىن حاصل يغّري  أن شأنه مما نقصان أو

 على اللفظ نصر فمن ، طاعتها تحّقةاملس ، سياستها املالكة هي املعاين وكانت ، حكمها يف واملصرّفة املعاين
    الغيب أبواب وفتح راهاالستكـ ةمظنّ  وذلك ، طبيعته عن وأحاله ، جهته عن الشيء أزال كمن كان معىنـال
  

  .1"للشني والتعّرض
 عنها يصدر اليت واملقاصد واألغراض البعض ابعضه الكلم تعّلق عن الناشئة النحو معاين بني اجلرجاين ربط لقد  

 وصنعة النحو علم وبني ، الناطق فم من اخلارج الكالم رصف بني العالقة حسن إىل بدقة النظر لفت"  إذ الكالم
 استخدام يكون وكيف ، القول من آخر مقام يف حيسن وال ، مقامه يف حيسن ما إىل االنتباه ووّجه ، اإلعراب
 الرفع على مقتصرا ليس فالنحو ، 2"ثانٍ  موقف يف عيّيا وفاشال ، موقف يف معّربا ناجحا الكلم أساليب من الواحد

 ورصد ، املعاين آثار يقتفي حبث هو وإمنا ، شأنه من وحتطّ  تستصغره اليت الطائفة ظنته كما واجلر والنصب
 على إنكاره خالل من أوضحه ما وهذا ، الرتكيب عليها يشتمل اليت والفروق الوجوه وتتّبع ، دواملقاص األغراض

 وأنّ   الموصوف تتبع أنها فعرفتم مثال الصفة في نظرتم وإذا...«:يقول ، عليهم ورّدها شبهتهم الطائفة تلك
 صفة هاهنا وأنّ  ، علما ذلك ءورا أنّ  ظننتم هل ،) الظريفِ  بزيدٍ  مررت(و) ظريفٌ  رجلٌ  جاءني:(قولك مثالها

 فائدة غير ياعالشّ  فائدة أنّ  كما ، التوضيح فائدة غير التخصيص فائدة وأنّ  ، وتبّين توّضح وصفة ، تخّصص
 أمس:(كقولهم مؤّكدة بها يُؤتى ولكن ، توضيح وال خصيصت فيها يكون ال صفة الصفة من أنّ و  ، هاماإلب

�3��12    �َ*0َْ/ٌ ��%-,ِ� ��� +��ُ*� �َ(ِ)َ�﴿:تعالى وكقوله ،) الدابرُ �� كالصفة ، والثناء المدح بها يُراد وصفة ، ]13 احلاقة[﴾
 تابعة أا الصفة بيان يف اكتفائه عدم - املثال سبيل على -  فانظر ، 3»جده تعالى اهللا اسم على الجارية

 تأديتها أجل من بالصفة يُؤتى اليت األغراض يانبب ذلك يتجاوز وإمنا) اإلعراب(الشكل حيث من للموصوف
 أنّ  ذلك  جبوهره وتتصل النحو صميم من هي األغراض فهذه ، وغريها...واملدح والتأكيد والتخصيص كالتوضيح

 يقول فيها والتصّرف) األغراض( حبسبها تكون إمنا أبوابه من باب بكلّ  تتعّلق اليت والفروق الوجوه معرفة
 ثم    بعدها ازديادا تجد ال ونهاية ، عندها تقف غاية لها ليس كثيرة والوجوه الفروق نّ أ اعلم«:اجلرجاين

 المعاني بسبب تعرض ولكن ، اإلطالق على هي حيث ومن ، أنفسها في لها بواجبة المزية ليست أن اعلم
 فال ، 4»بعض مع بعضها واستعمال ، بعض من بعضها موقع بحسب ثم ، الكالم لها يوضع التي واألغراض

                                                 
 .13ص –أسرار البالغة  –عبد القاهر اجلرجاين  1
 ).التقدمي(10ص –دالئل اإلعجاز  –عبد القاهر اجلرجاين   2
 .43، صه املصدر نفس  3
 .81، ص ه املصدر نفس  4
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 الفضل مرتبة إىل تتعّداها بل ، العبارة ملفردات اإلعرايب والتوجيه النحوية الّصحة بيان على األغراض دور يقتصر
  .1"تؤم الذي  والغرض ، تريد الذي المعنى وبحسب ، الموضع بحسب إالّ  ومزية فضل من ليس بل" ، واملزية

  2:التالية العناصر توفر خالل من النحوي النظام عمل كيفية لنا يبني النص هذا إنّ    
  .للكالم املالئم السياق على تشتمل وهي ، الكالم هلا يُوضع اليت األغراض -          
  ).الرتتيب( بعض من بعضها لماتالك موقع -          
   الداللية الـحقول بني الّصحيح باالختيار وصفه يُفهم أن ميكن ما وهو ، بعض مع بعضها استعمال -          

  أو ،) البعض بعضها الكلم ائتالف( الرتاكيب حمور مستوى على املعجمي التوارد أي ؛ للمفردات            
   معنـاه الذي النظم هو وليس ، بعض مع بعضه المنظوم حال فيه يُعتبر نظم" اجلرجاين قال كما            
  .  4"تليها التي لمعنى اللفظة معنى مالءمة" أي ، 3"واتفق جاء كيف الشيء إلى الشيء ضم            

 ويعدّ  إليه والشرف املزية ونسبة بالفضل عليه للحكم أساسيا شرطا الكالم هلا يُوضع اليت ضاألغرا يعترب فاجلرجاين  
 أبواب من باب كلّ  يف يتوّخاه عاما مبدأ التواصلية األغراض و اإلفادات من تضّمه وما املعاين تلك على تأكيده
 ، وغرضه قصده ووفق الـمتكلم نفس من لفاظباأل النطق:أي ؛" الّروية و بالفكر إالّ  نظمه للناظم يتأّتى فال" النحو
 ويورد  5"تكون ال أن بعد من ومزايا خواص فيها وتحدث ، الصور عليها تختلف أن المعاني شأن" فمن

 الكندي ركب: قال أنه األنباري ابن عن روي"  العرب كالم يف حشو من تومهه وما الكندي قصة ذلك إلثبات
 وجدت موضع أيّ  يف: العباس أبو له فقال !حشوا العرب كالم يف ألجد إين: له وقال العباس أيب إىل املتفلسف

 ،) لقائم اهللا عبد إنّ :(يقولون مث ،) قائم اهللا عبد إنّ :(يقولون مث ،) قائم اهللا عبد:(يقولون العرب أجد: ؟فقال ذلك
 ،) قائم اهللا عبد:(فقوهلم ، األلفاظ الختالف خمتلفة املعاين بل: العباس أبو فقال. واحد واملعىن متكّررة فاأللفاظ

 عن جواب)  لقائم اهللا عبد إنّ :(وقوهلم  سائل سؤال عن جواب ،) قائم اهللا عبد إنّ :(وقوهلم ، قيامه عن إخبار
 اليت املعاين الختالف تابع األلفاظ اختالف أنّ  ذلك ، 6"املعاين لتكّرر األلفاظ تكّررت فقد ، قياَمه منكرٍ  إنكار
 والدالة فيها املتضّمنة واملقاصد األغراض معرفة دون ما عبارة فهم يُتصّور وكيف ، السامع إىل توصيلها الـمتكلم يريد
  . الصحيح مدلوهلا على

  :  قسمني إىل الكالم تقسيمه واألغراض املعاين برصد اجلرجاين اهتمام من ويبلغ  
 باخلروج مثال" زيد" عن ُخترب أن قصدت إذا وذلك ، وحده اللفظ بداللة الغرض إلى منه تصل أنت ضرب - 

  .القياس هذا وعلى ،) منطلق عمرو:(فقلت ،" عمرو" عن وباالنطالق ،) زيد خرج:(فقلت ، احلقيقة على
                                                 

 .    ، ن ص ه املصدر نفس  1
 .125، ص  1دار الكويت ، الكويت ، ط –النحو والداللة   -محاسة عبد اللطيف   2
 .54ص –دالئل اإلعجاز  –عبد القاهر اجلرجاين   3
 .52، صه املصدر نفس  4
 .345، ص ه املصدر نفس  5
 .235، ص  هاملصدر نفس  6
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 الذي معناه على اللفظ يدّلك ولكن ، وحده اللفظ بداللة الغرض إلى منه تصل ال أنت آخر وضرب -   
 فهناك  اجلملة هذه عرفت قد وإذ...  الغرض إىل ا تصل ثانية داللة املعىن لذلك جتد مث اللغة يف موضوعه يقتضيه

 تصل والذي اللفظ ظاهر من املفهوم": املعىن" بـ تعين ،" المعنى معنى"و" المعنى: "تقول أن وهي ، خمتصرة عبارة
 ، 1آخر معًىن  إىل املعىن ذلك بك يُفضي مث ، معىن اللفظ من تعقل أن": املعىن معىن" بـ و ، طةواس بغري إليه

 يريد ما عنه تُفهم اليت العبارة يهيئ أن الـمتكلم وعمل ، مباشرة وغري مباشرة جهتني من يكون الغرض إىل فالوصول
 أم) الصريح املعىن( وحده اللفظ طريق عن سواء يتحّقق واألغراض املقاصد حتصيل أنّ  أي ؛ خاَطبَ امل إفهامه

 أّما:"  اآلتية العبارة حتليله ذلك ومن ، عليه حتيل وإمنا املذكور اللفظ من ُتستقى ال أخرى دالالت إىل باالنتقال
 ال املعىن وهذا ، فيهما الرأي وترجيح األمرين بني الرتّدد: هو فاملعىن ،..."  أخرى وتؤخرّ  رجال تقّدم أراك فإين: بعد

 اليت الكالم جمموع من احلاصلة املعاين من ذلك يكون لكن ،) رِجل(لفظ من أو) والتأخري التقدمي( لفظ من يُعرف
 ، لفظال ظاهر معىن نفسه هو الغرض يكون فتارة ، املعىن أداء طرق يبني وهكذا ، واملقاصد األغراض على أدلة هي

  . 2منه وُيستنبط عليه) الظاهر( اللفظ مبعىن ُيستدل معىن ولكنه اللفظ معىن هو ليس الغرض يكون وأخرى
 جزء يف يرجع السامع عند داللتها وتشّوه ، اخلطاب يف املضّمنة اللغوية الرسالة تعطل أنّ  إىل اجلرجاين ويلفت    
   يؤّكـد ما وهذا ، اإلعراب تقدير يف اخلطإ عن نتج الذي الغرض وفهم املعىن تقدير يف اخلطإ ىلإ منه كبري

 وأحكامه النحو معاين فمعرفة ، جدلية بينهما فالعالقة ، القصد أو والغرض) النحو معاين( النظم بني الوثيقة الصلة
 استدالال هاهنا فإنّ « :اجلرجاين يقول ، ملقدارا بنفس العملية وتنعكس ، معينة ومقاصد أغراض إىل الداللة توّجه
 أرادها التي الصورة عن فيزيله بعينه كالم نظم إلى عامد يعمد أن يتصّور أنه وهو ، الفائدة بسببه تكثر لطيفا

 أمره ظاهر من شيئا يغّير أو ، بغيره يبّدله أو ، موضعه عن لفظا منه يحّول أن غير من ، عليه ويفسدها الناظم
  ����:تمام أبي قول ذلك مثال.  الح على

  َعَواِسلُ  َأْيدٍ  اْشتـَارَْتهُ  الـَجَنى َأْريُ  وَ      ����     لُـَعابُهَ  الَقاِتَالتِ  اَألفَاِعي لُـَعابُ 
 وأبطلت كالمه عليه أفسدت ، الظاهر يوهمه كما ، خبر) لعابه( و ، مبتدأ) األفاعي لعاب( أنّ  قّدرت فإذا
 في كتب إذا أنه معنى على ، األفاعي بلعاب قلمه مداد يشّبه أن الغرض أنّ  وذلك.  فيه أرادها التي ورةالصّ 

     العطايا في كتب إذا أنه معنى على الجنى بأري مداده يشّبه أن الغرض وكذلك ، النفوس به أتلف السياسات
  إنما الـمعنى وهذا.  عليها والّلذة رورالسّ  وأدخل ، عندها مذاقته تحلو ما النفوس إلى به أوصل والّصالت

   مبتدأ) األفـاعي لعاب( يكون أن تقديـرك فأّما. خبرا) األفاعي لعاب( و ، مبتدأ) لعابه( كان إذا يكون
      غرض مثل في مرادا يكون أن يجوز ال ما إلى بالكالم ويخرج ، البتة منه ويمنع ذلك فيبطل ؛ خبرا) لعابه( و

                                                 
 .200/ 199ص –دالئل اإلعجاز  –عبد القاهر اجلرجاين   1
 ).بتصّرف( 319/ 318، ص ه نفس املصدر  2

ج عاسلة  : جناه من اخللية ، العواسل:اشتاره : ماجيىن ، اشتارته: العسل ، اجلىن: األري: واملقصود بقوله. مل نعثر على هذا البيت يف ديوان أيب متام   �
 .الذي جيين العسل مؤنث عاسل، وهو
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  الفساد فمردّ  ، 1»به) األري( كذلك ويشّبه ، بالمداد) األفاعي لعاب( يشّبه أن أراد يكون أن وهو ، تمام أبي
  . املراد الغرض حيّقق مبا الكلم بني فيما النحو معاين توخي عدم إىل واخللل

  من عليه يشتمل وما املقام سّميهي مبا االحتفاء عن -  الكتاب أبواب من موضع كلّ  يف - اجلرجاين يغفل وال  
   امتـزاج  نلحظ وهكذا ، وتركيبا داللة املقال على اللغوية غري العناصر تلك تأثري ومدى ، ومالبسات ظروف 

 وعلى   لبس دون التواصلية العملية إيقاع ا يتمّ  اليت الرتاكيب بناء يف اللغوية وغري اللغوية العنـاصر كلّ  وتالحم
  :عمليتني إىل قّسمها إذ النظم ةكيفي يفّسر هذا
 عملية عليها يُطلق ما أو ، واللفظ املعىن بني التالؤم حيدث حيث الذهن يف تدور ، نفسية لغوية غري األوىل" 

 عليها يُطلق ما أو ، التأليف يوجد حيث النطق بدايتها أو ، منطوقة لغوية عملية وهي الثانية تعقبها ، االختيار
 في المعاني بمواقع العلم" إنّ  إذ ، النطق يف األلفاظ توايل يتبعه النفس يف املعاين فرتّتب ، 2" التأليف عملية
 ، ظاهر غري عميق مبستوى إذن ختتصّ  الكلم نظم فعملية ، 3"قالنط في الدالة عليها األلفاظ بمواقع علم النفس

 ينقل مث ، والرتكيبية الداللية العالقات بني التالؤم يتحّقق أو ، أّوال فيها املعاين تُرّتب حيث الـمتكلم نفس يف يقع
 املناسبة األلفاظ نطق عملييت خالل من العالقات لكت فيه تتحّقق ، واقعي مستوى إىل التجريدي املستوى ذلك

  .4التصّور ذلك وفق بينها التعليق أو والتنسيق ، اردة للمعاين
 يدلّ  هلا تبعا األلفاظ ترتيب مثّ  ومن ،� )كلمالـمت أغراض( النفس يف املرتتّبة املعاين فكرة على اجلرجاين تأكيد إنّ  

 للنظم معني منط وتقرير إجياد يف وغرضه الـمتكلم قصد والسّيما اللغوية غري العناصر تأثري على واضحة داللة
 ، الكالم وغرض الـمتكلم قصد ويشّكل النفسي املعىن أو الداللة يضمّ  نفسي األّول: جانبني النظرية تقّدم وهكذا"

 ، التأليف مستوى على الّسياقية بالدالالت املعجمية الدالالت تتالحم حيث املنطوقة األلفاظ يضمّ  لغوي والثاين
  : التايل النحو على اجلانبني هذين نصّور أن ميكن ذلك وعلى
   الحقة لغوية عملية                        سابقة نفسية عملية

   اللغة داخل تقع                            اللغة خارج تقع
   منطوقة ألفاظ                              نفسية دالالت

  )السياقية( النحوية والدالالت املعجمية الدالالت بني تأليف                        الدالة األلفاظ ختيارا
  . 5"اللغوي النص                             الـمتكلم قصد

                                                 
 .272/ 271، ص ه املصدر نفس  1
 .178مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، مصر ، دون ط ، ص  –دراسة لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللة  -سعيد حسن حبريي  2
 .57ص –دالئل اإلعجاز  –اجلرجاين    3
 .181ص –دراسة لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللة  - سعيد حسن حبريي  4

 .جتدر اإلشارة إىل أّن فكرة الكالم النفسي كانت موجودة عند األشاعرة ، وقد استثمرها اجلرجاين يف نظرية النظم   �
 .184/  183،  هاملرجع نفس  5
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 هذه انتقال مث ، النفسية الدالالت: أي ؛ الـمتكلم قصد وقوع من ابتداءً  الكالم نظم كيفية يوّضح املخطط هذا إنّ 
 اللغوي النص إنتاج ذلك عن ويتمّخض ،) السياقية والنحوية املعجمية( القواعد بتطبيق اللغوي الواقع إىل الدالالت

 ، القصد أو  الغرض أو الغاية هو آخر بكيان املادي اللغوي الكيان"  اجلرجاين يربط هذا وعلى ، اللغوية العبارة أو
  ألنه ، عنه الكشف و الظّـاهر غري الثاين املعىن إىل الوصول للظاهر األّول املعىن درس من ميير  إذ

  .1"اإلعجاز مواطن وتفسري النظم اختالف كيفية لتحديد احلقيقية العلة
 بفهم تتعّلق اليت" التفسري عملية"وهي ثالثة عملية إليهما تضاف) واللغوية اللغوية غري( يتانالعمل وهاتان   

 الوقت يف وهو ، الـمتكلم ينويها اليت داللته اكتناه و الرتكيب خبايا استجالء يف هامّ  عنصر فاملخاطب ، املخاطب
 ، احلذف يسوغ املخاطب فعلم ، تغّريات من اعليه يطرأ قد وما العبارة تأليف يف إليه يُلتجأ مرجعا يُعدّ  نفسه

  . حلاله وفقا الرتكيب عليها يكون اليت البنية عامة بصفة حيّدد إنكاره أو وجهله
 جبهد املتلقي يستخرجها اليت اإلضافية املعاين ويف النحوية العالقات عن الناجتة املعاين يف إذن يكمن النظم إنّ "  

 املتلقي فّسره الذي واملعىن الـمتكلم إليه قصد الذي املعىن تقابل يف باختصار كمني إنه... ورويّة ثاقب ونظر عقلي
) الـمتكلم لدى( اإلبداعية الكفاءة إىل للوصول) املخاطب لدى(تفسريية كفاءة يف اللغوي التشكيل تسخري يف أو ،
  :ثالث عمليات بني نظريته يف الفصل ميكن ال وهكذا ،
   الـمتكلم قصد)                       نفسية( لغوية غري:     األولى  
   اللغوي األداء                                   لغوية:      الثانية  
  املخاطب تفسري                          لغوية وراء ما:      الثالثة  

 منظورتني غري ، لغويتني غري ليتنيعم بني صلة ميثل حيث ، للنص اللغوي البناء قيمة ندرك التصّور هذا خالل ومن
  . 2)"املتلقي( املخاطب عقل يف تدور والثانية) املبدع( الـمتكلم عقل يف تدور األوىل ،
 مع ومتاشيا النحو قواعد وفق الكالم يضع فالـمتكلم ،) واملستمع ، الـمتكلم( اخلطاب عناصر أمهية نلحظه فما 

 على الكالم إيراد خالل من الـمتكلم يريده ما بيان إىل للوصول طاقاته بتكثيف املستمع يقوم حني يف ، أغراضه
 يوّظف الذي هو املتلقي فإنّ  ، تراكيبه وينظم النص ينجز الذي هو املبدع" كان وإذا ، غريها دون خمصوصة هيئة

 إىل ويصري  الناظم مقاصد إىل ويتوّصل ، الاومدلو  الّدوال بني العالقات مستكشفا اللغوية وغري اللغوية خربته
 يقوم فالـمتكلم املتلقي لدى التأويل أو الفهم موضع نفسها هي النص/ فالعبارة ، البالغ شأما والتأويل الفهم
 وال ، الكالم وظيفة بذلك وتتحّقق ، التشفري هلذا فكّ  بعملية يقوم واملتلقي ، يقصده الذي للمعىن تشفري بعملية

 فهم ضوابط فمن ، 3"املعايري ذه دراية على نفسه املتلقي يكون وأن ، تشفريها معايري نفسها العبارة حتمل أن بدّ 

                                                 
 ).بتصّرف( 189ص  –دراسة لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللة  -سعيد حسن حبريي  1
 .193/  192، ص ه املرجع نفس  2
  .  118، ص  68جملة جممع اللغة العربية األردين ، األردن ، العدد  -املتلقي عند اجلرجاين -ماجد بن حممد املاجد   3

                                                                                                          www.Majma.Org.Jo ://Http 
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 الوجه على اللغوية الرسالة وأداء ،) وأحكامه النحو معرفة(القواعد وإتقان ، الطرفني بني املشرتكة املعرفةُ  املعىن
 ، 1" همبالف واالستنجـاد العقل ومراجعة الروية وإعمـال الفكر على السامع باستعـانة"  يـحصل إمنا وذلك ، األنسب
 ، للنص اللغوي والبناء ، الـمتكلم قصد: ( هي جوهرية مكونات ثالث من تتشّكل القاهر عبد نظرية فإنّ  وهكذا
 اوبينهم ، أخرى كمرحلة تفسريية عملية تقابلها أوىل مرحلة متثل النص إنتاج عملية فإنّ  وعليه ،) املتلقي وقدرة
  :التايل التخطيط يوّضحها أن وميكن ، النص تشكيل عملية هي وسطى عملية
  .أخرية مرحلة                         وسطى مرحلة                          أوىل مرحلة

  ) .النص تفسري عملية)                      (النص تشكيل عملية)               (النص إنتاج عملية(
  

 التوليد يف األّول ، منهما واحد كلّ  عمل آلية تفّسر والسامع الـمتكلم بني التقاءٍ  نقطة هو النص أنّ  عتبارا على
  2 :املخطط يوّضحه ما وهذا ، والتفسري التأويل يف والثاين ، واإلنتاج

  )المتكلم( قـصد
                  

                              
         نص                                     تفسير)  السامع(                        

  
  الرتاكيب ضمن إالّ  يتحّقق ال) الغرض( القصد مبدأ فإنّ  املفردة باأللفاظ تتعّلق أن يتصّور ال النحو معاين أنّ  ومبا

 منك قصد وقوع يتصّور كيف شعري وليت« :يقول ، كتابه يف اجلرجاين عليها أكدّ  اليت اهلامة القضايا من وهذه
 تُعلم أن) الكلم معاني إلى القصد( ومعنى ؟ أخرى كلمة بمعنى تعليقها تريد أن دون من كلمة معنى إلى

 المفردة الكلم معاني السامع تُعلم أن تقصد لست -مالـمتكل أيها – أنك ومعلوم ، يعلمه ال شيئا بها السامع
 أن ومحال كيف؟) زيد( ومعنى ، اللغة في) خرج( معنى لتعلمه) زيد خرج:(تقول فال ، بها تكّلمه التي

 وحده االسم وال االسم دون من وحده الفعل يكن لم ولهذا. تعرف كما معانيها هو يعرف ال بألفاظ تكّلمه
 الشيء ضميـر فيه قّدرت وال ، باسم تأت ولم ،) خرج: (قلت لو وكنت. كالما فعل أو آخر اسم دون من
     سواءً  تصّوته وصوتا ذلك كان ، نفسك في تضمره ولم آخر اسم وال بفعل تأت ولم ،) زيد:(قلت أو

  �:برد بن بّشار ببيت لذلك وميثل ، 3»فاعرفه

                                                 
 ).بتصّرف( 64ص   - دالئل اإلعجاز –اجلرجاين   1
 ).بتصرف( 201/ 200ص –دراسة لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللة  - سعيد حسن حبريي  2
 .299ص   -دالئل اإلعجاز –اجلرجاين    3
  ). الرؤوس(ليل تتهاوى كواكبه ) الغبار(تشبيه الغبار الناتج عن اشتداد املعركة والرؤوس املتطايرة بالسيوف ، كأنه : الغبار ، ومعىن البيت: النقع  �
 .80، ص) 1994(1العريب ، بريوت ، لبنان ،  ط دار الفكر -بشار بن برد حياته وشعره –هاشم مناع : ينظر    



  لدرس اللغوي بين القديـم والـحديثأغـراض الـمتكلم في ا                                                                                                ألولاالفصل  

 76

 ْقعِ  ُمثَـارَ  َكَأنَكَواِكُبهُ  تـََهاَوى لَْيلٌ  َأْسَيافـَنَـا وَ     ����    ُرُؤوِسنَـا فـَْوقَ  النـ  
  قد بّشار يكون أن فيستحيل ، الرتكيب داخل النحو معاين بتوخي يتحّقق واألغراض املقاصد وقوع أنّ  يرى إذ
   القصد دون اللفظ توّخى قد يكون أن يستحيل أي ؛ النحو معاين من عارية أفرادا بباله الكلم هذه معاين أخطر 

 فّكر يكون وأن ، شيء على منه التشبيه إيقاع قصد قد يكون أن غري من نفسه يف) كأنّ ( أوقع قد يكون أن و" 
 أن أراد قد يكون أن غري من) رؤوسـنا( يف وفّكر ، الثاين إىل األّول ضافةإ أراد يكون أن غري من) النقع مثار( يف

 دون من) الواو( ويف ،) مثار( على بالواو عطفها أراد أن دون من) األسياف( ويف ،) الرؤوس( إىل) فوق( يضيف
 ويف ،) كأن( لـ خربا جيعله أن أراد يكون أن دون من) ليل( يف فّكر كذلك يكون وأن ، ا العطف أراد يكون أن
 الذي ليتمّ  ، لليل صفة الـجملة جيعل مث ، للكواكب فعال) اوى( جيعل أن أراد يكون أن دون من) كواكبه اوى(

 النظم مراحل وصف ميكنو   1"واملعاين األحكام هذه فيها مرادا بباله األشياء هذه خطرت إمنا أي ؛ التشبيه من أراد
  :كاآليت

  النـظم
  

  والفروق الوجوه
  

  النحو معاني توخي
  

  والمقاصد األغراض
  

 الصور من صورة كلّ  إنّ  إذ ؛ اللغوي الرتكيب يف املتضّمنة واملقاصد األغراض استجالء على اجلرجاين ألـحّ  لقد   
 اتصاال تتصل آخر مبعىن أو ، املتكلم نفس ختاجل اليت واحلاجات الدواعي إىل األمر حقيقة يف ترجع عليها يأيت اليت

 إذ ، وغريه وجزاء استفهام وبني وإثبات نفي بني فيفصل ، السامع إىل خطابه إيراد وراء من الـمتكلم بغرض وثيقا
) باراك زيد جاءين:(يقول أن بني الفرق األعرايب عرف فإذا ،" العبارات بمعرفة ال العبارات مدلول بمعرفة العبرة"
 يف يقولوا أن فيه النحويني عبارة كانت) راكبا:(قال إذا أنه يعرف ال أن يضرّه مل) الراكب زيد جاءين:(قوله وبني ،
 يؤتى اليت األغراض معرفة أمهية على ويدّلل)"   زيد( على جارية صفة أنه ،) الراكبُ :(قال وإذا ، حال إنه): راكب(

 ماذا: وقال فأنكر ، بالنصب) اهللا رسولَ  حممًدا أنّ  أشهد:(يقول املؤذن عمس حني الذي باألعرايب لتأديتها بالكالم
 فائدة وحيّقق املعىن يتمم ما إىل حيتاج مثّ  ومن   خربا يكون أن عن خيرجه النصب أنّ  علم غري عن أنكر ؟ صنع

  .2كالما يكون حىت اإلخبار
                                                 

 ).بتصّرف( 299/ 298ص   - دالئل اإلعجاز –اجلرجاين   1
 ).بتصّرف(  304/ 303، ص ه املصدر نفس  2
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   هيئة على مـخصوصة بأساليب عنها التعبري يتمّ  إمنا الـمتكلم نفس يف الكامنة األغراض نّ أ على يؤّكد وهذا   

  الّدالـة معانيها يف والبحث األغراض هذه عن الكشف بأنّ  نقرّ  يـجعلنا مما ، والّسليقة بالفطرة ُتدرك خمصوصة
"  الفهم حتصيل مستوى على سواء هاتـحصيل تستدعي اليت اهلامة األمور من ، املخاطب يف تأثريها ومدى ، عليها
 ، اإلفهام غـاية تتحّقق وذا ،"  ضرورة علم محاوراتهم في الناس بـمقاصد العلم أنّ  على العقالء أجمع فقد
     جهة من ، 1"ومقصوده الـمتكلم غرض السامع ليعرف بعضا بعضهم يكلم إنما الناس"  أنّ  ذلك

  . أخرى جهة من) الـمتكلم غرض( مبراعاته صحيحا حتليال حنويا اجلملة حتليل مستوى على مأ
 اجلرجاين أوردها اليت النحوية األبواب بعض تتّبع حناول النحوي التوجيه يف" الـمتكلم غرض" دور على وللتدليل  
 ، والقصر  والذكر واحلذف ، الوصلو  والفصل ، والتأخري التقدمي فنجد متنوعة كثرية األبواب وهذه ، كتابه يف

  .وغريها... واخلرب ، واحلال
  :وجهني على الشيء تقدمي أنّ  اجلرجاين يرى
 ويف ، عليه كان الذي حكمه على التقدمي مع أقررته شيء كلّ  يف وذلك ، التأخير نية على إنه: يقال تقديم - 

) زيد منطلق:(كقولك الفاعل على قّدمته إذا واملفعول ، املبتدأ على قّدمته إذا املبتدأ كخرب ، فيه كان الذي جنسه
  ).زيد عمرًا ضرب(و
   بابه غري بابا له وتـجعل ، حكم إىل حكم عن الشيء تنقل أن على ولكن ، التأخيـر نية على ال وتقديم -

  . إعرابه غري وإعرابا
    لشيء ال" واالهتمام العناية" ضلغر  التقدمي أرجعوا الذين سابقيه لرأي يتعّرض ، النوعني هذين تبيني وبعد   

  فال ، فيه العناية وجه تفسري الكالم من موضع يف ُقّدم شيء كلّ  يف يُعرف أن ينبغي أنه يرى حيث ، غريه
  . 2 ؟ أهمّ  كان ومب ؟ العناية تلك كانت أين ِمن وإمنا ، واالهتمام العناية بذكر يُكتفى

 تقليب إىل فعمد ، باألمثلة مفّصلة وشرحها واالهتمام العناية مسألة تفسري مهّمة عاتقة على اجلرجاين أخذ لقد   
 يعاجل فرتاه  يُنشئها اليت اللغوية الرتاكيب خالل من مقصوده إىل ويصل الـمتكلم غرض إىل يهتدي حىت الوجوه
 إليه يؤول وما باهلمزة االستفهام يف قوله ذلك من ، ثبتامل اخلرب ويف واالستفهام النفي يف والتأخري التقدمي مسائل

 بيان مع الرتكيب أشكال بني الدقيقة الدالالت يوّضح فاجلرجاين ، وغريها... واإلنكار والتوبيخ كالتقرير معانٍ  من
 من ثانيا مستوى أدرك"  قد يكون وبذلك ، الـمتكلم يريده الذي الغرض باعتبار جيوز ال وما منها جيوز ما

  .3" الغرض مع يتالءم ال مبا الكلمات نظام يف اللحن وهو ، اإلعراب حلن يتجـاوز اللحن مستويات
  

                                                 
 .386ص   - دالئل اإلعجاز –اجلرجاين   1
 ).بتصّرف( 95/ 94، ص  هنفس املصدر  2
 .53ص  -صلة النحو بعلم املعاين لدى اإلمام عبد القاهر اجلرجاين من خالل مصطلح الوجوه والفروق يف دالئل اإلعجاز  –سليمان بن علي   3



  لدرس اللغوي بين القديـم والـحديثأغـراض الـمتكلم في ا                                                                                                ألولاالفصل  

 78

     النفي مع التقدمي و ، للفعل النفي مع التقدمي بني فيفّرق ، للرتكيب مختلفةـال للوجوه يعرض النفي أسلوب ويف
  مفعول أنه يثبت لم فعال عنك نفيت كنت) فعلت ما:(  قلت إذا« :يقول النفي جهة ختتلف وبذلك ، لالسم

 لنقض الصحيحة غري اجلمل ويذكر ، 1»مفعول أنه ثبت فعال عنك نفيت كنت) فعلت أنا ما: (قلت وإذا
 فإذا«:يقول املثبت اخلرب إىل ينتقل وحني ، وغريها) الناس من أحدا رأيت أنا ما:(مثل ، املعىن وفساد الغرض
 أنا(و) فعل قد زيد:(فقلت عليه الفعل بنيت ثم ، ذكره فقّدمت بفعل عنه تحّدث أن أردت الذي إلى عمدت
 ينقسم القصد هذا في المعنى أنّ  إالّ  ، الفاعل إلى القصد يكون أن ذلك ىاقتض ،) فعلتَ  أنت(و ،) فعلتُ 

 فاعله أنه وتزعم ، له فتجعله واحد على فيه تنصّ  أن أردت قد فعال الفعل يكون أن وهو: أحدهما: قسمين إلى
 معىن يف بتكت أنا:(ومثاله ، غريه دون عليه الفعل واقتصار بالفعل الفاعل وختصيص تنصيص أي ؛ آخر واحد دون
  .به واالستبداد بذلك االنفراد تّدعي أن تريد ،) بابه يف شفعت وأنا ، فالن

 من الفعل وقوع تأكيد جمّرد أي ؛ الشكّ  من ومتنعه ، فعل قد أنه السامع على حتّقق أن أردت أنك وهو:ثانيهما
  دأبه اجلزيل إعطاء أنّ  السامع لىع حتّقق أن تريد ،) اجلزيل يعطي هو:(ومثاله ، السامع ذلك ينكر ال حىت الفاعل

 فيه اعرتض فيما جييء أو ، منكر إنكار فيه سبق فيما جييء الكالم من الضرب وهذا ، 2»نفسه يف ذلك ُمتكن وأن
  .3والضمان الوعد يف أو ، مدّع تكذيب يف أو ، الشكّ 

     سيبويه ذكر كما التنبيه أي ؛  التأكيد أو التخصيص منه الغرض يكون قد بعض على الكالم بعض فتقدمي    
 عليه التنبيه بعد له إعالمك مثل ليس غفال بغتة الشيء إعالم"  أنّ  مفادها عامة قاعدة يصوغ ذلك أجل ومن 

  .4"له والتقدمة
 ليس احلذف حسن" أنّ  يرى فاجلرجاين ، والذكر احلذف عن يرتّتب ما الرتكيب اعليه ينطوي اليت الوجوه ومن     

 إالّ  يتمّ  ال النحو وجوه حسن أنّ  على منه تأكيد وهذا ، موضعه يف واستعماله ، له ينبغي حيث به ايء يف إالّ 
 من الـمتكلم يضمره ملا تابع اجلملة عناصر ذكر أو فحذف ، 5" الكالم هلا ُيصاغ اليت واألغراض املواضع مبراعاة
 أفصح الذكر ترك به ترى فإنك« :يقول ، بيانا وأشدّ  الذكر من أفصح باحلذف فيكون نفسه يف ومقاصد أغراض

 إذا بيانا تكون ما وأتمّ     تنطق لم إذا تكون ما أنطق وتجدك ، لإلفادة أزيد اإلفادة عن والّصمت ، الذكر من
 املتعدي الفعل فإيراد"  به املفعول حذفُ " عنها تصدر اليت األغراض مبينا أوردها اليت النماذج ومن ، 6»تبن لم

  :التالية الدالالت وأداء الـمتكلم أغراض إىل األوىل لدرجةبا يرجع مفعوله ذكر دون

                                                 
 .105ص   -دالئل اإلعجاز –اجلرجاين    1
 ).بتصّرف( 108املصدر نفسه ، ص   2
 .112/ 111املصدر نفسه ، ص   3
 .110املصدر نفسه ، ص  4
 .84ص  –لم املعاين لدى اإلمام عبد القاهر اجلرجاين من خالل مصطلح الوجوه والفروق يف دالئل اإلعجاز صلة النحو بع –سليمان بن علي   5
 .120ص -دالئل اإلعجاز –اجلرجاين    6
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  له ترى ال أنك يف الالزم الفعل مثل ذلك يف فيكون ، الفاعل إثبات على فيه يقتصر أن مرادـال كان إذا: أوال
 يف) عقدوال احلل( املعىن إثبات واملعىن ، ويعقد حيلّ  فالن: كقولك ، تقديرا وال لفظا ال عليه النصّ  ميكن مفعوال
����7&�8 �6�7ِ� ��4�5 ��,� ﴿:تعاىل قوله ومنه ، والعقد احللّ  إليه صار: قلت كأنك ، اإلطالق على للشيء نفسه﴾ 

  . املعىن وتفسد الغرض تنقض تعديته ألنّ  ، يُعدى ال هنا فالفعل ، واإلماتة اإلحياء منه الذي: أي ؛ ]68غافر[
 لداللة اللفظ من ُحيذف أنه إالّ  ، السامع لدى معلوم قْصده ، صخمصو  مفعول املتعدي للفعل يكون أن :ثانيا

  : إىل وينقسم ، عليه احلال
  ).أذين أي( إليه أصغيت: كقولك ، صنعة إىل وال فكر قوة إىل حيتاج ال ظاهر قسم -       
  :منه أنواع وهو ، الصنعة تدخله خفي قسم -       

   ذكرٍ  جبري إما ، مكانه ُعلم قد خمصوص مفعول له نفسك يفو  الفعل تذكر أن: األول النوع -            
   معناه نفس تثبت ألن إالّ  الفعل ذلك تذكر مل أنك وتُوهم ، نفسك تُنسيه أنك إالّ  ، حال دليل أو             
  . الفعل معىن على لالقتصار املفعول فحذف ، تُعّديه أن غري من            
   للفاعل الفعل إثبات على العناية تتوفر أن: والغرض ، سواه مفعول للفعل يكون أالّ : الثاين النوع -            

  .  1 له وختلص              
   أن املستمع أو املخاطب واجب ومن ، ومقصوده الـمتكلم لغرض يرجع إمنا وإظهاره به املفعول فحذف      

 ربط ضرورة لنا يتضح وهكذا ، أجله من صيغت الذي الوجه على الدالالت تلك ويفهم املختلفة التعابري بني مييز
  .وثيقة بينهما الّصلة إذ ، وأغراض معانٍ  من وراءها يكمن مبا) البنية( الرتكيب منط
 تقدير(فالتقدير ، الـمتكلم بأغراض وعالقته احملذوف تقدير قضية وهي ، هامة قضية إىل اإلشارة وجتدر   

 يف وتعّدده التقدير هذا كيفية يف النحاة اختالف واملالحظ ، النحو أبواب من كثرية أبواب يف يدخل) احملذوف
 ربط مدى تأّكد كذلك كان وإذا ،" املراد املعىن موافقة: "هو لصّحته األساسي الشرط لكنّ  ، الوقت نفس

 يتأّسس إذ ، بالتحليل البحرتي لقول تعّرض حني اجلرجاين أورده ام ذلك على وللتدليل ، احملذوف بتقدير األغراض
 ، جليلة وفائدة دقيق معىن على ينطوي مما الكالم له املوضوع الغرض مالءمة و املعىن صّحة على عنده التقدير
   �:يقول

َنا َلَقدْ     ِمثـْالَ  َوالـَمَكارِمِ  َوالـَمْجدِ  ُددِ    ����     السـؤْ  ِفي َلكَ  نَـِجدْ  فـََلمْ  طََلبـْ
:  واملعىن) مثال( به املفعول هو واملعمول ،) جند ومل ، طلبنا( مها والعامالن ،) التنازع( واحد ملعمول عامالن فهناك

   الذي الغرض حبسب الثاين أعمل فقد ، عليه يدلّ  الثاين يف ذكره ألنّ  ؛ حذف مث ، مثال لك طلبنا قد

                                                 
 .وما بعدها   125ص  - دالئل اإلعجاز –اجلرجاين   1

  . ال يوجد للممدوح يف خصاله مثيال ، حىت ولو حبثنا وطلبنا ذلك املثيل ، فهذه اخلصال تقصر عن غريه:البيت يف ديوانه ، واملعىن  مل نعثر على هذا  �
 . 135ص -دالئل اإلعجاز –اجلرجاين : ينظر   
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) ذلك طلبنا(فقوله ، ذلك طلبنا ولو حىت مثله وجودِ  بنفي يتحّصل املعىن وهذا ، املدح إىل يقصد إذ ؛ لشاعرا يريده
  الـمعىن وفسد الغرض النتفى األّول أعملنا ولو ، واملكارم واد السؤدد يف مثله أحد وجود لنفي تأكيد
  .1املثل طلب ال املثل وجود نفي فاملعىن ، الشاعر أراده الذي

 يهدف لغوية رسالة من عنهما ينتج وما) واملستمع ، الـمتكلم( اخلطاب بطريف اجلرجاين اهتمام رصد حاولنا لقد  
 لتأويلها) السامع( الثاين إليها ويستند ، خاطره يف تتموقع اليت واملقاصد األغراض مع تالؤما إنشائها إىل األّول

 الغرض أو بالقصد مسيت سواء قمة إىل تسعى" النظم نظرية بأنّ  القول ميكن وهكذا ، الفهم له حيّقق مبا تفسريهاو 
 دالالت من بدءا املتشابكة للدالالت متواصلة تفاعالت خالل من إالّ  القمة تلك تُدرك وال ، املعىن معىن أو

 اللغوي الواقع مستوى ارتباط" آخر مبعىن أو ، 2" حوالواأل املقام فدالالت ، النحوية العالقات فدالالت األلفاظ
  .3"ومتّيزها النظرية هذه خصوصية يؤّكد ما وهذا ، الـمتكلم بقصد املرتبطة النفسية املعاين هو لغوي غري آخر مبستوى

 على للحكم أساسيا معيارا" وقصده الـمتكلم غرض" النحويني اختاذ املبحث هذا يف استخالصه ميكن ما إنّ      
   التفام وميثل ، املختلفة استعماالا يف اللغوية الرتاكيب لتمييز وضابطا ، خطئه أو النحوي التحليل صّحة

  .    مبستعمليها وارتباطها اللغوية للظواهر تصّورهم دقة على هنيرب  مهّما جانبا أثرها ومالحظة األغراض هذه إىل
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

                                                 
 ).بتصّرف( 135ص   - دالئل اإلعجاز –اجلرجاين   1
 .191ص –دراسة لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللة  -سعيد حسن حبريي  2
 .173 ، صه نفس املرجع  3
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  املبحث الثالث
  نظرية المعنى في الدرس اللغوي

  
  

  : ويشمل
  .أغـراض املتكلم يف الدراسة العربية. 1                      
  .أغـراض املتكلم يف الدراسة الغربية. 2                      
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  :    العربية الدراسة في المتكلم أغـراض. 1
 أوجدها  اليت  اللغوية  الدراسات  طبيعة  تستهدف  األسئلة  من  شبكة  طرح  من  احملدثون  اللغة  دارسوا  انطلق  لقد    

 استقراء  على  قدرا  حيث  ومن  ،  به  االلتزام  ومدى  املعتمد  املنهج  يثح  من  وذلك  ،  منها  النحوية  والسيما  القدماء
 الذاتية  النص  حدود  النحوي  النظام  معايري  ورسم  العربية  وصف  يف  العرب  النحاة  جتاوز  فهل  ،  العرب  به  تكّلمت  ما

 تكتنف  اليت  اخلارجية  واملتغريات  وسياقه  الكالمي  احلدث  حميط  جعلوا مدى أيّ  وإىل ؟ اخلالصة الكالمية العبارة ومادة
  .1؟ وتفسريها النحوية الظاهرة وصف يف أصال الكالم مادة

  :الدراسة من نوعني بني ميزوا أم يرى احملدثني ألراء املتبع إنّ  
 على  اعتمادا  عنهم  جاءت  كما  ونقلها  ،  العرب  عند  اللغة  استعماالت  رصد  على  تقوم  اليت:    الوصفية  الدراسة  -

 على  يدلّ   الواسع  مبعناه"   الوصفي  فاملنهج  ،  مدارها  عن  خارجة  بأشياء  ُمتنطق  وال  تُنقل  اللغوية  الظواهر  أنّ   قوامه  مبدإ
 حقبة  يف  ومفرداا  وحنوها  الصوتية  مالحمها  حيث  من  معينة  لغة  بدراسة  يقوم  الذي  اللغوية  الدراسات  من  املنحى  ذاك
 حتليل  عند  واملنطق  والفلسفة  التعليل  مستبعدا  ووصفه  اللغوي  الواقع  بدراسة  يقوم  الذي املنحى"  هو أو ،" معينة زمنية

  .2" اللغوية الظواهر
 ومبادئ  قواعد  فرض"  هي  أو  ،  اللغة  نطاق على تعّسفية أحكام بفرض تقوم اليت الدراسة وهي: المعيارية الدراسة -

  . وصالنص على -مقحمة– تطبيقها مث القاعدة من االنطالق أي ؛ 3" عنها االحنراف وعدم اتباعها جيب معينة
 من  وجتعل  ،  والوصف  واالستقراء  املالحظة  مادة  اللغة  من  جتعل  فاألوىل"   ؛  النوعني  هذين  بني  حسان  متام  ويفّرق 

 لغوية  وظائف  عن  تعّرب   وإمنا  اتّباعها  جيب  معايري  باعتبارها  إليها  يُنظر  ال  قواعد  االستقراء  عليه  وقع فيما الّشركة نواحي
 جيب  حتميا  قانونا  وجيعلها  النص  على  القاعدة  فيغّلب  اللغوية  الدراسات  من  الثاين  النوع  أّما  ،  االستقراء  عليها  وقع

  .  4"اللغة أبناء على حىت احرتامه
 املعياري باجلانب -معظمها يف -اتسمت قد القدماء عند النحوية الدراسة نّ أ على اآلراء هذه أغلب تتفق وتكاد 

 حاول مثّ  ومن ، وغريمها والسكاكي كاجلرجاين الدراسات تلك تاريخ يف طفرة تُعد اليت اإلشارات بعض مستثنية

                                                 
  )  2003( 1دار الشروق ، عمان ، األردن ، ط –الصورة والصريورة بصائر يف أحوال الظاهرة النحوية ونظرية النحو العريب  –اد املوسى   1

 .121ص       
 .195ص  -مل العريب قي القرن العشرين مناهج الدرس النحوي يف العا -عطا حممد موسى   2
 .199، ص هنفس املرجع  3
 ).بتصّرف( 31/ 30، ص ) م2001هـ 1421( 4عامل الكتب ، القاهرة ، مصر ، ط -اللغة بني املعيارية والوصفية –متام حسان   4
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 بني ومن  حيكمها أساسا الوصفية من تتخذ دراسة إجياد إىل السعي منطلق من املعياري اجلانب هذا تفسري احملدثون
  .وغريهم... املتوكل وأمحد حسان متام هؤالء

  
  : حسان تمام.  أ 

 لغوية دراسة كلّ  يف األساسي اهلدف أنّ  "ومبناها معناها العربية اللغة" كتابه عن حديثه معرض يف متام يرى   
 يكون أن البدّ  العامل لغات من لغة كلّ  يف بل فقط الفصحى يف ال لغوية دراسة كلّ  ألنّ " املعىن عن الكشف

 هو والوظيفة الّشكل بني فاالرتباط ، املختلفة التعبري بأشكال ارتباطه وكيفية املعىن هو واألخري األّول موضوعها
 اللغوي الرتاث يف النظر إىل قادته هاتطبيق إىل متام سعى اليت الغاية هذه ، 1"باملعىن املبىن صلة وهو العرف وهو اللغة
 العمل غياب ظل يف والتصويبات والتعليقات الشروح على بعكوفه اخلامس القرن يف اجلمود مرحلة عرف الذي

 إلى دعت التي الظروف ولكنّ « :يقول ، اللغوية الدراسة نشأة ظروف إىل املظاهر تلك لُريجع به وعاد ، املبتكر
 ، منهجها وفلسفة الدراسات هذه مسار تحديد في الرئيسي العامل كانت لعربيةا اللغوية الدراسات نشأة
 التي وهي القرآن وعلى اللغة على منها ُيخشى كان لظاهرة عالجا الفصحى العربية اللغة دراسة نشأت فلقد

 ، اللغة ضبط وهي أجلها من العربي النحو نشأ التي الغاية أنّ «:بقوله ذلك مؤّكدا ، 2»"اللحن ذيوع" سموها
 النحو بسمة جملته في يّتسم أن النحو هذا على فرضت الخطأ من الالحنين تعصم التي األداة وإيجاد

  .3»وصفيا نحوا ال معياريا نحوا عمومه في يكون أن أخرى بعبارة أو العلمي النحو ال التعليمي
 على احلكم إىل به أّدى مما اللحن ظاهرة بشيوع النحوية الدراسة يف املعياري املنهج ودوج تربير متام حاول لقد  

 ال حتليلية دراسة" فهي) املعىن(دونه املبىن على باقتصارها املعىن عن للكشف صالحيتها حيث من الدراسة هذه
 أا أي ؛  4"نفسه بالرتكيب ايتهاعن من أكثر) التحليلية األجزاء(الرتكيب مبكونات تُعىن كانت أا أي ؛ تركيبية
 عالقات من يتجزّأ ال جزءا باعتباره الرتكيب مالحظة يستدعيه ما دون إعراا حيث من املفردة العناصر إىل تنظر

 التعبريية باألسالي بإجناز حتيط اليت واألحوال املظاهر برصد تُعىن الرتكيبية فالدراسة ، التحليل ذاك حتكم سياقية
 علم إليها يستند اليت اهلاّمة الركائز من أيضا وهي ، املعىن عن الكشف وسيلة) واألحوال املظاهر(فهي ، املختلفة

