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األفضليتان في اللغة العربية :األفضلية
ّ

48

اعدية
القو ّ

ط

ال َّ
ملخص
االستعمالية في كتاب شواهد التوضيح البن
اعدية و
ّ
محمد نيزوان بن موسلينغ .األفضلية القو ّ
مالك .رسالة دكتوراه بجامعة اليرموك( 2018 .المشرف :األستاذ الدكتور يحيى عطية عبابنة).
ِ
الخارجة على القواعد
تناولت هذه الدراسة تراكيب الحديث الشريف
القياسية المعيارّية متّخذةً
ّ
دونة التطبيق ،في ضوء نظرية األفضلية .وذلك لقياس مدى
كتاب شواهد التوضيح البن مالك ُم َّ
َ
اعدية ومعيار األفضلية
بمعياريها :معيار
األفضلية
انصياع التركيب لعناصر
األفضلية القو ّ
ّ
ّ
َ
اللغوي الذي يتح ّكم في تلك التراكيب ،وبيان أثر ذلك
االستعمالية .ثم ،للكشف عن طبيعة عمل القانون
ّ
ّ
وداللياً.
في إنتاج الصيغ البديلة
تركيبياً
ّ
ّ
صت الدراسةُ المتَّ ِكئة على المنهج الوصفي التحليلي إلى َّ
اعدي
أن قضايا االنتهاك القو ّ
َخلَ َ
ّ
ّ
ِّ
اعدي ،والثانية في
المكت َشفة في هذه التراكيب أربع .وقعت األولى منها في قضايا الذكر غير القو ّ
اعدي ،والثالثة في قضايا العالمة اإلعرابية ،واألخيرة في قضايا االستبدال غير
قضايا الحذف غير القو ّ
اعدي.
القو ّ
يتمي ُز بطبيعة االختيارية في العمل،
وأما القانون
اللغوي الذي يتح ّكم في تلك التراكيب ،فإنه ّ
ّ
مما ُيس ِهم في انتهاك التركيب واحداً أو أكثر من عناصر القواعدية ،مع تحقيقه األفضلية االستعمالية.
ٍ
ٍ
مختلفة ،أبرزها اتّجاه ما بين العمل والتعطيل ،واتجاه سيادة الحركة
باتجاهات
ويسير عمل هذا القانون
اإلعرابية الواحدة ،واتجاه القياس الخاطئ ،واالتجاه المعاكس المتبادل .وينتج عن كل ذلك الصيغُ
االستعمالية ،ولها نظائر استعمالية من لغة الشعر وسعة الكالم ما ينفي
البديلة التي تتمتّع باألفضلية
ّ
المعين بضرورة الشعر أو خصوصية لغة الشعر.
االستعمالي
ارتباط المظهر
ّ
ّ

ي

وتبين َّ
معياري األفضلية القواعدية واالستعمالية في وصف التراكيب غير
أن االحتكام إلى
ّ
َ
المتشعبة
يجية
اعدية يمكننا به
االستغناء عن تفريع القاعدة ،والتخلّص من إصدار األحكام التدر ّ
القو ّ
ّ
ُ
للمسألة الواحدة ،والحكم عليها بالتخطئة والتقبيح ،واللجوء إلى عملية التقدير والتأويل .وأثبتت الدراسة
َّ
بالغ األهمية في تبليغ الرسالة
اعدية في بعض تراكيب الحديث الشريف ّ
تؤدي دو اًر َ
أن االنتهاكات القو ّ
وتأدية المعنى على ٍ
ليؤدي وظيفته على أكمل
نحو ال يمكن للتركيب الخاضع للقاعدة أن يحل محلّه ّ
الداللي ،في حين تكون بعض االنتهاكات األخرى
وجه ،مما يمكن حملها على األداء المتبقِّي ُببعده
ّ
ِّ
تعرضت لها أخواتها السامية ،فهي األداء المتبقِّي
مؤشرةً على المسار
التطور ّ
ي للعر ّبية ذاتها ،كما ّ
ّ
يخي.
ُببعده التار ّ
الكلمات المفتاحية :األفضلية ،تراكيب الحديث ،شواهد التوضيح ،الصيغ البديلة ،المتبقي.

ك

المقدمة
جاءت هذه الدراسة استكماالً لجهود العلماء و َّ
الدارسين الذين دعوا إلى عدم استثناء الحديث
منصب على ٍ
ٌّ
غير َّ
أمر ال يمكن
أن اهتمامها
بيَ ،
الشريف أو استبعاده عن االحتجاج به في النحو العر ّ
التغاضي عنه وهو َّ
اللغوي
تعرضت له أصناف األداء
ّ
تعرض لما ّ
أن تركيب الحديث الشريف قد ّ
اعدية .ولذاَّ ،
فإن الدراسة حاولت أن تعالج هذا النوع من األداء باستثمار
األخرى من االنتهاكات القو ّ
نظرية األفضلية ( )Optimality Theoryلقياس درجات القواعدية التي يلتزم بها التركيب ويخرج
ِ
الفعلي عند أبناء اللغة.
اللغوي
االستعمال
عليها ،سعياً وراء التوفيق بين القواعد التي وضعها النحاة و
ّ
ّ
واتّخذت الدراسة من كتاب شواهد التوضيح البن مالك مادة رئيسة للتطبيق؛ لكونه َّأو َل َم ْن
اليونِينِي
النبوي في إثبات القاعدة
أكثر فيه من االحتجاج بالحديث
ّ
النحوية ،واعتماده فيه على نسخة ُ
ّ
َ
الذي ُعرف به من الدقة والضبط واإلتقان والحرص البالغ في تقييد اختالف روايات صحيح البخاري.
تكونت محاور الدراسة بين
صِّنفت المادة بعد جمعها طبقاً لقضايا االنتهاك القو ّ
وقد ُ
اعدي فيها .وعليهّ ،
ومبررات
ّ
المقدمة والخاتمة من التمهيد وخمسة فصولّ .بين التمهيد مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافهاّ ،
يميزها عن تلك
اختيار موضوع الدراسة ،والمنهج المتَّبع فيها ،وكذلك الدراسات السابقة للكشف عما ّ
تقدمه الدراسة ِّ
في.
لسد جزٍء من الثغرات
الدراسات ،وما يمكن أن ّ
ّ
البحثية في هذا الحقل المعر ّ
اعدي
وعقَ َ
َ
بي غير القو ّ
ب ذلك الفص ُل األول الذي ألقى الضوء على كيفية النظر إلى التركيب العر ّ
اللغوي بين القواعدية واألفضلية،
في ضوء نظرية األفضلية .ولذا ،فإنه بدأ بإطاللة على النظرة إلى األداء
ّ
متمرداً على القواعد ،ومشروعيته في لغة الحديث
مع التعريف بالمتبقِّي في اللغة العربية بوصفه ً
أداء لغوياً ّ
بمعياري
اللغوي
الشريف .ومن ثم ،توضيح كيفية تطبيق نظرية األفضلية في تفسير هذا النوع من األداء
ّ
َ
االستعمالية.
األفضلية للغة العربية :معيار األفضلية القواعدية ،ومعيار األفضلية
ّ
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ِّ
موزعةً على مبحثين :أولهما ترّكز على
اعدي ّ
وأما الفصل الثاني فتناول فيه قضايا الذكر غير القو ّ
اختص الثاني بقضية زيادة
النحوي التي كانت القاعدة تفرض حذفَها ،في حين
ذكر عناصر التركيب
ّ
ّ
النحوي.
العناصر التي ال تنسجم مع قوالب التركيب
ّ
اعدي إلى ثالثة مباحث .وحلَّل
ثم قُسِّم الفصل الثالث الذي ناقش فيه قضايا الحذف غير القو ّ
ٍ
نحوي ُيذ َكر .وأما الثاني فوقع في حذف أحد
عامل
ابي بال
ّ
األول منها تراكيب الحديث التي فيها أثر إعر ّ
النحوي.
التركيبيين ،في حين وقع الثالث في الحذف الذي له عالقة بالصراع
المتالزمين
ّ
ّ
وناقش الفصل الرابع قضايا العالمة اإلعرابية في ثالثة مباحث .فاألول منها كشف عن سيادة
ابية وان كان العامل فيها مذكو اًر
عدم ظهور العالمة اإلعر ّ
الحركة اإلعر ّ
ابية الواحدة .وبينما َ
درس الثاني َ
نحوية واحدة.
ابية أو ّ
تعددها لوظيفة ّ
تغي َر العالمة اإلعر ّ
ظاه اًر ،ناقش الثالث ّ
النحوية عن طريق االستبدال
فخص قضايا انتهاك العالقات التركيبية
وأما الفصل الخامس
َّ
ّ
غير القواعدي .ووقع في مبحثين؛ إذ تركز األول على هذا النوع من االنتهاك على مستوى التراكيب،
في حين وقع الثاني على مستوى األدوات أو األصناف الوظيفية المغلقة.
أهم ما توصَّلت إليه هذه الدراسة من نتائج في إطار اإلجابة عن أسئلتها
سجلت الخاتمة َّ
ثم ّ
أتبعت ذلك بثبت المراجع والمصادر التي اعتمدت عليها
المطروحة ،وتوصيات للدراسات المستقبلية .و ْ
اعدي فيها.
أدرجت ملحقاً بالشواهد
الدراسة ،ثم
ْ
ّ
الحديثية الواردة في الدراسة مرتَّبة وفقاً ألوجه االنتهاك القو ّ
ومن أبرز الصعوبات التي تكتنف هذه الدراسة الكشف عن مقاصد الحديث الخارج على القواعد.
إن كان هذا الخروج مرتبطاً بالجانب الداللي َّ
فإن الدراسة قد استعانت بشراح الحديث كفتح الباري
ولذاْ ،
ّ
أفادت من معطيات الدرس
فإنها َ
يخي ّ
البن حجر العسقالني .وأما إذا كان الخروج متعلّقاً بالجانب التار ّ
يخي المقارن.
ّ
اللغوي التار ّ
ولي التوفيق
واهلل ّ
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التمهيد
ي ،مع َّ
أن قضية االحتجاج به في
النبوي
يعد الحديث
اً
مصدر من مصادر السماع للتقعيد النحو ّ
ّ
حاداً ومواقف متباينة بين اإلنكار والتأييد في أوساط النحويين والدارسين
بي قد أثارت جد ً
ال ّ
النحو العر ّ
تنبه إليه ابن الضائع (ت 680هـ) من َّ
أن النحاة األوائل لم يحتجوا بالحديث
مما ّ
قديماً وحديثاً ،انطالقاً ّ
في إثبات قاعدة نحوية؛ لكونه مروياً بالمعنى ،وعدم ثبوت ورود لفظه عن الرسول صلى اهلل عليه
وسلّم .وقد تبعه في ذلك أبو حيان األندلسي (ت 745هـ) الذي َّ
رد على ما قام به ابن مالك (ت
ّ
حاداً من االحتجاج بالحديث في إثبات القواعد العربية( .)1وهذا الرفض لعلتَ ِ
ين :أوالهما
رداً ّ
672هـ) ّ
تجويز النقل بالمعنى ،وثانيهما وقوع اللحن كثي اًر في ما ُروي من الحديث؛ ألن كثي اًر من الرواة غير
()2
ففسر انصراف النحاة عن الحديث
عرب وال يعلمون لسان العرب بصناعة النحو  .وأما محمد عيدّ ،
()3
أشد تعظيماً وحرمةً عندهم من
"التحرز
بفكرة
ُّ
يتحرزوا من القرآن وقراءاته وهي ّ
الديني"  ،مع أَّنهم لم ّ
ّ

الحديث.
ِ
الدارسين المعاصرين يعرضون إلى ٍّ
حد ما عن معالجة التراكيب
مما يجعل بعض
ولعل ذلك َّ
النبوي الشريف ،وبخاصة إذا كانت تخالف القاعدة العامة ،وان كانت روايتها
اللغوية في الحديث
ّ
اللغوي سواء أكان من القرآن
صحيحة متواترة( ،)4في حين أّنهم كانوا بمختلف اتجاهاتهم يدرسون األداء
ّ
( )1انظر :البغدادي ،عبد القادر بن عمر ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،تحقيق عبد السالم محمد هارون ،مكتبة الخانجي،
القاهرة1418 ،هـ1997/م.11-10/1 ،

( )2انظر :السيوطي ،جالل الدين ،االقتراح في أصول النحو ،تحقيق محمود فجال ،دار القلم ،دمشق ،ط 1989 ،1م ،ص .76

( )3انظر :عيد ،محمد ،االستشهاد واالحتجاج باللغة رواية اللغة واالحتجاج بها في ضوء علم اللغة الحديث ،عالم الكتب ،القاهرة،
()4

ط 1988 ،3م ،ص .115-114

النبوي الخارج على القاعدة القياسية المعيارية مادةَ الدراسة ،تُعالَ ُج في
الحديث
النحوية التي تجعل
الباحث بذلك الدراسات
يقصد
َ
ُ
ّ
ّ
ضوء النظريات اللغوية المعاصرة ،وعلى وجه الخصوص المتبقي ( ،)Lalangueونظرية األفضلية ( Optimality Theory:

 .)OTوأما الدراسات في أثر الحديث الشريف في الدراسات اللغوية والنحوية ،أو في مسألة االحتجاج بالحديث في النحو ،أو

اعدي ،فهي تُحظى باإلقبال والعناية لدى الدارسين المعاصرين.
في وصف بناء الجملة في الحديث
النبوي ليس فيه إشكال قو ّ
ّ
انظر مثالً :حمادي ،محمد ضاري ،الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية ،اللجنة الوطنية لالحتفال

بمطلع القرن  15الهجري ،الجمهورية العراقية ،ط 1982 ،1م؛ وأبو عودة ،عودة خليل ،بناء الجملة في الحديث النبوي
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ي .أو كما قال إبراهيم السامرائي َّ
إن النحويين استبعدوا لغة
ي والنثر ّ
الكريم وقراءاته أم كالم العرب الشعر ّ
َّ
عولوا على شواهد نادرة ال ُيعرف أصحابها كما
الحديث إال ما أفادهم منها وهو قليل ،في حين أنهم ّ
صنعوا هم أنفسهم أمثلةً َّ
يتردد فيها زيد ،وعمرو ،وهند( ،)1ومع َّ
أن الدراسات النحوية الحديثة قد أثبتت
أن ما قاله ابن الضائع وأبو حيان ومن معهما ُيجانب الصحيحَّ .
َّ
احتجوا بالحديث
فإن النحاة األوائل قد
ّ
()2
علمي النحو والصرف( .)3هذا زيادة
وان كانوا لم ّ
يصرحوا به وان كان االحتجاج به على القلة  ،في َ

أن نصوص الحديث ُوجدت موثَّقةً في عصر االستشهاد العام باللغة ،و َّ
على َّ
أن اللحن الذي ُّادعي
موجوداً في الحديث الذي رواه األعاجم كان موجوداً أيضاً في غير نصوص الحديث من مادة اللغة
ٍ
معارضة أو ٍّ
رد(.)4
التي اعتمد عليها النحاة ،ومع ذلك قُبِلت في الدراسة من دون
ٍ
وليس من أهداف هذه الدراسة أن ِ
جديد مسألةَ االحتجاج بالحديث في النحو،
تناقش من
اء ك ّل فري ٍ
موضوعية .ومن أبرزهم
علمية
ق؛ إذ قد تناولها كثير من الدارسين بنظرة
ّ
تفصيلية ّ
ّ
حاكم آر َ
وتُ َ
محمد الخضر حسين في كتابه (دراسات في العربية وتاريخها) ،وخديجة الحديثي في كتابها (موقف
النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف) ،ولكن ما يعني هذه الدراسة وما تدعو إليه هو إمكانية معالجة

الشريف ،دار البشير ،عمان1990 ،م؛ والشاعر ،حسن موسى ،النحاة والحديث النبوي ،دار عمار للنشر والتوزيع ،عمان،

()1
()2

2010م.

السامرائي ،إبراهيم ،من سعة العربية ،دار الجيل ،بيروت1994 ،م ،ص .13

ـوي.
احتج سيبويه مثالً بالحديث
قد
ّ
النبوي في كتابـه (الكتـاب) فـي سـتة مواضـع ،مـع أنـه لـم يص ّـرح بـذلك علـى أنـه الحـديث النب ّ
ّ
انظ ــر :النف ــاأ ،أحم ــد ارت ــب ،فه ــرس شـ ـواهد س ــيبويه :شـ ـواهد القـ ـرآن ،شـ ـواهد الح ــديث ،شـ ـواهد الش ــعر ،دار اإلرش ــاد ،بي ــروت،
ـهد
1970م ،ص ،58-57 :في حين اكتشف فيه محمود فجال ثمانية نصوص توافـق األحاديـث النبويـة إالَّ أنـه أيضـاً لـم يستش ْ
بها على أنها األحاديث بـل علـى أنهـا مـن كـالم العـرب ،كقـول سـيبويه" :وأمـا قـولهم" :ك ُّـل مولـوٍد ُيولَ ُـد علـى الفطـرة ،حتـى يكـون
وينصـرانه" .انظـر :سـيبويه ،عمـرو بـن عثمـان بـن قنبـر ،الكتـاب ،تحقيـق عبـد السـالم محمـد هـارون ،مكتبـة
يهودانـه
ِّ
أبواه اللَّذان ِّ
َ

ـي د ارسـة مستفيضـة لظـاهرة االستشـهاد
الخـانجي ،القـاهرة1988 ،م393/2 ،؛ وفجـال ،محمـود ،الحـديث النب ّ
ـوي فـي النحـو العرب ّ
بي ودراسة نحوية لألحاديث الواردة في أكثر شروح ألفية ابن مالك ،أضواء السـلف ،الريـاض1997 ،م،
بالحديث في النحو العر ّ
ص .109

( )3الحديثي ،خديجة ،موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف ،و ازرة الثقافة واإلعالم ،بغداد1981 ،م ،ص  ،15و-42
()4

 ،189و.423

انظر :عيد ،محمد ،االستشهاد واالحتجاج باللغة رواية اللغة واالحتجاج بها في ضوء علم اللغة الحديث ،ص .114-113
4

النحوية في الحديث الشريف بوصفها مادةً لغويةً ،كالمواد اللغوية المسموعة األخرى ،تصلح
التراكيب
ّ
الوصفي الذي ال يستثني
لدراستها دراسةً علميةً في ضوء معطيات علم اللغة المعاصرَ ،وْفقاً للمنهج
ّ
االستعمالية اللغوية ،وال سيما إذا كان الحديث المدروس ضمن األحاديث
أي شريحة من الشرائح
َّ
ّ
المدونة في بطون الكتب في الصدر األول وان اختلفت فيها الرواية( ،)1أو ضمن األحاديث المتواترة،
َّ
أي في زمن
وان كان ُّ
الرواة َرَوْوها بالمعنى؛ أل َّن لف َ
ظهم المغيَّر إليه َوقع قبل تدوين األحاديثْ ،
ُّ
ٍ
تغيير عليه بعد التدوين ،زيادةً على َّ
التشدد في الضبط
أن
أي
االحتجاج بلغة هؤالء الرواة( ،)2فلم يقع ُّ
التحري في نقل األحاديث شائع بين َ ِ
الم ِّ
حدثين(.)3
و ِّ
الن َقلَة و ُ
انطالقاً مما َّ
علمي ُمقنِع الستثناء هذه التراكيب
فإن هذه الدراسة ترى َّأنه ليس ثمة سبب
ٌّ
تقدمّ ،
الجاد ،وان كانت ال تتّسق مع القواعد ما دامت تتمتَّع
اللغوي
النبوية من مسار البحث
الحديثية
ّ
ّ
ّ
ّ
نظائر
وشراحها ،ولها
اقعية المختلفة كما
باستعماليتها الو ّ
ّ
تنص عليها كتب األحاديث الصحيحة ّ
ُ
استعمالية من القرآن الكريم وقراءاته وكالم العرب الذي ُيحتَ ُّج به شع اًر ونث اًر.
ّ

()1

انظر :حسين ،محمد الخضر ،دراسات في العربية وتاريخها ،المكتب اإلسالمي ،دمشق ،ط 1960 ،2م ،ص .180

()3

لعل من المفيد هنا اإلشارة إلى بعض الحجج األخرى ِّ
للرد على القول بجواز نقل الحديث بالمعنى مما يقلّل من صالحية

()2

انظر :عبد التواب ،رمضان ،فصول في فقه العربية ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط 1999 ،6م ،ص .97
االحتجاج بالحديث في النحو:

 -1اليقين ليس بمطلوب ،وانما المطلوب غلبة الظن في َّ
أن المحتج به لفظ الرسول صلى اهلل عليه وسلم.
 -2عدم تصريح النحاة األوائل باالستشهاد بالحديث ال يعني أنهم يمنعون االستدالل به.

إن األحاديث أصح سنداً من ٍ
َّ -3
كثير مما ُي َنقل من أشعار العرب.
ِّ
َّ -4
المحدثين الذين ذهبوا إلى جواز الرواية بالمعنى شرطوا في الراوي أن يكون محيطاً بجميع دقائق اللغة ،واالَّ فال يجوز
إن
المجوزين للرواية بالمعنى معترفون َّ
له الرواية بالمعنى ،على َّ
بأن الرواية باللفظ هي األ َْولَى ،ولم ُيجيزوا النقل بالمعنى
أن
ِّ
دون ،وفي حالة الضرورة فقط.
إالَّ فيما لم ُي َّ

بي ،ص .312-311
انظر :فجال ،محمود ،الحديث
ّ
النبوي في النحو العر ّ
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مما تسعى هذه الدراسة إلى تأكيده من خالل شواهد الحديث الشريف المتمثّلة في كتاب
وهذا ّ
()1
عامل الحديث
شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح البن مالك (ت  672هـ)  .وُي َ

ِ
ب إلى الرسول صلى اهلل عليه وسلم من قول وفعل وتقرير
الشريف في هذه الدراسة على ّأنه ما ُنس َ
ينص
وصفة ،ويشمل أيضاً ما ُنسب إلى الصحابة والتابعين ،أخذاً برأي جمهور علماء الحديث الذي ّ
على َّ
بمعنى واحد ،في إفادة التحديث واإلخبار( .)2وأما من
أن الحديث والسنة والخبر واألثر كلها
ً
النبوي في إثبات
أكثر من االحتجاج بالحديث
ّ
أسباب اختيار كتاب شواهد التوضيح فكونه َّأول َم ْن َ
العلمي الحديث الذي
وخصص كتاباً مستقالً له (هذا الكتاب)؛ لِما َّأنه يتوافق والمنهج
القاعدة النحوية،
ّ
ّ
أن هذه الدراسة تقتصر معالجتها على
ال يقلّل من شأن ِّ
أي شريحة لغوية لدراستها دراسةً ّ
جادة .غير ّ
البنى التركيبية للشواهد الحديثية التي جاءت مخالِفةً للقاعدة المعيارية القياسية ،أو على وْف ِ
ق ما َم َن َعه
ُ
َ
النحاة ،أو حكموا على مثلِه بالضرورة أو ُّ
متعددة
الشذوذ .ومظهر الخروج على القواعد يحيط به أنماط ّ
من األداءات اللغوية التي لم ِ
بمجرد الصدفة ،بل هي ِّ
مؤشرات على مساحة الحرّية في
تأت عبثاً أو
َّ
ّ
معينة،
اصلية و
اإلبالغية والتأثيرّية التي تمنحها اللغةُ ألبنائها في سياقات ّ
ّ
التعبير لتحقيق العملية التو ّ
نصاعة ألصل القاعدة.
التركيبية ذات صبغة غير ُم
وحتى تقودهم إلى إنتاج البنية
ّ
َ
مشكلة الدراسة
ألهم بنود القواعد الكلية
تكمن مشكلة هذه الدراسة في إمكانية خرق األداءات اللغوية ّ
الحية ّ
األساسية التي تتبناها جميع النظريات اللِّسانية
إن الفرضيات
ّ
()Universal Grammar: UG؛ إذ ّ

()1

()2

تعتمد الدراسة على الكتاب الذي حقَّقه طه ُمحسن لتوفره ودقة تحقيقه .وعنوان الكتاب :ابن مالك ،جمال الدين األندلسي ،شواهد
التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح ،تحقيق طه محسن ،و ازرة األوقاف والشؤون الدينية ،بغداد1980 ،م.
انظر :أبو البقاء الكفوي ،الكليات ،تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،د.ت ،ص 370؛
والصالح ،صبحي ،علوم الحديث ومصطلحه ،دار العلم للماليين ،بيروت1959 ،م ،ص 11؛ والقضاة ،شرف ،المنهاج

الحديث في علوم الحديث ،دار الفاروق ،عمان2013 ،م ،ص .23-22
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أي قبل نشوء نظرية األفضلية ( )Optimality Theory: OTتقول َّ
الكلية ()UG
إن القواعد ّ
السابقةْ ،

()1

ٍ
بحال من األحوال انتها ُكها
الطبيعية عالمية ( ،)Universalوال يمكن
في كل اللغات البشرّية
ّ
( .)2()Inviolableفينطبق األمر كذلك على اللغة العربية ليفترض أن تكون قواعدها الكلية مطردةً في
االستعمالي للغة ال
ولكن الواقع
اللغوي التي أنتجها أبناؤها طيلة فترة القيد
جميع صور األداء
اللغويّ .
ّ
ّ
ّ
أداءات اللغة العربية َّ
الحية ،بما فيها القراءات القرآنية ،وكالم العرب شع اًر
يسير مع القواعد ،كما تُثبته
ُ
النبوي الذي نحن بصدده .وذلك كله يطرح لنا تساؤالت عدة :هل ما زلنا نستطيع أن
ونث اًر ،والحديث
ّ
ِ
تتمرد على القواعد العامة في ظ ّل القواعد المعيارية القياسية؟ وكيف
نعالج األداءات الحديثية التي ّ
التركيبي؟
النحوي
نستثمر نظرية األفضلية في معالجة هذه األداءات على مستواها
ّ
ّ
أسئلة الدراسة
األساسية السابقة مجموعة من األسئلة ،وهي :ما قضايا التركيب غير
تتفرع من المشكلة
َّ
ّ
النبوي الشريف المتمثّلة في كتاب شواهد التوضيح البن مالك؟ وما
اعدي في شواهد الحديث
ّ
القو ّ
زود بها
( )1القواعد الكلية ( )Universal Grammarفي األصل مصطلح
لساني أطلقه نعوم تشومسكي للداللة على أداة فطرّية ُي َّ
ّ
اإلنسان العادي الكتساب اللغة (اللغة األم-قواعد اللغة) اكتساباً غير وا ٍع ،ولها جزءان مركزيان يساعدان في تلك المهمة:

المبادئ ( )Principlesوالوسائط ( .)Parametersوعلى ذلك ،بنى تشومسكي نظرية المبادئ والوسائط للتوفيق بين الفرضيتين
اللتين تبدوان متناقضتَ ِ
السطحية
ين ،وهما :جميع اللغات البشرية الطبيعية تكون متشابهةً في بنيتها العميقة ،ولكن في بنيتها
ّ
أن مبادئ القواعد الكلية عالمية ،وغير ٍ
ألن النظرية في الوقت نفسه تفترض َّ
مختلفة؛ َّ
قابلة لالنتهاك .وذلك أثناء أعماله المتمثّلة
ُ
في كتابه ( )Lectures on Geverment and Bindingالذي صدر عام 1981م ،وحتى صدور كتابه ( The Minimalist

 )Programعام 1995م .انظر مثالًRadford, Andrew, Syntactic Theory and The Structure of English :
A Minimalist Approach, Cambridge University Press, Cambridge UK, 1997, p 1-20, and

Legendre, Geraldine, An Introduction to Optimality Theory in Syntax, in Optimality-Theoretic
Syntax, edited by Geraldine Legendre, Jane Grimshaw, and Sten Vikner, MIT Press, 2001, p 1.

الكلي المنطبق على جميع جزئياته .والقواعد الكلية في اللغة العربية
ولذا ،فإننا يمكن أن نقصد بالقواعد الكلية عملياً هو الحكم
ّ
مثل الفاعل مرفوع ،والمفعول منصوب  ...إلخ .انظر مثالً :الفيومي ،أحمد بن محمد بن علي (ت 770هـ) ،المصباح المنير في

غريب الشرح الكبير ،المكتبة العلمية ،بيروت ،د .ت.510/2 ،

Archangeli, Diana, Optimality Theory: An Introduction to Linguistic in the 1990, pg 11, in
Optimality Theory: an Overview, edited by Diana Archangeli and D. Terence Langendoen,
Blackwell Publishers, Malden, Mass, 1997.
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)(2

اعدي وما لم يحقّقها؟
عناصر األفضلية القواعدية واالستعمالية التي حقّقها التركيب
الحديثي غير القو ّ
ّ
ٍ
مرحلة اخترق فيها شرطاً أو أكثر من شروط
اعدي إلى
وكيف وصل التركيب
الحديثي غير القو ّ
ّ
بي المنظوم أو
القواعدية؟ وهل للتركيب
الحديثي غير القو ّ
اعدي نظ ُ
ائر استعمالية من الكالم العر ّ
ّ
اعدي في اللغة العربية تركيبياً وداللياً؟
المنثور؟ وما تأثير التركيب
الحديثي غير القو ّ
ّ
أهداف الدراسة
اعدي في
تعكس األسئلة السابقة أهداف الدراسة ،فهي تشخيص قضايا التركيب غير القو ّ
النبوي الشريف المتمثّلة في كتاب شواهد التوضيح البن مالك ،والوقوف على قيمتها في
شواهد الحديث
ّ
وبعده عن القواعد ،الكتشاف عناصر
الكالم .ثم قياس مدى قُرب التركيب
اعدي ُ
الحديثي غير القو ّ
ّ
اللغوي الذي يتح ّكم في تشكيل
األفضلية التي حقّقها وما لم يحقّقها ،والكشف عن طبيعة عمل القانون
ّ
تركيبية في الشواهد األخرى لذلك التركيب
اعدي .ثم إثبات وجود نظائر
التركيب
ّ
الحديثي غير القو ّ
ّ
ي في إنتاج الصيغ البديلة في اللغة
اعدي ،وبيان أثر عمل القانون
اللغوي االختيار ّ
ّ
الحديثي غير القو ّ
ّ
العربية تركيبياً وداللياً.
مبررات اختيار الموضوع
ّ
التكاملية على القواعد واالستعمال
مبررات اختيار هذا الموضوع الرغبةُ في إلقاء النظرة
ّ
من ّ
ِ
االستعمالي
اعدي ال النقص
اللغوي
الفعلي معاً بإعطاء االحترام لكلَ ْي ِه َما ،وسعياً وراء إثبات النقص القو ّ
ّ
ّ
في وصف الظواهر اللغوية وتفسيرها عامةً ،واألداءات الحديثية خاصةً من خالل الكتاب المدروس،
لنتبين بعد ذلك أهميةً قُصوى لتطبيق نظرية األفضلية على تلك األداءات بوصفها طريقةً جديدة
ّ
أن
اللغوي المحض ،وهي تتَّسم بالمبدأ
متكاملة للنظر
االقتصادي ( )Economy Statementالذي يعني ّ
ّ
ّ
اللغوية التي ُيمكن أن تُ َّ
أكبر ٍ
قدر من
عد األفضل بين النظريات الموجودة هي التي
النظرية
ُ
ّ
تصف َ
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الحقائق وصفاً صحيحاًِّ ،
بأقل ٍ
المنهجية( ،)1فضالً عن االبتعاد
قدر ممكن من المصطلحات واإلجراءات
ّ
عن استخدام اآلليات غير اللغوية كالفلسفة والمنطق األرسطي و ِّ
المجردة مثل
الدين ،أو العملية الذهنية
ّ
ّ
التقدير والتأويل في دراسة اللغة.
وتكمن أهمية هذه الدراسة أيضاً في تأكيد َّ
أن االستعمال له أفضلية تختلف عن األفضلية
الفعلي الذي أنتجه أبناء اللغة ضمن فترة
اللغوي
القواعدية ،ما يستلزم التفريق بين القواعد واالستعمال
ّ
ّ
اللغوي ،حتى ال نضع اللغة العر ّبية برَّمتها في ظل القواعد؛ إذ ثمة عدد غير ٍ
قليل من
القيد
ّ
ُ
ثم ،نستطيع
اعدية .ومن َّ
االستعماالت اللغوية غير القواعدية التي تعجز عن معالجتها معالجةً قو ّ
المتمردة على القواعد دون اللجوء إلى القول
النبوية
تحسين وجهة نظرنا إليها ،والى األداءات الحديثية
ّ
َ
ّ
يجية أو التقبيح للغة ،مثل الرداءة والقبح والشذوذ والندرة والقلة .ومن زاوية أخرى ،لعل
باألحكام التدر ّ
استثمارنا لنظرية األفضلية في توجيه األداءات اللغوية الخارجة على القواعد ،يجعل فهمنا لمقوالت
أكثر دقةً وموضوعيةً.
النحويين التدريجيَّة ،مثل "أَ ْق َيس" و"أ َْولَى" َ
منهجية الدراسة
اعدي على
تقتضي طبيعة الدراسة بعد رصد الظاهرة
ّ
اللغوية التي يظهر فيها االنتهاك القو ّ
التحليلي؛ لتصف تلك
الوصفي
المنهج
النحوي في كتاب شواهد التوضيح البن مالك،
مستوى التركيب
َ
ّ
ّ
ّ
الظاهرة وصفاً دقيقاً ،واعداد ما يمكن من درجات القواعدية التي يمكن أن تُظ ِهر انسجام الشاهد مع
القواعد أو خروجه عليها في جدول األفضلية ،وفقاً آللية التحليل في نظرية األفضلية.
وعلماً َّ
اعدي في تراكيب األحاديث الشريفة
بأن الدراسة تكتفي في كل أوجه االنتهاك القو ّ
معنية بدراستها .ثم
لغوية واحدة ّ
الواردة في الكتاب المدروس بذكر بعض تلك األحاديث ،لتمثّل ظاهرة ّ
كالصحيح ِ
ين ،ومسند اإلمام أحمد وحاشيته،
ترجع إلى مصادر أخرى من كتب األحاديث وشراحها
َ
()1

مقدمات وتطبيقات ،دار الكتاب الثقافي ،إربد2005 ،م ،ص .13
عبابنة والزعبي ،يحيى وآمنة ،علم اللغة المعاصر ّ
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وسنن الترمذي ،وسنن أبي داود ،وفتح الباري البن حجر العسقالني ،وعمدة القارئ للعيني؛ للبحث عن
تعددت ،من أجل ا ُّ
ألفاظ تلك األحاديث وضبطها ورواياتها إن اختلفت أو َّ
لتأكد من وجود الصيغتَ ِ
ين:
إحداهما مو ِافقة للقاعدة ،واألخرى مخالفة لها .وكذلك الرجوع إلى مصادر سماعية أخرى ككتب اللغة
الحديثي
والنحو ،والمعاجم ،ودواوين الشعر ،والقرآن وقراءاته؛ للعثور على نظائر استعمالية للتركيب
ّ
إن ُذكر.
اعدي ،زيادةً على ما أورده ابن مالك في كتابه (شواهد التوضيح) ْ
غير القو ّ
وبعد ذلك ،تعمد الدراسة إلى التحليل وفقاً لمعيارين :معيار األفضلية القواعدية ،ومعيار
ِ
المعاصرين تجاهَ الظاهرة المدروسة ،زيادةً على
األفضلية االستعمالية ،مع مناقشة آراء النحاة القدماء و
المتبقي الخارج على
ي ،بل تسعى جاهدةً إلى إيجاد تفسير األداء
ّأنها ال تتوقّف عند الوصف التقرير ّ
ّ
ظروف
حسب البنية التركيبية لألداء ،وما تقتضيه
السياقي)
(النصي
البياني
يخي و
ُ
القاعدة ُبب َ
َ
ّ
ّ
ّ
عد ْيه التار ّ
(البعد
المتبقي تارةً باألداء
القول؛ إذ قد يرتبط
اللغوي الناتج عن ت ار ُكمات زمانية طويلة األمد ُ
ّ
ّ
المقارن ،في حين يرتبط
يخي
يخي) ،مما يتطلب الدراسة أن تفيد من معطيات الدرس
ّ
َ
اللغوي التار ّ
التار ّ
الداللي) .وبهذا ،يكون منهج الدراسة هو
(البعد
اإلفصاحي
االنفعالي أو
اآلخر بالموقف
عالي الوتيرة ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
التحليلي.
الوصفي
المنهج
ّ
ّ
الدراسات السابقة
بأن الخروج على القواعد كان مظه اًر
قر علماء اللغة على اختالف اتجاهاتهم ووجهات نظرهم ّ
ُي ّ
علم النحو ،بل يذهب بعضهم
من مظاهر اللغة التي تثبتها أداءات اللغة قبل الوقت الذي ظهر فيه ُ
اللغوي
كتب التراث
إلى أن هذه الظاهرة تظهر بكثرٍة في كل اللغات ،بما فيها اللغة العربية كما ّ
تسجلها ُ
ّ
()1
المقيدة بالوزن والقافية ،واما في
و
اعدية في العربية إما أن تقع في لغة الشعر ّ
النحوي  .والخروجات القو ّ
ّ

لغة النثر (سعة الكالم) .واذا كانت من الشعر فراح جمهور علماء العربية يطلقون عليها الضرورة
()1

انظر :استيتية ،سمير شريف ،اللسانيات (المجال ،والوظيفة ،والمنهج) ،عالم الكتب الحديث ،إربد2008 ،م ،ص .605
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ي عند رمضان عبد التواب( ،)1أو "خصائص لغة الشعر" عند محمد
الشعرية ،أو الخطأ الالشعور ّ
()2
يجية عديدة كالشاذ
عيد  .وأما إذا كانت تلك الخروجات في لغة النثر فيطلقون عليها مصطلحات تدر ّ

ٍ
أسس ،وهي :كثرة االستعمال وقلته ،وموافقة
بناء على أربعة
والنادر والقليل والغريب والرديء والقبيحً ،
القياس ومخالفته ،ولغة أهل الحجاز في مقابل لغة غيرهم ،وورود اللغة في القرآن وعدم ورودها فيه(.)3
أن تفسيرات القدماء السابقة لهذه الظاهرة اللغوية األصيلة لم تكن م ِ
ومع ذلك ،نجد َّ
رضيةً
ُ
أن ما ُّ
المحدثين العتبارات عديدة ،بما فيها َّ
يعد من الضرائر الشعرية له نظير في
لبعض الدارسين
َ
المدونات اللغوية المتجانسة؛ إذ
سعة الكالم ،والنقص في استقراء كالم العرب وكما أنه ليس من
ّ
َّ
الشاذة.
تؤدي إلى وقوع األمثلة
ُجمعت من قبائل مختلفة للقرون الطويلة ،وعدم ذكرهم األسباب التي ّ
ٍ
اللغوي" عند رمضان عبد
"الركام
ّ
فجاءت دراساتهم التي تطلق على هذه الظاهرة تسميات مختلفةً ،مثلّ :
التواب ( ،)1982و"سعة العربية" عند إبراهيم السامرائي ( ،)1994و"الرخصة" عند تمام حسان
اللغوية" عند سمير استيتيه ( ،)2008إلى أن جاء مصطلح "المتبقِّي" عند
( ،)2006و"الرواسب
ّ
ٍ
مجموعة من الباحثين ،من أمثال يحيى عبابنة ( 2013و ،)2017ومضيان الرشيدي ( ،)2013ورائدة
مراشدة ( ،)2015ولبنى العطابي ( ،)2016ومحمد نيزوان موسلينغ (.)2017

()1

هذا الخطأ ناتج على تركيز المتكلم الشديد على الوزن والقافية .انظر :عبد التواب ،رمضان ،فصول في فقه العربية ،ص
.163

أن ما أطلق عليه النحاة بالضرورة الشعرّية مظهر من خصائص لغة الشعر ،فال ضرورةَ فيها؛ َّ
( )2يرى محمد عيد َّ
ألن للغة الشعر
متفرداً من االستعمال العام ،مع كونها في الوقت نفسه غير منقطعة تماماًعن النثر .ولذا ،فإنه دعا إلى الفصل بين
مستوى ّ

الشعر والنثر في الدراسة ،وليس األمر كما فعله النحاة حسب رأيه حيث إنهم خلطوا في الدراسة بين الشعر والنثر مع االهتمام

اللغوي للفصحى واللهجات وللنثر والشعر ،عالم الكتب ،القاهرة1981 ،م ،ص -156
بالشعر .انظر :عيد ،محمد ،المستوى
ّ
أن ما ذهب إليه محمد عيد سابقاً يناقضه الواقع االستعمالي؛ إذ َّ
ولكن هذه الدراسة ستُثبِت َّ
َّ .159
يعد من خصوصيات
إن ما ّ
ّ
لغة الشعر موجود أيضاً في لغة الحديث الشريف ،فهي لغة النثر.

()3

عيد ،محمد ،المفاضلة بين لغات القبائل في النحو ،حوليات كلية دار العلوم ،القاهرة ،العدد 1970 ،2م ،ص .147-137
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أن وجود هذه الشواذ على القواعد المطّردة
يرى رمضان عبد التواب في إحدى مقاالته
ّ
اللغوية ّ
ٍ
التطور
أسباب .األول منها أن تكون تلك الشواذ بقايا حلقة قديمة من حلقات
في اللغة يرجع إلى ثالثة
ّ
اللغوي" للظواهر المندثرة في اللغة ،ومعناه َّ
أن
سماه هو "الركام
اللغوي ،ماتت واندثرت ،وهو ما َّ
ّ
ّ
الظاهرة اللغوية ،قبل أن تموت ،قد تبقى منها أمثلة ،تُ ِعين على معرفة األصل .وثانيها إما أن يكون
لتطور جديد ،لظاهرة من الظواهر ،تسود حلقة تالية ،وتقضي على سلفها في
هذا الشاذ بدايةً وارهاصاً ّ
لغوي مجاور .وكل ٍ
ٍ
لسبب من
مثال ش ّذ
الحلقة القديمة .وثالثها أن يكون شيئاً ُمستعا اًر من نظام
ّ
األسباب الثالثة السابقة َّإنما كان مطَّرداً في بيئته ،ومتوافقاً مع القواعد السائدة في تلك البيئة( .)1غير
َّ
الصوتي ،وال يلتفت إلى مسألة مساحة
في
ّ
أن األمثلة التي أتى بها رمضان تكثر في المستوى الصر ّ
اصلية ،وكذلك مسألة الخروجات القواعدية
الحرية في التعبير ،وآثار هذه الشواذ وقيمتها في العملية التو ّ
النبوية.
الحديثية
في األداءات
ّ
ّ
اعدي لم تكن عند رمضان حسب ،بل يشترك معه في
يخية لألداء
والنظرة التار ّ
اللغوي غير القو ّ
ّ
يخية التي
يعد الشذوذ الواقع في لغة الحديث الشريف من المواد
ذلك إبراهيم السامرائي حين ّ
اللغوية التار ّ
ّ
يخية .غير أنه يعدها من قبيل "سعة
ال يمكن التغاضي عنها لتعطينا صورة شاملة للعربية التار ّ
ٍ
حاجة
أن هذا الشذوذ من العربية األخرى غير تلك التي فشت وشاعت ،وليس من
العربية" .وهو يرى ّ
ٍ
ي في
بتأويل( .)2وكذلك اعتمد سلمان القضاة على المنهج
إلى أن ُيؤتَى لها بشرٍح وال
الوصفي التقرير ّ
ّ
دراسة الشواهد الحديثية المشكلة قواعدياً ،دون الميل إلى البصريين أو الكوفيين أو غيرهم ،بل يجنح
المنطقي( .)3رغم
المجردة مثل التقدير والتأويل والتعليل
دائماً إلى اآلراء التي تسلم من العمليات الذهنية
ّ
ّ
()1

انظر :عبد التواب ،رمضان ،مقاالت وبحوث في اللغة ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط 1982 ،1م ،ص  58-57و.267

()3

انظر :القضاة ،سلمان محمد ،القضايا النحوية في مخطوطات وكتب إعراب الحديث النبوي ،دار الكتاب الثقافي ،إربد،

()2

انظر :السامرائي ،إبراهيم ،من سعة العربية ،دار الجيل ،بيروت1994 ،م ،ص .9 –5

2005م.
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تمرد ذلك
يبين فيه
أسباب ُّ
اتفاق الدراسة الحالية مع منهجهما السابق ،ترى أنهما لم ّ
يقدما تفسي اًر نصياً ّ
َ
األداء اللغوي الحديثي على القواعد ،إضافةً إلى َّأنهما لم يوظّفا َّأية نظر ٍ
ية لسانية حديثة كنظرية
ّ
ّ
األفضلية ( )OTفي معالجة ظاهرة سعة العربية هذه ،للكشف من خاللها عن عناصر األفضلية التي
تخترق وتتحقّق في ذلك األداء.
وكذلك نجد عند سمير استيتية الذي يطلق على جزء من هذه الظاهرة مصطلح "الرواسب
أن يحيى عبابنة يرى َّ
اللغوية" ،ويربطها باألداء اللهجي ،إالَّ َّ
أن نسبة كثير من أشكال االستعمال
ّ
اللهجي أمر يحمل في ثناياه كثي اًر من المجازفة( ،)1إذ لم يربط علماء العربية األوائل
اللغوي إلى التباين
ّ
ّ
يفرقوا بين
أنفسهم
وجود ّ
َ
تعدد الصور االستعمالية باللهجات ،وانما بـ "اللغات" .والنحويون أيضاً لم ّ
اللهجي ومستوى "اللغة الفصحى" في عملية التقعيد ،إال في بعض القضايا النادرة كقضية "ما"
المستوى
ّ
الحجازية و"ما" التميمية .وعلى ٍّ
كل ،فمبدأ الخروج على القواعد عند سمير هو الظواهر المتبقّية
يخية من اللهجة البائدة ،التي تقع في مجاالت الصوت ،والكلمة ،والتراكيب ،والداللة .وكما أنه
التار ّ
المسمار" ،وكذلك
الثوب
ق
"خ َر َ
دعى إلى ضرورة التفريق بين الرواسب اللغوية والخطأ البيِّن ،مثلَ :
ُ
َ
بينها وبين ما ينشأ من تغيُّر ِّ
متأخر على الظاهرة النحوية في تاريخ العربية ،مثل النصب بحرف الجزم
(لَ ْم) في قراءة قوله تعالى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ (الشرح ،)1 :حيث ق أر أبو جعفر" :ألم نشرَح"(.)2
فهاتان الحالتان ليستا من الرواسب اللغوية .ومع ذلك ،لم نجد عنده تحديداً زما ّنياً أو سنداً تاريخيّاً
ُيقاس به عمر العربية حتى َّ
نتأكد من َّ
اللغوي من الخروجات القواعدية َوقَعَ في
أن ما ط أر على التركيب
ّ
ُ
فترٍة َّ
محددة من تاريخ العر ّبية ،زيادةً على َّ
النحوية التي أشار إليها سمير ال تتجاوز
أن مظاهر الرواسب
ّ
اثنتين؛ هماُّ :
تعدد الفاعلين في الجملة كقوله تعالى :ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ (األنبياء،)3 :
()1
()2

انظر :عبابنة ،يحيى ،القراءات القرآنية رؤى لغوية معاصرة ،دار الكتاب الثقافي ،إربد2017 ،م ،ص .355
انظر :أبو حيان األندلوسي ،البحر المحيط ،تحقيق صدقي محمد جميل ،دار الفكر ،بيروت1420 ،هـ.499/10 ،
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ون ِفي ُك ْم َمالَئِ َكة بِال ْلي ِل َو َمالَئِ َكة بِ َّ
النهَ ِار" .ثم ظاهرة اتّصال (ال)
وكقول الرسول اهلل عليه وسلم"َ :يتَ َعاقَُب َ
التعريف بالفعل المضارع ،كما في قول الفرزدق:
والَ ْاألَ ِ
صِ
الر ِي َوا ْل َج َدل
يل َوالَ ِذي َّْأ
َ

ت بِ ِ
ضى ُح ُكومتُه
الحكم التُْر َ
َما أَ ْن َ ُ

ِ ()1

ليفسر بها
ومن جانب آخر ،ي ّ
بي ّ
قدم تمام حسان فكرة "الترخيص" أو "الرخصة" في النحو العر ّ
الظواهر اللغوية الخارجة عن القواعد القياسية .يقول تمام فيه" :فإذا كان من الممكن الوصول إلى
المعنى بال ٍ
اللفظية الدالّة على هذا المعنىَّ ،
فإن العرب كانت
لبس مع عدم توفُّر إحدى القرائن
ّ
اإلضافية؛ َّ
أمن اللبس يتحقّق بوجودها وبعدمها"( .)2لم تر
تترخص أحياناً في هذه القرينة اللفظية
ّ
ّ
ألن َ
لسبب ِ
ين:
مسوغاً ُمقنِعاً لتفسير الظواهر
ّ
اللغوية الخارجة عن القياس َ
هذه الدراسة في توظيف هذه الفكرة ّ
أن القوانين اللغوية ليست ُم ِلزمةً في كثير من األحيان عند أبناء اللغة ،بل إنها اختيارية،
األول منهما ّ
الفقهي
النحوي كما هي مطبَّقة في الدرس
اللغوي
ليم ّكننا من تطبيق فكرة الرخصة في الدرس
ّ
ّ
ّ
ٍ
تاماً
اإلسالمي .وأما السبب الثاني فهو ينبثق من ّ
أن االستقراء عند النحاة بأي حال من األحوال ليس ّ
ّ
إصدار الحكم قطعياً في إلزامية القواعد على جميع أبناء
جميع كالم العرب ،مما ال يمكن لنا
يشمل
ُ
َ
اللغة ،زيادة على َّأنهم من مختلِف األقاليم والبيئات االجتماعية وعبر القرون الطويلة التي تُخضع اللغة
النقلي فهو
اإلسالمي
التغير .وهذا يختلف عن عملية االستقراء في مصدر التشريع
لعامل
التطور و ّ
ّ
ّ
ّ
استقراء كامل؛ َّ
العثماني الذي بين أيدينا ،وكذلك األحاديث
ألن ما لدينا إال القرآن الكريم بالمصحف
ّ
المدونة في بطون كتب األحاديث كالصحيحين :البخاري ومسلم .ويقول الشاطبي
الصحيحة
موضحاً
ّ
ّ
ٍ
ٍّ
لع ٍ
كلي يقتضي المنع ،مع
استثناء من
شاق،
ذر
أصل ٍّ
مفهوم الرخصة" :وأما الرخصة؛ فما ُش ِر َ
ً
ع ُ
َ

()1

()2

انظر :استيتيه ،سمير شريف ،اللسانيات (المجال ،والوظيفة ،والمنهج) ،ص 614-605؛ لم ُيعثر على هذا الشاهد في ديوان
الفرزدق إال أنه مذكور في خزانة األدب .انظر :البغدادي ،خزانة األدب.32/1 ،
انظر :حسان ،تمام ،اللغة العربية معناها ومبناها ،عالم الكتب ،القاهرة2006 ،م ،ص .240-233
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()1
ذر ٍّ
لع ٍ
شاق ليم ّكننا
االقتصار على مواضع الحاجة فيه"  .فالخروج على القواعد في اللغة العربية ليس ُ

طلق عليه "الرخصة" ،بل هو من مساحة الحرية في التعبير ،التي تتيحها اللغة ال القواعد.
من أن ُن َ
اعدي من منظور آخر ،وهو
ولذا ،نجد ّ
أن الدراسات المعاصرة تنظر إلى هذا األداء غير القو ّ
ينطلق من فكرة مساحة الحرية التعبيرّية التي تُتيحها اللغة ألبنائها ،مما يقودهم إلى إنتاج األداء اللغوي
المتمرد على القواعد التي كشف عنها النحاة .وذلك ما أطلق عليه لُ ِ
مصطلح
وسرَكل ()Lecercle
َ
ّ
يتجز من جسم اللغة ينبع من منطقة الالوعي
"المتََبقِّي" الذي يمثّل جزءاً أصيالً ال َّأ
"ْ ،"lalangue
أي ُ
ٍ
ويعد نشاطاً إبداعياً يتمتّع بأهمية مساوية لإلبداع الملتزم بالقواعد،
ألي
جمعية التي ال تخضع ِّ
معيارّ ،
ال ّ
قارن
ي لقواعد اللغة وتراكيبها ،ما يشير إلى ّ
واشارةً إلى المسار التطور ّ
أن قواعد اللغة ال يمكن أن تُ َ
()2
جيداً عند بعض الدارسين
بقواعد العلوم البحتة كالطبيعة والفيزياء  .ومن ثم ،لقيت هذه النظرة قبوالً ّ

القياسية ،مع بعض التعديالت
العرب لتطبيقها على أداءات اللغة العربية الخارجة على القواعد
ّ
ِ
أهمها أن يكون األداء غير
المراعية لخصوصية اللغة العربية وعملية تقعيدها عند نحاة التأسيس ،ومن ّ
ُ
المحتج بكالمهم.
اللغوي ،وهو صادر عن أبناء اللغة
اعدي هذا في فترة االحتجاج
ّ
ّ
القو ّ
"المتََبقِّي" دراسة يحيى عبابنة لَ َّما عثر على عدد كبير
ومن أوائل الدراسات العربية
ّ
المعنية بـ ُ
ي َّأنه موجود أو له نظير في النصوص غير
مما ُع َّد من الضرائر الشعرية أو الخطأ الالشعور ّ
الشعرّية ،مما ال يمكن حمله على الضرورة؛ إذ ال ضرورةَ في سعة الكالم .ولذا ،نجد أنه تناول مثل
ٍ
تفسير لتلك األداءات تفسي اًر
تقديم
هذه األداءات الشعرية في ضوء فكرة المتبقي محاوالً فيه
نصياً
ّ
َ

()1
()2

الشاطبي ،أبو إسحق إبراهيم بن موسى ،الموافقات ،تحقيق ابن حسن آل سلمان ،دار ابن عفان ،د.م1997 ،م ،ص .466

انظر :لوسركل ،جان جاك ،عنف اللغة ،ترجمة محمد بدوي ،مراجعة سعد مصلوح ،المنظمة العربية للترجمة ،بيروت ،ط ،1
2005م ،ص .119-45
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()1
الم َع ْن َوَنة بـ "أثر المتبقي في الشواهد الشعرية
ّ
سياقياً  .وتبعته في ذلك لُ َبنى العطابي في أطروحتها ُ

النحوية في كتاب سيبويه" .ومن مظاهر المتبقّي التي كشفت عنها إبدال حركة الفاعل بحركة المفعول،
ّ
وجعل ما أصله مبتدأ نكرة والخبر معرفة ،واثبات الياء في الفعل المضارع المجزوم ،وحذف الحركة
أن دراستها تقتصر على الشواهد
اإلعرابية أو إبدالها ،والمطابقة بين الفعل والفاعل في العدد .والواضح ّ
ي
الشعرية المختصة بالعملية اإلسنادية الواردة في كتاب سيبويه ،إالَّ أنها تؤ ّكد أ ّن المتبقي ال يرتبط بأ ِّ
اللغوي(.)2
مظهر من مظاهر التخصيص
ّ
الت العملية
مكم ُ
أما دراسة مضيان الرشيدي فقد نجحت في ربط التراكيب التي ترد بها ّ
اإلسنادية في األداءات اللغوية غير القواعدية ،المنقولة عن العرب شع ًار ونث اًر ،بفكرة المتبقي مدعومةً
ات مضيان لألداء
بالقراءات القرآنية ،مع توضيح الصورة التي ّأولها النحاة .وتفيد الدراسة الحالية تفسير ُ
يقدم تفسي اًر نصياً
تعرض لها لتبرير ذلك األداء؛ إذ لم ّ
المتبقي ،مع ّأنها تبدو متشابهة في كل مسألة ّ
أن المتبقي يحدث لطبيعة القواعد التي كانت في
للمادة المدروسة على حدة .وتتمثَّل هذه التفسيرات في ّ
أن أبناء اللغة يرون َّ
أذهان العرب غير مكتملة ،أو أنه يخرج من منطقة الالوعي ،أو َّ
أن اللغة تمنحهم
مساحةً كبيرة من الحرية بحيث يقولون ما يشاؤون دون قيد أو شرط ،أو بسبب أن القواعد التي وضعها
النحاة لم تتّسع لتشمل األداء المتبقي مما يمكن وصفها بالقصور وعدم الشمول(.)3
واتفق محمد نيزوان موسلينغ في مقالته المعنونة بـ "المفعول به بين العالمات الشكلية
والجوهرية في ضوء القواعدية واألفضلية" مع بعض تفسيرات مضيان السابقة ،إال أنه لم يقتنع بما قاله
()1

انظر :عبابنة ،يحيى ،ضرورة الشعر بين القاعدة والمتبقي ،مجلة جذور ،النادي األدبي الثقافي ،جدة ،العدد  ،34شعبان

()2

العطابي ،لبنى شحدة ،أثر المتبقي في الشواهد الشعرية النحوية في كتاب سيبويه دراسة وصفية تحليلية ،أطروحة دكتو اره،

()3

الرشيدي ،مضيان عواد ،البنية التركيبية لمكمالت العملية اإلسنادية بين القاعدة والمتبقي ،رسالة دكتوراه ،جامعة مؤتة ،األردن،

1434هـ ،يونيو 2013م ،ص .100
جامعة اليرموك ،األردن.2016 ،
2013م.
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مضيان َّ
بأن الصورة التقعيدية غير مكتملة في أذهان أبناء اللغة وعدم وجود القاعدة تحكم ذلك األداء
أن ترك لنا احتماالت عديدة الرتباطه بالجانب
غير الواعي؛ إذ من الصعب أن يثبت ذلك علمياً إال ْ
متمردة على القواعد القياسية المعيارّية ،وهو قائم
العقالني .ولذا ،ذهب نيزوان إلى ّأنه من األداءات ال ِّ
ّ
ولكنها تخضع
اللغوي حيث إنها العملية
على مبدأ االستعمال والواقع
اللغوية التي ال تخضع للقواعدّ ،
ّ
ّ
للغة .وأردف قائالً إنه ال يمكن االكتفاء بالتفسير القائم على المتبقي لوصف وتفسير مثل هذه األداءات
المهتمة
األفضلية
اللغوية بصورة لغوية متكاملة ،بل ال بد له أن ُينظَر إليها وتُفسَّر في ضوء نظرية
ّ
ّ
اللغوية أكثر من تعلُّقها بالصحة
اقعي ألبناء اللغة .وهي تتعلّق بالصحة
بالجانب
ّ
االستعمالي الو ّ
ّ
النحوية أو القواعدية .وتُرتَّب هذه األداءات اللغوية في جدول األفضلية لقياس مدى انصياعها لعناصر
ّ
األفضلية المرتّبة أفقياً حسب أهميتها(.)1
علماء الغرب برينس ()Prince
أسسها
والجدير بالذكر ّ
أن نظرية األفضلية ( )OTالتي ّ
ُ
وسمولنسكي ( )Smolenskyوماكارتي ( )McCarthyسنة 1993م ،كانت في األصل تتعامل مع
الفونولوجية ،للتخلِّي عن الفرضية القائلة َّ
إن القواعد الكلية ال يمكن خرقها .وبعد ذلك،
المشكالت
ّ
النحوي في أعمال الباحثة جريمشاو ( ،)Grimshaw 1997وأكيما
توسعت تطبيقاتها على المستوى
ّ
ّ
في عند لجندري ()Legendre 2000
ونيلمن ( )Ackema & Neelman 1998وغيرهم ،ثم الصر ّ
ووندرلينج (.)2()Wunderlich 2001

()1

محمد نيزوان بن موسلينغ ،المفعول به بين العالمات الشكلية والجوهرية في ضوء القواعدية واألفضلية ،مؤتمر النقد األدبي
ّ
تموز/يوليو
السادس عشر؛ إشكالية المنهج في الدراسات األدبية والنقدية واللغوية ،جامعة اليرموك ،إربد – األردنُّ 20- 18 ،
 ،2017الجزء  ،2نشر بإشراف :أ.د .فايز عارف القرعان ،تحرير :د .أحمد محمد أبودلو ،عالم الكتب الحديث ،إربد،
2018م ،ص .1229-1207

Wunderlich, Dieter, Optimality theory in morphology and syntax, Encyclopedia of Language

and Linguistics, 2nd edition, Oxford: Elsevier, Nov, 2004.
17

)(2

الفونولوجي في دراسة بالل الرخية
وأما تطبيقاتها في اللغة العربية فتتجلّى على المستوى
ّ
( )Belal A. Rakhiehعام 2009م بعنوان“The Phonology of Ma’ani Arabic: Stratal :
يخص عملية التنغيم والحركات والتكرار
” ،or Parallel OTالتي تناولت لهجة َم َعان األردنية فيما
ّ
الصوتي
المختصة بالتدريج
الصوتي والترخيم والتفاعل بين هذه العمليات( .)1ثم دراسة يحيى عبابنة
ّ
ّ
ّ
أن لألصوات العربية ثالث درجات،
القائم على األفضلية في دراسات العلماء العرب،
فتوصلت إلى ّ
ّ
القياسي ،وثالثها
القياسي ،وثانيها الصوت الفصيح غير
بخاصة عند سيبويه :أوالها الصوت الفصيح
ّ
ّ
الصوت الذي لم يرد عن الفصحاء الذين تُرتضى عربيتهم ولكنها صور محفوظة عن بعض العرب(.)2
فاضلة ،في
الم َ
وأما أحمد طيبي فأفرد فصالً من كتابه للحديث عن هذه النظرية فترجمها إلى نظرية ُ
رجمتْها فاطمة اخدجو إلى النظرية األَ ْمثَلَِّية ،إالَّ َّ
أن حديثهما عنها كان منصبا على الجانب
حين تَ َ
الفونولوجي(.)3
ي وبعض التطبيقات اليسيرة على األمثلة المصنوعة على المستوى الصوتي
النظر ّ
ّ
اللغوية" ،إالَّ َّ
أن تطبيقاته لهذه النظرية على
وكذلك أحمد القيسي أصدر كتاباً بعنوان "نظرية األفضلية
ّ
اللغوي
النحوي) ،ال مستوى التركيب
اللغوي (التوجيه
التراكيب النحوية العربية في مستوى التحليل
ّ
ّ
ّ
ذاته( ،)4كما ينبغي أن تكون حسب مبادئ نظرية األفضلية.

Belal A. Rakhieh, The Phonology of Ma’ani Arabic: Stratal or Parallel OT, Ph.D thesis,

)(1

Department of Language and Linguistic, University of Essex, London, September 2009.

( )2عبابنة ،يحيى ،التدريج الصوتي القائم على األفضلية في دراسات العلماء العرب دراسة وصفية تاريخية ،مجلة اتحاد الجامعات
العربية لآلداب ،جامعة اليرموك ،إربد ،المجلد  ،12العدد 2015 ،2م ،ص .446-415

()3

الصرفي ونظرية المفاضلة ،عالم الكتب الحديث ،إربد2015 ،م ،ص  43وما
طيبي ،أحمد ،في اللسانيات المعاصرة االقتصاد
ّ
بعدها؛ وفاطمة اخدجو ،اللسانيات والنظرية األمثلية ،جزء من الكتاب :اللسانيات الوظيفية أصابع مختلفة ليد واحدة ،إشراف

()4

انظر :القيسي ،أحمد عبد المجيد ،نظرية األفضلية اللغوية ،دراسة معاصرة للشواهد القرآنية في معاني القرآن واعرابه للزجاج،

وتحرير حسن خميس الملخ ،عالم الكتب الحديث ،إربد2018 ،م ،ص .280-267

عمان2017 ،م.
دار الفكرّ ،
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وأ ّكد بحث عمر أبو نواس َّ
أن األنماط اللغوية العربية التي وصفها النحاة بالرداءة لكونها بعيدةً
عن القياس ،أو قليلة االستعمال ،أو غريبة العملية اللغويةُ ،وجدت كثي اًر خاصة على المستويين؛
الصوتي والصرفي .وهي على الرغم من رداءتها إالَّ َّأنها أثبتت َّ
أن اللغة أعطت مجاالً من الحرية في
ّ
االستعمال ألبنائها عن طريق وجود فكرة الصيغ االختيارية البديلة .ويمكن تحليلها في ضوء قوانين
اللغوي؛ كالمماثلة ،والمخالفة ،وقانون األصوات الحلقية ،وقانون السهولة والتيسير ،وقانون
التطور
ّ
()1
أن هذا البحث لم يستخدم كلمة (األفضلية) هنا
التخلّص من المزدوج
يالحظ ّ
الحركي  .ومع ذلكَ ،
ّ

اللغوي ،وهو
االصطالحي في نظرية األفضلية ( )OTوكل إجراءاتها التحليلية ،بل بمفهومه
بمفهومه
ّ
ّ
يفضله النحاة من األخذ بالقياس أو الحكم بجودة األنماط اللغوية .وهذا باإلضافة إلى اقتصاره على
ما ّ
النبوي على المستوى
في كالدراسات قبله ،ولم يتطرق البحث إلى لغة الحديث
المستويين
ّ
الصوتي والصر ّ
ّ
التركيبي.
النحوي
ّ
ّ
وفي المقابل ،أثبتت الدراسات العربية المعاصرة المتمثلة في أعمال يحيى عبابنة (2013
أن هذه النظرية يمكن تطبيقها
و ،)2017ورائدة مراشدة ( ،)2015ومحمد نيزوان موسلينغ (ّ )2017
النحوي التركيبي الفصيح (وليس اللهجي)؛ لِما تتمتَّع به العربية من ُّ
تعدد الصيغ
على المستوى
ّ
ّ
ّ
التركيبية نتيجة للعمر الطويل الذي قضته العربية في مختلف البيئات والشرائح االستعمالية ،وعمل
القوان ين اللغوية التي تمتاز باالختيارية وليست اإللزامية لينتج عنها الصيغ البديلة ( Alternative
 .)Formsفاقتضى هذا األمر ازدواجية األفضلية في العربية للحكم على أداءاتها الفعلية الصادرة عن
اللغوي .وهما األفضلية القواعدية واألفضلية االستعمالية .وتعد األفضلية
أبناء اللغة في فترة القيد
ّ
اقعي أقوى األدلة التي يمكن أن يسند إليها التقعيد
االستعمالية بوصفها دليل اإلثبات
االستعمالي الو ّ
ّ
اللغوي بين المقبولية واألفضلية اللغة الرديئة نموذجاً ،مجلة دراسات العلوم اإلنسانية
( )1أبو نواس ،عمر محمد علي ،التصنيف
ّ
واالجتماعية ،المجلد  ،42العدد 2015 ،2م ،ص .342-329
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اللغوي ،وال يمكن ُّ
رده من حيث االستشهاد به على القضية المختلَف فيها؛ إذ إنه قد حقَّق األفضلية
ّ
المستعملَ ِ
ين من حيث االستعمال ،إال بالنظر إلى
االستعمالية وال مفاضلة بين األداءين اللغويين
ّ
َ
األفضلية القواعدية(.)1
متمردة على القواعد نظرية األفضلية ويصبح َمدخالً
ولذا ،يلتقي المتبقِّي بوصفه ظاهرة لغوية ّ
أن قواعد التركيب أو القوانين التي تحكمه قابلة لالنتهاك.
تنص إحدى مبادئها على ّ
أساسياً لها ،إذ ّ
غير أننا نجد تطبيقاتها على التراكيب العربية المتبقية ال تزال منصبة على القراءات القرآنية وكالم
النحوية كالمفعول المطلق والمفعول به .وذلك كدراسة رائدة
العرب الشعري والنثري ،وفي بعض األبواب
ّ
مراشدة التي تبحث عن عناصر األفضلية النحوية والصيغ االختيارية في القراءات القرآنية الشاذة(،)2
وباألخص في كتاب الكشف عن وجوه
في حين تقع دراسة أسماء الخشاشنة في القراءات المتواترة،
ّ
القراءات للمكي( .)3وأما بحث يحيى عبابنة فيكشف عن أشكال األفضلية في المفعول المطلق( ،)4في
يهتم بحث محمد نيزوان باألداء المتبقّي في باب المفعول به الكتشاف عناصر األفضلية المتحقّقة
حين ّ
فيه من خالل عالماته الشكلية والجوهرية(.)5

()1

عبابنة ،يحيى ،اللغة العربية بين القواعدية والمتبقي في ضوء نظرية األفضلية دراسة وصفية تحليلية ،دار الكتاب الثقافي ،إربد،

()2

مراشدة ،رائدة علي ،عناصر األفضلية النحوية والصيغ االختيارية في القراءات القرآنية الشاذة دراسة وصفية تحليلية ،رسالة

()3

الخشاشنة ،أسماء أحمد ،القواعدية وعناصر التركيب في القراءات المتواترة ،رسالة دكتوراه ،جامعة اليرموك ،األردن2018 ،م.

النحوي وتحقيق شرط األفضلية دراسة تحليلية ،مخطوط محاضرات
2017م؛ وعبابنة ،يحيى ،أشكال األدلة في الخالف
ّ
النحوي ،قسم اللغة العربية ،كلية لآلداب ،جامعة اليرموك.
قضايا الخالف
ّ
دكتوراه ،جامعة اليرموك ،األردن2015 ،م.

( )4عبابنة ،يحيى ،القواعدية وأشكال األفضلية في النحو المفعول المطلق أنموذجاً ،جزء من كتاب "فـي أروقـة العربيـة" ،ماجـد عيـث
الحجيل ــي ،بح ــوث لس ــانية مه ــداة إل ــى ال ــدكتور إس ــماعيل عم ــايرة ،سلس ــلة د ارس ــات لس ــانية ( ،)3ع ــالم الكت ــب الح ــديث ،إرب ــد،

()5

2016م ،ص  582وما بعدها.

