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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 ب / جامعت البصرةاكليت اآلد     

 قسم اللغت العربيت        

ُالوظٌفٌةُ ُالعالقةُ 

ُوالصفةُ ُوالحالُ ُالخبرُ ُبٌنُ 

 دساعخ يف اٌنذٌ اٌؼشثِ

ُرسالةُتقدمُبهاُ

 منـذر زيـارة قاســم
ُ

ُإلىُمجلسُكلٌةُاآلدابـُجامعةُُالبصرة

ُالماجستٌرلُدرجةُنٌوهًُجزءُمنُمتطلباتُ

ُوآدابهاُ.فًُاللغةُالعربٌةُ

 بإشراف

ُد.ُعباسُعباديُعٌدانُُ
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 اٌشَّدُِِْ اٌشَّدِّْٓ اهللِ ثِغُِْ

 
 

 طذقَ اهللُ اٌؼٍُِ اٌؼظُُْ

 52مبفاألد
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 اإلىذاء

 إىل

 عْذرِ

 ؤثـْـيــب ؤَ

 اٌغـبىشح اٌجـضؼــخ

 ًثنْيـب ًثؼٍيـب ًثإثْيـب هبـب

 .األػّبي سجبء

 ِين رمجـٍِ

 عْذرِ

 ...ِنزس                                             
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 شىشٌ ًاِزنبٌْ

 ً....شُىشاً ٌىُ جَّْؼب

 ؤىٍِ األدجخ..

 ًاٌذرِ اٌغبٌْخ..   

 ؤعبرزرِ اٌىشاَ..          

 ؤعزبرُ ادلششف..                    

 ..ًاىل ..ؤطذلبئِ األػضاء

 صًجيت ًثنبرِ ..

 سجبء. ,صّنت  ,عبسح  ,فبعّخ  

 ِنزس...
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  فيشعذ ادلٌضٌػبدفيشعذ ادلٌضٌػبد

              33  --ا ا   ادلمذِخادلمذِخ

  5656  --  44  : اٌٌظْفخ اٌنذٌّخ ًدًسىب يف اٌنذٌ اٌؼشثِ: اٌٌظْفخ اٌنذٌّخ ًدًسىب يف اٌنذٌ اٌؼشثِاٌزّيْذاٌزّيْذ

  55  ٌاٌٌظْفخٌاٌٌظْفخاٌشىٍ

  55  اٌؼاللخ  اٌٌظْفْخ

  5555  اٌغْبق اٌنذٌُ

  5151 اٌٌظْفخ ً اجلٍّخ اٌؼشثْخ:

  5353 ضالصخ:اخزْبس ادلؼبِٔ اٌ

  5656 اٌغبّخ ِٓ دساعخ ادلؼبِٔ اٌضالصخ:

  4141--  0202  اٌفظً األًي:اٌغّبد ادلشرتوخ ثني اخلّّ ًاحلبي ًاٌظفخاٌفظً األًي:اٌغّبد ادلشرتوخ ثني اخلّّ ًاحلبي ًاٌظفخ

  0202  ِذخًِذخً

  0000  اخلّّ ٌغخاخلّّ ٌغخ

  0000  اخلّّ اطغالدباخلّّ اطغالدب

  0101  اٌظفخ ٌغخ اٌظفخ ٌغخ 

  0202  اٌظفخ اطغالدباٌظفخ اطغالدب

  0404  احلبي ٌغخ احلبي ٌغخ 

  0404  احلبي اطغالدباحلبي اطغالدب

  1100  --  0202  ادلجذش األًي :االشـزـمــبقادلجذش األًي :االشـزـمــبق

  0202  االشزمبق يف ادلؼبِٔ اٌضالصخاالشزمبق يف ادلؼبِٔ اٌضالصخِؼنَ ِؼنَ 
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  0101  رفغرياد اٌنذٌّني :رفغرياد اٌنذٌّني :

  0303  اإلفبدح ِٓ ؤلٌاي اٌنذٌّنياإلفبدح ِٓ ؤلٌاي اٌنذٌّني

  0404  اٌزإًًّ ًاالشزمبقاٌزإًًّ ًاالشزمبق

  1515  ػاللخ اجلٍّخ ثبالشزمبق:ػاللخ اجلٍّخ ثبالشزمبق:

  2222    --  1100  اجلٍّخ ًشجو اجلٍّخاجلٍّخ ًشجو اجلٍّخ: :   ادلجذش اٌضبِٔادلجذش اٌضبِٔ

  1111  ؤًالً : اٌىالَُ يف اجلٍّخِ:ؤًالً : اٌىالَُ يف اجلٍّخِ:

  1122  ادلٌضٌعادلٌضٌعف ًاالٔغجبق ػٍَ ف ًاالٔغجبق ػٍَ ٌٌٍطٌٌٍط  زيبزيب: لبثٍْ: لبثٍْ  األًىلاألًىلاجليخ اجليخ 

  1133  اجليخ اٌضبْٔخ : رإدّزيب ادلؼنَ اٌٌظْفِ اخلبصاجليخ اٌضبْٔخ : رإدّزيب ادلؼنَ اٌٌظْفِ اخلبص

  1144  اجليخ اٌضبٌضخ : اإلرْبْ هبب ٌٍزمٌُّ ًاٌغججْخ.اجليخ اٌضبٌضخ : اإلرْبْ هبب ٌٍزمٌُّ ًاٌغججْخ.

  1155  ؤهنب مجٍخ صبٌّٔخ رٌٌْذّخ حتزبط إىل ساثظاجليخ اٌشاثؼخ :اجليخ اٌشاثؼخ :

  2255  صبْٔب: اٌىالَُ يف شجوِ اجلٍّخِ :صبْٔب: اٌىالَُ يف شجوِ اجلٍّخِ :

  2200  ادلؼنَ دبطً ثبٌظشف األِشُ األًيُ :األِشُ األًيُ :

  2200  اٌؼبَ ال فبئذح فْو اٌزمذّش بِٔ :بِٔ :ضضاألِشُ اٌاألِشُ اٌ

  2211  : طذخ اإلخجبس ثبٌظشفضبٌشُضبٌشُاألِشُ اٌاألِشُ اٌ

  2211  ِب ّشد ػٍَ اٌمبئٍني ثبٌزمذّش ::  شاثغُشاثغُاألِشُ اٌاألِشُ اٌ

  3322  --  2233  اٌرترْتاٌرترْت:  :  ادلجذش اٌضبٌشادلجذش اٌضبٌش

  3333  --  3355  اٌزؼذداٌزؼذد:  :    ادلجذش اٌشاثغادلجذش اٌشاثغ

  3300  يف اٌٍفظيف اٌٍفظ  ّزؼذد اخلّّ ٌفظب ًِؼنَ ًادلجزذؤ ًادذّزؼذد اخلّّ ٌفظب ًِؼنَ ًادلجزذؤ ًادذ  ؤْؤْ: :   األًىلاألًىلاٌظٌسح اٌظٌسح 

  3300  ّزؼذد اخلّّ يف اٌٍفظ دًْ ادلؼنَّزؼذد اخلّّ يف اٌٍفظ دًْ ادلؼنَ  ؤْؤْاٌظٌسح اٌضبْٔخ : اٌظٌسح اٌضبْٔخ : 
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  3300  ّزؼذد اخلّّ ٌفظب ًِؼنَ ًّىٌْ ادلجزذؤ ِزؼذداّزؼذد اخلّّ ٌفظب ًِؼنَ ًّىٌْ ادلجزذؤ ِزؼذدا  ؤْؤْاٌظٌسح اٌضبٌضخ : اٌظٌسح اٌضبٌضخ : 

  3322  ِنبلشخ اٌظٌس اٌضالصخ :ِنبلشخ اٌظٌس اٌضالصخ :

  3322  ::األًىلاألًىلنذٌّني يف اٌظٌسح نذٌّني يف اٌظٌسح د اٌد اٌرفغريارفغريا

  : 3322  رىشاس اٌٌطف ِغ رىشاس ادلجزذؤ اٌزفغري األًي :اٌزفغري األًي  

  3333  رىشاس اٌٌطف ًادلجزذؤ ًادذ:: ِٔ :ِٔ :اٌزفغري اٌضباٌزفغري اٌضب  

  4411  --  3344  اٌزشبثو يف اٌرتوْت اٌٍغٌُاٌزشبثو يف اٌرتوْت اٌٍغٌُ: :   ادلجذش اخلبِظادلجذش اخلبِظ

  3344  ًجٌة رىشاس ىزه ادلؼبًِٔجٌة رىشاس ىزه ادلؼبِٔ

  3636  دبال دبال   ؤًؤًًلٌع وْف االعزفيبِْخ ًاٌششعْخ خّّا ًلٌع وْف االعزفيبِْخ ًاٌششعْخ خّّا 

  4455  ::دخٌي اٌٌاً ػٍَ مجٍيبدخٌي اٌٌاً ػٍَ مجٍيب

  4455  اٌٌاً اٌذاخٍخ ػٍَ مجٍخ احلبياٌٌاً اٌذاخٍخ ػٍَ مجٍخ احلبي  

  4455  اٌٌاً اٌذاخٍخ ػٍَ مجٍخ اٌظفخاٌٌاً اٌذاخٍخ ػٍَ مجٍخ اٌظفخ  

  4400  ٌٌاً اٌذاخٍخ ػٍَ مجٍخ اخلٌٌّّاً اٌذاخٍخ ػٍَ مجٍخ اخلّّاا  

  4400  اٌمغغ يف ادلؼبِٔ اٌضالصخ اٌمغغ يف ادلؼبِٔ اٌضالصخ 

  555555  --  4422  اٌفظً اٌضبِٔ : اٌؼاللبد اٌٍفظْخ ًادلؼنٌّخاٌفظً اٌضبِٔ : اٌؼاللبد اٌٍفظْخ ًادلؼنٌّخ

  4422  رٌعئخرٌعئخ

  5522 اٌزإْٔشاٌززوري ً ادلجذش األًي :ادلجذش األًي :

  5555 ِؼشفخ ادلزوش ًادلؤٔش. 

  5533 ً اٌزضنْخ ً اجلّغ  : اإلفشادادلجذش اٌضبِٔ

  6655 ىرينً اٌزاٌزؼشّف : ادلجذش اٌضبٌش
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  6600 يف اٌىالَ اٌؼشثِ ,ً احلبي ً طبدجو  ,: اٌظٌس ادلزىٌٔخ ِٓ اخلّّ ً ادلجزذؤ األًىلاجليخ 

  6363 ًلٌع االخزالف ثني اٌظفخ ً ادلٌطٌف إِىبْٔخاجليخ اٌضبْٔخ : يف 

  6464 يف اٌىالَ اٌؼشثِ هدًًس األِش األًي:

  525200  حبش ثنْخ اٌنؼذ ٔفغو:اٌضبِٔ  األِش

  552626 اإلػشاثْخشاثغ : اٌؼالِخ ادلجذش اٌ

  555522  : اخلّّ ؤًال

  555500  صبْٔب : احلبي

  555522  صبٌضب : اٌظفخ

  525255  --  555656  اٌفظً اٌضبٌش :ؤٌٔاع اٌؼاللبد ًاٌشثظ فْيباٌفظً اٌضبٌش :ؤٌٔاع اٌؼاللبد ًاٌشثظ فْيب

  505000  --  505022 اٌؼاللخ احلمْمْخ ً اٌؼاللخ اٌغججْخاألًي :  ادلجذش 

  505000 اٌؼاللخ احلمْمْخ

  505000  .ادلؼنٌُ ثبإلعنبدػاللخ اخلّّ ؤًال :

  550101  ..ادلؼنٌُ ثبإلعنبدػاللخ احلبي  صبْٔب:

  550303  .ادلؼنٌُ  ثبإلعنبدػاللخ اٌظفخ  صبٌضب:

  550505 خ جّْجَاٌؼاللخ اٌغَ

  550505  ٔظشح يف االطغالح

  550202 دخٌي ادلؼبِٔ اٌضالصخ ثبٌؼاللخ اٌغججْخ :

  502502 .ٌظفخا يف اٌغججْخ اٌؼاللخ

  505022 .بياٌؼاللخ اٌغججْخ يف احل
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  505000 ّّ.غججْخ يف اخلاٌؼاللخ اٌ

  525255  --  550101 اٌشًاثظ : اٌضّري ً اٌٌاً : ؤٌٔاع  ادلجذش اٌضبِٔ

  550202 دالٌخ اٌٌاً اٌٌظْفْخ ِغ ادلؼبِٔ اٌضالصخ

  550202 :ِغ ادلؼبِٔ اٌضالصخحتمْك ًجٌد اٌٌاً 

  550303 .ٌٌٍاً اٌنذٌُ االػزجبس

  550505 ٌِاضغ اٌٌاً ًؤٌٔاػيب.

  550505 اٌٌاً اٌذاخٍخ ػٍَ ِفشد.

  550606 اٌذاخٍخ ػٍَ مجٍخ. اٌٌاً

  515100 .ادلظيش اٌٌظْفِ ٌٌٍاً   

  515100  ِجبِٔ ادلؼبِٔ اٌضالصخ ػٍَاٌٌاً ٌي دخاألًىل: اجليخ 

  551010 .اٌٌاً ِغ ادلؼبِٔ اٌضالصخ  لّْخ ًجٌد:  اجليخ اٌضبْٔخ

  551010  اخلّّؤًال :   

  551111  اٌظفخ صبْٔبً :

  551414 ِؼنَ اٌٍظٌق يف اٌٌاً

  551616 احلبي صبٌضبً :

  522522  --  520520  متخ متخ اخلباخلب

  530530  --  523523  صجذ ِظبدس اٌجذش ًِشاجؼوصجذ ِظبدس اٌجذش ًِشاجؼو

  22    --      11  ادلٍخض االٔىٍْضُ  ٌٍشعبٌخادلٍخض االٔىٍْضُ  ٌٍشعبٌخ
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  ادلمذِّخادلمذِّخ

 ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشدُْ

 حمّذ ً اٌو اٌغْجني اٌغبىشّٓ  ,ً اٌظالح ً اٌغالَ ػٍَ خري األٔبَ  ,احلّذ هلل سة اٌؼبدلني 

 ً ثؼذ ...

مـ رسالة في عيذه التقمـ  اليـك بأل كفقني أفأخيرا أشكر ا سبحانو ك تعالى أكال ك ف
 اسمطان يككفك يصكف المساف ك يقٌكـ الكبلـ ك يحفظ البياف جميؿ مف عمـك العربية 

, فيك  منة منو عمي  , ك و سبحانومف حسف تكفيق لعمـقم كاف اختيارم ليذا اك , عمييا
 جؿ شأنو منعـ في كؿ شيء متفضؿ عمي بالنعمة العظيمة. 

ما يككف عميو إعراب كممة كرمت في آية قرآنية أك ك ,عمـ اإلعراب ب مكلعا كنت 
كـ ىي تمؾ ك قصيمة جاىمية , ك كـ ىك مقمار المذة ك المتعة ك أنت تكتشؼ ذلؾ , 

ام النكت ك أنت ترل أف ذلؾ اإلعراب يتغير بتغير المعنى , أك لنقؿ يتغير كمما ز 
بو مع تمكنو منو لقصره في فيـ خطأ في إعراأالمعنى كضكحا , فبل نيعيب مف 

ذم ٌف ىذا المعنى الأ جمو, فيككف منو حسف البياف . تبيفأالمعنى حتى يبمغ الكتاب 
السمطاف , فكانت مراسة المعنى غاية لي في ىذا يختمؼ فيو األناـ ىك الحاكـ ك 

الميماف .   ككجمت الباحثيف ينتقمكف ىذا ك يشكمكف عمى ذاؾ , فأمركت أٌف ما ىـ 
فرغ جيمه  فييا لكنو إنساف يصيبو أغاية الكماؿ , ك أٌف مف كتبيا إنساف  و ليسعمي

 النقص كالخطأ كالنسياف.

فكاف ) الخبر ك الحاؿ ك كاف أكؿ ما بمأت بو أف اختار مكضكعا منيا,       
الصفة ( مكضكعا لممراسة , لما فييا مف تقارب األحكاـ ك السمات ك كثرة كركمىا ك 

ك ال يستغني عنيا كاتب ك ال شاعر, ك قم ساعمني أستاذم  في النص الكاحم
, فكانت يار جانب مف ىذه المعاني العظيمةالفاضؿ المكتكر عباس عبامم عمى اخت
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الصفة أنمكذجا المعاني النحكية كأضحى الخبر كالحاؿ ك  مراسة العبلقة الكظيفية بيف
 حيا ليذه العبلقات .

 بلثة فصكؿ  كخاتمة.مف تمييم كث متآلفةفأصبحت الرسالة  

الكظيفة النحكية ك مكرىا في إبراز المعاني  النحكية .  ت فيو تناكل: فقم  التمهيدأما 
.فكانت مراسة  ك كيؼ يتضح المعنى بيا أكثر مف االعتمام عمى الشكؿ كقكانينو

 ولـ يعطبالشكؿ ك قكانينو ك قكاعمه , األمر الذم  وىتماما فينقمية لمنحك العربي 
لممعنى ,كبينت العبلقات الكظيفية كعبلقتيا بالقرائف  كسبلمة النص  كفالمتأخر 

و أبيف في المغكم , كعف الجممة العربية ك أىميتيا في المراسة الكصفية ك حاكلت أف
لتكتمؿ  التحميمية مف قكانيف الشكؿ المغكم يةمأى أكثر التركيبيةأٌف الجممة العربية 

 لذم يجب االىتماـ بو  .ا األبرزالعنصر  نياأليا ,بالصكرة 

 السمات المشتركة بيف الخبر كالحاؿ كالصفة:مكسكما بػ  الفصل األولوجاء 

مراسة كصفية لمكظيفة في المعاني الثبلثة , بإبراز أىـ سماتيا التي تشترؾ فييا  كىك
عنى ك ما جاء منيا لصالح , ك قم راعيت أف تككف اغمب تمؾ السمات في جانب الم

 كاشتمؿ عمى خمسة مباحث ىي: بعيم بالمعنى الكظيفي. أكمف قريب فممخمو الشكؿ ,

ف ىناؾ رؤية لمعبلقة بيف االشتقاؽ أاالشتقاؽ كعبلقتو بتمؾ المعاني , ك :المبحث األول
مف  أكثرالمارسكف في  إليو أشارقميما كقم  كىذه المعاني تختمؼ عما مرسو النحاة 

 صعيم. 

تككف  كعبلقتيا بالمعاني . كىؿ ك شبو الجممةالجممة  فيو :ك مرست المبحث الثانيو 
 ىذه العبلقة عمى نحك األصالة أك بالتبعية لممفرم؟.

الترتيب الذم يضفي عمى المعنى النحكم حرية في  فيو  : ك مرستالمبحث الثالثو 
 , ألنو يتناكؿ التقميـ كالتأخير عنم الببلغييفالحركة ماخؿ النص 
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ىذه اإلمكانية  أفٌ ذاؾ عمم عمى مكضكع كاحم فييا: الت كتناكلت فيو: المبحث الرابعو 
الكصفية معنى  إلىفي التعمم جاءت لخركج ىذه المعاني عف االسمية كابتعامىا عنيا 

 لتعمم كغيرهامما يعطييا قمرة في الحركة ماخؿ النص في 

بعض أكجو التشابو في التراكيب المغكية التي فيو مرست  فقم: المبحث الخامس أما
 أصؿ أفٌ ىذا التشابو نابع مف  فيما بينيا . الثبلثة تقارب األكبر ليذه المعانيأعطت ال

 .كجوأكثر مف ىذه المعاني كاحم في 

 الكظيفي. المعنى حاكميا كقم بما أٌف ىناؾ قكانيف جميمة تختمؼ عف قكانيف اإلعراب

اؿ ك الحت المفظية كالمعنكية بيف الخبر ك مراسة العبلقا تناكلت:الفصل الثانيوفي 
 الصفة 

مراستو تطبيقية مف خبلؿ الشكاىم القرآنية ك الشعرية , ليذه العبلقات الكظيفية كىي  
العبلقات  , بيف المعنى الكظيفي ك ما ىك لو , ك اقتفيت اثر المارسيف في مراسة ىذه

ىذه العبلقات  كرقة ك ما مكالتعٌيف في بياف حقيقة العبل مف حيث العمم ك النكع
 أربعة مباحثب فجاءت؟.عتيا اإلعراب في ىذه الحقيقة ك راب الثبلث

ك حصكؿ يث النكع ) التذكير ك التأنيث (:العبلقة مف حفيك :  األولالمبحث أما
 إفالتطابؽ بيف المعنى ك ما ىك لو , فاف كانت العبلقة حقيقية طابؽ ما قبمو ك 

 كانت سببية طابؽ ما بعمه لككنو المكصكؼ حقيقة .

 (: ك التثنية ك الجمع اإلفرامالعبلقة مف حيث العمم ) كىك : نيالمبحث الثاوفي 

في ىذه المبتمأ ك المكصكؼ ك صاحب الحاؿ .ينيا كبيف التطابؽ ب ككيفية حصكؿ
 كما في العبلقة السابقة الحيثية

 إذالتعريؼ ( عبلقة مف حيث التعيف ) التنكير ك ال,الذم اشتمؿ عمىالمبحث الثالثوفي 
بالشكؿ مكف المعنى  ككفالتطابؽ ي أفٌ العبلقة ىي عبلقة لفظية ك  أفٌ البحث في ككفي
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المكصكؼ فيك لمشكؿ التطابؽ في الصفة ك  اني الثبلثة , ك ما يبمك مف صكرفي المع
 فقط . 

: ك ىي عبلقة شكمية  اإلعرابيةالعبلقة مف حيث العبلمة فتناكؿ :  المبحث الرابع أما
ك ال يمكف االعتمام عمييا  أحيانا أخر تتخمؼ  ك أحياناتنطبؽ  إذال تتعمؽ بالمعاني ,

 المعاني الثبلثة سكيا . مراسة  في 

 صكرة التطابؽ الحقيقي تجرم في النكع كالعمم لككنيا عبلقة بالمعنى . أفٌ كقم تبين

 الصفةات ك الركابط في الخبر ك الحاؿ ك العبلق أنكاعفقم تناكؿ : الفصل الثالث أما
, كجاء بط فيما بيف المعاني الثبلثة كاك الر  اتة تمؾ العبلقلطبيع فيو مراسةكانت ال:ك 

 مشتمبل عمى المباحث اآلتية :

 : تحمث عفك ي:  األولالمبحث 

بالمعنى بيف المعنى الكظيفي ك  إسنامك طبيعتيا : ك ىي عبلقة  العالقة الحقيقية. ُ
 ,المغة ؿأصما ىك لو . فيك يجرم في الكبلـ لحصكلو بيف المعاني ك ما ىي لو في 

 اأنيليا, ك يعكم ذلؾ الشتراكيا بسمات خاصة ك اشتراكيا بالبنية ك  اأكصافلككنيا 
 . كاحم تمخؿ تحتو المفرمات الثبلث حقؿ مالليفي 

ك ىي عبلقة مجازية تحصؿ الرتباط المعنى بما قبمو بضمير :  العالقة السببية. ِ
العبلمة اإلعرابية عمى ما  المكصكؼ حقيقة ك لككنيا تجرم في التنكير ك التعريؼ ك

ك  سميت عبلقة مجازية ك ىك ما يثبت ككف ىذه الحيثيات حيثيات شكميةكقم قبميا 
الحاؿ كما ىي مكجكمة في الصفة ثبات العبلقة السببية في الخبر ك تطرؽ البحث إلى إ

. 

: ك يمرس الركابط بيف المعاني ك ما ىي لو : ك يتعمؽ البحث بالكاك  المبحث الثاني
مليؿ ك  إلى إثباتوالكاك فيحتاج  أماف الضمير ثابت في الحاؿ ك الخبر ك الصفة . ال

مف حيث المعاني الثبلثة ك ما ىي ليا , ك ناقش البحث الكاك مف حيث كجكمىا بيف 
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ناقش معنى ىذه الكاك بيف المعاني  أخيراقيمة ىذه الكاك كاعتبارىا عنم النحكييف ك 
 الثبلثة .

ك  مجتمعةليمؼ الرئيس الذم مف اجمو بحثت المعاني الثبلثة البحث بذكر ا ختمتك 
سياؽ  أظيرىالمارسكف , ك النحاة ك ا ألمح إليياالبحث مف اضاءات  إليوما تكصؿ 

 .مجتمعة ةالمعاني الثبلث البحث الذم مرس

 ىذا البحث .مع  تنسجـ النتائج التي أىـثـ ذكرت 

طالعت رسالة ماجستير مقممة في كنت قم  ننيأ إلى أشير أف بتأحبك قبؿ الختاـ 
فمسطيف المحتمة تحمؿ عنكاف : العبلقة النحكية بيف الخبر ك الحاؿ ك الصفة , 

 كجاءت تطبيقاتيا عمى ةحممف ىذه المعاني عمى مراسة لكؿ معنى كانت لكنيا ك 
ىذا مامة  أٌلفتسة الكظيفية ك النقمية التي ا, فيي تختمؼ عف المر  )ع(سكرة يكسؼ
 أكالحاؿ  أكتتعمؽ بالخبر  ألساتذةكثيرا مف رسائؿ ك بحكث  فمتستاالبحث. ك 

 العميم منيا في طيات البحث . إلى أشرت كقم الصفة

فصكؿ الرسالة لـ تخؿ مف المراسة النقمية في كؿ مباحثيا بما ليا مف عامؿ ميـ  إفٌ 
فكانت كتب في إبراز الكظيفة النحكية ك تمييزىا عف مراسة اإلعراب الشكمية .

المتأخريف مف النحاة مف أىـ المصامر التي اعتممتيا لككنيا تحمؿ العمـ بصكرتو 
 المبكبة كالمنيجية ,كلـ اغفؿ كتب القمماء كالببلغييف  ألىميتيا في البحث

ستاذم الفاضؿ المكتكر ألال يمكف أف تتـ إال بعم أف اشكر  لمقممةعمى أف ىذه ا    
شكمو ,  إلىمسار البحث بحسف النظر  قكـٌ  كثيرا , ك عباس عبامم الذم صبر عمي  

ىذه الرسالة فضبل الينسى , جعمو ا عمى فكاف كما نرل , ك كانت رعايتو ك إشرافو 
في ميزاف حسناتو ,ك أتقمـ بالشكر الجزيؿ ألستاذم الفاضؿ , األستاذ المكتكر عمناف 

المسائؿ  عبم الكريـ رئيس قسـ المغة العربية الذم لـ يبخؿ عمي مف فضمو في
الذيف  اإلمارية ك العممية في طريؽ إكماؿ ىذه الرسالة , كما اشكر أساتذتي األفاضؿ

, ك ىـ كؿ مف : األستاذ المكتكر عبم الحسيف مبارؾ , ك األستاذ المكتكر مرسكني
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عبم الكاحم زيارة , ك األستاذ المساعم المكتكر نكرم الحساني , ك األستاذ المساعم 
مر , ك األستاذ المساعم المكتكر محمم عبم , ك الشكر مكصكؿ المكتكر فالح اسكن

جامعة البصرة , ك اشكر  /كمية اآلماب/يع أساتذتي في قسـ المغة العربيةإلى جم
العامميف في مكتبة قسـ المغة العربية ك مكتبة كمية اآلماب ك المكتبة المركزية ك 

ك مكتبة الركضة الحيمرية ك  مكتبة نازؾ المبلئكة في كمية التربية جامعة البصرة ,
مكتبة جامعة الككفة , ك مكتبة جامعة اإلماـ الحكيـ في النجؼ االشرؼ ك مكتبة 

 إلىالقامسية , ك بعض المكتبات األىمية في البصرة ك النجؼ , ك كذا شكرم 
كثيرا  ي التي صبرت عميٌ لذيف ساعمكني , ك إلى أىمي ك زكجأصمقائي ك زمبلئي ا

 المساعمة في طريؽ إكماؿ ىذه الرسالة .لي يم العكف ك  إلى كؿ مف مم, ك 

فإف قصر جيمم عف إمراؾ القصم , فإف لي األجر أف سعيت لو , ك  ,ك في الختاـ
 و مضاف العمـ . ك إلى ا قصم السبيؿ .نأخطأت فإ فإ

 لو الكراـ المياميف .آالصبلة عمى رسكلو ك ك كحمه,  الفضؿ الشكر ك ك  ك الحمم

 

 ادلٌعٌُ ِنزس                                  

                       َُِِ                  
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 اٌٌظْفخ اٌنذٌّخ ًدًسىب يف اٌنذٌ اٌؼشثِ:

في إعامة تقييـ  أصبحت المراسات الحميثة لمغة العربية في زماننا ىذا ميتمة
ظيرت في أكربا كأميركا بغية  المرس النحكم في ضكء النظريات الحميثة التي
تفسيران مكضكعيان  -عمـ النحك –الكصكؿ إلى نظرية لغكية متكاممة تفسر ىذا العمـ 

ينطمؽ مف المغة كيعكم إلييا مبتعمان عف العكامؿ الخارجية المؤثرة في المغة كعمـ 
قية في المعقكؿ كعمـ النفس كعمـ االجتماع , فبل تقيـ اعتباران لآلراء الفمسفية كالمنط

ىذا المجاؿ مف المراسة , لذا كانت ىذه النظريات تعم الشغؿ الشاغؿ لمباحثيف 
 .كالمارسيف 

يؤمم كظيفةن معينةن  ان شكمي ان نظامبكصفيا إف  ىذه المراسات تتعامؿ مع المغة 
فبل يمكف أبمان  (ِ)ضمف قكالب معينة تؤمل بعبلقات تسمى الكبلـ (ُ)ىمفيا اإلفياـ
إلى ما يكقع في المحف كيفسم المغة بما يغاير ما كرم -الشكؿ المغكم  -تجاكز المبنى 

إلى ما يكقع في اإلبياـ كيفسم –الكظيفة  –عف العرب كال يمكف تجاكز المعنى 
جمو. فالكظيفة ىمؼ الكبلـ كالشكؿ أسمكبو الذم يؤمل أالمعنى الذم سيؽ الكبلـ مف 

 .غير بو  كالنحك مطكمٌّ بيف ىذا كذاؾ ليس

يحمميا الشكؿ ,بيف األبكاب النحكية ىي عبلقات كظيفية  أقات التي تنشكالعبل
ف إ. كما  ان كماللي ف تككف عبلقات صحيحة نحكيان ,كأالمغكم كتكمم غرض الكبلـ 

كلمعرفة ذلؾ ينبغي المركر بيذه (ّ)تختؿ ىذه العبلقات حتى يفسم المعنى 
 االصطبلحات:
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 اٌشىً ًاٌٌظْفخ: 

فظية المنطكقة أك المكتكبة عمى مستكل كؿ جزء مف األجزاء ىك الصكرة الم)):اٌشىً
 . (ُ)((التحميمية لمتعبير الكبلمي أك عمى مستكل التركيب الكبلمي ككؿ

ىي المعنى المحصؿ مف استخماـ األلفاظ أك الصكر الكبلمية في الجممة )) :اٌٌظْفخ

)((المكتكبة أك المنطكقة عمى المستكل التحميمي أك التركيبي 
ِ). 

لما بينيا  ""الكظائؼ النحكية" أك "المعاني النحكيةكىي العبلقة بيف  :اٌؼاللخ اٌٌظْفْخ
كنجمع الظكاىر المتفرقة المترابطة التي لـ يعًف القمماء بجمعيا ))مف جامع يجمعيا 

 . (ّ)((في نظاـ كاحم 

 كىي تنقسـ عمى قسميف:(ْ)التي سماىا الجرجاني معاني النحك ىي :اٌٌظبئف اٌنذٌّخ

: كىي المعاني العامة المستفامة مف الجمؿ كاألساليب بشكؿ (ٓ)اٌٌظبئف اٌنذٌّخ اٌؼبِخ
عاـ, كتتمثؿ ىذه الكظائؼ في ماللة الجممة أك األساليب عمى الخبر كاإلنشاء 
 ,كاإلثبات كالنفي , كالتأكيم . كفي ماللتيا عمى الطمب بأنكاعو كاالستفياـ كاألمر

 التمني ...الخ.كالعرض كالتحضيض , ك  كالنيي
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: كىي معاني األبكاب النحكية , كتتضح الصمة  بيف (ُ)اٌٌظبئف اٌنذٌّخ اخلبطخ
,إذا عرفنا أٌف الكممة التي تقع فيباب مف  الخاصة كبيف الباب النحكم النحكية يفةالكظ

كيتمثؿ ىذا في كظيفة الفاعمية التي يؤمييا  أبكاب النحك تقـك بكظيفة ذلؾ الباب,
فعكلية التي يؤمييا المفعكؿ, كالحالية التي يؤمييا الحاؿ ,ككظيفة التفسير الفاعؿ ,كالم

 التي يؤمييا التمييز كىمـ جرا.

 كقم اسماىا ةىي قرائف لفظية كمعنكي كيعبر عف ىذه الكظائؼ بالقرائف التي
لمعاني تمؾ األبكاب  اف  في تضافرىا بيانأك  (قرائف التعميؽ  )تماـ حساف المكتكر

 .(ِ)ثـ راح يعمم تمؾ القرائف لكؿ باب النحكية ,

فمعاني النحك ىي معاني الفاعمية كالمفعكلية كاالبتماء كالخبرية كالحالية 
, ككذا معاني  (ّ)كالكصفية كالمعية كالسببية كالنسبة كغيرىا مف معاني المفرمات

ؾ , ككاف يمكف لتم(ْ)الجمؿ كالخبرية كاإلنشائية كالشرطية كاالستفيامية كغير ذلؾ
أٍف تحظى بقكاعم  -لك قيمِّر ليا البقاء في إطارىا الصحيح -"معاني الجمؿ  "المعاني 
 .غير تمؾ التي اختصت باإلعراب كعبلماتو  (ٓ)كمعايير

 :(ٔ)فنظاـ النحك العربي يبنى عمى األسس اآلتية

 طائفة مف المعاني النحكية العامة التي يسمكنيا معاني الجمؿ كاألساليب. .ُ

 لمعاني النحكية الخاصة أك معاني األبكاب المفرمة.مجمكعة مف ا .ِ
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مجمكعة مف العبلقات التي تربط بيف المعاني الخاصة حتى تككف صالحة عنم  .ّ
معنكية عمى معاني األبكاب  كىذه العبلقات في الحقيقة قرائف ,تركيبيا لبياف المرام 

 الخاصة .

 ية كصرفية.ما يقممو عمما الصكتيات كالصرؼ لعمـ النحك مف قرائف صكت .ْ

 مما سبؽ كبيف بقية األفرام.المقاببلت بيف أحم أفرام كؿ عنصر  القيـ الخبلفية أك .ٓ
ليا أٍف تكٌكف  -معاني المفرمات كمعاني الجمؿ  -إف  تمؾ المعاني مجتمعة 

بذلؾ  منيجان متكامبلن في المرس النحكم يقؼ جنبان إلى جنب مع إطاره الشكمي ليعطي
الفنية كيظير األسمكب البياني في مراسة المغة العربية  ثماره الحقيقية لمنصكص

تزمام الصعكبة إذا انتقمنا ))الفصيحة التي يصعب فيميا لكال ىذه العبلقات الكظيفية ك 
 .(ُ)((إلى مجاؿ األمب كالشعر 

كتككف ىذه المعاني صحيحة في الشكؿ كالمعنى الكظيفي كصحيحة مالليا 
 :(ِ)ية الكظيفة النحكية بأربعة شركط  يبرز في ضكئيا أىم

 كظائؼ نحكية بينيا عبلقات أساسية تمم المنطكؽ بالمعنى األساس. .ُ

 مفرمات يتـ االختيار منيا لشغؿ الكظائؼ النحكية السابقة . .ِ

 مع الكظائؼ النحكية كالمفرمات المختارة . ةعبلقات ماللية متفاعم .ّ

 ر ذلؾ .السياؽ الذم ترم فيو الجممة سكاء أكاف سياقا لغكيا أـ غي .ْ
 

 :(ّ)كيختؿ المعنى بإحمل ىذه الحاالت الثبلث
 انتياؾ التصنيؼ المعجمي . .ُ

 التصامـ مع الخصائص االختيارية . .ِ

 التصامـ مع خصائص التصنيؼ المقيؽ. .ّ
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ترم فييا الكممة بكصفيا  يالسياؽ الذم يمرس البنية النحكية الت ىك)): اٌغْبق اٌنذٌُ
 .(ُ)((كحمة نحكية في كؿ متسؽ

بيف ىذه الكظائؼ النحكية  فأساسااعتباطا بؿ عمى  التناسؽف ىذا كال يكك 
 "ك التعميؽ كما يسمييا عبم القاىرأ"كالكشؼ عف العبلقات السياقية ))سياقية عبلقة 

أٍف ال نظـ في الكمـ كال ترتيب حتى يعٌمؽ بعضيا  ))يقكؿ ف,(ِ)((ىك غاية اإلعراب
تمؾ , كىذا ما ال يجيمو  ببعض كيبنى بعضيا عمى بعض كتجعؿ ىذه بسبب مف

ذا كاف كذلؾ أٍف ننظر الى التعميؽ فييا  عاقؿ كال يخفى عمى احم مف الناس , كا 
ذا نظرنا في  كالبناء , كجعؿ الكاحمة منيا بسبب صاحبتيا ما معناه كما محصكلو , كا 
ذلؾ عممنا اٍف ال محصكؿ ليا غير أٍف تعمم الى اسـ فتجعمو فاعبلن أك تعمم الى 

جعؿ احمىما خبران عف اآلخر أك تتبع االسـ اسمان عمى اف يككف الثاني صفة اسميف فت
لؤلكؿ أك تككيمان لو أك بمالن منو كتجيء باسـ بعم تماـ كبلمؾ عمى اف يككف الثاني 
صفةن أك حاالن أك تمييزان أٍف تتكخى في كبلـ ىك إلثبات معنىن أك يصير نفيان أك 

حركؼ المكضكعة لذلؾ أك في فعميف أٍف تجعؿ استفيامان أك تمنيان فتمخؿ عميو ال
احمىما شرطان في اآلخر فتجيء بيما بعم الحرؼ المكضكع ليذا المعنى أك بعم اسـ 

 .(ّ)( (مف األسماء التي ضٌمنت معنى ذلؾ الحرؼ , كعمى ىذا القياس

يشمؿ التغير في  مف النحاة فيك ال فكاختمؼ مفيـك النحك عما كاف يراه المتأخرك    
الكممة فحسب, بؿ يمرس المفرمة المغكية مع المفرمة المغكية األخرل ,ككضع كؿ  آخر
 مكاف آلخر. يختمؼ كضعيا مف في الجممة أك السياؽ النحكم كقم منيما

 نامل بو النحاة االكائؿ. كيعبر المارسكف عف ىذا  المعنى بأنو عكمة إلى ما
ب التي أيلفت في ىذه المراسة , لعؿ الرجكع إلى أقمـ الكت))المخزكمي:  المكتكريقكؿ 

اعني كتاب سيبكيو ككتاب معاني القرآف لمفراء , يكضح لنا الفرؽ بيف نيج النحاة 
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ثقاليا  األكائؿ كنيج النحاة المناطقة الذيف ابعمكا في تجميم ىذه المراسة الحية كا 
 يف أفٌ كمف تمؾ الفركؽ بيف نحك القمماء كنحك المتأخر  )): أيضان يقكؿ . ك (ُ)((بالقيكم

القارئ ال يحس إاٌل أثران خفيفان جمان لنظرية العامؿ في كتب القمماء , أما المتأخركف 
فقم فيتنكا بتمؾ النظرية كطٌبقكىا في جميع أبكاب النحك , بؿ اخترعكا أبكابان لـ يأبو ليا 
أكثر النحاة القمماء , اقتضاىا اإللحاح في تطبيؽ نظرية العامؿ كباب التنازع 

ؿ المذيف ال يخمكا منيما كتاب مف كتب المتأخريف , كفييما مف صكر التعبير كاالشتغا
يرل  فيك.(ِ)((الفاسم ما لـ تعرفو العربية عمى لساف أم عربي فصيح أك غير فصيح 
لمعربية سمة  ))اف العبلمة اإلعرابية سمة لمعربية كليست أثران يجمبو العامؿ , فيقكؿ: 

خرل تمؾ ىي إف  الكممة في أثناء الجممة تحمؿ معيا تميزىا عف غيرىا مف المغات األ
 .(ّ)((ما يمؿ عمى صفتيا اإلعرابية 

ككضعيا في الجممة العربية   يقكؿ مبنى كمعنى كتعتمم ىذه الكظائؼ عمى المفرمة 
المفرمة المغكية في حقيقتيا كماللتيا ًلما كضعت إليو  ))المكتكر إبراىيـ السامرائي:
ؼى لقيمة المغكية إال مسببة عما أىلً شيء اعتباطي , كما ا شيء اصطبلحي , أك قؿ

الناسي أٍف يعطكىا مف ماللة , كعمى ىذا فإف  ما يقاؿ عف الصمة الكثيقة بيف المفظ 
ف  األكؿ ىك حكاية  فييا ذلؾ المعنى غير مقبكؿ عمى المكاـ , ألف   يتأملكالمعنى كا 

 .(ْ)((صمؽ في جميع األحكاؿحكاية الصكت حم كاسع المعنى لـ يقيمه ضابط ي

إف  كؿ مراسة لغكية ال بم أٍف يككف مكضكعيا ))فاضؿ الساقي: ركيقكؿ المكتك 
األكؿ كاألخير ىك المعنى ككيفية ارتباطو بأشكاؿ التعبير المختمفة , فاالرتباط بيف 

العرؼ كىك  ىك المغة كىك -[في نظر ىذا المنيج  ]الكصفي -الشكؿ كالكظيفة 
ف  مراسة النحك أكالذيف يؤمنكف بأفكار المنيج الكصفي يركف  بالمعنىصمة المبنى 

ف عنايتيا بالتركيب ن يا تعنى بمككنات التركيب أكثر مأكانت تحميمية ال تركيبية أم 
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ن يـ لـ يعطكا عناية كافية لمجانب اآلخر مف مراسة النحك كىك الجانب نفسو , اقصم أ
التركيبية كالمباني التي تمؿ عمييا فمف ذلؾ الذم يشتمؿ عمى طائفة مف المعاني 

 .(ُ)((تباره كظيفة ثـ باعتباره عبلقة معنى اإلسنام باع

ليس النظـ إال أٍف  عمـ أفا))إذ يقكؿ:  عف ىذه الحقيقة,ييعبر الجرجاني بنظمو ك     
تضع الكبلـ الكضع الذم يقتضيو عمـ النحك كتعمؿ عمى قكانينو كأصكلو , كتىعرؼ 

تي نييجت فبل تزيغ عنيا كتىحفظ الرسـك التي ريسمت لؾ فبل تخؿ بشيء مناىجو ال
منيا , كذلؾ إن ا ال نعمـ شيئان يبتغيو الناظـ بنظمو غير أٍف ينظر في كجكه كؿ باب 
كفركقو , فينظر في الخبر إلى الكجكه التي تراىا في قكلؾ: زيمه منطمؽه , كينطمؽي زيمه 

ىك المنطمؽي , كزيمه ىك  , كالمنطمؽي زيمه , كزيمه  , كمنطمؽه زيمه , كزيمه المنطمؽي 
 .     (ِ)((منطمؽه 

األلفاظ خماـ المعاني كالمعرفة في حكميا , ككانت المعاني ىي المالكة ))كيقكؿ أيضا
سياستيا ,كالمستحقة طاعتيا ,فمف نصر المفظ عمى المعنى كاف كمف أزاؿ الشيء 

 .(ّ)((عف جيتو كأحالو عف طبيعتو

كلقم آف لمذىب عبم ))أٌف ىذا المذىب ىك ألسبلفيـ  ض المارسيف إلىكيشير بع
القاىر الجرجاني أف يحيا كأف يككف ىك سبيؿ البحث النحكم فإف  مف العقكؿ ما أفاؽ 
لحظة مف التفكير كالتحرر كأف الحس المغكم أخذ ينتعش كيتذكؽ األساليب كيزنيا 

اؼ الصناعات المفظية كسئـ بقمرتيا عمى رسـ المعاني كالتأثر بيا بعمما ع
 .(ْ)((زخارفيا
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 اٌٌظْفخ ً اجلٍّخ اٌؼشثْخ:

تقييـ الحميث ىي إعامة  المنيج الكظيفي مف أىـ النتائج التي يمكف قراءتيا في
لجممة العربية ككحمة بنائية أساسية في المغة , فنرل جمعان مف المارسيف المحمثيف ا

 ]ىك [تأليؼ الجمؿ: ))المخزكمي:  تكرالمك يعطكنيا كثيران مف األىمية ,  يقكؿ
مكضكع المرس النحكم ألف  النحك ال يعنى بالصكت كما يتعمؽ بو مف ظكاىر لغكية 
نما يعنى بالكممة المؤلفة مع غيرىا في عبارة  , كال بالكممة المفرمة كما يتعمؽ بيا , كا 

لما يتـ في  أك جممة , كليست الكممات المؤلفة في عبارة أك جممة إاٌل صكرة لفظية
لمجممة كماللتيا عمى المعنى  األىميةغمب المراسات الحميثة تعطي أك  (ُ)((الذىف 

الذم ىك مرام المتكمـ كغايتو مف إخبار أك استفياـ أك نفي أك شرط  (ِ)الكظيفي العاـ
مف المتكمـ فيما  (ّ)يا مراسة المفرمات المنتقاة بصكرة صحيحةأن  أك غير ذلؾ , أم 

صغر كحمة ممركسة أالمعاني الكظيفية الخاصة فييا. فتككف الجممة ىي بينيا لتربط 
يعتبرىا بعض المغكييف مف أىـ كحمات المعنى ))الجممةف.(ْ)في المرس المغكم الحميث

بؿ كيعتبرىا بعضيـ أىـ مف الكممة نفسيا , كعنم ىؤالء ال يكجم معنى منفصؿ لمكممة 
ف  معناىا في الجممة التي ترم فييا ف إذا قمت كممة أك عبارة تحمؿ معنى فيذا , كا 

 ))لذا.(ٓ)((ىناؾ جيمبلن تقع في الكممة أك العبارة كىذه الجمؿ تحمؿ المعنى  يعني أفٌ 
يقكؿ المكتكر فاضؿ السامرائي فبل عبارة أك  كما. (ٔ)((البم أف تؤمم الجممة معنى 

لفيـ الكبلـ  جممة مف مكف معنى عاـ كاف  مف خبلؿ تمؾ الجممة تكجم عمة حيثيات
العربي منيا ما يرجع إلى المعنى كمنيا ما يرجع إلى المبنى كمنيا ما يرجع إلى 
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الكممة خارج الجممة ال تحمؿ المعنى الكامؿ فيي  . كمعنى ىذا أفٌ (ُ)األمريف معا
إف الكممة  :تؤمم في ىذه الجممة معنى كتؤمم في جممة أخرل معنى آخر حتى قالكا

 . كعميو فالجممة ىي مكضكع المراسة النحكية الجميمة , (ِ)لياخارج التركيب ال معنى 

 ,كفؽ العبلقات بيف المعاني الكظيفيةعمى سير تلكٌف نظاـ ىذه الجممة التي ك 
يحتـ نظاـ الجممة  ))يقكؿ إبراىيـ أنيس: كما ىك الذم يعطي المعنى الصحيح لمجممة

. (ّ)((عسير أف يفيـ المرام منيا ىنمستيا ترتيبان خاصان لك اختؿ أصبح مف ال العربية أك
ف تككف ىذه العبلقات عبلقات صحيحة لتككف الجممة مستقيمة نحكيان أكينبغي 

 "كالمعنى الثاني  "المعنى الكظيفي  "كصحيحة مالليان كيفيـ المرام منيا بالمعنى األكؿ 
 . (ْ)"المعنى الماللي 

حم أيا بما ال يستطيع ابف األثير عف مكانة الجممة العربية كجماليتكقم عبر 
 كذاؾ ,بيا حكمان آخريكأما إذا صارت الكممة مركبة فإف  لترك ))تجاكزه , فيك يقكؿ: 

ف  ىذه األلفاظ ليست أئم التأليفات كاالمتزاجات ما ييخي ؿ لمسامع افك  مف يحمث عنوأنو 
ة خذ آلليء ليست مف ذكات القيـ الغاليأتمؾ التي كانت مفرمة , كمثاؿ ذلؾ كمف 

تقاف صنعتو إنيا , كأحسف الكضع في تأليفيا , ففيافألٌ  خٌيؿ لمناظر بحسف تأليفو كا 
, كفي عكس ذلؾ مف يأخذ آلليء مف ذكات القيـ  مبممةن  ليست تمؾ التي كانت منثكرةن 

مف حسنيا , ككذلؾ يجرم حكـ األلفاظ العالية مع  عي الغالية فيفسم تأليفيا فإنو يضى 
 .(ٓ)((كالعناية بو ,ع شريؼ ينبغي االلتفات إليو فسام التأليؼ , كىذا مكض

كىنا يبرز مكر الكظيفة النحكية في تأمية تمؾ المعاني جنبا إلى جنب المباني 
في تشكيؿ  (ٔ)فك التي تشكمت منيا الجمؿ. كمف أىـ تمؾ القكانيف التي يراىا المغكي
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جممة قم تختمؼ مف ف  صكرة الأالمعنى ىي تعمم المعنى الكظيفي لممبنى الكاحم , أم 
قارئ إلى آخر بحسب استعمامه كثقافتو كخمفيتو المغكية كىذا االختبلؼ لو مقكماتو 

 المغكية في ضكء تعمم المعنى الكظيفي لكؿ مبنى.

كيبرز أيضا مكر الكظيفة النحكية في بياف المعاني العامة لمجمؿ , فالكظيفة 
نقكؿ ك ا النحكية بما قبميا , تقتضي النظر في نفس الجممة قبؿ النظر إلى عبلقاتي

 إف  ليا محبلن  :عنيا بأنيا جممة ال محؿ ليا مف اإلعراب لعمـ االرتباط بما قبميا فنقكؿ
كظيفية تؤمل بمجرم  أف  ليذه الجمؿ معافو مف اإلعراب لكجكم الربط بما قبميا. ك 

اؿ مثبلن جميا. فجممة الخبر كالحأذكرىا فضبلن عف معانييا الماللية التي سيقت مف 
جمؿ ليا محؿ مف اإلعراب الرتباطيا بما قبميا تختمؼ عف الجمؿ االعتراضية 

ذكره النحاة اب لعمـ ارتباطيا كىذا أفضؿ مما كالتفسيرية التي ال محؿ ليا مف اإلعر 
 عنيا.