 دراسة"فـ باملعىن االعرتاف خالل من االستعمايل والواقع اللغة قواعد بني الّصلة ربط يكون وبذلك ، احلديث اللغة
 الثقافة سياق إطار يف املختلفة العوامل لتشابك ونتيجةٌ  اجتماعية كظاهرة لغةبال االعرتاف أصداء من صدى املعىن

  . 5"جرا وهلم معيشة وطرق عمل ومناهج وأغانٍ  وفلكلور وتقاليد عادات من الشعبية

                                                 
 .9ص  –اللغة العربية معناها ومبناها  –متام حسان   1
 .11املرجع نفسه ، ص   2
 .13املرجع نفسه ، ص   3
 .16املرجع نفسه ، ص  4

 .28املرجع نفسه ، ص  5
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   الّصرف ، الصوتيات( للغة املختلفة الفروع تقّدمه مبا االستعانة ينبغي املعىن هذا حتصيل حنو السعي ضوء ويف  
   الـجراماطيقية الدراسات انتهت فإذا« :يقول ، الكالم فيه ينشأ الذي باملقام املقال ربط جانب إىل ،) النحو

 مجرياته في االجتماعي الداللي المعنى دراسة تبدأ نهايتها وعند ، للكلمة المعجم دراسة بدأت للمعنى
 العالمات يف النظر ذلك إىل الوسيلة فإن النص فهم هي إليها الوصول املتوّخى الغاية كانت فلّما  1»الخاصة
  . واملكتوبة املنطوقة

 ارتباط إنّ " إذ ؛ - متام يرى كما -ضعفال نقطة هي للغة دراستهم يف منهجا النحاة اختذها اليت املعيارية إنّ   
 هذا تداعيات ومن ، 2"روح بال جسدا يبدو جعله باملضمون االرتباط من خلّوه مث الصنعة بطابع الّشديد النحو

 اإلعرابية العالمة سلطة مثّ  ومن ، البعض ابعضه الكلم تأثري على القائمة العامل نظرية على النحو ُبين أن الضعف
 إىل إيصاله ويقصد الـمتكلم يريده الذي املعىن إلجياد غريها مع تتضافر اليت القرائن من واحدة قرينة إالّ  متّثل ال وهي

 أّدى مبالغة من أكثر يكن لم ضّجة من حوله أثير ما وكلّ  النحوي العامل أنّ  يتضح وبهذا« :يقول ، السامع
  .3»عالّتها على بأقوالهم واألخذ الّسلف لتقليد والخضوع الّسطحي النظر اإليه
 حيتويها اليت املعاين إدراك عن غفلوا فقد مثّ  ومن 4"اإلعرابية بالعالمة الشديد االهتمام ضحايا النحاة وقع لقد" 

 العناصر كلّ  يراعي الذي بالبديل اإلتيان متام حاول هذا وعلى ، داللية أسرار من حتته ينطوي وما اللغوي الرتكيب
 املقال بني مجع حيث ؛ القرائن نظرية خالل من وذلك لغوية غري أم لغوية أكانت سواء النص إنتاج يف تساهم اليت

 ما وهذا الداللة الكتمال شرط فهو ، خاصة برعاية املقام ويلفّ  ، الكالم فيه جيري الذي واملقام أدائه وكيفية
  :التايل املخطط يوّضحه

  الـمعنى
      

        
  المقام                             المقال

  )اعتبارية وهيئات أحوال)                 (خمصوص ترتيب على األلفاظ من جمموعة(
 واخلضوع اخلارجية الظروف إىل ديستن مل ما جلية بصورة وأدائه املعىن حتصيل عن قاصر املقال به يزودنا فما

 تلك بـمراعاة إالّ  اللغات من لغة أيّ  يف التفاهم يتمّ  ال إذ ، والسامع الـمتكلم بني وللعالقة القول ملناسبات
" :الـمعىن هيكلـة يف الـمقام أمهية مؤّكدا متام يقول ، الرتكيبية الـمعاين بيان يف تؤثّر األشياء هذه وكلّ  ، املناسبات

 االجتماعي العنصـر"  بأنّ  ويضيـف ،"الداللي المعنى الكتمال شرط هو الذي االجتماعي المعنى أو المقام

                                                 
 .268، ص ) 1986(دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الدار البيضاء ، املغرب ، ط  –ي مناهج البحث اللغو  –متام حسان   1
 .336ص  –اللغة العربية معناها ومبناها  –متام حسان    2
 .207ملرجع نفسه ، ص ا  3
 .233املرجع نفسه ، ص  4
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 عن بالكشف إالّ  الداللي الـمعنى هذا إلى وصولنا يكـون ال"  حديثه ويتابع ،" المعاني لفهم جدا ضروري
 ارةزي( عبارة من املقصود املعىن نفهم أن فقط بالـمقال ميكن هل: لذلك وميّثل ، 1" النص فيه قيل الذي المقام

 أم زائرين األصدقاء كان إذا ما -متام يقول كما – العبارة هذه من نعرف ال إننا ،) النفس ُتسعد األصدقاء
 الرجل هل ، ارةالعب هذه نفهم كيف ]28غافر[ ﴾
�A�!�� �7��ُB ْ �$َ�:�Cِ,�@� ?9َِ ���� ��<����1 ��=�>ٌ ;َ:9َ ﴿:تعاىل قوله ومثله ، مزورين

 إذا ملبسة غري تصبح امللبسة العبارات هذه ، إليهم منتسبا وليس منهم انهإمي يكتم أنّه أم فرعون آل إىل منسوب
 أو والسامع تكلمامل يضمّ " فهو  الكالمية األحداث ساحة باعتباره فاملقام ، 2فيه قيلت الذي قامامل راعينا

 والعادات والفلكلور الرتاث مث واحلاضر املاضي يف الواردة واألحداث اعيةاالجتم والعالقات والظروف السامعني
  . 3"واملعتقدات والتقاليد

 جانبا الوصفي منهجه على أضفى مما السياقية فريث بنظرية تأثره إىل يرجع الـمقام فكرة على متام وتأكيد   
أّن اللـغة يالحظها الباحث ويصف قواعدها مستعمال الكالم ، ووظيفي من : من خالل  وصفي ؛ مهّما وظيفيا
لكّل مقام مقال ، ولكّل  : حني قال البالغيون"، فـ أّن اللغـة اجتماعية أي أّن الكالم له وظـيفة واستعمال : خالل

كلمة مع صاحبتها مقام ، وقعوا على عبارتني من جوامع الكلم تصدقان على دراسة املعىن يف كّل اللغات ال يف 
  . 4"العربية الفصحى فقط ، وتصلحان للتطبيق يف إطار كّل الثقافات على حّد سواء 

امدة ساكنة كقوالب ج)املقام(بوته النظر إىل املعىن من زاوية رصد املقام الذي يصّب فيه اخلطاب ، ال يعين ثف   
، وإمنا املقامات كثرية متجّددة ال متناهية ، وعلى هذا ال تكون فكرة املقام معيارية بل هي حمض الوصف ريات 

لة املوقف املتحّرك االجتماعي الذي يُعترب الـمتكلم جزءا منه مجيس إطارا وال قالبا ، وإمنا هو فاملقام ل" القول فـ 
  . 2"،كما يعترب السامع والكالم نفسه وغري ذلك مما له اتصال بالـمتكلم 

  :  بغي االلتفات إليها وذا يصوغ متام جمموعة من املالحظات اليت ين   
  ربط املقال باملقام الذي جيري فيه حيّقق غاية األداء ، فالوصول إىل املعىن الّصحيح يتطّلب مالحظة هذا  - 1  

  .1العنصر االجتماعي        
    .5وصول إليه أكثر وضوحاكّلما كان وصف املقام  أكثر تفصيال  كان املعىن الداليل الذي نريد ال -2  
   التعمية يقصد فقد ، بعينه فهم تـحديد لعدم ضروريا أحيانا يكون فإنه للفهم ضروريا الـمقام كان إذا -3  

                                                 
 .342ص  –اللغة العربية معناها ومبناها  –متام حسان  1
 .304ص –األصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب  –متام حسان  2
 .352ص –اللغة العربية معناها ومبناها  –متام حسان  3
 .     372، ص ه املرجع نفس 4
 .346، ص ه املرجع نفس 5
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  الكالم وضع من وغرضه الـمتكلم إلرادة خيضع وذلك ، الـمعىن من جزءا التعمية فتصبح ، واإلبـهام  
  .1 اهليئة تلك على    
   ومن سياقه عن منبتّ  غري مكتوبا أو كان منطوقا) املقال( النص يفرتض املقام لفكرة الشامل الفهم إنّ  -4  

  .2خاطئا وأ مبتورا قاصرا إياه فهمنا جلاء املقام عن منفصال املقال فهم حاولنا أننا ولو ، له سيق       
 املعىن أنّ  أي ؛ سواء حدّ  على واملقام املقال من كلّ  معىن دراسة جيب الفهم طريق يشّكل الذي املعىن فلمعرفة   

 املعىن من جزء عن إالّ  يكشف ال الداللة عناصر من واحد عنصر املقال" فـ ، واالجتماعي اللغوي الّسياق حمّصلة
 الثقافة إطار يف مفهـوما الـمعىن يصبح حىت املقال فيه ورد الذي االجتماعي باملقام يستعني أن وينقصه الداليل

 ارتباط جدوى مبينا) علوا صعدت:(قوله ذلك على مثال ويعطي ، 3"اتمع ثقـافة أخرى بعبارة أو االجتماعية
 التوكيد املقام من فهمنا وإذا ،)  عاليا مكانا صعدت( املعىن يكون التعدية املقام من فهمنا فإذا ، باملقام املعىن

 املعىن يتحّدد املقام معرفة على وبناءً  ،) ألعلو صعدت( فاملعىن السببية فهمنا إذا أّما ،) علوا علوت( فاملعىن
  .       4اإلعرابية الوظيفة وتتحّدد

 األسلوب كان إذا" فـ تأديتها يُراد تعبريية أغراض إىل األوىل بالدرجة يرجع األصل نع العدول أنّ  متام يرى كما   
 املعىن هذا إىل املوصلة الطرق من غريها دون الطريقة هذه الختيار فإنّ  ، املعىن عن للتعبري املختارة الطريقة هو

   ما قصد إىل يشيـر اأسلوبي مؤّشرا املختار العنصر جبعل األسلوب صـاحب إليه يقصد معينا مقصدا
 يف النفي هذا يعرض أن ميكن فإنه مثال كالقيام وقع قد يكون أن معينا حدثا ينفي أن أراد متكّلما أنّ  فرضنا فلو

 قام ما( أو ،) أحد يقم مل( أو ،) أحد قام ما( أو ،) قائم يقم مل( أو)  قائم ما: (مثال يقول كأن متعّددة صور
 النتفت القيام نفي إىل الوصول يف متساوية كانت مجيعا الصور هذه أنّ  فلو) . دأح من يقم مل( أو  ،) أحد من

 يؤخذ وسائلها تصريف يف االقتصاد تعرف ال مبّذرة مسرفة لغة أا العربية اللغة إىل لُنسب و ، تعديدها من الفائدة
 يبّلغه أن الـمتكلم أراد معني قصد على ينطوي أن البدّ  السابقة التعبري صور من صورة كلّ  استعمـال أن ذلك من
 نطاق يف منهما كلّ  يفهمها بينهما شرْكة اللغة ألنّ  ، الـمتكلم قاله مما يستخلصه أن للسامع ويُرجى ، السامع إىل

 مشرتك بساط إىل العام الذوق هذا رّدها الفردية األذواق تباينت إذا ثانيا عام ذوق حدود يف مث ، أّوال مشرتك عْرف
  . 5"املنشود التفاهم فيتحّقق التباين ذلك ةحدّ  به تنكسر

  :أمران النص هذا من يُفهم 
  .                  أسلوبية بدائل جمّرد وليست الـمتكلم لغرض تابعة الواحد للفظ املتعّددة الصور أنّ . 1 

                                                 
 .350ص  –اللغة العربية معناها ومبناها  –متام حسان  1
 .351املرجع نفسه ، ص  2
 .28املرجع نفسه ، ص  3
 .354املرجع نفسه ، ص  4
 . 123، ص 2،  ج) م2000هـ 1420( 2عامل الكتب ، القاهرة ، مصر ، ط –البيان يف روائع القرآن  –متام حسان  5
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  أّن وسيلة معرفة األغراض اليت تكمن وراء هذه الصور املختلفة هي الثقافة املشرتكة والذوق العام الذي .  2   
  .  حيكم اتصال الـمتكلم والسامع     

  : ومن وسائله: التعميم : - عند متام –وصل إليها باللفظ تومن بني املقاصد اليت يُ 
، فلم حتّدد اآلية شيئا معينا مما جيهله املالئكة   ]30البقرة [ ﴾;َ:9َ 
ِ��� Dَ E :�� ��َ'�AَFَ��'َ��,@﴿:تعاىل حنو قوله: املوصول - 

  .1فجعلت ما يعلمه اهللا وجيهله املالئكة أمرا عاما ال ميكن حتديده
��6�G1H �I:�َ$�﴿:ه تعاىلمثل قول: التنكري - َ�� ُJ� َ5َ0KD� �,ـ��:َ; �وقالت ، بن اهللا ا، قالت اليهود عزيز  ]116البقرة[ ﴾

وتعّددت  ،قدماء امللوك أنسام باإلله ، وأحلق النصارى املسيح ابن اهللا ، وقال العرب الـمالئكة بنات اهللا 
نكـرة ) ولدا(دون تعيني القائل ، وجاء لفظ ) قالوا(لفعل الطوائف اليت نسبت النسل إىل اهللا سبحانه ، فجاء ا

  .ليشمل كّل ما نسبوه زورا إىل اهللا تعاىل
  :ومن وسائله: التأكيد


�M��َB�Nَ� َO:"7ِ﴿:مثل قوله تعاىل: التقدمي -  � ���G��َ� َO:"7ِ
  .]5الفاحتة[ ﴾

  .2]11قرةالب[  ﴾
��K�ِ: ��6َ�� ��%�'��6,@�﴿:مثل قوله تعاىل: القصر - 
إّن ربط النمط الرتكييب جبملة املالبسات والظروف اليت يقال فيها النص ، أو بعبارة أخرى ربط البنية بالوظيفة   

االجتاه الّصحيح والضروري يف الكشف عن املعىن ، وهذه هي " هو  - كما يرى متام  -وتبعية األوىل للثانية 
تبارات املختلفة اليت ينبغي أن تُراعى يف تشقيق املعىن ، وإّن تطبيق هذا املنهج يف الكشف عن املعىن ينبغي أن االع

يصدق على النصوص املنطوقة ذات املقام احلاضر احلّي كما ينبغي أن يصدق على النصوص املكتوبة ذات املقام 
من هنا تأيت قيمة املنهج لدراسة كتب الرتاث العريب  وإّن و . الـمنقضي والذي ميكن أن يُعاد بناؤه بالوصف التارخيي

  .3"االكتفاء باملعىن احلريف أو معىن املقال أو معىن ظاهر النص يُعترب دائما سببا يف قصور الفهم
  تطبيق ؟ لكن إىل أّي مدى التزم متام حسان ذا الكالم يف جمال ال  

كانـوا يف منتهى الصواب يف القاعدة ، ويف " "اإلعراب فرع المعنى"يرى متام أّن القدماء حني طرحوا فكرة    
  تطبيقا معيبا حيث صرفوها إىل املعىن املعجمي حينا ، والداليل ) املعىن(منتهى اخلطإ يف التطبيق ألم طّبقوا كلمة 

  . 4"وظيفي ، ومن مثّ خيلص إىل أّن اإلعراب فرع املعىن الوظيفي حينا آخر ، ومل يصرفوها إىل املعىن ال
وهذا األخري يفرض علينا التساؤل عن ماهية اإلعراب ومقصوده ، هل املقصود به هو ما نعرفه من بيان الوظيفة 

  فتحصيل حاصل ، وإذا كان الثاين فاعرتاف بالعامل واألثر النحوية ؟ أو هو العالمة اإلعرابية ؟ فإذا كان األّول 

                                                 
 .وما بعدها  125، ص  2ج   –البيان يف روائع القرآن  –متام حسان   1
 .وما بعدها  134، ص  2، جه املرجع نفس  2
 .372ص  –اللغة العربية معناها ومبناها  –متام حسان   3
 .227ص  –مناهج البحث اللغوي  –متام حسان   4
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الذي يـجب أن نفهمه من اإلعراب هو معىن التحليل ألّن كّل "الناجم عنه ، هذا وجند متام يذكر يف اية كتابه أّن 

على األقـل              - ، لكننا نعتقد  1"حتليل ال يكون إّال عند فهم الـمعىن الوظيفي لكّل مبىن من مباين السياق 
أنه ال ضرورة وال فائدة من هذا التشذير للمعىن ، تارة بالوظيفي وأخرى بالـمعجمي وثالثة  - كفرض منهجي

جميا أو دالليا بالداليل ، فاملعىن الذي يؤّدي الغرض ويبني الوظيفة هو املراد بغض النظر عن كونه وظيفيا أو مع
عاما مطلقا دون تـخصيص ُيْشكل على الباحث ويدخله ) املعىن(على حّد سواء ، وما ضرّه لو أنه أبقى على 

  .دوامة اختالفات ال طائل منها 
كما جتدر اإلشارة إىل أنه إذا كان اإلعراب إيضاح الوظيفة النحوية للكلمة فإّن هذا اإليضاح قد يـحتاج إىل    

العجمي للكلمة أو تصّور املعىن العام للجملة كّلها ، فليس اإلعراب فرع املعىن الوظيفي دون معرفة  تصّور املعىن
ألّن مستويات املعىن يف الرتكيب تعمل متآزرة ال متتابعة أو "املعجم والداللة العامة ، ويعّلل حسن طبل هذا بقوله 

ت النحوية فإّن تلك العالقات هي عالقات بني منفصال بعضها عن بعض ، فإذا كان اإلعراب يكشف عن العالقا
املعاين الـمعجمية للكلمات من جهة ، ووسائل تشكيل املعىن الداليل من جهة أخرى ، ولذا فمن الطبيعي أن 

  يكـون كّل من هذين املعنيني بـمثابة ضوء كـاشف يستمّده اإلعراب كّلما دعا إىل ذلك داٍع من لبس 
مقرتحا شبكة من األمناط اهلرائية يتّم إعراا  -اليت صاغها -، لكن متام  يصّر على تلك القاعدة  2"أو غموض

 دون الجملة إعراب أمكن المذكور الوظيفي الـمعنى اتضح إذا« :إعرابا ناجحا باتضاح املعىن الوظيفي ، يقول
 عملية لنجاح الطبيعية الثمرة هو الوظيفي الـمعنى وضوح بأنّ  ذلك ، الـمقام أو المعجم إلى حاجة

 على احملافظة الصحيح لإلعراب يكفي أنّه ذلك ، معانٍ  من املعجم يقّدمه وما باملقام يعصف فهو ،3»التعليق
 العالقات ومظهر ، الّصرفية املباين على واحملافظة ، عربية حروف على اهلرائي النسق كاشتمال ، الضوابط من مجلة

 إعرابا بإعرابه ويقوم بنموذج يأيت مثّ  ومن ،) املباين معىن( املعجمية االعتبارات جتاهل اشرتاط جانب إىل ، النحوية
  :قوله وهو ، تاما

  4 البرن طـاسية يستف مفل فاخي    ����     الـ بتريسه شحـاله التجين قاص
 أليس ، ماض فعل) قاص( أنّ  ندرك فكيف ، الصالحّية بعدم إيّاه منتقدا التحليل هذا إزاء ياقوت سليمان ويقف
  .5 وهكذا...الفاعل السم مضافا) التجني( يكون وأن ،" يقصو ، قصا" من فاعل اسم يكون أن ممكنا

                                                 
 .372ص  –عربية معناها ومبناها اللغة ال –متام حسان   1
 .52ص  - عىن يف البالغةامل –حسن طبل   2
 .182ص  –اللغة العربية معناها ومبناها  –متام حسان   3
 .183/  182، ص  هاملرجع نفس  4
 .83/  82ص –ظاهرة  اإلعراب يف النحو العريب وتطبيقاا على القرآن الكرمي  –وت أمحد سليمان ياق  5
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 وذلك ، الرتاكيب بناء يف وضرورته النحوي الدرس يف املقام أمهية من دّعمه ما مع تناقض يف متام وقع لقد   
 إىل يوصل ال املعىن هذا جتاهل إنّ  إذ ، املعجم أو املقام معىن رصد دون ناجحة بصورة يتمّ  اإلعراب أنّ  باّدعائه
 حنو إذن فالسعي ، أساسية نتائج والغلط الوهم يف والدخول بالغرض الذهاب اعتمدنا إذا هذا حامسة نتائج

 كالم أيّ  إعراب" فـ وإدراكه املعىن معرفة على حييل قد ما كلّ  إىل االلتفات مناّ  يوجب اللغويني والّصحة الّسالمة
 كافة من بالداللة الدرس هذا ارتباط وهي ، خصائصه أهمّ  من خاصية النحوي الدرس بيسل أن ميكن له معىن ال

 1" املعىن على اعتمادا نفسه الكالم معرفة حيث من أو املعىن فهم على بناءً  الكالم إعراب حيث من سواء جوانبه
.  

 بتوظيف عنه الكشف سبيل يف وتوّسل ، املعىن األوىل لبنته لغوي صرح بناء منوذجه خالل من متام حاول لقد    
 العام معناها إدراك دون للجملة النحوية الوظائف حتديد بإمكانية قوله لكن ، اللغوية وغري اللغوية العناصر كلّ 

 ، التناقض من جانبا عمله على أسبغ قد ، ذاا حدّ  يف املفردات معىن معرفة أو ، مدلوالا عن ضيتمخّ  الذي
  . انتقاده إىل احملدثني ببعض أدى ما وهذا
  : اللطيف عبد حماسة محمد.  ب

 هو للنحو الّصحيح الفهم يكون حبيث محيما تعانقا والداللة النحو تعانق مؤّداها هامة فكرة من محاسة ينطلق     
 الفّعال الّدور إعادة هدفه جعل فقد األساس هذا وعلى ، 2النص عليه يقوم الذي الداليل لألساس الّصحيح الفهم
 يف هوبدور  باملعىن مهتّما األوىل نشأته منذ العريب النحو كان لقد"  فـ معناه عن والكشف النص فهم يف للنحو
 أصبح حىت واخلطإ الصواب مبعرفة) النحاة( انشغاهلم بسبب تدرجييا يتضاءل أخذ الذي االعتداد هذا ، 3"التقعيد

 يف النحو وانكفأ الفلسفية التعليالت فكثرت ، 4"سواها غاية إىل يتطاول أن النحو على ينكر صار"و النحو غاية
 احلراسة يف ويتشّددون اخلطإ و الصواب يـحرسون اللغة باب على النحاة وقف فلقد"  واملعموالت العوامل ـامرك

 غفلوا أن العامل بنظرية اهتمامهم نتاج فكان ، 5" تقريبا شيء كلّ  وُأخذ اخللف من األسوار اعتليت حني على
 ال املنشودة اإلعادة هذه إنّ  مثّ )  والبالغيني األصوليني( أليق بغريهم أصبحتو  ، أسرارها وكشف الـمعاين إدراك عن
 الفكري ومناخها احلضاري سياقها ويف لغتها يف تطّورت قد النظريات فتلك ، احلديثة اآلراء إسقاط بالضرورة تعين

 الكفاية حيّقق كونه توارثناه مبا االكتفاء جيب ال كما ، العريب النحو فيه نشأ الذي املناخ عن خيتلف الذي والثقايف
  . 6اآلخرين وجتارب الرتاث من معطيات على تقوم خاصة نظرية هناك تكون أن ينبغي وإمنا ،

   فهم يف له خطر وال منه جدوى ال قاعدي جانب جمّرد أنه على إليه النظر النحوي بالدرس أضرّ  ما أكثر إنّ     
                                                 

 .160، ص) 1985(رف ، القاهرة ، مصر ، ط دار املعا - قضايا التقدير النحوي بني القدماء واحملدثني  –حممود سليمان ياقوت   1
 .8ص  - النحو والداللة –حممد محاسة عبد اللطيف   2
 .22، ص ه املرجع نفس  3
 .29، ص هنفس املرجع  4
 .33، ص ه املرجع نفس  5
 .25، ص ه املرجع نفس  6
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  التخّلص يـجب القيد وهذا ، الـمتكلم على ثقيل قيد أنه على إليه النظر إىل األمر تدرّج مث ، النصوص بناء
  :شيئني بني اخللط مرّده ذلك وكلّ  ، 1منه
   العالمات وهذه ، نةمعي نـحوية عالقة على داللة الكلمات بعض على تظهر اليت اإلعرابية العالمة: أولهما -   
  .النحوي املعىن وضوح على تعمل كثرية جوانب من واحد جانب   
   الـجملة حركة يف وخصوصية غىن تكشف خمتلفة وقرائن عالقات من فيه مبا مجلة النحوي النظام: ثانيهما -   
  . وتنوعها العربية   

 أن شأنه من هلا والتربير اإلعرابية العالمة عن البحث يف متثل ضيق جانب على النحو حدود واقتصار اخللط فهذا
 ضوضاء به نتكّلم ما يكون مثّ  ومن ، وثيقا ارتباطا باملعىن ارتباطه وهي خصائصه أهمّ  من خاصية) النحو(عنه خيلع

 املعىن ومثرة إالّ  يُرتضى سبيل فال إياها وإفهامه السامع إىل فكرة إيصال الغرض كان وملا ، منها تتوّخى فائدة ال
  . أساسه الداللة حصانو 

 مصدرا باعتباره -سيبويه كتاب والسّيما القدماء كتب يف املتأمل أنّ  محاسة يرى الرتاث معطيات من وانطالقا  
 هو النحوي الوصف إنّ  إذ ؛ الداللة من خاليا أصمّ  جامدا ليس النحوي الوصف" بأنّ  له يتبني - النحو يف هاّما

 كلّ  رصف يعين الوصف وهذا ، 2"اآلخر بالبعض بعضها الواحدة ملةاجل عناصر تربط اليت العالقات وصف
 إىل إبالغها الـمتكلم يريد اليت املعاين على يقوم فالنحو ، املعىن توضيح أجل من اللغوية وغري اللغوية العناصر
 اجلانب على انبنت اليت اجلملة هي حنويا الّصحيحة اجلملة تعدّ  املنطلق هذا ومن ، خمصوصة هيئة على السامع
 ، ودالليا حنويا الّصحيحة اجلملة عليها ترتكز اليت احملاور من جمموعة فهناك ، دالليا الّصحيحة هي أو الداليل

  :وهي
  .األساسي باملعىن املنطوق متدّ  أساسية عالقات بينها حنوية وظائف -   
  .السابقة النحوية الوظائف لتشغل بينها من االختيار يتمّ  مفردات -   
  . املختارة واملفردات النحوية الوظائف بني متفاعلة داللية عالقات -   
  . 3لغوي غري أم لغويا سياقا أكان سواء اجلملة فيه ترد الذي اخلاص السياق -   

 منها يستمدّ  اليت واملقاصد غراضواأل النحوية الوظائف أو النحو معاين بني جيمع احملاور هذه خالل من فحماسة
 الذي الوجه على لغوية تراكيب يف املعاين بأداء يسمح سياقي إطار يف بينهما التفاعل ويتمّ  ، املفردات اختيار
 الذي الكالمي واملثال احملّددة القاعدة بني يربط أن النحو مهّمة"  فـ ، الـمتكلم مراد حسب عليه تكون أن ينبغي

   الرتكيبية للعالقات املنظمة النحوية القواعد أنّ  مراعاة مع ، تلك على ويدا هذه على ايد فيضع ينحصر ال

                                                 
 .236ص  - النحو والداللة –حممد محاسة عبد اللطيف   1
 .48املرجع نفسه ، ص   2
 .65/ 64املرجع نفسه ، ص   3
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  القاعدة بني حيّ  جدل إذن فهناك ، وفهمها الـمحصورة غري الكالمية األمثلة مالحظة من أساسها يف تابعة

  .1" هلا وفقا املصوغ الكالمي واحلدث
 معاين أو النحوية املعاين اعتبار ميكن ال إذ ؛ الصياغة يف وأثره املقام إىل شارةاإل من محاسة حديث خيلو وال 

 للعالقة تكون وال« :يقول ، الداللة عن الكشف يف خصوصية فله ، املقام به يزّودنا ما دون) املعجمية( املفردات
 موضعها في المختارة الكلمات لوضع وال ، ذاتها في ميزة لمختارةا للكلمات وال ، ذاتها في ميزة النحوية

 وغري اللغوي السياق داللة إنكار ميكن فال ، 2»مالئم سياق في ذلك كلّ  يكن مالم ذاتها في ميزة الصحيح
  .ثانيا تاملفردا لتلك  النحوية الوظائف إعطاء وعلى،  أّوال  املفردات اختيار على اللغوي

 يف النحو فاعلية مدى عن والكشف والداللة النحو التقاء ضرورة يف يتمثل هام تصّور عن محاسة صدر لقد    
 يهدف اليت الغاية أنّ  من متام إليه سعى الذي املنحى نفس حنا قد يكون وبذلك ، وتفسريه النص معىن توضيح

 ال كلمات إعراب إمكانية حيث من خيالفه أنه إالّ  الرتكيب على تأثريه أوجه ورصد املعىن بيان النحوي الدرس إليها
 عالقاته يف تتحّقق ألن معدّ  ولكنه ، للفراغ أو اهلرائية للكلمات معّدا نظاما النحوي النظام ليس"  فـ هلا معىن

  . 3"باملناس معناها يكسبها تفاعال النحوية الوظائف مع تتفاعل اليت األّولية بدالالا املالئمة املفردات
  :المتوكل أحمد.  ج
  :التالية للمبادئ استجابته خالل من وذلك ، العريب للنحو منوذجا يضع أن املتوكل أمحد حاول   
  .التواصل وظيفة هي األساسية الوظيفة أنّ  إالّ  األغراض تعدد متعّددة وظائف اللغة تؤّدي - 
  .للوظيفة انعكاسا البنية جيعل ارتباطا ليةالتواص بوظيفتها اللغة بنية ربط - 
 الوظيفية البنيوية القواعد جمموعة القدرة هذه باعتبار السامع للمتكلم اللغوية القدرة هو اللغوي الوصف موضوع - 

  .معينة تواصلية مواقف يف معينة أغراض لتأدية معينة لغوية عبارات استعمال من متكنه اليت
  .  اللغوية الرتاكيب من وأمناط األغراض من أمناط بني الرابطة العامة املبادئ من عةجممو  الكّلي النحو تشّكل - 
 يف وتفسريها اللغوية الظواهر رصد على قدرا حسب أي ؛ الوظيفة ملبدأ استجابتها حسب األحناء تتفاضل - 

  .4والوظيفة البنية بني القائم االرتباط إطار
 بنية" أنّ  ذلك ، عنها تنتج اليت واملقاصد باألغراض لغوية بنية كلّ  ربط املتوكل أمحد عليه يلحّ  ما أهمّ  إنّ    

 حتت يقبع وإمنا ، مرتادفة ليست الرتاكيب فإنّ  وذا ، 5"التواصلية وظيفتها كبري حدّ  إىل تعكس اللغوية العبارات

                                                 
 .115ص   - النحو والداللة –حممد محاسة عبد اللطيف   1
 .124، ص ه املرجع نفس  2
 .106، ص  هنفس املرجع  3
 .10منشورات عكاظ ، املغرب ، دون ط ، ص –بات وظيفية لبعض قضايا الرتكيب يف اللغة العربية الوظيفة والبنية مقار  –أمحد املتوكل   4
 .35، ص ه ع نفساملرج  5
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 فاملتوكل       املختلفة املقامية الطبقات وحبسب ، واملقاصد األغراض اختالف مؤّداها معينة خصوصية تركيب كلّ 
 القاسم يشّكل تضىمق ومعىن ، لإلخبار حمطّ  هو مثبت معىن: معنيان الطبيعية اللغات يف اجلملة معىن" أنّ  يرى

 وقوة ، ذاا اجلملة بصيغة عليها مدلول) حرفية( إجنازية قوة بني مييز مثّ  ومن ، 1"املتخاطبني بني املشرتك املعلومايت
 ، الكأس؟ ذلك تناولين أن تستطيع هل: قوله ذلك مثال ، التخاطب اممق يقتضيها) حواريا مستلزمة( إجنازية
 حواريا املستلزمة اإلجنازية والقوة ،) السؤال( هي) االستفهام أداة( اجلملة صيغة عليها تدلّ  اليت اإلجنازية فالقوة
 من التعبريية األساليب خمتلف ملتوكلا يستعرض هكذا و ، 2)االلتماس( هي التخاطب مقام ظروف عن الناجتة
 ، 3متباينة ومقامات ختاطبية أغراض تستوجبها متباينة عمليات أا أساس على وغريها... وتصدير ، وحصر ، نفي

 المج أم كانت مفردات اللغوية العبارات" تكون هذا وعلى ، مستعمليها مبقصد اللغة نسق ربط ضرورة على مؤّكدا
ا ، 4"اللغة أداتية" بـ مساه ما وهذا ،" معينة تواصلية أغراض لتأدية ُتستخدم وسائل

ّ
 للغة األساسية الوظيفة كانت ومل

 أمناط من منط كلّ  بني العالقة رصد"  من بدّ  فال   مؤّول وخماطب منتج متكلم بني   ،" والتبليغ التواصل" هي
 ايناملع عن اإلبانة يف املتكلم دور إثارة إىل - كثرية مرّات يف – يعمد ولذا ، 5" حتقيقه املتوّخى والغرض الرتاكيب

  . وعبارات ألفاظ من عنه يصدر ما بواسطة السامع إىل نقلها يريد اليت
 من ومقاصدهم املتكلمني وأغراض الرتكيبية األمناط خمتلف بني القائم الرتابط وصف املتوكل أمحد حاول لقد  

 باملكونات عنه عّرب  ما أو ، املصطلحات تعقيد من الّرغم وعلى ،" للوظيفة البنية انعكاس" مبدأ تطبيق منطلق
 بنية بني الّصلة ربط على تأكيده أنّ  إالّ  ، الرياضية املعادالت صوغ جانب إىل ، إخل... والذيل ، واحملور ، كالبؤرة
 كبريا جانبا جمهوداته على أضفى" واملقاصد األغراض" حبسب االستعمال يف دالالت من تؤّديه وما اللغوية العبارة

  . األمهية من
  :   الغربية الدراسة في كلمالمت أغـراض.  2
 لسانياته يف )Saussure(سوسري مع بدأت جديدة مرحلة ظهرت ، واملقارنة التارخيية الدراسات مرحلة جتاوز بعد  

 أحكام إىل به لتصل ، للنص اخلارجي الّشكل أو اللغوي القالب التواصلية العملية عناصر من أخذت اليت البنيوية
 فهي ، ا جاء اليت املفاهيم تلك خالل من اللساين منهجها وجتّلى ، البشرية لسناأل مجيع عندها جتتمع عامة

   من جمموعة اعتمدت حيث اللغوية الوحدات بني الّصورية النظامية العالقات كشف على تقوم دراسة
  االستبدالية العالقات ، واملدلول الدال ، والكالم اللغة:  بينها ومن اللغة حتليل معامل إليها تتوّجه اليت الثنائيات

  
                                                 

 .59ص –الوظيفة والبنية مقاربات وظيفية لبعض قضايا الرتكيب يف اللغة العربية  –أمحد املتوكل  1
 .102، ص ه املرجع نفس 2
 .143، ص ه فسناملرجع  3
  ) م2006هـ 1427(دار األمان ، الرباط ، املغرب ، ط  –املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب االمتداد واألصول  –أمحد املتوكل  4

 .20ص         
 .84ص  –اللسانيات الوظيفية مدخل نظري –أمحد املتوكل  5
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  . وغريها... والرتكيبية
 النظر بغضّ  اآلنية صورته يف املنجز بدراسة يُعىن فهو ، الّشكلي االجتاه جتّسد اليت املناهج" من تعدّ  البنيوية  إنّ    
 اللغة لمث بعينها لغة مستويات بتحليل ذلك ويتمّ  ؛ بإنتاجه وقصده باملرسل عالقته أو فيه أنتج الذي الّسياق عن

 األصوات حتليل من بدءا املستويات هذه بني العالقة وإجياد ، كلية بنية ذات ، مستقال كيانا بوصفها العربية
 الكالم" تعترب ةعام صورية جتريدية نظرة هي للغة البنيوية فالنظرة ، 1"الداللة مستوى حتليل إىل والرتاكيب والّصرف

 ، 2" الدراسة جمال من بإقصائها تقوم مثّ  ومن ، اللغة عن خارجية عناصر اللغوي غري والسياق والـمتكلم والفرد
 الفخت لئال أخرى عناصر تتدّخل فال ،" ذاتها أجل ومن لذاتها اللغة دراسة" هو البنيويني عند الدراسة وجمال

 ، مواّدهم والطبيعة والفيزياء الكيمياء األخرى العلوم أصحاب فهم كما اللغة فهموا قد إم إذ ، منهجهم
 عندما أم إالّ  العلوم ملنهج حرفيا استعماال كان إذ ، صارما وصفيا علميا منهجا) اللغة( دراساا يف فاستخدموا

 ، للغة العلمي التحليل مستويات من املستوى هذا على املنهج هذا تطبيق يف كبرية صعوبة وجدوا املعىن إىل وصلوا
 اخلاضع احلديث العلمي املنهج بوسائل إجناز ومالبسات ظروف من به حييط وما الـمعىن يف البحث ولصعوبة

 دراسة إىل تسعى فالبنيوية 3 الدراسة من أقصي وخصوصيته املعىن مرونة وبـحّجة ، واالستنتاج والتجربة للمالحظة
 البحث إطار خارج مرتوك هو التعبري حدث ميسّ  ما كلّ  فإنّ  ذلك مقابل ويف ، ومغلقا منتهيا باعتباره النص

 بوصفها - واللغة ، - للغة الفعلي األداء باعتباره -  الكالم بني سوسري تفريق من الرغم وعلى ، 4البنيوي اللساين
 يف النظر من حرمهم التزموه الذي املنهج طبيعة أنّ  إالّ  دقيقا تفريقا - بشرية مجاعة ذهن يف املختزنة القوانني جمموعة
 هعلي يُطلق اللغة تدرس اليت الفروع من آخر لفرع موضوعا واعتربوه ، عليه تطرأ اليت واملتغريات الكالم

  ".   السيميولوجيا"
          فهمه يف تؤثّر اليت والعناصر ، املعىن وجتاهل ، والنحو ، والّصرف ، األصوات: مثل البنية حدود عند فالوقوف  
 تزعمها اليت الّسلوكية املدرسة عند والسّيما ، البنيوي الدرس يف الواضحة الّسمة كان ، وغريمها والسامع كالـمتكلم 

 آيل نتاج اللغة" أنّ  يرى فبلومفيلد ، االستجابة و املثري طرفاه عام مبدأ على قامت واليت ، )Bloomfield(بلومفيلد
 يف نقطة أضعف عنده تكون املعىن دراسة فإنّ  األساس هذا وعلى ، 5"ظاهر سلوكي حلافز كالمية واستجابة
   قياسها ، جتربتها ، مالحظتها ميكن اليت باملادة اللغة علم جمال حنّدد أن األوفق من وأنّ  ، اللغوية الدراسة

  

                                                 
 .7ص  –اسرتاتيجيات اخلطاب  –عبد اهلادي ظافر الشهري   1
 .12ص  -املنحى الوظيفي –مسعود صحراوي   2
 .193ص  –ربية والفكر النحوي الع –ممدوح عبد الرمحان   3
 .42ص  –مبادئ اللسانيات البنوية  –الطيب دبة   4
  ) م1984هـ 1404( 1، عامل املعرفة للنشر والتوزيع ، جدة ، السعودية ، ط) منهج وتطبيق(يف حنو اللغة وتراكيبها  –خليل أمحد عمايرة   5

 . 47ص     
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 ردّ  ولقد ، 1 اللغة لعلم قعيالوا اال خارج تعدّ  السيمانتيك وبالتايل املعجم دراسة بأنّ  حكما أصدر وأخريا
 يتعامل بلومفيلد مدرسة وضعته الذي اللغوي النموذج"  أنّ  رأى حيث املدرسة هذه على)Chomsky(تشومسكي

 التحليل ذا واالكتفاء ، ملثري استجابة إالّ  هو ما ياللغو  احلدث أنّ  يقول عندما آلة أو حيوان كأنه اإلنسان مع
 يف تتمثل اللغوي احلدث إنتاج وراء وأبعد أعمق قوى عن يغفل اللغوية العناصر سلوك ورصد للكالم الشكلي اآليل

 وحتديدها اللغة لوحدات النموذجي والتصنيف اّرد صفبالو  اللغة حبث يف ُيكتفى فال ، 2" اإلبداعي اجلانب
 املوجود إىل) اللغة( بالقوة املوجود من منتقلة اللغة حدوث بكيفية االهتمام إىل ذلك جماوزة بل نظامها داخل
 سرّ  - اللغوي التبليغ عملية ضمن - تُفّسر أن بإمكاا اليت للغة الداخلية احلركية عن الكشف أي ؛) الكالم(بالفعل
 بكيفية ذاكرته يف خيّزا للغة مستقبل جمّرد التوليديني لدى يعد مل الذي الـمتكلم الفرد عند اخلالّقة اإلبداعية الطاقة
  . 3سلبية

 وبذلك ، إبداعي عقلي نظام هي وإمنا البنيويون فعل كما آليا سلوكا باعتبارها ال اللغة إىل التوليديون نظر لقد  
 من االجتاه هذا لنا ويتضح ، عقليا معرفيا نظاما كوا إىل السلوك أنواع من نوعا كوا من اللغة إىل النظرة اختلفت

 غري اإلنسانية اللغة قدرة أنّ  يرى حيث ، واألداء الكفاءة بني والتفريق ، والسطحية العميقة البنية فكرة خالل
 اإلنسانية للملكة إالّ  يتأتى ال وهذا ، وفهما تكوينا حمدود غري اجلمل من عدد إنتاج على قادرا ردالف جتعل احملدودة

 عن الكالم إنّ «:يقول ، الداللة إىل إشارة تسبقه أن جيب اللغوي للدرس التصّدي بأنّ  يقّرر فتشومسكي ،
  . 4»البحر إلى اإلشارة دون السفن صناعة طريقة يصف كمن المعنى إلى اإلشارة دون اللغوي التحليل

 قصور إىل واإلشارة ، اإلنسان ذهن يف قبال موجودة عقلية مقدرة اللغة اعتبار ضرورة على تشومسكي تأكيد إنّ   
 الـمتكلم" ميتلكها اليت" الكفاءة" عن البحث مثّ  ومن ، التفسري دون بالوصف اكتفاؤه حيث من البنيوي التحليل
 بوصفها اللغة دراسة يف تكتفي شكلية دراسة منها جعل قد احلقيقي للـمتكلم الواقعي األداء دون" المثالي السامع

      يدرس ثالث اتـجاه ظهور إىل الطريق مّهد مما ، اهتمام أيّ  للمستعملني تعري ال بذاا مستقّلة بنية
  .الفعلي استعماهلا من انطالقا إمناو  مغلقة بنية هي حيث من ال اللغة
 ال إذ للغة تقليصي تصّور على يقوم أنه ترى الذي البنيوية الدراسة ملنهج نقدها منطلق من التداولية ظهرت    

 -التداوليني نظر يف - تقليص هذا ويف ، فحسب العالمات بني الرابطة الشكلية القواعد سوى دراستها يف يراعي
 كان هائال فراغا اللغة يف تركت البنيوية الدراسة أنّ  يرون فهم هنا ومن ، فاعليتها ومن ياحلقيق اللغة حجم من

  .5به واالهتمام دراسته ينبغي

                                                 
 .24، ص ) 1993(عامل الكتب ، القاهرة ، مصر ، ط  -علم الداللة –أمحد خمتار عمر   1
 .202ص –العربية والفكر النحوي  –ممدوح عبد الرمحان   2
 .31ص  –مبادئ اللسانيات البنوية  –الطيب دبة  3
 .193ص –العربية والفكر النحوي  –ممدوح عبد الرمحان  4
 .31ص  –مبادئ اللسانيات البنوية  –الطيب دبة  5
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 مبفهومها" متيزت إذ األخرى الدراسات مستوى على نفسها تفرض جعلتها لغوية بفكرة التداولية جاءت لقد  
 اللغة تدرس وال ، اخلارجية شروطه عن اللغوي اإلنتاج تفصل ال فهي ، خصوصا الداللة ولعلم عموما للغة ملوسعا

 يف معني شخص قبل من مستعمال كيانا بوصفها اللغة تدرس وإمنا ، اّردة القواعد من نظاما بوصفها املعزولة امليتة
 فرع"         بأا التداولية تعّرف األساس هذا وعلى ، 1" معني غرض ألداء معني خماطب إىل موّجها معني مقام
 هي أو"      الـمتكلم معىن دراسة هو أو ، الـمتكلم مقاصد السامع اكتشاف كيفية يف يبحث اللغة علم من
 وال  وحدها الكلمات يف متأصال شيئا ليس املعىن أنّ  إىل يشري ألنه التواصل يف أو االستعمال يف اللغة دراسة"

 سياق يف والسامع الـمتكلم بني اللغة تداول يف تتمثل املعىن فصناعة ، وحده السامع وال ، وحده بالـمتكلم يرتبط
 باعتبارها اللغة إىل تنظر فالتداولية ، 2"ما كالم يف الكامن املعىن إىل وصوال) لغوي ، اجتماعي ، مادي(حمّدد

 يف البىن بوصف يكتفي وال ، سياقي إطار ضمن ما معىن السامعني إلفادة الـمتكلمني قبل من ميارس نشاطا
  :يلي ما خالل من التحويلية والتوليدية البنيوية اللسانيات ختالف فهي وبذلك ، الظاهرة هلاأشكا

 البنية بكيانية يؤمن خالصة داخلية إجراءات ذي مغلق جتريدي علم إىل البنيويني عند حتّولت اللسانيات أنّ  - 
 الكينونة ضمن تنحصر فال اللغة استعمال دراسة التداوليني عند أا حني يف ، اّرد الصوري مستواها يف اللغوية
 أغراض حسب املختلفة املقامية الطبقات يف االستعمال أحوال إىل تتجاوزها وإمنا ، الضيق البنيوي مبعناها اللغوية

  .3املخاطبني وأحوال الـمتكلمني
   باستخداماا االهتمام دون عقلية مقدرة أو جمردة فكرة أا على التحوليني ينيالتوليد عند اللغة دراسة أنّ  - 
  . 4وبوظائفها ا وباملتحدثني  
   من: مثل البنيوية الدراسات يف فراغا تشّكل يتال التساؤالت بعض على إجابتهم حماولة من التداوليني انطالق - 

  . 5؟ الكالم بإنتاج احمليطة الظروف هي وما ؟ الكالم من املرجوة الفائدة وما ؟ يتكلم من وإىل ؟ الـمتكلم هو
 هامني مبدأين توّظف� )Searle(وسريل) Austin(أوستني من كلّ  به جاء ما خالل من والسّيما إذن فالتداولية   
  :مها اللغة حتليل يف

  العام من" غرض املتكلم وقصده"لغوية ومراعاة تتجّلى باخلصوص يف الربط بني الرتاكيب ال: القـصدية.أ    

                                                 
 .11ص -املنحى الوظيفي –مسعود صحراوي   1
  ) 2003(جملة يف اللغة واألدب ، دار الوفاء للطباعة والنشر ، اإلسكندرية ، مصر ، ط  –ي املعاصر االجتاه التداويل يف البحث اللغو  –حممود حنلة   2

 ).بتصّرف( 171/ 170ص      
 .28ص  -التداولية عند العلماء العرب  –مسعود صحراوي   3
 .183، ص) 2003( 1دار املعرفة اجلامعية ، مصر ، ط –منهج البحث اللغوي  –حممود سليمان ياقوت   4
 .32ص –مبادئ اللسانيات البنوية  –الطيب دبة   5
فعل القول ، الفعل املتضمن يف القول ، الفعل الناتج عن القول ، وحدد سريل اخلصائص أو املعايري اليت حتكم هذا :قسم أوستني الفعل الكالمي إىل  �

: وما بعدها ، وينظر أيضا 75ص -األفعال املتضمنة يف القول  - مسعود صحراوي : تباره جوهر الفعل الكالمي ، ينظرالفعل املتضمن يف القول باع
 .وما بعدها  8ص  -نظرية األفعال الكالمية  -هاشم الطبطبائي 
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  .اخلطاب                   
  فالـجمل تُنطق ضمن سياقات معينة سواء سياق احلال أم السياق الثقايف ، وأّن جزءا هاما: السياق العام.ب   

  . 1من الدالالت اللغوية ُيستمّد من السياق الذي يُنتج فيه                     
لقد ُعنيت التداولية بدراسة مقاصد املرسل ، وكيف يستطيع أن يبّلغها يف مستوى يتجاوز مستوى داللة املقول 

ازه احلرفية ، كما يُعىن املنهج التداويل بكيفية توظيف املرسل للمستويات املختلفة يف سياق معني حىت جيعل إجن
: موائما لذلك السياق ، وذلك بربط إجنازه اللغوي بعناصر السياق الذي حدث فيه ومنها ما هو مكون ذايت مثل

مقاصد الـمتكلم ومعتقداته ، وكذلك اهتماماته ورغباته ، ومنها أيضا املكونات املوضوعية ، أي الوقائع اخلارجية 
  . 2اخلطابزمن القول ومكانه ، وكذلك العالقة بني طريف : مثل
إّن الدراسة التداولية قد ربطت بني العناصر اللغوية والعناصر غري اللغوية اليت ينجز فيها احلدث الكالمي ، فلم    

كذا مل مل السياق والظروف مل األشخاص املتكلمني ، ومل تقص الكالم ، فهذه العناصر من صميم حبثها ، و 
  ". االستناد إىل الواقع االستعمايل من أجل تفسري الظواهر اللغوية"واملالبسات ، فاملبدأ العام الذي تقوم عليه هو 

  :النـظرية السياقية - 
ليل اللغة بالنظر إىل لعّلنا ال جنانب الّصواب إذا قلنا بأّن النظرية الّسياقية ارتبطت ارتباطا وثيقا بفريث ، إذ يتّم حت    