محمد نيزوان بن موسلينغ ،المفعول به بين العالمات الشكلية والجوهرية في ضوء القواعدية واألفضلية ،مؤتمر النقد األدبي
ّ
السادس عشر؛ إشكالية المنهج في الدراسات األدبية والنقدية واللغوية ،ص .1229-1207
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وخالصة ما َّ
تقدمَّ ،
تتميز من الدراسات سالفة الذكر في المادة ،والمنهج،
أن هذه الدراسة ّ
ٍ
البحثية الموجودة في هذا
مهم من الثغرات
وطريقة التناول ،والتركيز على الداللة ،سعياً وراء ّ
ّ
سد جانب ّ
المضمار .وذلك يتمثّل في ما يأتي:
النحوي
النبوي الخارج على القواعد خاصة على المستوى
 -1جعل شاهد الحديث
التركيبي مادةً
ّ
ّ
ّ
للدراسة ومناقشتها في ضوء فكرة المتبقي ونظرية األفضلية.
ي للكشف
 -2ال تقف الدراسة على التحليل
ي حسب ،بل تعمد إلى الوصف التفسير ّ
الوصفي التقرير ّ
ّ
التمرد على القواعد والقوانين التي تتح ّكم فيه.
عن سبب ُّ
 -3تبرير استثمار فكرة المتبقي ونظرية األفضلية ،مع األخذ بعين االعتبار وجود األفضليتَ ِ
ين في
اعدي ،بدالً من الحكم
اللغة العربية (القواعدية واالستعمالية) في النظر إلى األداء غير القو ّ
عليه بالقلة ،أو الندرة ،أو الرداءة ،أو القبح .وذلك العتبارات آتية:
 .iاالستقراء الناقص للمواد اللغوية المحتج بها في التقعيد لصالح صناعة النحو والتعليم ال غير.
فالقواعد العربية غير وافية تحقّق وحدة واحدة تشتمل على اللغة كلهاَّ ،
الكثير مما
ولكنها تمثل
َ
اللغوي الذي ال يمكن حصره أو تدريجه من القليل إلى
جمعه النحاة وليس الكثير من األداء
ّ

نهائي.
الكثير؛ ألنه غير
ّ

تضم لغات العرب من قبائل عدة كأسد وتميم
جمع غير متجانسة؛ إذ
ّ
 .iiالمواد اللغوية التي تُ َ
أن كلها في
وقيس وهذيل وبعض الكنانة وبعض الطائيين ،إالّ أن القدماء ُّ
أصروا على اعتبارها ّ
ليمكنهم من تدريج تلك اللُّغات ما بين الكثرة والقلة،
مستوى واحد يمثّل اللغة العربية الفصحى
ّ

أو الجودة والرداءة(.)1

)(1
بي واللسانيات
انظر :عيد ،محمد ،المفاضلة بين لغات القبائل في النحو ،ص  137وما بعدها؛ والجهاد ،عبد اهلل ،النحو العر ّ
تقاطع أم تواز ،تكوين للدراسات واألبحاث ،لندن2016 ،م ،ص .177
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اللغوي إلى ما هو مطّرد وما هو شا ّذ،
 .iiiتباين األصول في األخذ بالقياس لتصنيف األداء
ّ
أن مفهوم الكثرة والقلة والندرة غير َّ
كالبصريين والكوفيين ،زيادة على َّ
محدد قطعياً ،بل بشكل
نسبي فقط(.)1
ّ
أن اللغة
اللغوي في النظر إلى األداء
 .ivعدم األخذ في الحسبان بعامل التطور
اللغوي برمته ،مع ّ
ّ
ّ
وتتطور على ألسنة أبنائها تبعاً لقوانين التطور
تتحرك
ليست ثابتةً بحال من األحوال ،بل إنها َّ
َّ
التداولي.
النفسي ،والعامل
االجتماعي ،والعامل
اللغوي ،ولعوامل أخرى كالعامل
ّ
ّ
ّ
ّ
بمدونة التطبيق
مصطلحات الدراسة والتعريف ّ
ٍ
بمعياريها
جموعة من عناصر األفضلية
لغوية على م
تقوم النظرة
األفضلية على عرض التراكيب ال ّ
ّ
َ
اعدية واالستعمالية في جداول يطلق عليها جداول األفضلية ،لقياس درجات القواعدية التي يحقّقها
القو ّ
االستعمالي.
اللغوي وينتهكها ،إلى جانب تحقّقه للجانب
التركيب
ّ
ّ
اعدي الذي تشترك فيه العربية مع
 األفضلية القواعدية ( :)Grammatical Optimalityهي الجانب القو ّ
عناصر يستخلصها الباحث من الحدود والمفاهيم النحوية.
اللغات األُخرى .ولألفضلية القواعدية العربية
ُ
وهي تحتوي على ضرَب ِ
الشكلية .فالعالمة الجوهرّية هي
ين من العالمات :العالمات الجوهرّية والعالمات
ّ
العالمة األكيدة التي ال يمكن أن ينتج عنها خالف بين الباحثين ،ويدركها أبناء اللغة ِ
اللغوي
بح ِّسهم
ّ
وتواصلهم في ما بينهم ،كمعرفة َّ
الشكلية
الفعل أو وقع الفع ُل منه .وأما العالمات
َ
ّ
أن الفاعل هو َم ْن أوقعَ
فهي العالمات التي يمكن أن تنطبق على التركيب الم ارد بحثه ،ولكننا من الممكن أن نختلف في ماهيتها
اعدية
بأن العناصر القو ّ
وانطباقها عليه ،وقد تنطبق على غيره أيضاً ،وهي مجال رحب للخالف .وعلماً ّ
نحوي إلى آخر.
تتفاوت من باب
ّ
()1

يقول ابن هشام الخضراوي" :اعلم أنهم يستعملون غالباً وكثي اًر وناد اًر وقليالً ومطّرداً ،فالمطّرد ال يتخلّف والغالب أكثر األشياء

ولكنه يتخلّف ،والنادر أقل من القليل ،فالعشرون بالنسبة إلى ثالثة وعشرين غالبها ،والخمسة عشر بالنسبة إليها كثير ال

غالب ،والثالثة قليل ،والواحد نادر ،فعلم بذلك مراتب ما يقال فيه ذلك" .انظر :السيوطي ،جالل الدين ،المزهر في علوم اللغة

وأنواعها ،مكتبة دار التراث ،القاهرة ،ط 2008 ،3م.234/1 ،
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الشكلية:
 األساس في تصنيف العالمة الجوهرّية والعالمةّ
عرف عمر أبو نواس
الشكلية من أهم العالمات
تعد العالمة الجوهرّية والعالمة
ّ
ّ
النحوية .وقد ّ
وتعبر عن وجودها
العالمات النحوية بأنَّها مجموعة من الدوال التي ترتبط بألفاظ وسياقات ّ
محددةّ ،
فيها ،سواء على مستوى الكلمة أو على مستوى الجملة ،وتُ ِ
ٍ
معان مختلفة عن طريق قيامها
فصح عن
بأن مجالها هو التركيب ،وعنايتها بربط
بوظائفها.
ّ
وتتميز هذه العالمات النحويَّة من العالمة اللغوية ّ
صناعية معيارّية ال
بأنها حتمية
عنصر بآخر لتحديد العناصر
وصف ّ
ّ
ّ
اللغوية داخل التركيب ،وهي تُ َ
اعتباطية( .)1أما العالمة الجوهرّية فهي العالمة التي تكون جوه اًر في الشيء ال يمكن أن يختلف فيها
التركيبي مع
اللغوي ،ونظام العالمات نظام راسخ في الدراسات اللغوية ،وهو تطابق المعنى
الفكر
ّ
ّ
المعجمي في الغالب ،فالفاعل مثالً مصطلح يحمل العالمة الجوهرية (وقوع الفعل من الفاعل،
المعنى
ّ
االصطالحي ،وأما أن يسند
المعجمي مع المعنى
أو قيام الفاعل بالفعل) ،وهو أمر يتطابق فيه المعنى
ّ
ّ
إليه فعل على سبيل المجاز مثالً فهو عالمة شكلية؛ ال تتعلق بالمعنى َّ
ولكنها تتعلق بالشكل والقواعد.
أما ما يمكن أن يكون شكلياً في نظام العالمات فهو ما يمكن أن يكون من المؤ ّشرات الشكلية
وّ
شكلي .والعالمات الشكلية كثيرة في
كمسألة (استبدال النمط )2()Pattern Substitution :على أساس
ّ
الشكلي في التركيب
اللغة نستند فيها إلى ما يمكن أن يقوم الخالف فيها بين النحويين مع وجودها
ّ
التركيبي) الذي ال يتضافر مع اإلسناد
اللغوي ،كرفع الفاعل (العالمة اإلعرابية) و(الصيغة) و(اإلسناد
ّ
ّ
المعنوي .وكذلك مسألة التقديم والتأخير (الرتبة) في الجملة الفعلية العر ّبية ،كتقديم الفاعل على الفعل
ّ
()1

()2

عمان2010 ،م ،ص
انظر :أبو نواس ،عمر محمد علي ،العالمات النحوية في ضوء علم اللغة المعاصر ،دار جليس الزمانّ ،
.10
الشكلية التي تعتمد عليها المدرسة التركيبية في تصنيف الكلمات
استبدال النمط ( )Pattern Substitutionهو الطريقة
ّ
الكالمي من أقسام الكالم .وهو يعني أن الكلمة التي يمكن أن تحل محل كلمة أخرى في نمط
المنتمية إلى نفس الصنف
ّ

النحوي .ينظر :عبابنة
الكالمي ومعناها
التركيبي ،يمنح حكمها من حيث صنفها
تركيبي معين دون أن يتغير النمط وال معناه
ّ
ّ
ّ
ّ
والزعبي ،علم اللغة المعاصر مقدمات وتطبيقات ،ص .29
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عد النحويون هذه
هي مسألة ال يمكن إثبات األصل فيها؛ ألنها قائمة على العالمات
الشكلية ،فقد ّ
ّ
المتقدمة للفعل ،وجعلوا الرتبة التالية للفاعل ،وهو أمر يمكن أن نختلف
تبني الرتبة
ّ
المسألة قائمة على ّ
فيه من حيث تحديد األصل؛ ألنه قد يبدو َج َدلياً .ولذاَّ ،
يحدد العالمة الجوهرّية عدد من
فإن ما ّ
اللغوي ،وهو
المعجمي واستدعاء الصورة التركيبية لصورة التركيب
العناصر والمستندات أهمها المعنى
ّ
ّ
أعده ريتشارد وأوغدن ،ومن نظام العالمات اللغوية الذي درسه
أمر نفيده من المثلّث
العالماتي الذي ّ
ّ
العلماء والباحثون في الغرب والشرق ،ومن علم الداللة الذي برع فيه علماء األصول.
االستعمالية ( :)Linguistic Usage Optimalityهي األفضلية التي تنفرد بها العربية لما تتميز
 األفضلية
ّ
به من ُّ
التركيبي ،نتيجة لعمر العربية الطويل ،ولسعة الرقعة
تعدد الصور االستعمالية على المستوى النحوي
ّ
حرةً (قبل نزول القرآن وما بعده
الجغرافية التي تفاعلت عليها العربية طيلة فترة اللغة العربية بوصفها لغةً ّ
بقرن ونصف) ،ما يسمح بعمل القوانين اللغوية عمالً اختيارياً ال إلزامياً ما ينتج عنها الصيغ التركيبية غير
مكتملة للعناصر القواعدية ،وقد أطلقنا عليها مصطلح الصيغ البديلة أو االختيارية ( Alternative
اللغوي بتحقيق ما يأتي:
 .)Formsوتتحقّق األفضلية االستعمالية للتركيب
ّ
حتج بكالمهم (ابن اللغة) ،أو "ما ثبت في كالم َم ْن
 )1المقبولية االستعما ّلية :يصدر التركيب
اللغوي ع َمن ُي ّ
ّ
يوثق بفصاحته ،فشمل كالم اهلل تعالى ،وكالم ِّ
نبيه صلى اهلل عليه وسلم ،وكالم العرب قبل بعثته وفي زمنه
وبعده ،إلى أن فسدت األلسنة بكثرة المولَّدين ،نظماً ونث اًر ،عن م ٍ
سلم أو ٍ
كافر"(.)1
ُ
اني[ :إذا كان
أي ضمن فترة القيد
 )2الشرط
اللغوي كما ّ
االستعماليْ :
ّ
حدده النحاة ،وهو يشمل القيد الزم ّ
ّ
ي في الحواضر ،ونهاية القرن الرابع
ي ،فحدوده بنهاية القرن
الثاني الهجر ّ
التركيب من كالم العرب النثر ّ
ّ
ادي .وأما إذا كان من الشعر فحدوده بنهاية سنة  180هـ ،أو بانتهاء شعر ابن هرمة (ت
في البو ّ
ِ
هامة ،على أساس
ُّكاني[ :وسط الجزيرة العربية كبوادي نجد والحجاز وت َ
كاني الس ّ
150هـ)] .والقيد الم ّ
()1

السيوطي ،االقتراح في أصول النحو ،ص .67
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عدم االختالط باألمم المجاورة كالفرس والروم والهند والحبشة( .])1وتجدر اإلشارة إلى َّ
أن هذا القيد
المكاني المرتبط بالقبائل الست (أسد ،تميم ،قيس ،هذيل ،بعض كنانة ،بعض الطائيين) ينبغي أن
ّ
ينطبق على لغة النثر فقط ،فال تخضع له لغة الشعر؛ َّ
يومها لم يكن أن يقول
ألن المطلوب من الشاعر َ
الشعر بلهجته االستعمالية الخاصة ،بل كان عليه أن يلتزم بمستوى اللغة األدبية المشتركة أو العربية
ٍ
حتج بشعر امرئ القيس مثالً على
معينة .ولذاُ ،ي ّ
الفصحى الذي لم يكن يوماً من األيام خاصاً بقبيلة ّ
الرغم من أنه ليس من القبائل الست؛ َّ
ندة( .)2وبهذا ،يمكننا التخلّص مما وصفه خليل
ألنه من قبيلة ِك َ
بأن النحو الذي ُيقال َّ
عمايرة َّ
العلمي؛ لوجود االضطراب في
بأنه قائم على القبائل الست ضرب من الوهم
ّ
نص من الخليل بن أحمد يشير إلى ّأنه اعتمد على
أي ٍّ
نصي الفارابي والسيوطي ،وعدم العثور على ِّ
ّ
تلك اللهجات الست لبناء القواعد النحوية ،بل قد تبيَّن من خالل استقراء منهج الخليل في شواهد الكتاب
لسيبويه َّ
أن ثمة عدداً غير قليل من الشواهد الشعرية التي استشهد بها سيبويه لبناء قاعدة نحوية ،لم
نص السيوطي على َّأنها لم تؤخذ منها ،أو
نسب إلى قائل ،أو من غير تلك القبائل الست ،أو من قبائل ّ
تُ َ
ولكن ُح ِكم عليها بالشذوذ(.)3
من القبائل الست أو قريش ْ
فإن العلماء قسموا الشعراء بناء على معيار ِ
الق َدم إلى طبقات أربع ،الطََّبقَة األولى :ا ُّ
ولذاَّ ،
لش َع َراء
ّ
َ ً
الجاهليون وهم قبل ِ
اإل ْسالم كامرئ القَيس واألعشى ،والثانية :المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية
المتقدمون ويقال لهم اإلسالميون وهم الذين كانوا في صدر اإلسالم
واإلسالم كلبيد وحسان ،والثالثة:
ّ
كجرير والفرزدق ،والرابعة :المولَّدون ويقال لهم المحدثون وهم من بعدهم إلى زماننا ،كبشار بن برد وأبي

( )1خليل ،حلمي ،العربية وعلم اللغة البنيوي دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية1980 ،م،
ص  ،34وانظر :السيوطي ،االقتراح في أصول النحو ،ص .93-90

()2

انظر :عبابنة ،يحيى ،الشاهد في الدرس النحوي العربي بين القواعدية والتفسير النصي والتفسير التاريخي ،دار الكتاب الثقافي،

()3

اللغوي ،د .ن ،د.م،
اللغوي :بحوث في اللغة والتحليل
انظر :عمايرة ،خليل أحمد ،المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق
ّ
ّ
2002م ،ص .17-9

إربد2018 ،م.21-20 ،
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نواس .فالطبقتان األوليان ُيستشهَد بشعرهما إجماعاً ،وأما الثالثة فيقع ُّ
التردد باالحتجاج بأشعارها ،ولكن
يحتج بشعرها مطلقاً(.)1
الصحيح ،في نظر البغدادي ،صحة االستشهاد بكالمها .وأما الطبقة الرابعة فال
ّ
أساسي لتطبيق مبدأ األفضلية في اللغة العربية ،وهو الذي ال
وتحقيق هذه األفضلية االستعمالية شرط
ّ
يقوم على فكرة التقبيح للغة ،أو تدريج التركيب من القلة إلى الكثرة ،أو تخطئة التركيب واخراجه من
أهم شروط القواعدية أو فقراتها ،ما دام التركيب من استعمال
جسم اللغة وان كانت المخالفة فيه تقع في ِّ
ٍ
لغوي على آخر من حيث
تركيب
أبناء فترة القيد ال من استعمال المولَّدين .وال يقوم كذلك على تفضيل
ّ
اعدية.
االستعمال ،إال بالنظر إلى أفضليته القو ّ
بمدونة التطبيق :شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح البن مالك
 التعريف ّ
بي .وكان ابن
ّ
يعد هذا الكتاب ثورةً حقيقيةً على إمكانية االحتجاج بالحديث الشريف في النحو العر ّ
مالك (600هـ672-هـ) من وراء هذا الكتاب ،يريد االحتجاج لما ورد من مشكالت في ألفاظ الحديث
(الجامع الصحيح) للبخاري ،واالستدالل على فصاحتها وموافقتها لكالم العرب ،وان كانت تخالف القواعد
النحوية .غير أن مفهوم "الم ِ
شكل" عند ابن مالك في كتابه هو ما ورد من األحاديث على خالف القاعدة،
ّ
َ ّ
ُ
اللغوية حسب( .)2وبلغ
أو تصحيح توجيهات إعرابية فيها خالف بين النحاة ،أو تفسير ألفاظ من الناحية
ّ
نصاً من صحيح البخاري ،منها  72حديثاً للرسول صلى اهلل عليه وسلم،
ما اختاره من "المشكل" ّ 180
وما بقي فهو من كالم الصحابة رضي اهلل عنهم كابن عباس وحذيفة وعمر وعائشة وعلي وأبي موسى
األشعري وحارثة بن وهب وغيرهم من الصحابة ،أو َمن عاصرهم كأبي جهل وورقة بن نوفل ،أو من
المترجم.
التابعين كعمر بن عبد العزيز ،أو من خارج المنظومة العربية في بالد العرب ككالم ِه َرْقل
َ
بأنه ال يستدل بما ُروي في الحديث
ويتميز ابن مالك في استشهاده بالحديث في إثبات القواعد
النحوية ّ
ّ
ّ
يتعين أنه من لفظ الرسول صلى اهلل عليه وسلم وال
وفي اآلثار مما نقله األعاجم الذين يلحنون ،ومما لم ّ
()1
()2

البغدادي ،خزانة األدب.6-5/1 ،

انظر :دراسة محقّق الكتاب (شواهد التوضيح) طه محسن ،ص .16-15
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من لفظ الصحابة ،وانما كان مثبتاً مما ينقل مطمئناً إلى صحة ما يقول ،حتى ّإنه كان يذكر اختالف
الروايات ويسرد أسماء الرواة(.)1
إن األحاديث الواردة في هذا الكتاب تتميز بدقة ضبط ِ
ولذا ،فَ َّ
ألفاظها وصحة روايتها؛ إذ اعتمد ابن
ّ
اليونِينِي (621هـ-
مالك فيها على نسخة اليونيني ،أي ما سمعها مباشرةً على يد الحافظ شرف الدين ُ
701هـ) في مجالس إسماعه لصحيح اإلمام البخاري طيلة مقابلته أص َل رواية الجامع الصحيح للبخاري
صيلِي ،ورواية ابن عس ِ
عنده بأصل مسموع من روايات أخرى عديدة كرواية أبي َذر الهرِوي ،ورواية األَ ِ
اكر
ََ
ّ ََ
ِ ِ
فإن اليونيني قد ُعرف به من
الد َم ْشق ّي ،حتى بلغت هذه المقابلة إحدى عشرة مرةً في السَّنة الواحدة .ولذاّ ،
()2
الحديث
يوجه ابن مالك
َ
الدقة والضبط واإلتقان والحرص البالغ في تقييد اختالف روايات الصحيح  .فلم ّ

فيها إالَّ بعد أن سأل اليونيني للتأكد من صحة روايته .ويقول القَسطَ َّالنِي في ذلك" :ولكونه ِم َّمن و ِ
ف
ص َ
ْ
ْ ُ
ض َر عند المقابلة المذكورة إذا
التام للمتون واألسانيد كان الجمال بن مالك لَ َّما َح َ
بالمعرفة الكثيرة والحفظ ّ
ِ
إن أجاب
َم َّر من األلفاظ يتراءى ّأنه مخالف لقوانين العربية قال للشرف اليونيني :هل الرواية فيه كذلك؟ فَ ْ
المسمى بشواهد التوضيح"(.)3
ع ابن مالك في توجيهها حسب إمكانه ،ومن ثََّم وضع كتابه
بأنه منها َش َر َ
ّ
تقد َم ُي ّبرُر اختيار هذا الكتاب مادةً رئيسةً لهذه الدراسة ،باستثمار فكرة المتبقّي ونظرية
ولعل كل ما ّ
القياسية المعيارّية.
اللغوي المخالِف للقاعدة
يميزها من ابن مالك نفسه في توجيه التركيب
ّ
األفضلية ،ما ّ
ّ

النحوي في كتاب شواهد التوضيح والتصحيح البن مالك ،مركز تحقيقات كامييوترى علوم
) (1انظر :محسن ،طه ،االستشهاد
ّ
إسالمي (نور) ،تهران .د.ت ،ص  232وهامشها رقم ( ،)3وص .238

()2

انظر :القسطالني ،أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،المطبعة الكبرى
األميرية-مصر ،ط  1323 ،7هـ41-40/1 ،؛ وانظر ترجمته في :ابن رجب الحنبلي ،زين الدين عبد الرحمن ،ذيل طبقات

()3

الحنابلة ،تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ،مكتبة العبيكان-الرياض ،ط 2005 ،1م.333-329/4 ،

القسطالني ،إرشاد الساري.41-40/1 ،
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الفصل األول :
اعدي في ضوء نظرية األفضلية
بي غير القو ّ
التركيب العر ّ
اللغوي بين القواعدية واألفضلية
 األداء
ّ
اللغوي ومشروعيته في العر َّبية والحديث الشريف
 مفهوم المتبقِّي في الدرس
ّ
اعدي
تفسر المتبقِّي/التركيب
اللغوي غير القو ّ
ّ
 نظرية األفضلية ّ
 األفضليتان في العر ّبية :القواعدية واالستعمالية
 إعداد جداول األفضلية للغة العربية
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اعدي في ضوء نظرية األفضلية
بي غير القو ّ
الفصل األول  :التركيب العر ّ
األفضلية
اعدية و
األداء
ّ
اللغوي بين القو ّ
ّ
تُعنى القواعدية اصطالحاً بانصياع األنماط اللغوية للقواعد التي وضعها النحاة وضعاً واعياً
تعرضاً محدوداً ،على الرغم من َّ
أن هذا المصطلح في
هادفاً من خالل ُّ
تعرضهم لألداءات اللغوية ّ
تعرضهم
الحقيقة يمكن التوسع في داللته لتشمل تلك القواعد التي يستخرجها أبناء اللغة في أثناء ّ
ختزن في
لألداءات اللغوية منذ بداية حياتهم واكتسابهم للغة (بخاصة اللغة األم) ،وهي (القواعد) تُ َ
اللغوي العام المج ّرد أو الكفاية اللغوية ( )Competenceالواقعة في الجانب األيسر من
النظام
ّ
الدماغ .ولكن عند االحتكام إلى المقارنة بين أداءين لغويين فإننا ال نستطيع اآلن أن نلجأ إلى معيار
المثالي هذا بعد أن أطاح به الزمان والمكان؛ إذ ال نجد ابن لغة مثالياً واحداً بعد عصر
ابن اللغة
ّ
يخص العربية
يبق لدينا إال االحتكام إلى القواعد التي وضعها النحاة ،وهو أمر ال
االحتجاج .فلم َ
ّ
المقيدة األخرى كاللغة الجعزية الحبشية التي تشبه في ظروفها اللغة
وحدها ،ولكنه معيار يشمل اللغات ّ
العربية(.)1
لو أنعمنا النظر في القواعد العر ّبية التي وضعها النحاة نجد ّأنها ال تسلم من النقد؛ ألنها يمكن
الكثير
أن توصف بأنها غير وافية؛ إذ إنها ال تحقّق وحدةً واحدة تشتمل على اللغة كلها ،بل تمثِّل فقط
َ
حصره أو تدريجه من القليل إلى
اللغوي الذي ال يمكن
مما َج َم َعه النحاة ،وليس الكثير من األداء
ّ
ُ
نهائي( .)2زيادةً على ذلك ،ذكر خليل عمايرة ستة أسباب لما أطلقوا عليه قسرّية
غير
الكثير ألنه ُ
ّ
القاعدة النحوية( ،)3وهي:

()1
()2
()3

عبابنة ،يحيى ،اللغة العربية بين القواعدية والمتبقي في ضوء نظرية األفضلية ،ص .76-75

تحليلية ،مخطوط ،جامعة اليرموك.
األفضلية دراسة
النحوي وتحقيق شرط
عبابنة ،يحيى ،أشكال األدلة في الخالف
ّ
ّ
ّ
عمايرة ،خليل أحمد ،في نحو اللغة وتراكيبها ،عجمان ،مؤسسة علوم القرآن1990 ،م ،ص .36-30
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أوالً :الخلط بين لغات القبائل في مرحلة جمع الشواهد اللغوية ،ما يفضي إلى إسقاط ٍ
عدد كبير من
ُ
أن الذين نطقوا بها هم من
األداءات اللغوية التي جاءت مخالفة للقواعد التي وضعها النحاة ،مع ّ
َّ
احتج النحاة بشعرهم الذي كان ُيلقَى
العرب األقحاح الفصحاء ،وربما كان من بين هؤالء األَعراب َمن
النحوية.
باللغة المشتركة للقواعد
ّ
أن ثمة خطأً منهجياً يتمثل في الخلط بين المستويات االستعمالية المختلفة،
ويرى حلمي خليل ّ
اللغوي في وضع القواعد العربية ،واستقراء المادة اللغوية،
تعدد مستويات االستعمال
وعدم االلتفات إلى ّ
ّ
لغوي متجانس (العربية المشتركة) على الرغم من إدراكهم
عدوا كل ما يسمعونه ينتمي إلى مستوى
بل ّ
ّ
قبلية(.)1
الواضح بوجود ظواهر صوتية وصرفية ونحوية وداللية تنتمي إلى لهجات ّ
معينة (أسد ،تميم ،قيس ،هذيل ،بعض
ثانياً :االقتصار في استقراء المادة اللغوية على قبائل ّ
ٍ
بحجة أنَّها كانت ذات عالقة تجارّية ،أو عالقة مجاورة
الطائيين ،بعض كنانة) ،ورفض القبائل األخرى
باألقاليم التي لم تكن تتكلَّم العربيةَّ .
محددة
فإن اقتصار النحاة في جمع المادة
اللغوية على قبائل ّ
ّ
معدودة ،جعل قواعدهم محدودةً ال تجد فيها تفسي اًر للظواهر التي ال توجد في غير لهجات هذه القبائل.
اللغوية على ٍ
معين ينتهي بإبراهيم بن هرمة أو ببشار بن
ثالثاً :االقتصار في استقراء المادة
زمن ّ
ّ
برد ،في ٍ
في متطورة متجددة ،وكما يجب أن يكون
أن اللغة في نظاميها
حين ّ
المعجمي والصر ّ
ّ
ِ
ثابتين .غير َّ
أن حلمي خليل يعلّل هذا التحديد (الزماني
النحوي
التركيبي
الصوتي و
المستويان:
ّ
ّ
ّ
المكاني) َّ
أن دراسة النحاة
وصفي يتناسب والهدف الذي قام البحث
بأنه مبدأ
اللغوي من أجله .وذلك ّ
ّ
ّ
آني ،وتيسير قراءته
للغة العربية لم تكن من أجل اللغة ذاتها ،وانما كان الهدف هو فهم النص القر ّ
وفهمه للعرب واألعاجم على السواء وفقاً لما ذكر حلمي خليل(.)2
( )1خليل ،حلمي ،العربية وعلم اللغة البنيوي دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث ،اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية1980 ،م،
ص .35-34

( )2المرجع نفسه ،ص .189
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رابعاً :االهتمام بالشكل أكثر من المضمون .وضع النحاة القدماء عدداً من المصطلحات التي
ٍ
معان .ولكنها انحرفت
نحويةً لوصف أساليب اللغة وما تتضمنه هذه األساليب من
أخذت تُمثّل أبواباً
ّ
المبررات
ابية ،وتفنَّن النحاةُ في إعطاء ِّ
بعد إلى جزٍء واحد مما َّ
فيما ُ
اهتم به النحاة وهو الحركة اإلعر ّ
ِ
الكلمات في الجمل إلى عوامل ومعموالت .فما كان من
لهذه الحركة ،فوضعوا نظرية العامل مقسِّمةً
مقدر محذوف،
المعموالت لعامل مذكور ربط به ،وان جاء على غير ما يعمله العامل لجأوا إلى عامل ّ
أو محذوف ال يجوز إظهاره ،وغير ذلك من المصطلحات .وال غرض من هذا التقدير أو التأويل إال
َّ
المقدر إلى تغي ٍ
ابية ،وكثي اًر ما ِّ
ير في المعنى الذي قصده به
يؤدي إظهار العامل
تسويغ الحركة اإلعر ّ
التركيب.
ُ
خامساً :االقتصار في تقعيد اللغة وتقنينها على اللغة المكتوبة ،في حين األصل في اللغة أن تكون
منطوقةً .وقد َّأدى ذلك إلى إهمال كل ما يتعلَّق بالنبر والتنغيم وغيرهما من التنويعات التطريزّية ،فال
نجد لهذه الجوانب التي أخذت تبرز بوضو ٍح في الدراسات اللغوية المعاصرة وجوداً في العالقات
الجملي.
الداخلية في التركيب
ّ
كل من يرغب في وضع مؤلَّ ٍ
سادساً :قدسية الكتاب والمادة المكتوبة دفعت َّ
ف في هذا الميدان أن
َ
يشعر بضرورة السير على المنهج الذي سار عليه َسلَفُه ،بل عليه أن ُيغالي في فلسفة المصطلحات
النحوية وعملها وأثرها في الشكل ،مع إهمال المضمون ،أو التقليل من أهميته على أقل تقدير.
ّ
ومع ذلك ،كان بعض النحاة القدماء ومن َس َار على نهجهم ينظرون إلى عملهم في وضع
القواعد نظرتَ ِ
ين :األولى منهما هي َّ
فتمسكوا
أن عملهم إن لم يكن كامالً ،فقد اقترب من الكمال،
ّ
بالقاعدة التي وضعوها .والثانية ،وهي أكثر أهمية من األولى ،هي نظرتهم إلى َّ
أن اللغة كلها قواعدية،
أي ٍ
لغوي منطلقاً من القواعدية( .)1فما جاء
أداء
أن أبناء العربية منصاعون للقواعدية .فصار تفسير ِّ
وّ
ّ
()1

عبابنة ،يحيى ،اللغة العربية بين القواعدية والمتبقي في ضوء نظرية األفضلية ،ص .84
31

موافقاً لهذه القواعد حكموا بصحته وأخذوا به وقاسوا عليه ،وأما إذا كان مخالفاً لها فقد وصفوه
()1

بمصطلحات عدة ،مثل (شاذ) و(لغة) و(ضرورة شعرية) و(خطأ) و(خلط)

و(رديء) و(قبيح) .ولعل

أول من طبق هذه النظرة القواعدية التي جعلت القواعد أو القياس النحوي الح َكم الم ِ
هيمن على جميع
ّ
ّ
ّ َ َ ُ
َ
الشاعر الفرزدق
األداءات اللغوية ،هو عبد اهلل بن أبي إسحاق الحضرمي (ت 117هـ) لَ َّما كان ُيخطِّئ
َ
يحتج بكالمهم في التقعيد) ويعترض على ما أنشده:
تميمي من القبائل التي
(مع أنه ابن اللغة وهو
ّ
ّ
ِمن الم ِ
ف
ال إالَّ ُم ْس َحتًا أو ُم َجلَّ ُ
َ

ض َزَم ٍ
ع
ان لَ ْم َي َد ْ
َو َع ّ
ان َيا ْاب َن َم ْرَو َ

()2

اللغوي الصادر عن ابن اللغة ُمحتجا َّ
النحوي
بأن القياس
فاعترض الحضرمي على هذا األداء
ّ
ّ
ٍ
رفعت مجلَّفا؟ وأجابه الفرزدق :على ما يسوؤك
شيء
أي
يأبى رفع (مجلّف) ،وسأله ُم ِاً
َ
نكر" :على ّ
تتأولوا"( .)3واذا كانت أحداث هذه الرواية صحيحة فقد كان الفرزدق
وينوؤك ،علينا أن نقول ،وعليكم أن َّ
على ٍّ
تتأولوا)؛ إذ نجد النحاة بعد الحضرمي أكثروا من التأويل
حق حين قال للحضرمي (عليكم أن َّ
ف)( ،)4في حين أحال ابن
لتعليل رفع الفرزدق كلمة (مجلّف) ،كابن يعيش الذي ّأوله بـ (أو َب ِق َي ُم َجلَّ ُ
ع") ،وعليه ،تقدير البيت :لَم يِد ْ ِ ِ
يه أَو ِألَ ْجلِ ِه ِم َن اْلم ِ
ال
جني إلى رواية أخرى (بكسر الدال في" :لَ ْم َيِد ْ
ْ َ
َ
عف ْ
إِالَّ ُم ْس َحت أَ ْو ُم َجلَّف ،فيرتفع "مسحت" بفعله و"مجلف" عطف عليه( .)5أما ابن قتيبة وان كان يرفض

()1

النحوية بين التنظير والتطبيق ،رسالة ماجستير ،كلية اآلداب ،جامعة اليرموك،
العامودي ،مطاوع محمد ،1985 ،القاعدة
ّ
األردن1985 ،م ،ص .46

()2
سالم ،طبقات فحول الشعراء ،تحقيق محمود محمد شاكر ،دار المدني ،جدة ،د.ت .368/2 ،والشاهد في
الجمحي ،محمد بن ّ

ديوان الفرزدق كاآلتي:
َّ
َّ
ِم َن الْم ِ
ض َزَم ٍ
َو َع ُّ
َّف
ع
ان لَ ْم َي َد ْ
ال إِال ُم ْس َحتاً إِال ُم َجر ُ
ابن َم ْرَو َ
ان يا َ
َ
وهو باختالف طفيف ال يخل بالشاهد .ويذكر في هامشه َّ
أن نصب (مسحتا) بـ (يدع) ورفع (مجرف) على استثناء الكالم.
انظر :الفرزدق ،همام بن غالب ،ديوان الفرزدق ،دار صادر ،بيروت1987 ،م.26/2 ،

()3

دمشقية ،عفيف ،تجديد النحو العربي ،معهد اإلنماء العربي ،بيروت1981 ،م ،ص .121

()5

انظر :ابن جني ،أبو الفتح عثمان ،الخصائص ،عالم الكتب ،بيروت ،د.ت.100/1 ،

( )4انظر :ابن يعيش ،شرح المفصل ،دار الكتب العلمية ،بيروت2001 ،م 104/1 ،و.485/5
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محاوالت النحاة في تخريج البيت السابق القائم على التأويالت ،فيقول َّ
بأن الشاعر رفع آخر البيت
للضرورة الشعرّية(.)1
وكذا ،طريقة بعض النحاة القدماء في نظرتهم إلى األداءات اللغوية التي أنتجها أبناء اللغة،
َّمه الحضرمي في ذلك الوقت
فهي قائمة على القواعد القياسية المعيارية أو القياس
ّ
النحوي الذي تزع َ
اللغوي الصادر عن ابن اللغة ،ال سيما إذا كان يخالف
يؤدي إلى تخطئة النحاة لألداء
المب ّكر ،مما قد ّ
ّ
ما وضعوه من قواعد كما أشرنا إليه سابقاً .أو على أحسن توصيف ،نعتوه بالشاذ أو اللغات أو
ِّ
بغض النظر عن أثر ذلك في تغيير
الضرورة الشعرية ،وحاولوا تفسيره عن طريق التقديرات والتأويالت
ابن اللغة أصالً .وكل ذلك ليس إالَّ لتسويغ قواعدهم القياسية المعيارية أو ما
المعنى الذي يريده ُ
ِ
النهاية
الضيقة التي تخدم في
توصف في الدرس اللغوي المعاصر بالقواعد السوسيرية أو القواعد
ّ
اللغوي
تفسر العالقة بين مفردات التركيب
ابية أو
ّ
العالمةَ اإلعر ّ
ّ
الشكلية على حساب المضمون ،أو ّأنها ّ
الجملي.
ّ
أن هذه الطريقة في النظرة إلى األداءات اللغوية بعيدة عن روح اللغة؛
ولكن ترى هذه الدراسة ّ
اعد سلطاناً ي ِ
سيطر على اللغة بكل أداءاتها وح َكماً عليها ،وتفرض على أبناء اللغة أن
إ ْذ تجعل القو َ
ُ
يتكلَّموا على هديها ،مع َّ
اعد ،وكون اللغة أشمل منها.
أن اللغة في الواقع ال يمكن أن تحيط بها القو ُ
وذلك َّ
ألن القواعد التي وضعها النحاة مبنية على األكثر أو الكثير مما َج َم ُعوه من كالم العرب المحتج
أقر به
ك ناقص( ،)2ليس فقط من وجهة نظر
الوصفيين ،بل كما َّ
أن استقراءهم له بدون أدنى ش ّ
ّ
بهم ،و ّ

( )1انظر :ابن قتيبة ،عبد اهلل بن مسلم ،الشعر والشعراء ،دار الحديث ،القاهرة1423 ،ه.89/1 ،

()2
ثم،
ال تنكر هذه الدراسة أهمية االستقراء الناقص ليتم ّكن من بناء علم النحو (القواعدية) ،كما دافع عنه بعض الدارسين .ومن َّ
ترى هذه الدراسة أنه ليس إالَّ لصناعة النحو والتعليم (لغير أبناء اللغة) .ولكن المشكلة تكمن في تعميم القواعد على جميع

ألن قواعد اللغة لن
اللغوية في فترة القيد
األداءات
ّ
اللغوي تعميماً كلياً ،وباألخص على ما ال يتسق أصالً مع تلك القواعد .وذلك ّ
ّ
يمكن تسويتها بالقواعد في العلوم البحتة كالفيزياء والكيمياء والطبيعة؛ لكونها مطردة في جميع األحوال كالتفاعل بين العنصرين؛

الهدروجين ( )H:Hidrogenواألكسجين ( )O:Oxygenلينتج عنهما الماء ،بالمعادلة اآلتية على االطراد:
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ِّ
المتقدمين ومن القراء السبعة ،وهو أبو عمرو بن العالء (ت 154هـ)؛ إذ
بي
ُ
أحد عمالقة التقعيد العر ّ
العرب إال أقلُّه ،ولو جاءكم واف اًر لجاءكم علم وشعر كثير"(.)1
كان يقول" :ما انتهى إليكم مما قالت
ُ
ِ
ِ
ِ
العرب
كالم
عما
وضعت مما َّ
َ
ويقول في موضع آخر لَ َّما قيل له" :أخبِ ْرني ّ
سميتَه عربيةً ،أيدخل فيه ُ
العرب وهم حجَّة؟ قال :أعمل على
كلُّه؟ فقال أبو عمرو :ال ،فقيل له :كيف تصنع فيما خالفتْك فيه
ُ
أسمي ما خالفني لغات"( .)2ومن كالم أبي عمرو هذا ،اتَّضح لنا َّ
أن من طبيعة نتائج
األكثر ،و ِّ
االستقراء الناقص للغة القواعد المعيارية القياسية أنها ال تشمل جميع كالم العرب ،إالَّ أنها و ِ
ضعت
ُ
على الكثرة التي تمثّل التيار السَّائد للغة العربية كما يبدو لبعض الدارسين كفيصل صفا( .)3وتسمية ما
الكثير (لغات) توحي َّ
معينة .فيرى يحيى عبابنة َّ
أن
بأنه ليس لهجة مسموعة في بيئة
خالف
استعمالية ّ
ّ
َ
اللهجي أمر يحمل في ثناياه كثي اًر من المجازفة(.)4
اللغوي إلى التباين
نسبة كثير من أشكال االستعمال
ّ
ّ
لذاَّ ،
اللغوية ُبرَّمتها ،كما دعا إليه
فإن من األجدر النظر إلى القواعد من خالل األداءات
ّ
اللغوي بكل مستوياته،
أي شريحة من الشرائح اللغوية في الدرس
اللغويون
الوصفيون الذين ال يستثنون َّ
ّ
ّ
سواء أكانت قليلة أم كثيرة ،توافق القواعد أم تخالفها ،ال سيما إذا كانت تحقّق األفضلية االستعمالية؛
اللغوي (لغاية 180هـ) .وفي
حتج بكالمهم ،وفي فترة االحتجاج
لكونها صادرةً عن العرب الذين ُي ّ
ّ
النحاة القدماء كابن جني (ت 392هـ) الذي أفرد في كتابه
الحقيقة ،هذه الفكرة لم تغب عن ُ
بي مخالفاً لما عليه الجمهور) ،ويقول فيه" :إذا اتَّفق شيء
"الخصائص" باباً ّ
سماه (فيما يرد عن العر ّ
() ،)H2 + O > H2O (waterوال يمكن إنتاج عنصر آخر غير الماء بدمج هذين العنصرين كالنار أو السحاب مثالً .أما قواعد
اللغة فال ،كمعادلة عمل (ِإ َّن)َّ :
إن  +اسم منصوب  +اسم مرفوع) ،وقد تكون نتيجته على
(إن  +اسم مرفوع  +اسم مرفوع > ّ

الحية التي ستظهرها هذه
(إن) كما تثبته بعض األداءات اللغوية ّ
(إن  +اسم مرفوع  +اسم مرفوع) أي ال تعمل ّ
النحو اآلتيّ :
الدراسة.

()1

أبو البركات األنباري ،نزهة األلباء في طبقات األدباء ،تحقيق إبراهيم السامرائي ،مكتبة المنار ،الزرقاء1985 ،م ،ص .34

()2

أبو بكر ،محمد بن الحسن ،طبقات النحويين واللغويين ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعارف ،د.م ،ط  ،2د.ت ،ص

()3

انظر :صفا ،فيصل ،شواهد النحو الشعرية قراءة في اإلقصاء واالستبقاء ،عالم الكتب الحديث ،إربد2012 ،م ،ص .40

.39

( )4عبابنة ،يحيى ،القراءات القرآنية رؤى لغوية معاصرة ،دار الكتاب الثقافي ،إربد2017 ،م ،ص .355
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بي وفيما جاء به .فإن كان اإلنسان فصيحاً في جميع ما عدا ذلك
من ذلك ُنظر في حال ذلك العر ّ
القدر الذي انفرد به ،وكان ما أورده مما يقبله القياس ،إال أنه لم يرد به استعمال إال من جهة ذلك
اإلنسانَّ ،
الظن به ،وال ُيحمل على فساده .فإن قيل :فمن أين ذلك له،
فإن األَ ْولَى في ذلك أن يحسن
ّ
مسوغاً أن يرتجل لغة لنفسه؟ قيل :قد يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال
وليس ّ
عهدها ،وعفا رسمها ،وتأبدت معالمها"( .)1وقال ابن جني أيضاً في موضع آخر" :اعلم َّأنك إذا َّأداك
ٍ
كنت عليه
شيء ما ،ثم
القياس إلى
سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره ،فدع ما َ
َ
ُ
اللغوية
إلى ما ُه َّم عليه"( .)2وبهذا ،تتَّفق هذه النظرة ونظريةَ األفضلية التي يكون اهتمامها بالصحة
ّ
اعدية.
أكثر من الصحة القو ّ
اللغوي ومشروعيته في العربيَّة والحديث الشريف
مفهوم المتبقِّي في الدرس
ّ
اعدية ضمن "الشاذ" ،أو "الضرورة الشعرية"
لعل ما أدرجه النحاة من األداءات اللغوية غير القو ّ
اللغوي
سمى في الدرس
التي لها نظير في سعة الكالم ،أو "لغات" ،هو ما يندرج كثير منه تحت ما ُي َّ
ّ
ِ
نسي جان جاك لوسركل في كتابه (عنف اللغة) .وهو يعنى بمجموعة
المعاصر ُ
بالمتبقّي عند العالم الفر ّ
اللغوية الصادرة عن أبناء اللغة التي ال ِّ
ي
من األداءات
ّ
تشكل وضعاً مريحاً لقواعد النحو السوسير ّ
المهتمة بالدرجة األولى بنظام اللغة ( ،)Langueثم الكالم ( ،)Paroleوالم ِ
هملة إلى ٍّ
جانب
حد بعيد
َ
ّ
ُ
اللغوي خارَج ذلك ِّ
النظام ،وهو المتبقِّي ( .)3()La langueولذاُ ،يعرض اللغويون عن دراسته
األداء
ّ
دراسةً جادةً على الرغم من أنه ينبغي أن يكون على مستوى واحد من القيمة بالنسبة إلى دارس اللغة
لكونه جزءاً أصيالً من اللغة ،بل َّ
اإلبداعية في اللغة تقع في هذا الجانب كما
إن الكثير من األنشطة
ّ
اللغوية المتمثلة في
ذهب إليه لوسركل .وينسجم المتبقي كذلك مع طبيعة اللغة ويحقّق مبادئ المقبولية
ّ
()1
()2

ابن جني ،الخصائص.386 -385/1 ،
المرجع نفسه.126/1 ،

( )3لوسركل ،جان جاك ،عنف اللغة ،ص .9
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يخي لقواعد اللغة
االستعمال
الفعلي عند أبناء اللغة ،وال لبس فيه ،ويكون شاهداً على المسار التار ّ
ّ
حيوية اللغة وقدرتها على تأدية وظائفها كنقل األفكار والمعلومات ،والتواصل،
وتراكيبها ،وشاهداً على
ّ
والتعبير عن العواطف والمشاعر ،ورد الفعل الكالمي في سيا ٍ
ق ما(.)1
ّ
االستعمالي للغة .وله خصائص
أما مشروعية المتبقي في اللغة العربية فهو أمر يشهده الواقع
ّ
مختصاً بلغة الشعر دون النثر لما عثر
سمى بالضرورة الشعرّية ،فالمتبقي ليس
عما ُي َّ
ّ
تجعله مختلفاً ّ
على عدد غير قليل مما ُع َّد من الضرائر الشعرية في النصوص غير الشعرية( .)2لذلك ،يرى يحيى
عبابنة َّ
أن المتبقِّي في اللغة العربية ينبع من واحد من البنود اآلتية(:)3
الحرة التي تتيحها اللغة ألبنائها ،حيث يجوز لهم أن يمارسوا
البند األول :يكون المتبقي من المساحة َّ
هذه الحرية ،مما يم ّك نهم من أن يقولوا ما يريدون في حدود ما تسمح لهم تلقائية األداء
غير الواعي.
البند الثاني :يكون المتبقِّي من الضرائر الشعرّية في األصلَّ ،
تسربت من لغة الشعر إلى لغة
ولكنها َّ
النثر.

( )1انظر :لوسركل ،جان جاك ،عنف اللغة ،ص .76 ،50-45
()2
ابية ،كقول امرئ القيس:
ذلك كقضية التخلُّص من النهايات اإلعر ّ

إثماً ِمن اهلل وال و ِ
اغل

ب غير مست ٍ
حقب
فاليوم أَ ْش َر ْ َ
َ
ووجد أيضاً في القرآن الكريم:ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ(البقرة ،)٥٤ :فق أر بعض القراء منهم أبو عمرو بن العالء َ"ب ِ
أي
ارْئ ُكم" ْ
بتسكين الهمزة .انظر تفاصيله :عبابنة ،يحيى ،اللغة العربية بين القواعدية والمتبقي في ضوء نظرية األفضلية ،ص ،70

ي في :سيبويه ،الكتاب ،204/4 ،والقراءة في :أبو حيان األندلسي ،البحر المحيط .333/1 ،وأما
 .73-72والشاهد الشعر ّ
ُسقَى ،)...وعليه ،فال شاهد فيه .انظر :امرؤ القيس ،ديوانه ،اعتنى
في ديوان امرئ القيس فهو مطابق للقاعدة؛ إذ ورد (فاليوم أ ْ
به عبد الرحمن المصطاوي ،دار المعرفة ،بيروت ،ط 2004 ،2م ،ص .141

( )3عبابنة ،يحيى ،اللغة العربية بين القواعدية والمتبقي في ضوء نظرية األفضلية ،ص  64-63و.71
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الشعبي (أدب القبيلة) إلى لغة األداء الفصيح (اللغة
اليومي أو
تسرب لغة االستعمال
البند الثالثُّ :
ّ
ّ
األدبية المشتركة)( ،)1غير َّ
يفرقوا بين هذين المستويين من
أن النحويين أنفسهم لم ّ
االستعمال (المستوى اللهجي ومستوى اللغة الفصحى) في المستوى النحوي خاصةً إالَّ
ّ
ّ
ويعد الرجز المصدر األول
بعض القضايا النادرة كقضية "ما الحجازّية" و"ما
التميمية"ّ .
ّ
يعد ٍّ
اللغوي
بحق أكثر أصناف األداء
من مصادر هذا
التسرب ،وان لم يكن الوحيد؛ ألنه ّ
ّ
ّ
الشعبية ،فهو بمثابة الزجل في هذه األيام(.)2
قرباً من الروح
ّ
غير أن هذه الدراسة ترى َّ
أن المتبقي لم يختص باألداء التلقائي غير الواعي ،بل يشمل أيضاً
اع خاصة إذا كان من أداءات القرآن الكريم والحديث الشريف الذي ِّ
يؤدي وظيفة التخاطب
ما هو و ٍ
النحوية ال يمكن حمله على األداء غير
النبوي الخارج على القاعدة
واإلبالغ والتأثير .فالحديث
ّ
ّ
ِ
يتميز به من كونه وحياً من اهلل تعالى إلى رسوله صلى اهلل عليه وسلّم ،فهو يحمل
الواعي؛ لما ّ
الدينية التي ال تخضع للظواهر الالَّشعورّية .والدليل على ذلك قوله تعالى :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
الحقائق
ّ

ال:
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ (النجم .)٤ – ٣ :وكذلك الحديث الذي رواه عبد اهلل بن عمرو ،فهو قَ َ
ول ِ
ٍ
َسمعهُ ِم ْن رس ِ
ت أَ ْكتُ ُ َّ
يد ِح ْفظَهُ ،فََنهَتْنِي قَُرْيشَ ،وقَالُوا:
اهلل صلَّى اهلل عليه وسلم أ ُِر ُ
" ُك ْن ُ
َُ
ب ُكل َشيء أ ْ َ ُ
ِ
ٍ
ِ ِ َّ
أَتَ ْكتُ ُ َّ
ور ُسو ُل اهلل صلَّى اهلل عليه وسلم َب َشر
ب ُكل َش ْيء تَ ْس َم ُعهُ من َر ُسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ ،
ول ِ
اب ،فَ َذ َكر ُ ِ
ك لِرس ِ
ت َع ِن الِ ِكتَ ِ
اهلل صلَّى اهلل عليه وسلم ،فَأ َْو َمأَ
ض ِب و ِّ
َيتَ َكلَّ ُم ِفي َ
ضا ،فَأ َْم َس ْك ُ
الر َ
الغ َ
ت َذل َ َ ُ
ْ

()1

أن القاعدة العامة
من الشواهد التي تثبت هذا التسرب شاهد
المعوض منه على الرغم من ّ
ّ
نحوي على جواز الجمع بين العوض و ّ
تأباه .وذلك كقول الراجز:
أَقُو ُل َيا اللَّهُ َّم َيا اللَّهُ َّما
إِنِّي إذا َما َح َدث أَلَ َّما
انظر :األنباري ،أبو البركات ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين ،المكتبة العصرية ،بيروت ،ط 2003 ،1م،

()2

انظر :عبابنة ،يحيى ،اللغة العربية بين القواعدية والمتبقي في ضوء نظرية األفضلية ،ص .64-63

.279/1
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()1
ِ ِ ِِ
َِّ
بِإصب ِع ِه إِلَى ِف ِ
خرُج ِم ْنهُ إِالَّ َح ٌّ
وتبين َّ
أن المتبقي في
يه ،فَقَا َل" :ا ْكتُ ْ
ق" ّ .
َْ
ب ،فَ َوالذي َن ْفسي ب َيدهَ ،ما َي ُ

الحديث الشريف له خصوصيته على الرغم من َّ
اعدي فيه قد نجده أيضاً في نظائره
أن وجه الخرق القو ّ
ي.
ي والنثر ّ
من كالم العرب الشعر ّ
والجدير بالذكر َّ
الشكلي
المعينة في الكالم ،مما ال يمكن النحو
أن المتبقي مرتبط بتأدية الداللة
ّ
ّ
يؤد َيها بصورٍة ُيريدها ِ
أن ِّ
أن المتبقي هو ما
ممارسو هذا الجانب من اللغة .ولذا ،يرى يحيى عبابنة ّ
اللغوية التي تكون خارَج
النصي القائم على السياق ال على القاعدة ،فهو تفسير للشواهد
يصلح للتفسير
ّ
ّ
معيار القواعدية؛ َّ
أن هذه الدراسة ترى َّ
اعدية نفسها( .)2غير َّ
أن ما قاله عبابنة
ألنها
تتعارض مع القو ّ
َ
أن األداء ينتج عن ٍ
َّح َّ
حالة من حاالت الالوعي لإلنسان؛ إذ ال يخضح كالمه وقتَ ٍئذ
صحيح إذا ترج َ
ألي معيار وال ضابط .وأما الحديث الشريف فهو أمر يختلف قليالً لخصوصيته كما أشرنا إليه سابقاً،
ّ
َّ
العاطفي ،أو غيره من الدوافع.
فإن المتبقي فيه قد يكون بالتأثير
ّ
ومن شواهد الحديث الشريف التي يمكن تصنيفها ضمن المتبقي الحديثان اللَّذان أخرج أحدهما
البخاري في كتاب األَْي َمان وا ُّلن ُذور ،باب كيف كانت َي ِمين النبي صلى اهلل عليه وسلّم ،وأخرج اآلخر
يخصان قضية استعمال أداة
مسلم في كتاب ال ِه َبات ،باب كراهة تفضيل بعض األوالد في الهبة .وهما
ّ
الموجب.
(ن َع ْم) في جواب االستفهام
(بلَى) موضع األداة َ
َ
الجواب َ
ونص الحديث في صحيح البخاري هو :قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه:
ّ
ِ
الج َّن ِة ؟
ونوا ثُلُ َ
ث أْ
ونوا ُرُبعَ أ ْ
َن تَ ُك ُ
َن تَ ُك ُ
ض ْوا أ ْ
ض ْو َن أ ْ
َه ِل َ
َه ِل ا ْل َج َّنة ؟ قَالُواَ :بلَى ،قَا َل :أَ َفلَ ْم تَْر َ
"أَتَْر َ
ال :فَوالَِّذي َن ْفس مح َّم ٍد بِي ِد ِه ،إِِّني َألَرجو أَن تَ ُك ُ ِ
الجنَّ ِة"(.)3
ص َ
فأْ
ُْ ْ
َه ِل َ
ُ َُ َ
ونوا ن ْ
قَالُواَ :بلَى ،قَ َ َ
()1

أبو داود سليمان بن األشعث ،سنن أبي داود ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،بيروت ،د.ت ،كتاب

()2

انظر :عبابنة ،يحيى ،اللغة العربية بين القواعدية والمتبقي في ضوء نظرية األفضلية ،ص .87

()3

البخاري ،محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ،كتاب األيمان والنذور ،باب كيف كانت

العلم ،رقم الحديث .318/3 ،3646

يمين النبي (ص) ،د.م ،دار طوق النجاة ،ط 1422 ،1هـ ،الحديث رقم (.131/8 ،)6642
38

وأما نص الحديث اآلخر في صحيح مسلم فهو كاآلتي:
ِ
قال (أبو ُّ
ت َك َذا َو َك َذا ِم ْن َمالِي ،فَقَا َل" :أَ ُك َّل
النعمان بن َب ِشير)َ " :يا َرسو َل اهلل ا ْشهَ ْد أَِّني قَ ْد َن َح ْل ُ
ك
عمان؟" قَا َل :ال ،قَا َل :فَا ْشهَ ْد َعلى هذا َغ ْي ِري .ثَُّم قَا َل" :أ ََي ُس ُّر َ
َبنِي َ
ت ِمث َل َما َن َح ْل َ
ك قَ ْد َن َح ْل َ
ت النُّ َ
أَن ي ُكونُوا إِلَ ْي َ ِ
ال :فَ َال إِ ًذا"(.)1
اء؟ قَا َلَ :بلَى ،قَ َ
ْ َ
ك في ا ْلبِِّر َس َو ً
(ن َع ْم)؛ ألنها تقع
فتقتضي القاعدة
النحوية اإلجابة في الحوار السابق (الذي تحته خط) بـأداة الجواب َ
ّ
(بلَى)؛ ألنها ال تقع جواباً
وجب للداللة على تصديق الثبوت ،فيمتنع دخول َ
الم َ
بعد االستفهام ُ
()2
الرقَاق ،باب (كيف
للمو َجب  ،كما هو مستعمل في الحديث الذي أخرجه البخاري أيضاً في كتاب ِّ

َه ِل ا ْل َج َّن ِة؟ ُق ْل َناَ :ن َع ْم"( .)3ولكن
َن تَ ُكونُوا ُرُبعَ أ ْ
ض ْو َن أ ْ
الح ْشر) ،ونص الحديث الموافق للقاعدة" :أَتَْر َ
َ
ـ(ن َع ْم) ،وانما
األداة التي استعملت في الحديثين السابقين الواردين في سياق االستفهام الموجب ليست ب َ
جاب بها عن النفي سواء اقترنت به أداةُ استفهام أو ال ،وهي
(بلَى) التي ُوضعت ُلي َ
هي أداة الجواب َ
تفيد إبطال النفي(.)4
والملحظ اآلخر في الحديث األول السابق َّ
أن إعادة السؤال الذي طرحه الرسول صلى اهلل عليه
(بلَى) ال يمكن أن تكون
وسلم باالستفهام المقرون بالنفي ،ثم أجاب عنه الصحابة رضوان اهلل عليهم بـ َ
أن استعمالهم اللغوي فيه خطأ أو لحن لي َّ
دليالً على سهوهم في اإلجابة األولى ،أو على َّ
ذكرهم الرسول
ّ
صلى اهلل عليه وسلم بما هو صحيح .وذلك َّ
أن مضمون السؤال الثاني يختلف عن األول ،إذ كان

()1

مسلم ،ابن الحجاج أبو الحسين ،صحيح مسلم ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،كتاب الهبات ،باب كراهة تفضيل بعض األوالد

()2

الزجاجي ،أبو القاسم عبد الرحمن (ت  340ه) ،حروف المعاني ،تحقيق علي توفيق الحمد ،دار األمل ،إربد2010 ،م ،ص

في الهبة ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،د.ت ،ج  ،3حديث رقم ( ،)17-1623ص .1243

6؛ والمرادي ،أبو محمد بدر الدين ،الجنى الداني في حروف المعاني ،تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل ،دار الكتب
العلمية ،بيروت1992 ،م ،ص 506؛ وابن هشام ،عبد اهلل جمال الدين ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،تحقيق مازن

()3

المبارك ومحمد علي حمد اهلل ،دار الفكر ،بيروت1985 ،م ،ص .451

البخاري ،صحيحه ،كتاب الرقاق ،باب كيف الحشر ،ج  ،8حديث رقم ( ،)6528ص .110

( )4المرادي ،الجنى الداني ،ص 420؛ وابن هشام ،مغني اللبيب ،ص .153
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الثاني في أن يكون الصحابة ثلث أهل الجنة ،في حين األول كان في أن يكونوا ربع أهل الجنة .ومن
كرر صياغة السؤال في الحديث الذي رواه مسلم سابقاً
ثم ،لم نجد أيضاً الرسول صلى اهلل عليه وسلم ّ
فإننا نستطيع أن نقول َّ
إن كال
لتكون صياغة إجابة أبي النُّ ْعمان مو ِافقةً للقاعدة
النحوية العامة .ولذاّ ،
ّ
االستعمالين صحيح لتحقيقهما أفضليةَ االستعمال ( )Linguistic Usage Optimalityعلى الرغم
من أنهما اخترقا عنص اًر من عناصر األفضلية القواعدية ( )Grammatical Optimalityفي صياغة
(ن َع ْم) ،كما هو َّ
مبين في جدول األفضلية أدناه (علماً َّ
بأن العنصر
اإلجابة عن االستفهام
الموجب بـ َ
َ
اعدي المنتهَك يشار إليه بعالمة "✘"):
القو ّ
األفضلية القواعدية
اللغوي
التركيب
ّ

الجوهرية
للتصديق/اإلثبات

األفضلية

الشكلية
بعد االستفهام

أداة جواب (نعم)

االستعمالية

الموجب
َن
ض ْو َن أ ْ
 )1أَتَْر َ
َه ِل
ونوا ُرُب َع أ ْ
تَ ُك ُ
اْل َجَّن ِة؟ ُقْل َناَ :ن َع ْم.
(رواه البخاري)
َن
ض ْو َن أ ْ
 )2أَتَْر َ
َه ِل
ونوا ُرُب َع أ ْ
تَ ُك ُ
اْل َجَّن ِة؟ قَالُواَ :بلَى.

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✔

✔

(رواه البخاري)

وجب
جدول األفضلية رقم ( :)1عناصر األفضلية لصياغة اإلجابة َ
الم َ
(ن َع ْم) عن االستفهام ُ

اعدي في الحديثين السابقين بالصحيحين يكون دليالً
وفوق كل ذلك ،استعمال األداء غير القو ّ
لغوياً على نفي ربط هذه القضية بالضرورة الشعرية أو خصوصية لغة الشعر( ،)1بل هي من قبيل
()1

وذلك كقول الشاعر:

وقَ ْد َب ُع َد ْ ِ
بينهَا
ص ِل َبينِي َو َ
الو ْ
تب َ
َ

ور لََي ْب ُع َدا
َبلَى ،إِ َّن َم ْن َزَار القُُب َ
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ألن الحديث يحمل نوعاً من ِّ
"المتبقّي"؛ الرتباطه بالداللة َّ
تمني الخير للمسلمين ،أو أنه من "الصيغ
البديلة ( ")Alternative Formsالمتاحة للمتكلم بغض النظر عن بيئته االستعمالية.
اعدي
تفسر المتبقِّي  /التركيب
اللغوي غير القو ّ
ّ
نظرية األفضلية ّ
يتبين مما سلف َّ
وجود المتبقي أو ما نطلق عليه الصيغ البدلية،
العلمي ال يتجاهل
أن النحو
َ
ّ
ّ
فإن االستثناءات
إالَّ أنه يهمله ويضعه تحت باب ما َّ
يسمى "الشذوذ" أو "االستثناءات" .وبهذا المعنىّ ،
هي انحرافات مؤقَّتة لم ِ
بعد بحسب النظريات اللسانية الراهنة( ،)1إلى أن جاءت نظرية
يجر
تفسيرها ُ
ُ
األفضلية ()Optimality Theory؛ َّ
أن القواعد قابلة لالنتهاك .فاألفضلية في
ألنها تنطلق من مبدأ ّ
الذوقية بين أصناف التركيب
التفضيلية من حيث التداول ،أو المفاضلة
هذه النظرية ال تعني الناحية
ّ
ّ
عملية تتعلّق بقياس درجات التزام التراكيب االستعمالية المتنافسة بشروط
اللغوية ،ولكنها مسألة
ّ
ّ
خرج األفضل ( )Optimal Outputهو التركيب
اعدية .فالتركيب
القو ّ
ّ
بالم َ
توج ُ
اللغوي الذي يستأهل أن ُي ّ
َّ
مما حقّقه النمط اآلخر (أكثر انسجاماً مع القواعد) ،أو ّأنه (األفضل)
كثر ّ
الذي حقق شروط القواعدية أ َ
ِ
متناف ِسه من األنماط األخرى( .)2وعلى ذلكُ ،يمكننا
هو ما انتهك أدنى شروط القواعدية مقارنة مع
قياس مدى ُبعد المتبقّي في تركيب الحديث الشريف عن شروط القواعدية.
غير َّ
يعد
أن المتبقي في هذه الدراسة سواء أكان ينبع من بنده األول أم الثاني أم الثالثّ ،
ألن الشرط األساسي لتطبيق هذه النظرية على ٍ
َمدخالً لنظرية األفضلية ()OT؛ َّ
لغة ما في مستوياتها
ّ

(نعم) ٌّ
بناء على ما ورد في البيت السابق َّ
شاذ ،في حين يرى
أن استعمال َ
يرى بعض النحويين ً
(بَلى) لتصديق اإليجاب موضع َ َ ْ
الفراء َّ
يعرف قائله .انظر :األستراباذي ،رضي الدين ،شرح كافية
(ب ْل) ِز َ
أن أصلها َ
ّ
يدت عليها األلف للوقف .وهو الشاهد لم َ

ابن الحاجب ،تحقيق إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط 2007 ،2م457/4 ،؛ والبغدادي ،خزانة األدب،

()1

.211-210/11

انظر :لوسركل ،عنف اللغة ،ص .71

McCarthy, John.J, A Thematic Guide to Optimality Theory, Cambridge University
Press, UK, 2002, p 3-4.
وانظر :عبابنة ،يحيى ،اللغة العربية بين القواعدية والمتبقي في ضوء نظرية األفضلية ،ص .59-56
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()2

اللغوي الواحد ،وبعضها تنتهك شرطاً أو
االستعمالية للنمط
تعد ُد الصور
المختلفة يجب أن يتوافر فيها ّ
ّ
ّ
أكثر من شروط القواعدية .ولذلك ،نجد َّ
أن هذه النظرية في اللغات األوروبية كاللغة اإلنجليزية وفي
اللغات األسترونيسية كاللغة الماليوية تصلح للمستوى الفونولوجي للغة أكثر من غيره من مستويات
اللغوي .فمحدودية القواعد التركيبية فيها قد ّأدت إلى الندرة في الصور التركيبية المتاحة للنمط
التركيب
ّ
اللغوي الواحد ،بحيث تكون هذه الصور المتاحة خاضعة للخطأ والصواب فقط .ولذاَّ ،
فإننا ال نجد كثي اًر
ّ
أن هذه النظرية تُ َّ
َّ
التركيبي لتلك اللغات .وأما األمر في اللغة العربية فهو
النحوي
طبق على المستوى
ّ
ّ
نوضحه في موضعه.
على غير هذا كما ّ
للمدخلَ ِ
وتجدر اإلشارة إلى َّ
ين:
أن نظرية األفضلية ظهرت عام 1993م انطالقاً من انتقادات
َ
اللغوية السابقة،
القيود (القواعد) ،واإلطالق (االستعمال) للنظريات
وباألخص كانت امتداداً وبديالً
ّ
ّ
َّ
المصغر ( Minimalist
للنظرية التوليدية التحويلية لنعوم تشومسكي( ،)1فجاء تشومسكي نفسه بالبرنامج
 )Programبعدما اعترف فيه ونفى مسألة البنيتَ ِ
العقالني نفياً واضحاً.
ين العميقة والسطحية والجانب
ّ
غير َّ
أهم التطويرات التي سبقت هذا البرنامج كانت هذه النظرية التي جاء بها أالن برينس ( Alan
َ
أن ّ
 )Princeوباول سمولنسكي ( )Paul Smolenskyتنظي اًر لها ،وتقوم هذه النظرية على خمسة مبادئ؛
وهي(:)2
 -1العالمية ( ،)Universalityوهي تعني إمكان تطبيقها على لغات البشر الطبيعية جميعها .ومن
النحوي مثالً النظر إلى اإلسناد في الجملة ،فهو عنصر ال بد
القواعد العالمية المشتركة على المستوى
ّ
من توافره فيها.
J.McCarthy, John .What is Optimality Theory? University of Massachusetts,
Amherst,jmccarthy@linguist.umass.edu,2007.http://scholarworks.umass.edu/linguist_fa
culty_pubs/93.
Prince, Alan & Smolensky, Paul .Optimality Theory Constraint Interaction in Generative
Grammar, Blackwell Pub, Malden, MA, 2004; Kager, Rene, Optimality Theory,
Cambridge University Press, UK, 1999, pg 1-18.
42

)(1

)(2

أن قواعد التركيب أو القوانين التي تحكمه قابلة
 -2قابلية االنتهاك ( ،)Violabilityويعني هذا المبدأ ّ
اعدية.
لالنتهاك .ومن هنا يكون الحكم على اختراق القواعد من أجل تدريجها وفق األفضلية القو ّ
 -3الترتيب ( ،)Rankingويفيد هذا المبدأ َّ
أن التراكيب المدروسة تخضع للترتيب أو التدريج من حيث
اللغوي للغة ما .ولذا،
التزامها بشروط القواعدية التي تخضع أيضاً للترتيب حسب أهميتها في النظام
ّ
اللغوي الذي يلتزم بالقواعدية التزاماً تاماً أو الذي يخترق أدنى شروط القواعدية هو الذي
فإن النمط
ّ
يحتل أعلى درجات األفضلية أو ما يطلق عليه المتر ّشح األفضل (.)Optimal Candidate
المعنية في
 -4الشمولية ( ،)Inclusivenessوهي تعني أن تكون النظرية قادرة على وصف الظاهرة
ّ
تفسر الظاهرة تفسي اًر
معظم أبعادها ووجوهها المختلفة .ويذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن األفضلية ّ
اثية مثالً تذهب إلى تدريج األنماط التركيبية و"غير التركيبية" إلى
أجدى من غيرها .فالنظرة العربية التر ّ
ٍّ
شاذ ومطّ ٍ
رد منسجم مع القاعدة( .)1ولكن األفضلية تقيس مدى االطراد أو الخروج عن جزئيات القاعدة
أدق وأفضل.
قياساً دقيقاً أكثر من النظرة التراثية ،وهذا من وجهة النظر هذه ّ
 -5التوازي ( .)Parallelismعند عرض التراكيب وفقاً لجداول األفضلية التي
تصنف النمط وفقاً
ّ
للعناصر القواعدية ،فإن هذا المبدأ هو الذي يحكم ترتيب القيود القواعدية ،وما إذا كان هذا الترتيب
يفي بمجموعة الصيغ والتراكيب.
اللغوي في هذه النظرية فهي تقوم على ثالثة عناصر رئيسة؛ وهي:
مكونات النظام
ّ
وأما ّ
)(2
المقوم (.)Evaluator: EVAL
المعجم المدخل ( ، )Lexiconوالمولِّد ( ،)Generator: GENو ِّ

()1عبابنة ،يحيى ،اللغة العربية بين القواعدية والمتبقي في ضوء نظرية األفضلية ،ص .39

( )2يطلق هذا المصطلح ( )Lexiconعلى الصيغ الكامنة للمورفيمات أو مجموع المقوالت القواعدية التي يمكن للغة أن تمتلكها
الصوتي (الفونيمات التركيبية) أو الجانب التطريزي (الفونيمات فوق التركيبية كالنبر والتنغيم) أو الجانب
سواء تتعلق بالجانب
ّ
دخالت ( )inputالتي
النحوي (اإلسناد ،والمكمالت للعملية اإلسنادية) ،أو الجانب
الم َ
ّ
تكون بنيةَ ُ
الداللي .وهذه الجوانب مما ّ
ّ
خرجات ( )outputلمدخل معطى .انظر:
الم
من
ا
منطقي
الممكنة
االحتماالت
لتوليد
د
ل
المو
إلى
تُسلَّم
ً
ّ
ُ َ

Kager, Rene, Optimality Theory, p 19-20.
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يميز هذه النظرية عن النظريات اللسانية السابقة لها كالنظرية التوليدية التحويلية هو تفعيل
وأهم ما ّ
ِّ
ينص
مبدأ ثراء القاعدة ( )Richness of the baseفي بنية ال ُم َ
دخل وكذلك المولد ،وهو المبدأ الذي ّ
أي ٍ
قيود عليهما .نتيجة لذلكَّ ،
فإن للمولّد ( )GENقدرةً هائلةً ُمطلَقةً على
على أنه ال يمكن
فرض ِّ
ُ
توليد قائمة مفتوحة غير
أي الصيغ اللغوية الممكنة والمنطقية والمقبولة لغوياً
ّ
المترشحاتْ ،
نهائية من ّ
ٍ
ٍ
أي بكل حرية
ألي ُمدخل ُمعطى ( )Lexiconدون أدنى قيد أو شرطْ ،
(الصحة اللغوية ال النحوية) ّ
وابداع .وهذه الخاصية (حرية التعبير وخصوصية اإلبداع) خاصية مبدعة في األساس ،بإمكانها أن
تضيف عنص اًر ،أو تحذف آخر ،أ و تعيد العناصر البنيوية من جديد في حدود ما تسمح به اللغة ال
المكون الذي يأخذ على عاتقه مهمةَ تدريج التراكيب
المقوم ( )EVALفهو
القواعد الصارمة .وأما
ِّ
ّ
اللغوية حسب درجاتها التالؤمية مع نسق القيود الكونية الختيار أنسبها كمخرج/متر ّشح أفضل
المكون يمكن أن تستق ّل به لغة عن لغة أخرى ،فهو يراعي خصوصية
( .)1()Optimal Outputوهذا
ّ
القواعد ،فقواعد اإلسناد في اللغة العربية تختلف عن مثيلتها في اللغة اإلنجليزية؛ إذ إننا نجد نوعين
المقيم
من أنواع اإلسناد في اللغة العربية ،ولكننا في اإلنجليزية ال نجد غير نوع واحد .وعندما يضع ّ
درجات التراتبية والقيود القواعدية فإنه ينظر إلى خصوصية هذه القواعد).(2

See: Kager, Rene, Optimality Theory, p 19-21; Peter Ackema and Ad Neeleman,
Absolute Ungrammatically, in Optimality Theory Phonology, Syntax, and Acquisition,
edited by Joost Dekkers, Frank van der Leeuw, and Jeroen van de Weijer, Oxford
University Press, New York, 2000, p 279.

)(1

وانظر :طيبي ،أحمد ،في اللسانيات المعاصرة االقتصاد الصرفي ونظرية المفاضلة ،ص  .59-48يقصد بالمخرج األفضل

اللغوي الذي يلتزم بالقواعدية التزاماً تاماً أو الذي
( )Optimal Outputأو المترشح األفضل ( )Optimal Candidateهو النمط
ّ
يخترق أدنى شروط القواعدية ،فهو الذي يحتل أعلى درجات األفضلية.
( )2عبابنة ،يحيى ،اللغة العربية بين القواعدية والمتبقي في ضوء نظرية األفضلية ،ص .41
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ال ُمد َخل

المولد
ِّ

))Input

)(GEN

خرج/مجموع
ال ُم َ
المترشحات

)Output/Candida
)te set

المترشح األفضل
(Optimal
Candidate/Outpu
)t

المقوم
ِّ
)(EVAL

()1

اللغوي وفقاً لنظرية األفضلية
مكونات النظام
ّ
الشكل رقم (ّ :)1

وتقوم أهم أفكار هذه النظرية تحليلياً على عرض األنماط التركيبية اللغوية على مجموعة من
فإن النمط يكون قد حقَّق المثالية القواعدية
عناصر األفضلية .فإذا ما تحقَّقت هذه العناصر ّ
َّ
اختل عنصر من عناصر األفضلية فإنهم
واالستعمالية ،ما يعني أنه حقَّق شرط األفضلية .وأما إذا
(المحلّلين) يضعون تحت خانة العنصر إشارة ( )xلتدل على هذا االختالل .وتُرتَّب هذه العناصر
ُ
ترتيباً يشير إلى أهمية كل عنصر .فإذا اختل العنصر األكثر أهميةً ووضعت إشارة ( )xتحته ،فإنه ال
فائدة من وجود العناصر األخرى ،ولكن القاعدة قد تتسمح ببعض األداءات المبتذلة قواعدياً على أالَّ
ّ
المهمة أو األساسية التي ِّ
التركيبي الذي يفقدها شروط
تؤدي إلى االختالل
تكون من العناصر
َ
ّ
ّ
الصحة(.)2
األفضليتان في العر ّبية :القواعدية واالستعمالية
أشارت هذه الدراسة سابقاً إلى َّ
أن إمكانية تطبيق هذه النظرية على لغات البشر الطبيعية في
النحوي التركيبي ،إالَّ َّ
أن األمر في اللغة العربية على غير هذا
المستوى الفونولوجي أكثر من المستوى
ّ
ّ
لغوي
لما تتمتع به من صور متعددة لألداءات اللغوية على المستوى النحوي التركيبي .وكل ذلك أداء
ّ
أن علماء العربية لم يهتموا كثي اًر َّ
جائز صحيح ما دام يحقّق األفضلية االستعمالية ،مع َّ
بأن االستعمال
See: McCarty, John J. A Thematic Guide to Optimality Theory, p 10.
( )2عبابنة ،يحيى ،القواعدية وأشكال األفضلية في النحو المفعول المطلق أنموذجاً ،ص .582
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)(1

التركيبي في العربية إلى سببين
تعدد صور األداء
ذو أفضلية تختلف عن األفضلية القواعدية .ويرجع ّ
ّ
رئيسين( :)1أولهما َّ
أن عمر اللغة العربية طويل ال يمكن أن يخضع لقياس دقيق .وتراث العربية قبل
غني متعدد األوجه حتى وصلت العربية إلى
اإلسالم وبعده وطيلة المدة الحرة من عمر العربية تراث ّ
اللغوي .وثانيهما َّ
الرقعة الجغرافية التي تفاعلت عليها العربية ليست بالرقعة التي يمكن
مرحلة القيد
أن ُّ
ّ
حصر مظاهر االستعمال فيها؛ إذ تشمل الجزيرة العربية ،وأجزاء من العراق ،والشام ،وأجزاء أخرى من
البالد المجاورة.
اللغوية التي تتح ّكم في تشكيل الصيغ
وهذه الظروف كلها مما تؤثّر في طبيعة عمل القوانين
ّ
المستعملة في المستوى التواصلي بين أبناء اللغة .لذلكَّ ،
فإن تطبيق هذه
العر ّبية على هيئتها النهائية
َ
ّ
التركيبي ينبغي أن يقوم على ازدواجية األفضلية .وذلك
النحوي
النظرية على اللغة العربية في مستواها
ّ
ّ
َّ
اللغوية من العمل فيها عمالً يتراوح بين اإللزام
أن العربية تتميز بالعمر الطويل الذي م ّكن القوانين
ّ
أي َّ
واالختيار ،غير َّ
أن عمل القانون ال يكون إلزامياً ،بل
أن كثي اًر من هذه القوانين تمتاز باالختيارّيةْ ،
قد يعمل مرة وال يعمل أخرى ،أو ّأنه قد يعمل عند شريحة استعمالية ما ،وال يعمل عند الشريحة
تعد ُد
متفرعة وال تمتاز باالنفرادية في عملها ،فينتج عن هذا كله ّ
األخرى ،كما أن هذه القوانين قد تكون ّ
الصيغ االستعمالية .وأما إذا كانت القوانين عملت عمالً إلزامياً فإنها تنتج صيغة جديدة تحل محل
في
الصيغة األصلية التي ستنتهي من االستعمال
الفعلي دائماً .والمثال على ذلك على المستوى الصر ّ
ّ
ال).
ال"( :قَ َو َل > قَ َ
صيغة الفعل "قَ َ
ولذاَّ ،
فإن أغلب مجالَي وجود الصيغ االختيارّية هو مجال عمل القانون عمالً اختيارياً؛ ألنه
حين يحدث ذلك فإنه سينتج صيغة استعمالية جديدة تستعمل مع الصيغة األصلية أو األخرى ،وقد
تدخل أكثر من قانون من القوانين
تتعدد الصيغ بسبب ّ
تتفوق عليها في عملية التداول والتواصل ،وقد ّ
( )1عبابنة ،يحيى ،اللغة العربية بين القواعدية والمتبقي في ضوء نظرية األفضلية ،ص .61
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التحويلية .ثم قد تكون هذه الصيغ غير قواعدية مما نطلق عليها مصطلح الصيغ البديلة
ّ
( )Alternative Formsفي مقابل وضع الحد الفاصل الذي لم يكن واضح المعالم في التطبيق بين
اللهجي .وذلك ال سيما إذا ُوجد
"اللغة" و"اللهجة" بنسبة الكثير من األداءات غير القواعدية إلى التباين
ّ
اعدي إلى أكثر من قبيلة ،وهذا يعني في النهاية َّ
أن النمط ليس
التغاير و ّ
التعدد في نسبة النمط غير القو ّ
لهجة قوم بأعيانهم ،ولكنه استعمال عام ورد في بيئات لغوية مختلفة ،وهذا يعني صيغة اختيارية أو
بديلة( .)1فتقوم فكرة الصيغ البديلة على أنها من الصيغ االستعمالية المتاحة للمتكلم بغض النظر عن
أن المتكلمين في
البيئات االستعمالية؛ إذ من الممكن أن يكون وارداً في البيئة االستعمالية الواحدة ،أو ّ
بيئاتهم المختلفة يمكن أن يستعملوه( .)2وعندها أيضا تلتقي "الصيغ البديلة" مع "المتبقي" المشار إليه
اعدي ،على الرغم من َّ
أن
في الفقرات السابقة على كونهما غير قواعديتين ال تخضعان للتفسير القو ّ
المتبقي في األصل ناجم عن عمل (الالوعي) في إنتاج اللغة ،وال يحكمها ضابط ،ولكن يحكمها
اللغوي.
اللغوي) عند إنتاج النمط
االنفعال والعاطفة واالنصياع (لوضعه
ّ
ّ
ولذاَّ ،
التركيبي إبراز
فإن من أهداف تطبيق هذه النظرية على اللغة العربية في مستواها النحوي
ّ
اعدي الذي يتمثَّل في عدم اطراد القواعدية في جميع صور األداء اللغوي وأصنافه ،ال
النقص القو ّ
اللغوي الذي أنتجه أبناء اللغة مهما كانت األحوال.
االستعمالي الذي يتمثّل في األداء
إلبراز النقص
ّ
ّ
بمعيار ِ
وهذا هو الذي يدفعنا إلى القول َّ
ين(،)3
عامل في ضوء نظرية األفضلية
َ
إن العربية ينبغي أن تُ َ
هما:

( )1عبابنة ،يحيى ،القراءات القرآنية رؤى لغوية معاصرة ،ص .356
()2

المرجع نفسه ،ص .355

()3
اجع الصفحات اآلتية-22 :
عبابنة ،يحيى ،اللغة العربية بين القواعدية والمتبقي في ضوء نظرية األفضلية ،ص  35و .43ور ْ
 26من هذه الدراسة.
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 )1األفضلية االستعمالية :االستعمال أساس األفضلية ،فإن هذه األفضلية تفرض علينا أن نتوقَّف على
اللغوي .فليس أحد النمطين أو الصيغتين أجود أو أفضل من
ورود االستعمال في اللغة في فترة القيد
ّ
اآلخر ،بل هما متساويان في الصحة اللغوية وال يمكن رفضهما أو تخطئتهما ،ما لم يثبت اختراق
أحدهما للقيد زمنياً ومكانياً .فإذا اعترض القيد وحدوده على االستعمال ،فإنه يفقد هذه األفضلية.
اعدي الذي تشترك فيه العربيةُ مع اللغات األُخرى .وهي ال
 )2األفضلية القواعدية :هي الجانب القو ّ
تلغي ضرورة تحقق األفضلية االستعمالية ،بل هي العناصر القواعدية المبنية على عالماتها الشكلية
والجوهرية للتركيب أو الصيغة .وقد يسقط عنه بعض تلك العناصر ،وعندها يكون أقل أفضليةً من
َّ
أكثر منه.
النمط االختياري َ
اآلخر الذي حقق العناصر القواعدية َ
حدود كل من األداءات اللغوية التي تحقّق األفضلية القواعدية واألفضلية
نتصور
ويمكن أن
َ
ّ
اآلتي:
االستعمالية في جسم اللغة العربية في الشكل
ّ

()1
()2

()1

األفضلية

االستعمالية :األداءات اللغوية التي أنتجها أبناء
ّ

اللغوي مع االعتراف بأنها ال حصر لها ،سواء
اللغة ،في فترة القيد
ّ
جميع عناصر القواعدية أم تننهك شرطاً من شروطها.
أكانت تحقّق
َ
ولذا ،فإنها تمثل الجزء األكبر من اللغة؛ إذ إنها حقّقت أفضليتها
اض عليها .ولعلها يندرج تحتها كل أداء
استعمالياً ،فال يمكن االعتر ُ
لغوي يطلق عليه مصطلحات عدة مثل :الشاذ ،اللغات ،الضرورة
ّ
الشعرية ،والمتبقي ،والصيغ البديلة.