 اخزْبس ادلؼبِٔ اٌضالصخ:

ف يعم كؿ مف الخبر كالحاؿ كالصفة مف األبكاب الميمة في النحك العربي , أل
لكؿ منيا عبلقات كاسعة  في النص. كىذه األبكاب , أك ما يعرؼ في المراسات 

حم أىـ أعممة النحك ,فبل يخمك كتاب أ, تشكؿ  (ُ)الحميثة بالمعاني النحكية الخاصة
. ففي (ِ)العربية نظاما لغكيا كاضح المعالـ ةكمنيا كمف غيرىا كانت المغ .نحكم منيا

المعاني كىي معاني الجمؿ ,  ألمعاني تنشضكء العبلقات التي تككنيا ىذه ا
. كفي ضكء العبلقة فيما بينيا تعرؼ صبلحية التركيب مف عممو كعبلقة (ّ)العامة

اإلسنام أك التخصيص أك النسبة أك التبعية . كفي ضكء حسف اختيار المتكمـ أللفاظ 
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. (ُ)عممومات , تعرؼ صحة الكبلـ مالليا مف ىذه المعاني , أك ما يعرؼ بالعبل
 . (ِ)النحك كما يراه العمماء مف المتقمميف بأبسط صكرة ممكنة كىذا ىك

كلقم كانت المشابية الكبيرة التي رآىا النحكيكف كالمغكيكف بيف ىذه المعاني 
كبر مف أف تمر مف مكف أف يسجمكا فييا ما تكاتر عنمنا مف كبلميـ أالممركسة 
ـ الفرؽ بيف الصفة كالخبر كبيف كؿ كىؿ عرفت ))يقكؿ:  مثبلن  الجرجاني,ف كمصنفاتيـ

كاحم منيما كبيف الحاؿ كىؿ عرفتـ أف ىذه الثبلثة تتفؽ في أنيا كافتيا لثبكت المعنى 
. فكانت العبلقة بيف ىذه األبكاب (ّ)((لمشيء , ثـ تختمؼ في كيفية ذلؾ الثبكت 

إف  ))ـ العربي مف خبلؿ قكليـ المعركؼ:تعطي العكف مكما لمنحكييف في فيـ الكبل
, فكاف ثمة عبلقة بيف ىذه األبكاب تجعؿ (ْ)((الشيء إف أشبو الشيء أعطي حكمو 
 مف السيؿ أف يحكـ عمييا بحكـ كاحم. 

, فيذه القرينة تعطي -لفظية كانت أـ معنكية  - ةىذه العبلقة ليست قرينة مقاليك 
 الباب حقو كىك مكضكع مرس في كتب النحك القميمة بما يعرؼ بعمـ اإلعراب ,

التي جعمكىا مقاـ اإلعراب أك قبالو  –(ٓ)كتناكلو المارسكف المحمثكف بما يعرؼ بالقرائف
 .(ٔ)منفرما لكي تمايزه عف غيره بيا"المعنى النحكم الخاص "فيي تأخذ الباب  –

 .ط الخارجي كحاؿ المتكمـ كالسامعيككف فييا التأثير لممحي قرينة مقاميةكليست 

أكجو المشابية كالمطابقة بيف تمؾ  كىي بحثالا إٌف العبلقة المقصكمة في ىذ
مكف أف يككف لكجكمىا ماخؿ الكبلـ عبلقة بذلؾ التشابو الذاتي كاف مف المعاني ذاتيا 

 ,ألنو ميماف األلفاظ. منظكرا في ذلؾ كاف الكبلـ
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-كالنحكم بحاجة إلى ذلؾ فيك قبؿ أف يمرس أكجو االختبلؼ بيف ىذا الباب 
و ب افٌ ف.يستطيع إعطاءه حقو اإلعرابي  كبيف غيره ال -المعنى النحكم الخاص 

حاجة إلى جمع المتشابيات في ذىنو أكال بقكاعم كقكانيف يحممىا ىك ثـ يمخؿ ميماف 
 النص ليعطي الحكـ عمى ىذا المعنى أك ذاؾ.

كحاجة النحاة  –كما قممنا  –كلعؿ سعة انتشار ىذه المعاني في الكبلـ العربي 
 :نيف عنيا تعطي الرغبة األكيمة فيإلى جمع تمؾ القكا

مراسة السمات المشتركة لتمؾ المعاني لما ليا مف بالغ الصمة في تيسير  .ُ
ماىية ىذه العبلقة التشابيية , فكؿ مف  كمعرفة المرس النحكم كصحة أحكامو

. كىذا (ُ)الخبرية كالحالية كالكصفية معاف كظيفة خاصة تؤمل بمباف خاصة
 لفصؿ األكؿ مف  ىذا البحث.ا مباحث ككف عميةتما س

إٌف المتتبع لمعاني النحك العربي يجم أٌف ما يجمع الثبلثة أكثر مما يجمع  .ِ
في عبلقاتيا  .كاحمةن  أحكاما , حتى إٌف كثيرا مف عمماء النحك يعطييا(ِ)غيرىا

المفظية كالمعنكية مع ما ىي ليا في المعنى ,أم المعاني التي تسبقيا في 
 الثاني.الفصؿ مباحث  ف عمية كك تكىذا ما سالجممة 

ىك  ىذه المعاني كطبيعة العبلقة التي تربطيا بما ىي ليا كما ماىية معرفة .ّ
 ثالث.الفصؿ ال مباحث ككف عميةتكىذا ما سذلؾ الرابط 

أف  مفع المحمثيف ىك ما, ك ؟ (ّ)"ؼ"الكصىك ل بيا تؤمٌ  ماألصؿ الذ يككف كىؿ
 أك كيأتي منيا الخبر, (ْ)سمكه " الصفة "أقساـ الكبلـ  يجعمكىا عنكانا بارزا ألحم

فإنما  جامما,, كأٌف ما جاء مف تمؾ المعاني الثبلثة (ٓ)"النعتنحكية "الصفة ال أك الحاؿ
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باقي أقساـ الكمـ إلى الصفة , كأف يتحكؿ االسـ إلى  مففإنما كقع مف باب ما تحكؿ 
م المحمثيف مف أىـ قكاعم النحك العربي عنىي في قاعمة عامة  (ُ)الصفة استعماال

 .(ِ)كىي تعمم المعنى الكظيفي لممبنى الكاحم

 اٌغبّخ ِٓ دساعخ ادلؼبِٔ اٌضالصخ:

بمراسة كصفية كظيفية  بياىي اإلحاطة الكاممة  المعانيالغاية مف ذكر تمؾ 
ىمفيا األكؿ ىك بياف تمؾ المعاني بجبلء في ضكء المنيج الكصفي ليعطييا حرية 

كليككف لممعنى الكظيفي مكره  (ّ)ماخؿ أركانو ابير ك في الحركة ماخؿ النص كتفاعبل
. ككذا االبتعام عف قيكم (ْ)الحقيقي بما يساعم المبنى الشكمي عمى إبرازه بجبلء اكبر

ساقيا النحكيكف تحم مف تمؾ القمرة كالفاعمية , فبل التزاـ بقاعمة فنمىا المليؿ كال 
و النحكيكف أك حكمكا بشذكذه أك إىماؿ لقكؿ ذكره القراف الكريـ أك الشعر العربي ضعف

انطبلؽ المعاني الكامنة في النص المغكم في ضكء عبلماتيا  كافنمرتو أك قمتو. بؿ 
" صيغوك ى أصكاتمف أساسا في تأمية المعنى  ,عبلقات فيياالك  –الشكؿ المغكم  –

تضع أسسا تسيـ في اختيار  ياأن فييا األىماؼ لمراسة السمات مف أىـ المبنى". ك
 .فرمات ألبكاب النحك العربي الم
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 َِذخً
المركر بمعانييا المعجمية  –الخبر كالحاؿ كالصفة  –المعاني الثبلثة  ب مراسةتتطم

 ف غيره مف االصطبلحات األخرلمكيما يتحمم االصطبلح الممركس  ,كاالصطبلحية
جمع ىذه عتممت في ابالطريقة التي  المركرى  , ككذلؾ تتطمب المراسةي  عنو كيتميز

 في مراسة كاحمة . معان  المعاني الثبلثة

ف  انعكاس الكظيفة النحكية عمى تأمية المعاني العامة أ التمييمكقم تقمـ في 
إذا  كبيرةن  لو فائمةن  فٌ أ, ك  يساعم كثيرا في مراستيا مجتمعةن  ,لمجمؿ كاألبكاب كالخاصة

تبتعم عف  ,حك العربيفي ضكء مراسة كصفية لمن ,ت أنيا تنبع مف منبع كاحمما ثبي 
جمع المشتركات  إلىييمؼ ,المعتمم  نيا , كاف ىذا المنيجالخبلفات التي ال طائؿ م

و بياف فائمة الكظيفة النحكية في خممة النحك ئفي حقؿ كاحم , كيمكف في ضك 
 العربي.

في ضكء اخذ  ,كبعم ذلؾ ال بم مف مراسة السمات المشتركة بيف ىذه المعاني
كترؾ التعميبلت  –(ُ)الكصفي منيجال -جميم ج كمناقشتيا في مني يةذاتالمشتركات ال

إاٌل ما كاف نافعا لركح البحث  ,كاالستحسانات كالترجيحات التي يراىا النحكيكف
منسجما مع منيجو, إذ ليس كؿ تحميؿ ينسجـ كركح المغة بإطارييا الشكمي 

مراسة العبلقة بيف  ييف ,حثيتكخاىا الب. كىذا ىك لب المراسة التي (ِ)كالكظيفي
األبكاب  المعاني الكظيفية التي تعتمم الكصؼ لممعنى كالضبط لمشكؿ. كقم اعتممتي 

, كانتشارىا الكاسع في المغة  ,لشمة التقارب بينيا –الخبر كالحاؿ كالصفة  –الثبلثة 
 , كما سيأتي. "الجمؿ  "كالمعاني العامة  "المفرمة  "تمخؿ في المعاني الخاصةأنيا ك 
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 "في اإلطار المغكم, ماؿ الفائمة سنمخؿ في تكضيح ىذه األبكاب الثبلثة كلك
ما ىك المطمكب في عمـ النحك  بوالذم يتميز , ثـ االصطبلحي  المعجمي "
جما في  كمراسة المعنى في ىذه العمـك الثبلثة مفيمةه  ,و في عمـ المعانياتكاستخمام

ت بينيا بسبب اشتراكيا في أصؿ الماالمراسة الكصفية لما سيأتي مف تماخؿ االستع
فكاف ال بم مف  –المعاني  ك النحك ك المعجـ –كاحم في غير كاحم مف ىذه العمـك 

 ذلؾ. إلىاإلشارة 
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 اخلّّ ٌغخ :

الخبر النبأ ك  ف نبأ عمف تستخبر.كاحم اإلخبار كالخبر ما أتاؾ م "بالتحريؾ "ري بى الخى 
 .(ُ)الجمع أخبار كأخابير جمع الجمع

بكرىهي أنبأهي ما ًعنمىهي. كرجيؿه خ ٍحرو عالـه بو. كأٍخبىرىهي خي , ككىًتؼو كجي ًبره بيره كخى اًبره كخى
ـي بالشيًء, كاالٍخًتباًر  ٍخبيرىةي الًعٍم ٍخبىرىةي كالمى كالًخٍبري كالًخٍبرىةي, بكسرىما كيضماًف, كالمى

ٍبري المىزامىةي العظيمىةي,  . كالخى ـى , كىكىري بيرى بًُّر. كقم خى ٍبراًء, كالناقىةي الغىزيرىةي الم بىًف,كالت خى كالخى
(2). 

 اخلّّ اطغالدب :

زيم قائـ  :لفظا نحك ,مسنم إلى ما تقممو, لفظ مجرم مف العكامؿ المفظية )):كالخبر
أ قائـ زيم , كخبر إف  كأخكاتيا ىك المسنم بعم مخكؿ إف   :, كتقميرا نحك

((كأخكاتيا
ما لو ))الخبرك .(ْ)لمحتمؿ لمصمؽ كالكذب: ىك الكبلـ االمعاني أىؿكعنم .(3)

 (ٓ)((نسبة في الخارج تطابقو

, فيك يقكؿ في باب  "ػىَُٖ"عنم سيبكيو لـ يكف ىذا االصطبلح ممحكظان ك 
المبني ) )كنعتو تارة أخرل بأنو  (ٔ)((إليوىذا باب المسنم كالمسنم  )): المبتمأ كالخبر
أنو –مرحمة القمماء  -مؾ المرحمة كما نفيمو مف االصطبلح في ت,(ٕ)((عمى المبتمأ 

لـ يكف كاضحان مبكبان محمكمان بحمه المنطقي , بؿ يؤخذ مف العرؼ المغكم ليذه 
 .سيبكيو  بعم كلـ يثبت االصطبلح إالٌ , المعاني
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 :(ِ)كما جاء في األلفية (ُ)"الجزء المتـ الفائمة قم عرؼ النحكيكف الخبر بأنو "ك 

ُـّ  بىري ايلجٍزءي الميًت  الفىاًئمىٍه  كىاي بىرٌّ كىاألىياًمٍم شىاًىمىهٍ كالخى

كقم رم  (ّ)((ما بو تحصؿ الفائمة مع المبتمأ ))بقكلو ,"ػىٖٔٔ"أكضحو ابف الناظـك 
كقالكا بأنو يشمؿ الفاعؿ , فيك ,"ػىِٕٔ"بعض النحاة ىذا التعريؼ عمى ابف مالؾ

ما ))فكا الخبر بأنو بعضيـ أنيـ عر   عف "ػىٕٗٔ" جزء متمـ لمفائمة , كنقؿ ابف عقيؿ
. كربما يككف ىذا التعريؼ األخير متماشيا مع (ْ)((منو مع المبتمأ جممة  تانتظم

عباس ا كحمىا. فػ"المراسات الحميثة التي تمرس النحك العربي في الجممة ال مفرماتي
مع المبتمأ كيتـ معناىا األساس  الجممة المفظ الذم يكمؿ))يعرؼ الخبر بأنو  "حسف

 . فيرجع إلى االلتزاـ بقكاعم النحكيي ,نو حيف يمخؿ في تفاصيؿ التعريؼأإاٌل  .(ٓ)((
رط أٍف يككف المبتمأ غير كصؼ بش)), فيقكؿ فيمخؿ في حم الخبر العامؿ كأثره

. (ٕ)كىك باتفاؽ النحكييف خبر "الزيماف  افأقائم ".فخرج مف حمه الزيماف في (ٔ)((
كف المبتمأ غير كصؼ , كلـ يكضح ما كسبب خركجو مف حمه ىك اشتراطو أٍف يك

 . "الزيماف افأقائم" نحككاف المبتمأ كصفانفي  إذاىك الخبر 

 إفٌ المبلحظات التي نخرج بيا مف ىذه التعاريؼ ىي:

 ف  أنيا أخذت الخبر مف لفظو المغكم كصكالن إلى معناه االصطبلحي. أم أ
 ع المبتمأ.الخبر في الحقيقة ىك المعنى الذم تكتمؿ فيو الفائمة م
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 إلى المعنى بو ال مف المفرمات لتصؿ ,ن يا أخذت الخبر مف الجممة أ
 التركيبي.

  فمف األخبار ما ال تتـ بو  ,كؿ االصطبلحات التي مر ت تفتقر إلى المقة
الفائمة إاٌل مع الصفة أك غيرىا مف الممحقات التي تمحؽ بالجممة , كقكلو 

 (1)﴾وَن َبْل أَنْ ُتْم قَ ْوٌم َعادُ  ﴿تعالى  

 اٌظفخ ٌغخ :

كىصىؼى الشيء كعميو كصفان كصفةن : حبل ه , كقيؿ الكصؼ المصمر كالصفة 
الحميةي , كتكاصفكا الشيء مف الكصؼ ... كاتصؼ مف الكصؼ , كاتصؼ الشيء 

. كجاء في (ّ). كجاء في المساف أيضا : النعت كصفؾ الشيء(ِ)صار متكاصفان  مأ
صاحب  و. كيمخِّص(ْ)لجماؿ , كما تقكؿ اتصفتأساس الببلغة: انتعتت المرأة با

 . (ٓ)القامكس المحيط بقكلو: كصفو يصفو كصفان كصفة نعتو

أك  النعتأك  , قم يساعمنا ذلؾ في مراسة المعنى لمصفة ره المغكيكفذكما ك 
كعمينا إثبات ذلؾ في .(ٔ)ككممة النعت كالصفة مترامفتاف .ا باصطبلح كاحم ممراستي

 كاف ىذا األمر مكجكما. االصطبلح أيضا إفٍ 

 اٌظفخ اطغالدب:

ال يكجم حمٌّ أك اصطبلحه لمنعت في الكتاب حالو حاؿ بعض األبكاب التي لـ 
لـ يضع حمان أك تعريفان لمنعت مستقبلن كمميزان عف غيره  ))فيكيضع ليا سيبكيو حمان  
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كانتصابو  االنعت بغير المشتؽ قبيحو جعمبذكر بعض األمثمة فييا. ك بؿ اكتفى .(1)((
 .(2)اأكلى مف جعمو نعت عمى الحالية

قكؿه لو بياف زائم عمى  ))بأنو "ػىّْٖ"الرم اني  كمنيـ ؼ القمماء الصفةكقم عرٌ 
عنم القمماء  التعريؼ نبلحظ أفٌ منو ك . (3)((بياف االسـ الجارم عميو مختص بو 

 العرضيةى مخؿ في التعريؼ االصطبلحاًت منو , فبل ت مشتؽه ك المغكم  يراعي جانبو
التي عرفيا المتأخركف مف حكـ اإلعراب كالفضمة كالتبعية التي اصطمحيا المتأخركف 

 .ككضعكىا في حمكمىـ

الصفة اصطبلح طرحو البصريكف , أما الككفيكف فقم استعممكا اصطبلح ك 
 . يف كاحم فمـ يتغير بتغيير االصطبلحا الممرستت, كالمعنى في كم (4)النعت

مقصكم باالشتقاؽ كضعا أك التابع ال))نو: النعت أ" ػىِٕٔ"كيعرؼ ابف مالؾ 
كىك ما يمؿ عمى حمث كصاحبو , ,. فاألصؿ في النعت أٍف يككف مشتقا (5)((تأكيبل 

فرامه كتثنيتو  في ,كاسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ , تابعا لما قبمو تذكيره كتأنيثو , كا 
رمه  ,خبلؼ األصؿ  كما جاء عمى كرفعو كنصبو كجره, ,تعريفو كتنكيرهك كجمعو ,

 .(6)النحكيكف بالتأكيؿ إليو

التابع المكضح متبكعو كالمخصِّص لو بككنو )): بأنيا الصفةابف الناظـ  ؼعرٌ ك     
 "تابع  "في تعريؼ الصفة لفظ الناظـ كابنو _–. فأمخبل(ٕ)((ماالن عمى معنىن في المتبكع

- يككف مختصان بالمعر ؼ ف  منطكؽ التبعية في التعريؼ الأ))كذاؾكىذا حكـ إعرابي  "
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ن ما فكرة التبعية تمثؿ حكمان لفظيان , أم إعرابيان مطمقان يس-النعت كم بيف أنماط ت, كا 
ما يشعر م ,المتأخريف في اصطبلحاتذلؾ قم جرل ك . (ُ)((عميمة مف التعبير 

فكانت االصطبلحات لمشكؿ أكثر  .كىك ليس كذلؾ ,(ِ)في التركيبضعؼ معناه ب
 .البحث ىذا نى الكظيفي كما سيتضح أكثر في طياتمما ىي لممع

 ويالحظ عمى التعاريف المتقدمة ما يمي:

 كممة االشتقاؽ في بعضيا أك  مكر تنيا تتعرض إلى الجانب المفظي لمنعت , فأ
كالنعت ابعم مف احبو كاسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ, ما يعرؼ عنمىـ بالحمث كص

 المشتؽ. المشتؽ كغير كشمكلو ذلؾ مف حيث اتساعو

 عميو الجممة كشبو الجممة. فقم راعت  كحممتالنعت المفرم  ناكلتنيا تأ
,  ككنو مشتقان  كما راعت,مف حيث ككنو مفرما  كحمكمىا النعتى  صطبلحاتاال

فأىممت بذلؾ جزءا كبيرا مف الكبلـ كالمعاني الكظيفية لمنعت في االصطبلح 
 ليا. اعتباره أصبل, ك ككاف مخكليا باإللحاؽ بالمفرم ,

  أكرم النحكيكف كغيرىـ ألفاظا تتعارض مع كثير مف ,قي االصطبلحات اككب
, كىذه األلفاظ تتعارض مع ككف بعض  "االسـ , المشتؽ "الصفات , كقكليـ:

 جاممة. ألفاظان  ه جمؿ أكاجمبل أك أشب ,الصفات

  النعت بمعناه المغكم في حمىـ  الصفة أكف عف يم النحكياابتع
التي  ثغرات, في بعض ال "االصطبلح  "التعريؼ  االصطبلحي , امخؿ

 ."التأكيؿ أك اإللحاؽ "بػ  راح النحكيكف يمافعكف عنيا فيما بعم

 

 

                                                           

 .41/  1النعت في التركيب القرآني :  1
 .48/  1: ينظر  السابق 2
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 احلبي ٌغخ :

, أم مٌر. كحالىًت ا ٍكؿي : السنةي. كحاؿى عميو الحى ٍكؿي : الحيمةي كالقيك ةي أيضان. كالحى ٍكؿي لحى
. ك  ٍكؿه , كحاؿى الغيبلـي, أم أتى عميو حى حاؿى الشيءي بيني كبينؾ, أم حجز. كحاؿى الماري

, أم . كحاؿى الشخص, أم تحر ؾ إلى مكافو آخرى  (ُ).تحٌكؿى
, كحاؿ حكؿ. كحالت المار كأحالت كأحكلتحاؿ عميو ال)):الببلغة أساسكجاء في 

الشيء كاستحاؿ: تغير, كحاؿ لكنو, كعظـ حائؿ. كيقكلكف: كا ال يحكر كال يحكؿ. 
كامرأة محكؿ: معقاب تحمؿ  شميم المحاؿ, كثير المحاؿ. حاؿ,كتقكؿ: ىك قكم الم
 كمف المجاز: لقحت الحرب عف حياؿ قاؿ: مرة ذكران كمرة أنثى.

 (ِ).((عف حياؿً  كائؿى  لقحت حربي       منيٍ  النعامةً  ربطى ٌربكا مى قى 

 ,(ّ)الحاؿ نياية الماضي كبماية المستقبؿك 

 احلبي اطغالدب:

عنم سيبكيو أك مف كاف قبمو مف النحكييف القمماء بؿ  لـ يكضع لمحاؿ حم اصطبلحي
فإذا كقفنا عنم  )). (ْ)النحكية نياكثير مف المع كالمعتام فياكتفكا بتعريفو بالمثاؿ 
أك تبلميذه كنصر بف عاصـ الذم  ,أبي األسكم المؤلي.... :العمماء األكائؿ أمثاؿ

ذكران لمصطمح الحاؿ عنمىـ  , فبل نجم...كيحيى بف يعمر ,يركل انو عر ؼ التنكيف 
ىؤالء العمماء لـ ييركى عنيـ إن يـ ذكركا مصطمح الحاؿ مع  فٌ ا, أك بتعبير أمؽ 

ان و لـ يبكب لو تبكيبان ))ككذا األمر عف سيبكيو  (ٓ)((المصطمحات التي نقمت عنيـ 
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منطقيان مكحمان عمى كفؽ تبكيب الكتب النحكية..... بؿ يمكف االطبلع عمى بعض 
 . (ُ)((كاطف التي ذكر فييا سيبكيو الحاؿ مف خبلؿ كتابو الم

تو في ىيئة الفاعؿ أك المفعكؿ أك صف ))أنو الحاؿ  ىػ" ُّٔ"ابف السراج  عرؼ
أما عنم المتأخريف فقم كضعكا لو بعض التعاريؼ .(ِ)((كقت ذلؾ الفعؿ المخبر عنو 

كقكع الفعؿ نحك جاء  ةبياف كيفي ))أنو "ػىِٔٔ" السكاكي عرفو االصطبلحية منيا ما
 :(ْ), كعرفو ابف مالؾ بقكلو(ّ)((زيم راكبا 

 الحاؿ كصؼ فضمة منتصب    مفيـ في حاؿ كفرما اذىب

كصؼ فضمة مسكؽ لبياف ىيئة صاحبو أك  ))(ٓ)"ػىُٕٔ"لحاؿ عنم ابف ىشاـاك 
َها َخائًِفا﴿  تأكيمه , نحك قكلو تعالى ِفي اأْلَْرِض   ََلَمَن َمنْ ﴿ كقكلو تعالى (ٔ)﴾َفَخَرَج ِمن ْ

َم َضاِحًكا﴿ أك تأكيم عاممو نحك قكلو تعالى  (ٕ)﴾اأْلَْرِض ُكلُُّهْم َجِميًعا أك  (ٖ)﴾فَ َتَبسَّ
 يركفلذا فيـ .((. (ٗ)﴾َوَأْرَسْلَناَك لِلنَّاِس َرُسواًل لمضمكف جممة نحك قكلو تعالى ﴿ تأكيما

 .(َُ), نكرة , فضمة منتقبل إف األصؿ في الحاؿ أف تككف كصفا

 هذه االصطالحات:ويالحظ عمى 
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   إمخاؿ األحكاـ اإلعرابية في حم الحاؿ , كىي أحكاـ لفظية ال يمكف
 تصكرىا في الحمكم.

 تعميؽ عمى  ـمكف أف يككف لي ,تناكؿ النحكيكف تعريؼ الحاؿ في المفرم
 ., كال عمى شبو الجممةالحاؿ الجممة كركابطيا

  م كالشمس طالعة في نحك قكلنا : جاء زي (ُ)كؿ ىذه التعاريؼ تخرج الحاؿ
. كسيأتي الكبلـ عف ىذه " الكاك فقطبكىك ما كاف الرابط فيو " طالعة , 

 .ا  البحثالحالة في الفصؿ الثالث مف ىذ

 كما في نحك قكلنا:  أيضا (ِ)يخرج مف ىذه االصطبلحات الحاؿ السببية ,
 . اشتريت الكتاب جميمةن ألكانو

 

 

المعاني الثبلثة  ياشترؾ فيسمات التي تالأىـ عف الفصؿ األكؿ كستككف مباحث 
 كىي:

 االشتقاؽ :المبحث األكؿ . 
 شبو الجممة الجممة كلثاني  :المبحث ا. 
 (.كالتأخير,)التقميـ الترتيب لثالث  : المبحث ا 
 التعمملرابع  :المبحث ا. 
 بعض أكجو التشابو في التراكيب المغكية خامس:المبحث ال. 
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 ادلجذش األًي

 االشـزـمــبق

تعاريؼ كثيرة ارتضى بعض المارسيف باالشتقاؽ المغة كالنحك اء ؼ عممعرٌ لقم 
. كاالشتقاؽ (ُ)نو صمة رحـ بيف الكممات يجمعيا جامع كاحمأ :, كمنيا منيا شيئان 

يتصرؼ بالمفرمة ضمف قكاعم شكمية , كقم حصر بعض  -شكمي  -مبحث لفظي 
,إذ (ِ)ف أقساـ الكمـكجعمكه قسما م , المارسيف  قسما مف ىذه المشتقات بعنكاف الصفة

النحك مبني عمى ما يقمـ الصرؼ مف . ك (ّ)مبنىلا نىمعلمكاف المحاظ ليذه القسمة 
فيـ  (ْ)تككف في أصميا مشتقة "الخبر كالحاؿ كالصفة  "ف المعاني الثبلثة إف مبافو 

ليذه  يمشتقة تككف مبان صيغان  -كىك قسـ مف أقساـ الكمـ  -يأخذكف مف الصفة 
 المعاني.

إذ ,(ٓ)ال تقع إال مشتقة "مثبل"الصفة  أفٌ  سيبكيو فيرل , زام النحكيكف في ذلؾكلقم 
 , كعم (ٕ)مشتقان غالبان الحاؿ يقع  ك. (ٔ)فسر بعض المارسيف القبح عنم سيبكيو بالمنع

في حيف فصؿ  .(ٖ)نو مؤكؿ بالمشتؽإف ما كقع مف الحاؿ غير مشتؽ فأبعضيـ ب
 كاف المشتؽ حامؿه  ,(ٗ)مشتؽشتقا كغير نو يقع مإ :آخركف في الخبر , فقالكا
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تفاصيؿ . ك (ِ), كعم الككفيكف ما كاف مؤكال بالمشتؽ حامبل لمضمير أيضا (ُ)لمضمير
ال نحتاج إلى ذكرىا في ىذه  , (ّ)كتب النحك مكجكمة في تفاصيؿ ىذه المسائؿك 

 .لممعاني الثبلثة إال فيما معت الحاجة إليو   القصيرة المراسة الكصفية

ٌف ارتباط أكالمبلحظ  ,لبسكىا صفة التأكيؿ أمتعمؽ باأللفاظ التي  فاألمر عنمىـ 
المعنى القائـ ))الكصؼ فنو مختمؼ عنيأالكصؼ باالشتقاؽ كبيره جمان عمى الرغـ مف 

المشتؽ كىك اصطبلح ك , " التأكيؿ متعمؽ بالمعاني ال باأللفاظك .(ْ)((بذات المكصكؼ
فمثبل الشكؿ المغكم  مفظ المعنى نو يبلحإأما الكصؼ ف ",شكمي  ىن"مب (ٓ)صرفي

 يسمى كصفاك  لفظ مشتؽ.(ٔ)((الحمث كصاحبو  ىك ما مؿ عمىك  ))أسـ الفاعؿ 
في البحث  يفكيمكف أف يككف ذلؾ ممخبل في جعؿ المعنى كالمبنى أساس,لمعناه 

يككف في الكبلـ ماال عمى  في عمـ الصرؼ المغكم , فالتمييز الذم يحصؿ لممشتؽ
أما الصفات فتقبؿ أف تككف مسنما فتؤمم  ))تماـ حساف :  كتكرالم . يقكؿالكصؼ

. كلكال مكر (ٕ)((التعميؽ , حيث تطمب مسنما إليو  كظيفة شبيية بكظيفة الفعؿ في
عمت صيغ معينة جي كىناؾ يذا النكع مف التعميؽ. لالصفات تأتي  الجممة لما عرؼ أفٌ 
فقم فسر ابف مالؾ  .(ٖ)تركةمشألنيا ذات مميزات  .مفيكـ الكصؼفي مبنى المشتؽ ك 

ىي اسـ الفاعؿ  ,(ٗ)مالؾ المشتؽ الذم يقع نعتا أك حاال أك خبرا في أربعة مكاضع
في ىذه المعاني. كاسـ المفعكؿ كالصفة المشبية كافعؿ التفضيؿ , كأشار إلى كقكعو 
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 )). كيقكؿ ابف الناظـ: (ُ)((مفرم كجممة كالمفرم مشتؽ كغيره  الخبر ))يقكؿ ابف مالؾ: 
 ةحاؿ مشتقكاف مجيء ال ,ما كاف مجيء الكصؼ مشتقا أكثر مف مجيئو جاممان فم ))

 .(ِ)((أكثر مف مجيئيا جاممة 

, أك قكليـ (ّ)كلقم عبركا عنم  مجيء ىذه المعاني غير مشتقة بقكليـ غالبا
, كذلؾ لكركمىا جاممة. (ْ)((األصؿ في الخبر أك الصفة أك الحاؿ أف تككف مشتقة))

كقكلو (ٓ)﴾ًََٔذُْٓ ػُظْجَخٌ﴿:الفصيح  شكاىم كثيرة , منيا , قكلو تعالى كفي الكبلـ العربي

. كقم جاء في (ٕ)﴾لَبيَ ثًَْ فَؼٍََوُ وَجِريُىُُْ ىَزَا﴿:كقكلو تعالى ,(ٔ)﴾ىَزِهِ َٔبلَخُ اٌٍَّوِ ٌَىُُْ آَّخً ﴿:تعالى
رة نظعمى أنيا أكصاؼ مؤكلة بالمشتؽ , فكانت ,في تأكيؿ ىذه اآليات المباركة 

يجمعيا معنى كاحم ,  آخرالذم يحاكؿ كضع لفظ مكاف لفظ ,مفسريف في المعنى ال
ىَزِهِ َٔبلَخُ اٌٍَّوِ ٌَىُُْ ﴿:فالتأكيؿ تقمير لممعنى. يقكؿ الزمخشرم في الكشاؼ في قكلو تعالى

مؿ عميو اسـ اإلشارة مف معنى الفعؿ  كالعامؿ فييا ما ,نصب عمى الحاؿ نياإ))﴾آَّخً 
استعماؿ لفظ  في حيف ترل المراسات الحميثة أفٌ  .(ٖ)(("ير إلييا آيةشأي  ", كأنو قيؿ 

ينطمؽ مف  (ٗ)إنما ىك تحكؿ استعمالي في المفرمات ,غير مشتؽ مكاف لفظ مشتؽ
تبكيب جميم لؤللفاظ تضع الصفات في حقؿ كاحم . كما جاء مف استعماؿ غيرىا في 

الصفات فيككف مف  بمؿ ,رىامقاميا , كاستعماؿ أسماء المصامر كأسماء اإلشارة كغي
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عمى قاعمة تعمم المعنى الكظيفي  ,باب تحكؿ استعماؿ المفظ في غير ما استعمؿ فيو
 .(ُ)لممبنى الكاحم

, بحيث يصح في كؿ أقساـ الكمـ؟ الستعمالي,اكلكف ىؿ يجكز أف يككف النقؿ كالتحكؿ    
فات كاألفعاؿ مكف أف أف يتحكؿ أم اسـ إلى ما يشاء مف باقي أقساـ الكمـ ككذا في الص

التحكؿ ما ىك المصحح ليذا ؟ بمعنى آخر ,ىناؾ ضابط ليذا االنتقاؿ كالتحكؿيككف 
 ؟.كؿ قسـ مف أقساـ الكمـ إلى الصفةالستعمالي ليتحاكاالنتقاؿ 

, كىي (ِ)الخبرية كالكصفية كالحالية معاف كظيفية تؤمل بالصفة كجكاب ذلؾ: إفٌ 
متى كاف  ,كتؤمل بغيرىا عمى النقؿ كالتحكؿ مبنى شكمي -أم الصفة الصرفية  -

يصح االتصاؼ لو قابمية الكصؼ عمى مكضكعو , ك المعنى مكجكما في ذىف المتكمـ 
كإسنام  , خارج الجممة,نو مائرة إسنام خاصة بيف الكصؼ كمف ىك لوإ:بو. أك لنقؿ 

 نطمؽ مف الكصؼ كقابمية االنطباؽ عمى ذلؾ المكضكع , كال يتحقؽ ذلؾيمعنكم 
 ,مف أقساـ الكمـ غيرىابالخالفة كال بكال بالضمير كال  ,أسميتوباالسـ مع بقائو عمى 

كاف مف تمؾ المباني  امثـ . أكال مع بقائو عمى حالتو تمؾ , بؿ يتحقؽ الكصؼ معنى
يؤمم مكر  أفجاز لو  نطباؽ عمى المكضكع,قامرا عمى اال أكمكصؼ لحامبل 

كانت ,(ّ), كجعمكا الصفة لو حمثكففعؿ المالكصؼ , فمف خصو بقسـ برأسو , كما 
كاف تأمية ذلؾ  ,, كما كاف مف باقي أقساـ الكبلـ ليذا القسـ تأمية المكر باألصالة
 الستعمالي.االمكر بالنقؿ كالتحكؿ 

ف ما يجرم إالتقسيـ الثبلثي الشائع , ف يجعؿ الصفة قسما برأسو , ككأما مف ال
تجعمو قامرا عمى الحمكؿ في  ,كاالنطباؽ مف امتيازات تؤىمو لمكصؼلمعنى في ا

 .غيره كأالمصمر ما في ك, أصالة كما في المشتؽ, أك بالنيابة المعاني الثبلثة 
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 :رفغرياد اٌنذٌّني

يفسركف ذلؾ ,بما جاء في المعاني الثبلثة مف ألفاظ ركرىـ م النحكييف عنم إفٌ 
ذلؾ االختبلؼ ممعاة إلعامة كاختمفكا فييا كثيرا , ككاف  ,ييا أحياناعمبأمكر اتفقكا 

التكقؼ عنم أىـ ما  يتطمبقراءة الحجج كالبراىيف التي ساقكىا. كلعؿ سياؽ البحث 
 يشير إليو النحكيكف. 

رأل ك (ُ)((قبيح اجرم عمى غير كجيو )): كصؼ بالجاممال يقكؿ سيبكيو في
ؿ :ىذا راقكمه كقم أجاز قـك كثير أف ينعت بو]الجامم[ فيقا))الرأم ذاتو  "ػىِٖٓ"المبرم
كيفيـ مف  (ِ)((ذىبكا إليو كنبٌيف فسامه عمى النعت كىذا خاتـه حميمه. كسنشرح ما خؿه,
كال ))قاؿ ابف الحاجب: .(ّ)مشتقة غير قم تأتيك  مشتقة النحاة تأتي  معن بأنياذلؾ 

فرؽ بيف أف يككف ]النعت[مشتقا كغيره, إذا كاف كضعو لغرض المعنى, عمكما, مثؿ: 
معنى النعت: أف يككف تابعا يمؿ عمى ]كقاؿ الرضي في شرحو[.ماؿ تميمي, كذم

معيف في متبكعو, فإذا كانت ماللتو كذلؾ, صح كقكعو نعتا, كال فرؽ بيف أف يككف 
مشتقا أك غيره,. لكف, لما كاف األكثر في الماللة عمى المعنى في المتبكع ىك 

أكلكا غير المشتؽ المشتؽ, تكىـ كثير مف النحكييف أف االشتقاؽ شرط حتى ت
 .(ْ)((بالمشتؽ

أف بالنحاة  معناالتفاؽ حاصؿ ك . (ٓ)((األكثر فييا أف تككف مشتقة ))في الحاؿ: ك 
 . (ٔ)ةكىك األكثر كتأتي جامم ةشتقتأتي مالحاؿ 
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ف , فإ(ُ)كفي الخبر يككف الحميث عف اإلخبار بالمفرم المشتؽ كالجامم عمى حم سكاء
مكف أف يرفع , لوىك في االنطباؽ عميو إف جرل لما كاف مشتقا كاف ىك نفس المبتمأ 

 ظاىرا أك يككف سببا .

كلمنحكييف مذاىب في تفسير اإلخبار بالجامم , فيك إما أف يككف مؤكال بالمشتؽ 
ؿ ضميرا يربطو بالمبتمأ , يقكؿ أك غير مؤكؿ , كاف المؤكؿ بالمشتؽ كحمه مف يتحمٌ 

كىك  ,(ِ)((بمشتؽ مشتؽ ضميرا ما لـ يؤكؿ كال يتحمؿ غير ال))ابف مالؾ في التسييؿ: 
الجامم يتحمؿ الضمير  إفٌ  ))ف , كخالؼ الككفيكف ذلؾ فقالكا: رأم اغمب البصريي

 , سكاء أكاف مؤكال بمشتؽ أـ غير مؤكؿ.(ّ)((مطمقا 

كلقم التـز النحكيكف قببل بكجكم رابط بيف المبتمأ كالخبر , كذلؾ الرابط مكجكم في 
خبر المبتمأ عمى ضربيف ))جكم في الجممة , يقكؿ ابف يعيش: ك م ىك كما, المفرم 

ثـ ذكر  (ْ)((منزلتو  الن مفرم كجممة , فإذا كاف مفرما كاف ىك المبتمأ في المعنى أك منزٌ 
كقم ذىب الككفيكف كعمي بف عيسى الرماني كالمتأخركف مف  ))ذكر في مكضع آخر 

نو في إجامما غير صفة ف ف كافا  نو يتحمؿ الضمير قالكا: ألنو ك أالبصرييف إلى 
رم اإلخبار زيم أخكؾ كجعفر غبلمؾ لـ تي  :نؾ إذا قمتأمعنى ما ىك صفة أال ترل 

عف الشخص بأنو مسمى بيذه األسماء إنما المرام  إسنام معنى اإلخكة كىي القرابة 
. كنقؿ ابف يعيش (ٓ)((إليو كىذه المعاني معاني أفعاؿ  كمعنى الغبلمية كىي الخممة

تحمؿ الضمير إنما  إفٌ  ))قكليـ: في مف رفض الضمير معرض حميثو مفاعى أيضا في 
اؽ كلفظ الفعؿ كاف مف جية المفظ ال مف جية المعنى كذلؾ لما فيو مف معنى االشتق

 .(ٔ)((كىك معمكـ ىا ىنا 
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 ويمكن اإلفادة من أقوال النحويين هذه:

تحقؽ إال بو لذا جعمو الربط ال ي نو قالو ظنا منو أفٌ إمف قاؿ بكجكم الضمير ف إفٌ 
الربط متحقؽ باإلسنام  في الجامم المحض كالمشتؽ كالمؤكؿ بالمشتؽ كفاتو أفٌ 

كصحة الكصؼ كانطباقو , فبل حاجة إلى الضمير . كأما البصريكف كمف تابعيـ فيـ 
عف مفاعيـ كحجية صبلحية , , فما نقمو شارح المفصؿ بعما عف المرامأكثر 

نيا مف جية الم ,الضمير  ,فإنيا ترم عمييـ , إذ يصح قبكؿ كبلميـ في المشتؽ ,فظكا 
ف المؤكؿ بالمشتؽ أكال يصح في ما ىك مؤكؿ بالمشتؽ إذ ال لفظ فيو. كقم قالكا ب

حامؿ لمضمير , فأييـ حمؿ الضمير ؟ ىؿ ىك المفظ الجامم ؟ كالجامم ال يتحمؿ 
كقع الضمير إذف  ىك المعنى المشتؽ ؟ كال اشتقاؽ في المعاني , فأيف كالضمير , أ

 ؟ إذ ال حجة لفظية تحممو كما ىي معكاىـ.

لة تحمؿ الضمير. فيـ عنم في مسأ ,كلعؿ التناقض حاصؿ في أقكاؿ النحكييف
تقسيـ المشتؽ إلى ما ىك جار مجرل الفعؿ كما ىك غير جار مجرل الفعؿ , تراىـ 

ـ المفعكؿ اسـ الفاعؿ كاس كىك أربعة  –ف ما كاف جاريا مجرل الفعؿ أيصرحكف ب
ىك ما يتحمؿ الضمير , كما كاف غير جار  –فعؿ التفضيؿ أكالصفة المشبية ك 

 . كجؿُّ (ُ)مجرل الفعؿ , كاسـ الزماف كاسـ المكاف كاسـ اآللة , ال يتحمؿ الضمير
 –يتحمؿ الضمير ما كاف مشتقا في أصؿ كضعو  فكيؼ ال .النحكييف عمى ىذا الرأم

 نو مؤكؿ بذلؾ المشتؽ , كفاتيـ أفٌ إبمعكل ؟ امم كيتحممو الج –كىك القسـ الثاني 
يحتممو المشتؽ  حمؿ الضمير الذم التممعاة لليس  -صح   لك–التأكيؿ بالمشتؽ 

, إذا كاف مؤكال بما يجرم مجرل الفعؿ  ,الجامم فٌ إيـ أف يقكلكا نفسو. ككاف حرم ب
لما  !عي لو ذلؾ تكمؼ ال ما كما يحممو الجارم مجرل الفعؿ. عمى أفٌ  حمؿ ضميران 

ف المشتؽ أب ـككذا يرم عميي .لمشكؿ فيو  مخؿالتأكيؿ حكـ كظيفي ال  سيأتي مف أفٌ 

                                                           

 .1/193شرح ابن عقيل:  1



 

 ..........دساعخٌ يف اٌنذٌِ اٌؼشثًِاٌظفخِ ًاحلبيِ اخلِّّ ثنيَ اٌؼاللخُ اٌٌظْفْخُ
 

  50   

 

كما ىي  صح اإلخبار بو مف مكف أف يتحمؿ ضميرا يغير الجارم مجرل الفعؿ 
 ؟.ف يحمؿ الجامم ضميرا, فما الماعي أل(ُ)معكاىـ في " ىذا مفتاح "

الستعمالي بيف أقساـ احكؿ كالنقؿ الت كقم اعتممت المراسات الحميثة نظريةى 
كىي نظرية كظيفية ترل المعنى حاكما كمصححا لمنقؿ مكف أف يككف لحمؿ   (ِ)الكمـ

الضمير أك التأكيؿ عبلقة في صحة الكصؼ كاإلسنام. كيمكف القكؿ: إف  النحكييف لـ 
 ,ـف كاف ذلؾ يفيـ مف كبلميا  ك  ,ف الرابط بيف المبتمأ كالخبر ىك الضميرأيصرحكا ب

إذ يقكلكف : البم مف الربط بيف المبتمأ كالخبر. ككذا ذكر الخبلؼ بيف البصرييف 
حكؿ الضمير مليؿ عمى عمـ الكثكؽ بذلؾ الرابط , كلك مققنا في أقكاليـ ,كالككفييف 
 ,الرابط ىك كصؼ الثاني لؤلكؿ كاالنطباؽ عميو أفٌ  ىيمكف الكصكؿ إل ,كخبلفيـ

ف الخمط الحاصؿ بيف المبنى المفظي أك  ,يوالائم بعيما عف االشتقاؽ كالضمير الع
 ىك مف أكصؿ النحكييف إلى ذلؾ االختبلؼ. ,لممشتؽ كالمبنى المعنكم لمكصؼ 

 اٌزإًًّ ًاالشزمبق:

ذكر العمماء جممة مف األلفاظ الجاممة القابمة لمتأكيؿ بالمشتؽ كجممة أخرل مف 
 :(ّ)لمؤكؿ بالمشتؽاأللفاظ امعكا فييا أنيا جاممة محضة . فمف الجامم ا

  بمعنىرجؿه عمؿه , : المصمر: نحك قكليـ .  , رجؿه عامؿه

  المشار إليو .بمعنى, محممه ىذا :اسـ اإلشارة : نحك قكليـ , 

  ذك بمعنى صاحب  , محممه عالـ.بمعنىعمـ ,  : نحك قكليـ , محممه ذكذك
 .(ْ)سماءاجتمبت لكصؿ المصامر باأل

 االسـ المنسكب : نحك قكليـ , ىذ.  ا عراقيه كذاؾ ممشقيه
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 الجممة الخبرية : فقم فسرىا العمماء بأنيا بمنزلة المفرم النكرة المشتؽ(ُ)  ,
ـى , كالتقمير عنمىـ , محممه قائـه   فتقكؿ , محممه قا
 كتقكؿ , محممه ىك عالـه , كالتقمير عنمىـ , محممه عالـه.

 :(ِ)المؤكؿ بالمشتؽغير مف الجامم ك 

  ذا محممى :العمـ : نحك قكليـ. 

  العالـ ىكالضمير : نحك قكليـ :. 

 محممه الرجؿي : ؿ : نحك قكليـ أالمعرؼ ب. 
 

ال حجة في  كىي أفٌ  ,اإلحاطة بيا في ضكء كبلميـ فائمة أخرل يمكفكثمة 
ف كؿ لفظ إف ,إلى ما ىك مؤكؿ بالمشتؽ كما ىك ليس بمؤكؿ بمشتؽ,تقسيـ الجامم 
و السياؽ في كبلـ الي ما إذا احتاجأك , شتؽ غير قابؿ لمتأكيؿ بالم ذاتوجامم في حم 

لما بيف الكبلـ  - عبر عنو بالمشتؽالذم غالبا ما يي  -ف معناه يتأكؿ بالكصؼإف ,ما
 .كما تقمـ مف أمثمةكصفية  معافو مكصكفة كمعافو  مف تضاـ كربط يحتاج فيو إلى

 آللة.أسماء الزماف كالمكاف كاىي جارية مجرل الفعؿ المشتقة غير اللفاظ كاأل

 .كأنت تقصم اآللة المعركفة           كقكلنا : ىذا مفتاح .

 , كأنت تريم مكاف مصرعو . زيمو  ا مصرعي نكقكلنا : ى

 , كأنت تريم زماف مصرعو. زيمو  مصرعي  اليكـ كنحك : 

لمينا أربعة أنكاع مف المفرم  , مشتؽ جار مجرل الفعؿ ,  أفٌ مف ذلؾ  بٌيففت
, كجامم مؤكؿ بالمشتؽ , كجامم محض غير مؤكؿ  كمشتؽ غير جار مجرل الفعؿ

 ف ىذه األربعة قم كقعت مكقع الخبر كالصفة كالحاؿ.أبالمشتؽ. ك 
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نما معت "الشكؿ  "التأكيؿ حكـ كظيفي ال عبلقة لو بالمفظ  : إفٌ كيمكف القكؿ , كا 
تقميره بألفاظ مشتقة , فالعبرة في كؿ ما تقمـ ىي قابمية المفرم إلى فيمو لالحاجة 

عبلقة ليا  سنام , كىي أحكاـ كظيفية محضة الأنكاعو األربعة عمى الكصؼ كاإلب
, فالجامم  -مشتؽ أك جامم -أك صيغة شكمية ,-عبلمة أك ضمير-بحكـ إعرابي

إذا اقتضى السياؽ ذلؾ.  ,المحض أكلى بالحكـ كاإلسنام مف الجامم المؤكؿ بالمشتؽ
باستخماـ االسـ الجامم المعرؼ باؿ , كال مثبل في المبالغة نقكؿ : زيمه الرجؿي , كذلؾ 

 في اإلحاطة بالرجكلة التي يحمميا المفظ المتقمـ. ,األربعة نكاعيفي غيره مف باقي األ

منحك لىك كبلـ  "المؤكؿ بالمشتؽػ "ف كصؼ الجامم بأب أيضا: كيمكف القكؿ
مه أتى التعميمي الذم يساعم طالب العربية عمى فيـ المعنى , فالجامم باؽ عمى جمك 

بو السياؽ لغاية المتكمـ كمقاصمه كلو معنى صالح عمى االنطباؽ كىذا المعنى قم 
 يؤمل بمفظ مشتؽ يكضح معناه.   