متأثرا بعامل  3سياق احلال أو يف ضوء رصد عالقاا بالّسمات واملتغريات يف العامل اخلارجي الذي جتري فيه
 الميتة غاتالل معاملة تعامل أالّ  يجب الحية اللغات إنّ « :الذي يقول )malinowiski(األنثربولوجيا مالينوفسكي

  .4»حالها سياق من تنتزع
 املكونة العناصر هذه ومن ،) الكالمية للحال أو( الكالمي للموقف املكونة العناصر مجلة عندهم احلال وسياق
  5:الكالمية للحال
    واملستمع الـمتكلم غري الكالم يشهد من وشخصيات ، الثقايف وتكوينهما واملستمع الـمتكلم شخصية -     

  . اللغوي بالسلوك عالقة من لذلك ما وبيان - وجدوا إن-       
  .الكالمي املوقف يف يشارك ملن اللغوي والسلوك باللغة العالقة ذات االجتماعية والظواهر العوامل -     
  .وغريه...اإلغراء أو األمل أو كاالقتناع املشرتكني يف الكالمي النص أثر -     
  الّسياق أنّ  بّني  كما ، السياق ةلدالل خادمة كّلها واملعجمية والنحوية والصرفية الصوتية الداللة فريث جعل لقد

                                                 
 ).بتصّرف( 70/ 69ص  -األفعال املتضمنة يف القول  -راوي مسعود صح  1
 ). viiiاملقدمة( –اسرتاتيجيات اخلطاب  –عبد اهلادي ظافر الشهري   2
 .94ص –نظرية النحو العريب  –اد املوسى   3
 .74، ص ) 1995(تر صربي إبراهيم السيد ، دار املعرفة اجلامعية ، مصر ، ط  -علم الداللة إطار جديد –باملر   4
 .252، ص) م 1999هـ1420(دار الفكر العريب ، القاهرة ، مصر ، ط  –علم اللغة مقدمة للقارئ العريب  –حممود السعران   5
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 النقاط حتديد خالل من وذلك ، 1االجتماعية بيئام من وصورة الـمتكلمني ثقافة من جزءا ثناياه بعض يف حيمل 
 املعىن  إىل يصل أن أراد ما إذا اللغة عامل" فعلى ، الصحيح املعىن إىل للوصول التحليل أثناء رصدها ينبغي اليت

 وفقا تقعيدها وحماولة به املتصلة اللغوية الظواهر وحتليل بوصف أّوال يبدأ أن الكالمي أو اللغوي للحدث الدقيق
 ةثالث دعائمه ، عنده اللغة دراسة يف عام منهج حمور هو األساسي املبدأ وهذا ، الرتكيب يف ووظائفها خلواّصها

  2:هي نأركا
  . املقام أو احلال سياق على يعتمد لغوي تـحليل كلّ .أ       
  .املدروس الكالم بيئة حتديد وجوب. ب      
  /صويت: األيت الرتتيب وفق التحليل هذا ويبدأ ، األوىل ومكوناته عناصره إىل الكالم حتليل وجوب.ج      

  . حنوي/ صريف/ فونولوجي         
 اخلطوات هذه تطبيق يفرتض خمصوصة هيئة على بالكالم اإلتيان من الغرض هو الذي الدقيق املعىن إىل فالوصول

 داخل الكلمات بني ةوالداللي ، والنحوية ، والصرفية ، الصوتية العالقات يف يتمّثل الذي الداخلي السياق حتليل أي
 اإلطار يشّكل وهو ، حيتويه مبا احلال سياق أو االجتماعي السياق يف يتمّثل الذي اخلارجي والسياق ، الرتكيب
  . 3الكالمي للحدث اخلارجي

 السياقية النظرية من رنسخ أن الّسهل من لكننا" ، النقد من تسلم مل أا إالّ  النظرية هذه مييز مما الرغم وعلى 
 الصعب ومن ، البديل نقرتح أن الصعب من لكن ، علمية غري باعتبارها نرفضها وأن ، العلماء بعض فعل مثلما
 بعامل يرتبط واجلمل الكلمات معىن بأنّ  تقول اليت الواضحة احلقيقة إنكار دون رفضها ميكننا كيف نرى أن أيضا

 نأمل ما كلّ  هذا يكون وقد ، فحسب للمعىن جزئية صياغات عرض يف رعش أن فريث اجتاه مزية إنّ  ، التطبيق
  . 4"وقت أي يف بلوغه

  :اجتاهات ةثالث وجود العنصر هذا يف البحث خالل من نسّجله الذي امللحظ إنّ  
  .أحيانا املبالغة مع الداللة توجيه يف السياق بأمهية مقتنع. أ    
 باعتبارنا وأننا ، السياق وجود دون اجلملة معىن معرفة باإلمكان أنه يرى حيث مطلقا السياق ينكر. ب    

 يظهر الـمعىن فإنّ  ذلك على وبناءً  ، سياق أيّ  يف نستخدمها أن قبل اجلملة معىن نعرف أن جيب باللغة متكلمني
  .5السياق إىل إشارة دون ايفعلو  أن وجيب يدرسوه أن اللغويون ويستطيع ، عنه مستقالّ 

   حنوية بشروط املبدأ حيث من ترتبط الظواهر أنّ  جاهـاالت هذا أصحاب يرى إذ ، وفرعي ثانوي أمر السياق.ج

                                                 
 .102ص - علم اللغة بني النظر والتطبيق  –أمحد نعيم كراعني   1
 .162، ص ) 1995(دار املعرفة اجلامعية ، مصر ، ط  -الكلمة دراسة لغوية معجمية -حلمي خليل   2
 .163ص  ،  هنفس املرجع  3
 .80ص –علم الداللة إطار جديد  –باملر   4
 .وما بعدها  70، صه املرجع نفس  5
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    عقيدة كمثل وإياه ويتداخل النحو يالبس مما النحوية غري العوامل وإن ، حمكم حنو على للتشكيل قابلة خالصة
 يف فرعية أدوارا إالّ  تلعب ال...اخلطاب موقف وأثار ، القبلية والفروض ، فيه يعيش الذي العامل إزاء الـمتحّدث

 غري التفسري أنّ  يعتقدون أم كما ، اللغة أبناء لدى مقبولة كوا أو اجلملة ألصولية املتفاوتة املستويات تشكيل
 ال مما النحوية غري العوامل وأنّ  ، احملكمة النحوية التشكيالت تفشل أن إالّ  نفارقها أن لنا جيوز ال خطيئة النحوي

  .1النحو نظرية يف األمهية قليلةُ  بإحكامٍ  تشكيله ميكن
 حجر تعترب فهي ، حبكمة طّبقت إذا ارمةوص خصبة نظرية السياق نظرية أنّ  إىل خنلص أمر من يكن ومهما   

 الدراسة يف الكبري أثره له جانب إلغاء الصعب من فإنه مثّ  ومن ،2 املعىن علم يف - أوملان يرى كما – األساس
 يلحّ  الذي الرأي تبين يوجب وهذا ، الصحيح املعىن إجياد من للتمّكن ضرورية وسيلة السياق معرفة إنّ  إذ ؛ اللغوية

 إطار توفر بعد إالّ  يتأتى ال آلة هي حيث من اللغة إىل الوصول ويصبح ، املقام أو املوقف أو السياق أمهية على
  .3األشياء ، املستمع ، الـمتكلم:  التالية العوامل يشمل

 فبنيوية ، والسامع كالـمتكلم عناصر من عليه يشتمل وما والسياق املعىن إىل النظر وجهات ختتلف وهكذا    
 حدود تتخطّ  مل أا إالّ  اللغة انتظامية ومبدأ ، اللغوية الوحدات بني العالقات اكتشافها من الرغم على دوسوسري

 اعتربها حني يف ، واالستجابة املثري ثنائية على يقوم آيل سلوك جمّرد اللغة كون ىعل بلومفيلد واقتصر ، النص
 من أكثر املثايل املستمع املتكلم ميتلكها اليت الكفاءة يف بالبحث" اهتم أنه إالّ  ، إبداعية عقلية قدرة تشومسكي

 كلّ  مراعاة التداولية موضوع وكان ، 4"والسياق االستخدام آثار عن بتجريده وابتعد ، األداء بنظرية اهتمامه
 وبني الذهن يف ختتزن اّردة القواعد من كمنظومة اللغة بني الّصلة تربط بذلك وهي ، للغة املختلفة االستعماالت

  . تأديتها يراد اليت واملقاصد األغراض
 اللغوي الرتاث داخل التنقيب خالل من وذلك ، اللغوي الدرس يف املتكلم أغراض بيان الفصل هذا ىتوخّ        
 ميثل األصوليني عند القصد أو فالغرض ، مسائله وتوضيح عنه بالكشف خمتلفة فئات ُعنيت فقد ، إلينا وصل الذي
 احلكم معرفة على ا ُيستدل اليت األدلة من) القصد( أنه كذل ، الشرعية األحكام عليها تنبين أساسية ركيزة

 حتديد يف أثر من ما حتيط اليت للمقامات وما والسامع املتكلم حال درسوا البالغيني أنّ  حني يف ،) التكليف(
 يف تكلمامل بغرض النحاة وتوّسل ، ثانيا عنها العدول أو الفصاحة جهة من عليه احلكم ويف ، أّوال الرتكيب داللة
 جانب إىل ، وغريها... واحلذف والذكر ، والتأخري التقدمي حيث من الرتاكيب وضبط ، النحوية الوظائف حتديد
 .      اللغوي الدرس يف املعىن نظرية إزاء موقفهم وبيان ، -  موجزة صورة يف -  والغربيني العرب احملدثني جهود رصد

                                                 
 .90ص –نظرية النحو العريب يف ضوء مناهج النظر اللغوي احلديث  –اد املوسى   1
 .218ص  –دراسة املعىن عند األصوليني  –طاهر سليمان محودة   2
 .93ص –ظر اللغوي احلديث نظرية النحو العريب يف ضوء مناهج الن –اد املوسى   3
 ).بتصّرف( 189، ص 1توزيع مكتبة اآلداب ، دون د ، ط -الداللة والنحو -ح الدين صاحل حسنني صال  4
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  الثانيلفصل ا
  

  منهج الرضي األستراباذي في اإلبانة عن األغراض

      
  : ويشمل

  
  رضي األسرتاباذي يف شرح كافيةمنهج ال: املبحث األول �              

  .ابن احلاجب                                       
  اإلبانة عن أغراض املتكلم يف شرح كافية: املبحث الثاين �              

  .ابن احلاجب                                       
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  املبحث األول

  

  .منهج الرضي األستراباذي في شرح كافية ابن الحاجب
  

  : ويشمل
  . الكافية وشروحها. 1              
   .منهج الرضي األسرتاباذي النحوي. 2               

               
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ـراضعن األغ اإلبانة  الرضي األستراباذي  في ـجمنه                                     ل الثانيالفص
 

 101

  

  
  :مهيدـت  
النحوي اجتاهات متعّددة تزامنا مع املراحل املختلفة اليت مّر ا النحو العريب ، واملتأمل حركة التأليف عرفت    

لنمط التأليف يف املراحل األوىل اليت ميثلها كتاب سيبويه يتبّني له أّن طبيعة التقعيد للغة أوجبت استحضار كّل ما 
 ت هذه املؤلفات بالطول واإلسهاب متاز من شأنه أن حيفظ اللسان من الوقوع يف اخلطأ وارتكاب اللحن ، فا

واستفاضة املادة وخصوبتها ، وكثرة النقول و االستطرادات ، إىل جانب النظر يف دقائق املعاين والبحث يف أصول 
وغريها ، مما قد ُحيتاج إليه للّتوصل إىل كيفية نطق العرب وتأديته على مستها وعادم يف كالمهم ، ... األلفاظ

صعوبٍة  " ن خالل تتّبع تلك املادة اللغوية اليت مجعها النحاة يف مؤلفام نلحظ أا ال ختلو من والشّك أنه م
كاالضطراب يف تتايل األبواب ، ويف توزيع جزئيات الباب الواحد ، فضال عن الغموض يف العناوين مع غياب الدقة 

ال صلة هلا بالنحو  إضافة إىل اجلدل واإلغراق  يف املصطلحات ، والتكرار واحلشو ، ومعاجلة املسائل األجنبية اليت
، كّل هذه القضايا أّدت إىل ظهور املختصرات واملتون اليت  1"يف تتّبع العلل ، واإلكثار من التقسيمات والتفريعات

حتاول تقريب املسائل من املتعلمني كما أا تسعى إىل حتصيل فهمهم للقضايا اللغوية بسهولة ويسر ، وهكذا جند 
البن جين ، " اللمع"و البن النحاس " التفاحة"ألمحر ، وخللف ا" مقدمة يف النحو: "اتمن بني تلك املؤلف

  .وغريها ... البن خالويه " املبتدئ"و
فبعد أن أّلف سيبويه كتابه يف القرن الثاين للهجرة مل جيد النحاة ما يستزيدونه عليه ، فاّجته بعضهم إىل دراسة 

2ملتون واملختصرات وبسط الشروح وإضافة احلواشي والتعليقاتمسائل جزئية ، وعكف معظمهم على وضع ا
   

سالحا ذا حدين ، فهي إمناء للحركة النحوية ، وتوسيع لدائرة البحث ) الشروح(لقد كانت هذه املؤلفات    
لمي الـمنظم ، ومثار مناقشة بني املشتغلني بالنحو ، ولكّنها يف الوقت نفسه خلقت نوعا من االضطراب الشديد الع

لدى الدارس وخلطا يف اآلراء النحوية من شأما أن جيعاله يضّل الطريق إىل الرأي الصحيح والنهج القومي ، 
  .   3الشرحيضاف إىل ذلك تشتيت ذهنه بني ما قيل يف املنت وما قيل يف 

  :الكافية وشروحها . 1
  4 :تعريف ابن الحاجب -أ    

                                                 
 www.google.com //: Http        -النحو العريب جتديد قضية اإلعراب و مشاريع  –رشيد بلحبيب   1
 ).بتصّرف(142ص  -يف النحو العريب وتطبيقاا على القرآن الكرمي  ظاهرة اإلعراب -أمحد سليمان ياقوت   2
 .147ص املرجع نفسه ،   3
  ابن خلكان : وينظر أيضا. 323دار املعرفة ، بريوت ، لبنان ، دون ط ، ص –يف طبقات اللغويني والنحاةبغية الوعاة  –جالل الدين السيوطي   4
 .وما بعدها 248، ص  3سان عباس ، دار صادر ، بريوت ، لبنان ، دون ط ، مج تح إح -وفيات األعيان يف إنباء أبناء الزمان –
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العالّمة مجال الدين أبو عمرو بن احلاجب ،  بن أيب بكر بن يونس وعمر  نعثمان ب هو :اسمه ونسبه        
حدى وسبعني الكردي األصل ، األسنائي املولد ، النحوي املالكي األصويل الفقيه ، ولد بعد سنة سبعني أو  إ

  .- مصر –ومخسمائة بأسنا من الصعيد 

وقراءات ، وفقه ، من حنو  الكرمي ، ودرس العلوم املتصلة به حفظ ابن احلاجب القرآن: وتالميذه شيوخه        
و املقرئ الفقيه  ، )هـ 590ت(الضرير أبو القاسم الشاطبي: وأصول على كبار أساتذة عصره ، ومن أبرز أساتذته

 598ت ( هبة اهللا البوصيريوأخذ احلديث عن . وقد أخذ عنهما القراءات،  )هـ 599ت (الفضل الغزنوي  أبوالنحوي 

   أبي الحسن األبياريول عن ـ، وأخذ الفقه واألص )هـ 600ت (القاسم بن عساكر الدمشقي و ،) هـ

البن احلاجب و  ، ن كبار رجاله، وبرز يف النحو حىت صار م ما أصول العربيةسيّ ، وبرع فيما درسه ، وال )هـ 618ت (
ناصر الدين و) هـ 672ت ( جمال الدين بن مالكواإلمام ،  )هـ 656ت ( زكي الدين المنذري: تالمذة ، من أبرزهم

  . )هـ 683ت (أبو العباس بن المنّير 

النحو (خّلف ابن احلاجب مصنفات كثرية يف الفقه واألصول والنحو والّصرف نذكر منها ما يلي:مؤلفاته       
  . الشافية يف الصرف شرح املفصل للزخمشري مساه اإليضاح ، األمايل  النحوية ، الكافية يف النحو ، ):والصرف

  .باإلسكندرية  )هـ646(تويف ابن احلاجب يوم اخلميس سنة سّت وأربعني وستمائة : وفاته
  :تعريف رضي الدين األستراباذي -ب    

األسرتاباذي ، املشهور برضي الدين ، وامللّقب بنجم األئمة ، وقد ذكر  احلسنهو حممد بن : اسمه ونسبه         
، وذكر صاحب اخلزانة أيضا أنه مل يطّلع على ترمجة له  1السيوطي أنه مل يقف على امسه وال على شيء من ترمجته

هو الـموىل اإلمام العامل العالّمة صدر الفضالء :" إّال ما قد رآه يف آخر نسخة قدمية من الشرح ، ونّصه وافية باملراد
أنه " ، وجاء يف معجم املؤلفني 2"، مفيت الطوائف ، الفقيه الـمعظم جنم امللة والدين حممد بن احلسن األسرتاباذي

  .3"حنوي ، صريف ، متكلم ، منطقي
املرتمجون عن ذكر الشيوخ الذين أخذ عنهم الرضي ، كما سكتوا عن ذكر سكت : وتالميذه شيوخه        

  .تالمذته الذين أخذوا عنه
جلديدة                       حاشية على شرح جتريد العقائد ا:تذكر املصادر أّن من أثار الرضي األسرتاباذي ما يلي :مؤلفاته        

  حاشية على شرح اجلالل الدواين لتهذيب املنطق والكالم ، شرح القصائد السبعة البن حديد ، شرح الشافية
                                                 

 .248ص –يف طبقات اللغويني والنحاةبغية الوعاة  –جالل الدين السيوطي   1
  ) 1997هـ1418(4مكتبة اخلاجني ، مصر ، ط تح عبد السالم هارون ، – ولّب لباب لسان العرب خزانة األدب –عبد القادر البغدادي   2
 .28، ص 1ج   
  دار  -األعالم -الزركلي:  وينظر. 183، ص 9دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، لبنان ، دون ط ، ج –معجم املؤلفني  –عمر رضا كحالة   3
 .86، ص 6، ج) 1995( 11، بريوت ، لبنان ، طالعلم للماليني    
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  . يف التصريف ، شرح الكافية يف النحو
   ).هـ686( تويف رضي الدين األسرتاباذي  سنة سّت ومثانني وستمائة للهجرة :وفاته        

    
  :يف الكافيةتعر  -ج  

  للزخمشري ، فاختصره" املفصل"عمد فيها ابن احلاجب إىل كتاب  ختصرة يف النحو ،ـمة مالكافية مقدّ        
مسائل  مجع فيها ابن احلاجبفقد  ووجازا من اختصارها غمعلى الرّ و  ،  1رغبة يف تيسري النحو على الطالب  

العلماء يف شرحها واعتنوا بالكشف عّما تتضّمنه من قضايا لغوية منذ ظهور هذا الكتاب  تبارى حنوية كثرية ، وقد
  2:حىت فاق عدد شروحها املائة شرحا ، ومن بني هذه الشروح نذكر ما يلي

  ).الوافية(، ونظمها يف أرجوزة ) ابن احلاجب(شرح للمؤلف نفسه - 
  .)هـ686(شرح كافية ابن احلاجب لرضي الدين األسرتاباذي ، املتوىف سنة  - 
ومتوسط وهو ، كبري وهو املسمى بالبسيط   :وهي ى احلسيينركن الدين حسن بن حممد األسرتاباذالسيد  شروح -

  . )هـ717( سنة توىف، املوصغري  ، املسمى بالوافية وهو املتداول
  .حتفة الطالب  املسمى ، )هـ727(سنة  املتوىف جنم الدين أمحد بن حممد القموىل شرح - 
  ).هـ732( سنة ويب املتوىفد الدين إمساعيل بن األفضل علي األيل امللك املؤيد عماالفاض شرح - 
  ).هـ746(التربيزي املتوىف سنة  شرح - 
  ).هـ749(شرح تاج الدين أبو حممد أمحد بن عبد القادر بن مكتوم القيسي احلنفي املتوىف سنة  - 
  ).هـ749(نة صفهاين املتوىف سس الدين حممود بن عبد الرمحن األشرح مش - 

   .املناهل الصافية يف حل الكافية ، املسمى )هـ808(توىف سنة املحممد بن حممد األسدي القدسي شرح  - 
  ملتويف بعد سنة بن علي الرصاص ا ، للشيخ أمحد بن حممد احلاجب ابن كافية منهاج الطالب إىل حتقيق - 

  .)هـ825(    

  ).هـ849( سنة شهاب الدين أمحد بن عمر اهلندي املتوىف شرحه - 
  ).هـ863(بن إبراهيم املتوىف سنة  شرح الشريف نور الدين علي - 
 -  ".الفوائد الضيائية"املسمى )هـ898(شرح الشيخ نور الدين عبد الرمحن بن أمحد بن حممد اجلامي املتويف سنة  - 

  ).هـ1016(سام الدين إمساعيل بن إبراهيم املتوىف سنة حلالكافية شرح 
         العالمة حسني بن أمحد الشهري بزيين زاده املتويف سنة للشيخ ،افية على إعراب الكافية الفوائد الش -
  ).هـ 1168( 

                                                 
 .63ص ،) م1990هـ 1412( 2مؤسسة الرسالة ، ط –املدرسة النحوية يف مصر والشام  –عبد العال سامل مكرم   1
   1تح عبد العزيز بن عبد اهللا الزير ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط –الكتب والفنون عن أساميكشف الظنون   - حاجي خليفة   2
 .وما بعدها 1373، ص  2ج، ) م1992هـ 1413(   
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  ).هـ1316 (تسهيل الكافية للشيخ حممد عبد احلق العمري احليدر آبادي املتويف سنة - 
  تاريخ إمتام تأليفه وقد ذكر الرضي ، )ح رضي الدين األسرتاباذيشر (أهّم هذه الشروح على اإلطالق  لعلّ و 

هذا آخر شرح املقّدمة ، واحلمد هللا على إنعامه وإفضاله ، بتوفيق إكماله وصلواته على :"يف آخر الكتاب بقوله
حممد وكرام آله ، وقد ّمت متامه ، وحّم اختتامه يف احلضرة املقّدسة الغروية على مشّرفها صلوات رّب العزة وسالمه يف 

املصادر تُرجع تاريخ  ، وهي السنة اليت مات فيها ، وذلك على الرغم من أنّ  1"تمائةشوال سنة سّت ومثانني وس
ديد تاريخ متامه بصورة ، مما جيعلنا نضطرب يف حت 2إىل سنة ثالث ومثانني وستمائة) شرح الكافية(الفراغ من تأليفه 

كما ذكر املؤلف نفسه - دقيقة ، لكن إذا اعتربنا سنة سّت ومثانني وستمائة هي سنة الفراغ من تأليف شرح الكافية 
إىل بعض  - مرات كثرية  -  ، فذلك يعين أّن هذا الشرح كان من آخر ما كتب الرضي قبل وفاته ،  إّال أنّه يشري - 

  .يف مقدمة التصريف مما توحي عبارته أّن شرحه للشافية جاء تاليا لشرح الكافية  القضايا اليت سيتّم تناوهلا
حظوة كبرية لدى العلماء فأطروا عليه وأجادوا ما استوعبه من مسائل وقضايا " شرح الكافية"وقد نال كتاب    

  يف غالب كتب بل وال ) الكافية(ومل يؤّلف عليها « :لغوية ، ومن هؤالء جالل الدين السيوطي إذ يقول
مجعا وحتقيقا وحسن تعليل ، وقد أكّب الناس عليه وتداولوه ، واعتمده شيوخ هذا ) شرح الكافية( مثلهالنحو 

ويقول    3»العصر فمن قبلهم يف مصنفام ودروسهم ، وله فيه أحباث كثرية واختيارات ّمجة ومذاهب ينفرد ا
  أنيقة أحباث من فيه ملا الفضالء أماثل فيه النظر ودّقق ، العلماء حنارير عليه عكف كتاب هو« :صاحب اخلزانة

 كاَألَمة أو الناسخة كالشريعة النحو كتب بعده صارت حىت فائقة وتوجيهات ، رائقة تقريرات و ، دقيقة وأنظار
 على الفن هذا أصول من حيتوي ، األثر حممود ، اخلطر جليل كتاب الكافية شرح« :نّ أ أيضا ويذكر ، 4»املمسوخة

 ، وحتريرها واملعاين املسائل تكثري وبني ، وتقريرها واملباين الدالئل بني مجع قد ، نكاا على فروعه ومن ، أمهاا
 جواهر فيه نظم كعقد هذا كتابه وجاء ، أقرانه على ببيانه فاق حىت املباحثات وتوجيه املناسبات توضيح يف وبالغ

  . 5»الكلم بزواهر احلكم
  :الكتاب نسبة حقيقـت - 

 فائقة شهرة به اشتهر وقد ، إليه الكتاب هذا نسبة على األسرتاباذي الدين لرضي ترمجت يتال املصادر أمجعت     
 لكافية شرح تأليف إىل إشارته عن فضال هذا ، إليه النسبة تلك رادإي على تتفق احلديثة الكتب معظم أنّ  كما ،

   بـما وأسعفه ، حاله بصالح أعتين من بعض إيلّ  طلب فقد:"... اخلطبة يف قوله خالل من احلاجب ابن

                                                 
 .507، ص 4ج –شرح كافية ابن احلاجب  –رضي الدين األسرتاباذي   1
 .248ص –بغية الوعاة  –السيوطي   2
 .، ن ص هنفس املصدر  3
 .3، ص  1ج –خزانة األدب  –عبد القادر البغدادي   4
 .30/ 29، ص 1، جه املصدر نفس  5
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    1"له فانتدبت ، عليّ  قراءا عند احلاجب ابن مقدمة على الشرح مـجرى جيري ما تعليقَ ...  قدريت تسعه
   أنّ  فالـمؤّكد ، -  املواضع من كثري يف -  التصريف لـمقدمة شرحه على الكتاب هذا يف إحالته جانب إىل

  اسم حتت جنده فتارة ، الكتاب تسمية ضبط يف حاصل االختالف لكن ، الكافية على شرحا أّلف قد الرضي
  ".احلاجب ابن كافية شرح" اسم حتت أخرى وتارة ، الشائع وهو"  الكافية شرح"

  :)الحاجب ابن كافية شرح(ابـالكت بناء -
   العنوان اختيار من انطالقا وذلك ، تأليفه حتصيل يف الرضي اعتمده الذي العام اهليكل الكتاب ببناء واملقصود   
  . عهاتوزي وكيفية اللغوية املادة وترتيب ، اخلطبة تقدمي طريقة و

      التصانيف اوينـعن ذلك بإزاء وتنّوعت ، اللغوية متونـال شرح تتناول اليت الكتب تعّددت :العنـوان -   
 شرح يف الضيائية الفوائد" و ، هشام البن" مالك ابن ألفية إىل املسالك أوضح"  كـ مسجوعا العنوان يأيت فتارة

" املكودي شرح" و ، عقيل البن" عقيل ابن شرح: "مثل الشارح إىل النسبة العنوان يتضّمن وقد ، للجامي" الكافية
 قطر شرح"و   يعيش البن" املفصل شرح"كـ الكتاب بذكر مباشرا فيها العنوان يأيت وأخرى ، وغريها... للمكودي

  . وغريها... هشام البن" الصدى وبل الندى
" النحو يف الكافية" ألف احلاجب ابن أنّ  ومعلوم ،" احلاجب ابن كافية شرح" األسرتاباذي الرضي شرح وجاء  

 ،" احلاجب ابن كافية شرح" بـ" النحو يف الكافية شرح" عن الرضي استغىن رمبا لكن ، الرتمجة مصادر يف ورد كما
  :فيمايلي يتمثل اختياره سبب ولعلّ 

 خيف فلما ، احلاجب ابن لغري التسمية هذه على جاء النحو يف كتاب من أكثر وجود يف يتمثل مقصود - 
  . سواه عن متييزا" احلاجب ابن كافية شرح"احلاجب ابن إىل ُنسب االلتباس

  . النسخ يف االختالف جمرد إىل معزو مقصود غري أو - 
واإلجياز ، فقد بدأها الرضي كما  باالقتضاب "ابن احلاجب شرح كافية"سم خطبة كتاب تتّ  :خطبة الكتاب -

 طلب فقد «:التسليم ، مث انتقل بعدها إىل بيان سبب وضع الكتاب ، يقولجرت العادة باحلمد والشكر والصالة و 
 على الشرح جمرى جيري ما تعليقَ  ، آماله مقرتحات من قدريت تسعه مبا وأسعفه ، حاله بصالح أعتين من بعض إيلّ 

 هذا ملثل والسالك  الّلج هذا يف الغائص إليه حيتاج ما عوز مع له فانتدبت ، عليّ  قراءا عند احلاجب ابن مقدمة
 تأليف أنّ  القول هذا فظاهر ، 2»ملأموله وحتقيقا ، ملسئوله بذال ، النفاذة والبصرية ، الوقادة الفطنة من ، الفجّ 

 وتذكر ،  عليه احلاجب ابن قدمةم قراءة عند تالمذته أحد من بطلبٍ  كان قد"  احلاجب ابن كافية شرح"  كتاب
  . 3)656ت(" داود بن الناصر امللك" أنه املصادر

                                                 
 .10، ص 1ج –شرح كافية ابن احلاجب  –دين األسرتاباذي رضي ال  1
 .10، ص 1ج –شرح كافية ابن احلاجب  –رضي الدين األسرتاباذي   2
 .61، ص –املدرسة النحوية يف مصر والشام  –عبد العال سامل مكرم   3
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 يف تتمثل خمتصرة بعبارة وذلك ، الشرح أثناء توّخاه الذي العام املنهج إىل الرضي يشري اخلطبة هذه خامتة ويف   
   ابن فعل كما العامة والقواعد األصول يف بالبحث يكتفي فال ،" الفروع إلى األصول عن اوزالتج"  قوله

  بذلك فتجاوز ، دقيقة ومعانٍ  عميقة تفصيالت من عليه تنطوي مبا الفـروع عن كشف هو وإمنا ، احلاجب
  . الكافية منت يف جاء ملا الشرح جمّرد كتابه

     ذلك بيان ميكننا وإمنا ، وتوزعيها املادة ترتيب كيفية إىل كتابة خطبة يف الرضي يشر مل: التبـويب منهج - 
   �احلروف ، األفعال ، ماءـاألس: هي رئيسة أقسام ثالثة إىل قّسمها قد جنده حيث الكتاب تتّبع خالل من

  :يلي ما تتضّمن
 املفاهيمي اجلهاز تشّكل املصطلحات من مجلة الرضي هيف تتبع امتهيدي احثبم تعترب :ويةـاللغ المقدمة -          

  .  إخل.... والقول الكلم بني الفرق ، تعريفها : الكلمة -:  وتشمل ، اللغة دراسة له ختضع الذي
  .وغريه...واجلملة الكالم بني الفرق ، حّده :وتركيبه الكالم -                                      
  .خواصه ، تعريفه: وخواصه االسم -                                      
  االسم يف باإلعرا معىن ، حكمه ، املعرب تعريف:  ويشمل: المعرب -                                      
  . وغريها...اإلعراب أنواع ، وضعه وعلة                                       
   يف العلماء كآراء املسائل من مجلة على اشتمل وقد ، تعريفه: العامل -                                      

  .ريهاوغ...الستة األمساء إعراب                                        
  .والتقديري اللفظي اإلعراب -                                      
  .الّصرف موانع ، تعريفه: الصرف من الممنوع -                                      

 حبسبميكن تقسيم املواضيع اليت تناوهلا يف هذا القسم إىل جمموعات وذلك  :األسـماء :األول قسمال -      
  :تتعّلق باالسم ارات خمتلفةاعتب

  : فيشمل المعرب معرب ومبين ، أّما: من حيث اإلعراب والبناء         
  الفاعل وأحكامه ، مفعول ما مل يسم فاعله ، املبتدأ : ويضمّ :المرفوعات -                                        
  "ال"و" ما"النافية للجنس ، اسم" ال"وأخواا ، خرب واخلرب ، خرب إنّ                                         
  ".ليس"املشبهتني بـ                                         
  املفعول املطلق ، املفعول به ، املنادى ، املنصوب : ويضمّ : المنصوبات -                                         

                                                 
حيث قّسمه إىل " املفصل"لكتابه  لزخمشريتبويب ا تذكر أّن منهج تبويبها على مست "شرح الكافية"اولت كتاب نصادر اليت تجتدر اإلشارة إىل أّن امل  �

 وغريها ، إال أنّه...جمموعة من القضايا كاإلعالل ، والقلب واإلدغام) املشرتك(االسم ، الفعل ، احلرف ، املشرتك ، يضّم القسم األخري منها: أربعة أقسام 
االسم ، الفعل  احلرف  إّال ما دعت إليه الضرورة كما : ، واكتفاءه ببقية األقسام) املشرتك(بعد قراءة شرح الرضي للكافية الحظت إمهاله هذا القسم 

  .؟ صدر عنه يف موانع الصرف ، وهذه املواضع قليلة  ، ومل خيّصها بقسم مستقل ، فكيف غاب عن أصحاب املصادر اإلشارة إىل مثل هذا 
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  على االختصاص ، املنصوب على شريطة التفسري ، التحذيـر ، اإلغراء                                         
  املفعول فيه ، املفعول له ، املفعول معه ، احلال ، التمييز ، املستثىن ، خرب                                        
  " ال"النافية للجنس ، خرب" ال"بـ ، املنصوب " إنّ "كان وأخواا ، اسم                                          

  ".ليس"املشبهتني بـ " ما"و                                         
  .وغريه...تعريفها ، اإلضافة املعنوية ، اإلضافة اللفظة: المجرورات -                                         
  .النعت ، عطف النسق ، التأكيد ، البدل ، عطف البيان :عـالتواب -                                         

  اء اإلشارة ، األمساء املوصولة اب البناء ، الضمائر ، أمسـتعريفه ، ألق: فيشملي ـالمبنأّما                  
  .  اية ، الظروفنأمساء األفعال ، أمساء األصوات ، أمساء الك                                        

                                        .العلم وأحكامه ، النكرة ، العدد وأحكامه :ويشمل : من حيث التعريف والتنكير    
  .وغريه... تعريفهما ، أوزاما :ويشمل : من حيث التذكير والتأنيث    
     ).لسامل ، مجع التكسريمجع املذكر السامل ، مجع املؤنث ا(مع جلاملثىن ، ا :ويشمل : من حيث العدد    
  . املصدر ، اسم الفاعل ، اسم املفعول ، الصفة املشبهة ، اسم التفضيل :ويشمل: مشتقاتلـا   
 حبسبميكن تقسيم املواضيع اليت تناوهلا يف هذا القسم إىل جمموعات وذلك  :  :األفعـال: القسم الثاني -

  :اعتبارات خمتلفة
    :شملوي: من حيث داللة الزمن        

  . وغريه...، أحكامه تعريفه: الفعل الماضي -                                          
  . تعريفه ، شرط إعرابه ، النواصب ، اجلوازم: الفعل المضارع  -                                          
  .وغريه...حكمه تعريفه ،: فعل األمر -                                          

  : ويشمل: من حيث ذكر فاعله       
  .وغريه...فه ، صياغتهيتعر : فعل ما لم يسم فاعله -                                     
  .األفعال المالزمة للبناء للمفعول -                                     

  
   :ويشمل: من حيث التعدي واللزوم       

  .وغريه...تعريفهما ، أنواعهما -                                           
  .وغريه...تعريفها ، أحكامها:أفعال القلوب -                                           

  :ويشمل: من حيث تمام الحدث ونقصانه      
  .ها ، أحكامها تعريف:  األفعال الناقصة -                                             
  . تعريفها ، أحكامها :مقاربةـأفعال ال -                                            
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  .هري وغ...تعريفه ، صياغته ، أحكامه: ويشمل ": أفعل به" و "أفعله ما"صيغتا التعجب    
  .فهما ، أحكامهمايتعر : ويشمل:أفعال المدح والذم    
  :يشمل و : الحروف: القسم الثالث  -

  .تعريف الحرف -                                     
  :أنـواعه -                                     

  .وغريه...تعريفها ، معانيها: حـروف الجر  -                                               
  .تعريفها ، أحكامها: شبهة بالفعلالحـروف الم -                                               
  .تعريفها ، معانيها: حـروف العطف -                                               
  .تعدادها ، أحكامها: حـروف التنبيه -                                               
  .تعدادها ، معانيها:ءحـروف الندا -                                               
  .تعريفها ، استعماهلا ، أحكامها: حـروف اإليجاب -                                               
  . تعدادها ، مواضعها: حـروف الزيادة  -                                               
  .تعريفها ، أحكامها: التفسيرحـرفا  -                                               
  .تعدادها ، أحكامها: الحـروف المصدرية -                                               
  .معانيها ، أحكامها: حـروف التحضيض -                                               
  .معناه ، أحكامه: قعحـروف التو  -                                               
  .تعريفهما ، أحكامهما:حـرفا االستفهام  -                                               
  . تعريفها ، أحكامها: حـروف الشرط -                                               
  .، أحكامهمعناه : حـرف الردع -                                               
  .تعريفها ، أحكامها: تاء التأنيث -                                               
  .تعريفه ، أحكامه : التنوين -                                               
  .فها ، مواضعها ، أحكامهايتعر :نـون التوكيد -                                               

وبعد عرض املسائل اليت تناوهلا الرضي يف شرح الكافية نعرج إىل اكتناه املنهج الذي اعتمده من خالل توظيف 
وغريها من النقاط اليت سيتّم بسط القول فيها ...الشواهد ، واستثمار املصادر اللغوية ، واستعراض املسائل اخلالفية

  .فيما يلي إن شاء اهللا
  :ي النحوي منهج الرضي األستراباذ. 2
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مث  - كما جاء عند ابن احلاجب  -راد نص املنتـيف شرحه هي إي -ة عامةبصف - رضي لا االطريقة اليت اعتمده إنّ    
واالستطرادات ، وأخرى جبمع الشواهد وكثرة  وذلك تارة حبشد اآلراء والنقول اصيل دقيقة ،ـوتف بعه بشرح وافٍ تي

  بصورة متّكن    - على تنوّع مباحثها –مادته التعاليل ، فالرضي األسرتاباذي حياول عرض 
من حتقيق الشمولية يف رصد كّل ما يتعّلق باملسألة اللغوية املدروسة من خالل تتبع مظاا ، وذلك للتوّصل إىل 

  . أحكام مضبوطة ومطّردة 
   :مصادر االستشهاد. أ

الكرمي ، واحلديث النبوي ، وكالم العرب  املختلفة من القرآناألدلة والشواهد  - هسائليف عرض م -يسوق الرضي    
وغريها ، وتعاطي الرضي مع الشواهد يدّل داللة ...شعرا ونثرا مبا يشتمل عليه من حكم وأمثال وأقوال مأثورة 

  .واضحة على سعة اطالعه وقوة حافظته 
الشواهد القرآنية  فالقرآن ما يلبث الرضي يف ترمجة أبوابه حىت يدّعمها بقدر كاٍف من  :القرآن الكريم وقراءاته - 

اع ، وقد بلغ عدد اآليات املستشهد ا يف شرح مـيُعترب أوثق نص لغوي يف العربية واالحتجاج به واجب باإلج
ها استعانته بالقراءات الشاذة ، ومعلوم أّن االحتجاج بالقراءات القرآنية  توأربعني وتسعمائة آية ، ختّلل ىحدإالكافية 

بني علماء اللغة ، فهناك من يرى وجوب االحتجاج ا فيلزم قبوهلا وال جيوز خمالفتها ، وذلك  كان حمّل نزاع كبري
مبوافقة بعض الشروط من صّحة السند وموافقة الرسم وموافقة العربية ، وفريق آخر منع االحتجاج ا ، وجتدر 

ؤيدها الكالم العريب من شعر أو نثر ، اإلشارة إىل أّن الشائع عن مذهب البصريني استبعادهم للقراءات إّال أن ي
 جاز به قرئ أنه ورد ما فكلّ « :بينما يقوم مذهب الكوفيني على قبول كّل قراءة واالحتجاج ا ، يقول السيوطي

  .1»شاذا أم آحادا أم متواترا كان سواء العربية يف به االحتجاج
  :ضي توجيه اآليات القرآنية وختريج القراءات من خالل تبيني جانبنيحاول الر لقد    

  .االستدالل على إثبات حكم حنوي أو نفيه ، وبناء بعض القواعد استنادا إليها -   
     .  توضيح مسألة من املسائل النحوية املختلف فيها  أحوجه إليها االستطراد  -   

  :ات الواردة يف شرح الكافيةوفيما يلي جدول إحصائي يشمل بعض القراء
 الجزء والصفحة موضع الشاهد النسبة القراءة

 197، ص 1ج الفاعلعن ارور نيابة  شاذة زل عليه القرآنَ لوال نُ 

 277ص -1ج مصدر مضاف شاذة حاًشا هللا

 359ص -1ج ضم املنادى قبل الياء احملذوفة شاذة احكم رب 

 34ص – 2جبني املصدر  عدم املقارنة يف الزمن شاذة هذا يوُم ينفع الصادقني صدَقهم

                                                 
 .24ص  -االقرتاح يف أصول النحو –السيوطي   1
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 الظرفو 

 42ص – 2ج جواز العطف  محزة تساءلون به واألرحامِ 

  294، ص 2ج كسر الياء مع ما قبلها محزة ي أنتم مبصرخِ  ما
 

 371، ص 2ج عطف االسم على الفعل عاصم الليل سكنا فالق اإلصباح وجعل

 29، ص 3ج يم إلتباع كسر اهلاءكسر امل أبو عمرو امرأتني دوِمِ ومن 

 66، ص 3ج الفصل بني احلال وصاحبها حممد بن مروان لكم أطهرَ  هؤالء بنايت هن

 105، ص 3ج تسهيل اهلمز البزي - أبو عمرو  يئسن الالئي

 249،  3ج عن اإلضافة إعراب الظروف املقطوعة شاذة من قبُل ومن بعدُ 

 462، ص 3ج فتح العني املعتلة شاذة عَوراتثالث 

 62، ص 4ج رتجيلالفاء لوقوع اعد الفعل بنصب  حفص فأطلعَ أبلغ األسباب  يلعل

 87،  4ج دخول الم األمر على املضارع املخاطب شاذة فبذلك فلتفرحوا

 233، ص 4ج "نعم"فتح عني  شاذة عقىب الدار فَنعم

 362، ص 4ج فتوحةدخول الالم يف خرب أّن امل سعيد بن جبري إالّ إم ليأكلون الطعام

 ، ن ص 4ج دخول الالم يف خرب أّن املفتوحة شاذة وأّن اهللا لسميع عليم

  
            اللغويالنبوي يف عملية التقعيد  اختلف النحاة يف حجية االستدالل باحلديث: الـحديث النبوي -

باملعىن ال لفظا ، إىل جانب الطعن  األول مينع االحتجاج به ، وذلك ألسباب منها أنه روي: فانقسموا إىل فريقني 
يف فصاحة الرواة ووقوع اللحن يف كالمهم ،  وعلى هذا فاألحاديث النبوية اليت يصّح االستشهاد ا ختضع 

أن تكون من األحاديث القصار ، وأن تكون من األحاديث اليت اعتين بنقلها بألفاظها يف موقف : لضوابط منها 
  .1جييز االستشهاد به ، واشتهر منهم ابن مالك : ق الثاينخاص أو حادثة خاصة ، والفري

  طرح التساؤل حول موقف الرضي من االحتجاج باحلديث النبوي ؟ومن هنا ن 
حيث يظهر من خالل تتبع شرح الكافية عناية الرضي باألحاديث النبوية ، وأنه من الذين أجازوا االستشهاد به     

ان ، وبعضها اآلخر استع -يف أكثر من موضع -بلغ عدد هذه األحاديث مثاٍن وأربعني حديثا جاء بعضها مكّررا 
مجرد التمثيل واالستئناس ، ومن األحاديث اليت استدّل ا على سبيل املثال قوله صلى اهللا عليه وسلم ـبه الرضي ل

                                                 
   عبد العال سامل مكرم :ومابعدها ، وينظر أيضا 109، ص) 1988(3عامل الكتب ، مصر ، ط –االستشهاد واالحتجاج باللغة  –حممد عيد   1

 .241، ص) قرارات امع اللغوي( -املدرسة النحوية يف مصر والشام -       
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، على جواز دخول الم األمر على فعل املتكلم ، وجواز " كمافّ ـلتأخذوا مص:" ، وقوله"  بكم قوموا فألصلّ :" 
الناس عذابا يوم  إّن من أشدّ :"، ويف قوله 1والالم الغيبة دخوهلا على املضارع املخاطب لتفيد التاء اخلطاب ،

على جواز حذف ضمري الشأن لبقاء تفسريه وهو اجلملة ، وألنه ليس معتمد الكالم بل املراد " القيامة المصورون
  . 2"رونالناس عذابا يوم القيامة املصوّ إنه من أشّد : "به التفخيم فقط ، والتقدير

  :�و فيمايلي جدول إحصائي يشمل بعض األحاديث الواردة يف شرح كافية ابن احلاجب 
 الجزء والصفحة موضع الشاهد الحديث النبوي

 25ص -2ج " مكان"قيام املصدر مقام املضاف الذي هو  فرسه َحْضرأقطع النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 59ص – 2ج جميء احلال معرفة  فاألولَ  يذهب الصاحلون أسالفا األولَ 

سابق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني اخليل  
 فأتى فرس له سابقا

 61ص -2ج تنكري صاحب احلال 

 160ص -2ج "غري"لالستثناء مثل " بيدا " أنا أفصح العرب بيدا أين من قريش

الناس كلهم هالكون إال العاملون ، والعاملون 
لون ، والعاملون هالكون إال هالكون إال العام

 املخلصون ، واملخلصون على خطر عظيم

  
 صفة مع صحة االستثناء" إال"جواز وقوع 

  
 162ص – 2ج

ما أيس الشيطان من بين آدم إالّ أتاهم من قبل 
 النساء 

لتقّدم ماض " إالّ "جميء اجلملة الفعلية بعد 
 منفي

 171ص -2ج

 176ص – 2ج "امسها "و" كان"حذف  أطلبوا العلم ولو بالصني

 319ص -2ج الوصف باملقادير الناس كإبل مائة ال جتد فيها راحلة واحدة

أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها باطل 
 باطل باطل

 375ص -2ج تكرار اللفظ للتأكيد

 64ص -3ج جميء املبتدأ مقصورا على اخلرب  الكرم التقوى ، واملال احلسب ، والدين النصيحة

 174ص -3ج حرف جر " بله" له ما أطلعتم عليهب

 267ص -3ج تفيد االستمرار"  لو"لو أّن البن آدم واديني من ذهب البتغى إليهما 

                                                 
 .86، ص 4ج - ابن احلاجب كافيةشرح   – األسرتاباذيرضي الدين   1
 .384، ص  4ج - شرح كافية ابن احلاجب –رضي الدين األسرتاباذي   2
  من قبل بعض الباحثني احملدثني ، فلذا مل نقم بتخرجيها ، واكتفينا بإيراد موضع الشاهد ،  وملزيد تفصيل عن ذه األحاديث النبوية ، ّمت ختريج ه  �
   أضواء السلف          -السري احلثيث إىل االستشهاد باحلديث يف النحو العريب  -مـحمود فجال: سند احلديث ، وطريق روايته ، ولفظه ، ينظر    
 .وما بعدها  119، القسم الثاين ، ص ) م1997هـ 1417( 2الرياض ،  اململكة العربية السعودية ، ط    
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 ثالثا 

  استعمال األفعال استعمال األمساء مع بقاء  إّن اهللا اكم عن قيل وقال
 البناء

  309ص – 3ج
 

 320ص -3ج "ميما" التعريف" الم"إبدال  مسفرليس من مرب مصيام يف 

 368ص  -3ج فتح النون صلى مثاَن ركعات 

 246ص -4ج دخول الباء يف املخصوص نعّما باملال الصاحل للرجل الصاحل

 337ص – 4ج وخربها" إنّ "نصب اسم  إّن قعر جهنم لسبعن خريفا

  
  الفصاحة ، وكالم احتج النحاة بكالم العرب املوثوق بعربيتهم ، وذلك حني حّددوا رقعة :كالم العرب - 

  .العرب يشمل الشعر ، والنثر مبا حيتويه من أمثال ، وحكم ، وأقوال مأثورة ، وأمثلة عادية 
ملا كان الشعر ديوان العرب ، يذكر أيامهم ويؤرّخ هلم ، فقد أكثر النحاة من االستشهاد به : الشعر  -          

به ، فاستشهد مبا يزيد على  لالحتجاج كافية على مواضعباعتبار فصاحته ، وليس غريبا أن حيتوي كتاب شرح ال
واألمويني ) امرئ القيس(، مجع فيها بني اجلاهليني  مثانية ومثانني وسبعمائة بيت ، وثالثة ومخسني ومائة شطر

ي وغريهم ، إّال أنه مل يعُز أكثرها إىل قائليها ، وقد يرجع ذلك إىل اعتماد الرض)...الفرزدق ، جرير ، األخطل(
  .على حافظته أثناء تدوين هذا الشرح

كثر االستشهاد بالنثر كثرة بالغة حيث ساق الرضي جمموعة من احلكم ، واألمثال ، واألقوال : لنثرا -         
على وجه  - ، واحتج  1"نعم العبد صهيب لو لم يخف اهللا لم يعصه:"املأثورة ، مثل قول عمر رضي اهللا عنه 

وعشرين موضعا مما يدّل على تشيع الرضي  لي كرم اهللا وجهه يف أكثر من مخسةبأقوال اإلمام ع - اخلصوص
كأن قد وردت :(املخففة كقوله" كأن"واحتكامه إىل آل البيت ، ومن أمثلة ذلك جواز جميء اجلملة الفعلية بعد 