اللغوي
جسم اللغة العر ّبية في فترة القيد
ّ

()2

األفضلية

اعدية :القواعد أداة الحكم على األفضلية،
القو ّ

النحوية
جميع شروط القاعدة
وتقع فيها األداءات اللغوية التي حقَّقت
ّ
َ
االستعمالي من أبناء
التي وضعها النحاة إلى جانب تحقيقها للجانب
ّ
اللغة .وتمثل جزءاً أصغر من جسم اللغة مقارنةَ باألفضلية
االستعمالية نتيجة لطبيعة االستقراء الناقص.

اعدية
الشكل رقم ( :)2األفضليتان في اللغة العربية :األفضلية
االستعمالية واألفضلية القو ّ
ّ
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إعداد جداول األفضلية للغة العربية
تعد عملية إعداد جداول األفضلية من األمور المهمة جداً إذا أردنا أن نحكم على التزام األنماط
وتمر هذه العملية بالخطوات واإلجراءات اآلتية(:)1
التركيبية بالعناصر األفضلية من عدمهّ .
 .1تحديد نوع األفضلية بالنسبة للغة العريية .وما إذا كانت تجمع بين األفضلية االستعمالية
واألفضلية القواعدية ،أو أنها تكتفي باألفضلية االستعمالية ،وهل تملك صيغاً اختيارية (بديلة)
أو ال ،وان كانت تملك مثل هذه الصيغ ،فعلينا أن ننظر إلى إمكانية أن تكون الصيغتان (ربما
أكثر) متساويتين في القواعدية واالستعمال ،كما هو حال (ما) الحجازية و(ما) التميمية.
 .2اإللمام بالحدود والمفاهيم النحوية التي وضعها النحاة؛ ألنها ضرورية إلعداد جداول األفضلية.
 .3استخراج نوعين من العالمات النحوية من تلك الحدود والمفاهيم ،وهما :العالمات الجوهرية
والعالمات الشكلية .فالعالمة الجوهرية هي العالمة األكيدة التي ال يمكن أن ينتج عنها خالف
اللغوي وتواصلهم فيما بينهم ،كعالمة
بين النحويين والباحثين ،ويدركها أبناء اللغة بحسهم
ّ
الفاعل الجوهرية هي َم ْن أوقع الفعل أو وقع الفعل منه .وهي أيضاً العالمة األكيدة التي
يشتمل عليها الحد أو التعريف .وأما العالمة الشكلية فهي العالمات التي يمكن أن تنطبق
على التركيب المراد بحثه ،ولكننا من الممكن أن نختلف في ماهيتها وانطباقها عليه ،وقد
تنطبق على غيره أيضا ،وهي مجال رحب للخالف بين النحويين والدارسين .فهذه العالمات
تأتي في الترتيب بعد العالمات الجوهرية في الفقرات في داخل جداول األفضلية.
 .4ترتيب الفقرات في داخل الجداول بعد تحديد التركيب المراد قياس التزامه بالقواعدية وفقاً
ونتدرج في الفقرات األخرى بحسب
للفقرات المستخلصة ،بحيث نجعلها في أول فقرات الجدول،
ّ
ندرجها بالترتيب الذي نرتضيه إذا تساوت فقراته فيما بينها.
األهمية ،أو ّ
( )1عبابنة ،يحيى ،اللغة العربية بين القواعدية والمتبقي في ضوء نظرية األفضلية ،ص .43-41
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اللغوي ،فإننا نضع مقابلها إشارة (✔) ،وأما إذا
 .5إذا انطبقت الفقرات القواعدية على التركيب
ّ
اعدي فإننا نضع إشارة (✘) مقابلها .ثم ندقّق فيما إذا كانت إشارة عدم
نقص الشرط القو ّ
شكلي (عالمة شكلية)،
اعدي
اعدي أو تحت شرط قو ّ
االنطباق قد وقعت تحت أهم شرط قو ّ
ّ
وبعدها نصدر أحكامنا على التركيب وأفضليته.
 .6علماً َّ
أن العربية قد تقع فيها المخالفة في أهم عناصرها القواعدية ،ولكننا ربما ال نستطيع
محاكمة التركيب بأنه غير صحيح إالَّ إذا كان من استعمال المولَّدين .وأما إذا كان من
استعمال أبناء فترة القيد فإنه يظ ّل صحيحاً استعمالياً (تحقيق األفضلية االستعمالية) ،وان كان
اعدي في بعض جوانبه.
غير قو ّ
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الفصل الثاني :
األفضلية القواعدية واالستعمالية في قضايا ِّ
الذكر

 المبحث األول  :في ذكر ما يجب حذفه
 المبحث الثاني  :في الزيادة غير القواعدية
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الفصل الثاني  :األفضلية القواعدية واالستعمالية في قضايا الذكر
اكتشف النحاة بعد بذلهم الجهود المضنية في استقراء كالم العرب وتقعيده مواطن ما يذكر
فيها وما يحذف من عناصر التراكيب العربية وجوباً .فذكروا تلك المواطن ،ووضعوا لها ضوابط للقياس
الحية ال تتسق
عليها واالحتكام إليها .ومع ذلك ،فقد ُعثر على عدد غير قليل من األداءات اللغوية ّ
القياسية المعيارّية في هذا المضمار ،كما تشهدها بعض شواهد
اتساقاً تاماً مع ما وضعوه من قواعدهم
ّ
مبحثين ر ِ
ِ
مقسمين على
التوضيح البن مالك .ويمكن عرض هذه الشواهد بالدراسة والتحليل في
ئيسينّ ،
وجوب الحذف فيها،
قرر النحاة
اعدية فيها ،أحدهما ما
يخص المواضع التي َّ
مظاهر االنتهاكات القو ّ
َ
ّ
النحوي التي َّ
حددها النحاة.
وثانيهما ما يرتبط بالعناصر اإلضافية المخالِفة لقوالب التركيب
ّ
المبحث األول :في ذكر ما يجب حذفه
الحذف لغةً القطع( .)1ويش ّكل الحذف ظاهرة تشيع في لغة العرب وتهدف في كل مواقعها إلى
التخفيف( ،)2وهو من صور شجاعة العربية ،ويقع في الجملة والمفرد والحرف والحركة ،ما دام أن
يكون ثمة دليل أو قرينة على المحذوف ألمن اللبس( .)3وهذا النوع من الحذف ليس فيه إشكال
أن ثمة نوعاً آخر من
ي لإليجاز واالقتصار ،غير ّ
ي االختيار ّ
اعدي؛ ألنه يعد من الحذف الجواز ّ
قو ّ
فإن
وجوبي الذي يقع في بعض التراكيب
صنفه النحاة ضمن الحذف ال
الحذف الذي ّ
ّ
النحوية .لذاّ ،
ّ
الذكر في ما يجب حذفه في تلك التراكيب ُّ
يعد انتهاكاً قواعدياً .وقد عثرت هذه الدراسة على قضيتين
من هذا الحذف ،ونوردهما على النحو اآلتي:

()1

ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت1900 ،م( ،حذف).39/9 ،

()3

انظر :ابن جني ،الخصائص.360/2 ،

()2

اللبدي ،محمد سمير نجيب ،معجم المصطلحات النحوية والصرفية ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط 1985 ،1م ،ص .62
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 ثبوت خبر المبتدأ بعد (لَ ْوَال)
َّ
االسمي في اللغة العر ّبية ،وهو ما
ي
يمثّل الخبر بمدلوله
النحوي أحد َ
ركني المركب اإلسناد ّ
ّ
ّ
تتم به مع المبتدأ (المسند إليه) فائدة تجعله مما يحسن السكوت عليه
يطلق عليه مصطلح المسند الذي ّ
النحوية( ،)1أو ما يستفيده السامع ويصير به المبتدأ كالماً( .)2وحق الخبر مع
وفقاً لتعبير القاعدة
ّ
النحوي
التركيبي
المبتدأ الرفع ،وال يمكن االستغناء عنهما في الكالم من حيث َّإنهما عنص ار اإلسناد
ّ
ّ
لفظاً أو تقدي اًر ،إال في بعض المواضع التي يحذف فيها الخبر وجوباً ،بما فيها خبر المبتدأ الواقع بعد
(لَ ْوَال) االمتناعية لكثرة االستعمال في الكالم( ،)3كقوله تعالى :ﭽﰃ ﰄ ﰅ ﰆﭼ (سبأ.)٣١ :
أن حذف خبر المبتدأ الواقع بعد (لوال) أو (لوما) واجب()4؛ َّ
ولذا ،يذهب جمهور النحاة إلى َّ
ألن الخبر
فإن جاء الخبر كوناً
عاماً ،ويجب مع ذلك حذفُهْ ،
بعد (لوال) ال يكون كوناً خاصاً ،بل يجب كونه كوناً ّ
مؤول(.)5
خاصاً في كالم ما ،فهو لحن أو َّ
ّ
الحية التي تخالف هذه القاعدة العامة كما أشار إليها
ومع ذلك ،ثمة بعض األداءات اللغوية ّ
ابن مالك في كتابه (شواهد التوضيح) ،وهو قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم لعائشة رضي اهلل عنها:
ِ
باب ِ
ين"( .)6ووجدت الدراسة هذا
ت ا ْل َك ْع َبةَ فَ َج َع ْل ُ
ضُ
وم ِك َح ِديثُو َع ْه ِد ِهم بِ ُك ْف ٍر لََنقَ ْ
ت لَهَا َ
َ"يا َعائ َشةُ ،لَوالَ قَ ُ
الحديث في صحيح البخاري بلفظ يختلف اختالفاً طفيفاً ال ُيخ ّل بالشاهد ،وهو كاآلتيَ " :يا َعائِ َشةُ لَ ْوال
()1

انظر :ابن هشام ،شرح قطر الندى وبل الصدى ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار الطالئع ،القاهرة2009 ،م ،ص

()2

ابن السراج ،أبو بكر محمد ،األصول في النحو ،تحقيق عبد الحسين الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،د.ت.62/1 ،

()4

السيوطي ،جالل الدين ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،تحقيق عبد العال سالم مكرم ،مؤسسة الرسالة ،بيروت1987 ،م،

()5

ابن هشام ،عبد اهلل جمال الدين ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار إحياء التراث

()6

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،مسألة  ،17ص .120

()3

.124

سيبويه ،الكتاب129/2 ،؛ وابن السراج ،األصول في النحو.68/1 ،
.40/2

العربي ،بيروت ،ط 1966 ،5م.158/1 ،
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قَ ْو ُم ِك َح ِديث َع ْه ُد ُه ْم -قَا َل ْاب ُن ُّ
اس َوَباب
ت ا ْل َك ْع َبةَ فَ َج َع ْل ُ
ضُ
الزَب ْي ِر :بِ ُك ْف ٍر -لََنقَ ْ
ت لَهَا َب َاب ْي ِن َباب َي ْد ُخ ُل النَّ ُ
()1
ون فَفَ َعلَهُ ْاب ُن ُّ
ت
الزَب ْي ِر"  .وكذلك في كتاب عقود الزبرجد" :لَ ْوالَ قَ ْو ُم ِك َح ِديث َع ْه ُد ُه ْم بِ ُك ْف ٍر لَ ِزْد ُ
َي ْخ ُر ُج َ
ِ ()2
ِِ ِ
(قومك) الواقع بعد (لوال) في األحاديث السابقة
ا ْل َب ْي َ
يم"  .وذلك ّ
أن خبر المبتدأ ُ
ت َعلى قَ َواعد إ ْب َراه َ

ثابت مذكور ،إال أنه في األول خبر مفرد مضاف (حديثو ِ
عهدهم) وفي الثاني والثالث خبر جملة
ثبوت خبر
تضمن هذا الحديث
عهدهم) .وقال ابن مالك عن الحديث الذي أورده سابقاًَّ " :
(حديث ُ
َ
قومك حديثو عهد بكفر" ،وهو مما خفي على النحويين إال الرماني
المبتدأ بعد "لوال" ،أعني قوله "لوال ُ
وابن الشجري"(.)3
لعل عبارة ابن مالك السابقة (مما خفي على النحويين إال الرماني وابن الشجري) توحي بموقف
بناء على المادة اللغوية التي استقرؤوها ،كما
وم ْن معهم من وجوب حذف الخبر بعد "لوال" ً
الجمهور َ
قرب" َّ
بأن مذهب جمهور النحويين أنه ال
الم َّ
ذكره السيوطي ُمحيالً إلى قول ابن عصفور في "شرح ُ
يجيز إظهار خبر المبتدأ الواقع بعد "لوال" ِّ
مسده( ،)4أو لكثرة االستعمال(.)5
لسد طول الكالم بالجواب ّ
ولذا ،نجد السيوطي نفسه يقف وراء الجمهور متشبِّثاً بالقواعدية ومعقِّباً على َم ْن ذهب إلى وجوب
إظهار الخبر بعد (لوال) إذا كان المعنى ُيجهَل عند حذفه كابن مالك كما في الحديث السابق ،بقوله:
"والصحيح أن الخبر ملتزم حذفه ،وأنه ال يكون إال من قبيل ما يشهد له معنى الكالم بعد الحذف ،ألن
أبا الحسن األخفش حكى َّ
أن العرب قد التزمت إضماره"(.)6

()1

البخاري ،صحيحه  ،كتاب العلم ،باب من ترك بعض االختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه،
الحديث رقم .37/1 ،126

( )2السيوطي ،جالل الدين ،عقود الزبرجد على مسند اإلمام أحمد ،تحقيق سلمان القضاة ،دار الجيل ،بيروت1994 ،م .172/3
()3

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .120

( )4السيوطي ،عقود الزبرجد على مسند اإلمام أحمد.172/3 ،
( )5سيبويه ،الكتاب.129/2 ،
()6

السيوطي ،عقود الزبرجد على مسند اإلمام أحمد.172/3 ،
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َّ
تؤيد ورود
وكذا ،عندما
تصدى هؤالء النحاة للحديث السابق والشواهد األخرى المشابهة التي ّ
عرب الخبر جملة
اللغوي( ،)1لجؤوا إلى التأويل بكثير من
هذا المظهر
التعسف و ُ
ّ
ّ
البعد ،فأحياناً ُي َ
معترضة ،وأحيانا ُيعلَّق الظرف أو الجار والمجرور بالمبتدأ الواقع بعد (لوال) كما ذهب إليه ابن هشام
في توجيه متعلّق الظرف في قوله تعالى( :)2ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﭼ (النساء ،)٨٣ :أو ُّ
يعد من قبيل الشذوذ في الحديث الشريف إن صحت روايته ،والضرورة في
إن الرواية
الشعر ،أو تعد رواية الحديث السابق غير صحيحة كما يراه ابن أبي الربيع حيث قال ّ
ِ
ان قَ ْو ِمك بِا ْل ُك ْف ِر" ،أو يعد لفظ الحديث السابق من تحريف الرواة أو اللحن مما
الصحيحة هي" :لَ ْوالَ ح ْدثَ ُ
دفع السيوطي إلى ذكر الروايات األخرى للحديث في البخاري ،التي تجري على القاعدة المشهورة ،بما
ِ
ت"(.)3
ت ا ْل َب ْي َ
ضُ
ت" ،و"لَ ْوالَ َح َداثَةُ قَو ِم ِك بِا ْل ُك ْف ِر لََنقَ ْ
ان قَو ِم ِك بِا ْل ُك ْف ِر لَفَ َع ْل ُ
فيها "لَ ْوَال ح ْدثَ ُ
تلحظ هذه الدراسة َّ
قوي
أن توجيهاتهم
تمسكهم ال ّ
المتنوعة السابقة تعكس بوضو ٍح درجة ّ
ّ
اعدي لها ،أو محاولة إلزاميتها على مساحة
بالقواعدية عن طريق إخضاع األداء
اللغوي غير القو ّ
ّ
اللغوية وان كانت ال تتسق مع قواعدهم أصالً .ولذاَّ ،
فإن من الممكن أن ُيؤ َخذ
واسعة من األداءات
ّ
على تأويلهم للخبر الثابت للمبتدأ الواقع بعد (لوال) على أنه جملة معترضة ،أو متعلق بالمبتدأ إذا كان
الخبر ظرفاً أو جا ار ومجرو اًرَّ ،
ألنه من وجهة نظرنا ما َّ
"تركيبي" أو تقدير
صح معناه من غير تأويل
ّ
"خبر محذوف" أولى بالقبول .وأما تخطئة رواية الحديث فال نستطيع أن نقبلها بكل بساطة ما دام
الحديث يرد في صحيح البخاري وعلماء الحديث أدرى بروايته ،فضالً عن ابن أبي الربيع غمر روايته
ِ
ِ
فَ َواهلل لَ ْوالَ اهللُ تُخ َشى َع َواقُبهُ
ك َو ِغلْ َمتِي
فَلَ ْوالَ ِسالَ ِحي َع ْن َد َذا َ

()1

همام:
منها قول الفَُرْيعة بنت ّ
وقول اآلخر:

()2

انظر :ابن هشام ،مغني اللبيب.702/1 ،

()3

انظر :السيوطي ،عقود الزبرجد على مسند اإلمام أحمد.172/3 ،

ِ
الس ِر ِ
ك َع ْن َه َذا َّ
لَ ُح ِّر َ
ير َج َوانُبهُ
بت َوِفي َأْر ِسي َمآثُِر تُ ْستََب ُر
َألُ ُ

انظر :السيوطي ،عقود الزبرجد على مسند اإلمام أحمد176-173/3 ،؛ وهمع الهوامع .42/2 ،وهذان الحديثان واردان فعالً
في صحيح البخاري .انظر :البخاري ،صحيحه 146/2 ،رقم الحديث  1583لألول و 1585للثاني.
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بغير دليل( .)1وكذلك ُّ
عدهم لذكر الخبر هذا من قبيل الشذوذ أو الضرورة الشعرية ال يمكن قبوله؛
أن من صحة
لورود نظائره في القرآن الكريم وفي غيره من النثر كما ستظهرها الدراسة ،زيادة على ّ
أي شريحة استعمالية واردة عن العرب ،والحديث الشريف كذلك فهو
منهجية الدرس
اللغوي أال نغفل َّ
ّ
ّ
جزء من اللغة.
وأما ابن مالك فقد ذهب إلى َّ
أن إثبات الخبر بعد (لَ ْوَال) في الحديث السابق واجب ،بعد أن لجأ
تنص على
هو وغيره من النحويين
كالرماني وابن ال ّشجري والشلوبين إلى تفريع القاعدة األصلية التي ّ
ّ
االمتناعية ،ألنه معلوم بمقتضاها .وقواعدهم في ذلك
وجوب حذف الخبر إذا وقع المبتدأ بعد (لَ ْوَال)
ّ
يمكن تلخيصها في الجدول اآلتي(:)2
حالة الخبر للمبتدأ الواقع بعد (لوال)

القاعدة

مقيد)
 )1كون الخبر عاماً (غير ّ

وجوب حذف الخبر

 )2كون الخبر خاصاً وال دليل عليه (ال يفهم إال به)

وجوب ذكر الخبر

 )3كون الخبر خاصاً وعليه دليل (يمكن فهم المعنى المراد دونه)

جواز ذكر الخبر وحذفه

الجدول رقم ( :)1تفريع قواعد الخبر للمبتدأ الواقع بعد (لوال) االمتناعية
بناء على ذلك ،يرى ابن مالك َّ
اللغوي في الحديث السابق هي
أن القاعدة التي تنطبق على األداء
ّ
تنص على وجوب إثبات الخبر للمبتدأ الواقع بعد (لوال) لكون الخبر خاصاً ،وال
القاعدة الثانية التي ُّ
يفهم معنى التركيب المراد دون إثباته ،حيث قال" :فلو اقتصر في مثل هذا على المبتدأ لَظُ َّن أن

()1
()2

النبوي ،ص .61-60
النحوية في مخطوطات وكتب إعراب الحديث
انظر :القضاة ،سلمان محمد ،القضايا
ّ
ّ
انظر :ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص 121-120؛ والسيوطي ،همع الهوامع.41-40/2 ،
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ألن من أحوالهم
المراد :لوال قومك على كل حال من أحوالهم لنقضت الكعبة .وهو خالف المقصود؛ ّ
بعد عهدهم بالكفر فيما يستقبل .وتلك الحال ال تمنع من نقض الكعبة وبنائها على الوجه المذكور"(.)1
ومع اتفاق هذه الدراسة مع ما علَّله ابن مالك في ذلك إالَّ أنها ترى إمكانية قياس درجات
اللغوي للحديث السابق موضَّحة في جدول
األفضلية القواعدية واالستعمالية التي يحقِّقها التركيب
ّ
األفضلية اآلتي:
األفضلية القواعدية
اللغوي
التركيب
ّ

الجوهرية
اإلفادة

األفضلية
االستعمالية

الشكلية
ّ
دخول (لوال) على
الجملة االسمية

حذف الخبر

والمبتدأ المرفوع
ِ
ان قَو ِم ِك
 )1لَ ْوالَ ح ْدثَ ُ
ت /لَوالَ
بِال ُك ْف ِر لَفَ َعْل ُ
َح َداثَةُ قَ ْو ُم ِك بِال ُك ِ
فر
البيت
ت
َ
ضُ
لََنقَ ْ
وم ِك َحِديثُو
 )2لَوالَ قَ ُ
ت
ضُ
َع ْهِدهم بِ ُك ْف ٍر لََنقَ ْ

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✔

✔

اْل َك ْع َبةَ /لَ ْوَال قَ ْو ُم ِك
َحِديث َع ْه ُد ُه ْم بِ ُك ْف ٍر
ت اْل َك ْع َبةَ
ضُ
لََنقَ ْ

جدول األفضلية رقم ( :)2عناصر األفضلية القواعدية واالستعمالية لخبر المبتدأ الواقع بعد (لَ ْوالَ)

وبذلك تتخلّص هذه الدراسة من اللجوء إلى تفريع القاعدة األصلية؛ َّ
ألن فيه نوعاً من االكتفاء
اللغوي
عد التركيب
بالقاعدة العامة األصلية التي وضعها نحاة التأسيس كسيبويه ،غير أنه يقودنا إلى ّ
ّ
()1

انظر :ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .121
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الذي يبدو مخالفاً لتلك القاعدة من الصيغ االختيارية أو البديلة ( ،)Alternative Formsوهو أمر
اعدي الذي وصف بها علماء العربية في
منبثق من تفكيرنا
النحوي من معيار (الفصاحة) والثبات القو ّ
ّ
جميع مواطن استعمالها( ،)1فضالً عن تحقيق السمة االقتصادية ()Economy Statement

()2

في

اللغوي ،وتسليط الضوء على َّ
أن االستعمال له أفضلية تختلف عن األفضلية القواعدية.
الدرس
ّ
معياري األفضلية :القواعدية
ولو نظرنا إلى جدول األفضلية السابق نظرة مبنية على
َ
واالستعمالية ،فإننا نجد َّ
أن التركيب األول قد حقَّق عناصر األفضلية المستخلصة كافةً ،واشتمل على
العالمات الجوهرية والشكلية التي يجب أن تنطبق عليه وفقاً لقواعدية خبر المبتدأ الواقع بعد (لوال).
وذلك ما جعله يحتل الترتيب األول في جدول األفضلية السابق ،في حين نلحظ وجه انتهاك التركيب
َّ
اختل فيه عنصر من عناصر األفضلية القواعدية التي
الثاني للقاعدة السابقة ،وهو يتمثّل في ما
وضعها جمهور النحاة ،وهو عدم ذكر خبر المبتدأ الواقع بعد (لوال) ،وهو من عالماته الشكلية .ولذا،
درجه في
نضع إشارة (✘) تحت خانة هذا العنصر؛ للداللة على هذا الخرق القو ّ
اعدي ،ومن ثم ن ّ
الترتيب الثاني إالَّ أنه ال يعني بالضرورة َّ
أن التركيب األول أفضل من الثاني من حيث االستعمال ،إال
بالنظر إلى األفضلية القواعدية؛ إذ انطبقت الشروط أو العناصر القواعدية على التركيب األول أكثر
توج األو ُل بالمخرج أو المتر ّشح األفضل (.)Optimal Candidate
من انطباقها على الثاني ،مما ُي ّ
ومع َّ
األفضلية القواعدية كما أشرنا إليه سابقاً،
أن التركيب الثاني لم يحقق عنص اًر من عناصر
ّ
اللغوي ،وطالما
فإنه ما زال يتمتع بأفضليته االستعمالية لكونه ناتجاً عن أبناء اللغة وضمن فترة القيد
ّ
َّ
أن هذا االختالل لم يكن من العناصر األساسية التي تُفضي إلى االختالل التركيبي الذي يفقدها شروط
()1
()2

انظر :عبابنة ،يحيى ،اللغة العربية بين القواعدية والمتبقي في ضوء نظرية األفضلية ،ص .64-63

اللغوية التي ُيمكن أن تُ َّ
أكبر قدر من
عد األفضل بين النظريات الموجودة هي التي
أن النظرية
ُ
ّ
تعني السمة االقتصادية ّ
تصف َ
الحقائق وصفاً صحيحاًِّ ،
بأقل ٍ
المنهجية .انظر :عبابنة والزعبي ،علم اللغة المعاصر
قدر ممكن من المصطلحات واإلجراءات
ّ
مقدمات وتطبيقات ،ص .13
ّ
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الصحة ،فضالً عن أنه يحقّق العالمات الجوهرية الداللية( ،)1ووظيفته التداولية اإلبالغية ،فإنه يحقّق
أيضاً المقبولية اللغوية.
اعدي هذا من
والحقيقة األخرى التي تريد هذه الدراسة إثباتها هي ّ
أن التركيب الثاني غير القو ّ
الصيغ البديلة ( )Alternative Formsالتي أُنتِجت نتيجة لعمل القوانين اللغوية في اللغة العربية في
يعزز ما نذهب إليه هو َّ
أن عمل القانون االختياري
أغلب األحيان عمالً اختيارياً ال إلزامياً .ولعل ما ّ
التركيبية األخرى سواء أكانت في
هذا ال يختص به األداء السابق ،بل نجد كذلك في مختلف نظائره
ّ
لغة الشعر أم سعة الكالم .ومن لغة الشعر:
ِ
للس ْلِم إِ ْن َج َن ُحوا
َولَ ْم أَ ُك ْن َجانحاً ّ

ت م ْنتَ ِ
ِ
ص اًر
لَ ْوالَ ُزَه ُ
ير َجفَاني ُك ْن ُ ُ

()2

ِ
ِ
لَ ْوالَ ُ ٍ
صاح ُبهُ
يم َ
ابن أَ ْوس َنأَى َما ض َ

()3

َي ْوماً َوالَ َن َابهُ َو ْهن وال َح َذ ُر

ك ِ
وغ ْل َمتِي
ند َذا َ
َفلَوالَ ِسالَ ِحي ِع َ

ت ،وِفي أر ِ
ْسي َمآيِ ُم تُ ْس َب ُر
لَ ُر ْح ُ َ َ

ِ
ارس الج ِ ِ
هم
فَ َواهلل لَوالَ فَ ِ ُ َ
ون م ْن ُ

آلبوا َخ َزَايا و ِ
اب َحبِيب
اإل َي ُ
ُ
َ

()4

()5

اللغوي ،وهو القرآن الكريم في
وأما نظائره في سعة الكالم فترد بعضها في أرقى صور األداء
ّ
قوله تعالى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ (النور .)٢١ :ونتّفق مع ما يراه
سلمان القضاة في هذا الصدد َّ
بأن ﭽﭦﭼ هو الخبر ،ويضعف جع ُل الجار والمجرور متعلقاً بـ
( )1عبابنة ،يحيى ،القواعدية وأشكال األفضلية في النحو المفعول المطلق أنموذجاً ،ص .582
()2

لم تهتد هذه الدراسة إلى قائل هذا البيت ،فهو في شرح األشموني(شطره األول فقط) بال نسبة50/4 ،؛ وكذلك في شواهد
التوضيح البن مالك ،ص .121

( )3لم تهتد هذه الدراسة إلى قائل هذا البيت ،فهو في شرح األشموني(شطره األول فقط) بال نسبة609/3 ،؛ وكذلك في شواهد
التوضيح البن مالك ،ص .121

()4
()5

البيت أنشده ثعلب في لسان العرب .انظر :ابن منظور ،لسان العرب( ،أمم).33/12 ،

البيت لعلقمة بن عبدة .انظر :علقمة ،ديوان علقمة الفحل ،تحقيق لطفي الصقال ودرية الخطيب بمراجعة فخر الدين قباوة ،دار
الكتاب العربي ،حلب ،ط 1969 ،1م ،ص .43
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()1
بأن الخبر فيه محذوفَّ ،
ﭽﭤﭼ َّ
ألن الفائدة ال تتم به
ألن الحاجة إلى الخبر أشد  ،أو التقدير ّ

مقد ر محذوف) ،فلو كان هو الخبر لجاز للمتكلم أن يقتصر على ذلك "المحذوف" ،والكتفى
(خبر ّ
المخاطب به ،ولكن واقع األمر غير ذلك( .)2وكذلك قوله تعالى :ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
يؤيد ثبوت الخبر للمبتدأ
ﯹ ﯺ ﯻﭼ (األنفال .)٦٨ :فورود ﭽ ﯶ ﭼ ليكون خب اًر لـﭽ ﯳﭼ ّ
()3
ي فهو ما قاله عبد الرحمن بن الحارث ألبي هريرة" :إِِّني
الواقع بعد (لوال)  .وأما من كالم العرب النثر ّ
()4
اكر لَ َك أَمرا ،ولَوالَ مروان أَقَسم علَ َّي ِف ِ
َذ ِ
(م ْرَوان)
يه لَ ْم أَ ْذ ُك ْرهُ لَ َك"  .فـ(أقسم َّ
ًْ َ ْ َْ َ ُ َْ َ
علي فيه) هو الخبر للمبتدأ َ

الواقع بعد (لوال).
ويتضح من الشواهد السابقة َّ
أن ثبوت الخبر للمبتدأ الواقع بعد (لوال) أمر يشهده الواقع
االستعمالي ،وهو يأتي بثالث صور ،وهي؛ خبر مفرد كما في الحديث الشريف الذي ذكره ابن مالك
ّ
(حديثو عهدهم) ،ثم خبر جملة فعلية كما في اآلية الكريمة السابقة ﭽﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ ،أو
ِ
ابن ٍ
أوس
والحديث الذي رواه البخاري (حديث ُ
هير َجفَاني) و(لوال ُ
عهدهم) والشاهدين الشعريين (لَوال ز ُ
َنأَى ما ضيم صاحبه) وكالم ابن الحارث (ولوال مروان أَ ْق َس َم علي فيه) ،ثم خبر شبه الجملة كما في
منهم) .فكل ٍ
الج ِ
خبر في
فارس َ
قوله تعالى ﭽﭦﭼ ،والشعريين (فلوال سالحي عند ذاك) و(لوال ُ
ون ُ
يؤدي وظيفة جوهريَّة للخبر في الكالم ،وهي اإلفادة التي تحقّق المعنى المراد ،مما ال
تلك الشواهد ّ
يمكن االستغناء عنه على الرغم من مخالفته الشكليَّة للقاعدة العامة.

النبوي ،ص .60
النحوية في مخطوطات وكتب إعراب الحديث
( )1انظر :القضاة ،سلمان محمد ،القضايا
ّ
ّ
( )2انظر :المخزومي ،مهدي ،في النحو العربي نقد وتوجيه ،المكتبة العصرية ،بيروت1964 ،م ،ص .181
()3

()4

الجراح ،الكويت1979 ،م،
انظر :بكر ،محمد صالح الدين مصطفى ،النحو
الوصفي من خالل القرآن الكريم ،مؤسسة علي ّ
ّ
.112/2
ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص 121؛ والبخاري ،صحيحه ،كتاب الصوم ،باب الصائم يصبح جنباً ،رقم الحديث ،1926
.29/3
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تقدمَّ ،
أن ثبوت الخبر بعد (لوال) في الحديث السابق لم يكن عبثاً من الناحية
زيادة على ما ّ
يعية مهمة ال يمكن إبالغها إال
الداللية ،بل مخالفته للقاعدة العامة ضرورية ّ
لتؤدي وظيفةً داللية تشر ّ
تنص على َّأنه إذا
بثبوت ذلك الخبر (حديثو عهدهم بالكفر) .وذلك يتمثل في بناء القاعدة الفقهية التي ُّ
تعارضت المصالح أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتع ّذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدةُ ،بِدئ
أن نقض الكعبة َّ
النبي صلى اهلل عليه وسلم في الحديث السابق أخبر َّ
وردها إلى ما
باألهم .وذلك أل َّن
َّ
كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السالم مصلحة ولكن تُ ِ
ضه مفسدة أعظم منها وهي خوف فتنة
عار ُ
بعض َم ْن أَ ْسلَ َم قريباً (حديثو عهدهم بالكفر) ،وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها
عظيماً فتركها صلى اهلل عليه وسلم( .)1إذن ،لو ُحذف الخبر (حديثو عهدهم بالكفر) لَما استقامت تلك
القاعدة الفقهية.
 وقوع التمييز بعد الفاعل لـ (نِ ْع َم) ظاه اًر
ليس ثمة خالف بين النحاة على َّ
مبني على الفتح ،يدل على إنشاء المدح
أن "نِ ْع َم" لفظ جامد
ّ
مع المبالغة فيه ،على الرغم من اختالفهم في تحديد اسميته وفعليته استناداً إلى العالمات الشكلية التي
معرفاً بـ (أل) ،كقوله تعالى :ﭽ
طبقوها عليه .ويكون فاعله على ضرَب ْي ِن :أولهما أن يكون اسماً ظاه اًر َّ
ّ
معرف بـ (أل) ،كقوله تعالى :ﭽﮣ ﮤ ﮥﭼ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ (األنفال )40 :أو مضافاً إلى ّ
ٍ
المفسرِة
ويذ َكر بعد هذه النكرة
(الرعد .)24 :وثانيهما أن يكون ضمي اًر ،مستت اًرَّ ،
ِّ
مفس اًر ،بنك ٍرة منصوبةُ ،
المخصوص بالمدح ،نحو (نِ ْع َم َرُجالً خالد) ،وكقول الشاعر(:)2
ُ

()1

انظر :النووي ،أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،

()2

ابن عقيل ،عبد اهلل بن عبد الرحمن ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،ج  ،3دار

1392هـ.88/9 ،

التراث ،القاهرة1980 ،م ،ص .162
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بأْس ِ
استِيال ُء ِذي ِ
اإل َح ِن
اء ذي َ
الب ْغ ِي َو ْ
َ َ ُ

ِ
ِ
ت
الم ْولَى إِ َذا ُح ِذ َر ْ
لَن ْع َم َم ْوئالً َ

()1

ِ
"م ْوئِالً" ،وُذ ِكر بعد التمييز
ففي "ن ْع َم" ضمير مستتر هو الفاعل ،وقد فُ ِّسر بالنكرة بعده وهو َ
معرف بالالم،
المخصوص بالمدح وهو "المولى" .ويقول الزمخشري" :وفاعلهما (نِ ْع َم وبِ ْئ َس) إما ُمظهَر َّ
ُ
ض َمر َّ
مميز بنكرٍة منصوبة .وبعد ذلك اسم مرفوع هو المخصوص
أو مضاف إلى
المعرف به ،واما ُم ْ
ّ
ِ
ِ
بالذم أو المدح .وذلك قولك :نِعم َّ ِ
ب القَ ِ
وم َزيد ،وبئس الغالم أو بئس غالم
صاح ُ
الصاح ُ
ب أو ن ْع َم َ
َْ
الرجل بشر ،ونعم صاحبا زيد وبئس غالما بشر"( .)2وقد انتقد إبراهيم السامرائي قول النحاة َّ
بأن في
مفس اًر بالتمييز النكرة شيء ملفق مصطنع ،ذلك َّ
ستعمل إال حيث
"نِ ْع َم" ضمي اًر مستت اًر َّ
أن الضمير ال ُي َ
كان مسبوقاً باسم ظاهر ،والطبيعي أن يذكر الظاهر ثم يعود عليه ضميره(.)3
ومهما يكن من أمر ،فقد بدا لنا من كون الفاعل في (نِ ْع َم) أو (بِ ْئ َس) اسماً ظاه اًر أو مضم اًر
مفس اًر بالتمييزَّ ،أنه ال يقع التمييز بعد فاعلهما إالَّ إذا أ ِ
ُضمر الفاعل ،إذ التمييز ليس إال ما يرفع
()4
وتفسره حتى يصير
وتميزه
تبين
ِّ
المبهم ّ
اإلبهام المستقر عن ذات مذكورة  .وبعبارة أخرى ،هو نكرة ّ
َ
َ

واضحاً للسامعين(.)5

()1

ِ
اإل َحن جمع إحنة وهي الحقد؛ البيت ورد في المقاصد النحوية دون العزو إلى قائله؛ انظر :العيني ،محمود بن أحمد ،المقاصد
النحوية في شرح شواهد شروح األلفية ،تحقيق علي محمد فاخر وأحمد محمد توفيق السوداني وعبد العزيز محمد فاخر ،ج ،4

()2

الزمخشري ،أبو القاسم محمود ،المفصل في صنعة اإلعراب ،تحقيق علي أبو ملحم ،ج  ،1مكتبة الهالل ،بيروت1993 ،م،

دار السالم ،القاهرة2010 ،م ،ص .1507
ص .362

( )3السامرائي ،إبراهيم ،الفعل زمانه وأبنيته ،مطبعة العاني ،بغداد1966 ،م ،ص .75
()4

الشريف الجرجاني ،علي بن محمد بن علي الزين ،التعريفات ،دار الكتب العلمية ،بيروت1983 ،م ،ص .66

( )5عبابنة ،يحيى ،تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتى الزمخشري ،عالم الكتب الحديث ،إربد2006 ،م ،ص .149
62

النبوي
التمييز بعد فاعل "نِ ْع َم" ظاه اًر في بعض الشواهد من الحديث
ومع ذلك ،قد جاء
ُ
ّ
الشريف .وذلك كما رواه أبو هريرةَ رضي اهلل عنه َّ
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول :نِ ْع َم
ا ْلمنِيحةُ اللِّ ْقحةُ الص ِف ُّ ِ
يحةً(.)1
ي َمن َ
َ
َ َ
َ
ع التمييز (منِيحةً ِ
/م ْن َحةً)
فاختلفت آراء النحاة في هذا .وقال ابن مالك:
َّ
تضمن هذا الحديث وقو َ
َ َ
بعد فاعل (نِ ْع َم) ظاه اًر .وهو ِم َّما َم َنعه سيبويه ،فإنه ال يجيز أن يقع التمييز بعد فاعل (نِ ْع َم) و(بِْئ َس)
إالَّ إذا أ ِ
ُضمر الفاعل ،كقوله تعالى:ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﭼ(الكهف)50 :

()2

.

ونجد إشارة سيبويه إلى

ِ
ضمر ِ
ين
هذا األمر في باب (ما ال يعمل في
ّ
الم َ
المعرف إال مضم اًر) بقوله" :واعلم أنك ال تُظهر عالمةَ ُ
ِ
ِ
مررت ٍّ
بكل"( .)3فظاهر كالم سيبويه هنا
يفسره كما قالوا:
ُ
في ن ْع َم ،ال تقول :ن ْعموا رجاالً ،يكتفون بالذي ّ
الرج ُل رجالً عب ُد ِ
اهلل .وتبع
يدل على عدم جواز إظهار المضمر المفسَّر بالتمييز ،فال يقال مثالً :نِ ْع َم َّ ُ َ ُ َ ْ
السراج .واحتج في ذلك
مذهب سيبويه هذا جماعة من النحويين ،بمن فيهم السيرافي وأبو بكر بن َّ
َ
سيبويه بأن المقصود من المنصوب والمرفوع الداللة على الجنس ،وأحدهما ٍ
كاف عن اآلخر .وأيضاً
فإن ذلك ربما أوهم أن الفعل الواحد له فاعالن ،وذلك أنك رفعت اسم الجنس بأنه فاعل ،واذا نصبت

()1

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص  .167وورد في صحيح البخاري باللفظ اآلتي :نِعم ا ْلمنِيحةُ اللِّ ْقحةُ الص ِ
ى ِم ْن َحةً ،وانظر:
َّف ُّ
َ
َْ َ َ
البخاري ،محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ،ج  ،3كتاب الهبة وفضلها والتحريض
عليها ،باب فضل المنيحة ،الحديث رقم ( ،)2629دار طوق النجاة ،د.م1422 ،هـ ،ص 165؛ والمنيحة في األصل العطية،
ِّ
الص ِف ّي بفتح الصاد وكسر الفاء أي الكريمة الغزيرة اللبن ،ويقال لها الصفية
واللقحة :الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالوالدة ،و َ
أيضا كذا رواه يحيى بن بكير وذكر المصنف بعده أن عبد اهلل بن يوسف واسماعيل ابن أبي أويس روياه بلفظ "نعم الصدقة

اللقحة الصفي منحة" وهذا هو المشهور عن مالك .وقوله" :منحة" منصوب على التمييز ،قال ابن مالك  :فيه وقوع التمييز بعد

وجوزه المبرد وهو الصحيح ،وقال أبو البقاء:
فاعل نعم ظاه ار وقد منعه سيبويه إال مع اإلضمار مثل( :بئس للظالمين بدال) َّ

اللقحة هي المخصوصة بالمدح ومنحة منصوب على التمييز توكيداً ،وهو كقول الشاعر :فنعم الزاد زاد أبيك زادا .انظر:

()2
()3

العسقالني ،ابن حجر أحمد بن علي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار المعرفة ،بيروت1379 ،هـ1958/م.243/5 ،

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .167
سيبويه ،الكتاب.179/2 ،
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النكرة بعد ذلك ،آذنت بأن الفعل فيه ضمير فاعل ،ألن النكرة المنصوبة ال تأتي إال كذلك( .)1ولذا ،فإنا
المبرد وأبو علي الفارسي دليالً على جواز
نجد سيويه قد لجأ إلى التأويل في البيت الشعر ّ
ي الذي جعله ّ
مجيء التمييز بعد فاعل (نِ ْع َم) ظاه اًر .وهو قول جرير:
فَنِ ْعم َّ
ك َزادا
اد أَبِي َ
اد َز ُ
الز ُ
َ

ك ِف َينا
تََزَّو ْد ِم ْث َل َزِاد أَبِي َ

()2

أن ِ
فتأول هذا البيت ِ
يك َزاداً" على َّ
"م ْث َل" حال من مفعول "تََزَّوْد" وهو َ"زاداً"(.)3
َّ
"م ْث َل َزِاد أَبِ َ
أي سيبوبه هذا(.)4
ورجَّح بعض الباحثين المعاصرين منهم هادي نهر ر َ
وفي المقابل ،أجازه النحويون اآلخرون ،ومنهم المبرد وأبو علي الفارسي والزمخشري .فقال
المميز تأكيداً ،فيقال نِ ْع َم اْل َر ُج ُل رجالً زيد"( .)5وقال
الزمخشري" :وقد يجمع بين الفاعل الظاهر وبين
ّ
المحدثِين َّ
إن اجتماع الفاعل الظاهر لفعل (نِ ْع َم) وتمييزه معاً ،قليل( .)6وذكر ابن
فاضل السامرائي من
َ
أي
يعيش حجة ِّ
المبرد في الجواز وهي الغلو في البيان والتأكيد .وعلى هذا ،اختار ابن مالك هذا الر َ
النبوي السابق .فقال ابن مالك" :وأجاز
لتسويغ مجيء التمييز مع فاعل (نِ ْع َم) الظاهر كما في الحديث
ّ
وم ْن َم َن َع وقوعه بعد الفاعل الظاهر يقول :إن التمييز
المبرد وقوعه بعد الفاعل الظاهر وهو الصحيحَ .
فائدة المجيء به رفعُ اإلبهام ،وال إبهام إال بعد إالضمار .فتعين تركه مع اإلظهار .وهذا الكالم تلفيق
فيسوغُ
عار من التحقيق ،فإن التمييز بعد الفاعل الظاهر ،وان لم يرفع إ ً
بهاما ،فإن التوكيد به حاصلّ ،
يبين بها كيفية مجهولة .فكذا
استعماله ،كما ساغ استعمال الحال مؤكدة ،مع أن األصل فيها أن ّ
هما .ثم جاء به بعد ارتفاع اإلبهام قصداً للتوكيد،
التمييز ،أصله أن يرفع به إبهام ،نحو :له عشرون در ً
()1

ابن يعيش ،شرح المفصل.396/4 ،

()3

األستراباذي ،شرح كافية ابن الحاجب.249/4 ،

()5

ابن يعيش ،شرح المفصل.396/4 ،

()2

جرير ،ديوانه ،دار صادر ،بيروت1964 ،م ،ص .107

( )4نهر ،هادي ،الشرح المعاصر لكتاب سيبويه ،المجلد الرابع ،عالم الكتب الحديث ،إربد2014 ،م ،ص .275-274
()6
عمان2000 ،م.302/4 ،
السامرائي ،فاضل صالح ،معاني النحو ،دار الفكرَّ ،
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هما .ومنه قوله تعالى :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ
نحو :عنده من الدراهم عشرون در ً
(التوبة.")1( )36 :
َّ
في ٍ
تصدى
أن ثمة َمن أجازه في ضرورة الشعر فقط ،كما ذهب إليه ابن يعيش عندما
حينّ ،
(المبرد) شاهداً على ما ادعى من جواز ذلك ،فإنه رفع "الزاد"
لقول جرير السابق ،قائالً" :فإنه أنشده
ّ
المعرف باأللف والالم بأنه فاعل "نعم" ،و"زاد أبيك" هو المخصوص بالمدح ،و"زادا" تمييز وتفسير.
ـ"تزود" ،والتقدير :تزود زادا
والقول عليه :إنا ال نسلم أن "زادا" منصوب بـ"نعم" ،وانما هو مفعول به ل ّ
مثل زاد أبيك فينا .فلما قدم صفته عليه ،نصبها على الحال .ويجوز أن يكون مصد اًر مؤكدا محذوف
تزودا ،وهو قول الفراء .ويجوز أن يكون "الزاد" تميي اًز لقوله" :مثل زاد أبيك فينا"،
الزوائد ،والمراد :تزود ّ
ِ
فإن ذلك من ضرورة الشعر ،هكذا
كما يقال" :لي مثله رجالً" .وعلى تقدير أن يكون العامل فيه "ن ْع َم"ّ ،
قال أبو بكر بن السراج ،وما ثبت للضرورة يتقدر بقدر الضرورة ،وال يجعل قياساً"( .)2ومثله قول
الشاعر:
فَنِ ْع َم ا ْل َم ْرُء ِم ْن َر ُجل تِهَام

ِ ِ
تَ َخيَّ َرهُ َفلَ ْم َيعد ْل س َواهُ

()3

ألن ِ
"من رج ِل تِه ِ
ِ
امي" كقوله" :لِي ِم ْثلُهُ َرُجالً"؛ َّ
"م ْن" تدخل على التمييز ،وذلك كله من ضرورة
فقولهَ ُ َ ْ :
الشعر ،فاعرفه"(.)4
اللغوي الواحد
إذا أنعمنا النظر إلى أقوال النحاة سالفة الذكر نجد أن أحكامهم النحوية للنمط
ّ
ِ
ي
متشعبة .فحكمهم بعدم جواز ذكر التمييز بعد فاعل (ن ْع َم) أو (بِْئ َس) ظاه اًر َناقَ َ
ّ
ضه الواقع االستعمال ّ
()1
()2

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .168-167
ابن يعيش ،شرح المفصل.397/4 ،

()3

هذا الشاهد منسوب ألبي بكر بن األسود المعروف بابن شعوب .انظر :األزهري ،خالد بن عبد اهلل بن أبي بكر ،شرح التصريح

()4

ابن يعيش ،شرح المفصل.398/4 ،

على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو ،دار الكتب العلمية ،بيروت2000 ،م.80/2 ،
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اللغوي .ولعل ذلك يرجع إلى أسباب عدة ،بما فيها اعتمادهم على ما ورد من لغة التنزيل ،وعلى ما
ّ
جاء من كالم العرب موافقاً لما ورد في لغة التنزيل ،وهو ما استشهد به النحاةُ وهو قول بعض
الطائيين:
ِ
ِ
ان ُع َّوَدا
َوَي َّم َم ل ْل َم ْع ُروف ُذو َك َ

ِ
ت
ام َرًءا أَ ْو َس َذا أَ ْزَم ٍة َع َر ْ
لَن ْع َم ْ

()1

وثانياً ،كل ما تعارض بين الحكم النحوي واألداء اللغوي الفعلي يثبت لنا َّ
أن استقراءهم للمادة اللغوية
ّ
تفسر بعض
ناقص ال يشمل جميع األداءات اللغوية مما ّ
يتسبب في عدم قدرة قاعدتهم العامة على أن ّ
يتمرد على القاعدة تفسي اًر قواعدياً خالياً من العملية الذهنية مثل التقدير
األداءات اللغوية ال سيما ما ّ
والتأويل .وثالثاً ،قول بعضهم َّ
إن اجتماع الفاعل الظاهر لـ(نِ ْع َم) أو (بِْئ َس) مع التمييز قليل االستعمال.
وهذا الحكم الذي ينبثق من نظرتهم إلى القواعد نظرة االكتمال ،إلصدار األحكام التدريجية لم يكن
اللغوي الذي ينتجه أبناء اللغة بعد أن
ُمقنِعاً علمياً في نظر الوصفيين خاصةً ،إ ْذ مبدئياً يكون األداء
ّ
صر له ،زيادة على َّ
أن ما وصل إلينا من
نضج نظامهم اللغوي العام المجرد ( )competenceال َح َ
العرب إال
كالم العرب ليس إال أقله ،كما أفادنا أبو عمرو بن العالء بقوله" :ما انتهى إليكم مما قالت
ُ
أقلّه ،ولو جاءكم واف اًر لجاءكم علم وشعر كثير"( .)2إذن ،تدريجهم هذا قائم على الكثير مما جمعه
إن هذا األمر مختص بضرورة
النحاة ،وليس على الكثير من األداء
اللغوي برمته .ورابعاً ،قول بعضهم ّ
ّ
الشعر كما ذهب إليه ابن يعيش قد انتفى ،لورود نظيره في لغة النثر كما جاء في الحديث الشريف
تصنف هذا النوع من التركيب
السابق؛ إذ ال ضرورة في سعة الكالم ،ما يقود هذه الدراسة إلى أن
ّ
اللغوي.
ضمن المتبقي
ّ
()1

لم تعثر الدراسة على هذا الشاهد في أي كتاب آخر وال معاجم لشواهد النحو الشعرية مثل معجم شواهد العربية لعبد السالم
هارون ومعجم شواهد النحو الشعرية لحنا حداد والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية إليميل يعقوب ،إالَّ في ما أورده ابن
مالك ولم يعز إلى قائله ،انظر :ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .167

( )2األنباري ،أبو البركات ،نزهة األلباء في طبقات األدباء ،تحقيق إبراهيم السامرائي ،مكتبة المنار ،الزرقاء1985 ،م ،ص .34
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اللغوي من الحديث الشريف السابق
ومن ثََّم ،ترى هذه الدراسة من األفضل أن نصف األداء
ّ
الصفي منيحةً/منحةً) كما هو ،دون التقليل من شأن ما يراه النحاة األوائل ،كما
(نعم المنيحة اللقحة
ُّ
ائي" :ليس قول سيبويه وأصحابه من األقوال الضعيفة المردودة ،فهو عربية فاشية،
قال إبراهيم السامر ّ
وبها جاءت لغة التنزيل العزيز ،وأقيمت عليه لهذا السبب القاعدةُ ،غي َر أن ما ورد في الحديث السابق،
هو من العربية األخرى غير تلك التي فشت وشاعت ،وليس من حاجة إلى أن يؤتى لها بشرٍح كما
صنع ابن مالك ليبين أنها حقيقة وأن حجة القائلين األول بالمنع "تلفيق عار من التحقيق" كما
ذهب"(.)1
َّ
مسوغا علمياً
ومع اتفاق هذه الدراسة مع بعض ما ذهب إليه إبراهيم السامرائي ،إال أننا لم نجد ّ
يخرج مثل هذا األداء من خريطة العربية الشائعة ،إذ قد يكون األمر بالعكس في فترة معينة من الزمان
والمكان .وهذا يعود إلى طبيعة عملية استقراء كالم العرب التي استغرقت كلها قرناً أو قرنين ،وهو أمر
دونه مشقات وأهوال؛ النتشار العرب على رقعة واسعة من األرض ،ويصعب على العلماء التحكم في
كثرة استعمال النمط اللغوي أو قلته فيها ،فما يمكن أن يكون كثي اًر في هذا المكان ،قد يكون قليالً أو
معدوماً في مكان آخر ،وكذلك ما يكون كثي اًر في هذه ِ
الحقبة الزمانية ،قد يصبح قليالً في فترة زمانية
اللغوية.
اللغوي( ،)2زيادة على الطبيعة االختيارية لعمل كثير من القوانين
التطور
تالية تبعاً لقوانين
ّ
ّ
ّ
لذاَّ ،
فإن هذه الدراسة تقول إنه جزء أصيل من اللغة العربية على الرغم من أنه لم يحظَ
باهتمام النحويين والدارسين على حد سواء؛ لكونه بالدرجة األولى خارجاً على القاعدة العامة ،أو ما
نطلق عليه في هذه الدراسة بـ "المتبقي" أو "الصيغ البديلة" .فهو يقوم على مبدأ االستعمال والواقع
اللغوية التي ال تخضع للقواعد ولكنها تخضع للغة؛ َّ
ألن طبيعة اللغة تُتيح
اللغوي حيث إنه العملية
ّ
ّ
( )1السامرائي ،إبراهيم ،من سعة العربية ،ص .9
()2

انظر :عبابنة ،يحيى ،القراءات القرآنية رؤى لغوية معاصرة ،ص .349
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اعد القياسيَّة المعيارية؛ إذ اللغة ال
حريةً ومساحةً أوسع ألبنائهم في أدائهم
اللغوي ِم َّما تمنحه تلك القو ُ
ّ
يمكن إحاطتها بقواعد صارمة ،وال سيما في حالة اللغة العربية التي طال عمرها حتى استعصى على
االستقصاء أو التتبُّع .فابن اللغة قادر على استحضار ٍ
االستعمالية؛ ألنه
كثير من البدائل اللغوّية
ّ
يمتلك معجماً واسعاً ،وال ريب في أنه يدرك َّ
معين ،بل
أن اللغة أوسع من أن تحصره في استعمال ّ
تعطيه كثي اًر من اإلمكانيات التعبيرية التي ال تجعل من نصه نصاً خارجاً على جسم اللغة(.)1
ُيضاف إلى ذلكَّ ،
الصفي منيحةً/منحةً) قد
النبوي السابق (نعم المنيحة اللقحة
أن الحديث
ُّ
ّ
َّ
التحويلي
فتدخل فيه القانون
فصاحي ُليعبَّر به عن مشاعر المتكلِّم،
نفعالي اإل
أُطلِق في الموقف اال
ّ
ّ
ّ
تعبر عن ِّ
حث
ي وهو الزيادة إال أنها غير قواعدية ،فجاءت "منحة" لزيادة الشحنة
اإلفصاحية ّ
ّ
االختيار ّ
ُّ
التصدق بأفضل وأطيب ما يملكه المسلم؛ َّ
ألن الصدقة في حقيقة األمر هي الباقية له.
الشرع على
اللغوي لعناصر القواعدية في جدول األفضلية
ثم يمكن لنا توضيح مدى تحقُّق هذا األداء
ّ
اآلتي:
األفضلية القواعدية
اللغوي
التركيب
ّ

ِ
ِ
يحةُ
المن َ
 )1ن ْع َم َ
الص ِف ُّي
اللِّ ْق َحةُ َّ
ِ
ِ
يحةُ
 )2ن ْع َم اْل َمن َ
ي
َّ
اللِّ ْق َحةُ
الص ِف ُّ
منِيحةً ِ
/م ْن َحةً
َ َ

الجوهرية
المدح

األفضلية
االستعمالية

الشكلية

فاعل (نِ ْع َم)

عدم ذكر

ذكر المخصوص

التمييز له

بالمدح

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✔

✔

ظاه اًر

جدول األفضلية رقم ( :)3عناصر األفضلية القواعدية واالستعمالية للفاعل (نِ ْع َم) من اسم ظاهر

( )1عبابنة ،يحيى ،ضرورة الشعر بين القاعدة والمتبقي ،ص .100
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َّ
يتضح من الجدول السابق َّ
أن التركيب
ّ
اللغوي األول قد احتل الترتيب األول لتحقيقه جميعَ
تنص على َّأنه إذا كان الفاعل لـ(نِ ْع َم) التي تفيد المدح والمبالغة فيه
عناصر األفضلية القو ّ
اعدية التي ّ
الشكلية
ظاه اًر ،فال يذكر تمييزه .وكما تحقّقت أفضليته االستعمالية وتوفَّرت فيه جميع العالمات
ّ
والجوهرّية ألسلوب المدح بـ(نِ ْع َم) .وأما التركيب الثاني ،فهو قد انتهك عنص اًر من عناصر القواعدية،
ِ
اعدي بالطبع من
وهو ذكر أو وقوع التمييز (منيحةً/منحةً) بعد فاعل (ن ْع َم) ظاه اًر .وهذا االنتهاك القو ّ
السراج) الختالل العالمة الجوهرية للتمييز نفسه؛ إذ
وجهة نظر المانِعين (سيبويه ،والسيرافي ،وابن َّ
إبهام إالَّ بعد اإلضمار .وأما بقية
جاء التمييز في الكالم ليس إال لرفع اإلبهام أو تفسيره وتبيينه ،وال
َ
العناصر فقد حقَّقها التركيب .وهذا مما جعله يقع في الترتيب الثاني قياساً إلى التركيب األول في مدى
انسجامه مع القواعد .وهذا ال يعني مطلقاً َّ
أن األول أفضل من الثاني أو األداء الثاني غير صحيح،
اللغوي ،وطالما هذا
االستعمالية لكونه ناتجاً عن أبناء اللغة في فترة القيد
طالما أنه قد حقَّق أفضليتَه
ّ
ّ
االختالل أالَّ يكون من العناصر األساسية المهمة التي تُفضي إلى االختالل التركيبي الذي يفقدها
شروط الصحة.
أن هذين األداءين الو ِاردين من أبناء اللغة ِّ
يشكالن تنويعاً في
عالوة على ذلك ،تلحظ الدراسة ّ
َ
التنوعات األدائية اللغوية تشير
التعبير التي تتيحها اللغة وليست القواعد القياسية المعيارية .ولعل هذه ُّ
بالتحوالت األسلوبية التي تنتج عنها الصيغ االختيارية أو البديلة
إلى ما ُيعرف في علم اللغة المعاصر
ُّ
أن المتكلم ينطلق من مفهوم خاص لألسلوب إلى
( .)Alternative Formsوقد ذهب تشومسكي إلى ّ
استخدام أنواع مختلفة من التحويالت في لغته ،وبخاصة التحويالت األسلوبية االختيارية التي قد
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تصبح َّ
ممي اًز أسلوبياً عنده؛ َّ
ألن هذا االختيار دون غيره إنما هو أصالً استغالل لطاقات اللغة الكامنة
معينة(.)1
في النظام
اللغوي ُّ
بتحوالت ّ
ّ
المبحث الثاني :في الزيادة غير القواعدية

قررتها القاعدة
يتناول هذا المبحث عناصر الزيادة المخالِفة لقوالب التركيب
ّ
النحوي التي ّ

القياسية المعيارية .وقد عثرت هذه الدراسة في كتاب شواهد التوضيح البن مالك على ثالث قضايا
موزعة على النحو اآلتي:
ّ
المعين بالفاء
 اقتران خبر المبتدأ (االسم الموصول)
ّ
األصل في المبتدأ والخبر أنه ال حاجة إلى حرف ر ٍ
ابط بينهما ألنهما مرتبطان ارتباط المحكوم
به بالمحكوم عليه ،وشأنهما في ذلك شأن الفعل والفاعل وهو ما يطلق عليه اسم الكالم .ولكن ،لَ َّما
معنى ما تدخل فيها الفاء ،فهو إذن يفيد الشرط والجزاء .ومن ثم،
لُ ِحظَ في بعض التراكيب االسمية
ً
َما) ،وأما بعد (أما) فهو واجب(،)2
َّ
أن دخول الفاء على الخبر يكون جائ اًز في غير ما بعد (أ َّ
قرر النحاة ّ
()3
إالَّ أنهم اختلفوا في وضع ٍ
تنص على
قيود تُ ِّ
سوغ اقتران خبر المبتدأ بالفاء جوا اًز  .وأما القاعدة العامة ف ّ

َّ
أن دخول الفاء على خبر المبتدأ وهو االسم الموصول جائز ،إذا كان المبتدأ مبهماً عاماً فيه معنى
الشرط ،والخبر فيه معنى الجزاء ،كقوله تعالى :ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ (البقرة ،)٢٧٤ :وكقولك:
(الذي يأتيني فله درهم) ،ولو قلت( :زيد فله درهم) لم يجز .إذن ،هذه الفاء شبيهة بفاء جواب
الشرط( .)4غير َّ
أن الفراء وجماعة من النحاة كاألعلم والزجاج أجازوا دخول الفاء على خبر المبتدأ ،إذا

الجامعية ،اإلسكندرية ،ط 1985 ،1م ،ص .33
اللغوية ،ترجمة حلمي خليل ،دار المعرفة
( )1ليونز ،جون ،نظرية تشومسكي
ّ
ّ
( )2انظر :األستراباذي ،شرح كافية ابن الحاجب237-236/1 ،؛ والسيوطي ،همع الهوامع.56/2 ،
( )3انظر :المرادي ،الجنى الداني.72-70 ،
()4

انظر :سيبويه ،الكتاب140-139/1 ،؛ والمرادي ،الجنى الداني.71 ،
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كان أم اًر أو نهياً ،بعدما الحظوا َّ
أن الفاء قد دخلت على الخبر في تراكيب ليس فيها معنى الجزاء.
()1
ِ
ي بن زيد العبادي:
كقوله تعالى :ﭽﯤ ﯥ ﯦﭼ (ص ، )٥٧ :وقول الشاعر َعد ّ

ك تَ ِ
صي ُر
أنت فَ ْانظُ ْر أل ِّ
ي ذا َ
َ

ور
أ ََرَواح ُم َوَّدع أَم ُب ُك ُ

()2

قررته القواعد السابقة ،وهو قول
ومع ذلك ،وجد شاهد في الحديث الشريف ال يسير على ما ّ
()3
َِّ
الملَ َك ِ
ين –هما جبريل وميكائيل عليهما السالم  -للرسول صلى اهلل عليه وسلّم في منامه" :الذي َأَرْيتَهُ
َ

ُي َش ٌّ
الحديثي لقاعدة دخول الفاء على المبتدأ
ق َْأر ُسهُ فَ َك َّذاب"( .)4ويمكن قياس مدى انتهاك هذا التركيب
ّ
(االسم الموصول) الشبيهة بفاء الجزاء (جواب الشرط) في جدول األفضلية اآلتي:

()1

استشهدوا بها على جواز دخول الفاء على الخبر لكونه أم اًر ،حيث يرون أن (هذا) مبتدأ و(فليذوقوه) خبر ،انظر :المرادي،
الجنى الداني .72/1 ،وأما ابن هشام فجعل (حميم) هو الخبر وليس (فليذوقوه) ،و(هذا) مبتدأ أو منصوب بفعل محذوف

يفسره (فليذوقوه) ،و(فليذوقوه) معترض بين المبتدأ والخبر .انظر :ابن هشام ،مغني اللبيب ،220 ،والسيوطي ،همع الهوامع،

()2

.59/2

فانظر) حيث دخلت الفاء على الخبر لكونه أم اًر ،إالَّ أن سيبويه
من شواهد سيبويه :الكتاب140/1 ،؛ والشاهد في قوله (أنت
ْ
وأتباعه لجؤوا إلى ضروب من التأويالت وتقدير المحذوفات لتطويع النص لقاعدته كما ذكرنا .انظر :المرادي ،الجنى الداني،
 .72-71والشاهد في ديوان عدي لفظه باختالف يسير ال يخل بالشاهد ،وهو:

اعلَم ِّ ٍ ِ
ير
ور
لَ َ
ألي حال تَص ُ
ك فَ ْ ْ
أَ َرَواح ُم َوَّدع أ َْم ُب ُك ُ
انظر :عدي بن زيد العبادي ،ديوان عدي بن زيد العبادي ،تحقيق وجمع محمد جبار المعيبد ،دار الجمهرية للنشر والطبع،

()3

بغداد1965 ،م ،ص .84

يتبين هذا األمر في صحيح البخاري ،انظر :البخاري ،صحيحه ،الحديث رقم (.100/2 ،)1386

( )4ابن مالك ،شواهد التوضيح ،مسألة  ،62ص  .241وجدت هذه الدراسة هذا الحديث في صحيح البخاري في موضعين بالسند
الواحد؛ أحدهما باختالف يسير ال يخل بالشاهد ،ونصه" :قَا َل َّ
ت اللَّْيلَةَ َر ُجلَْي ِن أَتََيانِي ،قَاالَ:
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ :أ
النبِ ُّ
"رَْي ُ
ي َ
َّ
ِ
ِ
الَِّذي أرَْيتَه ي َش ُّ ِ
َخبَِرانِي َع َّما
(أما) ،ونصه":فَأ ْ
ق ش ْدقُهُ فَ َكذابَ ،ي ْكذ ُ
َ ُُ
ب بِال َك ْذَبة" .وثانيهما ليس فيه إشكال قو ّ
اعدي ألنه تسبق عليه ّ
َّ
َّ
ِ
ِ
ُّ
ِّ
ث بِال َك ْذَب ِة" .انظر :البخاري ،صحيحه ،كتاب األدب ،باب قول اهلل
د
ح
ي
اب
ذ
ك
ف
،
ه
ق
د
ش
ق
ش
ي
ه
ت
َي
ر
أ
ي
ذ
ال
ا
َم
أ
،
م
ع
ن
ت ،قَاالََّ ْ َ َ :
ُُْ ََ
َُ ُ
َ َْ ُ ُ َ
َأرَْي ُ
تعالى:ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ (التوبة )١١٩ :وما ُينهَى عن الكذب ،الحديث األول رقم (،)6096
 ،25/8والثاني في :كتاب الجنائز ،الباب رقم  93بدون عنوان ،الحديث رقم (.100/2 ،)1386
71

اللغوي
التركيب
ّ

اعدية
األفضلية القو ّ
الجوهرّية
اإلفادة

األفضلية
االستعمالية
ّ

الشكلية
ّ
كون المبتدأ

يتضمن
ّ

الخبر فيه

مبهماً عاماً يفيد

المبتدأ معنى

معنى الجزاء

 )1الَّ ِذي تََراهُ ُي َش ُّ
ق
أسهُ فَ َك َّذاب (مفروض)
َر ُ

✔

✔

✔

✔

✔

 )2الَّ ِذي َأرَْيتَهُ ُي َش ٌّ
ق
ْسهُ فَ َك َّذاب
َأر ُ

✔

✘

✘

✘

✔

االستقبال

الشرط

جدول األفضلية رقم ( :)4عناصر األفضلية القواعدية واالستعمالية للفاء الداخلة على خبر المبتدأ

أن التركيب الحديثي السابق (الَِّذي َأرَْيتَهُ ُي َش ُّ
ْسهُ فَ َك َّذاب) قد اخترق
يشير الجدول أعاله إلى ّ
ق َأر ُ
ّ
جميع العالمات الشكلية لقاعدة الفاء الداخلة على خبر المبتدأ (االسم الموصول) كما رمزنا لها بإشارة
َ
الشكلية جميعها يؤ ّكد ما
(✘) تحت كل تلك العالمات أو العناصر .واختراق هذا األداء لتلك العالمات
ّ
تحاول هذه الدراسة إثباته ،وهو َّ
النحوية التي يمكن أن تنطبق على
الشكلية هي العالمات
أن العالمات
ّ
ّ
اللغوي وأن ال تنطبق عليه في استعماالت أخرى صحيحة ،مما يتسبَّب في الخالفات بين
األداء
ّ
يسوغ .وذلك َّ
ألن العالمات الشكلية المنصوص عليها في الجدول السابق هي ما
النحويين إلى درجة ال َّ
ذهب إليه سيبويه وأتباعه .وحتى لو وضعنا العالمات الشكلية األخرى التي اعتمد عليها الفراء واألعلم
الحديثي السابق .ومن ثم،
وغيرهما ،وهي كون الخبر أم اًر أو نهياً ،فما زالت ال تنطبق على التركيب
ّ
جوز زيادة الفاء في الخبر مطلقاً ،دون أن يلتفت إلى مسألة األفضلية.
نجد أن األخفش ّ
الحديث السابق شاهداً على َّ
أن الحكم قد يستحق لجزء العلة النحوية،
وأما ابن مالك فقد جعل
َ
بحيث يجوز دخول الفاء على الخبر في الحديث السابق ،وان كان مبتدؤه (الذي رأيته يشق رأسه) يدل
اللفظي فقط ،وان لم تكن العلة موجودة فيه.
معين ال عموم ،حمالً للشبيه على الشبيه ،أي الشبه
على ّ
ّ
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واستدل في ذلك بقوله تعالى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ (آل عمران ،)١٦٦ :فإن مدلول
ماض ،إال أنه ر ِ
ٍ
فإن لفظ (ما أصابكم يوم التقى
وع َي فيه الشبه
معين ،ومدلول (أصابكم)
(ما) ّ
اللفظيّ .
ُ
ّ
الجمعان) كلفظ قوله تعالى :ﭽﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃﭼ (الشورى ،)٣٠ :فأُجريا
احدا(.)1
في مصاحبة الفاء مجرى و ً
أن للحديث السابق نظي اًر ِّ
ومع اتفاق هذه الدراسة مع ابن مالك في َّ
يؤكد هذا المظهر
االستعمالي ،ترى َّ
النحوية(،)2
أن العلة النحوية لم تكن موجبة كما أ ّكدها الزجاجي منذ باكورة الدراسات
ّ
ّ
بل َّ
اللغوي
مسوغاً أساسياً باطرٍاد لورود األداء
ّ
إن تحقيقها كلياً أو جزئياً ليس بالضرورة أن يكون ّ
ألن هذا األمر يتعلق بمستوى التحليل
وتجويزه في حيز الوجود
االستعمالي عند أبناء اللغة .وذلك ّ
ّ
اللغوي بنمط األداء
اللغوي المتمثّل في محاولة النحاة وضع القاعدة وتسويغها من خالل تعليل األداء
ّ
ّ
ِ
اب
اللغوي اآلخر لما يرونه من التشابه .ولعل هذا مما ُيفهم مما قاله ابن هشام" :كما تربط الفاء الجو َ
ّ
()3
أن عبارة
بشرطه كذلك تربط شبهَ الجواب بشبه الشرط"  .فنجد إشارة ذكية من األستراباذي حينما يرى ّ

أن الشروط القواعدية لفاء الجواب حقيقةً تنطبق انطباقاً تاماً على التركيب لم
"شبه الجواب" ال تعني ّ
يكن شرطاً في الحقيقة ،وكما أنه ال يلزم مع الفاء أن يكون األول سبباً للثاني ،بل الالزم أن يكون ما
بعد الفاء الزماً لمضمون ما قبلها(.)4
وذلك صحيح ،إذ لو أعدنا النظر في َّ
أن ما بعد الفاء التي تدخل على الخبر الذي يقال إنه
اء لما قبلها ،كما في الحديث السابق؛ إذ ال يمكن أن يكون
"شبه الجواب/الجزاء" ،فإننا نجد أنه ليس جز ً
كذبهم (فك ّذاب) جزاء لما يعاقَب على المنافق ،بل بالعكس أي يكون الكذب باستمرٍار سبباً للعقاب

( )1ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .242
( )2الزجاجي ،أبو القاسم ،اإليضاح في علل النحو ،تحقيق مازن المبارك ،دار النفائس ،بيروت ،ط 1973 ،2م ،ص .64
( )3ابن هشام ،مغني اللبيب ،ص .219
()4

انظر :األستراباذي ،شرح كافية ابن الحاجب.238/1 ،
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(يشق رأسه) .وكذلك اآليتان الكريمتان :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭼ (آل عمران،)١٦٦ :

وﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ (الحشر .)٥ :فالجملة (بإذن اهلل) التي
تقع بعد الفاء ال يتصور داللياً أنها جزاء لألحداث التي تجري عليهم ،بل نرى أنها (بإذن اهلل) شرط أو
سبب لحصول تلك األحداث ،وليست العكس كما ذهب إليه بعض معربي القرآن الكريم كدرويش الذي
يذهب إلى أن الفاء في اآلية األولى السابقة رابطة لما في الموصول (ما الموصولية) من رائحة
الشرط ،في حين َّ
إن (ما) في اآلية الثانية شرطية ،للقول فيهما إن (الفاء) رابطة لجواب الشرط أو شبه
()1
تمسكه بالقواعد الصارمة.
جواب الشرط  .وذلك ال ّ
يعبر لنا إال عن ّ

ومهما يكن من أمرَّ ،
فإن تركيب الحديث السابق يحتل الترتيب الثاني في جدول األفضلية بناء
اعدية لدخول الفاء على خبر االسم الموصول ،فهو أق ّل درجةً
على مدى التزامه بعناصر األفضلية القو ّ
من التركيب األول ،على الرغم من أن دخولها عليه ليس الزماً بل اختيارياً( ،)2ولعل هذا مما يؤ ّكد لنا
َّ
ي لينتج عنه ما نطلق عليه الصيغ البديلة لهذا النمط
أن عمل القانون
اللغوي فيه أيضاً عمل اختيار ّ
ّ
اللغوي بالقالِب اآلتي[ :المبتدأ (االسم الموصول) كونه معيَّناً  +الفاء  +الخبر (ليس فيه معنى
ّ
الجزاء)] .ولذاَّ ،
فإن أفضلية ذلك التركيب قد تحقّقت استعمالياً من وجهة نظرنا لتحقيقه شرط الصحة
اعدية حسب.
أو المقبولية اللغوية ،وان كان أق ّل أفضلية من حيث تحقيقه للعناصر القو ّ
ولعل ما يمكن أن يستفاد مما ذهب إليه ابن مالك في تسويغ دخول الفاء على الخبر في
َّ
الشكلي) ،هو في توضيح
المعين فيه بمنزلة العام المبهم (الشبه
الحديث السابق لكون االسم الموصول
ّ
أهمية األفضلية االستعمالية لدخول هذه الفاء وان كان مخالفاً للقاعدة العامة ،إالَّ أننا نرى َّ
أن هذا
()1

انظر :درويش ،محيي الدين بن أحمد مصطفى ،إعراب القرآن وبيانه ،دار اإلرشاد للشؤون الجامعية ،حمص ،ط 1415 ،4هـ،

()2

انظر :الحمد والزعبي ،علي توفيق ويوسف جميل ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ،دار األمل ،إربد ،ط 1993 ،2م،