مف البصرييف كالككفييف لو  كمناقشة كؿ   (ُ)كلعؿ ما تقمـ مف مثاؿ شارح المفصؿ
, فزيم أخكؾ كجعفر خاممؾ , إنما قصم بيا معاني اإلخكة  ذلؾخير مليؿ عمى 

بل تحتاج إلى أف تككف مشتقة في فلخممة , كىي معاف كظيفية ال عبلقة ليا بالمفظ كا
نما العبرة في المعنى كقمرتو عمى الكصؼ.,المفظ   كا 

جار  كحامؿ لمضمير  كاستخمـ النحكيكف اصطبلحات شتى مثؿ : مؤكؿ قم ك 
ال تعمك ككنيا محاكالت  كىي. (ِ)مجرل المشتؽ كما شابييا مف االصطبلحات

بيف المبتمأ  كالتطابؽ  كصكؿ إلى قاعمة مصححة لئلخبار, كىي صحة اإلسناملم
 (ّ)"قرينة معنكية "كالخبر كجعميما كالشيء الكاحم. كىذه القاعمة قاعمة معنكية عقمية 

                                                           

 .1/88:شرح المفصلينظر :  1
 .341,  311,  171/  1ينظر : الكتاب لسيبويو  2
 .191ينظر : اللغة العربية معناىا ومبناىا : 3



 

 ..........دساعخٌ يف اٌنذٌِ اٌؼشثًِاٌظفخِ ًاحلبيِ اخلِّّ ثنيَ اٌؼاللخُ اٌٌظْفْخُ
 

  53   

 

التي يمكف أف يفيـ المعنى  ,إحمل أىـ القرائف محمثكفحممت الخبر , كقم جعميا ال
 .(ُ)في ضكئيا

كالحاؿ مع صاحبو  "الخبرية" كىي ي في الخبر مع المبتمأمنبع ىذه المعان إفٌ 
 ,كاحم كىك الكصؼ ىك منبعه  "الكصفية  "كىي كالصفة مع مكصكفيا "الحالية  "كىي

غير في ما جاء منيا  فٌ أابع مف مبناه االشتقاقي كغير االشتقاقي , أم نبمعناه ال
بالطريقة التي تركؽ تفسيره كاف مبناه ك  كصؼ في المعنى أيان  كالمفظي في المشتؽ

ال ألمو  ما كاف ليا أف تككف في مقاـ الخبرية أك الحالية أك  مف النحكييف تفسيرىا , كا 
يصح اإلخبار بو.  ال وسميتو كعمـ لحاظ الكصؼ فيإالكصفية. فاالسـ مع بقائو عمى 

كاختبلؼ التعبير المفظي ال ينفي ككف المرام ىك الكصؼ المعنكم كبو صح االنطباؽ 
عمى المبتمأ , ككذا األمر في الحاؿ الجاممة مع صاحبيا فمع بقائيا عمى التاـ 

جاءكا  :جاء زيم كحمه , كقكليـ :جمكمىا لفظا فإنيا في قكة الكصؼ معنى , فقكلنا
يذا بأكصاؼ في المعنى كصح انطباقيا التاـ عمى صاحب الحاؿ  ,الغفير ءالجما

 االعتبار.

 :(ِ)لجاممة , منياكقم ذكر العمماء مكاضع ليذه الحاؿ ا

 .أف تككف مالة عمى سعر : مثؿ , اشتريت العسؿ حقة بعشرة مراىـ 

 .أف تككف مالة عمى تقسيط : مثؿ , كضعت كتبي كتابا عنم كؿ احم 

 عمى تفاعؿ : مثؿ , بعتو يما بيم. ةالحاؿ المال 

 .الحاؿ المالة عمى تشبو : مثؿ , بمت قمرا 

 كقكلو  (3)﴾َذِلَك أَنْ َزْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيِّاوَكَ ﴿:الحاؿ المكطئة : نحك قكلو تعالى

 (4)﴾ فَ َتَمثََّل َلَها َبَشًرا َسوِيِّا﴿ :تعالى
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 َكالَّ ﴿:كمنو قكلو تعالىرتيب : مثؿ , امخمكا رجبل رجبل, الحاؿ المالة عمى ت
ا ا دَكِّ ِت اأْلَْرُض دَكِّ  .(ُ)﴾ ِإَذا دُكَّ

 جامما. فمفظة األسم في قكلنا : كينطبؽ ىذا الكبلـ عمى ما كرم مف الصفات 
, ال تقبؿ أف تككف صفة إال إذا صح انطباقيا عمى مكصكفيا.  "محمم األسم"قمـ 

لذلؾ لجأ بعض النحكييف إلى تأكيميا , لكف النمط الكبلمي الذم سكغ ىذه الجممة لـ 
 اإلضافية ليذه العبارة مف تشبيو ةراعى المعاني المالليفقط, بؿ يمحظ الكصؼ فييا 

فكاف الكصؼ كظيفة , مع عمـ معارضتو الصياغات العربية المألكفة  ,أك استعارة
 .بعم صحتيا مالليان  المعنى النحكم الذم سكغ الكبلـ

 ػاللخ اجلٍّخ ثبالشزمبق:

, كىذا الكبلـ  (ِ)الجممة في العربية مؤكلة بالمفرم النكرة المشتؽ قاؿ النحكيكف: إفٌ 
فيي عبلقة مصححة لكقكع الجممة  ,(ّ)اإلعرابيقع في الجمؿ التي ليا محؿ مف 

كتقكؿ  محمم يشكر أخاه , بتقمير محمم شاكر أخاه. مكاف المفرم إعرابيا. تقكؿ:
 محمم ىك الشاكر أخاه , بتقمير محمم شاكر أخاه.     :

ألجأىـ إلى ىذا التأكيؿ ىك ربط الجمؿ فيما بينيا. كسيأتي  في المبحث  ماك  
ؿ التي ليا محؿ مف اإلعراب تقع في مكقع الخبر كالحاؿ كالصفة أكثر الجم أفٌ  الثاني

ف إكمف جية أخرل ف ., فتككف جممة خبرية أك جممة حالية أك جممة كصفية 
النحكييف كضعكا ضكابط لربط الجممة الخبرية كالحالية كالكصفية بالمبتمأ كصاحب 

مأ , تمى المبالحاؿ كالمكصكؼ , منيا: أف تشتمؿ جممة الخبر عمى ضمير يعكم ع
ْقَوى َذِلَك  ﴿:عمى اسـ إشارة , نحك قكلو تعالى اكزيمه أبكه قائـ.  نحك, َولَِباُس الت َّ

                                                           

 .21.سورة الفجر  1
 .3/166معاني النحو : ينظر :2
 .515مغني اللبيب :: ينظر3



 

 ..........دساعخٌ يف اٌنذٌِ اٌؼشثًِاٌظفخِ ًاحلبيِ اخلِّّ ثنيَ اٌؼاللخُ اٌٌظْفْخُ
 

  55   

 

ٌر﴾ ِإنَّ الَِّذيَن ﴿:  أف يككف الخبر عاما يمخؿ فيو المبتمأ كغيره , كقكلو تعالى.(ُ)َخي ْ
 .(2)﴾َعَماًل  ُع َأْجَر َمْن َأْحَسنَ آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِإنَّا اَل ُنِضي

المسائؿ  لإحم يى,العبلقة المصححة عنم النحكييف لربط الخبر الجممة بالمبتمأ  إفٌ 
كمثؿ ىذا القكؿ يتصكر في الجممة الحالية . مشتؽبال ياعبلقة لتأكيم,كال  المتقممة

  .فبل حاجة إلى تأكيؿ ىذه الجممة بالمفرم النكرة المشتؽ ,كالجممة الكصفية

 ككف لكؿ جممة محؿ إعرابييف يككف عاما لجميع الجمؿ فيمـز أف التأكيؿ إما أف   
 غير حاصؿ في جميع الجمؿ. فالجمؿ كىك -في الكبلـ  عنى كظيفي خاصم -

ما أف يككف ىذا الحكـ  االبتمائية كالمستأنفة كاالعتراضية ال محؿ ليا مف اإلعراب . كا 
كىي التي ليا محؿ مف  ببعض الجمؿ , اخاص -التأكيؿ بالمفرم كالمشتؽ بالنكرة  -

. فالعبلقة المصححة لمجمؿ , كال مليؿ عميو ألنو تفريؽ بيف الجمؿ ببل مليؿاإلعراب
خبرا كاف  -ف االشتقاؽ كما ابتعمت عبلقة المفرم عمع ما قبميا مف كبلـ تبتعما كثيرا 

 بما قبمو عف االشتقاؽ كأنيا راجعة إلى المعاني ال إلى األلفاظ. -أك حاال أك صفة 

كبيف ما ىي لو مثبل الربط بيف جممة الخبر  المسائؿ المتقممة مف أكجوأما 
كالضمير كاإلشارة كالعمـك كغيرىا , ما كاف ليا أف تككف عبلقة مصححة لكال قابمية 

 المعنى عمى الكصؼ كاالنطباؽ عمى ما قبمو مف كبلـ.

نشأ عنم المحمثيف كأأبكابيا  إلىفاالشتقاؽ مبحث لفظي ساعم في تقسيـ المعاني الصرفية 
يمكف أف يككف مبنى  لقسـ مف المعاني الكصفية القابمة  "الصفة  "قسما بذاتو أسمكه

ف التراكيب المفظية لممعاني الثبلثة أظيرت أنيا تأتي مف ىذا ألبلنطباؽ عمى غيرىا. إال 
مف  ,كتأتي مف غيره. كقم تأكؿ القمماء كالمتأخركف كالمحمثكف ما جاء "الصفة  "المنبع 
 الستعمالي تارة أخرل.ابالتأكيؿ تارة كالتحكؿ كالنقؿ  "  الصفة"  خارج
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 ادلجذش اٌضبِٔ

 اجلٍّخ ًشجو اجلٍّخ

, كلعؿ  كما يأتي مفرمان ,جممة كشبو جممة  ,مف الخبر كالحاؿ كالصفة يأتي كؿه 
الجمؿ بعم  ))ا بالجممة لقكؿ النحكييف الشيير:عبلقة الحاؿ كالصفة شييرة جم

 )):, ككذا في شبو الجممة , يقكؿ ابف ىشاـ (ُ)((حكاؿ كبعم النكرات صفات لمعارؼ أا
كالنكرات [ حكـ الجمؿ فيما  ؼحكميما ] الظرؼ كالجار كالمجركر [ بعمىما ] المعار 

أك عمى غصف ألنيما بعم نكرة محضة ,رأيت طائرا فكؽ غصف  :صفتاف في نحك
ألفؽ ألنيما بعم معرفة محضة , رأيت اليبلؿ بيف السحاب أك في ا :كحاالف في نحك

ف كمحتمبلف ليما في نحك يعجبني الزىر في أكمامو , كالثمر عمى أغصانو أل
و ألف النكرة المعرؼ الجنسي كالنكرة , كفي نحك ىذا ثمر يافع عمى أغصان

, كىذا يساعم كثيرا في إثبات العبلقة بيف الحاؿ كالصفة , (ِ)((المكصكفة كالمعرفة 
ف يككف صفة أك حاال , فالكصفية قابؿ أل ,كف تغير في مملكلوالف الكصؼ مف م

بؿ إلى عبلقتيا بما  ,كالحالية كمعنى كظيفي ليست عائمة إلى ذكات الكصؼ فقط
ىي  –فعمية كانت أـ اسمية  -ف الجممة أقبميا في الجممة. كمنو قكؿ النحكييف ب

ف كقعت بعم نكرة كانت ك  ,. فإف كقعت بعم معرفة كانت حاال(ّ)بمنزلة المفرم النكرة ا 
كينعكس ذلؾ  "معنى اإلسنام  "ىذا إف جاءت الجممة بعم تماـ المعنى األساسي,صفة 

 –بشركط يذكرىا النحكيكف  -الجممة الكاقعة بعم المبتمأ  عمى الخبر أيضا , أم أفٌ 
 ىي خبر ذلؾ المبتمأ ككذا الحاؿ في شبو الجممة.
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 ؤًالً : اٌىالَُ يف اجلٍّخِ:

َوَجاَء ِمْن َأْقَصى ﴿ :بيف جممة " يسعى " في قكلو تعالى  لنحكيكف فرقان ال ال ير 
َمْن ُيْضِلِل اللَُّو َفاَل َىاِدَي ﴿:, كجممة " يعميكف " في قكلو تعالى(ُ)﴾اْلَمِديَنِة رَُجٌل َيْسَعى

ِإنَّا اَل ُنِضيُع ﴿:كجممة " ال نضيع " في قكلو تعالى (ِ)﴾َلُو َوَيَذرُُىْم ِفي طُْغَياِنِهْم يَ ْعَمُهونَ 
 "تقمـ االسـ  فإف ةمكقعيا في الجممسكل -فرقان كف ال ير  - (3)﴾َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل 

بعم معرفة بعم تماـ اإلسنام فتككف حاال  ف جاءتا  ك تككف الجممة خبرا , " المسنم إليو
 .بعم نكرة فتككف صفة مع تفصيؿ إعرابي لذلؾ ف جاءتا  ك , 

في الثبلثة إخبارا ككشفا عف مضاميف في ما تقمـ  كىك أفٌ  في الكبلـ شيء آخر ك
 مجؿ لحقيقة أفٌ  –الفعؿ المضارع مثبل  –ف الكصؼ الحاصؿ بالجممة أعمييا , ك 

إلى صحة ىذه الجممة مكف الحاجة  قمرة الكصؼ عمى االنطباؽ عمى مكضكعو أمت
لمفظية كالمعنكية , تأتي الحيثيات ا ف ىذه القمرة عمى االنطباؽ قبؿ أفأك  تأكيميا إلى
ف المعنى حاصؿ أسنام ك ا تخصيص أكأك  ككنيا بياف ىيأةك  الخاصةالمعاني  كىي

ىك الذم حمم ككف ىذه التي تؤمييا الجممة مكر الكظيفة  كبالجممة ال بغيرىا. 
تأتي لمتقٌكم  ,في أنياأىؿ المعاني  فصموغيرىا. كىذا ما بالمعاني تصاغ بالجممة ال 

فيما خالؼ قاعمة ليـ أك خرج عف عامؿ إال لـ يكترث لو النحكيكف ك  .(ْ)أك السببية
 فإنيـ يبحثكف في المعنى ليصكبكا بو تمؾ القاعمة أك ذلؾ العامؿ.

مف عمة جيات مع تحميؿ فالجممة سمة مف سمات المعاني الثبلثة يمكف مبلحظتيا 
 مكقع الجممة عنم النحكييف كالببلغييف. كىذه الجيات ىي :
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 :: لبثٍْخ االرظبف ًاالٔغجبق ػٍَ ادلٌضٌعًىلاجليخ األ

في المفرم –الخبر كالحاؿ كالصفة  –جميعا  كصاؼالسمة البارزة في ىذه األ إفٌ 
. فإف كاف المرام (ُ)ىي قابمية االتصاؼ كاالنطباؽ عمى ذات المكضكع ,جممةن كال

تو ف كاف المرام بياف ىيأا  مة صفة , ك تخصيصو كتضييؽ المائرة عميو كانت الجم
إليو  ف كاف المرام الحكـ عميو كانت الجممة خبرا كما أشارا  كانت الجممة حاال , ك 

كىؿ عرفتـ الفرؽ بيف الصفة كالخبر كبيف ))ببلغيكف , يقكؿ الجرجاني: النحكيكف كال
ىذه الثبلثة تتفؽ في أنيا كافتيا لثبكت  كؿ كاحم منيما كبيف الحاؿ كىؿ عرفتـ أفٌ 

كقم  )). كيقكؿ ابف الناظـ: (ِ)((في كيفية ذلؾ الثبكت  , ثـ تختمؼالمعنى لمشيء 
ال لـ تحصؿ الفائمة باإلخبار  يككف ]الخبر[ جممة بشرط أف تككف مرتبطة بالمبتمأ كا 

لجممة في المساف العربي عمى ا إفٌ )). كيقكؿ المكتكر فاخر الياسرم: (ّ)((بيا عنو 
 (ْ)((التي تستأنؼ بيا بمايتونتقاؿ كىي التي يبمأ بيا الكبلـ اك صكرة مف صكر اال

بيف جممة الحاؿ كالخبر  ,االرتباط الحاصؿ تقسيـ الجمؿ ك كيشير ذلؾ بكضكح إلى
كالصفة بما قبمو. كىذا ما يفعمو عمـ اإلعراب مف تحميم لتمؾ المعاني الكظيفية 

كال عبلمة في الجممة ترشمه إلى  !,كأنى لو ذلؾ –اإلعراب  –الخاصة مف خبللو 
 ؟ف استطاعكا ذلؾ فكيؼ ليـ التفريؽ بيف ىذه الجمؿ كالجمؿ األخرلا  بيانو. ك 

ف صمتيا امعاني النحك التي جاءت لبي كالجممة االعتراضية كالجممة االستثنائية. لكف  
بما قبميا مف معاني ؛كالتي كانت عبلقتيا المصححة قابمية االتصاؼ كاالنطباؽ ؛ 

مؿ التي جاءت لمعاف أخرل كالجممة ىي التي جعمت التفريؽ ظاىرا بينيا كبيف الج
 . (ٓ)االعتراضية كالجممة االستفيامية
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 : رإدّزيب ادلؼنَ اٌٌظْفِ اخلبصاجليخ اٌضبْٔخ 

 إالٌ ,إف غير الكصؼ ال يصح أف يككف خبرا أك حاال أك صفة :المحمثكف  يقكؿ
. كيذكركف (ُ)إلى الكصؼ-غير الكصؼ-إذا جرل التحكؿ كاالنتقاؿ استعماال فيو

" زيم رجؿ " أم متصؼ بالرجكلة. فرجؿ خبر كاقع مكقع :أمثمة نحك قكلؾ  لذلؾ
 . (ِ)و كمؤميا مكره الكظيفي في التركيب الكبلميتحامبل ماللالكصؼ 

تأكيؿ الجممة بالمفرم  إلى فيمجؤك أما في اإلخبار بالجممة كشبو الجممة  فإنيـ 
فيك  مفرمان ة , فإف كاف كاف أك جمم مفرمان (ّ)المشتؽ , كشبو الجممة بمتعمؽ محذكؼ

 .مشتؽ كاف كاف جممة فيي مؤكلة بالمفرم المشتؽ. كما أطكؿ الطريؽ لذلؾ!

كيمكف أف يككف التحكؿ كاالنتقاؿ الحاصؿ في المفرمات لتأمية المكر الكظيفي 
 ,فضبل عف في الجمؿ , فتككف الجممة التي تؤمم معنى كظيفيا خاصة حاصبل

مة التي يسمييا النحكيكف الجممة التي ليا محؿ مف ىي الجم,معناىا الكظيفي العاـ 
ىي الجممة التي ال محؿ ليا , كالجممة التي ال تؤمم معنى كظيفيا خاصا  .اإلعراب

 خاص. يقكؿ المكتكرمف اإلعراب. فالضابط في ذلؾ ىك تأمية المعنى الكظيفي ال
نحكية بيف لمح النحاة العرب إلى تبامؿ الكظائؼ الأكما  ))مممكح عبم الرحمف: 

الكظائؼ التي يمكف أف تتبامليا المركبات كالجمؿ في  إلى لمحكا أيضاأالمفرمات فقم 
. (ْ)((كظيفتو الجممة أك المركب الذم يحؿ محؿ المفرم يأخذ ما بينيا عمى اعتبار أفٌ 

لمجممة ماللتيف , فماللتيا الكظيفية األكلى ىي معنى عاـ تحققو في  معنى ذلؾ أفٌ 
في بياف معنى إسنامم في محتكاىا. كماللتيا الكظيفية الثانية ىي ضكء صبلحيتيا 

معنى خاص كىك معنى الكصفية كالحالية كالخبرية بمعناىا النحكم. فالكظيفة التي 
المعاني العامة مكرا كبيرا في  تؤمم تحققيا الجممة في ككنيا ذات معنى مستقؿ بالفيـ
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ملت بيا إلى الكصؼ فأضافت معنى ثـ ع اإلخبار كاالستفياـ كالتعجب كغيرىا. فم
كظيفيا خاصا في ماللتيا عمى المفرم مع المحافظة عمى إفامتيا الثبكت كالمزـك أك 
التجمم كالحمكث. فالحميث عف ماللة كظيفية تحكيمية في الجممة تعامؿ ماللتيا 

كماللتيا الكظيفية الخاصة. كىك ما يعطي الكبلـ  –معاني الجمؿ  –الكظيفية العامة 
كبر مف معناه التعميمي , فترل أ كبعمان  كتنكعان  لمنظـك بحسب قكاعم النحك اتساعان ا

 تراكب النظـ كتماخؿ المعاني كتنكع المالالت في التركيب الكاحم.

 : اإلرْبْ هبب ٌٍزمٌُّ ًاٌغججْخ.اجليخ اٌضبٌضخ 

 لـ يذكر النحكيكف سببا لمجيء الخبر كالحاؿ كالصفة جممة كما فعؿ أىؿ المعاني
الجممة تنكب  مف التفريؽ بيف مجيء المسنم مفرما كمجيئو جممة , كجؿ ما ذكركه إفٌ 

الجممة تككف  أفٌ  اعمـ ))لحاؿ كالصفة. يقكؿ شارح المفصؿ: عف المفرم في الخبر كا
نت نائبة عف المفرم كاقعة إذا كقعت خبرا كا نياأ خبرا لممبتمأ كما يككف المفرم إال

فمماذا تقع الجممة مكقع ه, نو إذا كاف السبب ىك ما ذكر أ. كيرم عمييـ (ُ)((مكقعو 
. لكف أىؿ المعاني ؟يأتي بالمفرم حتى يستنيب بالجممة أال يستطيع المتكمـ أف.المفرم 

تكسعكا في ذلؾ فجعمكا مكاعي اإلتياف بالجممة غير مكاعي اإلتياف بالمفرم , كىي 
فعمية  باب ككنيا جممة اسمية أك, بؿ إنيـ فصمكا بعم ذلؾ في أس(ِ)كالسببية مالتقكٌ 

م عمى ما عممت المقتضي لككف المسنم جممة مطمقا ىك السببية كالتقكٌ  إفٌ ))فقالكا: 
كالمقتضي لككف تمؾ الجممة اسمية إفامة المكاـ كالثبكت كالمقتضي لككنيا فعمية إفامة 

 .(ّ)((كجو  خصرأحم األزمنة الثبلثة بأالتجمم كالحمكث كالماللة عمى 

فعؿ النحكيكف ىذا األمر لكاف انفع لعمميـ كاقرب إلى الفيـ عنم مارسييـ كأكثر كلك 
المغة كمعناىا يتناكلو القريب كالبعيم في  قبكال عنم متمقييـ , كلما فييا مف ذكؽ عاـ

 .بالمفرم تأكيؿ الجممة أفضؿ مفكلكاف 
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كـ عمى يح ))ىػ": ّْٔابف يعيش" يقكؿ النحاة لذلؾ كثيرة. العمؿ التي ساقيا ك
لذم ىك مكقعيا ] مكقع الجممة الخبرية [ بالرفع عمى معنى انو لك كقع المفرم ا

, فكاف الميـ في جممة الخبر ىك بياف حالتيا (ُ)((األصؿ مكقعيا لكف مرفكعا 
المفرم  نحك المنطؽ أكثر لبياف األملة عمى أصالة . ثـ يتطرؼاإلعرابية ليس إال

المفرم أصؿ كالجممة فرع عميو أمراف  يمؿ عمى أفٌ  كالذم ))كفرعية الجممة , فيقكؿ: 
المفرم بسيط كالجممة مركب كالبسيط أكؿ ] أصؿ [ كالمركب ثاف ] فرع[  احمىما أفٌ 

فإذا استقؿ المعنى باالسـ المفرم ثـ كقعت الجممة مكقعو فاالسـ المفرم ىك األصؿ 
إلخبار عنيما كالخبر المبتمأ نظير الفاعؿ في ا كالجممة فرع عميو كاألمر الثاني إف

. كمثمو (ِ)((مفرم  الفعؿ مفرم فكذلؾ خبر المبتمأ فٌ أفييما ىك الجزء المستفام فكما 
الحاؿ المفرمة لعراقة المفرمة في  ىي ف األصؿ في الحاؿأل ):)ىػ"ُٕٗقكؿ التفتزاني "
. كقم عممنا قببل ما ىك (ّ)((ؿ الجممة عمى المفرمة بكقكعيا مكقعيا اإلعراب كتطفٌ 

كؿ مقتض في الكبلـ يقتضي ما يناسبو كيناسب  تقمير معاني النحك لمكبلـ مف أفٌ 
 معناه مكف الحاجة إلى تمؾ التأكيبلت التي ال طائؿ منيا. 

 :حتزبط إىل ساثظ إهنب مجٍخ صبٌّٔخ رٌٌْذّخاجليخ اٌشاثؼخ :

ئية , كليست جممة ابتما(ْ)جممة الخبر كالحاؿ كالصفة ىي جممة ثانكية تكليمية إفٌ 
نفة مستقمة بالفيـ , كالجممة الثانكية تحتاج إلى رابط يربطيا بالكبلـ الذم أأك مست

لتككف منسجمة معو ليست غريبة عنو , كىذا الرابط جعمو النحكيكف في الخبر  اقبمي
 : (ٓ)أمكر ىي احم أربعة
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 .(1)}ىٌَ اهللُ ؤدذٌ{:قكلو تعالى أف تككف ىي المبتمأ في المعنى : نحك -ُ
 .فييا ضمير يعكم عمى المبتمأ : نحك , محمم أبكه قائـ أف يككف  -ِ

رٌ قكلو تعالى:﴿ نحكليو :إ إشارة يككف فييا أف -ّ ْقَوى َذِلَك َخي ْ  .(ِ)﴾َولَِباُس الت َّ

ِإنَّ الَِّذيَن ﴿ ::  نحك قكلو تعالىكغيرهما يمخؿ فيو المبتمأ مأف يككف الخبر  -ْ
 .(ّ)﴾ يُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن َعَماًل آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِإنَّا اَل ُنضِ 

الضمير أك الكاك أك كمييما. فمف الربط بالضمير ا الرابط أما في الحاؿ فقم جعمك 
, كالربط بالكاك كالضمير معا نحك قكلو (ْ)﴾ َوَجاُءوا أَبَاُىْم ِعَشاًء يَ ْبُكونَ :﴿ قكلو تعالى 

َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة َوُىْم  ِإنََّما َولِيُُّكُم اللَُّو َوَرُسولُوُ :﴿ تعالى 
ْئُب َوَنْحُن :﴿ الربط بالكاك كحمه فنحك قكلو تعالى أما(ٓ)﴾ رَاِكُعونَ  قَاُلوا لَِئْن َأَكَلُو الذِّ

 .(ٔ)﴾ ُعْصَبةٌ 

. فمف (ٖ)ـؼ كالبلليقـك مقامو األكقم (ٕ)كفي جممة الصفة كاف الرابط الضمير كحمه
ب ما ناعٌم مك (ٗ)﴾َوقَاَل رَُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإيَمانَوُ الضمير قكلو تعالى: ﴿ 

 اٌضُّجَبجَخُ َمَثُل نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصبَاٌح اْلِمْصبَاُح ِفي زَُجاَجةٍ عف الضمير قكلو تعالى :﴿

كمحؿُّ الجممًة األيكلى الر فعي عمى أن يا صفةه ))فقم قالكا في تفسير  (َُ)﴾دُسٌُِّّ وٌَْوَتٌ وَإََّٔيَب
لمصباحه ,كمحؿُّ الث انيًة الجرُّ عمى أن يا صفةه لزجاجةو كالبل ـي مغنيةه عف الر ابط كأن و 

                                                           

 .1سورة التوحيد:1
 .26 :سورة األعراف  2

 .31سورة الكهف: 3
 .16:سورة يوسف 4
 .55:سورة المائدة  5
 .14 :سورة يوسف6
 .2/58:النعت في التركيب القرآني, 2/311شرح الرضي للكافية :ينظر : 7
 .652:  مغني اللبيبينظر  8
 .28 :سورة غافر 9

 .35سورة النور  11



 

 ..........دساعخٌ يف اٌنذٌِ اٌؼشثًِاٌظفخِ ًاحلبيِ اخلِّّ ثنيَ اٌؼاللخُ اٌٌظْفْخُ
 

  63   

 

. ك يحذؼ الربط كما في (ُ)((قيؿ فييا مصباحه ىك في زيجاجةو ىي كأن يا كككبه ميرِّمٌّ 
 .(ِ)﴾ َوَلُكْم ِفيَها َجَماٌل ِحيَن ُترِيُحوَن َوِحيَن َتْسَرُحونَ :﴿ لىقكلو تعا

ابعم كما ىك  كىنا .ىذا ما عمه النحكيكف رابطا بيف المعاني الثبلثة كما ىي ليا
 إفٌ  :ف ترتبط بما قبميا , أك لنقؿىك صبلحية الجممة في المعنى أل,ك  الرابط ىذا مف

كما مر في الجية  –قبمو بصكرة مف الصكر  ف يصؼ مافي الجممة معنى صالحا أل
تشير يي صكر لفظية فأما الصكر التي أكرمىا النحكيكف –األكلى مف ىذا المبحث 

بط المفظي مجرما عف المعنى ال يككف ربطا , كما يقكلكف في ا, فالر  إلى حقيقة الربط
ر أك الكاك .حتى مع ربطيا بالضمي(ّ)عمـ صبلحية الجممة اإلنشائية لمكصفية كالحالية

 الكاك أك بكمييما معا.

ككذا فإف ىناؾ جمبل تكليمية مكجكمة بالكبلـ ال ربط فييا , كىي مع ذلؾ تحتاج 
تأتي  إلى مسكغ لكجكمىا في كسط الكبلـ , أم مصحح معنكم لذلؾ. فبل يعقؿ أف

حتى مع صحة المعنى األساس عنم حذفيا , ,مكف أف يككف لمعناىا مكر في الجممة 
, كمف ىذه الجمؿ , الجممة االعتراضية كالجممة التفسيرية (ْ)يكفكما يقكؿ النحك 

مم  ا في  -قاؿ اإلماـ  فمثاؿ الجممة االعتراضية:  كغيرىا.كجممة االختصاص 
كمثاؿ , فآالقر  مةي أ - العربى  -االختصاص: نحف جممة كمثاؿ  الحمم ,–عمره 

 .(5){اٌْفٍُْهَ اطْنَغِ ِْؤَ إٌَِْْوِ فَإًَْدَْْنَب}قكلو  سبحانو: التفسيرية:
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 صبْٔبً: اٌىالَُ يف شجوِ اجلٍّخِ :

في  "زيم إلى المفرم أك الجممة , إذ قالكا  راجعةالنحكييف شبو الجممة معظـ  جعؿ
, كىذا المحذكؼ مقمر بككف عاـ تقميره (ُ)محذكؼ قاـ معمكلو مقامو عنمؾ "إٌف الخبر

لجممة " يككف أك استقر ". مع خبلؼ بيف في المفرم " كائف أك مستقر " كتقميره في ا
نو األصؿ , أك رجح الجممة , اك قائؿ أالنحكييف فيمف أكجب التقمير بالمفرم كزعـ 

الحاؿ كيجرم ىذا الكبلـ في .(ِ)األغمب , كلكف الراجح المفرم بجكازىا كىك األعـ
 أيضا.كالصفة 

فقم ذىب أبك بكر الظرؼ كالجار كالمجركر ىك الخبر ,  فٌ أكيرل بعض النحكييف 
كليس مف  خبر بنفسوكبل مف الظرؼ كالجار كالمجركر  أفٌ  إلىق" ُّٔ"بف السراج 

اإلخبار حاصؿ  فٌ أتقمير , ك ال حاجة إلى كأٌنو ال. (ّ)قبيؿ المفرم كال مف قبيؿ الجممة
ككانت حجة عمـ المجكزيف لئلخبار بالظرؼ  –الظرؼ كالجار كالمجركر  –يماب

قع ي إنما ,بيما يقع الكصؼ ال الكصؼ بيما أك ككنيما حاال أفٌ كالجار كالمجركر أك 
الجممة. كيرم عمى ىذا الكبلـ ما كرم ب بما ىك مشتؽ , كال يككف إال باسـ الفاعؿ أك

الكصؼ إنما حاصؿ  عمى الجممة كعمى الجامم في مبحث االشتقاؽ المتقمـ مف أفٌ 
رم اختمؼ عف المك تخبر مثبل جممة ال اي أتى بيتم الر المكا فٌ أبالكظيفة ال بالمفظ , ك 

ظرفا أك جارا  –ي أتى بو شبو جممة ترم الاكذا المك ك الخبر مفرما  اي أتى بيتال
كاف مكرم عمـ التقمير أكلى مف مكرم التقمير في الكبلـ , كيبلحظ ذلؾ  –كمجركرا 

 في عمة أمكر ىي:
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 : ادلؼنَ دبطً ثبٌظشف :األِشُ األًيُ 

ي مف المكارم التي يأتي فييا الخبر كالحاؿ كالصفة مفرما ما ذكره أىؿ المعان إفٌ 
بو  نطؽالمفظ الذم ي إفٌ  أتي بيا ظرفا أك جارا كمجركرا , إذيتختمؼ عف المكارم التي 

المتكمـ ىك مرامه بالذات كىك ما قصم الكصؼ بو. فقكلو مثبل: "محمم في المار " 
كلو: "محمم عنمؾ " قصم نو في المار , كقأقصم بو المتكمـ اإلخبار عف محمم 

كمجيء المسنم  ))عنمؾ. يقكؿ صاحب مختصر المعاني:نو أاإلخبار بو عف محمم 
. فإف الكصؼ حاصؿ بالظرؼ كالجار كالمجركر فبل حاجة (ُ)((فعميةظرفا الختصار ال

المعاني التي يسكقيا المتكمـ في كؿ صنؼ مف أصناؼ الكبلـ  لمفعؿ , كعميو تككف
إذ ال فعؿ مذككر كي  اآلخر كىك ما يحكـ بو الكجماف عف ,ذات معنى يختمؼ
لكصؼ ر االجار كالمجركر فيككنا مف تكممة الجممة. ككذا تقمي يخصصو الظرؼ أك

المحذكؼ أك الفعؿ المحذكؼ عمى عمكمو ال فائمة منو , فالمرام ىك الظرؼ كالجار 
لمراسات اكاعتممت  كالمجركر ال الككف العاـ المحذكؼ المقمر بفعؿ أك اسـ. 

فٌ ىذا األمر. ك  (ِ)الحميثة و كجيية ي, كحجة بيان(ّ)العربي النحك أصبل في تراث لو ا 
 (ْ)فضبل عما فيو مف التيسير لمنحك العربي كعمـ المخكؿ في تعقيمات ال يستسيغيا

 مف يريم أف يتعمـ لغة قكمو.

 :اٌؼبَ ال فبئذح فْو : اٌزمذّشاٌضبِٔ األِش

ر يقمت لضركرةكالجار كالمجركر بفعؿ أك اسـ ,  الظرؼ متعمؽ يقمر النحكيكف 
 ككف عاـ , كىذا التقمير ىك: كىك –الخبر كالحاؿ كالصفة  -عنمىـالمعنى النحكم 

النحكييف في ذلؾ أف  ُـّ " ككاف ىى , حصؿى كافى  ,استقرى أك كائف , مستقر ,حاصؿ "
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الناظـ:  يجعمكا في ىذا الخبر المحذكؼ القابمية عمى أف يصؼ ما قبمو. يقكؿ ابف
كالقاعمة العقمية  .(ُ)((كالمصحح لئلخبار بيذيف تضمنيما معنى صامقا عمى المبتمأ))

فمماذا يمجأ إلى التقمير كفي  (ِ)"أكلى مف التقميركىك عمـ التقمير األصؿ  تقكؿ"
 .إف الككف العاـ ال فائمة فيو لعمكمو, فرالكبلـ ما يزيؿ اإلبياـ. كلك حصؿ ذلؾ التقمي

 ؟.لتقمير بشيء عاـ فائمة ا كما

كيمكف أف نرل ىذا التقمير في الخبر المفرم كما في قكلنا: " محمم أخكؾ "  
بتقمير محمم يككف أخكؾ , كذلؾ التقمير لتصحيح المعنى كالربط بيف المبتمأ كالخبر 

 ؟., كمع ذلؾ لـ يقؿ احم مف النحكييف في المقمر ىؿ ىك اسـ أك فعؿ

كمف قاؿ  (ّ)س إال. فمف قاؿ بالفعؿ قاس عمى شيءلي ذلؾ التقمير القياسى  ناطكم
, كقم رفضو جممة مف النحكييف منيـ شارح المفصؿ (ْ)باالسـ قاس عمى شيء آخر

االستقرار المحذكؼ بفعنمؾ ظرؼ منصكب م عنمؾ كاعمـ انؾ إذا قمت زي))يقكؿ: إذ
فع الضمير في مكضع ر كالظرؼ كذلؾ مرفكع , ضميرسكاء أكاف اسما أك فعبل كفيو ,

فالجار كالمجركر في مكضع  قمت زيم في المار أك مف الكراـ  ذاكا   خبر المبتمأ 
كالمجركر  الجار ,ثـ عنمؾ زيمقمت  نصب باالستقرار عمى حم انتصاب عنمؾ إذا
 .(ٓ)((كالضمير المنتقؿ إليو في مكضع رفع خبر المبتمأ

كال فائمة مف  عني: عمـ التقمير أكلى مف التقمير ,أ ,الثبلث لمسائؿكمف ىذه ا
ىذه  إفٌ  :يمكننا القكؿ كعمـ تحميم النحاة ذلؾ المقمر كجنسو ,التقمير إذا كاف عاما , 

أف يترؾ الكبلـ عمى حالو كاف  كاألكلىلمفيـ كالتعميـ.  ,النحاة أنفسيـ صنعيا األقكاؿ
عرابا  .         بيماالمعنى  لكضكحما ىك مكجكم , كيعطى بيانا كا 
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 : بٌظشفخجبس ثاإل: طذخ األِش اٌضبٌش

ما يفعمو المارسكف  كلمظرؼ كالجار كالمجركر ماللة خاصة في المعنى ,  إفٌ 
أيضا , فمؤمل  ,يجرم فيو(ُ)الستعمالياالمحمثكف مف تطبيؽ قاعمة التحكؿ كاالنتقاؿ 

الظرؼ كالجار كالمجركر ىك الكصؼ , كالمصحح لذلؾ االستعماؿ ىك النقؿ 
, (ِ)جامم مف قكلنا " محمم رجؿ " أم فيو الرجكلةاستعماال فييما كما حصؿ في ال

ىي  ىنا . كالماللة الكظيفية لمظرؼ كالجار كالمجركرأك حذؼو  مكف الحاجة إلى تقميرو 
أكلى عنم النحكييف مف تقمير محذكؼ. كاالختبلؼ في تقمير  يمؤمل الكصؼ كى
كالتحكؿ  النقؿ فٌ أ. أم قالبو مف النحكييف العرب مف أفٌ تقمـ ك  .ذلؾ المحذكؼ 

تؤمم مكر المعنى كي  الستعمالي كما يجرم في المفرم فانو يجرم في شبو الجممةا
ف كانت قيما ا  ك  -شبو الجممة  -الكظيفي الخاص في الخبر كالحاؿ كالصفة , فيي 

نيا ال تعطي معنى كظيفيا عاما. لكنيا قم تؤمم المعنى كأفي بعض جكانب الكمـ 
كما  "الخبر كالحاؿ كالصفة" إلى ىذا المعنى النحكمالكظيفي الخاص بالنقؿ استعماال 

يحصؿ ذلؾ في بعض الجمؿ التي تحمؿ المعنى الكظيفي العاـ فتؤمم مكر الجممة 
 . (ّ)كتحمؿ المعنى الكظيفي الخاص فتؤمم مكر المفرم

 ِب ّشد ػٍَ اٌمبئٍني ثبٌزمذّش: :األِش اٌشاثغ
يصح اإلخبار بظرؼ الزماف عف الجثة. فبل  يرم عمى قكؿ النحكييف  القائميف بالتقمير " ال 

أكلت الجثة بحمث فتقكؿ: طمكع اليبلؿ الميمة. كىذا كبلـ  إذا إال(ْ)تقكؿ " اليبلؿ الميمة "
كمعناه الكظيفي قامر عمى غاية في المقة . فبلزمو ىك ككف نفس الظرؼ بمامتو المغكية 

ػ "ككف اإلخبار ىك ب إفٌ : ف. فمك كاف كما يقكلك اف ال غيربظرؼ الزمكامتنع  اإلخبار
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ألف  تأكيؿ الجثة بالحمث مكنما حاجة إلىىنا  ظرؼ الزماف كقكع  لصح  عاـ"
 رف االستقرا. أل"أك كائف الميمة اليبلؿ مستقر الميمة". كالتقمير ليس بو اإلخبار

منعكه في ظرؼ الزماف عف فمماذا .كالكينكنة تحصؿ لمجثة كما تحصؿ لممعنى 
  مثمكا كما .انطبلقا مف مفاىيـ اإلعراب بو قببل بعمـ صحة اإلخبار ؟ كقم اقركاالجثة

 –كىك الجثة  –ليس بجثة بؿ ىك حمث ككصؼ لمقمر ,فالقمر, فاليبلؿ بو ليس مقيقا
 يككف ىبلال كبمرا كغير ذلؾ مف صفاتو المعركفة.

الكصؼ المحذكفيف  ـالخبر ىك الظرؼ سكاء أقاـ مقاـ الفعؿ أ كيمؿ ذلؾ عمى أفٌ 
أك كاف الظرؼ ىك الخبر كالحاؿ كالصفة في (ُ)ى نحك األصؿ المفركض ليماعم

أصؿ كضعو. كما سيؽ مف مليؿ عمـ صحة اإلخبار بظرؼ الزماف عف الجثة ىك 
 .  اةالنح الذم يراه تأكيؿإلى اللظرؼ ليس إال. مكنما الحاجة با اإلخبار مليؿ عمى أفٌ 

كحاال كصفة . كما ذكر مف خبرا  يككف الظرؼ كالجار كالمجركر أفٌ  فتبيف
استمالؿ أىؿ المعاني كعمـ صحة التقميرات كقاعمة المارسيف المحمثيف مف النقؿ 

عمى ذلؾ ,  مالئؿىي كاإلخبار بو . في ظرؼ الزماف ما تبيف كالتحكؿ االستماللي ك 
قر ك  فكاف  .بصكرة مف الصكر لذلؾ صبلحيتوك بحقيقة الظرؼ كالجار كالمجركر ار ا 

ىك مف العبلمات  -بشبو الجممة كككنيا حاال ككقكعيا صفة  اإلخبار -ذلؾ 
 التي كانت في المعاني الثبلثة .كالسمات 

 

 

 

 
                                                           

 .91/ 1شرح المفصل :  ينظر :1



 

 ..........دساعخٌ يف اٌنذٌِ اٌؼشثًِاٌظفخِ ًاحلبيِ اخلِّّ ثنيَ اٌؼاللخُ اٌٌظْفْخُ
 

  69   

 

 ادلجذش اٌضبٌش

 اٌرترْت

. كتنقسـ الرتبة إلى: رتبة (ُ)الرتبة : مبلحظة مكقع الكممة في التركيب الكبلمي
ر المحفكظة ,كيقصم بغي(ّ)رائف المفظيةكىي مف الق.(ِ)محفكظة كرتبة غير محفكظة

 مالمقصك  ىكك ,كىك ما سيككف الحميث عنو لعبلقتو بالمعاني الثبلثة  ,التقميـ كالتأخير
 .فيالببلغي عنمبالترتيب 

الخبر متأخر عف المبتمأ في الرتبة كيقصم  ف في مكضكع الخبر: إفٌ ك يذكر النحكي
لتقميـ با "كما قصمه الببلغيكف  "بالترتيب  "ىنا ما قصمه النحكيكف  (ْ)بالرتبة

أف يككف كاجبا أك  عميو في المفظ , كىذا التقمـ إما الخبر قم يتقمـ , ك (ٓ)"كالتأخير
. فيك (ٕ)(تأخر الحاؿ عف صاحبو  . كفي مكضكع الحاؿ قالكا : إٌف ) األصؿ(ٔ)جائزا

متأخرة عف  الصفة فإنيا أمايجكز أف يتقمـ عمى صاحبو , لكنو  متأخر رتبة 
كزام بعض النحكييف عمى ذلؾ , إذ جعمكا المتقمـ عامبل في . (ٖ)مكصكفيا رتبة كلفظا

.فالخبر كالحاؿ كالصفة تشترؾ (ٗ)المبتمأ عامؿ في الخبر غمبيـ أفٌ أالمتأخر , فيرل 
. فكانت سمة مف سمات تمؾ المعاني  وىي ل امعرتبة  رجميعيا في ذلؾ التأخٌ 
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المارسيف ك الببلغييف  النحكية ذكرىا المتقممكف كالمتأخركف مف النحكييف ككثير مف
 المحمثيف . 

ىك : حؽ الخبر كالحاؿ , (ُ)كما يريم النحكيكف بيانو مف ذكر التأخر في الرتبة
يطمؽ الببلغيكف  كنو متأخر في الرتبة , إفي المفظ فا لك تقمم التأخر عف صاحبو
 . كيجرم ىذا الكبلـ في الخبر كالحاؿ مكف أف(ِ)"التقميـ كالتأخير"عمى ىذا البحث 

يجرم في الصفة فيي متأخرة عف المكصكؼ في الرتبة كالمفظ معا كال يجكز أف تتقمـ 
 صكرة مف الصكر المغكية الفصيحة. ةمكصكفيا بأم حاؿ كال أيعمى 

مف الكظائؼ  "انطبلقا(ّ)الرتبة" كلقم ناقش المارسكف المحمثكف ىذه المسألة
,  اعمى صاحبي ةالحاؿ مترتبف الخبر مترتب عمى المبتمأ , ك أالنحكية , إذ يقكلكف ب

متأخرة  يعني أٌف الخبرية كالحالية كالكصفية معافكالصفة مترتبة عمى مكصكفيا . 
 ذا, كليس ى الثبلثة نسجـ مع المعاني الكظيفيةت سمة كصفية . كىي(ْ)عما ىي ليا

ف . ك ف كالببلغيك ف , بؿ ىي حقيقة اقرىا النحكييف المحمثيالمارس بالشيء الجميم عنم
في كجكم في كبلـ الجرجاني الترتيب مالتقميـ كالتأخير مف عمـك المعاني ك  حث فمب

ألنؾ تقتفي آثار المعاني  كترتبيا عمى حسب ترتيب ))إذ يقكؿ :كتابو مالئؿ اإلعجاز 
المعاني في النفس ,فيك إذف يعتبر فيو حاؿ المنظـك بعضو مع بعض, كليس ىك 

 .(ٓ)((يؼ جاء كاتفؽ النظـ الذم معناه ضـ الشيء إلى الشيء ك

 بعض النحكييف كاف يطمؽ اسـ الرتبة عمى ىذا بحث الرغـ مف أفٌ عمى ك 
 إفٌ ,ف(ٕ)ف بعضيـ اآلخر كاف مرامىـ في التأخير رتبة ىك الترتيبأك ,(ٔ)الترتيب
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فالنحكيكف يعتنكف  .المقصكم ليـ غير المقصكم لمببلغييف كال المارسيف المحمثيف 
يجعمكف المتقمـ أحيانا  تقميـ يمرس في ضكء تمؾ األلفاظ كأكثر مف غيره فال باإلعراب

الذم يبنى عمى شيء ىك ىك  فأما))لما بعمه , يقكؿ سيبكيو : (ُ)في األصؿ عامبل
. كيفيـ (ِ)((تماء كذلؾ كقكلؾ عبم ا منطمؽف المعنى يرتفع بو كما ارتفع ىك باالبإف

 عامبل فيو , ككأنو قمـاف المتكك .ترتب عمى شيء كاف معمكلوما مف كبلـ سيبكيو إنٌ 
لمبتمأ كغاية التأخير في الخبر عمى العامؿ في اأف يقصر غاية التقميـ  أرام

قم  أف تككف ىذه السمة المغكية في خممة نظرية العامؿ التي  نو أرامأ .أك(ّ)كالمعمكؿ
,  فييا يتأخر في بعض المكارم ال يجكز أفك  تصطمـ مع ككف الخبر مقمما كجكباقم 

 الترتيب ىك العامؿ لكاف أفضؿ. نيـ قالكا إفٌ كلك أ

إلى العمؿ , بؿ ىك نمط لغكم يضع المعاني  لكف الترتيب ليس عامبل كال يمعك
الشكؿ الذم تأخذه الجممة العربية مف ألفاظ في تقميميا مراعيا في معناه  النحكية كبلن 
في الخبر  عامبل مأيككف المبتنعـ , مائما في المتأخر المتقمـ عامبلميس كتأخيرىا . ف

المكصكؼ. ك في الحاؿ كخبر النكاسخ , ىك العامؿ في  الصفةإال أٌف العامؿ في 
 ىك العامؿ.ما ناب عنو  يككف الفعؿ كشبيو أك

 - "الكظيفي  "كىي قكة الربط المعنكم  -العبلقة الكثيقة في ىذا النمط الكبلمي ك 
كاف  .العامؿ كاإلعرابؤمم مكر ت بيف ىذيف الشيئيف الكجكمييف في الجممة العربية ,

لما كاف لمثاني أف يؤمم مكره  -األكؿ  -الثاني مترتب عمى األكؿ معنى , كلكاله 
الكظيفي , كألصبح كجكمه عبثا كلغكا في الكبلـ , كال حاجة إلى المجكء لجعؿ المتقمـ 

كالحاؿ  الخبر -عامبل كالمتأخر معمكال , كلقكة ىذه العبلقة بيف ىذه المعاني الثبلثة 
في  ناظر كما يتقمميا مف مبتمأ كصاحب حاؿ كمكصكؼ يستطيع كؿ -كالصفة 

مكف أف  .المغة أف يحكـ بضركرة كجكم احمىما لكجكم اآلخر في كؿ المكارم الثبلثة
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أك عمـ كجكم  .يككف إلحكاـ العممة كالفضمة كالتبعية مكر في كجكم ىذا ألنو عممة
فبل يحذؼ الحاؿ كالسياؽ  .ألنو تابع النعت ذلؾ ألنو فضمة , أك عمـ الحاجة إلى

فقط ألنيا مف  -كالمعنى يطمبانو حتى مع ككنو فضمة , كال يجكز أف تحذؼ الصفة 
متى كاف المتقمـ مكصكفا كىك بحاجة إلى كصؼ . فالحكـ في الثبلثة كاحم  -التكابع 

 كىك سمة امتازت بيا المعاني الثبلثة مجتمعة.