ومنه أيضا ،  3)بقوا يف الدنيا ما الدنيا باقية:(املصدرية مجلة امسية كقوله" ما"صلة  ومنه جواز وقوع،  2)األظعان
 " اقا للسخطة   واستتماما للبليةفأعطاه اهللا النظرة استحق:"جواز عدم التشارك بني الفعل واملفعول له يف قوله

ا(، ومنه استعمال  4طة إبليس ، واملعطي للنظرة هو اهللا تعاىلواملستحق للسخ
ّ
عزمت :"يف االستثناء ، يف قوله ) مل

ا ضربت كاتبك سوطا
ّ
  .  5"عليك مل

                                                 
 .462، ص  4ج - حلاجبشرح كافية ابن ا –رضي الدين األسرتاباذي   1
 .377، ص 4ج املصدر نفسه ،  2
 .449، ص 4املصدر نفسه ، ج  3
 .34، ص 2املصدر نفسه ، ج  4
 .172، ص 2املصدر نفسه ، ج  5
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  :  داء بالنكرة ، وهو قولهواألمثال اليت أوردها لبيان احلكم النحوي ما جاء يف مسّوغات االبت ومن احلكم    
  أورد مجلة من) الفعل(، ويف حذف ناصب املفعول به  1)أمر أقعده عن احلرب: (، وقوله) شر أهّر ذا ناب(

  ؛ أي أجتمع حشفا ، ومنها ) أحشًفا وسوء كيلة:(؛ أي أرسل ، وقوله) الكالَب على البقر: (األمثلة منها قوله
  ، ناهيك عن استعمال 2؛ أي اصنع كّل شيء وال ترتكب شتيمة حرّ ) كل شيء وال شتيمة حرّ : (ولهأيضا ق

  . األمثلة العادية اليت ال ميكن حصرها 
           هالغات العرب كلّ  "ية ، وبإيـراد لغات العرب ضمن تعّرضه للمسائل النحو  اعتىن الرضي :لغات العرب -

، فال ميكن رّد واحدة بأخرى ، وإمنا تقوى إحدامها وتضعف الثانية ، وعلى هذا جند الرضي  بإمجاع النحاة 3"حجة
  ) وارٍ مررت جب: (، واألصل) جواريَ ـمررت ب: (فتح قولك: ها خبيثة قليلة مثلـتارة يصف اللغة بأن

  ، وتارة نـجده يذكر القبيلة  4يف الوصل" حيهال"إثبات األلف املنقلبة عن التنوين يف : وأخرى بأا رديئة مثل
، وتارة أخرى يكتفي بإشارة عامة   5على لغة بين متيم) أمس(رفع  :اليت تنطق بذاك اللفظ على تلك اهليئة مثل

  .6"إّن صرف ماال ينصرف مطلقا لغة قوم"وغريه ، مثل قوله ...وكثري منهم ، ولغة قوم كذا : كقوله
اضحة يف إثبات األحكام النحوية أو نفيها يدّل داللة و  - على اختالفها –إّن استناد الرضي إىل لغات العرب   

  .على مراعاة النطق العريب للرتاكيب اللغوية كما نُقل عنهم 
  :و فيمايلي جدول إحصائي يشمل بعض اللغات الواردة يف شرح كافية ابن احلاجب

 الجزء والصفحة النسبة اللغة

 139ص - 1ج أسد "فعالنة"كّل فعالن جاء منه فعلى يؤنث 

 291ص - 2ج هذيل قلب ألف املقصور ياء

 294ص -2ج بين يربوع )مصرِخي (املتكلم مع ماقبلها كسر ياء

 27ص - 3ج بكر بن وائل ...)منِه، منِهما (كسر هاء الضمري يف الواحد

 ن ص - 3ج كالب  - عقيل  )لهْ ( تسكني هاء الضمري

 188ص - 3ج أسد من األمر" فعال"فتح 

 285ص - 3ج هذيل "مىت"اجلر بـ 

                                                 
 .204، ص 1املصدر نفسه ، ج  1
 .310، ص 1ج  - ابن احلاجب كافيةشرح   – األسرتاباذيرضي الدين   2
 .314 ص ، 2ج ،  -اخلصائص –ابن جين   3
 .179، ص 3ج - ابن احلاجب كافيةشرح   – األسرتاباذيرضي الدين   4
 .104،  1ج ، هنفس املصدر  5
 .89، ص 1، جه املصدر نفس  6
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 286ص - 3ج سليم "أيان" كسر مهزة 

 289ص - 3ج سليم "منذ"و" مذ"كسر ميم 

 290ص - 3ج احلجاز "منذ"و" مذ"اجلر بـ 

 300ص - 3ج قيس "لدن"إعراب

 320ص - 3ج طيئ -ِمحْري إبدال امليم من الم التعريف

 413ص - 3ج بين احلارث بن كعب لزوم األلف يف املثىن

 281ص - 4ج خزاعة مع الضمري) اجلر(كسر الالم

 268ص - 4ج هذيل عينا" حىت"إبدال حاء 

 380ص - 4ج عقيل "لعلّ "اجلر بـ 

 450ص - 4ج أسد –متيم  املصدرية عينا" أن"قلب مهزة 

 511ص - 4ج بكر بن وائل )ةاملؤنث احملاطبة إحلاق السني بعد كاف(الكسكسة

  :مصادر الكتاب اللغوية -ب
" شرح املفصل"ّمهات الكتب ، فأكثر األخذ عن على طائفة من أ استعان الرضي يف مجع مادة شرح الكافية    

البن احلاجب ، ويبدو أنه اطلع على شرحه للكافية ونقل عنه يف كثري من املواضع املشكلة يف املنت ، وقد أشار إىل 
احلجة يف " ، واعتمد على آراء أيب علي الفارسي من خالل كتبه " مقدمته يف التصريف"بعض املوضوعات يف 

" و"  الكشاف"البن جين ، ومن " سر صناعة اإلعراب"، واستفاد من " اإليضاح"، و" التذكرة "، و" القراءات
وتوّسل باألخفش يف كتابه "  الشايف"، و" الكامل"للزخمشري ، واستعان بالـمربد يف كتابيه " املفصل"، و" األحاجي

، كما نقل الرضي عن سيبويه  والـخليل ، وابن �"املغين"، وعن "الصحاح"، وأخذ عن اجلوهري يف " األوسط" 
  وغريهم من النحاة ... ، والسريايف  مالك ، والفراء ، والكسائي ، وابن السراج ، والزجاج

  .     إخل... و حكى عن أيب عبيدة ، وابن األعرايب ، واألصمعي ، وأيب زيد األنصاري 
مع مناقشتها قد أصبغ على مادته غىن وخصوبة معتربة مما جعله ينفرد " شرح الكافية"وهكذا فإّن كثرة النقول يف    

  .عن غريه من الشروح
  :  من بعض أصول النحو ن األستراباذيموقف رضي الدي -ج

                                                 
يف أّي مرة من إخل ، ومل يذكر صاحب هذا الكتاب ...وقال صاحب املغين ، ويف املغين: قوله األسرتاباذييرتدد يف شرح الكافية على لسان الرضي   �

شرح كافية ابن : ينظر. )هـ680ت(أنه اليمين أشار إميل يعقوب يف حتقيقه املرات اليت أخذ عنه فيها ، ومعلوم أّن أصحاب املغين كثريون ،  وقد 
  . 249، ص 5، ج) م1998هـ 1419(، ط تح إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان  -احلاجب
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بعض أصول النحو  -بصورة دقيقة - يلحظ أّن الرضي قد تناول" شرح كافية ابن احلاجب"إّن املطلع على كتاب     
مشريا إىل ضرورة االعتماد عليها يف التقعيد ، ومن بني هذه األصول حديثه عن السماع بوصفه أهّم املصادر 

غوي ، وكذا بيان موقفه من نظرية العامل ، إىل جانب تركيزه  على العلل اليت وضعت العرُب املعتمدة يف التقعيد الل
  .الكالَم من أجلها ، و فيمايلي سنعرض هلذه األصول بصورة موجزة

، وقد أّداه يويل الرضي السماع عناية بالغة بوصفه مصدرا هاما من مصادر االحتجاج يف اللغة  :السماع -         
 تمام إىل رفض كثري من التخرجيات النحوية تبعا لعدم ثبوا يف السماع ، وعدم ورودها استعماال        هذا االه

يتبني له إىل أّي مدى يراعي السماع يف توجيه الرتاكيب اللغوية ، فعلى أساسه " شرح الكافية"واملتتبع ملا جاء يف 
القبائل يف الّصرف وعدمه إذا مل يكن فيها سبب ظاهر جيوز احلكم أو ميتنع ، ومن أمثلة ذلك إرجاع حكم أمساء 

فاألصل فيها االستقراء ، فإن وجدتهم سلكوا في صرفها  «:ملنع الّصرف من العلل التسعة إىل السماع ، يقول
) مانعُ (وترك صرفهم ... ) نيناحُ (، و) معدا(، و) ثقيفا(أو ترك صرفها طريقة واحدة ، فال تخالفهم كصرفهم 

        الندبة ألف دون بالفتحة االكتفاء زجتوي رفضه أيضا ذلك ومن ، 1»)....رجَ هَ (، و
ف لأ نز الكوفيون االستغناء بالفتحة عوجوّ  «:تبعا لعدم ثبوته يف االستعمال ، يقول )وازيدَ (، و) يازيدَ :(حنو 

، ذلك أّن الندبة تقتضي إطالة الصوت ومّده للداللة على معىن  2»، ولم يثبت) وازيدَ (، و) يازيدَ :(، نحو الندبة
التوّجع ، واالقتصار على الفتحة دون ألف الندبة ينقض الغرض ، والعرب وضعت األلفاظ على قدر املعاين اليت 

  .تؤّمها 
يف سّب املذكر " فـَُعل"اء يرى الرضي أّن من األبنية املختصة بذلك كّل ما كان على وزن ويف األمساء املالزمة للند   

، ومل ُيسمع شيء من األمساء ) َلكاع(، و) َخباث(، و) ُلكع(، و) ُخبث:(يف سّب املؤنث ، حنو" فـََعال"، و
  . 3املختصة بالنداء موصوفا 

أي )      األسَد األسدَ :(ومن األحكام اليت مل ُجيزها نظرا لعدم ثبوا مساعا إظهار الفعل مع احملّذر املكّرر يف مثل  
وأجاز « :، وعلى هذا فعدم اإلظهار أوىل ، يقول الرضي) إياَك إياَك احذر:(، وكذا ال نقول) سَد األسدَ احذر األ(

، نظرا إلى أّن تكرير ) احذر إياكَ  إياكَ (، و)األسدَ  احذر األسدَ :(قوم ظهور الفعل مع هذا القسم ، نحو

ومنعه آخرون ،  ]21الفجر[﴾:KP�Q�8 َR����S �QTP�Q :TP﴿ :المعمول للتأكيد ال يوجب حذف الفاعل ، كقوله تعالى
، ويذكر الرضي إىل جانب عدم  جميء الفعل  4»ر منهماع ذكر العامل مع تكرير المحذّ ـوهو األولى لعدم س

                                                 
 .120/  119ص ، 1ج -ابن احلاجب كافيةشرح   – األسرتاباذيرضي الدين   1
 .380، ص 1، جنفسه  املصدر  2
  الدين   رضي: قياسا ، ينظر رضي ال مينع من ورود األمساء املختصة بالنداء موصوفةوجتدر اإلشارة إىل أّن ال .391، ص 1، جنفسه املصدر   3

 . 352، ص 1ج –ابن احلاجبكافية  شرح – األسرتاباذي     
 .7، ص 2، جنفسه  املصدر  4



  ـراضعن األغ اإلبانة  الرضي األستراباذي  في ـجمنه                                     ل الثانيالفص
 

 116

وحكمة اختصاص وجوب  «:، يقول) الفعل(من وجوب ذاك احلذف ) الغرض(مظهرا يف السماع احلكمَة 
يضيق الوقت إالّ  ر ، بحيث ر منه للمحذّ على مقاربة المحذّ  ر ،كون تكريره داالّ ر منه المكرّ المحذّ الحذف ب

  . 1»رسع لذكر العامل مع هذا المكرّ ر منه على أبلغ ما يمكن ، وذلك بتكريره ، وال يتّ عن ذكر المحذّ 
  قياس يف شيء من املصادر يقع حاال ، بل يقتصر على مااعلم أنه ال« :رضيلجيء املصدر حاال يقول اـويف م  

  أتيته ركضا ، أو عدوا( ، و) كّلمته مشافهة(، و) لقيته فجأة وِعيانا(، و) قتلته صربا: (سـمع منها ، حنو
    2»مصدرية ال على احلاليةـها على الـلعدم السماع ، وانتصاب) جاء ضحكا أو بكاء:( ، وال يقال) أو مشيا

لعدم السماع والقياس ) ما قد ضرب أبوه:(، حنو" ما"يف املاضي املنفي بـ " قد"ورفض الرضي قول من أجاز دخول  
  .3لنفيه" ما"لتحقق وقوع الفعل ، و" قد"، ولكون 

  األمثلة يصوغ الرضي قاعدة هامة مفادها أّن السماع ال يرّد ، والسّيما إذا عضده القياس        من خالل هذه   
  .4وإن مل مينع القياس ذلك، وعليه ينبين ختريج الرتاكيب اللغوية من ناحية وقوعها مساعا 

اية ، فهو يرى أّن الرواية لو ثبتت عن ثقة ، مل جيز رّدها ، ومما يدّل على رعاية الرضي نُطَق العرب موقُفه من الرو   
  . 5وإن ثبت هناك رواية أخرى

وهكذا نلحظ أّن رضي الدين األسرتاباذي يرّكز تركيزا واضحا على الّسماع يف تربير األحكام النحوية مما يؤّكد أّن    
  . نطالقا من استقراء كالم العرب وتتبع استعماالموضع القواعد وصياغة القوانني يتّم ا

ينطلق الرضي يف تفسري العامل من فكرة ابن جين اليت ينسب فيها العمل إىل املتكلم             :العـامل -         
فاملتكلم هو الذي حيدث العمل ويُوجده ، وإمنا ُنسب العمل إىل األلفاظ اليت حصل بواسطتها تلك املعاين  

 ُنسب لكن ، عالماتها محدث وكذا ، المتكلم هو اسم كلّ  في المعاني هذه محدث أنّ  اعلم «:قولي
 آخر وضعـم يف ذلك دويؤكّ  ، 6»باالسم الـمعاني هذه قامت بواسطته الذي لفظـال إلى العالمات هذه أحداث

   من
 لعالمات الموجد وكذا ، االسم هاومحلّ  العامل : واآللة ، لمالمتك هو المعاني لهذه الموجد «:يقول ، كتابه
  هذه

 يتُسمّ  ولهذا ، ولعالماتها للمعاني الموجدة هي كأنها اآللة جعلوا النحاة لكن ، المتكلم هو معانيـال
   اآلالت

                                                 
 .ن ص ،نفسه املصدر   1
 ).بتصّرف( 76/  75، ص  2ج  - شرح كافية ابن احلاجب –ين األسرتاباذي رضي الد  2
 .84،  2املصدر نفسه ، ج  3
 .241،  2املصدر نفسه ، ج  4
 .90، ص 1املصدر نفسه ، ج  5
 .49، ص 1املصدر نفسه ، ج  6
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 كاإلحراق حقيقيا مؤثّرا وليس ، وأمارات عالمات جمّرد أنه على للعامل تصّوره الرضي يبين هذا وعلى ، 1»عوامل
   رتبة تلزم ال ذلك ومبوجب ، -األنباري ابن يذكر كما-  للسيف والقطع ، للماء واإلغراق ، للنار

  حتى الـحقيقة في مؤثرا ليس النحوي العامل إنّ  «:الرضي يقول ، فيه يؤثّر ملا تابع املؤثّر كون للعامل التقّدم
  . معموله على العامل تقّدم وجوب ينفي وبذلك ، 2»عالمة هو بل ، أثره على تقّدمه يلزم

  ابن ذكر كما الفاعل علم ال عمدة الكلمة كون علم الرفع أنّ  الرضي يرى الـمعاين على األلفاظ داللة ويف  
 رفع على حممولة وليست ، أصول كّلها املرفوعات وسائر واخلرب املبتدأ أنّ  ذلك ، النحاة من وغريه احلاجب   

 ليس العمد من وغريها واخلرب املبتدأ يف الرفع ألنّ  ؛ العمدة علم على اشتمل ما املرفوعات « :الرضي يقول ، الفاعل
 من اخلليل إىل يُعزى ما على دليل فال ذاه وعلى ، 3»العمد مجيع يف أصل هو بل ، الفاعل رفع على مبحمول
 ، 4الرفع يف الفاعل أصل املبتدأ كون من سيبويه إىل يُعزى ما على وال ، الفاعل على فرعني) واخلرب املبتدأ( كوما

  مثّ  ومن – اجباحل ابن عند تقّدم كما-  به املفعول علم ال فضلة الكلمة كون علم النصب أنّ  الرضي ويرى
 ، النحاة مذهب هو كما عليه مبحمولة وليست به كاملفعول النصب يف أصول الفضلة واملستثىن واحلال فالتمييز

 ، والتمييز واحلال ، اخلمس املفاعيل فيها فيدخل ، األصل يف الفضالت عالمة النصب: يُقال أن واحلق « :يقول
 ، احلجازية) ما(وخرب  التربئة) ال( واسم ،) إنّ ( كاسم ، بالفضالت بهتشُ  فُعمد املنصوبات سائر وأّما ، واملستثىن

 والنصب) العمدة( الرفع: مها قسمني إىل املعاين على احلركات داللة يقّسم فالرضي ، 5»وأخواا) كان(وخرب
 ، 6"المحلّ  منصوب األصل في المجرور" أنّ  ذلك ، املنصوبات على حممولة فهي ارورات أّما ،) الفضلة(

 بالواسطة الكالم جزء اقتضاها سواء فضالتلل النصب علجُ  «:قوله خالل من موّضحا املقولة هذه الرضي ويشرح
 غري ىنواملستث ، معه كاملفعول حرف بواسطة اقتضاها أو ، والتمييز ، وكاحلال ، املفاعيل من معه املفعول كغري
 من بقي يكن ومل ، حرف بواسطة فضلة هو ما بعالمةٍ  ُمييز أن أريد مث... اإلضافة حروف تلي اليت واألمساء ، املفرّغ

 يف احملّلي اإلعراب ظهر احلرف سقط فإن...  فضلة ألنه الـمحلّ  منصوب كونه مع به فُميز ، الكسر غري احلركات
 والفتحة ، للعمدة الّضمة -الرضي يرى كما – اإلعراب فعالمات ، 7»ببالنص) ألفعلنّ  اهللاَ : (حنو ، الفضلة هذه

   ا يؤتى تـمييزية حركة فهي الكسرة أّما ، للفضلة
  ).بانتفائها أو بواسطة( الرتكييب املستوى على الفضالت بني للتفريق 

                                                 
 .59، ص 1املصدر نفسه ، ج  1
 .53، ص 1املصدر نفسه ، ج  2
 .161ص ، 1ج  -شرح كافية ابن احلاجب –رضي الدين األسرتاباذي   3
 .53، ص 1، جه نفس املصدر  4
 .267، ص 1، جه نفساملصدر   5
 .161، ص 1، جه نفساملصدر   6
 .49، ص 1، جه نفس املصدر  7
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 العامة القواعد من مجلة - كتابه ثنايا يف – يصوغ دهجن ، ا يتصل وما اإلعراب لعالمات الرضي توضيح وبعد   
 على يردّ  وذا ، املعنوي إىل يضطر مامل اللفظي العامل على العمل إحالة أولوية ذلك من ، العامل بنظرية املتعلقة

  .1-عندهم معنوي عامل وهو - اخلالف على منصوب معه املفعول بأنّ  قوهلم الكوفيني
 احتادّ  اشرتاطهم ذلك من ، واإلغراب التكّلف على حييل ما العامل يف اشرتاطهم النحاة على الرضي ويعيب   

  ◌ّ  لئال العاملني اختالف جـواز األوىل" و ، واحد شيء وصاحبه احلال يف العامل إنّ  أي ؛ وصاحبه احلال عامل
  وال ، عليه دّهلم دليل وال وصاحبها احلال يف عاملال اتـحادّ  التزامهم نتيجة كثيـرة تكّلفات يف ذلك يوقعهم
  .2"إليه أجلأم ضرورة

  الضعيفة العوامل أّما ،"التام الفعل"هو القوي فالعامل ، الضعيفة والعوامل القوية العوامل بني الرضي ميزـوي    
 ذلك وعّلة ، وغريها"...املصدر"و ،" التفضيل اسم"و ،" احلروف"و ،"  اجلامدة األمساء" و ،" صةالناق األفعال" فـ 

 ملشاته) العامل( عليه معموله يتقّدم ال أنه ، اجلامد االسم عمل يف قوله األمثلة ومن ، للفعل مشاتها ضعف
 وكذا ، ضعيفة للفعل التفضيل أفعل هةـمشاب أنّ  اعلم« :التفضيل اسم عمل يف قوله وكذا ، 3ضعيفة مشاة للفعل
 ال ضعيفة عوامل لكوا الناقصة واألفعال ، 4»األشهر األعرف يف الظاهر االسم يرفع فال ، أيضا ، الفاعل السم
  .   5بالظرف إالّ  األجنبيات من معموهلا وبني بينها يفصل

 للكسائي يف موافقته ذلك أمثلة ومن ، األنسب الوجه فيختار ، العامل يف العلماء اختالف الرضي يذكر وقد  
  .وغريها... الستة األمساء إعراب يف اختالفهم يذكر كما ، 6املضارعة حروف وهو ، املضارع الفعل رفع عامل
 أخرى وتارة ، ا وحيرتز العامل لقوانني تارة خيضع اللغوية الرتاكيب ختريج يف األسرتاباذي الرضي جند وهكذا     
 النحو لقواعد الرضي رفض يوّضح التايل النص ولعلّ  ، والتعقيد التكّلف من إليه تؤّدي ملا إياها مهامجا جنده

 ألف أو   نفي حرف بعد واقعة صفة يأيت الذي بتدأـامل يف يقول ، واملعمول بالعامل القول عن الناشئة التحكمية
 حدّ  في أيضا هذا إدخال فواتكلّ  والنحاة« :املطابقة بانتفاء) الزيدان أقائم( و ،) الزيدان قائم ما( :مثل ، استفهام
 الأص المبتدأ لهذا يكن لم بل ، بشيء وليس ، الخبر مسدّ  فاعله لسدّ  محذوف خبره إنّ : فقالوا ، المبتدأ

  كالفعل المعنى في هو إذ ، يتأتّ  لم ، خبر تقدير له فتتكلّ  ولو ، مسّده غيره ويسدّ  يحذف حتى خبر من
 فعلية مجلة) الزيدان قائم ما(و ،)  الزيدان أقائم( فاجلملة ، 7»كالما بفاعله تمّ  ثّمة فمن ، له خبر ال والفعل

                                                 
 .39، ص 2، ج هنفس ملصدرا  1
 .250، ص 1ج  - شرح كافية ابن احلاجب –رضي الدين األسرتاباذي   2
 .107، ص  2املصدر نفسه ، ج  3
 .531، ص  3املصدر نفسه ، ج  4
 .199، ص  4در نفسه ، جاملص  5
 .24، ص 4املصدر نفسه ، ج  6
 .198، ص  1املصدر نفسه ، ج  7
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 وإقامته املعىن تصحيح يتطّلبه ما بني الصلة ربط إىل الرتكيبية الظواهر تفسري يف يعمد بالرضي وكأينّ  ، املعىن باعتبار
  .- أخرى مواضع يف هذا يسعفه مل وإن – تأويالت من جترّه وما العامل نظرية وبني ،

 ما علل رفتع كانت سجّيتها على تكّلمت حني العرب أنّ  القدامى العربية علماء بعض رأى: العـلة -         
 وضعها اليت العلل عن سئل ملا اخلليل به صرّح ما ذلك على يدلّ  ، إليها نسبناه ما عقوهلا يف وقام ، به تتكّلم
 عجيبة  البناء حمكمة دارا دخل احلكيم كمثل"  عالقاا تشابك و انتظامها يف اللغة متأّمل مثل بأنّ  إجابته وكانت
 ، الالئحة حججـوال الواضحة بالرباهني أو،  الصادق باخلرب بانيها حكمة عنده صّحت قد،  األقسام و النظم
   لعّلة كذا وسبب لعّلة هكذا هذا فعل إمنا: قال منها شيء على الّدار الّداخل الرجل هذا وقف فكّلما

 ذكرها اليت للعلة ذلك فعل للدار الباين احلكيم يكون أن فجائز ، لذلك عّلة تكون أن حمتملة وخطرت له سنحت
 عّلة يكون أن حمتمل الرجل ذكره ما أنّ  إالّ ،  العّلة تلك لغري فعله يكون أن جائز و،  الّدار دخل الذي هذا

) العرب(إليها املنسوبة احلكمة على األدلّة من جين ابن جعلها قد و ، العرب كالم من مستنبطة فالعلل ، 1"كذلك
 ما األغراض و العلل من أرادت قد العرب أنّ  يف باب" مساه اخلصائص كتابه يف كامال بابا خّصص قد جنده لذاو  ،

  .�"عليها ومحلناه إليها نسبناه
 أا يوحي وذلك ، نثره و شعره العرب كالم على مبنية اللغة روح من مستمّدة بسيطة نشأة العلة نشأت لقد     
 غاية ال ما التعقيد و التجريد من بلغت حىت فشيئا شيئا رتتطوّ  و تنمو أخذت قد و ، 2احلس و الفطرة من نابعة
 نتساءل مةاملقدّ  هذه بعد نالعلّ  و . اللغوي الواقع عن أبعدها جدل من هعبيستت ما و الفلسفي املنطق بتأثري وراءه
  .؟)  التعليل( العلة من الرضي موقف عن
 أنه به يريدون ال ، لكذا علة الفالين الشيء إنّ  النحاة قول" أنّ  ذلك ، بالعلة النحاة يقصده ما الرضي يبني  

 ذلك بني ملناسبة ، احلكم ذلك املتكلم خيتار أن ينبغي ، الشيء ذلك حصل إذا شيء أنه املعىن بل ، له موجب
 أنّ  إالّ  تتعّدد أو العلة ختتلف فقد ؛ واحلكم العلة بني الرضي مييز النص هذا خالل فمن ، 3" احلكم وذلك الشيء
 وال الكسر( واحد احلكم لكن) العلل( كثرية الّصرف موانع أنّ  ذلك أمثلة ومن ، موجب حيصل الذي احلكم
 الذي كالسهيلي منعكسة مطّردة موجبة العلة تكون أن يشرتطون الذين النحاة بعض خيالف هذا يف وهو ،) تنوين

 ما النحو علل ومن... بفقداا ويفقد ، بوجودها احلكم يوجد اليت املنعكسة املطّردة هي الّصحيحة العلة" أنّ  ىير 
 بفساد ومّثل  ومنعكسا مّطردا للبناء موجب فإنه األمساء يف احلرف ملعىن كالتضّمن صحتها فيتبني وينعكس يطّرد
  .   4"الصرف من نوعمم ذلك مع وهو االسم من تُعدم فقد ، الصرف موانع علل

                                                 
 .82ص  -االقرتاح يف علم أصول النحو –السيوطي   1
 .201ص ،  1ج  –اخلصائص  –ابن جين : ينظر   �
 .69، ص) م1981هـ 1401( 3دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بريوت ، لبنان ، ط  –العلة النحوية نشأا وتطورها  –املبارك  نماز   2
 .83، ص 1ج -شرح كافية ابن احلاجب  – األسرتاباذيرضي الدين   3
 .20، ص) 2002(تح حممد إبراهيم البنا ، املكتبة األزهرية للرتاث ، مصر ، ط  -سهيليل ايلأما –السهيلي   4
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 يبسط نجدهف ، شرحه يف خاصة مسة التعليل علجي مما ، النحوية التوجيهات لبعض التعليل يف الرضي أسهب لقد   
  خراآل بعضها يقبل و ، بعضها فريدّ  ، خمتلفة مسائل يف النحاة يالتلتعل يعلل هنّ إ حىت األخرى تلو العلة

  كان إذا عامله على يزيمتال تقدمي منع:  النحاة من لغريه التعليالت بعض رفض يف عنه صدر ما ذلك أمثلة من و
 الفعل فاعل صلاأل يف ألنه:قوهلم منعه وعلة ، املفعول أو الفاعل اسم أو )أبا زيد طاب( مثل ،  صرحيا فعال العامل
��Uَ"!��َ: ﴿: حنو ، الزما جعلته إذا املذكور الفعل فاعل أو ،) أبا زيد طاب( يف كما،  املذكور �S��َR� :َ�,�&�A﴾ ]القمر 

  . الفاعل مبعىن ماهو فكذا ، الفعل على يتقّدم ال والفاعل... عيوا تفّجرت أي ،] 12
 ما كمفعول األصل ذلك يـراعى وال ، أصله عن الشيء يـخرج رمبا إذ ، بـمرضية العلة ليست و«:معّلال الرضي يقول

 بعد وكونه الرفع لزمه الفاعل مقام قام فلّما ، الفعل على يتقّدم أن ، منصوبا كان ملا ، له كان ، فاعله يسمّ  مل
  .1» التقدمي؟ جواز من املفعول حكم:  املفعول صورة على صار إذا ، أيضا للفاعل يكون أن مانع فأيّ  ، الفعل

 تعليل اللغوية تعليالته ومن ، املنطقي الفلسفي اجلانب عليها يطغى أخرى تارة و لغوية نتكو  تارة علله جند كما   
 تعاىل اهللا قال ،" مكانا" وهو ، مكان ظرف صفة األصل يف ألنه) سوى( انتصب إمنا « :يقول ،) سوى( انتصاب

:﴿��َ ً�:: �HI,W﴾]معىن عن النظر قطع مع مقامه الّصفة وأقيمت ، الـموصوف حذف مث ، مستويا: أي ؛] 58 طه 
 إمنا « :يقول  األصوات أمساء لبناء تعليله أيضا ومنها ، 2»"سوى" يف كان الذي االستواء معىن أي ، الوصف

 األصل يف تكن فلم ، الكالم يف استعماهلا قصد كلمات األصل يف ليست أا من ذكرنا ملا األصوات أمساء بنيت
 لالم تضّمنه« بنائه وعلة ،) أمس( بناء تعليل ومنها ، 3»اإلعراب مقتضى هو الذي الرتكيب إىل فيها منظورا

 ، التكّلم يوم أمس أريد ملا مث ، نكرة األصل يف فكان ، أمسه فهو يوم على ممتقدّ  يوم كلّ  أنّ  وذلك ، التعريف
 ، اإلضافة من مطلقا" أمس"  يسمع من كلّ  فهم لتبادر ، وقّدرت الالم حذفت مث... العهدي التعريف الم دخله

  .الكافية شرح كتاب هضمّ ي مما غريها و ، 4»معرفة فصار ، التكلم يوم أمس إىل
   واالستثناء الشرط كمسائل املسائل بعض يف والسّيما منطقية فلسفية بصبغة الرضي تعليالت متتزج قد و    

  5) أخ زيد ألخي ليس:( قولك حنو ، لالزم امللزوم واستدعاء ، امللزوم نفي الالزم نفي استلزام يذكر فنجده
  به واملفعول الفاعل يطلب بكونه  ومعىن لفظا للفعل مشاته ضعف رغم املصدر لعمل منطقيا يعّلل دهجن كما
  . 6كالفعل وضعا ال عقال

                                                 
 .108، ص  2ج  -شرح كافية ابن احلاجب  – األسرتاباذيرضي الدين   1
 .164، ص 2، ج هنفس املصدر  2
 .201، ص  3، جه نفساملصدر   3
 .306/  305، ص  3، ج ه نفساملصدر   4
 .327، ص  4، ج ه نفساملصدر   5
 .472، ص  3، ج ه نفساملصدر   6
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   التمثيل مع - " احلاجب ابن كافية شرح" كتاب تضّمنها اليت العلل اءـإحص تكرييت وجيه حممد حاول وقد    
  ة ، وهذه فجاءت كثري   ، النحوية األحكام تعليل بـجانب وعنايته الرضي اهتمام  - بوضوح - ديؤكّ  مما - هلا

علة ،  ن من الكسر، علة احملافظة، علة األم اية، علة الوقعلة االستئثار علة التطّفل، علة اإلتباع ،: �العلل هي
علة  ل، علة عدم استعما علة االستغراب،  علة التأنيث والعدل والعلمية،  ، علة االلتصاق ، علة منع اشرتاك اخلفاء

علة    ماعـعلة اإلج،  واالتصال علة شدة االرتباط،  علة االختصاص، يف فعلة التخ،  علة التضاد ، مطابقة
  ، علة عدم االستقالل ، العلة الشنيعة علة التخلل، علة االستغناء  ، ، علة امتناع احلذف حذفـ، علة ال التبادر

علة ،  علة املنع    ، علة البقاء ، علة قيام قرينة لة عدم السماعع،  زومـعلة عدم ل،  علة لزوم،  علة عدم االحتاد
، علة  علة االحتياج ، علة الفائدة،  ، علة عدم الفائدة علة عدم التمكني،  ، علة الكراهية علة التأثري،  عدم املنع

   علة العدل والوصف،  بةعلة املعاق،  علة قوة الداللة،  علة الرتكيب،  علة الفرق،  علة الداللة،  عدم االحتياج
 علة الفرع، علة عدم وجود سعة يف الكالم ،  ، علة عدم االطراد علة االطراد،  مساواةـعلة ال،  علة امتناع التخالف

، علة عدم  علة االعتباط  ، علة االستحالة التناقض ، علة علة عدم املزج ،  علة املزج،  علة األصل ومراعاته، 
علة   ر، علة التعسّ  ، العلة العارضة ، علة زوال العمل ، علة التخالف علة االحتمال ، ، علة الشذوذ اإلحجام
علة   ماة التقدّ ـعلة مراع  علة عدم العراقة ،  ، علة عدم التقدير علة عدم التحقق،  ، علة االستبشاع االعتبار
 ، ، علة عدم البعد علة البعد  دم التغيريعلة ع ، ادـ، علة اإلسن ، علة االختصار ، علة اللبس، علة الفضلة رالتصدّ 

، علة  ، علة القلة علة منع الصرف ، علة التأويل،  ، علة الطول ، علة السقوط علة عدم اإلضمار،  علة اإلضمار
،   رف، علة الصّ  علة اإلحلاق ، علة التبعية،  ، علة عدم النظري ، العلة املوطئة ، العلة العرضية ، علة التأخري اخلوف

كثرة    ، كثرة االستعمال: وقد جاءت على وجوه خمتلفة ؛ ، علة الكثرة  ، علة الفساد علة التوهم،  علة التفاوت
وهناك كذلك  ، مخالفةـ، كثرة ال مشاةـكثرة ال     كثرة التغيري ، كثرة التوسع ، كثرة احلذف كثرة الدخول،  التكرار

 العلة اوزة  ، العلة الغالبة ، علة تنكري ، علة عدم احلمل ة احلملعل،  خروج عن القاعدةـ، علة عدم ال علة اخلروج

علة العموم  ، علة البدل  ، علة حصول ربط العطف ، علة جمعـ، علة ال ، علة عدم االشرتاك ، علة املشاركة
،  العروضعلة   علة عدم ثبوت يف الكالم عن العرب،  علة عدم اعتبار حاف ، علة اإلج ، علة التعرية والشمول

،  علة االستئناف،   علة زوال ،  ، علة وجوب ، علة الظهور والصريورة لة التحول، ع علة االنتفاء،  علة الفصل
، علة  علة تبني وتوضيح ،  مقابلةـعلة ال،  ، علة ترك الرتمن ، علة البناء علة االستحسان،  ، علة القبح علة العمدة

، علة  علة االضطرار ، ، علة عدم املصاحبة ، علة النقل ، علة االشتهار دخول علة   ، علة اختالف موافقةـال
،  علة التعذر ،  علة اهلدر ، ، علة اإلضافة ، علة احلاجة علة اإلعراب ،  االستقرار، علة  ، علة التكرار العجمة

                                                 
ة وجدنا بعض هذه العلل منسوبة إىل النحاة هذه العلل املتنوعة منها ما هو مشهور ، ومنها ما ليس كذلك ، ومن خالل اإلطالع على شرح الكافي  �

العجمة  التأنيث ، العدل ( علل موانع الصرف : علة اإلسناد ،  ومن العلل املعروفة: مثل –على حسب ما نعتقد  –القائلني ا ، وأخرى متيز ا الرضي 
/ 95/  21، ص 1ج - شرح كافية ابن احلاجب -األسرتاباذي  رضي الدين: ينظر على التوايل. وغريها ...، التخفيف ، كثرة االستعمال ) وغريها...

361 . 
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،  علة العدم ، العلة املوجدة ، علة الغائيةال،  ، علة التناسب ، علة العوض علة اإلام  علة االشتغال ، علة التضمن
  .1علة القرب  العلة التامة ، العلة احلاملة

  بعض من نعجب فإننا لذا األمهية من كبري جانب على الرضي عند التعليل دراسة أنّ  إىل اإلشارة تـجدر و 
  . موجزة بصورة ولو ، له وجتاوزهم إياه إغفاهلم العريب النحو يف التعليل نظرية تناولوا الذين احملدثني الدراسني

  إيضاح يتوخّ  يف صارمة رغبة على يدلّ  الكافية شرحه يف التعليلي باجلانب الرضي اهتمام أنّ  يبدو وهكذا    
 بالفلسفة مزجهاـل نظرا الغموض بعض شاا وإن - عنها يرتّتب اليت العلل عن بالكشف ذلك و ، النحوي احلكم
  .التعليل حبسن يتصف جعله مما – واملنطق

  :الـخالفية الـمسائل – د 
 قد و ، والكوفة البصرة الفريقني بني اخلالفية املسائل من الكثري احلاجب ابن ةيكاف شرح كتاب استوعب     

 يف مستحضرا    الكوفة آراء وافقةمب خيالفهم أخرى و البصرة آراء يوافق جدهـن فتارة ، بينها يوازن أن الرضي حاول
 ويبّني  ، والضعف الفساد موضع فيوّضح ، والتحليل النقد و رحبالشّ  إياها متتّبعا ، فريق كلّ  حجج و أدلة ذلك
 دون امخالف بذكر أحيانا يكتفي قد و ، قويا و صحيحا يراه الذي الوجه خيتار مث ، فيه وقعوا الذي واخللط الوهم

 اءجرّ  النحوية املسالة عن احلديث يف اسرتساله أو ، االستطراد ذلك إىل دعاه إمنا و ، غريه لىع مذهبا حيرجّ  أن
  .اإلمالء طبيعة

    اتفاقهما مواضع يذكر بل ، والكوفيني البصريني بني الـخالف مواضع بإيراد يكتفي ال أنه بالذكر جدير و   
  الضمري هذا متييز وأّما ، يؤنث وال جيمع وال يثىن ال) بئس(و) نعم( يف املبهم الضمري أنّ : "  ذلك أمثلة ومن

) نسوة أو  امرأتني أو ، امرأة أو ، رجاال أو ، رجلني أو ، رجال نعم:( حنو ، وتأنيثا وجـمعا وتثنية إفـرادا فيه فيتصّرف
 إىل الرضي حييل وقد ، 3"العلة اختالف مع ا مسي إذا" لعل" صرف عدم يف فاقهماات: " أيضا ومنه ، 2"

 وضمري  البصريني عند الفصل ضمري: ذلك أمثلة ومن ، لشهرته البصرة استعمال مرّجحا الفريقني مصطلحات
  .  5اهول ضمري الكوفة وعند ، البصريني عند الشأن وضمري ، 4الكوفيني عند العماد

 ما توافق كوا البصريني راءآ إىل األحيان من كثري يف مييل نهأ يتبّني  اخلالفية املسائل يف تتبعه خالل من و    
 يف واالختالف ، واإلفراد بالرتكي حيث من الكلمات أصول يف البحث يف املسائل هذه وترتّجح ، إليه يذهب
  :يلي ما فيها البصريني وافق اليت املسائل فمن : املسائل هذه بعض عن أمثلة يلي وفيما ، وغريه... العامل

                                                 
 وما بعدها 52، ص 61العدد  ، جملة جممع اللغة العربية األردين - األسرتاباذيالعلة النحوية يف شرح الكافية للرضي  –حممد وجيه تكرييت   1

Http://www.Majma.Org.Jo                                                                                                       
 .241/  240، ص  4ج - شرح كافية ابن احلاجب –رضي الدين األسرتاباذي   2
 .382، ص  4املصدر نفسه ، ج  3
 .63، ص  3املصدر نفسه ، ج   4
 .71، ص  3املصدر نفسه ، ج  5
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 به ارتفع مبا مرفوع بأنه الكوفيون ذكر كما ال ،) املشبهة احلروف( ا مرفوع وأخواا) إنّ ( خرب أنّ  يف وافقهم - 
 اقتضاءها ألنّ   أوىل البصريني ومذهب «:الرضي يقول  ، عملني عن لضعفها ، باحلروف ال ، املبتدأ خرب كان حني

  .1»املتعدي بالفعل قوية مشاة مع والسّيما ، فيهما تعمل أن فاألوىل ، الّسواء على للجزأين
 لإلشباع أما الكوفيون ذكر بينما ، الكلمة أصل من" هي" و" هو" الضمري يف والياء الواو أنّ  قوهلم يف ووافقهم - 
   الرضي ويعّلل ،) والياء الواو( فيهما حتذفهما فإنك عواجلم التثنية بدليل وحدها هاءـال هو والضمري ،

  . 2ضرورة إالّ  يثبت ال اإلشباع وحرف ، ساكنا يأيت وإمنا ، يتحّرك ال اإلشباع حرف بأنّ 

K�ِ$�﴿: تعاىل قوله ففي ، النعت و اخلرب بني للفصل به يؤتى الذي الفصل ضمري إعراب عدم يف ووافقهم -  �,�� ��,ُ*َX�� 

 الرضي وعّلل ،" إمنا" حنو يف أُلغيت إذا" ما" مبنزلة له حملّ  ال ملغى اسم عندهم األظهر ، ]16القصص[﴾ ��!"�3&��
 ال املضمر أنّ  ذلك ، قبله ملا تأكيد أنه على اإلعراب من حمالّ  له جبعلهم الكوفيني خمالفا ، عليه ةاحلرفي معىن بطرآن
  .3املظهر به يؤّكد

  : يقول ، عليه املختلفة املعاين توارد ألجل ال ، االسم مشاة يوه ، املضارع الفعل إعراب علة يف ووافقهم - 
  .4»االسم يف كما عليه املختلفة املعاين توارد ألجل ال ، البصريني عند املذكورة للمشاة معرب املضارع والفعل« 
     وال «:يقول ، الزائدة بالكاف املصّدرة املكسورة" إنّ " و" ال" من مركبة ال ، مفردة" لكنّ " أنّ  يف ووافقهم - 

 الكاف من مركبة" كم"  إنّ  قالوا كما وهو ، الغيب علم من نوع وهو ،) الكوفيني( قالوا فيما التكّلف أثر خيفى
  .5»الرتكيب عدم واألصل ،" ما"و
  :مايلي فيها الكوفيني وافق اليت املسائل ومن  
 كما وليس ، وفضلة عمدة وجود الرتكيب يف األصل أنّ  على بناءً  ، العمدة هو  الفضالت ناصب أنّ  يف وافقهم - 

  سبب) اإلسناد( فالعمدة ، للفضالت املقتضي كونه إىل نظرا الفعل هو العامل أنّ  بقوهلم البصريون ذهب
  . 6عالمتها سبب أيضا فتكون ، فضلة كوا

�3ِ�������: F K<�YَDَ@�﴿ :تعاىل قوله ففي ، شرطية املفتوحة" أن" جميء جواز يف ووافقهم - 
 اهلمزة فتح ، ]282 البقرة[﴾
  .1الشرط مبعىن: أي ؛ واحد مبعىن وكسرها

                                                 
  دار الطالئع للنشر – ني والكوفينيبني النحويني البصري اإلنصاف يف مسائل اخلالف –األنباري :  وينظر. 257، ص  1املصدر نفسه ، ج  1
 )].22(املسألة [  160، ص  1ط ، ج ، والتوزيع ، القاهرة ، مصر ، دون    
   205، ص  2ج  –اإلنصاف يف مسائل اخلالف  –األنباري : وينظر. 23، ص  3ج - شرح كافية ابن احلاجب –رضي الدين األسرتاباذي   2

  ].)96(ملسألة ا[     
 .])100(املسألة [  227، ص  2ج –اإلنصاف يف مسائل اخلالف  –األنباري  :وينظر.  68، ص  3، جه املصدر نفس  3
 .])73(ألة املس[  101، ص  2ج –اإلنصاف يف مسائل اخلالف  –األنباري  :وينظر. 13، ص  4جه ، نفساملصدر   4
 .379/  378، ص 4، جه نفس صدرامل  5
 .50، ص 1، جه نفساملصدر   6
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 والثاين) اجلامع مسجد:( بنحو لألول استشهادا ، وبالعكس ، صفته إىل املوصوف إضافة جواز يف أيضا ووافقهم - 
  . 2ذلك جييزون فال البصريون أّما ،) ثياب أخالق:( حنو
  
���: ﴿:تعاىل قوله ذلك أمثلة ومن ، االمسية املوصوالت من والالم األلف غري حذف جواز يف ووافقهم -  :"���  
:K�ِ
 �$َ� 1Z:َ[�� 1Z,ُ'����﴾]وجه وال «:يقول ، البصريني وخالف ،) معلوم مقام له من إالّ  مّنا وما: (والتقدير ،] 164الصافات 

 عينا أو ، فاءا كانت وإن ، الكلمة حروف بعض حيذف قد إذ ، القياس حيث من ، ذلك من البصريني ملنع
  .3»منهما بألزق وصولامل وليس...
: فمعىن  النكرة إىل مضاف) ربّ ( فـ «:يقول ، البصريني خمالفا ، جر حرف ال اسم) ربّ ( أنّ  قوهلم يف ووافقهم - 
    اجلنس هذا من كثري): لرج كم( معىن أنّ  كما ، اجلنس هذا من قليل:  الوضع أصل يف ،) رجل ربّ (

  .4»له خرب ال مبتدأ أنه على ، أبدا رفع وإعرابه
  ):الكافية شرح(الكتاب يف املذكورة املسائل لبعض سرد يلي وفما
 موضعها املسألة 

 181ص - 1ج )التنازع باب(بالعمل عاملنيال أوىل 01

 200ص - 1ج واخلرب املبتدأ رافع يف القول 02

 214ص - 1ج للمبتدأ خربا الظروف انتصاب 03

 245ص - 1ج "لوال"بعد املرفوع االسم 04

 305ص - 1ج به املفعول ميتقد 05

 66ص -2 ج صاحبها على احلال تقدمي 06

 109ص - 2ج معرفة التمييز ءيجـم 07

 118ص - 2ج منه املستثىن على املستثىن تقدمي 08

 164ص - 2ج الظرفية تلزم أو اسم" سوى" 09

 388ص - 2ج املنكر تأكيد جواز 10

 232ص - 3ج مركبة أو مفردة" كم" 11

                                                                                                                                                           
 .180، ص 2، ج هنفس املصدر  1
 .273، ص 2، جه نفس رداملص  2
 .153/ 152، ص  3ج  - شرح كافية ابن احلاجب –رضي الدين األسرتاباذي   3
 )].121(املسألة [  328، ص 2ج –اإلنصاف يف مسائل اخلالف  –األنباري : وينظر .287، ص 4، جه نفسر داملص  4
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 492ص - 3ج املبالغة صيغ عمل 12

 510ص - 3ج املشبهة الصفة عمل 13

 516ص - 3ج وادوالسّ  البياض من التفضيل أفعل بناء 14

  684ص -  3ج الفعل أم املصدر االشتقاق أصل يف االختالف 15
 

 53ص - 4ج "حىت" بعد املضارع الفعل انتصاب 16

  128ص - 4ج مبين أو معرب األمر فعل 17

 199ص - 4ج ومرفوعها) وأخواا كان( بني الفصل 18

 224ص – 4ج فعل أو اسم التعجب أفعل 19

       
 ، الكوفة دون أدلتها يقّوي فهو ، البصرة آراء إىل الرضي ميل تأكيد - اخلالفية مسائلـال هذه عرض دبع -  وينبغي

 وافق ألنه املذهبية العصبية من بريء - األغلب على - فهو ، بصريته  نرّجح فال ، إليه يذهب ما توافق هاـكون
 البغداديني من وهو ، البغدادية مدرسةـال حناة منض يصّنفه السامرائي إبراهيم جند لكننا ، كثرية مسائل يف الكوفيني
  .      قاطعة أدّلة إىل حيتاج معني مذهب إىل انتصاره جيعل ما وهذا ، 1املتأخرين

 يف أدلّتهم واستظهر ، والبصرة الكوفة حناة بني اخلالفية املسائل من الكثري للكافية شرحه رضيال ضّمن لقد   
 يقتضي ا اإلملام أنّ  ذلك ، املسائل هذه حصر هدفه يكن مل -هذا يف – والرضي ، هلا التعليل مع عديدة مواضع
 املسألة يف ورد ما لكلّ  شاملٍ  إطار يف عليها قيبوالتع اآلراء مناقشة إىل سعيه ذلك إىل أّداه وإمنا ، مستقالّ  تصنيفا
  .   علل من يرتضيه ما باختيار الصواب ترجيح مثّ  ومن ، املدروسة النحوية

  :األستراباذي الدين رضي آراء - هـ
 رتضيع وقد ، مقويّا ثالثا ويوافق ، معّلال ذاك وخيّطئ ، مبّينا هذا فيوهم ، العلماء آراء يورد الرضي كان لقد      
 خيتار أو  عقلية منطقية باستدالالت صّحته على يراهن برأي ينفرد وقد ، مرّجحا الـمسائل بعض يف هذا على

 مادته الرضي يدّعم وهكذا ، مالئما وجها ما حنوية مسألة تفسري يف الواردة الوجوه جمموع من يرّكب أو ، مذهبا
 بسائر تُلحق كما)ما( ا أحلقت) ما" ( بأا) مهما( أصل يف اخلليل يوافق فنجده ، سابقيه آراء مبناقشة اللغوية

