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التوطئة :

قسـ المغة العربية

َّ
تي ُّ
المركب
محصمةن مف محصّْالت التركيب ؛ ألنَّيا تنجـ عف ائتالؼ أجزاء
ّْ
عد الكظيفةي
النحكم ؛ لًما ليا مف أىمي و
ُّ
في ّْ
ّْة
تحتؿ مرتبةن رفيعةن في مجريات التحميؿ
المغكم  ,كىي
النظاـ
ّْ
ّْ
بالغة في آليات اإلجراء في الفكر النحكم العربي  ,كتأتَّت ليا ً
و
القكة الجاذبة
ىذه
األىميةي مف َّ
ٌ
ٌ
ٌ
يف  ,ككانت محطَّ اىتماميـ كغايةى مراميـ  ,متمثمةن باإلعراب
أبصار
التي شخصت ليا
ٌ
النحكي ى
ي
معنى تتَّشح بو المفردةي عند
الذم ىك صنك الكظيفة
النحكية كقرينيا  .فما الكظيفة النحكيَّة ٌإّل ن
ٌ
ً
التركيبي
المفردات في نسؽ البناء
احتالليا مكقعان في التركيب يم ٍعمً ىمةن باإلعراب الذم يسكؽ
ٌ
حسيةن مثمى ً
جنيف ّْ
إعالف عف ميالد
اإلفضاء بو ٌإّل
الدّللة  ,كما
يكتم يؿ بيا
ّْ
ه
ي
ي
مككنان صكرةن َّ ي
(ُ)
ابية(ِ) ؛ إذ َّ
إف (( العالمة
المعنى  ,ذلؾ المعنى الذم تيٍنبًئي عنو العالمةي
الصكتية اإلعر ٌ
ٌ
النحكية ,
الصكتية التي ىي حركةه قصيرةه أك حركةه طكيمةه أك مقطعه تيٍنبًئي عف الكظيفة
ٌ
ٌ
مسكغاتًيا  ,كنقطةي الكصؿ بيف طريؽ
المستنبطةي ىي التي تعطي الحركةى ّْ
النحكيةي
كالكظيفةي
ٌ
ى
ّْ
لعممية إنتاج المعنى ؛
م
م ىك
تحديد جكىر ّّ
ه
ٌ
الذىاب كطريؽ اإلياب عمى ىذا الجسد التفسير ٌ
و
ً
حصف
اب إلى
بإدراكو عند التمقّْي  ,كبتسييجو عند اإلفضاء  ,كفي كمتا
يتحكؿ اإلعر ي
الحالتيف ٌ

محصف ّْ
ألنو الضامف فييا كالضامف ليا في ذات
لممعنى ,أك قؿ  :إلى
ّْ
لمدّللة ؛ ٌ
الصكتية لإلعراب عمى كفؽ ىذا المفيكـ بكصفيا ّْ
الكقت)) (ّ) َّ .
محددان مف
إف العالمة
ٌ
ّْ
بنائيةه بما ىك ظاىرة محايثة لمغة العر ٌبية ,
اب قيمتيف  (( :قيمةه ٌ
محددات المعنى تمنح اإلعر ى
المككنة لنسيج
كظيفيةه بما ىك العنصر الضابط لممعنى كقد تضافر مع سائر العناصر
ّْ
كقيمةه
ٌ

الشكمي القائـ عمى المغايرة كاّلختالؼ ,
الخطاب)) (ْ)  .ككمتا القيمتيف تتَّصفاف بالطابع
ٌ
سيميائي كاف بو حاجة إلى استكناه نظاـ مف
ابيةي قائمةن عمى نسؽ
فكانت الظاىرةي اإلعر ٌ
ٌ
َّ
اّلصطالحية المحككمة بعناصر
الدكاؿ
دّللية لتفسير ظاىرة اإلعراب ؛ لذلؾ كانت نظرٌيةي
ٌ
ٌ
قدميا النحك العربي في تفسير ً
ً
ىذه الظاىرة ,
الكظائؼ
النحكي ًة ((النظرٌيةى
األساسيةى التي ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
النحكية التي تتَّخذىا
ابية مف خالؿ الكظائؼ
ٌ
كىي نظرٌيةه تقكـ عمى ضبط الظاىرة اإلعر ٌ
النحكية ))
الكحدات
ٌ

(ٓ)

.

ِّ
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و
النحكية) َّ
الكظيفي)
مصطمحات أخرل ,مثؿ ( :المعنى
بعد ًة
كيرتبط مصطمح (الكظيفة
ٌ
ٌ
 ,ك(المعنى النحكم) ,ك(المعنى الداخمي) ,ك(المعنى البنيكم) (ٔ)  .كجميع ً
ىذه المصطمحات
ٌ
ٌ
ٌ
النحكم  ,أم المعنى الناتج عف كضعيا
تمثّْؿ المعنى الذم تكتسبو الكممةي في داخؿ السياؽ
ٌ
في عالقة مخصكصة مع سائر الكممات في التركيب  ,كبذلؾ تككف ً
المصطمحات  ,كقد
ىذه
ي
الكظيفية  ,كتناكلكىا بالبحث كالتحميؿ كالمناقشة في ّْ
ظؿ مفاىيـ
المعاني
النحكيكف
درس
ٌ
ٌ
ى
ذات و
النحكية  ,كأكلكىا َّ
أثر كبير في بمكرة المعنى العاـ
األبكاب
أىميةن بالغةن مف حيث َّإنيا ي
ٌ
لمتركيب .

الشاطبي
الوظيفي عند
مفيوم المعنى
ّ
ّ
يي ُّ
األندلسييف
النحكييف
الشاطبي (ت َٕٗ ق) مف
عد أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى
ٌ
ٌ
ٌ
ّْ
أىـ الشركح التي
المتأخريف(ٕ)  ,كيعد كتابو (المقاصد الشافية في شرح الخالصة
الكافية) مف ّْ
ٌ
أيلّْفت عمى ألفيَّة ابف مالؾ  ,ك ً
عما جاء مف أفكار
أغزرىا مادةن(ٖ)  ,كلـ يكف
ُّ
الشاطبي بمنأل ٌ
َّ
النحكييف الذيف سبقكه ,
مصنفات السالفيف  ,كاٌنما كاف عمى عمـ كدراية بما خطَّتو أنام يؿ
في
ٌ
ؼ عنو مف نباىة كفطنة ُّ
كتفكر ,مف أف يي ٍسبً ىر أغك ىارىا  ,كيقؼ عمى
إذ استطاع بما يع ًر ى
حاد  ,كفكر كقٌاد كتدبُّر
نفائس أىعماقيا  ,كيطَّمع عمى دفائف أسرارىا  ,مستشرفان ذلؾ بذىف ٌ
ً
المتأمؿ العارؼ بمسالؾ
العالـ
عالـ
ّْ
مكسكعي استكعب تراث أسالفو  ,فنظر إليو نظرةى
ٌ
النحكية الناتجة عف تآلؼ العناصر
التحميؿ  ,كطرائؽ اّلستنتاج  .لقد كانت المعاني
ٌ

الشاطبي  ,بؿ كانت
النحكم عند
التركيبية في الجممة العربية غير بعيدة المتناكؿ مف الفكر
ٌ
ٌ
ٌ
َّ
ّْ
مصنفو بيف الحيف كاآلخر.
المتتبع لسطكر مقاصده  ,تمتمع عمى صفحات
في مرمى نظر

الكظيفي _ الذم نحف بصدد الكقكؼ عميو كايضاح أثره في الحكـ
كلـ يكف المعنى
ٌ
الكاجب عنده _ طارئى الكجكد في كتابو  ,بؿ يجد المتفحّْص لمادة الكتاب َّأنو مف األمكر

عبرت عف تعقُّبو ليذا المعنى ,كالتفاتو إليو في
الجميّْة التي تركت أث انر كاضحان في أقكالو التي ٌ
لمشاطبي تشير إلى
أىـ ما جاء مف نصكص
مكاضع م ٌ
تعددة  ,كيمكف لمباحث أف يقؼ عمى ٌ
ٌ
سيما في أثناء حديثو عف أىـ القرائف الدالة عمى ىذا
بياف مفيكـ المعنى
الكظيفي  ,كّل ٌ
ٌ
المعنى  ,كأعني بيا قرينة اإلعراب ؛ إذ نجده يشير إليو في أكثر مف مناسبة عند تناكلو ً
ىذه

مقدمة َّ
أف اإلعراب كالبناء ّْ
ّلبد
القرينة  .ففي حديث
الشاطبي عف (المعرب كالمبني) رأل ٌ
ٌ
منيا عند الحديث عف عمـ النحك كمسائمو  ,كىي مف الضركرات الكاجبة ّْ
الذكر قبؿ الشركع
في الحديث عف النحك  (( ,كاٌنما كانت ضركريةن كمفتقى انر إلييا ؛ َّ
ألف المعاني الثالثة الالحقة
تتبيف ٌإّل باإلعراب )) (ٗ) .
الفاعمية ك
بعد التركيب  ,كىي
المفعكلية كاإلضافة ّ ,ل ٌ
ٌ
ٌ
النص يشير إلى ضركرة الحديث عف عمـ النحك ّْ
ألف
فالشاطبي في ىذا
بمقدمة اإلعراب ؛ ٌ
ٌ
اإلعراب يرتبط بالمعنى مف حيث ىك بياف لو  ,كىذا المعنى ييتحصَّؿ عميو بعد التركيب ,
ِْ
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بالمفعكلية  ,كالثالث
بالفاعمية  ,كالثاني
كقد جعمو ثالثة أصناؼ  ,األكؿ منيا اصطمح عميو
ٌ
ٌ
باإلضافة  ,كما ً
ىذه المعاني الحادثة بعد التركيب التي اصطمح عمييا نسبةن إلى كظائفيا ٌإّل

الخاصة بالمرفكعات كالمنصكبات كالمجركرات  ,كالمصطمحات الثالثة التي
الكظيفية
المعاني
ٌ
ٌ
ذكرىا ىي الدالة عمى أصؿ القسمة  ,كما خرج مف ً
ىذه األقساـ فمحمك هؿ عمييا كليس
(َُ)

بأصؿ

 .كفي حديثو عف عمة بناء أسماء األفعاؿ نقؿ قكؿ ابف أبي الربيع ( ت ٖٖٔ ى ػ)

 ,ذكر أنيا يبنيت (( َّ
ألف اإلعراب ٌإنما يككف في المفظ أمارةن عمى اعتقاب المعاني الثالثة
لمفعكلية كاإلضافة  ,كىك المكجب لإلعراب )) (ُُ) .
الفاعمية كا
التي ىي
ٌ
ٌ
ّْ
((إنو اّلسـ الذم تى ٍعتىًكر عميو المعاني المكجبة
كفي حديثو عف اّلسـ
المتمكف يقكؿٌ :
النصاف عف
المفعكلية  ,كاإلضافة)) (ُِ)  .كّل يختمؼ ىذاف
الفاعمية  ,ك
لإلعراب  ,كىي
ٌ
ٌ
ٌ
الكظيفي  .كعندما تكمٌـ عمى اإلعراب كالبناء ك ٌأييما
سابقيما في اإلشارة إلى مفيكـ المعنى
ٌ
األصؿ في األسماء ؟ نقؿ رأم ابف خركؼ قائالن  (( :يمكف األمراف في األسماء  :أف يككف

اب لممعاني الطارئة عمييا  ,كما يبني فييا عمى أصمو  ,أك
أصمييا
البناء َّ ,
ثـ دخميا اإلعر ي
ى
و
عالمات لألشخاص كاألجناس ٌإّل لإلخبار عنيا
ألنيا لـ تجعؿ
اب ؛ ٌ
يككف أصمييا اإلعر ى
كتصرفيا في اإلسناد لممعاني المحتكية عمييا )) (ُّ)  .فالمعاني الطارئة عمى األسماء في
ٌ
حاؿ التركيب ىي المعاني الكظيفية  ,ك(( إف ً
عالمات
ىذه األشياء التي ييطمؽ عمييا إعراب
ه
ٌ
ٌ
عمى و
ظ الدالَّةى عمى تمؾ المعاني ىي العكامؿ )) (ُْ).
ب  ,كاأللفا ى
عر ى
الم ى
معاف تعتكر ي
فيك ّْ
الكظيفي الناتج عف العالقات التركيبيٌة
ابية كالمعنى
يحدد العالقة بيف العالمة اإلعر ٌ
ٌ
الكالمي انطالقان مف فكرة العمؿ .كفي كقكفو عمى عمٌة بناء صيغتي األمر
بيف أجزاء الممفكظ
ٌ

ً
المكجبة لإلعراب فييما  ,كذلؾ التفرقة بيف المعاني
كالماضي ,يقكؿ(( :كاٌنما يبنيا لفقد العمٌة
بعضيا مف بعض ٌإّل
يتبيف
الحادثة بعد التركيب  ,كىي التي إذا اختمفت عمى الكممة لـ ٌ
ي

فمما كاف كذلؾ لـ يكف لدخكؿ
كالفاعمية ك
باإلعراب
ٌ
ٌ
المفعكلية كاإلضافة في األسماء ٌ ,
النص مف تصريح لمفيكـ المعاني
فبنيا لذلؾ )) (ُٓ)  .كّل يخفى ما في
اإلعراب فييما ن
معنى ي
ٌ
الكظيفية الحادثة بعد التركيب  .كقد ذكر عمٌة بناء الحركؼ  ,كعدـ استحقاقيا اإلعراب بقكلو
ٌ
ألف اإلعراب ٌإنما ييحتاج إليو يليفرؽ بو بيف المعاني المعتكرة عمى الكممة الالحقة ليا
ٌ (( :
خمية عف لحاؽ المعاني ليا سكل ما كاف ليا بأصؿ الكضع  ,فمـ
بعد التركيب  ,كالحركؼ ٌ
الشاطبي عمى َّ
أف اإلعراب اقترف
فبنيت لذلؾ )) (ُٔ) .كبذلؾ ٌنبو
ُّ
تستحؽ أف يدخميا إعر ه
اب ي
بالمعنى الكظيفي مف حيث َّ
العالقي
العميؽ الذم يحكمو السياؽ
إف األخير يمثّْؿ المستكل
ى
ٌ
ٌ

المككنة لمجممة  .أما اآلخر
التركيبية القائمة بيف العناصر
مفس انر لمعالقات
النحكم فيككف ّْ
ٌ
ٌ
ٌ
مبنيان لعدـ حصكؿ
فيمثّْؿ األثر
ابي الناتج عف تمؾ العالقات  ,فنجد الحرؼ ٌ
الشكمي اإلعر ٌ
ٌ
المعاني التي يمكف أف تتعاقب عميو بعد التركيب .
ِٓ
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النحكية  ,ففي الكقت الذم نجد
أف معنى الحرؼ يتَّصؼ بحالة خاصة في النظرية
ٌ
كالكاقع ٌ
فيو الحرؼ ّل يتمتٌع بغير المعنى المعجمي الذم يككف لو بأصؿ الكضع  ,نجد ىذا المعنى