 ،102/2و.37/10
ص .220
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الداللي مما يمكن حمل التركيب
الشكلي حسب ،بل يمتد إلى الجانب
األمر ليس مرتبطاً بالجانب
ّ
ّ
ألن زيادة الفاء "غير القواعدية" توحي َّ
الحديثي السابق أيضاً على األداء "المتبقي" .وذلك َّ
بأن الكالم
فيه لعموم الفائدة ،كما أنها تستعمل مع االسم الموصول المبهم العام .فزيادتها هنا إشارة إلى اشتراك
أي َّ
أن العقاب المذكور ال يقتصر على الشخص الذي رآه الرسول
من يتصف في العقاب المذكورْ ،
استحق اسم
الكذب حتى
كرر
ّ
َ
صلى اهلل عليه وسلّم في رؤياه ،بل يترتّب أيضاً على أمثالهُ :كل َم ْن ّ
ٍ
فوقتئذ لم يكن من صفات كمال المؤمنين ،بل من صفات
المبالغة بالوصف بالكذب (ك ّذاب)،
()1
مجرد
المنافقين  .فلو حذفت الفاء في هذا الحديث لصالح القواعد الصارمة فإن الكالم فيه يصبح ّ

عي في بيان صفات المنافقين كما هو المراد .وفي الوقت
القصصي ،ال اإلخبار
اإلخبار
الحكمي الشر ّ
ّ
ّ
تؤديه هذه الفاء ينفي ما ذهب إليه قسم من النحاة َّ
بأن الفاء الزائدة في كل
نفسه ،هذا الدور الذي ّ
موضع مجرد زيادة بحيث يكون دخولها فيه كخروجها منه(.)2
َن)
 اقتران خبر ( َك َ
اد) بـ (أ ْ

ب) من أفعال المقاربة
لم يختلف النحويون في ّ
أن الفعل (كاد) وأخواتها كـ( َع َسى ،وأ َْو َش َك ،و َك َر َ

مجرداً ال مالبسة فيه وال
لداللتها الجوهرّية على التقارب بين زمن وقوع الخبر واالسم تقارباً كبي اًر ّ
ان) في رفع
الفعلية التي تدخل على الجملة
اتصال( .)3وهي من النواسخ
ّ
ّ
االسمية ،فتعمل عمل ( َك َ
أن الخبر فيها ال بد أن يكون جملة فعلية ،وفعلها
المبتدأ اسماً لها ونصب خبره خب اًر لها ،غير ّ
َن)،
اد) و(كرب) َّ
مضارع ،ويكون المضارع هذا في األغلب ،وعلى وجه الخصوص مع ( َك َ
مجرداً من (أ ْ
واذا كان مع (أن) فهو بتقدير حرف الجر ،أيَ :ك َ ِ
وم(.)4
ْ
اد م ْن أَ ْن َيقُ َ

()1

العسقالني ،ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري 509/10 ،و.444/12

()3

انظر :حسن ،عباس ،النحو الوافي ،دار المعارف ،القاهرة ،ط 1966 ،3م.557/1 ،

()2

الحمد والزعبي ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ،ص .220

()4

انظر :األستراباذي ،شرح كافية ابن الحاجب.221/4 ،
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وذلك كقوله تعالى :ﭽﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚﭼ (النور .)٤٣ :ولذا ،ذهب النحاة إلى عدم جواز
النحوية تنبثق من تمسُّكهم
َن) إالَّ في ضرورة الشعر( .)1ولعل هذه القاعدة
ّ
اقتران خبر (كاد) بـ(أ ْ
بأمر ِ
ين ،هما:
َ
َن)؛ َّ
َن)
ألن المضارع
المجرد من عالمة االستقبال (أ ْ
جردة من (أ ْ
ّ
 )1إلزام كون أخبار أفعال الشروع م ّ
ظاهر في الحال ،وكذا تكون أخبار (كاد) وأخواتها في األغلب(.)2
مجردة
 )2مجيء (كاد) ومضارعها (يكاد) في أربعة وعشرين موضعاً من القرآن الكريم وكل أخبارها ّ
(أن)(.)3
من ْ
الحديثية ،وهي من لغة النثر التي ال
ومع ذلك ،فقد ُعثر على مجموعة غير قليلة من الشواهد
ّ
ضرورة فيها ،إال ّأنها تخالف هذه القاعدة .وذلك كما أوردها ابن مالك في شواهد التوضيح(:)4
ِ
ون ُك ْف اًر"(.)5
ب القَ َد َر ،و َك َ
 )1قول الرسول صلى اهلل عليه وسلمَ " :ك َ
الح َس ُد َي ْغل ُ
اد َ
اد الفَ ْق ُر أَ ْن َي ُك َ
ت أَ ْن أ ِّ
ادت َّ
ب"(.)6
ص َر َحتَّى َك َ
 )2قول عمر بن الخطاب رضي اهلل عنهَ " :ما ِك ْد ُ
الش ْم ُس تَ ْغ ُر ُ
ُصل َي ا ْل َع ْ
َ
()1

انظر :سيبويه ،الكتاب12/3 ،؛ والمبرد ،أبو العباس محمد بن يزيد ،المقتضب ،تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ،عالم
الكتب ،بيروت ،د.ت74/3 ،؛ واألنباري ،اإلنصاف460/2 ،؛ وابن هشام ،مغني اللبيب839 ،؛ والسيوطي ،همع الهوامع،

()2

.139/2

األستراباذي ،شرح كافية ابن الحاجب.221/4 ،

()3
بي ،بيروت1980 ،م ،ص .622
عبد الباقي ،محمد فؤاد ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،دار إحياء التراث العر ّ
( )4ابن مالك ،شواهد التوضيح ،مسألة .160-159 ،35
(ِ )5
ون ُك ْف ًرا" ،أحمد بن منيع من طريق يزيد الرقاشي عن الحسن أن أنس به مرفوعا .انظر :السخاوي،
حديث " َك َ
اد ا ْلفَ ْق ُر أ ْ
َن َي ُك َ
شمس الدين أبو الخير محمد ،المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على األلسنة ،تحقيق محمد عثمان

()6

الخشت ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط 1985 ،1م ،ص .498-497
ِ
َن أ ِّ
ب َّ
الش ْم ُس".
ص َر َحتَّى َك َ
اد ْ
يؤيده ما ورد في صحيح مسلم ،لفظه كاآلتيَ " :واهلل َما ِك ْد ُ
لعل هذا اللفظ ّ
ت أْ
َن تَ ْغ ُر َ
ي الْ َع ْ
ت أْ َ
ُصل َ
ِ
ت أ ِّ
اد ِت
ص َرَ ،حتَّى َك َ
وأما في صحيح البخاري فلفظ الحديث موافق للقاعدة أي دون (أ ْ
الع ْ
ُصلي َ
َن) ،وهو كاآلتيَ " :ما ك ْد ُ َ
َّ
ب" .انظر :مسلم ،صحيحه ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب الدليل لمن قال :الصالة الوسطى هي صالة
الش ْم ُس تَ ْغ ُر ُ
العصر ،رقم الحديث 438/1 ،)631( 209؛ والبخاري ،صحيحه ،كتاب مواقيت الصالة ،باب من صلى بالناس جماعة بعد
ذهاب الوقت ،رقم الحديث .122/1 ،596
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 )3قول أنس رضي اهلل عنه" :فَما ِك ْد َنا أَن َن ِ
ص َل إِلى َم َن ِ
ازلِ َنا"(.)1
ْ
َ
ض َج"(.)2
اد ْ
 )4قول َجابِر رضي اهلل عنهَ " :وا ْل ُب ْرَمةُ َب ْي َن األَثَ ِاف ِّي قَ ْد َك َ
ت أَ ْن تَْن َ
 )5قول ُج َب ِ
اد َق ْلبِي أَ ْن َي ِط َير"(.)3
ير بن ُم ْ
ط ِعمَ " :ك َ
ولذا ،قد أجاز ابن مالك وقوع خبر (كاد) مقترناً بـ(أَ ْن) في ٍ
كالم ال ضرورة فيه ،وهو مما خفي
()4
أن
أن وقوعه غير مقرون بـ(أَ ْن) أكثر وأشهر من وقوعه
ً
مقرونا بها  .ويبدو ّ
على أكثر النحويين ،غير ّ

وصفه بـ(أكثر/أشهر) ال يختلف كثي اًر عما وصفه النحويون اآلخرون؛ إذ اعتبروا َّ
(أن) قليل،
أن دخولها ْ
يتجرد منها( .)5ولعل
نادر ،واألكثر أو الشائع في "األساليب العالية"-على حد تعبير عباس حسن -أن ّ
يمكنهم من إدراج
ذلك ينبع من نظرتهم إلى عملهم في وضع القواعد يقرب من درجة الشمولية مما ّ
االستعمال الذي يخالف القاعدة العامة في زمرة الندرة أو القلة ،مع َّ
اللغوي ال حصر له وقابل
أن األداء
ّ
للتطور .وكذلك نظرتهم إلى اللغة على ّأنها قواعدية كلها ،مع َّ
أن ابن اللغة أو ما يطلق عليه المولِّد
أي
( )Generatorفي نظرية األفضلية له قدرة هائلة على إنتاج اللغة بشكل مبدع ،ال يفرض عليه ُّ
اعدي تحت مبدأ ثراء القاعدة ( ،)Richness of the Baseمما يم ّكنه من إنتاج الكالم
شرط أو قيد قو ّ
الذي يتجاوز ما تسمح به القواعد.
أن القول َّ
(أن) يكون في "األساليب العالية" ليس
اد)
بأن خبر ( َك َ
المجرد من ْ
وترى هذه الدراسة ّ
ّ
أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم وبعض أصحابه رضي اهلل عنهم قد
وصفاً مقنعاً سليماً؛ إذ يبدو بذلك ّ
استخدموا أسلوباً ركيكاً في أحاديثهم كما تشهد بعض الشواهد الحديثية السابقة وغيرها الكثير (ستظهرها
الدراسة في فقرة الحقة) .حتى لو بدا ذلك الوصف منسجماً مع ما ورد في القرآن حيث لم يرد خبر
()1

البخاري ،صحيحه ،كتاب االستسقاء ،باب االستسقاء على المنبر ،الحديث رقم .29/2 ،1015

()3

المصدر نفسه ،كتاب تفسير القرآن ،باب سورة الطور ،الحديث رقم .108/5 ،4854

()5

حسن ،عباس ،النحو الوافي.558/1 ،

()2

المصدر نفسه ،كتاب المغازي ،باب غزوة الخندق وهي األحزاب ،الحديث رقم .108/5 ،4101

( )4ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .159
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اد) فيه إال بدون (أَ ْن) ،إالَّ أنه ال يمكن أن يكون دليالً حاسماً على عدم جواز اقترانه بها؛ إذ القرآن
( َك َ
نحوي جامع لكل تراكيب العربية الشائع منها وغير الشائع ،الفصيح واألقل
لغوي أو
ليس بكتاب
ّ
ّ
اللغوية للكلمة الواحدة( ،)1وهذا ليس حطّاً من
فصاحة ،زيادة على أنه ال يحتوي على كل االستعماالت
ّ
قيمة القرآن الكريم أبداً ،فهو الذي أعجز البلغاء قديماً وحديثاً ،المؤمن والكافر على حد سواء ،وهذا مما
ال يختصم فيه اثنان.
الحديثية السابقة في ضوء نظرية
ولذا ،فإن هذه الدراسة ترى من األجدر أن تحلِّل األداءات
ّ
اللغوي .فلنأخذ مثاالً على ذلك الشق
األفضلية لتقيس درجات عناصر األفضلية التي يحقّقها التركيب
ّ
ت أَ ْن أ ِّ
ص َر) بوضعها في جدول
األول من قول عمر رضي اهلل عنه السابق ،وهو ( َما ِك ْد ُ
ُصل َي ا ْل َع ْ
َ
األفضلية اآلتي:

()1

لعل ما يؤيد هذا الكالم الظواهر اللغوية في هذا الباب نفسه على النحو اآلتي:
.i

.ii

.iii
.iv

لم ترد في القرآن بعض أفعال المقاربة ،مثل :اخلولق ،حرى ،كرب ،أوشك ،مع ورودها في الشعر وغيره.
المعنوي.
الحسي و
لم يرد الفعل (أخذ) بمعنى الشروع في القرآن أبداً ،وانما ورد بمعنى األخذ
ّ
ّ
استعمل في القرآن صيغتا الماضي والمضارع من (كاد) ولم تستعمل فيه صيغة اسم الفاعل (كائد).

لم يرد في القرآن خبر (كاد) مقترنا بـ(أن) ،مع ورودها في فصيح الكالم نثره وشعره.

النبوي ،ص .88
النحوية في مخطوطات وكتب إعراب الحديث
انظر :القضاة ،سلمان محمد ،القضايا
ّ
ّ
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األفضلية القواعدية
الجوهرية

األفضلية
االستعمالية

الشكلية
ّ

اللغوي
التركيب
ّ

قرب وقوع

دخول (كاد)

الخبر

على الجملة

ت
َ )1ما ِك ْد ُ
()1
أ ِّ
ص َر
ُصل َي الْ َع ْ
َ
ِ
َن
َ )2ما ك ْد ُ
ت أْ
()2
أ ِّ
ص َر
ُصل َي الْ َع ْ
َ

النحوي
العمل
ّ

االسمية

خبرها جملة

خبرها

فعلية فعلها

غير

مضارع

مقرون
ـ(أن)
ب ْ

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✔
✔

اد)
اعدية و
االستعمالية لخبر ( َك َ
ّ
جدول األفضلية رقم ( :)5عناصر األفضلية القو ّ

َن أ ِّ
يتَّضح من الجدول أعاله َّ
ص َر) كأمثاله
أن تركيب الحديث الشريف ( َما ِك ْد ُ
ُصل َي اْل َع ْ
ت أْ َ
يعد من القلة أو الندرة أو عدم وروده في "األساليب العالية" عند بعض
المشار إليها سلفاً ،وهو ّ
االستعمالية لخبر (كاد) كما ُوضعت إشارة
اعدية و
ّ
النحويين ،قد التزم بجميع عناصر األفضلية القو ّ
(✔) تحت كل عنصر منها إالَّ عنص اًر واحداً فقط من عناصر األفضلية القو َّ
الشكلية ،وهو
اعدية
ّ
يتوج بالمخرج أو المتر ّشح األفضل الذي يحتله التركيب
اقتران خبرها بـ(أَ ْن) .ولذا ،يمنعه ذلك من أن ّ
ِ
ت أ ِّ
ألنه يحقّق كل عناصر األفضلية الموضوعة
ص َر) وهو ما رواه البخاري؛ ّ
ُصل َي اْل َع ْ
األول ( َما ك ْد ُ َ
اعدية.
له ،وعلى وجه الخصوص عناصرها القو ّ
أن أ ِّ
ص َر) كما رواه مسلم
بأن التركيب
الثاني ( َما ِك ْد ُ
ومع ذلك ،ال يمكن الحكم ّ
ُصل َي اْل َع ْ
ت ْ َ
ّ
ليس بأفضل من األول من حيث االستعمال؛ إذ أفضليته قد تحقّقت من وجهة هذه الدراسة استعمالياً،
االستعمالية ،في لغة النثر والشعر
لوروده وورود نظائره عند أبناء اللغة في مختلف الشرائح والبيئات
ّ

( )1ت َّم تخريجه سابقاً ،وهو في :البخاري ،صحيحه ،الحديث رقم .122/1 ،596
()2

تم تخريجه سابقاً ،وهو في :مسلم ،صحيحه ،رقم الحديث )631( 209؛ وابن مالك ،شواهد التوضيح ،مسألة .159 ،35
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الحية السابقة -ما يؤ ّكد َّأنها من الصيغ
على حد سواء-كما ستظهرها الدراسة إضافةً إلى الشواهد ّ
اللغوية المعينة.
اللغوي للمتكلم المعين أو للشريحة
االستعمالية البديلة التي ال تختص باألداء
ّ
ّ
أي أحدهما غير قواعدي واآلخر
وظهور هذين النمطين في االستعمال
اللغوي الواحدْ ،
ّ
َن أ ِّ
ادت َّ
ب) ،أو العكس
ص َر َحتَّى َك َ
اعدي ،كقول عمر السابقَ ( :ما ِك ْد ُ
الش ْم ُس تَ ْغ ُر ُ
ُصل َي اْل َع ْ
قو ّ
ت أْ َ
ِ
ون ُك ْف اًر) ،يثبت
در و َك َ
كقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم السابقَ ( :ك َ
اد الفَ ْق ُر أ ْ
الح َس ُد َي ْغل ُ
اد َ
َن َي ُك َ
ب الَ ْق َ
أن القوانين اللغوية فيه خاصة وفي اللغة العربية عامة تعمل عمالً ليس إلزامياً بل اختيارياً في كثير
لنا ّ
من األحيان؛ إذ لو كان العمل فيها إلزامياً لَوجد نمط لغوي واحد حسب ،ولم يعثر على ٍ
نمط يخالف
ُ
ّ
ُ
القديم (األول) .ولكن واقع األمر يشهد عكس ذلك
الجديد (الثاني)
اآلخر قواعدياً ،أو َألَقصى النمط
ُ
َ
َ
مما يقود هذه الدراسة إلى أن تطلق على النمط الثاني هذا الصيغة االختيارية أو البديلة .وهذه الصيغة
لها نظائر تتجلّى إما في لغة الشعر واما في لغة النثر.
أهم تلك الشواهد الشعرّية ما ذكره ابن مالك .وهو من شواهد األشموني أيضاً:
ولعل َّ
الس ْلِم ِمنَّا فَ ِك ْدتُُم
أ ََب ْيتُ ْم قَبُ ْو َل ِّ

ِّ ()1

وف َع ِن السَّل
أن تُ ْغ ُنوا السُّيُ َ
لَ َدى ا ْل َح ْر ِب ْ

وقال ابن مالك" :وهذا االستعمال مع كونه في شعر ليس بضرورةَّ ،
لتمكن مستعمله من أن يقول:
الس ْلِم ِمنَّا فَ ِك ْدتُُم
أ ََب ْيتُ ْم قَبُ ْو َل ِّ

ِّ "()2

وف َع ِن السَّل
لَ َدى ا ْل َح ْر ِب تُ ْغ ُنو َن السُّيُ َ

وتتفق هذه الدراسة مع ما قاله ابن مالك سابقاً ،وهو كالم سديد .ويمكن توضيح ذلك بتقطيع البيت
ي الذي لو قال الشاعر فيه (تغنون) ،مقارنة بقوله (أن تغنوا) ،في الجدول اآلتي:
الشعر ّ
()1

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص 160؛ واألشموني ،شرح األشموني .277/1 ،ولم تهتد الدراسة إلى قائله ،انظر :العيني،

النحوية707/2 ،؛ واألشموني ،شرح األشموني277/1 ،؛ وهارون ،عبد السالم ،معجم شواهد العربية ،مكتبة
المقاصد
ّ
الخانجي ،القاهرة ،ط 2002 ،3م392 ،؛ ويعقوب ،إيميل بديع ،المعجم المفصل في شواهد العربية ،دار الكتب العلمية،

بيروت1996 ،م.504/6 ،

( )2ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .160
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البيت (تقطيعه وتفعيلته)

صحة الوزن

البحر

وف َع ِن الس ِّ
َّل
أن تُ ْغنُوا الس ُُّي َ
( )1لَ َدى ا ْل َح ْر ِب ْ
وف َ /عنِ َّس ّل
َن تُ ْغ ُن ْس ُ /س ُي َ
لَ َد ْل َح ْر ِ /ب أ ْ

✔

̶ ̶ / ̶ / ̶ ̶ ̶ /̶ ̶ 
اعيلُن  /فَعو ُل  /مفَ ِ
ِ
اعي
فَ ُعولُ ْن َ /مفَ ْ
ُ
َ

الطويل

وف َع ِن الس ِّ
َّل
ون السُّيُ َ
( )2لَ َدى ا ْل َح ْر ِب تُ ْغنُ َ
وف َ /عنِ َّس ّل
ون ْس ُ /س ُي َ
لَ َد ْل َح ْر ِ /ب تُ ْغنُ َ

✔

̶ ̶ / ̶ / ̶ ̶ ̶ /̶ ̶ 
اعيلُن  /فَعو ُل  /مفَ ِ
ِ
اعي
فَ ُعولُ ْن َ /مفَ ْ
ُ
َ
ي لنفي ربط الشاهد في اقتران خبر (كاد) بالضرورة الشعرّية
الجدول رقم ( :)2تقطيع البيت الشعر ّ

َن) قبل خبر (كاد) وهو (تغنوا) ليس
أن استعمال الشاعر (أ ْ
ي ّ
تبين من الجدول المذكور أعاله ّ
يؤدي ذلك إلى
ي ،لتم ّكنه من االستغناء عنها؛ إذ ال ّ
بسبب اضط ارره في مراعاة إقامة الوزن الشعر ّ
موضح في رقم ( .)2وكل ذلك مما ينفي ربط قضية اقتران خبر (كاد) بالضرورة
انكسار الوزن كما هو
ّ
اللغوية ألبناء اللغة ألن
الشعرّية ،بل ّإنه من مساحة الحرية في التعبير التي تمنحها الطاقات
ّ
يمارسوها ،ال القواعد الصارمة.
االستعمالي فمنها:
تؤيد هذا المظهر
وأما الشواهد الشعرّية األخرى التي ّ
ّ
قول رؤبة بن العجاج:
َر ْسم َعفَا ِمن َب ْع ِد َما قَد ا َّم َحى

()1

قَ ْد َك َ ِ
ِ
ص َحا
اد م ْن طُول ا ْلبِلَى أَ ْن َي ْم َ

()1

رؤبة بن العجاج ،ديوان رؤبة بن العجاج ،تصحيح وترتيب وليم بن الورد البروسي ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت ،ط ،1

1979م ،ص 172؛ وورد الشاهد في الكتب النحوية :سيبويه ،الكتاب160/3 ،؛ واألنباري ،اإلنصاف460/2 ،؛ واألستراباذي،

شرح كافية ابن الحاجب.222/4 ،
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وقول ذي الرمة:
َر ِجيعُ ا ْلهَوى ِم ْن َب ْع ِ
ض َما َيتَ َذ َّك ُر
َ

ِ
ت فُ َؤ ِادي َك َ
َو َج ْد ُ
اد أَ ْن َي ْستَخفَّهُ

()1

وقول محمد بن مناذر:
إِ َذا َغ َدا َح ْش َو َرْيطَ ٍة َوُب ُروِد

ادت النَّ ْفس أَن تَِفيظَ علَ ِ
يه
َك َ
ُ ْ
َ

()2

نؤول كل هذه الشواهد وغيرها تأويالت بعيدة أحياناً ،وغير مقنعة
وغيرها كثير .ونرى من
ّ
التعسف أن ّ
أحيانا أخرى ،كأن نحملها على أنها ضرورة في الشعر ،أو غلط من الرواة إذا كانت الشواهد في
الحديث الشريف ،وال سيما إذا وردت في كتب الصحاح كما عثرت هذه الدراسة عليها زيادة على ما
ذكره ابن مالك سلفاً ،وهي كاآلتي:
من أقوال الرسول صلى اهلل عليه وسلم:
ال:
 )1عن َس ُم َرةَ بِ ْن ُج ْن ُد ٍب قال :كان
ُّ
النبي صلى اهلل عليه وسلم إذا صلَّى صالةً أَ ْقَب َل علينا بوج ِه ِه فَقَ َ
اال (الملَكان جبريل وميكائيل
َم ْن َأَرى ِم ْن ُك ُم اللَّْيلَةَ ُرْؤًيا....الحديث .وفيه قوله صلى اهلل عليه وسلم":قَ َ
ور أَعالَه ضِّيق وأَس َفلَه و ِ
عليهما السالم) ْانطَلِ ْق فَ ْانطَلَ ْق َنا إِلى ثَ ْق ٍب ِم ْث ِل التَُّن ِ
ار ،فَِإ َذا
اسع َيتََوقَّ ُد تَ ْحتَهُ َن ًا
ُ َ َ ْ ُ َ
اد أَ ْن َي ْخ ُر ُجوا"(.)3
ب ْارتَفَ ُعوا َحتَّى َك َ
ا ْقتََر َ

()1

األنباري ،اإلنصاف 461/2 ،هامش .والبيت في ديوان ذي الرمة:
ِ
وج ْد ُ ِ
َر ِجيعُ الْهَوى ِم ْن َب ْع ِ
ض َما َيتَ َذ َّك ُر
ت فُ َؤادي َه َّم أ ْ
َن َي ْستَخفَّهُ
ََ
َ
انظر :ذو الرمة ،غيالن بن عقبة العدوي ،ديوان ذي الرمة ،تحقيق عبد القدوس أبو صالح ،مؤسسة الرسالة ،بيروت،

()2

من شواهد األشموني .انظر :األشموني ،شرح األشموني .276/1 ،وهو وارد في لسان العرب باختالف طفيف ال يخ ّل
بالشاهد:
ٍ
كادت َّ
وب ُروِد
َن تَِفيظَ َعلَْي ِه
َ
النفْس أ ْ
إِ ْذ ثََوى َح ْش َو َرْيطَة ُ
انظر :ابن منظور ،لسان العرب( ،نفس) 234/6 ،و(فيظ).454/7 ،

()3

1971م.216/2 ،

البخاري ،صحيحه ،كتاب الجنائز ،الباب رقم  93بدون عنوان ،الحديث رقم .100/2 ،1386
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الش ِ
 )2عن أَبِي هرْيرةَ ر ِ
ِ َّ
النبِ ُّي َّ
ق َكلِم ٍة قَالَها َّ
ال َّ
اع ُر،
ال :قَ َ
ض َي اللَّهُ َع ْنهُ ،قَ َ
َْ
صلى اهللُ َعلَ ْيه َو َسل َم":أ ْ
َ
َ
َُ َ َ
َص َد ُ َ
َكلِ َمةُ لَبِ ٍيد:
اد أُميَّةُ ْبن أَبِي َّ ِ
َن ُي ْسلِ َم"
الص ْلت أ ْ
َو َك َ َ ُ

أَالَ ُك ُّل َشي ٍء ما َخالَ اللَّه ب ِ
اطل
ََ
ْ َ

()1

 )3عن عائشة أن رسول اهلل صلى اهلل وسلم قال" :وه ْل تَ ْد ِر ِ
ت:
ان قَ ْو ُم ِك َرفَ ُعوا َب َابهَا؟» ،قَالَ ْ
ََ
ّ
ين ل َم َك َ
َ
ونهُ َي ْرتَِقي،
ان َّ
َن الَ َي ْد ُخلَهَا إِالَّ َم ْن أ ََر ُ
َن َي ْد ُخلَهَا َي َد ُع َ
ُق ْل ُ
الر ُج ُل إِ َذا ُه َو أ ََر َاد أ ْ
ت :ال ،قَا َل :تَ َع ُّزًاز أ ْ
ادوا ،فَ َك َ
َن َي ْد ُخ َل َدفَ ُعوهُ فَ َسقَطَ"(.)2
َحتَّى إِ َذا َك َ
اد أ ْ
من أقوال الصحابة والتابعين:
 )1عن سالِم بِن ع ِبد ِ
اهلل عن أَبِ ِ
ِ َّ
ال رسو ُل اللَّ ِه َّ َّ
اس َكاإلبِ ِل
يه قَ َ
َْ
َ
صلى اللهُ َعلَ ْيه َو َسل َم" :إِنَّ َما النَّ ُ
َ
ال :قَ َ َ ُ
َ
اد أَن يوج َد ِفيها ر ِ
ِ ِ
احلَة"(.)3
ا ْلم َئةَ ،والَ َي َك ُ ْ ُ َ َ َ
ِ َّ ِ
َن ُي ْرَم َل بِا ْل َج َنائِ ِز
َ )2ع ْن أَبِي َب ْك َرةَ قَ َ
صلَّى اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َي َك ُ
اد أ ْ
ال" :لَقَ ْد َأرَْيتَُنا َوأ ََنا َمعَ َر ُسول الله َ
َرْمالً"(.)4

()1

البخاري ،صحيحه ،كتاب مناقب األنصار ،باب أيام الجاهلية ،الحديث رقم 42/5 ،3841؛ ومسلم ،صحيحه ،كتاب الشعر،

()2

مسلم ،صحيحه ،كتاب الحج ،باب نقض الكعبة وبنائها ،الحديث رقم .971/2 ،)1333( - 403

()3

باب  1بدون عنوان ،الحديث رقم 1768/4-3 ،2256؛ والبيت في ديوان لبيد عجزه يختلف كاآلتي:
أَالَ ُك ُّل َشي ٍء ما َخالَ اللَّه ب ِ
َو ُك ُّل َن ِع ٍيم الَ َم َحالَةَ َزائِ ُل
اطل
ََ
ْ َ
انظر :لبيد بن ربيعة ،ديوانه ،تحقيق حمدو طماس ،دار المعرفة ،بيروت2004 ،م ،ص .85

رضي األحوال من الناس ،الكامل األوصاف قليل فيهم جداً ،كقلة الراحلة في اإلبل ،قالوا :والراحلة :هي
معنى الحديث :أن ُم َّ
البعير الكامل األوصاف ،الحسن المنظر ،القوي على األحمال واألسفار .انظر :ابن حبان ،محمد بن حبان بن أحمد،
اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،ترتيب األمير عالء الدين علي ،تحقيق شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت،

()4

1988م ،الحديث رقم .114/13 ،5797

ابن حبان ،صحيحه ،الحديث رقم  .317/7 ،3044أبو بكرة هو الثقفي الصحابي ،اسمه نفيع بن الحارث بن كلدة ،وهو مات
بالبصرة في والية زياد سنة خمسين .وقيل إنه مات سنة إحدى وخمسين أو ثنتين وخمسين ،وصلى عليه أبوبرزة االسلمي.

انظر :العسقالني ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب ،دار الفكر ،بيروت1984 ،م.418/10 ،
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حسن الهيئة ،وهو
كنت جالساً في حلقة في مسجد المدينة فيها شيخ
 )3عن َخ َر َشةَ بن اْل ُحِّر ،قالُ :
ُ
ِ ِ
ِ
ت َعلَ ْي ِه
عبد اهلل بن سالم  ...قَ َ
ق َحتَّى َك َ
ال :فَتَبِ ْعتُهُ فَ ْانطَلَ َ
استَْأ َذ ْن ُ
اد أ ْ
َن َي ْخ ُرَج م َن ا ْل َمد َينة َد َخ َل َم ْن ِزلَهُ فَ ْ
فَأ َِذ َن لِي(.)1
الحديثية السابقة سواء أكانت تصدر
االستعمالي في العديد من الشواهد
وظهور هذا المظهر
ّ
ّ
ألن أقوالهم إلى نهاية
عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،أم عن صحابته أو تابعيه رضي اهلل عنهم؛ ّ
االستعمالية) ،ينفي ما ذهب إليه
القرن الثاني حجة ال سيما من كان عربياً خالصاً (تحقيق األفضلية
ّ
ِّ
المتشبثين بالقواعد الصارمة دفاعاً عن رأي البصريين في هذا المضمار ،كقولهم" :فأما
بعض النحويين
اد" ،ولذلك لم ِ
يأت في قرآن وال كالم فصيح"(.)2
(أن) مع " َك َ
ستعمل ْ
في اختيار الكالم فال تُ َ
ومن جانب آخر ،تلحظ هذه الدراسة َّ
اعدي في الشواهد السابقة وأمثالها،
أن اختراق عنصر قو ّ
ـ(أن) ،ليس أم اًر جانبياً يأتي بالصدفة أو العبث ،بل َّ
إن له دو اًر أساسياً في
وهو اقتران خبر (كاد) ب ْ
وتداولية بحيث ال يمكن للتراكيب الملتزمة بالقواعد التزاماً تاماً أن تحل محلَّها.
داللية
تأدية وظيفة
ّ
ّ
النفسية واالنفعالية مما يمكن حمل تلك
متحدثيها
وذلك لِما تقتضيه الرسالة المراد إبالغها وحاالت
ّ
ّ
الداللي .ويمكن تمثيل ذلك من بعض شواهد التوضيح البن مالك
الشواهد على األداء المتبقّي بشقه
ّ
ون ُك ْف اًر" .ففي هذا الحديث تحذير المتلقي من
قو ُل الرسول صلى اهلل عليه وسلمَ " :ك َ
اد الفَ ْق ُر أَ ْن َي ُك َ
يؤيد ذلك حديث
الفقر لشدة خطورته في ما يمكن أن ُيوِقع
صاحبه في الكفر بوجه قريب جداً .ولعل ما ّ
َ

()1

مسلم ،صحيحه  ،كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل عبد اهلل بن سالم رضي اهلل عنه ،الحديث رقم ،)2484( 150

1931/4؛ وابن حبان ،صحيحه ،كتاب إخبار الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن مناقب عبد اهلل بن سالم ،باب ذكر شهادة
()2

المصطفى صلى اهلل عليه و سلم باالستمساك بالعروة الوثقى لعبد اهلل بن سالم إلى أن مات ،الحديث رقم .123/16 ،7166
األنباري ،اإلنصاف.462-461/2 ،
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دبر كل صالة ،وهو" :اللّهُ َّم ِإِّني أَ ُعوُذ
الصحابي أبي َب ْك َرةَ الذي يخبر عن الدعاء الذي يالزمه الرسول َ
ّ
بِ َك ِم َن اْل ُك ْف ِر واْلفَ ْق ِر و َع َذ ِ
اب اْلقَ ْب ِر"(.)1
َ
َ
اد َق ْلبِي أَ ْن َي ِط َير" .يقول جبير هذا الكالم ٍّ
ثم قول ُج َب ِ
كرد
ير بن ُم ْ
ط ِعم رضي اهلل عنهَ " :ك َ
عاطفي على ما سمعه مما قرأه الرسول صلى اهلل عليه وسلم من اآليات القرآنية :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ
انفعالي
ّ
ّ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
الحجة ،وهو من جملة ما حمله على
تضمنته من بليغ
ﮂ ﮃ ﭼ (الطور ،)٣٧ – ٣٥ :لِما
َّ
ّ
الدخول في اإلسالم(.)2
(أن) على خبر (كاد) تتمحور في الداللة
وعلى ذلك ،فإ ّن الداللة المركزّية التي ّ
يؤديها دخول ْ
على شدة قرب وقوع الخبر إيجاباً أو سلباًَّ ،
كأنها لالشتغال والشروع أيضاً ،كما أ ّكده بعض
العاطفي الذي يدعو به المتكلِّم إلى إنتاج هذا النمط
االنفعالي أو
النحويين( ،)3عالوةً على الجانب
ّ
ّ
اعدي.
االستعمالي غير القو ّ
ّ
مصدرة بـ ( ُكلَّ َما)
(ج َع َل) جملة
ّ
 وقوع خبر فعل الشروع َ
(ج َع َل) ضمن أفعال الشروع لداللتها على الشروع في وقوع الخبر أو البدء
صن َ
ّ
ف النحويون َ
()4

بقيامه أو بمباشرته

ان) .وجاء في
ستعمل استعمال ( َك َ
لَ َّما وجدوا أنها تدخل على الجملة االسميَّة ،وتُ َ

َخ َذ"( .)5وذلك كالشعر الذي أنشده سيبويه:
لسان العرب " َج َع َل َي ْف َع ُل َك َذا :أَ ْقَب َل وأ َ

()1

وصححه الحاكم .انظر :العسقالني ،فتح الباري.133/11 ،
الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي
ّ

()3

انظر مثالً :األستراباذي ،شرح كافية ابن الحاجب221/4 ،؛ وابن مالك ،شواهد التوضيح.160 ،

()5

ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت1960 ،م( ،جعل).111/11 ،

()2

انظر تعليق مصطفى البغا لهذا الحديث الوارد في صحيح البخاري :البخاري ،صحيحه ،رقم الحديث .140/6 ،4854

( )4انظر :ابن هشام ،أوضح المسالك290/1 ،؛ وحسن ،عباس ،النحو الوافي.526/1 ،
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ِ
ظم َنابُها
َ
لض ْغم ِهماها َي ْق َرعُ َ
الع َ

فسي تَ ِطيب لض ْغ ٍ
ت َن ِ
مة
َوقَ ْد َج َعلَ ْ
ُ َ

()1

َّ
أقروا َّ
أن خبرها ال بد أن
ولذاّ ،
ان) ،إال ّ
أن أخبار َ
(ج َع َل) حاصلة المضمون ،كما هي أخبار ( َك َ
فإنهم ّ
أن) المصدرية،
يكون جملة فعلية ذات فعل مضارع فاعله ضمير ،والمضارع فيها غير مسبوق بـ( ْ
وتأخير هذه الجملة المضارعية وجوباً عن الناسخ واسمه( .)2وهذه الشروط القواعدية تمثّل من وجهة
ـ(ج َع َل) هي الشروع في
هذه الدراسة عالمات الباب
ّ
الشكلية .وما يمكن أن نستنتج العالمة الجوهرّية ل َ
يستمر إلى
الحدث واالستمرار فيه( ،)3وهو وقوع الخبر في الماضي القريب المتّصل بالحاضر ،ثم
ّ
المستقبل.
ومع ذلكُ ،وجد قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم كما أشار إليه ابن مالك ،وهو حديث في
رؤيا الرسول عن المشهد المرعب للعقاب الواقع على ِ
اعدي وهو مجيء خبر
آكلِي ِّ
الربا ،ففيه إشكال قو ّ
َّ
تنص عليه القاعدة السابقة.
(ج َع َل) جملة فعلية
ّ
َ
مصدرة بـ( ُكل َما)؛ إذ حقّه أن يكون فعالً مضارعاً كما ّ
ونص الحديث" :فَجع َل ُكلَّما جاء لِي ْخرج رمى ِفي ِف ِ
يه بِ َح َج ٍر"(.)4
ََ
َ َ َ َ َُ ََ

( )1غير أن سيبويه قد استشهد به في مجيء المفعولين بالضمير المتصل مع َّ
لض ْغ ِم ِهماها) ،وهو شاذ قليل،
أن كليهما غائب ( َ
لض ْغ ِم ِهما إياها) .انظر :سييويه ،الكتاب365/2 ،؛ وابن منظور ،لسان العرب .111/11 ،والبيت لمغلّس بن
وكان القياسَ ( :
(جاهلي) ،من قصيدة يرثي بها أخاه ،ويشتكي أخوين له .انظر في ذلك :ابن هشام ،جمال الدين أبو محمد عبد اهلل بن
لقيط
ّ
يوسف ،تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ،تحقيق عباس مصطفى الصالحي ،دار الكتاب العربي ،د.م1986 ،م94/1 ،؛

()2

النحوية314/1 ،؛ و ُ
ش َّراب ،محمد بن محمد حسن ،شرح الشواهد
والبغدادي ،خزانة األدب209-208/2 ،؛ والعيني ،المقاصد
ّ
الشعرية في أمات الكتب النحوية «ألربعة آالف شاهد شعري» ،مؤسسة الرسالة ،بيروت2007 ،م.188/1 ،
انظر :ابن يعيش ،شرح المفصل386/4 ،؛ وحسن ،عباس ،النحو الوافي.563/1 ،

()3
بي ،مؤسسة الصباح ،كويت ،د.ت،
انظر :محمد أيوب ،عبد الرحمن ،دراسات نقدية في النحو العر ّ
()4
ٍ ِ
ِ
ي
ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص 135؛ والبخاري ،صحيحه ،ورد الحديث في موضعين ،أوجزهماَ " :ع ْن َس ُم َرةَ ْبن ُج ْن ُدب َرض َ
َخ َر َجانِي إِلَى أ َْر ٍ
اللَّهُ َع ْنهُ ،قَا َل :قَا َل َّ
ض ُمقَ َّد َس ٍة ،فَ ْانطَلَ ْقَنا َحتَّى أَتَْيَنا
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ :أ
ت اللَّْيلَةَ َر ُجلَْي ِن أَتََيانِي ،فَأ ْ
"رَْي ُ
النبِ ُّي َ
ِ ِ
علَى َنه ٍر ِم ْن َدٍم ِف ِ
َّج ُل الَِّذي ِفي َّ
يه َر ُجل قَائِم َو َعلَى َو َس ِط َّ
َن َي ْخ ُرَج
َّج ُل أ ْ
النهَ ِر ،فَِإ َذا أ ََر َاد الر ُ
النهَ ِر َر ُجل َب ْي َن َي َد ْيه ح َج َارة ،فَأَ ْقَب َل الر ُ
َ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َما َه َذا؟ فَقَا َل:
َّج ُل بِ َح َج ٍر في فيه ،فََرَّدهُ َح ْي ُ
ان ،فَقُ ْل ُ
َرَمى الر ُ
اء لَي ْخ ُرَج َرَمى في فيه بِ َح َج ٍر ،فََي ْرجعُ َك َما َك َ
ث َك َ
ان ،فَ َج َع َل ُكل َما َج َ
النه ِر ِ
ِ
َِّ
الرَبا" .وهو في :كتاب البيوع ،باب آكل الربا وشاهده وكاتبه ،الحديث رقم  ،59/3 ،2085والموضع
آك ُل ِّ
الذي َأرَْيتَهُ في َّ َ
الثاني في :كتاب الجنائز ،الباب رقم  93بدون عنوان ،الحديث رقم .100/2 ،1386
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وقد ذهب ابن مالك إلى َّ
أن مجيء خبر فعل الشروع على هذه الصورة من قبيل التنبيه على
أن أفعال اإلنشاء (الشروع) وسائر أفعال المقاربة مثل (كان) في الدخول على
أصل متروك ،وذلك ّ
رك األصل
مبتدأ وخبر ،فاألصل أن يكون خبرها مثل خبر (كان) في وقوعه مفرداً وجملةً وظرفاً ،فتُ َ
ت
والتُزم كون الخبر فعالً مضارعاً ،ثَُّم نبِّه شذوذاً على األصل المتروك ،بوقوعه مفرداً فيَ " :ما ِك ْد ُ
آيِباً"( ،)1وبوقوعه جملة اسمية في قوله:
ِ
يب
م َن ْاألَ ْك َو ِار َم ْرتَ ُعها قَ ِر ُ

وص َبنِي ُسهَْيل
َوقَ ْد َج َعلَ ْ
ت َقلُ ُ

()2

الن ِم ِ
مقدم عليه (إذا) ،كقول أبي َحيَّة َّ
يري:
وبوقوعه جملة من فعل ماض ّ
ض َّ
الش ِ
ار ِب الثَّ ِمل
ض َن ْه َ
ثَ ْوبِي ،فَأَ ْنهَ ُ

ت ُيثِْقلُنِي
ت إِ َذا َما قُ ْم ُ
َوقَ ْد َج َع ْل ُ

ِ ()3

ولذا ،فابن مالك يرى أن وقوع خبر (جعل) جملة فعلية مصدرة بـ( ُكلَّما) أو (إِذا) ،أو جملة اسمية ،أو
أيَّ :
(ج َع َل) الذي يأخذ حكم (كان) يقع
أن َ
مفرداً ،من قبيل الشذوذ الذي ُينبَّه فيه على أصل متروكْ ،
(ج َع َل) على الفعل
خبره مفرداً وجملة اسمية أو فعلية وشبه جملة ،ثم ترك ذلك ،واقتُصر في خبر َ
المضارع.

()1
ط َشّاًر ،وهو بتمامه:
وهو جزء من بيت لتَأَّب َ
ِِ
ٍ
صفُُر
ت آيِباً
وما ِك ْد ُ
فَأ ُْب ُ
ي تَ ْ
ت إلى فَ ْهم َ
َو َك ْم مثلها فَ َارقْتُها َو ْه َ
انظر :تأبط ش ار ،ديوان تأبط ش ار وأخباره ،جمع وتحقيق وشرح علي ذو الفقار شاكر ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت1984 ،م،

ص  .91وأما في ديوانه بطبعة دار المعرفة فالبيت ال شاهد فيه؛ ألنه يأتي بالصورة القواعدية:
ِِ
ص ِف ُر
ك آيِباً
ت إلى فَ ْهٍم َولَ ْم أَ ُ
فَأ ُْب ُ
ي تَ ْ
َو َك ْم مثلها فَ َارْقتُها َو ْه َ
انظر :تأبط شرا ،ديوانه ،اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي ،دار المعرفة ،بيروت2012 ،م ،ص .31

()2

يب) على أنه
ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص137 ،؛ والسيوطي ،شرح شواهد المغني .606/2 ،الشاهد في قوله ( َم ْرتَ ُعها قَ ِر ُ
أن هذا االستعمال نادر.انظر :البغدادي،
جاء خبر (جعل) جملة اسمية ناد اًر .وفي خزانة األدب (بني زياد) ويصف البغدادي ّ

()3

َّ
مصدرة بـ(إذا) في محل نصب خبر (جعل) .انظر :ابن
ت ُيثِْقلُنِي ثوبي) على أنه جملة شرطية
الشاهد في قوله (إذا ما قُ ْم ُ
مالك ،شواهد التوضيح ،ص  .136وأما البيت فهو منسوب إلى أبي حية النميري .انظر :السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن

خزانة األدب.352/9 ،

بن أبي بكر ،شرح شواهد المغني ،لجنة التراث العربي ،د.م1966 ،م911/2 ،؛ والبغدادي ،خزانة األدب357/9 ،؛ خالد
األزهري ،شرح التصريح.280/1 ،
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()1

والمالحظ َّ
أن ما ذهب إليه ابن مالك في توجيهه السابق

ضرب من التخمين واالستنتاج

ِ
(ج َع َل) أن
يخي إلثبات ذلك؛ إذ ل َم ال يكون بالعكس ،أي األصل في خبر َ
المنطقي ،ينقصه سند تار ّ
ّ
تطور اللغة؟ أو لِ َم ال يكون ذلك لهجة
توسع في مجيء خبرها غير ذلك تبعاً لسنن ُّ
يقع مضارعاً ،ثم ّ
من لهجات القبائل()2؟
بعيداً من هذه التخمينات ،ترى هذه الدراسة َّ
اللغوي يمكن أن ُيحلّل بطريقة
أن هذا االستعمال
ّ
أكثر دقة وموضوعية من خالل قياس درجات تحقيقه لعناصر األفضلية في الجدول اآلتي:
األفضلية القواعدية
التركيب

الجوهرّية

اللغوي
ّ

األفضلية
االستعمالية

الشكلية
ّ

الشروع في

دخول

العمل

خبرها جملة

خبرها

تأخير جملة

الحدث

(ج َع َل)
َ

النحوي
ّ

فعلية

غير

مضارعية

مقرون

عن الناسخ

ـ(أن)
ب ْ

واسمها

على

مضارعية

الجملة

االسمية
 )1جعل
يرمي في فيه
بحجر

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

 )2جعل ُكلَّ َما
جاء ليخرج

َرَمى في فيه
بحجر

✔

✔

✘

✔

✔

ـ(جعل) من أفعال الشروع
جدول األفضلية رقم ( :)6عناصر األفضلية القواعدية واالستعمالية ل َ

()1

يوافق ابن مالك ما ذهب إليه الزمخشري في أن األصل في خبر أفعال المقاربة أو الشروع أن يكون اسماً مفرداً ولكن عدل عن

االسم إلى الفعل المضارع لغرض الداللة على قرب زمن وقوعه وااللتباس به .انظر :الزمخشري ،أبو القاسم محمود بن عمرو

المفصل في صنعة اإلعراب ،تحقيق علي أبو ملحم ،مكتبة الهالل ،بيروت1993 ،م323 ،؛ وابن
بن أحمد (ت  538هـ)،
ّ
يعيش ،شرح المفصل.222/4 ،

()2

النبوي ،ص .95
النحوية في مخطوطات وكتب إعراب الحديث
القضاة ،سلمان محمد ،القضايا
ّ
ّ
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يؤ ّشر الجدول السابق إلى َّ
أن تركيب الحديث الشريف السابق قد ُوضع في الترتيب الثاني بناء
النحوي الذي ينتمي إليه .وهو قد انتهك عنص اًر
على تحقيقه لعناصر األفضلية الموضوعة للباب
ّ
قواعدياً شكلياً أساسياً لهذا الباب؛ وهو كون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع ،وقد وضعنا إشارة (✘)
داخل خانة العنصر ،مما ال داعي ألن نحتكم إلى عنصرين قواعدين متبقّيين -كما أشرنا إلى ذلك
باللون المظلَّل -لتوقُّف االلتزام بهما على تحقيق العنصر السابق .ومع ذلك ،هذا التركيب قد حقّق
عالمته الجوهرية ،وهي الشروع في الحدث (العقاب على آكلي الربا) ،إضافة إلى تحقيقه العنصرين
القواعديين المشار إليهما في الجدول .وأهم من ذلك ،أنه قد حقق أفضليته االستعمالية لوروده على
اللغوي من جسم اللغة
لسان الرسول صلى اهلل عليه وسلّم .وكل ذلك مما ال يمكن إخراج هذا األداء
ّ
العربية الفصحى.
الحكمي
أن سلمان القضاة قد وظَّف القياس
ـ(ج َع َل) سابقاً ،نلحظ ّ
وبتحقيق العالمة الجوهرية ل َ
ّ
مصدرة بـ( ُكلَّما) .ويتمثل ذلك في اعتبار ( ُكلَّ َما) أداة شرط
(ج َع َل) جملة
ّ
النحوي في تسويغ مجيء خبر َ
ّ
الشرطية ،حتى تُ َّ
عد الجملة السابقة جملة شرطية ،فطالما يجوز وقوعها (الجملة الشرطية) خب اًر
كـ(إِ َذا)
ّ
أن داللة الجملة الشرطية التي تتضمن معنى االستقبال
ـ(ج َع َل) .ومن ثمّ ،
ان) يجوز كذلك خب اًر ل َ
لـ( َك َ
ـ(ج َع َل) التي تفيد الماضي القريب المتصل بالحاضر المستمر إلى
تتوافق مع الداللة الجوهرية ل َ
المصدرة بـ(إِ َذا) -
المستقبل( .)1ولعل لذلك عالقة بما أشار إليه األستراباذي من وقوع الجملة الشرطية
ّ
َّ
(ج َع َل) ،مستشهداً بقول الشاعر(:)2
وليست بأداة ( ُكلما) -خب اًر لـ َ
ض َّ
الش ِ
ار ِب الثَّ ِم ِل
ض َن ْه َ
ثَوبِي فَأَ ْنهَ ُ

ت ُيثِْقلُنِي
ت إِ َذا َما قُ ْم ُ
َوقَ ْد َج َع ْل ُ

النبوي ،ص .96-95
النحوية في مخطوطات وكتب إعراب الحديث
( )1القضاة ،سلمان محمد ،القضايا
ّ
ّ
( )2األستراباذي ،شرح كافية ابن الحاجب.226/4 ،
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استعمالياً من قول الصحابي عبد اهلل بن عباس
نظير
فإن لتركيب الحديث السابق
اً
ّ
وعلى هذا الهديّ ،
ِ
َن َي ْخ ُرَج أ َْر َس َل َر ُسوالً"( .)1فالجملة الشرطية المبدوءة بـ(إذا)
رضي اهلل عنه" :فَ َج َع َل َّ
الر ُج ُل إِ َذا لَ ْم َي ْستَط ْع أ ْ
ِ
(ج َع َل).
في قوله (إِ َذا لَ ْم َي ْستَط ْع أ ْ
َن َي ْخ ُرَج أ َْر َس َل َر ُسوالً) تقع موقع خبر َ
ومهما يكن من أمر ،فإن الحديث السابق (فَجع َل ُكلَّما جاء لِي ْخرج رمى في ِف ِ
يه بِ َح َج ٍر) ال
ّ
ََ
َ َ َ َ َُ ََ
تنص عليه القاعدة القياسية
يحقّق شرطاً قواعدياً وهو وقوع خبر َ
(ج َع َل) جملة فعلية فعلها مضارع كما ّ
المعيارية .غير َّ
اعدي يقتضيه
أن ما تريد هذه الدراسة تسليطَ الضوء عليه هو ّ
أن هذا الخرق القو ّ
(ج َع َل)
الحدث الذي ُيراد
ُ
اإلخبار عنه وتصويره حتى تصل الرسالة المبتغاة إلى متلقّيها .فوقوع خبر َ
ُ
كيفية الحدث ال زمن الحدث
جملة فعلية ماضية مسبوقة بـ( ُكلَّ َما) هنا له قيمة داللية على تصوير ّ
حسب .وتكمن هذه القيمة في الداللة على تكرارية الحدث ،وهو العقاب على آكلي الربا برمي األحجار
ويتكرر إلى
الدموي .وهذا العقاب ال يحدث مرة ،بل يستمر
في أفواههم حينما حاولوا الخروج من النهر
ّ
ّ
أن يرث اهلل األرض ومن عليها .وداللة التكرار في تركيب هذا الحديث ال يمكن أن ي ِّ
ؤديها الفعل
المضارع كما هو مطلوب في القاعدة ،بل تحقّقها األداةُ ( ُكلَّ َما)

()2

يدت في بداية الجملة بعد
التي ِز َ

يؤيد هذه الداللة كذلك الجملتان اللتان جاءت إحداهما قبل تركيب الحديث السابق
(ج َع َل) .ولعل ما ّ
َ
طلَ ْق َنا حتَّى أَتَْي َنا علَى َنه ٍر ِمن َدٍم ِف ِ
يه َرُجل قَائِم َو َعلَى
واألخرى بعده ،كما في نص الحديث اآلتي" :فَ ْان َ
َ ْ
َ
َ
الرُج ُل الَِّذي ِفي َّ
َو َس ِط َّ
الرُج ُل
َن َي ْخ ُرَج َرَمى َّ
النهَ ِر ،فَِإ َذا أ ََر َاد َّ
النهَ ِر َرُجل َب ْي َن َي َد ْي ِه ِح َج َارة ،فَأَ ْقَب َل َّ
الرُج ُل أ ْ
ِ ِِ
ث َكان ،فَجع َل ُكلَّما ج ِ
ِ ِِ
ت َما
ان ،فَ ُقْل ُ
اء ل َي ْخ ُرَج َرَمى في فيه بِ َح َج ٍر ،فََي ْر ِجعُ َك َما َك َ
َ َ َ
بِ َح َج ٍر في فيه ،فَ َرَّدهُ َح ْي ُ َ َ َ
ال :الَِّذي أرَْيتَه ِفي النَّه ِر ِ
الرَبا"(.)3
آك ُل ِّ
َه َذا؟ فَقَ َ
َ ُ
َ

()1

البخاري ،صحيحه ،الحديث رقم 111/6 ،4770؛ وابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص  135و.137

()3

تم تخريج الشاهد سابقاً ،وهو في :البخاري ،صحيحه ،الحديث رقم  ،59/3 ،2085والثاني في الحديث رقم .100/2 ،1386

()2

الحمد والزعبي ،علي توفيق ويوسف جميل ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ،ص .251-251
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الفصل الثالث :
األفضلية القواعدية واالستعمالية في قضايا الحذف
النحوي
 المبحث األول  :في العامل
ّ
التركيبي
 المبحث الثاني  :في التالزم
ّ
النحوي
 المبحث الثالث  :في الصراع
ّ
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الفصل الثالث  :األفضلية القواعدية واالستعمالية في قضايا الحذف
حديثية يقع فيها إشكالية الحذف ،انطالقاً مما
يتناول هذا الفصل بالدراسة والتحليل شواهد
ّ
تكشف عنها هذه الدراسة في كتاب ابن مالك (شواهد التوضيح) .ويقصد بالحذف في هذه الدراسة
مسوغ
اعدي الذي يتمثّل في حذف ما ال تقتضيه القاعدة
النحوية أو حذف ما ليس له ِّ
ّ
الحذف غير القو ّ
النحوية
التغيرات التي تط أر على البنى
ّ
اعدي .ويعد هذا النوع من الحذف شكالً من أشكال ّ
نحوي أو قو ّ
ّ
للغات الطبيعية وان كان النظام العام للغة يأباه( .)1ويمكن عرض قضايا الحذف في تلك الشواهد في
النحوي.
التركيبي ،وثالثها بالصراع
النحوي ،وثانيها بالتالزم
ثالثة مباحث؛ أولها ما يتعلّق بالعامل
ّ
ّ
ّ
النحوي
المبحث األول :في العامل
ّ
النحوي
النحوي عند النحاة في تحليل التراكيب العر ّبية أساساً على نظرية العامل
يقوم التفكير
ّ
ّ
أن لكل ٍ
تنص على َّ
أثر يقع على أواخر الكلمات المنتظمة في الجملة ظاه اًر كان أم غير ظاهر
التي ُّ
(مقدر) ،مؤثِّ اًر .وطفق النحويون يبحثون عن هذا المؤثِّر أو العامل
النحوي سواء أكان معنوياً أم لفظياً
ّ
ّ
اإلسنادية .ومع ذلك ،تشهد بعض
ابية واقامة العالقة
مذكو اًر كان أو ّ
ّ
مقد اًر ،لتسويغ العالمة اإلعر ّ
يسوغه قواعدياً ،ما يقود هذه
الحية أث اًر إعرابياً ليس له مؤثّر أو عامل
األداءات
اللغوية ّ
ّ
ّ
نحوي ،أو ما ّ
الدراسة إلى دراستها ومناقشتها في ضوء نظرية األفضلية .وذلك كاآلتي:
 حذف نون الرفع في األفعال الخمسة بال عامل
(ي ِ
عرف النحاة األفعال الخمسة جوهرياً َّ
فعالن،
بأنها كل فعل مضارع اتّصل بألف االثنين َ
ّ
ِ
تَ ِ
ين) .وهي ترفع بثبون النون ،كقوله
فعالن) ،أو واو الجماعة َ
فعلون) ،أو ياء المخاطبة (تَفعل َ
ون ،تَ َ
(يفعلُ َ

See: Mc Mohan, April M.S, Change, Chance and Optimality, Oxford University Press, New
York, 2000, P. 58; Holt, D. Eric, Optimality Theory and Language Change, Kluwer Academic,
Buston, 2003, P. 5.
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)(1

تعالى :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ (النحل ،)٩١ :وتنصب وتجزم بحذفها ،كقوله تعالى :ﭽﯷ ﯸ
العامة الشكلية التي تتمثّل في ما
ﯹ ﯺ ﯻﭼ (البقرة .)1()٢٤ :وذلك باإلضافة إلى عالمتها
ّ
تدل على ٍ
كانت في أوله إحدى الزوائد األربع (أ ،ن ،ي ،ت)( ،)2والجوهرّية التي ُّ
ٍ
مقترن بزمان
حدث
()3
ثم ،يكون ثبوت النون عالمة للرفع في تلك األفعال( ،)4وال يجوز حذفها
حاضر أو مستقبل  .ومن َّ

(النون) من غير ناصب وال جازم(.)5
فنون الرفع في هذه األفعال الخمسة وفقاً للقاعدة العامة ال يمكن حذفها إال حينما يقتضيه
الصوتية؛ التصالها بنون التوكيد( .)6وفي الحاالت
النحوي؛ النصب والجزم ،أو ما تقتضيه العلة
العامل
ّ
ّ
الثالث يكون حذفها واجباً .وأما حذفها جوا اًز فتقتضيه نون الوقاية التي يجوز معها إثبات النون
()7
وحذفها ،واذا أُثبِتت جاز إدغامها وف ّكها ،فصار لها ثالث أحوال؛ الفك واإلدغام والحذف  ،كما قُ ِرئَ

باألوجه الثالثة قولُه تعالى :ﭽ ﮪﭼ (الزمر ،)8()٦٤ :على الرغم من أن النحويين اختلفوا في
تحديد المحذوف منها؛ إما نون الوقاية أو نون الرفع(.)1

()1

انظر :السيوطي ،همع الهوامع175/1 ،؛ وابن هشام ،أوضح المسالك.54/1 ،
انظر :األُب َِّذي والفاكهي ،شهاب الدين وجمال الدين ،كتابان في حدود النحو ،دراسة وتحقيق علي توفيق الحمد ،دار األمل

()3

انظر :المرجع نفسه ،ص .67-66

()5

المحرر في النحو ،تحقيق ودراسة منصور علي محمد عبد
انظر :الهرمي ،عمر بن عيسى بن إسماعيل (ت  702هـ)،
َّ

()6

تحذف نون األفعال الخمسة في هذه الحالة كقولنا( :ال تَ ْكتُ ُم َّن) ،للتخلص من توالي األمثال (ثالث نونات) استثقاالً ،والواو
(ضمير الجمع) فيها محذوفة اللتقاء الساكنين.انظر :سيويه ،الكتاب519/3 ،؛ وحلواني ،محمد خير ،المغني الجديد في علم

()7

انظر :سيبويه ،الكتاب519/3 ،؛ وابن مالك ،جمال الدين األندلسي ،شرح الكافية الشافية ،تحقيق ،عبد المنعم أحمد هريدي،

()2

()4

()8

للنشر والتوزيع ،إربد ،د.ت ،ص .44

سيويه ،الكتاب519/3 ،؛ وابن يعيش ،شرح المفصل.213/4 ،

السميع ،دار السالم ،القاهرة ،ط 2005 ،1م1048/3 ،؛ والسيوطي ،همع الهوامع.176/1 ،

النحو ،دار الشرق العربي ،بيروت2003 ،م ،ص .56

جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،ط  ،1د.ت.208/1 ،
ون ِني (بالفك) وتَأ ِ
ْم ُرونِّي ،بإدغام النون في نون الوقاية وسكون
أم ُر َ
ْم ُروني (بالحذف) .ق أر الجمهور :تَأ ُ
ُ
أم ُرونِّي (باإلدغام) وتَ ُ
أي :تَ ُ
الياء ،وفَتَحها ابن كثير ،وق أر ابن عامر :تَأْمر َ ِ
ْم ْرونِ َي ،بنون واحدة مكسورة وفتح الياء.
َ
ُُ
ونني ،بنونين على األصل ،ونافع :تَأ ُ
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ومع ذلك ،قد ثبت استعمالياً عند أبناء اللغة في مختلف الشرائح االستعمالية َّ
أن نون الرفع في
صوتي ،كما تشهد عليه مجموعة غير قليلة من
مقتضى
حوي وال
ً
هذه األفعال قد تحذف بال عامل ن ّ
ّ
الحديثية التي يكاد ذلك الحذف يقع في جميع األفعال الخمسة .ومنها ما ذكره ابن مالك في
الشواهد
ّ
()2
تعدد
(شواهد التوضيح)  ،مع اإلشارة إلى الصيغة المقابلة لها في كتب الحديث األخرى إلثبات ّ

التركيبي الواحد في العربية ،وذلك كاآلتي (الشاهد تحته خطّ):
الصور االستعمالية للنمط
ّ
 )1قول الرسول صلى اهلل عليه وسلّم" :الَ تَ ْد ُخلُوا ا ْل َجنَّةَ َحتَّى تُ ْؤ ِمنُواَ ،والَ تُ ْؤ ِمنُوا َحتَّى تَ َحابُّوا" .هذا اللفظ
موضع ِ
ين مع اختالف في واحد منهما ،إال َّأنه ال
يتوافق مع ما ورد في "صحيح األدب المفرد" في
َ
ِ
ِ
صححه األلباني( .)3وأما في
يخ ّل بالشاهد" :الَ تَ ْد ُخلُوا ا ْل َجنَّةَ َحتَّى تُ ْسل ُموا َوالَ تُسل ُموا َحتَّى تَ َحابُّوا" .وقد ّ
ون ا ْل َجنَّةَ َحتَّى
"صحيح مسلم" فلفظ الحديث موافق للقاعدة العامة؛ وهو بإثبات نون الرفع" :الَ تَ ْد ُخلُ َ
ون َحتَّى تَ َحابُّوا"(.)4
تُ ْؤ ِم ُنوا َوالَ تُ ْؤ ِمنُ َ
 )2قول الصحابي ع ْقبة بن ع ِ
ك تَْب َعثَُنا ،فََن ْن ِز ُل بِقَ ْوٍم
امر رضي اهلل عنه للنبي صلى اهلل عليه وسلم" :إِنَّ َ
َ
ّ َُ
ونا" .وهذا يطابق لفظ الحديث الذي أخرجه البخاري .وأما في صحيح مسلم فال إشكال فيه من
الَ َي ْق ُر َ
ون َنا)(.)5
موافقة القاعدة ،فهو كاآلتي( :إَِّن َك تَْب َعثَُنا ،فََن ْن ِزُل بِقَ ْوٍم الَ َي ْق ُر َ

انظر :أبو حيان األندلوسي ،البحر المحيط218/9 ،؛ وابن خلويه ،الحسين بن أحمد ،الحجة في القراءات السبع ،تحقيق عبد

العال سالم مكرم ،دار الشروق ،بيروت 1401 ،هـ ،ص .311

()1

انظر الحجج لكال القولَ ِ
ين مثالً في :السيوطي ،همع الهوامع.177/1 ،

()3

انظر :البخاري ،محمد بن إسماعيل ،صحيح األدب المفرد ،تحقيق وتعليق محمد ناصر الدين األلباني ،دار الصديق للنشر

()2

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،مسألة  ،58ص .229-228

والتوزيع ،د.م ، ،ط 1997 ،4م ،باب التحاب بين الناس ،رقم الحديث  ،197/260ص ،115والموضع الثاني في :باب

()4
()5

إفشاء السالم ،رقم الحديث  ،755/980ص .377

مسلم ،صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب بيان أنه ال يدخل الجنة إال المؤمنون ،رقم الحديث .74/1 ،)54( 93

انظر :البخاري ،صحيحه ،باب قصاص المظلوم وباب إكرام الضيف ،رقم الحديث  2461و 131/3 ،6137و32/8؛ ومسلم،
صحيحه ،باب الضيافة ،رقم الحديث .1353/3 ،)1727( 17
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 )3قول َم ْس ُرو ٍ
ق لعائشة رضي اهلل عنها" :لِ َم تَْأ َذنِي لَهُ" .يعني حسان رضي اهلل عنه .وأما في
ِ
ِ
ين لَهُ)(.)1
اعدي في لفظ الحديث (ل َم تَْأ َذن َ
الصحيحين فال إشكال قو ّ
الحية زيادة على شواهد حديثية أخرى ينفي اختصاص هذا المظهر
واكتشاف هذه الشواهد ّ
االستعمالي بضرورات الشعر كما ذهب إليه بعض النحويين()2؛ إذ ال ضرورة في سعة الكالم .وأما ما
ّ
()3

قال بعضهم إنه قليل نادر شا ّذ وال يقاس عليه

أن اللغة يمكن
فهو ينطلق من فكرة شمولية قواعدهم ،و ّ

حصرها واخضاعها كلها للقواعد ،حتى يدفع ببعضهم إلى الحكم بالخلط واللحن( ،)4وهو أمر ال ُي ِق ّره
الوصفي.
المنهج
ّ
ولذاَّ ،
فإن ابن مالك قال إنه جائز ثابت في الكالم الفصيح نثره ونظمه( .)5وترى هذه الدراسة
اللغوي الصادر عن أبناء اللغة ،يمكن
أنه من أجل التخلّص من تلك األحكام التدريجية وتخطئة األداء
ّ
قياس درجات انصياع التركيب لعناصر األفضلية متخذاً قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم السابق (الَ
تَ ْد ُخلُوا اْل َجَّنةَ َحتَّى تُ ْؤ ِمُنواَ ،والَ تُ ْؤ ِمُنوا َحتَّى تَ َحابُّو) مثاالً على ذلك ،وهو كما في الجدول اآلتي:
()1

انظر :البخاري ،صحيحه ،باب حديث اإلفك ،الحديث رقم 121/5 ،4146؛ ومسلم ،صحيحه ،باب فضائل حسان بن ثابت،

()2

ابن عصفور ،علي بن مؤمن (ت 669هـ) ،ضرائر الشعر ،تحقيق إبراهيم محمد ،دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1

الحديث رقم .1934/4 ،)2488( 155

1980م ،ص 111؛ البغدادي ،خزانة األدب340/8 ،؛ وعيد ،محمد ،النحو المصفَّى ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط 2009 ،2م،

()3

ص .72

انظر :األستراباذي ،شرح كافية ابن الحاجب18/4 ،؛ وناظر الجيش ،محمد بن يوسف بن أحمد (778هـ) ،تمهيد القواعد بشرح

تسهيل الفوائد ،تحقيق علي محمد فاخر وآخرون ،دار السالم ،القاهرة ،ط  1428 ،1هـ283/1 ،؛ والشاطبي ،أبو إسحق
إبراهيم بن موسى (ت 790هـ) ،المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية ،تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين وآخرون،

معهد البحوث العلمية واحياء التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى ،مكة المكرمة2007 ،م221/1 ،؛ والسيوطي ،همع الهوامع،
.176/1

()4

ذلك كما في قراءة ابن كثير ونافع لقوله تعالى :ﭽﭩ ﭪﭼ الحجر ،٥٤ :وهي بكسر النون (تَُب ِّش ِ
رون) .وحكي عن أبي
عمرو بن العالء أنه قال :كسر النون لحن ،وقال أبو حاتم إنها خلط .انظر :الداني ،أبو عمرو عثمان بن سعيد ،التيسير في

القراءات السبع ،تحقيق اوتو تريز ،دار الكتاب العربي ،بيروت1984 ،م ،ص 136؛ النحاس ،أبو جعفر أحمد بن محمد،

إعراب القرآن ،تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط 1421 ،1هـ241/2 ،؛ أبو حيان األندلسي،

البحر المحيط.485/6 ،

5

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .228
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األفضلية القواعدية
التركيب
اللغوي
ّ

األفضلية

الجوهرية

الشكلية
ّ

الداللة على

االتصال

مسبوق

الحدث والزمن

بألف

بإحدى

يتقدم
لم ّ

الزوائد

عليه

ناصب

(أنيت)

وال جازم

الحاضر/المستقبل

االستعمالية

االثنين/واو
الجماعة/ياء
المخاطبة

لم يتّصل
بنون
التوكيد

وال نون
الوقاية

ثبوت
النون
(العالمة
اإلعرابية)

 )1ال
تدخلون الجنة
حتى تؤمنوا
وال تؤمنون

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

تحابوا
حتى ّ
 )2ال تدخلوا
الجنة حتى
تؤمنوا وال

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✔

تؤمنوا حتى
تحابوا
ّ
االستعمالية لألفعال الخمسة في حالة الرفع
اعدية و
ّ
جدول األفضلية رقم ( :)7عناصر األفضلية القو ّ

أن الفعل المضارع المتّصل بواو الجماعة في التركيب األول
إذا نظرنا إلى الجدول أعاله نجد ّ
(ال تدخلون ...وال تؤمنون )..كما ورد في صحيح مسلم قد التزم بجميع عناصر األفضلية القواعدية
تيب
واالستعمالية التزاماً تاماً كما وضعنا إشارة (✔) في كل خانة ،مما جعل هذا التركيب يحتل التر َ
األول في جدول األفضلية بوصفه المخرج األفضل ()Optimal Output؛ الكتمال الشروط القواعدية
فيه أكثر من التركيب الثاني الذي أورده ابن مالك ،وما أخرجه البخاري في صحيح األدب المفرد
وصححه األلباني كما أشرنا إليه سابقاً .وفي الحقيقة ،أ ّن الفعل المضارع المتّصل بواو الجماعة في
ّ
التركيب الثاني (ال تدخلوا...وال تؤمنوا )..ال يخترق الشروط القواعدية إالَّ واحداً منها ،وهو ثبوت النون
عية لألفعال الخمسة في حالة الرفع؛ إذ تبيَّن من سياق هذا الحديث َّ
أن
التي تكون عالمة اإلعراب الفر ّ
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معنى( ،)1و"ال" النافية ال تعمل في الفعل
األداة (ال) التي تسبق ذلك الفعل هي النافية الستحالة النهي
ً
شيئا( .)2وعليه ،تقتضي القاعدة النحوية ثبوت النون في ذلك الفعل (ال تدخلون...وال تؤمنون)..؛ ألنها
ً
ال تُح َذف إالَّ إذا َّ
تقدم عليه جازم (ال الناهية مثالً) أو ناصب .ومع ذلك ،فقد حذفت هذه النون بال
االستعمالية ،وسائر عناصر األفضلية القواعدية لألفعال الخمسة.
عامل ُيذكر لصالح األفضلية
ّ
ويلحظ َّ
ابية
اعدي ال يرتبط بالجانب
الداللي؛ إذ ليس لهذه العالمة اإلعر ّ
أن هذا الخرق القو ّ
ّ
أي ٍ
دور في الداللة على المعنى؛ َّ
ألن
(النون) كغيرها من العالمات اإلعرابية لألفعال في األصل ُّ
المعرب
معانيها مستفادة من صيغها( ،)3مما يم ّكنه من إخراج هذه األفعال الخمسة والفعل المضارع
َ
من دائرة المقولة الشهيرة" :اإلعراب فرع المعنى" ،على الرغم من َّ
المحدثين كحسن
أن بعض الدارسين
َ
ظاظا قد تكلَّف في استخراج المعاني المختلفة لرفع المضارع ونصبه وجزمه على غرار معاني الفاعلية
والمفعولية واإلضافة في األسماء( .)4ولذاَّ ،
فإن هذا الخرق ال يؤثِّر سلباً في عملية التواصل بين أبناء
اللغة ،وايصال معنى الرسالة إلى متلقِّيها ،بدليل َّ
أن الصحابة رضي اهلل عنهم في الحديث السابق لم
(ال)
يستفسروا الرسول صلى اهلل عليه وسلّم عن سبب نهيه عن دخول الجنة ومنع اإليمان (لو فُ ِهمت َ
استمر الحديث إلى آخره .ونص الحديثَ " :ع ْن أَبِي ُه َرْي َرةَ،
ّأنها ناهية) لحذف النون في آخر الفعل ،بل
َّ
ال" :ال تَ ْد ُخلُوا ا ْل َجنَّةَ َحتَّى تُ ْؤ ِم ُنواَ ،وال تُ ْؤ ِم ُنوا َحتَّى تَ َحابُّوا ،أَالَ أ َُدلُّ ُك ْم
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
َع ِن الَّنبِ ِّي َ
السالَ َم َب ْي َن ُك ْم"(.)5
ُّون بِ ِه؟" ،قَالُواَ :بلَىَ ،يا َر ُسو َل اللَّ ِه .قال" :أَ ْف ُشوا َّ
َعلَى َما تَ َحاب َ
()1

انظر :ابن عادل النعماني ،أبو حفص سراج الدين عمر بن علي (ت  775هـ) ،اللباب في علوم الكتاب ،تحقيق عادل أحمد

()2

ابن مالك ، ،شرح الكافية الشافية.207/1 ،

()3
()4

عبد الموجود وعلي محمد معوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت1998 ،م.315/5 ،

المحرر في النحو.1047-1046/3 ،
انظر :الهرمي،
ّ
توصل حسن ظاظا إلى َّ
مجرد وقوع الحدث في الحال أو االستقبال ،والنصب يدل على تمحُّض وقوع
َّ
أن الرفع فيه يدل على ّ
الحدث في المستقبل على وجه االنتظار واالحتمال ،والجزم يدل على معنى القطع بوقوع الحدث أو اشتراط وقوعه حتماً.