 يف لتجانسهما هاء األوىل) ما( ألف فأبدل ، املثلني تتابع استكره مث ،) إّما( و ،)  ما مىت: (حنو ، الشرط كلمات
���'K&�ِ>﴿:تعاىل قوله حنو ، القسم واو بعد املتكّررة اوالو " أنّ  يف أيضا ووافقه ، 2"اهلمس �َ(ِ
 \�#ْX�7��ِ:ِ�"���� �َ(ِ
 

                                                 
1
 .148، ص )م2007 هـ1427( 1ط ، األردن ، عمان ، للنشر املسرية دار – النحوية املدارس يف املفيد – السامرائي عبود إبراهيم  

 .90، ص 4ج   - شرح كافية ابن احلاجب – الدين األسرتاباذيرضي   2
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\K'�UَD﴾]أن) الأبايل( و)  سواء( غري يف جتويزه يف" كذلك ووافقه ، 1"القسم واو ال العطف واو هي ، ]2-1الليل 
 مجلة يف وخالفه ، 2"التسوية معىن لظهور ،) قعد أم أقام ألضربنه:(حنو ، اهلمزة و) أم( بعده فيذكر ، جمرامها ريجي

   تـمييز) علما الرجل أنت: (قوله مثل يف املنصوب املصدر كون: منها املسائل من
  
�7 َ^َ@�ّ ﴿:اىلـتع قوله حنو ،" ويكأنّ " أنّ  يف أيضا الفهـوخ ، 3حال ال َJ� ُ_�N�G�7 َ`aْ�!��﴾ ]من مرّكبة      ]82القصص 
 معىن ألنّ   معىنـال يف تعّسف نوع القول هذا ويف «:معلال الرضي ولـيق ، الثقيلة) كأنّ ( مع ، للتعجب اليت) وي(

  .4»هرظا غري التشبيه
 العجمة يف علمية تكون أن: شرطان احلاجب ابن ذكر فقد ، الصرف منعـل العجمة شرط يف سيبويه ووافق    

 والزيادة علما األعجمي كون ماـوإن ، له تأثري ال األوسط حّركـت سيبويه وعند ، الثالثة على زيادة أو األوسط وحتّرك
 ال مصدريةـال على) أخرى وقيسيا مرة ميمياـأت: ( قوله مثل انتصاب أنّ  يف أيضا ووافقه ، 5معتربـال هو ثالثة على
 ؛ أوىل سيبويه ومذهب «:معلال الرضي يقول   الـمتبوع يف العامل هو التابع يف العامل أنّ  يف ووافقه ، 6احلالية على

 يف ليس) الظريف زيد جاءين( يف ايء فإنّ  ، تابعه مع إليه منسوب متكلمـال قصد يف متبوعـال إىل منسوبـال نأل
 لفظه غري من مطلقـال مفعولـال أنّ  يف الفهـوخ ،  7»رافةـالظ بقيد مقيدـال زيد إىل بل ، مطلقا زيد إىل منسوبا قصده

�KB�GَDْ> ﴿:اىلتع قوله حنو ، �$�&َ�ِ
 :ً'&�B�GَD﴾ ]تعاىل وقوله ، ]8املزمل:﴿ ُJ�� ��ُ َB�G�َْF ���� ِS��َR� :ًD:�Gَ�﴾ ]بفعله وبـمنص ]17 نوح 
 8الظاهر بالفعل منصوب أنه واألوىل  ،  اتاـنب فنبُتم األرض من وأنبتكم  تبتيال نفسك وبّتل إليه تبتل أي ؛ مقّدرـال
 فيها ملا ، الفعل ذلك رـتصدي فاألوىل ، فعال" إذا" بعد واقعةـال جملةـال جزأي أحد كان إذا أنه يف أيضا الفهـوخ ،


ِ)َ� ﴿:تعاىل قوله حنو ، ذلك غري ورود بكثرة الرضي عليه وردّ  ، أوىل باألفعال وهو الشرط معىن من �b:��"N�� �8K[�#ْ��﴾ 
  .9]1 االنشقاق[

                                                 
 .304، ص 4، جه املصدر نفس  1
 .424، ص  4، ج هنفس املصدر  2
 .75، ص 2ج   - بن احلاجبشرح كافية ا –رضي الدين األسرتاباذي   3
 .207، ص  3املصدر نفسه ، ج   4
 .123، ص  1املصدر نفسه ، ج  5
 .86ص  2املصدر نفسه ، ج  6
 .307، ص  2املصدر نفسه ، ج  7
 .273، ص 1، ج املصدر نفسه  8
 .254، ص  3املصدر نفسه ، ج  9
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���" ;ُِ> ﴿:تعاىل بقوله مستشهدا ،)  اهللا يا( منزلةـب ألنه ،) اللهمّ ( وصف وازـج: منها مسائل يف املربد ووافق   K'�� 
�!�c:َ� �d��,��"N�� ِS��َR��) من( وكذا  اجلنسية) الذي( إىل) بئس( و) نعم( إسناد جواز يف أيضا ووافقه ، 1]46 الزمر[ ﴾

 حاشيت( حنو فهبتصري) حاشا( فعلية على استدالله يف الفهوخ ، 2خمصوصة وليست عامة صلتها كانت إذا) ما( و
  )حاشا( لفظ من مشتّقا يكون أن جوزـي ألنه ، اطعـبق وليس «:الرضي يقول ،) أحاشيه زيدا حاشيت(
  
  

 إعمال جواز يف وخالفه ، 3»)ال ال:(قلت أي ؛) الليت( و ،) لوال:(قلت أي ؛) لوليت: (كقوهلم ، اامس أو حرفا
  .4 شهرته لعدم) ليس( عمل النافية) إن(

 به  للمفعول الفعل اقتضاء لشّدة ، الفاعل تقّدم مع ، بالفاعل به فعولامل ضمري اتصال جـواز يف األخفش ووافق   
) أفعل( عن اخلرب مسدّ  الّساد احلال رفع جواز يف أيضا ووافقه ، 5)زيدا غالُمه ضرب:( حنو ، للفاعل كاقتضائه
 – وخالفه   6)قائم األمريُ  يكون ما أخطب:( وحن ،) يكون( أو) كان( بـ املوصولة املصدرية) ما( إىل املضاف
 ، األخفش عند) مناص حني الت( فمعىن ، فعل بتقدير بعدها واملنصوب ، عاملة غري) الت( كون يف - مضّعفا

 مجعاوان: املؤنث ومثىن ، أبصعان أبتعان أكتعان أمجعان: املذكر مثىن جتويزه يف أيضا وخالفه ، 7مناص حني أرى ال
  .8مساعه لعدم بصواعان بتعوان كتعوان مجعاوان

   ال فعل) حاشا( أنّ  زعمه ويف ،" ال" و" إنّ " من مركبة" إالّ " أنّ  قوله:  منها كثرية مواضع يف الفراء وخالف  
  . 10للوقف األلف عليها زيدت) بل( هو) بلى( أصل أنّ  قوله أيضا ومنها ، 9له فاعل

�﴿ :تعاىل قوله مثاله ، الـمعطوف بقاء مع العطف حرف حذف جواز يف الفارسي علي أبا ووافق    َ�: �A\َ'   
��75�� ِ
َ(� ��: َFَD�,َO ��َB�6��َ'�� أرسلها: (قوله حنو املنتصبة املصادر أنّ  يف أيضا ووافقه ، 1وقلت: أي ، ]92ة التوب[ ﴾�8ْ';ُ ��

 قامت وإن  املصادر فهذه ، العراك معرتكة أرسلها أي ؛ قبلها املقّدر للحال مطلقة مفعوالت هي) العراك أرسلها(

                                                 
 .352، ص  1املصدر نفسه ، ج  1
 .245ص،  4املصدر نفسه ، ج  2
 .156، ص  2ج  - شرح كافية ابن احلاجب –رضي الدين األسرتاباذي   3
 .227، ص  2املصدر نفسه ، ج  4
 .165، ص  1املصدر نفسه ، ج  5
 .251، ص  1املصدر نفسه ، ج  6
 .229، ص 2املصدر نفسه ، ج  7
 .387، ص  2املصدر نفسه ، ج  8
 .154 ص/  116، ص 2املصدر نفسه ، ج  9

 .438، ص  4املصدر نفسه ، ج  10
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) ليس( اعتبار يف أيضا وخالفه ، 3أفعال أمساء وأخواته) يا( أنّ  يف وخالفه ، 2 املصدرية على منتصبة األحوال مقام
  . 4بالفعل تشبيها به الضمائر وإحلاق ، حرفا

  )كذا أفعل ها(و ،) طلقمن زيدا إنّ  ها:( حنو ، اإلشارة غري يف التنبيه هاء دخول جواز يف  الزخمشري وخالف
    5» واملفردات اجلمل من غريه يف دخوهلا يثبت ومل...  اإلشارة باسم مـختصّ  التنبيه هاء إنّ  «:الرضي يقول

  
  .6األّول تأكيد إالّ  يفيد وهوال ، بدال) زيد زيد يا:(قوله من الثانية) زيد( جعل يف أيضا وخالفه

   �eَf- ��,�﴿:تعاىل قوله حنو ، املؤّكدة احلال يف العامل أنّ  ذلك ومن ، عنه نقل ما أغلب يف مالك ابن ووافق 
:ً;��) كان(خرب وقوع جتويز يف أيضا قهوواف ، 7) مصّدقا ذلك حق: (قال كأنه ، اجلملة معىن هو ]31فاطر[ ﴾��%�

��﴿:تعاىل قوله حنو يف تقّدر فال ،" قد" بـ اقرتاا دون ماضياَ[َ�� �,ُ�:َP �����:�A َJ� ���� ُ<�Gَ;﴾ ]قوله يف وال ، ]15 األحزاب 


ِ@�﴿:تعاىل� �@:َP �$�%&��َ; "� 8)مازال( و )مادام(و) ليس( و ،) صار(خرب مضي منع يف ووافقه ، ]27يوسف[ ﴾h�Qـــ�ٍ! ���� ;ُ
  .9بالنافية التباسها خيف إن املخّففة) إنّ ( يف الالم لزوم يف ووافقه ،

 بعض ذكر فيمايلي وسيأيت ، اآلخر بعضها يف واعرتاضات إشكاالت عليه وأورد مسائل يف احلاجب ابن ووافق    
  :املسائل هذه

   احلال" إنّ  إذ ، جامدة كوا وجواز ، احلال اشتقاق اشرتاط عدم يف احلاجب ابن الرضي وافق فقد -         
   تأويله يتكّلف فال ، احلال من املطلوب فيه حصل فقد ، الفائدة ذه قام ما وكلّ  ، للهيئة املبني هو          
  . 10"مبشتق          

   الثاين امتنـاع" النحاة قال كما ال ، الثاين المتناع األّول المتناع موضوعة) لو( أنّ  يف أيضا ووافقه -         
  .11"األول المتناع         
  .1جامدا  كونه وجواز ، مشتقا النعت جميء اشرتاط عدم يف ووافقه -         

                                                                                                                                                           
 .367، ص  2املصدر نفسه ، ج   1
 .56ص،  2املصدر نفسه ، ج  2
 .313، ص  1املصدر نفسه ، ج  3
 .193، ص  4املصدر نفسه ، ج  4
 .433، ص  4املصدر نفسه ، ج  5
 . 331، ص  1ج - شرح كافية ابن احلاجب –األسرتاباذي رضي الدين   6
 .89، ص 2، جه نفس املصدر  7
 .175/ 174، ص  2، جه نفساملصدر   8
 .372، ص  4، ج هنفس املصدر  9

 .69، ص  2، جه نفساملصدر   10
 .461، ص  4، ج هنفس املصدر  11
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   زومـل لعلة ،) لعلّ (و) ليت( خرب يف الفاء دخول امتناع  من احلاجب ابن ذكره ما وخالف -                
    والكذب للصدق مـحتمال أي ، خربا إالّ  يكون ال اجلزائية الفاء بعد ما ألنّ  وذلك ، التناقض                
  .2ذلك حيتمالن ال) لعل(و) ليت( وخرب                
  :الرضي يقول ،) أضرب ال عمرا:( جيوز فال ، عليها) ال( بعد ما معمول تقدمي منع يف وخالفه -              
  .3»)ما( إالّ   عليها النفي حروف حيز يف ما تقدمي جواز واألصل«               

  
  
  :مايلي بها ينفرد يكاد التي الرضي آراء ومن 

  املفيد هو فالكالم ، باإلفادة بينهما التمييز ضابط حيّدد النحاة من فكثري ؛ واجلملة الكالم بني التفريق -   
     تضّمن ما" عنده فاجلملة ، وعدمه القصد وجود أساس على تفريقه الرضي بىن و ، وغريه املفيد تشمل واجلملة
  لذاته مقصودا وكان األصلي اإلسناد تضّمن ما والكالم...  ال أو لذاا مقصودة كانت سواء لياألص اإلسناد

  . 4" ينعكس وال مجلة كالم فكلّ 
 ليس وهذا ، جمهوال يكون أن بغيين املسند ألنّ  ، التنكري اخلرب أصل أنّ : قوهلم النحاة وضعها اليت األصول من - 

 جمهوال يكون أن ينبغي الذي وإمنا ، إليه كاملسند معلوما يكون أن ينبغي املسند ألنّ  ؛ - الرضي نظر يف – بشيء
) زيد( إىل املخاطب أخوة انتساب هو) أخوك زيد:( قولك يف فاهول ، إليه املسند إىل املسند ذلك انتساب هو

  .5 معروفة فاألخوة ، أخّوته ال إليه وإسناده
   املاضي بلفظ الفعل تقدير األوىل أنّ  ، منه عوضا" يا" كون أو ، مقّدر بفعل املنادى انتصـاب يف آرائه ومن - 

 بلفظ جميئها اإلنشائية األفعال يف واألغلب ، اإلنشاء به مقصود الفعل ألنّ  ،) ناديت( أو ،) دعوت: (أي
  . 6املاضي

  .7احلال لنفي أما من النحاة مجهور ذكر كما وليس ، النفي ملطلق" ليس"و" ما" أنّ  آرائه ومن - 
  - التعريف من األغلب يف جمّردا) العلم( جاء وإن – تعريفه بقاء مع العلم إضافة جواز اإلضافة يف آرائه ومن  - 

                                                                                                                                                           
 .314، ص  2، ج ه سنف املصدر  1
 .243،  1، جه نفس املصدر  2
 .35، ص 4، جه نفساملصدر   3
 .22/23، ص  1ج  - شرح كافية ابن احلاجب –رضي الدين األسرتاباذي   4
 .255، ص  1، جنفسه املصدر   5
 .313، ص 1، جنفسه  املصدر  6
 .216، ص  2، جنفسه املصدر   7
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  معىن به مّتصف هو ما إىل العلم أضيف إذا وذلك... تعريفه بقاء مع العلم إضافة جيوز أنه وعندي «:وليق
   أمنار( و ،) الـحمراء مضر:(قوهلم ومثله ، واحد زيد إالّ  الدنيا يف يكن مل وإن ، ذلك جيوز) الّصدق زيد:(حنو

  . 1»)الشاء
 الكلّ  من الكلّ  بدل بني الفرق يل يظهر مل اآلن إىل وأنا «:الرضي يقول ، البيان وعطف البدل بني التفريق عدم - 

  .2»البدل إالّ  البيان عطف أرى ال بل ، البيان عطف وبني
  انزل انزل انزل لهاأص ، نزال: حنو ، للمبالغة) األمر فعل( الفعلي األمر عن معدولة" فعال" أنّ  النحاة مذهب - 

 األفعال أمساء كون أنّ  أرى والذي «:يقول ، الضمائر به التصل فعال كان لو" فعال" بأنّ  خيالفهم الرضي لكنّ 
   املعدول نوع عن خيرج أالّ  شيء عن معدول كلّ  يف واألصل ، عليه هلم دليل ال شيء الفعل ألفاظ عن معدولة

  
  .3»االمسية إىل الفعلية من بالعدل الفعل رجخ فكيف ، كالمهم استقراء من أخذا ، عنه
    وليست ، الـمحذوفة اجلمل إىل مضافة أا ، حينئذ ، يومئذ: حنو ،" إذ" تليها اليت الظروف يف آرائه ومن - 

  .4الظاهر عليه يدلّ  كما" إذ" إىل مضافة

ِ)َ� ﴿:تعاىل قوله حنو ، الزمان الستمرار مجلتها مع تكون قد"  إذا" أنّ  آرائه ومن - � َ<&�; ����َ� :َ� ����Nْ*ُD ��� ِS��َR� �,ُ�:َ; 

:��K�ِ
 منةأز  من لزمان تكون أن" إذا" استعمال يف واألصل ، املستمرة عادم هذه أي ؛ ]11 البقرة[﴾��%�'��6َ� @,�6�� 
  . 5املستقبل

  الـمشبهة الصفة أنّ  أرى والذي «:يقول ، والدوام الثبـوت على دالة ليست املشبهة الصفة أنّ  آرائه ومن - 
 احلدوث ألنّ  ، األزمنة مجيع يف لالستمرار موضوعة أيضا ليست ، زمان يف للحدوث موضوعة ليست أا كما

 يف كان سواء حسن ذو إالّ  الوضع يف) حسن( معىن فليس ، عليهما فيها دليل وال ، الصفة يف انقيد واالستمرار
 وهو  بينهما املشرتك القدر يف حقيقة فهو ، القيدين أحد على اللفظ يف دليل وال ، األزمنة مجيع أو األزمنة بعض

  .6»العقل بدليل بل وضعيا ليس االستمرار يف فظهوره... باحلسن االتصاف
  جعله ُقصد ملا ، بالتنوين منها وعّوض ، إليها املضاف الـجملة حذفت) إذ( هو" إذن" أصل أنّ  آرائه ومن  - 

  .7باملاضي مـختصا كان بعدما الثالثة األزمنة جلميع صاحلا

                                                 
 .239، ص  2، جنفسه  املصدر  1
 . 393، ص  2، ج نفسه املصدر  2
 .191، ص 3ج -شرح كافية ابن احلاجب –رضي الدين األسرتاباذي  3
 .257، ص  3 ، جه نفس املصدر 4
 .267/ 266، ص  3، جه نفساملصدر  5
 .500ص ،  3، جه نفساملصدر  6
 .36، ص  4، جه نفساملصدر  7
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 خبالف املنصوب مع باملرفوع بل ، كالما ا باملرفوع تتمّ  ال األ ، ناقصة مسيت" وأخواا كان" أنّ  آرائه ومن  - 
  .1املصدر دون الزمان على داللتها اقتصار أي ؛ احلدثية انتفاء من بعضهم قال كما وليس ، التامة األفعال

 إذ  املقاربة أفعال من ليس) عسى( أن أرى الذي «:يقول ، املقاربة أفعال من ليس) عسى( أنّ  أيضا آرائه ومن  - 
 ما بدنوّ  حيكم فكيف ، حصوله من وثوق على الطامع ليس فيما الطمع يكون وإمنا ، تعاىل غريه حق يف طمع هو
 وضع ما أاب املقاربة ألفعال احلاجب ابن تعريف على بناءً  املقاربة معىن) عسى( يف يثبت فلم ، 2»حبصوله يوثق ال

  .اخلرب لدنو
 هو املعطوف أنّ  تفيد العاطفة" حىت" بل ،" مث" مثل الرتاخي تفيد وال ، فيها مهلة ال"  حىت" أنّ  آرائه ومن - 

  قبلها ما أجـزاء ترتيب أنّ  أي ؛ عليه املعطوف أجزاء سائر على الضعف يف أو القوة يف إّما ، الفائق الـجزء
  .3العكس أو) األنبياء حىت الناس مات:( يف كما األقوى إىل األضعف من

 الثاين القرن من ممتدة ، خمتلفة مسائل يف اآلراء من كبرية طائفة" احلاجب ابن كافية شرح" كتاب حوى لقد     
 ، عصره علماء آراء إىل واستناده ، للهجرة السابع القرن ةغاي إىل ، وغريمها...وسيبويه باخلليل واستعانته ، للهجرة

   .        واطالعه ثقافته سعة جانب إىل ، الطرح مشولية إىل الرضي ميل على واضحة داللة يدلّ  وهذا
  :الحاجب ابن على الرضي استدراكات - و

 من الكثري جتاوز ىلإ دعاه مما ذلك ، النحو ألصول جامع خمتصر وضع احلاجب ابن هدف كان لقد       
 ابن يذكرها مل أحكاما وذكر املسائل هذه الرضي استوعب وقد ، األصول تلك عن املتفّرعة واملسائل القضايا

  :ذلك ومن ، كثرية مواضع يف به أخلّ  ما على ونبه ، احلاجب
  هي" ثثال على الزيادة"  أنّ  احلاجب ابن ذكر فقد ؛ مذكرـال به سمي إذا مؤنثـال صرف منع شروط - 

   اللفظ بصرف للحكم إليها النظر جيب اليت  الشـروط من مجلة وضع الرضي أنّ  إالّ  صرفه منع يف الـمعترب
  4:التوايل على وهي ، عدمه أو

    أةامر  اسم ،) رباب( ذلك مثال ، األصل يف مذكر عن منقوال املؤنث ذلك يكون أالّ  -                   
   مبعىن مذكرا كان به املؤنث تسمية قبل) الرباب( ألنّ  ، انصرف مذكرا به مسي إذا لكن                    
  .الغيم                    
  ) نساء( فإنّ  ، الزم غري تأويل إىل حيتاج تأنيثا املذكر به مسي الذي املؤنث تأنيث يكون أالّ  -                   

   ألنّ  ، انصرف مذكرا به مسيت لو ، التأنيث عالمة من خالٍ  مكّسر مجع وكلّ  ،) رجال(و                   
   فيكون ، باجلمع نؤوهلا أن لنا بل ، التأويل هذا يلزم وال ،" مجاعة" بـ تأويلها ألجل تأنيثها                   

                                                 
 .175، ص 4، جه نفساملصدر  1
 .206، ص  4، جه نفساملصدر  2

 .403، ص  4ج - شرح كافية ابن احلاجب –رضي الدين األسرتاباذي   3
 .118/ 117، ص  1املصدر نفسه ، ج  4
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  . مذكرا                   
      الّصرف إالّ  مذكرا استعماله يغلب فيما جيوز فال ، به املذكر تسمية يف لهاستعما يغلب أالّ  -                   
  ). ذراع:(مثل                   

 فال  منها النداء حرف حذف جيوز ال اليت املواضع احلاجب ابن ذكر فقد ؛ النداء حرف حذف جواز عدم -   
) اهللا( اجلاللة لفظ إمهاله عليه الرضي واستدرك ، يانيةب ألغراض ، واملندوب ، منه واملتعّجب ، املستغاث من حيذف

  .  1)اللهمّ :( حنو ، آخره يف منه امليمني إبدال مع إالّ  منه النداء حرف حيذف ال مما أي ؛ منه وهي ،
ب فيها إضمار الفعل ؛ فمن مواضع استدراكه ترك املصنف بابا من أبواب النحو اليت جي وجوب إضمار الفعل -   

  . 2"اإلغراء"قياسا ، وهو باب 
  األحكام من مجلة "فيه املفعول" باب يف الرضي ذكر فقد ؛ وعدمه التصّرف حيث من الظروف أحكام -  

  . 3انتصابه يلزم مامل ومنها ،" من" بـ جروراـم أو" يف" بتقدير منصوبا إالّ  يستعمل ال ما فمنها ، بالظروف املتعّلقة
   ذكر حني يف ، والزمان الفاعل تشارك: مها شرطني بإيراد احلاجب ابن اكتفى فقد ؛ له المفعول شروط -   

 غري من يكون وأالّ  ،" مله"وجواب ، مالال بتقدير كونه يشرتط ومل ، مصدرا ككونه ، األخرى الشروط بعض الرضي
  . 4القلوب أفعال من وكونه ، الفعل لفظ

  
  :مايلي احلاجب ابن يذكرها مل اليت األحكام فمن ؛ االستثناء أحكام -   

  . مطلقا قبلها فيما يعمل ال" إالّ " بعد ما أنّ  -                       
  .عطف بال شيئان واحدة بأداة يستثىن ال أنه -                       
  . األكثر استثناء وعدم ، للبصريني خالفا النصف استثناء ميتنع ال أنه -                       
  . ذلك عن يرتّتب وما للتأكيد" إالّ " تكرار أحكام -                       
      5.للجميع الصاحل االستثناء تعّقبها إذا بالواو بعض على بعضها املعطوف ملاجل حكم -                       

  :منها ، باإلضافة تتعّلق اليت والتوجيهات األحكام من مجلة الرضي ذكر فقد ؛ اإلضافة أحكام -   
  . اللبس أمن إذا املضاف حذف -                         
  .وغريه) ...قبلُ ( كـ النسبة معىن فيه ظرفا املضاف كان إن إليه املضاف حذف -                         
  .1وغريمها ، والظرف وارور اجلار املتضايفني بني الفصل -                         

                                                 
 .388، ص 1املصدر نفسه ، ج  1
 .11، ص 2املصدر نفسه ، ج  2
 .وما بعدها 17، ص  2ج  - شرح كافية ابن احلاجب –رضي الدين األسرتاباذي   3
 .35، ص 2، جنفسه املصدر   4
 .ومابعدها 146، ص  2، ج نفسه املصدر  5
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  :ذلك ومن ، النعت باب يف احلاجب ابن فلهأغ ما بعض الرضي ذكر فقد ؛ النعت أحكام - 
  ).الظريفان وعمرو زيد جاءين: (مثل ، املوصوفات تفّرق مع األوصاف مجع -                     
   وكاتب شاعر رجال بثالثة مررت: ( مثل ، املوصوفات مجع مع الصفات تفريق -                     

  .�)وبزاز                        
  . نصبا أو رفعا الصفة قطع -                     
  .2 املوصوف حذف -                     

  :مايلي املوصول باب يف احلاجب ابن على االستدراكات فمن ؛ الموصول أحكام - 
  . للّصلة تأّخروال للموصول فالتقّدم ، اسم كجزأي والّصلة املوصول -                     
  . كالوصف للموصول بتابع وبعض الّصلة بعض بني وال ، والّصلة املوصول بني يفصل ال -                     
  ).أبوه قائم الذي جاءين:( مثل ، بعض على الّصلة بعض تقّدم -                       

  .3الّصلة حذف -                         
  للسببية الفاء تكون أن: أحدمها:  شرطني احلاجب ابن اشرتط فقد ؛ الفاء بعد المضارع الفعل نصب اشرط - 

   الرضي واستدرك ، عرض أو ، متنّ  أو ، استفهام أو ، نفي أو ، ي أو ، أمر قبلها يكون أن: والثاين

ِ�َ&�$� 9iِ�ُْFَ �َ,��َ:﴿: تعاىل قوله حنو ، التحضيض عليه 1jَ'�� �@,ُ �&َ� �$���� �I!7�5َ�﴾]تعاىل قوله حنو ، الرتجيو  ، ]7 الفرقان: ﴿ �$K'��َ� 
\َP"i�7� �َF �!َPK5�7 �$��َ*��َBَ� W�!Pْk5��﴾]4النصب قراءة على ]4 - 3عبس.  

 بإيراد ذلك يتجاوز وإمنا ، احلاجب ابن كافية منت يف جاء ما بشرح يكتفي ال األسرتاباذي الرضي فإنّ  وهكذا 
   من على استدراكاته يف مستعينا ، ا أخلّ  أو) احلاجب ابن( ذكرها أمهل اليت والـمسائل األحكام من طائفة
  . آراء نم إليه وصلوا ما إىل ومستندا ، النحاة من سبقه

  : الحاجب ابن ةيكاف شرح خصائص -ز
 وميكن  الّشروح من غريه عن متميزا جعلته اخلصائص من مجلة على احلاجب ابن كافية على الرضي شرح اشتمل 

  :فيمايلي اخلصائص هذه حوصلة
   :حدودـال بوضع ايةـالعن -    

                                                                                                                                                           
 .وما بعدها  286،  2، ج نفسه املصدر  1
 .)ب ز ز(مادة   - لسان العرب –ابن منظور : ينظر. بائع البّز ، والبّز نوع من الثياب ، وحرفتها الِبزَاَزة :) البزاز (جاء يف لسان العرب أّن   �
 .وما بعدها 337، ص  2ج  - شرح كافية ابن احلاجب –رضي الدين األسرتاباذي   2
 .وما بعدها 150، ص  3ج  - شرح كافية ابن احلاجب –ي رضي الدين األسرتاباذ  3
 .62، ص 4، جنفسه املصدر   4
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 يعيب كان فقد ، شرحه يف البارزة صائصاخل من اإلشكاالت عن وصيانتها احلدود بصوغ الرضي اهتمام يعدّ     
 بيان يف غامضة عامة ألفاظا استعماله أو ، األشياء لتعريف وضعه دقة عدم -كثرية مرّات يف – احلاجب ابن على

 يف يورد املصنف دأب وهذا « :يقول ، احملدود ومشولية والتفصيل الوضوح الوضع ذلك يف واألصل ، الشيء ماهية
 احلدود يف خيتار أن وينبغي ، عنايته على منه اعتمادا ، املقصود معىنـال يف مشهورة غري ألفاظا املقّدمة هذه حدود

 املعىن غري يف هو لفظ باستعمال فكيف ، املشرتكة األلفاظ عن وحيرتز ، املراد املعىن يف األلفاظ أوضح والّرسوم
  .1»أظهر املقصود

 فحمله ، به يتعّلق ملا الصحيح الفهم إىل يؤّدي) املصطلحات( التعريف وضع يف الّدقة بأنّ  يالرض اقتنع لقد   
 حيث من أو،  عليه املتعارف اللفظ استعمال حيث من تاّما ضبطا مضبوطة صياغة احلدود صياغة على ذلك
 الواجب بل ، ألفاظ وداحلد يف خيرتع أن ينبغي ال« :يقول ، االعرتاض من يسلم حىت وذلك ، احملتملة داللته

 ابن تعريف على تعقيبه ذلك على الدالة األمثلة ومن ، 2»للتبيني حدّ ـال ألنّ  ، فيها منها املتعارف املشهور استعمال
   تفسريه وعدم 3"الثالثة األزمنة بأحد مقترن ريغ نفسه يف معنى على دلّ  ما" بأنه لالسم احلاجب

 ابن تعريف أيضا األمثلة ومن ، -الرضي يذكر كما -احلدود يف حيسن ال اإلمهال هذا ومثل"  الثالثة األزمنة"
    4"العمدة علم على اشتمل ما" يقال أن واألوىل ،" الفاعلية علم على اشتمل ما" بأا للمرفوعات احلاجب

 من والتعليق اإللغاء بني التفريق وكذا ، فيه واملفعول ، له واملفعول ، به املفعول لرسم وضعها اليت حدودـال إىل إضافة
  .وغريها...  ماهيتهما توضيح خالل

   :داللـواالست منطقـال أثر -   
 النحوية املسائل على وتطبيقها املنطقيني عبارات الرضي إيراد خالل من العقلية والتقسيمات املنطق أثر يتجّلى      

 كلّ  وعالقة"  اخلاصة" و" احلدّ " مفهومي بني زـالتميي خالل من وعالماته االسم تعريف بني مثال يفّرق فهو ،
 واخلاصة ، ومنعكس مطّرد حدّ ـال أنّ  واخلاصة احلدّ  بني الفرق «:يقول ، والعكس الّطرد حيث من باآلخر منهما

 كقولك ، خربه احملدود وجتعل مبتدأ فتجعله ، احلدّ  إىل) كلّ ( لفظ تضيف أن باالطّراد واملراد ، منعكسة غري ردةمطّ 
 وكذا ، اسم فهو مقرتن غري نفسه يف معىن على دلّ  ما كلّ : مقرتن غري نفسه يف معىن على دلّ  ما االسم قولنا يف

: فنقول ، نقيضيهما هذين مكان جتعل أن بالعكس واملراد ، اسم فهو التعريف الم دخله ما كلّ : اخلاصة يف تقول
 الم يدخله مامل كلّ :اخلاصة يف تقول أن يصحّ  وال ، باسم فليس مقرتن غري نفسه يف معىن على يدل مامل كلّ 

                                                 
 .40، ص  1، جنفسه  املصدر  1
 .13، ص  1ج  - شرح كافية ابن احلاجب –رضي الدين األسرتاباذي   2
 .24، ص  1، جه املصدر نفس  3
 .161، ص  1، جه نفس املصدر  4
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 من معقوليته باعتبار فيه يشكل وما" االستثناء" تناول حني أكثر منطقيته تتضح كما ، 1»باسم فليس التعريف
  . وفساده املعىن باستقامة ذلك وعالقة ، قبله فيما بعده ما وخروج دخول حيث

  :ةـالديني النـزعة -  
 اهللا رضي علي لإلمام تشّيعه يف تمثلةـال الدينية نزعته مالمح بروز الكافية شرح يف الرضي تتّبع خالل من يتبّني       

 وعشرين مخس من أكثر يف علي اإلمام بأقوال احتجاجه ذلك على يدلّنا ومما ، البيت آل إىل واالحتكام عنه
   . ونثرا شعرا – إليه اإلشارة سبق كما – موضعا

  :العقلية والتمارين التدريبية المسائل -
 تحنمي املعّقدة العقلية والتمارين ةيبيالتدر  املسائل من مجلة يرضلا إيراد احلاجب ابن كافية شرح خصائص ومن    
 – أ( حمّددة رموز فيها تستخدم رياضية عمليات عن عبارة تكون ما أشبه واملسائل التمارين وهذه ، املبتدئون ا
 مل اليت الفرضية األمثلة عرض جانب إىل هذا ، ثابتة نتائج إىل توصل جمّردة منطقية استدالالت على تنبين) ب

  . ا تنطق ومل،  العرب كالم يف تسمع
 غريه خلو يعين ال األسرتاباذي للرضي "احلاجب ناب كافية شرح" ا متيز صخصائ من أوردناه ما فإنّ  وهكذا     

  .احلدود بصيانة يتعّلق ما سّيما وال فيه الغالبة اخلصائص هي وإمنا ، منها
  

 عن الكشف خالل من وذلك ، احلاجب ابن كافية شرح يف النحوي الرضي منهج بيان املبحث هذا يف حاولنا    
 والنظر والعامل ، والعلة ، كالّسماع النحو أدلة من موقفه رصد جانب إىل ، ترتيبها وكيفية ، اللغوية مادته مصادر

 اليت املختلفة النحاة آراء ذكرنا كما ، بينها يوازن أن حماولته و ، والكوفة البصرة الفريقني بني اخلالفية املسائل يف
 مل أحكاما وذكر  األصول عن املتفّرعة املسائل الرضي استوعب وقد هذا ، ا انفرد اليت واآلراء ، خالفها أو وافقها
 ، النعت أحكامو ،  وجوب إضمار الفعل: بينها من ، كثرية مواضع يف به أخلّ  ما على ونّبه ، احلاجب ابن يذكرها

 احلاجب ابن كافية شرح ا متّيز اليت صائصاخل عن احلديث املبحث هذا ختام وكان ، وغريها... املوصول أحكامو 
. وغريها...واالستدالل املنطق وأثر ، احلدود برسم العناية: بينها ومن ،

                                                 
 . 30، ص  1، جنفسه املصدر   1



 

136 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املبحث الثاني

  
   اإلبانة عن األغـراض في شرح كافية ابن الحاجب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ـراضعن األغ اإلبانة  الرضي األستراباذي  في ـجمنه                                     ل الثانيالفص
 

 137

  
  
  
  : مهيدـت  

 خصّ  وقد ، �اللغوية الفئات خمتلف عند كبري جدل مثار كانت واملعىن اللفظ يةقض أنّ  سابق موضع يف تبّني      
 يسلكون أخرى وتارة ، عليه واحلفاظ جماراته إىل فيعمدون املعىن على اللفظ يؤثرون تارة فنجدهم منها جبانب النحاة
 زاوج إنه إذ ، ذلك عن مبنأى األسرتاباذي الرضي يكن ومل ،) املعىن( به اكتفاءً  يؤديه الذي اللفظ دون املعىن طريق

 املسائل بعض يف أنه ذلك  اللغوية الرتاكيب ختريج يف املعىن إليه يقود وما الصنعة تتطلبه ما بني – كبري حدّ  إىل –
 علماء حتقيقها توّخى اليت الشمولية حنو وسعيا النحو ألبواب طردا وتأويل تقدير من يستتبعه وما لعاملا قوانني يلزم

 عن والكشف املعاين فهم يرّجح اآلخر بعضها ويف ، ا خيلّ  ما) النحو أبواب( إليها يعرض لئالّ  ، األوائل العربية
  .ومقاصده املتكلم أغراض بأداء تتكّفل اليت التعبريية األساليب معرفة خالل من أسرارها

 فما النحوية األحكام تربير و الرتاكيب ختريج يف الرضي عليها يعتمد أساسية ركيزة" وغرضه املتكلم قصد" وميثل  
 أو التعريف وحيّدد ، التأخري أو التقدمي ويتطلب ، احلذف أو الذكر يستدعي قد واهتمامه املتكلم عناية يف يدخل
 وملا ، ما سامع إىل وإيصاهلا معينة لغوية رسالة أداء بواسطتها يهدف اليت التعبريية األساليب من وغريها...  التنكري

 غريها دون خمصوصة صياغة يقتضي – تنّوعها على – باطنا املتكلم ينويها اليت األغراض هذه إىل التوصل كان
 عنه يصدر الذي اللغوي الرتكيب ضبط يف) املتكلم أغراض( أثرها استجالء فإنّ  ، املطلوب وتعّني  املراد حتّقق

  .الكافية شرح يف الواردة النصوص تتبع خالل من يكمن ترتيبها وكيفية عناصره باختيار املتكلم
 كل إنّ  إذ ؛ أوالّ  اللغوية الرتاكيب وضع يف مسامهته ومدى للداللة"  املتكلم غرض" بتوجيه الرضي عين لقد   

 منها جيوز ما وقياس ، ثانيا الرتاكيب هذه ختريج ويف ، بلفظه حتصيله على ماملتكل يعكف قصد على ينطوي تركيب
 حرصه  - أخرى وبالتصريح تارة باإلمياء متوّسال - يؤّكد  مثّ  ومن ، الغرض ونقض املعىن فساد إىل فيؤّدي جيوز ال وما

 غرض كلّ  أنّ  ذلك  غراضوأ مقاصد من عنه يرتّشح ما بواسطة القواعد صياغة يف املتكلم هذا مشاركة بيان على
  .  يتوّخاه ملا معادلة تركيبية أمناط إنتاج منه يتطّلب حتقيقه إىل يصبوا

 النحوية األبواب كلّ  تضمّ  مناذج صورة يف الكافية شرح يف الواردة النصوص مجيع حصر متّ  املنطلق هذا ومن   
 األغراض هذه رصد يف حمّددة معايري على تمدنع مل أننا إىل اإلشارة وجتدر ، الكتاب ترتيب حسب مرتبة مختلفةـال
  .   اهللا شاء إن يأيت فيما بيانه سنحاول ما وهذا ، مدلوالا واستنطاق النصوص استخراج اهلدف كان وإمنا ،
  
  

                                                 
 . من هذا البحث 12فحة ص:  ينظر  �
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   "ينصرف وماال ينصرف ما باب: "النص األول

   : الصرف ملنع علةً " األصل يف كونه" واشرتاط الوصف يف الرضي يقول 
   عارضا ال ، مطلقا الوصف معنى يقصد ال مستعملها ألنّ  ، ونحوها الكلمات هذه صرف«                
  ) أخيل(و ، قوة ذا طائرا) أجدل(و ، خبيـثة نفسها في كانت وإن ،) أفعى( فـ ، أصال وال                
   من ، الطير من الجنس هذا فمعناه ،) الأجد لقيت:( مثال قلت إذا أنك إالّ  ، خيالن ذا طائرا                
   بالشدة الوصف معنى فيها تقصد ال ،) عقابا رأيت:( تقول كما ، القوة معنى تقصد أن غير                
   كما ، تحقيقا للوصف موضوعة غير لكونـها صرفها وليس ، الصقر من أقوى كانت وإن                
  .1» ووهم فغلط مثله صرف منع فأما ، صنفالم إليه أشار                

 معىن على وضعه أصل يف داال اللفظ يكون أن واشرتط ، "الوصف علة" الصرف موانع من احلاجب ابن ذكر
) أدهم(و  للحية) أرقم(و) أسود: (امتناع ذلك أمثلة ومن ،) الوصفية( املعىن ذلك يف استعماله يغلب أو ، الوصفية

 توهم مبجّرد) أجدل(و ،) أفعى( منع وضعف ،  األمساء استعمال استعماهلما رغم الوصف معىن لبقاء  ، للقيد
 صرف ضابط يف واختالفهم النحاة آراء عرض بعد الرضي لكن ، الوضع أصل يف كونه يتحّقق ومل ، فيها الوصف

 يصوغ عارضا أو حقيقة الوصف حتديد بني القائم اخلالف ضوء ويف ، اآلخر بعضها صرف وامتناع األلفاظ بعض
" متكلمـال غرض" إىل الرجوع يف يتمثل الضابط وهذا ، وعدمه الّصرف آلية يف التحّكم خالهلا من يتمّ  هامة قاعدة

  الوصف يلـسب على األلفاظ هذه استعمال املتكلم قصد فإذا ، األوىل بالدرجة
 صرفه    عنه املخرب نوع حتديد على ومقتصرا ، الوصف معىن من جمّردا اللفظ بذاك التعبري أراد وإذا ، صرفها امتنع 
) األفعى( صرفت حني يف ،) الوصف( خمصوصا استعماال استعمال ملاّ ) األدهم(و ،) األسود( امتنع هذا وعلى ،

  . اجلنس بيان قصد على األلفاظ من وغريها
" والبلدان القبائل أمساء حكم" يف أورده ما وامتناعه الصرف جواز يف أساسية ركيزة"  املتكلم غرض" أنّ  يؤّكد ومما   

   يف كالم فال ، بشروطه ظاهر سبب العلمية مع فيها كان فإن ، والبلدان القبائل ماءـأس وأّما «:يقول
 فيها فاألصل ، يكن مل إنو  ، ذلك وحنو ،) خرسان(و ،) بغداد(و ،) تغلب(و ،) باهلة( كـ ، صرفها منع

  ) ثقيفا(خالفهم كصرفهم ـهم سلكوا يف صرفها أو ترك صرفها طريقة واحدة ، فال تـفإن وجدت،  االستقراء
  ل األب ، ويف األماكنـفالّصرف يف القبائل بتأوي... )َهَجر(، و) ُعمان(وترك صرفهم )  ...ُحنينا(، و) معدا(و
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 1»ف يف القبائل بتأويل األم أو القبيلة ، ويف األماكن بتأويل البقعة والبلدةبتأويل املكان واملوضع ، وترك الّصر 
  معانيها من معىن كلّ  إنّ  حيث كالمها يف ومقـاصدها العرب استعمـال إىل وعدمه الّصرف يرجع الرضيف

 أساس وعلى ، معني بتأويل امتناعه يكون ، ظاهر سبب النتفاء اللفظ صرف امتنع فإذا ، حمّددة تركيبية بىن ترتمجه
  . اللفظ بنية تتحّدد املقصود املعىن توضيح

 ابن ذكر كما - وليس ، واستعماله"  املتكلم غرض" إىل بـالنظر النحوية للقاعدة الرضي توجيه نالحظ وهكذا  
 مبقاصد اللغوية الرتاكيب ربط ديؤكّ  مما ، الصرف ملنع علةً " األصل يف كونه" واشرتاط الوصف يف - احلاجب

  . السامعني إىل تبليغها املراد مستعمليها
  

  "باب الترتيب بين الفاعل والمفعول: "ثانيالنص ال
  :يقول الرضي يف الرتتيب بني الفاعل واملفعول 

  مييز ـعلى ت مع انتفاء القرينة الدالة، إذا انتفى اإلعراب اللفظي في الفاعل و المفعول معا  «                
  م الفاعل ألنه إذا انتفت العالمة الموضوعة للتمييز بينهما ـوجب تقدي، أحدهما عن اآلخر                  

  ُتوَجد في بعض المواضع دالة على قد اإلعراب ، لمانع ، والقرائن اللفظية والمعنوية التي :أي                 
  واحد منهما مركزه ليعرفا بالمكان األصلي كما يجيء ، فيلزم كلّ ،  ر تعيين أحدهما من اآلخ                 
  موسى عيسى ضرب: (نحو ، والقرينة اللفظية كاإلعراب الظاهر في تابع أحدهما أو كليهما                 
 المصطفى المرتضى استخلف(و ،) موسى كمثرىلا أكل:( نحو ، ةيوالمعنو ) ... الظريفَ                  

�  
    .2» ذلك ونحو                  

 غياب ضوء يف للكلمة اإلعرايب احلكم بيان إىل ا يتوصل اليت القرائن مجلة النص هذا خالل من الرضي يبني
 باملكان ليعرفا ، به املفعول وتأخري الفاعل تقدمي جيب الدالة القرينة فبانتفاء ، ظاهرا ةاملوضوع التمييزية العالمة
  موسى عيسى ضرب: (همـقول يف كما اللفظية القرائن من إّما هماـإعراب على ُيستدلّ  قد حني يف ، يـاألصل

   مرفوعا – التابع - )الظريف( لفظ كان فإن ، به املفعول من الفاعل دحدّ ـي الذي هو" التابع" فإن ،) الظريف 
   املعنوية القرائن من أو  ، فاعل) عيسى( فإن ، بالنصب) ريفـالظ( كان إذا أما ، مؤخرا اعالـف) سىمو ( كان
 )موسى الكمثرى أكل(:حنو ، سياقية معطيات من به يتصل وما املتكلم غرض وحتديد املعىن فهم زاوية من
  املراد املعىن لتحديد نظرا والتأخري التقدمي ازـج - املثال سبيل على – فهنا ،) �املصطفى املرتضى استخلف(و
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وكذلك   الـمعجمي الـمعىن بداللة )موسى( تأكل أن يستحيل) الكمثرى( أنّ  حبكم مأمون اللبسف ، لبس أيّ  دون
  .باعتبار ما يقتضيه العقل وتقّرره احلقائق) �املصطفى استخلف املرتضى(احلال يف قولنا 

، وهي من الوسائل الكربى " أمن اللبس"قاعدة عامة حتتكم إليها مجيع اللغات وهي قاعدة  الرضي إىللقد أشار    
  عماللالستالقصوى  ايةـمثل الغـت"خطاب ، إذ ـاليت تضمن سريورة العملية التواصلية بني طريف ال

  
 السامع إىل إيصاله املتكلم ينوي الذي القصد وهذا ، بواسطتها ، فيتّم إبالغ املقاصد وحتقيق األغراض 1"اللغوي 
 مالكال من الغرض فهم توّخي جيب مدى أيّ  إىل يتبني مثّ  ومن ، غموض أو لبس به كالم ظل يف حصوله ميكن ال
 بأنّ  القول نستطيع  األساس هذا وعلى ، اللغوية للرتاكيب النحوية الوظائف حديدـت أثناء متكلمـال قصد اةـومراع ،

  .      معينة ألغراض تأدية سوى ليس أخرى وبالتأخري تارة بالتقدمي اجلملة عناصر مواقع تغيري إىل املتكلم جلوء
    

  "حذف الفعلوجوب باب " :ثالثالنص ال
  :الفعل حذف وجوب يف الرضي يقول


ِ@�    ﴿:الىـتع قوله مثل في وباـوج الفعل ُيحذف  «            � 1��3َF ���� �Mـ   ]6التوبة[ ﴾�l� َO��:�UَB�Hـ�#�ِ!Pـ�
    الغـرض ألنّ  ،الظاهر"  استجارك": نحو ، رالـمفسّ  وجود مع واجبا حذفـال كان ماـوإن            

   هامـاإلب ألنّ  ، رمفسّ  إلى حتجـت لم أظهرته لوف ، رمقدّ ـال تفسير الظاهر هذاـب اإلتيان من             
   ثم اإلبـهام من والغرض ، إبـهام ال اإلظهار ومع ، التقدير ألجل كان إنما التفسير إلى المحوج            
  – المبهم سمـعت إذا -  قتتشوّ  النفوس ألن ، المبهم لذلك النفوس في وقع إحداث رـالتفسي             

   ذكـره في ليس توكيد رامفسّ  ثم مبهما: تينمر  الشيء ذكر في وأيضا ، منه بالمقصود العلم إلى              
  باختصاص راءباالستقـ لعلمهم خبره"  استجارك" و ، مبتدأ" أحد" بكون حكمي لم وإنما ، مرة              

  .2»بالفعلية الشرط حرف              
 من شيء حذفـي ال أنه"  مفادها عامة قاعدة من ووجوبا جوازا الفعل حذف مواضع بيان يف الرضي نطلق 

 مثّ  ومن ، باللفظ إجنازها املتوّخى راضهوأغ املتكلم ملقاصد العام احملّدد هي القرينة وهذه ، 3"قرينة لقيام إالّ  األشياء
 الوجه على السامع إبالغها املتكلم يتوىل معينة بأغراض اجلملة يف األساسية العناصر بعض حذف تعّلق يبني

 تفسريه مث مببهم اإلتيان من الغرض أنّ  ذلك ، املفّسر وجود مع وجوبا الفعل حذف ذلك أمثلة ومن ، املناسب

                                                 
 .34ص - اللغة العربية معناها ومبناها -حسان متام  1
 .176، ص  1ج -شرح كافية ابن احلاجب – الدين األسرتاباذي ضير   2
 .174، ص 1، ج هنفس املصدر  3
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 النفس يف أحدث ملا والتفسري هامـاإلب من خلوا اللفظ جاء ولو ، منه املقصود ملعرفة توكيداو  تشويقا بالنفس أذهب

ِ@� ﴿:تعاىل قوله ففي ، مبتذلة الكالم داللة ولكانت ، األول أحدثه كما وقعا� 1��3َF ���� �Mـ  ابتدأ ، ﴾�l� َO��:�UَB�Hـ�#�ِ!Pـ�

 الفعل ذكر لو أنه ذلك  وتأكيده وإثباته املعىن لتقوية) استجارك(ريبالتفس أتى مث السامع على لإلام الفعل حبذف
  تشويق"  هو نفسه يف لقصد حذفه بل ، أخرى مرة ذكره إىل احتاج امل محذوفـال
"  وقصده املتكلم غرض" تدّخل أساس على النحوية الوظائف الرضي يوّضح هنا ومن ، "خربـال هلذا السامع 
 ألنّ "  خرب" وليس ، فعل" استجارك"و ،"  مبتدأ" وليس ، املذكور عليه يدلّ  درمق حمذوف لفعل فاعل" أحد"فـ