مككنات الجممة ؛ لذا حظي ىذا المعنى باىتماـ
ّل يتٌضح ٌإّل مف خالؿ التعالؽ
التركيبي بيف ٌ
ٌ
النحكييف ؛ َّ
كظيفية ؛ لككنو ّل
المعجمي _ بطبيعتو _ ذك نزعة
ألف معناه
ممحكظ مف لدف
ٌ
ٌ
ٌ

ألنو أحد أىـ عناصر الربط
يقؼ عند حدكد المعجـ  ,بؿ يتخطٌى ذلؾ إلى عتبة التركيب ؛ ٌ
الصرفة .
لكف ىذا المعنى ّل يمكف أف يكضع في حقؿ المعاني
الكظيفية ّْ
ٌ
في نظاـ الجممة ٌ .
الكظيفية .
بحد ذاتيا ىي في الكاقع مستكل مف مستكيات المعاني
فية ٌ
ٌ
أم حاؿ فالحر ٌ
كعمى ٌ
كقد ذىب الدكتكر حيدر سعيد إلى َّ
فية تمثؿ مستكل آخر مف
أف
الفعمية كالحر ٌ
اّلسمية ك ٌ
ٌ

األساسية لمكالـ ؛ إذ قاؿ
النحكية  ,فضالن عف ككنيا تمثؿ األصناؼ
مستكيات الكظائؼ
ٌ
ٌ
ً
َّ
ابي تتجسَّد في األسماء  ,كاف تصنيؼ
مقر انر ىذه الفكرة  (( :كبما أف مركزٌية المجاؿ اإلعر ٌ

النحكية
سيبكيو لمكظائؼ
يعيان كامالن
خاصان باألسماء أساسان  .كلكي يضبط سيبكيو جدكّلن تكز ٌ
ٌ
ٌ
نحكيتيف
النحكية بكصفيما كظيفتيف
النحكية  ,ألحؽ (الفعؿ) ك(الحرؼ) بالكظائؼ
لمكظائؼ
ٌ
ٌ
ٌ
اّلصطالحي بيف
ّ ,ل صنفيف مف أصناؼ الكالـ  .كىنا  ,عمينا أف نالحظ اختالؼ النظاـ
ٌ
درجتي التصنيؼ ىاتيف  ,فإذ ّْ
مصطمحات (اّلسـ) ك(الفعؿ) ك(الحرؼ) مصطمحات
تشكؿ
ي
ً
الدرجة األكلى ّْ ,
مصطمحات
مصطمحات مف نحك (الفاعؿ) ك(المفعكؿ) كسكاىما
تشكؿ
ي
(ُٕ)
يتممس إحساس الشاطبي ً
بيذه المستكيات ؛ إذ نجده
الدرجة الثانية ))  .كيمكف لمباحث أف َّ
ٌ
في حديثو عف عمٌة بناء الفعؿ المضارع عند اتصاؿ نكف التككيد بو يقكؿ َّ (( :
إف الفعؿ
الفعمية  ,فرجع إلى أصمو مف البناء  ,ككاف
لحقو ما ّل يمحؽ ٌإّل األفعاؿ  ,فقكم فيو جانب
ٌ
ذلؾ أقرب مف خركجو عف أصمو إلى اإلعراب ألجؿ َّ
أف الشبو باّلسـ كالرجكع إلى األصؿ

(ُٖ)
الفعمية)) تصريح منو َّ
الفعمية)
جانب
م فيو
يككف بأدنى سبب))
بأف ( ٌ
ٌ
ي
 .فقكلو (( :قى ًك ى
الكظيفية التي ّْ
فية المستكل األعمى في
تشكؿ مع قرينتييا
معنى مف المعاني
اّلسمية كالحر ٌ
ٌ
ٌ
النحكية األكؿ منيما يقع
النحكية  .كلكف لك سمٌمنا بكجكد مستكييف لمكظائؼ
يسمَّـ الكظائؼ
ٌ
ٌ
في أفؽ اّلسـ كالفعؿ كالحرؼ  ,كالثاني يمثّْؿ أيفقان آخر تقع فيو جممةه مف الكظائؼ  ,كقد

أف األسماء ّْ
عممنا _ مسبقان _ َّ
ابية ,
تشكؿ بؤرة الظاىرة اإلعر ٌ
أف الكظيفة مقترنة باإلعراب  ,ك ٌ
فيذا يعني َّ
النحكية  ,كقد لحظنا مف خالؿ
أف كظائؼ األسماء ىي األبرز في المنظكمة
ٌ
المفعكلية  ,كاإلضافة) .
(الفاعمية  ,ك
الشاطبي ٌأنو يضعيا تحت ثالثة أصناؼ ىي
نصكص
ٌ
ٌ
ٌ
ً
األمر كذلؾ  ,فيذا يعني
اّلسمية  ,فإذا كاف
الثاني الذم يقع تحت
كىذه المعاني تمثّْؿ األيفؽ
ٌ
ي
ٌ

َّ
فية  ,تندرج تحت ك ٌؿ عنصر مف
أف المستكل األكؿ الذم يقع في أفؽ
الفعمية كالحر ٌ
اّلسمية ك ٌ
ٌ
عناصره مجمكعةه مف الكظائؼ تمثّْؿ مستكل ثانيان  ,كاذا عممنا َّ
الفاعمية
اّلسمية تقع تحتيا
أف
ٌ
ٌ
ّْ
عربة
المفعكلية  ,كاإلضافة ...إلخ فما الذم يمكف أف يقع تحت
,ك
ٌ
ٌ
الم ى
الفعمية متمثمةن باألفعاؿ ي
ِٔ
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؟ يرل ّّ
األسدم َّ
أف ىناؾ نظاميف
المطمبي كالدكتكر حسف عبد الغني
كؿ مف الدكتكر غالب
ٌ
ٌ
يخص األفعاؿ ,إذ تختمؼ
يخص األسماء  ,كالثاني
ابيػػة في العر ٌبية  ,األكؿ
لمظاىرة اإلعر ٌ
ٌ
ٌ
ابية في األسماء عنيا في األفعاؿ  .كقد أراد سيبكيو (ت َُٖق) ,مف خالؿ
الظاىرة اإلعر ٌ
نظرٌية العامؿ أف ّْ
ابية في األسماء كاألفعاؿ ,فتجعميما
يقدـ نظرٌية تكحّْد الظاىرة اإلعر ٌ
(ُٗ)
بأف األسماء
يخضعاف لمظاىرة اإلعرابية نفسيا  .كذىب الدكتكر حيدر سعيد إلى اّلعتقاد ٌ

ىي التي ّْ
اب
م لمظاىرة اإلعر ٌ
ابية  ,كاٌنما أراد سيبكيو أف ييمحؽ إعر ى
تشكؿ المجاؿ المركز ٌ
قضية اإلعراب بشيء مف الدقَّة لما
العامة لإلعراب(َِ)  .كلك نظرنا إلى
األفعاؿ بالنظرٌية
ٌ
ٌ
كجدنا َّ
ابية في األسماء كاألفعاؿ  ,فعمى
أف ىناؾ نظاميف مختمفيف يحكماف الظاىرة اإلعر ٌ
النحكم  .فيناؾ
النحكيكف إلى الجانب الشكمي القائـ عمى فكرة العمؿ
التعميمي نظر
المستكل
ٌ
ٌ
ٌ
حسي مممكس ناتج عف العالقة بينيما  ,كىذا ما نجده في األسماء
مؤثّْر كمتأثّْر كأثر
ٌ

كاألفعاؿ معان  .كاذا كانت األسماء ّْ
مما ّل
م لمظاىرة اإلعر ٌ
تشكؿ المجاؿ المركز ٌ
ابية _ كىذا ٌ
أف سيبكيو عندما كجد َّ
ييختمؼ فيو _ فيؿ يعني ىذا َّ
عربةن أراد أف يمحقيا
أف ىناؾ أفعاّلن يم ى
بالنظرٌية العامة لإلعراب لتطَّرد ظاىرة اإلعراب عمى جميع المعربات فحسب  ,مف دكف
كجكد العمٌة التي مف أجميا أعربت األسماء المتمثّْمة بالتفرقة بيف المعاني الحادثة بعد التركيب

لفظية مجردة بؿ (( َّ
إف اإلعراب في الحقيقة معنى ّل لفظ ...
إف اإلعراب ليس ظاىرة ٌ
؛ إذ ٌ
الضمة ً
بيذه الحاؿ
اب ؟ فقؿ  :اختصاص
َّ
فإذا قيؿ لؾ في قكلؾ( :ما جاءني ز ه
يد)  :ما اإلعر ي
أيت زيدان) ككذا الفتحة تزكؿ في قكلؾ :
 .كمعنى اّلختصاص َّأنيا تزكؿ في قكلؾ ( :ر ي
(مررت بز ويد) ُّ
فكؿ كاحدة منيا قد يخصَّت لدّللة عمى معنى  ,فيي تزكؿ بزكاؿ ذلؾ المعنى ,
ي

كتأتي صاحبتيا المكضكعة لممعنى الثاني  ,ككذلؾ تأتي الثالثة لممعنى الثالث  .فالحركةي إذان
آلةي اإلعراب ؛ َّ
ألف اّلختالؼ يحصؿ بيا  ,كلك كانت الحركةي إعرابان  ,لكجب أف يقاؿ :

حركات اإلعراب ؛ إذ الشيء ّل يضاؼ إلى نفسو  ,أّل ترل ٌأنؾ لك قمت ( :حركات
حركات)  ,أك ( حركات الضمة كالفتحة كالكسرة ) كاف محاّلن )) (ُِ) .
كقد أشار الشاطبي إلى َّ
أف عمَّة اإلعراب في األفعاؿ المضارعة يمكف أف تككف لمتفرقة
ٌ
بيف المعاني الحادثة ليا بعد التركيب  .كما يككف ذلؾ في األسماء عمى رأم أىؿ الككفة ,
إذ قاؿ  (( :كالسبب في دخكلو فيو (يعني دخكؿ اإلعراب في الفعؿ) كالسبب في دخكلو في

اّلسـ مف التفرقة بيف المعاني الحادثة بعد التركيب  ,فكما َّ
أف اإلعراب في اّلسـ لمتفرقة بيف

أحسف زيدان إذا تعجَّبت
يد إذا نفيت  ,كما
المفعكلية كاإلضافة في قكلؾ  :ما
الفاعمية ك
أحسف ز ه
ٌ
ٌ
ى
ى
كتشرب
ؾ
 ,كما
قمت ّ :ل تأكؿ السم ى
أحسف زي ود ؟ إذا استفيمت  ,كذلؾ ىك في الفعؿ إذا ى
ى
ي

المبف  ,لمتفرقة بيف النيي عف الفعميف مطمقان كبيف النيي عف الجمع  ,كبيف اّلستئناؼ
ى
األكؿ  ,ثـ يحمؿ في البابيف ما ّل يفتقر إلى التفرقة
كالتخيير في الفعؿ
الثاني كالنيي عف ٌ
ٌ
ِٕ
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عمى ما يفتقر إلييا )) (ِِ) .كفي ضكء ىذا المفيكـ يبدك َّ
خاصةن
أف ىناؾ معاني كظيفيةن
ٌ
الخاصة باّلسـ  ,كقد أشار الدكتكر فاضؿ مصطفى
الكظيفية
بالفعؿ ىي غير تمؾ المعاني
ٌ
ٌ

كعرفيا َّ
بأنيا
النحكية
الساقي إلى ىذا النكع مف المعاني كأطمؽ عمييا ( الكظائؼ
العامة ) َّ ,
ٌ
ٌ
(ِّ)
الكظيفية
كلما كانت المعاني
ٌ
العامة المستفادة مف الجمؿ كاألساليب بشكؿ عاـ ٌ .
المعاني ٌ
إف التركيب ىك المسؤكؿ عف إنتاج ً
المغكية مف حيث َّ
ىذه المعاني  ,فقد
متعمّْقة بالتراكيب
ٌ
ً
َّ
المغكية  ,كسيحاكؿ الباحث
النحكييف
آثار كاضحةه في معالجة
المادةى
ٌ
ٌ
كانت ليذه المعاني ه
الكقكؼ عمى أبرز ً
ىذه اآلثار في األحكاـ الكاجبة عند الشاطبي .
أوالً  :أثر المعنى في وجوب الحكم بتقديم أحد عناصر التركيب
َّ
المغكم ّّ ,
ككؿ منيا
المغكم يتككف مف تعالؽ عنصريف أك أكثر في داخؿ الكياف
المركب
ٌ
ٌ
المركب أما أف يككف َّ
َّ
فعميان (( كنريد بو الييئة
كظيفية في السياؽ  ,كىذا
يحمؿ قيمة
مركبان ٌ
ٌ
ٌ
اء
التركيبية المبدكءة في األصؿ بفعؿ ٍّ
مبنيان لممجيكؿ أـ ٌ
اء أكاف ٌ
ٌ
مبنيان لممعمكـ  ,كسك ه
تاـ سك ه
(ِْ)
ً
 ,أك أف
الفعمية ))
التركيبية ىي المعركفة بالجممة
كىذه الييئة
متعديان أـ ّلزمان,
أكاف
ٌ
ٌ
ٌ
يككف َّ
التركيبية المبدكءة في األصؿ باسـ )) (ِٓ) .
اسميان (( كنريد بو الييئة
ٌ
مركبان ٌ

مككنات الجممة العر ٌبية عمى نكعيف  :نكع ّل يمكف اّلستغناء عنو ,
كقد قسَّـ النحكيكف ٌ
كيجب أف يتحقَّؽ في ٌأية جممة  ,كنكع يمكف اّلستغناء عنو كّل يجب تحقيقو في كؿ جممة .
الثاني
كسمكا النكع
األكؿ ( يع ىمدان)؛ إذ يعتمد عمييا كّل تقكـ الجممة مف دكنيا ٌ ,
ٌ
كسمكا النكع ٌ
ٌ
(ِٔ)

كفرقكا بيف
َّ ,

األساسية  ,أك (مكمالت)
(فضالت)  ,أم ما يككف زائدان عمى األركاف
ٌ
بأف العمدة َّ
النكعيف َّ
ّلبد مف تكافرىا في التراكيب لفظان أك تقدي انر  ,أما الفضمة فقد يستغنى

عنيا في الكالـ  ,كقد ّل يككف الكالـ مستقيمان إّل بذكرىا .كنظر النحكيكف إلى مكاقع
مككنات الجممة (العمد كالفضالت) ,
فكضحكىا تكضيحان عامان يمثّْؿ األصؿ  ,كتكضيحان
ٌ
خاصان يمثّْؿ الفرع  ,إذ تنبثؽ مف األصؿ فركع تستثنى منو  ,كتي ُّ
خاصة يتحقَّؽ فييا
عد حاّلت
ٌ
ٌ
خركهج عف األصؿ ً ,
أحكاـ الكجكب كالجكاز كالمنع  ,كىي
كىذه الحاّلت تنتظميا _ عادةن _
ي