جعمكه يـ كثيرا ما يذكركف التقميـ كالتأخير في المفظ ك كيبلحظ عمى النحكييف أني
ف جاء متقمما في المفظ أأصبل يقيسكف عميو فإذا ما خالؼ األصؿ شيء مف الكبلـ ب

ف كاف متقمما في المفظ , بؿ نراىـ ا  نو متأخر في الرتبة ك إيتأخر قالكا  صمو أفأك 
 فو فيك فرع عنو . كىذا مالمفظ , كما خال ةلايقممكف المفظ عمى الرتبة كيجعمكف األص

ما الجانب .أ "الشكؿ" يشير إلى ابتعامىـ عف مرام المغة الكظيفي كعنايتيـ باأللفاظ
الكظيفي فيرل أف الرتبة قرينة لفظية تحمم معنى األبكاب النحكية أك تساعم في ذلؾ 

الرتبة قرينة مف قرائف  معنى أفٌ  ))كممل ارتباطيا بالمترتب عميو في ضكء معناىا 
 .(ُ)((ممة قم يمؿ عمى كظيفتيا النحكية مكقع الكممة مف الك المعنى أفٌ 

 ىفإذا لـ يظير المعنى بقرينة أك بسياؽ الحالكاف لمشكؿ مكره في إيضاح المعن
كمف الصكر التي يتجمى فييا المرام .كىنا يككف الترتيب المفظي حاكما عمى المعنى . 

 (ِ)رة بيف المبتمأ كالخبر إف كانا معرفتيفبيف المعاني ىي تمؾ الصك المفظي  الترتيب 
حكـ أف يككف المتقمـ مبتمأ كالمتأخر خبر , كقكلنا: " زيم المنطمؽ , تفالعبلقة المفظية 
 ك المنطمؽ زيم ".

كلمببلغييف نفس المحاظ في جعؿ أييما المبتمأ كأييما الخبر , كىك ينطمؽ مف التقميـ 
أسبؽ في ذىف المتكمـ كبذلؾ تتجمى صكرة الرتبة  كالتأخير حسب العناية كاالىتماـ كككنو

أٌف  اعمـ ))بيف ىذه األلفاظ. فإذا لـ يظير المعنى كاف المفظ حاكما. يقكؿ الجرجاني : 
التقميـ عمى كجييف تقميـ يقاؿ انو عمى نية التأخير . كخبر المبتمأ إذا قممتو عمى المبتمأ 
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نية التأخير كلكف أف تنقؿ الشيء مف حكـ  كالمفعكؿ إذا قممتو عمى الفاعؿ كتقميـ ال عمى
عرابا غير إعرابو , كذلؾ أف تجيء إلى اسميف يحتمؿ كؿ  إلى حكـ كتجعمو بابا غير بابو كا 
كاحم منيما أف يككف مبتمأ كيككف اآلخر خبرا لو فتقمـ تارة ىذا عمى ذلؾ كأخرل ذلؾ عمى 

مؽ " كأخرل " المنطمؽ زيم " فأنت ىذا كمثالو ما نصنع بزيم كالمنطمؽ تقكؿ مرة " زيم المنط
في ىذا لـ تقمـ المنطمؽ عمى أف يككف مترككا عمى حكمو الذم كاف عميو مف التأخير 

. , كيمكف (ُ)((فيككف خبر المبتمأ كما كاف بؿ عمى أف تنقمو عف ككنو خبر إلى ككنو مبتمأ 
لببلغييف في جعؿ القكؿ :إٌف مثؿ ىذه التفسيرات مكجكمة عنم المتقمميف مف النحكييف كا

الترتيب صكرة مف صكر التقميـ كالتأخير , كما فعمو المتأخركف مف النحكييف ىك تقنيف 
 ذلؾ الترتيب بقكاعم شكمية.

كأما الترتيب في حم ذاتو فيك سبؽ المعاني إلى الذىف كتحميمىا في ضكء كظائفيا    
تمأ أك مكصكؼ أك النحكية في ككف المعنى األسبؽ الذم يتطمب كصفا أك حكما ىك مب

ف جرت  صاحب حاؿ , كالمعنى التالي الذم يصؼ ىك خبر أك كصؼ أك حاؿ , كا 
. أك كاف ىذا التقميـ كاجبا أك جائزا , (ِ)في تقميـ أحمىما مكف اآلخر سياقات األلفاظ

ككذا ما أكرمه  -معاني األبكاب  -لئلعراب ال لممعاني النحكية  فالكجكب كالجكاز أحكاـ
ببلغيكف مف معاني التقميـ ىك أيضا خارجه عف مائرة الكجكب كالجكاز بؿ ىي النحكيكف كال

معاف ماللية. فالعبلقة بيف الثبلثة كالمتقمـ عمييا عبلقة سياقية بحتة تحتاج إلى المعنى 
الكظيفي ليحمم مكقعيا مف الجممة , كتحتاج إلى المعنى المعجمي ليصحح تمؾ العبلقة 

األحكاؿ طكائؼ يتكارم كؿ منيا مع كممات مكف  ات كأصحابالمبتمآت كالمكصكف)) مالليا
. كنظاـ المغة ىذا يعطي المعنى (ّ)((أخرل لتككف خبران عنيا أك نعتا ليا أك حاال منيا 

النحكم حرية الحركة ماخؿ النص ليمؿ عمى معناه مف أقرب الطرؽ كأبسط الصكر . 
 عمى الكجكم اآلخر فأحم الكجكمي فالنظاـ الحاصؿ بيف ىذه المعاني كما يتقمميا بأف يمؿ

 أينما كقع ,ألنيما مترتباف بيذه الكيفية الكظيفية كبعبلقة ال تقبؿ االنفكاؾ .
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 ادلجذش اٌشاثغ

 اٌزؼذد

عمم تعمى ال اقابميتي " ىيالخبر كالحاؿ كالصفة"تصؼ بيا تمف السمات التي 
عمى ذات  كاحمة مف صبلحية انطباؽ أكثر مف صفة ايللما .(ُ)عمى مكضكع كاحم

. كالخبر كالحاؿ كالصفة  (ِ)فالشيء الكاحم يكصؼ بأكثر مف صفة,  المكضكع 
 مكاقعيا في الكمـ.بحسب بعم ذلؾ  خصصتأكصاؼ ت

َوُىَو اْلَغُفوُر :﴿ ففي الخبر تقكؿ : " محمم فقيو شاعر " كمنو قكلو تعالى  
جاء محمم العالـ الشاعر "  . كفي الصفة تقكؿ : "(ّ)﴾ ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيدُ ﴿﴾اْلَوُدودُ 

ٍف َمِهينٍ :﴿ كمنو قكلو تعالى  اٍز َمشَّاٍء بَِنِميمٍ ﴿﴾َواَل ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ لِْلَخْيِر ُمْعَتٍد  َمنَّاعٍ ﴿﴾َىمَّ
 جاء محمم ماشيا ضاحكا.: . كفي الحاؿ تقكؿ(ْ)﴾ُعُتلٍّ بَ ْعَد َذِلَك زَنِيمٍ ﴿﴾أَثِيمٍ 

مف ىذه األمثمة  -كمان  –بلـ العربي أكسعالنحكييف نقمكا صكرا مف الك فٌ أ إال
كما جرت  المقصكمة في البحث. مة في التعمم نذكرىا كنبيف الصكرة الكظيفيةمالمتق

 عميو أقبلـ النحكييف في ذلؾ التعمم كتفسير ذلؾ .

الخبر حكـ  فأل أك بأكثر عف مبتمأ كاحم ثنيفابكأخبركا ))ىػ"ََٗقاؿ االشمكني " 
حسف عف عباس  .كمثمو قكؿ(ٓ)((ء الكاحم بحكميف فأكثرشيأف يحكـ عمى ال كيجكز

ء الكاحم ف الخبر حكـ عمى المبتمأ كال مانع أف يحكـ عمى الشيأل))تعمم الخبر : 
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 فٌ أ , كىذه عبلقة ترجع إلى المعنى أكثر مف المفظ إال(ُ)((بحكـ أك حكميف أك أكثر 
 :(ِ)اصكر التعمم ليجعميا ثبلث بيافغمب النحكييف يستمر في أ

 :: رؼذد اخلّّ ٌفظب ًِؼنَ ًادلجزذؤ ًادذ اٌظٌسح األًىل

, كيككف حكـ (ّ)ف يتعمم الخبر لفظا كمعنى كالمبتمأ كاحم في المفظ كالمعنىأ
ُىَو اأْلَوَُّل َواَْلِخُر َوالظَّاِىُر كتركو . فمف العطؼ قكلو تعالى ﴿ الخبر بجكاز العطؼ

. (ٓ)﴾ ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيدُ ﴿﴾َوُىَو اْلَغُفوُر اْلَوُدودُ ﴿ . كمف الثاني قكلو تعالى(ْ)﴾َواْلَباِطنُ 
كسيأتي الكبلـ عمى تفسير ىذه الظاىرة بالمقارنة مع تعمم الصفة كالحاؿ ألنيا 

ي عمى معنى كاحم. مكف الصكرتيف الصكرة الكحيمة في تحقؽ معنى التعمم الكظيف
 . منيا اني النحكيةلممع "التعمم "خذ السمة المشتركة أكيمكف . يفيخر األ

 : رؼذد اخلّّ يف اٌٍفظ دًْ ادلؼنَ: اٌظٌسح اٌضبْٔخ

" الرماف حمك حامض " كمعنى كقكليـ : (ٔ)أف يتعمم الخبر في المفظ مكف المعنى
كضابطو أف ال ))بو  كىك المرام اإلخبار (ٕ)ان كاحم األلفاظ جميعيا تؤمم معنىن  ذلؾ أفٌ 

عيا معا يمختمفة جمال ككف األلفاظ تركيبتوك .(ٖ)((ببعضو عف المبتمأ  يصمؽ اإلخبار
" تعطي معنى جميما حمك حامض  ا"فكممتمعا"  جمع معانييا "يعطي الخبر , أك
بؿ إنو طعـ جميم أرام  "حامض" كيختمؼ عف معنى "حمك  "يختمؼ عف معنى 

 أمركو بحكاسو كلـ يجم لو اسما . اإلخبار بو بعم أف"المتذكؽ " المتكمـ 
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لصكرة أف ال تعمم فييا إذ المعنى كاحم في الكممتيف , فبل تمؿ كحقيقة ىذه ا
األكلى كحمىا عمى المعنى المرام كال تمؿ الثانية عميو , فالخبر ىك مؤمل الكممتيف 

 أكؿ كالثانية خبرا ثانيا , كالسبب في ذلؾ  معا , كنجم النحكييف يعربكف األكلى خبران 
 المبتمأ.  يـ كجمكىما مرفكعتيف بعماأللفاظ كحمىا ف

 .لمماللة عمى ككف ىذا خبرا ؟ "القرينة  "يؿ تكفي العبلمة اإلعرابيةف

كذلؾ مف باب  "تسمية كؿ منيما خبر  فٌ أيمافع النحكيكف عف ذلؾ ب 
لـ يقؿ النحكيكف ذلؾ صراحة في كتبيـ .  .مجاز في االصطبلح فمخؿ ال,(ُ)المجاز"

فإف كانت تمؾ  -ي االصطبلح المجاز كالتجكز ف -ككثيرا ما نراىـ يستخممكنو 
مف قبؿ النحكييف لبياف مقاصم الكمـ فمماذا ال تكضع عمى نحك  قم كضعتالقكاعم 

ف كاف ذلؾ مجازا  فما  -اصطبلح الخبر عمى الجزء األكؿ مف الخبر  -الحقيقة ؟ كا 
أسماء كي  حقيقتو قبؿ ذلؾ ؟ كلماذا عمؿ النحكيكف عنو ؟ كىؿ يفتقر االصطبلح إلى

لماذا لـ يسمو النحكيكف مثبل " جزء الخبر المرفكع " أك اسما ك لى المجاز ؟ إ كاأيمج
إعماؿ النظر في التقريب بيف مراسة اإلعراب  آخر قريبا مف ذلؾ ؟ ىذا ما يحتاج إلى

في  لكمراسة المعنى لؤلبكاب النحكية كي تشترؾ اصطبلحاتيا كتعطي الثمرة الكبر 
رجبل عاقبل ناصحا " فإف المرام مف الرجؿ قكلنا: " استشر  ذلؾ ىذا العمـ . كمف

 المستشار أف يككف فيو جمع الصفتيف العقؿ كالنصح .

 : رؼذد اخلّّ ٌفظب ًِؼنَ ادلجزذؤ ِزؼذد: اٌظٌسح اٌضبٌضخ

. تقكؿ: " النقماف (ِ)أف يتعمم الخبر لفظا كمعنى كيككف المبتمأ متعمما أيضا
عمييما "الحسناف الحسف كالحسيف  الذىب كالفضة " ك" القمراف الشمس كالقمر " ك"

لمتعمم الحقيقي أك المعنكم في  االسبلـ " كيككف التعمم في الخبر في الحقيقة تابع
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ف كاف لفظا كاحما كأف يككف مثنى (ُ)المبتمأ أك جمعا كما في قكلنا  -كما مثمنا  -. كا 
 تمر " أكأف يككف اسـ جنس قاببل لمتعمم نحك " ال " األطباء عمي كمحمم كخالم " أك

بالخبر كما في قكلنا " الجسـ رأس كجذع  أجزائو إلى أف يككف مفرما يرام اإلشارة
 -كىك ما يشار إليو بالمثنى كالجمع كاسـ الجنس  -كساؽ ... " كيطمؽ عمى األكؿ 

ذكر أجزائو  كىك ما يشار إليو بالمفرم المطمكب -متعمم حقيقة , كيطمؽ عمى الثاني 
 و كمرام المتكمـ ىك ذكر األجزاء.لحاظ الحكـ في أفٌ  أمبأنو متعمم حكما , -

تمؾ ىي الصكرة الثالثة مف الصكر التي ذكرىا النحكيكف في تعمم الخبر . كال 
 تمؾ الصكر. تختمؼ صكر تعمم الصفة مع المكصكؼ كالحاؿ مع صاحبو عف

ف ا  مفرم , ك ف تتعمم كصاحبيا أالحاؿ شبيو بالخبر فيجكز ))يقكؿ ابف الناظـ : 
, كنقؿ ابف الناظـ المنع الذم ساقو ابف عصفكر في تعمم (ِ)((تعمم كصاحبيا متعمم ت

كقم ترم )).ذكر أحم الباحثيف:(ّ)كعبر عنو بأنو ليس بشيء االحاؿ كصاحبو مفرم
لمنعكتو كىذا رأم أغمب الحاؿ متعممة قياسا مطرما عمى تعمم الخبر لمبتمئو كالنعت 

 .(ْ)((النحكييف

يمكف أف تتعمم النعكت في  ))المكتكر فاخر الياسرم:  صفة فيقكؿكأما في تعمم ال 
ف حقيقة النعت أك الصفة عنم تقصي انييا أك مالالتيا , ألعالتركيب الختبلؼ م

المعاني خبر مف المكصكؼ , فيجكز في المنعكت أك المكصكؼ أف يكصؼ 
متحقؽ .  . فثبكت التعمم في المعاني الثبلثة أمره (ٓ)((بأكصاؼ كثيرة كمختمفة 

مف جية ال  .في المعاني الكظيفية نحكيةكسنناقش ذلؾ التعمم مف كجية النظر ال
 .الماللية المعجمية 

                                                           

 .531/  1ينظر : النحو الوافي :  1
 .332البن الناظم :  األلفيةشرح  2
 .333:السابقر : ينظ 3
 .374الحال في الجملة العربية  4
 .283/  2:  نيآلقر االنعت في التركيب 5



 

 ..........دساعخٌ يف اٌنذٌِ اٌؼشثًِاٌظفخِ ًاحلبيِ اخلِّّ ثنيَ اٌؼاللخُ اٌٌظْفْخُ
 

  78   

 

 ِنبلشخ اٌظٌس اٌضالس :

ست رً مي  فإذا مف حيث النظر اإلعرابي , فأف التعمم حاصؿ في الصكر الثبلث, 
ـ الكظيفية في ر ككانت األحكاخى المعاني أغنت عف مراستيا في األي ىذه في كاحمة مف 

الصكرة األكلى في  حقيقةعمى مكضكع كاحم  التعممما شاممة ليا جميعا. إال أٌف ىاإحم
ف فييا الخبر أك النعت أك الحاؿ متعمما لفظا كمعنى كما ك كي لتيا لصكرةا يكى.فقط 

كىذه الصكرة  -أجزائو أفرامه كال  أم ال يرام اإلخبار عف  -ىك لو كاحم حقيقة كحكما 
ف إال أل ذاؾكما  الخاصة , مم تصمح أف تككف مف سمات المعاني الثبلثةمف التع

كقمرة الكصؼ في أصمو عمى التعمم عمى و. لتعمم حاصؿ بالكصؼ عمى مكضكعا
 .مكضكع كاحم في آف كاحم عمى أف ال يككف بيف تمؾ الصفات تضام أك تناقض 

عرابيا الصكرة األكلىبياف  في ك   ف:اتفسير  كا 

 :رىشاس اٌٌطف ِغ رىشاس ادلجزذؤ: اٌزفغري األًي

( إنما ىك عمى نحك تكرار المبتمأ فمكؿ خبر  مثبل ىذا التكرار في الكصؼ) الخبر إفٌ 
ؿي :﴿ المعنى ففي قكلو تعالىك في المفظ  امكاح المبتمأ كاف كاف .مبتمأ يخصو ىيكى اأٍلىك 

كىك الظاىر كىك الباطف .."  ألكؿايككف التقمير "ىك  (ُ)﴾في كىاآٍلًخري كىالظ اًىري كىاٍلبىاطً 
" ىك الغفكر ىك الكمكم ىك ذك العرش المجيم " فصحح  (ِ)ككذا تقمير اآلية الثانية

محذكفا  هثـ جعمك  بو ه الخاصأف جعمكا لكؿ خبر مبتمأالنحكيكف العبلقة المفظية ب
إلى تقمير إعراب لمجممة  كفؤ ثـ يمج .(ّ)لمبتمأ محذكؼا الخبر الثاني  خبر اعربك فأ
 قم يككف التكرار.اآلية الثانية ف األكلى فيي معطكفة بالكاك أما ي اآليةف
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 رىشاس اٌٌطف ًادلجزذؤ ًادذ:: اٌزفغري اٌضبِٔ

كالثالث خبرا  ياكالثاني خبرا ثان أخبار متعممة لمبتمأ كاحم , فيككف األكؿ خبرا أكال نياإ
ف كاف التعمم بالكاك فاالتعمم بغير الكاك ,ك  إف كاف ا.ثالث ألخبار متعاطفة تعاطؼ ا 

عطكؼ عميو فيككف خبرا مثمو مالمفرم ال الجممة , كالمعطكؼ في عرفيـ يأخذ حكـ ال
إلى المنيج الكظيفي لقمة التكمؼ فيو مكف تقميرات  . كلعؿ ىذا التفسير ىك األقرب

جمو في صكرة مف اإليجاز الببلغي الذم ألزائمة كلمراعاتو المعنى الذم سيؽ الكبلـ 
 األلفاظ. كثير مف المعاني بأقؿيحمؿ ال

كمعنى الكاك ىنا  لبلىتماـ كالتحقيؽ .فقم تكجم  كقم ال تكجم كمعنى ذلؾ أنيا    
 .(ُ)جاءت زيامة في الكماؿ  كالتحقيؽ
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 ادلجذش اخلبِظ

 اٌزشبثو يف اٌرتوْت اٌٍغٌُ

 شكمية تركيبية لخبر كالحاؿ كالصفة " بصفاتلقم امتازت المعاني الثبلثة " ا
اإلفامة مف ىذه الصفات  يمكفمشتركة في المكقع كالشكؿ المغكم كالصيغة اإلعرابية ك 

ليا صمة في المعنى كبعبارة  .كالتركيب ك  الشكؿ في إثبات الصمة الكشيجة بينيا في
القرب بالمعنى بيف ىذه المعاني انعكس عمى الشبو الكبير في الشكؿ  أخرل , إفٌ 

لمغكم مف تصكر كانطباع في احمىا يمكف تصكره المغكم. فكاف ما يعطيو الشكؿ ا
 في اآلخريف , كما ذاؾ إال لعظـ الصمة بينيا.

تأتي  أف أك اف تأتي جممة أك شبو جممة أك مفرمألؾ التشابو ما ىك عاـ ككمف ذ
 :كمنيا ما ىك خاص يتجمى في تراكيب معينة أف تتعمم عمى مكضكع كاحم مشتقة أك

 ِٔجٌة رىشاس ىزه ادلؼب: ًِنيب 

التي ال تفيم الجنس  "ال  "ىذه المعاني الثبلثة يجب تكرارىا إذا جاءت منفية بػ إفٌ 
أيضا كذلؾ لتككيم  "ال"كتتكرر معيا  "(ُ)النافية غير العاممة كما يسمييا النحكيكف "

يحصؿ ىذا المعنى ف المسنم عف المسنم إليوأك ما أصمو نفي المسنم عف المسنم إليو ,
 نقكؿ:, الصفةفي الخبر كالحاؿ ك 

 في الخبر : زيم ال شاعر كال كاتب.

 في الصفة : ىذه قصة ال طكيمة كال قصيرة.ك 

 في الحاؿ : جاء الرجؿ ال مبطئا كال مسرعاك 
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ف ما يمخؿ عميو ىذا المعنى , ك (ُ)فإف ىذا النفي معنى كظيفي يؤمل ببل النافية ا 
الخبرية أك الحالية أك ىك معاني ىذه التراكيب الكظيفية , فيككف النفي مكجيا إلى 

عف المبتمأ كمعنى كصفي الكصفية. كعميو فإف ىذه الصيغة التركيبية تنفي الخبرية 
بعبلقة كظيفية سياقية مشابية لنفي الحاؿ عف صاحب الحاؿ كمشابية أيضا لنفي 
ثبكت الصفة عف مكصكفيا. كقم كرمت ىذه المشابية في القراف الكريـ كالكبلـ العربي 

َعُلوا َما  ﴿:تعالى الفصيح. قاؿ ِإن ََّها بَ َقَرٌة اَل فَاِرٌض َواَل ِبْكٌر َعَواٌن بَ ْيَن َذِلَك فَاف ْ
, (ّ)﴾يُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَبارََكٍة زَيْ ُتونٍَة اَل َشْرِقيٍَّة َواَل َغْربِيَّةٍ ﴿:, كقكلو تعالى(ِ)﴾تُ ْؤَمُرونَ 

 .(ْ)﴾َواَل َمْمُنوَعةٍ  اَل َمْقطُوَعةٍ ﴿﴾َوفَاِكَهٍة َكِثيَرٍة ﴿:كقكلو تعالى

ذا مخمت عمى الخبر أك النعت أك الحاؿ ))مف النفي.  فالمرام بتمؾ الصيغة أكثر كا 
فيرام نفي أكثر مف ,أكثر مف حالة في النفي  ألنو يرام عنم ذاؾ إشراؾ,كجب تكرارىا 

حاؿ كاحمة  كال يصح نفي خبر كاحم بيا أك نعت كاحم أك.خبر أك نعت أك حاؿ 
))(ٓ) . 

نيا مف الصفات التي تمتاز أالنحكييف لـ ينظركا إلى ىذه المشابية سكل  فٌ أ الإ
ىذه المشابية  . كلكف ما يرل أفٌ (ٔ)بيا ال النافية غير العاممة إذا مخمت عمى نكرة

القريبة كالحصرية بيف المعاني الثبلثة جمية ال لبس فييا. ككأف الثبلثة تركيب كاحم أك 
التركيب في الكبلـ العربي ىك تركيب كاحم تعمم بحيثيات  ينبع مف منبع كاحم. فيذا

كتخصصات لمكصؼ كسياقاتو في الكبلـ , فيك نفي لمكصؼ قبؿ أف يتخصص 
 معناه الكظيفي خبرا كاف أك حاال أك صفة في الجممة.
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اإلسنام في الخبر كالييأة في الحاؿ  كمما يساعم عمى ذلؾ القكؿ كىذا االعتقام أفٌ 
 ثِظٍََّبٍَ ًََِبسَثُّهَ}كليذا قيؿ في ))فة لـ يتـ نفيو في الكبلـ. كالتخصيص في الص

 :(ِ)]امرؤ القيس[ إف فعاال ليس لممبالغة بؿ لمنسب كقكلو (1){ٌٍِّْؼَجِْذِ

 بنباؿً  كليسى  سيؼو  بذمٍ  [ * كليسى  ى بوً نً ني عى يطٍ فى  رمحو  مٍ بذ ] كليسى 

((ف ا ال يظمـ الناس شيئاظمـ, أل بذمأم كما ربؾ 
لنفي ثبكت النفي  إفٌ  إذ.(ّ)

عف المبتمأ كالمكصكؼ كصاحب الحاؿ , فكاف ىذا  اإلسنام ال نفي الشيء لمشيء,
كصح مجازا تسميتو بأنو خبر منفي  .الكصؼ نفي النفي معنى كاحما في الثبلثة ىك

أك حاؿ منفية أك صفة منفية. , ككأنو جذر كبلمي لممعاني الكظيفية المتشابية ترجع 
بو الجذر المغكم لؤللفاظ المشتركة في المباني الصرفية لمكبلـ , كىذا الجذر إليو , يشا

 الكبلمي ىك الكصؼ .

 :ؤً دبالًً : ًلٌع وْف االعزفيبِْخ ًاٌششعْخ خّّاًِنيب 

, كال يككف ليذا المبنى ماللة كظيفية  (ْ)" كيؼ " مبنى لفظي لو سماتو الخاصة
 االستفياـ أك الشرط ىك ي تقع فيو تركيب الخاصة سكل الحالية كالخبرية , كماللة الت

ف يحبكف أف يطرحكا المكضكع بصكرتو ك النحكيك معنى كظيفي عاـ لمجممة. كىك 
كما في قكلو  (ٓ)األصؿ في " كيؼ " أف تقع حاال فٌ أاإلعرابية البحتة. فيـ يركف 

ثُمَّ يُِميُتُكْم ثُمَّ ُيْحِييُكْم ثُمَّ ِإلَْيِو  َكْيَف َتْكُفُروَن بِاللَِّو وَُكْنُتْم َأْمَواتًا فََأْحَياُكمْ :﴿ تعالى
ف تقع بعم مفرم أفي مكارم معينة , ك إلى الخبر , لكنيا تخرج عف أصميا(ٔ)﴾ تُ ْرَجُعونَ 
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اف زيم ؟ "  أف تقع بعم فعؿ ناسخ كما في " كيؼ ك مفرم كما في " كيؼ أنت ؟ " , أك
,  (ُ)((استفياـ  ذا كاف أماةيجب تقميـ الخبر إ ))فتككف خبرا كعميو قكؿ ابف مالؾ 

تقع خبرا قبؿ ما يستغنى عنو ))إذ يذىب ابف ىشاـ إلى أٌف "كيؼ":  يفسر النحاة ذلؾك 
ف ثاني نحك كيؼ أنت , كيؼ كنت كمنو كيؼ ظننت زيما ككيؼ أعممتو فرسؾ , أل

ما يستغنى عنو  رل خبراف في األصؿ , كحاال قبؿأـ ك معأمفعكلي ظف كثالث مفعكلي 
أك فرعية في الكبلـ بيف الخبرية  أصالة , فمـ يتطرؽ إلى(ِ)((جاء زيم  نحك كيؼ

مخكؿ األفعاؿ الناسخة  التاـ يسير بيا باتجاه الحاؿ , ك قبؿ الفعؿكالحالية , فمخكليا 
 باتجاه الخبرية . كىذا جؿ ما قرركه في كتبيـ.بيا  أك كجكمىا مع المفرم يسير

ك طمب الكصؼ بػ " كيؼ " كىك معنى أصؿ يمحظ في الكبلـ في ىناؾلك كاف ك 
كظيفي تخصص باتجاىيف ال الحكـ اإلعرابي المفظي الفرعي الذم جمبو المعنى 

لككف المكارم التي , لو  ال مبررالكبلـ عف أصالة الحالية كفرعية الخبرية  كالكظيفي. 
تأتي فييا خبرا تختمؼ عف المكارم التي تأتي فييا حاال مف حيث الشكؿ المغكم 

ألصالة كالفرعية بيف عمى ا ؿكال مليتخصص بسياؽ معيف ليذه أك تمؾ , ك لسياؽ , كا
ذا كاف ثمةى  فإنما  في اإلعراب, تصكر بيف األصالة كالفرعية كيؼ الحالية كالخبرية. كا 

يقع بيف كيؼ الخبرية ككيؼ مفعكؿ ثاف لظف ككيؼ مفعكؿ ثالث ألرل , لككف 
 صار بمقتضيات اإلعراب. كالتعمم  ااألصؿ الشكمي كالكظيفي كاحم

لكف ك –حاال كخبرا  –مف معنى  أكثر ىذه مشابية تركيبية لمبنى كاحم في تأمية
حم مف النحكييف بجكاز أف تككف كيؼ صفة , ألماذا ال تقع كيؼ صفة ؟ كلـ يقؿ 

صح لـ يرم في الكبلـ العربي مبنى يحتمؿ ذلؾ عمى ما قممناه مف تشابو بيف أ بمعنىن 
 ذا ؟ الثبلثة , فمما

 

                                                           

 .47:  الفوائد تسهيل 1
 .271مغني اللبيب   2



 

 ..........دساعخٌ يف اٌنذٌِ اٌؼشثًِاٌظفخِ ًاحلبيِ اخلِّّ ثنيَ اٌؼاللخُ اٌٌظْفْخُ
 

  84   

 

المعاني الثبلثة ترم ضمف سياقات معينة كعبلمات كبلمية خاصة  جكاب ذلؾ: إفٌ 
 عف  الخبر كالحاؿكالصفة امتازت .  خاصالكظيفي المعنى التحمم . تسمى القرائف 

أتي بعم ذكر ت كظيفتيا إفٌ  بعمـ صبلحيتيا التقمـ المفظي عمى مكصكفيا , إذ
. كلكال تمؾ القرينة يا صمر الكبلـ كمنيا كيؼالمكصكؼ فبل يناسبيا المباني التي ل

معنى كظيفي مجرل الخبرية كالحالية في تمؾ المباني. كمعنى لجرت الصفة  كىي 
كيعرؼ الكظيفي  النعت تحميم معنى. في التأخر عف المكصكؼ قرينة ميمة  فٌ أذلؾ 

مميا التي عكظيفتو كيفسم كبزكاؿ تمؾ القرينة يخرج المبنى عف بػ "الرتبة المحفكظة "
 جمو.أجاءت مف 

 :: دخٌي اٌٌاً ػٍَ مجٍيبًِنيب

 : عمة كىي عمى أنكاع جمبلمعاني الثبلثة إذا كانت تمخؿ الكاك عمى ال

كىي مبكبة في ىذا المعنى  "كاك الحاؿ"الكاك الماخمة عمى جممة الحاؿ   (ُ
عمى نحك  ةمكجكمكىي الركابط لجممة الحاؿ ,  لإحمتعم ك  .الخاص بأبكاب ثابتة

مع  ةكجائز  .مع الجممة االسمية الذكر ةكاجب يلحقيقة المغكية المقعمة بقكاعمىا , فيا
 ذات الفعؿ مع الفعمية اكيمتنع المجيء بي .الماضي كالمنفيةذات الفعؿ الفعمية 
 .(ُ)المضارع

جاءت في ك جممة الصفة   معمكجكمة ال كىيالكاك الماخمة عمى جممة الصفة :  (ِ
َعٌة َوثَاِمنُ ُهْم  ﴿:قكلو تعالىلعربي الفصيح . فمنيا كبلـ االقراف الكريـ كال َويَ ُقوُلوَن َسب ْ

كقكلو  (ّ)﴾َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى قَ ْريٍَة َوِىَي َخاوِيٌَة َعَلى ُعُروِشَها﴿:كقكلو تعالى (ِ)﴾َكْلبُ ُهمْ 
ىذه الكاك  م ذكر ابف ىشاـ. كق(ْ)﴾َوَما َأْىَلْكَنا ِمْن قَ ْريٍَة ِإالَّ َوَلَها ِكتَاٌب َمْعُلومٌ ﴿:تعالى

فامتيا ))بقكلو:   أفٌ  الكاك الماخمة عمى الجممة المكصكفة بيا لصكقيا بمكصكفيا كا 
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أٌكليا النحاة , كقم (ُ)((الكاك أثبتيا الزمخشرم كمف قممه اتصافو بيا أمر ثابت , كىذه 
 نيا صفةإذ الحاؿ متى امتنع كك ))الحاؿ جاءت مف النكرة  فٌ الحاؿ". كا  كاك  "عمى أنيا

 .(ِ)((جاز مجيئيا مف النكرة 

كلـ ترم بيف منع النحاة مثؿ ىذه الكاك  الكاك الماخمة عمى جممة الخبر : قم (ّ
ذكرىا ابف مالؾ في  التسييؿ  ,لمبتمأ كالخبر المبتمأ كالخبر بؿ جاءت بيف ما أصميا

 كشرحو كمنيا قكؿ الشاعر:

 البصير اعتبار عيفي  قابمتوما            إذاكفيو  إال شيءه ليس 

 اآلخر:كقكؿ 

 (ّ)تختمؼ اآلجاؿكميتتو         محتكمة لكف  إالما كاف مف بشر 

عمى المعاني الثبلثة كما في كاك  ع أٌف مخكؿ ىذه الكاك ليس مقتصرا كم
المعنى الماللي الكظيفي ليذه الكاك  فٌ أ المعية إال كك كااالستئناؼ كاك  العطؼ ك

ىا , كاف المعنى الكظيفي فييا متشابو إلى مرجة يختمؼ في ىذه المعاني عف غير 
كبيرة في ككنو يزيم لصكؽ ىذه المعاني بما ىي لو . كسنناقش ىذه الفكرة في مبحث 
ماللة الكاك الكظيفية في المعاني الثبلثة في الفصؿ الثالث عنم بحث طبيعة العبلقة 

مة عمى نحك الحقيقة بيف المعنى الكظيفي كما ىك لو . كبالجممة فإف ىذه الكاك مكجك 
 و,ليقرب الصمة بينو كبيف صاحب .المغكية في الحاؿ لشمة انفصالو لفظيا عف صاحبو

ا إذا كاف الحاؿ فعبل مضارعا مثبتا لككف الفعؿ المضارع في مضارعتو يكيمتنع في
 في الكصؼ. اسـ الفاعؿ أمؿ

فة مع الص -الكاك  -نجم فالمكصكؼ , باشم لصكقا  ياكيقؿ في الصفة لككن
. كأما في الخبر , فإف الخبر حكـ كاجب لممبتمأ فبل انفصاؿ أكثر االيجابية بعم إال

لحاقا لمخبر القمة ,ا جاء فيو الكاك فيك عمى فيو , فبل يحتاج إلى رابط . كم تشبييا كا 
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كسكغو انفصاؿ الخبر عف المبتمأ ببعض العكامؿ  بغيره مف المعاني الكظيفية,
 . كالنكاسخ مثبلالمفظية 

 : اٌمغغ يف ادلؼبِٔ اٌضالصخ :ًِنيب 

قطع عما ىي لو في المف السمات المفظية التي تشترؾ فييا المعاني الثبلثة 
ب النحكيكف ليذا القطع في جمو . كقم بكٌ أاإلعراب مع بقاء المعنى الذم جاءت مف 

جاز (ُ)مكصكؼ إذا كاف معرفة معمكمةال , فذكركا أفٌ  الصفة يإحمل ىذه المعاني كى
عف مكصكفيا في اإلعراب لمرفع في حالتي النصب كالجر , الصفة فيو ع قط

 :(ِ)قكؿ ابف مالؾيكلمنصب في حالتي الرفع كالجر , 

يا اٍقطىٍع ميٍعًمنا  كاٍقطىٍع أك اٍتبىٍع إٍف يىكيٍف ميعىي نا    ًبمكًنيا , أك بىٍعضى

كجييف , إف شئت قطعت كذلؾ عمى ))فقالكا : ثـ فسركا ىذا القطع في اإلعراب
عمى إضمار فعؿ كال يجكز  . كالثاني أف تنصبمبتمأ  احمىما أف ترفع عمى إضمار

 :(ْ)ر. قاؿ الشاع(ّ)((إظياره

 مرا ضيع ,مثؿ السعالي عيٌطػػػؿو         كشيعثان  إلى نسكة كيأكم

 كقم مثمكا بو لمقطع لمكصكؼ نكرة لبعض الصفات مكف غيرىا .

ما الحاؿ فقم عبر عنو النحكيكف , فيك مف (ٓ)بأنو كصؼ عمى االنقطاع كا 
مصاميؽ القطع في المعاني الثبلثة , كىذه المعاني إنما ساغ فييا القطع  أكضح

لككنيا شميمة االلتصاؽ بما ىي لو مف حيث  .مكف المعنى -اإلعرابي  -المفظي 
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كأكصاؼ ليا كنمط كبلمي ينطمؽ مف تمؾ الكظيفة التي يؤمييا المعنى  أحكاـ أنيا
 الكظيفي فييا .  النحكم

حم التكابع إذا كاف كصفا كما أ بأنو محمثيفكأما الخبر فقم عبر عنو بعض ال
 عف المبتمأ بالمفظ قطع الخبركيفيككف مشاركا لما قبمو في إعرابو ..(ُ)قبمو مفرما

 المشبية كغيرىا. ؼك كالحر  الناسخالفعؿ مخكؿ المعاني الزائمة كب

 .ةا في الرفع أك المطابقلفظ , باإلتباع عالـه  تقكؿ :محممه 

 أك المخالفة اإلعرابية. , بالقطع إلى النصب عالمان  كاف محممه كتقكؿ: 

 أك المخالفة اإلعرابية أيضان. , بالقطع إلى الرفع عالـه  إف محممان كتقكؿ: 

في  -الكظيفية كالشكمية  – كيشير أحم الباحثيف إلى الحقيقة النحكية الكاحمة
ال يمتنع في ))فييا . ففي نحك "جاء زيم راكبان" يقكؿ:  لقطعا الثبلثة بحصكؿالمعاني 

, كال  نظرنا إعراب الحاؿ خبرا منصكبا ما ماـ الخبر يعطي معنى الكصفية أيضان 
 . (ِ)((إعرابيا صفة مقطكعة عف مكصكفيا  مانع مف

فييا القطع  كبالجممة فإف المعاني الثبلثة لمرجة ثبكتيا لمكصكفيا ال يضر
صفة مف صفاتيا المفظية امتازت فيو عف غيرىا مف  صبح القطعالمفظي بؿ أ

 .   لقكتيا في االتصاؿ المعاني
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 رٌعئخ

مراسة المعاني الثبلثة في المغة ك االصطبلح , ك مراسة  األكؿتقمـ في الفصؿ      
 ني في جممة مفسماتيا المشتركة ك بياف ممل التقارب الكبير بيف ىذه المعا أىـ

 كضكع البحثالمراسة في م إلتماـمف الضركرم  أصبحك , الصفات الكظيفية كالشكمية
مف معنى سابؽ في سياؽ  اما يترتب عمييمع  ىذه الصفاتعبلقة الحميث عف  ,

 .الكبلـ ك حقيقة ارتباطيا بمكضكعاتيا 

ىذه المعاني ترتبط ارتباطا كثيقا بمكضكعاتيا ال يقبؿ االنفكاؾ , فالخبر  إفٌ     
, كمعنى ذلؾ انو متى كاف في الكبلـ اسـ  (ُ)مرتبط بالمبتمأ ارتباط البلـز ك التابع 

كال  أكالمنطكؽ بو  ألنو مبتمألـ يكف  المبتمأ إفٌ ))إذ فالخبر الـز لو  المبتمأيقع مكقع 
كمثبت  إليومسنم  ألنو مبتمأ المبتمأ, بؿ كاف  المبتمأمذككر بعم  ألنوكاف الخبر خبرا 

 المبتمأ. كقم عم النحاة  (ِ)((مسنم كمثبت بو المعنى  ألنو, كالخبر خبرا  لو المعنى
ك المكمؿ  ,(ْ)كالصفة مرتبطة بالمكصكؼ ارتباط التابع ,(ّ)اإلسنامكالخبر مف طرفي 
الصفة جزء مف فيـ معنى الجممة بصكرتيا  أفك معنى ذلؾ  (ٓ)لممعنى المتمـ لو

تسمية  إطبلؽ ماأ))لو مف صفة تكضحو كاف مكصكفا فبل بم  إذافاالسـ  ,التامة
 أكالتكممة عميو كما جاء عمى لساف ابف يعيش , فبل يخمك مما في ىذه التسمية 

ال شيئا عمى حرؼ  قكاـ المعنى في التركيب , بأنو إشعارالمصطمح مف حس ك 
القكؿ صامر مف  أفٌ ... فيو  "الصامؽ اإلماـقاؿ :" , فقكلنا (ٔ)((المعنى ك ىامشو

ارتفع بالقكؿ  اإلماـف أباإلعرابي يقتضي كـ الح أف أك ,ك صامر مف الصامؽ اإلماـ
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خارج مائرة  كاف إفىذا الكصؼ ك  ألىمية ابو إشعار  فاعبل كما ارتفعت صفتو 
 . (ُ)اإلسنام

كالحاؿ مرتبط بصاحبو جار عميو جرياف الصفة عمى المكصكؼ , يقكؿ سيبكيو     
ك قم يستكم فيو  أحسفالسـ في بعض المكاضع الصفة فيو عمى ا إجراءىذا باب )):

ما استكيا فيو فقكلو  فأماتجعمو خبرا فتنصبو ,  أفالصفة عمى االسـ , ك  إجراء
لـ تحممو عمى الرجؿ  إفجعمتو كصفا ك  إفمررت برجؿ معو صقر صائم بو , 

حممتو عمى االسـ المضمر المعركؼ نصبتو فقمت مررت برجؿ معو صقر صائما ك 
 "في المعنى لمحاؿ كاف المتقمـ  طالبانو متى كاف الكبلـ أ, ك معنى ذلؾ  (ِ)((بو 

كما لو , خبر ثاف يكضح تماـ المعنى فيك مكمؿ إلى محتاج".أم أنو صاحب الحاؿ 
يختمؼ  "جاء زيم"فقكلنا  .(ّ)اإلسنامكاف خارج  إفك ,مكصكفيا المعنى في الصفة  تـت

ف الحاؿ خبر في أل)):, يقكؿ الجرجاني"اجاء زيم مسرع"بمعناه ك ماللتو عف قكلنا 
ما تثبتو بخبر المبتمأ لممبتمأ نؾ تثبت بو المعنى لذم الحاؿ كإالحقيقة مف حيث 

 فٌ أ إاللزيم ,  "جاءني زيم راكبا "ثبت الرككب في قكلؾ أتراؾ  أالبالفعؿ لمفاعؿ , ك 
لخبر الذم , ك حؽ ا (ْ)((عنو بالمجيء  إخبارؾنؾ جئت بو لتزيم معنى في أالفرؽ 

 يذكر في الكبلـ .  أفيفيم فائمة في المعنى 

مف المكمبلت  هفمنيـ مف عمؿ فضمة ,الحا عمى المارسكف المحمثكف  ضً تلـ ير ك    
الخارجة عف مائرة  لؤللفاظالفرنسية بلح مترجـ مف المغة االنجميزية ك ىك اصطك 

ؿ النحاة المناطقة قا إف))نو قم يككف عممة في الكبلـ أمنيـ مف رأل . ك  (ٓ)اإلسنام

                                                           

 .95النحو العربي نقد و توجيو : ينظر في   1
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, بؿ قم تككف عممة في  أبماعنو انو فضمة يستقؿ الكبلـ مكنو , فميست الحاؿ فضمة 
 .(ُ)((تقـك عميو الفائمة المتكخاة مف الخبر  أساساالكبلـ  ك 

المعنى الكظيفي الذم  أمىذه المعاني الكظيفية مرتبطة مع ما ىي لو _ أفٌ فتبيف     
يستمـز احم العنصريف التحميمييف  أف))ىك . ك  (ِ)تضاـبعبلقة اليككف مكضكعا ليا_ 

الخبرية كالحالية  أيأفٌ يككف التضاـ ىنا بمعنى التبلـز . , ك  (ّ)((آخرالنحكييف عنصرا 
المكصكؼ ارتباط البلـز الذم يبيف مرتبطة بالمبتمأ كصاحب الحاؿ ك , الكصفية ك 

قات الثبلث منعزلة عف كؿ عبلقة مف العبل إفٌ معناىا الذم سيقت لو , ك لكف ىؿ 
ىؿ ترجع ىذه الذم تتفرع عنو , ك  األعمىىناؾ جامع ليا يككف جنسيا  أـ األخرل
 معا . األمريف إلىترجع  أك ,المعنى الكظيفي ك إلىأالشكؿ المغكم  إلىالعبلقة 

ك المحمثيف تناكلكا ىذه العبلقات  المتأخريفالنحاة مف المتقمميف ك  أفٌ كال شؾ في    
يجمع ىذه  أفالبحث يتطمع كؿ عبلقة عمى حمة , ك  إطارالتفصيؿ في  بكثير مف

المراسة في  إليو أشارتالعبلقات معا , ليظير التقارب بيف ىذه المعاني الثبلثة الذم 
ما ىك لو , ىك مكف مراستو بيف المعنى الكظيفي ك ما ي أىـمف . ك  األكؿفصميا 

 ك عممو .االتطابؽ بينيا 

 أيأفٌ االقتراف بيف ىذه المعاني ك ما ىي لو مبحث تعتمم عمى مراسة ىذا ال إفٌ     
تككف  أفيستمـز  " لفظا أك تقميرا  وكلكما ىالمعنى " كجكمىا في الجممة العربية معا 

ىذه المعاني عنم النحكييف  أصؿ, ك لما كاف  (ْ)ىذه المعاني عمى صكرة مف الصكر
نو يتميز بحيثيات في الجممة إ_ف(ٓ)السـ المفرم أك الصفة "عنم المحمثيف"_ ا مفرمال

 أفيمزمو  بآخر, فاقتراف اسـ  (ٔ)ك النكع ك العمم ك التعيف اإلعرابيةالعربية كالعبلمة 
                                                           

 . 96النحو العربي نقد و توجيو : 1
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مختمفة , فكانت مراسة ىذه المعاني المتقارنة  آكيككف االسماف بحيثية معينة متشابية 
, بتمؾ الحيثيات  "الحاؿ ك صاحبو  ",  "الصفة ك المكصكؼ  ",  "المبتمأ ك الخبر  "

 فمراسة في المعنى الكظيفي ك صكرتو الشكمية في الكبلـ ك ما يتطمبو المعنى م
برازعممو ك  أكالمطابقة  إثبات  أكما يخمـ المعنى بلمليؿ عمى تمؾ المطابقة الشكمية ا ا 

مف ىذه المجاالت الخمسة تقكم الصمة بيف  أمو المطابقة في  أفٌ ال شؾ )).كنفييا عنو 
قيف فتككف ىي نفسيا قرينة عمى ما بينيما مف ارتباط في المعنى , ك تككف المتطاب

قرينة لفظية عمى الباب الذم يقع فيو ك يعبر عنو كؿ منيما , فبالمطابقة تتكثؽ 
تصبح الكممات ك  اهعر بمكنيا تتفكؾ التركيب التي تتطمبيا ك  أجزاءالصمة بيف 

, ك تظير  (ُ)((عسير المناؿ يصبح المعنى لمتراصة منعزال بعضيا عف بعض , ك ا
كيككف ذلؾ في المظير  , (ِ)مف ذلؾ العبلقة السياقية التي تعتمم عمى المطابقة

 مجاكرمعظـ الكحمات الماللية تقع في  ))كالكظيفة معا الماللي كالنحكم في الشكؿ ك 
فٌ , ك  أخرلكحمات  بمبلحظة  إالتحميمىا  أكمعاني ىذه الكحمات ال يمكف كصفيا  ا 
لـ  إذالة قم تتخمؼ الالم فٌ أذلؾ  , كمعنى(ّ)((التي تقع مجاكرة ليا األخرلت الكحما

 (ْ)في الماللة ارسباالنكىك ما يعرؼ لبعضيا بالصكرة المطمكبة ك  األلفاظتكف مجاكرة 
 األقؿفي  ف المطابقة في كاحم مف ىذه المعانيإالمظير النحكم ف أما,  (ْ)الماللة
تمؾ القكة تزمام ف أك  .بيف المعاني (ٓ)السياقيفيما يعرؼ بالتماسؾ  أك قكةن  لمكبلـ يعطي
 مف ىذه المجاالت . كاحمةو مف  أكثرمع زيامة المطابقة في  " تماسكا" تزمام 
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المعنى , فيك يؤمم  إلى لتعيف راجعه كاالنكع ك العمم  أفٌ غمب النحكييف ألقم عم ك   
 ارا في المعنى ال فيسار فيو يككف انكسمكره الكظيفي في ضكء معناه ك االنك

 .(ُ)الشكؿ

عػمىا النحػاة ماالن عمػى المفػظ , ك  إلػىراجعػة  أنيافي  فبل شؾ اإلعرابيةالعبلمة  أما    
مكرىػا الػكظيفي مػف المعنكيػة ك  تصػكر العبلقػة المعنى الكظيفي .كأنكر بعض المحمثيف

مػػػف مػػػكرم مػػػف مػػػكارم الكػػػبلـ حتػػػى فػػػي  أكثػػػرلتخمفيػػػا عنيػػػا فػػػي  كحػػػمىا خػػػبلؿ العبلمػػػة
كشػػبو  الجممػػةكارم المبنػػي كالممنػػكع مػػف الصػػرؼ ك مػػفػػي كمػػا  ,بكعػػوصػػكرة التػػابع مػػع مت

 .           غيره مف مكارم الشكؿكالقطع كالحمؿ عمى المعنى ك  الجممة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 .3/215أوضح المسالك :  1



 

 ..........دساعخٌ يف اٌنذٌِ اٌؼشثًِاٌظفخِ ًاحلبيِ اخلِّّ ثنيَ اٌؼاللخُ اٌٌظْفْخُ
 

  94   

 

 

 األًيادلجذش 

 اٌزإْٔشاٌززوري ً 

يراعي النحكيكف في عبلقات الخبر ك الحاؿ ك الصفة المطابقة مع ما ىك لو مف     
تتميز بككف المطابقة  األبكابىذه  أفٌ ك سبب ىذه المراعاة  أنيثالتحيث التذكير ك 

ليا  "ىذه المطابقة  "فٌ أ))ذلؾ ,  (ُ)مظيرا نحكيا ليذه المعاني ك ضابطا نحكيا فييا
 .(ِ)((مكر في عممية التماسؾ السياقي

كالتماسؾ السياقي : ىك الترابط الحاصؿ بيف الكممات مف حيث الكظائؼ النحكية    
في الكبلـ , كأف تؤمم الكممة كظيفة  لؤلخرلمييا كؿ كاحمة منيا بالنسبة التي تؤ 

كظيفة المبتمأ عنم اتصالو بالخبر ... ك كظيفة  أكالفاعمية عنم اتصاليا بالفعؿ 
ة في المعاني الكظيفية . ك تتجمى ىذه المطابق (ّ)الكصفية عنم اتصاؿ النعت بمنعكتو

عنى ليصح المطابقة الزمة لمم أفٌ عنى ذلؾ مك المغكية غالبا ,  األشكاؿفي مائما , ك 
غالبا ما يحمؿ الشكؿ كالشيء الكاحم , ك  ألنيماكصفو بو انطباقو عمى ما ىك لو ك 

التذكير "ىك ك  (ْ)ىذا التطابؽ النكعيالكظيفي ك كتمـز في المعنى المغكم ىذه المطابقة 
 .أيضاالحاؿ في الصفة كالمكصكؼ , يمحظ كثيرا في الخبر ك  "التأنيثك 

تأنيثو مى تذكير المفظ ك فيك يمؿ ع))ميجىذا التطابؽ النكعي في الصفة ظاىر  فٌ إ    
جعمت الصفة مف العبلمات التي تميز المكصكؼ في ككنو  إذ(ٓ)((عف طريؽ نعتو 

بمذكر كقكلنا ىذا كتاب جميم ,  ولكصفمذكر  "كتاب"فتقكؿ في  .مؤنثا  أكمذكرا 
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 يالكصف (ِ)مؤنثا "شمس"ك تقكؿ في  (ُ){ ادلُغزَمَُِْ شَاطَاٌظِّ اىذَِٔــــب}:منو قكلو تعالىك 

 عَِّْجَخً وٍََِّخً َِضاَلً اٌٍّوُ ضَشَةَ َوَْْفَ رَش ؤٌََُْ}:ك منو قكلو تعالى "شمس عالية"بمؤنث كقكلنا 

رجؿ عقيـ : فتقكؿ المؤنثالمذكر ك  يستكم فيو"ما  عقيـ" تقكؿ في ك  (ّ){ عَِّْجَخٍ وَشَجَشحٍ

 َّْإْرَِْيُُْ ؤًَ}:قكلو تعالىك  لمؤنث (ْ){ ػَمٌُِْ ػَجٌُصٌ ًَلَبٌَذْ} :قكلو تعالىكمنو  ـ امرأة عقيك 

الصفة  بيف  عـ مف ككنو,أفي النكع الحاصؿ كىذا التطابؽ  (ٓ){ ػَمٍُِْ ٌٍََّْ ػَزَاةُ
ما ىك جار مجرل الفعؿ في  أك األفعاؿكالمكصكؼ بؿ ىك حاصؿ في كؿ معاني 

 لؤلسماء اأساسنو يككف إالنكع ف أماك )). (ٔ)الضمائرك  كالصفات األسماءكصؼ 
 إلى أك إسنامىاعنم  األقساـمع ىذه  األفعاؿتتطابؽ ك  بأنكاعياالضمائر كالصفات ك 

 .(ٕ)((مع ذلؾ في مكاضع التطابؽ  األقساـكما تتطابؽ ىذه  إليياضمائرىا العائمة 

 : ِؼشفخ ادلزوش ًادلؤٔش

 فغمبيا في المؤنث ألأالمؤنث بعمة عبلمات يمكف االستمالؿ عمى المذكر ك ك 

 : ك ىذه العبلمات ىي : (ٖ)عبلمة إلىال يحتاج  –في العربية  أصؿ –المذكر  

 عكم ضمير المؤنث عميو : ىنمه رأيتيا 
 بالمؤنث : ىذه شمسه  إليو اإلشارة 
 قامت ىنم إليو اإلسنامالفعؿ عنم  تأنيث : 

                                                           

 .6الفاتحة :  سورة  1
 .511القاموس المحيط : مادة )شمس( :  2
 .24إبراىيم :  سورة 3
 .29الذاريات :  سورة  4
 .55الحج :  سورة  5
 .366الحال في الجملة العربية :  ينظر  6
 .212مبناىا : العربية معناىا و  لغةال 7
 .359شرح جمل الزجاجي :  ينظر 8
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  ذينةأي  –ظيكر التاء في تصغيره : أيذفه 
  ة : ثبلث آبارً عشر  إلىحذفيا مف اسـ عممه مف ثبلثة 

مة التأنيث فيو عبلما ىك لفظي  كىك ما كضع لمذكر ك  إلى))المؤنث  ينقسـك    
يو عبلمة كمريـ ليس فمعنكم كىك ما كاف عمما لمؤنث ك  الىكظممة كزكريا كالكفرل, ك 

لىكىنم كزينب , ك  مة كفاطمة لفظي كمعنكم كىك ما كاف عمما لمؤنث كفيو عبل ا 
 . (ُ)((بو مؤنث  ىن سممعاشكراء مى ك سمك 

از عف المذكر نستعرض منؤنث في الشكؿ ك الكظيفة ك بما يف عرفنا المأبعم     
 ىذه المباني في المعاني الثبلثة :

محمم ": يتطابؽ الخبر مع المبتمأ في التذكير ك التأنيث , تقكؿ في المذكر  ففِ اخلّّ

(, 3){خَظَّْبِْ ىَزَاِْ}ى:, كقكلو تعال (2){ ؤَِْشِهِ ػٍَََ غَبٌِتٌ ًَاٌٍّوُ}:منو قكلو تعالىك  "عالـ

حمزة عالـ كزكريا  أيضامنو , ك  (4){ غَبفٌٍَُِْ ػَنْوُ ًَؤَٔزُُْ} :كقكلو تعالى(, 3){خَظَّْبِْ
فك  ألنونبي .  المعنى مذكر فالتطابؽ في  فأ إالكاف مؤنثا في المفظ  ا 
 –المفظ ال عبرة في ير النحكم ك ة لممظالسياؽ قكة التماسؾ المطمكب أعطى(ٓ)المعنى
 ُاٌٍَّوِ َٔبس}:منو قكلو تعالىك  "فاطمة سيمة نساء العالميف" تقكؿ في المؤنثك  –الشكؿ 
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} :, ك قكلو تعالى(ِ){رَزًُدَاِْ اِْشَؤرَِْْٓ دًُِٔيُُِ ِِٓ ًًََجَذَ}:, كقكلو تعالى (ُ){اٌٌُّْلَذَحُ

 . (3){ ُّشْشِوٌَُْ ػََّّب ًَرَؼَبٌََ ِعُجْذَبَٔوُ ثَِِّْْنِو َِغٌَِّّْبدٌ ًَاٌغَّّبًَادُ

 إذامف الصكر التي يتطابؽ فييا الخبر مع المبتمأ في التػذكير ك التأنيػث  أمثمةىذه    
طابقػػو ليصػػح انطباقػػو عميػػو ككصػػفو جاريػػا عمػػى مػػا ىػػك لػػو ك  –الخبػػر  – كػػاف الكصػػؼ

 بو .