()5

انظر :ظاظا ،حسن ،اللسان واإلنسان مدخل إلى معرفة اللغة ،دار القلم والدار الشامية ،د.م1990 ،م ،ص .108

البخاري ،صحيح األدب المفرد ، ،باب إفشاء السالم ،رقم الحديث  ،755/980ص .377
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يقوي فرضية هذه
إذن ،يرتبط هذا الخرق بالعالمات الشكلية لهذا الصنف من األفعال مما ّ
الدراسة َّ
اللغوي
النحوية هي العالمات التي يمكن أالَّ تنطبق على التركيب
أن هذا النوع من العالمات
ّ
ّ
في بعض البيئات االستعمالية أو في مرحلة من مراحل اللغة ،ال سيما إذا طال عمرها كاللغة العربية
التي تغلب عليها القوانين المتح ّكمة فيها ألن تعمل عمالً اختيارياً ،ومن ثم تُنتِج الصيغ البديلة أو
يعزز ذلك ما قاله
االختيارية المتاحة ألبناء اللغة
بغض النظر عن بيئاتهم االستعمالية .ولعل ما ّ
ّ
َّ
تصدى للحديث السابق والحديث اآلخر وهوَ " :يا َر ُسول اللَّه َك ْيف
لما
النووي شارح صحيح مسلم َّ
()1
ي الوحيد ُيحفَظ في
َي ْس َم ُعوا َوأَنَّى ُي ِجيبُوا َوقَ ْد َجيَّفُوا؟"  -وهو ما َي ُع ُّده ابن عصفور َّأنه الكالم النثر ّ

ٍ
ناصب وال جازم(َّ ،- )2
إن حذف نون الرفع من آواخر األفعال الخمسة بال عامل لغة
حذف النون لغير
معروفة صحيحة(ُ ،)3مثبِتاً في شرحه َّ
االستعمالي يقع في قرابة ثمانية مواضع(،)4
المظهر
هذا
أن
ّ
()5

ويضيف إليها السِّندي

اثني عشر موضعاً ،معقّباً ب َّ
أن الغاية من حذف هذه النون هي المجانسة

والمشاكلة حين تتجاور أفعال حذفت نونها للنصب أو الجزم( ،)6زيادة على طلب التخفيف كما ذهب
إليه ابن مالك الذي يرى سبب هذا الحذف كراهية تفضيل النائب (النون) على المنوب عنه

()1

مسلم ،صحيحه ،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ،باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه واثبات عذاب القبر
والتعوذ منه ،الحديث رقم .2203/4 ،)2874( – 77

( )2انظر :ابن عصفور ،ضرائر الشعر ،ص .111

( )3انظر :النووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 36/2 ،و.254/9
()4
()5

المرجع نفسه.447/5 ،180/5 ،299/4 ،227/4 ،392/3 ،144/1 ،143/1 ،

هو أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي التتوي السندي المدني الحنفي األثري ،المعروف بالسند الكبير ،وهو ِّ
محدث
المدينة المنورة وأحد من خدم السنة من المتأخرين خدمة ال يستهان بها ،له حواش على الكتب الستة وعلى مسند أحمد

()6

الح ّي بن عبد الكبير ،فهرس الفهارس واألثبات
واألذكار النووية .وتوفي سنة  1139هـ .انظر مثالً :الكتاني ،محمد َع ْبد َ
ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت ،تحقيق إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت1982 ،م.148/1 ،

النحوي في حاشية مسند اإلمام أحمد بن حنبل للسندي دراسة وصفية تحليلية،
الشيزاوي ،محمد بن صالح بن علي ،التوجيه
ّ
عالم الكتب الحديث ،إربد2010 ،م ،ص .58-52
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(الضمة)( .)1وأما هذه الدراسة فترى أنه يرجع إلى طبيعة القوانين اللغوية التي تعمل في العربية كما
ّبيَّنا آنفاً.
اعدي الذي يتمتع باألفضلية االستعمالية
وفوق كل ذلك ،هذا المظهر
االستعمالي غير القو ّ
ّ
يخي ،بحيث قد عانت عالمة اإلعراب الفرعية (النون)
يمثّل األداء المتبقّي (ُ )la langueببعده التار ّ
هذه من عدم االستقرار والثبات في مرحلة من مراحل عمر العربية ،أو لنقل ّإنه نوع من التخلُّص من
شر:
المثناة ،كقول تأبَّط ّاً
عالمات اإلعراب الفرعية ،كما حدث ذلك في األسماء ّ
َّ
إسار َو ِمنَّة
ُهما ُخطتَا إِ َّما َ

()2

َج َد ُر
َوِا َّما َدم والقَ ْت ُل
ِّ
بالحر أ ْ

بالمثنى ناجمة عن عمل قانون سيادة الحركة اإلعرابة الواحدة ،كما ستدلّل عليه هذه الدراسة
أو الملحق
ّ
في موضعه ،وفي جمع السالمة كالحديث الشريفَ " :ه ْل أَ ْنتُ ْم تَ ِ
ارُكو لِي أُ َم َرائِي"(.)3
كيبي (تغير
بل يذهب بعض ّ
ابي لهذه األفعال ّ
الدارسين إلى ّ
بتغير السياق التر ّ
أن التغير اإلعر ّ
النحوي) كان حديثاً في اللغة( .)4والدليل على ذلكَّ ،
أن لهذا االستعمال نظائر كثيرة من القرآن
العامل
ّ
ي ،وكذلك ورود نقيض هذه الظاهرة تماماً ،وهو ثبوت نون اإلعراب مع
الكريم وكالم العرب الشعر ّ
( )1انظر :ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .228
()2

تأبط شرا ،ديوانه ،اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي ،دار المعرفة ،بيروت2012 ،م ،ص  .31وورد البيت بهذا اللفظ أيضاً

في :أبو تمام ،حبيب بن أوس الطائي ،ديوان الحماسة ،تحقيق عبد المنعم أحمد صالح ،دار الرشيد ،بغداد1980 ،م ،ص

36؛ وابن مالك ،جمال الدين األندلسي ،شرح التسهيل ،تحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون ،هجر للطباعة والنشر

شر بتحقيق علي ذو الفقار فلفظ البيت كاآلتي:
والتوزيع واإلعالن ،د.م ،ط 1990 ،1م .157/2 ،وأما في ديوان تأبط ّاً
َج َد ُر
صلة ،إِ َّما ِف َداء و ِمَّنة
َوِا َّما َدمَ ،والْقَ ْت ُل بِالْ ُح ِّر أ ْ
لَ ُك ْم َخ ْ
وعليه ،ال شاهد فيه .انظر :تأبط شرا ،ديوان َّ
تأبط ش ار وأخباره ،جمع وتحقيق وشرح علي ذو الفقار شاكر ،دار الغرب
()3

اإلسالمي ،بيروت1984 ،م ،ص .89

يقول محمد فؤاد عبد الباقي معقباً على هذا الحديث إنه هكذا في جميع النسخ (تاركو) بغير نون وفي بعضها (تاركون)

بالنون .وهذا هو األصل واألول صحيح أيضا وهي لغة معروفة وقد جاءت بها أحاديث كثيرة منها قوله صلى اهلل عليه وسلم
()4

ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى تحابوا .انظر :مسلم ،صحيحه.1373/3 ،

عبابنة ،يحيى ،النحو العربي المقارن في ضوء اللغات السامية واللهجات العربية القديمة ،دار الكتاب الثقافي ،إربد2015 ،م،
ص .51
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وجود العامل أو تغيره .ومن تلك النظائر قوله تعالى :ﭽﮰ ﮱ ﯓﭼ (القصص)٤٨ :؛ إذ ق أر
َّ
ِّ
اه َار بالتاء،
ي ،وأبو َح ْي َوة ،وأبو خالد عن اليزيدي :تَظ َ
محبوب عن الحسن ،ويحيى بن الحارث الذ َم ِار ّ
َّ
اه َر ِ
ان ،ثم أدغمت التاء في الظاء وحذفت
اه َرا) .فاألصل :قالوا أنتما ساحران تَتَظَ َ
وتشديد الظاء (تَظ َ
(َّ )1
نوضح ذلك صوتياً على النحو اآلتي:
النون  ،إال ّأننا يمكن أن ّ
اه َر ِ
ان
تَتَظَ َ

<
<

tatażāharāni
األصل

اه َر ِ
ان
تَتْظَ َ

<

<

tatżāharāni
سقوط الفتحة

َّ
اه َار ِن
تَظ َ

<

<

<

tażżāharāni

عملية المماثلة الكلية المدبرة المتصلة

َّ
اه َار
تَظ َ

<

tażżāharā

<

سقوط النون مع كسرتها

وكذلك قول الراجز الذي أنشده ابن خروف(:)2
و ْجه ِك بِا ْلع ْنب ِر و ِ
الم ْسك الذكي
ََ
َ َ

يت أَ ْس ِري وتَبِيتِي تَ ْدلُ ِكي
أَبِ ُ

()3

وقول أبي طالب:
سيحتَلِبوها الَ ِقحا َغ ْير ب ِ
اهل
ََ ُ َ
ً َ َ

ص َن ْعتُ ْم
فَِإ ْن َي ُ
ك قَ ْوم َس َّرُه ْم َما َ

()4

ِ
ِ
ين ،وأن يقول أبو طالب:
فالقاعدة تقول إنه ينبغي أن يقول الراجز :أَبِ ُ
ين تَ ْدلُك َ
يت أَ ْس ِري َوتَبِيت َ
َّ
ابي ،بسبب عدم استقرار هذا األمر في تلك الفترة على
َس َي ْحتَلُِب َ
ونها ،إال أنهما لم يلتفتا إلى السياق اإلعر ّ
األرجح ،كما تحذف نون الرفع هذه بال عامل في بعض اللغات السامية كالعبرية ،مما ينفي عن هذا

()1

أبو حيان األندلسي ،البحر المحيط.312/8 ،

()3

ورد الشاهد في :ابن جني ،الخصائص388 /1 ،؛ وابن مالك ،شرح التسهيل53/1 ،؛ وأبو حيان األندلسي ،البحر المحيط،

()4

ورد هذا الشاهد في :ابن مالك ،شرح التسهيل53/1 ،؛ وأبو حيان األندلسي ،البحر المحيط.209/3 ،

()2

الشاطبي ،المقاصد الشافية.221/1 ،

 209/3و87/7؛ والسيوطي ،همع الهوامع.176/1 ،
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الشاهد وغيره من الشواهد الشعرّية التي تخالف هذه القاعدة العامة ِس َمةَ الضرورة التي أوردها النحاة
في توجيهها(.)1
وازدادت صحة المؤ ّشرات إلى عدم الثبات واالستقرار لنون إعراب األفعال الخمسة هذه لَ ّما
تتغير فيها النون وال تُح َذف بدخول العامل ،أو تعمل القاعدة مرةً وال تعمل
ُعثر على أنماط لغوية ال ّ
ثانيةً في شاهد واحد .المثال على األول قول الشاعر:
ٍ
ون ِمن الطَّالَ ِح
م َي ْرتَ ُع َ

ِ
ين بِالَ قَو
أَ ْن تَ ْهبِط َ

()2

ِ
ين) على الرغم من ُّ
تقدم (أَ ْن) الناصبة عليها كما أثبتها في (يرتعون)
فقد أثبت النون في (تَ ْهبِط َ
تجردت من العوامل ،ولو أخضعنا هذا النمط للقاعدة ،لوجب أن نقول( :تهبطي) بحذف النون.
التي َّ
وأما المثال على الثاني فهو قول الشاعر:
ِ
اجةً لِي َخ َّ
ف َم ْح َملُهَا
أَ ْن تَ ْحمالَ َح َ
أَ ْن تَ ْق َر ِ
اء َوَي ْح ُك َما
آن َعلى أَ ْس َم َ

تَ ْستَ ْو ِج َبا نِ ْع َمةً ِع ْن ِدي بِهَا َوَيداً

ِمِّني َّ
السالَ َم َوأَ ْن الَ تُْبلِ َغا أَ َحداً

()3

فقد حذف النون في (أن تحمال وأن ال تبلغا) متسقاً مع القاعدة العامة ،ولكنه قال( :أن تقرآن) مهمالً
بأن مثل هذه الشواهد من الضرورة ال فائدةَ منه في ظل قدرة الشاعر على
َ
سياق هذه القاعدة .والقول ّ
ولكنها تمثّل حالة تاريخية تشهد على انتهاك و ٍ
احد من عناصر األفضلية القواعدية
استحضار البدائلّ ،
يخي.
المرتبطة بالعالمات الشكلية ،وهو ما ينتج عنه الصيغ البديلة من قبيل المتبقّي التار ّ

()1

عبابنة ،يحيى ،النحو العربي المقارن ،ص .53-52

()2

ورد الشاهد في :أبو حيان األندلسي ،البحر المحيط 499/2 ،؛وابن جني ،الخصائص389/1 ،؛ وابن جني ،سر صناعة

()3

ورد الشاهد في :ابن جني ،الخصائص390/1 ،؛ وسر صناعة اإلعراب200/2 ،؛ وابن يعيش ،شرح المفصل.87/5 ،

اإلعراب ،دار الكتب العلمية بيروت2000 ،م 119/2 ،؛ وابن يعيش ،شرح المفصل.214/4 ،
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 حذف عامل النصب للمفعول به والحال معاً

النحوية في باب المفعول به كغيره من المنصوبات أنَّه منصوب ،و َّ
أن هذا
مما حكم القاعدة
ّ

حدثَه .وهذا العامل إما أن يكون من الفعل أو ما ينوب عنه من الصفات
المنصوب يقتضي عامالً أَ َ
اللغوي أو
العاملي للعالقة بين مفردات التركيب
التحليلي
وأسماء األفعال .وهذا الحكم ينطلق من الفكر
ّ
ّ
ّ
غير َّ
فتنص القاعدة في األصل على َّ
أن
ما يطلق عليه نظرية العامل.
ُّ
أن العامل فيه ُيذ َكر وال ُيح َذفَ ،
ثمة مجموعة غير قليلة من األداءات اللغوية الصادرة عن أبناء اللغة ُيحذف فيها عام ُل نصبها .ومع
ِ
للداللة على اتّساق
بناء على نظرية العامل على البحث عن عامل النصب فيها ّ
ذلكُ ،يص ُّر النحويون ً
ألنها
المهتمة بالجانب
نظريتهم وشموليتها .وهذا البحث ال ينسجم مع فكرة األفضلية
َّ
االستعمالي؛ ّ
ّ
النحوية( .)1وهو أمر نفيد منه َّ
تهتم
اللغوية أكثر من تعلُّقها بالصحة
تتعلَّق بالصحة
ّ
ّ
أن النظرية ال ّ
النحوية في تفسير درجات اإلقناع في القواعدية إالَّ إذا كانت متعلّقةً باألداء نفسه.
باالجتهادات
ّ
آلص ْب َح أَ ْرَب ًعا؟)( ،)2وقول
ومن ذلك ما جاء في قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمُّ ( :
()3
الصالَةَ يا رسو َل ِ
السابقة،
اهلل ،قَا َلَّ :
امة بن زيد( :فَقُ ْل ُ
ام َك) ِ .وْفقاً للقاعدة ّ
تُ َ َ َّ :
الصالَةُ أَ َم َ
الصحابي أُ َس َ
ّ

()1

عبابنة ،يحيى ،القواعدية وأشكال األفضلية في النحو المفعول المطلق أنموذجاً ،ص .586

()2

الع ِز ِ
يز ْب ُن َع ْب ِد اللَّ ِه،
مكررَ :ح َّدثََنا َع ْب ُد َ
انظر :ابن مالك ،شواهد التوضيح215 ،؛ وورد في صحيح البخاري باللفظ نفسه إال أنه ّ
النبِ ُّي َّ
ص ْب ِن ع ِ
اهيم ْبن سع ٍد ،ع ْن أَبِ ِ
ِ
يهَ ،ع ْن َح ْف ِ
اصٍمَ ،ع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن َمالِ ٍك ْاب ِن ُب َح ْيَنةَ ،قَا َلَ :مَّر َّ
َ
قَا َلَ :ح َّدثََنا إِ ْب َر ُ ُ َ ْ َ
َ
صلى اهللُ
ِ
َخَب َرنِي َس ْع ُد ْب ُن
َس ٍد ،قَا َلَ :ح َّدثََنا ُش ْعَبةُ ،قَا َل :أ ْ
َعلَْي ِه َو َسلَّ َم بَِر ُج ٍل قَا َلَ :ح َّدثَنِي َع ْب ُد الر ْ
َّح َم ِن َي ْعني ْاب َن بِ ْش ٍر ،قَا َلَ :ح َّدثََنا َب ْه ُز ْب ُن أ َ
َّ ِ
ت حفْص ْبن ع ِ
ِ
ِ ِ
ك ْاب ُن ُب َح ْيَنةَ :أ َّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه
ت َر ُجالً ِم َن األ َْزِد ُيقَا ُل لَهَُ :مالِ ُ
اصٍم ،قَا َلَ :س ِم ْع ُ
يم ،قَا َلَ :سم ْع ُ َ َ َ َ
َن َر ُسو َل الله َ
إ ْب َراه َ
َّ ِ
وسلَّم أرَى رجالً وقَ ْد أ ُِق ِ
الصالَةُ ي ِّ
ث بِ ِه َّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم الَ َ
ص َر َ
اسَ ،وقَا َل لَهُ
الن ُ
ف َر ُسو ُل الله َ
صلي َرْك َعتَْي ِنَ ،فلَ َّما ْان َ
يمت َّ ُ َ
َ
َََ َ َُ َ
َّ
ِ
َّ ِ
ُّب َح أ َْرَب ًعا» ،انظر :البخاري ،صحيحه ،كتاب األذان ،باب إذا أقيمت
ُّب َح أ َْرَب ًعا ،الص ْ
صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم« :الص ْ
َر ُسو ُل الله َ
الصالة فال صالة إال المكتوبة ،رقم الحديث 133/1 ،663؛ وأما في صحيح مسلم فلفظه وارد مع ذكر العامل (الفعل)َ :ح َّدثََنا
ِ
ِ ِ
ِ
ٍِ
ِ ٍ َّ
يمَ ،ع ْن َح ْف ِ
ُّب ِح،
يم ْ
صالةُ الص ْ
ت َ
ص ْب ِن َعاصمَ ،ع ِن ْاب ِن ُب َح ْيَنةَ ،قَا َل :أُق َ
قُتَْيَبةُ ْب ُن َسعيدَ ،حدثََنا أَُبو َع َو َانةََ ،ع ْن َس ْعد ْب ِن إ ْب َراه َ
فَ أرَى رسو ُل ِ
ِّ ِ
اهلل صلَّى اهلل َعلَْي ِه وسلَّم ر ُجال ُي ِّ
ُّب َح أ َْرَب ًعا؟» ،انظر :مسلم ،صحيحه،
صلِّي الص ْ
يم ،فَقَا َل« :أَتُ َ
َ
َ
َ َُ
َََ َ
ُ
صلي َوا ْل ُم َؤذ ُن ُيق ُ

()3

انظر :ابن مالك ،شواهد التوضيح215 ،؛ والبخاري ،صحيحه ،كتاب الوضوء ،باب إسباغ الوضوء ،رقم الحديث ،139

كتاب صالة المسافرين وقصرها ،باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن ،رقم الحديث .494/1 ،)711( 66

40/1؛ ومسلم ،صحيحه ،كتاب الحج ،باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر ،رقم

الحديث .931/2 ،)1280( 266
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ٍ
صلِّي" ،غير َّ
الصبح) مفعول
أن (
لجأ ابن مالك إلى تقدير عامل النصب في (
َ
َ
بعا) بفعل" :تُ َ
آلصبح أر ً
ٍ
ناصب تقديره:
بعا) حال .وأما (الصالةَ) في (الصالةَ يا رسول اهلل) فنصبه بإضمار فعل
به ،و(أر ً
ِ
حوي القائم على نظرية العامل فيما
"ا ْذ ُك ْر" ،أو "أَق ْم" ،أو نحو ذلك .وتزداد الرغبة هذه في التوجيه الن ّ
ٍ
تعدد
يمكن أن يكون مرفوعاً في التركيب السابق (الصالةُ يا رسول اهلل)( ،)1إلى
درجة تفضي إلى ّ
االسمي أخرى،
ت" ،و
تحديد طبيعة اإلسناد فيه؛ اإلسناد
ت" أو " َح َان ْ
ض َر ْ
الفعلي مرة ،وهو بإضمار " َح َ
ّ
ّ
وهو بجعل "الصالة" مبتدأ محذوف الخبر ،والتقدير :الصالةُ ح ِ
اض َرة أو َحائَِنة .وعقّب ابن مالك على
َ
أن إضمار الفعل في مثل هذا مطّرد؛ َّ
التوجيه السابق ب َّ
مشاهد ،فأغنت مشاهدةُ معناه عن
ألن معناه
َ
المتقدمون كسيبويه وابن جني في تجويز
لفظه( .)2وهذا األمر ال يختلف عما ذهب إليه النحويون
ّ
حذف الفعل في األمر والنهي وغيرهما كاالستفهام مما يمكن في األسماء ،شريطة أن تكون ثمة قرائن
يؤدي إلى اللبس(.)3
بما فيها األحوال
المشاهدة التي تقوم مقام األفعال الناصبة ،وما دام هذا الحذف ال ّ
َ
ومع وجاهة تقدير النحاة السابق من حيث انسجامه مع داللة التركيب وقدرته على تسويغ
اللغوي(،)5
غير أنه (تقدير العامل) ال يخضع للعملية اللغوية( ،)4وال يسمح به األداء
ّ
الحركة اإلعرابيةَ ،
ِ
معظم تفسيراته لوجود الحركة
النحوي الذي استحوذت نظريةُ العامل على
بل هو جزء من التفكير
ّ
ابية الواردة في االستعماالت العر ّبية .وزيادة على ذلك ،فإ ّن علمية التقدير هنا ترمي إلى تحقيق
اإلعر ّ
المقدرة( :تصلِّي) و(اذك ْر/أ َِق ْم) تمثِّل المسند
اللغوي الصحيح .فاألفعال
ي اإلسناد في هذا األداء
عنصر ْ
ّ
ّ
َ
المنطقي
التركيبي
ت" فيها) وفقاً للتالزم
الذي ُّ
يضم فيه أيضاً المسند إليه وهو الفاعل (ضمير مستتر "أ َْن َ
ّ
ّ
()1

الصالَةُ َيا َر ُسو َل اللَّ ِه؟) يوافق ما جاء في صحيح البخاري في باب النزول بين عرفة وجمع ،رقم الحديث
هذا اللفظ بالرفع ( َّ
.163/2 ،1669

()3

انظر :سيبويه ،الكتاب258-253/1 ،؛ وابن جني ،الخصائص.265/1 ،

()2

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،مسألة  ،55ص .216-215

()4

الزعبي ،آمنة ،فقه اللغة العر ّبية دراسة تحليلية مقارنة ،و ازرة الثقافة ،عمان2015 ،م ،ص .288
عبابنة ،يحيى ،القواعدية وأشكال األفضلية في النحو المفعول المطلق أنموذجاً ،ص .586

()5
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متحصل بالضرورة من وجود الفعل .إذن،
أي وجود الفاعل
بين الفعل والفاعل ،فال فعل دون فاعلْ ،
ّ
َّ
نستشف َّ
أن عملية تقدير العامل السابق يحقّق األمرين معاً .وهما :تسويغ الحركة
نستطيع أن
اعدي
صري اإلسناد ،بيد أنها ال تهدف إال لتحقيق األفضلية القو ّ
اإلعر ّ
اعدية ،فهو أمر قو ّ
ابية ،واقامة عن َ
إن عملية التقدير ال تُحقّق األفضلية االستعماليَّة بالنسبة للنمط نفسه أو األداء نفسه،
ال
لغوي؛ إذ ّ
ّ
وأفضليته من وجهة نظرنا قد تحقَّقت استعمالياً كما يمكن توضيح ذلك باتخاذ التركيب (آلصبح أربعاً)
أنموذجاً في جدول األفضلية اآلتي:
األفضلية القواعدية

اللغوي
التركيب
ّ

الجوهرّية
ما وقع عليه الفعل
(المفعول به)

األفضلية

االستعمالية

الشكلية
ّ
بيان هيئة

ذكر عامل

صاحب الحال

النصب

العالمة اإلعرابية

(الحال)

 )1أتصلّي

الصبح أربعاً؟
َ

✔

آلصبح
)2
َ
أربعاً؟

✔

✔

✔

✘

✔

✔

✔

✔

✔

االستعمالية لنصب المفعول به/الحال
اعدية و
ّ
جدول األفضلية رقم ( :)8عناصر األفضلية القو ّ

يشير الجدول أعاله إلى َّ
اعدية التي يحقّقها كال النمطين التركيبين
أن عناصر األفضلية القو ّ
هي تكون من العالمة الجوهرّية لكل من المفعول به والحال .وأما العالمات الشكلية منها فال يحقّقها
قدر فيه ابن مالك الفعل (تُصلّي) ،زيادة على تحقيقه األفضلية
جميعاً إالَّ التركيب األول الذي ّ
االستعمالّية بورود هذا اللفظ في صحيح مسلم كما أشارت إليه الدراسة في هامش الصفحة ( )102رقم
( .)2وكل ذلك جعله يحت ّل الترتيب األول لكونه منصاعاً تاماً لعناصر األفضلية المنصوص عليها،
إن الثاني اختل
وكون العناصر القواعدية فيه أكثر تحقيقاً من التركيب الذي يليه (آلصبح أربعاً؟)؛ إذ ّ
104

فيه شرط من شروط القواعدية ،أال وهو ذكر عامل النصب ،وهو في الوقت نفسه يمثّل العالقة
بي على الرغم من ّأنها لم تكن في حيز الوجود على المستوى
اإلسنادية للتركيب
ّ
الجملي العر ّ
ّ
الفعلي للتركيب ذاته كما هو وارد في صحيح البخاري مهما كان تقدير النحاة في ذلك.
االستعمالي
ّ
ّ
فإن الدراسة ترى َّ
ولذاَّ ،
أن اإلسناد بوصفه عنص اًر قواعدياً أساسياً في الجملة العربية ،وهو من
التركيبي في جميع اللغات
النحوي
أهم بنود القواعد الكلية ( )Universal Grammarعلى المستوى
ّ
ّ
البشرية الطبيعية ،يمكن انتهاكه .وهذا األمر في الحقيقة مما تحاول نظرية األفضلية إثباته بحيث َّ
إن
النظرية اللغوية لم تكن عالميةً إلمكانية تطبيقها على جميع اللغات فقط ،بل ال بد للقواعد الكلية فيها
أن تكون قابلةً لالنتهاك .فاللغة وفقاً لهذه النظرية عبارة عن القيود التي تتفاعل وتتصارع فيما بينها،
الفعلي للجانب
بحيث قد تكون أفضلية التركيب في النهاية لصالح الشرط األكثر أهميةً في استعماله
ّ
العد(.)1
اصلي و
التداولي .ولذا ،فإن هذه القيود قابلة لالنتهاك ،والموازنة ،والتصنيف والترتيب ،و ّ
ّ
التو ّ
َّ
(آلصبح أربعاً؟) على بقية
المقدم لتحقيقه في التركيب السابق
اعدي
وعليهّ ،
َ
فإن الشرط القو ّ
(الصبح) والحال (أربعاً) .وذلك في
الشروط هو العالمة اإلعرابية (الفتحة) التي تظهر في المفعول به
َ
َّ
اللغوي؛ إذ ورد هذا
اصلي الذي يحتاج إلى سرعة األداء
ّ
ما ترى الدراسة ألن الفتحة تناسب الموقف التو ّ
()2

ي
التركيب
االستفهامي اإلنكار ّ
ّ

ٍ
برجل يصلّي ،وقد
مر
في سياق ّ
أن الرسول صلى اهلل عليه وسلّم ّ

للداللة على منع
رد عليه رداً انفعالياً بقوله:
(آلصبح أربعاً
آلصبح أربعاً؟)ّ ،
أقيمت صالة الصبح ،ف ّ
َ
َ
ُّ
التنفل (على سبيل الكراهة) بعد الشروع في إقامة الصالة ،أي ال صالة في المسجد بعد إقامتها إال

()2

See: Martin Krämer. 29 Dec 2017 ,Current issues and directions in Optimality Theory, p 40,
from: The Routledge Handbook of Phonological Theory Routledge.
Accessed on: 15 Aug 2018
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315675428-3.
انظر :ابن مالك ،شواهد التوضيح.216 ،
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)(1

رداً موفَّقاً لِما تتمتّع به الفتحة من سرعة
المكتوبة( .)1ولذا ،فاألداء
اللغوي المنصوب (الفتحة) يكون ّ
ّ
النطق وقلة الجهد العضلي المبذول .ومن ثم ،تكون الفتحة َّ
ممي اًز نحوياً لألساليب اإلفصاحية أو
ّ
االنفعالية وكذلك المفعول به الذي ال يمكن االستغناء عنه في الجملة ،ليكون محل التركيز في
الكالم

()2

أن التركيب ٍ
ركني الكالم (العالقة
الرد
كما في ّ
خال من َ
الكالمي السابق على الرغم من ّ
ّ

اإلسنادية) .وتجدر اإلشارة إلى َّ
أخف الحركات وأسرعها ،بناء
أن الفتحة ّ
ّ
أن الدراسات الحديثة قد أثبتت ّ
على ما يفيده البرنامج الصوتي المحوسب الموسوم بـ ( ،)Computerize Speech Lab, CSLبحيث
تردد الفتحة هو األدنى ( 0.099م/ث) من مثيلتيها الضمة (  0.115م/ث) والكسرة
يكون زمن ّ
الصوتية بمقدار ( 65.33ديسيبل) مقارنة بمثيلتيها الضمة
( 0.112م/ث) .وهي أقل قدر من الطاقة
ّ
( 69.75ديسيبل) والكسرة ( 66.25ديسيبل) .وكذلك ضغط الحركات للفتحة وصل إلى (2.57
الضمة ضغطها ( 4.19د) والكسرة ( 3.85د)(.)3
ديسيبل) وهو األدنى ،في حين
ّ
 حذف عامل الجر مع بقاء عمله
قرر النحويون َّ
يختص به االسم كما يختص الفعل بالجزم .ثم
أن الخفض أو الجر هو ما
ّ
ّ
ِ
العاملَ ِ
نظروا إلى َّ
ين؛ حروف
أن االسم المنتظم في الجملة ال يكون مجرو اًر باألصالة إالَّ بتأثير أحد
الجر ،واضافة اسم مثله إليه (المضاف)( .)4غير َّ
أن العامل فيه إذا كان حرفاً من حروف الجر فال

()1

انظر :البخاري ،صحيحه133/1 ،؛ والعسقالني ،فتح الباري.490/2 ،

()2

انظر :مرعي ،عبد القادر ،الحركات اإلعرابية بين الداللة الصوتية والداللة النحوية ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،المجلد ،7

()3

انظر :استيتية ،سمير شريف ،اللغة العربية واللسايات ،ج  ،1عالم الكتب الحديث ،إربد2017 ،م.85 ،76 ،73 ،72/1 ،
ابن جني ،اللُّمع في العربية ،تحقيق فائز فارس ،دار الكتب الثقافية ،الكويت1972 ،م ،ص 71؛ والغالييني ،مصطفى بن

()4

العدد 1992 ،1م ،ص  195وما بعدها.

محمد سليم ،جامع الدروس العربية ،المكتبة العصرية ،بيروت ،ط 1993 ،28م.275-272/3 ،
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عد النحويون هذا هو األصل واألكثر في كالم
يجوز حذفه أو إضماره في سعة الكالم مع بقاء عمله .وَي ّ
العرب(.)1
خالف بينهم في القول بشذوذ حذف حرف الجر مع بقاء عمله ،أي في حال يظهر
ولذا ،فال
َ
يد به :و ِ
أثره اإلعرابي ،نحوِ :
َّ
َّ
ألفعلن ،وكما روي عن رؤبة أنه قيل له :كيف
اهلل
اهلل
ألفعلن ،أر َ
ّ
"خير ،والحمد هلل" ،يريدٍ :
أصبحت؟ فقالٍ :
بخير( .)2نتيجة للقاعدة السابقة ،يرى النحويون َّ
أن بقاء الجر
َ
َن) و(أ َّ
َن) اللّ َذي ِن يدخل
ابي لـ(أ ْ
بعد حذف عامله قليل والنصب كثير .ومن ثم ،يكون الموقع اإلعر ّ
عليهما حرف الجر المطرد حذفه في محل نصب هو األصح واألَولى (الحمل على الكثير أَولى من
الحمل على القليل) ،وفقاً لما ذهب إليه سيبويه والفراء ،في حين يرى الخليل والكسائي َّأنهما في محل
جار يذكر في التركيب ،واالَّ ُّ
جر( .)3ويتّضح من ذلكَّ ،
يعد
أن المجرور الذي أثره ظاهر ال بد من ٍّ
ٍّ
شاذاً قليالً.
الحديثية وهي من سعة الكالم ،كما أوردها ابن
مع ذلكُ ،عثر على مجموعة من الشواهد
ّ
مالك ،تُخالِف القاعدة السابقة .وهي على النحو اآلتي(:)4
ذهب بِثَالِ ٍث ،وِان أَربع ٍة فَ َخ ِ
 )1قول النبي صلى اهلل عليه وسلّم :من َك ِ
ام ٍ
اثن ِ
س أَ ْو
ين َف ْل َي ْ
عام َ
َْ َ
ْ َْ َ
ان ع ْن َده طَ ُ
َس ِاد ٍ
س(.)5
1

انظر :األندلسي ،أبو حيان ،التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ،تحقيق حسن هنداوي ،دار القلم ،دمشق ،ط  ،1د.ت،

2

انظر :الزمخشري ،المفصل 388/1 ،و444؛ وابن يعيش ،شرح المفصل516/4 ،؛ وابن عصفور ،ضرائر الشعر ،ص 145؛

4

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .154-153

15/7

المحرر في النحو.916/2 ،
والهرمي،
ّ
 3ابن مالك ،شرح التسهيل.150/2 ،

اثَْن ْي ِن َف ْلي ْذ َه ْ ِ ٍ
ان
َ
ب بِثَالثَ ،و َم ْن َك َ
ٍ
ِ
ب بِثَالثَ ،وِا ْن
ام اثَْن ْي ِن َف ْلَي ْذ َه ْ
طَ َع ُ

5
ام
ان ِع ْن َدهُ َ
جاء في صحيح البخاري باللفظين ،أحدهما بإعادة الفعل وعامل الجرَ " :م ْن َك َ
ط َع ُ
س" ،وثانيهما برفع (أربعة) و(خمس)" :م ْن َك ِ
ب بِ َخ ِ
ِ
س أ َْو َس ِاد ٍ
ام ٍ
ام أ َْرَب َع ٍة َف ْلَي ْذ َه ْ
َ
ان ع ْن َدهُ
َ
ع ْن َدهُ طَ َع ُ
أَربع فَ َخ ِ
امس أ َْو َس ِادس" .انظر :البخاري ،صحيحه ،كتاب المناقب ،باب عالمات النبوة في اإلسالم ،رقم الحديث ،3581
َْ

( 194/4اللفظ األول) ،وكتاب مواقيت الصالة ،باب السمر مع الضيف واألهل ،رقم الحديث ( 124/1 ،602اللفظ الثاني).
107

جل في الج ِ
الر ِ
صالَتِ ِه ِفي َب ْيتِ ِه َوِفي ُسوِق ِه
صالةُ َّ
ض َّع ُ
ماعة تُ َ
َ َ
ف َعلَى َ
 )2قوله صلى اهلل عليه وسلّمَ :
س وعشرين ِ
َخ ْم ٍ
ض ْعفًا(.)1
ِ ٍ ِ
اك علَى َّ ِ
الصالَ ِة بِ ِّ ِ
صالَةً.
ض ُل َّ
 )3قوله صلى اهلل عليه وسلّم :فَ ْ
السو َ
الصالة بِ َغ ْي ِر س َواك َس ْبع َ
ين َ
تضمن حذف ِفعَل ِ
ين وعاملَ ْي
وقد علّق ابن مالك على الحديث األول بقوله" :هذا الحديث قد
ّ
طعام اثَْن ْي ِن َفْلي ْذه ْ ِ ِ ٍ
جر با ٍ
ام
ٍّ
ان ِع َ
َ َ
ق َع َمالَهما بعد ْ
"إن" وبعد "الفاء" ،والتقديرَ :م ْن َك َ
ب بثَالثَ ،وِا ْن قَ َ
ندهُ َ َ ُ
ب بِ َخ ِ
س أَ ْو َس ِاد ٍ
ام ٍ
الح،
ص ٍ
(م َرْر ُ
بِأَ ْرَب َع ٍة َف َلي ْذ َه ْ
ت بِ َ
س ،مستشهداً في ذلك بما َح َكى يونس من قول العرب َ
ِ
ِ
ت بِطَالِ ٍح) .فحذف بعد "إِ ْن" "أَ ُم َّر"
صالِ ٍح فَقَ ْد َم َرْر ُ
صال ٍح فَطَال ٍح) ،على تقدير( :إِ ْن الَ أَ ُم َّر بِ َ
إِ ْن الَ َ
"مررت" و"الباء" وأبقى عملها .وأما الحديثان الثاني والثالث
و"الباء" و ْأبقَى عملَها ،وحذف بعد الفاء
ُ
ِ
ِ
ٍ
َّ
صالَةً(.)2
فقدر ابن مالك "الباء" فيهما كاآلتي:
بخمس وعشرين ض ْعفاً ،و :بِ َس ْبع َ
ين َ
قدمه ابن حجر العسقالني والزركشي والكرماني
ال يختلف كثي اًر توجيهُ ابن مالك السابق ع َّما ّ
اعتمادهم على التقدير في توجيه تركيب الحديث األول السابق،
تشبثهم بصرامة القواعد و
ُ
من حيث ّ
غير َّأنهم يرون َّ
مقامه.
أن الرفع أحسن وأوجه ،وهو التوجيه على حذف المضاف واقامة المضاف إليه َ
أيضا كذلك ،لكن بإعطاء المضاف إليه وهو (أربعة) إعراب المضاف ،وهو (طعام).
فالتقدير
ً
وبإضمار مبتدأ للفظ ( َخ ِ
امس)(.)3

()1

َّ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه
أما في صحيح البخاري فلفظ الحديث بنصب (خمس) ،وهو كاآلتيَ :س ِم ْع ُ
ت أََبا ُه َرْي َرةََ ،يقُو ُل :قَا َل َر ُسو ُل الله َ
َّف علَى صالَتِ ِه ِفي ب ْيتِ ِه ،وِفي سوِق ِهَ ،خمسا و ِع ْش ِرين ِ
وسلَّم " :صالَةُ الرَّج ِل ِفي الجم ِ
ض ْعفًا .انظر :البخاري،
َ
ضع ُ َ
اعة تُ َ
ََ َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َََ
ًْ َ
َ
صحيحه ،كتاب األذان ،باب فضل صالة الجماعة ،رقم الحديث  .131/1 ،647وأما صحيحه بطبعة شركة القدس فلفظه
ٍ
(بخمس وعشرين) ،ص .144
بحرف الجر

( )2ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .154-153
()3

السيوطي ،جالل الدين ،عقود الزبرجد على مسند اإلمام أحمد111/2 ،؛ وابن حجر العسقالني ،فتح الباري.595/6 ،
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ومهما يكن من أمر ،فإ َّن توجيهاتهم السابقة ال تخلو من عملية التقدير الذي يحاول تحقيق
اعدي أصالً ،بل قد ينتج عن عملية التقدير
أفضلية التركيب قواعدياً على الرغم من أنه غير قو ّ
وتقبيحه ،ليس لسبب إال بسبب مخالفته للقاعدة السابقة ،ومحاولة النحاة
اللغوي
تضعيف األداء
ُ
ُ
ّ
اعدي للقاعدة القياسية المعيارية .وذلك كما في قول العرب السابق:
إخضاع ذلك األداء غير القو ّ
طالِ ٍح) ،إذا ما أ ِ
صالِ ٍح
بص ٍ
صالِ ٍح فَ َ
ُضمر فيه هو على( :إِ ْن الَ أَ ُك ْن َم َرْر ُ
(م َرْر ُ
ت بِ َ
الح ،إِ ْن ال َ
ت َ
َ
ألنك تُ ِ
آخ َر فيه حذف
ضمر بعد (إِ ْن الَ) ِف ْعالً َ
فَبِطَالِ ٍح) .فهذا قبيح ضعيف ،كما أشار إليه سيبويهّ ،
ِ
تضمر بعد (إِ ْن الَ)( .)1عالوة على ذلكَّ ،
االستعمالية
فإن التقدير لم يحقِّق األفضلية
غير الذي
ّ
َ
للتركيب نفسه مهما كان اتّساقه مع قاعدتهم السابقة .وللتخلّص من هذا ،يمكن قياس عناصر
األفضلية التي يحقّقها التركيب السابق وما لم يحقّقها في الجدول اآلتي:

اللغوي
التركيب
ّ

الجوهرّية

اعدية
األفضلية القو ّ

األفضلية

الشكلية
ّ

حصول المعنى الذي

ذكر عامل الجر

االسم بعده

يتم بوساطة عامل الجر

أو إضماره مع

مجرور

في األصل

نصب االسم بنزع

ام بأَ ْرَب َع ٍة
َ )1وِا ْن قَ َ
فَبِ َخ ِ
ام ٍ
س
 )2وِان أَربع ٍة فَ َخ ِ
ام ٍ
س
َ ْ َْ َ

✔

✔

االستعمالية
ّ
ابية
العالمة اإلعر ّ
(أثرها ظاهر)

الخافض

✔

✘

✔

✔

✔

✔

جدول األفضلية رقم ( :)9.1عناصر األفضلية القواعدية واالستعمالية لالسم المجرور

()1

سيويبه ،الكتاب.262/1 ،
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✔

✔

يشير الجدول أعاله إلى َّ
اعدية لالسم
أن التركيب األول حقَّق جميع عناصر األفضلية القو ّ
المجرور ،كما أنه متاح لالستعمال .ولذاَّ ،
فإنه يحتل الترتيب األول في سلّم جدول األفضلية ويكون
الثاني الذي أورده ابن
المخرَج األفضل الكتمال الشروط القواعدية المنطبقة عليه ،مقارنة بالتركيب
ّ
مالك .وذلك َّ
أهم
اعدية ،وهو ُيمثّل في فقرات جدول األفضلية َّ
أن الثاني قد َ
فقد أحد عناصره القو ّ
العالمات الشكلية لالسم المجرور ،وهو دخول الجار على االسم ،إذ قد ورد (أر ٍ
ٍ
و(خمس)
بعة)
ّ
مجرور ِ
جار قبله في التركيب .ولذا ،فإنه يوضع في الترتيب الثاني النتهاكه هذا الشرط
ين دون ذكر ال ّ
َ
َّ
اعدية واالستعمالية له.
اعدي ،إال ّأنه قد حقّق بقية عناصر األفضلية القو ّ
القو ّ
غير َّ
سيتنزل في جدول األفضلية إلى الترتيب الثالث إذا كان
أن مثل التركيب الثاني السابق
ّ
معه تركيب آخر فيه اسم كان مجرو اًر إال ّأنه منصوب بنزع الخافض فيه .وذلك كالتراكيب الحديثية
المعروضة في الجدول اآلتي:
األفضلية القواعدية
اللغوي
التركيب
ّ

الر ُج ِل في
)1
صالَةُ َّ
َ
الجم ِ
ف َعلَى
ض َّع ُ
اعة تُ َ
ََ َ
صالَتِ ِه ِفي َب ْيتِ ِه َوِفي
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ين
سوقه ب َخ ْمس َوع ْش ُر َ
ُ
ِ
اعدي)
ض ْعفاً (القو ّ
الر ُج ِل في
)2
صالَةُ َّ
َ
الجم ِ
َّف َعلَى
ضع ُ
اعة تُ َ
ََ َ
صالَتِ ِه ِفي َب ْيتِ ِه َوِفي
َ
ِ
ِ
ِ
ين
سوقه َخ ْمساً َوع ْش ُر َ
ُ

الجوهرّية

األفضلية

االستعمالية

الشكلية
ّ

حصول المعنى الذي

ذكر عامل الجر

االسم بعده

يتم بواسطة عامل الجر

أو إضماره مع

مجرور

في األصل

نصب االسم

العالمة اإلعرابية
(أثرها ظاهر)

بنزع الخافض
✔

✔

✔

✔
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✔

✔

✔

✔

ِ
ض ْعفاً (صحيح البخاري)
الر ُج ِل في
)3
صالَةُ َّ
َ
الجم ِ
ف َعلَى
ض َّع ُ
اعة تُ َ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
صالَتِ ِه في َب ْيته َوِفي
َ
ِ
سوِقه َخ ْم ٍ
ين
س َو ِع ْش ُر َ
ُ
ِ
ض ْعفاً (شواهد التوضيح)

✘

✔

✔

✔

جدول األفضلية رقم ( :)9.2عناصر األفضلية القواعدية واالستعمالية لالسم المجرور

يظهر من الجدول أعاله َّ
أن التركيب الذي يلتزم بجميع الشروط القواعدية لالسم المجرور
(تُضعَّف على  ....بِ َخ ْم ٍ
يحق له المركز األول ،وأما إذا كان ذلك االسم المجرور يأتي في
س)..
ّ
التركيب منصوباً (خمساً) فيظل قواعدياً كذلك من وجهة نظر النحويين الذين يرون َّ
أن النصب في
حالة حذف عامل الجر كثير وبقاء عمله في ذلك قليل ،مما ُيم ّكنه من أن يحتل المركز الثاني ،في
ٍ
اتصاف بالشذوذ
يدرج في المركز األخير لما له من
حين أن التركيب الذي أبقى عمل
الجار المحذوف ّ
ّ
التحليلي القائم
والقلة على الرغم من أ َّن هذا الحكم يمكن أن يؤخذ عليه؛ إذ ّإنه يرتبط بمستوى الفكر
ّ
اللغوي نفسه؛ أل َّن الحكم بالشذوذ والقلة على
على االستقراء غير التام لكالم العرب ،ال مستوى التركيب
ّ
بقاء الجر بعد حذف عامله (حرف جر) ينبثق من أحد بنود نظرية العامل من حيث القوة والضعف.
ويمكن توضيح ذلك كاآلتي:
مقدمات (أهم بنود نظرية العامل للحرف من حيث القوة والضغف):
ّ
 )1العمل أصل في األفعال ،وفرع في األسماء والحروف(.)1
 )2الفرع أبداً يكون أضعف من األصل(.)2
 )3العامل الضعيف ال ُيح َذف(.)1
()1

السيوطي ،جالل الدين ،األشباه والنظائر في النحو ،تحقيق أحمد مختار الشريف ،مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،

()2

األنباري ،اإلنصاف.144/1 ،

دمشق1987 ،م.514/1 ،
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✔

فيعد شاذاً قليالً ،كما
نتيجة :عمل حرف الجر ضعيف فال يمكن حذفه ،واذا ُحذف مع بقاء عمله ّ
يحمل عليه التراكيب الحديثية المشار إليها سالفاً ،على الرغم من أنه في األصل ال يجوز حذفه مع
متعلَّقه (الفعل الذي يتعدى به) في اختيار الكالم لضعف عمل حرف الجر عن أن يعمل مضم اًر(،)2
ووجود نظائر تلك التراكيب من لغة الشعر ،بما فيها قول الفرزدق همام بن غالب الذي يهجو فيه
جرير بن عطية الخطفي:
ي النَّ ِ
اس َش ُّر قَبِيلَ ٍة
إِ َذا ِقي َل أَ ُّ

ف األَ َ ِ
ت ُكلَ ْي ٍب بِاألَ ُك ِّ
أَ َش َار ْ
صابعُ

()3

ت إلى ُكلَ ْي ٍب بِاألَ ُك ِّ
َصابِعُ؛ َّ
ألن الفعل (أشارت)
فالقاعدة تُحتِّم على الشاعر الفرزدق أن يقول :أَ َش َار ْ
ف األ َ
ٍ
(كليب) ،ولكن الشاعر لم يلتزم بهذه القاعدة بحذف
جر االسم بعده
هنا ّ
يتعدى بحرف جر (إلى) الذي ي ّ
الحرف (إلى) وأبقى عمله لصالح األفضلية االستعمالية للتركيب نفسه.
ومثله قول الشاعر:
و َكر ٍ
يمة ِم ْن ِ
آل قَ ْي َس أَلَ ْفتُه

َعالم
َحتَّى تََب َّذ َأ فَ ْارتَقى األ ْ

ِ ()4

يتعدى به الفعل (ارتقى) ،ومع
فارتَقَى إلى/في اإلعالم) ،وهو ما ّ
فحذف حرف الجر (إلى/في) في ( ْ
َع ِ
الم) .وعلى ٍّ
كل ،فقد انتهك التركيب شرطَ م ِ
وجب الجر ولم يلتزم به على
ذلك ،أبقى عمله (فَ ْارتَقى األ ْ
ُ
ِ
مسوغات بقاء عمل الجر بعد حذفه
الرغم من حضوره في التركيب
ّ
اللغوي ،ومحاولة العلماء في وضع ّ

()1

السيوطي ،األشباه والنظائر.539/1 ،

()3

ورد الشاهد في :ابن مالك ،شرح التسهيل 151/2 ،و193/3؛ وأبو حيان ،التذييل والتكميل24/7 ،؛ واألستراباذي ،شرح كافية

()4

ورد هذا الشاهد في :ابن مالك ،شرح التسهيل 151/2 ،و193/3؛ وأبو حيان ،التذييل والتكميل25/7 ،؛ وابن منظور ،لسان

()2

األستراباذي ،شرح كافية ابن الحاجب.139/4 ،

ابن الحاجب .140/4 ،وأما في ديوان الفرزدق فهو برفع (كليب) .انظر :الفرزدق ،ديوانه.420/1 ،

العرب( ،ألف) .9/9
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كاستفاضة استعمال الحرف في ذلك أو شهرة استعمالها ،وقوة الداللة على تعيين المحذوف ،ونوع من
داللة الحال التي لسانها أنطق من لسان المقال ،واالستخفاف(.)1
التركيبي
المبحث الثاني :في التالزم
ّ
اللغوي ،ال يفارق بعضها بعضاً،
مكونات التركيب
يعد التالزم جزءاً من النظام الذي ّ
ّ
ّ
يحدد ّ
وجوداً ورتبةً ،وفق القواعد .وهو ينبع من الفلسفة التي على أساسها ُوّزعت الكلمات داخل الجملة،
ويتحدد بالمصاحبة الناشئة بين المفردات في أثناء تركيبها ،فهو صدى حاجة المفردة إلى لفظة أخرى،
ّ
التالزمية بين الكلمات المنتظمة في الجملة إما أن
تركيبية( .)2وهذه العالقة
فيكون لهما معاً خصوصية
ّ
ّ
المعنوية كاإلسناد بين المبتدأ والخبر ،وبين الفعل والفاعل ،بحيث ما ال َي ْغ َنى واحد
تكون بالروابط
ّ
الشكلية مما يلزم من وجود كلمة ما وجود كلمة أخرى في نمط
منهما عن اآلخر( ،)3واما بالروابط
ّ
جملي خاص .وذلك كحروف المعاني أو بعض األسماء المنوط بها الربط بين عناصر
تركيبي
ّ
ّ
الجملة(.)4
إالَّ َّ
أي قاعدة التالزم بين
يهم هذه الدراسة هو مدى إمكانية وجود اختراق هذه القاعدةْ ،
أن ما ّ
الحية ،على الرغم من
المتالزمين أو ما هو منهما في الجملة العر ّبية ،كما تثبتها األداءات
اللغوية ّ
ّ
اللغوي كما يقتضيه أص ُل القاعدة .ولذا ،فقد ُعثر في كتاب (شواهد
إلزامية انطباقها على التركيب
ّ
استعمالي ِ
مظهر ِ
ين يبدو َّ
أن لهما عالقةً بقاعدة التالزم ،بحيث إِ َّن أحد المتالزمين في
ين
التوضيح) على
َ
َ
اعدي .ويمكن تصنيف عالقة التالزم فيهما
التركيب
اللغوي قد ُحذف أو لم ُيذ َكر دون ِّ
مسوغ قو ّ
ّ
أي ّ

()1

انظر :ابن الشجري ،أمالي ابن الشجري132/2 ،؛ وابن جني ،الخصائص.285/1،

()3

سيبويه ،الكتاب.23/1 ،

()2

النحوي ،مجلة التجديد ،المجلد الخامس عشر ،العدد
التركيبي دراسة في منهجية التفكير
محمد ،جودة مبروك ،ظاهرة التالزم
ّ
ّ
الثالثون 1432 ،هـ2011 /م ،ص .146-112

()4

التركيبي ،مجلة التجديد ،ص .113
انظر :محمد ،ظاهرة التالزم
ّ
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للمضي) +
التركيبي
ضمن التالزم
في ،وهما( :أ َّ
(ما/لَ ْم (النافية ُ
َما  +....+فَـ  ،)...+و َ
القياسي الحر ّ
ّ
ّ
 + .....قَطُّ).
َما) الشرطية
 حذف الفاء في جواب (أ َّ
يذهب النحويون إلى َّ
َما) في الجملة
أن الشرطية هي من المعاني
تؤديها (أ َّ
الوظيفية التي ّ
ّ
العر ّبية ،بدليل لزوم الفاء بعدها؛ كما في قوله تعالى :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﭼ (البقرة .)٢٦ :وقد علَّل ابن هشام هذا بأنَّه لو كانت هذه الفاء للعطف فإنها ال تدخل على
َّ
يصح ذلك وقد
لصح االستغناء عنها .ولَ َّما لم
الخبر؛ إذ ال يعطف الخبر على مبتدئه ،ولو كانت زائدةً
ّ
امتنع كونها للعطف ،تعيَّن َّأنها فاء الجزاء( .)1غير َّ
َما) هذه لم تكن باألصالة كحرف
أن شرطيتها(أ َّ
(م ْه َما َي ُك ْن
شرط (إِ ْن) ،بل بالنيابة؛ بحيث تنوب
مناب أداة الشرط وفعله معاً .ولذاّ ،
َ
قدرها الجمهور بـ َ
ٍ ()2
ِ
قر النحويون َّ
بأن
م ْن َشيء)  ،فالمذكور بعدها جواب الشرط ،فلذلك ،لزمته الفاءً .
بناء على ذلكُ ،ي ّ

(أما) وبين جوابها المسبوق
(أما) الزمة ال يجوز حذفها ،باإلضافة إلى وجوب الفصل بين َّ
الفاء بعد َّ
مقدر ،أو
مقدم ،أو مفعول بفعل ّ
بالفاء ،وهذا الفاصل إما أن يكون من مبتدإ ،أو خبر ،أو مفعول ّ
أن هذه الفاء ال يمكن حذفها إالَّ
ظرف ،أو حال ،أو مفعول له ،أو مصدر ،أو شرط( .)3فاألصل فيه َّ
()4
ٍ
بأبيات منها بيت الحارث بن خالد المخزومي (ت 85هـ):
للضرورة
في ضرورة الشعر  .واستشهدوا ّ

()1

ابن هشام ،مغني اللبيب.80 ،

()3

المرادي ،الجنى الداني.525 ،

()2

سيويه ،الكتاب137/3 ،؛ والمبرد ،المقتضب71/2 ،؛ والمرادي ،الجنى الداني.522 ،

()4

ي .انظر :أبو حيان األندلسي ،البحر المحيط،
هذا القول منسوب لكمال الدين عبد الواحد بن عبد اهلل بن خلف األنصار ّ
.294/3
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اض ا ْلمو ِ
ولَ ِك َّن َس ْي اًر ِفي ِع َر ِ
اك ِب
ََ
َ

َما ا ْل ِقتَا ُل الَ ِقتَا َل لَ َد ْي ُك ُم
فأ َّ

()1

يتّضح من البيت أعاله َّ
(أما) وهو (ال قتال) قد ُحذفت على الرغم من أن
أن الفاء في جواب َّ
لما وجد النحاة َّ
أن
ال) ،وذلك الضط ارره إلقامة الوزن .ولكن َّ
القاعدة تقتضي الشاعر أن يقول( :فَالَ ِقتَ َ
للضرورة ،بل إنها قد تُح َذف في سعة الكالم الذي ال
هذه الفاء لم يقتصر حذفها على لغة الشعر ّ
أن حذفها يجوز إما لضرورة الشعر ،أو مع ٍ
قول محذوف
يفرعون تلك القاعدة إلى ّ
ضرورةَ فيه ،طفقوا ّ
المحكي به ،وهو قول جمهور النحاة( .)2وذلك كقوله تعالى :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
أغنى عنه
ُّ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ (آل عمران .)١٠٦ :فقالوا التقدير في اآلية( :فَُيقَا ُل
الفاء؛ َّ
ألنها تبع له ،وال
لَهُم أَ َكفَ ْرتُ ْم) ،فحذف القول
استغناء عنه بالمقول ،فحذفت معه (القول المحذوف) ُ
ً
تصلح استقالالً( .)3ويرى بعضهم َّ
أن حذف الفاء في مثل ذلك كان أحسن من إثباتها لكثرة حذف
القول( ،)4في حين يرى بعضهم اآلخر َّ
أن الجواب في اآلية السابقة هو :ﭽ ﯤ ﯥﭼ ،تمسُّكاً
تنص على َّ
(أما) ال تحذف في غير الضرورة أصالً(.)5
أن فاء جواب َّ
بالقاعدة التي ّ
ومهما يكن من أمر ،ترى الدراسة َّ
قدروه بحاجة إلى الدليل الذي ُيثبِت ذلك؛ إذ تقديرهم
أن ما ّ
التركيبي نفسه ،بل ّإنه يمثّل المستوى
استعمالية النمط
يرق إلى درجة تحقيق
ِّ
بأي حال من األحوال ،لم َ
ّ
ّ
َّ
اعدية لصرامة
التحليلي الذي ال يهدف إال لتطويع التركيب غير المشتمل على جميع عناصر القو ّ
ّ
()1

المخزومي ،الحارث بن خالد ،ديوان الحارث بن خالد ،تحقيق يحيى الجبور ،مطبعة النعمان ،بغداد1972 ،م ،ص 45؛

()2

انظر :السيوطي ،همع الهوامع579/2 ،؛ وابن هشام ،مغني اللبيب.80 ،

()3

وانظر :المبرد ،المقتضب71/2 ،؛ وابن يعيش ،شرح المفصل125/5 ،؛ وابن هشام ،مغني اللبيب.80 ،

انظر :الفراء ،أبو زكريا يحيى بن زياد ،معاني القرآن ،تحقيق أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل
الشلبي ،دار المصرية للتأليف والترجمة ،مصر ،د.ت49/3 ،؛ واألخفش ،أبو الحسن ،معاني القرآن ،تحقيق هدى محمود

قراعة ،مكتبة الخانجي ،القاهرة1990 ،م229/1 ،؛ وابن هشام ،مغني اللبيب.80 ،

()4

ابن الشجري ،ضياء الدين أبو السعادات هبة اهلل بن علي بن حمزة ،أمالي ابن الشجري ،تحقيق محمود محمد الطناحي ،مكتبة

()5

ابن هشام ،مغني اللبيب.80 ،

الخانجي ،القاهرة1991 ،م.132/3،
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الديني
بالبعد
القواعد .ويزداد األمر صعوبة حين يتّكئ تعليلهم على اآللية غير
ّ
اللغوية التي ترتبط ُ
ّ
(الفقه اإلسالمي) ،وذلك يتَّضح في تفسير ابن هشام لحذف هذه الفاء ،لكونها تبعاً لحذف القول َّ
المقدر
ّ
ٍ ِ
بقوله" :وُر َّ
صلِّي َعنه َرْك َعتي الطّواف َولَو
استِ ْقالالً،
ّ
ب َش ْيء َيص ُّح تبعاً وال َي ّ
صح ْ
كالحاج َعن َغيره ُي َ
صلَّى أحد عن َغيره ْابتِ َداء لم يصح على الص ِ
اللغوي وتحليل اللغة
َّحيح"( .)1وهو فيما نرى قياس األداء
ً َ
َ
ّ
على ٍ
يخص الفقه والتشريع.
أمر
ّ
(أما) في سعة الكالم مطلقاً ،أي :إن لم
ومن ثم ،يذهب ابن مالك إلى جواز حذف فاء جواب َّ
ٍ
(أما) دون الفاء في
ُيح َذف معها القول .وذلك بعدما عثر على
مجموعة من األحاديث وردت فيها َّ
جوابها ،وليس فيها قول محذوف ،وذلك كاآلتي(:)2
( )1قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :أَ َّما َب ْع ُد ما َبا ُل ِر َج ٍ
ت ِفي ِكتَ ِ
اب
ون ُشروطاً لَ ْي َس ْ
ال َي ْشتَِرطُ َ
َ
ِ
اهلل( .)3فتقتضي القاعدة أن يقال( :أما بعد فما بال رجال).
( )2قوله صلى اهلل عليه وسلم :أَ َّما موسى َكأَِّني أَ ْنظُر إِلَ ِ
يه إِ ْذ ْان َح َد َر ِفي ا ْل َو ِادي ُيلَبِّي( .)4أي( :أما
ُ َ
ُ
موسى فكأني أنظر إليه).
( )3قول عائشة رضي اهلل عنها :وأَ َّما الَِّذين جمعوا ب ْين ا ْلح ِّج وا ْلعمرِة طَافُوا طَوافًا و ِ
اح ًدا( .)1أي:
َ َ َ ُ َ َ َ َ َُْ
َ َ
َ
فإنما طافوا كما جاء في صحيح البخاري).
(فطافوا أو ّ

()1

ابن هشام ،مغني اللبيب.80 ،

()3

موضع ِ َّ
ِ
أن أحدهما مخالف للقاعدة؛ كما أورده ابن مالك في شواهد التوضيح.
هذا الحديث ورد في صحيح البخاري في
ين ،إال ّ
َ
وثانيهما موافق للقاعدة العامة؛ أي :انظر لألول :البخاري ،صحيحه ،كتاب البيوع ،باب إذا اشترط شروطاً في البيع ال تحل،
َما بع ُد ،فَما با ُل ِرج ٍ ِ
ت ِفي ِكتَ ِ
اب اللَّ ِه)؛ في :كتاب
ون ُش ُروطًا لَْي َس ْ
َ
رقم الحديث  .73/3 ،2168وللثاني لفظه( :أ َّ َ ْ َ َ
ال م ْن ُك ْم َي ْشتَ ِرطُ َ

()4

اللفظ موافق لما ورد في صحيح البخاري :كتاب المكاتب ،باب التلبية إذا انحدر في الوادي ،رقم الحديث .139/2 ،1555

()2

انظر :ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .50

المكاتب ،باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس ،رقم الحديث .152/3 ،2563
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الب َراء بن َع ِازب
( )4قول َ

()2

رضي اهلل عنه :أَ َّما َر ُسو ُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم لَ ْم يُ َو ِّل َي ْو َمئٍِذ( .)3أي:

(فلم يول يومئذ).
(أما) في سعة الكالم الذي ليس فيه قول
إن حذف الفاء بعد َّ
ويقف مع ابن مالك في قوله ّ
()4

محذوف قليل ،مجموعة من النحويين كالشاطبي

والسيوطي( ،)5في حين يرى عباس حسن أنه

أن هذه الدراسة ترى َّ
نادر( .)6إالَّ َّ
االستعمالي فيه نوع من االضطراب؛ إذ
أن حكمهم لهذا المظهر
ّ
(قليل) و(نادر) ليسا في مستوى واحد من مراتب كالم العرب لو أخذنا بعين االعتبار ما قاله ابن هشام
الخضراوي" :اعلم أنهم يستعملون غالباً وكثي اًر وناد اًر وقليالً ومطّرداً ،فالمطّرد ال يتخلّف والغالب أكثر
األشياء ولكنه يتخلّف ،والنادر أقل من القليل ،فالعشرون بالنسبة إلى ثالثة وعشرين غالبها ،والخمسة
عشر بالنسبة إليها كثير ال غالب ،والثالثة قليل ،والواحد نادر ،فعلم بذلك مراتب ما يقال فيه ذلك"(.)7
زيادة على ذلكَّ ،
فإن قولهم إنه "قليل" أو "نادر" ليس بالضرورة يعكس حقيقة األمر من كالم العرب
برمته ،بل مما جمعه النحاة حسب ،على أحسن ٍ
تقدير.

()1

()2

()3

اللفظ موافق لما ورد في صحيح البخاري ،بطبعة شركة القدس ،انظر :البخاري ،صحيحه ،ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ،شركة

القدس للنشر والتوزيع ،القاهرة2008 ،م ،ط  ،1كتاب الحج ،باب طواف القارن ،رقم الحديث  ،1638ص  .330ولكن في
َما الَِّذين جمعوا ب ْين الح ِّج والعمرِة ،فَِإَّنما طَافُوا طَوافًا و ِ
اح ًدا) ،في:
طبعة دار طوق النجاة لفظ الحديث موافق للقواعدية ،وهو ( َوأ َّ
َ َ َ ُ َ َ َ َ َُْ
َ
َ َ
كتاب الحج ،باب طواف القَ ِ
ارن ،الحديث رقم .156/2 ،1638
ارثِ ُّي ،الصحابي ،روى ح ِد ْيثاً َكثِْي اًر ،و َش ِه َد َغ َزو ٍ
بن الح ِ ِ
ات َكثِْي َرةً َمعَ َّ
الح ِ
صِ
بن َع ِ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه
ار ُّ
ّ ََ َ
ي َ
از ِب ِ َ
هو َ
اء ُ
النبِ ِّي َ
ارث األ َْن َ
الب َر ُ
َ
َ
ض ٍع َوثَ َمانِ ْي َن َسَنةً .انظر :الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد ،سير
َو َسلَّ َم ،وتُُوفِّ َي َسَنةَ  72هـ ،وقيل في سنة َ ،71ع ْن بِ ْ
أعالم النبالء ،تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،د.م1985 ،م.195-194/3 ،
اللفظ موافق لما ورد في صحيح البخاري :كتاب الجهاد والسير ،باب من قال :خذها وأنا ابن فالن ،رقم الحديث ،3042
.67/4

النحوية.194/6 ،
( )4الشاطبي ،المقاصد
ّ
( )5السيوطي ،عقود الزبرحد.228/3 ،
()6
()7

حسن ،عباس ،النحو الوافي.473/4 ،

السيوطي ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها.234/1 ،
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اللغوي لعناصره
قياس مدى تحقيق التركيب
ولذا ،فترى الدراسة ّ
ّ
أن من األكثر موضوعيةً ودقة َ
اعدية في الجدول اآلتي:
القو ّ
األفضلية القواعدية
اللغوي
التركيب
ّ

)1

ِر َج ٍ
ال

َما َب ْع ُد فَ َما َبا ُل
أ َّ

(صحيح البخاري،

الجوهرّية
اإلفادة

✔

األفضلية
االستعمالية

الشكلية
ّ

اقتران جواب

وجود الفاصل بين

(أما) بالفاء
َّ

(أما) وجوابها
َّ

✔

✔

✔

)152/3

)2

ِر َج ٍ
ال

َما َب ْع ُد َما َبا ُل
أ َّ

(صحيح البخاري،

✔

✘

✔

✔

)73/3

الشرطية
(أما)
اعدية و
االستعمالية لـ َّ
ّ
ّ
جدول األفضلية رقم ( :)10عناصر األفضلية القو ّ

يشير الجدول السابق إلى َّ
التركيب األول
ـ(أما) الشرطية قد حقّقها
اعدية ل َّ
أن العناصر القو ّ
ُ
يتوج بالترتيب األول في الجدول مقارنة بالتركيب
كاملةً ،وهو متاح لالستعمال والقياس عليه .ومن ثمَّ ،
َما َب ْع ُد َما َبا ُل
الذي أقل درجةً منه بالنسبة إلى مدى اكتماله لتلك العناصر ،وهو التركيب الثاني (أ َّ
ِر َج ٍ
يعد قليالً أو ناد اًر عند القواعديين العرب .فهذا التركيب في الحقيقة لم ينتهك إالَّ عنص اًر
ال) الذي ّ
(أما) الشرطية بالفاء ،في حين إنه يلتزم ببقية
واحداً من عناصره القواعدية
الشكلية ،وهو اقتران جواب َّ
ّ
(أما) بجوابها،
ي ،وهو إفادة الكالم عن طريق ربط ما بعد َّ
العناصر التزاماً تاماً ،حتى عنصرها الجوهر ّ
اعدي تماماً من
وان كانت بدون الفاء .وأهم من ذلك ،ترجع أفضلية هذا التركيب
الحديثي غير القو ّ
ّ
وجهة هذه الدراسة إلى االستعمال؛ إذ االستعمال ذو أفضلية تختلف عن األفضلية القواعدية ،مما ال
صرح به ابن
يمكن التقليل من شأنه أو إخراجه من جسم اللغة العر ّبية الفصحى .لعل ما ّ
يؤيد ذلك ما ّ
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خصه
مالك بقوله" :وقد خولفت القاعدة في هذه األحاديث ،فعلم بتحقيق عدم التضييق ،وأن َمن
َّ
بالشعر أو بالصورة المعيَّنة من النثر مقصر في فتواه ،وعاجز عن نصرة دعواه"(.)1
ومن جانب آخر ،ترى الدراسة َّ
االستعمالي قد أَسهَم في إنتاج الصيغة البديلة
أن هذا المظهر
ّ
متالزم ِ
(أما) والفاء في جوابها ،غير أنها تتميز باالستغناء
المكون في األصل من
التركيبي
للنمط
َّ
ينّ :
َ
ّ
أما)) .ولعل ظهور هذه
(أما  +فاصل  +جواب ( َّ
(أما) ،ليصبح النمط مكوناً منَّ :
عن فاء جواب َّ
َّ
تعزز ما تحاول الدراسة إثباته ،وهو َّ
تتحكم في تشكيل
أن طبيعة القوانين اللغوية التي
الصيغة البديلة ّ
البنى التركيبية العربية اختيارية ال إلزامية في أغلب األجيان .ولذا ،نجد َّ
أن هذا القانون قد يعمل مرة
اللغوي حتى للمتكلّم الواحد .وهذا
(موافق للقاعدة) ،وربما ال يعمل أخرى (مخالف للقاعدة) ،في األداء
ّ
كما أثبتت هذه الدراسة في قولَي الرسول صلى اهلل عليه وسلَّم السابق ِ
َما َب ْع ُد ،فَ َما
اعدي (أ َّ
ين؛ أحدهما قو ّ
َما َب ْع ُد ،ما َبا ُل ِر َج ٍ
َبا ُل ِر َج ٍ
ال) – في كتاب البيوع.
اعدي (أ َّ
ال) -في كتاب المكاتب ،وثانيهما غير قو ّ
َ
َّ
وعلى ذلك ،يتبين َّ
اعدي وغير
أن كالم الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد يحمل نوعين من األداء؛ القو ّ
رداً على َم ْن يحاول أن َّ
يدعي
اعدي ،استغالالً لمساحة حرية التعبير التي تتيحها اللغةَّ ،
مما يكون ّ
القو ّ
َّ
أن لغة الرسول هي اللغة التي تمثّلها الفصحى التي تخضع للقواعد الصارمة كلها على حساب األداء
اللغوي.
ّ
تؤيد ما تذهب إليه هذه الدراسة في هذا
وذلك زيادة على الشواهد الحديثية األخرى التي ّ
المضمار ،منها:
ول ِ
ت مع رس ِ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل الظهر سجدتَ ِ
ين ،وبعدها
صلَّْي ُ
َُ
(" )1عن ابن عمر ،قالَ :
سجدتين ،وبعد المغرب سجدتين ،وبعد العشاء سجدتين ،وبعد الجمعة سجدتين ،فَأَ َّما ا ْل ُج ُم َعةُ
ب ِفي َب ْيتِ ِه"( .)1والظاهر :ففي بيته.
َوا ْل َم ْغ ِر ُ
()1

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .195
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( )2قول الرسول صلى اهلل عليه وسلَّم" :أَ َّما بع ُد ،ما ِمن َشي ٍء لَم أَ ُكن أرَْيتُه إِالَّ قَ ْد أرَْيتُه ِفي مقَ ِ
امي َه َذا،
َ ُ
َْ َ ْ ْ ْ ْ َ ُ
َ
َحتَّى ا ْل َجنَّةَ َوالنَّ َار"( .)2أي :أَ َّما َب ْع ُد ،فَ َما ِم ْن َش ْي ٍء.
ِ ِ
َّ ِ
َما بع ُد أ ِ
ص ِاد ِفى أ َْم ِرِهَ ،واتَِّبا ِع ُس َّن ِة
ُوص َ
( )3قول الرجل لعمر بن عبد العزيز" :أ َّ َ ْ
يك بِتَقْ َوى اللهَ ،واال ْقت َ
()3
َما بع ُد فَأ ِ
ِ َّ
َنبِيِّ ِه َّ
يك.
ُوص َ
صلى اهللُ َعلَ ْيه َو َسل َم . "....أي :أ َّ َ ْ
َ

 حذف أداة النفي التي تسبق (قَطُّ)

الحظ النحاة َّ
بي
وضم الطاء
أن استعمال (قَطُّ) ،أي :بفتح القاف
ّ
ّ
المشددة ،في التركيب العر ّ

المضي على سبيل االستغراق .وعلى
يقتضي أن يالزمه
النفي قبلهّ ،
للداللة على نفي وقوع الحدث في ُ
ُ
أن (قَطُّ) ظرف ٍ
تنص القاعدة على َّ
المنفي كلِّه.
الضم الستغراق الزمن الماضي
مبني على
زمان
ذلكّ ،
ّ
ّ
ّ
الوظيفي ،فال تدخل إالَّ على ما
فوجودها في الكالم يستدعي وجود أداة النفي قبلها لتأدية ذلك المعنى
ّ
كان نفياً للماضي( .)4وذلك كقول الفرزدق يمدح زين العابدين:
َما قَا َل (الَ) قَطُّ إِالَّ ِفي تَ َشهُِّد ِه

ت الَ َءهُ َن َع ُم
لَ ْوالَ التَّ َشهُّ ُد َك َان ْ

()5

أو كقولك :لَ ْم أَ ْف َع ْل َذلِ َك قَطُّ .ومعنى الكالم َّأنه َما فَ َع َل ذلك فيما انقطع من عمره .إذن ،يمكن تجريد
الفعلي الماضي  +قَطُّ) أو ( لَ ْم +
التركيب بين هذين المتالزمين على النحو اآلتيَ ( :ما  +اإلسناد
ّ
الفعلي المضارع  +قَطُّ).
اإلسناد
ّ
( )1الساعاتي ،أحمد بن عبد الرحمن ،الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ،دار إحياء التراث العربي ،د.م،
ط  ،2د.ت ،كتاب الصالة ،باب جامع تطوع النبي بالنهار ورواتب الفرائض.197/4 ،

()2

مسلم ،صحيحه ،كتاب الكسوف ،باب ما ُع ِرض على النبي صلى اهلل عليه وسلم في صالة الكسوف من أمر الجنة والنار ،رقم
الحديث .624/2 ،11/905

()4

انظر :الزجاجي ،كتاب حروف المعاني36-35 ،؛ واألستراباذي ،شرح كافية ابن الحاجب306/3 ،؛ وابن هشام ،مغني

()5

الفرزدق ،ديوانه.179/2 ،

( )3أبو داود سليمان ،سنن أبي داود ،كتاب السنة ،باب لزوم السنة ،رقم الحديث .202/4 ،4612
اللبيب232 ،؛ والحمد والزعبي ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي.232-231 ،
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مسبق .وذلك كما
ومع ذلك ،فقد ُعثر على استعمال (قَطُّ) في األداء
الحر دون ٍ
نفي َ
ّ
اللغوي ّ
الخ َز ِ
اع ِّي( ،)1وهو قوله:
أفرزه ابن مالك من خالل شاهد الحديث على لسان
الصحابي َح ِارثَةَ بن َو َه ٍب ُ
ّ
النبي صلى اهلل عليه وسلَّم َوَن ْح ُن أَ ْكثَُر َما ُكنَّا قَطُّ( .)2والشاهد في ذلكَ ( :وَن ْح ُن أَ ْكثَُر َما ُكنَّا
صلَّى بَِنا
ُّ
" َ
قَطُّ) .وهذا اللفظ مطابق تماماً لما جاء في صحيح البخاري ،وهو كاآلتيَ " :ع ْن َح ِ
ارثَةَ ْب ِن َو ْه ٍب
ُّ
ِ
ُ ِ
ِ َّ
ي َّ
ضي اللَّه ع ْنه قَا َلَّ « :
آم ُنهُ
الخ َزاع ِّي َر َ ُ َ ُ
صلى بَِنا النَّبِ ُّ َ
َ
صلى اهللُ َعلَ ْيه َو َسل َم َوَن ْح ُن أَ ْكثَُر َما ُكنَّا قَط َو َ
بِ ِم ًنى َرْك َعتَْي ِن»"(.)3
ولذا ،يقول ابن مالك معقِّبا على الشاهد السابق" :وفي قوله ( َوَن ْح ُن أَ ْكثَُر َما ُكنَّا قَطُّ) استعمال
(قطُّ) غير مسبوقة بنفي ،وهو مما خفي على كثير من النحويين؛ َّ
ألن المعهود استعمالها الستغراق
الزمان الماضي بعد نفي ،نحو :ما فعلت ذلك قطُّ .وقد جاءت في هذا الحديث دون نفي .وله
نظائر"( .)4إالَّ َّ
أن ابن مالك لم يورد هذه النظائر.
ويالحظ َّ
شراح صحيح البخاري ،للحديث
أهم ّ
أن توجيه ابن حجر العسقالني والعيني ،وهما من ّ
السابق يستند إلى ما قاله ابن مالك سابقاً ،بل يصل األمر إلى عملية التقدير باعتبار َّ
أن لفظ (قطُّ) في
المنفي ،وال منفي ههنا ،فتقديرهَ :ما ُكَّنا أَ ْكثََر
الحديث السابق متعلِّق بمحذوف؛ ألنه يختص بالماضي
ّ