تعكض عف كسر األصؿ(ِٕ) .كىذا يعني أف ىناؾ
مسكغات كعمؿ ُّ
في الفركع مفتقرة إلى ّْ
مركنة تركيبية تتميز بيا الجممة العربية  ,كلكف ً
ىذه المركنة تتعمَّؽ ببعض الكظائؼ مف دكف
ٌ
ٌ
ٌ
غيرىا ؛ إذ َّ
الرتب  :األكلى
إف لكؿ كظيفة رتبة  ,كقد جعؿ
النحكيكف لمكظائؼ نكعيف مف ُّ
ٌ

مستقر
الرتبة غير المحفكظة ) كىي التي يأخذ فييا التركيب ىيئات مختمفة  ,كّل يبقى
ىي ( ُّ
ٌان
تقدمان أك ُّ
يتغير مكقع الكممة في التركيب ُّ
تأخ انر  ,مع محافظتيا عمى
عمى ىيئة كاحدة  ,إذ ٌ

النحكية نفسيا  ,كرتبة الفعؿ مع مفعكلو  ,كرتبة المبتدأ كالخبر  ,كرتبة الفاعؿ مع
الكظيفة
ٌ
فتتعرض ً
ىذه األنماطي إلى التقديـ كالتأخير في أحد عناصرىا دكف أف
المفعكؿ  ,كغيرىا ,
َّ
َّ
الكظيفي .
يخؿ بنظاميا
ٌ

ِٖ
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تركيبية ثابتة  ,بحيث يؤدم
المستقرة عمى ىيئة
(الرتبة المحفكظة)  ,كىي
َّ
كالثانية ىي ُّ
ٌ
نحكية أخرل  ,كمنيا كجكب تقديـ المكصكؿ عمى
حدكث أم تغيير فييا إلى حدكث كظائؼ ٌ

بدؿ منو عمى البدؿ  ,كالمضاؼ عمى المضاؼ
الم ى
صمتو  ,كالمكصكؼ عمى صفتو  ,ك ي
(ِٖ)
فالرتبة محفكظة إذا كانت الكممة المعينة
إليو  ,كالفعؿ عمى الفاعؿ  ,كغير ذلؾ  .إذف (( ُّ

التقدـ أك ُّ
دائمة ُّ
الرتبة غير محفكظة إذا كانت الكممةي المعنيةي ّل تمزـ
التأخر عف صاحبتيا  ,ك ُّ
فيتقدـ ماحقُّو ُّ
التقدـ أك ُّ
ُّ
التأخر
التأخر عف صاحبتيا  ,بؿ يمكف أف يتغيَّر مكقعيما في الجممة ٌ
كؿ و
التقدـ مع احتفاظ ّْ
كيتأخر ما حقُّو ُّ
ُّ
النحكم الذم تمثّْمو في الجممة حاؿ
كممة منيما ببابيا
ٌ
التقدـ أك ُّ
ُّ
التأخر  ,عمى حيف َّ
أف ذلؾ التغيُّر في المكقعيف بيف الكممتيف ّل يتأتَّى في ال ُّرتبة

المحفكظة مع احتفاظ ّْ
النحكم الذم كانت عميو ٌإّل في غير
كؿ كممة مف الكممتيف ببابيا
ٌ
اّلختيار أك مع أمف المَّبس )) (ِٗ)  .كىذا يعني َّ
كظائؼ نحكيةن ذات يرتب ثابتة ,
أف ىناؾ
ى
ّْ
لنحكية
ككظائؼ نحكيةن ذات يرتب
ى
متغيرة  ,أك قابمة إلمكاف التغيير ,كا ٍف كاف لمكظائؼ ا ٌ
تممس أثر ذلؾ بإلقاء
مبني عمى أساس القكاعد
جميعيا أص هؿ
النحكية  ,كسيحاكؿ الباحث ُّ
ّّ
ٌ
الضكء عمى بعض األمثمة :

ٔ -وجوب تقديم المفعول الذي أصمو فاعل :

أف الفاعؿ يككف َّ
الفعمية في العر ٌبية َّ
مقدمان عمى
األصمية لمجممة
المعركؼ في البنية
ٌ
ٌ
المفعكؿ بو  ,كالمفعكؿ بو يككف ّْ
متأخ انر عف الفاعؿ َّ ,
الرتب غير
كلكف يرتبة المفعكؿ بو مف ُّ

تقدمان ُّ
يتحرؾ في داخؿ التركيب ُّ
كتأخ انر  ,فيخرج عف
المحفكظة ؛ إذ بإمكاف المفعكؿ بو أف َّ
َّ
يتحكـ
الدّللية التي
األصمي  ,كىك خركج سائغ (( بحكـ الكظائؼ
النحكم
الضابط
النحكية ك ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
(ُّ)
(َّ)
يسكغ ىذا التقديـ كالعناية كاّلىتماـ
فييا المتكمـ كالسامع ))  ,كقد أشار سيبكيو إلى ما ّْ
المكقعي
؛ لككف اّلنزياح
دّلليان يحقّْؽ غرضان
ابي يفرز مضمكنان
ٌ
ٌ
المجرد مف اّلنزياح اإلعر ٌ
ٌ
(ِّ)
بيد َّ
فكلكجي لمفعؿ ؛
التصرؼ المكر
أف ىذا التقديـ مشركطه بمبدأ
اقتضاء
بالغياِّ ك
ُّ
مقاميان  ,ى
ٌ
ن
ٌ
(ّّ)
إذ َّ
مككنات
الرتبة يفترض في الفعؿ أف يككف
إف العدكؿ عف أصؿ ُّ
ّْ
متصرفان  ,فحركة ٌ

التحكؿ في البنية عمى كفؽ
الفعمية في داخؿ التركيب مرىكنة بقدرة الفعؿ عمى
الجممة
ُّ
ٌ
الرتبة  ,فقد اتٌضح لدل
كلما كانت ىناؾ عالقة بيف الكظيفة
النحكية ك ُّ
ُّ
ٌ
التحكؿ في الزمف ٌ .
النحكم  ,فقد يبني عمى
الرتبة المحفكظة أث انر في الحكـ
أف لمكظيفة النحكية ذات ُّ
الشاطبي ٌ
ٌ
ٌ
كجكب ُّ
الرتبة في ُّ
الثاني
األكؿ عمى المفعكؿ
تقدـ الفاعؿ عمى المفعكؿ بو
أصؿ ُّ
تقدـ المفعكؿ ُّ
ي
ٌ
(ّْ)

في المفعكليف المذيف ليس أصميما المبتدأ كالخبر  ,في أثناء شرحو لبيت ابف مالؾ
ِ
ق ٍ
اليمن
نسج
فاعل َمع ًنى َك َم ْن
ْ
س ْب ُ
س ْن َم ْن زَارُكم َ
م ْن  :أل ِب َ
واألص ُل َ
إذ قاؿ  (( :إف األصؿ ُّ
تقدـ المفعكؿ الذم ىك فاعؿ مف جية المعنى عمػػى المفعكؿ الذم
َّ
دار و
فالف ,
ليس كذلؾ  ,نحك :
ي
أعطيت زيدان درىمان  ,ككسكتيو ثكبان  ,كألبستيو يحمةن  ,كأريتيو ى
ِٗ

:

جمةل الآداب  /ملحق العدد  ( 621أيلول )

 2068م  6419 /هـ

فاألصؿ في زيد في ً
الحمَّة  ,ك َّ
ىذه المثؿ التقديـ عمى ّْ
الدار َّ ,
ألنو كالفاعؿ
الدرىـ  ,كالثَّكب  ,ك ي
ككاس  ,كّلبًس  ,كر و
ألنو ً
اء  ,كقد َّ
و
في المعنى ؛ َّ
تقدـ بياف َّ
الحقيقي رتبتو
أف الفاعؿ
آخ هذ ,
ه
ٌ
التقديـ عمى المفعكؿ  ,فكذلؾ ما كاف في معناه بخالؼ غيره مف المفعكّلت  .كقكلو (( :
كم ٍف ًم ٍف ألبً ىس ٍف مف زاركـ ىن ٍس ىج اليمف )) تمثيؿ لممفعكؿ الذم ىك فاعؿ في المعنى  ,كىك
ى
كم ٍف في المثاؿ الذم ىك  ( :أىلبً ىس ٍف ىم ٍف زاركـ )  ,فى ىم ٍف
المقركف بحرؼ التشبيو في قكلو  (( :ى
ً
الثاني  ,كليس
اليمف ) ىك المفعكؿ
زاركـ ىك المفعكؿ الذم ىك في المعنى فاعؿ  ,ك( ىن ٍس ىج
ٌ
(ّٓ)

.

فاعمية فكاف أصمو التأخير  ,كأصؿ ( ىم ٍف ) التقديـ ))
فيو معنى
ٌ
الفاعمية َّ
يتَّضح في شرح ىذا البيت َّ
بأنيا ىي
أف
الشاطبي يفيـ مف كالـ الناظـ كظيفةى
ٌ
ٌ
النحكم في كجكب تقديـ المفعكؿ الذم ىك فاعؿ
عكؿ عميو في تقرير الحكـ
العنصر الذم يي َّ
ٌ

الفاعمية  ,كيشير إلى
التداكلي لكظيفة
في المعنى  ,كيبدك َّأنو بيذا الفيـ يضع يده عمى البعد
ٌ
ٌ
م كعالقتو الكثيقة بمفيكـ الحدث مف كجية نظر معاصرة  ,إذا ما عرفنا
مفيكـ الفعؿ اإلنجاز ٌ
أف تعريؼ لفظ الفعؿ في الفكر المساني المعاصر ((ىك ُّ
َّ
كؿ حدث حاصؿ بكاسطة الكائف
ٌ
(ّٔ)
المساني الحديث عندما ينظر
م في الدرس
اإلنساني))
يجسد فكرة الفعؿ اإلنجاز ٌ
؛ إذ ٌإنو ٌ
ٌ
ٌ

ّْ
النص عمى َّأنو ىك (اآلخذ  ,كالكاسي  ,كالالبس  ,كالرائي)
المتقدمة في
إلى (زيد) في أمثمتو
ٌ
 ,إذ يقكؿ فاف دايؾ َّ َّ :
لما كاف كؿ
((إف كؿ فعؿ إنجازم يقتضي حدثان مفعكّلن بالجسـ إّل ٌأنو ٌ
شخصيان  ,بؿ شخص آخر أك حدث
حدث مفعكؿ بالجسـ لـ يجز أف أككف أنا متسبّْبان فيو
ٌ
آخر  ,فنحف نحتاج إلى مفيكـ الفعؿ (كىي صيغة اسـ الفعؿ الدائـ) إليجاد حدث مفعكؿ

الشاطبي في ىذا المكضع تتساكؽ مع فكرتيا
بجسمي أنا )) (ّٕ) .ففكرة كظيفة الفاعمية عند
ٌ
كيمحظ َّ
أف معنى
في الدرس المساني الحديث  ,كقد بناىا عمى النظر إلى المعنى
الكظيفي  .ي
ٌ
الثاني
األكؿ عمى المفعكؿ
الفاعمية ىنا قد أثَّر في الحكـ
ٌ
ٌ
النحكم في كجكب تقديـ المفعكؿ ٌ
ٌ
(ّٖ)

في المفعكليف المذيف ليس أصميما مبتدأ كخب انر في حديثو عف ىذا المكضع

ٕ-وجوب تقديم ( ك ّل ) عمى ألفاظ التوكيد عند ورودىا معيا :

.

َّ
المؤكد
ؾ عف
المعنكم الذم يرد في المغة بألفاظ
(ك ٌؿ) مف ألفاظ التككيد
خاصة إلزالة الش ٌ
ٌ
ٌ
بيا في نسبة المعنى المسند إليو في الجممة  ,فيك – يرفع احتماؿ إرادة غير الذككر  ,أك

احتماؿ عدـ شمكلو(ّٗ)  .كألفاظ ىذا النكع مف التككيد تسعة (كىي  :نفسو  ,كعينو  ,ككمٌو ,
كأجمع  ,كأجمعكف  ,كجمعاء  ,كجمع  ,ككال  ,ككمتا) (َْ)  ,كمعنى ً
ىذه التكابع كمّْيا َّ
شدةي
يى

التككيد(ُْ) .كيجكز إذا أريد تقكية التككيد أف ييتَّبع (كمٌو) بأجمع  ,ك(كميا) بجمعاء  ,ك(كمٌيـ)
(ِْ)
تعرضو لبيت ابف مالؾ القائؿ(ّْ) :
قاؿ
.
بج ىمع
الشاطبي في ُّ
بأجمعيف ,ك(كمٌيف) ي
ٌ
وب َع َد ٍّ َّ
أجمعين ثُ َّم ُج َم َعا
اء
َجم َعا
َ
َ
َج ْم َع َ
كل أَكدوا بأ َ
إف ً
ىذه األلفاظ إما أف ييؤتى بيا مع ( ٍّ
(( ثـ َّ
فإف أيتي بيا مع ( ك ٌؿ )
كؿ )  ,أك دكنيا ٍ
ٌ
َّ
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ً
ً
أف َّ
فالكاجب تقديـ ( ك ٌؿ ) ؛ َّ
تتقدـ (ك ٌؿ) فتقكؿ :
ألف ترتيب ىذه األلفاظ إذا يجمعت مع (ك ٌؿ) ٍ
َّ
ألف ِّ
(كال) أقكل مف حيث
أيت زيدان كمَّو
أجمع  ,كّل تعكس فتقكؿ  :ر ي
ر ي
أجم ىع كمو ٌ ,
أيت زيدان ى
ى
كغير تابع  .بخالؼ (أجمع) َّ
فإنو ّل ييستعمؿ ٌإّل تابعان  .كمف ذلؾ قكؿ
كاف ييستعمؿ تابعان ى
ىج ىم يعك ىف }(ٗٗ) )) (٘ٗ) .
اهلل تعالى {:فى ىس ىج ىد اٍل ىم ىالئً ىكةي يكمُّيي ٍـ أ ٍ
كؿ) ك(أجمع) قي ّْدـ ( ّّ
كقاؿ في مكضع آخر(( :كاذا اجتمع ( ّّ
كؿ) ؛ َّ
ألنو ييستعمؿ تككيدان
كغير تككيد  ,بخالؼ (أجمع) َّ
فإنو ّل ييستعمؿ ٌإّل تككيدان )) (ْٔ)  .ففي ىذيف النصَّيف ييعمّْؿ
ى
تقدـ ( ٍّ
كجكب ُّ
كؿ ) عمى ألفاظ التككيد األخرل في حاؿ اجتماعيا بعمَّة ذات جنبة
الشاطبي
ى
ٌ
َّ
ُّ
َّ
كظيفية ُّ ,
فالقكة التي كصفيا بيا تتمثؿ في قدرة المفظ (ك ٌؿ) عمى التمتع بعدة كظائؼ ,فضالن
ٌ

عف كظيفة التككيد خالفان لغيره  .كالكظائؼ التي ّْ
تؤدييا (ك ٌؿ) عند خركجيا عف تأدية كظيفة
متعددةه  ,إذ َّإنيا ترد مبتدأ  ,كما في اآلية الكريمة  {:قى ى ًَّ
التككيد ّْ
استى ٍك ىب يركا إًَّنا يك ّّؿ ًفييىا
اؿ الذ ى
يف ٍ
إً َّف المَّوى قى ٍد ىح ىك ىـ ىب ٍي ىف اٍل ًع ىب ًاد }(ْٕ)  ,إذ قاؿ األخفش (تُِٓق) َّإنيا مبتدأ(ْٖ)  ,كأجاز

الفراء (تَِٕق) نصب (ك ٌؿ) عمى النعت لمضمير المنصكب بػ
ال
كسائي (ت ُٖٗق) ك ٌ
ٌ
(ْٗ)
يسمكف التككيد نعتان(َٓ)  .كذىب ابف ىشاـ
إف)
(ٌ
 ,كقد يريدكف بالنعت التككيد ؛ ألنيـ ٌ
(ُٓ)

.