كالشيء الكاحم ,  ألنيماؼ التطابؽ بيف الصفة كالمكصك  أىمية: تزمام  ً يف اٌظفخ

 ٌِشَبػِشٍ آٌِيَزِنَب ٌَزَبسِوٌُا ؤَئِنَّب ًََّمٌٌٌَُُْ}:فتقكؿ في التذكير جاء محمم العالـ , كمنو قكلو تعالى

 َُّشَدُّ ًَال}:, كقكلو تعالى (5){َّزَِِّْْْٓ ٌِغٍَُبَِِْْٓ فَىَبَْ اٌْجِذَاسُ ًَؤََِّب}:قكلو تعالى, ك (4){َِّجْنٌٍُْ

. كتقكؿ في الصفة المؤنثة : قالت زينب الكبرل كمنو قكلو  (ٔ){ اٌُّْجْشِِِنيَ اٌْمٌََِْ ػَِٓ بثَإْعُنَ

 إِدْذٍَ ؤُٔىِذَهَ ؤَْْ ؤُسِّذُ إِِِّٔ لَبيَ}:, كقكلو تعالى (ٕ){ ُِّجَبسَوَخٍ ٌٍََْْخٍ فِِ ؤَٔضٌَْنَبهُ إَِّٔب}:قكلو تعالى

 . ٗ{ اٌْفَبعِمٌَُْ إِالَّ ثِيَب َّىْفُشُ ًََِب ثَِّْنَبدٍ آَّبدٍ إٌَِْْهَ ضٌَْنَبؤَٔ ًٌََمَذْ}:كقكلو تعالى,ٖ{ىَبرَِْْٓ اثْنَزََِّ

 أشكاؿعف التذكير كالتأنيث في الصفات , بيف فيو (َُ)فصبل بعض الباحثيف عقم كقم
ما يستكم فيو التذكير  أكزافالتطابؽ لككنو عمى ذلؾ التطابؽ المفظي كما يستثنى مف 
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مرجع ىذه النعكت ىك  أفٌ , كيبلحظ (ِ)صمرا يمـز حالة كاحمةكاف م أك,  (ُ)كالتأنيث
 أجرلالمعنى الذم بو يصح انطباؽ النعت فيو عمى المنعكت ككصفو بو سكاء 

المصمر العاـ لمنكعيف  أكة نية المعيغالمعنى الذم تحممو الص ـأالتطابؽ في المفظ 
 معا .

 ةجاري الككني التأنيثذكير ك : تتطابؽ الحاؿ الحقيقية مع صاحبيا في الت ً يف احلبي
الحاؿ مع  إفٌ )):قكؿ ابف ىشاـ. ي(ْ), كككف الحاؿ خبرا في الحقيقة (ّ)مجرل الصفة

, فتقكؿ في الحاؿ  (ٓ)((الصفة لممكصكؼ أكصاحبيا تجرم جرم الخبر لممبتمأ 
, (ٔ){ اٌظَّبٌِذِنيَ َِِّٓ َٔجِّْبً ثِئِعْذَبقَ ًَثَشَّشَْٔبهُ}:المذكرة : جاء زيم راكبا , كمنو قكلو تعالى

 َٔبسَ ًَاٌْىُفَّبسَ ًَاٌُّْنَبفِمَبدِ اٌُّْنَبفِمِنيَ اهلل ًَػَذَ}:كقكلنا : جاء الرجبلف ماشييف , كقكلو تعالى

قكلو كمنو  جاءت الطالبتاف ماشيتيف , كتقكؿ في الحاؿ المؤنثة(ٕ){فِْيَب خَبٌِذَِّٓ جَيَنََُّ

 ُِذْظَنَبدٍ ثِبٌَّْؼْشًُفِ ؤُجٌُسَىَُّٓ ًَآرٌُىَُّٓ}:كقكلو تعالى ,(ٖ){ؤُٔضََ يَبًَضَؼْزُ إِِِّٔ سَةِّ لَبٌَذْ} :تعالى

فييا صكر  كابعض المارسيف بحكثا ناقش عم  أ, كلقم (ٗ){ُِغَبفِذَبدٍ غَْْشَ ُِذْظَنَبدٍ
ما يستثنى مف ذلؾ في الشكؿ , معمبل ذلؾ بما عممكه صاحبيا ك التطابؽ بيف الحاؿ ك 
 .(َُ)في الصفة كالمكصكؼ
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عمى كجكم التطابؽ في المعنى ىي صكرة المؤنث المفظي كىك ما  األملة مفك     
كاف فيو عبلمة المؤنث كمعناه مذكر فيك يجرم مجرل المذكر في جميع الصكر , 

 أبطاؿتقكؿ : قاتؿ حمزة فارسا ك راجبل , كحمزة الفارس البطؿ , كحمزة بطؿ مف 
فٌ ,ك المسمميف  الشكمية ال يضر  المخالفةكر الباحثكف مف الصك ما يستعرضو النحاة  ا 

الحاؿ مف صحة انطباقيا ككصفيا  تؤمييابالصكرة التطابقية المعنكية لمكظيفة التي 
 .التأنيثتككف المطابقة حاصمة في التذكير ك  أفلصاحبيا الذم يستمـز 

كصؼ كما ىك لو يحمم ماللة المعنى لم –التطابؽ النكعي  –ىذا التساكؽ  إفٌ    
فٌ ك  ,الصفةالحاؿ ك ك  الكظيفي في الخبر ما خرج عف ىذا النسؽ مف التطابؽ في  ا 

يككف في الشكؿ المغكم كحمه  ,ة الذم يككف لطبيعة التركيب في العربي, النكع 
التي  األكزافكالمصامر ك  ,في المعاني الثبلثة األلفاظف ما جاء عاما مف إعميو فك .

 ,(ُ)امرأة رضاك  رجؿ رضا  نحك,حمؿ عمى المعنى المؤنث فانو يي يستكم فييا المذكر ك 

 ,(ُ)رضا
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 ٌضبِٔادلجذش ا

 ً اٌزضنْخ ً اجلّغ  اإلفشاد

مف الصكر التي يككف فييا التماسؾ السياقي ثابتا في المعاني الثبلثة ىي        
التمثيؿ في ار في الخبر كالصفة كالحاؿ . ككاف االستشيام ك ىك ج, ك  (ُ)صكرة العمم

فعنم الحميث مثبل عف المؤنث في الصفة , حامبل لصكرة العمم  األكلىالصكرة 
 ؤَْْ ؤُسِّذُ إِِِّٔ لَبيَ}:قكلو تعالى, ك  (ِ){ ُِّجَبسَوَخٍ ٌٍََْْخٍ فِِ ؤَٔضٌَْنَبهُ إَِّٔب}:استشيمنا بقكلو تعالى

 إِالَّ ثِيَب َّىْفُشُ ًََِب ثَِّْنَبدٍ آَّبدٍ إٌَِْْهَ ؤَٔضٌَْنَب ًٌََمَذْ}:قكلو تعالى, ك (ّ){ىَبرَِْْٓ اثْنَزََِّ إِدْذٍَ ؤُٔىِذَهَ

 األمثمةجرت باقي ك  , فيككف التطابؽ في العمم مكجكما في تمؾ األمثمة(ْ){ اٌْفَبعِمٌَُْ
 . في الخبر كالحاؿ كالصفة عمى ىذه الشاكمة القرآنية

تطابؽ ف أفي الحاؿ المسماة بالحقيقية عنم النحاة  األصؿ)):يقكؿ بعض الباحثيف    
ىذا غالب في الحاؿ , كالتثنية كالجمع ك  اإلفرامتذكير كالتأنيث ك صاحبيا كجكبا في ال

فيي بذلؾ تكافؽ النعت المسمى بالحقيقي الذم يجرم مجرل منعكتو في حاؿ جرل 
كاف مشتقا ال يستكم  إذافي الخبر يككف التطابؽ كاجبا , ك  (ٓ)((الحاؿ عمى صاحبيا 

رفع ضميرا مستترا طابؽ  إفٌ ))فػ في الصفة, ك  (ٔ)المؤنث جاريا عمى فعموفيو المذكر ك 
التثنية ك الجمع كما ك  اإلفرامتذكير كالتأنيث ك المنعكت مطمقا .... فيطابؽ في : ال
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, فالمشاكمة المفظية ركعيت في العمم كما ركعيت جميع ىذه  (ُ)((يطابؽ الفعؿ
في مف يتعمؽ  إف))الثبلثة األبكابالتأنيث في النكع : التذكير ك  ةلأسمفي  (ِ)الشركط

 أساساالتثنية ك الجمع يعم ك  اإلفراممظير  أفٌ النحكية يمحظ  لؤلبكابمراسة النحاة 
 إلىما يشير  لعؿ في كتب النحاة, ك  (ّ)((النحكية  األبكابميما تعتمم عميو كثير مف 

عممو , اب الخبر كالحاؿ كالصفة في صكرة التطابؽ ك ك بأالمباحث المفظية في  عمؽ
نماك [ بصيغة الجمع ]عبم ا منطمقيف ف رجبلف ك قكلؾ ىذا )):يقكؿ سيبكيو نصبت  ا 
يككف  أفال يككف صفة لعبم ا ك  أف إلىال سبيؿ  ألنو"عمى الحالية  "المنطمقيف 

نو استخمـ الجمع حاال إ, ف (ْ)((فييا كاصار صفة لبلثنيف فمما كاف محاال جعمتو حاال 
 أفالحاؿ , فمما امتنع ك  يصؼ صاحب المعنى بالنعت اعام اكصفمف الثبلثة لككنو 

 ".عبم ا رجبلف ك  "انتصب حاال منيا جميعا  –لـ تطابؽ منعكتيا ألنيا –يقع صفة 

,  "الزيمكف عالمكفزيم عالـ كالزيماف عالماف ك "فالتطابؽ يقع في الخبر , تقكؿ :      
 يقع التطابؽ في الصفةك " الينمات جميبلت ىنم جميمة كالينماف جميمتاف ك  :"تقكؿك 

 :كتقكؿ "الزيمكف العالمكف  جاءماف العالماف ك الزي جاءزيم العالـ ك  :"جاءفتقكؿ 
يقع ك  "الينمات الجميبلت جاءت الينماف الجميمتاف , ك  جاءتىنم الجميمة ك  "جاءت

 "جاء الزيمكف راكبيف جاء زيم راكبا كجاء الزيماف راكبيف ك  "التطابؽ في الحاؿ فتقكؿ 
 ".كجاء الينمات ماشيات الينماف ماشيتيف , جاءتك  جاءت ىنم ماشية , :"تقكؿك 

. أمثمةلكؿ ما تقمـ مف  األكلىفي الصكرة  القرآنية باآلياتاكتفيت باالستشيام ك     
فك  –المطابقة في المفظ كالمعنى  –ىذه المشاكمة المفظية  فٌ أ إال كانت غالبة في  ا 

متخٌمفان في الكبلـ العربي لـ تمنع أف يرم التطابؽ في العمم  الكبلـ العربي الفصيح
ال يمكف تصكره  األمرىذا خاؿ انو مخالؼ لصكرة التطابؽ . ك ىك ما يك  الفصيح أيضا

في بعضيا يعم التطابؽ ضابطا نحكيا في تعييف  إفٌ  إذفي حاؿ االنطباؽ ك الكصؼ 
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كانت المخالفة  إذاامتناع كاقعية الحكـ مثبل , ك  (ُ)المعنى الكظيفي كما في الصفة
 المعنى . تفسم 

ك جعمو  (ِ)ف العرب كثيرا ما يحممكف الكبلـ عمى المعنىأيمكف تفسير ذلؾ بك    
في المرتبة الثانية لذلؾ  تأتيحاكما في صحة المعنى ك فسامه ك المشاكبلت المفظية 

 األمر, فمثبل عمى صكرة المخالفة المفظية كرمت في القرآف الكريـ ك الشعر العربي , 
 :ذلؾ أمثمةمف مف النحاة ك ال مف غيرىـ ك الذم ال يمكف رمه 

 "نعت المثنى\بالمثنى كخبر عف المثنى أ(ّ){اخْزَظٌَُّا خَظَّْبِْ ىَزَاِْ}:قكلو تعالى 
يقتضي لجماعة في الفعؿ تمؿ عمى الجمع ك ف كاك األ "اختصمكا  "بالجمع  "خصماف 
تصمكا لممعنى ىذاف لمفظ كاخ ))ىػ"ّٖٓ"اختصما , يقكؿ الزمخشرم :يقكؿ أفالسياؽ 
اختصما  أكلك قيؿ ىؤالء خصماف , ك  (ْ){خَشَجٌُا إِرَا دَزََّ إٌَِْْهَ َّغْزَِّغُ َِّٓ ًَِِنْيُُ}:كقكلو
خصماف ))اآليةالبقاء  أبكمثؿ ىذا القكؿ فسر بك  (ٓ)((يرام المؤمنكف ك الكافركف  ,جاز
 جمعو أك االستعماؿ تكحيمه . فمف ثناه أكثرمصمر ك قم كصؼ بو ك  األصؿفي 

جمع حمبل عمى المعنى الف كؿ  إنما" كااختصم", ك  األسماءحممو عمى الصفات ك 
 .(ٔ)((أشخاصخصـ فريؽ فيو 

, العصبة مفرم لكصفيا بالمفرم  (ٕ){ػُظْجَخٌ ًََٔذُْٓ اٌزِّئْتُ ؤَوٍََوُ ٌَْئِْٓ لَبٌٌُا}:قكلو تعالى ك    
بالجمع عمى  ياتأكيم فألبيا عف الجمع  اإلخبارك جاز  "عصبة كاحمة  "تقكؿ 

 :(ِ), ك عميو قكؿ الشاعر (ُ)"نحف نككف عصبة  "المعنى , اذ المعنى 
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 بسكامً  فه ػػػػيٌ عى ما حاجبيو مي          و     راة كأنٌ السٌ  ؽي و ليً كأنٌ ك 

 :  (ّ)ممى بف ربيعةاخبر عف المثنى بالمفرم , ك كقكؿ سي  إذ

 فانيٌمتً بو  متٍ حً كي  نببلن سي  أك             قرنفؿو  حبٌ  العينيفً بكأف ك 

 :  (ْ)ك قكؿ الشاعر

 اؽٍ منو التكٌ  بي عجى يى  شرا ذـه        أخبلؽٍ ك قميصي  الشتاءي  جاءى 

 (ٓ){ لٌٍٍََُِْْ ٌَشِشْرَِِخٌ َّىَؤٌَُبء إِْ}:قكلو تعالى أما.  "أخبلؽ"حيث اخبر عف المفرم بالجمع 
راذيـ جمعيا شراذـ ك شسفرجؿ كغيرىا ك كالقطعة مف ال القميؿ مف الناسف الشرذمة :إف

ف قميمكف جمع عمى المعنى أل)): المعنى , قاؿ العكبرمفيي مفرم كجمع في المفظ ك 
منيا قكليـ : : الطائفة القميمة ك "الشرذمة ")):ؿ الزمخشرمفصٌ ,ك (ٔ)((الشرذمة جماعة 

ذكرىـ باالسـ الماؿ عمى القمة ثـ جعميـ قميبل ع قطعا ,تقطٌ  ك بلى ثكب شراذـ لمذم بى 
ك اختار جمع السبلمة الذم ىك  قميؿصؼ ثـ جمع القميؿ فجعؿ كؿ حزب منيـ بالك 

 . (ٕ)((لمقمة 

المثنى رة المخالفة المفظية في المفرم ك صك  أكرمتالتي  البحكثكثير مف الىناؾ ك    
التي ترم في  األكزافعمى المعنى ال عمى ظاىر المفظ ك ناقشكا  ةقلمعبلالجمع حمبل ك 

 . (ٖ)حمؿ عمى معانيياالتي ت األلفاظذلؾ ك 
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مما يقػكم الحمػؿ فػي الخبػر ك الصػفة ك الحػاؿ عمػى المعنػى ىػك جعػؿ شػبو الجممػة ك   
فػػػرم كالمثنػػػى كالجمػػػع كالمػػػذكر حػػػاال عمػػػى لفػػػظ كاحػػػم جاريػػػة عمػػػى الم أكصػػػفة  أكخبػػػرا 

االسػػتقرار لػػيس بنػػافع فػػي حمػػؿ صػػكر تقػػمير عمػػـك الكػػكف ك  أفٌ المؤنػػث , ك قػػم تقػػمـ ك 
التقمير لممعنػى ال لمفػظ كمػف حممػو عمػى ذلػؾ التقػمير بتمػؾ الصػكرة  ذإالتطابؽ المفظية 

 كأ حػػػاال كأمػػػف جعػػػؿ شػػػبو الجممػػػة خبػػػرا  أمػػػاك  إالالمعنػػػى لػػػيس  إليضػػػاحالمفظيػػػة فيػػػك 
 اإلفػػػرامصػػػفة فػػػي الحقيقػػػة فقػػػم جعمػػػو كمػػػا جعػػػؿ المصػػػمر ك الصػػػيغ التػػػي تشػػػترؾ فػػػي 

 .لجمع في لزـك حالة كاحمة ليس االاكالتثنية ك 

, فتككف شبو  ىذا المكرم غيرفي العربية في  الحمؿ عمى المعنى جارو  أفٌ أينا كقم ر    
لمذكر افة عف المفرم كالمثنى كالجمع ك صة بصكرتيا الثابتة خبرا كحاال ك الجمم

 ", الزيمكف في المار في المار , الزيمافزيم في المار :"كالمؤنث , فتقكؿ في الخبر
زيم عنمؾ ,  :"كتقكؿ "الينمات في المار  لمار,ىنم في المار, الينماف في ا :"كتقكؿ
 ".عنمؾ, الينماف عنمؾ, الينمات عنمؾ مىن :"كتقكؿ "ؾ, الزيمكف عنمؾعنم الزيماف

ىذه الصكرة ىي صكرة تطابقية في المعنى ك ما جاء مف  إفٌ  :خبلصة القكؿك    
ما ىك لو كاف لمسكغ في المعنى كما الخبلؼ مف بيف المعنى الكظيفي ك  صكر
 خمؼ الخبر عف المبتمأتي أفال يصح بمكف مسكغ  إذف يمعظـ النحاة ك المغكي أكضح

ال المكصكؼ عف صفتو فتمؾ رابطة كظيفية يتطابؽ في العمم كال الحاؿ عف صاحبو ك 
 المعنى الكظيفي مع ما ىك لو .  فييا

 العبلمات الكظيفية أمؿمف  –التطابؽ في النكع  صكرة يمكف عم ىذه الصكرة معك    
 ؼ . بيف المعاني الثبلثة , ك تشترؾ بيا اشتراكا تاما ال يقبؿ التخمٌ 
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 ادلجذش اٌضبٌش
 

 ىريناٌزؼشّف ً اٌز

, ك كثيرا ما  (ُ)تيفمعرف ايككن أفصاحب الحاؿ عنم النحاة في المبتمأ ك  األصؿ    
فيـ لمسكغ  إال – أصمويخرج عف  –ال يككف نكرة ك  .في تعاريفيـ األصؿكف يراع

قاسكا صاحب الحاؿ عمى , ك  (ِ)((يككف معرفة  المبتمأفي  األصؿ)) بأف يصرحكف
 أفالحاؿ ك صاحبيا خبر ك مخبر عنو في المعنى , فاصؿ صاحبيا  إفٌ ))المبتمأ 

, ىذا ما عميو جؿ النحاة  (ّ)((يككف معرفة  أفالمبتمأ  أصؿ إفٌ يككف معرفة , كما 
 . (ْ)الحكـ عمى المجيكؿ ال يفيم إذعنيا  اإلخباراف النكرة ال يفيم بعممكا ذلؾ ك 

قيس , ك  (ٓ)ف الخبر محصؿ لمفائمةيككف نكرة أل أفالحاؿ في الخبر ك  األصؿك     
 .  (ٔ)الحاؿ خبر في المعنى إذالحاؿ عمى الخبر 

ف كرمت بمفظ إف ))ال معرفة ف تككف الحاؿ نكرة أشمم ابف ىشاـ عمى لزـك ك      
يعكم بعض ذلؾ التنكير , ك  أسبابـ راح النحاة يذكركف , ث (ٕ)((بالنكرة  كلتأي المعرفة 

المعنى , فمف  إلىقكاعمىـ ك شيء منيا  إلىبعضيا الى المفظ ك  األسباببعض ىذه 
استحؽ لمفضمية فاستثقؿ ك مبلـز  ))نوألذلؾ تعميؿ ابف الناظـ لزـك التنكير في الحاؿ 
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 لؼألباء الحاؿ معرفا قم يجيك )):انو يعقب بقكلو إال,  (ُ)((التخفيؼ بمزـك التنكير 
اؿ خبر في الحقيقة كما نص ىك حاللزـك التنكير ؟ , ك  فأيف,  (ِ)((باإلضافة أكالبلـ ك 

 لزـك الفضمية ؟  فأيف,  (ّ)عمى ذلؾ

غيرىا مما يرجع  أما, ك  أنفسيـقكاعم النحاة  إلىىذه العمؿ ترجع الشؾ في أٌف      
بيف لمفع المبس بينو ك  أك,  (ْ)لمفعؿ الحاؿ جار مجرل الصفة أفٌ المفظ فمف قبيؿ  إلى
كزعـ ))الحاؿ تككف نكرة  أفٌ النحكييف عمى  أكثرك  .(ٓ)بيف النعت المنصكبك 

 راكبى ال جاء زيمه  فأجازكانو يجكز تعريؼ الحاؿ مطمقا ببل تأكيؿ إيكنس البغماميكف ك 
الالحاؿ معنى الشرط صح تعريفيا ك  تضمنت إففصؿ الككفيكف فقالكا : ك  ,  (ٔ)((فبل  ا 
رة لما فيو مف الخبر يككف نكحكـ عمى صاحبيا ككصؼ لو كخبر عنو ك  ألنيا, 

يتكافؽ الصفة كالمكصكؼ تعريفا  أفالتـز النحاة في الصفة تحصيؿ الفائمة , ك 
بمعرفة ,  إالبل تنعت المعرفة ػف أيضان ,  (ٖ), فيك جرياف لممطابقة في التعيف (ٕ)تنكيراك 

المطابقة بيف بنية النعت  ))و جؿ عمماء النحك فػ عمي, ك  (ٗ)بنكرة إالال تنعت النكرة , ك 
نعت النكرة مسألة ممحكظة عنم جميكر النحاة ك المنعكت في التعريؼ ك التنكير ك 

لؾ مخالؼ لطبيعة نو ال يجكز نعت المعرفة بالنكرة الف ذإذ قرر بمكجبيا إبالمعرفة 
 أفٌ بمعرفة , كما  إالتكصؼ  المعرفة ال إفٌ )):, فسيبكيو يقكؿ (َُ)((النعت التركيبية
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النحكيكف العمة في ككف الخبر ك الحاؿ  أكضحكما , ك  (ُ)((بنكرة  إالالنكرة ال تكصؼ 
لمعرفة ا فٌ أ))كذلؾ لػالنكرة بالنكرة ىنا عمة نعت المعرفة بالمعرفة ك  الحاؿ نكرة , ذكركا

ي جنسو, كالصفة ىي النكرة ما كاف شائعا فما خص الكاحم مف جنسو , ك 
 .(ِ)((مخصكصا يككف شائعا ك  أفالشيء الكاحم  يستحيؿالمكصكؼ, ك 

صاحب الحاؿ معرفة في تقمـ مف ككف الخبر كالحاؿ نكرة مائما كالمبتمأ ك  مماك     
ف ييظير التغاير في المطابقة مف حيث التعريؼ ك التنكير , فبل مطابقة ب األصؿ

لمعرفة ا -المكصكؼ التطابؽ بيف الصفة ك  ,كمف لزـكما ىك لو المعنى الكظيفي ك 
مع المعاني الثبلثة في التعريؼ سمة تج فأمٌ  - النكرة تنعت بالنكرةتنعت بالمعرفة ك 

المفرم كالمثنى  –كالعمم  -التأنيثالتذكير ك  –كاف يجمعيا في النكع التنكير كما ك 
 .التعيف ؟  –اـ ال جامع فيما بينيا في ىذه الصفة , -الجمع ك 

 أكحاال  أكير الزمة لجنس الكصؼ خبرا غفي المعنى ف سمة التعيٌ  أفٌ يبمك ك    
يمكف الحاؿ , ك  و فيعممو في الخبر كما يقع التطابؽ ك عممصفة , فيقع التطابؽ ك 

أك أٌف التطابؽ في الصفة مف حيث التعريؼ  ,عممو في النعتك كقكع التطابؽ  إثبات
ي لتذكر الصكر ا األكلى, فالبحث يقع في جيتيف : يرجع إلى الكصؼ   كالتنكير ال

الصكر التي ال  إلى اإلشارةالحاؿ مع صاحبو متطابقا ك كرم فييا الخبر مع المبتمأ ك 
بيف الصفة كالمكصكؼ  كقكع عمـ التطابؽ إمكاف إثباتالجية الثانية تطابؽ فييا , ك 

 آراء النحاة . بالتحميؿ كالشكاىم ك 

 .يف اٌىالَ اٌؼشثِ ,ً احلبي ً طبدجو  ,: اٌظٌس ادلزىٌٔخ ِٓ اخلّّ ً ادلجزذؤ األًىلاجليخ 

كير نالتالخبر في التعريؼ كالتنكير كقكلنا في خبر تحصؿ المطابقة بيف المبتمأ ك في ال
في التعريؼ , ك  (ّ){ُِّشْشِنٍ ِِّٓ خَْْشٌ ُِّؤٌِِْٓ ًٌََؼَجْذٌ}:ك منو قكلو تعالى "عالـ عنمؾ أرجؿ"
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ىذه  فٌ أ إال, (ُ){رَظِفٌَُْ َِب ػٍَََ اٌُّْغْزَؼَبُْ ًَاٌٍّوُ} :منو قكلو تعالىك  " أخكؾزيم  " كقكلنا

 (ِ){ػُظْجَخٌ ًََٔذُْٓ}:ك منو قكلو تعالى " زيم عالـ " قكلنا : كالمطابقة غير الزمة ليما 
 .في المبتمأ ك الخبر أصبلك ىك ما عمه النحاة 

بيف الحاؿ ك صاحبو في التعريؼ ك التنكير  أيضاك في الحاؿ تحصؿ المطابقة  
 : (ّ)رجؿ ك منو قكؿ الشاعر ساجالر : في المار كقكلنا في التنكي

 و خمؿي يمكح كأنٌ         طمؿي  مكحشان  ميةى لً 

 : (ْ)اآلخرك قكؿ 

  مشحكنا في اليـً  ماخرو  لو      في فمؾو  ك استجبتى  نكحان  يت يا ربِّ نجٌ 

 فِْيَب ًَلَذَّسَ}:قكلو تعالىك  (ٓ){َِؼَيُُْ ٌَِّّب بًُِظَذِّل اٌٍّوِ ػِنذِ ِِّْٓ سَعٌُيٌ جَبءىُُْ ًٌَََّّب}:بعضيـ أقر ك 

غَّبئٍِِنيَ اًعٌََاء ؤََّّبٍَ ؤَسْثَؼَخِ فِِ ؤَلٌَْارَيَب  وًُُّ ُّفْشَقُ فِْيَب}:منو قكلو تعالى (ٕ)عم ابف الناظـك ,  (ٔ){ ٌٍِّ

 نشم سيبكيو قكؿ الشاعر: أ, ك  (ٖ){ ػِنذَِٔب ًِِّْٓ ؤَِْشا}{دَىٍُِْ ؤَِْشٍ وًُُّ

 (ٗ)تستشيمم العيف تشيمً  إفك  ممتو     شحكبه ك في الجسـ مني بينا لك ع

 : (ُ)الشاعر ك قكؿ
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 اـحمى لً فا الكغى متخكٌ  يكـى      اإلحجاـ إلى احمه  فٍ نى ال يركي 

 :  (ِ)ك قكؿ الشاعر

 مبلى األ إبعامىافي  فترل          لنفسؾ العذرى  باقيان  عيشه  ىؿ حـ  ياصاًح 

 (ّ)(ميو مائة بيضا (مررت بماء قعمة رجؿ , ك ع )) :سمع عف سيبكيوك 

يفسركف ذلؾ بما كرة الكثير , ك في كتب النحاة مف شكاىم مجيء صاحب الحاؿ نك    
ال يضرنا ذلؾ ما ماـ التطابؽ لمبتمأ فيصح اف يقع نكرة بمسكغ ك تقمـ مف انو كا

 حاصؿ في ىذه الصكرة النحكية الببلغية . 

اكب , حبو : جاء زيم الر كقكلنا في  تعريؼ الحاؿ ك صاالمطابقة في التعريؼ ك    
قكليـ : , ك  فاألكؿ األكؿمنو الماشي , ككقكليـ : امخمكا  أحسفكقكليـ : زيم راكب ك 

 :  (ْ), ك قكؿ الشاعر الجماء الغفيرجاء ك 

 ص المخاؿقك لـ يشفؽ عمى  ن          ىاميذراؾ ك لـ رسميا العى أف

 إال,  هءبمجع عكمه عمى في , ك قكلو ر  إلىقكليـ : اجتيم كحمؾ , سممتو فاه ك    
الخبر , فيقع االختبلؼ كما في صكرة المبتمأ ك  أيضاف ىذه المطابقة غير الزمة ىنا أ

 , كقكلو (ٓ){لٌٌَِْيَب ِِّٓ ضَبدِىبً فَزَجَغََُّ}:جاء زيم راكبا , كمنو قكلو تعاؿبينيما تقكؿ : 

ْزُُ صَُُّ} تعالى:  . (6){ ُِّذْثِشَِّٓ ًٌََّْ
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يضا , فتقكؿ في أالتنكير بؽ الصفة كمكصكفيا في التعريؼ ك كفي الصفة : تتطا
قكلو , ك  (ُ){ُِّؤِِْنَخٍ سَلَجَخٍ فَزَذْشِّشُ}:منو قكلو تعالى, ك التنكير : جاء رجؿ عالـ الى مارم 

يم العالـ الى المسجم تقكؿ في التعريؼ : جاء ز , ك  (ِ){ ُِّؤْطَذَحٌ َٔبسٌ ػٍََْْيُِْ}:تعالى

 فَبعِشِ ٌٍَِّوِ اٌْذَّْذُ}:قكلو تعالى,ك (ّ){ اٌشَّدُِِْ اٌشَّدِّْٓ اهللِ ثِغُِْ}:تعالى منو قكلوالحراـ , ك 

 .(4){ًَاٌْإَسْعِ اٌغََّّبًَادِ

التنكير , فيؿ يا الصفة كمكصكفيا في التعريؼ ك ىذه الصكر التي تتطابؽ في    
ؼ في اؾ مف صكر االختبلىن أفٌ  كأالمكصكؼ , لمصفة ك  اىذا التطابؽ الزميككف 

ؽ . النحاة ما ينيض مليبل لكسر ىذه الصكرة مف التطاب آراءالشكاىم كالتحميؿ ك 
 الحاؿ .فيجرم مجرل الخبر ك 

 ًلٌع االخزالف ثني اٌظفخ ً ادلٌطٌف إِىبْٔخاجليخ اٌضبْٔخ : يف 

بعض  رمٌ ك , -التنكيرالتعريؼ ك  –في التعييف المشيكر بيف النحاة عمـ كقكعو    
 إلىالتنكير قرينة تيمم التعريؼ ك  أفٌ ))منبيا عمى باالختبلؼ, ؿالمارسيف عمى مف قا

رأم  إلىالعناصر النحكية جميعا , مكف االلتفات لة الكظيفية لمنعت ك معرفة المال
لمنعكت ا مكجب لمتطابؽ بيف بنية النعت ك ال أفٌ  بعض الباحثيف المحمثيف الذم يرل

التنكير لكريـ المطابقة في التعريؼ ك ف اآما كرم مف نعكت القر في التعريؼ كالتنكير , ك 
ىا ك تعريفيا الترخص في بنية النعت مف حيث تنكير  أفٌ ))أيضا رلي ,كما(ٓ)((رم عميو
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, فيؿ يمكف المخكؿ في ىذا المبحث بعم  (ُ)((األكثرفقمانو في يعني ضياع المعنى ك 
 .ىذا الكبلـ ؟

المكصكؼ في لصفة ك ؼ في المطابقة بيف امٌ التخ -يتعمؽ البحث في ىذا المكضكع 
 :بأمريف-التعريؼ ك التنكير

 لممعنى : اف البحث ال ينفي التطابؽ بؿ يريم الكصكؿ الى عمـ لزكمو األكؿ 
 .في الخبر كالحاؿ  كرم عف العرب كما

  ما بصكرتي المعنى ك المبنى لمنعت ك  عتالثاني : اف المبحكث ىك بنية الن
 يما.ب يتعمؽ

 اٌؼشثِيف اٌىالَ  هدًًس األًي: األِش

 لوي قم أكٌ ك  -في الشكؿ المغكم –ؽ فيو كرم في الكبلـ العربي ما ال تطاب األكؿففي    
النحاة بما ينسجـ مع التطابؽ بيف الصفة ك المكصكؼ , فمما جاء معرفة كصفا 

ّْغِشَُٔب ثًَْ ىٌَُ َِب اعْزَؼْجٍَْزُُ }فٍَََّّب سَؤًَْهُ ػَبسِضبً ُِّغْزَمْجًَِ ؤًَْدَِّزِيُِْ لَبٌٌُا ىَزَا ػَبسِعٌ ُِّ:لنكرة قكلو تعالى

 : (ْ)لنابغة الذبيانياقكؿ , ك (ّ){اٌْىَؼْجَخِ ثَبٌِغَ ىَذّْبً}:قكلو تعالى,ك  (ِ)ثِوِ سِّخٌ فِْيَب ػَزَاةٌ ؤٌٌَُِْ {

 محماـ شراع كارم الثم إلىنظرت   إذاحكـ كحكـ فتاة الحي 

 :(ٓ)القيس ئامر قكؿ ك 

 قيم االكابم ىيكؿ بمنجرمو      ناتياكي ك الطير في كي  أغتممقم ك 

 :  (ُ)أيضاكقكلو  
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 طرام اليكامم كؿ شام مغرب    والحم ػػبمنجرم قيم االكاب

الصكرة المفظية لممكصكؼ تختمؼ عف الصكرة المفظية لمصفة مف جية  أففتجم 
  بػ  "عارضا "الصفة معرفة . فقم كصؼ ريؼ ك التنكير , فالمكصكؼ نكرة ك التع
 "بالغ الكعبة  "بػ  "ىميا  "ككصؼ  "ممطرنا  "بػ  "عارض "ؼى صى كى كى  "أكميتيـمستقبؿ "

النحاة ىذا الشكؿ المغكم باف  ؿأكٌ , ك قم "....الخ كارم الثمر  "بػ  "شراع  "ك كصؼ 
بعض كذا فعؿ ك (ّ)غير حقيقية فبل تفيم تعريفا ك ال تخصيصا(ِ)لفظيةفيو  اإلضافة
عمى تقمير االنفصاؿ  اإلضافة)),ك(ٓ)((الكعبة  غان بال أمالتنكيف مقمر ,  ))فػ(ْ)فيالمفسر 

ضافةك  )) :الزمخشرمقاؿ لمعنياف كاحم , ا, ك (ٔ)(( جازية غير معرفة ممطر ممستقبؿ ك  ا 
, فيك يستمؿ عمى ككف (ٕ)((معرفتيف كصفا لمنكرة إلىىما مضافاف بمليؿ كقكعيما ك 

عرفة , لنكرة بمىي عمـ جكاز نعت افظية مف قاعمة نحكية ىـ صنعكىا ك ل اإلضافة
قاؿ ا تعالى " ىميا بالغ ) )كذا فعؿ شارح المفصؿ , ك  أفضؿلك تأكؿ المعنى لكاف ك 

ىذا  "ىك نكرة ك مف ذلؾ قكلو تعالى يرم التنكيف لـ يكف صفة ليميا ك  الكعبة " فمك لـ
قم جكز جماعة مف , ك (ٖ)((ىك نكرة بقكلو ممطرنا كصؼ عارضا ك  "عارض ممطرنا 

 آخركف كما جكز, األكسطخفش األرة بالمعرفة كىـ بعض الككفييف ك لنكالنحاة نعت ا
 فَأخَشَاِْ}:كانت النكرة مخصصة مستشيميف بقكلو تعالى إذا(ٗ)نعت المعرفة بالنكرة
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 جََّغَ اٌَّزًًُِّ ٌىً مهضح دلضح }:قكلو تعالى, ك (1){األًٌَََْْبِْ ػٍََْْيُُِ اعْزَذَكَّ اٌَّزَِّٓ َِِٓ َِمَبَِيَُّب ِّمٌَُِبْ

الشكاىم ك  األبياتيشيم ليما عمى الجكاز ظاىر المتقمـ مف ك ,(ِ){ ًَػَذَّدَهُ َِبالً جََّغَ
 الشعرية.

 :  (ّ)النابغة الذبيانيقكؿ  األلفاظكمما جاء نكرة كصفا لمعرفة في ظاىر 

 السـ ناقع أنيابيافبت كأني ساكرتني ضئيمة     مف الرقش في 

مبلزمة لمتذكير فبل تفيمىا  بأنيا(ْ)عنيا النحاة عبر ألفاظان  مةى ثى  أفٌ مما يذكر ك    
 ة"المعرفة عمى حم سكاء كمفظستخممت في نعت النكرة ك ال تنكيرا قم اتعريفا ك  اإلضافة
ة صكر منيا التنكير نعتا ف الكريـ في ظاىر لفظيا بعمآفقم جاءت في القر  (ٓ)"غير 

فة , فقم جاءت نعتا لنكرة لمعر  منيا التعريؼ نعتالنكرة كمنيا التعريؼ نعتا لنكرة ك 
ضافتياك   آرِْيُِْ ًَإَِّٔيُُْ}:كقكلو تعالى (ٔ){ َِىْزًُةٍ غَْْشُ ًَػْذٌ رٌَِهَ}:لنكرة كقكلو تعالى ا 

ضافتياك  أيضاجاءت نعتا لنكرة ك  (ٕ){ َِشْدًُدٍ غَْْشُ ػَزَاةٌ كقكلو  (ٖ)معرفة إلى ا 

كقكلو  (َُ){غَْْشَهُ صًَْجبً رَنىِخَ دَزَََّ}:عالى,ك قكلو ت(ٗ){اٌٍَّوِ غَْْشُ إٌَِوٌ ٌَيُُْ ؤََْ}:تعالى

 دَذِّشٍ فِِ َّخٌُضٌُاْ دَزََّ}:, كقكلو تعالى (ُُ){غَْْشَوُُْ لٌَِْبً َّغْزَجْذِيْ رَزٌٌٌَََّْا ًَإِْ}:تعالى
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غير  "ت جاء, ك (ِ){غَْْشَىَب جٌٍُُداً ثَذٌَّْنَبىُُْ جٌٍُُدُىُُْ َٔضِجَذْ وٍََُّّب}:قكلو تعالى, ك (1){غَْْشِهِ

 ادلَغضٌُةِ غَريِ ػٍََْيُِْ ؤَٔؼَّذَ اٌَّزَِّٓ طِشَاطَ}:رؼبىل لمعرفة نعتا لمعرفة كقكلو  أضافتياك  "غير 

 . (ْ){اٌضَّشَسِ ؤًٌُِِْ غَْْشُ اٌُّْؤِِْنِنيَ َِِٓ اٌْمَبػِذًَُْ َّغْزٌَُِ الَّ}:كقكلو تعالى,  (ّ){ اٌضَّبٌِّنيَ ًَالَ ػٍََْيُِْ

. 
ىي مضافة نعتيا لنكرة  ك  أمافيو , ك  خبلؼنكرة فبل ل مضافة ىينعتيا لنكرة ك  فأما   
ال تفيمىا  في التنكير مكغؿ لفظ أنيافيحمؿ عمى  كىك الغالب فييا, معرفة  إلى

قكلو نحك تشاركيا مثؿ في ذلؾ ك , غمب النحكييفأعنم  اإلضافة تعريفا كال تنكيرا
نعتيا  أما, ك  (ٔ){ِِّضٍُْنَب ثَشَشٌ إِالَّ ؤَٔزُُْ إِْْ}:كقكلو تعالى,(ٓ){ِِّضٍُْيَب عَِّْئَخٌ عَِّْئَخٍ ًَجَضَاءُ}:تعالى

 التعريؼ  إلىخرجت مف التنكير  بأنياأكيؿ الت إلى فيالنحكي ألجأنعتيا لمعرفة فقم 
صفة لممعرفة  "غير"يقع  أفف قمت كيؼ صح إف))قاؿ الزمخشرم : خبلفا لقكاعمىـ

ف ك  ال تكقيت فيو  "عمييـ  أنعمتذيف ال :"المعارؼ ؟ قمت إلى أضيؼىك ال يتعرؼ كا 
ف المغضكب عمييـ ك الضاليف خبلؼ أل, ك  "نيبيسعمى المئيـ  أمرٌ كلقم " , كقكلو 

"غير"  كأعربت.(ٕ)((يتعرؼ  أفالذم يأبى عميو  اإلبياـ إذفالمنعـ عمييـ فميس فيو 
 فغير المغضكب عمييـ " : بمؿ مف جممة " الذيف أنعمت عمييـ " أك صفة لمذي")) في

كسعت جميع البشر , فمنيـ مف شكر ,كمنيـ مف  كذلؾ : أف نعمة ا كرحمتو قم
ذان ففي تكصيؼ مف أنعـ ا عمييـ بأنيـ غير المغضكب عمييـ كال الضاليف . كفر كا 

تقييم إلطبلقو , كتضييؽ لسعتو , فبل يشمؿ ىؤالء الذيف لـ يؤمكا شكر النعمة .... 
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إف كممة غير متكغمة في اإلبياـ كال تعرؼ بما كعمى ذلؾ فبل مكقع لقكؿ بعضيـ : 
 ذكركه جكابا عف ذلؾ . تضاؼ إليو فبل يصح جعميا صفة لممعرفة كال لما

ذا إ-خبرية كانت أك إنشائية  -الحكـ المذككر في القضية  فٌ إكخبلصة القكؿ :     
بكممة غير ,كما  -كاف عاما لجميع اإلفرام , فإنو يصح تخصيصو متى أريم ذلؾ 

غير  صح تخصيصو بغيرىا , فتقكؿ : جاءني جميع أىؿ البمم , أك أكـر جميعيـي
 .(ُ)((الفاسقيف

في  القرآنية اآلياتغمب النحكييف ك المفسريف اجتيمكا في تأكيؿ كثير مف أ فٌ أ إال   
كالتنكير ك  سبيؿ المحافظة عمى قاعمة التطابؽ بيف الصفة ك المكصكؼ في التعريؼ

ِٓ ٌََِّْ َِبٌِهِ * اٌشَّدُِِْ اٌشَّدّْـِٓ * ِاٌْؼَبٌَِّنيَ ِسَةّ ٌٍّو اٌْذَّْذُ}:لىقكلو تعا في مف ذلؾ ,  (ِ){اٌذِّّ
,  (ّ)اسـ الفاعؿ ال تفيمه تعريفا كال تخصيصا إضافة أفٌ :كثير مف النحكييف  ذكرقم ك 

ىك عمى ىذا محضة ك  إضافتو))أفٌ عمى  "مالؾ يـك الميف  "حمؿ قكلو جؿ شأنو , ك 
 باإللؼيقرأ البمؿ مف ا , كال حذؼ فيو عمى ىذا ك  أكف جره عمى الصفة معرفة فيكك 

االستقباؿ ال يتعرؼ  أكبو الحاؿ  أريم إذاالفاعؿ  ف اسـالجر كىك عمى ىذا نكرة ألك 
ف المعرفة ال تكصؼ فعمى ىذا يككف جره عمى البمؿ ال عمى الصفة أل باإلضافة

 .  (ْ)((بالنكرة

 أك أمسقصم معنى الماضي كقكلؾ ىك مالؾ عبمه  ذاإ))في الكشاؼ  جاءك       
 اآلية, ك نظير ىذه  (ٓ)((حقيقة  اإلضافةزماف مستمر كقكلؾ زيم مالؾ العبيم , كانت 

قكلو ك  (ٔ){ اٌْخَبٌِمِنيَ ؤَدْغَُٓ اٌٍَّوُ فَزَجَبسَنَ} :القراف الكريـ كقكلو تعالى آياتكثير مف  اآلية
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 (5){اٌغٌَّْيِ رُِ اٌْؼِمَبةِ شَذِّذِ اٌزٌَّْةِ ًَلَبثًِِ اٌزَّٔتِ غَبفِشِ* اٌْؼٍَُِِْ اٌْؼَضِّضِ وِاٌٍَّ َِِٓ اٌْىِزَبةِ رَنضًُِّ}:تعالى

 َّظِفٌَُْ ػََّّب اٌٍَّوِ عُجْذَبَْ} :قكلو تعالىك  (ِ){ًَاٌْإَسْعِ اٌغََّّبًَادِ فَبعِشِ ٌٍَِّوِ اٌْذَّْذُ}:قكلو تعالىك 

ضافة إىك كاحم , ك  (ْ)عنم النحكييف ميرقالتمرجع , ك  (ّ){ًَاٌشَّيَبدَحِ اٌْغَْْتِ ػَبٌُِِ *
مليؿ ذلؾ لخركجو عف الحاؿ كاالستقباؿ ك  معنكية حقيقية إضافة معمكلو إلىالكصؼ 

 أفٌ مما يعزز قكؿ النحكييف ىذا ك  ))حقؽ المطابقة تت –حقيقية ال اإلضافة –بيا  أفٌ 
 أفٌ ترل  أنت, ك  (ٓ)((رؼ عرؼ المعاأىك ف نعتا لمفظ الجبللة ك آت في القر الصيغة جاء

مفظية , ال اإلضافة, بنكرة ك  "كميتيـ أعارض مستقبؿ "النحاة يجتيمكف في تأكيؿ  أفٌ 
 آياتحقيقية فيما تقمـ مف محضة ك  اإلضافةفي جعؿ تمؾ  أخرل مرة يجتيمكفك 

 ف الكريـ .آالقر 

تفيم كقم يقاؿ :إضافة مالؾ إلى يكـ الميف إضافة لفظية ال )): يقكؿ السيم الخكئي   
التعريؼ فبل يصح أف تقع الجممة كصفا لممعرفة , فالمتعيف قراءة ممؾ , فإف المرام بو 

ضافتو إضافة معنكية .  السمطاف كىك في حكـ الجامم , كا 

نما تفيم التخصيص كالتضييؽ       كالتحقيؽ أف اإلضافة مطمقا ال تفيم تعريفا , كا 
 كالتعريؼ إنما يستفام مف عيم خارجي .