()1

هو حارثة بن وهب الخزاعي ،من الصحابة ،أخو عبيد اهلل بن عمر ألمه ،نزل الكوفة ،روى عن النبي صلى اهلل عليه وسلم
وعن جندب الخير األزدي قاتل الساحر وعن حفصة بنت عمر ،وعنه معبد بن خالد وأبو إسحاق السبيعي والمسيب بن رافع

قلت ،اسم أمه كلثوم بنت جرول بن المسيب الخزاعية .انظر :المزي ،يوسف بن الزكي ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال،

تحقيق بشار عواد معروف ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط 1980 ،1م318/5 ،؛ العسقالني ،ابن حجر ،تهذيب التهذيب،

146/2؛ والعسقالني ،ابن حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض ،دار

()2
()3

الكتب العلمية ،بيروت ،ط  1415 ،1هـ.708/1 ،

ابن مالك ،شواهد التوضيح.246 ،

البخاري ،صحيحه ،كتاب الحج ،باب الصالة بمنى ،رقم الحديث .161/2 ،1656

( )4ابن مالك ،شواهد التوضيح.248 ،
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ِ ِ
الحديثي غير
آم َنهُ قطُّ( .)1مع وجاهة هذا التقدير لصالح القواعد ،يظ ّل هذا التركيب
م ْن َذل َك َوالَ َ
ّ
المقررة على التركيب المشتمل على (قَطُّ) في
اعدي ،مما يمكن لنا قياس درجات التزامه بالقواعد
قو ّ
ّ
جدول األفضلية اآلتي:
األفضلية القواعدية
اللغوي
التركيب
ّ

َ )1ن ْح ـ ـ ـ ـ ُن َم ـ ـ ـ ـا ُك َّن ـ ـ ـ ـا
أَ ْكثَـ ـ ـ ـ َر م ـ ـ ــن ذل ـ ـ ــك
ُّ
اعدي)
قَط (قو ّ

الجوهرّية

ظرف ٍ
زمان مبني على
الضم الستغراق الزمن
ّ
ِّ
المنفي كله
الماضي
ّ

َ )2ن ْح ـ ـ ـ ُن أَ ْكثَـ ـ ـ ُر َم ـ ـ ـا
ُك َّنا قَطُّ (مستعمل)

✔

األفضلية

الشكلية
ّ
أن يسبق (قَطُّ) أداة النفي
(ما/لَ ْم)

✔

✔

االستعمالية

✘

✔

✔

االستعمالية لـ (قَطُّ)
اعدية و
ّ
جدول األفضلية رقم ( :)11عناصر األفضلية القو ّ

أن التركيب األول وهو َّ
يؤ ّشر الجدول أعاله إلى َّ
مقدر ومتاح لالستعمال ،اشتمل على جميع
مستعمل
العناصر القواعدية المنصوص عليها في استعمال (قَطُّ) ،في حين كان التركيب الثاني وهو
َ
(ما) النافية ،كما
يتقدم على (قطُّ)
فعالً ،قد انتهك عنص اًر واحداً من تلك العناصر ،وهو أن ّ
النفي كـ َ
ُ
درج هذا التركيب في الترتيب الثاني الذي ال يمكن أن يعد الخرج األفضل
هو مفروض قواعدياً .ولذاُ ،ي َّ
مقارنة باألول ،على الرغم من َّ
أن الثاني حقّق أفضليته استعمالياً مما ال يتمتّع به التركيب األول مهما
أن وجه االنتهاك في ذلك التركيب من وجهة هذه الدراسة
كان خضوعه للقاعدة .وذلك باإلضافة إلى ّ

()1

انظر :ابن حجر العسقالني ،فتح الباري564/2 ،؛ والعيني ،محمود بن أحمد ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،دار إحياء
التراث العربي ،بيروت2010 ،م.298/9 ،
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الشكلية ،بحيث ال يعرقل عملية التواصل واإلبالغ ،وال يزال
ليس قوياً ما دام أنه يقع في عالمات (قطُّ)
ّ
يؤدي وظيفته الجوهرّية في نفي الحدث الماضي على سبيل االستغراق.
(قطّ) ّ
وكل ذلك يدفع هذه الدراسة إلى القول َّ
إن التركيب غير القواعدي السابق ُينتِج صيغة بديلة
ُّ
يؤيد ذلك ويكون نظي اًر للشاهد
( )alternative formللنمط
التركيبي المشتمل على (قَط) .ولعل ما ّ
ّ
معنى(،)1
الشاهد الذي أشار إليه األستراباذي في استعمال (قطّ) بدون النفي لفظاً ال
الحديثي السابق،
ُ
ّ
ً
العجاج في رجزه:
وهو قول ّ
ط
اد الظُّالَ ُم َي ْختَلِ ْ
َحتَّى إِ َذا َك َ

اؤوا بِ َم ْذ ٍ
ت
الذئب قَطّ
ق َه ْل َأَرْي َ
َ
َج ُ

()2

ت ِّ
ب قَطُّ؟ ،ولذا ،فإننا نجد العيني في كتابه
العجاج أن يقولَ :ه ْل َما َأَرْي َ
فتحتّم القاعدة على ّ
الذ ْئ َ
النحوية) حريصاً على تطبيق هذه القاعدة قائالًَّ :
إن حرف االستفهام (هل) في هذا السياق
(المقاصد
ّ
الفعلي ،ولم يلتزم الراجز بها
يتضمن معنى النفي( ،)3على الرغم من عدم تحقيق أداة النفي في الكالم
ّ
ّ
اكتفاء بالعالمة الجوهرية التي يحملها (قطّ) ،وهي ظرف
االستعمالية للتركيب نفسه،
لصالح األفضلية
ّ
ً
المنفي على سبيل االستغراق.
زمان للماضي
ّ
التركيبي كذلك
وزيادة على ما سبق ،لعل ما يمكن أن يفسِّر عدم التزام ابن اللغة بقاعدة التالزم
ّ
هو َّ
العامة
متكررة ،وبدون قصد منه ،فليس نتاج القاعدة
أن التالزم باعثه في األصل
شخصي بصورة ّ
ّ
ّ
نفسه فقط،
بين الناس .فعالقته ناشئة عن البصمة األسلوبية للمنشئ أو المبدع .وقد يالزم نص المبدع َ
تناص مع ذلك المبدع ،أو اقتباس أو
فال يقع في نصوص أخرى لمبدعين آخرين ،إالَّ إذا كان ثمة
ٌّ

()1

األستراباذي ،شرح كافية ابن الحاجب.306/3 ،

()2
العجاج ،عبد اهلل بن رؤبة بن لبيد ،ديوان العجاج ،دار صادر ،بيروت ،ط 1997 ،1م ،ص .404
ّ
( )3انظر :العيني ،المقاصد النحوية.1555/4 ،
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محاكاة أو تقليد( .)1ولذا ،فمن الممكن أن يلتزم المتكلم بذلك التالزم وأالَّ يلتزم به اآلخر أو هو نفسه
اللغوي فيه عمالً اختيارياً.
في حين آخر ،بعمل القانون
ّ
النحوي
المبحث الثالث :في الصراع
ّ
اعدي الذي
تكشف هذه الدراسة كذلك من خالل المادة المدروسة عن قضية الحذف غير القو ّ
النحوي هنا الصراع الدائر
النحوي .ويقصد بالصراع
تسجله كتب الخالف
قد أثار صراعاً نحوياً كما ّ
ّ
ّ
لغوي ِ
بين النحويين؛ البصريين والكوفيين ،أمام استعمالَ ِ
ين حقّقا روايةً عن العرب ،فهما واردان ال
ين َ
اعتراض على ورودهما ،إن كان روي صحيحاً ،إالَّ َّ
أن النزاع حدث معتمداً على مسألتين مهمتين لم
يكن كثير من القواعديين العرب يفصلون بينهما فصالً واضحاً ،وهما مسألة تحقيق شروط القواعدية
كاملة ،ومسألة األفضلية االستعمالية( .)2إذن ،هذا الصراع منطلق أساساً من سؤالهم المطروح" :هل
اعدي) في اللغة العربية"؟
يجوز استعمال هذا التركيب (غير القو ّ
َّ
ـ(ن َع ْم) أو (ال) ،وال يجوز االحتكام إلى
والجواب عنه من وجهة نظر هذه الدراسة ال يكون إال ب َ
اللغوية واإلجابة عن السؤال( :هل
الذهني واألفضلية القواعدية في مسألة تتعلق بالمقبولية
القياس
ّ
ّ
تثبت استعماله ،أي ّأنه
المجيب مطالَب باألدلة االستعمالية التي ُ
يجوز) .فإذا كان الجواب َ
(ن َع ْم) ّ
فإن ُ
مطالَب باألفضلية االستعمالية .وأما َمن يجيب عن السؤال بـ (ال) ،فإنه ليس مطالباً إالَّ بإثبات َّ
أن
ٍ
بدليل ينقض إجابته
"المريح" قد يجلب إشكاالً كبي اًر؛ ألنه إذا ُوو ِجهَ
العرب لم تنطق به .وهذا الجواب ُ
فإنه يجب أن يتراجع عنها كونه لجأ إلى األفضلية االستعمالية(.)3

()1
()2
()3

التركيبي ،مجلة التجديد ،ص .115
انظر :محمد ،جودة مبروك ،ظاهرة التالزم
ّ
عبابنة ،يحيى ،اللغة العربية بين القواعدية والمتبقي في ضوء نظؤية األفضلية ،ص .205
انظر :المرجع نفسه ،ص .207
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وفي هذا اإلطار ،عثرت الدراسة على مسألتَ ِ
النحوي؛ وهما :هل يجوز
ين من مسائل الصراع
ّ
الجار؟ وهل يجوز العطف على الضمير المرفوع دون
العطف على الضمير المجرور دون إعادة
ّ
تأكيده؟
الجار
 عطف الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة
ّ
أشارت هذه الدراسة سابقاً إلى َّ
أن الجر في االسم باألصالة ال يتحقَّق إالَّ بأحد العاملين؛ وهما
ِ
الضمير ،أو إضافتُه
العامل
ثم إذا ما كان بعد هذا
حرف الجر ،والمضاف (في التركيب
اإلضافي)َّ .
ُ
ّ
(الجار)،
يصح عطف الظاهر على ذلك الضمير المجرور إال بإعادة هذا العامل
إلى الضمير ،فال
ّ
ّ
تنص على ذلك القاعدةُ المعيارية القياسية .وذلك كقوله تعالى :ﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ
كما ّ
ِ
مررت به
المهندس ،بل يتحتّم علينا أن نقول:
يصح أن نقول مثالً :مررت به و
(فصلت .)١١ :وال
ُ
ّ
ِ
وبالمهندس.
وفي الحقيقةَّ ،
أن هذه القاعدة تمثّل إجابة البصريين -إالَّ يونس وقطرب واألخفش( -)1عن
الجار؟) ،فالجواب عندهم (ال)
السؤال السابق( :هل يجوز العطف على الضمير المجرور دون إعادة
ّ
غير َّ
أن إجابتهم هذه يبدو َّأنها تصطدم مع األداءات
ً
بناء على األداءات اللغوية التي استَ ْق َروهاَ .
ثم يوظّفها الكوفيون لتفنيد ما ذهب إليه البصريون،
الحية األخرى التي تُثبِت عكس ذلك ،ومن َّ
اللغوية ّ
الجار(.)2
(ن َع ْم)؛ يجوز العطف على الضمير المجرور دون إعادة
يبين بأَّنه َ
ُم ِج َ
ّ
أي واحد من الطرفين يلتفت إلى مسألة األفضليتين اللتين ينبغي
ولذا ،لم تلحظ هذه الدراسة َّ
االستعمالية (المقبولية
اللغوي) و
اعدية (مدى اكتمال شروط القواعدية في النمط
ّ
التفريق بينهما؛ وهما القو ّ
ّ
صرح ابن مالك نفسه َّ
أصح من المنع لضعف
بأن الجواز في ذلك
االستعمالية عند أبناء اللغة) ،بل َّ
ّ
( )1ابن مالك ،شواهد التوضيح ،مسألة  ،12ص .107
()2

األنباري ،اإلنصاف ،مسألة  ،65ص .387-379
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احتجاج المانعين وصحة استعماله نث اًر ونظماً .وذلك بعدما أورد شاهداً من الحديث الشريف الذي يثبت
استَ ْع َم َل ُع َّماالً(.)1
ذلك ،وهو قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :إِنَّ َما َمثَلُ ُكم َو َ
ص َارى َك َر ُج ٍل ْ
اليهُوِد والنَّ َ
(مثَل)،
جر (اليهوِد) عطفاً على الضمير المجرور ( ُك ْم) في (مثلكم) دون إعادة
ّ
فالشاهد في ذلك ّ
الجار َ
قليل االستعمال ،إذ األكثر واألفصح -على حد تعبير
عد َ
وهو ما تمنعه القاعدة العامة ،أو ما ُي ّ
المظهر
لغوي قبيح ،بقوله" :ومما يقبح أن يشركه
بأنه أداء
النحويين( -)2إعادة
الجار .بل يحكم سيبويه ّ
ّ
ّ
ُ
ٍ
وعمرو"( ،)3وان كان هذا الحكم
مررت بك وز ٍيد ،وهذا أبوك
المضمر المجرور ،وذلك قولك:
عالمةُ
ُ
َ
عقلية ال لغوية في المقام األول ،كاحتجاجهم بعلة الشبه (شبيه بالتنوين) ،وعلة عدم صحة
العتبارات ّ
حلول كل واحد من المضاف والمضاف إليه محل اآلخر(.)4
أن القول َّ
أما هذه الدراسة فترى َّ
الجار في عطف الظاهر على الضمير المجرور
إن إعادة
ّ
ٍ
مبني على استقراء كالم العرب برمته
موضوعي
بحاجة إلى معيار واضح
يمثّل األكثر واألفصح،
ّ
ّ
َّ
ولكن األمر في الواقع لم يكن كذلك لطبيعة اللغة ذاتها التي ال يمكن أن تحيط بها القواعد،
ابتداء.
ً
وتكون اللغة قابلة للتغير والتطور على ألسنة أبنائها عبر األزمنة واألمكنة المختلفة .زيادة على ذلك،
ترى الدراسة َّ
ط العطف على الضمير المجرور دون
التعسف والتنافي مع الواقع
أن من
االستعمالي ،رب َ
ّ
ّ

(اليهود)َ :ع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن
( )1ابن مالك ،شواهد التوضيح ،مسألة  ،12ص  .107وأما في صحيح البخاري فلفظ الحديث برفع
ُ
ِ َّ
َن رسو َل اللَّ ِه َّ
َّ
الخطَّ ِ ِ
ود َو َّ
استَ ْع َم َل
اليهُ ُ
ُع َم َر ْب ِن َ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم قَا َل" :إَِّن َما َمثَلُ ُك ْم َو َ
ص َارى َك َر ُج ٍل ْ
الن َ
َ
اب َرض َي اللهُ َع ْنهُ َما :أ َّ َ ُ
اط ِقير ٍ
ود علَى ِقير ٍ
ِ ِ
ِ ٍ ِ ٍ
ع َّماالً ،فَقَا َل :م ْن يعم ُل لِي إِلَى نِص ِ
اط ،ثَُّم َع ِملَ ِت َّ
ف َّ
النهَ ِ
ص َارى َعلَى
اليهُ ُ َ
ار َعلَى ق َيراط ق َيراط؟ فَ َعملَت َ
ُ
ْ
الن َ
َ
َ
َ ََْ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ار ِب َّ
الش ْم ِ
ود َو َّ
ص ِر إِلَى َم َغ ِ
ص َارى،
يرطَ ْي ِن ق َا
س َعلَى ق َا
اليهُ ُ
يرطَ ْي ِن" ،فَ َغضَبت َ
ين تَ ْع َملُ َ
ق َيراط ق َيراط ،ثَُّم أ َْنتُُم الذ َ
الع ْ
الن َ
صالَة َ
ون م ْن َ
ِ
ك فَ ْ ِ
ُّ
اء".
اء ،قَا َلَ « :ه ْل ظَلَ ْمتُ ُك ْم ِم ْن َحقِّ ُك ْم َش ْيًئا؟» قَالُوا :الَ ،فَقَا َل« :فَ َذلِ َ
ضلي أُوتِيه َم ْن أَ َش ُ
َوقَالُواَ :ن ْح ُن أَ ْكثَُر َع َمالً َوأَقَل َعطَ ً
وجهه ابن مالك
انظر :البخاري ،صحيحه ،كتاب اإلجارة ،باب اإلجارة إلى صالة العصر ،رقم الحديث  .90/3 ،2269وقد ّ
ويعطى المضاف إليه إعرابه .انظر :ابن مالك ،شواهد التوضيح ،مسألة ،12
على تقدير :ومث ُل اليهود ،ثم يحذف المضاف ُ

()2
()3
()4

ص .111

الغالييني ،جامع الدروس العربية 76/3 ،و.250
سيبويه ،الكتاب.383/2 ،

انظر :سيبويه ،الكتاب382-381/2 ،؛ وابن مالك ،شواهد التوضيح ،مسألة  ،12ص .107
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االستعمالي في
للضرورة ،كما ذهب إليه سيبويه()1؛ لورود هذا المظهر
إعادة
ي ّ
الجار باألداء الشعر ّ
ّ
ّ
الحر كالقرآن الكريم في بعض قراءاته المتواترة كما ستظهرها الدراسة والحديث الشريف
األداء
ّ
اللغوي ّ
ت ِمِّني
السابق ،والحديث اآلخر" :أ َّ
ت َيا َج ْعفَُر فَأَ ْش َبهَ َخ ْلقُ َك َخ ْل ِقي َوأَ ْش َبهَ ُخلُِقي ُخلُقَ َك َوأ َْن َ
َما أ َْن َ
()2
ِ
ِ
شجرتِي؛ أي :جزء ألصلي،
َو َش َج َرتِي " .وقال السندي"َ :و َش َج َرتِي" عطف على ياء المتكلم أي :م ْن َ

الجار ،وهو المختار عند كثير"(.)3
جوز العطف على الضمير المجرور بال إعادة
ّ
وهذا على قول َمن ّ
فال نستطيع من حيث المبدأ أن نقول َّ
إن هذه االستعماالت أو هذه القراءة المتواترة أقل فصاحةً
لغوي قبيح ،جراء انتهاكه شرطاً واحداً من شروط القواعدية
واستعماالً من بقية القراءات ،أو إنها أداء
ّ
ال غير .ولذاَّ ،
عناصر األفضلية
فإنه من األكثر موضوعيةً قياس مدى تحقيق تركيب الحديث السابق
َ
القواعدية واالستعمالية في الجدول اآلتي:
األفضلية القواعدية
اللغوي
التركيب
ّ

الجوهرّية

األفضلية
االستعمالية

الشكلية
ّ

العطف بالواو:

المعطوف

المعطوف

إعادة

اإلشراك

إشراك

عليه ضمير

اسم ظاهر

المعطوف في

مجرور

الجار
ّ

في

الحكم (المعنى)

اإلعراب

اليهُوِد
 )1إَِّن َما َمثَلَ ُك ْم َو َمثَ ُل َ
َو َّ
اعدي)
ص َارى (قو ّ
الن َ

✔

✔

✔

✔

✔

✔

اليهُوِد
َمثَلُ ُكم َو َ
(مستعمل)

✔

✔

✔

✘

✔

✔

 )2إَِّن َما

َو َّ
ص َارى
الن َ

االستعمالية لعطف الظاهر على الضمير المجرور
اعدية و
ّ
جدول األفضلية رقم ( :)12عناصر األفضلية القو ّ

()1

انظر :سيبويه ،الكتاب.383-382/2 ،

()2

أحمد بن حنبل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،رقم الحديث 111-110/36 ،21777؛ واأللباني ،محمد ناصر الدين ،السلسلة

()3

السندي ،أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي ،حاشية مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقيق نور الدين طالب ،و ازرة

الصحيحة ،مكتبة المعارف ،الرياض ،د.ت ،رقم الحديث .66/4 ،1550
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر ،ط 2008 ،1م.16-15/13 ،
127

ي الذي
ّ
يتبين من هذا الجدول اكتمال عناصر القواعدية في التركيب األول وهو النمط المعيار ّ
ناقص
تتحقق فيه القواعدية في أكمل صورها ،في حين كان التركيب الثاني وهو النمط المستعمل
َ
الجار إذا كان المعطوف اسماً ظاه اًر (اليهود)
القواعدية؛ ألنه اخترق شرطاً أساسياً وهو إعادة
ّ
أي غير
(مثَلُ ُك ْم) .ولهذاّ ،
اعديْ ،
فإنه نمط غير قو ّ
والمعطوف عليه ضمي اًر مجرو اًر ،وهو ( ُك ْم) في َ
ٍ
جانب من تلك العناصر القواعدية؛ إذ قد التزم التركيب الثاني ببقية العناصر القواعدية
اعدي في
قو ّ
ملتزم به .والجدير بالذكر َّ
أن العنصر
المنصوص عليها كما وضعنا رمز (✔) أمام كل عنصر َ
لفظي ،وهو من حيث المعنى
شكلي
اعدي المنتهَك سابقاً (إعادة الجار في المعطوف) أمر
القو ّ
ّ
ّ
()1
الم ِبدع إلى المتلقّي .وفوق
كالعدم  .ولذاّ ،
فإن انتهاكه هذا ال يؤثّر سلباً في تبليغ الرسالة المبتغاة من ُ

اعدي يتمتّع بأفضليته االستعمالية ،وله نظائر من لغة الشعر وسعة
كل ذلكّ ،
أن هذا التركيب غير القو ّ
التركيبي للعطف على الضمير المجرور.
الكالم أيضاً ،مما يمثّل الصيغة البديلة للنمط
ّ
وأما نظائره من لغة الشعر فمنها قول الشاعر:
ف
و َما َب ْي َنها وا ْل َك ْع ِب ُغوط َنفَانِ ُ

ِ ِ
َّو ِاري ُسيُوفَُنا
تُ َعلَّ ُ
ق في م ْثل الس َ

()2

الجار ،وكذلك في قول
فقد عطف (الكعب) بالواو على الضمير المجرور في (بينها) دون إعادة
ّ
الشاعر:
ك َواألَيَّ ِام ِم ْن َع َج ِب
فاذهب فَ َما بِ َ
ْ

ونا وتَ ْشتِ ُم َنا
ت تَ ْه ُج َ
وم قََّرْب َ
فَا ْل َي َ

()3

فعطف (األيام) على الضمير ،وهو الكاف في (بك).
()1
()2

األستراباذي ،شرح كافية ابن الحاجب.358/2 ،

البيت لمسكين الدارمي ،انظر :مسكين الدارمي (ت 89هـ) ،ربيعة بن عامر بن أنيف ،ديوان مسكين الدارمي ،جمع وتحقيق
عبد اهلل الجبوري وخليل إبراهيم العطية ،دار البصري ،بغداد1970 ،م ،ص  ،53باختالف يسير في الرواية ال يخل بالشاهد
ف) .وهو في األنباري ،اإلنصاف ،م .380/2 ،65
(تَفَائِ ُ

( )3هو من الشواهد التي لم يعرف لها قائل .انظر :سيبويه ،الكتاب383/2 ،؛ واألنباري ،اإلنصاف ،م 380/2 ،65؛ والبغدادي،
خزانة األدب 123/5 ،و.129
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ومن سعة الكالم ما ورد في قول اهلل تعالى :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ (النساء،)١:
فقد ق أر حمزة من السبعة ،وعدد من القراء اآلخرينَ :واأل َْر َح ِام ،بالجر( ،)1فعطفوا فيها (األ َْر َح ِام) على
الضمير المجرور في (به) .ومع ذلك ،تجد الدراسة َّ
المتمسكين بصرامة القواعد لم يتسع صدرهم
أن
ّ
ٍ
لغوي حتى
لسبب يبدو أنه غير
أصر األستراباذي مثالً على االعتراض على هذا الشاهد،
لقبوله ،بل َّ
ّ
بناء
يصل إلى درجة الطعن في القراءات السبع وانكار تواترها؛ كقوله" :والظاهر ّ
جوز ذلك ً
أن حمزة ّ
كوفي ،وال نسلّم تواتر القراءات"( .)2وهذا الموقف ال يختلف كثي اًر عمن يدعو
ألنه
على مذهب الكوفيين ّ
ّ
نرد
اللغوي المخالف للقاعدة في الدراسات
إلى استبعاد أو إقصاء األداء
اللغوية ،تحت شعار" :إننا ال ّ
ّ
ّ
ولكن بوصفها ال تمثّل الفصحى" ،زيادة على التوجيه القائم على عملية
القراءات القرآنية بوصفها قراءةً ْ
أن
جر (األرحام) بالباء ّ
تنص على ّ
المقدرة ،مع تناقضه مع نظريتهم (نظرية العامل) التي ّ
التقدير ،أيّ :
ضم اًر َّ
الجر بها ضعيف؛ َّ
/مقد اًر في سعة الكالم(.)3
ألن حرف الجر ال يعمل ُم َ
ولعل هذه التوجيهات واألحكام بتقبيح اللغة مما يمكن التخلّص منها من خالل توظيف فكرة
األفضليتين في العربية؛ القواعدية واالستعمالية ،كما ّبينتهما هذه الدراسة في الفقرات السابقة.
 عطف الظاهر على الضمير المرفوع دون تأكيده
وأما المسألة الثانية ،فهي ال تختلف كثي اًر عن آليات المعالجة عن المسألة السابقة ،فقد كان
مت
السؤال :هل يجوز العطف على الضمير المرفوع دون تأكيده؟ وهذا يعني :هل يجوز أن نقول :قَِد ُ
مت)
مت أنا وعمرو؟ فتقول القواعدية إنه ال يجوز العطف على الضمير المرفوع في (قَِد ُ
وعمرو ،أو قَِد ُ
مت أنا وعمرو) .ووافق هذه القواعدية قوله تعالى:
التركيبي
دون توكيده كما في النمط
الثاني (قَِد ُ
ّ
ّ
()1

ابن مجاهد ،أحمد بن موسى بن العباس ،السبعة في القراءات ،تحقيق شوقي ضيف ،دار المعارف ،مصر ،ط  1400 ،2هـ،

()2

األستراباذي ،شرح كافية ابن الحاجب.360/2 ،

()3

ص 226؛ وأبو حيان األندلسي ،البحر المحيط.497/3 ،

انظر :األستراباذي ،شرح كافية ابن الحاجب.359/2 ،
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ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ (البقرة .)٣٥ :ولذا ،ذهب البصريون إلى أنه ال يجوز هذا النوع
َّ
فجوزوه مطلقاً باألدلة
يفصل إالَّ على قُ ٍ
من العطف حتى ُيؤكد أو َ
بح في ضرورة الشعر .وأما الكوفيون ّ
()1
جوزه قسم من النحاة في سعة
حين
في
،
االستعمالية التي تعضد هذا العطف دون توكيد أو فاصل
ّ

بح وب ٍ
عد ،وأكثر ما يجوز في الشعر ،وهو رأي سيبويه
الكالم مع قُ ٍ ُ

()2

والمبرد

()3

وابن السراج

()4

وعمرو

الكوفي(.)5
بن إبراهيم
ّ
ويبدو مما سبق َّ
االستعمالي الواحد متباينة وان كان هذا االستعمال ال
أن مواقفهم للمظهر
ّ
اللغوي الحر كالقرآن
يمكن إنكاره واالعتراض عليه وفق ما يقتضيه المنهج الوصف ّي؛ لوروده في األداء
ّ
المقيد (الشعر) كما ستظهره هذه الدراسة .ولذاَّ ،
فإن الفيصل في هذا
الكريم والحديث الشريف ،واألداء ّ
اعدي
اعدي وبين ما هو جائز االستعمال (عند ابن اللغة) .فالقو ّ
األمر يقتضي التمييز بين ما هو قو ّ
االستعمالية ،في حين أن الجائز ال يشترط فيه تحقيق
بالضرورة صحيح يحقّق أفضليتين :القواعدية و
ّ
القواعدية بجميع عناصرها ،بل يمكن أن تكون أفضليته هذه استعمالية فقط .وذلك كما ورد في
الحديثين اللذين أشار إليهما ابن مالك:
ت َوأَبُو َب ْك ٍر
نت أَ ْس َمعُ رسو َل اهلل صلى اهلل عليه وسلم َيقو ُلُ :ك ْن ُ
( )1قول علي رضي اهلل عنهُ " :ك ُ
ت َوأَبُو َب ْك ٍر َو ُع َم ُر"(.)6
ت َوأَُبو َب ْك ٍر َو ُع َم ُرَ ،و ْانطَلَ ْق ُ
َو ُع َم ُر ،وفَ َع ْل ُ
ِ ِ
صِ
ار.)1("..
( )2قول عمر رضي اهلل عنهُ " :ك ْن ُ
ت َو َجار لي من األَْن َ

()1

انظر :األنباري ،اإلنصاف ،م  388/2 ،66وما بعدها.

()3

المبرد ،المقتضب.210/3 ،

()2

سيبويه ،الكتاب.278/1 ،

()4

ابن السراج ،األصول في النحو.119/2 ،

()6

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص 172؛ والبخاري ،صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،باب رقم 5م ،الحديث رقم .9/5 ،3677

()5
عمار،
الكوفي ،عمرو بن إبراهيم( ،ت  529هـ) ،البيان في شرح اللمع البن جني ،دراسة وتحقيق عالء الدين حموية ،دار ّ
ّ
عمان ،ط 2002 ،1م ،ص .314

130

تضمن الحديثان السابقان صحة العطف على ضمير الرفع المتصل غير
وقال ابن مالكّ " :
أن بابه
مفصول بتوكيد أو غيره .وهو مما ال يجيزه النحويون في النثر إال على ضعف ،ويزعمون ّ
ونظما"(.)2
نثر
الشعر .والصحيح جوازه ًا
ً
ت
ويمكن أن نضيف إلى ما سبق الحديث َع ْن َع ْبِد اللَّ ِه بن عباس رضي اهلل عنه ،قَ َ
الُ :ك ْن ُ
ْت بِالثََّنا ِء َعلَى اللَّ ِه ،ثَُّم
ُصلِّي َوالنَّبِ ُّ
ت َب َدأ ُ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ ،وأَبُو َب ْك ٍرَ ،و ُع َم ُر َم َعهَُ ،فلَ َّما َجلَ ْس ُ
ي َ
أ َ
ت لِ َن ْف ِسي ،فَقَا َل َّ
الصَّال ِة َعلَى َّ
صلَّى اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ « :س ْل
النبِ ُّ
صلَّى اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ،ثَُّم َد َع ْو ُ
ي َ
النبِ ِّي َ
تُ ْعطَ ْهَ ،س ْل تُ ْعطَ ْه»(.)3
ومع َّ
أن ابن مالك لم يورد شواهد النظم في هذه المسألة إالَّ أنه أشار إلى نظير هذا االستعمال
من القرآن الكريم ،وهو قوله تعالى :ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭼ (األنعامِّ ،)١٤٨ :
أن واو
مبيناً ّ
العطف فيه متصلة بضمير المتكلِّمين .ووجود "ال" بعدها ال اعتداد به؛ ألنها بعد العاطف ،وألنها
()4
أن ابن مالك حاول من خالل تفسيره هذا تسويغ هذا المظهر
زائدة ،إذ المعنى تام بدونها  .ويالحظ ّ

تعد نوعاً من
االستعمالي وان كانت (ال) في اآلية السابقة ال تزال قابلة للتأويل اآلخر؛ مثل كونها أن ّ
ّ
آباؤنا) عطف على النون واأللف
التوكيد حتى وان كان وقوعها بعد واو العطف .ويقول النحَّاسَ (" :وال ُ
(أشركنا) وحسن ذلك لما جئت بـ(ال) ،توكيداً وقد أفادت معنى النفي عن الجميع"(.)5

()1

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص 172؛ والبخاري ،صحيحه ،كتاب المظالم والغصب ،باب الغرفة و ِّ
الم ِ
شرفة وغير
ُ
العليَّة ُ
المشرفة ،الحديث رقم .133/3 ،2468

()3

أخرجه الترمذي وقال :حديث حسن صحيح .انظر :الترمذي ،محمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك ،سنن الترمذي،
تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وابراهيم عطوة ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،مصر،
ِ َّ
النبِ ِّي َّ َّ
الدع ِ
اء علَى اللَّ ِه ،والص ِ
ِ
ِ ِ
َّالة َعلَى َّ
اء ،رقم الحديث ،593
صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم قَْب َل ُّ َ
باب َما ُذك َر في الثََّن َ
1975مُ ،
َ
َ
.488/2

()5

النحاس ،أبو جعفر أحمد بن محمد ،إعراب القرآن.38/2 ،
ّ

( )2ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .173

()4

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،مسألة  ،40ص .174
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أن الكوفيين قد ساقوا على جواز هذا العطف نوعين من الشواهد ،األول
ونجد في هذا اإلطار ّ
منها هو الشاهد القابل للتأويل والتفسير الذي يمكن أن يكون لغوياً في جانب منه ،وأما الثاني فهو
ٍ
مجاف
التهرب من استحقاقه أفضلية االستعمال على الرغم من أنه
ي ّ
الشاهد الشعر ّ
البين الذي ال يمكن ّ
للقاعدة .فاألول منهما كان شاهداً قرآنياً ،وهو قوله تعالى :ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ
فسره الكوفيون على َّ
أن المراد بالمعطوف عليه وهو الضمير المستتر في
(النجم ،)٧ – ٦ :فقد ّ
(فاستوى) ،هو جبريل عليه السالم ،في حين المعطوف وهو الضمير الظاهر (وهو) محمد صلى اهلل
ِ
أي جبريل وهو (محمد) باألفق األعلى .وعلى هذا
عليه وسلّم .فالمعنى :ذو مرة (قوة) فاستوى (هو) ْ
فإنه قد عطف على الضمير المرفوع (الفاعل) ،وهو تفسير يمكن أن يخالفه المجتهدون ،وقد
التفسيرّ ،
فعلوا عندما قالوا َّ
إن الواو في (وهو) ليست للعطف ،وانما هي حال ،والجملة بعدها اسمية في محل
نصب حال ،فالمعنى :جبريل وحده استوى بالقوة في حالة كونه باألفق(.)1
ومهما يكن من أمر هذه التأويالتَّ ،
فإن الشاهد القرآني السابق ال يثبت القضية إثباتاً دامغاً،
()2
جوزوا
بل يظل بحاجة إلى التأويل  .حتى إذا أخذنا بوجهة نظر ابن مالك السابقة أو الكوفيين الذين ّ

هذا االستعمالَّ ،
فإن هذه الشواهد ال تحقّق شروط القواعدية عند البصريين ،وتحقّقها عند الكوفيين،
َّ
اع ثابتة عند الطرفين .وذلك كما هو شأنه في النوع الثاني من
ولكن أفضليتَها االستعمالية بال أدنى نز ٍ
الشواهد التي وظَّفها الكوفيون لتأييد مذهبهم ،بدون التفريق بين المسألتين المهمتين اللتين تسلّط الضوء
عليها هذه الدراسة ،وهما مسألة تحقيق أو اكتمال شروط القواعدية وتحقيق المقبولية االستعمالية للنمط
التركيبي .فيمكن أن نذكر من تلك الشواهد قول عمر بن أبي ربيعة:
ّ
ِ
المال تَ َع َّس ْف َن َرْمال
َكن َعا ِج َ

ادى
وزْهر تَهَ َ
ت ُ
قلت إِ ْذ أَ ْقَبلَ ْ
ُ

()3

()1

انظر :األنباري ،اإلنصاف ،م .390/2 ،66

()3

عمر بن أبي ربيعة ،ديوانه ،دار صادر ،بيروت1980 ،م ،ص .340

()2

عبابنة ،يحيى ،اللغة العربية بين القواعدية والمتبقي في ضوء نظرية األفضلية ،ص .211
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ت) دون توكيده ،وهو عند
(زهر) على الضمير المستتر في (أَ ْقَبلَ ْ
فقد حمل هذا التركيب عطف المرفوع ُ
الكوفيين شاهد قواعدي ،واستعماله صحيح يحقّق األفضليتين ،ولكنه عند البصريين ال يحقق إالَّ
ّ
أفضلية االستعمال ،فال يحقّق شروطَ القواعدية .وأما هذه الدراسة فترى أن هذا الشاهد كأمثاله شاهد
ٍ
جانب من شروط القواعدية؛ ألنه وان كان ينقض قاعدة مهمة من قواعد النحو في
اعدي في
غير قو ّ
العطف على الضمير المرفوع ،غير أنه ال يزال يحقّق شروط أو عناصر القواعدية األخرى المنصوص
عليها ،مما يقود هذه الدراسة إلى قياس مدى التزام التركيب بعناصر أفضليتيه القواعدية واالستعمالية
معاً ،في جدول األفضلية.
نوضح هذا األمر بالجدول اآلتي متّخذين الحديث الثاني الذي أورده ابن مالك ،وهو
ويمكن أن ّ
قول عمر رضي اهلل عنه ،أنموذجاً لذلك:
األفضلية القواعدية
التركيب
اللغوي
ّ

الجوهرّية

االستعمالية

الشكلية
ّ

العطف

المعطوف

المعطوف

بالواو:

عليه ضمير

اسم ظاهر

اإلشراك في

مرفوع

الحكم

األفضلية
ُي َّ
ؤكد الضمير
المرفوع ،أو

اإلعراب

يفصل بفاصل

(الرفع)

اإلشراك في

(المعنى)
ـت
ُ )1كنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
أن ـ ـ ـ ــا َو َج ـ ـ ـ ــار
لِـ ـ ـ ـ ـ ــي ِمـ ـ ـ ـ ـ ـ َـن
صِ
ار
األ َْن َ
ـت
ُ )2كنــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
َو َجـ ـ ـ ــار لِـ ـ ـ ــي
ِم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـن
صِ
ار
األ َْن َ

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✔

✔

✔

✔

✔

االستعمالية لعطف الظاهر على الضمير المرفوع
اعدية و
ّ
جدول األفضلية رقم ( :)13عناصر األفضلية القو ّ

133

يظهر الجدول السابق َّ
أن الحديث على لسان عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه( ،)1ذو نمطين
من التركيب الذي فيه عطف الظاهر على الضمير المرفوع ،غير َّ
كنت َأنا وجار لي
أن األول منهما ( ُ
من األنصار) يحت ّل الترتيب األول في جدول األفضلية السابق؛ أل َّن عناصر األفضلية القواعدية
للعطف على الضمير المرفوع قد انطبقت عليه انطباقاً كامالً ،وكذلك تحقيقه األفضلية االستعمالية كما
()2
ِ
عد بذلك المخرج
هو وارد في صحيح البخاري في
موضعين؛ كتاب العلم وكتاب النكاح  ،مما ُي ّ

الثاني فهو دون األول في سلّم عناصر األفضلية لهذا الباب ،النتهاكه عنص اًر
األفضل .وأما التركيب
ّ
قواعدياً مهماً فيه ،وهو وجوب توكيد ذلك الضمير أو فصله بفاصل .ومع ذلك ،قد انصاع لبقية
أهمها العالمة الجوهرّية لباب العطف نسفه بالواو .وأهم من
العناصر القواعدية المنصوص عليها ،من ّ
االستعمالية كما هو وارد كذلك في صحيح البخاري في موضع
ذلك ،قد حقَّق هذا التركيب أفضليته
ّ
واحد :كتاب المظالم والغصب( ،)3زيادة على ما أثبته ابن مالك سابقاً في كتابه (شواهد التوضيح) ،مما
االستعمالي أو تجاهله أو التقليل من شأنه ،ومن ثم ،إخراجه من جسم اللغة
ال يمكن نفي هذا المظهر
ّ
اعدي وغير
العربية الفصحى؛ إذ ّ
تبين مما سبق ّ
أن الفصحى تحتوي على النمطين التركيبيين؛ القو ّ
اعدي معاً ،كما أثبتناه في الفقرات السابقة.
القو ّ
الفعلي يؤ ّكد فرضية هذه الدراسة ،وهي
بي في االستعمال
ّ
ووجود هذين النمطين من التركيب العر ّ
أن طبيعة القوانين اللغوية التي تعمل في العربية أغلبها اختيارية ،بحيث قد تعمل مرة وال تعمل أخرى ،في
ّ
حين وآخر ،وفي بيئة لغوية وأخرى ،لينجم عن ذلك ما نطلق عليه الصيغة البديلة التي تمثّل الصيغة
ت
وسلم .ولفظه كاآلتي" :إِنِّي ُك ْن ُ
َعلَى َّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم،
النبِ ِّي َ
ِمثْلَهُ" .انظر :البخاري ،صحيحه،

()1

الحديث عموماً يدل على حرص الصحابة على سماع الحديث من النبي صلى اهلل عليه
ار ِفي بنِي أُمَّيةَ ْب ِن َزْي ٍد ،و ِهي ِمن عوالِي ِ ِ
ِ ِ
ب ُّ
صِ
الن ُزو َل
او ُ
َ
َو َجار لي م َن األ َْن َ
َ
َ
المد َينةَ ،و ُكَّنا َنتََن َ
َ َ ْ ََ
الي ْوِم ِم َن األ َْم ِر َو َغ ْي ِرِهَ ،وِا َذا َن َز َل فَ َع َل
ت ِج ْئتُهُ ِم ْن َخَب ِر َذلِ َ
فََي ْن ِز ُل َي ْو ًما َوأ َْن ِز ُل َي ْو ًما ،فَِإ َذا َن َزلْ ُ
ك َ

()2

انظر :البخاري ،صحيحه ،كتاب العلم ،باب التناوب في العلم ،رقم الحديث 29/1 ،89؛ وكتاب النكاح ،باب موعظة الرجل

()3

كتاب المظالم والغصب ،باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة ،رقم الحديث .133/3 ،2468
ابنته لحال زوجها ،رقم الحديث .28/7 ،5191

تم تخريج هذا الحديث في الصفحة  ،130الهامش رقم (.)7
َّ
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الحر ،بل يشمل
فإن هذا المظهر
غير المنصاعة للقواعدية .ولذاّ ،
االستعمالي ال يقتصر على األداء ّ
ّ
ي الذي ال يمكن حمله على الضرورة كما في قول عمر بن أبي ربيعة السابق:
األداء الشعر ّ
ِ
المال تَ َع َّس ْف َن َرْمال
َكن َعا ِج َ

ادى
وزْهر تَهَ َ
ت ُ
قلت إِ ْذ أَ ْقَبلَ ْ
ُ
وقول جرير الخطفي يهجو األخطل:

َما لَ ْم َي ُك ْن َوأَب لَهُ لِ َي َناالَ

ِ ِ
اه ِة َ ْأريِه
َوَر َجا األُ َخ ْيط ُل م ْن َسفَ َ

()1

يؤدي ذلك إلى
وذلك لتم ّكن قائل الشعر من نصب المعطوف (زه اًر ،وأباً) على أن يكون مفعوالً معه ،إذ ال ّ
أن اللغة ال تُ ِ
مضطر( .)2وكل ما سبق يؤ ّكد َّ
عجزها
ي غير
انكسار وزن الشعر ،ولذاّ ،
فإنه عمل اختيار ّ
ّ
اللغوي
اعدي تحت البند األول للمتبقّي
القاعدة الصارمة ،لِ َما يمكن أن يدرج هذا األداء
ّ
اللغوي غير القو ّ
ّ
الحرة التي تتيحها اللغة ألبنائها ،حيث يجوز لهم أن يمارسوا
ينص على َّأنه ينبع من المساحة َّ
الذي ّ
هذه الحرية ،مما يم ّكنهم من أن يقولوا ما يريدون(.)3

()1
()2
()3

جرير ،ديوانه ،ص .362

النحوية.1645/4 ،
انظر :ابن مالك ،شرح التسهيل374/3 ،؛ والعيني ،المقاصد
ّ
اجع صفحة ( )36من هذه األطروحة.
ر ْ
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الفصل الرابع :
األفضلية القواعدية واالستعمالية في قضايا العالمة اإلعرابية
ابية الواحدة
المبحث األول  :سيادة الحركة اإلعر ّ
النحوي
المبحث الثاني  :تعطيل العمل
ّ
ابية ُّ
المبحث الثالث ُّ :
وتعددها
تغير العالمة اإلعر ّ
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ابية
الفصل الرابع  :األفضلية القواعدية واالستعمالية في قضايا العالمة اإلعر ّ
يحظى اإلعراب بوصفه ظاهرةً لغويةً في اللغة العر ّبية باهتمام منقطع النظير من النحاة
العرب ،انطالقاً من عمق نظرتهم إلى نحو الجملة ،دون إغفال الجوانب األخرى التي أشار إلى
اللغوية( .)1فاإلعراب
إهمالهم إياها إبراهيم أنيس كالنفي واإلثبات والخبر والتعجب وغيرها من الظواهر
ّ
()2
فإنهم
ًا
ظا ،أو
تغير أو اختالف أواخر الكلم باختالف العوامل الداخلة عليه لف ً
تقدير  .وعليهّ ،
عندهم ّ

عامالً ي ِ
قرروا أن لهذا التغير أو األثر ِ
َّ
حدثه ،وعالمةً تُمثِّله ،أصليةً كانت (بالحركات) أم فرعيةً
ّ
ّ
ُ
علمية ،لنقول
(بالحروف) ،مع َّأننا يمكن أالَّ نتَّفق معهم في مسألة (العوامل الداخلة عليه) العتبارات
ّ
َّ
التركيبية
المتسبب من العالقات
التركيبي وفقاً لألثر
الكم ُيصيب النمط
ّ
ّ
إن اإلعراب ّ
تغير في النوع أو ّ
ّ
المعربة داخل الجملة .مع ذلك ،فإّننا ال نختلف معهم في القول َّ
تغير في حركات
للكلمات
بأن اإلعراب ّ
َ
التركيبية.
الوظيفية
األواخر ،لبيان المعاني
ّ
ّ
أن ما تحاول هذه الدراسة إثباته هو َّ
غير َّ
اللغوية
ابي في بعض األداءات
ّ
أن هذا ّ
التغير اإلعر ّ
تقرره القاعدة المعيارّية
الحية يمكن أَالَّ يأتي وفقاً لألثر
ّ
ّ
المتسبب من "العوامل النحوية" ،أو وفقاً لما ّ
بناء
القياسية .وذلك كما تشهد عليه بعض الشواهد
ّ
ّ
الحديثية التي أوردها ابن مالك ،ويمكن عرضها ً
ابية
اعدي فيها في ثالثة مباحث؛ إذ األول منها ما
يخص سيادة الحركة اإلعر ّ
ّ
على وجه االنتهاك القو ّ
الواحدة ،والثاني يتعلّق بعدم ظهور العالمة اإلعرابية وان كان العامل فيها مذكو اًر ظاه اًر ،والثالث يقع
نحوية واحدة.
ابية أو ّ
تعددها لوظيفة ّ
تغير العالمة اإلعر ّ
في ّ

( )1أنيس ،إبراهيم ،من أسرار اللغة ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة1978 ،م ،ط  ،6ص .199-198
()2

انظر :األنباري ،أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل األنصاري ،أسرار العربية ،دار األرقم بن أبي األرقم ،د.م ،ط
1999 ،1م ،ص .44
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ابية الواحدة
المبحث األول :سيادة الحركة اإلعر ّ
عرب َّ
ويجر
عية ،فيرفع باأللف وينصب
المثنى والملحق به في اللغة العر ّبية بالعالمات الفر ّ
ّ
ُي َ
اليائية .ومع ذلك ،عثرت الدراسة على بعض الشواهد الحديثية التي
المدية أو شبه الحركة
بالياء غير ّ
ّ
المدية كما
فيها المثنى والملحق به يأتيان باأللف (الفتحة الطويلة) في حالة النصب ،وليسا بالياء غير ّ
المثنى باأللف مطلقاً
تنص عليه القاعدة السابقة .ولعل هذه الظاهرة هي ما يطلق عليها النحاة إلزام ّ
ّ
أن من العرب من ال يخاف اللبس"( ،)1أو الذي أجري مجرى االسم المقصور ،فإعرابه َّ
مقدر
"على ّ
على األلف للتع ّذر(.)2
مقدر كبقية الكلمات
ا
عرب وان كان
غير َّأننا نرى ّأنه في هذا المظهر
االستعمالي لم ْ
يعد ُي َ
ّ
المعربة بل صارت له حالة إعرابية؛ إذ تشير الدراسات اللغوية التاريخية المقارنة إلى َّ
أن األلف كغيرها
َ
تعرضها لسيادة الحركة
ا
من العالمات الفرعية تعاني من عدم استقرار في داللتها على
اإلعرب ،ل ّ
اإلعرابية الواحدة ،كما حدث في عالمات إعراب األسماء الخمسة عندما سادت الواو في اللغة
السريانية(.)3
ولذا ،فإن الدراسة ترى َّ
أن هذه العالمة اإلعرابية يمكن انتهاكها في مرحلة من مراحل التطور
أن التركيب لم يحقّق شرطاً واحداً
اللغوي ،نتيجةً لعمل القانون فيه عمالً اختيارياً ال إلزامياً .وهذا يعني ّ
ّ
من شروط القواعدية حسب ،مما يقود هذه الدراسة إلى قياس مدى قرب الشواهد الحديثية أو ُبعدها عن
النحوي الذي تنتمي إليه .وتلك
عناصر األفضلية القواعدية واالستعمالية ،على حسب قاعدة الباب
ّ
توزع في ثالثة أبواب نحوية؛ وهي :الحال ،والتحذير ،والتوابع (العطف والبدل).
(الشواهد) ت ّ

()1

ابن جني ،سر صناعة اإلعراب.341/2 ،

()3

انظر :عبابنة ،يحيى ،النحو العربي المقارن ،ص .64

()2

انظر :ابن يعيش ،شرح المفصل156/1 ،؛ وخالد األزهري ،شرح التصريح.63/1 ،
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 رفع الحال والتحذير (المح ّذر منه) والتوابع (العطف والبدل في حالة النصب) باأللف
أن
ينص الدرس
عربان باألصالة ،في حين ّ
بي على ّ
ّ
ّ
أن (الحال والتحذير) ُي َ
النحوي العر ّ
عربان بالتبعية ،إالَّ َّ
أن هذه الدراسة في هذا السياق جمعت كال منها في موض ٍع
(العطف والبدل) ُي َ
اعدي ،وهو عدم تحقيق العالمة اإلعرابية الفرعية في حالة
واحد؛ الشتراكها في عنصر االنتهاك القو ّ
ابية الواحدة.
النصب ،ما يفضي إلى سيادة الحركة اإلعر ّ
الشكلية ،وتفترق في عالمتها الجوهرّية .وأما
وتشترك ك ّل من المنصوبات السابقة في عالمتها
ّ
ابية ،وهي منصوبة بالفتحة إذا كانت من نوع االسم المفرد،
عالمتها
الشكلية فتتمثل في العالمة اإلعر ّ
ّ
عية) إذا كانت من المثنى أو الملحق به .ثم إذا كان الملحق بالمثنى
وبالياء غير ّ
المدية (العالمة الفر ّ
وهو من العدد المركب مثالً ،فجزؤه األول هو الذي يقبل هذه العالمة اإلعرابية الفرعية (الياء غير
اثن ْي َع َش َر طالباً ،في حين يكون جزؤه الثاني مبنياً على الفتح دائماً.
معرباً ،نحو:
قابلت َ
ُ
المدية) لكونه َ
وأما عالمتها الجوهرية ،فالحال تصف هيئة صاحبها ،والتحذير يفيد إلزام المخاطب االحتراز من مكروه
بـ(إيا) أو ما جرى مجراه ،والعطف بالواو يفيد إشراك الثاني (المعطوف) باألول (المعطوف عليه) في
الحكم ،أي معنى الكالم(.)1
اللغوي من الحديث وهو يخالف هذه القاعدة ،بحيث جاء الحال فيه
إالَّ ّأنه ُعثر على األداء
ّ
وهو من الملحق بالمثنى من العدد المرّكب ( )12مرفوعاً باأللف .وذلك كقول بعض الصحابة ،وهو
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي اهلل عنهما في حديثه عن أَصحاب ُّ ِ
اء:
َْ َ
اسا فُقَ َر َ
الصفَّة الذين َك ُانوا أ َُن ً
النبي صلى اهلل عليه وسلَّم اثَْنا َع َش َر َرُجالً .وهو في صحيح
" َوفََّرقََنا اثَْنا َع َش َر َر ُجالً"( ،)2أي :فََّرقََنا
ُّ
َج ُل ،فَفََّرقََنا اثَْنا َع َش َر َر ُجالًَ ،معَ ُك ِّل َر ُج ٍل
ضى األ َ
ان َب ْي َن َنا َوَب ْي َن قَ ْوٍم َع ْقد ،فَ َم َ
البخاري بهذا اللفظَ " :و َك َ

()1
()2

انظر مثالً :السيوطي ،همع الهوامع 7/4 ،و 24/3و.223/5
ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .157
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ون"( .)1يرى ابن مالك َّ
أن مقتضى الظاهر أن
َعلَ ُم َك ْم َمعَ ُك ِّل َر ُج ٍل ،فَأَ َكلُوا ِم ْنهَا أ ْ
ِم ْنهُ ْم أ َُناس ،اللَّهُ أ ْ
َج َم ُع َ
(وفََّرقََنا اثَْن ْي َع َش َر َرُجالً) َّ
ألن (اثَْن ْي َع َش َر) حال من النون واأللف ،ولكنه جاء على لغة بني
يقولَ :
فإنهم يلزمون المثنى وما جرى مجراه األلف في األحوال كلها؛ ألنه عندهم بمنزلة
الحارث بن كعبّ ،
المقصور .ومن لغتهم أيضاً قصر (األب) و(األأ) ،كقول ابن مسعود رضي اهلل عنه ألبي جهل (أَنت
ٍ
غير أبي عمرو قوله تعالى :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰﭼ (طه ،)٦٣ :بـ (إِ َّن
أبا َجهل؟) .وعلى لغتهم ق أر ُ
ان)( .)2وقد أشار ابن حجر العسقالني إلى َّ
أن لفظ هذا الحديث ورد عند البخاري ،وأما
س ِ
ان لَ َ
اح َر ِ
َهذَ ِ
أن األول على طريق َم ْن يجعل َّ
(اثن ْي عشر) وهو ظاهر( ،)3إالَّ َّ
المثنى باأللف
عند مسلم فهو بالنصب َ
في األحوال الثالثة ،ومنه قوله تعالى :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰﭼ (طه ، )٦٣ :ويحتمل أن يكون "ففُِّرْق َنا"
بضم أوله على البناء للمجهول ،فارتفع (اثنا عشر) على أنه مبتدأ وخبره "مع كل رجل منهم"(.)4
ّ
أمرْي ِن:
ونلحظ من هذه التوجيهات َ
يعد أم اًر جيداً يصف
 )1ما فعله ابن مالك وابن حجر العسقالني من توجيهاتهما لهذا األداء
اللغوي ّ
ّ
الي،
الظاهرة اللغوية دون اللجوء إلى عملية التقدير والتأويل ،بل اإلتيان بما يدعمه من الواقع االستعم ّ
غير أن هذا األمر يقف على الوصف التقريري فقط؛ إذ ال ي ِ
عطينا تفسي اًر ُي ّبين فيه كيف وصل هذا
ُ
ّ
َ
أي مرحلة إجراء المثنى أو ما يلحق به باأللف مطلقاً.
األداء
اللغوي إلى هذه المرحلةْ ،
ّ

()1

()2
()3

َّمر مع الضيف واألهل ،الحديث رقم ،602
انظر الحديث كامالً في :البخاري ،صحيحه ،كتاب مواقيت الصالة ،باب الس َ
.124/1

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .158-157
إالَّ أننا لم نجده في صحيح مسلم بالنسخة التي بين أيدينا إال بهذا اللفظ( :فَ َعَّرْفَنا اثَْنا َع َش َر َر ُجالً) ،انظر :مسلم ،صحيحه،
كتاب األشربة ،باب إكرام الضيف وفضل إيثاره ،رقم الحديث .1627/3 ،)2057( 176

( )4العسقالني ،ابن حجر ،فتح الباري ،رقم الحديث .600/6 ،3581
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 )2القول باحتمال "أن يكون "ففُِّرْق َنا" بضم أوله على البناء للمجهول..إلخ" ،ي ِ
فضي بحال من األحوال
ُ
ّ
األصلي .وهذا ال
إلى عملية التأويل والتقدير وتفكيك النص ،ما يؤثِّر إلى حد ما في تغيير معناه
ّ
البغا في تعليقه على قول ابن مسعود السابق ،وهو نصب (أبا جهل)،
يختلف عما فعله مصطفى ُ
بقوله" :إنه منصوب على النداء ،والتقدير :أنت مقتول يا أبا جهل؟"( ،)1على الرغم من َّ
أن هذا النمط
َّ
استعمالي؛ إذ كان هذا الحديث قد ورد في صحيح البخاري بالنمطين؛
أي دليل
المقدر ال يدعمه ُّ
ّ
ٍ ِ
ضي اللَّهُ َع ْنهُ ،قَا َل :قَا َل َّ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َي ْوَم
النبِ ُّ
أحدهما غير قو ّ
ي َ
اعدي كالسابق ( َع ْن أ ََنس َر َ
َخ َذ
اء َحتَّى َب َرَد فَأ َ
َب ْد ٍرَ « :م ْن َي ْنظُُر َما فَ َع َل أَبُو َج ْه ٍل» .فَ ْانطَلَ َ
ق ْاب ُن َم ْس ُعوٍد فَ َو َج َدهُ قَ ْد َ
ض َرَبهُ ْاب َنا َع ْف َر َ
ت أَبا جه ٍل؟) ،وثانيهما قواعدي (عن أ ََن ٍ ِ
ِ ِِ
ي َّ
َّ
ّ َْ
س َرض َي اللهُ َع ْنهُ ،قَا َل :قَا َل النَّبِ ُّ َ
بِل ْح َيته ،فَقَا َل :أ َْن َ َ َ ْ
صلى اهللُ
ِ َّ
اء َحتَّى َب َرَد،
ص َنعَ أ َُبو َج ْه ٍل» .فَ ْانطَلَ َ
ق ْاب ُن َم ْس ُعوٍد فَ َو َج َدهُ قَ ْد َ
ض َرَبهُ ْاب َنا َع ْف َر َ
َعلَ ْيه َو َسل َمَ « :م ْن َي ْنظُُر َما َ
ت أَبُو َج ْه ٍل؟)( .)2ولذا ،فإننا نرى َّ
أن كل ما فعلوه من التأويل والتقدير ليس إال إلخضاع
قَ َ
ال :أَأ َْن َ
بناء على نظرية العامل
اعدي للقاعدة الصارمة ،ولتسويغ العالمة اإلعر ّ
التركيب غير القو ّ
ابية فيه ً
يؤيد ما تذهب إليه هذه الدراسة
النحوي ،ليستقيم منه ما يقصدونه .وأما ورود هذين النمطين ،فهو مما ّ
ّ
َّ
ي مما تنتج عنه صيغتان؛ قواعدية وغير قواعدية.
بأن القانون
اللغوي الذي يعمل في العر ّبية اختيار ّ
ّ
اللغوي ال قاعدة له ،وانما يعني أنه يتجاوز عن
أن هذا التركيب
وال يقصد بـ(غير قواعدية) ّ
ّ
عنصر من عناصر القواعدية .وهو في هذه الظاهرة نصب المثنى أو الملحق به باأللف التي تكون
النحوية األخرى
فع إذا التزم التركيب بشروط القاعدة .وهو شبيه بما يظهر في األبواب
عالمة ر ٍ
ّ
كالتحذير والتوابع (البدل والعطف)؛ في الشواهد اآلتية وفقاً لما أوردها ابن مالك(:)3

()1

انظر هذا التعليق في :البخاري ،صحيحه ،كتاب المغازي ،باب قتل أبي جهل ،رقم الحديث .74/5 ،3962

()3

انظر :ابن مالك ،شواهد التوضيح ،مسألة  ،34ص .158-157

()2

انظر :البخاري ،صحيحه ،كتاب المغازي ،باب قتل أبي جهل ،رقم الحديث األول ( ،)3962والثاني (.74/5 ،)3963
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ان تُْز َج َر ِ
ان اللَّتَ ِ
ومتَ ِ
ان ال َك ْع َبتَ ِ
( )1قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم" :إِيَّا ُك ْم َو َهاتَ ِ
ان َز ْج ًار فَِإنَّهُ َما
الم ُ
وس َ
ان َ
َم ْي ِس ُر ا ْل َع َجِم()1؛ إذ تقتضي قاعدة التحذير أن يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم (هاتين) بنصب
ِ
ومتَي ِن .ولذا ،حاول
الم ُ
وس َ
اسم اإلشارة (المثنى) بالياء غير الم ّدية ،أي :إيَّا ُك ْم َو َهاتَي ِن ال َك ْع َبتَي ِن َ
العكبري توجيه رفع اسم اإلشارة السابق ،وهو عنده إما أن يكون مرفوعاً بالعطف على الض ِ
َّمير
ان" ،أو بِفعل َم ْح ُذوف تَ ْقِديره :لتجتنب َهاتَ ِ
ِفي" :إيَّا ُك ْم أ َْنتُم َو َهاتَ ِ
ان ،أو جاء على لغة بني ال َح ِارث
في جعل التَّثْنَِية باأللف(.)2
ِ
ٍ
( )2قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم" :إِِّني وِايَّ ِ
ان َو َه َذا ِفي َم ٍ
اك َو َه َذ ِ
القيامة"( .)3وهذا
وم
كان واحد َي َ
َ
اللفظ –زيادة على ما أورده ابن مالك -قد ورد في كتاب (المطالب العالية بزوائد المساند الثمانية البن
حجر العسقالني) بتحقيق مجموعة من الباحثين وتنسيق سعد بن ناصر بالصورة المخالفة للقاعدة ،وأما
في النسخة األخرى بتحقيق حبيب الرحمن األعظمي فقد جاء التركيب موافقاً للقاعدة ،وهو" :إِِّني وِاي ِ
َّاك
َ
ِ
ٍ
َو َه َذي ِن َو َه َذا ِفي َم ٍ
القيامة"( .)4والمالحظَّ ،
أن توجيه العكبري في رفع المعطوف (هذان)
وم
كان واحد َي َ
على المنصوب (إياك) ال يختلف اثنان من توجيهه السابق من حيث لجوؤه إلى التقدير ،أو وصفه
ي بأنه لغة بني الحارث( ،)5كما ذهب إليه ابن مالك وغيره من النحويين.
التقرير ّ

()1

النوري ،أبو المعاطي ،المسند الجامع ،تحقيق محمود محمد خليل ،دار الجيل ،الكويت1993 ،م ،رقم الحديث ،9207

()2

النبوي ،تحقيق عبد الحميد هنداوي ،مؤسسة
العكبري ،أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين ،إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث
ّ
المختار للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط 1999 ،1م ،ص .127

.59/12

()3

العسقالني ،ابن حجر ،المطالب العالية بزوائد المساند الثمانية ،تنسيق سعد بن ناصر ،دار الغيث ،السعودية ،ط 1419 ،1

()4

العسقالني ،ابن حجر ،المطالب العالية بزوائد المساند الثمانية ،تحقيق حبيب الرحمن األعظمي ،المطبعة المصرية ،الكويت،

()5

هـ ،كتاب المناقب ،باب فضائل فاطمة على أبيها ،رقم الحديث .169/16 ،3954

ط 1973 ،1م ،كتاب المناقب ،باب فضل فاطمة وابنيها ،رقم الحديث  .69/4 ،3983ومعنى الحديث :إِنِّي (رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم) وِاي ِ
َّاك (فاطمة رضي اهلل عنها) َو َه َذ ِ
ين (الحسن والحسين رضي اهلل عنهما) َو َه َذا (علي رضي اهلل عنه) ِفي
َ
ِ
ٍ
َم ٍ
القيامة
وم
كان واحد َي َ
(ه َذ ِ
ان) بِاأللف َوِفيه َو ْجهَان:
قال العكبريِ :في َه ِذه ِّ
الرَو َاية َ
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الفعلي لم تكن منسجمةً مع القاعدة
ومهما يكن من أمر ،فإ َّن الشواهد السابقة في استعمالها
ّ
َّ
نوضح مدى عدم انسجامه مع القاعدة من خالل جداول
العامة كما أشرنا إليه سالفاً ،إال أننا يمكن أن ّ
األفضلية ،ومن ثم تفسير العنصر المنتهَك في التركيب ،أي :كيف وصل التركيب إلى هذا المظهر
االستعمالي.
ّ
األفضلية القواعدية
اللغوي
التركيب
ّ

الجوهرّية

بيان هيئة صاحب

األفضلية

الشكلية
ّ

االستعمالية

العالمة اإلعرابية

الحال

منصوب (بالياء غير الم ّدية)

اثن ْي َع َش َر َر ُجالً
 )1وفََّرقَنا َ

✔

✔

✔

اثنا َع َش َر َرُجالً
 )2وفََّرقَنا َ

✔

✘

✔

االستعمالية للحال (الملحق بالمثنى)
اعدية و
ّ
جدول األفضلية رقم ( :)14عناصر األفضلية القو ّ

يشير هذا الجدول إلى َّ
اثن ْي َع َش َر َرُجالً)
أن الترتيب األول قد احتلّه التركيب
اللغوي (وفََّرقَنا َ
ّ
االستعمالية لباب الحال ،في حين لم يكن
لكونه مشتمالً على جميع عناصر األفضلية القواعدية و
ّ
اثنا عشر رجالً) كذلك؛ إذ قد اخترق شرطاً من شروط القواعدية ،وهو نصب
(وفرقنا َ
التركيب الثاني ّ
الجزء األول من العدد المرّكب (اثنا عشر) بالياء غير الم ّدية بوصفه ملحقاً بالمثنى على ّأنه في
موضع نصب حال .لذاَّ ،
فإنا وضعنا رمز (✘) في خانة العالمة اإلعرابية للداللة على هذا الخرق
النحوي الذي ينتمي إليه ،وهي
اعدي .ومع ذلك ،ما زال التركيب يحقّق العالمة الجوهرية للباب
ّ
القو ّ
االستعمالية .وهذا األمر ال يختلف كثي اًر عما
بيان هيئة صاحب الحال ،عالوة على تحقيقه األفضلية
ّ
ِِ
ِ
ِ
اسم (إِن) رفع تَ ْق ِديره :أَنا َوأَنت َو َه َذ ِ
ُّون
انَ ،و َعليه حمل ا ْل ُكوِفي َ
اسم إِ َّن قبل ا ْل َخَبر؛ ألن َموضع ْ
َحدهما :أَنه عطف على َموضع ْ
أ َ
قَ ْوله تَ َعالَى{ :والصابئون} .وحكوا َعن ا ْل َع َرب :إِن زيدا َوأ َْنتُم ذاهبونَ ،وحمل ِس َيب َوْيه ا ْل ِح َك َاية على ا ْل َغلَط.
أذناه" ،وعِل ِ
ِ
يه حمل قَ ْوله تَ َعالَى{ :إِن َه َذ ِ
َوا ْل َو ْجه الثَّانِي :أَن يكون األلف ِفي َه َذ ِ
ان
"ضربته َبين َ ُ َ َ
ان ال ِزَمة في كل َحال َك َما قَالُواَ :
النبوي ،ص .154
لساحران} .انظر :العكبري ،إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث
ّ
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ومتَ ِ
ان ال َك ْع َبتَ ِ
المتضمن أسلوب التحذير( :إِيَّا ُك ْم َو َهاتَ ِ
ان) ،كما في الجدول
يحدث في التركيب
الم ُ
ّ
وس َ
ان َ
اآلتي:
األفضلية القواعدية
اللغوي
التركيب
ّ

الجوهرّية

االستعمالية

الشكلية
ّ

إلزام المخاطب

أداة التحذير

العالمة اإلعرابية

االحتراز من

بـ(إيَّا) أو التكرار

منصوب (بالياء)

مكروه

 )1إَِّيـ ـ ـ ـ ـ ــا ُك ْم َو َه ـ ـ ـ ـ ـ ــاتَي ِن
ال َك ْع َبتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ِن

األفضلية

أو العطف
✔

✔

✔

✔

ومتَي ِن
الم ُ
وس َ
َ

 )2إَِّي ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُك ْم َو َهاتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـان
ال َك ْع َبتَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـان

✔

✔

✘

✔

ومتَ ِ
ان
الم ُ
وس َ
َ

(المثنى)
االستعمالية للتحذير
اعدية و
ّ
ّ
جدول األفضلية رقم ( :)15عناصر األفضلية القو ّ

ومتَ ِ
ان ال َك ْع َبتَ ِ
انتهاك التركيب الحديثي (إِيَّا ُك ْم و َهاتَ ِ
يلحظ من الجدول أعاله َّ
ان)
أن
َ
الم ُ
وس َ
ان َ
ّ
اعدي وهو نصب اسم اإلشارة المثنى (هاتان) بالياء غير المدية لوقوعه موقع المح ّذر منه،
للعنصر القو ّ
هو السبب الوحيد الذي أوقعه في ُسلَّم جدول األفضلية دون التركيب األول الذي يلتزم بجميع عناصر
ِ
ومتَي ِن) .ولو أخذنا بعين االعتبار ما
الم ُ
وس َ
القواعدية لباب التحذير التزاماً تاماً (إيَّا ُك ْم َو َهاتَي ِن ال َك ْع َبتَي ِن َ
لغوي قبيح؛
اعدي في مثل هذا التركيب لوصفنا بأنه أداء
ّ
قاله سيبويه في الحكم على هذا االنتهاك القو ّ
عطفت
بح العطف على الضمير المرفوع المضمر .يقول سيبويه في ذلك" :واذا
بناء على حكمه بقُ ِ
َ
ً
ِ
أسك ِ
َّرب .وان
ب .واّنما أمرتَه أن يتَّق َيهما جميعاً والض َ
الضر َ
َس َد ،وكذلك :ر َ
قلتّ :إياك وزيداً واأل َ
ور ْجلَ ْيك و ْ
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()1
غير أنه يمكن القول َّ
إن وصف اللغة بالقبح
حملت الثاني على االسم المرفوع المضمر فهو قبيح" َ .