إف )
(تُٕٔق) إلى ٌأنيا بد هؿ مف اسـ ( ٌ
كقد تأتي ( ك ٌؿ ) نائب مفعكؿ مطمؽ(ِٓ)  ,نحك  :أخمصت لؾ َّ
كؿ اإلخالص  .أك نائب
مشيت يك َّؿ النيار  .كقد تأتي نعتان إذا دلٌت عمى بمكغ الغاية في الكماؿ أك
ظرؼ(ّٓ)  ,نحك:
ي
(ْٓ)

 ,نحك  :أنت البطؿ

النقص  ,كأضيفت إلى اسـ ظاىر مماثؿ لممنعكت فػ ػػي لفظو كمعناه
يك ُّؿ البطؿ  ,كىك الخائف ُّ
كؿ الخائف  ,أم  :أنت المتناىي في البطكلة  ,كىك المتناىي في
الخيانة  .كتسمى في ً
الحالية
ىذه الحالة  ( :ك ٌؿ ) الكمالية(ٓٓ)  .كقد تنصب ( ك ٌؿ ) عمى
ٌ
ٌن ) (ٕٓ).
سرت بيـ يكال
مقطكعةن عف اإلضافة(ٔٓ) كقكؿ بعضيـ (
ي
نحكية أكجبت لو مزيَّة ُّ
َّ
التقدـ عمى ألفاظ
إف قدرة ىذا المفظ عمى شغؿ أكثر مف كظيفة
ٌ
الشاطبي قد أفاد في تعميؿ ىذا اّلستعماؿ مف النظر
التككيد األخرل  .كىذا دليؿ عمى أف
ٌ
النحكم .
عممية التحميؿ
إلى المعاني
الكظيفية في ٌ
ٌ
ٌ
ثانياً  :أثر المعنى في وجوب الحكم بتقدير عناصر محذوفة في التركيب

لغكية تتككف مف مجمكعة مف العناصر في السياؽ ,
التركيب
الية ٌ
مر _ متك ٌ
ٌ
المغكم _ كما ٌ
ً
كىذه العناصر محككمة بجممة مف القكاعد التي ّْ
المغكية ؛
المككنات
تقنف أنظمة اّلرتباط بيف
ّْ
ٌ

عممية التكاصؿ
لمكصكؿ إلى صياغة تراكيب صحيحة قادرة عمى إنتاج
المعاني المطمكبة في ٌ
ٌ
النحكيكف إلى ظكاىر المغة التي تتحقَّؽ فييا أنظمة
المغكية  .كقد نظر
بيف أفراد الجماعة
ٌ
ٌ
فية
ائية لمبحث
النحكم  ,فكانت تمثّْؿ األسس المعر ٌ
اّلرتباط بيف العناصر في اآلليات اإلجر ٌ
ٌ
التأسيسية في إطار التقنيف
التي قامت عمييا نظرٌية النحك العربي  ,كالتي ش ٌكمت منطمقاتيا
ٌ
ُّ
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ابية  ,كظاىرة
كالبحث كالتحميؿ  ,كفكرة العمؿ  ,كظاىرة اإلسناد  ,كظاىرة العالمة اإلعر ٌ
الرتبة  ,كظاىرة التالزـ  ,كغيرىا مف الظكاىر التي يمكف كصفيا عمى َّأنيا تمثّْؿ بؤر البحث
ُّ

النحكم  ,كلبناتو المتكاشجة التي يرتبط بعضيا ببعض  ,كيستدعي
المنيجي في التحميؿ
ٌ
ٌ
ضيا بعضان  .ككاف َّ
ّلبد مف الحفاظ عمييا ؛ َّ
التركيبي
ألف ذلؾ يعني الحفاظ عمى المعيار
بع ي
ٌ

لمجممة العر ٌبية  .فظاىرة اإلسناد _ مثالن _ تي ُّ
األساسية في نظاـ الجممة العر ٌبية ؛
عد الظاىرة
ٌ
ً
َّ
كىذه الظاىرة
أساسييف ىما المسند كالمسند إليو ,
ألف الجممة في العر ٌبية تقكـ عمى جزأيف
ٌ
((تجسّْد اّلرتباط المعنكم بيف الجزأيف األساسييف  ,كقد جعؿ نحاتنا ً
شمكلية
ىذه الظاىرة
ٌ
ٌ
ٌ
كمية تنطبؽ عمى ّْ
النحكية  ,فإذا لـ يجدكا أحد الركنيف ٌأكلكه
معنى مف المعاني
كؿ ما ٌ
يؤدم ن
ٌ
ٌ
كقدركه  ,كاستنادان لظاىرة اإلسناد برزت  :فكرة الحذؼ كفكرة الزيادة ))
ٌ

(ٖٓ)

.

أساسيتيف األكلى تتمثؿ باإلسناد  :المسند
مبنية عمى فكرتيف
ٌ
ففكرة الحذؼ كالتقدير ٌ
كالمسند إليو  ,كالثانية تتمثَّؿ بالعمؿ الذم يقكـ عمى ثالثة أطراؼ  :العامؿ  ,كالمعمكؿ ,
فإف لـ يكف المؤثّْر مكجكدان  ,فيك محذكؼ َّ
كاألثر(ٗٓ) ,ك َّ
ّلبد مف
ّلبد لألثر مف مؤثّْر ٍ ,

(َٔ)
ً
النحكييف العرب لتفسير
الم ٍعتى ىمدة عند سيبكيو ك ٌ
تقديره ؛ لذلؾ يع َّدت ىذه الفكرة مف اآلليات ي
التركيبي(ُٔ)  .فالتقدير ٌإنما يستدعيو حذؼ بعض العناصر
المغكية داخؿ النمط
العالقات
ٌ
ٌ
التركيبي في بعض المكاقؼ
ص
مما ىي ًخ ُّؿ بالنظاـ
التركيبي ؛ ألنَّو (( إسقاطه لصيغ داخؿ الن ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ً
نحكيان ؛ لسالمة التركيب كتطبيقان لمقكاعد  ,ثـ ىي
المغكية  ,كىذه الصيغ ييفترض كجكدىا
ٌ
ٌ
(ِٔ)
ُّ
كتمتد فكرة الحذؼ كالتقدير في
.
معينة ))
لغكية ٌ
مكجكدة أك يمكف أف تكجد في مكاقؼ ٌ

ابية إلى أف تصؿ إلى تقدير
بي عمى جبية كاسعة  ,تبدأ مف تقدير الحركة اإلعر ٌ
النحك العر ٌ
يسنًد إلييا أـ
(الجممة) أك(التركيب)  ,ك(الكالـ)  ,كتضـ فيما بيف ذلؾ (أجزاء الجممة) سك ه
اء أىأ ٍ
كانت تكممة ليا(ّٔ)  .كعمى كفؽ ذلؾ فقد استنتج الدكتكر عمي عبد الفتاح محيي مف منيج
المفسريف في دراسة الجممة العر ٌبية أنَّو يمكف أف يي َّ
حد التقدير في اّلصطالح
النحكييف ك ّْ
ٌ
و
حرؼ في كممة  ,أك و
و
جممة في كالـ ,
كممة في جممة  ,أك
عـ حركة أك
النحكم ٌ
ٌ
بأنو  (( :ز ي
(ْٔ)
ّّ
.
كؿ منيا ّل كجكد لو في المفظ  ,كّل في الكتابة ))
إف النظاـ التركيبي يستدعي كجكد عنصر مف عناصره ممفكظان بو أك َّ
َّ
مقد انر  ,كقد يككف
ٌ
الكظيفي مؤثّْ انر أصيالن في ىذا اّلستدعاء  ,كيمكف لنا بياف ذلؾ باألمثمة اآلتية :
المعنى
ٌ

ٔ -وجوب تقدير الفاعل بعد الفعل :

المعركؼ َّ
مما كاف أصميو
الفعمية ىي الجممة
أف الجممة
ّْ
ٌ
المككنة مف فعؿ كفاعؿ  ,أك ٌ
بد مف أف َّ
يتقدـ الفعؿ عمى الفاعؿ(ٓٔ)  .فركنا اإلسناد في الجممة
الفعؿ ك ى
ى
الفاعؿ  ,كّل ٌ
الفعمية َّ
الفعمية ىما  :الفعؿ كالفاعؿ  ,أم َّ
ّلبد مف أف تتألَّؼ مف فعؿ كفاعؿ في
إف الجممة
ٌ
ٌ
ّلبد لمفعؿ مف فاعؿ  ,كما َّأنو َّ
أقصر صكرىا  ,كعمى كفؽ ظاىرة التالزـ َّ
ّلبد لمفاعؿ _ كىك
ِّ
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(ٔٔ)

 ,كىذا تالزـ

معمكؿ الفعؿ _ مف فعؿ يعمؿ فيو الرفع  ,فال يككف فع هؿ ٌإّل كلو فاعؿ
يقتضي َّ
مستتر
إف لـ يكف ظاى انر فيك
أف الفاعؿ ّل يجرم عميو الحذؼ مف الجممة
الفعمية ٍ ,
ٌ
ه
في الفعؿ نفسو  ,كبكصؼ اّلستتار ييحافظ عمى قاعدة التالزـ  ,أك عمى لزكـ ّْ
الذكر  ,أك

النحكييف لمخالص مف القكؿ بحذفو ؛ ألنَّو
التقدير  ,فكاف القك يؿ باستتار الفاعؿ مف مسالؾ
ٌ
ألف القكؿ بحذفو يتعارض _ تمامان – مع قكليـ َّ :
غير مذككر ؛ َّ
ّلبد لمفعؿ مف الفاعؿ(ٕٔ) .
ي
ً
إف الفاعؿ ّل َّ
كقد أشار الشاطبي إلى ىذه الفكرة عندما قاؿ َّ (( :
بد منو بعد الفعؿ  ,فقد
ٌ
ضمير
قاـ  .ففي ( قاـ )
ضم انر نحك  :ز ه
قاـ ز ه
ه
يد  ,كقد يككف يم ى
يد ى
يككف ظاى انر  ,كذلؾ نحك  :ى
قاـ ىك  ,كّل ييتكمَّـ بػ(ىك)  .فإذا ظير الفاعؿ بعد الفعؿ فذاؾ ,
عائد عمى (زيد)  ,تقديره  :ى
ضمير يمستتًهر في الفعؿ أك فيما أشبيو )) (ٖٔ) .
كاف لـ يظير فالفاعؿ
ه
النحكيكف لمكممة التي ّْ
بعض األحكاـ  ,منيا كجكب
الفاعمية
تؤدم كظيفة
كقد كضع
ٌ
ٌ
ى
م لمفاعؿ  ,كلكي تكتمؿ معادلة اإلسناد ؛ َّ
ّلبد مف مسند (حكـ)
الحضكر
المفظي أك التقدير ٌ
ٌ
و
مؤكؿ يسند إليو الفعؿ  ,أك ما جرل
كمسند إليو (فاعؿ)
محككـ عميو  ,كىك اسـ صريح أك َّ

مجراه غير مصكغ لممفعكؿ(ٗٔ)  .كيككف مرفكعان بعد إسناد الفعؿ إليو  ,ظير فيو الرفع أك
ألنو عمدة(َٕ)  ,كرتبتو بعد المسند  ,فال يككف ٌإّل بعد فعمو  ,كّل يككف الفعؿ ّْ
متأخ انر
خفي ؛ ٌ

(ُٕ)
عنو  ,بؿ يككف َّ
فإف ظير فيك الفاعؿ  ,كا ٍف لـ يظير
مقدمان عميو ؛ ألنو كالجزء منو ٍ ,
ألف الفعؿ ّل يخمك مف فاعؿ(ِٕ)  .كىذا يعني َّ
فيك مستتًهر ؛ َّ
الفعمية يقكـ
أف تركيب الجممة
ٌ

األكؿ  ,كالثانية كظيفة
عمى كظيفتيف  ,األكلى كظيفة
ٌ
الفعمية كىي إحدل كظائؼ المستكل ٌ
الفاعمية كىي إحدل كظائؼ المستكل الثاني  ,ككمتاىما تطمب األخرل  .إف افتقار الفاعؿ
ٌ
ً
ليذه الشرائط يي ُّ
الفعمي يستدعي البحث
عد خمالن في تركيب الجممة  ,فعدـ كجكده في التركيب
ٌ
الشاطبي بعض الشكاىد كاألمثمة التي
عنو  ,كمحاكلة إيجاده  ,أك خمؽ كجكد لو  .كقد ساؽ
ُّ

تفتقر إل ػػى كجكد الفاعؿ فػػي الجممة صراحة ؛ إذ قاؿ  (( :كمف يمثؿ سيبكيو  ( :بدا ليـ أيُّيـ
أفض يؿ )  ...كفي الشعر أيضان مف ذلؾ كثير  ,كقكلو(ّٕ) :
ِ
بو ٍ
تالطم البحر ِ
ان
حيث
أى َجوتَيا
ت ُ
ائل َ
أم ُب ْم َ
ما َ
ض َّر تَ ْغم َ
َ
كقاؿ بشر(ْٕ) :
ِ
أس ِ
باب األ ِ
وب
ُمور َوقَ ْد َب َدا
ِلذي المُّب ِم ْن َيا ُّ
َص ُ
أي أمريو أ ْ
َن َز َع ْت ِب ْ
ؼ فى ىعٍم ىنا بً ًي ٍـ }(ٕٓ)  ,كنحكه قكلو تعالى{:
َّف لى يك ٍـ ىك ٍي ى
كمف ذلؾ في القرآف الكريـ أيضان  {:ىكتىىبي ى
ًَّ
ً
ت لىىي ٍح ىبطى َّف ىع ىممي ىؾ }(ٕٔ)  ,كالمفعكؿ الذم لـ
يف ًم ٍف قىٍبمً ىؾ لىئً ٍف أى ٍش ىرٍك ى
ىكلىقى ٍد أيكح ىي ًإلى ٍي ىؾ ىكًالىى الذ ى
عبد اهلل أـ
يي َّ
سـ فاعمو بمنزلة الفاعؿ في جميع أحكامو  ,كمف يمثؿ الفراء  :قد تبيَّف لي أىذا ي
الشاطبي شكاىد
كثير )) (ٕٕ)  ,كذكر
زه
يد  ,كبدا لي ألضر َّبنؾ  ...كمثؿ ذلؾ في الكالـ ه
ٌ
أخرل لممسألة(ٖٕ)  ,كقكلو تعالى  {:ثيَّـ ب ىدا لىيـ ّْمف بعًد ما أرىكٍا اآلي ً
ات لىىي ٍس يجينَّنوي ىحتَّى ًح و
يف
ىٍ ى ى ي ى
ى ي
ّّ
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(ٕٗ)
ىىمى ٍك ىنا قىٍبمىييـ }
}  ,كقكلو تعالى { :أى ىفمى ٍـ ىي ٍيًد لىيي ٍـ ىك ٍـ أ ٍ
تنص عمى َّ
أف
بجمؿ  ,كّل كجكد ّلسـ صريح أك مسبكؾ  ,كالقاعدة ُّ
األفعاؿ فييا جاءت َّ
متمكة ي
(َٖ)