أف المتبع في الكبلـ العربي ىك القكاعم المتخذة مف استعماالت العرب كالحاصؿ 
 .(ٔ)((الفصحى : كال اعتمام عمى الكجكه االستحسانية الكاىية التي يذكرىا النحكيكف 
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فييا  عربية لـ تجرً  ألفاظما كرم في الذكر الحكيـ مف  فٌ أ كالخبلصة فيو      
بعض النحاة الذيف ال  آراءعرضناه مف  الشكاىم الشعرية ك ما في المطابقة ك كذا

 أصؿفي التعريؼ ك التنكير ثابت في  منعكتويركف كجكب المطابقة بيف النعت ك 
 اآلراءالمطابقة لـ تكف الزمة في الصكر المغكية ك ككارم في المفظ. ك أٌف  المغة

 ىك المحافظة عمى المطابقة.  اآلياتمليؿ ليـ في تخريج ىذه  أقكلالنحكية ك 

 :حبش ثنْخ اٌنؼذ ٔفغو  :اٌضبِٔ ِشاأل

في النعت  األصؿ, ك صرح النحاة بضركرة مطابقة بنية النعت مع بنية المنعكت     
 "ىك يككف كصفا ماال عمى حمث كصاحبو ك  أفمعنى المشتؽ ك  (ُ)يككف مشتقا أف

الكصؼ  استقبحسيبكيو كمر أٌف ,  (ِ)"الصفة المشبية  أكاسـ المفعكؿ  أكاسـ الفاعؿ 
ك ذلؾ كقكلؾ ىذا  ,يككف صفة  أفقبيح ,  ألنوىذا باب ما ينتصب  ))(ّ)الجاممب

ف شئت قمت راقكمي سمنا نحيه عميو , ك  خبلن  راقكمه   . (ْ)((راقكمه مف خؿً خبلن ك  , كا 

في المعرفة , ك "جاء رجؿ عالـ محبكب كريـ"فصكرة النعت تككف في النكرة كقكلنا     
 " أؿ"مخمتو  "كصؼ"فالنعت ىنا اسـ , "ب الكريـجاء الرجؿ العالـ المحبك ": ؾكقكل
ىنا  "أؿ"فيؿ ىذه , التنكيرم المعرفة كبمكنيا بعم النكرة كاالسـ قابؿ لمتعريؼ ك بع

 ؟.لمتعريؼ

اسـ  بأنياالفاعميف ك المفعكليف  أسماءكالبلـ الماخمة عمى  األلؼ أفٌ يقرر النحاة    
نقؿ ابف عقيؿ عف ابف ك  (ٓ)حرؼ مكصكؿ عنم بعضيـ أك  األغمبمكصكؿ عمى 

بالصفة الصريحة , قاؿ  إال[ال تككف مكصكال]ك البلـ ال تكصؿ  األلؼ)):مالؾ 
عني بالصفة الصريحة اسـ الفاعؿ نحك : أفي بعض كتبو : ك  "ابف مالؾ  "المصنؼ 
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 (ُ)((, ك اسـ المفعكؿ نحك المضركب , كالصفة المشبية نحك الحسف الكجوالضارب 
نما, ك  األشيرليست ىذه ىنا لمتعريؼ عمى ))ال تفيم التعريؼ البلـك  األلؼك ىذه  ىي  ا 

, ك  (ِ)((ف االسـ المكصكؿ يتعرؼ بصمتو , أل تزيينوالمفظ ك  إصبلحلضرب مف 
لك كانت ))التعريؼ بعمؿ اسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ بعمىا ك إفامتيااستمؿ النحاة بعمـ 

االستقباؿ كانا بمعنى الحاؿ ك  ذاإالمفعكؿ اسمي الفاعؿ ك  إعماؿلمتعريؼ لمنعت مف 
 الزمخشرم إالغمب النحكييف أىذا رأم ك  (ّ)((تبعمىما كما يقكلكف عف شبو الفعؿ  إذ

 .(ْ)لمتعريؼ بإفامتياالذم قاؿ 

الكبلـ اسماه "  أقساـخذ النعت مف قسـ خاص مف أكمف المارسيف المحمثيف مف     
المشتقة كاسـ الفاعؿ  األسماء فٌ أالكا بق إذ,  (ٓ)بمعناىا الصرفي ال النحكم " –الصفة 

ال يمخؿ في  ,بنفسوالتفضيؿ قسـ  فعؿك االفاعؿ ك اسـ المفعكؿ ك الصفة المشبية 
 أم(ٔ)خبرا أكحاال أك التي تقع نعتا  –ليذه المباني ابعمنجعمكه ال في الفعؿ ك االسـ ك 

سـ اف ىذا القما إذا كالمارسكف  أكلئؾ, ك لـ يكضح  (ٕ)ما يقع في مكضع المسنم
البلـ ك  األلؼما ىذه ال يقبؿ التعريؼ لشبو بالفعؿ , ك ك ألمتعريؼ لشبو باالسـ  قاببل

 .تزيينو ؟المفظ ك  إلصبلحىي  أـكممة مستقمة ليا معنى  أىيالماخمة عميو 

ف إف -ممارسيف المحمثيفلمف النحاة ك  المتأخريفلممتقمميف ك  – القكليفكعمى كبل 
 اآلتي : ؿىي في المثاصكرة النعت لمعرفة 
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 أو المضروب   الضارب جاء زيد  

فيما العامؿ  "لسببياكضكحا في النعت  أكثريككف المثاؿ  أفيمكف  ,أكثرك لبياف 
 :بنية النعت كما يراىا النحكيكف ك المارسكف كىكمف , بعمه"

 عمرا أبكهجاء زيم       الضارب    

 عامؿ معمكؿ  صفة        مكصكؼ

 .(ُ){ؤَىٍُْيَب اٌظَّبٌُِِ اٌْمَشَّْخِ ىَـزِهِ ِِْٓ ؤَخْشِجْنَب بسَثَّنَ}:قكلو تعالىكعميو  

ـى  لتتـ  ,البلـ كالمعرفة حقيقيةك  باإللؼمعرفة  وإنٌ قالكا  إف"؟ فالظالـ"يؤكؿ النحاة لفظ  فًب
فعممت بما بعمىا رفعا لمظاىر , ك  المكصكؼ , فكيؼالمطابقة بيف الصفة ك  قالكا  ا 

ؿ يمؿ عمى الحا ألنوالفاعؿ عامؿ فيما بعمه  كاسـ اإللؼ كالبلـ مكصكلة فٌ إ
ال تفيم تعريفا كال تخصيصا حسب  اإلضافةىذه ك  –كما يشترطكف  –االستقباؿ ك 

 يجرم في النعت الحقيقي ىذا الكبلـك  .المكصكؼفبل مطابقة بيف الصفة ك  .قكاعمىـ
بعمـ  تأكيمو إلىالمبس يقع في ككنو يرفع مستترا ال ظاىرا فيمجا النحاة  فٌ أ إال. أيضا

نو إ آخريصرحكف في مكضع  فبل عمؿ فيو .بؿاالستقباؿ  كأماللتو عمى الحاؿ 
 (ِ)((حاالكالبلـ عمؿ ماضيا كمستقببل ك  لؤللؼكقع اسـ الفاعؿ صمة  إذا))يعمؿ مطمقا 

 .(ّ), ىذا المشيكر عنيـ

يذكره  ماك .عامبل فيما بعمىا كاحم صفة لما قبميا ك  آفو تقع في  الصفة  أفٌ  بيففت    
باالبتعام  إالال يمكف تفسيره  ,العمؿ فيما بعمىا يبعمىا عف التعريؼ أفٌ النحكيكف مف 

منعكتو فيبقى المعنى منكرا صالحا بالمطابقة في المعنى بيف النعت ك االلتزاـ عف 
 .لمكصؼ

                                                           

 .75النساء : سورة  1
 .114/ 2شرح ابن عقيل : 2
 .114/ 2:  السابق ينظر3



 

 ..........دساعخٌ يف اٌنذٌِ اٌؼشثًِاٌظفخِ ًاحلبيِ اخلِّّ ثنيَ اٌؼاللخُ اٌٌظْفْخُ
 

  120   

 

 اإلفرامك  يثالتأنفي التذكير ك ,أيالعمم في النكع ك  لمكصكؼا مع طابؽكيبقى الت   
ممطابقة بيف الصفة كالمكصكؼ كالحاؿ لىي المعاني البلزمة  ,الجمع كالتثنية ك 
 لجنسالتنكير عمـ كجكب المطابقة في التعريؼ ك  الخبر . فيككفك  المبتمأكصاحبو ك 

 .سياجنعمييا لجريانو عمى  ياىك الكصؼ جار المعاني الثبلثة ك 

 معرفة بالمعنى تككف نكرة فإنياكانت بمفظ المعرفة  إفالصفة  فٌ إ :كخبلصة القكؿ  
أك إضافة لفظية  كانت كصفا مضافا أك اإللؼ البلـ مخمتيا إذاىك ما في الشكؿ ك 

في نعت المعرفة  (ُ)الخاصالعاـ ك  مبمأبيا تككف في الكظيفة نكرة يتحقؽ ك  لخ إ....
قؿ تعريفا منو . أىي بذلؾ ك  المعرفة عـ مف مكصكفياأتككف الصفة  أفاشترطكا  إذ

 نى كمعرفة في الشكؿ.ألنيا نكرة في المع

ىي حظتيا عمى عمـ كجكب المطابقة ك التي يمكف مبل األملةىناؾ الكثير مف ك    
قناعكاقعية ك  أكثر ما مر مف  منها,مكصكفيا مف لزـك المطابقة بيف الصفة ك  ان ا 

بيا النحاة ,  ناممتحميؿ البنية التي يبعض النحكييف ك  آراءكالشعرية ك  القرآنيةالشكاىم 
 مقكاعم النحكية .لىذه الشكاىم , مطابقة  تأكيؿي ك التكمؼ ف

فصاحبيا فيي تصفو بشيء فيو ك الصفة حكـ عمى  فٌ إ :ومنها ال كاف مساك لو ك  ا 
فٌ , ك  عمى نحك الحقيقة تككف ىي ىك تعريفو قمرة الكصؼ تتجمى بعمـ تخصيصو ك  ا 

 يككف متحررا مف قيم التخصيص  أفالحكـ يجب  فٌ أأيكحمه 

الحاؿ المعرفة ليككف صالحا لمحكـ المعرفة  ك  في تأكيؿ الخبر نحاة م الااجتي :ومنها
نؾ إذا قمت زيم أخكؾ كجعفر إ))اإلخبار بالمعرفة:قكؿ الزمخشرم في ي, ففي الخبر 
رم اإلخبار عف الشخص بأنو مسمى بيذه األسماء إنما المرام إسنام معنى غبلمؾ لـ تي 

 (ِ)((ممة إليو كىذه المعاني معاني أفعاؿاإلخكة كىي القرابة كمعنى الغبلمية كىي الخ
 – فاألكؿ األكؿ","منفرما  –كحمه  "ما كرم معرفة منيا  تأكيؿضركرة  رأينافي الحاؿ ك 
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فك ,"العراؾ ك معتركة  ",  "يف متتابع كاف ىذا االجتيام ضركريا في الحاؿ  ا 
 ة كثيرا .النحاعنم مع ذلؾ فقم جاء فمـ يكف ضركريا في الخبر ك , كيرهنالشتراطيـ ت

 إلىيقطع عف منعكت  أفالنعت معرفة جاز  كاف إذاالقطع في النعت :  :ومنها
مية مع المنصكب بتقمير عمى كبل التقميريف يككف النعت جممة فعالرفع ك  أكالنصب 

عميو تككف ىذه الصكرة ك , اسمية مع المرفكع بتقمير حذؼ المبتمأ حذؼ فعؿ ك 
لمعرفة خبلفا  انعت فكيؼ كقعتالنكرات  إال ال تنعتكىي نكرة ك  (ُ)المقطكعة جممة

 :لقاعمة التطابؽ بيف النعت كالمنعكت المشيكرة عنم النحكييف , تقكؿ

ـي  رأيت           .ىك الكريـ  أم:  زيما الكري

ـى     .عني العالـأ   أم: جاء زيم العال
ـي    ـى  مررت بزيم الكري  عني الكريـ أىك الكريـ ك  أم: ك الكري

الكممة ال  أفٌ  ,كتب بعض النحكييفء في كتب المارسيف المحمثيف بؿ ما جا :ومنها
المعنى  أم األساسيك السياؽ يعطييا المعنى ,(ِ)في السياؽ إال اىاتمؿ عمى معن

عطييا معنى في ضكء يبؿ  .غير ذلؾ أكمفعكال  أكف تككف فاعبل أب ,الكظيفي
ع المغة لـ تكضع لتعرؼ التي ىي أكضا ةاأللفاظ المفرم))األخرلارتباطيا بالكممة 

 .(ّ)((معانييا في أنفسيا, كلكف ألف يضـ بعضيا إلى بعض فيعرؼ ما بينيا مف فكائم
 فإنياكممة رجؿ  :ذلؾ أمثمةمف ك .نكرة  أكلعؿ مف تمؾ المعاني ككف الكممة معرفة ك 

نكرة ك  ",جاء رجؿ: "نكرة في مثؿ" ,ك ال رجؿ في المار: "مكغمة في التنكير في مثؿ
قؿ تعريفا أك  ",يا رجبل :"مقصكمة في مثؿغير نكرة ك  ",عمـو  رجؿي : "ي مثؿمخصصة ف

معرفة بالنماء ك  ,مف المرأة أقكلالرجؿ  :فينحك اك التي تفيم الحقيقة جنسيةال ؿأمع 
 .كىكذا, جاء الرجؿ: العيمية في نحك أؿكمعرفة مع  ,يا رجؿ: في مثؿ

                                                           

 .497.ينظر  شرح األلفية البن الناظم :1
 .167  .ينظر النحو والداللة :2
 .415 ئل اإلعجاز:. ينظر دال3



 

 ..........دساعخٌ يف اٌنذٌِ اٌؼشثًِاٌظفخِ ًاحلبيِ اخلِّّ ثنيَ اٌؼاللخُ اٌٌظْفْخُ
 

  122   

 

في (ُ)فصؿ سيبكيو فقم ك الخاصما جاء في تفسير النعكت طبؽ قاعمة العاـ : ومنها
كاف  إذاالنعت  إفٌ الكتاب النعكت عمى قاعمة العاـ ك الخاص كممخص ىذه القاعمة 

كاف معرفة كاف اعـ مف منعكتو في  إذاك  .في الغالب منعكتونكرة كاف اخص مف 
. كالعمـك اقرب (ّ)الف الغرض منو يختمؼ عف الغرض في نعت النكرة ,(ِ)الغالب 

 منو إلى المعرفة .إلى النكرة 
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 ادلجذش اٌشاثغ :
 

 : اإلػشاثْخاٌؼالِخ 

مرس في المعاني الثبلثة في المطابقة ك عمميا مع ما ىي الصكرة الرابعة التي تي     
العبلمة  ))فػعنم النحاة سكاء  األمرافك  اإلعرابيةالعبلمة  أك اإلعرابلو , ىي صكرة 

فقم مرس النحك العربي المطابقة  (ُ)((اإلعرابية ىي التكضيح الشكمي لمحالة اإلعرابية
الصفة تابع لممكصكؼ , يقكؿ  أفٌ ك  اإلعرابيةبيف الصفة ك المكصكؼ في الحالة 

ك قاؿ  (ِ)((أكلوجرل عمى  ألكلوفصار نعتا  اإلعرابك ما كاف يجرم فيو  )):سيبكيو
فصار  قبؿ ريؼو ظ النعت الذم جرل عمى المنعكت فقكلؾ مررت برجؿو  فأما)):أيضا

 ي إعرابكؿ ثان ))التابع ىك ك (ّ)((كاالسـ الكاحم  ألنيماالنعت مجركرا مثؿ المنعكت 
ىك المشارؾ ما قبمو  ))بأنوك عبر ابف الناظـ عنو  (ْ)((سابقو مف جية كاحمة  بإعراب

 . (ٓ)((م الحاصؿ ك المجمٌ  إعرابوفي 

فكاف التطابؽ  (ٔ)مترافعاف أكالخبر مرفكعاف المبتمأ ك  فٌ أفي الخبر يذكر النحاة ك    
تابع  ))مف الخبر ما ىك  إفٌ عم بعض الباحثيف ك  أيضا اإلعرابيةفي الحالة  حاصبلن 

مف  أىـىك نزيم ىنا تابعا , ك  أفك يجب  ))التكابع  أىـبؿ ىك  (ٕ)((خاص لممبتمأ 
 أنيـيذكر في باب التكابع ك ىك الخبر , ك ذلؾ  أف أكالىاالسابقة كميا ك  األقساـ
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 إلى أشاركاصفة متحققة ليا  اأني, ك  األكلىالكممة ىي عيف  أفٌ  كا عمىيملٌ  أف رامكاأ
, فيك بذلؾ يصبح تابعا  (ُ)((ك في التأنيث ك التذكير  اإلعرابذلؾ بالمكافقة في 

يككف الخبر منصكبا ك ال لفي حالة الرفع فقط فبل نصب لممبتمأ  ,اإلعرابلممبتمأ في 
 .يككف الخبر مجركرا لجر 

 (ِ)نو عنم النحاة كصؼ مقطكع عف مكصفوإفي الحاؿ : ف األمريختمؼ ك     
 . (ّ)ليس تابعا لو فيك منصكب مائما ألنوعما قبمو  اإلعرابيةفتختمؼ الحركة 

لممعاني الثبلثة ك يمكف تفصيؿ الكبلـ  اإلعرابيةىذا ما يذكره النحاة في الحالة     
 عمميا في ىذه المعاني :  أكالمطابقة  إلىكصكال  األحكاؿفي ىذه 

ىما ما ال ك  ))نو معنى كظيفي يرتبط بالمبتمأ حكما أ: يمرس الخبر عمى  : الخبر أوال
 (ْ)((ا ال يجم المتكمـ منو بمٌ ك  اآلخريغني كاحم منيما عف 

 فٌ أللبلبتماء ك لكاف ك  أكجو أربعةفالخبر عمى  ((أنكاع أربعة بالمبتمأكالخبر المرتبط   
السـ  كخبر أخكاتيار خبر لممبتمأ ك خبر السـ كاف ك قصم بذلؾ اف الخبكي(ٓ)((كلمظف 

 أفبغير ذلؾ فبل يعقؿ  األمرال يستقيـ  إذك خبر ىك ثاني مفعكلي ظف  كأخكاتيا إفٌ 
ك لما .(ٔ)ال يخبر عنياك  أفعاؿ أك أحرؼ ألنيا ف ك ال لظفٌ يككف الخبر لكاف ك ال أل

 :(ٕ)ر لقكؿ ابف مالؾالخب جو عف حمك لخر  أك, يسمى خبرا أفصح 

 شاىمة األياممك   بره كا         ك الخبر الجزء المتـ الفائمة
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ك التغير ىك تغير  ,االبتماء أصموالمبتمأ ك ما  أخبار أشكاؿفيك عاـ ك شامؿ لكؿ 
 بعم مخكؿ نكاسخ االبتماء . ,في الشكؿ ك في ماللة الجممة عمى المعنى المرام

معا  ىما أك اإلسنامالذم يمحؽ احم طرفي  اإلعرابيتغير ال ))حم الباحثيف أيقكؿ    
الناسخ في  يحمثوبعم مخكؿ الناسخ ليس سكل الجانب الشكمي مف التغير الذم 

لـ يكف اشم  إفك  أثرا أعمؽك  أىمية أكثرلعمة  ,آخرالجممة ك ثمة جانب مكضكعي 
االسنامية في الجممة  ةىك التغير الذم يتناكلو حالة الحكـ المستفامة مف العمميظيكرا ك 

فييا   اإلسنامفركعا مف تقييم  يتضمفك  األكؿىك تغير ماللي في المقاـ االسمية ك 
زالتونفي الحكـ ك  أمكاف التقييم بالسمب  سكاء ربط الحكـ بفترة ال  أمتقيم لمزمف  ـأ ا 

تقيما  أك ومصاحبة لمحكـ ك لظركفو المحيطة بتفيمه بتحميم المشاعر ال أكتتجاكزىا 
 . (ُ)((.......لتأكيمبا

مخكؿ  أفٌ ترل  إالفيك باؽ عمى حالو ,  "المسنم كالمسنم إليو" األساسالمعنى  أما   
 نياأ إالخرج الجممة عف ككنيا جممة اسمية ال يي  "الحرفية ك الفعمية  "ىذه المعاني 

 . اإلسناميم مف قيكم بقجممة مقيمة  بأنياحيف ذاؾ تكصؼ 

 المبتمأفي شكمو , فيك قم يأتي مرفكعا ك  ي ليس ثابتا لممبتمأفالخبر بمعناه الكظيف    
كقم يأتي مرفكعا  – أخكاتياكما في كاف ك  –با كالخبر مرفكع قم يأتي منصك مرفكع , ك 

 كما في ظف   –قم يككنا منصكبيف ك   -أخكاتياك  إفٌ كما في  –المبتمأ منصكب ك 
 . - أخكاتياك 

نعتمم في ىذا عمى كبلـ المتقمميف مف ك  )):حجة بعض المارسيف القائمة  أماك    
قاؿ مف حيث كاف مف المبتمأ ىك ىك , ك رفع  إنماالخبر  إفٌ النحاة فقم قاؿ سيبكيو 

نماخالؼ المبتمأ كلـ يكف كصفا لو ك  إذاالخبر  إفٌ نحاة الككفة  كاف بيانا لمكانو  ا 
لـ إذا "ف ؾأمامى زيم  "يسمكنو النصب عمى الخبلؼ تقكؿ كزمانو لـ يرتفع كنصب ك 

 :فيك مرفكع كما قاؿ المعرم  لؤلكؿلممكاف بؿ كاف كصفا  بيانان  يكف
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 .(ُ)((ك كؿ حياة العالميف رياءي         كراءي  األماـك  أماـه كرائي 

ف التبعية ال تككف إف, لتبعيةا ال يفٌسرفبل يمؿ عمى تابعية الخبر لممبتمأ . ك انو 
ىذا ف مثمو كيفما جاء ككيفما اتفؽ ك يكك  فأ. بؿ ب (ِ)لو يجاكره الحكـ لمشابوو  بإلحاؽ

كؿ  ))بقكليـ:ىك ما عبركا عنو ك  مف التبعية,النحاة  أرامىاىك معنى المشاركة التي 
 .(ّ)((سابقو مف جية كاحمة  بإعراب إعرابي ناث

فالمطابقة عبارة  مفيكما كمضمكنا المطابقة تختمؼ عف التبعية لكف       
ة التً تؤدي وظائف متماثلة أو متشابهة ، أو تدل مجموعة من العناصر اللغوٌ))عف

ال يشترط في المطابقة الشركط المطمكبة في التبعية بؿ يكفي ك  (ْ)((على معاٍن نحوٌةٍ 
كف تصكر المطابقة في المبتمأ مبذلؾ يك  مثبل. اإلعرابييتفؽ الطرفاف في الحكـ  أف

 : اإلعرابيةة العبلم الصكر فيككف تالمبتمأ ك الخبر ف أصموما  أككالخبر 

  اٌٍّوُ}:تعالىمنو قكلو ك ", محمم نبينا  " ,"ا ربنا "الخبر:المبتمأ ك تطابؽ ًٌَُِِّ 

َُّبدِ َِِّٓ ُّْخْشِجُيُُ آَِنٌُا اٌَّزَِّٓ  .(5){اٌنٌُُّسِ إٌََِ اٌظٍُّ

  كلو قك  (6){ضَبٌِّنيَ آَثَبءَىُُْ ؤٌَْفٌَْا إَِّٔيُُْ}:: كقكلو تعالى أخكاتيامفعكلي ظف ك تطابؽ

 .(ٕ){لَشِّجًب ًََٔشَاهُ* ُثَؼِْذًا َّشًََْٔو إَِّٔيُُْ}:تعالى

 فٌ ك  أخكاتياؼ المطابقة في باب كاف ك تخمٌ ت  سَثُّهَ ًَوَبَْ}:كقكلو تعالى أخكاتياك  ا 

 . (ِ){ًَِاٌنٌٍََّ اٌْذَتّ فَبٌِكُ اٌٍَّوَ إَِّْ}:ك قكلو تعالى (ُ){ لَذِّشاً
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التأنيث التثنية كالجمع كالتذكير ك ك  اإلفرامف حيث بالمقارنة مع التطابؽ المعنكم مك     
 ظف   أخكاتياك  إفٌ ,  أخكاتيااالبتماء , كاف ك : جميعا  األربعة األبكابالذم يككف في 

 ,الخبربيف  المبتمأ ك  اإلعرابيةفي العبلمة  التطابؽ غير الزـو  أفٌ , يظير  أخكاتياك 
غيره كما يرل بعض النحاة ب أـ,(ّ)معظـ النحاة لسكاء كاف التغير بالعامؿ كما ير 

حكؿ تعريؼ كؿ  أبحاثوالخبر تمكر باب المبتمأ ك  ))أفٌ المارسيف المحمثيف كبعض 
الخبر مف حيث الجنس كالعمم . عامؿ الضبط التطابؽ بيف المبتمأ ك منيما كضبطو ك 

. ككجكمىما في الكبلـ  التأخيركالخبر مف حيث التقميـ ك  المبتمأمكضع كؿ مف ك 
ضبط ال يتعمؽ بالعامؿ ك  األبحاث. فمعظـ ىذه  اإلخبارتعمم ما , ك احمى غيابك 

 .(ْ)((في الجممة ك تككينيا  أبحاثبؿ ىي  اآلخر

ما جاء مف تطابؽ ى المبتمأ في المعنى مكف المفظ ك فالخبر نمط كصفي ينطبؽ عم   
فيك حيثيات شكمية ال تعطي قاعمة يمكف االستفامة منيا  اإلعرابيةفي بعض الصكر 

 خممة المعنى الكظيفي  في

:  (ٓ)فضمة كما يعبر النحاة ألنومائما  المنصكب : الحاؿ ىك الكصؼ ثانيا : الحال
ىك حاؿ نصب ك فيىذا باب ما يعمؿ فيو الفعؿ  )):بقكلوأنو منصكب سيبكيو  أكمقم ك 
حؽ ك ))حكـ الفضمة  بأنوالنصب  ةالنحا برر, ك  (ٔ)((كىك ليس بمفعكؿ ع فيو الفعؿكق

مالؾ امخؿ الحكـ  ابفي ك ,(ٕ)((الفضبلت  إعرابالنصب فضمة , ك  ألنونصب الحاؿ ال
 :(ٖ)قاؿ  إذفي تعريفو 
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 مفيـ في حاؿ كفرما اذىبالحاؿ كصؼ فضمة منتصب 

النحاة ىك فرع  ىذا النصب عنمكقع ك  أينماكعمى ىذا يككف النصب مبلزما لمحاؿ    
فبل يتصكر  (ِ)اك مجركر  اك منصكب ا. ك صاحبيا يأتي مرفكع(ُ)النصب مف المفعكؿ

الحاؿ فيك تطابؽ تطابؽ بيف صاحب الحاؿ المنصكب ك  ك ما جاء مف امالتطابؽ بيني
يأتي  إذعفكم ال يخمـ الكظيفية النحكية لمحاؿ ك ال يعم طريقا لبلستمالؿ عمييا .

قكلو مف المفعكؿ كك  (ّ){َّزَشَلَّتُ خَبئِفبً ِِنْيَب فَخَشَطَ}:الحاؿ مف الفاعؿ كقكلو تعالى

 ؤَْ ؤَدَذُوُُْ ؤَُّذِتُّ}:كقكلو تعالى إليوكمف المضاؼ  (ْ){سَعٌُالً ٌٍِنَّبطِ ًَؤَسْعٍَْنَبنَ}:تعالى

 .(ٔ){دَنِْفبً إِثْشَاىَُِْ ٍَِِّخَ ثًَْ}:ك قكلو تعالى (ٓ){َِْْزبً ؤَخِْوِ ٌَذَُْ َّإْوًَُ

كالتثنية  فراماإلما تقمـ مف ككف الحاؿ مطابقا لصاحبو في  إفٌ  :كيمكف القكؿ   
تخمؼ المطابقة في فكاف  .المعنى ال لمفظ إلىيرجع  التأنيثكالجمع ككذا في التذكير ك 

لذم مليبل عمى الكصؼ فيو اكبقائيا في المعنى  سياؽ الحاؿ المفظي  اإلعرابية ةالحال
 إليو أشارىك ما  اإلعرابيةلعؿ ىذا التخصص في العبلمة ىك نمطو العاـ , ك 

يا لثبكت المعنى فتكا أفٌ ىذه الثبلثة تتفؽ في  أفٌ ىؿ عرفتـ ك  )):بقكلو الجرجاني 
 .(ٕ)((لمشيء , ثـ تختمؼ في كيفية ذلؾ الثبكت ؟ 
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فيما متطابقاف  (ُ)كالشيء الكاحم ألنيما:تككف الصفة تابعة لمكصكفيا  ثالثا : الصفة
ابقاف في متطك التثنية ك الجمع , ك  اإلفرامفي المعنى مف حيث التذكير ك التأنيث ك 

ال في قم يككف ىذا التطابؽ في الشكؿ  ك "غمب النحكييف . أالتعريؼ ك التنكير عنم 
مطمكب بيف الصفة ك المكصكؼ  (ِ)التطابؽ الشكمي أف إلىالنحاة  أشار, ك "المعنى 
النعت في النص المغكم . كما يتـ الترابط بينو ك بيف  إظيارحم كسائؿ أك ىك 

ك ىك الرفع  اإلعرابيةىك المطابقة في الحالة ك لتابع المكصكؼ ك ىك ما يسمكنو ا
 .النصب ك الجرك 

اء زيم العالـ ك رأيت زيما العالـ ك مررت بزيم العالـ ك منو قكلو ج :تقكؿ     
كقكلو  (ْ){لٍَِْالً صََّنبً ثِأَّبرِِ رَشْزَشًُاْ ًَالَ}:ككقكلو تعالى,(ّ){ ُِّغْزَمٌُِْ طِشَاطٌ ىَـزَا}:تعالى

 اإلعرابيةىي مظير الحالة  اإلعرابيةفالعبلمة  (ٓ){اٌْذَشَاَِ ثِبٌشَّيْشِ اٌْذَشَاَُ اٌشَّيْشُ}:تعالى
الحالة  في عبلقتيا كتتعمم العبلقات إعرابيةلكؿ حالة ك (ٔ)كما يؤكم  كثير مف النحاة

 الكاحمة . اإلعرابية

ط سياقي تابع نم اإلعرابيةالمكصكؼ في العبلمة التطابؽ بيف الصفة ك  أفٌ فتبيف      
 .عمييا في الكبلـ  اإلمارات لحمي ا  ك مف مظاىر الصفة كالمكصكؼ ,ك ىلمفظ ك 

العبلمة  –المكصكؼ في ىذا الباب غـ مف جرياف التطابؽ بيف الصفة ك كعمى الر    
التبعية تجرم  إفٌ  إذال يتميز بيا عف غيره ليس مف سمة الكصؼ ك  فيك -ةاإلعرابي
 :(ٕ)ىي األبكابىذه ك  أبكابفي عمة 
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 .(ُ)خاصة ال تتعمؽ بالكصؼ ألفاظ لوالتككيم : ك  .ُ
 أجمعيف.نحك : جاء زيم نفسو , رأيت الناس 

عمى نية إحبللو محؿ المبمؿ ))التابع المقصكم بالحكـ ببل كاسطة البمؿ ك ىك  .ِ
 اقبؿ أخكؾ محمم.نحك : .(ّ)كيذكر األكؿ تكطئة لو (ِ)((منو

 ,(ْ)كال مؤكؿ بو تابع  يكضح متبكعو غير مشتؽ عطؼ البياف : .ّ
 :جاء أبك محممو عميٌّ  .نحك 

 أم التابع المشارؾ بكاسطة.  (ٓ)تاؿو مع حرؼ متبععطؼ النسؽ :  .ْ
.نحك :   جاء زيمه كعمركه

 .جرم في النعت كقكلنا جاء زيم العالـ تك   .ٓ

بغض النظر عف   (ٔ)فالتبعة حكـ لفظي قصم بيا تشريؾ اثنيف في حكـ كاحم    
ىذه المشاكمة المفظية بعيمة عف الكصؼ فيي  أفٌ  إثباتيمكف صفاتيا الذاتية .ك 

يككف الذم   -النعت  -و عنبمعناه العاـ  تتخمؼ عف النعت كال يتخمؼ الكصؼ
 .الجمع كالتثنية ك  اإلفرامك  التأنيثابقا في المعنى مف حيث التذكير ك مط

 عرابيةاإلالعبلمة  ك ىي حكـ جعمو النحاة مف مبلحظة اإلعرابيةفالحالة      
 إفٌ  عمى النص . بيمى  بذلؾ ليست لفظية بؿ حكـه  -اإلعرابيةالحالة -فيي (ٕ)ئيااستقراك 

التي جاء بيا  اإلعرابيةيـ جعمكا ىذه العبلمات نتيجة لمحالة ئالنحاة بعم استقرا إفٌ 
غير جارية بيف الصفة  اإلعرابيةالعبلمة ة , ك فقمبكا المسأل (ٖ)العامؿ النحكم

فقم يككف االسـ ممنكعا مف  .اآلخرتنتقض بيف الحيف ك  أنيا أمالمكصكؼ مائما . ك 
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قم يككف المكصكؼ مما , ك  "العالـً  بأحممى "مررت  :الصرؼ ك الصفة مصركفة تقكؿ
مررت بيذا "يككف مبنيا كقكلؾ  أك,  "قاؿ مكسى الكميـ "ال تظير عميو العبلمة كقكلؾ

كقكلو جممة  أك" صفرأيت طائرا فكؽ الغ "تككف الصفة شبو جممة  أك "العالـ
 .(ُ){َّغْؼََ اٌَّْذِّنَخِ ؤَلْظََ ِِْٓ سَجًٌُ ًَجَبءَ}:تعالى

يقكؿ شارح المفصؿ  إعرابيةلكنيـ جعمكا ىذه العبلمات نابعة مف حاالت ك     
((جعمكا النصب لقبا لممفتكح بعامؿ ك كذا الرفع ك الجر ك الجـز )):

فكاف البحث في  (ِ)
 أف إلى , ك كممة جعمكا تشير اإلعرابيفي المكقع  ىك البحث اإلعرابيةفي العبلمة 

مف كاف لقطرب ك  )):يقكؿ بعض الباحثيفالعبلمة  كعف تمؾذلؾ مف صنع النحاة . 
تككف المغة العربية قم اعتممت حقيقة  أف إنكارمعو مف القمماء ك الباحثيف كبلـ في 

((عمى ىذه العبلمات في تعييف المعاني النحكية 
(ّ) . 

 أقمـصفة مف صفات العربية ك سمة مف ))ىي  اإلعرابيةمة فالعبل    
((سماتيا

ككيؼ يمكف االعتمام (ٓ)عبلقة ليا بالمعاني ىي صكرة صكتية شكمية ال.ك (ْ)
مف المغات ال  اكثير  فٌ كا   .ي غير مطرمة في كؿ الكبلـ العربيىاالعتمام عمييا ك 

فٌ في الماللة عمى تعابيرىا ك  اإلعرابيةتعتمم عمى تغير العبلمة  يكجم  عضا منيا الب ا 
 .  (ٔ)فيو تمؾ العبلمات

ىي معنى الشكؿ الذم يمؿ عمييا . الكظيفة ك  ))ف اعتمام أك زام بعض الباحثيف ب   
ىك فيـ طابعو تعب المارسيف ك أىك الفيـ المغكم الحميث في مقابؿ العامؿ الذم 

الماللة ك كظائفيا الكممات في الجمؿ ك يعتمم عمى عبلقات  إذالكصؼ ال قكانيف العقؿ 
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 أمامنبعو العقؿ ك المنطؽ ك  األخير إفٌ  إذ التأثرك  التأثير أساسعمييا شكميا ال عمى 
إف  ربط اإلعراب بالنحك , ))حم الباحثيف أكيضيؼ  . (ُ)((عرؼ المغة  فأساسو األكؿ

كجعؿ النحك عممان قائمان عمى اإلعراب , كيفسره في ضكء نظرية العامؿ كما يطرأ 
مف تغير كما قاؿ النحكيكف , يىسـ المغة بطابع التعقيم كالصعكبة فبل  عمى أكاخر الكمـ

 .(ِ)((يمكف الخبلص مف ذلؾ في يكـ مف األياـ 

قكليـ كالحمؿ عمى الجكار  أكالمفظية بالحمؿ عمى المعنى  المشاكؿض قكقم تنت   
 إٌَِـوٍ ِِّْٓ َِبٌَىُُ}:منو قكلو تعالىبجعمو صفة لمكضع الخبر ك  "بارم ماء ماءا أال"

 كمنو في الحمؿ عمى الجكارالرفع كصفا : لمكضع االبتماء . ك فيمف قرأ ب (ّ){غَْْشُهُ
 .(ْ), فسقطت المشاكمة المفظية"خربو  ر ضبو جيحىذا "القكؿ المشيكر 

ف صكرة المفظ قم إالمعنى فب أكبالجكار  ,بغيره أكبالعامؿ  االنتقاضكاف سبب  كأيان    
 كيىذه المطابقة في الشكؿ ال في المعنى  أفٌ منا ك قم اعتم عكتومنتغيرت عف 

 أخرلبيا كبقرائف إٌف  إذقم تككف المطابقة مطمكبة في ىذا المكرم , ك  التأكيؿيحتمؿ 
ميز النعت يك ترابط الكبلـ ف سياؽال إلىتعكم  أخرلطبيعة الكصؼ ك قرائف  إلىتعكم 

 القرائف . افربتظف غيره مف المعاني النحكية فيما يعرؼ م

الحاؿ مبلـز  إفٌ ك  أحيانا.طابقو  إفالخبر ال يتبع المبتمأ في شكمو ك  أفٌ تبيف ف     
الصفة  إفٌ ك  .اتفؽ ك كاف صاحب الحاؿ منصكبا إفك ,النصب فبل يتبع صاحبو 

ك كثيرا ما تشاكؿ العبلمة  اإلعرابي.الحكـ  كك ى إعرابياتابعة لممكصكؼ في 
فٌ . أحيانا ك قم تتخمؼ عنيا,صكؼ في الصفة العبلمة في المك  اإلعرابية ىذه  كا 

المعاني الثبلثة   إلىال تعكم –الصكرة الشكمية  –الصكرة مف المطابقة ك عمميا 
 .مائماى  معنىفبل تتطابؽ مع ما ىي لو في ال .لما ىي لو أكصافاباعتبارىا 
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ا ىي ليمف عمة حيثيات مني مراسة العبلقات بيف المعاني ك تقمـ في الفصؿ الثا    
 تقمـما التطابؽ يحصؿ مع  أفٌ تبيف يا كسبب ذلؾ التطابؽ , ك منلمعرفة ما يتطابؽ 

 ,ما نكع كما يرام معرفتو في ىذا الفصؿ  نو.تأخر عا مع م أخرلك  تارة, (1)المعنى
 .مع المتأخركما نكعو  التطابؽ مع المكصكؼ المتقمـ 

ة جرياف الكصؼ في الكبلـ كما ىك اعتباره طبيع إلىفمراسة ىذا المبحث ترجع     
كسيككف المبحث األكؿ و .يمالحقيقية كالسببية  ع لماذا تطمؽ تسميةفي النحك العربي ك 

 الحقيقية كالسببية  . في العبلقة

بط يربطيا اكاف ال بم ليا مف ر  بيف معنييف ك لما كانت تمؾ العبلقة ىي عبلقة     
ىذا الرابط ىك صحة انطباؽ الكصؼ  أفٌ (2)األكؿ بما ىي لو ك قم ذكرنا في الفصؿ
يظير في الكبلـ  لكف ىذا الرابط لو تمثيؿ لفظي  عمى ما ىك لو ك الحميث عنو .

 المغة. عبلمة هباعتبار 

مع مكجكم نو أك  (3)الرابط ىك الضمير في المعاني الثبلثةأٌف النحاة  ذكرك قم     
 كمافي المشتؽ ك تقمر في غيره .  كف كىك حقيقة لغكية تالحاؿ كالصفة , ك ك الخبر 

الكاك مكجكم في  أفٌ , فيؿ  (4)صاحبو , الكاكمف الركابط بيف الحاؿ ك  أفٌ عم النحاة 
 كىك ما. ؟ في المعاني الثبلثة اكما معناى ا ؟مؿ كجكمىيح ـى كعبل ؟ المعاني الثبلثة

 المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ . مكضكعسيككف 
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 األًيادلجذش 

 احلمْمْخ ً اٌؼاللخ اٌغججْخاٌؼاللخ 

 إلىما ىك لو ك  في الخبر كالحاؿ كالصفة كع العبلقة بيف المعنى الكظيفيينقسـ ن     
عنم النحاة يعكم لمطبيعة  نقساـاالك مرجع ىذا  .(1)عبلقة حقيقية ك عبلقة سببية
ف يكك  ,الصفة أكالحاؿ  أكف ما يقع مكقع الخبر إف.(2)التركيبية في الجممة العربية
يأخذ محبل في الجممة فاالسـ مكر فيك يؤمم  ,األفعاؿعامبل فيما بعمه لقربو مف 

كعم بعض المارسيف .(3)بالفعؿ لشبيومعنى كظيفي خاص . ك لو تأثير بما بعمه  ألنو,
تقبؿ  فإنياالكممة  أقساـمف  اا قسمعمكىالتي  "الصفة"ىذه الظاىرة مف اختصاص 

بكظيفة  ةتككف مسنما فتؤمم كظيفة شبيي أفت فتقبؿ الصفا أماك ))بقكلو:معا  األمريف
لمبتمأ ثـ ىي  ان تككف خبر  أكمنصكبا  أك إليوالفعؿ في التعميؽ حيث تطمب مسنما 

 ؾمنمبتمأ نحك خير  أكنائب فاعؿ  أكفتككف فاعبل  إليوتككف مسنما  أفكذلؾ تقبؿ 
 . (4)((ء الحسف كجيو ك حمم المصكف شرفو يفعؿ ىذا , ك جا

فاف  ترجع إلى ما يعمؿ فيو, غمب النحاةأؼ العبلقة في طبيعة العمؿ عنم ختبلاك     
 (5)حقيقية را كانت العبلقة مضمرفع  إفرفع اسما ظاىرا كانت العبلقة سببية ك 

 تأثيره فيما بعمه عنم النحكييف . فالمرجع ليذا الكصؼ ىك

يعطي المعنى  بغي أفين السببية ىناؾك تسمية ىذه العبلقة بالحقيقية ىنا  لكفٌ ك     
ىي معاف كظيفية عبلقتيا لية كالكصفية ك الحاف الخبرية ك إكبر فأالكظيفي مكرا 
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كصكؼ ك ىي التي تكصؼ بما قبميا مف االبتماء ك صاحب الحاؿ ك الم األصمية
 عبلقتيا بما قبميا ال إلى ايككف ىذا الكصؼ راجع أفالسببية فبل بم بالحقيقية ك 

 بعمىا .بما بتأثيرىا 

كما قالو النحاة صحيح في طبيعة التركيب المغكم ك اخذ المعاني مف النص    
مرام -ك مكره في الكبلـ ، البعم في المعنى الكظيفي فٌ أ إال(1)حسب طبيعتو التركيبية

 ىك مف خمؽ تمؾ العبلقة . –المتكمـ 

 كاف فٌ إكثيرا مف النحاة ال يسمـ بعمؿ الكصؼ بما بعمه , ف فٌ أكيمؿ عمى ذلؾ    
و ال يعمؿ بما نٌ إالبلـ فك  لؼاأللـ يعتمم عمى  أكاسـ الفاعؿ عنمىـ ماال عمى الماضي 

ف عبلقة حقيقية أل "أمسجاء زيم العالـ  " فبل يمكف عم العبلقة في  كعميوبعمه , 
تبط ف الكصؼ مر أل ,عبلقة حقيقية حسب تفسيراتيـ لكٌنيا رفع مستترا لـ يالكصؼ 

بخبلفيا العبلقة السببية التي يككف الكصؼ فييا ك بالمكصكؼ عمى نحك الحقيقية 
 . األنحاءالمكصكؼ عمى نحك مف بصمة  والمب امرتبط

 : عبلقة حقيقية ك عبلقة سببيةفالعبلقة نكعاف :
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 اٌؼاللخ احلمْمْخ

بيف المعاني ,حكؿ العبلقة الحقيقية  أغمب األعماؿجرت مباحث المراسة في    
, فكانت عبلقة  فييا كالتطابؽ ياتركيبك  يايث سماتمف ح,الثبلثة ك ما ىي لو 

مرجع ىذه العبلقة في  فأ إالفي ىذه العبلقة الحقيقية ,  التركيب ك المطابقة بارزةن 
كيفية جريانو عمى  الانطباؽ الكصؼ عمى ما ىك لو لـ يكضح بالشكؿ الكافي ك 

 مضمكف .سيككف الحميث في العبلقة الحقيقية عف ىذا الك المعاني الثبلثة . 

ليس المعني بالكصؼ كصؼ ارتباطا كبيرا ال تحيم عنو ك ترتبط المعاني الثبلثة بال    
باني المشتؽ عـ مف ذلؾ فيك يشمؿ مأبؿ ىك  األكؿىنا المشتؽ كما بينا في الفصؿ 

الفعؿ ك الجامم المؤكؿ بالمشتؽ المشتؽ غير الجارم مجرل الجارم مجرل الفعؿ ك 
ف ىذه المباني تككف صالحة الجممة ك شبو الجممة . ألتؽ ك كالجامم غير المؤكؿ بالمش

بمفظ  التأكيؿيكضح ذلؾ مكصؼ مؤكلة بو عنمما يصح انطباقو عمى مكصكفو ك ل
 . إالالمشتؽ ليس 

يا منكلتكثيؽ العبلقة بيف ىذه المعاني ك الكصؼ ال بم مف ربط كؿ كاحم     
عمه الجرجاني تعميقا بيف ما كىك  ك انطباقو عمى مكصكفو  إسنامهبالكصؼ ك صحة 

أٍف ال نظـ في الكمـ كال ترتيب حتى يعٌمؽ بعضيا ببعض كيبنى بعضيا  ))الكمـ  أنكاع
عمى بعض كتجعؿ ىذه بسبب مف تمؾ , كىذا ما ال يجيمو عاقؿ كال يخفى عمى احم 

تعمم إلى اسميف فتجعؿ احمىما خبران عف اآلخر أك تتبع االسـ .......مف الناس 
تجيء باسـ بعم تماـ كبلمؾ عمى  ك........أأف يككف الثاني صفة لؤلكؿ اسمان عمى 

 . (1)((......أف يككف الثاني صفةن أك حاالن 

 بأنوالذم عبر عنو المارسكف ك  (2)يككف في المعاني ال في األلفاظ ىذا التعميؽ ك     
ني العبلقات بيف المعا إنشاء))كاف قصمه كاف  الجرجاني ما جاء بو أعظـخطر ك أ
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فالتعميؽ ىك مرجع (1)((الحالية اسطة ما يسمى بالقرائف المفظية كالمعنكية ك النحكية بك 
 . (2)الصحة ك الفسام

يجرل مجرل الفعؿ عمى ,ف الخبر ك الحاؿ ك الصفة أك لعؿ ما عبر بو النحاة ب     
 مشابيةه  ك عبلقةه  .التعميؽ في المعاني الثبلثة إمارات أىـ إحملىك ,(3)ما ىك لو

ف كاف اإلسنام ا  .إذ إٌف مرجع الضمير يككف إلى المعنى المرام اإلسنام إليو ك  ئلسنامل
 في المفظ جاريا عمى الضمير,

ىذا اإلسنام المعنكم بيف المعنى النحكم  أفٌ في  ,مع المحافظة عمى نمطية المغةك    
لفعؿ كم المرام بيف المبتمأ كالخبر كاالنح اإلسنام ىك ليس ىك لو في الحقيقة, كما
مفعكؿ , ك الأمبلبسة الفعؿ لمفاعؿ  .كىكبؿ ىك اعـ مف ذلؾ  .الفاعؿ كحمهك 

 "خارج العبلمات المنطكقة  إسنامالصفة لمكصكفيا , فيك كمبلبسة الحاؿ لصاحبو ك 
بالمعنى بيف  ان إسنامف ك يك أفيمكف منبعو الكصؼ ك  ,المغة أصؿكاقع في  "الكبلـ 

 .الشيئيف المتبلزميف 

 المعنكم في المعاني الثبلثة :  اإلسنامعبلقة  إثباتك يمكف 

 ادلؼنٌُ : ثبإلعنبدػاللخ اخلّّ ؤًال :

بية اك ىي حقيقة اعر  (4)المبتمأ عمى نحك الحكـ الكاقع عميو إلىالخبر ىك المسنم     
اسماه ك  (6)عيف المبتمأ بأنو, كرفعكه  (5)النحاة بما يعرؼ بالعممة مف الكبلـ أصميا
 .(2)الجزء المتمـ الفائمة بأنوكابف مالؾ  (1)ني عمى المبتمأالمب بأنوسيبكيو 

                                                           

 .188ناىا و مبناىا : معاللغة العربية  1
 . 189:  السابقينظر 2
 .1/193شرح ابن عقيل : ينظر3

 .135مفتاح العلوم : 4
 . 28ينظر جامع الدروس العربية :  5
 .88/ 1شرح المفصل :  ينظر6
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مع مقكمات الكصؼ كاالنطباؽ  إالتتـ  أفكال يمكف ليذه االصطبلحات جميعا     
فٌ ك  التعميؽ ك  اإلسنامما كاف ليحصؿ لكال (3)"إليوالمسنم المسنم ك  "النحكم  اإلسنامىذا  ا 

المرتبط بقكاعم العممة  لنحكما اإلسناماتساعا مف  أكثرالمعنكم الذم يككف 
 .(4)الفضمةك 

التي  الكمـ أنكاعؿ العميم مف قبي الخبر لمعبلقة القكية بيف الخبر كالمبتمأ فافك   
 أنكاع–ك مكر ىذه المباني الضابط الكحيم في ذلؾ الشمكؿ ىتككف خبرا , ك  أفتصمح 
النقؿ بالتحكؿ ك  أك(5)التأكيؿ كما يقكؿ النحاةب أكبنفسيا , صبلحيتيا لمكصؼ ك  –الكمـ 

 المحمثكف.المارسكف  يسميوكما (6)االستعمالي

المعنكم لمغة أكال ثـ كقع مسنما في عبلماتيا كىك  مفالخبر ماخؿ في إطار اإلسنا   
 الكبلـ المنطكؽ.