أو الرداءة ال يقبله المنهج الوصفي بمفهومه العلمي ،طالما َّ
أن التركيب قد تحقّق استعمالياً عند أبناء
ّ
ّ
غير َّأنه بمقدورنا في ضوء نظرية
اللغة؛ إذ االستعمال نفسه ذو أفضلية تختلف عن القواعديةَ ،
نفسر ما وصفه سيبويه سابقاً وصفاً أكثر موضوعيةً بقياس ُبعد التركيب عن القواعدية،
األفضلية أن ّ
اعدي الملتزم المقابل له كما أشرنا إليه في الجدول السابق.
مقارنة بالتركيب القو ّ
اعدي الذي يحدث في أسلوب التحذير السابق يمكن أن
ومن جانب آخر ،فإ َّن االنتهاك القو ّ
المحدثون
صنفها اللغويون
يكون من أسبابه طبيعة أسلوب التحذير المنتمي إلى األساليب
َ
اللغوية التي ّ
ّ
ضمن اللغة االنفعالية .فهي اللغة التي ال تخضع في األصل للقواعد الصارمة أو تحكمها الروابط
المنطقية كما في اللغة المنطقية ،بل َّ
إن اللغة االنفعالية تنفجر تلقائياً من النفس تحت تأثير انفعال
شديد ،فهي تخضع لمنطق االنفعال والدفقات الشعورية عند المتكلم( .)2وعليهَّ ،
أن
فإن هذه الدراسة ترى ّ
المتكلّم بإمكانه أن يتجاوز حدود القواعد التي اكتشفها النحاة ،في إنتاجه أسلوب التحذير كالتركيب
الثاني السابق ،في حدود ما تسمح به تلقائية األداء.
وانتهاك شرط العالمة اإلعرابية السابق يكون كذلك في باب العطف بالواو ،وهو في التركيب
ِ
ٍ
(إِِّني وِاي ِ
ان َو َه َذا ِفي َم ٍ
َّاك َو َه َذ ِ
القيامة) ،إالَّ أنه يمكن قياس مدى انصياعه لعناصر
وم
كان واحد َي َ
َ
األفضلية القواعدية واالستعمالية في الجدول اآلتي:

()1
()2

سيبويه ،الكتاب.278/1 ،

انظر :فندريس ،جوزف ،اللغة ،تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة1950 ،م،

اللغوي ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط
 184-183و195-194؛ وعبد التواب ،رمضان ،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث
ّ
1997 ،3م ،ص 145-144؛ ومرعي ،عبد القادر ،الجملة اإلفصاحية في ديوان الشابي دراسة منهجية تطبيقية ،رسالة
ماجستير ،جامعة اليرموك ،إربد ،األردن ،1986 ،ص .56-52
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األفضلية القواعدية
اللغوي
التركيب
ّ

الجوهرّية

األفضلية
االستعمالية

الشكلية
ّ

إشراك الثاني

تركيب

وجود حرف

إشراك الثاني

باألول في

العطف

العطف

باألول في

(الواو)

اإلعراب

المعنى

(المنصوب)
 )1إِِّن ـ ـ ـ ــي وِاَّي ـ ـ ـ ـ ِ
ـاك
َ
ِ
َو َه ـ ـ َذي ِن َو َه ـ ـ َذا فـ ــي
ٍ
َمك ـ ـ ٍ
ـوم
ـان واح ـ ــد َي ـ ـ َ
ِ
القيامة
 )2إِِّن ـ ـ ـ ــي وِاَّي ـ ـ ـ ـ ِ
ـاك
َ
َو َه ـ ـ َذ ِ
ان َو َه ـ ـ َذا ِفـ ــي
ٍ
َمك ـ ـ ٍ
ـوم
ـان واح ـ ــد َي ـ ـ َ
ِ
القيامة

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✔

✔

االستعمالية للعطف بالواو على المنصوب
اعدية و
ّ
جدول األفضلية رقم ( :)16عناصر األفضلية القو ّ

يتبين من الجدول أعاله َّ
االستعمالية لورودهما في كتاب
أن كال التركيبين حقَّقا أفضليتهما
ّ
(المطالب العالية بزوائد المساند الثمانية) كما أشرنا إليه في الفقرات السابقة ،زيادة على تحقيقهما
العالمة الجوهرية لباب العطف بالواو ،وجميع العالمات الشكلية للباب إال اإلشراك في اإلعراب
(النصب :الياء غير الم ّدية) .وذلك َّ
ألن التركيب الثاني لم يلتزم بهذا العنصر ،بل انتهكه لصالح
األفضلية االستعمالية التي تسود فيه العالمة اإلعرابية (األلف :الفتحة الطويلة) في اسم اإلشارة المثنَّى
ِ
ٍ
(إِِّني وِاي ِ
ان َو َه َذا ِفي َم ٍ
َّاك َو َه َذ ِ
وم
القيامة) في جميع السياقات التركيبية ،وان كان معطوفاً
كان واحد َي َ
َ
على ضمير نصب (إيَّ ِ
اك) لكونه معطوفاً على اسم َّ
فإن هذا التركيب يكون في الترتيب
(إن) .ولذاّ ،
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اعدي مما جعله ملتزماً التزاماً
الثاني قواعدياً ،مقارنةً بالتركيب األول الذي لم يخترق هذا العنصر القو ّ
تاماً بعناصر األفضلية المنصوص عليها ،وتُّو َج بالمخرج األفضل.
ومع ذلك ،للتركيب الثاني (عطف المرفوع على المنصوب) نظير من القرآن الكريم ،وهو قوله
تعالى :ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ (لمائدة .)٦٩ :فقد عطف (الصابئون) المرفوعة على اسم َّ
(إن) المنصوب ،وقد
ألجأ هذا العطف النحويين إلى كثير من التأويل ،ليقولوا" :إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون
مثلهم"( .)1ولكن الذي يقف عقبة أمام هذا التأويل البعيد عن روح اللغة ومباشرتها َّ
أن اآلية الكريمة
األخرى وردت في القرآن الكريم كان المعطوف فيها منصوباً( ،)2وهي قوله تعالى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ (البقرة.)٦٢ :
اعدي الوحيد المرتبط
يتضح مما سبق َّأنه مع انتهاك التراكيب الحديثية السابقة الشرطَ القو ّ
بالعالمة اإلعرابية الفرعية (المثنى/الملحق به) ،فإنه ال يمكن االعتراض عليها أو إخراجها من جسم
االستعمالية عند عدد من
لغوي صحيح لِما يتمتّع به من أفضليته
اللغة العربية الفصحى ،بل هي أداء
ّ
ّ
القبائل العربية؛ وهم كنانة ،وبنو الحارث بن كعب ،وبنو العنبر ،وبنو الهُ َج ْيم ،وبطون من ربيعة ،وبكر
وع ْذرة( .)3ولها نظائر من القرآن الكريم
وزَب ْيد وأهل تلك الناحيةَ ،
بن وائلُ ،
وخثْ َعمَ ،
وه ْمدان ،وف ازرةُ ،
()1

انظر :عبابنة ،يحيى ،أثر التحويالت األسلوبية في تغيير اإلعراب في اآليات القرآنية والشواهد الشعرية ،مجلة أبحاث اليرموك
(سلسلة اآلداب واللغويات) ،المجلد  ،11العدد 1993 ،1م ،ص .17-15

( )2عبابنة ،يحيى ،اللغة العربية بين القواعدية والمتبقي في ضوء نظرية األفضلية ،ص .130
()3

انظر مثالً :أبو حيان األندلسي ،البحر المحيط350/7 ،؛ وابن أبي حاتم ،أبو محمد عبد الرحمن ،علل الحديث البن أبي
حاتم ،تحقيق فريق من الباحثين بإشراف وعناية سعد بن عبد اهلل الحميد و خالد بن عبد الرحمن الجريسي ،مطابع الحميضي،
2006م( 509/2 ،في هامش الصفحة لما َّ
قدم تخريجاً للحديث النبوي (ال ِوتَْر ِ
ان في الليلة) ،حيث ورد فيه ال النافية للجنس.
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الجلية من القبائل التي أُثرت عنها هذه الظاهرة الواحدة (ظاهرة
ي .وهذه الكثرة
ّ
وكالم العرب الشعر ّ
إجراء األلف مطلقاً للمثنى وما يلحق به في جميع الحاالت) تدل على ّأنها من مظاهر الصيغ التركيبية
االختيارية أو البديلة ( )Alternative Formsلكثرة َم ْن ُنسبت إليهم .وفوق كل ذلك ،فإ ّن هذا األمر
أن اللغة العربية هي اللغة التي تتمتَّع ُّ
يمكن أن يكون دليالً واضحاً على َّ
بتعدد مستوياتها اللغوية أو
ُّ
النحوية.
البنى التركيبية
ّ
تعدد ُ
ٍ
بمعزل عن
اعدي المنتهَك السابق ،فال يمكن أن يكون
ي للعنصر القو ّ
وأما وصفنا التفسير ّ
يخي المقارن؛ إذ ترتبط ظاهرة إلزام المثنّى وما يلحق به باأللف مطلقًا ،التي
معطيات المنهج التار ّ
يخي ،وهو
تنطقها عدة قبائل عربية كما هو مشار إليها سابقاً ،بمبدإ من مبادئ التطور الل ّ
غوي التار ّ
سيادة الحركة اإلعرابية الواحدة .وذلك أل َّن مسألة اإلعراب بالعالمات الفرعية تعاني من عدم استقرار
تتعرض لسيادة الحركة اإلعرابية الواحدة ،كما سادت الواو في
في داللتها على اإلعراب؛ إذ َّإنها ّ
عالمات إعراب األسماء الخمسة في اللغة السريانية .ففقدت في هذه الحالة قدرتَها على الداللة على
الوظيفة التركيبية اإلعرابية ،وصارت حركةً صوتية أشبه ما تكون بحركة البناء ،وقد ارتبط األمر فيها
النحوي(.)1
بفقدان النهايات اإلعرابية وحركات اإلعراب كلياً من نظامها
ّ
َّ
ِ
تحول اللغة العر ّبية من لغة
واألمر كذلك في اللغة العربية إال َّأنه قد أُوقف في الفصحى بسبب ّ
ٍ
التطور مداه ،فثبتت القاعدة
آني الكريم قبل أن يأخذ
مقيدة ،فقد قُي ْ
حرة إلى لغة ّ
مطلقة ّ
ّ
ِّدت بالنص القر ّ
على ما نزل عليه القرآن الكريم من قواعد .ويشهد على َّ
أن العربية قد اتجهت هذا االتجاهَ ما ورد من
ٍ
لهجات أو
النحوي ،و َع َّدها النحويون
وتسربت إلى الدرس
استعماالت مروية من العرب رواية حية،
َّ
ّ
ٍ
يخي للظاهرة نفسها ،كما في قول الشاعر
لغات ينطق بها
بعض العرب ،دون أن يلتفتوا إلى ُ
ُ
البعد التار ّ
َه ْوَبر الحارثي:
()1

عبابنة ،يحيى ،النحو العربي المقارن ،ص .64
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ِ ()1

َد َعتْهُ إلى َهابي التُّر ِ
اب َعقيم

دناه طَ ْع َنةً
بين أُ َ
تََزَّوَد منَّا َ
وقال الراجز على هذا:
َّ
اها
إن أ ََباها َوأ ََبا أ ََب َ

ِ
اها
الم ْجد َغ َايتَ َ
قَ ْد َبلَ َغا في َ

()2

أن رمضان عبد التواب قد َّ
ومما يلفت للنظر َّ
عد هذا الشاهد وأمثاله ضرباً من أداءات األدب
تسرب إلى اللغة الفصحى ،وأطلق عليه مصطلح (أدب القبيلة) الذي
الشعبي للعرب القدماء ،قبل أن ي ّ
ّ
الضيق( .)3وقد علَّق على هذا يحيى عبابنة َّ
بأن هذا
القبلي
يتضمن خصائص لهجاتهم في محيطهم
ّ
ّ
ّ
ٍ
تفسير حتى مع
األمر (أدب القبيلة) في الحقيقة ال يمكن التسليم به تسليماً مطلقاً؛ إذ إنه يحتاج إلى
ٍ
بمعزل عن األدب واألداءات اللغوية .ولذاَّ ،
التسليم َّ
فإنه يمثِّل
بأنه من هذا األدب ،فأدب القبيلة ليس
جزءاً من نتاج المرحلة التي بدأت اللغة في بعض بيئاتها االستعمالية بالتخلص من بعض الحاالت
ابية الواحدة ،وقد بدأت اللغة العر ّبية في أداءاتها
اإلعرابية وعالماتها ،واالتجاه إلى سيادة الحركة اإلعر ّ
َّ
المقيدة/قبل نزول القرآن) في الوصول إلى هذا األمر ،حتى أصبح اآلن في اللهجات
الحرة (غير
ّ
ٍ
التفات إلى َّ
أن هذا
المعاصرة أم اًر عادياً ،مثل الحالة اليائية في قولنا :الرجلَ ْي ِن رفعاً ونصباً وج اًر ،دون
الوضع له عالقة بالناحية اإلعرابية التركيبية(.)4
بالتسرب من لهجة القبيلة وأدبها إلى االستعمال
يختص
زيادة على ذلك ،فإ َّن هذا األمر ال
ُّ
ّ
بي وهو القرآن الكريم ،في قول اهلل تعالى:
العام؛ إذ قد جاء مثل هذا األداء في أرقى صور األداء العر ّ
ان لَس ِ
اح َر ِ
ان) ،وهي قراءة أبي جعفر والحسن
ﭽﯮﯯ ﯰﭼ (طه ،)63:قراءة َم ْن قَرأ( :إِ َّن َه َذ ِ َ
()1
()2

()3

عبد التواب ،رمضان ،فصول في فقه العربية ،ص 87؛ وانظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (صرع).197/8 ،

ورد الرجز في ديوان رؤبة بن العجاج ضمن األبيات المفردة المنسوبة إليه .انظر :رؤبة بن العجاج ،ديوانه ،ص 168؛ وهو
ما أنشده أبو الغول لبعض أهل اليمن .انظر :السيوطي ،شرح شواهد المغني.128/1 ،

عبد التواب ،رمضان ،فصول في فقه العربية ،ص .86

( )4عبابنة ،يحيى ،النحو العربي المقارن ،ص .65
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وشيبة واألعمش وطلحة وحميد وأيوب وخلف في اختياره وأبي عبيد وأبي حاتم وابن عيسى األصبهاني
وابن جرير وابن جبير األنطاكي من غير السبعة ،ولم يتخلف عن قراءتها على هذه الصورة من القراء
السبعة سوى أبي عمرو بن العالء (ق أر بتشديد النون والياء في "هذين" :إِ َّن ه َذ ْي ِن لَس ِ
اح َر ِ
ان) ،وابن كثير
َ
َ
ان لَس ِ
اح َر ِ
ان)( .)1ويمكن عرض أوجه هذه القراءة في
وحفص عن عاصم (قَ َآر بتخفيف النون :إِ ْن َه َذ ِ َ
الجدول اآلتي:
القراءة

أصحاب األداء

( )1إِ َّن َهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َذ ِ
ين  -أبو عمرو بن
لَس ِ
اح َر ِ
ان
َ

القواعدية
العامة
مطابق للقاعدة ّ

عية
مطابق للقاعدة الفر ّ

اعدي
قو ّ

عن عاصم

( )3إِ َّن َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َذ ِ
ان  -أغلبية القراء السبعة مخالف للقاعدة تماماً
لَس ِ
اح َر ِ
ان
َ

اعدي
قو ّ

العالء

( )2إِ ْن َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َذ ِ
ان  -ابن كثير وحفص
لَس ِ
اح َر ِ
ان
َ

األفضلية

اعدي
غير قو ّ

وغير السبعة
الجدول رقم ( :)3أوجه القراءة (إن هذان لساحران) بين القواعدية واألفضلية
َّ
يتضح من هذا الجدول َّ
يقرؤوا وفقاً لقاعدة
أن أغلبيةَ القراء السبعة ومن غير السبعة أيضاً لم ُ

"إِ َّن" التي تنصب االسم وترفع الخبر ،قاعدة عامةً كانت أم فرعيةً ("إِ ْن" المخفَّفة من الثقيلة ،فيبطل
ان لَس ِ
اح َر ِ
اللغوي ،وكذلك األحاديث السابقة من وجهة
ان) ،فهذا األداء
ّ
عمل "إِ َّن") ،بل قرؤوا( :إِ َّن َه َذ ِ َ
اعدي؛ أي غير قواعدي في جانب من عناصر القواعدية.
نظر هذه الدراسة غير قو ّ

()1

أبو حيان األندلسي ،البحر المحيط.350/7 ،
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ٍ
ٍ
اعدي في
بحاجة إلى
ولذا ،فنحن
تفسير غير قائم على القواعدية؛ إذ كان األداء نفسه غير قو ّ
اعدي السابق ضمن المتبقي ُببعده
يخي بما َّأننا يمكن أن ّ
نعد األداء غير القو ّ
األصل .فهو تفسير تار ّ
يخي حتى يتبيَّن لنا كيف وصل هذا النمط إلى هذه المرحلة التي نطلق عليها سيادة الحركة
التار ّ
اإلعرابية الواحدة .وذلك َّ
يخي ،بل توقَّفوا
أن النحويين أنفسهم لم يلتفتوا إلى هذا الجانب
ّ
التطوري التار ّ
ان لَس ِ
اح َر ِ
ان) أن تكون على لغة بني
عند الوصف التقرير ّ
ي؛ كقولهم" :فأمث ُل األقوال فيها (قراءة إِ َّن َه َذ ِ َ
المثنى باأللف على كل ٍ
حالَّ ،
كأنهم أبدلوا من الياء ألفاً النفتاح ما قبلها"(.)1
الحارث في جعلهم ّ
بي الذي وصل إلى مرحلة تسود فيها األلف (الفتحة الطويلة) للتعبير
ولعل األداء
ّ
اللغوي العر ّ
َّ
المركب قبل أن يصل إلى مرحلة الفتح
سمى بانكماش الصوت
يمر بعملية ما ُي َّ
عن التثنية ،كان ّ
()2
أي َّ
تطور الصوت المرّكب تحقَّق على النحو اآلتي:
الخالص ْ ،
أن ّ

اثن ْي
َ
ay

>
>

اثْنِى (باإلمالة)

>
>

ē

اثنا (الفتح الخالص)
َ
ā

أن مرحلة الصوت المرّكب ( )ayأسبق من مرحلة الفتح الخالص ،بدليل َّ
يشير المخطّط السابق إلى َّ
أن
االطالع على اللغات السامية من جانب ،وتحكيم القوانين الصوتية من جانب آخر ،يدالن على َّ
أن
ومثَنَّ ْي بالياء ،كما ُعرفت عند قبيلة طيئ وبعض قيس وهذيل كقولهم :يا ُب ْش َريَّ،
مثلُ :حْبلَ ْي وأَ ْف َع ْي ُ
ومثَنَّى باأللف( .)3وعليه ،تخالف هذه الدراسة ما
التطور
أسبق في سلسلة
ُّ
ّ
اللغوي منُ :حبلَى وأ َ
َفعى ُ
ان لَس ِ
اح َر ِ
ي
ذهب إليه أحد الباحثين
َ
ان) بالدليل التطور ّ
المحدثين عندما حاول توجيه قراءة (إِ َّن َه َذ ِ َ
تعدد العالمات اإلعرابية َّ
التاريخي ،فيرى َّ
للمثنى أو
أن األصل فيه الفتح الخالص والزام المثنَّى به ،وأما ّ
ّ
()1

ابن يعيش ،شرح المفصل.357/2 ،

()3

انظر :عبد التواب ،رمضان ،بحوث ومقاالت في اللغة ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط 1982 ،1م.248-244 ،

()2

عبابنة ،يحيى ،القراءات القرآنية رؤى لغوية معاصرة ،ص .240
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اليائي في حالة النصب والجر ،فهو
ما ألحق به بين الفتح الخالص في حالة الرفع ،والصوت المركب
ّ
ِّ
َّ
يخي ،بل قد ثبت من
في مرحلة متأخرة .ولكن ما يبدو لهذه الدراسة أن ما ورد سابقاً ينقصه سند تار ّ
"أن االختالف في حياة اللسان أقدم من االتفاق في أكثر الحاالت"( .)1ولذاَّ ،
تتبُّع حياة اللغات َّ
فإن
اللغوي وتفكيره المنطقي؛ بحيث يرى َّ
أن
حسه
ّ
يخي" الذي جاء به ال يعدو أن يقوم على ّ
ّ
الدليل "التار ّ
لزوم األلف في الحاالت الثالث هو األصل التاريخي األقدم للمثنى وما ألحق به في العربية؛ َّ
"ألن هذا
ّ
اللزوم هو األسهل واأليسر ،وهو األنسب لتفكير الناس في مراحل متقدمة من تاريخ حياتهم؛ إذ كل
شيء كان يتسم بالبساطة والسهولة .ومن طبائع اللغة أن تكون على قدر من البساطة وعدم التركيب
في مراحل طفولتها األولى"( .)2وترى الدراسة َّ
أن ربط اللغة بمبدإ أو قانون السهولة والتيسير في تفسير
االستعمالي في
بعض ظواهرها ليس أم اًر حاسماً؛ إذ لو كان التعليل السابق صحيحاً لَما ينقضه الواقع
ّ
المتحضر الذي ُي َّ
فضل في بعض اللهجات المعاصرة اللزوم بالحركة اإلعرابية الواحدة
هذا العصر
ّ
المدية) ،كقولهم :الرجلَ ِ
ين في جميع الحاالت ،كما أشرنا إليه في الفقرات السابقة ،على
(الياء غير ّ
الرغم من أنَّه ال يحقّق األفضلية االستعمالية التي تعني هذه الدراسةَ.
َّ
المركب( ،)ayفتنكمش
يمر بها األداء فهي مرحلة انكماش الصوت
وأما المرحلة الثانية التي ّ
فتتحول إلى كسرة طويلة ممالة ( ،)ēكقول العرب في اللهجة المصرية مثالً،bēt :
الياء المفتوح قبلها،
ّ
وزْيت وغيرها( .)3وهذه المرحلة هي الشائعة في اللغة الحبشية في
 zēt ،lēlبدالً منَ :ب ْيت ولَْيل َ
األفعال الجوفاء ،مثل( :قُوم) ،بمعنى قَامِ ،
و(ش َيط) بمعنى َباع( .)4كما توجد هذه المرحلة في األداء
َ
َ

()1

()2

النحوي للغة العربية ،أخرجه وصححه وعلق عليه رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط ،2
برجشتراسر ،التطور
ّ
1994م ،ص .77

استيتية ،سمير شريف ،اللغة العربية واللسانيات.64/1 ،

اللغوي ،ص .295
( )3عبد التواب ،رمضان ،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث
ّ
( )4عبد التواب ،رمضان ،بحوث ومقاالت في اللغة ،ص  .248وهي الطريقة الشائعة في أغلب اللهجات العربية المعاصرة.
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آني في قوله تعالى :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ (الضحى )٣ – ١ :في
القر ّ
ال ،كحمزة والكسائي(.)1
َم َ
قراءة َم ْن أ َ
المثنى والملحق به،
تطور ّ
وأما المرحلة الثالثة التي وصلت إليها لغة بعض القبائل العربية في ّ
التحول من اإلمالة إلى
كما تشترك فيها األسماء المقصورة واألفعال الناقصة والجوفاء ،فهي تتمثّل في
ّ
الفتح الخالص؛ ذلك َّ
تتطور في
أن الحركة الممالة الناتجة من انكماش الصوت المركب ،كثي اًر ما
ّ
اللغات المختلفة ،فتتحول إلى فتحة طويلة(.)2
يتضح مما سبق َّ
الصوتي
التطور
النحوي ،ولكنه يلتفت إلى
أن هذا التوجيه يخرج عن النطاق
ُّ
ّ
ّ
يخي
بي ذي العالقة التجاورية بين الحركة وشبه الحركة .وهذا األمر التار ّ
المرتبط بنظام المقطع العر ّ
عية من عالمات إعراب إلى عالمات بناء؛ إذ فقدت قيمتها في
يشير إلى ُّ
تحول عالمات اإلعراب الفر ّ
ابية الواحدة .ولذا،
الداللة على الوظيفة النحوية التركيبية بسبب ميل اللغة إلى سيادة الحركة اإلعر ّ
ٍ
تطورها إلى ما وصلت إليه اللغات السامية
يمكن القول ّ
إن العربية كانت تتجه في مرحلة من مراحل ّ
المتجمدة على الياء والميم ( )āyimفي اللغة
التي سادت فيها حالة إعرابية واحدة؛ كالحقة المثنى
ّ
العبرية ،وعلى الياء والنون ( )āyinفي اللغة اآلرامية ،في حين تغلَّبت ( )ēnو( )īnفي اللغة األكادية
الوسيطة على األلف والنون ( .)3()ānولعل األلف ( )āهي التي كانت ستسود في بعض البيئات
االستعمالية العربية للتعبير عن التثنية واألسماء الخمسة .وعليها ،جاءت األحاديث المعروضة سابقاً.

()1

انظر :الداني ،أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر ،التيسير في القراءات السبع ،تحقيق اوتو تريزل ،دار الكتاب

()2

اللغوي ،ص .296
انظر :عبد التواب ،رمضان ،بحوث ومقاالت في اللغة ،ص  249والمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث
ّ
عبابنة ،يحيى ،النحو العربي المقارن ،ص .67-66

()3

العربي ،بيروت ،ط 1984 ،2م ،ص .46
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النحوي
المبحث الثاني :تعطيل العمل
ّ
ابية التي تظهر على أواخر الكلمات المعربة
تنص القاعدة
العامة بخصوص العالمات اإلعر ّ
ّ
ّ
أن هذه العالمات ال ي ِ
بناء على نظرية العامل ،على َّ
النحوي
حدثها إال العامل
ُ
ّ
داخل الجملة العربيةً ،
لفظياً كان أم معنوياً .ولذاَّ ،
تتكون من ثالثة
فإن نظرية العامل بوصفها آلية تفسير التراكيب العربية ّ
()1
فية (إِ َّن)
ابية)  .وذلك كدخول الناسخة الحر ّ
أركان؛ وهي العامل والمعمول والعمل (األثر/العالمة اإلعر ّ

تتسبب في تحويل رفع المبتدأ إلى النصب اسماً لها ،وتحويل طبيعة رفع
على الجملة االسمية هي التي ّ
الخبر للمبتدأ إلى الرفع خب اًر لها ،نحو قوله تعالى :ﭽﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ (التوبة.)٢٨ :
ويمكن توضيح اكتمال هذه الشروط في الجدول اآلتي:
العامل

✔

إِ َّن

المعمول

✔

اهللَ

َعلِيم

ابي)
العمل (األثر اإلعر ّ

✔

منصوب

مرفوع

اعدي
قو ّ

بي وفقاً لنظرية العامل
الجدول رقم ( :)4تحليل التركيب العر ّ
يظهر من الجدول السابق َّ
أن جميع مقتضيات نظرية العامل في اآلية الكريمة السابقة قد
تحقَّقت كما تقتضيه القاعدة العامة ،فالعامل فيها مذكور ،وهو يعمل في معموله بدليل ظهور العالمة
اإلعرابية على ك ّل منهما؛ (اهلل منصوب بالفتحة ،وعليم مرفوع بالضمة) .ولذا ،فبوسعنا أن نحكم على
االستعمالية معاً.
اعدي يحقّق األفضليتين القواعدية و
ّ
ّأنها تركيب قو ّ
أن هذه الدراسة تجد َّ
غير َّ
اللغوية التي يظهر فيها العامل
أن ثمة مجموعة من األداءات
ّ
َّ
َّ
ابي (العالمة اإلعرابية) ال يظهر على معموله وفقاً
ّ
النحوي إال أنه ال يعمل؛ أي أن األثر اإلعر ّ
()1

الغالييني ،جامع الدروس العربية.273-272/3 ،
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لمقتضى ذلك العامل .وعليهَّ ،
تطرقت إليه هذه الدراسة في
فإن األمر هنا يكون باتجاه معاكس لِما َّ
ابي دون أن يذكر العامل
المبحث األول من الفصل الثالث؛ إذ كان في قضية ظهور األثر اإلعر ّ
ُّ
ابي ،وهو في قضيتين،
النحوي ،وأما في هذا المبحث فهو ظهور العامل
ّ
ّ
النحوي دون تحقق األثر اإلعر ّ
وهما رفع اسم َّ
آخر.
(إن) ،ورفع فعل الشرط حيناً ورفع جوابه َ
 تعطيل عمل َّ
(إن) وأخواتها
أن َّ
قرر النحويون َّ
(إن) وأخواتها ال تدخل إال على الجملة االسمية ،فعملها يتمثّل في َّأنها
َّ
تنصب االسم (المبتدأ) ليصبح اسماً لها ،وترفع الخبر خب اًر لها( ،)1كما بيََّّنا سابقاً .إال ّأننا واجدون َّ
أن
َّ
أي مانع من إعمالها كـ(ما) الكافّة.
(إن) مثالً ال تعمل مع وجود معمولها ،وعلى الرغم من عدم وجود ّ
وذلك كبعض األحاديث الشريفة التي أشار إليها ابن مالك في كتابه (شواهد التوضيح) على النحو
اآلتي(:)2
( )1قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم :وِا َّن ب ْين ع ْي َن ِ
يه َم ْكتُوب َك ِافر.
َ َ َ َ
ك َح ٌّ
ق.
( )2قول الرسول صلى اهلل عليه وسلمَ :وِا َّن لِ َن ْف ِس َ
اس ع َذاباً يوم ا ْل ِقي ِ
ِ ِ
ون.
ص ِّوُر َ
امة ا ْل ُم َ
( )3قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم :إ َّن م ْن أَ َش ِّد النَّ ِ َ َ َ َ َ
والحديث األول في حديث الدجال،
ي إِالَّ أ َْن َذ َر أ َّ
ث َنبِ ٌّ
ونصه في صحيح البخاريَ " :ما ُب ِع َ
ُمتَهُ
ّ
َّ
َع َوَرَ ،وِا َّن َب ْي َن َع ْي َن ْي ِه َم ْكتُوب َك ِافر"( ،)3وأما الثاني
َع َوُرَ ،وِا َّن َربَّ ُك ْم لَْي َس بِأ ْ
اب ،أَالَ إِنَّهُ أ ْ
األ ْ
َع َوَر ال َكذ َ
ال لِي (عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما)
صه في صحيح البخاري موافق للقاعدة العامة ،وهو :قَ َ
فن ّ
َّ
َّ
ك ،قَا َل:
ت :إِِّني أَ ْف َع ُل َذلِ َ
ُخ َب ْر أَنَّ َ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم" :أَلَ ْم أ ْ
وم النَّهَ َار؟» قُ ْل ُ
وم اللْي َل َوتَ ُ
النبِ ُّي َ
ص ُ
ك تَقُ ُ
()1
()2

ابن هشام ،أوضح المسالك.236/1 ،

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .205

( )3البخاري ،صحيحه ،كتاب الفتن ،باب ذكر الدجال ،رقم الحديث .60/9 ،7131
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ِ
ص ْم َوأَ ْف ِط ْرَ ،وقُ ْم
كَ ،وِا َّن لِ َن ْف ِس َ
ت َن ْف ُس َ
ت َع ْي ُن َ
كَ ،وَن ِفهَ ْ
ت َذلِ َك َه َج َم ْ
"فَِإنَّ َك إِ َذا فَ َع ْل َ
ك َحقاَ ،وألَ ْهل َك َحقا ،فَ ُ
()1
اعدي ،وهو" :إِ َّن ِم ْن أَ َش ِّد النَّ ِ
اس
نصه في صحيح البخاري ليس فيه إشكال قو ّ
َوَن ْم"  .وأما الثالث ف ّ

ِِ
القي ِ َِّ
ِ
ُّوَر"( ،)2إذ يمكن أن يكون الموصول وصلته في موضع
ص ِّوُر َ
امة الذ َ
ين يُ َ
َع َذ ًابا َي ْوَم َ َ
ون َهذه الص َ
نصب اسم (إِ َّن).
أن في األحاديث السابقة تعطيل عمل َّ
أن ابن مالك لم َير َّ
غير َّ
(إن) الناسخة ،بل ال يخلو
ابية .ولذاَّ ،
فإنه ذهب إلى َّ
أن اسم
توجيهه من عملية التقدير والتأويل ،وينتج عنه ّ
تعدد االحتماالت اإلعر ّ
إن) في الحديث (وا َّن بين عينيه مكتوب كافر) برواية الرفع محذوف ،أيَّ :
( َّ
قدر هذا
(إنه) .ومن ثمّ ،
مكونة من (بين
المحذوف إما ضمير الشأن واما ضمير عائد على الدجال ،ويكون خبرها جملة اسمية ّ
عينيه مكتوب كافر)( .)3وحتى في رواية النصب (مكتوباً)(َّ ،)4
يعد هذا المنصوب حاالً،
فإن ابن مالك ّ
أو اسم َّ
(إن) و(بين عينيه) خبر و(كافر) خبر لمبتدإ محذوف تقديره :هو ،أي :هو كافر .وأردف قائالً:
مسد خبر َّ
(إن)"(.)5
ساداً ّ
"ويجوز رفع (كافر) بـ(مكتوب) وجعلُه ّ
نلحظ في كل التوجيهات السابقة نوعاً من الصعوبة مما يبتعد بالتركيب عن طبيعة اللغة
ومباشرتها ،ويجعل ضمير الشأن مخرجاً تحليلياً –ال تركيبياً -لتسويغ اسم ( َّ
إن) الذي يبدو أنه غير
تمسك النحويين الجازم بالقواعدية واعتدادهم بالعالمة اإلعرابية
مذكور في التركيب
بناء على ّ
ّ
اللغوي ً
بأن اسم َّ
فإننا لم نجد أحداً منهم يجرؤ على القول َّ
(إن) في الشاهد
التي تظهر على النمط .ولذاّ ،
اس ع َذاباً يوم اْل ِقي ِ
الحديثي السابق (إِ َّن ِم ْن أَ َش ِّد َّ
"المصورون" ،لرفعه بالواو ،بل
ون) هو
ص ِّوُر َ
امة اْل ُم َ
الن ِ َ َ َ َ َ
ّ
ّ

()1

البخاري ،صحيحه ،كتاب التهجد ،باب (ما قبل باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه) ،رقم الحديث .54/2 ،1153

()3

انظر :ابن مالك ،شواهد التوضيح.206-205 ،

()5

ابن مالك ،شواهد التوضيح.206 ،

()2

البخاري ،صحيحه ،كتاب األدب ،باب ما يجوز من الغضب والشدة ألمر اهلل ،رقم الحديث .27/8 ،6109

()4

انظر :العسقالني ،فتح الباري100/13 ،؛ والعيني ،عمدة القاري.218/24 ،
156

الن ِ
ِ
ـ(إن) ،وأما الجملة التي تقع بعدها وهي ( ِم ْن أَ َش ِّد َّ
الشأن ليكون اسماً ل َّ
اس
لجؤوا إلى تقدير ضمير
ع َذاباً ي ِ
ام ِة :خبر ،والمصورون :مبتدأ مؤخر) فهي في موضع خبر َّ
اشتد األمر اضطراباً
(إن) .و ّ
وم اْلق َي َ
َ َ َ
(إن)؛ باعتبار ِ
الن ِ
أن (أَ َش ِّد َّ
اس) يصلح أن يكون اسم َّ
عند الكسائي؛ إذ يرى َّ
الجارة هنا زائدة وان
(م ْن)
ّ
ّ
و"المصورون" خبرها( .)1وعلى الرغم من وجاهة تقديرهم لضمير الشأن
كانت تأتي في اإليجاب،
ّ
داللي مع فحوى الكالم الذي تحمله األحاديث السابقة؛ إذ ال يأتي هذا
السابق لِما يحققه من انسجام
ّ
الضمير إال في األمور المعظّمة( ،)2إالَّ َّأنه ال يحقّق أفضلية التراكيب ذاتها استعمالياً؛ إذ ال يعضده
أي َّ
االستعمالي للتركيب نفسه.
وجود له في الواقع
المقدر عندهم ال
أي دليل
أن الضمير ّ
َ
استعماليْ ،
ّ
ّ
ّ
ف التراكيب السابقة ما زالت غير قواعدية من وجهة نظر هذه الدراسة مهما كانت التوجيهات
النحوية السابقة؛ إذ لو كانت موفَّقة لَعثرنا على التراكيب األخرى المماثلة لتلك التراكيب وهي تأتي
ّ
بضمير الشأن ،ولكنها تأتي في الواقع موافقةً للقاعدة بغير ظهور هذا الضمير .وذلك كالحديث غير
اعدي (وا َّن لِ َن ْف ِس َك َح ٌّ
ق) في مقابل ما ورد في صحيح البخاريَ ( :وِا َّن لَِن ْف ِس َك َحقّاً) كما أثبتناه سابقاً،
القو ّ َ
اعدي ،مما يم ّكننا من القول َّ
اعدي وغير
إن التراكيب العربية قد تحمل النمطين :القو ّ
فهو أداء قو ّ
اعدي.
القو ّ
فإن هذه الدراسة تذهب إلى َّ
وعليهَّ ،
االستعمالي يمثّل مظه اًر من مظاهر
أن هذا المظهر
ّ
النحوي ،فهو اختراق شرط من شروط القواعدية؛ َّ
ألن العالمة اإلعرابية التي يجلبها
تعطيل العمل
ّ
العامل لم تظهر كما تقتضيه القاعدة .غير َّأنه يمكن قياس مدى انتهاك التركيب السابق لعناصر
األفضلية القواعدية واالستعمالية في الجدول اآلتي:

()1

انظر هذا في تعليق محمد محيي الدين عبد الحميد على الحروف الداخلة على المبتدأ والخبر ،بهامش الصفحة  236من

()2

انظر :السيوطي ،همع الهوامع.232/1 ،

كتاب :ابن هشام ،أوضح المسالك.236/1 ،
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األفضلية القواعدية
اللغوي
التركيب
ّ

ـك
َ )1وِا َّن لِ َن ْف ِس ـ ـ ـ ـ َ
حقّاً
)2

ٌّ
حق

ـك
َوِا َّن لِ َن ْف ِسـ ـ ـ َ

الجوهرّية
(إن
دخول ّ
وأخواتها) على

الجملة االسمية
✔

✔

األفضلية
االستعمالية

الشكلية
ّ
الرتبة

نصب المبتدأ

رفع الخبر خب اًر

محفوظة

اسماً لها

لها

✔

✔

✘

✔

✔

✔

✔

✔

ـتعمالية للجمل ـ ــة االس ـ ــمية المنس ـ ــوخة بـ ـ ـ َّ
ـ(إن) أو
اعدي ـ ــة واالس ـ ـ
ّ
ج ـ ــدول األفض ـ ــلية رق ـ ــم ( :)17عناص ـ ــر األفض ـ ــلية القو ّ
أخواتها.

يشير الجدول أعاله إلى َّ
أن التركيب األول حقّق جميع شروط القواعدية ،زيادة على تحقيقه
يؤهله ليكون المخرج األفضل ( Optimal
األفضلية االستعمالية كما هو وارد في صحيح البخاري ،مما ّ
 ،)Outputفي حين أن التركيب الثاني كما أورده ابن مالك يتخلّف عن األول في الترتيب ليس إالَّ
ّ
تخص الحروف الناسخة الداخلة على الجملة
جراء انتهاكه شرطاً واحداً من شروط القواعدية التي
ّ
(حق) في التركيب ،من وجهة نظرنا ،لم ِ
يأت منصوباً ،بل مرفوعاً على ما
أن اسمها
ّ
ّ
االسمية ،وهو ّ
(إن) عليه .فيبدو أن َّ
كان عليه ،أي قبل دخول َّ
(إن) لم تَ ُع ْد تعمل لصالح الحالة اإلعرابية (حق :في
اسمية َّ
أن التركيب ما زال يحقّق العالمة الجوهرية لهذا
إن أيضاً) ال العالمة اإلعر ّ
حالة ّ
ابية .ومع ذلكّ ،
أن رتبة َّ
الباب ،وبقية العناصر أو شروط القواعدية؛ وهي َّ
يتقدم
(إن) في الجملة ظلت محفوظة ،إذ لم ّ
(حق) ،وكذلك الفصل بخبر َّ
موسغ
(إن) ،بينها وبين اسمها ،له
خبرها (لنفسك) وال اسمها
ّ
ّ
عليها ُ
االستعمالية ،وهي
جار ومجرو اًر( .)1وفوق كل ذلك ،فهو تركيب يتمتَّع باألفضلية
اعدي لكون خبرها ا
ّ
قو ّ
()1

المحرر في النحو.606-605/2 ،
المبرد ،المقتضب109/4 ،؛ وابن السراج ،أصول النحو231/1 ،؛ والهرمي،
ّ
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ٍ
جانب من عناصر القواعدية .ومن
اعدي في
تختلف عن أفضليته القواعدية التي تحكمه بأنه غير قو ّ
ثم ،تجعله يحت ّل الترتيب الثاني.
وينسحب تحليلنا السابق على الحديثين السابقين( :إِ َّن ب ْين ع ْي َن ِ
يه َم ْكتُوب َك ِافر) ،و(إِ َّن ِم ْن
َ َ َ
اس ع َذاباً يوم ا ْل ِقي ِ
ون) ،لنقول بأ َّن َّ
(إن) في الحالتين ال تعمل في اسمها (مكتوب)
ص ِّوُر َ
امة ا ْل ُم َ
أَ َش ِّد النَّ ِ َ َ َ َ َ
و(المصورون) لصالح الحالة اإلعرابية كما بينَّا سالفاً .فهو مؤ ّشر على ضياع اإلعراب من بعض
ِّ
النحوي ،أي يظ ّل معموله
االستعمالية ،عن طريق تعطيل العمل
اللغوية في بعض البيئات
األداءات
ّ
ّ
ّ
على الحالة التي كان عليها قبل حلوله في حالة النصب التي َّ
حل فيها بفعل العوامل الناصبة وفقاً
(المصورون) على الرفع في حالة النصب ،يمكن ربطه
النحوية .زيادة على ذلك ،لعل بقاء
للقاعدة
ّ
ّ
ألن العالمة
بمبدإ سيادة الحركة اإلعرابية الواحدة كما أشارت إليه الدراسة في المبحث السابق؛ ّ
اإلعرابية لجمع المذكر السالم ،من عالمات اإلعراب الفرعية التي تعاني من عدم استقرار في داللتها
المثنى .كما أننا نجد هذا
النحوي
على المعنى
الوظيفي ،كإعراب األفعال الخمسة واألسماء الخمسة و ّ
ّ
ّ
وتعددها".
في أسلوب االستثناء ،إالَّ أنه ستناقشه الدراسة في مبحث "تغيُّر العالمة اإلعرابية ّ
النحوي في التراكيب السابقة
ومهما يكن من أمر ،فإ َّن انتهاك العالمة اإلعرابية بتعطيل العمل
ّ
ُينتِج الصيغة التركيبية البديلة ،مما ِّ
يعزز فرضية هذه الدراسة :وهي َّ
اللغوي الذي
أن طبيعة القانون
ّ
أن عمل َّ
(إن أو أخواتها) يتراوح بين
امي ،بدليل ّ
يعمل في العربية يغلب عليها عمل اختيار ّ
ي ال إلز ّ
ستعمالية لألحاديث السابقة من القرآن والشعر .فأما
إعمالها وتعطيلها ،كما يظهر ذلك في النظائر اال
ّ
من القرآن فهو في اآليتين المذكورتين؛ فاألولى منهما تعمل َّ
(إن) فيها ،وهي عملها في (الصابئين) في
قوله تعالى :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ (البقرة .)٦٢ :وأما األخرى فلم تعمل فيها ،أي
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(الصابئون) في قوله تعالى :ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ (المائدة ،)٦٩ :على الرغم من َّ
أن اإلعراب الذي يظهر
في الكلمة (الصابئين/الصابئون) بالتبعية ،أي العطف ،ال باالستحقاق واألصالة.
وأما من الشعر فهو قول الفرزدق يهجو أيوب بن عيسى الضبي:
ولَ ِك َّن ِزْن ِج ٌّ ِ
الم َش ِاف ِر
يم َ
ي َعظ ُ
َ

ت قَ َرَابتِي
ضِّب ّياً َع َرْف َ
َفلَ ْو ُك ْن َ
ت َ

()1

َّ
المتمسكين بالقواعدية َّ
(لكن) في البيت السابق لم يكن
أن االسم الذي يباشر
يبدو للنحويين
ّ
نجي) كما يقتضيه عملها
النحوي ،أو ما يمثّل "أكثر" و"أجود" و"أقيس" في كالم العرب وفقاً
ّ
منصوباً (ز ّ
لتعبير النحويين( .)2وذلك يقودهم إلى القول َّ
إن المحذوف
بأن اسمها محذوف .ولكن ال يمكن لهم القول ّ
اب التوجيه عند بعضهم في الحكم
هو ضمير الشأن حسب هذا السياق .ولذا ،فقد ظهر من هذا اضطر ُ
ضمير الشأن إالَّ في
على هذا الحذف بين جوازه للضرورة الشعرّية أو بالقلة ،وبين عدم جوازه إن كان
َ
َّ
نجي" عند األعلم،
و"لكن زنجياً
"لكن َك ز ٌّ
الشعر .وينتج عن كل ذلك ّ
تعد ُد التقديرات للمحذوف ،كقولهمّ :
عظيم المشافر ال يعرف قرابتي أو تشبه" عند سيبويه ،أي على إضمار الخبر( .)3ويتبين االضطراب
َ
أن (زنجي) يكون خبر َّ
(لكن) مرة حسب تقدير األعلم ،واسمها أخرى حسب تأويل سيبويه .ولذا،
في ّ
فإن الدراسة ترى َّ
اعدي
النحوي
يسوغها إال التأويل
التركيبي ،لتطويع التركيب غير القو ّ
ّ
أن تقديراتهم ال ّ
ّ
العلمي.
الوصفي بمفهومه
للقواعدية ،مما ال يقبله المنهج
ّ
ّ

()1

لم تعثر الدراسة على هذا البيت في ديوان الفرزدق ،إالَّ َّأنه مما رواه سيبويه ،وورد في شرح ديوان الفرزدق لعبد اهلل الصاوي.
انظر :سيبويه ،الكتاب136/2 ،؛ والفرزدق ،شرح ديوان الفرزدق ،تحقيق وشرح عبد اهلل الصاوي ،المكتبة التجارية الكبرى،

()2
()3

القاهرة1936 ،م481/2 ،؛.

سيبويه ،الكتاب.136/2 ،

انظر :البغدادي ،خزانة األدب445-444/10 ،؛ وسيبويه ،الكتاب.136/2 ،
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االستعمالي لوروده
االستعمالي السابق بالضرورة يتنافى مع الواقع
فإن تقييد المظهر
وعليهّ ،
ّ
ّ
ُّ
اللغوي وقدرته الهائلة على
ولتمكن الشاعر بسعة رصيده
في سعة الكالم كاألحاديث السابقة أوالً،
ّ
اللغوي من اإلتيان بالبدائل األخرى التي تكون أكثر انسجاماً مع القاعدة السابقة،
التصرف في األداء
ُّ
ّ
وهي( :النصب أكثر وأجود في كالم العرب؛ أي بإضمار خبر الحروف الناسخة ال ِ
اسمها) ،دون
إخالل الوزن والمعنى ثانياً .وذلك كما روي في بعض الروايات بنصب (زنجياً):
الم َش ِاف ِر
َولَ ِك َّن ِزْن ِج ّياً
عظيم َ
َ

ت قَ َرَابتِي
ض ّب ّياً َع َرْف َ
َفلَ ْو ُك ْن َ
ت َ

()1

محرف أو "غير
دون أن نريد اتّهام ما اشتهر (ز ٌّ
نجي) عند النحويين ّ
بأنه شاهد مصنوع أو ّ
()2
نعده من قبيل الصيغ البديلة أو االختيارية نتيجة لعمل
حد تعبير طارق الزيادات  ،بل ّ
مالئم" على ّ

ي واستغالالً لمساحة حرية التعبير التي تتيحها اللغة ألبنائها .وفوق كل ذلك ،لعل هذا
القانون االختيار ّ
المظهر يكون مؤ ّش اًر تاريخياً على َّ
أن اللغة العربية كانت تتّجه في مرحلة من مراحل تطورها إلى
ابية.
التخلِّي عن مظهر اإلعراب والحركات لصالح الحاالت اإلعر ّ
 تعطيل عمل الجازم للفعل المضارع الناقص
يختص إعراب الفعل المضارع الناقص إذا َّ
المكون
تقدم عليه جازم بالتخلّص من جزٍء من
ِّ
ّ
بناء على نظرتهم إلى الصورة الكتابية التي
األخير ،أو بحذف حرف العلة وفقاً لتعبير النحاة القدماءً ،
تميز بين الصوائت والصوامت في مثل هذا السياق .غير ّأننا ال ننظر إليها سوى على َّأنها حركات
ال ّ
المقطعي للغة
تعرض للتقصير نتيجة أمور صوتية بالدرجة األولى ،وهي أمور تتعلق بالنظام
طويلة ت ّ
ّ
العر ّبية.

()1
()2

ابن منظور ،لسان العرب( 419/4 ،شفر).

الزيادات ،طارق إبراهيم ،الشاهد الشعري غير المالئم في كتاب اإلنصاف ،دار الكتاب الثقافي ،إربد ،د.ت ،ص .74-73
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المسجلة أحياناً االنصياع التام للقاعدة المذكورة ،بل تتجاوز
حية
ّ
ومع ذلك ،ال تقبل الشواهد ال ّ
التامة التي كان عليها قبل حلوله في حالة الجزم التي
عنها ليظ ّل الفعل المضارع الناقص على الحالة ّ
َّ
النحوية .وهي الشواهد التي َّ
عدها بعض النحويين من
حل فيها بفعل العوامل الجازمة طبقاً للقاعدة
ّ
الضرائر الشعرّية ،غير َّأننا ال نستطيع األخذ بذلك أو النظر إليها على َّأنها كذلك؛ ألننا نجد منها ما
مستويي لغة الشعر ولغة السعة.
هو من غير الشواهد الشعرّية ،بل هي أداءات مشتركة بين
َ
حديثية التي أشار إليها ابن مالك في كتابه (شواهد التوضيح)؛
ومن أمثلة ذلك بعض الشواهد ال ّ
ٍ
شاهد ،وفي
(متى وِا ْن الشرطيتان) إالَّ أنَّها لم تعمل في فعل الشرط مرةً في
إذ فيها أداة الشرط الجازمة َ
اس قَ ْد
ص ْف َوانَ " :متَى َي َار َ
ك النَّ ُ
جواب الشرط أخرى في شاهد آخر .فالشاهد األول قول أبي جهل ألبي َ
نت ُ ِ
ك( .)1وأما الثاني فهو قول ِّأم حارثة لرسول اهلل صلى اهلل
الو ِادي ،تَ َخلَّفُوا َم َع َ
تَ ،وأَ َ
تَ َخلَّ ْف َ
سيد أهل َ
ِ
عليه وسلّم" :فَِإن ي ُ ِ
ص َنعُ"( .)2فاتّضح من هذين
صبِ ْر َوأَ ْحتَ ِس ْ
ْ َ
بَ ،وِا ْن تَ ُك ِن األُ ْخ َرى تََرى َما أَ ْ
ك في ا ْل َجنَّة أَ ْ
أن األلف (الفتحة الطويلة) ثابتة في ٍّ
الشاهدين َّ
كل ِمن فعل الشرط ( َي َارك) وجواب الشرط (تََرى َما
تتضمن معنى الشرط لدخولها على جملة
(متَى) الظرفية الزمانية التي
أ ْ
ّ
َص َنعُ)؛ إذ وقع األول بعد األداة َ
الشرطية التي تجزم
تفيد تعليق تحقيق أمر على تحقّق أمر آخر بواسطتها( ،)3وهي من األدوات
ّ
الفعلَ ِ
ين :فعل الشرط وجوابه( .)4وأما الثاني وهو الفعل (تََرى) فهو في موقع جواب الشرط ألداة الشرط

()1

ك َمتَى
ان ،إَِّن َ
ص ْف َو َ
ابن مالك ،شواهد التوضيح ،مسألة  ،3ص  .71وفي صحيح البخاري بزيادة (ما) بعد (متى) ،نصهَ :يا أََبا َ
ِّد أ ْ ِ
ك َّ
ك .انظر :البخاري ،صحيحه ،كتاب المغازي ،باب ذكر النبي
الو ِادي ،تَ َخلَّفُوا َم َع َ
َما َي َار َ
ت َسي ُ
تَ ،وأ َْن َ
اس قَ ْد تَ َخلَّفْ َ
الن ُ
َهل َ
صلى اهلل عليه وسلم من يقتل ببدر ،رقم الحديث .71/5 ،3950

( )2ابن مالك ،شواهد التوضيح ،مسألة  ،59ص 231؛ والبخاري ،صحيحه ،كتاب الرقائق ،باب صفة الجنة والنار ،رقم الحديث
.114/8 ،6550

()3

المخزومي ،مهدي ،في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث ،مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،القاهرة ،ط

()4

ابن هشام ،شرح قطر الندى وبل الصدى ،ص .98

1966 ،1م ،ص 41؛ وعيد ،محمد ،النحو المصفَّى ،ص .299
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ُّ
أي:
الجازمة ْ
َص َنعُ)ْ ،
(متَى َي َر َك) و(تََر َما أ ْ
(إن) ،على الرغم من أنه كان حقها أن تُح َذف ،فيقالَ :
بحذف حرف العلة أو تقصير الحركة الطويلة.
ٍ
(ي َراك/تََرى)؛ وهي :إما أن
ّ
فقدم ابن مالك عدة توجيهات لثبوت هذه األلف في الفعل السابق َ
اء" فجزم فصار َ"ي َْأر" ،ثم أبدلت همزته ألفًا،
اء) بمعنى "رأى" (مقلوب) ،فمضارعه َ"ي َر ُ
(ر َ
يكون مضارعاً لـ َ
فثبتت موضع الجزم ،كما ثبتت الهمزة التي هي بدل منها؛ أو أن تكون (متَى) ُشبِّهت بـ (إِ َذا) فَأُ ِ
ت،
هملَ ْ
َ
شبهت (إذا) بـ(متى) فأُ ِ
كما ِّ
عملت؛ أو إجراء المعتل مجرى الصحيح ،فأثبت األلف واكتفى بتقدير حذف
الضمة التي كان ثبوتها منوياً في الرفع؛ أو أن يكون من باب اإلشباع ،فتكون األلف متولّدة عن
جزما .وهى لغة معروفة ،أي لغة إشباع الحركات الثالث
إشباع حركة الراء بعد سقوط األلف األصلية ً
وتوليد األحرف الثالثة بعدها( ،)1مع َّ
وتعده من
أن القاعدة
الحرّ ،
ّ
النحوية ال تقبل اإلشباع في الكالم ّ
خصوصيات لغة الشعر .وأما التوجيهات الثالثة األولى فيالحظ َّأنها تقوم على مبدأ حمل شيء على
ٍ
شيء آخر (حمل "رأى" على "راء" ،و"متى" على "إذا" ،والمعتل على الصحيح).
وأضاف ابن مالك في توجيه رفع (تََرى) وهو جواب الشرطَّ ،أنه قد ُيرفَع وان كان الشرط
مجزوم اللفظ( ،)2كقراءة طلحة بن سليمان :ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ (النساء ،)٧٨ :أي برفع
َ
()3
ير ْب ُن َع ْب ِد اللَّ ِه ا ْل َب َجلِ ُّي(:)4
الكافينُ :ي ْد ِرُك ُكم  ،وكقول الراجز َج ِر ُ

()1

ابن مالك ،شواهد التوضيح.74-71 ،

()3

انظر :أبو حيان األندلسي ،البحر المحيط.716/3 ،

()2

انظر :ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .232

()4

َسلَ َم ِفي السََّن ِة الَّتِي
جرير بن عبد اهلل البجلي صحابي جليل من صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمَ ،وُي ْكَنى أََبا َع ْم ٍرو أ ْ
ِ
َّ ِ
ض ِفيهَا َّ
ك
ص ِة فَهَ َد َمهُ َوَن َز َل ا ْل ُكوفَةَ َب ْع َد َذلِ َ
قُبِ َ
النبِ ُّي صلّى اهلل عليه وسلم َوَوجَّهَهُ َر ُسو ُل الله صلّى اهلل عليه وسلم إِلَى ذي ا ْل َخلَ َ
الضح ِ
ِّ
و ْابتََنى بِها َد ا ِ ِ
َّاك ْب ِن قَْي ٍ
َّرِاة ِفي ِوالَي ِة َّ
س َعلَى ا ْل ُكوفَ ِة .انظر :ابن سعد ،أبو عبد اهلل
ار في َبجيلَةَ َوتُُوف َي سنة  51هـ بِالس َ
َ ً
َ
محمد بن سعد بن منيع ،الطبقات الكبرى ،تحقيق إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت1968 ،م22/6 ،؛ وأبو حاتم الدارمي،

بد ،مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار ،تحقيق مرزوق علي
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْع َ
إبراهيم ،دار الوفاء ،المنصورة1991 ،م ،ص .76
163

إنَّ َ ِ
ع أَ ُخو َ
صر ْ
ص َرعُ
ك تُ ْ
ك إ ْن ُي َ

ٍ
بن
حابس يا أقرعُ
يا أقرعَ َ

()1

استعمالي –على
تتَّفق هذه الدراسة مع ابن مالك في توجيهه السابق من حيث اإلتيان بنظير
ّ
تركيبي ،كما فعله
أي تقدير أو تأويل
الرغم من أنه فعل صحيح ال معتل ناقص -دون اللجوء إلى ِّ
ّ
النحويون اآلخرون؛ إذ يرى بعضهم كابن جني َّأنه (ُي ْد ِرُك ُكم) مرفوع على حذف فاء الجواب (فَُي ْد ِرُك ُكم)
مع كونه ضعيفاً ومقصو اًر على الشعر والضرورة( ،)2في حين يذهب بعضهم اآلخر كالزمخشري إلى
َّأنه مرفوع حمالً على ما يقع موقع "أينما تكونوا" ،وهو أينما ُكنتُم(.)3
ومهما يكن من أمر هذه التوجيهاتَّ ،
يظل الحديثان السابقان غير قواعد َي ِ
ين مما يمكن قياس
درجات ُبعدهما عن القواعدية في جدول األفضلية اآلتي:
األفضلية القواعدية
اللغوي
التركيب
ّ

الجوهرّية

الشكلية
ّ

تعليق تحقُّق

دخول

جزم فعل

أمر ما على

الجازمة

الشرط

تحقُّق أمر آخر

األفضلية
االستعمالية
جزم جواب
الشرط

على الفعل
المضارع

الحديث األول:
َ )1متَـ ـ ـى َيـ ـ ـ َر َك
َّ
اس...تخلَّفوا
النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

✔

✔

✔

✔

معك

َمتَـ ـى َيـ ـ َار َك
)2
َّ
اس...تخلَّفوا
النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
()1

✔

✘

✔

✔

الرجز منسوب إلى جرير بن عبد اهلل البجلي في :سيبويه ،الكتاب67/3 ،؛ وابن منظور ،لسان العرب( 46/11 ،بجل).

( )2ابن جني ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها.193/1 ،
( )3انظر :أبو حيان األندلسي ،البحر المحيط.716/3 ،
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معك

الحديث الثاني:
َ )1وِا ْن تَ ُكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِن
األُ ْخـ ـ ـ َرى تَـ ـ ـ َر َم ـ ـ ـا
أَ ْ
ص َنعُ
َ )2وِا ْن تَ ُكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِن
األُ ْخ ـ ـ َرى تَـ ـ َرى َم ـ ـا

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✔

✔

أَ ْ
ص َنعُ

و(إن) الشرطيتين
اعدية و
ّ
جدول األفضلية رقم ( :)18عناصر األفضلية القو ّ
ـ(متَى) ْ
االستعمالية لجزم المضارع ب َ

يشير الجدول السابق إلى َّ
جميع عناصر األفضلية القواعدية
أن التركيب الذي حقَّق
َ
ِ
الشرطيتين يحت ّل الترتيب األول .والمالحظ
ـ(متَى) و(إِ ْن)
واالستعمالية بخصوص جزم الفعل المضارع ب َ
أن التركيب الذي دون األول في الترتيب لم ينتهك إالَّ شرطاً من شروط القواعدية ،غير َّ
َّ
أن التركيب في
الحديث األول لم ي ِ
عمل (متى) الشرطية في فعل الشرط بدليل َّ
أن تقصير الحركة (الفتحة الطويلة) أو
ُ
(ي َراك) لم يتحقَّق كما يقتضيه
حذف حرف العلة بتعبير القدماء ،في الفعل المضارع المعتل الناقص َ
عامل الجزم (متَى) ،كما يعمل في رواية األَ ِ
الناس) ،وهو ما أفاده ابن حجر
صيلِ ّي( ،)1أي( :متى َي َرك
ُ
َ
العسقالني مشي اًر في الوقت نفسه إلى رواية أخرى بزيادة (ما) بعد (متى)؛ وهي رواية ال ُك ْش ِميهَنِ ّي

()2

اك َّ
اس) .فنظر العسقالني إلى ّأنها زائدة كافَّة عن العمل( ،)3على الرغم من كون (متى)
( َمتَى َما َي َر َ
الن ُ
ت (عائشة
الشرطية جازمة مهما كان األمر من الناحية القواعدية .وذلك كما في الحديث اآلخر :فَ ُقْل ُ

()1

()2

()3

هو أَبو مح َّم ٍد عب ُد ِ
الحج ِ
س ،تُوفِّي ِفي ِذي ِ
اإلمامَ ،ش ْي ُخ المالِ ِكي ِ
ِ ِ
اهلل ِ ِ
ِ
َّةَ ،عالِ ُم األ َْن َدلُ ِ
َّةَ ،سَنةَ  392هـ .انظر:
ُ ُ َ َْ
ُ
َ
بن إ ْب َراه ْي َم األَصْيل ُّيُ َ ،
ُ َ
الذهبي ،سير أعالم النبالء.560/16 ،
اريُّ ،ومسلِم ،وبِو ِ
ِ
بن س َّو ٍار ُّ ِ
ِ
ِ
اسطَ ٍة التِّْرِم ِذيَُّ ،و َّ
الن َسائِ ُّي،
الح َّجةَُ ،ح َّد َ
ث َع ْنهُ ُ
امُ ،
السلَم ُّيَ ،
َّان ُ
هو حب ُ
بن ُم ْو َسى ِ َ
الحافظُ ،اإل َم ُ
الب َخ ِ َ ُ ْ َ َ
ي ،توفي سنة  233هـ .انظر :الذهبي ،سير أعالم النبالء.10/11 ،
بن َع ِد ٍّ
َوُي ْو ُس ُ
ف ُ
ابن حجر العسقالني ،فتح الباري286/11 ،
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ِ
ِ
َّ ِ ِ
اس"(.)1
ام َ
ك الَ ُي ْسمعُ النَّ َ
رضي اهلل عنها)َ " :يا َر ُسو َل الله إ َّن أ ََبا َب ْك ٍر َر ُجل أَسيف َوِانَّهُ َمتَى َما َيقُ ْم َمقَ َ
اعدي له لكونه فعالً ماضياً (تخلَّفوا
وأما جواب الشرط في التركيب السابق فال نحتكم إلى العنصر القو ّ
معك) ،فال تظهر عليه عالمة الجزم ،بل هو في محل الجزم ،مما جعلَنا نظلّل خانة ذلك العنصر ،في
حين أ َّن التركيب الثاني في الحديث الثاني ي ِ
عمل (إِ ْن) الشرطية في فعل الشرطَّ ،
ولكنه لم يعملها في
ُ
جواب الشرط ،وهو الفعل المضارع المعتل الناقص أيضاً (تََرى) كما هو وارد في صحيح البخاري(.)2
اعدي المرتبط بالعالمة اإلعرابية ،إالَّ َّأنه ما زال يحقّق
على الرغم من انتهاك التركيب هذا العنصر القو ّ
بقية عناصر القواعدية الجوهرية والشكلية المنصوص عليها ،وفوق كل ذلك ،فهو يتمتّع باألفضلية
االستعمالية مما ي ِ
دخله في جسم اللغة العربية الفصحى.
ُ
غير َّ
أن هذه الدراسة تريد أن تلتفت إلى ما لم يلتفت ابن مالك إليه سابقاً ،وهو عمل القانون
ي الذي يتراوح بين موافقة القاعدة وانتهاكها (في هذا السياق :الحذف موافق للقاعدة،
اللغوي االختيار ّ
ّ
اللغوي الواحد ،كما في الشواهد السابقة
واإلثبات مخالف للقاعدة) ،ويحصل ذلك حتى في األداء
ّ
إنَّ " :إن َ ِ
ُخ َرى تََرى َما
َخ َ
ص َرعُ" ،و"إِ ْن تَ ُك ِن األ ْ
صر ْ
ع أُ
(أينما" :أينما تكونوا يدرُككم الموت") و( ْ
وك تُ ْ
ك إ ْن ُي َ
أَص َنع")؛ إذ ي ِ
ع) ،ولم
عمل ظاهر األمر أداتَي الشرط الجازمة في فعل الشرط (أينما تكونوا ،وا ْن يصر ْ
ُ
ْ ُ
ص َنعُ) .وذلك زيادة
ُيعملهما في جواب الشرط (أينما تكونوا يدرُككم الموت ،وِا ْن تَ ُك ِن األُ ْخ َرى تََرى َما أَ ْ
ِ
ِ
اس) ،أو برواية أخرى بلفظ:
ام َك الَ ُي ْسمعُ النَّ َ
على ما ورد في قول عائشة السابق (إَّنهُ َمتَى َما َيقُ ْم َمقَ َ
ك ي ْب ِكي)( ،)3وهو ال يخ ّل بالشاهد ،أو ّأنه ال ي ِ
ِ
ِ
ِ
عملها في كال
ُ
ام َ َ
(إ َّن أ ََبا َب ْك ٍر َر ُجل أَسيف إ ْن َيقُ ْم َمقَ َ
ِ
المعمولَ ِ
ين (فعل الشرط وجوابه) كالشاهد
الحديثي الذي أورده ابن مالك( :إِ َّن أ ََبا َب ْك ٍر َر ُجل أَسيفَ ،وِانَّهُ
ّ
()1

البخاري ،صحيحه ،كتاب األذان ،باب الرجل يأتم باإلمام ويأتم الناس بالمأموم ،رقم الحديث 144/1 ،713

()3

البخاري ،صحيحه ،كتاب األذان ،باب من أسمع الناس تكبير اإلحرام ،رقم الحديث 143/1 ،712؛ وابن مالك ،شواهد

()2

البخاري ،صحيحه ،كتاب الرقائق ،باب صفة الجنة والنار ،رقم الحديث .114/8 ،6550
التوضيح.73 ،
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ٍ
ِ
النحوي كلياً ال جزئياً كما في
وحيتئذ يكون تعطيل العمل
اس)(،)1
ام َ
ّ
ك الَ ُي ْسمعُ النَّ َ
وم َمقَ َ
َمتَى َما َيقُ ُ
الشواهد السابقة .وكل ذلك ،من وجهة نظر هذه الدراسةُ ،يس ِهم في إنتاج ما ُنطلِق عليه الصيغ البديلة
تصرف الرواة ،أو القول َّ
بأنه "ال أهمية للرأي الذي
أو االختيارية ،بعيداً عن الحكم بالخطأ الناتج عن ّ
ِ
الشرطية"( ،)2طالما َّ
أن اللغة هي التي تُ ِج ُيز ذلك ،ال القواعد الصارمة الضيِّقة.
"متَى"
ّ
ُيجيز إهمال َ
زيادة على ذلكَّ ،
مالية من الشعر والقرآن الكريم ،بما
أن للشواهد الحديثية السابقة نظائر استع ّ
في ذلك قول الشاعر:
ون َبني ِزَي ِاد
بِ َما َالقَ ْ
ت لَُب ُ

اء تَْن ِمي
أَلَ ْم يأْتِي َ
ك َو ْاألَْن َب ُ

()3

فأثبت الياء في (يأتيك) وهي في موضع جزم ،وهو شاهد جاء به النحويون نظي اًر استعمالياً لقراءة
الحسن البصري التي أوردوها في قوله تعالى :ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ
موقع
(هود ،)١٥ :فقد قرأهاُ :ن َوفِّي( ،)4بإثبات الياء (الكسرة الطويلة) ،على الرغم من وقوع هذا الفعل
َ
جواب الشرط الذي يتطلّب منه تقصير الحركة (حذف الياء بتعبير القاعدة) .فهي إذن صيغة بديلة أو
اختيارية لما تتمتع باألفضلية االستعمالية؛ إذ وصفت َّ
بأنها لغة لبعض العرب( .)5ونجد كذلك في قراءة
قُ ُنبل في قوله تعالى :ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﭼ (يوسف)٩٠ :؛ إذ
()1
()2

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .72

حسن ،عباس ،النحو الوافي.404/4 ،

( )3الشاهد لقيس بن زهير العبسي ،انظر :ابن هشام ،أوضح المسالك .55/1 ،وأورد محمد محيي الدين عبد الحميد في تعليقه

()4
()5

على هذا الشاهد في ص  58-57من الكتاب ذاته أنه روي على صورة:
ون َبنِي ِزَي ِاد
اء تَْن ِمي
أَلَ ْم َيأتِ َ
بِ َما الَقَ ْ
ت لَبُ ُ
ك َواأل َْنَب ُ
وهي الصورة القواعدية ،وأحال الرواية إلى ابن جني الذي أوردها في الخصائص في ( ،)337/1وأما في ( )134/1فقد أوردها
األنباء تَْن ُمو) .وأورد محيي الدين عبد الحميد كذلك َّ
أن األصمعي رواه على صورة ثالثة ،وهي:
ك َو
بصورة( :أَلَ ْم َيأْتِي َ
ُ
ون َبنِي ِزَي ِاد
اء تَْن ِمي
َو َه ْل أَتَا َ
بِ َما الَقَ ْ
ت لَُب ُ
ك َو ْاألَْنَب ُ
ووفقاً للروايتين األخيرتين ،فإنه ال شاهد في البيت.
انظر :أبو حيان األندلسي ،البحر المحيط.133/6 ،

المرجع نفسه.133/6 ،
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قرأهاَ :يتَِّقي( ،)1أي :بإثبات الياء وان َّ
وجهها يحيى عبابنة على أنها
(م ْن) الشرطية .فقد ّ
تقدمت عليه َ
إشباع ناتج عن التالوةَّ ،
ي للحركات كما حدث
ألن تالوة القرآن لم تصل إلى
ّ
التدخل في النظام المعيار ّ
في اللغة العبرية( .)2إالَّ َّ
أن هذا األمر ال يمكن أن ينسحب على الشواهد الحديثية التي كانت هذه
الدراسة بصددها؛ َّ
التغني به (الترُّنم).
فن ّ
ألن الحديث ال يخضع لعلم التالوة أو التجويد أو ّ
وورود هذا المظهر
االستعمالي في لغة السعة كالقراءات القرآنية واألحاديث السابقة يكون دليالً
ّ
على َّ
أن األمر ليس مرتبطاً بالضرورة الشعرية أو خصوصية لغة الشعر ،بل هو يعكس مساحة الحرية
للتطور الناجم عن عمل القانون
حرة قابلة
التي تتيحها اللغة ألبنائها طيلة الفترة التي كانت العربية لغة ّ
ّ
تطور ما) أو
اللغوي االختيار ّ
ّ
ي الذي يمكن المراوحة فيها بين إثبات الحركة (انتهاك للقاعدة ينبئ عن ّ
َّ
تتخل عن مظهر اإلعراب إالَّ في بعض األداءات) ،كما أشرنا إليه
حذفها (انصياع للقاعدة التي لم
سالفاً ،زيادة على بعض الشواهد الشعرية التي جمعت بين األمرين ،كما في البيت المنسوب إلى أبي
عمرو بن العالء ،ويقول فيه:
ِ
َّان ،لَ ْم تَ ْه ُجو َولَ ْم تَ َد ِع
من َه ْج ِو َزب َ

ت ُم ْعتَِذ اًر
َّان ،ثَُّم ِج ْئ َ
َه َج ْو َ
ت َزب َ

()3

فقد قال :لم تهجو بإثبات الواو(الضمة الطويلة) ،وتفترض القاعدة تقصيرها (حذفها بتعبير القاعدة)،
تدع (بحذف العلة أو تقصيرها) ،وهو شاهد يعضد ما جاء في قوله تعالى :ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
وقالِ :
ﯴ ﯵﭼ (اإلسراء ،)٣٦ :إذ ق أر زيد بن علي رضي اهلل عنه :وال تَ ْقفُو ،بالواو( ،)4وظاهر األمر أنه لم
ُيعمل (ال) الناهية ،كما في قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم (ال َي ْغ َشانا) ،باأللف ،في حديثهَ " :م ْن
()1
()2

المرجع نفسه.320/6 ،

انظر :عبابنة ،يحيى ،القراءات القرآنية رؤى لغوية معاصرة.145-144 ،

()3

البيت ألبي عمرو بن العالء قاله للفرزدق حين اعتذر عن أنه هجاه .انظر :أبو حيان األندلسي ،البحر المحيط48/7 ،؛ وابن

()4

أبو حيان األندلسي ،البحر المحيط.48/7 ،

منظور ،لسان العرب( 492/15 ،يا).
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الش َجرِة ُ -ي ِر ُ ُّ
أَ َك َل ِم ْن َه ِذ ِه َّ
وم  -فَالَ َي ْغ َش َانا ِفي َم َسا ِج ِد َنا"( ،)1في حين َّأنه في صحيح مسلم موافق
َ
يد الث َ
أي فرق عند القسطالني-أحد شراح
للقاعدة ،أي بحذف األلف/تقصير الحركة (فال َي ْغ َشنا)( .)2ولم نجد َّ
صحيح البخاري -عما ذهب إليه ابن مالك في توجيه إثبات األلف/الفتحة الطويلة في الفعل السابق
(ال َي ْغ َشانا)؛ وهو إما بإجراء المعتل مجرى الصحيح واما باإلشباع(.)3
ومهما يكن من أمرَّ ،
مهم على
فإن تعطيل العمل
النحوي جزئياً أو كلياً في عامل الجزم مؤ ّشر ٌّ
ّ
ضياع اإلعراب من بعض األداءات اللغوية في بعض البيئات االستعمالية ،وهو يمثّل مرحلةً كانت
اللغة العربية فيها تتّجه إلى التخلّي عن هذا المظهر األصيل (اإلعراب والحركات) أسوةً بغيرها من
أخواتها الساميات( .)4ومن ثم ،اضمحلّت داللة العالمات اإلعرابية على المعاني الوظيفية النحوية،
لصالح الحاالت اإلعرابية.
ابية ُّ
وتعددها
المبحث الثالث :تغيُّر العالمة اإلعر ّ
ابية التي لم ِ
عثرت هذه الدراسة على بعض األداءات اللغوية ،فيها العالمات اإلعر َّ
تأت وفقاً
تغير العالمة اإلعرابية
لمقتضى العالقات التركيبية أو للباب
النحوي الذي تنتمي إليه .وذلك يتمثل في ّ
ّ
التركيبي الواحد.
وتعددها لتأدية المعنى الوظيفي
ّ
ّ
 من نصب المستثنى في الكالم التام الموجب إلى الرفع
االستثناء هو إخراج الشيء (المستثنى) من الشيء (المستثنى منه) ،أو صرف اللفظ عن
عمومه بإخراج المستثنى من أن يتناوله األول بـ"إالَّ" أو إحدى أخواتها في جملة واحدة مفيدة ،سواء كان
()1

البخاري ،صحيحه ،كتاب األذان ،باب ما جاء في الثُوم الني والبصل وال ُكرَّاث ،رقم الحديث 170/1 ،854؛ وابن مالك ،شواهد
التوضيح.73 ،

()2

مسلم ،صحيح مسلم ،كتاب المساجد ومواضع الصالة ،باب نهي من أكل ثوماً أو بصالً أو كراثاً ،أو نحوها عن حضور

()3

انظر :القسطالني ،أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،رقم الحديث ،854

()4

المسجد ،رقم الحديث )395/1 ،)564( 75
.146/2

عبابنة ،يحيى ،انتهاك العالمة اإلعرابية وشروط األفضلية ،بحث مخطوط2018 ،م ،ص .18
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ٍ
عندئذ متصل أي من جنسه،
المخرج داخالً بعضاً من الكل (المستثنى منه) ،فهو
هذا المستثنى أو
َ
أي ليس من جنس المستثنى
القوم إال زيداً ،أو منزالً منزل الداخل أو ما يطلق عليه منقطعْ ،
مثل :قام ُ
جب دخو ُل المستثنى فيه ،وهذا يتناول المتصل
منه ،مثل :قام
القوم إال حما اًر .ولوال هذا اإلخراج َلو َ
ُ
التخصيص قبل
حقيقةً وحكماً ،ويتناول المنقطع حكماً فقط( .)1ويفيد االستثناء على وجه الحقيقة
َ
التعميم .وهذا ينطبق على االستثناء الحقيقي المتصل فقط؛ َّ
جنسهُ ،وأما
ص
ألن
الشيء ّإنما ُي ِّ
َ
خص ُ
َ
ّ
االستثناء المنقطع فهو يفيد االستدراك ال التخصيص؛ َّ
ألنه استثناء من غير الجنس .فإذا قلت مثالً:
"جاء المسافرون إال أَمتعتَهم" ،فلفظ "المسافرون" ال يتناول األمتعةَ ،وال ُّ
يدل عليها .وما ال َيتناولهُ اللفظُ
َ
ُ
استثنيت ُهنا استدراكاً َك ْيالَ ُيتَ َّ
جاءت َمعهم
لكن إنما
فال
َ
خرجهُ منهُْ .
يحتاج إلى ما ُي ُ
ُ
وهم أن أَمتعتَهُم َ
أَيضاً ،عادةَ المسافرين(.)2
غير َّ
أن األصل فيه أن يكون منصوباً ،ألنَّه كالمفعول ،وانما يعدل
وللمستثنى صور
ّ
متعددة َ
()3
تنص على َّ
الموجب بـ "إال" سواء
أن المستثنى إذا وقع بعد تمام الكالم
َ
عنه لغرض  .فالقاعدة العامة ّ

فإن حقّه يكون النصب؛ كما أشار إليه ابن مالك في ألفيته:
كان متصالً أو منقطعاً ّ
ما استَثْن ْ َّ
ِ
ٍ
ب
َ ْ َ
ت إِال َمعَ تَ َمام َي ْنتَص ُ
ويتضح لنا َّ
الموجب سواء كان
إن َوقعَ بعد تمام الكالم
أن حكم المستثنى بـ "إال"
النصب ْ
َ
ُ
القوم إال ِحما اًر (من المنقطع) .فـ
متصال أو منقطعا ،نحو :قام القوم إال زيداً (من المتصل) ،وقام
ُ

()1

انظر :الشريف الجرجاني ،التعريفات ،ج  ،1ص 23؛ وابن يعيش ،شرح المفصل46/2 ،؛ واألشموني ،شرح األشموني على

()2

الغالييني ،جامع الدروس العربية.128-127/3 ،

()3

ألفية ابن مالك.502/1 ،

ابن يعيش ،شرح المفصل.46/2 ،
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"زيداً" في هذا المثال منصوب على االستثناء وكذلك "حما اًر"( .)1فوجوب نصب المستثنى ما اجتمع فيه
ِ
شرطان(:)2
 )1وقوعه بعد "إالَّ".
 )2كون االستثناء في كالم تام موجب.
يتضمن فيه
النبوي الشريف الذي
اللغوي من الحديث
ومع ذلكُ ،عثر على بعض صور األداء
َّ
ّ
ّ
المستثنى من الكالم التام
الموجب ما جاء مخالفاً لما َّ
قررته القاعدة المعيارية القياسية سابقاً .وذلك وفقاً
َ
لما أشار إليه ابن مالك في كتابه (شواهد التوضيح) في مسألة رقم ( .)8وهو الحديث عن أبي هريرة
ُمتِي معافى إالَّ
سمعت
رضي اهلل عنه ،فقد قال:
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلَّم يقولُ :ك ُّل أ َّ
َ
ُ
َُ ً
ِ
ون
المجاه ُر َ
ُ

()3

َّ
فقال ابن مالكُّ " :
نصب ،مفرداً كان أو مكمالً
حق المستثنى بـ"إال" من كالم تام َ
موجب أن ُي َ

معناه بما بعده .فالمفرد كقوله تعالى :ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﭼ(الزخرف ،)67 :والمكمل معناه بما بعده ،نحو قوله تعالى :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ (الحجر .)60-59 :وذكر ابن مالك
المتأخرين من البصريين ال يعرفون في هذا النوع إالَّ
َّ
وروده
النصب .وقد أغفلوا
أن أكثر النحويين
ّ
َ
َ
حرُموا كلُّهم إالَّ أبو قتادة لم
مرفوعاً باالبتداء ثابت الخبر ومحذوفه .فمن الثابت الخبر قول ابن قتادة( :أَ َ

()1

ابن عقيل ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.215-209/2 ،

()3

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص  .94قال ابن حجر العسقالني َّ
إن قوله (إالَّ المجاهرين) لألكثر وكذا في رواية مسلم
ومستخرجي اإلسماعيلي وأبي نعيم بالنصب .وفي رواية النسفي (إالَّ المجاهرون) بالرفع .انظر :العسقالني ،ابن حجر ،فتح

()2

األستراباذي ،شرح كافية ابن الحاجب.114/2 ،

الباري ،كتاب األدب ،باب ستر المؤمن على نفسه ،رقم الحديث .486/10 ،5721
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َّ
(لكن) و(أبو قتادة) مبتدأ و(لم ُي ِ
ُي ِ
استدل به ابن مالك من
حرْم) خبر( .)1وهو ما
حرْم) .فـ(إالَّ) بمعنى
ْ
قول سيبويه في "باب ما يكون مبتدأ بعد إالَّ" ،فيقول" :ومثل ذلك قول العرب :واهلل ألفعلن كذا وكذا إال
ِ
أن أفعل كذا وكذا" بمنزلة فعل كذا وكذا ،وهو مبني على ( ِح ّل)(،)2
أن أفعل كذا وكذا .فـ" ْ
ح ُّل ذلك ْ
ِ
ولكن ِح ُّل ذلك أن أفعل كذا وكذا( .)3وأما من االبتداء بعد "إالَّ" المحذوف الخبر
وح ّل مبتدأ ،كأنه قالْ :
َّ
ِ
فهو كما في الحديث السابق ( ُك ُّل أ َّ ِ
لكن المجاهرون بالمعاصي ال
أيْ :
المجاه ُر َ
ون)ْ ،
افى إال ُ
ُمتي ُم َع ً
يعافون"(.)4
وجه البصريون قراءة ابن كثير وأبي عمرو في قوله تعالى:ﭽﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
وعليهّ ،
(ام َأرَتُ َك) ،أي :لَ ِك ْن امرأتُك َّأنه مصيبها ما
ﰍﭼ (هود ،)٨١ :إذ قرآ (ﰍ) بالرفع ،أيْ :
أصابهم(.)5
َّ
"لكن")
فمن توجيه ابن مالك والبصريين ،يتضح أنهم قد لجؤوا إلى التأويل (تأويل "إال" بمعنى ْ
والتقدير (تقدير الخبر المحذوف :بالمعاصي ال ُيعافُون)؛ كما فعله سيبويه في توجيه كالم العرب
السابق (واهلل ألفعلن كذا وكذا إالَّ ِح ُّل ذلك.)...
وهذا ال يختلف كثي اًر ع َّما ذهب إليه الكوفيون في توجيه مثل هذا األداء
اللغوي ،فهم أيضاً
ّ
َّ
ِ
أي حرف
يعمدون إلى التقدير والتأويل ،بيد أنهم لم يجعلوا "إال" بمعنى "لَك ْن" ،بل بمعنى "الواو"ْ ،
ٍ
عطف ،وما بعدها معطوف على ما قبلها ،كقول الشاعر:
ك إِالَّ ا ْلفَ ْرقَ َدان
لَ َع ْم ُر أَبِي َ

َو ُك ُّل أ ٍأ ُمفَ ِ
ارقُهُ أَ ُخوهُ
()1

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .94

()3

سيبويه ،الكتاب.342/2 ،

()5

ابن حجر العسقالني ،فتح الباري.486/11 ،

()2

معناه أنه خبر للمبتدأ (حل).