 .كالناظر إلى ً
ىذه األمثمة يجد َّ
أف

(( الجممة مف حيث ىي جممة ّل تقع فاعمة أبدان )) (ُٖ) َّ .
الفاعمية في
لكف تحتُّـ كجكد كظيفة
ٌ
النحكييف إلى محاكلة اإلشارة إلييا في ضكء ما يمكف أف يكحي بو
الفعمية دعا
الجممة
ٌ
ٌ
التركيب  ,إذ رأل سيبكيو ٌأنو باإلمكاف تقدير الفاعؿ في مثالو بما يمكف أف يتحصَّؿ مف

معنى في الجممة التي تتمك الفعؿ  ,فقاؿ َّ (( :
كأنؾ قمت  :ظير ليـ أىذا أفضؿ أـ
ن
(ِٖ)
الفاعمية .
 ,فالمعنى المفيكـ مف الجممة ىك الذم يقكـ بكظيفة
ىذا ))
ٌ
في حيف ذىب المبرد ( ت ِٖٓ ق ) كمف كافقو إلى تأكيؿ مصدر مفيكـ مف الفعؿ نفسو

 ,أم َّ
الفعمية ىػػي التي تستخمص منيا المادة التي تقكـ بكظيفة
المادة التي تقكـ بكظيفة
إف ٌ
ٌ
الفاعمية (( كىك َّ
أف ىذا الباب كمَّو محمك هؿ عمى إضمار المصدر المفيكـ مف الفعؿ  ,فيك
ٌ
ً
إيحاء
كحي أك
ه
الفاعؿ كالتقدير  :بدا ليـ ه
بداء  ,كييد ليـ يى ندل  ,كتىبيَّف لكـ تى ٌبي هف  ,ك أيكحي ه
المبرد في كتاب سيبكيو طيَّرة نصُّيا  ( :بدا ليـ فع هؿ ,
 ,ككذلؾ سائر األمثمة  ,كقد كقع ّْ

ليسجينَّنو .
دك  ,كقالكا :
كالفعؿ ّل يخمك مف فاعؿ  ,كمعناه عند
النحكييف أجمعيف بدا ليـ يب ّّ
ٌ
ي
ألنو مصدر ُّ
(الب يد َّك) َّ
يدؿ عميو قكلو  ( :ىب ىدا لييـ)  ,كأضمر  ...كّل يككف
كاٌنما أضمر ي
ألنو جممة  ,كالفاعؿ ّل يككف جممة )) (ّٖ) .
ليسجيننَّوي) بدّلن مف الفاعؿ ٌ ,
( ي

فالمبرد يذىب إلى تقدير كجكد الفاعؿ ليس مف خالؿ ما تكحي بو الجممة بعد الفعؿ مف
ّْ

أقر بافتقار الفعؿ
بي فقد ٌ
المعنى  ,بؿ مف خالؿ النظر إلى مصدر الفعؿ نفسو ٌ .
أما الشاط ٌ
إلى الفاعؿ في مثؿ ً
النحكيكف مف قبمو قد التفتكا
ىذه الجمؿ  ,كالتمعت بفكره إلتماعةه لـ يكف
ٌ
إلييا في حدكد ما اطمعنا عميو مف مصادر  ,ثـ بنى عمييا مذىبو المكافؽ لمذىب سيبكيو ,

إذ َّإنو فطف إلى ّْ
الدّللة الجامعة التي تجعؿ ىذا القسـ مف األفعاؿ يسمؾ مثؿ ىذا السمكؾ
فنص عمى (( َّ
الكالـ فيو عمى معناه دكف لفظو  ,كالمسألة مف
مما يح ًمؿ
النحكم ٌ ,
ٌ
أف النمط ٌ
ي
ظننت َّ ,
ألف بدا ,
باب تعميؽ الفعؿ عف الفاعؿ كما ييعمَّؽ عف المفعكؿ بإطالؽ في باب
ي
ً
فعمّْؽ تعميقىو  ,ككذلؾ قكلو { :أى ىفمى ٍـ ىي ٍيًد لىيي ٍـ }  ,ألف معناه :
كظير ٌ ,
كتبيف في معنى ىعمـ  ,ي
الكالـ المعمَّؽ عنو الفعؿ مف معنى
أفمـ يعممكا ؟ فإف قيؿ  :فأيف الفاعؿ ؟ قيؿ  :ما أعطاه
ي
ألف التقدير  :بدا ليـ ىذا المعنى  ,كما َّ
المفرد َّ ,
أف الجممة المعمَّقة في (عممت) عمى ذلؾ
أما في المعنى فال  ,فكذلؾ
التقدير  ,كلـ يقع مفعكؿ عممت جممةن أصالن ٌإّل في المفظ  ,ك ٌ
كقكع الجممة في مكضع الفاعؿ )) (ْٖ) َّ .
الشاطبي يذىب مذىب سيبكيو بانتزاع كظيفة
إف
ٌ
الفاعؿ مف معنى الجممة الكاقعة بعد الفعؿ عف طريؽ إمكاف ما تؤديو مف معنى المفرد

الدّللية في رجكع األفعاؿ إلى معنى الفعؿ ( عممت ) كىك فعؿ يرتبط
مرتكنان إلى الجنبة
ٌ
بقضية التعميؽ .
النحكم
سمككو
ٌ
ٌ
ّْ
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كيستخمىص مف ذلؾ َّ
الفعمية حتٌمت عمى
الفاعمية فػ ػ ػ ػ ػ ػػي الجممة
أف افتراض كجكد كظيفة
ٌ
ٌ
ي
النحكييف تقدير كجكد الفاعؿ عف طريؽ سمكؾ أكثر مف مسمؾ مف أجؿ الحفاظ عم ػ ػى طرفي
ٌ

َّ
يصح التعبير عف
أف ((
اإلسناد  .كقد ذىب الدكتكر كريـ حسيف ناصح إلى َّأنو يمكف ٍ
المعنى المقصكد يبرٍك وف كاحد إذا كاف التركيب يكحي بتماـ المعنى مف غير اّلحتياج إلى ذكر
ُّ
يصح التعبير  ...عف تماـ المعنى المقصكد بالفعؿ كحده مف غير
الرٍك ًف الثاني أك تقديره إذ
ُّ

يتـ المعنى
احتياج إلى ذكر الفاعؿ أك تقديره إذا أكحت القرائف أك المقاـ أك نسج الكالـ بما ُّ
المغكية  ,كّل َّ
بد ليـ مف اّللتزاـ بضكابط
النحكييف كانكا بإزاء تقعيد الظاىرة
بو )) (ٖٓ)  .لكف
ٌ
ٌ
الكظيفي بيف المسند كالمسند إليو في الجممة
العامة  ,كمف جممتيا التالزـ
أنظمة التقنيف
ٌ
ٌ
النحكيكف في افتراض كجكد الفاعؿ مف خالؿ التأكيؿ ُّ
العر ٌبية ؛ لذلؾ َّ
يعد
فإف ما ذىب إليو
ٌ
المقررة(ٖٔ) .
الفرضيات الالزمة لممحافظة عمى القاعدة
مف
النحكية  ,عمى كفؽ مناىجيـ َّ
ٌ
ٌ

ٕ-وجوب تقدير العامل في الحال المؤكدة :

أف الحاؿ ّل َّ
بد لو مف عامؿ يعمؿ فيو ؛ َّ
ذكرنا _ سابقان _ َّ
منصكب كالمعرب
ب
ه
عر ه
ألنو يم ى
ّْ
ّل َّ
ّْ
المؤكدة  ,كىي الحاؿ التي ترد
بد لو مف عامؿ(ٕٖ)  .كمف أقساـ الحاؿ الحا يؿ
مؤكدةن
لمعنى الخبر  ,كمكضّْحةن لو  ,كىي التي يتحصَّؿ معناىا مف دكف ذكرىا  ,كتجيء ً
ىذه

ألنيا ّْ
اسمية  ,يككف الخبر فييا اسمان صريحان  ,كّل يككف فعالن ؛ َّ
تؤكد الخبر
الحاؿ بعد جممة ٌ
ً
كىذه الحاؿ كاجبة
بذكر كصؼ مف أكصافو الثابتة لو  ,كالفعؿ ّل ثبات لو كّل يكصؼ ,
كتختص ً
ىذه الحاؿ بأمكر ّل تكجد في غيرىا  ,منيا :
التأخير عف الجممة التي تسبقيا ,
ُّ

غير منتقمة  ,ك َّ
أف معناىا ييفيـ قبؿ ذكرىا ؛ لدّللة الجممة التي قبميا عمييا
َّأنيا ّلزمةه ي
فالف بطالن
يتعيف  ,نحك  :ىك ز ه
يد معمكمان  ,أك لفخر  ,نحك  :أنا ه
كتأتي لتككيد بياف ٌ
فالف مأخكذان
شجاعان  ,أك لتعظيـ  ,نحك  :ىك فالف جميالن مييبان  ,أك لتحقير  ,نحك  :ىك ه
(ٖٖ)

.

فالف متمكنان منؾ
مقيك انر  ,أك لتصاغر  ,نحك  :أنا ي
عبدؾ فقي انر إليؾ  ,أك لكعيد  ,نحك  :أنا ه
(ٖٗ)
ُّ
كلما كانت
 ,أك لمعنى غير ذلؾ  ,كما في نحك  :ىك
الحؽ بيّْنان  ,كز ه
يد أبكؾ عطكفان ٌ .
النحكييف القائمة عمى كجكب تكافر أركاف
كظيفة الحاؿ تستدعي عامالن عمى كفؽ نظرٌية
ٌ
العمؿ الثالثة  ,كاف ّل َّ
بد مف البحث عف عامؿ  ,إذ يفتقر ىذا النكع مف الجمؿ إلى العامؿ

النحكيكف في تقدير ىذا العامؿ  ,قاؿ الشاطبي (فذىب الناظـ
؛ لجمكد طرفييا  ,كقد اختمؼ
ٌ
تفسره الجممة  ,كذلؾ ُّ :
أحؽ كنحكه  ,أك أعرفو  ,أك أتحقَّقو  ,أك شبو
َّأنو مضمر  ,كىك فعؿ ّْ

ُّ
يد
أعمموي معركفان  ,كاذا قمت  :أنا ز ه
ذلؾ  ,فإذا قمت  :ىك ز ه
يد معركفان  ,فالتقدير  :أحقو أك ي
معركفان  ,فالتقدير ً :
ؼ  ,أك نحك ذلؾ  .كىذا مذىب السيرافي) (َٗ) .
يع ىر ي
أعرٍفني  ,أك أ ٍ
اّلسمية  ,في
فاعتماد أصحاب ىذا الرأم يقكـ عمى تقدير فعؿ عامؿ مفسَّر بالجممة
ٌ
حيف (( ذىب الزجاج إلى َّ
بمسمى كنحكه  ,كذىب ابف خركؼ
أف العامؿ ىك الخبر لتأكيمو
ِّ
ّٓ
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أف العامؿ ىك المبتدأ بما فيو مف معنى تنبَّو )) (ُٗ)  .كرأل الشاطبي َّ
إلى َّ
أف (( الظاىر مف
ٌ
كالـ سيبكيو َّ
أف العامؿ معنى الجممة ّل معنى المبتدأ بانفراده  ,كّل الخبر بانفراده  ,إذ
الزٍموي معركفان َّ ,
فإنما قي َّدر معنى
يد معركفان  ,أم
معناىا إذا قمت  :ىك ز ه
انتبو لو  ,أك ى
ٍ
ؼ َّ ,
معنكم فال يككف ٌإّل مف الجممة ...
أمر
ّّ
الجممة  ,إما تقدير ذلؾ في المفرد فمتكمَّ ه
ألنو ه
َّ
كضعؼ ابف الناظـ (ت ٖٔٔق) رأيي
ألنيـ جعمكا الجممة كالبدؿ مف المفظ بالعامؿ )) (ِٗ) .
ٌ

المجاز  ,كاستمزاـ الثاني
األكؿ
ى
الزجاج (ت ُّٔق) كابف خركؼ (ت َٗٔق) ؛ ّلستمزاـ ٌ
(ّٗ)
أم رأم
القكة التي يتمتَّع بيا ُّ
تقديـ الحاؿ عمى الخبر  ,كىك ممتنع  .كميما تكف درجة ّّ
ى
مف ً
النحكييف يعتمدكف في تقدير عامؿ الحاؿ عمى المعنى
ىذه اآلراء  ,فإف الناظر إلييا يجد
ٌ
مفس انر لعامؿ الحاؿ ثـ َّ
قدره بمكجب
كميان ,فمنيـ مف نظر إلى معنى الجممة فجعمو ّْ
اعتمادان ٌ
ىذا التفسير ,كمنيـ مف نظر إلى أحد أطراؼ الجممة بما يكحي بو مف المعنى َّ
فقدره عمى
كفؽ ىذا اإليحاء ,كانطالقان مف ً
بالحالية قد أكجب ىذا
ىذه الرؤل فإف المعنى
الكظيفي متمثّْالن
ٌ
ٌ
التقدير بما يطمبو مف لكازـ .
ثالثاً  :أثره في وجوب الحكم اإلعرابي  :كىناؾ مسائؿ أخرل غير مسائؿ التقديـ كالتأخير
الكظيفي في كجكب بعض األحكاـ منيا ما يتَّصؿ
كالحذؼ كالتقدير يككف فييا أثر لممعنى
ٌ
باإلعراب  ,كسنمحظ ذلؾ مف خالؿ المثاؿ اآلتػ ػ ػػي :