 ادلؼنٌُ : ثبإلعنبدػاللخ احلبي  صبْٔب: 

لمخبر لمحاؿ ,   لثبكت ما ,المشابية بيف الحاؿ ك الخبر إجراء إلىعمم النحاة يى    
في ضكء ذلؾ تتضح عبلقة ك . (7)اإلسنامالصكر التي تعبر عف  أجمىف الخبر مف أل

مبني عمى  ألنوىذا باب ما يرتفع فيو الخبر )):وسيبكييقكؿ  .المعنكم باإلسنامالحاؿ 
الرفع فقكلؾ ىذا  فأمامبتمأ حاؿ لمعركؼ مبني عمى  ألنومبتمأ أك ينتصب فيو الخبر 

                                                                                                                                                                       

 .86/ 2الكتاب : 1
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النصب فقكلؾ ىذا الرجؿ منطمقا , جعمت الرجؿ مبنيا عمى  ماأ... ك الرجؿ منطمؽ 
 . (1)((قم صار فييا  لو مت الخبر حاالعجك ,ىذا 

خبر  إلىيقسـ  [الخبرانو ])):يقكؿ الجرجاني عف معنى الخبر في عمـك المعانيك    
ة جزء مف الجممة ال تتـ الفائمة بمكنو ك خبر ليس بجزء مف الجممة ك لكنو زيامىك 

الفعؿ . ك  "زيم المنطمؽ "منطمؽ في كىك خبر المبتمأ  فاألكؿ .سابؽ لو آخرفي خبر 
في الفائمة,  األصؿكقكلؾ خرج زيم , فكؿ كاحم مف ىذيف جزء مف الجممة ك ىك 

ف الحاؿ خبر في الحقيقة مف حيث ألك ذاؾ  االثاني ىك الحاؿ كقكلؾ جاء زيم راكبك 
 (2)((لمبتمأ لممبتمأ كبالفعؿ لمفاعؿ و بخبر اتثبتما كت بو المعنى لذم الحاؿ تثبنؾ إ
 .  (3)يقصم بالخبر ىنا الخبر الببلغيك 

 األعماؿف تمؾ البنية ىي كصؼ في إف-بنية الحاؿ  -المفظ  إلىما يرجع  أماك    
ىذه البنية ك .(4)((يككف كصفا أففي الحاؿ  األغمب))ما يعبر عنو النحاة  أك أغمب

ال يقكـ الكصؼ بنفسو بؿ ىك ما كاف  إذمى ذم الحاؿ ؽ عباتعطيو صبلحية االنط
 . (5)بغيرهقائما 

المعنى في االتصاؼ كاالنطباؽ  الحاؿ شيء كاحم مف حيثف الخبر ك إكبالجممة ف   
جعؿ ىذا النمط الكبلمي خبرا تكمرام المتكمـ ف (6)حيثيات الكبلـ ما يختمؼ فييما ىيك 
بنمطيف  الكبلـ ص فيتخصٌ  -عاـ -كاحم نمط كصفي أنيما أمذاؾ النمط حاال ك 

 خاصيف حسب مكقع كؿ منيما في الجممة.

 

                                                           

 .87, 86/ 2الكتاب : 1
 .133:  اإلعجازدالئل 2
 .418 - 413: ينظر السابق  3
 .312شرح األلفية البن الناظم :4
 .423: السابق 5
 .26:  اإلعجازدالئل 6



 

 ..........دساعخٌ يف اٌنذٌِ اٌؼشثًِاٌظفخِ ًاحلبيِ اخلِّّ ثنيَ اٌؼاللخُ اٌٌظْفْخُ
 

  141   

 

 ادلؼنٌُ : ثبإلعنبدػاللخ اٌظفخ  صبٌضب:

االصطبلح فيي مف كصفو معنكم مف تعريؼ الصفة في المغة ك ال اإلسناميفيـ     
.  (2)الصفة الحميةفي المساف كصؼ الشيء حبله ك ك  (1)صفة : نعتوك  يصفو كصفان 

تخصيصا  أحكالوما يذكر بعم الشيء مف الماؿ عمى بعض  ))السكاكي  الصفة عنمك 
ىي  اإلعرابيالصفة مف حيث الحكـ ك ,  (3)((ي المنكرات ك تكضيحا في المعارؼ لو ف

ال , لكنيا تقكـ بالمكصكؼ ك  (5)تأكيبل أكالمقصكم كصفا  أك(4)التابع المكمؿ متبكعو
ففيي ك  يمكف تصكرىا بمكنو عف ي تتحمث عنو كما يتحمث الخبر كانت صفة لو في ا 

فٌ الحاؿ عف صاحبو , ك المبتمأ ك  في الجممة  إليوالمسنم ما كاف يجرم بيف المسنم ك  ا 
الصفة  إجراءىذا باب  )):مف ذلؾ قكؿ سيبكيوك  (6)المكصكؼنو يجرم بيف الصفة ك إف
 الصفة عمى االسـ إجراءقم يستكم فيو ك  أحسففي بعض المكاضع  [عمى المكصكؼ]
 الفعؿ كجرياف االسـ عمى الصفة جرياف عمى يمؿ كىذا ,(7)((نصبوتفجعمو خبرا تف

 .االسـ عمى

قبمو ال يصؼ ما  ألنوجعمو قبيحا  أكمنع سيبكيو الكصؼ بغير المشتؽ  ربما كافك 
المعنكم لما  لئلسناميذه البنية الخاصة في النعت تؤكم صبلحيتو ف.ال ينطبؽ عميو ك 

 ىك لو .

 :عمة صكربلعبلقة الحقيقية في المعاني الثبلثة كتظير فائمة ا
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 نو ال شيء في الكبلـ قابؿإالتأكيؿ عنم النحاة ف أك االستعماليالنقؿ منيا : الشمكؿ ك 
الكصؼ عمى عاني ما لـ يكف صالحا لبلنطباؽ ك كاحم مف ىذه الم إلى متأكيؿل

 حميث عنو بصكرة مف الصكر .ال أك ومكضكع

 ىك))ؿ الماللي فالحق ,"الوصف"ف حقؿ ماللي كاحم ك ىك ضمف الثبلثة تمخؿ إمنيا : ك 
 .(1)((تيا كتكضع تحت لفظ عاـ يجمعيا مجمكعة مف الكممات ترتبط مالال

الكممة "التي يتـ مف خبلليا اختيار  المبامئ إلىحمم مختار أالمكتكر  أشارقم ك    
تبط فيما بينيا بيف مفرمات الحقؿ الماللي عبلقات تر  فٌ إ :أىميامف ك , (2)"األساسية

المعاني  أكجمع الكممات  أساسىذه النظرية تقـك عمى  إفٌ  إذبيف اسميا العاـ , ك 
ابف  لكبلـ, ,كلقم جاء ىذا الكبلـ تأييما(3)قاربة ذات المبلمح الماللية المشتركةتالم

المرام بالعاـ : كؿ لفظ فيو معنى لصفة تطمؽ باعتباريف عاـ كخاص ك ا ))يعيش
 . (4)((فيمخؿ فيو خبر المبتمأ كالحاؿ , ال  أكبعا الكصفية جرل تا

ىذه المفاىيـ تتماخؿ فيما بينيا ك  .مفاىيـ تحيط بو إلىنظاـ المغة نظاـ يحتاج  إفٌ   
 مفيكما أكسع تمرس المغة في ضكئو .فتشكؿ 

ذا     نضع  أفيككف مف البلئؽ  .أفبلىي نظرية تجريمية  ةؿ المالليك كانت نظرية الحق كا 
 األلفاظكانت ليذه إذا , ك  ؟في حقؿ ماللي كاحم "الصفة  ك الحاؿ كالخبر  ":مفاىيـ مثؿ

الك منيا المعاني االصطبلحية  ءتجا –لغكية  –معجمية  معاف يككف لتمؾ المعاني  ا 
 .؟االصطبلحية حقؿ ماللي كاحم 

ىك يتخصص بالخبر تارة ك بالحاؿ ثانية النمط العاـ ىك الكصؼ ك  فأالنحاة  ذكرفكما ي   
ىذه المفاىيـ  أك أفٌ كاحمة  مفيكميوتمخؿ في ماللة  التعابيرف ىذه إفة تارة ثالثة . فك بالص

 ىك الحقؿ الماللي ليذه المفاىيـ .مرج فيو ك نتتماخؿ فيما بينيا لتشكؿ مفيكما عاما ت
                                                           

 .79علم الداللة : 1
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 خ جّْجَاٌؼاللخ اٌغَ

العبلقات بيف الكظائؼ التي  أساسالنحكية عمى  األبكابتمرس العبلقات بيف   
المليؿ عمى ذلؾ ما تقمـ مف كحمىا . ك  األلفاظ أساسال عمى  األبكابتمؾ  تؤمييا

فكانت ىذه العبلقة  .بيف ما ىي لوقية بيف المعاني الثبلثة ك مراسة العبلقة التطاب
ة مالعبلك  فمف حيث الشكؿ في التعيٌ تطابقة مف حيث المعنى في النكع كالعمم ك م

 .يك لوفكاف حقيقة  إفالمعنى  في تقمـمع الم التطابؽ فٌ أمعنى ذلؾ ك  .اإلعرابية
 متصبل أكف يككف سببو أب .لـ يكف لو عمى كجو الحقيقة إفالمعنى  فييتخمؼ عنو ك 

 .األنحاءبو عمى نحك مف 

 .بالتطابؽ بالنكع ك العمم      جاء الرجبلف الكريماف      :فتقكؿ 

 .ممبالتخالؼ بالنكع ك الع  أميماجاء الرجبلف الكريمة  :    كتقكؿ

الثانية كالعبلقة قم تقمـ الحميث عنيا العبلقة الحقيقية ك ىي  األكلىالعبلقة  فتككف  
 العبلقة السببية .ىي 

العبلقة التطابقية مف حيث الشكؿ فبل تختمؼ في كمتا الصكرتيف فيما في  أما  
 – المفظي التطابؽ –ك مف ىذا التشابو ".معرفتيف مرفكعتيف " المثاليف المتقمميف 

العبلقة جرت مجرل  ألنيا.نعتا  أكحاال  أكتسمية العبلقة الثانية , خبرا  ازان يصح مج
فالحقيقية في شكميا ك   أك اإلخبارعمى جية  ,لما قبميا ة كصؼه قلـ يكف في الحقي ا 

 الكصفية . أكالحالية 

 يف االطغالح :  ٔظشحٌ

قة في كصؼ العبل لسنة النحاةأ مف–أم السببية  –ىذه العبلقة  اصطبلح جاء   
 جعؿ ليا بعض المارسيف مبنى شكميا تنطمؽ منو .ك  .بمبانييا المفظية الكصفية
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ذلؾ ما كاف مف سببو .... ك  ىذا باب ما يجرم عميو صفةي  ))ا :يقكؿ سيبكيو فيي    
ىذه العبلقة عبلقة  أفٌ  لىإبعضيـ  أشار. ك (1)((رجبلن  أبكه قكلؾ مررت برجؿ ضاربو 

يقكؿ ابف الناظـ ك . (2)((في بالكصؼ المجازم ذا النمط الكصالنحاة ى ـسك ))مجازية 
ما كاف جاريا عمى ما ىك ما ىك لو رفع ضمير المنعكت ... ك ف كاف جاريا عمى إ))

فيك كالجارم عمى ما ىك لو في مطابقة  ألسببيف لـ يرفع إلشيء مف سببو , ف
ضميرا  رفع إفالنعت  إفٌ ))يقكؿ: .أما ابف عقيؿ فمـ يذكر السببي فييا,(3)((المنعكت 

ك ىي الرفع كالنصب   اإلعراب ألقاب مف عشرة , كاحم مف أربعةطابؽ المنعكت في 
 اإلفرامالتأنيث ككاحم مف ككاحم مف التعريؼ كالتنكير ككاحم مف التذكير ك  الجرك 

ذاكالتثنية كالجمع . ك   اباإلعر  ألقابرفع ظاىرا طابقو في اثنيف مف خمسة كاحم مف  ا 
الصفة لمكصكفيا ىي مطابقة  هفالعبلقة عنم. (4)((نكير ك كاحم مف التعريؼ ك الت

رفع المستتر التطابؽ ك " .كينطمؽ مف الشكؿاالختبلؼ في كمية ىذه المطابقة ك 
 لسببياىك ما يقرب المعنى ك ".عمى ما ىك لو  رجاعنم ابف الناظـ " أمؽالمعنى ",ك 
تطابؽ في بعض تخمؼ الك  .فالعبلقة ليست شكمية. ف جاريا عمى ما ىكلوك يك ف البأ

 .إمارة عمييا وأجزائ

 عى كزٌ ))ف ىذا النمط مف النعت يجرم في المفرم أ بعض المارسيف المحمثيف الحظك     
ىك ما  لسببياك النعت  (5)((نعت حقيقي ك نعت سببي  إلىنحاة العربية النعت المفرم 

ر , بينما ينظ (6)((يمؿ عمى معنى في شيء بعمه , لو صمة ك ارتباط بالمنعكت  ))
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: ك ىك ال ينعت االسـ السابؽ عميو  لسببياالنعت  ))نعت لما بعمه  بأنو إليو يـبعض
 (1)((نعت اسما ظاىرا يأتي بعمه يعمى كجو الحقيقة لكنو 

 ىَـزِهِ ِِْٓ ؤَخْشِجْنَب سَثَّنَب}:قكلو تعالى األسمكبف الكريـ مف ىذا آك مما جاء في القر     

قكلو تعالى " , ك  (3){ شَشَاثُوُ عَبئِغٌ فُشَادٌ ػَزْةٌ ىَزَا} :ك قكلو تعالى (2){ؤىٍُْيَب اٌظَّبٌُِِ اٌْمَشَّْخِ

 .(4){ٌٌَُّْٔيَب فَبلِـغٌ طَفْشَاء ثَمَشَحٌ إِّٔيَب}:

 اٌؼاللخ اٌغججْخ :يف دخٌي ادلؼبِٔ اٌضالصخ 

 :ظفخاٌؼاللخ اٌغججْخ يف اٌ

فيي مبكبة في كؿ كتب  .الشؾ في كجكم العبلقة السببية في الصفة    
يا في إثبات كجكم العبلقة في الكبلـ لكقم مثمنا  الصفة رس مع بابمكت(5)النحك

 .العربي كيقاس الحاؿ كالخبر عمييا

 : بياٌؼاللخ اٌغججْخ يف احل

ال يقتصر عمى النعت  -العبلقة السببية  –التعبيرم ك النمط الكبلمي األسمكبىذا    
في  األسمكبمبلحظة ىذا مكف غيره , فيمكف  النعت فيالنحاة لو  ذكركحمه مع 

كمما ينتصب ألنو حاؿ كقع فيو أمر قكؿ العرب: ىك رجؿي )):الحاؿ . يقكؿ سيبكيو
ا ذاؾ, كأنو معركفان ذاؾ, كىك رجؿ صمؽ بٌين صمؽو  صمؽو معمكمان ذاؾ, كىك رجؿي 

قاؿ: ىذا رجؿ صمؽ معركفان صبلحيو, فصار حاالن كقع فيو أمر, ألنؾ إذا قمت: ىك 
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خبرتى بأمر كاقع, ثـ جعمتى ذلؾ الكقكع عمى ىذه الحاؿ. كلك رفعتى رجؿ صمؽو فقم أ
و. كمثؿ ذلؾ:  كاف جائزان عمى أف تجعمو صفةن, كأنؾ قمت: ىك رجؿ معركؼي صبلحي

مررت برجؿ حسنةو أمو كريمان أبكىا, زعـ الخميؿ أنو أخبر عف الحيسف أنو كجبى ليا 
سيو مكسكران سرجييا, كاألكؿ كقكلؾ: في ىذه الحاؿ. كىك كقكلؾ: مررت برجؿو ذاىبةو فر 

ف شئت قمت معركؼه ذلؾ كمعمـك ذلؾ, عمى قكلؾ:  ىك رجؿ صمؽ معركفان صمقو, كا 
 .(1)((ذاؾ معركؼه كذاؾ معمكـ. سمعتيو مف الخميؿ

 َِب}:ف الكريـ قكلو تعالىآفي القر  أمثمتو, ك مف  (2)كجكمه إلىالمتأخركف  أشاركقم 

0){لٌٍُُثُيُُْ ٌَبىَِْخً}{ٍَّْؼَجٌَُْ ًَىُُْ اعْزََّؼٌُهُ إٌَِّب ُِّذْذَسٍ سَّثِّيُِ َِّٓ رِوْشٍ ِِّٓ َّإْرِْيُِ
 :(4),كقكؿ الشاعر(

 يمركف بالمىنا  خفافا عبابيـ        كيخريجف مف مارًيفى بيجرى الحقائب

ك عمـ جريانيا أينقسـ الحاؿ باعتبار جريانيا عمى صاحبيا  ))يقكؿ عباس حسف    
ية ك سببية .... ك السببية ىي التي تبيف ىيئة شيء لو اتصاؿ ك الى قسميف حقيق

 (5)((عبلقة بصاحبيا الحقيقي 

 األسمكبتركيبة الحاؿ في ىذا  أما))يقكؿ أحم الباحثيف  تركيبة ىذه الحاؿ عفك     
يعكم عمى  إليويمي الحاؿ اسـ ظاىرم مرفكع بيا يتصؿ بو ضمير مضاؼ  أففيك 

 (6)((كصفا لصاحبيا المعنكم التالي ليا كانت  إفصاحبيا الحقيقي . ك 
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 اٌؼاللخ اٌغججْخ يف اخلّّ :

 ]مشتؽ  أماك  ))النحاة  أقكاؿفي الخبر في ضكء  األسمكبيمكف مبلحظة ىذا ك    
لما ك (1)(("أبكهزيم قائـ  "رفع الظاىر نحك  فأ إالره نحك زيم قائـ يفيتحمؿ ضم [الخبر

 اإلخبارترل  .لمعناه التسمية الكظيفية  اعطك يلـ ك  ,األسمكبيعبأ النحاة كثيرا بيذا 
العائم  إليور المضاؼ يارتبط معو بالضمك  ,بالقياـ ال يقع عمى زيم بؿ عمى ما البسو

ك لما كاف الخبر مشتقا كجب ))يقكؿ عباس حسف . فكانت العبلقة سببية .عمى زيم 
مكصؼ الكاقع خبرا ل أمثمةكىناؾ .....اسما ظاىرا  أكبارزا  أكيرفع ضميرا مستترا  أف

العبلقة السببية  يىك (2)((عمى غير مف ىك لويككف جاريا عمى مف ىك لو ك  فأيصمح 
 .رفع الظاىر ما إذا

تقع الصفة المفرم ك الحاؿ  أنيا أم(3)كلقم خص النحاة ىذه الظاىرة في المفرم    
, زيم  بكهأزيم قائـ : تقكؿ . تقع في الخبر في المفرم ك الجممة  ايأنك يبمك .(4)المفرمة
 .قائـ أبكه, زيم  أبكهيقـك 

فمككنو غير سببي مع عمـ  إفرامه أماك ))ذكرىا الببلغيكف  العبلقة السببيةىذه ك     
 أبكهزيم  "المرام بالسببي نحككـ كقكلؾ زيم منطمؽ كقاـ عمرك ك تقكم الح إفامة

الفعمي مف ك  لسببياثـ  ))قم عقب صاحب مختصر المعاني بقكلو ك .(5)(("منطمؽ
طبلحات صاحب المفتاح حيث سمى في قسـ النحك الكصؼ بحاؿ الشيء نحك اص

كصفا  "أبكهرجؿ كريـ " كالكصؼ بحاؿ ما ىك مف سببو نحك .رجؿ كريـ  كصفا فعميا
 "في نحك مسنما فعميا , ك  "زيم قاـ  "في عمـ المعاني المسنم في نحك  ىسمك .سببيا 

لذا اكتفى ك انغبلؽ خمك مف صعكبة ك كفسرىما بما ال يمسنما سببيا ,  "أبكهزيم قاـ 
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 "قائـ أبكهزيم  "نحك يك قاؿ المرام بالسبب,بالمثاؿ  لسببياالخطيب في بياف المسنم 
كيمكف أف يفسر المسنم السببي بجممة عٌمقت عمى المبتمأ بعائم  ",أبكهزيم انطمؽ "كذا ك 
" أبكه منطمؽ يككف مسنما إليو في تمؾ الجممة, فيخرج عنو المسنم في نحك" زيم ال

 .لسببياغير كاؼ في تفسير  يكينالقز لعؿ ما ذكره الخطيب , ك  (1)((ألنو مفرم

", قائـ أبكهزيم  ", "أبكهزيم يقـك الجممة "ك " أبكهزيم قائـ "نحك  المفرم يشمؿ فالسببي   
لما لو  ,(3)فيك يضر بكبل العمميف(2)المعاني في ىذه المسألةلفصؿ بيف النحك ك كلماذا ا

 .(5)مف المارسيف المحمثيفغيره ك (4)ما يشير الجرجانيمف فسام ك

 ,في المعاني الثبلثة في المفرم تجرمالعبلقة السببية  إفٌ  :بالجممة يمكف القكؿك    
يككف النعت  أفالمغكية ت التراكيب كقم منع أيضاكفي الخبر تجرم في الجممة 

سببيا في يا ك يقع حقيق أفنفس الكصؼ يمتنع  أفال  الحاؿ السببي جممةن السببي ك 
 .بمليؿ كقكعو في المفرمالثبلثة 
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 ادلجذش اٌضبِٔ

 يف اخلّّ ًاحلبي ًاٌظفخ اٌشًاثظ ؤٌٔاع

 : اٌشاثظ ثني ادلؼنَ اٌٌظْفِ ً ِب ىٌ ٌو

برابط لفظي ,سببية  ـأعبلقة حقيقية  أكانتترتبط المعاني الثبلثة بما ىي لو سكاء    
في  ىذا الرابط الشكمي يككفك . ؼ الكصبط المعنكم كالذم ىك االنطباؽ ك يجسم الرا

 أكف الخبر أففي المفرم صرح النحكيكف ب .شبو الجممةالمفرم كما يككف في الجممة ك 
عمى المبتمأ  ان في المشتؽ عائم ان ضمير يا تتحمؿ فإنكانت مشتقة  إفالصفة  أكالحاؿ 

فكصاحب الحاؿ كالمكصكؼ ك  فقم يستغنى عف   -مثبل  في الخبر -ةجامم تكان ا 
ال ف يككف الخبر ىك عيف المبتمأ ك أبقكة الربط ب اكتفاءير كما ىك رأم البصرييف الضم

كيغمب المشتؽ  يستغنى عنو عنم الككفييف الذيف قالكا بتحمؿ الجامم لمضمير الرابط .
 في الحاؿ كالصفة . كتمت مناقشة الضمير في مبحث االشتقاؽ. 

ككف الضمير في المعاني الثبلثة ما في الجممة فبل بم مف الرابط ك ىك غالبا ما يأك   
في الحاؿ فصؿ ك  "ال بم لمضمير مف مرجع "لما لو مف قكة العكمة عمى صاحبو 

, ؟الكاك كحمه  أكالكاك ىك الضمير كحمه اك الضمير ك ىؿ النحاة في الرابط فقالكا : 
 كربما يككف كحمه الرابط. ,الثاني نجم الضمير ممحكظاك  األكؿففي 

رابطا فقم عقم ىذا المبحث لمكاك كماللتو الكظيفية ك ىؿ ىك يككف الكاك  أففيك    
ىك كصمة في  كأىؿ كجكمه عمى نحك الربط ك ؟ال  كأمكجكم في المعاني الثبلثة 

 يقتضيو السياؽ؟الكبلـ جاء لمعنى 
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 دالٌخ اٌٌاً اٌٌظْفْخ ِغ ادلؼبِٔ اٌضالصخ

 :ِغ ادلؼبِٔ اٌضالصخحتمْك ًجٌد اٌٌاً 

ما ىي بيف الكاك تقع بيف المعاني الكظيفية الثبلثة ك  أفٌ  ؿاألك ذكرنا في الفصؿ     
 ػَنْوُ ًَؤَٔزُُْ اٌزِّئْتُ َّإْوٍَُوُ ؤَْ ًَؤَخَبفُ}:تعالى وقكل نحكتقع بيف الحاؿ كصاحبو . فلو

0){خَبٌِذًَُْ فِْيَب ًَىُُْ ُِّغَيَّشَحٌ ؤَصًَْاطٌ فِْيَب ًٌََيُُْ}:كقكلو تعالى, (1){غَبفٌٍَُِْ
الصفة ف كتقع بي.(

ذلؾ  أجاز,(3){ َِّؼٌٌٍَُْ وِزَبةٌ ًٌََيَب إِالَّ لَشَّْخٍ ِِٓ ؤَىٍَْىْنَب ًََِب}:كالمكصكؼ نحك قكلو تعالى
كقكؿ , (5)كخبر مبتمأ أصموما  أككالخبر  المبتمأكتقع بيف  .سيأتيكما  (4)الزمخشرم
 :الشاعر 

 (6)البصير اعتبار عيفي  قابمتوما       إذاكفيو  إال ليس شئه 

 اآلخر:قكؿ ك 

 (7)تختمؼ اآلجاؿ كميتتو         محتكمة لكفٍ  إالما كاف مف بشر 

كربما شبيت الجممة ))كالخبر  المبتمأ أصموابف مالؾ ىذه الكاك فيما  أجازكقم      
كاحم  ث المعنىمف حي ألنيما(8)((المخبر بيا في ذا الباب بالحالية فكليت الكاك مطمقا 

 .ممطمؽ كالثاني مقي األكؿ فٌ أ إال
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 :االػزجبس اٌنذٌُ ٌٌٍاً

اثبتكا  قمف .في النحك العربي اعتباران ك  في المغة , كجكمان  الكاك في النحاة يختمؼ     
 استشيم بيكيي  ,في المغة ةكثير  يكى خاصا, بابان  ا لياجعمك  نيـإبؿ , (1)الكاك مع الحاؿ

منيا عمى ما جاء  كتأكلكاالنحاة الكاك بيف الصفة كالمكصكؼ,  أكثركمنع  .في النحك
في الكبلـ  مكجكمه جاءت عمى غير القياس النحكم كىك مع ذلؾ  ألنيا, (2)الحالية 

 المبتمأقؿ منو الكاك بيف أك  لـ يبكب لو النحاة بابا خاصا.إف  ف الكريـ كآالعربي كالقر 
يذا المعنى . فبل بشاىم يعتم بو  يأتلـ  بأنوكقالكا , النحاة ذلؾ أكثركمنع  ,كالخبر

 المبتمأمبحثا بعنكاف الكاك بيف  أكه, كعمى ىذا لـ يجعؿ النحاة بابا قيمة لكجكم
 .كالخبر

 ,(3)ىذه الكاك رابطا بيف الحاؿ كصاحبو النحاةجعؿ  ,كمف حيث االعتبار النحكم    
كقكؿ ,(4){ػُظْجَخٌ ًََٔذُْٓ ِِنَّب ؤَثِْنَب إٌََِ ؤَدَتُّ ًَؤَخٌُهُ ٌٌَُْعُفُ لَبٌٌُاْ إِرْ}:كحمىا كما في قكلو تعالى

 :  القيس ئكقكؿ امر ,(4){ػُظْجَخٌ

 (5)كالطير في ككناتيا          بمنجرم قيم االكابم ىيكؿ أغتممكقم 

 ًَُّؤْرٌَُْ اٌظَّالَحَ ُّمٌَُِّْْ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ ًَاٌَّزَِّٓ ًَسَعٌٌُُوُ اٌٍّوُ ًٌَُِّْىُُُ إََِّّٔب}:ىي كالضمير كقكلو تعالىأك 

 النابغة :ككقكؿ ,(6){ سَاوِؼٌَُْ ًَىُُْ اٌضَّوَبحَ

 (1)ر يككل غيره كىك راتععكتركتو        كذم ال امرئو  ذنبي لكٌمفتني 
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نما)):بيف الصفة كالمكصكؼقاؿ بيا كفي الصفة يقكؿ مف       كسطت لتككيم ت كا 
ع اسمقتصر بو عمى الفي,كىك غير مقيس عنم النحاة  (2)((لصكؽ الصفة بالمكصكؼ

ككنيا صفة جاز امتنع الحاؿ متى  إذ))كاك الحاؿػب تأكيمو إلى أ النحاةيمجبؿ  ,فقط
 .(3)((مف النكرة  مجيئيا

كجاءت فبل تككف رابطا كالمصكؽ , كفي الخبر تضعؼ ماللة الكاك عمى الربط     
كال (4)((كاقتراف خبرىا بكاك إف كاف جممة مكجبة بعم إال)),كالخبر المبتمأ أصموما في 

:كمثاؿ  (6),كقاؿ في شرحو(5)"الكاك لذا عبر ابف مالؾ بقكلو " كليت ,رابطا  تسمى
 :(7)تشبيو الجممة الخبرية بالحالية في اقترانيا بالكاك قكؿ الشاعر

 فظمكا كمنيـ سابؽ ممعو لو        كآخر يثني ممعة العيف بالميؿ

 : (8)كقكؿ األخر

 ككانكا أناسا ينفحكف فأصبحكا     كأكثر مايعطكنؾ النظر كالشزٍر 

ماللة ىذه الكاك كظيفيا ,  إلىتنظر  أف ,العربيكيمكف لممراسة الكظيفية لمنحك     
تمرس  أفيمكف  .النحك فييا , كجكما كاعتبارا كرأمكجكمىا في المغة , إثبات فبعم 

ىذه الكاك مع المعاني الثبلثة _التي يجمعيا جامع كاحم_ كيفسر ىذا الكجكم تفسيرا 
في تمؾ  ,ظيرا كاحماالذم يكام يككف م ,مف حيث المظير الماللي لتمؾ الكاك كصفيان,

 .المعاني الثبلثة 

                                                                                                                                                                       

 .77: وديوان1
 .558الكشاف : 2
 .477مغني اللبيب : 3
 .55تسهيل الفوائد:  4
 .55: السابق5
 .361, 1/359شرح التسهيل : 6
 .1/361شرح التسهيل :غير منسوب ذكره في  7
 .1/361شرح التسهيل :البيت ألعشى تغلب ربيعة بن نجوان ينظر  8
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كثرة  ,ية تعتني بالكجكم المغكمكصفالمراسة ال أفٌ  ,كمما يساعم عمى ىذا البحث     
كالقمة مع الصفة  ,ىذه النمرة في ىذه الكاك مع الخبر"ذلؾ  بأسبابكتعتني ,كقمة كنمرة 
التي  ,لغكيةن  ان اطأنم ثـ تككف .الحقيقة الكاحمة ليذه الكاك إلثباتتشكؿ ممخبل " كالتي 

 يتبلءـاستحقت الشكؿ المغكم الخاص بيا كما ,متى ما تشخصت في النصكص 
 مع ككف حقيقتيا كاحمة . ,ألفاظمعيا مف 

كالصفة تابعة ,الحاؿ كصؼ عمى االنقطاع فتكثر فيو الكاك  إفٌ معنى ذلؾ : 
 فتنمر فيو المبتمأكالخبر حكـ الـز ىك نفس  ,لممكصكؼ ال حكـ عميو فتقؿ فييا الكاك

المعاني في لصؽ كالظيكر في ىذه الكاك يعطييا المعنى الكظيفي  الكاك, فالتشخص
 كأنياكاف الشكؿ يتطمبيا  أككاف المعنى محتاجا ليا  إذا, أك ربطيا بما ىي لو

النمط الكصفي العاـ كحقيقة لغكية  أك جنس ىذه المعاني _كىك الكصؼ معمكجكمة 
 أكيتطمبيا السياؽ  ,في معاف خاصة إلييا أيمج التي ,األشكاؿجنس ىذه ىك _ ك 

 .مقتضى الحاؿ أكالمعنى العاـ 

 ٌِاضغ اٌٌاً ًؤٌٔاػيب

 معمكضع ىذه الكاك  تحريرقبؿ الحميث في ىذا المظير النحكم لمكاك , ينبغي     
 :إليوالمعاني الثبلثة كمعرفة نكعيا الذم ترجع 

 :اٌٌاً اٌذاخٍخ ػٍَ ِفشد

حم المعاني الثبلثة أفي  ,يا : ىي الكاك الماخمة عمى مفرمفمف المكاقع التي تقع في   
كاحم كقكلنا : زيم شاعر ككاتب كعالـ كمنو قكلو  كالمبتمأالمتعاطفة  األخباربيف 
كبيف النعكت المتعاطفة كقكلنا : جاء زيم , (1){ًَاٌْجَبعُِٓ ًَاٌظَّبىِشُ ًَاٌْأخِشُ اٌْإًََّيُ ىٌَُ}:تعالى

                                                           

 .3الحديد : سورة  1
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 ًَلِنَب رٌُُٔثَنَب ٌَنَب فَبغْفِشْ آَِنَّب إَِّٔنَب سَثَّنَب َّمٌٌٌَُُْ اٌَّزَِّٓ}ـ كمنو قكلو تعالى الشاعر كالكاتب كالعال

 الشاعر :كقكؿ ,(3){ ًَاٌُّْنفِمِنيَ ًَاٌْمَبِٔزِنيَ ًَاٌظَّبدِلِنيَ اٌظَّبثِشَِّٓ ,اٌنَّبسِ ػَزَاةَ

 (2)يمسمكب كبال فً بعيى عمى رى     رجؿ حزيف اكبكيت كما بي 

 (3)غمب النحكييفأ رأمتعمم الحاؿ ػ كىك  أجازالمتعاطفة ػ عنم مف  األحكاؿيف كب
كقكلو  (3){ ًَثُىِّْبً عُجَّذاً خَشًُّا}:كمنو قكلو تعالى رأسورافعا ك فتقكؿ : جاء زيم ماشيا 

 .(5){ًََٔجِّْبً ظٌُساًًَدَ ًَعَِّْذاً اٌٍّوِ َِِّٓ ثِىٍََِّخٍ ُِظَذِّلبً َثَِْذَْْـَ ُّجَشِّشُن اٌٍّوَ ؤََّْ}:تعالى

ال  كأنيا ,المعاني المتعاطفة بالحكـ الكاحم إلشراؾىذه الكاك قم جاءت  أفٌ كيبمك      
طة ابالمعنى الثاني بكسقم ارتبط , حب الحاؿ اص أكالمكصكؼ  أك المبتمأ أفٌ تعني 

 األخبارفمظيرىا الماللي ىك الربط بيف  ,كربط المعنى الكظيفي بما ىك لو ,ىذه الكاك
 . المتعاطفة كاألحكاؿلصفات كا

 اٌٌاً اٌذاخٍخ ػٍَ مجٍخ

 :أمثمتياكمف  ,الكاك قبؿ جممة ليا صمة بالكبلـ الذم قبمو كمف المكاقع المحتممة:    

 6))ترجماف إلىسمعي  أحكجتقم             -غتياكبمٌ –الثمانيف  إفٌ قكؿ الشاعر :

 (7)اـ نساءي  حصفو  اؿي  ـكػػقأ         -كسكؼ اخاؿ امرم -مرم أقكؿ الشاعر :كما ك 

                                                           

 .17,  16آل عمران : سورة  1
 . 265, مغني اللبيب :  1/214البيت البن ميادة :من شواىد سيبويو 2
 .374الحال في الجملة العربية : ينظر   3
 .58مريم : سورة   4
 .35سورة آل عمران :  5
 .518مغني اللبيب : ينظر :6
 .517: السابق7
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 (1)ميف كفييـ استبشارػػمتبس     يمشكف قم كسركا الجفكف الى الكغىقكؿ الشاعر :ك 

 (2)معك بم أتيتقم  أفلست ترل أ     يقكؿ كقم ترل الكظيؼ كساميا :الشاعرقكؿ ك 

تمتو جممة  "مكصكؼ  أكحب حاؿ اص أك مبتمأيككف  أفصالح "فالكاك كاقعة بعم اسـ 
 .ميا كىذا قريب مف المعنى المطمكبقب ليا صمة بما

 فاَلَ اٌٍّوُ ُّضًٍِِْ َِٓ}:ال تتصؿ بما قبميا كقكلو تعالى نياأ إالتمي الكاك  أخرلكىناؾ جمؿ 

 فشًُاْوَ صٌَُّدَ إَِّْ ؤَالَ فِْيَب َّغْنٌَْاْ ٌَُّْ وَإَْ}:كمنو قكلو تعالى (3){ َّؼَّْيٌَُْ عُغَْْبِٔيُِْ فِِ ًََّزَسُىُُْ ٌَوُ ىَبدَُِ

 (3){ثِبٌْجُـشْشٍَ إِثْشَاىَُِْ سُعٍُُنَب جَبءدْ ًٌََمَذْ, ٌِّضٌَُّدَ ثُؼْذاً ؤَالَ سَثَّيُُْ

يمرسكف  .بغض النظر عف كجكم الكاك ,(5)كلقم عقم النحاة مباحث ليذه الجمؿ      
مف  اإلفامةكيمكف  .اإلعرابيمف حيث المكقع كعبلقتيا بما قبميا  تمؾ الجمؿفييا 

 .كبلميـ ىنا

محؿ مف  اكما ليس لي, اإلعرابمحؿ مف  اما لي إلى ـ النحاة الجمؿسٌ فقم ق    
تحمؿ  أنيا))أم(6).ىي التي تقع مكقع المفرم ,اإلعرابكالتي ليا محؿ مف  .اإلعراب

غير  أكالشرط  أكالتمني  أك اإلنشاء أكعمى الخبر  اللتيامعنى كظيفيا عاما في م
لو اتصاؿ معنكم كسياقي  ,(7)((اصخ كىك معنى كظيفيه  آخركليا معنى  ,ذلؾ

 كماللي بما قبمو .

 يختمؼ عف المعنى الذم تحممو الكاك بيف المعاني  ,فيذه الكاك تحمؿ معنى جميما  
                                                           

 .162دالئل اإلعجاز : ينظر 1
 . 121, شرح المعلقات للزوزني :  3/151:  األدب خزانةينظر 2
 .186سورة األعراف :  3

 68,69سورة ىود :4
 . 561- 511ينظر مغني اللبيب 5
 .511: السابقينظر 6
 .164اللغة العربية معناىا ومبناىا :7
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الجممة الحالية تختمؼ عف الجممة  إفٌ :كقكؿ النحاة  .كىك الجمع فيما بينيا ,المتعاطفة
كقم تقترف  ,بمليؿ استقباؿكقم تتصمر  ,ف الثانية قم تقع غير خبريةبأ ,االعتراضية

الحالية  -ا الجممتيفتف كمأىك عارض لعمـ كقكعيا مكقع المفرم , ك  .(1)بالفاء
ف التعميؽ في الكبلـ حاصؿ أل ,بما قبمو مالليان تصؿ يجاءت بعم كبلـ  -كاالعتراضية

 اىامعن لجممةاكما ىك حاصؿ بيف المفرمات ليعطي  .في الجمؿ كفي المعنى العاـ
 .تقع مكقع المفرم ػ مكف الثانية ليا معنى كظيفي خاص األكلى فٌ أ إال.العاـ 

 المتقممة عمى الرغـ مف اختبلؼ معاني الجمؿ األمثمةكقم كقعت الكاك في جميع     
كتمخؿ  (2)"كاك االستئناؼ , كاك الحاؿ",فالكاك فييا  ة"استئنافي كأحالية  أكاعتراضية " 

بعمىا بكبلـ جميم تاـ كتسمى الجممة  يبتمأما كىي  "مائية الكاك االبت"ىذه الكاك ضمف 
البقاء  يمكي بف أبي طالب كأب عمى ابف ىشاـ مليمو اعتراضك  (3)جممة ابتمائية بعمه

 (4)((باالبتماء االستئناؼ فقكليما سكاء  "البقاء كمكي أبك" أرامافاف ))بقكلو: العكبرم
 .حم مصاميؽ االبتمائيةأيكضح 

 كمالليان  بما بعمىا نحكيان  يتقمـ كبلـ متصؿ أفك كىك فتحرر لمينا مكضع ىذه الكا    
كىي الكاك المبحكث عنيا كالتي تمخؿ بيف  ,تقع مكقع المفرم أف. كبعمىا جممة يصح 

 كمتبلزـه شيئيف كجكمييف يؤمم كؿ منيما معنى كظيفيا خاصا كلو محؿ في الجممة 
 .  كجكمان  اآلخرمع المعنى 

 ."ما  "أكثركالخبر  أصبحكا"الجماعة في  كاك" المبتمأ أصموفالربط بيف ما 

 

 

                                                           

 .516مغني اللبيب : ينظر 1
 .471: السابق ينظر2
 .511:  السابق ينظر3
 .يريد مكي بن أبي طالب وأبا البقاء العكبري  471 مغني اللبيب:4
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 ادلظيش اٌٌظْفِ ذلزه اٌٌاً 

تبيف مف المباحث السابقة ػ مراسة السمات بيف المعاني الثبلثة كالعبلقات السياقية    
ضابطيا الكصؼ كصحة االنطباؽ  ,تعبيرية أنماطالمعاني الكظيفية الثبلثة  فٌ أيا ػ في

فتككف حكما عمى  .بالصكر الكبلمية األنماطىذه  صصتختك , عمى مكصكفيا
كصفة عمى نحك االنقطاع تارة ثالثة .  ,أخرلكصفة لو تبلزمو تارة  ,مكصكفيا تارة

 كتأثيرىافيي بذلؾ مرتبة مف حيث قكة كجكمىا في الكبلـ كقكة التبلـز مع صاحبيا 
شتى  بتعابير ,في الفائمة كالتأثيرفي فائمة الجممة , كقم عبر النحاة عف ىذه القكة 

 تأثيران قؿ أكلما ىك  (2)كالتبعية ,القكم كالخبر لمتأثيرفي الكبلـ  كاإلسنام(1)منيا العممة
 .(3)كالفضمة لما ىك اقؿ منيا كالحاؿ ,كالصفة

كفي ضكء ذلؾ يمكف تصنيؼ المظير الكظيفي ليذه الكاك مع المعاني الثبلثة في     
 : جيتيف

 .ني الثبلثةالمعا مباني: نكع ما مخمتو الكاك مف  األكلى

 .مع كؿ كاحم مف المعاني الثبلثة ىاكجكمقيمة  الثانية :

 ادلؼبِٔ اٌضالصخ ِجبٌِٔٔع ِب دخٍزو اٌٌاً ِٓ : األًىلاجليخ 

 [الحاؿ]إنيا)).(4)كاك الحاؿ تمخؿ عمى الجممة مكف المفرم أفٌ الثابت عنم النحكييف     
تككف بغير  أف أصميا فأفي الحقيقة كصؼ لذم الحاؿ فبل يمخميا الكاك كالنعت ثبت 

مف حيث ىي جممة  إلييابالنظر  ألنياكانت جممة  إذافييا  األصؿكاك , لكف خكلؼ 
 .(5)((ما يربطيا بما جعمت حاال عنو إلىفتحتاج  اإلفامةمستقمة في 

                                                           

 .2/295أوضح المسالك : ينظر  1
 .2/178شرح ابن عقيل : ينظر  2
 .311شرح األلفية البن الناظم : ينظر  3
 .2/315أوضح المسالك : 4
 .168اإليضاح : 5
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كما  .النحكييف أكثرعنم ان مفرم أـجممة  أكانتالصفة فبل تقع فييا الكاك سكاء  أما    
ذا.(1)لمجممة الكصفية بجممة الحاؿ إلحاؽىك  أكحاؿ  نوأعمى  كؿأي جاء فييا  ثبت  كا 

ف إليا بجممة الحاؿ , ف إلحاقا أكتمؾ الكاك كاقعة بيف الصفة كالمكصكؼ بنفسيا  أفٌ 
 القرآنيةمف الشكاىم  ظاىرعمى الجممة كما ىك  إالىذه الكاك في الصفة ال تمخؿ 

 كالشعرية المتقممة . 
قم ذكر عمماء النحك ,ك  الخبر أك أالمبتم أصموفي ما  ترمالكاك فيو فالخبر :  أما    
شبيت الجممة المخبر بيا في ذا  ألنيا))كذلؾ ,جاءت تشبييا ليا بجممة الحاؿ أنيا

 . (2)((الكاك مطمقا  فكليتالباب بالحالية 

 أنيا,ك  حاالن أك  نعتان  أك ف المعاني الثبلثة لككنيا كصفا لصاحبيا خبران إف ,كبالجممة    
,فبل تحتاج إلى (3)ال يفصؿ بينيا كبيف مف ىي لو فاصؿ ,كاصفة لو منطبقة عميو

ىك قبؿ جممة الكصؼ ال قبؿ  ,مكقع الكاك أفٌ ثبت بذلؾ ك  .الكاك الرابطة في المفرم
جممة ال ابي كألحقت, ف ذلؾ يقع في الجممة الحاليةأالمفرم كال قبؿ شبو الجممة . ك 

 .(4)ة كالجممة الخبريةيصفك ال

 لّْخ ًجٌد اٌٌاً ِغ ادلؼبِٔ اٌضالصخ :  اجليخ اٌضبْٔخ

باختبلؼ النمط الكبلمي الخاص كتتحمم تمؾ القيمة  كتأثيرىاتختمؼ قيمة ىذه الكاك    
 في كؿ كاحم منيا :

فبل  لممبتمأكىك الـز  ابتماءن,: الخبر حكـ عمى صاحبو يطمبو السامع  اخلّّؤًال : 
 أم, كالخبر المبتمأ أصموغ فيما سكٌ ك  .فنمرت الكاك فيو .ما يثبت لصكقو بو إلىيحتاج 

ذا الباب  : "فيكقكؿ ابف مالؾ .بعم مخكؿ القيكم عمى الجممة مف نكاسخ كغيرىا

                                                           

 .313ينظر مختصر المعاني 1
 .55تسهيل الفوائد : 2
 .311شرح ابن الناظم : ينظر 3
 .313مختصر المعاني : ينظر  4
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 ,كيعني بو باب النكاسخ "ذا الباب  "قكلو  األكلى: تافإشار فيو  "بالحالية فكليت
 كأ بقيكم السمبكالخبر  المبتمأضعفت قكة الربط بيف  أفالشبو كقع بعم  إفكالثانية 
 فجاء قكلو كليت الكاك مطمقا . (1)تحميم المشاعر المصاحبة لمحكـ كأالزمف 

: كالصفة تابع كىي المكصكؼ في جية مف جياتو : كقمت فييا الكاك الف  اٌظفخ : صبْٔبً
تضعيفو  أك إنكاره أراممف , ل(2)ذلؾ المصكؽ لتأكيمفتجئ  ,الصفة مبلحقة لممكصكؼ

 ػٍَََ خَبًَِّخٌ ًَىَِِ لَشَّْخٍ ػٍَََ َِشَّ وَبٌَّزُِ ؤًَْ}:ىقكلو تعال كمنو .لمل السامعيف

 شَشٌّ ًَىٌَُ شَْْئبً رُذِجٌُّاْ ؤَْ ًَػَغََ ٌَّىُُْ خَْْشٌ ًَىٌَُ شَْْئبً رَىْشَىٌُاْ ؤَْ ًَػَغََ}:كقكلو تعالى(3){ػُشًُشِيَب

كقكلو  إالكتكثر في الكبلـ بعم  (5){ُْوٍَْجُيُ ًَصَبِِنُيُُْ عَجْؼَخٌ ًََّمٌٌٌَُُْ}:كقكلو تعالى (4){ٌَّىُُْ

 .(6){ َِّؼٌٌٍَُْ وِزَبةٌ ًٌََيَب إِالَّ لَشَّْخٍ ِِٓ ؤَىٍَْىْنَب ًََِب}:تعالى

بؿ  ,كاك الحاؿ ختياأي كما فعمكا مع  ,النحكييف لـ يبكبكا ليا بابا خاصا فأ إال     
 اقرب القكاعم في تمؾ الكاك نجم نناأمع  ,راحكا يمافعكف عف قكاعمىـ بشتى السبؿ

فيذه جمؿ كقعت بعم نكرة  (7)"الجمؿ بعم النكرات صفات أفٌ " بقاعمة لتزاـ النحاةال
 كىي كصؼ ليا ػ عمى المعنى العاـ ػ فمماذا ال تككف نعتا ليا مع كجكم ىذه الكاك . 