  . أخرى جهة من املراد الغرض والنتفاء    جهة من االمسية وليس الفعلية باجلملة خمتصّ  الشرط حرف
 منها  والسّيما ،) التعبريية( الكالمية األساليب أنّ  إىل نتفطّ  قد األسرتاباذي الدين رضي نّ بأ القول ميكن وهكذا   

 احملذوف تقدير يف هامة إجرائية أداة "وغرضه املتكلم قصد" يكون ومنه ، وقصده املتكلم غرض وفق تُؤَلف فاحلذ
  . النحوية العالقات طبيعة يف والتحّكم ،
  

  "المفعول الذي لم يسّم فاعله باب : " رابع النص ال
  :املفعول الذي مل يسّم فاعله يقول الرضي يف باب

  النيابة ، ولم يفضل بعضها  ياوت البواقي فـرون على أنه إذا فقد المفعول به تسـواألكث...  «            
  ح مجرور منها ، ألنه مفعول به لكن بواسطة حرف ، ورجّ ـح بعضهم الجار والبعضا ، ورجّ               
وبعضهم المفعول المطلق ألّن داللة بعضهم الظرفين والمصدر ألنهما مفاعيل بال واسطة ،               

  الفعل 
   عناية المتكلم واهتمامه بذكره وتخصيص يما كان أدخل ف كلّ : عليه أكثر ، واألولى أن يقال              
  .1» ى بالنيابة ، وذلك إذُن اختيارهلالفعل به ، فهو أو               

  عنه ينوب مبا ويؤتى ، الفاعل ذكر يرتك قد أنه العرب كالم استقراء بعد النحاة اعتمدها اليت العامة القواعد من
 أو  عليه اخلوف أو ، تعظيمه أو ، به اجلهل: كـ ذكره عدم يف املتضّمنة األغراض بتحديد البالغيون استأثر وقد

 عنه ينوب عّما النحاة حتّدث وحني ، البالغة كتب يف املبثوثة األغراض من وغريها...  السامع على إامه قصد
 إىل املتعدية األفعال رأوا إذا مث ، به املفعول نيابة بعضهم فاشرتط ، ذلك يف أقواهلم اضطربت ، مقامه ويقوم

 عرض وقد وارور، راجلا أو الظرف قيام بعضهم واختار ، بالنيابة أوىل يكون أيّهما يف اختلفوا ثالثة أو مفعولني
 نيابة جيوز فال ، املراد الغرض مع لتنافيها اآلخر بعضها وبطالن ، بعضها صّحة على مدلال اآلراء هذه الرضي
    الفاعل مقام يقومان ال إمنا « :يقول ، مقامه واملستثىن التمييز قيام جيوز ال وكذا ، معه واملفعول له املفعول

                                                 
 .196، ص  1ج - شرح كافية ابن احلاجب – الدين األسرتاباذي رضي  1
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    لفظا يذكر أالّ  جاز إن و ، املعىن حيث من الفعل ضروريات من كونه يف مثله كوني أن ينبغي منابه النائب ألنّ 
    نيابة يف ويشرتط ، 1» ضرورياته من ليسا والـمستثىن التمييز وكذا...  الفعل ضروريات من الفاعل أنّ  كما

   عن النائب إذ ، التوكيد ّرد يكون أالّ  املطلق املفعول يف ويشرتط «:يقول ،� املتجددة اإلفادة املطلق املفعول
:( قلت فلو ، كالما معا ليصريا ، إليه الفعل احتياج يتبني حىت الفعل يفده مامل إفادة يف مثله نيكو  أن جيب الفاعل
 أو ،) ضربة ضرب:(يقال بل) َضْربٌ ( قولك عن) ضرب(على بداللته مستغنٍ ) ُضرب( ألنّ  ، جيز مل) ضْربٌ  ُضرب

 الرضي يصوغ غريها من بالنيابة أوىل وأيّها ، جيوز ال وما جيوز فيما اخلالفات هذه ضوء ويف ، 2»)الفالين الضرب(
 حتـت يدخل وما" املتكلم غرض مراعاة" بـ يتمّ  وذلك ، النحاة بني الواقع اخلالف ترفع أن شأا من هامة قاعدة
  ما  كلّ  " إنّ  إذ ، مطلوبه حتقيق إىل يؤّدي ما األلفاظ من فيختار ، واهتمامه عنايته

  "ى بالنيابة ، وذلك إذُن اختيارهلالفعل به ، فهو أو  عناية المتكلم واهتمامه بذكره وتخصيص يكان أدخل ف
 يريد الذي والقصد الغرض إىل موكول به مفعولـال أو ، الظرف أو ، وارور اجلار أو ، املصدر فنيابة هذا وعلى

 من مجلة طرح حيث ،" النحو معاين" كتابه يف السامرائي به جاء ما  ذلك يؤّكد ومما ، السامع إىل إيصاله املتكلم
 أيّ  نيابة يف يقول ، الفاعل عن ينوب ما حديدـت يف" وقصده املتكلم غرض" يتدّخل مدى أيّ  إىل فيها مبينا األمثلة

  الفاعل مقام مـتقي كفإن ، غرض من إليه ترمي ما حبسب الثاين أو األول تنيب فقد...  «:املفعولني
) حممد( على منصّبا اهتمامك كان) دينارا حممدٌ  أُعطي:( مثال قلت فإذا ، واالهتمام بالعناية أوىل كان ما 

 أو       قليال يكون كأن الدينار على منصّبا احلديث كان)  حممدا دينارٌ  أُعطي:( قلت وإذا ، عنه يدور واحلديث
   ائفـالوظ وتتوّجه الرتكيب صياغة تتحّدد ايتهـوعن متكلمـال اهتمام أساس فعلى ، 3» ذلك لغري أو كثريا

من املقاصد اليت يرمي إليها املتكلم يف حتقيق قصد   - يف هذا النص - األهّم نيابة ّن بأومنه ُميكن القول  ، النحوية
  . ، وذلك من خالل اختيار ما يوافق اهتمامه وعنايته يف وضع الكالم إفادة كالمه لدى السامع 

  "االبتداء بالنكرة تباب مسوغا: "امسالنص اخل
  :استحسن الرضي قول ابن الدهان يف االبتداء بالنكرة

   إفـادة الكالم من الغرض نّ أل وذلك ، شئت نكرة أيّ  عن فأخبر دةائـالف حصلت إذا «                
   .ال أو بشيء عليه المحكوم خصصـت سواء حكمـال جاز ، حصلت فإذا ، مخاطبـال                  

                                                 
 .193، ص 1، جه املصدر نفس  1
  مكان لسجُ (، وال ) ُضرب شيء:(كل ما ينوب عن الفاعل حىت ال يكون الكالم ضربا من اللغو ، فال يقال  جددة يفتشرتط الرضي الفائدة املي  �
  ذكرها ، فالفائدة شرط أساسي يف صياغة الرتاكيب اللغوية ، ومن ّمث  ، ألّن هذه األشياء معلومة من الفعل ، وال فائدة متجددة يف) أو زمان    
 .   195، ص 1ج - شرح كافية ابن احلاجب – الدين األسرتاباذي رضي: ينظر. تبليغ أغراض املتكلم للمستمع    
 .195ص ، 1ج - شرح كافية ابن احلاجب – األسرتاباذي الدين رضي  2
   2ج ، )م2003هـ 1423( 2ط،  شركة العاتك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر -معاين النحو – السامرائي فاضل صاحل  3
 .69ص    
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 مختصتين نكرتين أو معرفتين كانا سواء ، الفاعل وعن المبتدأ عن اإلخبار تجويز فضابط                 
   بوجه

   ذلك حصولـب  الـمخاطب علم عدم وهو ، واحد شيءب ، مـختصتين غير نكرتين أو                 
   مثال) زيد( )امـقي( علم لو كما ، ذلك  معرفةـال في علم فلو ، عليه للمحكوم الحكم                 

   جـاز ، الدار في قائما الرجال من ما رجل كون يعلم لم ولو ، لغوا ُعدّ "  قائم زيد" فقلت                 
  .1»بوجه النكرة خصصتت لم وإن ،)  الدار في قائم رجل( تقول أن لك                

قرا من " :حتّدث النحاة عن مسّوغات االبتداء بالنكرة ، ووضعوا األساس العام يف صّحة ذاك االبتداء وهو 
   2إّما باختصاصها كالنكرة املوصوفة ، أو بكوا يف غاية العموم:، وفّسر قرا من املعرفة بأحد شيئني  "املعرفة

كالم جاز االبتداء ، ويكاد ميثل واشرتط بعضهم وقوع الفائدة  مثلما فعل ابن الدهان ، فمىت حصلت الفائدة يف ال
أمكن إذا ركيزة أساسية ينبين عليها إخراج الرتكيب يف صورة خمصوصة  ف -يف هذا النص - " علم املخاطب وعدمه "
ذلك أّن املتكلم يراعي حال السامع قبل للمتكلم االبتداء بنكرة خمصوصة ،  جاز لدى املخاطب صول الفائدةح

ه ، ومن ّمث يهيئ عبارته الدالة على مقاصده وأغراضه مبا حيّقق الفائدة اليت جينيها املخاطب التلفظ مبا يريد التعبري عن
 ذلك حبصول املخاطب علم عدم ووه ، واحد شيءب...بنكرة اإلخبار جتويز ابطفض:" ظاهر يف قول الرضي ، وهذا

 إخباره مثل وذلك ، بنكرة يبدأ مل وإن ، لغوا الكالم عدّ  باحلكم املاع السامع كان فإن ،" عليه حكومللم كماحل
 اخلرب مبحصول السامع علم وإن  جيهله ما السامع إفادة باإلخبار يقصد املتكلمف ؛) قائم زيد: ( بقوله زيد قيام عن

 االبتداء شرط الرضي توضيح وبعد -الرضي يذكر كما-   الفائدة حمطّ  هو واخلرب ، املتجّددة الفائدة تلك انتفت
   خطابـال إلقاء أثناء ووضعيته السامع حال املتكلم اةـمبراع وتعّلقه بالنكرة

  واملبتدأ ، " ناب ذا أهرّ  شر" مثل املعىن يف اعلف هو الذي املبتدأ:  مثل بنكرة ءداـاالبت مسوغات ملةـج أورد
 حقيقـت على مؤّكدا ، وغريه ... احلال واو بعد ما أو ، االستفهام كلمات أو ، وجمرور جار أو ظرف خربه الذي 

   مفهومي بني الربط يتمّ  هذاـوب ، التواصل لعملية ملّحة كضرورة مخاطبـال إىل بالنسبة اإلفادة مبدأ
 خالل من وذلك ، أخرى تارة وُختطّأ ، تارة العبارة فتصحّ  ، الرتكيبية البىن ضبط يف" املتكلم أغراض"و ،" الفائدة"

  كون علميُ  مل ولو" :قوله يف الرضي إليه أشار ما هذاو  ، معاينـال تأدية يف خطابـال طريف على االتكال
"  بوجه النكرة صتتخصّ  مل وإن ،)  الدار يف قائم رجل( تقول أن لك ازج ، الدار يف قائما الرجال من ما رجل 

  اإلخبار جاز ، الدار يف أصال الرجال من أحد بكون يعلم ال أي ؛ رباخل ذا عامل غري املخاطب أنّ  رطش فبتحّقق
 ، الدار يف أحد ودبوج يعلم) السامع( كان إذا أّما ، يعلمه ماال السامع إعالم يف ممثلة الفائدة وحصلت ، بالنكرة

  . )الدار يف رجل( مأ) الدار يف زيد( :قالأ سواء  فائدة له حتصل مل

                                                 
 .203ص ، 1ج - شرح كافية ابن احلاجب – األسرتاباذي الدين رضي  1
 .66، ص  2ج  –األشباه والنظائر يف النحو  –جالل الدين السيوطي   2
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 العناصر مراعاةـب يبالرتاك ربط على تقوم هامة قاعدة إىل التفت قد األسرتاباذي الرضي بأنّ  القول ميكن ومنه   
 جواز فإنّ  األساس هذا وعلى ،) والسامع ، املتكلم( اخلطاب طرفا سّيما وال ، إنتاجها يف تساهم اليت اللغوية غري

 الفائدة وحصول  وغرضه املتكلم قصد تبليغ: جانبني بتحّقق مرهون ال أم خمصصة كانت سواء بالنكرة االبتداء
  .طباملخا لدى

  
  
  

  
  "باب تقديم الخبر وجوبا": سادسالنص ال

  :وجوبا اخلرب تقدمي يف الرضي يقول
 ،) أنا تميمي:( نحو ، التقديم وجب ، بتأخيره يفهم ال معنى منه يفهم الخبر تقديم كان وإذا «             

   إذا
  .1»الخبر له ميقدّ  مما ذلك غير أو ،" تميم" بـ التفاخر المراد كان               

، فمن املواضع اليت جيب فيها تقدمي اخلرب ما   - كما وردت عند ابن احلاجب- يبني الرضي موجبات تقدمي اخلرب  
وغريه    ومنها ما ...أين زيد ؟ : م ما له صدر الكالم ، حنو اسم االستفهام يف قولكـتفرضه قيود الصنعة ، كتقدي

جملة بالتقدمي والتأخري ، ـإىل أغراض معينة يريد املتكلم حتقيقها إىل املخاطب من خالل التصّرف يف ترتيب ال يرجع
 تقدمي كان إذا" جد الرضي يصوغ قاعدة عامة ترتبط بتحصيل غرض املتكلم وإفادة السامع  ، مفادها أنه ـلذا ن
ما ينوي املتكلم ـذلك أّن فهم املعىن يتعّلق تعّلقا مباشرا ب ، " التقدمي وجب ، بتأخريه يفهم ال معىن منه يفهم اخلرب

إيصاله إىل املخاطب ، فبأّي طريقة أفهم عن معناه وجب التقدمي والتأخري حبسب الغرض الذي يؤّمه ، وبذلك 
  .يتعّني منط الرتكيب بواسطة املقاصد واألغراض اليت يراد الوصول إليها 

  :   مجلة من احلقائق نوجزها فيما يلي إّن هذا النص يضع بني أيدينا    
  كن تـحصيله بالتزام الرتتيب الطبيعي ، وهذا الغرض ال مي "غرض املتكلم"خرب وفق ـيتقدم ال: األولى        

            ".التفاخر"، والغرض يف املثال الذي أورده الرضي هو ) تأخري اخلرب(لعناصر اجلملة                 
  تتنوع األغراض واملقاصد اليت يتوّخى املتكلم إجنازها ، فتارة يقصد التفاخر ، وأخرى التخصيص  :الثانية       

  ويستدّل على ذلك من خالل النظر  ،" اخلرب له يُقدم مما ذلك غري أو:" الرضي بقولهوهو ما عناه               
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  .ومالبساته يف ظروف اخلطاب              
   الربط يؤّكد ما وهذا ، اعتباطا ليس و ، األوىل بالدرجة املتكلم لقصد والتأخري التقدمي عخضـي :الثالثة      

   البنية جيعل مما الرتكيبية واهليئة" غرضه و املتكلم قصد" بني -السياقية املعطيات ضوء يف – الوثيق             
  .املقاصد و لألغراض ابعةت             

 الوظيفة ضبط يف مثّ  ومن ، اجلملة عناصر ترتيب يف التحّكم يف األغراض مالحظة إسهام مدي يتبني وهكذا   
 همفُ  ملا) متيمي أنا( أي ، تأخري أو تقدمي دون) أنا متيمي(  :مثال جاء فلو  ، الرتكيب داخل للكلمة النحوية
 مـواقع تغيري أنّ  إالّ  ،" متيم" لـ االنتساب جمرد بيان:هو الظاهر معناها) يميمت أنا( فجملة ،) التفاخر( املراد الغرض
   أخرى مقاصد إىل اوزهيتج - " متيم"  لـ النتسابا على دلّ  وإن -) أنا تـميمي: (قولنا يف الرتكيب

 دالالت من األلفاظ مواقع تبّدل إليه حييل مبا تام وعي على كان الرضي بأنّ  القول ميكن ومنه ،-  ذكرنا كما- 
    .النحوية الوظائف توجيه يف أساسية قرينة بوصفه" املتكلم غرض" عن الكشف ضرورة يؤكدّ  مما خمتلفة ومعانٍ 

  
  "وجوباحذف المبتدأ  باب: "سابعالنص ال

  :وجوبا املبتدأ حذف يف الرضي يقول
:( نحو ، بابه في يجئ كما ، بالرفع النعت قطع إذا ، وجوبا المبتدأ حذفي قد أنه اعلم«              

   هللا الحمد
 ، صفة األصل في كان أنه ليعلم حذفه وجب وإنما ، الحمد أهلُ  هو: أي ؛) الحمد أهلُ                

   فقطع
  .1»ذلك يتبين لم المبتدأ ظهر فلو ، يجئ كما ، الترحم أو ، الذم أو ، مدحلا لقصد               

مبتدأ وجوبا وجوازا انطالقا من استقراء كالم العرب ، وتتبعهم يف ما يصدرون عنه من ـد النحاة مواضع حذف الحدّ 
قطع "معاٍن خمتلفة تستجيب ملا يتطلعون إليه من تبليغ أغراضهم ومقاصدهم ، ومن مواضع حذف املبتدأ وجوبا 

ولو  صفة ، الوصف ؛ أي كونه: هوتقديرا بالرفع  بسبب القطع فأصل هذا املبتدأ احملذوف وجوبا، " النعت بالرفع
، وذلك  - احلذف وهو ما أظهره -صفة أصال  هحذف ؛ أي لو جاء ظاهرا ، ُألعِرب مبتدأ دون النظر يف كونـمل ي

وغريها ، فمن خالل املثال الذي أورده الرضي ، "...الرتحم"، أو " الذم"، أو " املدح"مرتبط بتأدية أغراض معينة كـ 
  :هو أهُل احلمد ، يّتضح مايلي: ؛ أي) احلمد هللا أهُل احلمد: (قولكوهو 

  ، وذلك يتّم بالنظر إىل املعطيات السياقية اليت " الثناء واملدح"هو بيان القصد من هذا الرتكيب  أنّ  :أوال       
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  .وقد تتعّدد املقاصد من ذم ، أو ترّحم  تبعا لذلك ، تستلزمه              
  ال يتبني بصورة دقيقة إالّ من خالل هيئة تركيبية حمّددة تتمثل يف  "بيان املدح والثناء" أّن هذا القصد :ثانيا      

  .حذف املبتدأ للقطع بالرفع              
  لزوم حذف املبتدأ إمنا يكون من أجل تـحصيل وبيان أغراض داللية معينة ، يرغب املتكلم يف أنّ  :ثالثا      

  ظاهرا ) املبتدأ(وغريها ، وهذه األغراض ال تتبني مبجيء ...ادا للسامع ، كالـمدح ، أو الذم إف            
  .يف الرتكيب           

" أغراض املتكلم ومقاصده"وهكذا يـمكن القول بأّن الرضي األسرتاباذي قد ربط ترتيب األلفاظ يف الـجملة وفق    
" الذم"، و" املدح"حىت يتّم تأدية جـملة من األغـراض كـ ) الـمبتدأ(ية ، وذلك باالستغناء عن بعض العناصر األساس

  .يف بناء الرتاكيب وتوجيهها حنويا" غرض املتكلم" وغريها ،  وبـهذا يتبني إىل أّي مدى يتدّخل" ...الرتحم"، و
  

  " حذف العامل في المفعول المطلق باب: : "ثامنالنص ال
  :املطلق عولاملف يف العامل حذف يف الرضي يقول

   ويتصالن ، الفعل فيهما يعمل أن به والمفعول الفاعل حق ألنّ ... الفعل حذف وجب ماـوإن «              
   بـحذف ، واللزوم الدوام لقصد إبانة إّما ، المواضع بعض في الفعل حذف فاستحسن ، به            
  )      لك شكرا(و ،) لك حـمدا:(نحو في ، الفعل: أي ؛ والتجدد للحدوث مـوضوع هو ما            
  :تعالى قوله في كما ، عليه يدلّ  ما لتقدم وإما ،) اهللا سبحان(و ،) اهللا معاذ(و ،) منك عجبا(و            
           ﴿��:َBـ ��﴿و ،]138البقرة[﴾�X�G�m Jَِ/َ﴿و ، ]24النساء[﴾P Jِ� � �&َ'�Aـ��A� Jِ�﴾]لكون أو ،] 6لروما   

 مبهما المصدر فبقي...  ،) سعديك(و ،) لبيك:(نحو ، بسرعة منه الفراغ يستحسن مما الكالم            
   ال

   المصدر بعد أحدهما من الـمتكلم مقصود هو ما فذُكر ، مفعول أو فاعل من به تعلق ما يُدرى            
 لم بل ، الفعل إظـهار قبح ، الجر بحرف أو ، باإلضافة المصدر بعد بنيتهما فلما ، به ليختص           

   يجز
  .1» )اهللا وعد وعد(و ،) اهللا كتاب كتب:(يقال فال           

وجود قرينة ال حذف إّال باشرتاط "جوازا أو وجوبا ، وقد سبق الذكر بأنه ) الفعل(حيذف العامل يف املفعول املطلق 
) خري مقدم:(، فمن مواضع حذف العامل يف املفعول املطلق جوازا ، قولك ملن قدم" ، أو قيام دليل على احلذف

، وقد ) سبحان اهللا(، و ) معاذ اهللا: (مساعا ، حنو) الفعل(قدمت خري مقدم ،  ووجب حذفه : بداللة احلال ؛ أي
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ذكر الفاعل أو المفعول بعد المصدر : "ف أو عدمه ، وهووضع الرضي ضابطا يُعتمد عليه يف وجوب ذاك احلذ
، مث يبني املواضع اليت يستحسن فيها احلذف طلبا لتحقيق أغراض  1"مضافا إليه ، أو بحرف جر ، ال لبيان النوع

  :معينة ،  تتمثل فيما يلي
  ، وذلك الفعل :أي ؛ دوالتجدّ  للحدوث موضوع هو ما حبذف ، واللزوم الدوام لقصد إبانة: األول         

  ، أي االقتصار على إثبات معىن  دون الفعلاللة الكالم باملصدر متكلم دـال يعىن اختصاص                 
  .داللة على االستمرار ال االنقطاع ) محدا هللا:( املصدر، ففي قولنا                 

   الفعل دون املصدر بداللة التخفيف فيطلب ، بسرعة منه الفراغ يستحسن امم الكالم لكون  :الثاني         
  .)سعديك(و ،) لبيك:(حنو                 

  :قسمني إىل تنقسم فعلها حذف استحسان مع املصادر هذه أنّ  الرضي ويذكر
   مقامه وقائما ، همن عوضا املصدر يصري بل ، تقديرا قبلها ينوى ال حبيث فعلها حذف يف يتوغل أن -         

  .   احلدث لداللة إقرارا مفعوله حيذف الذي املتعدي الفعل يف ذكرنا أن سبق كما وذلك           
  .2قبلها مقّدرا فعلها يكون بل ، فعلها حذف يف يتوغل أالّ  -         

 أنّ  ذلك ، ومقاصد املتكلم أغراض من املوقف يتطلبه مبا) الفعل( العامل أو جملةـال عناصر حذف يربط فالرضي  
   الدوام قْصد احلدوث داللة مبحو الفعل حذفـي فتارة ،" املتكلم غرض" بـ مباشرة يتعلقان والذكر احلذف

 ، هعن التعبري يريد ما إىل االنتقال) متكلمـال( له يتأتى حىت بسرعة منه الفراغ قْصد حيذف أخرى وتارة ، واالستمرار
   بالسرعة ايب ليفرغ  ذلك كلّ ...« :قوله خالل من الرضي إليه ارـأش ما وهذا ،) لّبيك:( قولك حنو
  . 3»يتمثله حىت به املأمور الستماع فيتفرّغ ، التلبية من
ر باب حذف عامل املصدر املكرّ " يف الرضي أورده ما ومقاصده تكلمامل بأغراض" الفعل حذف" ارتباط يؤّكد ومما   

زيد : (وغريه  فالتقدير)... ما الدهر إّال تقلًبا(، و) ما زيد إّال سريًا(و) زيد سريًا سريًا:( ، حنو قولك "أو احملصور
ث يعلل حلذف الفعل مبا يراد ، حي) ما الدهر إّال يتقلب تقلبا(، و) ما زيد إّال يسري سريًا(، و) يسري سريًا سريًا

 التكرير أو احلصر هذا مثل من املقصود ألنّ  ، الفعل حذف وجب وإمنا...  «:تأديته من أغراض و مقاصد ، يقول
 املراد كان فلّما...  حدوثـوال التجّدد على الفعل ووضع ، له ولزومه  منه الفعل حصول بدوام الشيء وصف

 اسم أو ، التجّدد على موضوع وهو ، فعال إّما لكونه ، أصال العامل يستعمل مل ، واللزوم الدوام على التنصيص
 الدوام مبالغة( املبالغة زيادة أرادوا فإن ، احلذف الزم العامل فصار ، مبشاته كالفعل العمل مع وهو ، فاعل
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 النتقض الفعل ظهر فلو  1») سري إالّ  زيد ما(و ،) سري سري زيد:( حنو ، عنه خربا نفسه املصدر جعلوا ،) واللزوم
  " .الفعل حصول دوام معىن تبيني:" وهو  حبذفه املقصود الغرض

 داال كان ما كلّ : اخلطاب إنتاج أثناء املتكلم أغراض لتحقيق تبعا قياسا الفعل فيها حيذف اليت املصادر ومن    
   ما كلّ  أيضا قياسا فعلها حذف الواجب مصادرـال ومن «:رضيال يقول ، واإلنكار والزجر التوبيخ معىن على
 أقياًما(و ،) اهللا علم قد قياًما(و ،)  احلديد؟ يف وأنت أمكرًا: (قوله حنو ، ال أو كان استفهام مع ، توبيخا كان
 األغراض فمن ، 2» عليه أنكر عما موبخـال انزجار على حرصا فيها الفعل حذف وجب ماـوإن ،) الناس؟ قعد وقد
 زجر من يستتبعه مبا ، التوبيخ على الداللة ، الرتكيب يف األساسية العناصر بعض حذف املتكلم تستدعي اليت

 بال – التوبيخ فعل يف الدخول سرعة على حرصا الفعل دون مصدرـبال فيؤتى ، ما فعل على للمخاطب وإنكارٍ 
  .     عليه أنكر عّما املوبخ جارانز  على وتأكيدا ، - مقدمة

 وما املتكلم أغراض إىل األوىل بالدرجة يرجع املطلق املفعول يف) العامل" (الفعل حذف" بأنّ  الرضي يوّضح وهكذا 
  : التالية الدالالت يف تتمثل األغراض هذه و ، مقاصد من عنه يرتشح

  .   الفعل دون املصدر على االقتصارب وذلك ، والدوام االستمرار على الداللة: أوال            
   .  األهمّ  املقصود ذكر إىل الفراغ سرعة: ثانيا            
   .عليه أنكر عما املوبخ انزجار على احلرص و ، التوبيخ على الداللة :ثالثا            

  إىل إيصاهلا املتكلم يهدف معينة تواصلية أغراض بأداء مرهون" الفعل حذف" أنّ ب القول ميكن هنا ومن      
 واملعىن يتالءم الذي الّصحيح التقدير على دالة قرينة" املتكلم غرض" معرفة تشّكل األساس هذا على و ، السامع

  . أخرى جهة من النحوية الوظائف ضبط وعلى ، جهة من
                      

  "المفعول به على الفعلوتأخير باب تقديم :" تاسعالنص ال
  :يف تقدمي وتأخري املفعول به على الفعليقول الرضي 

   زيدا:( ليقا فال ، مخففة أو دةمشدّ  تأكيد بنون فعللا كان إن عنه الفعل منصوب أخيرت ويجب «           
  لفعلا أنّ  على ، األمر ظاهر في ، دليال الفعل على المنصوب تقديم لكون ذلك ولعلّ  ،)  اضربنّ             

   فيتنافران ، امهمّ  بكونه مؤذن فعللا ديوتوك ، الصدر: أي ؛ مرتبته عن ريؤخّ  لم وإالّ  ، مهمّ  ريغ           
   ضرب: (في كما ، التقديـم بسبب بغيره المنصوب اشتبه لو عنه تأخيره يجب وكذا ، الظاهر في           
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  .1» دأمبت المتقدم أنّ  لظن) موسى ضرب عيسى: (فيه قلت لو إذ ،)  عيسى موسى           
 كان إذا - تاليا به املفعول وجيئ ، الفاعل يتبعه مث أّوال بالفعل اإلتيان الفعلية اجلملة رتيبت يف النحاة عند املعروف

 تأخري فيها جيب اليت املواضع من و ، معينة بيانية ألغراض تأخريه أو املفعول تقدمي يلزم قد لكن ، - متعديا الفعل
 ببيانه هم الذي يقّدمون" فالعرب ، الكالم بتناقض يوهم لئالّ " مؤّكدا الفعل كان إذا" ،) به املفعول( املنصوب

 ، لألصل خالفـم اخلفيفة أو الثقيلة التوكيد بنون متصال الفعل جميء حال يف به املفعول وتقدمي ،"  وأهمّ  أعىن
 وعلى  -جين ابن يذكر كما –) احلكمان( لتدافعهما األهمّ  تقدمي مع التوكيد جيتمع فال ، رضالغ بنقض وموهم

 واالهتمام العناية" هو) به املفعول( تقدميه من الغرض ألنّ  ،)  اضربنّ  زيدا: (يقال ال) احلكمان تدافع( األساس هذا
 اختصاص على به املفعول تقدمي يدلّ  املثال هذا ويف ، بأمهيته مؤذن الفعل وتوكيد ،" غريه دون به واالختصاص ،

" التوكيد" فيتناىف ، آخر فعل دون بالضرب زيد اختصاص على يدلّ  الفعل وتوكيد ، آخر شخص دون بالضرب زيد
 الذي الغرض تأدية على حفاظا املؤّكد الفعل على به املفعول يتقّدم ال األساس هذا وعلى ،" واالهتمام العناية" مع

 ختصيص أراد وإذا ،) زيدا اضربنّ : (فيقول أّوال ذكره ، الفعل توكيد على االقتصار املتكلم أراد فإذا ، لماملتك يريده
  ) .اضرب زيدا: (فيقول ، الفعل توكيد عدم مع أّوال ذكره ، به املفعول

" اآلخر عن أحدهما تميز قرينة الكالم في وليس ، بغيره التبس إذا" أيضا تأخريه فيها الواجب املواضع ومن  
 قولك حنو وذلك ، السامع إىل نقله متكلمـال يريد الذي املعىن يفسد لئالّ  األصلي الرتتيبُ  -  القرينة بانتفاء -  فيلزم

 أمن"  و  اللبس حصولـل الفعل على به املفعول يتقّدم فال ،) موسى ضرب عيسى(  ،) عيسى موسى ضرب: (يف
 واملقاصد لألغراض صيانة" لبس باب يقربوا أن كرهوا العرب"و ، ملعىنا عن اإلبانة يف اهلامة الوسائل من" اللبس

  . الكالم بوضع أرادوها اليت
 املتكلم غرض مراعاة"بـ يتمّ  األصلي املكان لزومه أو ، فعله على به املفعول تقدمي بأنّ  القول ميكن هنا ومن  

  .بالتأخري حيصل ال األغراض من غريها أو" واالهتمام العناية" على للداللة فالتقدمي ،" وقصده
    

  "باب في اقتصار الندبة على المعروف": عاشرالنص ال
  :اقتصار الندبة على املعروفيقول الرضي يف 

   يالم ال ، مشهورا مندوبـال نكا إذا ألنه ، الندبة يف النادب عذر ليلتحص ذلك وإنما...  «             
   جاز ، االسم بذلك مشهورا عليه المتفجع وكان ، علما كني لم ولو ، عليه الندبة في النادب               
   عليه متفجعـال ضربه وقد ، عظيما رجال) زيد( كان إذا ، )زيداه ضاربا يا: (تقول ، ندبته               
   الندبة قبل عريفهت كان سواء ، وراـمشه معرفة نيكو  أن مندوبـال فضابط ، به واشتهر               
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   ارـالشته) زمزماه بئر حفر من وا( ،) خيبراه باب قلع وامن: (تقول ، الندبة حرفـب أو               
  .1» بذلك الرجلين               

 أدوات من مندوبـال نداء استعمال يف يغلب و ،" منه املتوّجع أو عليه املتفّجع نداء: " هي النحاة عرف يف الندبة
  : أوجه ثالثة املندوب وللمنادى ، اللبس إىل ذلك يؤدّ  مل إذا) يا( تستعمل أو ،) وا( النداء

  ).كبدا وا: ( حنو ، التفّجع و التوّجع لتأكيد زائدة بألف خيتم أن -                
  ).معتصماه وا: (حنو ، السكت وهاء الزائدة باأللف خيتم أن -                
  ).حممد وا: (حنو ، حاله على يبقى أن -                

 الذي متكلمـال بغرض ذلك لتعّلق ، مبعروف إالّ  الندبة جواز عدم يف النحاة ومجهور احلاجب ابن الرضي وافق لقد
 معروفا كان إذا إالّ  ،) رجل وا: (يقال أن جيوز فال ، نكرة املندوب املنادى يكون فال ،  السامع إىل إيصاله يريد
 إمنا وذلك"  املندوب على التفجع إظهار" الندبة من فالغرض ، ذلك من الغرض بيان حاوالـم ، املخاطب عند

كما سبق   –التفجع أو التوجع  بيانألّن الندبة على  ، الغرض على داللة وأظهرها األمساء بأعرف يكون أن ينبغي
 واملعروف ورة كون املندوب معروفا بالنسبة إىل املخاطب حىت تتحّقق له الفائدة  ،وقد أكّد سيبويه على ضر   - ذكره
ألنك إذا ندبت خترب أنك قد وقعت يف عظيم  وأصابك جسيم من األمر ،  «:يقول ، ال أو كان علما املشهور هو

 ندب(االعتبار هذا من وانطالقا   عليه الندبة يف املتكلم الميُ  ال حىت املعروف فيندب ،  2»فال ينبغي لك أن تبهم
 املتكلم فعلى ، بذلك الرجلني ارالشته) زمزماه بئر حفر من وا( ،) خيرباه باب قلع وامن(: تقول أن جاز)املعروف

 مطابقا اللفظ ونفيك  ، يريد ما املخاطب  إفهام من متكنه بصورة أغراضه ألداء املناسبة التعبريية األساليب خيتار أن
 مكنـي هنا ومن ، أخرى جهة من السامع  لفهم وحمّصال ، جهة من عليها للداللة املوضوع املقاصد و لألغراض

 والتعويل ، املخاطب حال مبراعاة أغراضه املتكلم تأدية إىل األوىل بالدرجة خيضع اللغوية الرتاكيب بناء بأنّ  القول
  .  املختلفة السياقية املعطيات على

   

  "باب حذف حرف النداء"  :ادي عشرالنص احل
  : حذف حرف النداء يقول الرضي يف

   مقبال منادىـال كان إذا عنه يستغنى إنما التنبيه حرف ألنّ  ، النكرة من تحذفه ال وإنما...  «               
  ال وإنما ، قصدها مقصودة األنه ، معرفةـال يف إالّ  ذاه كوني وال ، تقول لما هامتنبّ  ، عليك                
   ال التعريف وحرف ، تعريف حرف إذن يه إذ ، النداء بحرف المتعرفة معرفةال من تـحذف                
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   ال التعريف الم أنّ  ترى أال ، التنكير أصل ىلع بقاؤه نظيُ  ال حتى ، به فتعرّ  مما حذفـي                
  :فالتعرّ  مع مفيدة هي إذ ، الحذف بعدم منها أولى النداء وحرف ، ابه المتعّرف من تحذف               
  .1» والخطاب التنبيه               

  :أيضا ويقول
 ، به المستغاث أما. والمندوب ، منه بوالمتعجّ  ، المستغاث من الحذف يجز لم وإنما... «            

   فللمبالغة
  وبدوالمن منه بمتعجّ ـال وأما ، امهمّ  أمرا له المستغاث لكون التنبيه حرف ارهبإظ بيههنت في              

   فلما ، المحض النداء في كما ، لواإلقبا بيهالتن حقيقة همايف يقصد وال ، مجازا مناديان هماـفألن             
 تنبيها النداء علم لفظ زمال ، مجازا فيهما النداء معنى بقاء مع آخر معنى لىإ داءالن عن نقال             

   على
  .2» منها هما المنقولين الحقيقة             

 ﴾���A �َ5�� �Sِ!�AَF 7ــ�,�n�H ﴿: تعاىل قوله حنو ، الباب أم باعتبارها) يا( سيما وال ، بكثرة النداء حرف حيذف 
 اليت املواضع يبني الرضي جند هذا وعلى ، معينة داللية أغراض بتحقيق الرتباطه حذفه عدم يلزم قد و  ، ]29يوسف[
 يف وال   النكرة يف حيذف فال ، وإفساده الغرض نقض إىل احلذف ذلك يؤدي لئالّ  النداء حرف فيها حذفـي ال

  :بيانه وهذا ، وباملند يف وال ، منه املتعّجب يف وال ، املستغاث
 لذا  3"املتكلم يريده ما ومساع ، لإلصغاء وتنبيهه ، املخاطب إىل الدعوة توجيه: "هو النداء من العام الغرض إنّ  - 

 ملا متنّبها  عليك مقبال منادىـال كان إذا )التنبيه حرف( عنه ستغىنيُ  إمناو  ، املعىن ذلك ألداء التنبيه حبرف ُيستعان
 كانت إذا النكرة من النداء حرف ذفحيُ  فال ، املعرفة يف إالّ  هذا يكون وال ،  املشاهدة حالـال بداللة ، تقول
   قبل) رجل( فلفظ ،) رجلُ  يا: (قولنا حنو ، بالنداء هامهاـإب فيزول ، تعريفها أداة ألنه ، ودةـمقص

 وال  معروف واحد فرد على بالداللة  - )يا( بدخول – تتعّني  لكنها ، اجلنس عموم على دالة نكرة النداء يف دخوهلا
 واخلطاب التنبيه جانب إىل النكرة نداء من فالغرض ، التنكري أصل على بقاؤه يُظن ال حىت ، التعريف أداة ُحتذف

  . التعريفُ  هو
) اإلعانة طلب( التنبيه وهذا ، 4"الشّدة أو البالء دفع على يعني َمن تنبيه: " هو اثةـاالستغ من مالعا الغرض إنّ  - 

 بأداء الرتباطه املستغاث يف النداء أداة حتذف فال ، أجله من اإلقبال يستحقّ  ممن له املستغاث كون تأكيد يستلزم
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 التنبيه حرف بإظهار )املستغاث( تنبيهه يف مبالغةـال: " يف يتمثل الغرض وهذا ، - الرضي ذكر كما- حمّدد غرض
  " . ملحة لالستغاثة احلاجة أنّ  على والتأكيد ، امهمّ  أمرا له املستغاث لكون

 من ندبةال ألنّ  ، تواصلي غرض بتحقيق متعّلق اآلخر فهو ، الندبة من النداء حرف حذف جواز عدم أما - 
 كان وملا ، به ما احتمال عن والعجز ، للتفجع وإظهارا ، باملندوب وتشهريا ، باملصيبة إعالما الصوت مدّ  مواضع
  .    ينافيه) النداء حرف(فاحلذف ،  املراد الغرض على  تدليال الصوت إطالة قصد

  :    وجهني من كوني االستعظام  وهذا ، األمر استعظام يكون فإمنا التعجب  إىل الباعث أما - 
   إعالنا ، جنسه فينادى... فيه غرابة أو ، شّدته أو ، بكثرته أو بذاته يتميز عظيما شيئا مرءـال يرى أن -         

  .به وإذاعة ، بإعجابه            
  .1الشيء بذاك وثيقة صلة له من ينادى أن -         

 إطالة يقتضي اآلخر فهو ، ما لشيء استنكارا أو استعظاما النفس يف حدثـي انفعال عن عبارة التعجب كان فلما
  . الوظيفة هذه بأداء خيلّ  مما النداء حرف حذف أنّ  يعىن وهذا ، االنفعال ذاك عن تعبريا الصوت ومدّ  الكالم

 األصل مراعاة وهو ، واملندوب منه املتعجب يف النداء حرف حذف جواز عدم يف آخر سبب وجود جانب إىل هذا
 علم لفظ لزما ، جمازا فيهما النداء معىن بقاء مع آخر معىن إىل النداء عن نقال افلمّ   ، جمازا مناديان ألما فيهما
  .منها مها املنقولني احلقيقة على تنبيها النداء
 من هيئة يف السامع إبالغها يريد اليت كلممتـال بأغراض اللغوية الرتاكيب بناء الرضي ربط كيفية هو يهّمنا ما لكن
 فاملواقف  وغريها"... االستغاثة"و ،" الندبة"و ،" التعجب" كـ معانٍ  من نفسه يف ختلجـي ما تؤّدي أن شأا

 ترخيم امتنع ولذا ، منها بدّ  ال وضوابط ، حمّددة بصياغة مباشرة تتصل جيعلها مما الكالم طول تتطّلب االنفعالية
 أثر إىل تفطن قد الرضي بأنّ  القول ميكن األساس هذا وعلى ، تأديته املراد بالغرض يذهب لئالّ  املستغاثو  املندوب
    .  الكالم وضع من حتقيقها يتوّخى اليت واألغراض املقاصد توجيه يف وامتناعه احلذف

  
  "المنصوب على االختصاصباب : " لثاني عشرالنص ا

  :صاملنصوب على االختصا يقول الرضي يف
   في اإمّ  وهو ، إليه نسب بما أمثاله بين من الضمير ذاك مدلول اختصاص بيان والغرض... «               

   الرجال ينب من اختص أنا:  أي ؛) الرجل أيها الضيف أكرم أنا: ( نحو ، اخرـالتف معرض                 
   ختصاـم: أي ؛) الرجل أيها المسكين أنا: (نحو ، التصاغر معرض يف أو ، الضيف بإكرام                
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   للتصاغر وال لالفتخار ال ، الضمير بذلك المقصود بيان مجرد أو ، الرجال بين من بالمسكنة                
  .1»)القوم أيها نقرّ  نحن(و ،) الرجل أيها أدخل أنا: (نحو                

    املتكلم ضمري بعد يقع ما كلّ "  فهو ، النداء أصله مما أنه على تعبريي كأسلوب "اصـاالختص" يرضلا ددّ حي   
 حكم ختصيص"  هو أو ، 2" له ومبينا الضمري لذلك موّضحا معرفة ظاهر اسم من غريه معه املشارك املتكلم أو  

 منه والغرض  ، 3"احلذف واجب) أخص( لـ معمول معرفة ظاهر اسم من عنه أّخر مبا ، الغائب لغري بضمري عّلق
 مبا يؤتى أن ىلإ فيحتاج ، والشيوع اإلام على باق تعّرفه من الرغم على فالضمري ،" الضمري وتبيني توضيح: " هو

 والبيان التوضيح بزيادة الضمري عن خيتلف ، باسم مقرونة"  أيّ " بـ أو ، ظاهر باسم فيجيء ،  العموم ذلك يزيل
  . وتوكيده املعىن تقوية بذلك يفيد وهو ،  إليه واملنسوب) الضمري( منه للمقصود

 يعرض الرضي جند ،" غريه من خليصهـوت الضمري توضيح: "وهو ، االختصاص من األساسي الغرض حتديد وبعد  
 يف يكون فقد ، واملقاصد األغراض من جملةـب األخرى هي تتصل واليت ، االختصاص لذاك املختلفة للجهات

 بإكرام                الرجال بني من اختص أنا:  أي ؛) الرجل أيها الضيف أكرم أنا( : حنو ، التفاخر معرض
 وغريها...الرجال بني من باملسكنة تصاخم: أي ؛) الرجل أيها املسكني أنا: (حنو ، التصاغر معرض يف أو ، الضيف

 تقديرا أو لفظا بعده يقع الذي االسم انتصابُ  ، إليه نسب مبا واختصاصه الضمري توضيح على الدالة والعالمة ،
 من غريه دون ختصاصاال على الداللة موّضحا السامرائي يقول ، مبعناه كان ما أو) أخصّ ( تقديره حمذوف بفعل
 طلبة بأنكم عنكم خترب أن ترد مل فأنت)  حقوقنا نريد الطلبةَ  حنن(:قلت لو وكذلك «: األمثلة من مجلة طرح خالل

 ،) األمر ذا أقوم خالدا أنا(:قلت لو وحنو ، ؟ أنتم من بينت مث ، حقوقكم تريدون بأنكم خترب أن أردت وإمنا ،
                      قومت بأنك خترب أن أردت وإمنا ، خالد بأنك نفسك عن خترب أن ترد مل فإنك
 الذي وقصده املتكلم غرض حبسب واإلخبار االختصاص حيث من املعىن لفتبد  ، 4» نفسك بّينت مث ، باألمر
  . املخاطب إبالغه يتوّخى

 منهم النحاة اشرتط فقد ،" إليه نسب ماـب أمثاله بني من الضمري ذاك لمدلو  اختصاص بيان"  الغرض كان وملا   
 هذا إىل أشرنا وقد – الضمري توضيح دون اإللباس إىل ويؤدي الغرض يبطل ال حىت معروفا املخصوص كون سيبوبه

 يف شأنه ، له وتوكيد للمعىن إثبات زيادة فيه الظاهر االسم يعقبه بالضمري فايء ، �-البحث من سابق موضع يف
 مجلة( الزيادة  من خلوا اللفظ جاء ولو ، منه املقصود ملعرفة وتوكيدا تشويقا تفسريه مث مببهم كاإلتيان ذلك

                                                 
 .392، ص 1، ج - شرح كافية ابن احلاجب – األسرتاباذيالرضي   1
 .101، ص 2ج - معاين النحو –السامرائي   2
 .149، ص -يف النحو العريباألساليب اإلنشائية  -عبد السالم هارون   3
 .103، ص 2ج -معاين النحو –السامرائي   4
 .من هذا البحث 59ص: ينظر   �
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 تقابلها اللفظ يف زيادة فكلّ  ، بوجوده يكون ما وتقويته وتأكيده املعىن توطيد من النفس يف أحدث ملا) االختصاص
  . املعىن يف زيادة

  حال نصب حملّ  يف أا البعض رأى فقد ، االختصاص مجلة إعراب يف النحاة اختالف إليه اإلشارة جتدر ومما  
 بعد تأيت فكوا ، احلال على نصبها ةاملقتضي احلالة أّما ، اإلعراب من هلا حملّ  ال اعرتاضية ملةـج بأا آخرون وقال

 احلالة وأّما ،) الطالب أيّها احلق أنصارُ  حنن: (حنو ،) والفاعل الفعل و ، واخلرب املبتدأ( جملةـال عناصر استيفاء
 ارُ أنص الطّالب أيّها حنن: (حنو ، وخربه املبتدأ بني معرتضة فهي ، املتالزمني تتوّسط فكوا ،  إعراا لعدم املقتضية

 ، حال صاحب يكون ألن قبلها الصاحل الضمري من حاال ، نصب حملّ  يف تكون -الغالب يف - اجلملة" فـ ،) احلق
 أخصّ : أي ؛)  الوطن خّدامُ  احلكامَ  حنن:( مثل ، معرتضة أحيانا ونـتك وقد ،) اجلماعة أيّتها لنا اغفر ربنا: (مثل

  .   ؟ اعرتاضية أخرى وتارة ، حالية تارة) االختصاص مجلة( اجلملة تكون فلم ، 1"احلّكام
 منطلق من ، اإلعراب من هلا حملّ  ال اعرتاضية مجلة االختصاص مجلة النحاة اعتبار أنّ  حسن عباس يرى  

 هو احلال يف العامل ءجا فلو ،" االبتداء" هو"  املبتدأ" يف فالعامل ؛ املبتدأ من احلال جيءـم على اعرتاضهم
  2"صاحبها يف العامل هو احلال يف العامل" وضعوه الذي لألصل خمالف وذلك ، العامالن الختلف" املبتدأ"

 جملةـال كون إىل يشر مل والرضي ، املبتدأ من حال" قائما" فـ ،)  قائما زيد هو: (حنو ، ذلك ينايف واالستعمال
 ، حالية كوا يرى أنه يتبني) خمصوصني(و)  خمصوصا( تقديره خالل من لكنه ، اإلعراب من هلا حملّ  ال اعرتاضية

  . حسن عباس استحسنه ما وهذا
 إالّ  االختصاص أسلوب فيها يقع اليت جملةـال إعراب يف النحاة اختالف من الرغم على بأنه القول ميكن وهكذا  

 يف الّدال بالضمري يبتدئ فاملتكلم ،" املتكلم أغراض" بتأدية الرتاكيب بناء صلة مبدى تعّلقي هاّما ملمحا نلحظ أننا
 ،) الضمري( بواسطته عنه التعبري يريد ما ومؤكدا مقويا ، يوضحه ما به يُلحق مث ، هامـواإلب العموم على وضعه أصل

    وغريها" ... التصاغر" أو ،" التفاخر" كـ الختصاصه ختلفةـم جهات خالل من وذلك
  . ومقاصد أغراض من املتكلم عليه ينطوي مبا بنية كلّ  ارتباط يؤّكد مما

  "المنصوب على شريطة التفسيرباب :"  :لثالث  عشرالنص ا
   :يقول الرضي يف اختيار النصب يف االسم املشتغل عنه عند خوف لبس املفّسر بالصفة

   لم وأنك ، دينارا بعشرين ريتهتاش مماليكك من واحد كلّ  أنّ  خبرت أن مثال أردت إذا... «               
  ) بعشرين ريتهتاش مماليكي من واحد كل : (فقلت ، الثمن بهذا بشرائك إالّ  منهم أحدا تملك                
  مماليكي نم دواح لك تاشتري: (التقدير ألنّ  ، ودصالمق معنىـال في نص فهو) لّ ك( بنصب               