وتقدمو أفعل التفضيل :
وجوب نصب التمييز إذا كان فاعالً في المعنى ّ
اإلناء  ,احتمؿ
التمييز ما يميّْزت بو األجناس المحتممة لممعاني الكثيرة  ,فإذا قيؿ  :امتأل
ي
أف يككف ىذا
ماء أك غير ذلؾ  ,يميّْز ما كاف مبيمان
ٍ
اّلمتالء بأشياء كثيرة  ,فإذا قمت  :ن
ي
(ْٗ)
ً
محتمالن لغيره ؛ لذلؾ فقد شاع ُّ
مبي هف
حده عند
اسـ  ,نكرةه  ,بمعنى (مف) ٌ
ٌ
النحكييف بأنَّو  :ه
إبياـ اسـ أك نسبة(ٓٗ)  .كيسمى التمييز تفسي انر  ,كتبيينان  ,كبيانان ً ,
كىذه األلفاظ ذات مدلكؿ
ٌ
(ٔٗ)
يسمى _ أيضان _ المميّْز  ,كالمفسّْر ,
كاحد فإذا يميّْز الشيء فقد فيسّْر  ,كقد يبيّْف  ,كما ٌ
كالمبيّْف(ٕٗ)  .كيككف رافعان إلبياـ و
كائف في اسـ ما  ,أك في كالـ ما  ,كذلؾ بتحديد جية

دّللية ّْ
النحكم  ,فترفع ىذا اإلبياـ  ,فيك اسـ ؛ َّ
شيء ما  ,كنكرةه ؛
ألنو
يؤدييا ىذا العنصر
ٌ
ه
ٌ
ّْ
َّ
ليحدد جانبان مف
يدؿ عمى أكثر منو  ,كيقع بعد مبيـ يصمح لكثير  ,فيأتي
ألنو كاحد ٌ

عاـ  ,فيككف ّْ
ّْ
مفس انر
الدّللية
الجكانب
محددان ليذا العمكـ  ,أك ّْ
ٌ
عاـ أك كالـ ٌ
المتعددة ّلسـ ٌ
عاـ(ٖٗ)  .كالمراد مف
مما يعني أف الضابط
إلبيامو ٌ ,
الدّللي لمتمييز ىك التحديد لمعنى ٌ
ٌ

مقدرة في نظـ الكالـ  ,إذ قد ّل يصمح الكالـ
ككنو بمعنى ( مف ) ٌأنو يفيد معناىا ّل ٌأنيا ٌ
كيفسره نكعاف(ََُ) :
لتقديرىا(ٗٗ)  .كالتمييز عمى كفؽ المبيـ الذم يكضّْحو كيبيّْنو ّْ

عت فدانان شعي انر )  ,كشبو
المبيف إبياـ ذات  :كىك الكاقع بعد المقادير نحك  ( :زر ي
األول ٌ :
ّ
ماء )  ,فالقدح قد يككف صغي انر كقد يككف كبي انر  ,كبعد ما ىك
المقادير نحك  ( :تناكلت قدحان ن
ّٔ
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يت خاتمان ذىبان ) .
فرع لو نحك  ( :اشتر ي
ػ(خميقان) ٌبيف نسبة الحسف إلى
(ح يس ىف
ه
محمد يخميقان)  ,ف ي
والثاني  :المبيّْف إبياـ نسبة :نحك ى
و
بالخميؽ .
(محمد)  ,فميس ( ه
فميّْز ي
محمد) مبيمان  ,ك ٌإنما يح ٍس يف محمد ىك المبيـ  ,ي

ؾ عممان) .
كأكثر ما يككف تمييز النسبة َّ
محكّلن عف فاعؿ أك مفعكؿ  ,فإذا قمنا  ( :ىغ يزىر أخك ى
(أشعمت نار ً
البيت)
البيت نا انر)  ,فاألصؿ:
أشعمت
أخيؾ)  ,كاذا قمنا( :
عمـ
ى
فاألصؿ :ى
ى
ي
ي ى
(غ يزىر ي
 .كيرد التمييز بعد أفعؿ التفضيؿ  ,يقكؿ ابف مالؾ(َُُ) :
ِ
ِ
َنت أعمى َم ْن ِزال
بأفع َال
ُمفضال كأ َ
والفاع َل المعنى أ ْنص َب ْن َ
كفي ً
ي بشكؿ ممحكظ ؛
ىذه المسألة يظير أثر المعنى
الكظيفي في كجكب الحكـ اإلعراب ٌ
ٌ
الشاطبي  (( :فيريد
إذ اّلعتماد يككف عمى النظر إلى أصؿ الكظيفة في ىذا الحكـ  ,يقكؿ
ٌ
أف التمييز إذا َّ
تقد ىموي أفع يؿ التفضيؿ ككاف في المعنى فاعالن َّ ,
َّ
فإنو ينتصب ّل غير  ,نحك

أنت أعمى منزّلن  ,فػ ( منزّلن ) يمزـ نصبو ألنَّو في المعنى فاع هؿ بأفعؿ  ,كعالمة ذلؾ
قكلؾ  :ى
أف ّْ
كت مف ( أعمى ) فعالن فقمت  :عال – صار
تقدر أفعؿ فيككف التمييز فاعالن بو  ,فإذا ىس ىب ى

الفاعمية فتقكؿ  :عال منزلي ىؾ .
( منزّلن ) مطمكبان بالرفع عمى
ٌ
منؾ ماّلن  ,ك ُّ ً
أحسف كجيان  .ىذا
أكثر ى
كعمى ىذا تقكؿ  :ز ه
أمان  ,ك ي
أعز ح نمى  ,كأفض يؿ ٌ
يد ي
و
ً
الناس ماّلن ,
أكثر
غير
مضاؼ  ,ككذلؾ إذا كاف مضافان  ,نحك  :ز ه
يد ي
إذا كاف الممي يَّز ى
ُّ ً
معنى
أحسنيـ كجيان  .فيذا الباب كنحكه التمييز فيو فاع هؿ ن
يما ك ي
مى  ,كأفضمييـ أ ٌ
كأعزىـ ح ن
يد ىكثير ماليو ً َّ ,
كح يس ىف كجييوي )) (َُِ) .
ت أ ُّ
كفضمى ٍ
يموي  ,ى
كعز حماهي  ,ي
ي
بأفعؿ ؛ إذ التقدير  :ز ه ى
يتضح مف معالجة الشاطبي ً
ليذه العيّْنة في التحميؿ َّأنو ينظر إلى أصؿ التركيب  ,كما
ٌ
كظيفي لالستدّلؿ عمى كجكب تقرير حالة اإلعراب  ,كىي
معنى
ٍّ
يمكف أف ينتج عنو مف ن
الفاعمية ّل يقتضي ذلؾ ,
الجر عف طريؽ اإلضافة ؛ لككف معنى
النصب  ,كّل يجكز ُّ
ٌ
كيتعارض مع حالة الجػر  ,فتتػ ػػدافع الخصائص الكظيفيػػة لمفاعمية مع ً
ىذه الحال ػ ػػة ؛ لذلؾ
ٌ
ٌ
ي
ٌ
الجر .
يجب نصب التمييز  ,كيمتنع ٌ

نتائج البحث َّ :
البحث عف جممة مف النتائج التي يمكف إجماليا في النقاط اآلتية :
ض
ي
تمخ ى
الشاطبي في مستكييف أحدىما يقع في أفؽ اّلسـ كالفعؿ
الكظيفي عند
ٔ-يتشكؿ المعنى
ُّ
ٌ
يؤدييا ّّ
النحكية التي ّْ
كؿ مف اّلسـ كالفعؿ .
كالحرؼ  ,كالثاني يتمثَّؿ في جممة الكظائؼ
ٌ

َّٕ -
المغكية المعاصرة التي تتَّصؿ باألبعاد
اطبي تتكافؽ مع األنظار
إف
ٌ
ى
بعض آراء ال ٌش ٌ
الكظيفي  ,كأثَّر
الفاعمية التي بناىا عمى أساس النظر إلى المعنى
التداكلية  ,كفكرة
الكظيفية ك
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ذلؾ في كجكب بعض األحكاـ المتعمّْقة بالتركيب ؛ فأكجب تقديـ المفعكؿ الذم أصمو فاعؿ ,
الرتبة  ,ككذلؾ فكرة تسكيغ
إذ أنتج اعتبار ىذا المعنى أث انر في الحكـ النحكم مف حيث ُّ
المساني الحديث .
اّلبتداء بالنكرة التي تتكافؽ مع بعض مفاىيـ البعد الكظيف ٌي في الدرس
ٌ
ّٕ
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ُّ
التعدد
التركيبية مستندان إلى إمكاف
اطبي في تعميؿ األحكاـ المتعمّْقة بالجكانب
ٌ
ٖ-أفاد ال ٌش ٌ
التعدد الذم أكجب ً
ُّ
ليذه المفظة يرتٍىبةن مخصكصة في التركيب
الكظيفي لمفظة الكاحدة  ,ذلؾ
ٌ
كتعميؿ حكـ كجكب تقديـ ( ك ٌؿ ) عمى ألفاظ التككيد عند كركدىا معيا ؛ إلمكاف شغميا أكثر
نحكية أكجبت ليذا المفظ مزيَّة التقديـ عمى ألفاظ التككيد األخرل .
مف كظيفة ٌ

الشاطبي في كجكب تأكيؿ بعض العناصر المحذكفة في
الكظيفي عند
ٗ-يؤثر المعنى
ٌ
ٌ
لغكية
النحكية مف لكازـ
التركيب  ,كذلؾ نظ انر لما تتطمَّبو الكظيفة
خاصة بيا تمثّْميا عناصر ٌ
ٌ
ٌ
َّ
ّلبد مف تكافرىا في التركيب لفظان أك تقدي ار .

الكظيفي في اّلستدّلؿ عمى كجكب بعض األحكاـ
اطبي مف تطكيع المعنى
ٌ
٘-أفاد ال ٌش ٌ
ابية ؛ إذ َّ
ابية معيَّنة .
ازـ
إف لمكظائؼ
خاصةن تقتضي حالة إعر ٌ
ٌ
اإلعر ٌ
ٌ
النحكية لك ى
اليوامش :
(ُ) ينظر العربية كاإلعراب . ْٖ :

ِ
ػانيات المعاصػرة إلػػى أبعػػد مػػف ذلػػؾ ؛ إ ٍذ ٌإنيػػا تنظػػر إلػػى الكظيفػػة
( ) يمتػ ٌػد مفيػػكـ مصػػطمح الكظيفػػة فػػي المسػ ٌ
ػمية ىػي كظيفػة التكاصػؿ  ,كمػا عػداىا
جي  ,فممغات
الطبيعية كظيفػة أص ٌ
ٌ
عمى ٌأنيا مف معطيات السياؽ الخار ٌ

تبعيػ ػػة ؛ إذ تحػ ػ ٌػدد الكظيفػ ػػة
عيػ ػػة  ,كت ػ ػرتبط بػ ػػيف المغػ ػػات
ػمية عالقػ ػػة ٌ
الطبيعيػ ػػة ككظيفتيػ ػػا التكاصػ ػ ٌ
ٌ
فكظػ ػػائؼ فر ٌ
ػابي )
خصائص البنية  ,كليست الجممة في نحك الخطاب
الكظيفي ىي الكحدة الدنيا كاٌنمػا ىػي ( الفعػؿ الخط ٌ
ٌ
الػػذم يمكػػف أف يطػػابؽ مفػػردة أك َّ
ػي فػػي
مركب ػان اسػ ٌ
ػميان أك جممػػة أك ٌ
نص ػان كػػامالن  ,ينظػػر  :مسػػائؿ النحػػك العربػ ٌ
الكظيفي . ٗ – ٖ :
قضايا نحك الخطاب
ٌ

(ّ) العربية كاإلعراب . ٔٓ :
(ْ) المصدر نفسو . ّٕ :

الشكالنية السيبكييية ( بحث ) . ُٕ :
(ٓ) مدخؿ إلى
ٌ
النحكم بيف النظرٌية كالتطبيؽ . ُٗ :
الدّللية لمجممة العر ٌبية دراسة لعالقات العمؿ
(ٔ) ينظر الكظائؼ
ٌ
ٌ
(ٕ) تنظ ػػر ترجمت ػػو ف ػػي ني ػػؿ اّلبتي ػػاج بتطري ػػز ال ػػديباج  , ِٓ – ْٖ :كبرن ػػامج المج ػػارم , ُِِ – ُُٔ :
الشاطبي لمدكتكر محمد أبي األجفاف – مقدمة المحقؽ .
كاألعالـ  , ٕٓ / ُ :كفتاكل اإلماـ
ٌ
ٖ
ػت فػػي
ػؽ الكتػػاب بنسػػختيف :النسػػخة األكلػػى بتحقيػػؽ لجنػػة مػػف المحققػػيف فػػي جامعػػة أـ القػػرل  ,كطيبًعػ ٍ
( ) يحقّْػ ى
ػدرت بعش ػرة أج ػزاء  ,كالنسػػخة الثانيػػة بتحقيػػؽ محمػػد السػػيد عثمػػاف ,
السػػعكدية فػػي سػػنة ََِٕـ  ,كصػ ٍ
كصدرت بستَّة أجزاء .
العممية بمبناف في سنة َُِِـ ,
ت في دار الكتب
ٍ
كطيبً ىع ٍ
ٌ

(ٗ) المقاصد الشافية . َٕ / ُ :

(َُ) ينظر الجمؿ في النحك . َُّ :
(ُُ) المقاصد الشافية . ٖٕ / ُ :
(ُِ) المصدر نفسو . ٕٓٓ / ٓ :
(ُّ) المصدر نفسو . ّٗ / ُ :
(ُْ) المصدر نفسو . ُٕ / ُ :

(ُٓ) المصدر نفسو . َُُ / ُ :

ّٖ
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(ُٔ) المصدر نفسو . ُُٓ / ُ :

السيبكييية ( بحث ) . ّٕ :
الشكالنية
(ُٕ) مدخؿ إلى
ٌ
ٌ
(ُٖ) المقاصد الشافية . َُٗ / ُ :

النحكم عند سيبكيو دراسة كتحميؿ ( بحث ) . ٔ :
(ُٗ) ينظر المفيكـ التككيني لمعامؿ
ٌ
السيبكييية ( بحث ). ّٕ :
الشكالنية
(َِ) مدخؿ إلى
ٌ
ٌ
(ُِ) المقتصد في شرح رسالة اإليضاح . ٕٔ - ٕٓ / ُ :
(ِِ) المقاصد الشافية . َُْ / ُ :

(ِّ) ينظر أقساـ الكالـ العربي مف حيث الشكؿ كالكظيفة . َِٗ :
(ِْ) الجممة العربية مككناتيا – أنكاعيا – تحميميا . ْٓ – ْْ :
(ِٓ) المصدر نفسو . ٕٓ :

(ِٔ) ينظر بناء الجممة العربية  ,ّْ :كالجممة العربية – مككناتيا – أنكاعيا – تحميميا . ّٕ :
(ِٕ) ينظر رؤل لسانية في نظرية النحك العربي . َُٔ :

ػي  . ّٓٗ :كلمزيػػد مػػف التفصػػيؿ  ,ينظػػر :
المعرفيػػة ك
(ِٖ) ينظػػر األسػػس
ٌ
ٌ
المنيجيػػة لمخطػػاب النحػ ٌ
ػكم العربػ ٌ
المكقعية في النحك العربي دراسة سياقية . َُٗ – ٕٗ :
ٌ
سياقية . ِٗ :
المكقعية في النحك العربي دراسة
(ِٗ)
ٌ
ٌ