يككف نكرة  أفف صاحب الحاؿ جاز أك  "كاك الحاؿ  "ىذه الكاك يسمي النحاة   
غيكف فمـ ينكركىا الببل أما.(8)متى امتنعت بعم النكرة كانت حاالن ف الصفة أك  بمسكغ,

كىي  ,شبيكا ىذه الكاك الماخمة عمى جممة الصفة بالكاك الحالية نيـإبؿ كلـ يثبتكىا .
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 تأكيم ية المصمرة بالكاك التي تسمى كاككالجممة الكصف ))بذلؾ التشبيو ممحقة بيا 
 .(1)((بالحاؿ  كاإللحاؽ لصكؽ الصفة بالمكصكؼ فعمى سبيؿ التشبيو

كليا  "تككف  أف أجازكاالمفسركف كمنيـ الزمخشرم كتبعو بعض النحاة فقم  أما      
ال  أفجممة كاقعة صفة لقرية كالقياس  )):بأنيايقكؿ الزمخشرم  .صفة " كتاب معمـك 

نما0{زِسًَُُِْن ٌَيَب إٌَِّب لَشَّْخٍ ِِٓ ؤَىٍَْىْنَب ًََِب}:رؼبىل يتكسط الكاك فييا كما في قكلو  تكسطت  كا 
لصكؽ الصفة بالمكصكؼ كما يقاؿ في الحاؿ جاءني زيم عميو ثكب ك جاءني  لتأكيم

 اإنمىؤالء النحاة  أفٌ  األمر. كحقيقة (4).كنعتو النحاة بالكاىـ(3)((زيم كعميو ثكب 
كال يريمكف القياس عمييا مفاعا  أثبتكىاغير كالمفسركف ليس يمافعكف عف قكاعمىـ 

قياس ىذا ؟  أمُّ .ك (5)قياسا النحاة ذلؾ أكثره مف قكاعم النحاة . كقم منع عما كرثك 
كىؿ بعم كتاب ا شي  ,إذفكعمى ماذا نقيس  ,مف مكضع أكثرفي ف صرح بو آكالقر 

 .ءشيكفيو تبياف كؿ  ,يقاس عميو
 .(6)قياس يتبع بأنوثـ عقب  ,كمف المارسيف المحمثيف مف قاؿ بزيامة ىذه الكاك     

فيك  .العربية أساليببو في  يحتذم اكانت قياس إذافبل زيامة  ,األكؿمقكؿ كال معنى ل
ىي زائمة بيف جممة النعت  القرآنية اآلياتفي تراكيب  "الكاك "فٌ أفالممحكظ )):يقكؿ

فيي تمتصؽ بجممة النعت لتقكم ماللتيا عمى النعت كلتزيم التصاقيا  كمنعكتو
كاك "مىا لمربط كيسمكنيا بذلؾ تصمح كح أفمكف  التأكيمبالمنعكت عمى كجو 

ف فصمت ا  كالمرام بالمصكؽ ىك التصاؽ الصفة بالمكصكؼ في المعنى ك  "المصكؽ
 ,معقبا عمى ىذه الكاك كاستخماميا في العربية آخر. كنراه في مكضع (7)((بينيما لفظا 

 أساليبو إتباعف في آـ القر نحكٌ  فأ إالكما بقي  ))ليا  أسمكباكضركرة ككنو  ,العربية
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مباحا نقيس عميو  أمراف نجعؿ الكاك الماخمة عمى جممة النعت أقكاعمه بكانتياج 
مخكؿ ىذه الكاك يخؿ بقكاعم  أفٌ  إلىلمح أمف ,المارسيف المحمثيف كمف  (1)((أساليبنا
 .  كعمـ القياس عميو , كينبغي االقتصار في ذلؾ عمى المسمكع , العربية
لـ  ألنيـكذاؾ  .كطأةخؼ ألكاف  , مف النحاة فالمتأخرك نو فعؿ كما فعؿ ألك ك      

ىذا  فٌ أ إال .كاك الحاؿ بأنياكجكمىا كحكـ عمييا  تأكلكابؿ  , ينكركىا كينكركا قياسيتيا
 األساليبكيقتصر عمى , عربي فصيح  أسمكباستعماليا في  ؤيمي ال الرأم الحميث,
 تصمح الكاك ال )):ىذا الزمف فيك يقكؿ فيال تميؽ  . ألنياف الكريـآالقر  المسمكعة مف
كاك زائمة تمتصؽ بيذه  فإنيا.تككف لمربط  أفة نعتا عػ الجممة الكاق أحيانان التي تسبؽ ػ 

 (2)((تصمح لمربط  أفالجممة لتقكم ماللتيا عمى النعت كتزيم التصاقيا بالمنعكت مكف 
 أـقياسية  زيامتيا أكقم اختمؼ النحاة :  ))ثبتت عنمه  أفثـ قاؿ عف تمؾ الزيامة بعم 

سماعية كىذا عجيب منيـ  أنياف ػ آعنمىـ ػبرغـ مجيئيا في القر  كاألرجحسماعية ؟ . 
عمى نيجو  أساليبناال يصح محاكاتو كال صكغ  القرآنيةبعض التراكيب  أفف معناه أل

كمع كؿ ىذا اليجكـ  (3)((كبلـ بميغ  كأعمىلغة بيانية  أسمىف آالقر  أفٌ مع اعترافيـ 
نو عام ليقكؿ كبلما يناقض سابقو أ إالف الكريـ آعف القر  عمى نحاة العربية كمفاعو

 االقتصار عمى السماع في زماننا عمى اقؿ تقمير . إلىكيممح 
اليكـ الكقكؼ بزيامة ىذه الكاك عنم حم السماع تجنبا  األنسبنعـ قم يككف  )):يقكؿ   

بيذا  ألخذاكال ضرر كال تضييؽ في  األخرل األنكاعفيميا كالخمط بينيا كبيف  إلساءة
 (4)((ال يحـر غيره مما ىك صحيح مباح[الذم يراه ] األنسبلكف , الرأم
كلماذا خص بتمؾ  ,األزمنةبماذا يختمؼ ىذا الزمف عف غيره مف  كال نمرم      

كالقرآف العظيـ تشريع قاعمة تنسجـ مع ركح المغة  كاألكلى,السابقة في المغة العربية 
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مف جعؿ تمؾ الكاك كاك  ,(1)ما قاؿ بو النحكيكف إفٌ  كيمكف القكؿ : .األحكاـال ىذه 
كاف  إذ. أنفسيـ  يـمن, كجرىا لغير ما كضعت لو ,اإلعرابىك قسر لقكاعم  ,الحاؿ
بمكية  أككالتثبت مف صمكره مف بمكم ىنا  ,بعم استقراء كبلـ العرب كالتقعيم الكضع
رىا كظيكر ماللتيا مع ظيك  ,فما باليـ ال يستطيعكف كضع قاعمة لتمؾ الكاك ,ىناؾ

 يحتذمجعمكىا قياسا  إذ ,بعض المارسيف صنعا أحسفكقم  .في الجممة العربية 
ما شذ مف  أماـف الكريـ آيف الذيف يحاكلكف المفاع عف القر مقتفيف في ذلؾ اثر المفسر 

 تضعفو .  آراء
ة فالصكال رابط بيف , لمربط  أنياظنا منيـ  ,(2)كيؤخذ عمييـ القكؿ بزيامتيا   
 . سيأتيلمقكؿ بالزيامة كىك ليس ما ظنكه كما  كاؤ فالتج ,مكصكؼكال

 ِؼنَ اٌٍظٌق يف اٌٌاً 

 "كاك المصكؽ "بيف الصفة كالمكصكؼ عف الكاك  -كما مر _يعبر كثير مف النحاة   
فامتيالصكقيا بمكصكفيا  تأكيم))كمعنى المصكؽ ىك   (3)((ثابت  أمراتصافو بيا  إف كا 

كالمرام بالمصكؽ ىك اتصاؼ الصفة  ))يف عنيا بقكلو . كعبر بعض المارسيف المحمث
 .(5)ذاتو عنم المفسريف األمرك (4)((بالمكصكؼ في المعنى كاف فصمت بينيما في المفظ 

الذم يشمؿ الخبر كالصفة  "بمعناه العاـ"مكجكمة بيف الكصؼ  ىذه الكاك أفٌ ك    
 ىذا الكجكممرج كيت .كبيف ما ىك لو, كىك ما سمي بالنمط الكبلمي العاـ  ,كالحاؿ

ىك .ك كىك نامر كما بيف الصفة كالمكصكؼ  .كالخبر المبتمأما بيف  : كثرة كقكة مف
النحاة كالى ما ىك كثير كىك ما بيف الحاؿ كصاحبو فيك مبكب  رأمقميؿ بحسب 
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ابتعم المفظ كالمعنى عف  تكثر كمما الثابتة , كعنم مبلحظة الكاك نجمىا  بأبكابوىناؾ 
 : ما ىك لو

فرع مف المفرم ,  عنم النحاة يكى, (1)ةالجمم مع إالال تقع  الحاؿ في فإنيا:  اٌٍفظففِ 
نيا سمية, كتجكز مع الجممة الفعمية المنفية كالجممة الماضكية , الجمؿ اال مع تكثر كا 

يضارع  المضارع ,ألف  التي يككف فعميا مضارع مثبت كتمتنع مع الجممة الفعمية,
 اإلخبار األصؿف ألك , كمعناه وتكسكنافي حركاتو  الكصؼ ػ أصؿاسـ الفاعؿ ػ 

لصكؽ  لتأكيممما ابتعم مف ذلؾ مخمت الكاك كما ىك جار مجرل الفعؿ ف أكبالفعؿ 
 إالتقع مع الجممة الكصفية مع  كأنيا . كىكذا األمر في جممة الصفةالحاؿ بصاحبيا

نيا.  (2)عمت أككبعم منعكتات خصصت  ,كثيرا رية بعم مخكؿ تقع في الجممة الخب كا 
 .النكاسخ المقيمة لحكميا 

بأف  كقعت حيف ابتعم الكصؼ عف ذىف السامع في كصؼ ما قبمو فإنيا:  ًيف ادلؼنَ
كقم تزام الكاك بعم  ))ك كاف السامع معانما أكاف غريبا عميو  أك(3)كاف سببيا اك لمتقٌكم

يككف  حيف. ف (4)((كاإلنكارمحؿ الرم في كاف  إذا إثباتوالحكـ المطمكب  لتأكيم إال
صياغة  األلفاظبالكاك مائما متى امتنعت  جيء ,الحكـ عمى االنقطاع في الحاؿ

يككف الحكـ تابعا  . كحيفقرب المعنى كصار سيؿ المناؿ  إفحتى  ,الحكـ بمكنيا
عميو بقكة  التأكيمأريم  أكبالكاك متى امتنع فيـ الحكـ  ءجيبلحقو كيبلزمو يلمتبكعو 

لـ يحتج  , كما في الخبر,ي الكبلـ .كحيف يككف الحكـ مطمكبا بنفسولذا كانت قميمة ف
 قمت ىذه الكاك .  لذا, نامرا إالىذه الكاك  إلى

الحاؿ كصؼ عمى االنقطاع يصؼ صاحبو فيككف خبرا عنو في احلبي :  صبٌضبً :
الثابتة في معظـ كتب النحك  بأبكابيا: كتكثر الكاك مع الحاؿ كىي مبكبة  (5)المعنى
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كما تقمـ فيي  (3)تمخؿ عمى الجممة مكف المفرم كأنيا,  (2)ككتب الببلغييف (1)عربيال
 .بذلؾ تشترؾ مع الكاك الماخمة عمى جممة الصفة كالماخمة عمى جممة الخبر

 (4)كىذه الكاك تقع مع الجممة الحالية بثبلث صكر , ممتنعة كجائزة ككاجبة     
, ذكر ذلؾ الببلغيكف  (5)لرجحافكالجائزة بثبلث صكر راجحة كمرجكحة كمستكية ا

 فمـ تعم (6)وافرغكا النحك مف معاني ألنيـعنمىـ كعمـ اكتراث النحكييف بو ,  ألىميتو
 .اإلعرابمف عمـك المعاني كليس  ألنولذكر الرجحاف  أىمية ىناؾ
الجممة الحالية اما اف )):فقالكا شكميةن  اعتمم النحاة لتقسيـ الجممة الحالية قسمةن    

مف االسمية  كاحمةماض , ككؿ  كأمضارع  إما كالفعميةفعمية  أكية تككف اسم
 .التقسيـضكء ىذا  فيثـ فصمكا كجكم الكاك فييا  (7)((منفية  أكمثبتة  إماكالفعمية 

ذكر الكاك : ىي ككف الجممة مصمرة بالفعؿ  نع فيياتميالتي  الصكرةفمف     
جممة كقعت حاال مف الكاك كؿ  إفٌ ))كذكر الببلغيكف سبب ذلؾ  (8)المضارع المثبت

في  األكؿالفعؿ  إلىالفعؿ الكاقع في صمرىا فضممتو  إلىنؾ عممت أ ألجؿفذلؾ 
كالمضارع المثبت ))كيقكؿ الرضي:.(10){ رَغْزَىْضِشُ رَّْنُٓ ًٌََب}:كقكلو تعالى.(9)((كاحم إثبات

المثبت بالضمير كحمه, كذلؾ ألف المضارع عمى كزف اسـ الفاعؿ لفظا, كبتقميره 
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فجاءني زيم يركب, بمعنى: جاءني زيم راكبا, كال سيما كىك يصمح لمحاؿ  معنى,
 .(1)((ف كانا في الحقيقة مختمفيفا  كضعا, كبيف الحاليف تناسب, ك 

يككف  أففييا الكاك كىي الجممة االسمية كاشترط بعضيـ  بالتي تج الصكرةكمف     
فمثاؿ  (3)بقم الفعمية التي فعميا مضارع مقترف الجممةأك (2)صمرىا صاحب الحاؿ

1){ ُِّشْشِوٌَُْ ًَىُُ إِالَّ ثِبٌٍّوِ ؤَوْضَشُىُُْ ُّؤُِِْٓ ًََِب}:قكلو تعالى األكلى
كمثاؿ الثانية قكلو .(

 .(5){إٌَِْْىُُ اٌٍَّوِ سَعٌُيُ ؤَِِّٔ رَّؼٌٍََُّْْ ًَلَذ رُؤْرًَُٔنِِ ٌَُِِ  لٌََْ َّب} :تعالى
كرة الماضي المحقؽ بقم كصكرة التي يجكز فييا الكاك كعممو : ص الصكرةكمف 

المضارع المنفي كالجممة االسمية كغير ذلؾ كىي في مراتب مف القكة كالضعؼ 
صكرىا النحاة بالكثرة كالقمة فما كاف كثيرا في المساف العربي كاف قكيا فصيحا لكنو ال 

. كبالجممة فصيح ضعيفا غير كاف  ,في المساف العربي قميبل ما كاف,ك يمنع مف غيره 
ف الكاك مف حيث الجكاز في ذكرىا كعممو تتمرج كجكما في الكبلـ العربي بحسب إف
 عم جممة الحاؿ مف االتصاؿ بالفعؿ الذم قبمو . بي 

 ؤَفَزَغَّْؼٌَُْ}:    كقكلو تعالى بالكاك تيأت المصمرة بقم ماض التي فعميا فالجممة الفعمية

 :(7)بمكنو كقكؿ الشاعر,ك (6){ اٌٍّوِ وَالَََ َّغَّْؼٌَُْ يُُِِّْنْ فَشِّكٌ وَبَْ ًَلَذْ ٌَىُُْ ُّؤِِْنٌُاْ ؤَْ
 .زقت عنو السراكيؿالصبح قم الحت مخايمو     كالميؿ قم مي  أرلمتى 

 : (8)كقكؿ الشاعر بغير الكاك يأتي المضارع المنفيك 
 جريف عمى قمر أسبابمف المىر    ضكا ال يريمكف الركاح كغاليـ   م
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 : (1)الشاعركقكؿ 
 الكعيم نيينينٌ ا مف ممي كتكعمكني        ككنت كما قامك أ

 .(2)اؿ بالكاك كبمكنيالجممة الح األبكابفي ىذه  ,كفصؿ النحاة كالببلغيكف
 

جانػػب الشػػػكؿ  ,كاك فػػي كجكبيػػا كجكازىػػا كامتناعيػػاىػػذه الػػػفػػي :يراعػػى  اٌمــٌي ًميىــٓ      

 إذػػػػػ  اإلخبػػػػار أصػػػػؿففػػػػي الشػػػػكؿ يكػػػػكف الفعػػػػؿ المضػػػػارع المثبػػػػت ىػػػػك  .كالمعنػػػػى معػػػػا
جػػار مجػػرل الفعػػؿ ػ فػػبل تمحقػػو الػػكاك , كالجممػػة االسػػمية التػػي  بأنػػوالكصػػؼ يكصػػؼ 

 ,األكلػػىلككنيػػا منفصػػمة عػػف الجممػػة  ,الػػكاك تكجػػبيتكػػرر فييػػا ضػػمير صػػاحب الحػػاؿ 
 .األكلػىما يربطيا بالجممة  إلىفاحتاجت  إشعاره بإعامة الجممة, كتكرر صاحب الحاؿ

ف مػا جػاء منيػا إف ىػذيف الشػكميف . كفػي المعنػى فػكتتمرج مراتب الجػكاز فػي الشػكؿ بػي
كما جػاء منيػا  ,كاحم إثباتب األكؿالفعؿ  إلىالفعؿ الثاني  ضممتمككنؾ ف ,بغير الكاك

  .(3)كاحم  بإثبات األكؿ إلىتضمو  أفخبرا جميما غير قاصم  تستأنؼبالكاك فمككنؾ 

                                                           

 .339:بن الناظمال األلفية شرحالبيت لمالك بن رقية ينظر  1
ابن عقيل : شرح  , 344 -336بن الناظم: األلفية ال , شرح  358 -351/ 2أوضح المسالك : ينظر: 7

 .265-256/ 2معاني النحو : ,    399 -394/ 2, النحو الوافي :  598 -594/ 1
 .165 اإلعجازينظر دالئل 3



 

 ..........دساعخٌ يف اٌنذٌِ اٌؼشثًِاٌظفخِ ًاحلبيِ اخلِّّ ثنيَ اٌؼاللخُ اٌٌظْفْخُ
 

  167   

 

ُ

 

 
 

 

 



 

 ..........دساعخٌ يف اٌنذٌِ اٌؼشثًِاٌظفخِ ًاحلبيِ اخلِّّ ثنيَ اٌؼاللخُ اٌٌظْفْخُ
 

  168   

 

 اخلبمتخ

 :نقكؿبعم ىذا البياف في المعاني الثبلثة 

كىك القرآف الكريـ كالشعر العربي قم ترؾ المعاني الثبلثة يماف الكاسع  ليذه لعؿ الم   
لنا إرثا كبيرا منيا, يمكف مبلحظتو بعيف القارئ كالمغكم كالناقم ,كأف إعامة مراسة ىذه 

كاحمة عنيا مما يساعمؾ في إعامة  المعاني سكية ىك نتيجة بحم ذاتو. كيعطيؾ رؤية
 األحكاـ التي أطمقت بحقيا مسبقا   أك نقم صياغة بعض األحكاـ,

ليا في الكبلـ  المصاميؽ ةسعمع  مفيكما يذا االختزاؿ لممعاني الثبلثة بالكصؼف   
العربي ,جعؿ مراستيا مجتمعة مثمرة. كيمكف في ضكئو مبلحظة بعض النتائج التي 

المعاني  قم تككف مكجكمة عنم بعض الباحثيف كأىؿ النظر  إال أنيا قم ال تخص
 معا. ثةالثبل

كلعؿ الفكرة األساسية التي ينطمؽ منيا البحث التي تكررت كثيرا بيف طياتو   
كحمىا بؿ ال بم ليا مف  تكجم الىي أٌف المعاني بكصفيا معاف كصفية  ألىميتيا,

مكضكع تتحمث عنو أك تحكـ عميو أك كما يعبر النحاة  "ذات يقـك بيا الكصؼ" , 
المشتؽ  ,كأف المعاني الثبلثة ىي مصاميؽ  كأف ىذا الكصؼ ىك القائـ بالذات ال

 ذلؾ القياـ بالذات .

, بمشػتؽ بمػؤكؿ لػيس ىػك كمػا بالمشػتؽ مػؤكؿ ىػك مػا إلى, الجامم تقسيـ في حجة ال  
 السػػياؽ احتاجػػو إذا كأمػػا, بالمشػػتؽ لمتأكيػػؿ قابػػؿ غيػػر ذاتػػو حػػم فػػي جامػػم لفػػظ كػػؿ فػػإف
 بالمشتؽ عنو ييعبر ما غالبا الذم -بالكصؼ يتأكؿ معناه فإف, ما كبلـ في

 بيا.ىي عبلقة الكصؼ بيف المعاني الثبلثة كبيف ما ىي ليا  تككف العبلقةك   
ىك ك  كالحكـ عميو , نراه متحققا ىنا, كصؼ الشيء ك الحميث عنو  كىك اإلسنامك 

الذم ترجع  األعمىمنبع ىذه المعاني ك جنسيا  الكصؼيككف ف, فييامعنكم  إسنام
المعنكم ىك  اإلسنام فكأ .كحقبل مالليا كاحما ليا وئضك  كعنكانا عاما تمرس في إليو
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ما ىي ليا. عمى  اليذه المعاني في اشتراكيا كتشابييا كصحة انطباقي األبرزالسمة 
الكبلمية التي  األنماطالتمايز الذم يقع بينيا ىك عبلقات لغكية في ضكء  أفٌ ك 

 يضعيا المتكمـ حسب غاياتو .

 في ييخبر أف بو ,كالمرام فائمة تفيم نسبةه  أمره قيقةح في اإلسنامي : كيمكف القكؿ   
 ما  أىـ عنو  الميخبر يككف أف عمى أيخرل, عف أكثر أك بكممة األصؿ في أك الحاؿ
 المغة أصؿفي  ةثابت اإلسنامصحة ك  .بو كأخص الذكر في الخبر بذلؾ عنو ييخبر

,  الي ذم كضعنظاميا ال أسسحم أيمة ك مىك مف قكاعمىا الك   -الكصؼ  –لمعناىا 
ىك في الكبلـ ك  أمااف ذلؾ في النظاـ العاـ لمغة , ك بالشيء فك إالفالكصؼ ال يقـك 

ىذا الكصؼ بصكرة كبلمية حسب الطبيعة  تشخصفعبلمات المغة , ك  أمارات
صفة ىنالؾ ,  أكحاال ىناؾ  أكغايات المتكمـ , فيككف خبرا ىنا لمغة ك  ةالتركيبي

 المغة .  أصؿلمكصؼ في يثبت لكؿ كاحم منيا ما ثبت ك 

 يككف ال ,فاالسـ ليا كاقتضاءن  تعميقان  يككف لو ىي بما المعاني تمؾ التصاؽ شمة إف   
 صاحبى  يككف كال الصفة, كجكم مع إال مكصكفا يككف كال الخبر, كجكم مع إال مبتمأ
 ببعض بعضو الكمـ بيف التعميؽ ىك كىذا.  الحاؿ كجكم مع إال حاؿ

                              ما مع الثبلثة لممعاني الـز المعنى في التطابؽ أفٌ :  االستنتاج كيمكف   
 كالجمع كالتثنية اإلفرام كىك العمم في بينيما بالتطابؽ  التطابؽ ىذا كيتمثؿ لو ىي
 كعبر. الكصؼ كىك الثبلثة المعاني جنس يمس ألنو كالتأنيث التذكير كىك النكع كفي
 تابعا جرل  الكصفية معنى فيو لفظ كؿ بالعاـ كالمرام ـالعا الكصؼ بأنو النحاة عنو
,  قائـ زيم نحك في كالحاؿ المبتمأ خبر-الصفة إلى باإلضافة-فيو فيمخؿ ال أك

 .راكبا زيم كجاءني

, بإفرامه كال بجنسو ال, الكصؼ معنى مف فميست, اإلعرابية كالعبلمة التعٌيف أما   
ف, لمكصؼ الـز غير فييا التطابؽ فيككف   -كالنعت – مصاميقيو أحم عمى جرل كا 
 عمى انطباقو في الكصؼ الـز يككف كقم.  المعنى في ال الشكؿ في يجرم فيك

 . كالعمكـ كالكصؼ االنطباؽ يناقض التعٌيف ألفٌ ,  التعيف عمـ ىك مكضكعو
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 فالحقؿ الماللي ىك ",الكصؼ"المعاني الثبلثة تمخؿ ضمف حقؿ ماللي كاحم ك ىك    
 أف كاألصؿ .ممات ترتبط مالالتيا كتكضع تحت لفظ عاـ يجمعيامجمكعة مف الك

مشتقة ك ما جاء منيا غير ذلؾ فانو يككف مف التحكؿ ك  بألفاظتؤمل ىذه المعاني 
ة عمى قاعمة تعمم المعنى الكظيفي لممبنى الكاحم .ك فائم إلييا االستعماليالنقؿ 

 االستعماليكؿ ك النقؿ حتعبلقة مصححة لجكاز ال و الثبلثةتككف معاني أف الكصؼ
تحكؿ استعماؿ المفظ في غير ما استعمؿ فيو. كيمكف لمتحكؿ  أمبيف المعاني .

كاالنتقاؿ االستعمالي الحاصؿ في المفرمات لتأمية المكر الكظيفي أف يحصؿ في 
الجمؿ , فالجممة  تؤمم معنى كظيفيا خاصا , فضبل عف معناىا الكظيفي العاـ , 

ييا النحكيكف الجممة التي ليا محؿ مف اإلعراب . كالجممة التي كىي الجممة التي يسم
ال تؤمم معنى كظيفيا خاصا , ىي الجممة التي ال محؿ ليا مف اإلعراب. فالضابط 

 .في ذلؾ ىك تأمية المعنى الكظيفي الخاص

الرابط ىك صبلحية الجممة في المعنى ألف ترتبط بما قبميا , أك لنقؿ إٌف في ك     
ى صالحا ألف يصؼ ما قبمو بصكرة مف الصكر .أما الصكر التي أكرمىا الجممة معن

النحكيكف فيي صكر لفظية تشير إلى حقيقة الربط كمعناه , فالربط بالرابط المفظي 
مجرمان عف المعنى ال يككف ربطا , كما يقكلكف في عمـ صبلحية الجممة اإلنشائية 

 اك أك بكمييما معا.حتى مع ربطيا بالضمير أك الك  لمكصفية كالحالية.

يككف الظرؼ كالجار كالمجركر خبرا كحاال كصفة . كما ذيكر مف استمالؿ أىؿ ك     
المعاني كعمـ صحة التقميرات كقاعمة المارسيف المحمثيف مف النقؿ كالتحكؿ 
قرار  االستعمالي كما تبيف في ظرؼ الزماف  كاإلخبار بو .ىي مالئؿ عمى ذلؾ , كا 

 -كالمجركر كصبلحيتو لذلؾ بصكرة مف الصكر. فكاف ذلؾ بحقيقة الظرؼ كالجار 
ىك مف العبلمات كالسمات التي  -اإلخبار بشبو الجممة كككنيا حاال ككقكعيا صفة 

 كانت في المعاني الثبلثة .

كيستمؿ عمى عمـ التقمير في الظرؼ كالجار كالمجركر بمسائؿ ثبلث : عمـ    
ف التقمير إذا كاف عاما , كبعمـ تحميم النحاة التقمير أكلى مف التقمير , كال فائمة م
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إٌف ىذه األقكاؿ صنعيا النحاة أنفسيـ ,طمبا لممعنى.  :ذلؾ المقمر كجنسو يمكننا القكؿ
عرابا كما ىك مكجكم , لكضكح  كاألكلى أف يترؾ الكبلـ عمى حالو كأف يعطى بيانا كا 

 المعنى بيما.         

سبؽ  ميـ في المعاني الثبلثة ,كىك في حم ذاتو: الترتيب أك التقميـ كالتأخيرك      
المعاني إلى الذىف كتحميمىا في ضكء كظائفيا النحكية كفي ككف المعنى األسبؽ 

كالمعنى التالي  ىك مبتمأ أك مكصكؼ أك صاحب حاؿ الذم يتطمب كصفا أك حكما
تقميـ  ف جرت سياقات األلفاظ فيا  ذم يصؼ ىك خبر أك كصؼ أك حاؿ , ك ال
 مكف اآلخر حمىماأ

ذا كافك      الخبر كالصفة كالحاؿ متعمما لفظا كمعنى كما ىك لو كاحم حقيقة كحكما  ا 
 أجزائوالتعمم عمى مكضكع كاحم حقيقة أم ال يرام اإلخبار عف  أفرامه كال  فتمؾ صكرة

ف كىذه الصكرة مف التعمم تصمح أف تككف مف سمات المعاني الثبلثة الخاصة , أل
صؼ عمى مكضكعة . كتبٌيف قمرة الكصؼ في أصمو عمى التعمم التعمم حاصؿ بالك 

 عمى مكضكع كاحم في آف كاحم عمى أف ال يككف بيف تمؾ الصفات تضام أك تناقض

محاليػػة لمخبريػػة ك ل ىعطػػيي  ينبغػػي أف تسػػمية العبلقػػة بالحقيقيػػة ىنػػا كالسػػببية ىنػػاؾ      
لى ك  .مكصفيةلك  حاؿ كالمكصػكؼ كىػي التػي بتماء كصاحب العبلقتيا بما قبميا مف االا 

عبلقتيػا بمػا قبميػا  إلػى ايكػكف ىػذا الكصػؼ راجعػ أفالسببية فػبل بػم تكصؼ بالحقيقية ك 
ف رفػع مسػتترا  فكػذا ا  كقكؿ النحاة  "الكصؼ إف رفع ظاىرا فكذا ك  بعمىابما ال بتأثيرىا 

."   "أك قكليـ "جار مجرل الفعؿ أك غير جارو
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 وًِشاجؼاٌجذش ِظبدس لبئّخ 
 َ القرآف الكريـ 
 النحك : إبراىيـ مصطفى  صححو محمم افنمم مصطفى الفقيو مطبعة لجنة التميؼ  إحياء

 ـُِٗٗكالترجمة كالنشر القاىرة الطبعة الثانية 
   أبك القاسـ جار ا محمكم بف عمر الزمخشرم , مار المعرفة بيركت , أساس الببلغة :

 ـ .ََِٗالطبعة الثالثة 
 مـ البياف: اإلماـ عبما لقاىر الجرجاني تحقيؽ محمم رشيم رضا , مار الببلغة في ع أسرار

 .ُٖٖٗالكتب العممية  بيركت  لبناف   الطبعة األكلى  
  أسرار العربية: كماؿ الميف أبك البركات بف سعيم األنبارم , تحقيؽ : محمم بيجة البيطار

  َـ    ُٕٓٗىػ , ُّٕٕ, مطبعة ممشؽ , 
 ظر النحاة ك رأل ابف مضاء ك ضكء عمـ المغة الحميث: أصكؿ النحك العربي في ن

 ـ .ُٖٗٗمحمم عيم  ,عالـ الكتب ,القاىرة  المكتكر
  حمم زرزكر منشكرات اتحام الكتاب أ المكتكر: اصكؿ تراثية في نظرية الحقكؿ الماللية

 ـ .ََِِالعربي ممشؽ 
 شر: مؤسسة الرسالة بكر محمم بف السراج النحكم البغمامم النا كاألصكؿ في النحك:  أب

 عبم الحسيف الفتمي المكتكرتحقيؽ :  ُٖٖٗبيركت الطبعة الثالثة ,  –
 فاضؿ مصطفى الساقي, مكتبة المكتكر  :أقساـ الكبلـ العربي مف حيث الشكؿ كالكظيفة

 ُٕٕٗالخانجي بالقاىرة , مصر
 ئي في النحك كالصرؼ: جماؿ الميف محمم بف عبما بف مالؾ الطا ألفية ابف مالؾ

 األنملسي .مار الكتب العممية بيركت لبناف 
  إمبلء ما مف بو الرحمف مف كجكه اإلعراب كالقراءات في جميع القراف : أبك البقاء عبم

ا بف الحسيف العكبرم , تحقيؽ : إبراىيـ عطكه , الطبعة األكلى , مصطفى ألبابي 
ب إلى : التبياف في كقم صحح أسـ الكتا َـ  ُٕٗٗالحمبي , مار الكتب , بيركت , 

 إعراب القرآف في تحقيؽ آخر 



 

 ..........دساعخٌ يف اٌنذٌِ اٌؼشثًِاٌظفخِ ًاحلبيِ اخلِّّ ثنيَ اٌؼاللخُ اٌٌظْفْخُ
 

  174   

 

 عبمالرحمف البركاتك أب . كالككفييف البصرييف النحكييف بيف الخبلؼ مسائؿ في اإلنصاؼ 
 ممشؽ – الفكر مار:  الناشر األنبارم سعيم أبي بف
 أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ: عبم ا جماؿ الميف بف ىشاـ األنصارم المصرم 

 : محمم محيي الميف عبم الحميم ,المكتبة العصرية , بيركت  لبناف .تحقيؽ 
   في عمـك الببلغة المعاني كالبياف كالبميع: الخطيب القزكيني  , مار الكتب اإليضاح

 العممية , بيركت  لبناف .
 مصطفى جماؿ الميف مار اليجرة  قـ إيراف الطبعة الثانية :البحث النحكم عنم األصكلييف

 قَُْٓ
 ياف في تفسير القرآف : السيم أبك القاسـ الخكئي  مطبعة  العماؿ المركزية   بغمام الب

ُٖٗٗ 
 .المكتكر تماـ حساف عالـ مراسة لغكية كاسمكبية لمنص القرآني:  البياف في ركائع القراف

 ـ .ُّٗٗالكتب  القاىرة , مصر الطبعة االكلى 
 ف مالؾ الطائي االنملسي , تحقيؽ : تسييؿ الفكائم كتكميؿ المقاصم : جماؿ الميف محمم ب

 ـ . ُٕٔٗ  –ىػ ُّٖٕمحمم كامؿ بركات ,  كزارة الثقافة , القاىرة , 
  التعريفات , معجـ شرح األلفاظ المصطمح عمييا بيف الفقياء كالمتكمميف كالنحاة

كالصرفييف:  السيم الشريؼ عمي بف محمم أبي الحسف الحسيني الجرجاني, مصر, مطبعة 
  َـ ُّٖٗىػ ػ  َُّٕابي , الحمبي  مصطفى الب

  ـ بمكف طبعةُِٖٗمحمم بف محمم العمامم  المطبعة المصرية  السعكم أبيتفسير 
 عبم المنعـ  المكتكر جامع المركس العربية : الشيخ مصطفى الغبلييني , راجعو كنقحو

 .ق ُُْْالمكتبة العصرية .صيما, لبناف الطبعة الثامنة كالعشركف  خفاجة,
 فخر الميف قباكة منشكرات  المكتكري النحك : الخميؿ بف احمم الفراىيمم تحقيؽ: الجمؿ ف

  َُُْاالستقبلؿ .مؤسسة الرسالة  الطبعة األكلى  ,إيراف 
 ـََِٕمؤسسة المختار لمنشر  الطبعة االكلى  عمي ابك المكاـر: الجممة االسمية 
  :الفكر عماف االرمف الطبعة  فاضؿ صالح السامرائي مار المكتكرالجممة العربية كالمعنى

 قَُّْالثانية 
  , حاشية الصباف عمى شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾو كمعو شرح الشكاىم لمعيني

 المكتبة التكفيقية, سيمنا الحسينػ مصر .  سعم, ؼعبم الرؤ تحقيؽ طو 
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 ار الفكر الحمكم األنيقة كالتعريفات المقيقة: زكريا بف محمم بف زكريا األنصارم  الناشر م
 مازف المبارؾ المكتكرتحقيؽ ُُُْبيركت الطبعة األكلى المعاصر

 اآلمابكمية   نشرتو الحمكم في النحك: عمي بف عيسى الرماني تحقيؽ بتكؿ قاسـ ناصر 
 جامعة بغمام.

 محمم  ـعمر البغمامم  تحقيؽ عبم السبل رعبما لقاى :كلب لباب لساف العرب خزانة األمب
 ـُٕٗٗبالقاىرة الطبعة الرابعة  ىاركف مكتبة الخانجي

  الخصائص:  أبك الفتح عثماف بف جني , تحقيؽ : محمم عمي النجار , مار الكتب
 المصرية, المكتبة العممية.

  :ىػ  ُُّٖإبراىيـ السامرائي , مطبعة العاني , بغمام ,  المكتكرمراسات في المغة– 
 ـ ُُٔٗ

  :ار العمـ لممبلييف الطبعة التاسعةصبحي الصالح, م المكتكرمراسات في فقو المغة 
 ـ.ََِْابراىيـ انيس  مكتبة االنجمك المصرية بالقاىره  المكتكر:ماللة االلفاظ 
  ـََِٔمار السياب  الطبعة االكلى عكاطؼ كنكش ةالمكتكر الماللة السياقية عنم المغكييف 
  رشيم رضا , مالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني: اإلماـ عبما لقاىر الجرجاني تحقيؽ محمم

 . ُٖٖٗمار الكتب العممية  بيركت  لبناف   الطبعة األكلى  
 ـُُُٗطبع بطابع اليبلؿ بالفجالة بمصر  ميكاف النابغة الذبياني 
  ـ.ُٖٗٗتحقيؽ حنا الفاخكرم مار الجيؿ بيركت الطبعة االكلى  القيس ئميكاف امر 
 حميم مكتبة الرياض سبيؿ اليمل بتحقيؽ شرح قطر النمل:  محمم محيي الميف عبم ال

 الحميثة بالرياض .
 االستاذ الشيخ احمم الحمبلكم , مكتبة الرياض الحميثة  :شذل العرؼ في فف الصرؼ

 بالرياض .
  , شرح ابف عقيؿ عمى الفية ابف مالؾ  كمعو كتاب منحة الجميؿ بتحقيؽ شرح ابف عقيؿ

كت طبعة منقحة تح : محمم محيي الميف عبم الحميم , المكتبة  العصرية  صيم بير 
ُٖٖٗ. 

 تحقيؽ المكتكر : جماؿ الميف محمم بف عبما بف مالؾ الطائي االنملسي شرح التسييؿ ,
 , مصر , ) م.ت ( . ُعبمالرحمف السعيم , ط
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  شرح التصريح عمى التكضيح  شرح عمى أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ , البف ىشاـ
  َلبابي الحمبي كشركاؤه األنصارم  , الجزء الثاني , مطبعة عيسى ا

  شرح الرضي عمى الكافية , رضي الميف اإلستراباذم, تصحيح كتعميؽ : يكسؼ حسف
 عمر , مؤسسة الصامؽ , طيراف .

  عبم الحميم السيم  المكتكرشرح الفية ابف مالؾ البف الناظـ لبمر الميف بف مالؾ تحقيؽ
 محمم عبم الحميم  مار الجيؿ  بيركت لبناف. 

 قات العشر :القاضي الحسيف بف احمم بف الحسيف الزكزني منشكرات مار مكتبة شرح المعم
 ـ.ُُٗٗالحياة  بيركت لبناف 

  مكفؽ الميف بف يعيش النحكم ,  صححو كعمؽ عميو شيخ األزىر, إمارة  :شرح المفصؿ
 الطباعة المنيرية .

 األنصارم جماؿ الميف بف يكسؼ بف أحمم ابف عبم ا ابف ىشاـ  :شرح جمؿ الزجاجي
 ـُٖٓٗعمي محسف عيسى ماؿ ا عالـ الكتب الطبعة االكلى  المكتكرالمصرم , تحقيؽ 

  بف ىشاـ األنصارم المصرم ,  جماؿ الميف:شرح شذكر الذىب في معرفة كبلـ العرب
 تحقيؽ : محمم محيي الميف عبم الحميم , مار الفكر , لبناف.

  اـ األنصارم , تحقيؽ : محمم محيي جماؿ الميف بف ىش:شرح قطر النمل كبؿ الصمل
 الميف عبم الحميم , مكتبة الرياض الحميثة بالرياض .

 إسماعيؿ بف حمام الجكىرم , تقميـ عبما العبليمي , ط : ,  ُالصحاح في المغة كالعمـك
 ـ , بيركت .ُْٕٗ

 رحمف  مممكح عبم ال المكتكر مراسة في اتساع النظاـ كاألسمكب: العربية كالكظائؼ النحكية
 ـ.ُٔٗٗمار المعرفة الجامعية مصر 

   :حمم مختار عمر مكتبة مار العركبة لمنشر كالتكزيع   الطبعة أ  المكتكرعمـ الماللة
 ـُِٖٗاألكلى 

 عبمه الراجحي مار المعرفة الجامعية اإلسكنمرية   المكتكر:في التطبيؽ النحكم الصرفي
 مصر

  :مم المخزكمي , شركة كمكتبة كمطبعة مي المكتكرفي النحك العربي / قكاعم كتطبيؽ
 ـ  . ُٔٔٗىػ ,  ُّٖٔمصطفى ألبابي الحمبي كأكالمه , مصر , الطبعة األكلى , 
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  :ميمم المخزكمي , مار الرائم العربي  بيركت  المكتكرفي النحك العربي / نقم كتكجيو
 َـ  ُٖٔٗلبناف , الطبعة الثانية 

 :الفيركز آبامم , الطبعة الرابعة , مار أحياء مجم الميف محمم بف يعقكب  القامكس المحيط
  َـ  ََِّالتراث العربي بيركت لبناف ,الطبعة الثانية 

 :أحمم مطمكب , ساعمت عمى نشره , منشكرات مكتبة  المكتكر القزكيني كشركح التصريح
  َـ  ُٕٔٗىػ ُّٕٖالنيضة, بغمام الطبعة األكلى, 

  ح : عبم السبلـ ىاركف ,  الطبعة الثالثة, كتاب سيبكيو: عمرك بف عثماف بف قنبر , ت
  َـ ُٖٖٗمكتبة الخانجي بالقاىرة , مصر , 

  الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التنزيؿ: جار ا محمكم بف عمر
 ـ .ََِٗالزمخشرم الخكارزمي, مار المعرفة بيركت , الطبعة الثالثة 

  مار صامر, بيركت ,  ,األفريقي المصرم لساف العرب:  محمم بف مكـر بف منظكر
 الطبعة االكلى  .

 المكتكر تماـ حساف عالـ الكتب  القاىرة , مصر الطبعة : المغة العربية مبناىا كمعناىا
 ـ .ََِٔالخامسة 

 الفتح ضياء الميف نصرا بف محمم بف محمم  كالمثؿ السائر في أمب الكاتب كالشاعر: أب
األثير  تحقيؽ : محمم محيي الميف عبمالحميم المكتبة  ابفبف عبمالكريـ المكصمي 

 ُٓٗٗبيركت ,  -العصرية 
  ,مختصر المعاني:  سعم الميف التفتازاني , تحقيؽ : محمم محيي الميف عبم الحميم

 ىػ . َُْٗ,  ُمنشكرات سيم الشيماء , قـ , ايراف / 
 :مف, الطبعة الثالثة ربم األر امار األمؿ  خميجة ألحميثية المكتكر  الممارس النحكية

  َـََُِ
  الممارس النحكية:  شكقي ضيؼ , مار المعارؼ , مصر , القاىرة ,  الطبعة السابعة

  َـ  ُٖٔٗ
 ابك الحسف عمي بف عيسى الرماني تحقيؽ عبمالفتاح اسماعيؿ :معاني الحركؼ لمرماني

 ـُْٖٗشبمي  مار الشركؽ جمة 
 ار السبلطيف عماف األرمف الطبعة األكلى م فاضؿ صالح السامرائي المكتكر :معاني النحك

 ـ. ََُِ
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 عاريب: جماؿ الميف بف ىشاـ األنصارم , حققو كعمؽ عميو : مغني المبيب عف كتب األ
مازف المبارؾ كمحمم عمي حمم ا , كراجعو : سعيم األفغاني , مار الفكر   المكتكر

 ـ .ُٖٓٗىػ   َُْٓبيركت , الطبعة السامسة , 
   أبك يعقكب يكسؼ بف محمم السكاكي , حققو كقمـ لو كفيرسو نعيـ مفتاح العمـك  :

 ـ . ُٕٖٗ –ىػ  َُّْزرزكر, مار الكتب العممية  بيركت  الطبعة الثانية, 
  أبك العباس محمم بف يزيم المبرم , تحقيؽ : محمم عبم الخالؽ عظيمة , ,  :المقتضب

   ُْٗٗالقاىرة  
 س مكتبة االنجمك المصرية  القاىرة الطبعة الثامنة ابراىيـ اني المكتكر:مف أسرار المغة

 ـََِّ
 ـَُٗٗتماـ حساف مكتبة االنجمك المصرية  القاىرة  المكتكر:مناىج البحث في المغة 
 محمم محيي الميف عبم الحميم ,  المكتبة العصرية منحة الجميؿ بتحقيؽ شرح ابف عقيؿ :

 , بيركت  لبناف .
 حمم المتككؿ : مار أ المكتكر: ""األصكؿ كاالمتمامات المنحى الكظيفي في الفكر المغكم

 ـََِٔاألماف الرباط 
  ـ.ُٕٔٗالطبعة الرابعة  َعباس حسف , مار المعارؼ , مصر   المكتكر:النحك الكافي 
 محمم صبلح الميف  مصطفى بكر  مار غريب النحك الكصفي مف خبلؿ القراف الكريـ :

 لمطباعة القاىرة مصر
 المكتكر محمم حماسة عبم المطيؼ,  :مخؿ لمراسة المعنى النحكم الماللي(النحك كالماللة )م

 ـ.ُّٖٗىػ َُّْالقاىرة, سنة  ُط 
 فاخر ىاشـ الياسرم مار الشؤكف الثقافية العامة بغمام  المكتكر :النعت في التركيب القرآني

 ََِٗالعراؽ  الطبعة االكلى 
 يكطي , تحقيؽ : عبم العاؿ سالـ ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع:  جبلؿ الميف الس

 .ـ  ُٕٕٗ –ىػ  ُّٕٗمكـر , مار البحكث العممية , الككيت , 
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 ***ًاٌجذٌس األعبسّخ اٌشعبئً ً***

  اإلضافة كصكر استخماميا في شعر النابغة الذبياني رسالة ماجستير مكتكبة باآللة .الكاتبة
 .ُٖٗٗ, لعباس عبامم عيماف, كمية اآلماب جامعة البصرة 

  ,كمية اآلماب  جامعة  فاخر ىاشـ سعم الياسرمالحاؿ في الجممة العربية. رسالة ماجستير
 ـ.ُٖٔٗالبصرة 

 رسالة ماجستير,  الخبلؼ النحكم في باب المبتمأ كالخبر كما كاف أصمو المبتمأ كالخبر
  ََِٖىناء عيماف .   كمية التربية  جامعة بابؿ 

 حكلة رسالة ماجستير, لماجمة جميؿ خضير, كمية الماللة الكظيفية ألقساـ الكبلـ الم
 َُُِاآلماب جامعة البصرة 

 رسالة (ع)يكسؼ سكرة في يةتطبيق مراسة كالصفةؿ كالحا الخبر بيف النحكية العبلقة 
 .المحتمة فمسطيفلػ عبلـ جميؿ احمم شتيو جامعة النجاح   ماجستير

 فراس عصاـ ـ. رسالة ماجستير, المطابقة في النحك العربي كتطبيقاتيا في القرآف الكري
 ََِٓكمية اآلماب  جامعة البصرة شياب السامرائي  

  نظرة في اإلعراب أ.م. عمناف عبما لكريـ جمعة بحث منشكر في "أطراس" مجمة فصمية
 ـ.ََِٕكمية اآلماب جامعة البصرة العمم الثالث -يصمرىا قسـ المغة العربية 

 في المخصص البف سيمه أطركحة مكتكراه لييفاء  نظرية الحقكؿ الماللية مراسة تطبيقية
 ق.ُِِْعبم الحميم كمنتف. كمية المغة العربية جامعة أـ القرل السعكمية
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Summary:                                             Abstract 

The functional Relationship 

 between Predict, Mood and Adverb in Arabic Grammar 

    This thesis is talking about the Functional Relationship among the Grammatical Semantic 

and its benefit to Arabic Grammar. This relationship is a Comparison on Semantic and 

sets for to linguistic function - semantic- when parsing was launching by its form to 

show the common sense of the sentence. The three semantics - predict, mood, adverb- 

are among the verifications of this thesis.  

The thesis is consisting of a preface and three chapters along with a conclusion.  

Preface:  

It is to study of the grammatical functions and the relationships among the grammatical 

functions in the Arabic Grammar and its functional relationship with the grammatical 

syntax and Arabic sentence. It is to choose the three semantics of this study in order to 

select.  

Chapter First:    (The Study of Mutual Characteristics among the Three Semantics)  

It is theoretical study in accordance with the Descriptive Syllabus and criticizes some 

point of views that differ with this syllabus. It is consisting of:  

Forward: To study the semantic in the language and the etymology and criticizing these 

terms.  

First Part: to study the derivation at the three semantics and their relationship with 

description   

Second Part: to study the sentence and clauses in the three semantics and their 

relationship with description in comparison of the three semantics 

Third Part: to study the precedence that is a study to its meaning in accordance to 

grammarians and rhetoricians.  

Fourth Part: to study the multiply variety in the three semantics at one subject.  

Fifth Part: to study some similarities in the linguistic syntax for the three semantics.  
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Chapter Two: {The Pronunciation Semantic Relationship at the Three Semantics} 

It is to study what belongs to subjunctive predict and the mood objective and adverbial 

object from many aspects. The three semantics are common according to this 

relationship.  

First Part: the relationship as per type and the accordance in the semantic and its 

objectives  

Second Part: the relationship as per number and the accordance in the semantic and its 

objectives 

Third Part: the relationship as per assignment and there is no accordance in the semantic 

and its objectives and the accordance with adverb in form not in sense.  

Fourth Part: the relationship as per the parsing relationship: the accordance is not 

necessary for the three semantics and what is belong to them, if the accordance is 

achieved in the form, it will not be in sense.  

Chapter Three:{The Types of Relationship and Coordinates at the Three Semantics}  

First Part: The Actual Relationship and Reasoning Relationship: The actual relationship is to 

obtain the description when submitting the sense and it is similar to semantic predict 

and there is only one field where all relationships are interfaced in. the Reasoning 

Relationship is the description achieved after and is linked with what was achieved 

earlier in connection with form. It is called Metaphoric Relationship.  

Second Part: The linking between the Description and what belong to it which is the 

pronoun and letter (الواو). This part is studying ( والوا ) and is proving its type among the 

three semantics and the real place of ( والوا ) there.  

The conclusion:  

The thesis is concluded with a reference to the strong relationship among these three 

semantics and it is not merely a similarity rather it is one relationship at the etymology, 

it was achieved by three aspects: predict, Mood and adverb.  

The reference was to the significant points that proves the mutual characteristic and the 

one relationship and the ingle nature of these three semantics  

                             

                                                                     The Researcher 
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