                                                 
 .125، ص 4ج –النحو الوايف  –عباس حسن   1
 ).اهلامش( 364،  2، جه املرجع نفس  2
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  ) بعشرين( وقولك ، له رابخ) اشتريته( يكون ال أن لفيحتم) كلّ ( رفعت إن وأما ،)  نيبعشر               
   يكون أن حتملـيو  ، المقصود المعنى وهو ، بعشرين مشترى منهم واحد لّ ك:يأ ؛ به قلمتع              
   المماليك من اشتريته من كل : أي  ؛ الخبر هو) بعشرين( وقولك ، واحد للك صفة) ريتهتاش(              
  .1» بعشرين فهو              

  2"ضمريه يف بالعمل عنه اشتغاله لوال ، ينصبه أن حقه من عامل على اسم يتقّدم أن:"  النحاة عرف يف االشتغال 
 مع األمران فيه جيوز وما ، الرفع أو النصب فيه جيب ما الباب هذا يف النحاة ذكر وقد ،) أكرمته خالًدا: (حنو

 لعدم باالبتداء الرفع فيها ختارـي اليت املواضع فمن ، �ترجيح دون األمران فيه جيوز وما ، اآلخر على أحدمها ترجيح
  : مايلي ، النصب قرائن انتفاء عند وذلك ، كالنصب العامل حذف احتياجه

  . أعطيت؟ أيّهم: لقوهلم جوابا) دينارا فأعطيته زيدٌ  أّما: ( حنو ، طلب بعدها يأيت أالّ  باشرتاط" أّما" بعد -     
  ). عمرو يضربه بكرٌ  وإذا زيد قام: (حنو ، املفاجأة"  إذا"  بعد -     

 املفسر االسم ينتصب: أي ؛" بالصفة املفسر لبس خوف" وقصده املتكلم بغرض مباشرة ترتبط اليت املواضع ومن 
 مثاال الرضي ويعطي ، املتكلم يريده الذي املعىن فساد إىل يؤّدي مما بالصفة الفعل يلتبس أن - الرفع يف – خيف إذا

 متكلمـال يتوّخى الذي بالغرض منهما كلّ  تعّلق ومدى ، والنصب الرفع حيث من ملعىنا تفسري خالله من يوّضح
 ،) كلّ ( يف الرفع أو   النصب حيّددمها معنيان ، بعشرين اشرتيته مماليكي من واحد كلّ :  قولك ففي ، إليه الوصول

 إالّ  منهم أحدا متلك مل وأنك   ارادين بعشرين اشرتيته مماليكك من واحد كلّ  أنّ  تخرب أ ،) النصب( األول معىنـفال
 متعّلق) بعشرين( و ، خربا) اشرتيته( جبعل املعىن هذا على يدلّ  أن فيحتمل ، )الرفع( معىن أّما ، الثمن ذا بشرائك

 ، بعشرين غريك لك اشرتاه من منهم يكون فرمبا ، خربا)  بعشرين(و ، صفة) اشرتيته( جبعل قصدك خيالف أو ، به
 قصدُ  النصب أو بالرفع فيتعّني  ، الوراثة أو         باهلبة مجاعة منهم لك يكون ورمبا ، بأكثر أو هامن بأقلّ  أو

  . معه غريه احتمال أو معىن على بالتنصيص ، املتكلم
 خالل من املعىن على الداللة زاوية من) أكرمته حممًدا(و) أكرمته حممدٌ : (قولنا بني الفرق السامرائي ويوّضح  

  وجعلت ، حممدا احلديث مدار جعلت بالرفع أنك )أكرمته حممدٌ ( و) أكرمته حممًدا( :اقولن بني فالفرق «:قوله
 من أقلّ  بدرجة عنه لتتحّدث قّدمته ، لالهتمام حممدا فيها قّدمت فقد األوىل أّما ، االهتمام مدار وهو عنه إخبارك
  . يهلع الكالم بناء تريد وال ، به لالهتمام )حممدا( متقدّ  أنك: أي ؛  3»العمدة

                                                 
 .422، ص  1ج - شرح كافية ابن احلاجب – األسرتاباذي الدين رضي  1
 .16، ص 3ج –دروس العربية جامع ال –مصطفى الغالييين   2
  ، ذلك أّن لكل وجه معىن ى أساس ل يقوم عال لىل املعىن ترجيح باطإكل ترجيح من دون النظر ف ، النصب والرفع أعاب السامرائي الرتجيح بني  �
  .111، ص  2ج -معاين النحو –فاضل صاحل السامرائي : ينظر. ال يؤديه الوجه اآلخر ، فمعىن النصب غري معىن الرفع     

 .114/ 113، ص 2ج - معاين النحو –السامرائي   3
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 دون يريده الذي املعىن على بالتنصيص يكون إمنا وذلك ، املتكلم أغراض بتأدية يرتبط إذن الـاالشتغ فأسلوب  
  . � ذلك حبسب الرفع أو النصب فيختار ، غريه احتمال

 اضطرابات عنه التعبري صور يف النحاة اضطراب فيها مضاء ابن يرى اليت األبواب من كان وإن" االشتغال" فـ   
 باعتباره رفضه إىل أّداه قد مما ، معمولو  عامل موضع ألنه ، تفهمه أو تفهيمه أراد من على يتعّسر حىت ، شديدة

 النصب على تارة محله يف النحاة تعّسف جرّاء وذلك ، العرب عن جاءت اليت األمثلة فهم يف صعوبة إالّ  يفيدنا ال
 عاد إذا مالمتقدّ  االسم" أنّ  مفادها االشتغال باب حلّ ـت عامة قاعدة صياغته مثّ  ومن ، الرفع على أخرى وتارة ،

 قراءة إعادة الواجب فمن  1" رفع مكان في ألنه رُفع وإالّ  ، نصب مكان في ألنه ُنصب منصوب رضمي عليه
 معىن إفادته يف املتكلم فغرض  اخلطاب اءإلق أثناء يؤّمه الذي" وقصده املتكلم غرض مراعاة" إىل بالنظر الباب هذا
 ، ما معىن أراد إذا النصب فيختار  خصوصةـم تركيبية هيئة يقتضي - واضحة بصورة - املخاطب إىل املعاين من

 الرتكيب صالحية حتديد -كثرية أحيان يف – شأنه من املتكلم فغرض ، آخر معىن حتصيل أراد إذا الرفع وخيتار
  .  اخلطاب تكتنف اليت السياقية املعطيات كلّ  رصد خالل من غرضه على التعّرف ويتمّ  ، ذاك أو املعىن هذا ألداء

 قبل من حتقيقه املراد للغرض اختيارا إالّ  يكون أن يعدوا ال النصب أو الرفع اختيار بأنّ  القول ميكن وهكذا   
   2"لالهتمام وقّدمته نصبت ترد مل وإن ، رفعت إليه واإلسناد املتقّدم االسم عن اإلخبار أردت فإذا" ، املتكلم

 من بغريها عليها يستدلّ  ال قد ومعانٍ  دالالت من يتضّمنه ما إىل وتفطّنت ، األسلوب ذا تكّلمت قد فالعرب 
 نطقت ما رفض السهل من سولي ، أوضاعها يف إليها منسوبةـال احلكمة على يدلّ  مما وذلك  ، التعبريية األساليب

 املتكلم يهدف  معينة تواصلية راضـبأغ مرتبطة تركيبية بنية كلّ  فإنّ  األساس هذا وعلى ، السليقة على العرب به
 الدقيق الفهم ضوء على الرتكيب داخل لأللفاظ الصحيحة النحوية الوظائف تتحّدد مثّ  ومن ، السامع إىل إيصاهلا
  .  وقصده ماملتكل بغرض اجليدة واملعرفة

  

  " اإلغراء باب التحذير و:" لرابع  عشرالنص ا
  :يقول الرضي يف وجوب حذف العامل يف التحذير واإلغراء 

  ر ،كون تكريره داال على مقاربةر منه المكرّ حذف بالمحذّ ـوحكمة اختصاص وجوب ال ...«               

                                                 
  إىل أسلوب آخر ، ويصبح ) االشتغال(ما خيتار فيه الرفع ، والظاهر أّن اختيار الرفع خيرجنا من هذا األسلوب " باب االشتغال" حدد النحاة يف   �
  أو منصوب واقع بعد فعل أو اسم مشتغل عن العمل فيه  كل اسم مرفوع "الضمري العائد رابطا للمبتدأ جبملة اخلرب ،  إال إذا اعتربنا االشتغال     
 .دون حصره يف النصب فقط  " بالضمري   
 .33/  32، ص  3مصر ، ط ، تح شوقي ضيف ، دار املعارف ، القاهرة  -ى النحاةلع ردّ لا –القرطيب ابن مضاء   1
 .121ص ، 2ج - معاين النحو –السامرائي   2
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ر منه على أبلغ ما يمكن ، ّال عن ذكر المحذّ ر ، بحيث يضيق الوقت إر منه للمحذّ المحذّ                 
  وذلك 

  . 1»ربتكريره ، وال يتسع لذكر العامل مع هذا المكرّ                 
يه المخاطب على أمر تنب: " درسها النحاة ؛ فالتحذيراليت التعبريية من األساليب  "اإلغراء"و " التحذير"يعّد 

تنبيه المخاطب على أمر محمود :" احذر األسد ، واإلغراء: ؛ أي) األسَد األسَد : (، حنو 2"مكروه ليجتنبه
الرتباط ذلك احلذف ) الفعل(، وقد لزم حذف العامل فيهما  الزم املروءة: ؛ أي) املروءَة املروءَة : (، حنو 3"ليفعله

 منه احملّذر هو ما بعده ورـمذك شبههما أو) بّعد( أو) احذر( لـ معمول حمّذر كلّ « :بأغراض حمّددة ، يقول الرضي
 لـ معمول ، مكّرر منه حّذرـم كلّ  وكذا ، عامله إضمار جيب ، مقدرة أو ظاهرة) من( بـ أو ، العطف بواو إّما
مكّرر ، ومنع منه لئّال ينتقض الغرض الذي يريده ـإظهار الفعل يف ال أجازوا قوما أنّ  الرضي ذكر وقد ، 4»)بّعد(

ب اإلسراع يف متكلم تنبيه املخاطب وحتذيره من شيء ما حىت يتجنبه فإّن ذلك يتطلّ ـاملتكلم ؛ فلّما كان قصد ال
 املتكلم قصدف ،) العامل(ذكر احملّذر منه بأبلغ ما ميكن التعبري عنه ، حبيث يضيق الوقت إّال عن ذكره دون غريه 

 لدى الفائدة حمصول منه ، وهو  راحملذّ  لفظ إىل سريعا ليفرغ أي ؛ التحذير يف اإلسراع هو هنا الفعل حذف من
 إنتاج يف) واملستمع ، املتكلم(  اخلطاب طريف أمهية على النص هذا خالل من الرضي يؤّكد وهكذا ، املخاطب
 تتمثل إفادة من السامع إىل إيصاله يريد وما املتكلم قصد مراعاة من انطالقا ، خمصوصة هيئة على اللغوية العبارات

م سريعا من لفظ ألّن القصد أن يفرغ املتكل) "الفعل(، فوجب حذف العامل " على أمر مكروه ليجتنبه تنبيهه" يف
  .5"التحذير حىت يأخذ املخاطب حذره من ذلك احملذور

هي نفسها ما تقّدم يف التحذير ؛ فلّما كان ) العامل(أّن علة وجوب حذفه "  راءـباب اإلغ"يذكر الرضي يف  و   
غيب والتشويق يف الشيء ، فإّن اإلسراع يف ، وذلك مما يقتضي الرت " تنبيه املخاطب على أمر حممود ليفعله" الغرض
  .حىت يتهيأ املخاطب لالمتثال له  به مما يتطلبه املقام ، فيحذف الفعل للتعجيل بذكر املغرى) األمر احملمود(ذكره 

  أّن السامرائي قد أعاب على النحاة قوهلم بوجوب حذف الفعل -يف هذا السياق - جدر اإلشارة إليه ـومما ت   
  ، فكالمها يدّل على ) مراءَ ـإيّاك و ال: (، وأن نقول) أحّذرك من املراء: (ى ذلك بأنه يصّح أن نقولمدّلال عل
ا  من ، وهذ 1"إىل القصد واملعىن واملقام - يف حقيقة األمر - يعود "، فحذف الفعل أو ذكره  6وغريه...التحذير

حيث املبدأ صحيح ؛ ألّن مراعاة غرض املتكلم وحال السامع من الشروط اهلامة يف وضع اخلطاب ، لكن ال ينبغي 

                                                 
 .7، ص 2ج - شرح كافية ابن احلاجب –األسرتاباذي  الدين رضي  1
 .35، ص  2ج -فية ابن مالكلأوضح املساك إىل أ –ابن هشام   2
 .37، ص 2، جه املصدر نفس  3
 .6، ص 2ج - شرح كافية ابن احلاجب –األسرتاباذي  الدين رضي  4
 .8، ص 2، ج هنفس املصدر  5
 .92، ص 2ج - معاين النحو –السامرائي   6
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يه الوجه اآلخر ؛ نة يف الرتكيبني بنفس الدرجة ؛ ذلك أّن لكّل وجه معىن ال يؤدّ أن تكون الشحنة الداللية املتضمّ 
الزجر و املنع والرتغيب حذير أو اإلغراء حبذف الفعل آكد ملعىن فيكون ترك الذكر أفصح وأبلغ من الذكر ،  فالت

  .من كونه ظاهرا والتشويق 
 وتأدية املعىن على الداللة يف حذفها أو اجلملة عناصر ذكر أثر إىل التفت قد الرضي بأنّ  القول ميكن وهكذا   

 معرفة أمهية يؤّكد مما" الفعل إضمار" لخال من وذلك ، السامع إىل إفادا املتكلم يتوّخى اليت واملقاصد األغراض
  . اإلغراء أو التحذير على للداللة االسم فينتصب ، الرتاكيب بناء يف املتكلم غرض

  

                                  "جملة  لحالمجيء ا باب:"خلامس  عشر النص ا
  :يقول الرضي يف وجوب جميء مجلة احلال مجلة خربية    

   عامله مضمون وعـوق تخصيص ، بالحال مجيءلا مقصود فألنّ  خبرية هاـكون وجوب اأمّ «                 
   هو ذيلا مجيءـال أنّ ) راكبا زيد جاءني: (قولك فمعنى ، حالـال مضمون وقوع بوقت                  
   طلبية اإمّ  ائيةـواإلنش...  لحالا ونـمضم هو ذيلا الركوب وقت واقع العامل نمضمو                  
   خصيصـت فكيف ، مضمونها حصول من قيني ىلع تسل طلبيةلا في وأنت ؛ إيقاعية أو                 
   ) طلقت( و ،) تبع: (نحو ، اإليقاعية وأما المضمون؟ ذلك لحصو  بوقت لعاملا مضمون                 
 إيقاع مقصوده بل ، مضمونها هيف لحصي وقت إلى ، أيضا ،نظري ال بها ملمتكلا فإنّ                  

   مضمونها
  .2» الوقوع وقت لقصد مناف وهو                 

 من الغرض أنّ  ذلك ، - النحاة أغلب فعل كما – إنشائية ال خربية كوا واشرتط ، ةلمج حالـال وقوع الرضي أجاز
 أو كانت طلبية اإلنشائية باجلملة باإلتيان يتحصل ال ما وهذا ، يُعرف مبا يكون ذلك وإمنا ، اهليئة بيان احلال

 به تكّلم ملا مطابقا الثالثة األزمنة أحد يف موجودا خارجا له أنّ  املتكلم يقصد الذي هو اخلربي الكالم" فـ ، إيقاعية
 يف املتكلم ألنّ  ؛ 3"الكالم بذلك اخلارج املعىن املتكلم حّصلـي اإمن بل ، ذلك به املتكلم يقصد ال ما واإلنشائي ،

 فلّما"  ؛ هارون السالم عبد أوضحه ما وهذا ، التخصيص يقع فال مضمونـها حصول من يقني على ليس ، الطلبية
   ال دوالتقيي فالتخصيص ، خمصصا قيدا كوا يف النعت تشبه احلال كانت

                                                                                                                                                           
 .97، ص  2، جه املرجع نفس  1
 .77، ص 2ج - شرح كافية ابن احلاجب –األسرتاباذي الدين رضي   2
 .230/ 229، ص 3، جه املصدر نفس  3
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 باجلملة اإلسناد ختصيص يتضح فال ، 1" جمهول الطلبية اجلملة ومضمون ، مضمونه معلوم هو مبا إالّ  يكونان
 دون) الركوب( بـ) زيد رؤية( صختصي فاملعىن ،) راكب وهو زيدا رأيت: (قولك حنو ، خربيةـبال بل  اإلنشائية
 خصيصـت" بقوله الرضي عنه عّرب  ما وهذا ، عليها يكون اليت األحوال من وغريها... الوقوف أو كاملشي اإلطالق

  إنشائية احلال مجلة مبجيء  ُيستفاد ال) التخصيص( املعىن وهذا ،" احلال مضمون وقوع بوقت عامله مضمون وقوع
 مجلة هي وإمنا ، نعتا وال حالية مجلة) بعتكه عبدي هذا:( قوله نعرب أن هشام ابن ّوزجي مل املعىن هذا ومبالحظة
  .2خرب أو مستأنفة

 على -األساس يف – يرتكز إنشائية ال خربية احلال مجلة جيءـم كون الرضي اشرتاط بأنّ  القول ميكن هنا ومن   
 وعليه  ختصيصا تفيد ال ألا اإلنشائية اجلملة إيراد امتنع اهليئة بيان الغرض كان فلّما  ، ومقصوده املتكلم غرض

 أنّ  ذلك السامع إىل إيصاله يريد الذي املتكلم غرض لفهم تابع اجلمل أو للمفردات النحوية الوظائف توجيه فإنّ 
 ، جهة من  خمصوصا بناءً  اللغوي الرتكيب بناء يف ساهمي وحاجاته أغراضه حسب اجلملة أسلوب املتكلم اختيار
  . أخرى جهة من الصحيحة النحوية وظائفه وحتديد

                                  " اإلضافة المعنوية باب:"لسادس  عشر النص ا
  :يقول الرضي يف إفادة اإلضافة املعنوية    

   مع المضاف يهلع دلّ  مما لواحدٍ  أنّ  ديلتف وضعها ألنّ  ، لمعرفةا مع تعريفا أفادت وإنما...«                  
   ديولز  ،) راكب زيد مالغ: (قلت إذا مثال ، معه باقيلل يستل وصيةـخص إليه المضاف                   
   بزيد ةيخصوص مزيد هل ، مانهلغ بين من مالغ إلى به رـتشي أن بد فال ، كثيرون غلمان                  
   معهودا ماالغ بكونه أو ، غيره دون له غالما بكونه أشهر أو ، مانهلغ مـأعظ بكونه إما                  
   ...  الغلمان سائر دون يهلإ فظلال قالإط رجعي بحيث ةلجملوبا ، مخاطبـال وبين بينك                  
  .3» امرأة غالم من تخصص إذ ،) رجل غالم: (قولك نحو ، النكرة  مع صاوتخصي                  

 املعنوية اإلضافة فشرط ، 4" معموهلا إىل مضافة صفة غري املضاف يكون أن"  بقوهلم املعنوية اإلضافة النحاة عّرف
 كاتب: (حنو   معموله إىل يضاف ال لكن وصفا يكون أو ،) زيد غالم:( حنو ، صالأ وصفا مضافـال يكون أالّ : 

 ، النكرة بعد التخصيص وتفيد ، املعرفة بعد التعريف تفيد فهي ، اإلضافة من الغرض الرضي بّني  مث ،) القاضي
   يؤتىف  ، ختصيصه أو تعريفه إىل فيحتاج ، والشيوع هامـاإلب من قدر على يكون املضاف أنّ  ذلك

  املقصود يتعني ال مبهمة) غالم( فـ ،) راكب زيد غالم:(  قولك حنو األول ، هامـاإلب هذا إلزالة إليه باملضاف
                                                 

 ).فبتصرّ ( 85/ 84ص -يب اإلنشائية يف النحو العريبلاسألا –السالم هارون  دحممد عب  1
 .71، ص  2ج - عاريبألمغين اللبيب عن كتب ا –ابن هشام   2
 .239/ 238ص ، 2ج -شرح كافية ابن احلاجب –األسرتاباذي  الدين رضي  3
 .237، ص  2، ج هنفس املصدر  4
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 مأعظ بكونه إّما بزيد ةخصوصي مزيد له ، غلمانه بني من غالم إىل به تشري أن بدّ  فال" ، بعدها جييء مبا إالّ  ا
 قولك حنو والثاين ،" مخاطبـال وبني بينك معهودا ماغال بكونه أو ، غريه دون له غالما بكونه أشهر أو ، غلمانه

) رجل( باجلنس التخصيص اآلخر إىل أحدمها بإضافة فيقع ،) رجل( لفظ وكذا ، نكرة) غالم( فـ ،) رجل غالم:( 
 ، خلطابا عليه املعقود والقصد الغرض يوائم الذي املناسب الرتكيب خيتار أن املتكلم وعلى ،  امرأة غالم من

 - األغلب يف – املضاف جتريد"  وينبغي ، معرفة إىل أضاف والتعريف التعيني أراد فإذا ، السامع إىل إيصاله واملنوي
 للحاصل حتصيال فيكون ، للمعرفة حاصل وهو ، مضافـال تعريفُ  املعرفة إىل اإلضافة من األهمّ  ألنّ  ؛ التعريف من
 يف أنّه هشام ابن ذكر األساس هذا وعلى  نكرة إىل اإلضافة لزمه تعريفه يقصد ال بشيء التخصيص أراد وإذا ، 1"

 جيء إمنا إليه املضاف ألنّ  ، بدليل إالّ  إليه للمضاف تكون وال ، للمضاف الصفة) الظريف زيد غالم جاءين: (حنو
  . 2لذاته به يؤت ومل التخصيص لغرض به

 األمساء حكم يف أورده ما خالل من وذلك ، والتعريف التنكري حتديد يف املتكلم غرض دور الرضي ويوّضح   
 بوقوع إالّ  تعريفا أو اختصيص اإلضافة هذه تفيد فال ، مبعناها هو ما وكلّ ...  مثلك ، غريك: حنو ، اإلام يف املوغلة
 شيء يف  مبماثلتك شخص اشتهر إذا وكذا...«:يقول ، السري ابن إليه ذهب كما ، غرضه ومعرفة املتكلم قصد
 يف مياثلك الذي قصد إذا معرفة كان ،) مثلك جاء: (فقيل ، ذلك حنو أو ، والشجاعة كالعلم ، األشياء من

 ، 3» معرفة فهو أمته سائر من بعينه لك خلص شيء فكلّ  ، عانيهمامب واملعرفة النكرة واعتبار ، الفالين الشيء
  . وظروفه اخلطاب مالبسات مراعاة مع وقصده ملتكملا غرض ىلإ رجعي واملعرفة نكرةلا فاعتبار

 العام إضافة جواز حنو ، والتأكيد كاملبالغة أخرى أغراض إىل التخصيص أو التعيني جمّرد عن اإلضافة خترج وقد   
   4)زيد شخص:( قلت فكأنك ، غريه ال وذاته عينه إليه املشار: أي ؛) زيد حيّ  هذا: (كقوله ، اخلاص إىل

  ".الفائدة زيادة" بـ الرضي عنه عّرب  ما وهو ، نفسه إىل الشيء إضافة فيجوز
 غرض مراعاة" إىل موكول ، والتأكيد املبالغة أو ، التنكري أو ، التعريف اإلضافة إفادة بأنّ  القول ميكن هنا نوم    

 املبالغة أراد أو ، منّكر إىل أضاف التخصيص أراد أو ، معّرف إىل أضاف التعيني أراد فإذا ،" وقصده املتكلم
 األلفاظ إىل بالنسبة والتعريف التنكري حتديد يف اضاألغر  أثر يالحظ كما ، نفسه إىل الشيء أضاف والتأكيد
 التعبري يريد الذي املتكلم غرض حبسب تعريفها أو) واإلام الشيوع على بقاؤها( تنكريها فيتعّني  ، اإلام يف املوغلة

 على فهمها حيث من اللغوية الرتاكيب ضبط يف أساسية قرينة" متكلمـال غرض" بأنّ  يتبني وهكذا ، بألفاظه عنه
 تأليف الكالم يف اللغوية غري العناصر أثر إىل االنتباه ضرورة يؤّكد مما ، املخاطب لدى الفائدة وحتصيل ، املراد الوجه

 .  
                                                 

 .240/ 239، ص  2ج - ة ابن احلاجبشرح كافي –األسرتاباذي  الدين رضي  1
 .227، ص 2ج - مغين اللبيب عن كتب األعاريب –ابن هشام   2
 .240ص ، 2ج -شرح كافية ابن احلاجب –األسرتاباذي  الدين رضي  3
 .270، ص  2، ج هنفس املصدر  4
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                                  "فائدة النعت باب:"لسابع  عشر النص ا
  :يقول الرضي يف فائدة النعت   

  أنّ  وذلك ، النكرات في حاصلـال االشتراك تقليل: اصطالحهم يف "التخصيص" معنى «                  
   رادـأف من فرد لكلّ  محتمال الواضع بوضع كان ،) صالح رجل جاءني:( قولك في) رجل(                   
   عندهم "حـالتوضي" ومعنى ، الواالحتم تراكشاال لقلّ ) صالح: (قلت افلمّ  ، النوع هذا                   
   لرجلا(و ،) ملالعا زيد:( نحو ، ال أو كانت أعالما ، المعارف في حاصلـال االشتراك رفع                   
 المخاطب عند معلوما الموصوف كان إذا الذم أو الثناء لمجرد يكون وإنما...)الفاضل                   

   سواء
  : ونحو ،  ]30النمل[ ﴾��!"ِ���3"!�� �ِ&�3� �h Jِــ��Nِ�﴿ :نحو ، االسم ذلك في له شريك ال مما كان                   
   ضلالفا زيد أتاني: (نحو ، فيه شريك له ماـم كان أو ،) الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ(                   
 وإنما... ، وصفه قبل تيآلا زيدا المخاطب عرف إذا ،)  الخبيث ، الفاسق أو ، لماالع                   

   يكون
  : نحو بالتضمن به حامصرّ  الوصف ذلك معنى موصوفـال أفاد إذا ، دـلتأكيل الوصف                   
�3��12 �َــ*0َْ/ٌ﴿                  ����ــــ&�ِ�﴿ و ، ]13 اقةاحل[ ﴾َ�ِ
     مالترحّ  دلمجرّ  ءييج وقد...  ]51 النحل[ ﴾��oْــ�&�ِ� 

  .1» )الفقير البائس زيد أنا:( نحو                   
 خيتار فاملتكلم ، الكالم يف تأديتها أجل من بالصفة يؤتى اليت األغراض نصلا هذا لالخ من يالرض دحيدّ    

 وهذا  األغراض من وغريها... موصوفا باملعّرف أيتفي والتبيني التوضيح يريد أو ، موصوفة بالنكرة فيجيء التخصيص
  .وغريهم...  واجلرجاين ، وسيبويه ، احلاجب كابن النحاة به صرّح ما

  :فيمايلي األغراض هذه توضيح وميكن
   مبهمة كلمة) رجل( فـ ،) صاحل رجل جاءين: (حنو ، النكرات يف احلاصل االشرتاك تقليل: التخصيص -     

  بإخراج االشرتاك فيقلّ  ، غريه دون بالصاحل خيتص بالوصف لكن ، اجلنس هذا أفراد من فرد كلّ  حتتمل       
  .   الصاحلني غري      

   شخص من أكثر يشرتك فقد ،) قادم العامل زيد: (حنو ، املعارف يف حاصلـال االشرتاك إزالة: التوضيح -     
  . آخر زيد ال العامل زيد هو فالقادم ، قصودامل بتوضيح االشرتاك فيزول ،) زيد( امسية يف واحد     

                                                 
 .314/ 313، ص  2ج - شرح كافية ابن احلاجب –األسرتاباذي  الدين رضي  1
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   اهللا بسم: (حنو ، توضيح إىل حيتاج ال املخاطب عند معلوما موصوفـال كان إذا وذلك: والثناء المدح -     
  تعاىل رحيم غري وآخر رحيم رب هناك فليس ، املخاطب عند معلـوم) اهللا( فـ ،) الرحيم منـالرح      

  .  والتعظيم للثناء الصفة ذكر وإمنا ، سبحانه       
      باهللا أعوذ( :حنو ، توضيح إىل حيتاج ال املخاطب عند معلوما املوصوف كان إذا وذلك: والتحقير الذم -     

  . وحتقريه ذمه القصد وإمنا ، غريه عن متييزه) الرجيم( بـ نقصد فال ، )الرجيم الشيطان من      
�3��12 �َــ*0َْ/ٌ ﴿: حنو الوصف معىن وصوفامل ادـأف إذا وذلك: التأكيد -     ��  ) واحدة( فـ ، ]13 احلاقة[ ﴾ 

  ).نفخة( من ومفهومة متضّمنة      
  .)الفقري البائس زيد أنا:( حنو ، والتبيني بالتوضيح االشرتاك إزالة يقصد فال:  الترّحم -     

  السامع إىل إيصاهلا يريد اليت أغراضه اشرتب خمصوصة هيئة يف الرتاكيب إخراج عاتقه على يقع إذن فاملتكلم  
 هنا ومن ، األغراض من وغريها... للتوضيح باملعرفة متبوعا أو ، التخصيص إلفادة بالنكرة متبوعا بالنعت فيجيء

  .  الرتاكيب صياغة يف وأثره" املتكلم غرض" معرفة بأمهية القول تأكيد ميكن
  

                                  "مجيء النعت جملة باب:"لثامن  عشرالنص ا
  :الرضي يف جميء النعت مجلةيقول    

   بالصفة تجيء إنما ألنك ، خبرية كونها صلة أو ، صفة هي التي الجملة في وجب وإنما...  «               
   بلق يعرفه المخاطب كان بما ، الـمبهمين والموصول بالموصوف المخاطب لتعّرف والصلة               
   أن إالّ  إذن يجوز فال ، الصلة و الصفة بمضمون اتصافهما من ، والموصول الموصوف ذكرك              
   تلك ذكر قبل حصوله المخاطب عند المعلوم للحكم متضمنتين جملتين والصلة الصفة تكون              
  )طلقت(و ،) بعت:( نحو ، إنشائية  إّما الخبرية غير ألن ، الخبرية الجملة هي وهذه ، الجملة              
   يُعرف وال ، والعرض والتمني واالستفهام والنهي كاألمر طلبية وإّما ، ونحوها ،) حر أنت(و              
  .1»ذكرهما بعد إالّ  مضمونهما حصول المخاطب              

 الغرض النتفاء وذلك ، والصلة احلال يف مثلها ، خربية مجلة تكون أن مجلة النعت جميء يف النحويون طاشرت 
 يوصف ما يكون أن يقتضي وهذا ، مجلة أم مفردا أكان سواء ، املوصوف وتوضيح بيان الوصف من العام فالغرض

 باجلملة الوصف امتنع هنا ومن ، يُعرف ال مبا والتبيني التوضيح يصحّ  ال إذ ، املخاطب لدى معروفا معلوما به
  ) لك بعته كتاب عندي: (جيوز ال وكذلك  )تضربه ال أو اضربه برجل مررت: (جيوز فال"  ، اإلنشائية

                                                 
 .323 ، ص 2ج -شرح كافية ابن احلاجب –األسرتاباذي  الدين رضي  1
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 كلّ  يف للنعت قاصدا) أحسنها ما وردة إىل نظرت( وال ، والعتق البيع إنشاء بذلك قاصدا ،) حّررته عبد( و
 لكنها  صفة الطلبية تقع وقد «:الرضي يقول ، ذلك وهمـي فيما بالقول مؤّوال النعت يقّدر هذا على و ، 1"ذلك
  . 2»احلقيقة يف النعت هو ، حمذوف بقول حمكية
  وضع يف الـمتكلم أغراض عن الكشف منطلق من إنشائية ال خربية النعت مجلة كون الرضي وجبأ لقد    

 طريف لدى معلوما يكن مامل والتبيني التوضيح معىن الوصف من ُيستفاد فال ، السامع حال مراعاة و الكالم
 فوائد من حتقيقه املتكلم يريد ما إىل االلتفات ضرورة دالئل من وهذا ، سواء حدّ  على) واملخاطب املتكلم( اخلطاب
  . واملقاصد األغراض مراعاة حبسب  للسامع

  

                                  "قطع الصفة رفعا أو نصبا باب:"عشرلتاسع االنص 
  :قطع الصفة رفعا أو نصبا الرضي يفيقول    

   �َــ*0َْ/ٌ ﴿و ، )الدابرُ  أمسِ :( نحو ، للتأكيد النعت يكون بأالّ  مشروط القطع جواز أنّ  ملاع «                
                  12���3��   يف موصوفـال ألنّ  ، معنى به متصل هو عّما للشيء قطعا يكون هنأل ، ]13 احلاقة[﴾ 

 القوم جاءني: (في أكيدـالت قطعي لم فلهذا ، عليه دالّ  الصفة معنى في نصّ  ذلك مثل                 
   أجمعون

     مهليع ما النعت بذلك منعوتـال اتصاف من السامع يعلم أن اآلخر والشرط ،) ونـأكتع                
 مع قطع وال ، ويميزه ليبينه النعت كلذ ىلإ محتاج فالمنعوت ، يعلم لم إن نهأل ، المتكلم               

    الحاجة
    وصفا يستلزم الوصف ذلك لكن ، المخاطب يعرفه ال بوصف الموصوف وصفت إذا وكذا                

 العلم فإنّ  ،) المبجل العالم بالرجل مررت:(نحو ، الالزم الثاني ذلك في القطع فلك ، آخر                
    في

  .3»للتبجيل مستلزم األغلب               
 نعتلا مغايرة" فالقطع ؛" نصبا أو رفعا الصفة قطع" معينة تواصلية أغراض بأداء تتصل اليت عتالن أحكام من
  :قطعه جواز يف الرضي وضعها اليت الشروط ومن ، 4"اإلعراب في منعوتلل

                                                 
 .108ص   -يف النحو العريب األساليب اإلنشائية – حممد عبد السالم هارون  1
 .324، ص 2ج  - شرح كافية ابن احلاجب –األسرتاباذي  الدين رضي  2
 .342، ص  2ج - شرح كافية ابن احلاجب –األسرتاباذي  الدين رضي  3
 .167، ص  3ج - معاين النحو –السامرائي   4
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  املعلومة" بـ عنه يعّرب  ما وهو ، تالنع بذلك نعوتامل اتصاف واملتكلم السامع عند معلوما يكون أن -    
  " .املشرتكة         

 إذ قطعه جيز مل والتوضيح للتبيني حمتاجا املنعوت كان فإذا ، باحلاجة عنه عّرب  ما أو املتكلم بغرض القطع يربط فهو
 اليت ملعاينا إىل أشار مث ، املخاطب إىل إيصاله يريد الذي وقصده املتكلم غرض هي واحلاجة ، احلاجة مع قطع ال

 هللاِ  احلمد:(حنو  ترّمحا أو ذّما أو مدحا يكون أن مقطوع نعت كلّ  يف فاألكثر" تأديتها مقطوع نعت كلّ  يف يغلب
 مل ولو)... حقي الغاصبُ  بزيد:(حنو ، تشنيعا يكون وقد ،) املسكنيُ  بعمرو و ، الفاسقُ  بزيدٍ  مررت(و ،) احلميدُ 
   ال معىن للقطع أنّ  السامرائي وذكر ، 1" قطعه جيز مل رةاملذكو  املعاين من شيئا النعت يتضّمن

   أنّ  على يدلّ  وهو ، املقطوعة الصفة إىل االنتباه وإثـارة ، السامع نظر لفت به يراد التعبري فهذا"  باإلتباع يتمّ 
  فإذا ، بالنصب وأخرى ، بالرفع يكون تارة والقطع ، 2"االنتباه يثري حّدا لغب الصفة ذه الـموصوف اتصاف

 قطعنا وإذا ، -البحث هذا من متقدم موضع يف هذا إىل اإلشارة سبق وقد – حمذوف ملبتدأ خرب فهو بالرفع قطعنا
 يف يكون ال معىن وجه ولكلّ  ،) إخل...أذم ، أمدح( ملعىنا حسبـب مقّدر بفعل منصوب به مفعول فهو النصب
 تفريقه خالل من السامرائي إليه أشار ما وهذا ، عنها التعبري املتكلم يريد اليت واملقاصد األغراض حسب ، اآلخر

 رتمر : (فقولك) "العظيمُ  مبحمد مررت(و ،) العظيمَ  مبحمد مررت(و ،) العظيمِ  مبحمد مررت: (اآلتية اجلمل بني
 مررت( :وقولك  الصفة ذه مدحه يراد أو حقري هو الذي غريه من متييزه منه يراد قد باإلتباع) العظيمِ  مبحمد
 ا معلوم الصفة ذه مشهور حممدا أنّ  تعين كما الصفة هذه على السامع تنبيه تريد ، بالنصب) العظيمَ  مبحمد

 ذه اتصافه معلوم حممدا أنّ  على يدلّ  ، بالرفع) العظيمُ  مبحمد مررت: (وقولك ، أحد كلّ  يعلمه للمخاطب
  . 3"قبلها مما وأشدّ  أكثر منه ومتّكنها فيه ورسوخها واستقرارها الصفة ذه اتصافه أنّ  غري ، ا مشهور الصفة

 أو للمدح الغالب يف كوا مبينا انصب أو رفعا منعوته عن النعت قطع يؤّديها اليت األغراض إىل الرضي أشار لقد  
 أو القطع حتّدد اليت هي" املتكلم أغراض" فـ ، القطع جاز ملا متضّمنة األغراض هذه تكن مل لو و ، وغريها... الذم

 يكن مل وإذا"  حاجةـال" هو الرضي عنه عربّ  كما والضابط ، يقطع مل والتبيني التوضيح املتكلم أراد فإذا ، عدمه
 من اللغوية الرتاكيب بني واضحا متييزا ميز الرضي بأنّ  القول ميكن هنا ومن ، القطع له جاز والتوضيح انةلإلب حمتاجا
  .     الكالم إنتاج أثناء املتكلم غرض مراعاة حيث

                                  "التأكيد باب:"العشرون  النص
  :التأكيد الرضي يفيقول    

    غفلة ضرر الـمتكلم يدفع أن: أحدها: أشياء ثالثة أحد التأكيد له ضعوُ  ذيلا فالغرض «               
                                                 

 .344/ 343، ص 2ج - شرح كافية ابن احلاجب –األسرتاباذي  الدين رضي  1
 .167، ص  3ج - معاين النحو –السامرائي   2
 .172، ص  3، جه املرجع نفس  3
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    الـمتكلم يدفع أن: الثالث والغرض...  الغلط بالمتكلم ظنه يدفع أن: وثانيها ، عنه السامع                
  .1»تجوزا به السامع ظن نفسه عن                

 وصيغ ألفاظ باستعمال إفادته ميكن ، متحّققا حاصال ثابتا وجعله األمر تقرير هو التأكيد من الغرض كان ملا
) والسامع املتكلم( اخلطاب بطريف ارتباطه يعين فهذا ،) إخل...القسم ، املعنوي والتوكيد ، اللفظي التوكيد( معروفة
 ، له املخاَطب نّبه اللفظ كّرر فإذا ، كالمه تأكيد إىل للمتكلم الدافع هو ، متيقنا أو شاّكا امعالس حال فمراعاة
 يف لتأديتها بالتأكيد يؤتى اليت فاألغراض ، بيانه الرضي حاول ما وهذا ، الغلط توّهم أو الّشك من بذلك ومنعه

  : هي الكالم
     .عنه السامع  غفلة ضرر املتكلم يدفع أن -         
  .الغلط باملتكلم السامع ظنّ  يدفع أن -         
  .زاجتوّ  به السامع ظنّ  نفسه عن املتكلم يدفع أن -         
  غلط أو غفلة أو ظنّ  من السامع بذهن يعلق ما إلزالة املتكلم يستخدمها اليت األغراض أهمّ  من إذن فالتأكيد

 ووصف  االحتمال لرفع التأكيد إذ ، النكرة االسم يؤّكد مل هذا وعلى ، خمتلفة بوسائل األشياء من ذلك غري فيثبت
 ما يتجاهلوا مل – اخلصوص على – والرضي النحاة أنّ  تبني وذا  ، 2تأكيدها من أوىل غريها عن لتمييزها النكرة

 اللغوية الرتاكيب بني الوثيق االتصال يؤّكد مما ، السامع وحال ملتكلما بغرض ترتبط معنوية أبعاد من للتأكيد
 ، للسامع تواصلية أغراض حتقيق من إليه يصبوا ما إىل يرجع إمنا ، وتقريره ما شيئا املتكلم فتأكيد ؛ ومستعمليها

 مراعاة مع املتكلم راضألغ املالئمة للتأدية تابع خمصوصة ألفاظ من يتطّلبه وما الرتاكيب وضع أنّ  يتضح هنا ومن
  . السامع حال

  

                                  "ضمير الشأن والقصة باب" :الواحد و العشرون  النص
  :ضمري الشأن والقصة الرضي يفيقول    

   ووه - مذكرا اإمّ  ؛ إليه كالمعود والغيبة اإلفراد فيلزمه ، والقصة الشأن الضمير هذاب والمراد «               
   رمقدّ  بسؤال عنه المسؤول إلى حقيقةـال في راجع كأنه الضمير وهذا ، مؤنثا أو  -األغلب               
   الشأن؟ ما:فسأل ، األمر فاستبهم ، وجلبة ضوضاء سمع كأنه ) مقبل األميرُ  هو (: مثال قولت               
    ظاهر غير السؤال تضمنه الذي إليه المعود كان مافل ، هذا الشأن أي ؛ مقبل األمير هو: فقيل              

                                                 
 .375/ 374، ص  2ج - ة ابن احلاجبشرح كافي –األسرتاباذي  الدين رضي  1
 .388، ص  2ج - شرح كافية ابن احلاجب –األسرتاباذي  الدين رضي  2
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 ، عنه للمسؤول معّين ألنه ، فصل بال تعقبهي الذي الضمير بخبر التفسير في اكتفى ، قبل              
    ومبين

    أن بدّ  ال هذا علىف ، الشأن وتفخيم ، األمر تعظيم رالتفسي ثم اإلبـهام بهذا والقصد. .. له              
  .1» )يطير ابُ الذب هو: (مثال يقال فال ، به نىعتيُ  عظيما شيئا رةالمفسّ  الجملة مضمون  يكون              

ضمري يكون يف صدر مجلة بعده تفّسر داللته ، وتوّضح املراد منه  ومعناها " حّدد النحاة ضمري الشأن والقصة بأنه 
ــ:  ﴿:متصال ، حنو قوله تعاىل وأ ،) هو األمري مقبل:( حنو على الغائب منفصال ، داالّ مفردا  يكون، ف 2"معناه �ـ�K�ِ)َ�

��:�%�hَR� \����َD :َ�﴾] مامل تدخل عليه النواسخ ، ومن " خرب"، واجلملة بعده " مبتدأ"، وهذا الضمري يُعرب  ]46احلج
   3" يبدل منه ، وال يقّدم اخلرب عليه لئالّ يزول اإلام املقصود ، وال يُؤّكدال"أحكامه أنه 

كما ُيشرتط أّال يكون هذا الضمري عائدا إىل شيء قبله ، وإمنا هو عائد على اجلملة اليت بعده ،  فقد جلأ العرب 
الرتكيب من أجل أداء أغراض معينة ؛ فالقصد من اإلتيان بضمري مبهم مث تفسريه تعظيُم أمر  الفصحاء إىل هذا

فهم يقّدمون " الـمتحّدث عنه وتفخيم الشأن ، فلّما كان الغرض التفخيم والتعظيم حىت تتشّوق النفوس إىل املراد  
لشوق ، والتطلع إىل ما يزيل إامه فتجيء بضمري يسبقها ، ليكون الضمري مبا فيه من إام مثريا ل) اجلملة(هلا 

رة فسّ اجلملة امل )هو األمري مقبل( :، ففي قوله 4"اجلملة بعده مفّسرة ، فتقدمي الضمري ليس إّال متهيدا هلذه اجلملة
،  سياق معني وذلك ُيستفاد من خالل  السامع ،والقصد هنا تعظيم الشأن وتشويق ،  )األمري مقبل(هلذا الضمري

 عظيما شيئاجملة املفّسرة ـوعلى هذا اشرتط الرضي أن يكون مضمون ال، وغريه ...أو جلبةكأن تسمع ضوضاء 
 دخوله لعدم  احلقري الشيء ليفّسر املبهم بالضمري يأيت ال فاملتكلم ، )يطري الذباب هو: (مثال يقال فال ، به يُعتىن

  . واالهتمام يةالعنا يف
 من   الكالم إنتاج يف مالئم سياق توفر جانب إىل ومقاصده املتكلم أغراض معرفة من بدّ  ال أنّه يتضح وهكذا    
 التأدية ومبوجب)   والسامع ، املتكلم( اخلطاب بطريف املنوطة واإلفهام الفهم حصيلـوت ، اإلبالغ وظيفة حتقيق أجل

  .  الصحيح النحوي التحليل يتعّني  لألغراض الصحيحة
   

                                  "باب مجيء صلة الموصول جملة خبرية:" الثاني و العشرون  النص
  :جميء صلة املوصول مجلة خربية الرضي يفيقول    

                                                 
 .69، ص 3،ج هنفس املصدر  1
 .252، ص  1ج - نحو الوايفال –عباس حسن   2
 .71، ص 3ج -شرح كافية ابن احلاجب –األسرتاباذي  الدين رضي  3
 ).فبتصرّ ( 250، ص  1ج - النحو الوايف –عباس حسن   4
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   حكما الصلة مضمون يكون أن يجب أنه ذكرنا ما ، خبرية جملة الصلة تكون أن جبـي «                 
   ابـب في ذكرنا كما ، والطلبية اإلنشائية والجمل ، الخطاب قبل مخاطبلل الوقوع معلوم                  
   ومةـلمع تكون أن ينبغي فالصلة ،... صيغها إيراد بعد إلى هاـمضمون يُعرف ال ، الوصف                 
 تتضمنه الذي حكملا أنّ  تقّدم ما على ، الموصول ذكر قبل المتكلم ادـاعتق يف لسامعل                

   الصلة
 الذي أنا: ( يقال فال ، للموصول حصوله يعلم أنه المخاطب في المتكلم يعتقد أن ينبغي                

    دّوخ
  .1»دّوخها شخصا أنّ  يعلم منل إالّ  ،) البالد                

 مجلة كون وجوب الرضي ومنهم ، النحاة اشرتط وشيوعه إامه وإزالة املوصول تعريف الصلة من الغرض كان ملا
: يقال فال   يُعرف ال مبا املوصول هامـإب يزول ال إذ ، املخاطب عند معلومة تكون أن ينبغي فالصلة ، خربية الصلة

 الصلة مجلة جميء ضرورة هارون السالم عبد أوضح وقد ، دّوخها شخصا أنّ  يعلم ملن إالّ  ،) البالد  دّوخ الذي أنا(
 يفي الذي هو املوصول صلة يف خربيةـال اشرتاط"  فـ ، والصلة املوصول من املراد الغرض ينتفي ال حىت خربية

 الصلة مبعىن الشعور قّدميت أن يستدعي وهذا ، وتبيينه املوصول تعريف وهو ، أجله من بالصلة أويت الذي بالغرض
 ، اإلنشائية باجلملة الوصل مع هذا يتأّتى ال أنه الظاهر ومن ، ا تعريفه ميكن حىت املوصول مبعىن الشعور على
 تقع أن يصحّ  فال ، صيغها إيراد بعد إىل مضموا يُعرف ال الطلبية فاجلمل ، 2"طلبية غري أم طلبية أكانت سواء
  ابن الرضي خـالف وقد ، القول إضمـار فعلى منها يأيت وما ، للمـوصول صلة

 لكوا منعه والوجه ،) أحسنه ما الذي جاءين: (حنو ، القول إضمار دون من صلة التعجبية وقوع جواز يف خروف

ِ@"﴿: تعاىل قوله حنو ، �القسمية باجلملة الوصل وأجاز ، إنشائية� واهللا ملن :أي  ]72النساء [﴾�ــ�&��q�GّـpBَ�" �ـ����� ���� ُ�� 
  .3ليبطئنّ 

 الذي واعتقاده املتكلم غرض مراعاة من انطالقا وذلك ، خربية لةمج الصلة مجلة كون وجوب الرضي أوضح لقد   
 ومن ، الصلة مضمونـب املخاطب علم حصول لعدم اإلنشائية باجلملة الوصل جيوز فال ، املخاطب إىل إيصاله يريد
 ملتكلما أغراض مبراعاة كبري حدّ  إىل مرهون خمصوصة هيئة على اللغوية الرتاكيب صياغة بأنّ  القول نستطيع هنا

 من املخاطب أحوال يف النظر جانب إىل) واملقاصد األغراض( عليها التعّرف ضرورة فإنّ  مثّ  ومن ، ومقاصده
   .     معناه فهم و النص إنتاج يف  - األحيان من كثري يف – عنها ُيستغىن ال اليت الوسائل

                                                 
 ).فبتصرّ ( 92/ 91ص ، 3ج - شرح كافية ابن احلاجب –األسرتاباذي  الدين رضي  1
  .31ص  -األساليب اإلنشائية يف النحو العريب –حممد عبد السالم هارون   2
  علل عبد السالم هارون جواز وقوع مجلة الصلة قسمية ، بأنه ليس على ظاهره ، ألّن املقصود باإلفادة إمنا هو مجلة جواب القسم ، وال شك  �

             .33ص -األساليب اإلنشائية يف النحو العريب –حممد عبد السالم هارون : ينظر. ة اجلواب خربية أّن مجل    
 .92، ص  3ج - شرح كافية ابن احلاجب –األسرتاباذي  الدين رضي  3
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  )"الذي(باب اإلخبار بـ :"الثالث و العشرون  النص
  ):الذي(إلخبار بـ ايف الرضي يقول    