النحكية بيف النحاة كعمماء الدّللة دراسة تحميمية نقدية . ُٓٔ :
(َّ) األحكاـ
ٌ
(ُّ) ينظر كتاب سيبكيو . ّْ / ُ :

(ِّ) ينظر البحث الدّللي في كتاب سيبكيو . ََّ :

بي . َْٓ :
المنيجية لمخطاب
(ّّ) ينظر األسس المعر ٌفية ك
ٌ
ٌ
النحكم العر ٌ
(ّْ) ألفية ابف مالؾ . َِ :
(ّٓ) المقاصد الشافية . ُُٓ – َُٓ / ّ :

التداكلي . ِِٖ :
الدّللي ك
النص كالسياؽ استقصاء البحث في الخطاب
(ّٔ)
ٌ
ٌ
ٌ
(ّٕ) المصدر نفسو . ِّٓ :

ّٖ
َّ
كتحدث عف لزكـ ىذا األصػؿ  ,كاّلمتنػاع عنػو كجػكاز اسػتعمالو
الشاطبي في ىذا المكضع ,
فصؿ
( ) لقد ٌ
ٌ
 .ينظر المقاصد الشافية . ُْٓ– ُُٓ :
ّٗ
بي . َُّ / ٓ :
( ) ينظر  :النحك العر ٌ
(َْ) الممع في العر ٌبية . ٔٔ :

تطبيقية . َُٓ :
المغكية في العر ٌبية دراسة كصفية
(ُْ) التراكيب
ٌ
ٌ
المغكية في العربية دراسة كصفية تطبيقية . َُٓ :
(ِْ) ينظر شرح ابف عقيؿ  , ُٕٗ / ِ :كالتراكيب
ٌ
ّْ
ألفية ابف مالؾ . ّٔ :
( ) ٌ
(ْْ) سكرة الحجر . َّ :

الشافية . ُٓ / ٓ :
(ْٓ) المقاصد
ٌ
(ْٔ) المصدر نفسو . ِٓ / ٓ :
(ْٕ) سكرة غافر . ْٖ :

ّٗ
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(ْٖ) ينظر معاني القرآف لألخفش . ِٕٖ :

(ْٗ) ينظ ػػر مع ػػاني القػ ػرآف  , َُ / ّ :كاعػ ػراب القػ ػرآف ألب ػػي جعف ػػر النح ػػاس  , ِٕ / ْ :كمش ػػكؿ إعػ ػراب
القرآف . ّٕٔ / ِ :

(َٓ) ينظر مشكؿ إعراب القرآف . ّٕٔ / ِ :

(ُٓ) ينظر مغني المبيب عف كتب األعاريب . ِٕٓ / ُ :

(ِٓ) ينظر أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ  , ّْ / ِ :كشػرح التصػريح عمػى التكضػيح – ّْٔ / ِ :
ْْٔ .

(ّٓ) ينظػػر أكضػػح المسػػالؾ إلػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ  , ْٔ / ِ :كشػػرح األشػػمكني عمػػى ألفيػػة ابػػف مالػػؾ / ُ :
َْٗ .

(ْٓ) ينظر مغني المبيب عف كتب األعاريب  , ِٓٔ – ِٓٓ / ُ :كالمعجـ المفصؿ في اإلعراب ِّٓ :
(ٓٓ) ينظر أساليب التأكيد في المغة العربية . ّٖ – ّٕ :

(ٔٓ) ينظػػر مغنػػي المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػب  , ِٕٓ / ُ :كىمػػع اليكامػػع فػػي شػػرح جمػػع الجكامػػع / ٓ :
ََِ .

(ٕٓ) ينظر أساليب التأكيد في المغة العربية . ْْ :
(ٖٓ) اّلستثناء عمى القاعدة النحكية . ُُِ :

(ٗٓ) ينظر  :في المعنى النحكم كالمعنى الدّللي دراسة في ضكء المسانيات العربية المعاصرة . ُِّ :
(َٔ) ينظر الحذؼ كالتقدير في الدراسة النحكية ( رسالة ماجستير ) . ُٖ :
(ُٔ) ينظر الصراع بيف التراكيب النحكية دراسة في كتاب سيبكيو . َُٕ :
(ِٔ) الحذؼ كالتقدير في النحك العربي . ََِ :
(ّٔ) ينظر أصكؿ التفكير النحكم . ِٓٓ :

(ْٔ) دّللة اّلكتفاء في الجممة القرآنية دراسة نقدية لمقكؿ بالحذؼ كالتقدير . ُِٓ :

(ٓٔ) ينظر المقتضب  , ُِٖ / ْ :كاسرار العربية  , ْٖ – ٕٗ :كالجممة الفعمية . َّ :
(ٔٔ) ينظر المقتضب  , ٖٔ / ّ :كالممع في العربية . ّّ :

ٕٔ
نقدية لمقكؿ بالحذؼ كالتقدير . ُِٖ :
( ) ينظر دّللة اّلكتفاء في الجممة القرآنية دراسة ٌ
(ٖٔ) المقاصد الشافية . ْٕٓ / ِ :

(ٗٔ) ينظر تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ  , ِّٗ / ُ :كشرح ابف طكلكف عمى ألفية ابف
مالؾ . ُِّ / ُ :

(َٕ) ينظػػر اإليضػػاح  , َُُ :ككشػػؼ المشػػكؿ فػػي النحػػك  , ٓٗ :كشػػرح التص ػريح عمػػى التكضػػيح / ِ :
ِْٔ .

(ُٕ) ينظراإليضاح  , َُُ :كتكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ . ِّٗ / ُ :

(ِٕ) ينظر تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ  , ِّٗ / ُ :كشرح ابف طكلكف عمى ألفية ابف
مالؾ . ُّْ / ُ :

(ّٕ) البيت لمفرزدؽ  ,ينظر ديكانو  , ُّٓ / ِ :كبركايتو ( تناطح ) بدّلن مف ( تالطـ ) .
(ْٕ) البيت لبشر بف أبي خازـ  ,ينظر  :ديكانو . ٖ :
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(ٕٓ) سكرة إبراىيـ . ْٓ :
(ٕٔ) سكرة الزمر . ٔٓ :

(ٕٕ) المقاصد الشافية بتحقيؽ محمد السيد عثماف . ْٕٔ – ْٕٓ / ِ :
(ٖٕ) ينظر  :المقاصد الشافية . ّٖٓ / ِ :
(ٕٗ) سكرة يكسؼ . ّٓ :
(َٖ) سكرة طو ُِٖ :

(ُٖ) المقاصد الشافية . َْٓ / ِ :
(ِٖ) كتاب سيبكيو . َُُ / ّ :

الشاطبي إلى المبرد ىك زيادة عمى متف الكتاب في
(ّٖ) المقاصد الشافية  , ُْٓ / ِ :كالتعميؽ الذم نسبو
ٌ
بعض المخطكطات التي اعتمد عمييا المحقػؽ عبػد السػالـ محمػد ىػاركف  ,كأشػار إلييػا فػي اليػامش ينظػر :
ػؾ
كتاب سيبكيو  , َُُ / ّ :كقاؿ الدكتكر محمد كاظـ البكػاء فػي ىػامش تحقيقػو لكتػاب سػيبكيو ّ (( :ل ش ٌ
ٌأنيػػا تعميػػؽ )) ينظرالكتػػاب كتػػاب أبػػي بشػػر عمػػرك بػػف عثمػػاف بػػف قنبػػر الممقٌػػب بسػػيبكيو تصػػنيؼ منيجػػي
ػنص عمػى أنػو تعميػؽ كينسػبو إلػى المبػرد
ػاطبي ي ُّ
كتحقيؽ عممػي القسػـ ٌ
األكؿ أبػكاب النحػك  . ِْٓ / ْ :كالش ٌ
ً
كىذه إضافة جديدة .
(ْٖ) المقاصد الشافية . َْٓ – ّٓٗ / ِ :

(ٖٓ) البديؿ المعنكم مف ظاىرة الحذؼ . ُٓ – ُْ :

(ٖٔ) ينظر الفرضيات كآثارىا في أحكاـ النحك العربي ( رسالة ماجستير ) . َُٔ :
(ٕٖ) ينظر شرح المفصؿ . ٕ / ِ :

(ٖٖ) ينظر شرح المفصؿ  , ِّ – ِِ / ِ :كأسمكب الحاؿ في المغة العربية . ُْ :
(ٖٗ) ينظر شرح ألفية ابف مالؾ ّلبف الناظـ . ّّٔ :

(َٗ) المقاصد الشافية  , َْٗ / ّ :كينظر  :شرح كتاب سيبكيو . َْٖ / ِ :

(ُٗ) المقاص ػػد الش ػػافية  , َْٗ / ّ :كينظ ػػر  :ش ػػرح التس ػػييؿ ( تس ػػييؿ الفكائ ػػد كتكمي ػػؿ المقاص ػػد ) / ِ :
ِّٕ .

(ِٗ) المقاصد الشافية . َْٗ : ّ :

(ّٗ) ينظر شرح ألفية ابف مالؾ ّلبف الناظـ . ّّٔ – ّّٓ :
(ْٗ) ينظر شرح عيكف اإلعراب . ُٖٓ :

(ٓٗ) ينظ ػػر ش ػػرح الح ػػدكد النحكي ػػة  , ُِٕ – ُُٕ :كىم ػػع اليكام ػػع ف ػػي ش ػػرح جمػ ػع الجكام ػػع , ِٔ / ْ :
كالجممة الفعمية . ِْٕ :

(ٔٗ) ينظر شرح عيكف اإلعراب . ُٖٓ :

(ٕٗ) ينظ ػػر ش ػػرح األش ػػمكني عم ػػى ألفي ػػة اب ػػف مال ػػؾ  , ْٔ / ِ :كالمش ػػكاة الفتحي ػػة عم ػػى الش ػػمعة المض ػػية
لمسيكطي ( ت ُُٗ ى ػ ) . ِّٓ :

(ٖٗ) ينظر النحك العربي . ِِٔ / ّ :
(ٗٗ) ينظر الجممة الفعمية . ِْٕ :

(ََُ) ينظر معاني النحك . ِْٕ – ِّٕ / ِ :
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(َُُ) ألفية ابف مالؾ . ِٔ :

(َُِ) المقاصد الشافية . ِْٓ / ّ :
قائمة المصادر والمراجع



القرآف الكريـ .



األحكاـ النحكية بيف النحاة كعمماء الدّللة دراسة تحميمية نقدية  :الدكتكرة دليمة مزكز  ,عالـ الكتب
الحديث  ,أربد – األردف  ,طُ ُِّْ ,ق–َُُِـ .




أساليب التأكيد في المغة العربية  :الياس ديب  ,دار الفكر المبناني  ,بيركت – لبناف  ,طُ ُْٖٗ ,ـ .
اّلستثناء عمى القاعدة النحكية  :الدكتكرة كفاء محمد عمي السعيد  ,دار غيداء  ,عماف – األردف  ,طُ

ف ُِّْق –َُُِـ .


أسرار العربية  :أبك البركات عبد الرحمف بف محمد بف أبي سعيد األنبارم (ت ٕٕٓق)  ,تحقيؽ :محمد
بيجة البيطار  ,مطبكعات المجمع العممي العربي بدمشؽ  ,مطبعة الترقي ُٕٓٗـ.



األسس المعرفية كالمنيجية لمخطاب النحكم العربي  :الدكتكر فؤاد بك عمي  ,عالـ الكتب الحديث  ,إربد

– األردف  ,طُ ُِّْ ,ق – َُُِـ.


أسمكب الحاؿ في المغة العربية  :الدكتكر أيمف عبد الرزاؽ الشكا ,دار المصطفى  ,دمشؽ  ,طُ ,
ُّّْق–َُِِـ .




النحكم  :الدكتكر عمي أبك المكارـ  ,دار غريب القاىرة  ,طُ ََِٕ ,ـ .
أصكؿ التفكير
ٌ
إعراب القرآف  :أبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿ بف النحاس ( ت ّّٖق )  ,تحقيؽ  :عبد
المنعـ خميؿ إبراىيـ  ,دار الكتب العممية  ,بيركت – لبناف  ,طِ ُِْٓ ,ق – ََِْـ .



األعالـ قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف كالمستشرقيف  :خير الديف الزركمي
 ,دار العمـ لممالييف  ,بيركت – لبناف  ,طُٓ ََِِ ,ـ.



تماـ
بي مف حيث الشكؿ كالكظيفة  :الدكتكر فاضؿ مصطفى الساقي  ,تقديـ  :الدكتكر ٌ
أقساـ الكالـ العر ٌ
حساف  ,مكتبة الخانجي  ,القاىرة ُّٕٗق – ُٕٕٗـ .



ألفية ابف مالؾ  :محمد بف عبد اهلل بف مالؾ اّلندلسي (تِٕٔق )  ,مكتبة النيضة  ,بغداد .
ٌ
انطمكجيا المعرفة المغكية  :مجمكعة أعماؿ ميداة إلى األستاذ الدكتكر صاحب أبك جناح بمناسبة بمكغو



السبعيف ,إعداد كتنسيؽ  :الدكتكر مؤيد آؿ صكينت ,الدار العربية لمعمكـ ناشركف ,كمكتبة عدناف  ,طُ

ُّّْ ,ق – َُِِـ .


م
أكضح المسالؾ إلى ٌ
ألفية ابف مالؾ  :أبك محمد عبد اهلل جماؿ الديف بف يكسؼ بف ىشاـ األنصار ٌ
م (تُٕٔق)  ,كمعو كتاب ىداية السالؾ إلى تحقيؽ أكضح المسالؾ :محمد محيي الديف عبد
المصر ٌ



النحكم (ت ّٕٕق)  ,تحقيؽ  :الدكتكر كاظـ
اإليضاح  :أبك عمي الحسف بف أحمد بف عبد الغفار
ٌ
بحر المرجاف  ,عالـ الكتب ,بيركت – لبناف  ,طُ ُِْٗ ,ق – ََِٖـ .



البحث الدّللي في كتاب سيبكيو  :دلخكش جار اهلل حسيف دزه يي  ,منشكرات دار دجمة  ,عماف –

الحميد  ,دار الندكة الجديدة  ,بيركت – لبناف  ,طٔ َُٖٗ ,ـ .

األردف  ,طُ ََِٕ ,ـ .
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البدي ػ ػ ػػؿ المعنكم مف ظاىرة الحذؼ :الدكتكر كري ػ ػ ػ ػ ػػـ حسيف ناصح الخالدم  ,دار صفاء ,عماف–
األردف  ,طُ ُِْٖ ,ق – ََِٕـ .



برنامج المجارم  :أبك عبد اهلل محمد المجارم األندلسي ( ت ِٖٔق )  ,تحقيؽ  :الدكتكر محمد أبك
األجفاف  ,دار المغرب اإلسالمي  ,بيركت – لبناف  ,طُ  ُِٖٗ ,ـ .




بناء الجممة العر ٌبية  :الدكتكر محمد حماسة عبد المطيؼ  ,دار غريب  ,القاىرة ََِّـ .
التراكيب المغكية في العربية – دراسة كصفية تطبيقية –  :الدكتكر ىادم نير  ,مطبعة اإلرشاد – بغداد
َُْٖ ,ق–ُٕٖٗـ .



تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ  :بدر الديف الحسف بف قاسـ المرادم المعركؼ بابف أـ
قاسـ المرادم ( تْٕٗق )  ,تحقيؽ  :أحمد محمد عزكز  ,المكتبة العصرية  ,صيدا – بيركت  ,طُ

ُِْٔ ,ق – ََِٓـ .الجمؿ في النحك :


الجممة العربية  :مككناتيا – أنكاعيا – تحميميا  :الدكتكر محمد إبراىيـ عبادة  ,مكتبة اآلداب  ,القاىرة ,
طْ ُِْٖ ,ق – ََِٕـ .



الجممة الفعمية  :الدكتكر عمي أبك المكارـ  ,مؤسسة المختار  ,القاىرة  ,طُ ُِْٖ ,ق–ََِٕـ .



الحذؼ كالتقدير في النحك العربي  :الدكتكر عمي أبك المكارـ  ,دار غريب  ,القاىرة  ,طُ ََِٖ ,ـ .



دّللة اّلكتفاء في الجممة القرآنية دراسة نقدية لمقكؿ بالحذؼ كالتقدير  :الدكتكر عمي عبد الفتاح محيي ,
المركز الكطني لعمكـ القرآف – بغداد  ,طُ ُُّْ ,ق – ََُِـ .



ديكاف الفرزدؽ ىماـ بف غالب بف صعصعة التميمي الدارمي  ,تحقيؽ  :صالح الديف اليكارم  ,مكتبة
اليالؿ  ,بيركت  ,طُ  ََِٕ ,ـ .



عزة حسف  ,مطبكعات ك ازرة الثقافة  ,دمشؽ ُّٕٗق –
ديكاف بشر بف أبي خازـ  ,تحقيؽ  :الدكتكر ٌ
َُٔٗـ .



عماف – األردف ,
رؤل لسانية في نظرية النحك العربي  :الدكتكر حسف خميس الممخ  ,دار الشركؽ ,
ٌ
طُ ََِٕ ,ـ .



شرح ابف طكلكف عمى ألفية ابف مالؾ  :أبك عبد اهلل شمس الديف محمد بف عمي بف طكلكف الدمشقي

الفياض الكبيسي  ,دار الكتب
الصالحي ( تّٓٗق )  ,تحقيؽ  :الدكتكر عبد الحميد جاسـ محمد ٌ
العممية  ,بيركت – لبناف  ,طُ ُِّْ ,ق – ََِِـ .


شرح ابف عقيؿ  :بياء الديف عبد اهلل بف عقيؿ العقيمي المصرم اليمداني  ,تصحيح كتحقيؽ كتعميؽ :



شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ  :أبك الحسف نكر الديف عمي بف محمد بف عيسى ( تََٗق ) ,

عمي الحسيني  ,قـ  ,دار كارياف  ,طُ ُِّٖ ,ق – ش .

تحقيؽ  :حسف حمد  ,إشراؼ  :الدكتكر إميؿ بديع يعقكب  ,دار الكتب العممية  ,بيركت – لبناف  ,طُ
ُُْٗ ,ق – ُٖٗٗـ .


شرح ألفية ابف مالؾ ّلبف الناظـ  :أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف جماؿ الديف محمد بف مالؾ  ,تحقيؽ

الدكتكر عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد  ,دار الجيؿ  ,بيركت .
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شرح التسييؿ تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد  :جماؿ الديف محمد بف عبد اهلل بف مالؾ الطائي الجياني
األندلسي ( ت ِٕٔق )  ,تحقيؽ  :محمد عبد القادر عطا  ,كطارؽ فتحي السيد  ,دار الكتب العممية ,
بيركت – لبناف  ,طُ ُِِْ ,ق – ََُِـ .



شرح التصريح عمى التكضيح  :خالد بف عبد اهلل األزىرم  ,تحقيؽ  :أحمد السيد سيد أحمد  ,مراجعة :



شرح الحدكد النحكية  :جماؿ الديف عبد اهلل بف أحمد بف عمي بف محمد الفاكيي (تِٕٗق)  ,تحقيؽ :

إسماعيؿ عبد الجكاد عبد الغني  ,المكتبة التكفيقية  ,القاىرة – مصر .

الدكتكر محمد الطيب اإلبراىيـ  ,دار النفائس  ,بيركت – لبناف  ,طُ ُُْٕ ,ق – ُٔٗٗـ .


شرح الشاطبي أللفية ابف مالؾ المسمى المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية  :أبك إسحاؽ إبراىيـ
بف مكسى الشاطبي ( تَٕٗق )  ,تحقيؽ :محمد السيد عثماف  ,دار الكتب العممية  ,بيركت – لبناف

 ,طُ ُّّْ ,ق – َُِِـ .


شرح عيكف اإلعراب  :أبك الحسف عمي بف فضاؿ المجاشعي ( تْٕٗق )  ,تحقيؽ  :الدكتكر حنا
جميؿ حداد  ,مكتبة المنار  ,الزرقاء – األردف  ,طَُُْٔ ,ق – ُٖٓٗـ .



شرح كتاب سيبكيو  :أبك سعيد السيرافي الحسف بف عبد اهلل بف المرزباف ( تّٖٔق )  ,تحقيؽ  :أحمد



شرح المفصؿ لمزمخشرم  :مكفؽ الديف أبك البقاء يعيش بف عمي بف يعيش المكصمي( ت ّْٔق ) ,

حسف ميدلي كعمي سيد عمي ,دار الكتب العممية  ,بيركت – لبناف  ,طُ ُِْٗ ,ق – ََِٖـ .

تحقيؽ الدكتكر إميؿ بديع يعقكب  ,دار الكتب العممية  ,بيركت – لبناف  ,طُ ُِِْ ,ق – ََُِـ .


الصراع بيف التراكيب النحكية دراسة في كتاب سيبكيو  :الدكتكر عبد اهلل محمد طالب الكنانة  ,دار
الكتاب الثقافي  ,إربد – األردف ُِْٕ ,ق – ََِٕـ .



العربية كاإلعراب  :الدكتكر عبد السالـ المسدم  ,دار الكتاب الجديد المتحدة  ,بيركت – لبناف ََُِـ



فتاكل اإلماـ الشاطبي  :أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى األندلسي ( ت َٕٗق )  ,تحقيؽ كتقديـ :محمد
أبك األجفاف  ,تكنس  ,طِ َُْٔ ,ق – ُٖٓٗـ .



الفرضيات كآثارىا في أحكاـ النحك العربي  :نجاح حشيش بادع العتٌابي  ( ,رسالة ماجستير )  ,جامعة
بغداد  ,كمية اآلداب ُِّْ ,ق – ََِِـ .



في المعنى النحكم كالمعنى الدّللي دراسة في ضكء المسانيات العربية المعاصرة  :الدكتكر خالد



حساف  ,مكتبة اآلداب  ,القاىرة  ,طُ َُّْ ,ق – ََِٗـ .
إسماعيؿ ٌ
كتاب سيبكيو  :أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر ( ت َُٖق )  ,تحقيؽ كشرح  :عبد السالـ محمد
ىاركف  ,مكتبة الخانجي بالقاىرة  ,طّ َُْٖ ,ق – ُٖٖٗـ .



الكتاب كتاب أبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر الممقٌب بسيبكيو تصنيؼ منيجي كتحقيؽ عممي ,
القسـ األكؿ أبكاب النحك :الدكتكر محمد كاظـ البكاء  ,مؤسسة الرسالة  ,دار البشير  ,بيركت – لبناف
 ,طُ ُِْٓ ,ق– ََِْـ .



كشؼ المشكؿ ف ػ ػ ػ ػػي النحك  :أبك الحسف عمي بف سميماف بف أسعد التميمي البكيمي الممقٌب بحيدرة
اليمني ( ت ٗٗٓق )  ,تحقيؽ  :الدكتكر يحيى مراد ,دار الكتب العممية  ,بيركت – لبناف  ,طُ ,
ُِْْق– ََِْـ.
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الممع في العربية  :أبك الفتح عثماف بف جني  ,تحقيؽ  :الدكتكر سميح أبك مغمي  ,دار مجدّلكم ,
عماف – األردف ُٖٖٗـ .



مسائؿ النحك العربي في قضايا نحك الخطاب الكظيفي  :الدكتكر أحمد المتككؿ  ,دار الكتاب الجديد
المتحدة  ,بيركت – لبناف  ,طُ ََِٗ ,ـ .



الفتحية عمى الشمعة المضية لمسيكطي ( ت ُُٗق )  :أبك حامد بف محمد بف محمد بف أحمد
المشكاة
ٌ
البديرم الدمياطي ( ت َُُْق )  ,دراسة كتحقيؽ :ىشاـ سعيد محمكد  ,مطبكعات ك ازرة األكقاؼ
كالشؤكف الدينية – العراؽ َُّْق – ُّٖٗـ .



مشكؿ إعراب القرآف :أبك محمد مكي بف أبي طالب القيسي ( ت ّْٕق )  ,دراسة كتحقيؽ :حاتـ
صالح الضامف  ,منشكرات ك ازرة اإلعالـ في الجميكرية العراقية ُّٓٗق – ُٕٓٗـ .



معاني القرآف :أبك الحسف سعيد بف مسعدة المجاشعي البصرم المعركؼ باألخفش األكسط ( ت ُِٓق
) تحقيؽ :أبراىيـ شمس الديف  ,دار الكتب العممية بيركت – لبناف  ,طُُِّْ ,ق – ََِِـ .



معاني القرآف  :أبك زكريا يحيى بف زياد الفراء ( تَِٕ ق )  ,تحقيؽ الجزء األكؿ :أحمد يكسؼ نجاتي
 ,كمحمد عمي النجار  ,كالجزء الثاني  :محمد عمي النجار  ,كالجزء الثالث  :الدكتكر عبد الفتاح

إسماعيؿ شمبي  ,كمراجعة  :عمي النجدم ناصؼ  ,دار الكتب المصرية بالقاىرة  ,طّ  ( ,جُ)
ُِِْق – ََُِـ  ,ك( جِ ) ك( جّ ) ُِِْق – ََِِـ .


معاني النحك  :الدكتكر فاضؿ صالح السامرائي  ,دار إحياء التراث العربي  ,بيركت – لبناف  ,طُ ,
ُِْٖق – ََِٕـ .



المعجـ المفصؿ في اإلعراب  :طاىر يكسؼ الخطيب  ,مراجعة  :الدكتكر إميؿ يعقكب ,دار الكتب



مغني المبيب عف كتب األعاريب  :جماؿ الديف بف ىشاـ األنصارم ( ت ُٕٔق )  ,تحقيؽ :الدكتكر

العممية  ,بيركت – لبناف  ,طُُِّْ ,ق – َََِـ .

مازف المبارؾ  ,كمحمد عمي حمد اهلل  ,مراجعة :سعيد األفغاني  ,مؤسسة



الصادؽ  ,طيراف( طُ) ُّٖٕش .

المفيكـ التككيني لمعامؿ النحكم عند سيبكيو – دراسة كتحميؿ  :غالب فاضؿ المطمبي  ,كحسف عبد
الغني األسدم  ,مجمة المكرد  ( ,المجمد ِٕ )  ( ,العدد ّ ) ُٗٗٗـ .



المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية :أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى الشاطبي ( ت َٕٗق ) ,
تحقيؽ  :لجنة مف المحققيف  ,معيد البحكث العممية  ,مركز إحياء التراث اإلسالمي ,جامعة أـ القرل –

مكة المكرمة  ,طُ ُِْٖ ,ق – ََِٕـ .


المقتصد في شرح رسالة اإليضاح  :أبك بكر عبد القاىر الجرجاني  ,تحقيؽ  :الشربيني شريدة  ,دار
الحديث  ,القاىرة َُّْق – ََِٗـ .



المقتضب  :أبك العباس محمد بف يزيد المبرد ( ت ِٖٓق )  ,تحقيؽ  :محمد عبد الخالؽ عضيمة ,
عالـ الكتب  ,بيركت .



المكقعية في النحك العربي دراسة سياقية  :الدكتكر حسيف رفعت حسيف  ,تقديـ  :الدكتكر تماـ حساف ,

عالـ الكتب  ,القاىرة  ,طِ ََُِ ,ـ .
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النحك العربي  :الدكتكر إبراىيـ إبراىيـ بركات  ,دار النشر لمجامعات  ,القاىػ ػرة – مصر  ,طُ ,
ُِْٖق – ََِٕـ .



النص كالسياؽ استقصاء البحث في الخطاب الدّللي ك التداكلي  :فاف دايؾ  ,ترجمة  :عبد القادر
قنيني  ,أفريقيا الشرؽ  ,الدار البيضاء – المغرب  ,بيركت – لبناف َََِ ـ .



نيؿ اّلبتياج بتطريز الديباج  :أحمد بابا التنبكتي ( ت َُّٔق )  ,إشراؼ كتقديـ  :عبد الحميد عبد
اهلل اليرامة  ,تحقيؽ  :طالب مف كمية التربية اإلسالمية  ,منشكرات كمية الدعكة اإلسالمية – طرابمس –

ليبيا  ,طُ ُّٖٗ ,ق – ُٖٗٗـ .


ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع  :جالؿ الديف السيكطي ( ت ُُٗق )  ,تحقيؽ كشرح الجزء األكؿ
 :عبد السالـ محمد ىاركف كالدكتكر عبد العاؿ سالـ مكرـ  ,كاألجزاء األخرل  :الدكتكر عبد العاؿ سالـ

مكرـ  ,دار البحكث العممية  ,الككيت ( ُّٓٗق – ُٕٓٗـ ) – ( ُّٗٗق – ُٕٗٗـ ) .


الكظائؼ الدّللية لمجممة العربية  ,دراسة لعالقات العمؿ النحكم بيف النظرية كالتطبيؽ  :الدكتكر محمد
رزؽ يشعير  ,تقديـ  :الدكتكر عبده الراجحي  ,مكتبة اآلداب  ,القاىرة  ,طُ ُِْٖ ,ق – ََِٕـ .
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The influence of functional meaning on obligatory grammatical rulings
)according to Al-Shatibi's (790 A.H) (Al-Maqasid Al-Shafiya,

Abstract
Functional meaning is considered one of the most important meanings which
control the mechanism of the grammatical lesson. That is why, this research is
entitled (( The influence of functional meaning on obligatory grammatical rulings
according to Al-Shatibi's (790 A.H) (Al-Maqasid Al-Shafiya,) to shed light on its
importance and role in the obligatory grammatical rulesin the light of this book.
The researcher gives an introduction showing the concept of this meaning and its
relation to parsing . The first section is entitled (the effect of functional meaning
on obligating the rule of fronting one element of the construction).the second is
under the title (the effect of functional meaning in obligating the grammatical rule
of implying the omitted elements in the consrtction. The third one is entitled (the
effect of functional meaning on obligating the parsing rule). Finally, the research
is concluded by the results.
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