   ال من به تخاطب فربما ،) زيدا ضربت( :قلت إذا أنك والثانية األولى الجملة بين فالفرق...«                
   ال لكنه ، بـمضروبيتك شخصا يعرف من به تخاطب وربما ، الدنيا في مضروبا لك أنّ  يعرف               
  : أي ؛ الثاني الوجه على إالّ  به تخاطب فال ،) زيد ضربته الذي:( كقول وأّما ، زيد أنه يعرف               
  للمخاطب معلوما يكون أن يجب الصلة مضمون ألنّ  ؛ مضروبا لك أنّ  يعرف من به تخاطب               
    ضائعا زيد بأنه عنه اإلخبار لوقع ، ذلك عرف لو إذ ، زيد أنه يُعرف ال ولكن ، ذكرنا كما              

  .1»األولى للجملة الثاني المحتمل في نصّ  الثانية فالجملة               
يعقد الرضي مقارنة بني تركيبني خمتلفني من حيث ترتيب األلفاظ ، األوىل خالية من االسم املوصول ، والثانية 

متكلم حسب أغراضه ومقاصده ، فإذا أراد املتكلم ـعمال التتضّمنه ، مبينا الفرق بينهما من قبل أداء املعىن ، و است
 به ختاطب) زيدا ضربت( :أن خيرب عن حصول أمر ما ابتداًء ؛  ألقى الكالم مباشرة جمّردا دون أّي تأكيد ، فتقول

   أنه عرفـي ال لكنه ، مبضروبيتك شخصا يعرف من به خاطبـت وأ ، مضروبا لك أنّ  يعرف ال من
  فإنه ، غريه أو زيد املضروب أنّ  يعرف ال لكنه الـمتكلم يعلمه ضرب حصول عن اإلخبار أراد إذا أّما ، زيد

 بتصدير: أي ؛ الثانية يف معني معىن على والتنصيص ، األوىل يف الداللة فاحتمال ،) زيد ضربته الذي: (يقول
 الذي املالئم الرتكيب خيتار كلمفاملت ، السامع إىل إيصاله ينوي الذي املتكلم غرض حتت يدخل ، املوصول االسم
  . األنسب الوجه على أغراضه تأدية يضمن

 عليها جييء اليت الوجوه يقّلب فهو ، اجلرجاين عند" والفروق الوجوه" بفكرة الرضي تأثر إلية اإلشارة ينبغي والذي  
 خيرب  املتكلم أنّ  يعين املوصول من خاليا الرتكيب رادـإي أنّ  ذلك ، وقصده املتكلم غرض إىل يصل حىت الرتكيب

 باالسم مصّدرة اجلملة إيراد أنّ  حني يف ، عليه الواقع معرفة دون وقوعه يعلم أو ، أصال السامع يبلغ مل بأمر ابتداءً 
 ، إامه إلزالة معلوما يكون أن جيب الصلة مضمون ألنّ  ، السامع عند معلوما اإلخبار بوقوع املعىن تعّني  املوصول

 أنّ  إالّ   ، الرتكيب الختالف املعىن فيختلف ، ضائعا عنه اإلخبار يكون لئالّ  ، الفعل عليه الواقع يُعرف ال ولكن
  . كالمية منطقية بصبغة ممزوجة جيدها الرضي عند الفكرة هلذه املتأمل

 هنا منو  ، تأديتها املراد واملقاصد لألغراض تبعا استعماهلا حيث من اللغوية الرتاكيب اختالف الرضي أوضح لقد  
 الرتاكيب ضبط يف تتحّكم اليت اهلامة العناصر من ، السامع حال مراعاة وكذا ، املتكلم غرض مراعاة أنّ  يتبني

  .    وتوجيهها

                                                 
 .115، ص  3ج املصدر نفسه ،  1
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                                  "ونصبه) حتى(باب رفع المضارع بعد :" الرابع و العشرون النص
  :هونصب) حىت(رفع املضارع بعد  يفالرضي يقول    

   قصد إلى ذاك: قلنا ، ينصب ومتى ،) حتى( بعد المضارع يرفع متى نبين أن أردنا إذا ثم «                 
      اإلخبار لحا يف إّما) حتى( بعد الذي فعللا مصدر حصولـب الحكم قصد فإن ،  المتكلم                  
   سواء ، المضارع رفع وجب ، الماضية لحاـال كايةح يلبس على عليه متقدمال الزمن يف أو                  
   سار أنه اعلم(و ،) يدخُلها حتى سار زيدا إنّ :( نحو ، نـاليقي على المتقدم الكالم بناء كان                 
   هأن أرى( و)  يدخُلها حتى سار اهللا عبد أظن:(نحو ، والتخمين الظن على أو ،) يدخُلها حتى                
   أن مكني ثيبح ، موجبا ولألا فعللا يكون أن رفعلا شرط هذا فعلى ) ... دخُلها حتى سار                
   مضمون أنّ  ملالمتك قصد وإن) ...حتى( بعد ما مضمون حصول ىلإ مضمونه لحصو  يؤدي                
   يقصد لم إن نصبلا بيج كذاو  ، النصب وجب ، اإلخبار زمان بعد لسيحص) ىتح( بعد ما                
   الـمستقب مترقبا كونه قصد بل ، فيها حصوله عدم وال الثالثة األزمنة أحد في ولهـحص ال               
  عرض أو ، الثالثة األزمنة أحد في لحص سواء ، متقدمـال فعللا مضمون في الشروع وقت               
  .1»حصوله من مانع               

   املتكلم أراد فإذا ، وقصده املتكلم بغرض نصبه أو )حىت( بعد الواقع املضارع لفعلا رفع مواضع الرضي يربط   
 شيءبال الرجوع احلال وحكاية ؛ احلال حكاية سبيل على املاضي يف أو ، الراهنة اللحظة يف الشيء عن اإلخبار

  املتقّدم بالفعل مسببا) حىت( بعد يقع الذي الفعل حصولـب فحكم ، رفعه وجب ، مشاهد واقع كأنه انقضى الذي
 وانقطاعه الدخول سبب هو فالسري  ، الدخول يف والشروع تقوهلا ؛) أدخُلها حىت سرت: ( قولك مثل ففي ،

 ال حىت منفيا يكون فال ، موجبا) حىت( قبل الواقع الفعل يكون أن الرضي اشرتط هذا وعلى ، الثاين حتّقق مبجّرد
 سرت ما: (جيوز فال ،) حىت( بعد ما مضمون حصول إىل مضمونه حصول يؤّدي أن ميكن حبيث ، الغرض ينتقض

 بعدها وما ، ابتدائية هنا)  حىت(و ، بعده ما مضمون حيصل فكيف ، منتفٍ ) السري( السبب ألنّ  ؛) أدخُلها حىت
 ، مستقبال سيحصل)  حىت(بعد ما أنّ  املتكلم أراد وإذا ، 2قبلها مبا اإلعراب حيث من يتعّلق ال ، مستأنف كالم

 سبب ليس فالسري ،) الشمس تغيبَ  حىت سرت:(حنو ، املضارع الفعل انتصب ، بعدها ملا سببا قبلها ما يكون فال
  . املعىن حسب) كي(أو)   أن إىل( معىنـب) حىت(و ، مستقبال مرتّقب مغيبها وإمنا ، سالشم مغيب

                                                 
 .59/ 58، ص  4ج - شرح كافية ابن احلاجب –دين األسرتاباذي رضي ال  1
 .60، ص 4ج - شرح كافية ابن احلاجب –رضي الدين األسرتاباذي   2
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 بعد مستقبال الفعل كان إذا «:قوله خالل من نصبه أو) حىت( بعد املضارع الفعل رفع مسألة السامرائي خلص وقد 
  فيه الفعل نصبت الدخول يتم مل إذا ،) البصرة أدخل حىت رـأسي: (فقولك ، رفعت حاال كان وإذا ، نصبت حىت
 احلرف معىن مبوجبها فيتغري ، املتكلم بأغراض والنصب الرفع ارتباط بذلك يتبنيف ، 1»رفعت الدخول حصل وإذا
  .إخل... والسببية ، والتعليل ، االبتداء من
 معىن وجه لكلّ  أنّ  ذلك ، نصب أو رفع من العمل تياراخ يف ومقاصده املتكلم أغراض معرفة أثر يتضح وهكذا  
  .   واملقاصد األغراض تأدية وسيلة فاللغة ، ومستعمليها اللغة أوضاع بني العالقة يؤّكد مما اآلخر الوجه يؤّديه ال
  

                                  ")أو(باب نصب المضارع  بعد :" اخلامس و العشرون  النص
  :)أو( نصب املضارع  بعد يف الرضييقول    

 ليعم:أي ؛) يقعد أو يقوم ديز :( نحو ، األشياء أو الشيئين أحد:األصل في) أو( معنى «                 
    أحد

   أحد لزوم هو ذيلا معنىـال هذا إفادة مع قصدت فإن ، أحدهما من هل بدّ  وال ، ئينيشلا                  
   الثاني حصول إلى متدـي فعللا وأنّ  ، اآلخر عقيب أحدهما حصول على تنصيصَ ال األمرين                 
  . 2») أو( بعد ما نصبت                 

  )يقعد أو يقوم يدز : (بقوله لذلك ومّثل ، األشياء أو الشيئني ألحد تكون أن) أو( يف األصل بأنّ  الرضي رىي   
 الفعل انتصب إذا لكن ، اآلخر دون األمرين أحد حصول إثبات الرفع من فالغرض ، الشيئني أحد يعمل :أي

 الفعل حصول امتداد على بالداللة يتعّداه وإمنا ، األمرين أحد لزوم جمّرد على يقتصر ال فالغرض ،) أو( بعد املضارع
 أحد حتّقق يف ترّدد: املعىن يكون فبالرفع ، األمرين أحد إثبات عن خيتلف املعىن وهذا ، الثاين الفعل إىل األول

 فالرضي      املتأخر الفعل يف والرتّدد املتقّدم الفعل حتقيق يتعّني  بالنصب لكن ، املتأّخر أم املتقّدم سواء الفعلني
 ، بالرفع إليه التوّصل مكنـي ال آخر معىن يؤّدي للنصب واختياره ، معينا معىن يؤّدي للرفع املتكلم اختيار أنّ  يبني

 وهو ، واحد معىن إىل يرجعان واملعنيان ،) إىل( بـ وغريه ،)  إالّ ( بـ يقّدره فسيبويه ؛) أو( لـ النحاة رـتقدي يبني مث
 أو ، حاجيت تقضي أن إالّ  أللزمّنك: أي ؛) حاجيت تقضيَ  أو أللزمّنك: (حنو  ،) أو( قبل ما حصول امتداد

  . احلاجة بقضاء اللزوم اقرتان يعين وذلك ، الثاين حلصول مسبب فاألول ،  حاجيت تقضي أن إىل أللزمّنك
"  بعدها وما قبلها ما ثبوت من املتكلم يقصد مبا يتعّلق) أو( بعد والنصب الرفع أنّ  الوايف النحو صاحب ويوّضح   
 رفع ووجب   اّرد للعطف توجيهها وجب ، شكّ ال يف متساويان بعدها وما قبلها ما أنّ  على الداللة أريد فإذا ،

                                                 
 .325، ص  3ج - معاين النحو –السامرائي   1
 .76، ص  4ج  - شرح كافية ابن احلاجب –رضي الدين األسرتاباذي   2
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 األول أنّ  على الداللة أريد لو ما خالفـب الشكّ  يف املساواة هذه على وعالمة شارة الرفع ليكون ، بعدها املضارع
 مضمرة بأن حتما املضارع نصب فيجب ، حصوله يف املشكوك هو وحده الثاين وأنّ  ، مرّجحه أو الوقوع متحّقق
 إىل املعاين تأدية يف املتكلم غرض يرّجحه إمنا وذلك ، الرفع داللة عن ختتلف النصب فداللة ، 1)"أو( بعد وجوبا

  . السامع
 الفعل فبانتصاب ، الرتكيب يف عنها تتمّخض اليت الدالالت إىل مشريا) أو( استعمال أوجه الرضي ذكر لقد   

 مبا الصياغة ارتباط يؤّكد ما وهذا ، املتكلم غرض مبراعاة يكون إمنا وذلك ، معىنـال خيتلف بعدها ارتفاعه أو املضارع
  . ومقاصد أغراض من السامع إىل حتقيقه املتكلم يتوىل

   

                                  "باب التعجب:" السادس و العشرون  النص
  :التعجب يفالرضي يقول    

    فإن ، الفائدة لعدم ،) رجال أحسن ما: (يقال فال ، مختصا منه بمتعجّ ـال كون ويجب «                
   حذفه جاز منه بمتعجّ ـال ملعُ  وإذا ، جاز)  كذا حاله رجال :(نحو ، بوصف خصصته                 
�ِ �r���HَF ﴿:تعالى قال ،)أحسن وما زيدا لقيت:( نحو                ِh�� �!�%�hَF�  .2» ]38 مرمي[﴾

   ما: (صيغة على يكون ما" هو التعجب ففعل ،) به أفعل(و ،) أفعل ما( يف القياسية التعجب صيغ النحاة دحدّ 
  اليت الشروط وأوضحوا ،) درّه هللا( و ،)  له يا: (حنو ، السماعية الصيغ عن ناهيك ، 3)"به أفعل( أو ،) أفعل
 أفعل على منه الوصف وليس ، للتفاوت معناه وقابال ، منفي وغري ، وتاما ، ومتصرّفا ، ثالثيا ونـفيك ؛ منها يُبىن

  .  إخل... للمفعول مبين وغري ، فعالء
 ، واملختص خمتصا منه متعّجبـال كون الرضي اشرتاط ،" وقصده املتكلم غرض" بـ مباشرة ترتبط اليت املواضع ومن  
 رجال أحسن ما: (حنو  اإلضافة أو بالوصف خمصوصة نكرة أو ، وغريه)...زيدا أحسن ما: (حنو ، معرفة يكون بأن إّما

 لدى الفائدة حصول لعدم احملضة النكرة من يُتعّجب فال ، وغريه)...زيد غالم أحسن ما(و ،) وطنه سبيل يف قاتل
 معروف ِقبل من يتأتى إمنا وذلك ، استنكارا أو استعظاما ، ما انفعال ارـإظه التعجب من الغرض أنّ  ذلك ؛ املخاطب

 من يكون فالتعجب ؛ الكالم عليه املعقود والقصد الغرض يفسد لئالّ  ، جمهول من يُتعّجب فال ، السامع عند معلوم
 ؛) رجال أحسن ما: (الـيق أن يصحّ  فال ، لغوا التعجب كان وإالّ  ، املطلوبة الفائدة حتصل حىت صخصو ـم شخص

 معىن ُيستفاد وال ، اجلنس هذا حتت يقع ما كلّ  تشتمل بل ، معني واحد على تدلّ  ال مبهمة نكرة) رجال( لفظ ألنّ 

                                                 
 .331، ص 4ج  –النحو الوايف  –عباس حسن   1
 .229، ص 4ج  -شرح كافية ابن احلاجب -رضي الدين األسرتاباذي   2
 .222، ص 4ج - جبشرح كافية ابن احلا –رضي الدين األسرتاباذي   3
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 حصول"و ، فائدة حيقق ال مبهم من بفالتعج ، عقال ذلك النتفاء ، اجلنس هذا حتت يقع ما كلّ  من التعجب
 صار الكالم  عبارة عن ركام من األلفاظ) الفائدة(مىت زالت ف ، للسامع حتقيقه إىل املتكلم يسعى ما أهمّ  من" الفائدة

  .، وضربا من اللغو ال يصلح به التفاهم وال خري من إيراده
: حنو  عليه الكالم لداللة أو ، به للعلم حذفه جاز ، املخاطب عند معروفا منه املتعجب كون اشرتاط منطلق ومن 

  . عليه املذكور لداللة فحذف  ، زيدا أحسن وما: أي ؛ )أحسن وما زيدا لقيت( 
 أغراض بتوجيه مرتبط النص فهم أنّ  السامع عند معروفا خمتصا" منه املتعجب" كون باشرتاط الرضي أوضح لقد   

 التعبري يف املتكلم غرض حققـي وال ، فائدة منه تُتوّخى ال مبهم من فالتعجب ، املخاطب حال ومراعاة ، املتكلم
  .    والقصد الغرض ذلك تالئم اليت اهليئة على السامع إىل نقله مكنـي ال مثّ  ومن ، ما شيء اجتاه االنفعايل موقفه عن
  

                                  ")أو(باب معاني :" السابع  و العشرون  النص
  :)أو(معاين  يفالرضي ول يق   

   أخر اءـأشي لقب من بل ،) إّما(و ،) أو( بلقِ  من ال ، الكالم في تعرض معانيلا وهذه...  «                 
   حيث من ليصتفلوا ، هامـاإلب أو التفصيل إلى قصده وعدم المتكلم جهل قبل من شكلفا                  
   حيث من يريوالتخ ، لةيفض به ليحص جمعلـا كون حيث من واإلباحة ، ذلك ىلإ قْصده                 
  .1» ذلك به ليحص ال                 

 املعىن تفسري إىل يؤّدي قد مما ، دالالا تنوّع وضبط احلروف معاين معرفة تستدعي الكالم مبقاصد اإلحاطة إنّ    
 مبا الكالم يف ودوراا ، واملقاصد راضـاألغ على الداللة يف احلروف أمهية إىل اللغة علماء فطن وقد ، للرتكيب العام

 فله األمر يف كان وإذا ، والتفصيل ، واإلام ، الشكّ : معان ثالث اخلرب يف) أو( لـ إنّ : " فقالوا ، الفائدة به حتصل
 تُبهم أن وتقصد عرفته إذا واإلام ، بعينه تعرفه وال لشيئنيا أحد عن أخربت إذا فالشكّ  ؛ واإلباحة التخيري: معنيان
 وإذا ، للشكّ  فيه) أو( فـ   منهما جائيـال تعرف ومل ،) عمرو أو زيد جاءين:( قلت فإذا ؛ املخاَطب على األمر
 ، امعالس على هامـاإلب تقصد ومل ، تشك مل إذا والتفصيل...لإلام فهو ، السامع على اإلام وقصدت عرفته

 فضيلة األمرين بني جمعـبال للمأمور حصل فإن ، األمر يف أّما)... عرضا أو جوهرا يكون أن إّما هذا: (كقولك
 لكن ، 2)"عمرا أو زيدا أضرب: (حنو  للتخيري فهي وإالّ  ،) النحو أو الفقه تعّلم:(حنو ، لإلباحة فهي ، وشرف
 املتكلم غرض" معرفة من واإلباحة ، والتخيري   واإلام ، كالشكّ  املختلفة املعاين هذه حديدـت يف انطلق الرضي
 وإمنا ، وضعها أصل يف) أو( عليها تدلّ  ال املعاين هذه أنّ  مؤّكدا ، السامع إىل وتأديته الكالم إنتاج  من" وقصده

                                                 
 .407/ 406، ص  4، ج نفسه املصدر  1
 ).فبتصرّ ( 406/ 405ص ،  4ج - شرح كافية ابن احلاجب –رضي الدين األسرتاباذي   2
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 اءـأشي لقب من"  بقوله عنه عربّ  ما وهو ، خمتلفة سياقات يف إيرادها خالل من وذلك ، املتكلم غرض من ُتستفاد
 أو الشكّ  على تدلّ ) أو( فـ ،"  مقاصده ومراعاة املتكلم بأغراض العلم: "يف تتمثل األخر األشياء وهذه ، "أخر

) أو( معاين يرجع فالرضي ، إليه قصده عدم حيث من أو ، املعىن هذا إىل املتكلم قصد ِقبل من ، وغريه...اإلام
  .  السامع إىل أغراض من نقله يريد وما املتكلم إىل األوىل بالدرجة

 بصورة السامع إىل إيصاهلا يتوّسل ومقاصد أغراض من املتكلم نفس يف خيتلج مبا احلروف معاين الرضي ربط لقد   
 العبارات من ينسج املتكلم بأنّ  القول ميكن هنا ومن ، ام احمليطة والظروف املالبسات خالل من تُفَهم واضحة

 الكالم ارتباط يؤّكد مما ، اإلباحة أو ، التخيري أو ، اإلام أو ، للشكّ ) أو( فتكون ، مقاصده يؤّدي ما ختارـوي
  .         السامعني إىل تبليغها املراد واملقاصد باألغراض

  
 مع ، األسرتاباذي للرضي احلاجب ابن كافية شرح تضّمنها اليت وصالنص مجلة رادـإي بعد - القول وخالصة   

 ويف  أّوال اللغوية الرتاكيب بناء يف ودورها املتكلم أغراض تأثري إىل التفت الرضي أنّ  - والتحليل بالشرح هلا التعّرض
 األبواب خالل من لكوذ ، واملقاصد األغراض تلك فهم موجبـب الّصحة أو الفساد فيتعّني  ؛ ثانيا النحوي التحليل
 على - اللغوية غري العناصر اةـومراع ، -اخلصوص على - املتكلم غرض معرفة أمهية يؤّكد مما ، مختلفةـال النحوية
.)النحوي(التحليل أو ،) السامع( التأويل أو ،) املتكلم( اإلنتاج أثناء -العموم



 

172 

  تمةاـــخ
 واالكتمال نضجلا من درجة ىلإ تصل مل أا عنها يقال ما أقلّ  اية ، بحثلا هذا اية إىل نالوص وقد ماأ    

 التحليل يف ودورها املتكلم أغراض" املوضوع هذا غمار يف اخلوض وبعد ، هالتوجي أو لإلضافة جماال ترتك ال حبيث
 صورة رسم توّخي مع جوانبه أهمّ  على والوقوف ،" سرتاباذياأل الدين لرضي احلاجب ابن كافية شرح يف النحوي
 رصيد من توارثناه ملا واعية قراءة إطار يف وذلك ، احلديثة بالدراسات القدمي العريب الرتاث صلة تبني املعامل واضحة

  . تقديسية نظرة أو إسقاط دون  أسراره اكتناه و أغواره لسرب يؤهلنا لغوي
 اجلهد هذا فإنّ  ، متطّورة متقّدمة آراء من حيتوية عّما بالكشف اللغوي الدرس إثراء يف وضوعامل هذا بأمهية وإميانا
 بداية املقّدمة هذه تكون أن وعسى ، متأّصلة عربية دراسة دعائم إرساء لبنات من لبنة أو ، مقدمة سوى ليس
  . القدمي العريب الرتاث إحياء أجل من اجلهود لتكثيف نوعية

  :فيمايلي إليها املتوّصل النتائج أهمّ  نسّجل أن قّدمناه ما ضوء يف وميكننا
 يقوم واسع والثاين ، العامل نظرية ومتثله اإلعراب على يقتصر ضّيق أحدمها ؛ جبانبني النحو مفهوم ارتبط.  1

 الذي العام نونالقا هو النحو كان وملا ، القرائن نظرية ومتثله ، عليها يطرأ ما مبختلف الرتكيبية اهليئة مالحظة على
 يف - إليه حييل ملا إقصاؤه ينبغي فال ، اللغوي البناء سالمة قيود من قيد اإلعراب أنّ  يعين فهذا ، اللغة إليه حتتكم
 أسلوبا يفّسر ال املعىن إىل النظر دون الصنعة يف اإلسراف أنّ  كما ، املعاين عن اإلبانة من  -  األحيان من كثري
معرفة كيفية ائتالف الكلم فيما بينها  انطالقا  زاوية من النحو إىل النظر ضرورة تتأتى هنا ومن ، غرضا حيّقق وال

، ال بوصفه قوالب ثابتة تصّب فيها األلفاظ و الرتاكيب دون مراعاة عناصر اخلطاب  من تتّبع ما نطقت به العرب
  . ومالبساته ) متكلم ، مستمع(
 املتكلم( اخلطاب طريف بني التواصل إقامة يف اهلامة ملبادئا من" اللبس أمن"و ،" الفائدة" مبدآ يعدّ .  2

 قاعدة ضوء يف يتمّ  إمنا وذلك ، إخالل أو تشويش دون للسامع اإلفادة حتّقق أن لغة أيّ  شروط فمن ،) واملستمع
 ملبسة ليست واضحة ظروف يف الفائدة عن البحث فإنّ  وهكذا ، اللغوي االستعمال غاية متثل اليت" اللبس أمن"

  . صحيح بشكل التواصلية العملية بسريورة تتكّفل اليت الضوابط من
  وفهمه النص إنتاج يف اإلجرائية واألدوات األساسية املباحث من) والسامع ، املتكلم( اخلطاب طرفا يعدّ .   3

 يقوم) امعالس( والثاين ، للمخاطب الفائدة حتقيق بغية ومقاصده أغراضه حسب األلفاظ يرّكب) املتكلم( فاألّول
 اإلنتاج حيث من بينهما مشرتك عنصر واملقاصد فاألغراض ؛ املقاصد تلك فهم على تساعده اليت اآلليات بتهيئة

  يفرضها املتكلم على أوضاع  الذهن يف املختزنة املعاين مجلة بوصفها األغراض معرفة فإنّ  هذا وعلى ، والتأويل
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للغة لتؤّدي ما يهدف إليه من إبالِغ السامِع رسالته والتأثري فيه ، يُعّد مصدرا رئيسا الكتمال العملية التواصلية  إذ ا
  .     إّن العلم باملقاصد  هو علم ضرورة ،  فهي حمصلة البيان ودوا ينتفي

  النص معىن فهم اللغوية لدراساتل الرئيسي اهلدف كان لذا ، اللغة قوام املعىن عن والكشف الداللة تشّكل.  4
 وتأثري املعىن رصد جبانب وغريهم... والنحويني والبالغيني كاألصوليني الفئات خمتلف اهتمام يفّسر ما وهذا

  . خمتلفة باعتبارات وذلك ، اللغوية غري العناصر
 واملقاصد األغراض وفق الشرعية األحكام عن اإلبانة يف اللغوية باملعطيات الفقه أصول علماء اهتمام كان.  5

 إىل - مبّكر وقت يف -  فطنوا  فلقد ؛  خالهلا من األحكام وتوجيه الشرعية النصوص لدراسة معرفية أداة متثل اليت
 جهة من وقصده املتكلم غرض يرّجحه الذي معناها وتأدية ، جهة من اللغوية العبارة تشكيل يف السياق أمهية

 كشف إىل الرتكيب يف وداللته ،) اإلفرادية الداللة( الوضع حبسب اللفظ لةدال بني التمييز أّداهم كما ، أخرى
 إىل عنايتهم األصوليون وّجه فقد ، ا واملقاصد األغراض تعّلق حيث من أمناطها وتقّصي الداللة هذه أنساق
 أساسي كمبدإ"  القصد"  اعتماد يتمّ  وهكذا ، احلكم تقرير يف ودقتها املسألة خبطورة ينبئ مما املتكلم قصد معرفة

 واألغراض للمقاصد األصوليني فدراسة ، عنها الناشئة الدالالت ومتييزِ  ، الشهادة وألفاظ العقود صيغ إيقاع يف
 استخراج عنه يرتّتب مبا ورصدها عنها للكشف العناية توجهت ولذا ، وثيقا ارتباطا الشرعي احلكم  مبعرفة ترتبط

  . األغراض تلك لفهم تبعا ضاهامبقت والعمل واستنباطها األحكام
 الكالم شأن فريتفع ، الفصاحة جهة من النص على احلكم إطار يف" القصد" مبدأ البالغة علماء يعتمد.  6

 فهم يف عليها يُرتكز اليت األسس أهمّ  من وإنشائي ، خربي: نوعني إىل الكالم تقسيم وكان ، يقبح أو وحيسن
 ملا تابع) إنشائية أو ، خربية( خمصوصة هيئة على باجلملة اإلتيان أنّ  ذلك ، املتكلمني أغراض حتصيل و املعاين
 بذلك فصاغوا  اخلارجية والظروف املقام مراعاة ضرورة إىل أشاروا كما ، للمخاَطب أغراض من تبليغه املتكلم يريد

 اليت واملقامات الرتاكيب بني الوثيق االتصال يؤّكد مما" الحال مقتضىـل الكالم مطابقة"  يف تتمثل عامة قاعدة
 املعىن إىل الوصول إذن البالغي فهدف ، "مقام صاحبتها مع كلمة لكلّ " و ،"  مقال مقام لكلّ " فـ ، فيها تنتج

 والفصاحة البالغة مراتب تتحّدد وبذلك ، املنطوق اللفظ بواسطة ومكنوناته الـمتكلم غرض يف املتمثل النفسي
  .   ينهماب املطابقة مبوجب تنتفي أو للنص

اختيار العبارة املناسبة بالنظر إليه  فيتمّ  ، النحوي التقعيد يف هامة كوسيلة املتكلم أغراض إىل النحويون التفت.  7
 وذكر حذف من الرتكيب نظام ميسّ  طارئ فأيّ وعلى هدي الظروف واملالبسات احمليطة به ،  )  غرض املتكلم(
 باطنة ومقاصد أغراض من املتكلم عليه ينطوي ملا تابع هو إمنا ، وغريه... وتأخري تقدمي أو ، وتنكري تعريف أو ،

 يف االكتفاء وعدم  املتكلم قصد السامع على استبهم إذا املوصوف حذف امتناع ذلك من و ،  بالقرائن تُعرف
 من لصفةبا يُؤتى اليت األغراض ببيان ذلك يتجاوز وإمنا  ، اإلعراب حيث من للموصوف تابعة أا الصفة بيان
 ملفردات اإلعرايب التوجيه بيان على األغراض دور يقتصر ال وقد ، وغريها...والتخصيص كالتوضيح تأديتها أجل

 متييز فضابط ، - اجلرجاين عند هو كما -  واملزية الفضل مرتبة إىل يتعّداه بل ، العبارة
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  .   مبستعمليها وارتباطها اللغوية للظواهر تصّورهم دقة على يربهن مما ، املتكلم قصد عرفةم إىل موكول اللغوية الرتاكيب
 التوّسل ينبغي اليت َ◌األساسية الركيزة" املعىن" اعتبار على قائم منهج تبين ضرورة على احلديثة اللغوية الدراسات تؤّكد.  8
 فمن ، اخلارجية والظروف  والسامع ، كاملتكلم اللغوية غري رالعناص إىل االلتفات يوجب وهذا ، لغة أيّ  معاجلة يف ا

 التداولية إىل ، املتوكل أمحد عند للوظيفة البنية انعكاس إىل ، حسان متام عند الرتكيب يف املختلفة القرائن معرفة ضرورة
 معني غرض ألداء عنيم خماطب إىل موّجها معني مقام يف معني شخص قبل من مستعمال كيانا بوصفها اللغة تدرس اليت

االستناد إىل الواقع االستعمايل من أجل "إذ إّن املبدأ العام الذي تقوم عليه هو  ، اّردة القواعد من نظاما بوصفها ال ،
  ".تفسري الظواهر اللغوية

 بالتصريح ذلك عن معّربا ، وغرضه املتكلم بقصد اللغة ارتباط املختلفة حتليالته خالل من األسرتاباذي الرضي وّضح.  9
 إيراد خالل من تأّكد ما وهذا ، كثرية حنوية أحكام عليها تنبين" املتكلم غرض" فمعرفة ، أخرى تارة وباإلمياء ، تارة

  . املختلفة النصوص
 ال معىن تركيب لكلّ  أنّ  يرى فهو ، منطقيته من الرغم على ، والفروق الوجوه فكرة يف باجلرجاين متأثرا الرضي يبدو.  10

 ؛ قصده إىل يهتدي حىت اللغوية العبارة وجوه يقّلب نراه إذ ،" املتكلم أغراض" معرفة إطار يف وذلك ، آخر برتكيب مّ يت
 يف التأثر هذا ويتضح  وغريه... املدح أو التأكيد أو ، التوضيح أو ، التخصيص أو ، النفي أو اإلثبات يريد قد فاملتكلم

  . األبواب من وغريها"...أو معاين باب" و ،" النعت فائدة"و ،" بالذي اإلخبار باب" كـ كثرية أبواب
 والذكر الـحذف أو ، والتأخري التقدمي حيث من الرتاكيب صياغة يف واضحة بصورة" املتكلم غرض" يتّدخل.  11
 ضوابط متثل خمتلفة بعبارات عنه وعّرب  ، واضحا تطبيقا" القصد" مبدأ طّبق فقد ، الرضي عند وجدناه ما وهذا ، وغريه...

 ما كلّ "  املفعول غري نيابة باب ويف ،" الحاجة مع قطع ال" النعت باب يف قوله ذلك ومن ، إليها االحتكام ينبغي
 إنتاج أثناء املتكلم غرض إىل االلتفات أمهية تتأّكد وذا ، وغريه" ... اختياره إذن فهو ملالمتك عناية في أدخل كان

  .وغرض قصد نتاج إالّ  الكالم فليس  ، واملقاصد األغراض ههذ مراعاة ينبغي كما ، الكالم
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  فهرس اآليات القرآنية 
 الصفحة السورة رقمها اآلية 

01 ﴿���� ���ِ
 ����� 49 مرمي 04 ﴾����� �����ْ�� 
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 87 ةالبقر  9:َ;﴾ 30َ 

07 ﴿�$َ�:�6�G1H �I�َ�� ُJ� َ5َ0KD� �,ـ��:َ; � // البقرة 116 ﴾

08 ﴿M��َB�Nَ� َO:"7ِ
 � ���G��َ� َO:"7ِ
 // الفاحتة 05 .﴾

09 ﴿@,�6�'�%�� ���6َ� :��K�ِ
 // البقرة 11 ﴾

10 ﴿�8KP�Q �Q �S��َR�:TP �QTP:﴾ 21 115 الفجر 

11 ﴿ :َ��!�Uَ�� �S��َR� :َ�,�&�A ﴾ 12 119 القمر 

12 ﴿:ً�:َ �� �HWI,﴾ 58 120 طه 

13 ﴿�$K�
 �,�� ��,ُ*َX�� ��&�3"!�� ﴾ 16 123 القصص 

14 ﴿�@F K<�YَD :��������3ِ
 // البقرة 282   ﴾

15 ﴿ :��� :"��� KEِ
 �$َ� 1Z:َ[�� 1Z,ُ'����﴾ 164 124 الصافات 

16 ﴿ <ِ&K'��� �َ(ِ
 \�#ْX�7 ���ِ:��"�� �َ(ِ
 \K'�UَD﴾ 1-2 125 الليل 

17 ﴿ �@^َ �7� J� ُ_�N�G�7 َ`ْa�!��﴾  82 القصص // 

18 ﴿<ْKB�GَD� �$�&َ�ِ
 َDـــ�t&�B�G﴾  08 126 املزمل 

19 ﴿ُJ�� ��ُ َB�G�َْF ���� ِS��َR� :َD:�Gَ�﴾  17 نوح // 
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20 ﴿�َ(ِ
 �b:��"N�� �8K[�#ْ��﴾  01 قاالنشقا // 

21 ﴿<ُْ; "���K'�� �!�c:َ� �d��,��"N�� ِS��َR�� // الزمر 46  ﴾

22 ﴿َE� \'�A ��75�� �َ(ِ
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23 ﴿�,�� -eَf� :ً;�� // فاطر 31  ﴾��%�

24 ﴿��َ[َ�� �,ُ�:َP �����:�A َJ� ���� ُ<�Gَ;﴾  15 األحزاب // 

25 ﴿�@ِ
� �@:َP �$�%&��َ; "�ُ; ���� !ٍ�h�Q﴾  27 128 يوسف 

 133 الفرقان 1jَ'�� �@,ُ �&َ� �$���� �5َ�I!7�﴾  07 &�$�ــ
ِ�َ E�, َ9iِ�ُْFَــ�َ﴿ 26

27 ﴿ �$ّ'��َ� \َP�i�7 �َF �!َPK5�7 َBََـ��ــ�*�$�� W�!Pْk5��﴾  3- 4 عبس // 

28 ﴿    �@ِ
� 1��3َF ���� �M�P!ِ�#ُl� َO��:�UَB�H�﴾                                    
 140   التوبة 06

29 ﴿��:َB�P J� ��ُ �&َ'�A﴾ 24 146 النساء 

30 ﴿َ/َX�G�m Jِ�﴾ 138 البقرة // 

31 ﴿���A� Jِ�﴾      
 // الروم 06

32 ﴿ �n�H,�7 َF�Sِ!�A ���A �َ5�� ﴾                     
 150 يوسف 29

33 ﴿    �ِ�Nِh Jِ� �ِْu"!�� �ِ&�3"!��﴾                       
 160 النمل 30

34 ﴿�ِ�&��َ�ِ
 �ِ�&��oْ�﴾  51 النحل // 

35 ﴿ ��:�%�hَR� \����َD َE :��K�ِ)َ�﴾  46 164 احلج 
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  فهرس األبيات الشعرية

  
 الصفحة القائل البيت 
 47 الفرزدق يـَُقارِبُهُ  َأبُوهُ  َحي  ُأمهِ  َأبُـو         ُمَمَلًكا ِإال  الناسٍ  ِفي ِمْثلـهُ  َما وَ  01

02  ُمثَارَ  َكَأن  75 بشار بن برد َكَواِكُبهُ  تـََهاَوى لَْيلٌ  َأْسَيافـَنَـا وَ         ُرُؤوِسنَـا فـَْوقَ  ْقعِ النـ 

َنا َلَقدْ  03  79 البحرتي ِمثـْالَ  َوالَمَكارِمِ  َوالـَمْجدِ  ُددِ         السؤْ  ِفي َلكَ  َنِجدْ  فـََلمْ  طََلبـْ

 72 أبو متام  َعَواِسلُ  َأْيدٍ  اْشتارَْتهُ  الَجَنى َأْريُ  وَ           لَُعابُهَ  الَقاِتَالتِ  اَألفَاِعي لَُعابُ  04

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  �  فهرس املصادر واملراجع�

  
  .القرآن الكريم برواية ورش -

  : مةـالكتب القدي -أوال 
  الـمكتبة التوفيقية ، أمحد السيد أمحد ، تح   - شرح كافية ابن احلاجب - :)رضي الدين( سرتاباذياأل. 1.

  .القاهرة ، مصر ، دون ط                                      
  إميل بديع يعقوب ، دار الكتب العلمية  ، تح  - شرح كافية ابن احلاجب - :)رضي الدين( سرتاباذياأل. 2.

  ).م1998هـ 1419(1بريوت ، لبنان ، ط                                    
   ، دار - البصريني والكوفيني نصاف يف مسائل الـخالف بني النحوينياإل -): أبو الربكات(ابن األنباري  .3.

    .، دون ط الطالئع للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر                                                 
  ، تح مـحمد عبد السالم هارون  - خزانة األدب ولّب لباب لسان العرب  - ) : عبد القادر(البغدادي  .4.

  ).م1997هـ 1418( 4مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، مصر ، ط                                 
   مؤسسةـي عبد البديع ، التح لطف،  -كشاف اصطالحات الفنون  -): حممد علي الفاروقي(التهانوي  .5.

  .)م1963هـ 1382(ط ،  املصرية العامة للتأليف                                          
   عبد السالم هارون ، دار اجليل ، بريوت مـحمد تح ،  - البيان و التبيني  -): عثمان بن حبر(اجلاحظ  .6.

  .ط دون ، لبنان                                     
    بريوت كتاب العريب ، تح حممد عبد السالم هارون ، دار ال -احليوان  -  ــــــــــ   .7.

  ).                                      م1969هـ 1388( 3لبنان ، ط                                        
  تح حممد باسل عيون السود ، دار الكتب   ، - التعريفات  كتاب-): السيد الشريف علي بن حممد(اجلرجاين  .8.

  .)م2000هـ 1421(1ط ،بريوت ، لبنان العلمية ،                                                  
  اعتىن به ميسر عقاد ومصطفى الشيخ مصطفى ، مؤسسة  - رار البالغة ـأس -) :   عبد القاهر(اجلرجاين  .9.

  ).م2004هـ 1425( 1الرسالة ، بريوت ، لبنان ، ط                                    
  اعتىن به علي حممد زينو ، مؤسسة الرسالة ، بريوت   - دالئل اإلعجـاز -ـــــــــــ . 10.

  ).م2005 - هـ 1426(1لبنان ، ط                                     
  ر ـعلي النجار ، عامل الكتب للطباعة والنش تح حممد -الـخصائص  -) : أبو الفتح عثمان(ابن جين . 11.

  ).  م 2006هـ 1427( 1والتوزيع ، بريوت ، لبنان ، ط                                      
   تح حممد –احملتسب يف تبييـن وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها  - ـــــــــــ  .12.

   .)1998(ط  ر الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ،عطا ، دا عبد القادر                                     
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  تح أمحد عبد الغفور عطار ، دار العلم  -تاج اللغة وصحاح العربية -): محاد إمساعيل بن(اجلوهري . 13.  
  .، دون طللماليني ، بريوت ، لبنان                                          

  تح إحسان عباس ، دار صادر  - وفيات األعيان وإنباء أبناء الزمان - ): مشس الدين أمحد(ابن خلكان   .14.
  .بريوت ، لبنان ، دون ط                                            

  ة اإلمام حممدتح طه جابر فياض العلواين ، جامع  - احملصول يف أصول الفقه - ): فخر الدين(الرازي   .15.
  . 1اإلسالمية ، السعودية ، ط بن سعود                                

  ).1995( 11دار العلم للماليني ، بريوت ، لبنان ، ط  -األعالم  - ): خري الدين(الزركلي  .16.

  ، دار تح خليل إبراهيم خليل  - عروس األفـراح يف شرح تلخيص املفتاح  - ): اء الدين(السبكي  .17.
  .) م2001هـ1422(  1الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط                                 

  تح عبد احلسني الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بريوت  -يف النحو  صولاأل - ): أبو بكر(ابن السراج  .18.
  .)م1996هـ1417( 3لبنان ، ط                                  

  روتـتح عبد احلميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بي - مفتاح العلوم  -): أبو يعقوب(ي السكاك .19.
   .) م2000هـ 1420(1ط، لبنان                                    

  تح حممد إبراهيم البنا ، املكتبة األزهرية للرتاث ، مصر ، ط  -أمايل السهيلي – ):أبو القاسم(السهيلي .20.
                                   )2002(.  

  تح حممد عبد السالم هارون ، دار اجليل ، بريوت ، لبنان    - الكتاب  - ): عثمان بن عمرو(سيبويه  .21.
  .  1ط                                        

  مكتبة ـ، ال تح حممد أبو الفضل إبراهيم - القرآن ان يف علوم ـاإلتق -): جالل الدين(السيوطي  .22.
      .)1988(طالعصرية ، بريوت ، لبنان ،                                     

  يـي ، دار الكتاب العربـتح فايز ترحين - األشباه والنظائر يف النحو  - ـــــــــــ . 23.
  .)م1996هـ1417( 3بريوت ، لبنان ، ط                                      

  تح حممد حسن إمساعيل الشافعي ، دار  –أصول النحو  علم راح يفـاالقت –ـــــ ـــــ   .24.
  ).  م1998هـ 1418( 1الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط                                        

  دار املعرفة ، بريوت ، لبنان  -بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  -ـــــــــــ . 25.
  .دون ط                                        

  تح أمحد مشس الدين ، دار الكتب - شرح مجع اجلوامع  علم العربية يف مهع اهلوامع يف -ــــــــ   .26.
  .)م1998هـ 1418(1العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط                                     

  شرح عبد اهللا دراز ، دار املعرفة ، بريوت   -فقات يف أصول الشريعة املوا -): أبو إسحاق(الشاطيب  .27.
  .)1996(1لبنان ، ط                                  



 

 

  تح حممد سعيد البزري ، دار - إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول  - ): حممد بن علي (الشوكاين  .28.
  ).م1997هـ 1417( 7الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ط                                       

  تح حسام الدين القدسي ، دار الكتب العلمية ، بريوت   - الفروق اللغوية  - ): أبو هالل(العسكري . 29.
  . لبنان ، دون ط                                  

   مكتبة دار الرتاث العريب ، القاهرة - على ألفية ابن مالكشرح ابن عقيل  -): لديناء ا(ابن عقيل  .30.
  . )م1998هـ1419(مصر ، ط                                 

  حمد احلبيب ابن اخلوجة ، دار الغرب ـتح م - منهاج البلغاء وسراج األدباء  - ): حازم(القرطاجين  .31.
   .3اإلسالمي ، بريوت ، لبنان ، ط                             

  .3تح شوقي ضيف ، دار املعارف ، القاهرة ، مصر ، ط - الرّد على النحاة –) ابن مضاء(القرطيب . 32.

   تح حممد حمي الدين -إعالم املوقعني عن رب العاملني  - ): مشس الدين أبو عبد اهللا(قيم اجلوزية ابن . 33.

  نان عبد احلميد ، الـمكتبة  العصرية ، بيـروت ، لب                                                        
  .)م 1987هـ 1407(ط                  

  دار الكتاب العريب ، بريوت ، لبنان  -بـدائع الفوائد -: ـــــــــــــــــ .34.
    .دون ط                                                       

  مؤسسة الكتب الثقافية ، دار صادر، بريوت  - لسان العرب  -): أبو الفضل مجال الدين(ابن منظور  .35.
  .)م1992هـ 1412(1طلبنان ،                                                 

  قدم له إميل يعقوب ، دار الكتب  - ىل ألفية ابن مالك أوضح املسالك إ -): مجال الدين(ابن هشام  .36.
  .)م2003 هـ1424(2العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط                                     

  تح بركات يوسف هبود ، دار األرقم  - مغين اللبيب عن كتب األعاريب  -ــــــــــ  .37.  
  . )م 1999هـ 1419(1للطباعة ، بريوت ، لبنان ، ط                                   

  :الكتب الحديثة –ثانيا 
  .)1995(تر صربي إبراهيم السيد ، دار املعرفة اجلامعية ، مصر ، ط  - علم الداللة إطار جديد –:  باملر .1.
   مكتبة زهراء الشرق  –عالقة بني البنية والداللة قية يف الـدراسة لغوية تطبي - ): سعيد حسن (بـحريي  .2.

  .مصر ، دون ط القاهرة ،                                   
    دار احلكمة ، اجلزائر  -املدارس اللسانية يف الرتاث العريب ويف الدراسات احلديثة  - : )حممد الصغري( بناين. 3.

  ). 2001(ط                                              
  تح عبد العزيز بن عبد اهللا الزير ، دار  –كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  - ): خليفة(حاجي  .4.

).م1992هـ 1413(    1الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان ، ط                       



 

 

  عامل الكتب ، القاهرة ، مصر  - للفكر اللغوي عند العربتمولوجية األصول دراسة ابس - ):  متام(حسان. 5.
  .)م2000هـ 1420(ط                           

  هـ 1421( 4عامل الكتب ، القاهرة ، مصر ، ط -معيارية والوصفيةـاللغة بني ال -:  ــــــ  .6.
  .)م2001                             

  .)1998( 3عامل الكتب ، القاهرة ، مصر ، ط - ية معناها ومبناهااللغة العرب - :  ــــــ .7.

   2 الكتب ، القاهرة ، مصر ، طـاملع –يف روائـع القرآن  بيانلاروائع  -: ــــــ .8.
  .)م2000هـ 1420(                          

  بيضاء ، املغرب دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الدار ال  –يف اللغة مناهج البحث -: ــــــ .9.
    .)1986( ط                                

  .1توزيع مكتبة اآلداب ، دون د ، ط -الداللة والنحو - ): صالح الدين صاحل(حسنني .10.

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر ، دون ط - النحو الوايف -): عباس(حسن .11.

  دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع   –لبحث البالغي عند النحاة أثر ا –): عبد القادر(حسني  .12.
  .)1998(ط  ،مصر ، القاهرة                                

  .الناشر األطلسي ، املغرب ، دون ط - أصول النحو العريب  -): حممد خري(احللواين  .13.

  .  ار املعرفة اجلامعية ، مصر ، دون طد - املعىن عند األصولينيدراسة  -): طاهر سليمان(محودة . 14.

  دار صفاء للنشر والتوزيع  –نظرية املعىن يف الدراسات النحوية  - ): كرمي حسني ناصح(اخلالدي . 15.
  .)م2006هـ 1427( 1األردن ، طعمان ،                                            

  .)1995(ر املعرفة اجلامعية ، مصر ، ط دا -الكلمة دراسة لغوية معجمية -): حلمي( خليل.16.

  .)2001(اجلزائر ، ط  ، للنشر دار القصبة –مبادئ اللسانيات البنيوية  -: )الطيب(دبة . 17.

  ، دار النهضة للطباعة والنشر ) حبث يف املنهج(  - والدرس احلديث عريبلالنحو ا - :)عبده(الراجحي  .18.
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  : ملخص -        
لتواصلية الفعالة مع اإلحاطة مبا بوصفه عنصرا أساسيا يف دورة اخلطاب وشرطا للتأدية ا البحث يف أغراض املتكلمإن      

إىل  ليل يتوخى مراعاة املعىن    ميكن أن توفره تلك األغراض من ضوابط حتيل إىل الصحة النحوية اليت يتطلبها كل حت
ري يف بك  لجانب معرفة ما اشتمل عليه من ظروف ومالبسات حتيط مبقاصد اخلطاب وتستوجب حتديدها ، يساهم بشك

وتربير مدى تفاعل العناصر اللغوية وغري اللغوية يف توجيه األحكام النحوية ، وذلك من خالل تتبع  بلورة بعض املفاهيم
األسرتاباذي يف شرح كافية ابن احلاجب ألجل إبراز أمهية معرفة األغراض اليت يؤمها  نالنصوص اليت أوردها رضي الدي

 .امع واحلاجة إليها يف رفع اإلامسم ويريد إبالغها اللتكملا

 
       العناصر غري اللغوية ، التحليل النحوي ، املعىن ، الوظيفة ، الداللة ، األغراض ، القصدية: الكلمات المفاتيح  -

          .دةئفاال أمن اللبس ،                        
                                                                      : Le résumé  - 

    

     Cette étude se base à découvrir les caractéristiques de la théorie de 
sens dans le patrimoine de la langue arabe  et cela  à partir de la 
recherche dans les éléments métalinguistiques qui comporte la structure 
textuelle (du texte) renfermant buts et objectifs du (Parolier) et ainsi on 
saura son vrai rôle dans l’analyse grammaticale  en «  Charh ka fiat ben 
alhadjeb »  de - Radie aldin alasturabadi-.  
 
Mots clés: 
       Les éléments métalinguistiques,  l'analyse grammaticale, le sens,  les 
objectifs,  fonction, sémantique, l'intentionnalité,  la sécurité de confusion 
l'intérêt. 

 

 
  