()4

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .96

()1
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أي :والفرقدان ،والشواهد على هذا في أشعارهم كثيرة جداً .وقد َّ
رد البصريون على كالم الكوفيين هذا
إن "إالَّ" ال تكون بمعنى الواو َّ
بقولهم" :إنما قلنا َّ
ألن "إالَّ" لالستثناء ،واالستثناء يقتضي إخراج الثاني
للجمع ،والجمع يقتضي إدخال الثاني في حكم األول ،فال يكون أحدهما بمعنى
من حكم األول ،والواو ْ
اآلخر( .)2وذكر ابن هشام البيت في باب «إالَّ» االستثنائية التي يوصف بها وبتاليها جمع منكر أو
شبهه إذا تعذر االستثناء .ثم قال نقالً عن ابن الحاجب ،إ َّن الوصف بها في هذا البيت من الشذوذ،
ألنه يجوز نصب الفرقدين على االستثناء( .)3وقال السيرافي :تقديره :وك ّل أأ إال الفرقدان مفارقه أخوه
«واال» صفة لـ(كل) .ومفارقه :خبره ولو كان صفة لألأ ،لقال :الفرقدين .ألن ما بعد (إِالَّ) يعرب
غيره وجوهاً من
بإعراب (غير) الذي يقع موقعه .فالمرفوع نعت (كل) والمخفوض نعت (أأ) .وذكر ُ
()4
اعدي؛ إذ انتهك شرطاً من شروط قواعدية
ي أنه غير قو ّ
اإلعراب  .ولكن ما نراه في هذا الشاهد الشعر ّ

االستثناء مهما كان أمر التقدير والتأويل فيه .ومع ذلك ،فإنه ما زال ي َحقّق أفضليته االستعمالية بحيث
جاء المستثنى فيه على ٍ
المثنى باأللف مطلقاً ،كلغة بني الحارث بن كعب وغيرها من
لغة َمن يبقى ّ
القبائل العربية المختلفة كما أشرنا إليه سابقاً في مبدأ سيادة الحركة اإلعرابية الواحدة.
ولذاَّ ،
أن توجيهاتهم السَّابقة للمستثى المرفوع من كالم تام موجب تتَّسم بالتعسُّف ،أو
فإنا نرى ّ
الوصفي والرغبة في تعميم القاعدة على األداءات اللغوية المختلفة .وما فعلوا فيه من
البعد عن المنهج
ُ
ّ
لجوئهم إلى التقديرات والتأويالت ليس إالَّ لتسويغ الحركة اإلعرابية للمستثنى الذي جاء مرفوعاً بعد
الخبر المحذوف لـ
قدر ابن مالك
"إالَّ" في كالم تام موجب ،سعياً وراء إقامة العالقة اإلسنادية كما ّ
َ
()1

()2

()3
()4

هذا البيت منسوب لعمرو بن معدي كرب الزبيدي ،ومنسوب إلى حضرمي بن عامر .انظرُ :شرَّاب ،محمد بن محمد حسن،
شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية ،ص .252

األنباري ،أبو البركات ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين :البصريين والكوفيين ،المكتبة العصرية ،بيروت2003 ،م،

مسألة رقم (.218-216/1 ،)35

ابن هشام ،مغني اللبيب ،ص .114-101

ُشرَّاب ،محمد بن محمد حسن ،شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية ،ص .252
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ِ
(المجاهرون) بـ" :بالمعاصي ال يعافون" .وذلك كله يدل على رغبتهم الشديدة في إخضاع الكالم برمته
المبنية على نظرية العامل .زيادة على ذلك ،تأويلهم معنى (إالَّ) بـ(لكن) مثالً يدهشنا
للقاعدة المعيارية
ّ
َّ
حدهم لالستثناء السَّابق يفيدنا في َّ
أن االستثناء ال يكون إال بـ(إِالَّ) أو إحدى أخواتها
ألنه كما ثبت في ّ
لكن) ليست من أخواتها ،أو بعبارة أخرى ،فإنه يمكن القول إ َّن االستثناء له أدوات خاصة ،فال يمكن
و( ْ
لتعبر عن معنى االستثناء على وجه الحقيقة .وقد أدرك بعض النحاة القدماء
استبدالها بأدوات أخرى ّ
األمر ،مثل األستراباذي حين شرح َّ
حد االستثناء البن الحاجب ،فقال :قوله (بإالَّ وأخواتها) ُلي ِ
خرج
هذا
َ
الحديثي
لكن زيد( .)1وتأويلهم في األداء اللغوي
نحو قولك :جاءني القوم ال زيد ،وما جاءني القوم ْ
ّ
السابق (إالَّ) بـ (لكن) -فيما نرى -قد أخرج داللة (إالَّ) االستثنائية؛ إذ تفيد داللتها األصلية االستثناء
الحقيقي لكونه االستثناء المتصل وهو يفيد التخصيص بعد التعميم ،في حين َّ
"لكن" ال يمكن أن
أن ْ
ّ
تقوم مقام (إالَّ)؛ إذ ال تفيد تخصيصاًـ بل استدراكاً لما يصلح فقط لالستثناء المنقطع أي من غير
جنسه.
بناء على عدم اقتناعنا علمياً بكل التقديرات والتأويالت السابقة التي تبتعد عن الطبيعة
و ً
ُمتِي معافى إالَّ
ُّ
اللغوية المحضة ،فمن األفضل واألدق ،أن نضع األداء اللغوي
ّ
الحديثي السابق ( ُكل أ َّ ُ َ ً
ِ
ون) في جدول األفضلية لقياس مدى االنسجام أو الخروج عن شروط القاعدة فيه؛ وهو
المجاه ُر َ
ُ
كاآلتي:

1

األستراباذي ،شرح كافية ابن الحاجب.112/2 ،
174

األفضلية القواعدية

اللغوي
التركيب
ّ

)1

ُك ـ ـ ـ ُّل أُ َّمتِ ـ ـ ـي

ُم َعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـافًى إِالّ
()1
ِ
ين.
اْل ُم َجاه ِر َ
ُكـ ـ ـ ُّل أُ َّمتِـ ـ ـي
)2
معـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـافًى إِالَّ
َُ
ِ
ون.
اْل ُم َجاه ُر َ

األفضلية
االستعمالية

الجوهرّية
إخراج المستثنى

وقوع

الشكلية
ّ
وقوعه بعد

الحركة

من المستثنى

المستثنى

"إال"

ابية
اإلعر ّ

منه

في كالم تام

(منصوب)

موجب
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✔

✔

االستعمالية لالستثناء بـ(إالَّ) في كالم تام موجب
اعدية و
ّ
جدول األفضلية رقم ( :)19عناصر األفضلية القو ّ

يؤ ّشر جدول األفضلية السابق على َّ
اعدية
أن النمط
التركيبي األول هو الذي حقّ َ
ق الشروط القو ّ
ّ
المذكورة ولم ينتهك ّأياً منها ،واشتمل على العالمات التي تضعه في باب قواعدية المستثنى بـ"إال" من
كالم تام موجب ،وهو متاح لالستعمال وال اعتراض عليه وفق ما أشارت إليه األداءات اللغوية الواردة
عن أبناء اللغة ،فذهب النحويون إلى تقعيدها .وأما التركيب الثاني (كل أمتي معافًى إالَّ المجاهرون)
اعدي واحد ،وهو إعراب المستثنى بـ"إالّ" (وهو النصب) الذي جاء في كالم تام
فهو لم يلتزم بشرط قو ّ
موجب ،كما التزم به التركيب األول .وعلى الرغم من ذلك ،فال مانع من أنه يمكن الحكم على أنه
أن التركيب األول أفضل من
حقّق أفضليته
ّ
أن األفضلية ال تعني بالضرورة ّ
االستعمالية مما يثبت لنا ّ
ِ َّ ِ َّ ِ ِ
الع ِز ِ
يم ْب ُن َس ْع ٍد،
( )1هذا األداء
ّ
اللغوي كما ورد في صحيح البخاري ،رقم الحديث (َ - )6069ح َّدثََنا َع ْب ُد َ
يز ْب ُن َع ْبد اللهَ ،حدثََنا إ ْب َراه ُ
ت رسو َل اللَّ ِه َّ
ِ
ع ِن ْاب ِن أ ِ
ابَ ،ع ِن ْاب ِن ِشه ٍ
َخي ْاب ِن ِشه ٍ
ابَ ،ع ْن َسالِِم ْب ِن َع ْب ِد اللَّ ِه ،قَا َلَ :س ِم ْع ُ
َ
َ
ت أََبا ُه َرْي َرةََ ،يقُو ُلَ :سم ْع ُ َ ُ
َ
َ
صلى اهللُ
َّ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ِ
ِ
َعلَْيه َو َسل َم َيقُو ُلُ " :كل أ َّ
اه َرِة أ ْ
الم َج َ
صبِ َح َوقَ ْد َستََرهُ اللهُ
َن َي ْع َم َل الر ُ
الم َجاه ِر َ
َّج ُل بِاللْيل َع َمالً ،ثَُّم ُي ْ
ينَ ،وِا َّن م َن ُ
ُمتي ُم َعافًى إال ُ
الب ِ
ف ِستَْر اللَّ ِه َع ْنهُ " .انظر :البخاري،
صبِ ُح َي ْك ِش ُ
ار َحةَ َك َذا َو َك َذاَ ،وقَ ْد َب َ
َعلَْي ِه ،فََيقُو َلَ :يا فُالَ ُنَ ،ع ِم ْل ُ
ت َ
ات َي ْستُُرهُ َربُّهَُ ،وُي ْ
صحيحه ،كتاب األدب ،باب ستر المؤمن على نفسه ،رقم الحديث .20/8 ،6069
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الثاني ،بل تعني َّ
ثم ،يمكن أن نضع
أن األول قد حقق شروط القواعدية أكثر مما حقَّقه الثاني .ومن َّ
االستعمال األول في موضع أعلى قواعدياً ،وان كان التركيبان يحقّقان أفضلية االستعمال .وفي جانب
آخر ،فإن ظهور النمطين التركيبين االستعماليين في الشريحة اللغوية المعيَّنة أصبح شاهداً لنا على
إنتاج الصيغ البديلة أو االختيارية التي قد َّ
ي ،ينتهك فيه شرط العالمة اإلعرابية
تدخل فيها قانون اختيار ّ
التي ترتبط بالعالمات الفرعية (األلف/الواو) ،وهي العالمات اإلعرابية التي تعاني من عدم االستقرار
في داللتها على المعاني النحوية الوظيفية كما َّبيَّنا سالفا ،وكل ذلك في النهاية لصالح الحاالت
تحول من الداللة بالحركة إلى الداللة بالحالة.
اإلعرابية ،بمعنى أنه ّ
 تطابق العدد بين الفعل والفاعل
تنص القاعدة المعيارية القياسية في باب الفاعل –في حال َّ
تقدم عليه الفعل -على َّ
أن الفعل
ّ
يجب إفراده دائماً ،حتى وان كان فاعله مثنى أو مجموعاً ،أي ّأنه ال تتصل به عالمة تثنية وال عالمة
جمع ،للداللة على تثنية الفاعل أو جمعه .فيقال مثالً :جاء الطبيب ،وجاء الطبيبان ،وجاء األطباء،
أي بإفراد الفعل مع مراعاة التذكير والتأنيث فيهما .وعلى هذه القاعدة ،جاء قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ
ْ
همتَا طائفتَ ِ
ان .وكذلك قوله تعالى :ﭽﮭ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭼ (آل عمران ،)١٢٢ :ولم يقلَّ :
ُّون.
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔﭼ (أل عمران ،)١٤٦ :ولم يقل :قَاتَلُوا معه ِربِّي َ
عد
مع ذلك ،لم يمنع الواقع
االستعمالي عند أبناء اللغة من أن تخرق اللغة تلك القاعدةَ التي تُ ّ
ّ
ِ
الحية
عند النحويين العرب ممثِّلةً لما هو كثير مشهور في كالم العرب .وذلك كما في الشواهد العربية ّ
التي خالفت هذه القاعدة وطابقت بين الفعل والفاعل في الجملة الفعلية على الرغم من مراعاة األصل
القدماء
اللغوية التي أطلق عليها
الفعل على الفاعل .وهي الظاهرة
مت
َ
أي أنها ّ
قد ْ
ّ
التوليدي للرتبةْ ،
ّ
ُ
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مصطلح "لغة أكلوني البراغيث"( ،)1وتبعهم في ذلك النحاة المتأخرون
وعلى رأسهم سيبويه
َ
()2
سان وجاؤوا الم ِ
ِ
تعد هذه الظاهرة في نظرهم
هندسون .ومن ثمّ ،
والمعاصرون  ،كأن نقولَ :ج َ
المهند ِ َ ُ ُ
اءا ُ

اللغوي التي تنتاب اللهجات.
قليلة( ،)3وينظرون إليها على َّأنها عيب من عيوب االستعمال
ّ
مكرم،
وذلك بدليل أنَّه لَ ّما ُعثر على هذه الظاهرة في لسان الرسول صلى اهلل عليه وسلّم وهو َّ
َّ
فإن بعض النحويين ،وعلى رأسهم ابن مالك ،طفق ُيطلق عليه مصطلحاً آخر ،وهو "لغة يتعاقبون فيكم
الصحيح ِ
ين وان اختلفت الرواية فيهما قليالً:
مالئكة"( ،)4إشارةً إلى قول الرسول الشريف الذي ورد في
َ
ار ،وي ْجتَ ِمعون ِفي صالَ ِة الفَ ْج ِر و ِ
ِ
ِ
"يتَعاقَب ِ
َّ
ص ِر ،ثَُّم َي ْع ُرُج
ون في ُك ْم َمالَئ َكة بِاللْي ِل َو َمالَئ َكة بِالنَّهَ ِ َ َ ُ َ
َ َ ُ َ
الع ْ
صالَة َ
َ َ
َ
ِ ِ
َِّ
اهم و ُهم ي ُّ
اه ْم
َعلَ ُم بِ ِه ْمَ :ك ْي َ
ين َباتُوا ِفي ُك ْم ،فََي ْسأَلُهُ ْم َو ُه َو أ ْ
ونَ ،وأَتَْي َن ُ
صل َ
ف تََرْكتُ ْم ع َبادي؟ فََيقُولُ َ
الذ َ
ون :تََرْك َن ُ ْ َ ْ ُ َ
أن المصطلح األخير لم ِ
و ُهم ي ُّ
ون"( .)5فيبدو َّ
مصطلح األول السابق
نفور من استعمالهم ال
يأت إالَّ اً
َ
صل َ
َ ْ ُ َ
الديني ،واحتراماً لشخصية صاحب النص (الرسول صلى اهلل عليه وسلم).
تعاطفاً مع النص
ّ
وأما هذه الدراسة فترى َّ
اللغوي ،بل
االستعمالي ليس عيباً من عيوب االستعمال
أن هذا المظهر
ّ
ّ
أن في القاعدة التي وضعها النحاة وجهاً من القصور ،انطالقاً
العكس ،أي يمكن أن يكون دليالً على ّ
من نظرتنا إلى اللغة على أنَّها ال يمكن أن تحيط بها القواعد مهما بلغت جهود النحاة في الكشف عنها
اللغوي الذي يعمل فيها عمالً اختيارياً بين
ووضعها ،فاللغة نفسها قابلة للتغير والتطور ،تبعاً للقانون
ّ
()1
()2

()3
()4
()5

سيبويه ،الكتاب 20 ،19/1 ،و.41/2 ،78

انظر مثالً :األشموني ،شرح األشموني392/1 ،؛ وابن عقيل ،شرح ابن عقيل؛  199/1و85/2؛ والراجحي ،عبده علي إبراهيم،
النحوي ،مكتبة المعارف ،الرياض ،ط 2011 ،2م ،ص .180
التطبيق
ّ
سيبويه ،الكتاب236/1 ،؛ وابن عقيل ،شرح ابن عقيل؛ .85/2

ابن مالك ،شرح التسهيل.101-99/3 ،116/2 ،273/1 ،
َّ ِ
ف ،قَا َلَ :ح َّدثََنا َمالِكَ ،ع ْن أَبِي ِّ
وس َ
َع َرِجَ ،ع ْن أَبِي ُه َرْي َرةَ
الزَن ِادَ ،ع ِن األ ْ
في صحيح البخاري بهذه الروايةَ " :ح َّدثََنا َع ْب ُد الله ْب ُن ُي ُ
ِ
أ َّ
ْت َعلَى
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قال ،"...في حين إنه في صحيح مسلم بالروايةَ " :ح َّدثََنا َي ْحَيى ْب ُن َي ْحَيى ،قَا َل :قََأر ُ
َن َر ُسو َل اهلل َ
ِ
َمالِ ٍكَ ،ع ْن أَبِي ِّ
َع َرِجَ ،ع ْن أَبِي ُه َرْي َرةَ ،أ َّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم قال ."..انظر :البخاري ،صحيحه،
الزَن ِادَ ،ع ِن ْاأل ْ
َن َر ُسو َل اهلل َ
كتاب مواقيت الصالة ،باب فضل صالة العصر ،رقم الحديث 115/1 ،555؛ ومسلم ،صحيحه ،كتاب المساجد ومواضع
الصالة ،باب فضل صالتي الصبح والعصر والمصاحبة عليهما ،رقم الحديث .439/1 ،)632( 210
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مطابقة القاعدة التي اكتشفها النحاة ومخالفتها ،من حين إلى آخر ،ومن شريحة استعمالية إلى أخرى.
االستعمالي ،في مختلف مصادر
الحية على هذا المظهر
ولذا ،نجد مجموعة غير قليلة من الشواهد ّ
ّ
اللغوي ،بما في ذلك لغة الحديث الشريف الذي نحن بصدده في هذه الدراسة.
االستعمال
ّ
ون ِفي ُك ْم َمالَئِ َكة بِاللَّْي ِل َو َمالَئِ َكة
ومن تلك الشواهد
ّ
الحديثية قول الرسول السابق " َيتَ َعاقَُب َ
()1
ِ ِ
ِ
ِ
بِالنَّهَ ِ
صالةَ
المؤمنات َي ْشهَ ْد َن َمعَ َر ُسول اهلل َ
ار"  ،وقول قول عائشة رضي اهلل عنهاُ " :ك َّن ن َس ُ
اء ُ

الفَ ْج ِر"( ،)2وقول أنس رضي اهلل عنهُ " :ك َّن أُ َّمهَاتِي َي ْحثُثَْننِي َعلَى ِخ ْد َمتِ ِه"( .)3وقد ذكر ابن مالك في
اللغويَّ ،
أن اللغة المشهورة تجريد الفعل من عالمة تثنية وجمع عند
تعليقه على وجود هذا المظهر
ّ
استغناء بما في المسند إليه من العالمات ،نحو :حضر أخواك ،وانطلق
تقديمه على ما هو مسند إليه،
ً
عبيدك وتبعهم إماؤك .ولكن من العرب من يقول :حض ار أخواك ،وانطلقوا عبيدك ،وتبعنهم إماؤك(.)4
( )1ورد هذا الحديث في صحيح البخاري في ثالثة مواضع .وعلى الرغم من االختالف في أحد سلسلة رواة الحديث إالَّ َّ
أن لفظ
نمط و ٍ
الحديث كله على ٍ
تصرف
أن لفظ هذا الحديث ليس ناتجاً عن
احد (المطابقة العددية بين الفعل والفاعل) ،مما ُي ّ
رجح ّ
ّ
الرواة ،التحاد اللفظ؛ َّ
ألن األصل الرواية باللفظ .انظر:
َّ ِ
َّ ِ
ف ،قَا َلَ :ح َّدثََنا َمالِكَ ،ع ْن أَبِي ِّ
َع َرِجَ ،ع ْن أَبِي ُه َرْي َرةَ :أ َّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه
وس َ
الزَن ِادَ ،ع ِن األ ْ
َن َر ُسو َل الله َ
(َ )1ح َّدثََنا َع ْب ُد الله ْب ُن ُي ُ
َّ
َِّ
ار ،وي ْجتَ ِمعون ِفي صالَ ِة الفَ ْج ِر و ِ
ون ِفي ُك ْم َمالَئِ َكة بِاللَّْي ِل َو َمالَئِ َكة بِ َّ
ين َباتُوا ِفي ُك ْم،
ص ِر ،ثَُّم َي ْع ُرُج الذ َ
النهَ ِ َ َ ُ َ
َو َسل َم قَا َلَ :يتَ َعاقَبُ َ
الع ْ
صالَة َ
َ َ
َ
ف تَرْكتُم ِعب ِادي؟ فَيقُولُون :تَرْكَناهم وهم يصلُّون ،وأَتَْيَناهم وهم ي ُّ
ون" (البخاري ،صحيحه ،كتاب
فََي ْسأَلُهُ ْم َو ُه َو أ ْ
َعلَ ُم بِ ِه ْمَ :ك ْي َ َ ْ َ
صل َ
َ َ َ ُْ َ ُْ ُ َ َ َ ُْ َ ُْ ُ َ
مواقيت الصالة ،باب فضل صالة العصر ،رقم الحديث.)115/1 ،555 ،
َّ ِ
ِ
( )2ح َّدثََنا إِسم ِ
ِ
اعي ُلَ ،ح َّدثَنِي َم ِالكَ ،ع ْن أَبِي ِّ
ضي اللَّهُ َع ْنهُ :أ َّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه
الزَن ِادَ ،ع ِن األ ْ
َ
َن َر ُسو َل الله َ
َْ
َع َرِجَ ،ع ْن أَبي ُه َرْي َرةَ َر َ
َّ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون في ُك ْمَ :مالَئ َكة باللْيل َو َمالَئ َكة ب َّ
النهَ ِ
ين َباتُوا في ُك ْم
صالَة الفَ ْج ِر ،ثَُّم َي ْع ُرُج الذ َ
ارَ ،وَي ْجتَم ُع َ
َو َسل َم،قَا َلَ:يتَ َعاقَُب َ
الع ْ
ص ِر َو َ
صالَة َ
ون في َ
ف تَرْكتُم ِعب ِادي؟ فَيقُولُون :تَرْك َناهم وهم يصلُّون ،وأَتَْيَناهم وهم ي ُّ
ون"( .البخاري ،صحيحه،
فََي ْسأَلُهُ ْم َو ُه َو أ ْ
َعلَ ُم بِ ُك ْم ،فََيقُو ُلَ :ك ْي َ َ ْ َ
صل َ
َ َ َ ُْ َ ُْ ُ َ َ َ ُْ َ ُْ ُ َ
كتاب التوحيد ،باب قول اهلل تعالى" :تعرج المالئكة والروح إليه ،رقم الحديث.)126/9 ،7429 ،
َّ ِ
(َ )3ح َّدثََنا قُتَْيَبةُ ْب ُن َس ِع ٍيدَ ،ع ْن َم ِال ٍكَ ،ع ْن أَبِي ِّ
َع َرِجَ ،ع ْن أَبِي ُه َرْي َرةَ :أ َّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم ،قَا َل:
الزَن ِادَ ،ع ِن األ ْ
َن َر ُسو َل الله َ
َِّ
ار ،وي ْجتَ ِمعون ِفي صالَ ِة العص ِر و ِ
ون ِفي ُك ْم َمالَئِ َكة بِاللَّْي ِل َو َمالَئِ َكة بِ َّ
ين َباتُوا ِفي ُك ْم ،فََي ْسأَلُهُ ْم
صالَة الفَ ْج ِر ،ثَُّم َي ْع ُرُج الذ َ
النهَ ِ َ َ ُ َ
َيتَ َعاقَُب َ
َ ْ َ َ
َ
ف تَرْكتُم ِعب ِادي؟ فَيقُولُون :تَرْكَناهم وهم يصلُّون ،وأَتَْيَناهم وهم ي ُّ
ون"( .البخاري ،صحيحه ،كتاب التوحيد،
َوهُ َو أ ْ
َعلَ ُم بِ ِه ْمَ :ك ْي َ َ ْ َ
صل َ
َ َ َ ُْ َ ُْ ُ َ َ َ ُْ َ ُْ ُ َ
باب كالم الرب مع جبريل ونداء اهلل المالئكة ،رقم الحديث.)142/9 ،7486 ،

()2

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص 246؛ وانظر :البخاري ،صحيحه ،كتاب مواقيت الصالة ،باب وقت الفجر ،رقم الحديث
.120/1 ،578

( )3ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص 247؛ وانظر :مسلم ،صحيحه ،كتاب األشربة ،باب استحباب إدارة الماء واللبن ،رقم الحديث
()4

.1603/3 ،)2029( - 125

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .247-246
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المجردة التي ال تتّفق هذه الدراسة معه فيها؛ ألنها ليست أدلة
الذهنية
ثم لحق هذا بآراء هي أقرب إلى
َّ
ّ
لغوية .مهما يكن من أمر ،فإ َّن الشواهد السابقة غير قواعدية في جانب من عناصر قواعديتها
مبين في جدول األفضلية اآلتي:
القياسية كما هو ّ
األفضلية القواعدية
التركيب
اللغوي
ّ

الجوهرّية
الداللة على
َمن فعل
الفعل أو ما

الشكلية
ّ
التطابق

وقوع
الفاعل

بعد الفعل

األفضلية

إفراد الفعل

قام به الفعل

في

االستعمالية
الحركة
ابية
اإلعر ّ

التذكير

للفاعل

والتأنيث

(مرفوع)

)1
ـب ف ـ ــيكم
َيتعاق ـ ـ ُ
مالئكة/

✔

✔

✔

✔

✔

✔

كان ــت أمه ــاتي
يحثثن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

اعدي)
(قو ّ
)2

يتعــاقبون فــيكم

مالئكة/

✔

✔

✘

✔

✔

✔

ُك ـ ـ ـ ـ َّن أمهـ ـ ـ ــاتي
يحثثن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

(مستعمل)
االستعمالية إلفراد الفعل في الجملة الفعلية
اعدية و
ّ
جدول األفضلية رقم ( :)20عناصر األفضلية القو ّ

يشير الجدول أعاله إلى َّ
اللغوي الذي يلتزم بكل الشروط القواعدية المتعلقة بالجملة
أن التركيب
ّ
َّ
ليتوج بذلك المخرج األفضل ،عالوة على أنه متاح لالستعمال وللقياس
ّ
الفعلية احتل الترتيب األول ّ
يوضع بعده في الترتيب َّ
فإنه لم ينتهك إال شرطاً من شروط القواعدية ،وهو
عليه .وأما التركيب الذي
َ
يتقدم على المسند إليه وان كان مثنى أو جمعاً ،كما انصاع له التركيب
يتعلق بوجوب إفراد الفعل الذي ّ
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إن الفعل في التركيب الثاني مقرون بعالمة جمع؛ مثل واو الجماعة في الحديث (يتعاقبون
األول؛ إذ ّ
فيكم مالئكة) ،وان كان بعض العلماء يرى فيه أنه مختصر من حديث طويل َّ
(إن هلل مالئكة يتعاقبون
ين لم ِ
الصحيح ِ
يأت بالصورة القواعدية
فيكم مالئكة ،مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار)( ،)1غير َّأنه في
َ
المتمسكون بالقواعدية ،كما أثبتناه في الفقرات السابقة ،بل يقال َّ
إن العزو إليهما
التي تفضَّل بها
ّ
الشكلية فهو يحقّقها،
أَ ْولَى( .)2وأما سائر عناصر القواعدية سواء كانت ترتبط بعالماتها الجوهرّية أو
ّ
االستعمالية التي تظهر
وقد وضعنا رمز (✔) في كل خانة لها .وفوق كل ذلك ،فهو يحقّق األفضلية
ّ
في البيئات االستعمالية العديدة ،حتى وصف القرطبي هذه الظاهرة بأنها لغة فاشية مشهورة ولها وجه
من القياس واضح( .)3وكل ذلك يعني أنه ال يمكن التقليل من شأن هذه الظاهرة في اللغة ذاتها ،أو
َّ
اعدية المعيارّية كما
جعله أقل أفضليةً من التركيب األول إال من حيث مدى تحقيقهما للعناصر القو ّ
أشرنا إليه سابقاً.
جالء في َّ
أن للتراكيب الحديثية غير القواعدية السابقة نظائر
وتزداد هذه األفضلية االستعمالية
ً
معطيات الدراسات
استعمالية عديدة من لغة السعة ولغة الشعر على حد سواء .وهو أمر تفيدنا فيه
ُ
التاريخية التي تشير إلى َّ
أن هذه الظاهرة أصيلة في العربية الفصحى كما هي عند بعض القبائل
()4
تسربت إلى أرقى
العربية القديمة كقبيلة "طيئ" ،و"بلحارث بن كعب" ،و"أزد شنوءة"  .بل نرى أنها ّ

اللغوي ،وهو القرآن الكريم ،كقوله تعالى :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭼ (المائدة:
صور االستعمال
ّ
 ،)٧١فألحق عالمة الجمع بالفعل (عموا) والفعل (صموا) ،وهما ِّ
متقدمان على الفاعل (كثير) .ومنه
قوله تعالى :ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭼ (األنبياء ،)٣ :فألحق عالمة الجمع أيضاً بالفعل المتقدم
()1

األشموني ،شرح األشموني على ألفية ابن مالك.392/1 ،

()3

المرجع نفسه.34/2 ،

()2

العسقالني ،ابن حجر ،فتح الباري ،باب فضل صالة العصر.34/2 ،

()4

انظر :عبد التواب ،رمضان ،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ،ص .301-299
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أسروا) .ولو تماشت هاتان اآليتان مع القاعدة النحوية التي ُوضعت للكثير والمشهور بتعبير النحاة،
(و ّ
ِ
النحوي له
وص َّم) في األول ،و(أَ َس َّر) في النمط الثاني ،وهو ما يمكن أن يجد
ّ
لجاء النمطانَ ( :عم َي َ
تفسي اًر يبتعد به عن اللغة ،كإضمار المبتدأ ،أي :هم كثير منهم ،وهم الذين ظلموا ،أو يبحث لها عن
يسمى اإلعراب الذهني ،كأن نقول َّ
إن الظاهر
تفسير لعالقات تحكم العملية الذهنية القائمة على ما َّ
ّ
بدل من المضمر ،على قول َم ْن ُي ِجيز هذا(.)1
ونجد كذلك في لغة السعة من أقوال التابعين ،وهو ما روي عن الحسن البصري أنه قال في
قد أ َْو َك َدتَاهُ َي َداهُ ،وأَ ْع َم َدتَاه ِر ْجالَه" ،أي :قد أوكدتْه يداه ،بمعنى أعملتاه،
الحديث عن طالب العلمْ " :
وأعمدتْه ِرجاله ،أي صيرتاه عميداً ،وهو المريض الذي ال يستطيع أن يثبت على المكان حتى يعمد
من جوانبه ،لطول اعتماده في القيام عليهما(.)2
بي الفصيح حامالً لعدد غير قليل من الشواهد التي
أما من لغة الشعر فقد جاء الشعر العر ّ
ِ َّ
تاماً ،ومن ذلك قول الشاعر:
بي ال يرفض هذا المظهر
االستعمالي رفضاً ّ
ّ
تُثبت أن االستعمال العر ّ
ك َذا َو ِاق َي ْه
أَ ْولَى فَأَ ْولَى لَ َ

ك ِع ْن َد ا ْلقَفَا
أُْل ِف َيتَا َع ْي َنا َ

()3

أي :ألفيت عيناك ،ومنه قول أمية بن أبي الصلت:
ـ ِـل أَ ْهلِي فَ ُكلُّهم ي ِ
عذ ُل
ُْ َ

وننِي ِفي ا ْشتِر ِ
اء النَّخي ـ
وم َ
َ
َيلُ ُ

()4

أي :يلومني أهلي ،ومن ذلك قول أبي عبد الرحمن العتبي:
()1

عبابنة والزعبي ،يحيى وآمنة ،علم اللغة المعاصر مقدمات وتطبيقات ،ص  .143وانظر هذه التخريجات في كتب النحو ،مثل:

()2

ابن األثير ،مجد الدين أبو السعادات ،النهاية في غريب الحديث واألثر ،تحقيق طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي

()3

ورد الشاهد في :السيوطي ،شرح شواهد المغني331/1 ،؛ وابن الشجري ،أمالي ابن الشجري.201/1 ،

()4

سيبويه ،الكتاب41/2 ،؛ وابن يعيش ،شرح المفصل267/2 ،؛ وابن هشام ،مغني اللبيب.479/1 ،

المكتبة العلمية ،بيروت1979 ،م 297/3 ،و.219/5

أمية بن أبي الصلت ،ديوانه ،جمع وتحقيق وشرح سجيع جميل الجبيلي ،دار صادر ،بيروت1998 ،م ،ص .99
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الخ ُدوِد النَّو ِ
اض ِر
ض َن َعِّني بِ ُ
فَأَ ْع َر ْ
َ

ار ِ
الغوانِي َّ
ب الَ َح بِ َع ِ
ضي
الش ْي َ
َأَرْي َن َ َ

()1

أي :رأت الغواني ،ومنه أيضاً قول الفرزدق:
بِحوران يع ِ
السلِيطَ أَقَ ِ
ارُب ْه
ص ْرَن َّ
ََْ َ َ ْ

ي أَبُوه َوأُ ُّمه
َولَ ِك ْن ِد َي ِاف ٌّ

()2

قيات:
أي :يعصر السليط أقاربه ،ومن قول عبيد اهلل بن قيس الر ّ
ِ
يم
َوقَ ْد أَ ْسلَ َماهُ ُم ْب َعد َو َحم ُ

َّ ِ
الم ِ
ين بَِن ْف ِس ِه
ارِق َ
تَ َولى قتَا َل َ

()3

أي :وقد أسلمه مبعد وحميم ،ومن ذلك قول عروة بن الورد:
َد ِع ْينِي لِْل ِغ َنى أَ ْس َعى فَِإِّني

ِ
ير
َأَرْي ُ
ت النَّ َ
اس َش ُّرُه ُم الفَق ُ

َوأَ ْب َع ُد ُه ْم َوأَ ْه َوُنهُم َعلَْي ِه ْم

ِ
ير
َوِا ْن َك َانا لَهُ َن َسب وخ ُ

()4

أي :وان كان له نسب ِ
وخير ،ومن ذلك قول مجنون ليلى:
لِ َكي يم َنعونِي أَن أَ ِج ِ
يت
يك لَ ِج ُ
ْ
ْ َْ ُ

اإلن ُس َوا ْل ِج ُّن ُكلُّهُم
َولَ ْو أَ ْح َدقُوا بِي ْ

()5

أي :ولو أحدق بي اإلنس والجن(.)6

()1

ورد البيت في :ابن هشام ،تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ،ص 474؛ والعيني ،المقاصد النحوية.937/2 ،

()2

الفرزدق ،ديوانه.46/1 ،

()4

ورد الشاهد في :خالد األزهري ،شرح التصريح406/1 ،؛ والعيني ،المقاصد النحوية .927/2 ،وأما في ديوان عروة بن الورد

()3
الرقيات ،عبيد اهلل بن قيس ،ديوان عبيد اهلل بن قيس الرقيات ،تحقيق وشرح محمد يوسف نجم ،دار صادر ،بيروت،
ابن قيس ّ
1958م ،ص .196

فهو برواية "وان أمسى له نسب وخير" ،وعلى هذه الرواية ،فإنه ال شاهد فيه .انظر :عروة بن الورد والسموأل بن غريض،

ديوانا عروة بن الورد والسموأل ،دار صادر ،بيروت1964 ،م ،ص .45

()5

قيس بن الملوح بن مزاحم (ت  68هـ) ،ديوان مجنون ليلى ،جمع وتحقيق وشرح عبد الستار أحمد فراج ،دار مصر ،القاهرة،

()6

لمزيد من الشواهد الشعرية على هذه الظاهرة انظر :عبد التواب ،رمضان ،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ،ص

1979م ،ص .67
.305-304
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وجودها في أخواتها من اللغات
االستعمالية لهذه الظاهرة في العربية كذلك
وقد َّأيد األفضليةَ
ُ
ّ
السامية ،كما تفيده معطيات المنهج التاريخي المقارن .ويعني ذلك َّ
أن اللغات السامية تلحق عالمة
ّ
مثنى أو جمعاً ،كما هو الحال في لحوقه عالمة تأنيث إذا كان الفاعل
عددية للفعل إذا كان الفاعل ّ
مؤنثاً .ومن هذه اللغات اللغة اآلرامية في نقش الجص اآلرامي من دير عال ،واللغة العبرية ،واللغة
السريانية ،واللغة الحبشية الجعزية( .)1وعلى ذلك ،يذهب رمضان عبد التواب ويحيى عبابنة إلى َّ
أن
ظاهرة المطابقة العددية بين الفعل والفاعل ظاهرة أصيلة قديمة في العربية ،وأما ظاهرة عدم المطابقة
تقدم عليه ،فظاهرة ِ
حادثة سببها َّ
أن العربية الفصحى دون غيرها من
أو إفراد الفعل مع الفاعل إذا ّ
اكتفاء بما يدل
تعدد العالمات ،فاستغنت عن عالمة التثنية والجمع في الفعل
أخواتها قد تخلَّصت عن ّ
ً
عليهما في صيغة الفاعل نفسها.
وعلى ذلك ،فإن هذه الظاهرة ال ينبغي أن تُنظَر على َّأنها عيب من عيوب اللهجات أو
()2
إن هذه اللغة ضعيفة( ،)3أو رديئة كما ذكر أحد الدارسين
االستعماالت التي رغبت عنها اللغة  ،أو ّ

اللغوي كما أشرنا
حدثين ،وهو محمد عيد ،على الرغم من وجودها في مختلف مصادر االستعمال
الم َ
ّ
ُ
إليه سابقاً ،وهو يقول فيه" :الذي أراه أن هذه اللغة رديئة ،بدليل أنه ال يستعملها في وقتنا الحاضر إال
يتمرسوا بالفصاحة ،وكذلك عوام الناس في اللهجة الدارجة ،حيث يقول
الصبيان الصغار الذين لم َّ
"صحوا األطفال"( .)4ولذا ،فإن هذه
الصغار في موضوعات اإلنشاء "انصرفوا الطلبة" ويقول العو ّام
ُ
الوصفي الذي ال يقوم على مبدأ "االستحسان
مبر اًر علمياً قائماً على المنهج
الدراسة لم نجد لهذا الدليل ّ
ّ

()1

لمزيد من التفاصيل عن هذا ،انظر :عبابنة والزعبي ،يحيى وآمنة ،علم اللغة المعاصر مقدمات وتطبيقات ،ص .146-145

()3

الغالييني ،جامع الدروس العربية.204-203/2 ،

( )2انظر :المرجع نفسه ،ص 146-145؛ وعبد التواب ،رمضان ،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ،ص .301
()4

عيد ،محمد ،النحو المصفى ،ص .316
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واالستهجان" أو "قل وال تقل" في دراسة اللغة مهما كانت أوضاعها( .)1فلعل بقاء الظاهرة السابقة أو
ونا ِ
الج َير ِ
شيوعها في كثير من اللهجات العربية المعاصرة ،كقولهم" :ظَلَ ُمونِي َّ
ان" ،امتداد
اس" َ
"وزُار َ
الن ُ
السامي واللهجات القديمة( ،)2على الرغم من أنها ال تحقق األفضلية االستعمالية التي بصددها
لألصل
ّ
هذه الدراسة؛ َّ
ألنهم ليسوا أبناء اللغة ،بل المولَّدين ،لصحة االحتجاج بكالمهم.
ٍ
أن هذه الدراسة ترى َّ
غير َّ
اللغوي الذي
بحاجة إلى الكشف عن طبيعة القانون
أن األمر ال يزال
ّ
يحكمه ،وليس بالبساطة ربطه بلغة "أكلوني البراغيث" أو لغة "يتعاقبون فيكم مالئكة" أو بالظواهر
المندثرة في اللغة ،وهي التي كانت قبل أن تموت ،قد يبقى منها أمثلة ،تعين على معرفة األصل ،وهي
اللغوي" عند رمضان عبد التواب( ،)3وعند سمير استيتية" :الرواسب اللغوية أو
مسمى "الركام
تحت َّ
ّ
اللغوي الواحد جنباً إلى ٍ
جنب مع
الرسوبيات اإلعرابية"( .)4وذلك أ َّن الظاهرة السابقة قد تظهر في األداء
ّ
يعزز ما تحاول الدراسة إثباته وهو
االلتزام بقاعدة إفراد الفعل مع الفاعل
المثنى أو المجموع ،مما ّ
ّ
اللغوي الواحد.
ي في إنتاج التراكيب العربية ،حتى وان كان في األداء
تفعيل القانون
ّ
اللغوي االختيار ّ
ّ
الصحابي َوائِل بن ُح ْجر
وذلك كما عثرنا عليه في حديث
ّ

()5

عن كيفية وضع ركبتَ ْي الرسول صلى اهلل

األر ِ
عليه وسلم قبل َ
ض قَْب َل أ ْ
يد ْيه في الصالة ،وهو كاآلتيَ " :فلَ َّما َس َج َد َوقَ َعتَا ُرْك َبتَاهُ إِلَى ْ
َن تَقَعَ

()1

()2
()3

عمان2009 ،م ،ص 68-67؛
انظر مثالً :ليونز ،جون ،اللغة واللغويات ،ترجمة محمد العناني ،دار جرير للنشر والتوزيعَّ ،

وعبد التواب ،رمضان ،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ،ص 9؛ Lyons, John, Noam Chomsky, The
Viking Press, New York, 1970, p 17-18.
انظر :عبد التواب ،رمضان ،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ،ص .307
انظر :عبد التواب ،رمضان ،بحوث ومقاالت في اللغة 268 ،و.272-270

()4

انظر :استيتيه ،سمير شريف ،اللسانيات (المجال ،والوظيفة ،والمنهج) ،ص  ،614-605واللغة العربية واللسانيات-143/1 ،

()5

النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ،روى عنه ابناه
ض ِرِم ُّي ،نزل الكوفة ،وروى عن
الح ْ
ُهَن ْي َدةَ َ
ّ
بن ِشه ٍ
اب ،وغيرهم .ومات وائل في خالفة معاوية .انظر :العسقالني ،ابن
َع ْلقَ َمةََ ،و ُكلَْي ُ
ب ُ َ

.148
هو َوائِ ُل بن ُح ْج ِر ِ
بن َس ْع ٍد أَُبو
ِ
بن
علقمة ،وعبد الجبارَ ،وَوائ ُل ُ

الذهبي ،سير أعالم النبالء.573-572/2 ،
حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة466/6 ،؛ و
ّ
184

َكفَّاهُ"( .)1فاتضح َّ
اعدي ،أي خرق للقاعدةَ :وقَ َعتَا ُرْك َبتَاهُ ،في حين
أن الشق األول من الحديث غير قو ّ
َّ
َن تَقَ َعا َكفَّاه" .ويعني ذلك لو
َن تَقَ َع َكفَّاهُ ،وليس" :أ ْ
اعدي ،منصاع للقاعدة :قَْب َل أ ْ
أن الشق الثاني منه قو ّ
أي التزمت بقاعدة تطابق العدد بين
كانت هذه الظاهرة مرتبطةً بلغة القبائل المعيَّنة ومطّردةً فيهاْ ،
ي الذي َج َم َع بين "القاعدتَ ِ
ين :إحداهما عدم تطابق
الفعل والفاعل ،لَما وجدناَ مثل هذا االستعمال اللغو ّ
العدد بينهما ،بل إفراد الفعل مهما كان الفاعل مثنى أو مجموعاً ،وهي تمثلها القاعدة القياسية المعيارية
المبنية على الكثير المشهور في كالم العرب ،بتعبير النحويين العرب ،والثانية قاعدة تطابق العدد
بينهما التي أطلقوا عليها لغة أكلوني البراغيث مرة ،ولغة "يتعاقبون فيكم مالئكة" أخرى .ولذاَّ ،
فإن هذه
الدراسة ترى َّ
ي في العربية ،وهو يتراوح بين االنصياع
أن األمر ناتج عن عمل القانون
اللغوي االختيار ّ
ّ
التمرد عليها ،لينتج عن ذلك ما نطلق عليه الصيغة التركيبية البديلة.
للقاعدة العامة و ّ

()1

أبو داود سليمان ،سنن أبي داود ،كتاب الصالة ،باب افتتاح الصالة ،الحديث رقم  ،196/1 ،839وباب كيف يضع ركبتيه
قبل يديه ،الحديث رقم .222/1 ،839
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الفصل الخامس :
األفضلية القواعدية واالستعمالية في قضايا االستبدال

المبحث األول  :في التراكيب
الوظيفية المغلقة
المبحث الثاني  :في األدوات أو األصناف
ّ
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الفصل الخامس  :األفضلية القواعدية واالستعمالية في قضايا االستبدال
اللساني المعاصر على اختالف اتجاهاته عن مفهومه
ال يخرج مفهوم االستبدال في الدرس
ّ
شيء مكان شيء آخر؛ كإبدال الواو تاء في (تَ ِ
ٍ
اهلل)( .)1وعليه ،تتَّخذ المدرسة
اللغوي ،وهو جعل
َ
ّ
ً
تأسست عليها الثنائيات السوسيرية في التمييز بين
ّ
البنيوية من فكرة االستبدال إحدى المنطلقات التي ّ
نوع ِ
ي في كل لغة .وهما
ين من العالقات التي تنتظم
عناصر اللغة وتحكمها ،كما ّ
َ
يحددها النظام اللغو ّ
َ
النحوية
العالقات الجدولية االستدعائية ( ،)Paradigmatic Relationوالعالقات األفقية
ّ
()Syntagmatic Relation؛ فتتكون األولى منهما عن طريق الربط بين عناصر اللغة التي تشترك
في بعض الخصائص ذهنياً .وأما الثانية فتُ َّ
حدد عن طريق العالقة االستبدالية التي تقيمها وحدة لسانية
اعدياً ،وتكشف لنا عن
ما بفضل تركيبها مع وحدات لسانية أخرى من المستوى نفسه لتش ّكل تركيباً قو ّ
السياق والعناصر اللغوية التي يمكن للعنصر اللغوي أن ي ِرَد فيها ومعها( .)2وقد ِ
فطن النحويون العرب
َ
ّ
وضعه من الكلمات المنتظمة
يصح
حددوا ما
إلى هذه العالقات بوضع القواعد الصارمة لها ،بحيث ّ
ّ
ُ
حلول ظرف الزمان محل الخبر للمبتدأ من اسم المعنى فقط ،فال يصح
داخل الجملة نحوياً ،كتحديدهم
َ
اإلخبار به عن اسم الذات.
غير َّ
هتم بها سابقاً ،وهي إمكانية انتهاك قاعدة
أن هذه الدراسة تلقي الضوء على مسألة لم ُي َّ
هذه العالقات ،حتى َّ
اللغوي،
نفسه إلى استبعاد هذا الجانب من النظام
إن هذا الوضع قد دفع
ّ
سوسير َ
َ
ٍ
بأن الجملة عملية َّ
ألنه لم يقتنع َّ
موجهة بالقواعد ،فهي تمثّل الجانب الذي يتيح ألبناء
ال
لشيء ،إالَّ ّ

()1
()2

ابن منظور ،لسان العرب( 48/11 ،بدل).

انظر :دي سوسير ،دروس في األلسنية العامة ،تعريب صالح القرمادي ومحمد الشاوش ومحمد عجينة ،الدار العربية للكتاب،
طرابلس1985 ،م ،ص 190-186؛ والشايب ،فوزي حسن ،سوسير أبو اللسانيات الخلفيات واألفكار ،عالم الكتب الحديث،

إربد2017 ،م ،ص .114-113
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()1
أهم تلك العالقات المنتهَكة قواعدياً
اللغة الحريةَ في التوليف بين مختلف العناصر إلى أبعد الحدود  .ف ّ

النحوية التي يمكن أن ترد الكلمات في الجملة على غير ما تقتضيه القاعدة القياسية
العالقات األفقية
ُ
ّ
النحوي والمعاني
المعيارية من حيث ورودها مع الكلمات األخرى في الجملة ،أو من حيث العمل
ّ
النحوية التي ِّ
تؤديها العناصر اللغوية كاألدوات .ويالحظ َّ
أن هذا النوع من االنتهاك يتم عن
الوظيفّية
ّ
اعدي في الشواهد الحديثية المدروسة التي يمكن تصنيفها في مبحثين :أولهما
طريق االستبدال غير القو ّ
المغلَقة.
ما يقع في التراكيب ،وثانيهما في األدوات أو األصناف
ّ
الوظيفية ُ
المبحث األول :في التراكيب
 اإلخبار عن اسم الذات بظرف الزمان
اإلسنادية في الجملة االسمية على ّأنه إذا
تنص القاعدة القياسية المعيارية بخصوص العالقة
ّ
ّ
ووقع الظرف خب اًر عنه ،لم يكن ذلك الظرف إالَّ من ظروف المكان ،نحو:
كان المبتدأ جثة (اسم ذات)
َ
زيد خلفَك .أما من ظروف الزمان فلم يجز()2؛ َّ
ألن ظرف الزمان ال يقع خب اًر إال عن اسم المعنى غير
الدائم منصوباً أو مجرو اًر بـ"في" ،فال يقال مثالً :زيد الليل َة( .)3وبعبارة أخرى ،فإَّنه ال يجوز أن يح ّل اسم
َّ
محل اسم المعنى/المصدر ليكون مسنداً إليه (المبتدأ) للخبر وهو ظرف الزمان .وذلك لعدم
الذات
الشكلية في
تحقيق العالمة الجوهرّية للخبر نفسه -كما يبدو األمر ظاهرياً من خالل العناصر
ّ
معنى في الكالم حتى
تتم به أو بمتعلَّقه مع المبتدإ غير الوصف الفائدةُ( ،)4أي تفيد به
التركيب -وهي ُّ
ً

()1

انظر :دي سوسير ،دروس في األلسنية العامة ،ص 188؛ وكارل ،ديتر بونتنج ،المدخل إلى علم اللغة ،ترجمة :سعيد حسن

()2

انظر :سيبويه ،الكتاب136/1 ،؛ المبرد ،المقتضب132/4 ،؛ وابن السراج ،األصول في النحو63/1 ،؛ وابن جني ،اللمع في

()3

إن كان اسم المعنى دائماً امتنع اإلخبار بالزمان عنه فال يقال" :طلوع الشمس يوم الجمعة" لعدم الفائدة .انظر :الدقر ،عبد

()4

انظر :ابن هشام ،شرح قطر الندى وبل الصدى ،ص 124؛ والدقر ،عبد الغني ،معجم النحو ،ص .181

بحيري ،مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط 2006 ،2م ،ص .42

العربية ،ص .14

الغني ،معجم النحو ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط 1986 ،3م ،ص .183
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نبو أو ٍ
نشاز( .)1وعلّل النحويون ذلك األمر (عدم
ويقنِع به
السامع دون ٍّ
يمكن أن يصمت به المتكلِّمُ ،
َ
بأن اسم الذات كـ "زيد" مثالً ال يخلو من زمان؛ إما ٍ
اإلفادة) منطقياً َّ
يوم أو ليلة ،أو ساعة؛ إذ كان
احدا دون اآلخر(.)2
الزمان ال
يتضمن و ً
ّ
الفعلي عند أبناء اللغة ال ترفض هذه الصورة (المبتدأ اسم
ومع ذلك ،فإ َّن اللغة في االستعمال
ّ
أن القواعدية تأباها؛ َّ
الذات والخبر ظرف الزمان) رفضاً كلياً ،على الرغم من َّ
ألنها ال تحقّق من اإلفادة
بعض النحويين إلى التأويل لتسويغ هذه الصورة غير القواعدية .وقال ابن
شيئاً في الكالم ،مما ألجأ
َ
ب تأويله ،كقولهم" :الليلةَ الهال ُل" ،فهذا على حذف
هشامْ :
"إن ُوجد في كالمهم ما ظاهره ذلك َو َج َ
ِ
الهالل"(.)3
مضاف ،والتقدير :الليلةَ طلوعُ
مهما يكن من هذا التأويل أو التقديرَّ ،
فإنه لم يجعل التركيب السابق قواعدياً في صورته
المستعملة ،بل َّ
اعدي في جانب من عناصر
غير قو ٍّ
إن التركيب من وجهة نظر هذه الدراسة ،يظ ّل َ
َ
ود َوَب ْع َد َغ ٍد
القواعدية له .وهو كما في شاهد الحديث
اليهُ ُ
النبوي الذي أشار إليه ابن مالك" :فَ َغداً َ
ّ
اإلسالمية بها،
ص َارى( ،)4وهو قول الرسول صلى اهلل عليه وسلم في فرض الجمعة وفضيلة األمة
ّ
النَّ َ
واإلشارة إلى تعييد اليهود في يوم السبت ،والنصارى في يوم األحد( .)5ونجد لفظ هذا الحديث في
ٍ
ٍ
ونصه في صحيح البخاري:
يسير في التقديم والتأخير ،وهو ال ُيخ ّل بالشاهد.
باختالف
الصحيحين
ّ
َِّ
الكتَ ِ ِ
القيام ِة ،ب ْي َد أََّنهم أُوتُوا ِ
ِ
ِ
ض َعلَ ْي ِه ْم،
اب م ْن قَْبل َنا ،ثَُّم َه َذا َي ْو ُمهُ ُم الذي فُ ِر َ
َ
ون َي ْوَم َ َ َ
ون السَّابِقُ َ
َن ْح ُن اآلخ ُر َ
ُْ
ِِ
ِِ
َّ
ص َارى َب ْع َد َغ ٍد( .)6وفي صحيح مسلمَ :ن ْح ُن
فَ ْ
اليهُ ُ
اس لََنا فيه تََبع َ
ود َغ ًدا َوالنَّ َ
اختَلَفُوا فيه ،فَهَ َد َانا اللهُ ،فَالنَّ ُ
()1

عيد ،محمد ،النحو المصفى ،ص .175

()3

ابن هشام ،شرح قطر الندى وبل الصدى ،ص .127

()5

العسقالني ،ابن حجر ،فتح الباري356/2 ،؛ والنووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.143/6 ،

()2

انظر :المبرد ،المقتضب132/4 ،؛ وابن السراج ،األصول في النحو.63/1 ،

()4

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،مسألة  ،32ص .155

()6

البخاري ،صحيحه ،كتاب الجمعة ،باب فرض الجمعة ،رقم الحديث .2/2 ،876
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ِ ِ
َن ُك َّل أ َّ ٍ
ِ
ِ
ام ِةَ ،ب ْي َد أ َّ
اب ِم ْن قَْبلَِناَ ،وأُوتِي َناهُ ِم ْن َب ْعِد ِه ْم ،ثَُّم
ُمة أُوتَِيت اْلكتَ َ
ونَ ،وَن ْح ُن السَّابِقُ َ
اآلخ ُر َ
ون َي ْوَم اْلق َي َ
الناس لََنا ِف ِ
َِّ
ص َارى َب ْع َد َغ ٍد(.)1
يه تََبع ،ا ْل َيهُ ُ
ود َغ ًدا َوالنَّ َ
َه َذا اْل َي ْوُم الذي َكتََبهُ اهللُ َعلَْي َناَ ،ه َد َانا اهللُ لَهُ ،فَ َّ ُ
يالحظ َّ
اعدي في الحديث السابق ،ال
االستعمال
أن ابن مالك في توجيهه
َ
اللغوي غير القو ّ
ّ
َّ
يتصدون لمثل هذا
يختلف عما فعله غيره من النحويين والعلماء من حيث اللجوء إلى التقدير حين
غير أن ابن مالك والنووي َأَرَيا َّ
أن المحذوف في التركيب مضافان من أسماء
المظهر
االستعمالي؛ َ
ّ
اليهود وبعد ٍ
ِ
خبر ِ
تعييد النصارى"( ،)2أو
غد
تعييد
ين عنهما؛ أي" :فغداً
ُ
ُ
المعاني؛ ليكون ظرفا الزمان َ
اليهود غداً"( .)3وعلّل ابن مالك جواز ذلك بوجود قر ٍ
ِ
ينة تد ّل على اسم معنى محذوف
عيد
عند النوويُ " :
مقامه لوضوح المعنى( .)4في حين َّ
أن المحذوف فيه عند
وهو مضاف ُ
أقيم المضاف إليه َ
فحذف و َ
الطبري ،كما نقله ابن حجر العسقالني ،هو الفعل ،قائالً" :غداً هنا منصوب على الظرف وهو متعلِّق
بمحذوف ،تقديره :اليهود يعظِّمون غداً ،وكذا قوله بعد ٍ
غد وال بد من هذا التقدير"( .)5ومع اختالف هذا
التقدير ،يهدف ٌّ
اعدي "المحذوف" (اسم المعنى المضاف أو الفعل
كل منهم إلى إقامة العنصر القو ّ
متعلَّق الظرف) في عناصر اإلسناد ،لكي يتحقّق به ،وفقاً لنظرتهم ،الكالم المفيد نحوياً.
ولكن هذه الدراسة ترى َّ
أن القوانين اللغوية في اللغة العربية تعمل عمالً اختيارياً يسمح لبعض
اعدي بأن تستبدله بعنصر آخر ،وهو في التركيب السابق
األداءات اللغوية أن تنتهك هذا العنصر القو َّ
خبر عنه بظرف الزمان ،لوضوح المعنى عند أذهان طرفَ ْي
استبدال اسم المعنى باسم الذات ليكون ُم اً

()1

مسلم ،صحيحه ،كتاب الجمعة ،باب هداية هذه األمة ليوم الجمعة ،رقم الحديث .585/2 ،)855( 19

()3

النووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.143/6 ،

()5

العسقالني ،ابن حجر ،فتح الباري.356/2 ،

()2

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .155

( )4ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .155
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ِ
المرسل والمتلقِّي ،ولصالح بقية العناصر األخرى ،كما يمكن توضيح ذلك في جدول األفضلية
الكالم؛
اآلتي:
األفضلية القواعدية
اللغوي
التركيب
ّ

 )1غ ـ ــداً تعيي ـ ـ ُـد
اليهـ ــود وبعـ ــد غـ ـ ٍـد

الجوهرّية
اإلفادة

✔

توافر
ي
عنصر ْ
َ
اإلسناد
✔

األفضلية
االستعمالية

الشكلية
ّ
المسند إليه

الحركة

(المبتدأ) اسم

ابية
اإلعر ّ

معنى
✔

(الرفع)
✔

✔

تعييد النصارى
ُ
)2
غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداً
ـود وبعـ ــد غـ ـ ٍـد
اليهـ ـ ُ
النصارى

✔

✘

✔

✔

✔

االستعمالية لإلخبار بظرف الزمان
اعدية و
ّ
جدول األفضلية رقم ( :)21عناصر األفضلية القو ّ

يشير الجدول أعاله إلى َّ
االسمي األول قد حقّق جميع عناصر األفضلية
اإلسنادي
أن التركيب
ّ
ّ
المنصوص عليها في قاعدة اإلخبار بظرف الزمان ،مما يجعله يحت ّل المركز األول في سلّم األفضلية
ليكون المخرج األفضل ،زيادة على أنه متاح لالستعمال والقياس عليه .في حين َّ
أن التركيب الثاني أو
بعد ٍ
غد) يختلف عن األول في انتهاكه شرطاً من
كما هو في الصحيحين أيضاً
(اليهود غداً والنصارى َ
ُ
ظرف زمان؛ إذ يرد في التركيب اسم
شروط القواعدية ،وهو أن يكون المبتدأ اسم المعنى إذا كان خبره
َ
الذات (اليهود/النصارى) ال اسم معنى .ومع ذلك ،فإَّنه التزم بعناصر األفضلية األخرى له ،كتوافُر
ي اإلسناد (المسند إليه :اسم الذات الذي يح ّل محل اسم المعنى ،والمسند :ظرف الزمن)،
عنصر ْ
َ
أهم من ذلك ،أنه يتمتع باألفضلية االستعمالية
وتحقيق العالمة اإلعرابية كما تقتضيه القاعدة النحوية .و ّ
التي ِّ
تؤشر لنا على َّ
اعدي السابق،
أن أبناء اللغة في بعض المواقف كانوا يستغنون عن العنصر القو ّ
191

وتحقَّقت إفادة الكالم بدون ذلك العنصر ،تحقيقاً لسمة اإليجاز في الكالم ،وهو من أساليب لغة الرسول
صلى اهلل عليه وسلم؛ وهي ِّ
التأني ،واإليجاز ،والتكرار ،والفصاحة( ،)1غير أن هذه الدراسة ترى َّ
أن هذا
تجاوز القواعد التي اكتشفها النحاة ،كما في التركيب
اإليجاز الذي تتيحه اللغة ألبنائها قد يقودهم إلى ُ
اعدي.
السابق ،فهو اإليجاز عن طريق االستبدال غير القو ّ
اللغوي الحر والمقيَّد على ٍّ
حد سواء .وذلك كما يظهر في نظائر
وهذا األمر يشاركه األداء
ّ
ي ،وهو قول امرئ القيس على ال َش َّراب حين قيل له" :قُتِ َل
الحديث
النبوي السابق من كالم العرب النثر ّ
ّ
اليوم خمر وغداً أمر( ،)2أي :ا ْل َي ْوَم ِق َحاف وغداً نِقَاف( .)3فاتَّضح فيه َّ
أن ظرف الزمان (اليوم)
أبوك"َ :
قد وقع خب اًر عن اسم الذات (خمر) ،وهو ما ال تجيزه القاعدة القياسية المعيارية ،مما دفع المتمسكين
بالقواعدية إلى تأويالت ،كما هو الشأن في قول الشاعر:
ُي ْل ِقحه قوم وتَْنتِ ُجونه

أَ ُك َّل َع ٍام َن َعم تَ ْح ُو َ
ونهُ

()4

"كل ٍ
في البيت السابق ،وقوع ظرف الزمان وهو قولهَّ :
خبر عن الجثة وهو َ"ن َعم"( .)5فيرى
عام" ًا
القواعديون العرب َّ
أن هذا ال يجوز إال بالتأويل ،وتأويل هذا َّأنه محمول على الحذف ،وتقديره" :أَ ُك َّل
المبرد( .)6وأما
مصدرا ،جاز وقوع الزمان ًا
وث َن َعٍم" ،والحدوث لكونه
خبر عنه ،كما ذهب إليه ِّ
َع ٍام ُح ُد ُ
ً
ٍ
قدره :أَ ُك َّل َع ٍام إِ ْح َرُاز َن َعٍمَّ ،
ابن الناظم ف َّ
ب َن َعٍم( .)7في حين يرى العيني َّ
أن
وقدره بعضهم :أَ ُك َّل َعام َن ْه ُ
()1

القضاة ،شرف ،المنهاج الحديث في علوم الحديث ،ص .15

()3

ابن منظور ،لسان العرب( 276/9 ،قحف) .القحاف :شدة الشرب من الخمر ،النقاف :الحرب وتحطيم الرؤوس.

()2

امرؤ القيس ،ديوانه ،ص ( 10في ترجمة امرئ القيس).

()4

ع از العيني في كتابه (المقاصد النحوية) هذا الشعر إلى صبي من بني سعد .انظر :العيني ،المقاصد النحوية500/1 ،؛ وهو

()5

َن َعم :واحد األنعام ،وهو المال الراعية ،وأكثر ما تقع على اإلبل والبقر .انظر :العيني ،المقاصد النحوية.501/1 ،
المبرد ،المقتضب.274/3 ،
ّ

()6
()7

من شواهد سيبويه؛ سيبويه ،الكتاب.129/1 ،

ابن الناظم ،بدر الدين محمد ،شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ،تحقيق محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية،
بيروت2000 ،م ،ص .80-79
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األحسن فيه أن يكون " َنعم" ِ
فاعالً بالظرف العتماده ،فال مبتدأ وال خبر ،ومع هذا ،فال بد من التقدير
َ
َيضا ألجل المعنى ،ال ألجل المبتدأ؛ إذ الذي يحكم له باالستقرار هو األفعال ال الذوات( .)1مع ُّ
تعدد
أ ً
هذه التأويالت أو التقديرات سواء أكانت "ألجل المعنى/الفاعل" أو "ألجل المبتدأ" ،فلم تجد هذه الدراسة
اعدي بإقامة
فرقاً جوهرياً فيما بينها ،بل هي تمثّل محاوالت النحاة والعلماء لتسويغ األداء غير القو ّ
عناصر اإلسناد التي تقتضيها القواعد ،على الرغم من عدم تحقيقها في الواقع االستعمالي .ولذاَّ ،
فإن
ّ
اعدي ،في مثل
هذه الدراسة ترى ّ
اعدي السابق قابل للخرق عن طريق االستبدال غير القو ّ
أن الشرط القو ّ
تتولد عنه ما ُنطلِق
التراكيب السابقة التي تتَّمتع بالمقبولية أو األفضلية االستعمالية ،وهو في النهايةَّ ،
عليه الصيغة التركيبية البديلة ( ،)Alternative Formناجمة عن عمل القانون اللغوي فيها عمالً
اختيارّياً.
سد َّ
مسد الخبر مع صالحيته لإلخبار به
 الحال ي ّ

مما يحكم العالقة اإلسنادية في الجملة االسمية َّ
أن الخبر وجب حذفه إذا وقع قبل الحال

كونه خب اًر عن المبتدأ؛ لكونه ليس هو المبتدأ في المعنى .وقد ساق النحويون
(المفرد) الذي يمتنع ُ
"ض ْربِي زيداً قائم"؛ َّ
ألن الضرب ال
ض ْربِي زيداً قائماً" ،فال يمكن أن يقالَ :
مثاالً مصنوعاً له ،نحوَ " :
سيسد َّ
مسده الحا ُل المنصوب .وأما إذا كان الحال
أن مكان الخبر
ّ
يوصف بالقيام .ويترتَّب على ذلكّ ،
َ
"ض ْربِي زيداً شديد" ،فال يجوز للحال أن
يصلح لإلخبار به لكونه مطابِقاً للمبتدأ في المعنى ،نحوَ :
سد َّ
مسد الخبر ،بل وجب جعله خب اًر مرفوعاً(.)2
ي ّ
غير َّ
اللغوية التي ورد فيها الوصف المنصوب على الحالية،
أن ثمة مجموعة من األداءات
ّ
يسد َّ
مسد الخبر ،على الرغم من كونه صالحاً لإلخبار عن المبتدأ .وهو ما يحكم عليه النحويون
ّ
()1
()2

العيني ،المقاصد النحوية.501/1 ،

انظر :سيبويه ،الكتاب419/1 ،؛ ابن يعيش ،شرح المفصل243 ،241/1 ،؛ السيوطي ،همع الهوامع47-44/2 ،؛ ابن
هشام ،شرح قطر الندى وبل الصدى.133-132 ،
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بالضعف والشذوذ( .)1وذلك كما في بعض األحاديث( ،)2كقول الصحاب ّي َس ْهل بن َس ْعد رضي اهلل عنه:
ِ
ِِ
ِ َّ
" َكان النَّاس يصلُّون مع النَّبِ ِّي َّ
ِ
الم َز َادتَ ِ
ين:
َ
َ
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم َو ُه ْم َعاقدي أُ ْزِره ْم" .وقول صاحبة َ
ُ ُ َ َ ََ
ِ
اء أَم ِ ِ ِ
ِ
ِ
و(خلوفاً) في الحديثين السابقين
َّاعةَ َوَنفَُرَنا ُخلُوفاً"( .)3فجاء
(عاقِدي) ُ
س َهذه الس َ
" َع ْهدي بِا ْل َم ْ
خبر ِ
فوع ِ
(ه ْم،
ين عن مبتدئهما ُ
منصوبين مع كونهما في ظاهر التركيب يقتضي أن يكونا مر َ
ين ُم َ
منصوب ِ
ين على الحالية وفقاً للقاعدة سابقة الذكر.
نحوي لجعلهما
مسوغ
ونفَُرنا) ،ولم يكن لهما ِّ
َ
َ
ّ
ولذا ،فابن مالك نفسه لم يجد ُبداً من تقدير الحديثين السابقين ،األول منهماَ :و ُه ْم ُم ْؤتَِزُرون
ِِ
ون ُخلُوفاً .ولعل ما يقود ابن مالك إلى هذا التقدير تمسُّكه بصرامة
َعاقدي أ ُْزِرهم ،والثانيَ :وَنفَُرَنا َمتُْرو ُك َ
القواعد ،حتى يصبح التركيب أكثر انسجاماً مع القواعدية .ويقول في ذلك بعد اإلتيان بنظير هذين
سد الحال َّ
الحديثين من القرآن والشعر ،إ َّن "هذا النوع من ِّ
خبرا،
مسد الخبر ،مع صالحيتها ألن تجعل ً
ٌّ
ستعمل ،فالوجه ِّ
الجيد فيما كان من هذا القبيل الرفعُ بمقتضى الخبرية ،واالستغناء عن
شاذ ال يكاد ُي َ
النصب في ذلك ضعيفاً"(.)4
تقدير خبر ،فلذلك كان
ُ
غير َّ
ي،
أن هذه الدراسة ترى أن القاعدة السابقة يمكن انتهاكها لفعل القانون
اللغوي االختيار ّ
ّ
لينتج عنه الصيغة البديلة ( ،)Alternative Formبدليل وجود ما يقابلها من الصيغ الملتزمة
اس
بالقواعدية في الحديثين السابقين ،لعلها في النسخة التي لم يعتمد عليها ابن مالك .وهماَ " :ك َ
ان النَّ ُ
ِّغ ِر علَى ِرقَابِ ِهم ،فَِقي َل لِ ِّلنس ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ي َّ
ي ُّ
اء :الَ
صلى اهللُ َعلَ ْيه َو َسل َمَ ،و ُه ْم َعاق ُدو أ ُْزِرِه ْم م َن الص َ َ
صل َ
َ
ون َمعَ النَّبِ ِّ َ
ُ َ
ْ

()1

انظر :ابن هشام ،شرح قطر الندى وبل الصدى ،هامش صفحة 132؛ وابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .171

()3

البخاري ،صحيحه ،كتاب التيمم ،باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء ،رقم الحديث  ،344شركة القدس ،القاهرة،

()4

انظر :ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .171-170

( )2ابن مالك ،شواهد التوضيح ،مسألة  ،39ص .170
2008م ،ص .91
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()1
اء أَم ِ ِ ِ
ِ
ِ
ي ِّ
َّاعةَ
س َهذه الس َ
الر َجا ُل ُجلُ ً
وس ُك َّن َحتَّى َي ْستَِو َ
تَْرفَ ْع َن ُرُء َ
وسا"  .والحديث الثانيَ " :ع ْهدي بِا ْل َم ْ

َوَنفَُرَنا ُخلُوف(.)2
االستعمالي السابق بالضعف والشذوذ ،يمكن وصفه أكثر
أن ما ُحكم على المظهر
ولذا ،فإننا نرى ّ
ّ
دقة وموضوعية بقياس مدى قُرب التركيب وُبعده عن القواعدية في جدول األفضلية اآلتي:
األفضلية القواعدية
الجوهرّية
اللغوي
التركيب
ّ

اإلفادة

َ )1و ُه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْم
َع ِاق ـ ـ ـ ُدو أُ ْزِرِه ـ ـ ـ ْم

✔

توافر

األفضلية

الشكلية
ّ
الخبر مفرد الخبر هو الخبر مرفوع

ي
عنصر ْ
َ
اإلسناد

االستعمالية

المبتدأ
في

المعنى
✔

✔

✔

✔

✔

اعدي)
(قو ّ

َ )2و ُه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْم
ون
ُمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْؤتَِزُر َ
َع ِاق ـ ـِدي أُ ْزِرِهـ ـ ـ ْم

✔

✔

✔

✔

✔

✔

(قواعدي َّ
مقدر)

َ )3و ُه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْم
َع ِاقـ ـ ِـدي أُ ْزِرِهـ ـ ـ ْم

✔

✔

✔

✔

✘

✔

ـدي
(غيـ ـ ـ ــر قواعـ ـ ـ ـ ّ
مستعمل)
َ
االستعمالية لإلخبار بالمفرد
اعدية و
ّ
جدول األفضلية رقم ( :)22عناصر األفضلية القو ّ

()1

()2

البخاري ،صحيحه ،كتاب العمل في الصالة ،باب إذا قيل للمصليَّ :
انتظر فانتظر فال بأس ،رقم الحديث ،1215
تقدم أو
ْ
.65/2

البخاري ،صحيحه ،كتاب التيمم ،باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء ،رقم الحديث .76/1 ،344
195

االسمي السابق للكشف عن
اإلسنادي
يقوم الجدول السابق بالموازنة بين ثالث صور للتركيب
ّ
ّ
عناصر األفضلية بخصوص اإلخبار بالمفرد .فيشير إلى َّ
أن التركيب ( َو ُه ْم َع ِاق ُدو
مدى تحقيق التركيب
َ
أ ُْزِرِه ْم) اشتمل على جميع عناصر األفضلية القواعدية المنصوص عليها ،زيادة على تحقيقه األفضلية
يؤهله ليحتل المركز األول .وأما التركيب الذي يأتي
االستعمالية كما هو وارد في صحيح البخاري ،مما ّ
ون َع ِاقِدي أ ُْزِرِه ْم)؛ إذ َّإنه ما زال في ظاهر األمر قواعدياً ،إالَّ َّ
أن
بعده في الترتيب فهو ( َو ُه ْم ُم ْؤتَِزُر َ
متحصلة بعملية التقدير كما أورد ابن مالك سابقاً (تقدير "مؤتزرون" على أنه خبر المبتدأ
قواعديته
ّ
لتسويغ نصب "عاقدي" على الحالية) ،فلم يصل األمر إلى حيِّز الواقع
االستعمالي مع كونه متاحاً
ّ
لالستعمال والقياس عليه .وأما الترتيب األخير فاحتلَّه التركيب ( َو ُه ْم َع ِاقِدي أ ُْزِرِه ْم)؛ َّ
ألنه انتهك شرطاً
اإلسنادي
قواعدياً مهماً جداً في العملية اإلسنادية ،وهو غياب عنصر المسند (المرفوع) في التركيب
ّ
عنصر آخر ،أو يحل محله عنصر آخر منصوب على الحالية ،فهو اإلحالل
االسمي ،بل يستبدل به
اً
ّ
اعدي .وذلك َّ
مقام الخبر في الجملة
أو االستبدال غير القو ّ
ألن نصبه (عاقدي) على الحالية إلقامته َ
اعدي في ذلك ،وهو ال بد أن يكون مخالِفاً للمبتدأ في المعنى حتى ال
االسمية لم ِّ
يسوغه الشرط القو ّ
يصلح أن يكون خب اًر مرفوعاً .ولكننا نجد العكس في هذا التركيب .ومع ذلك ،فقد حقَّق األفضلية
االستعمالية التي ال يمكن بها أن ُنقلّل من شأنه ومشروعيته في جسم اللغة العربية ،لوروده على ألسنة
أبناء اللغة العربية كما في نظائره من القرآن والشعر.
وأما نظيره من القرآن فهو قوله تعالى :ﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ
ص َبةً) ،فهي القراءة التي ُع ِزَيت إلى علي بن أبي طالب
(يوسف ،)٨ :إذ قرئت (ﮏ) بنصب ُ
(ع ْ
رضي اهلل عنه( ،)1على الرغم من َّ
أن القاعدة النحوية تقتضي منه أن يقرأها بالرفع على الخبرية كما

()1

ابن خلويه ،مختصر في شواذ القرآن ،عنى بنشره ج .برجشتراسر ،دار الهجرة ،القاهرة1984 ،م ،ص .62
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ابن مالك إلى تقدير الخبر المحذوف ألكثر من صورة؛
هي عند غيره من القراء .بل ألجأت هذه القراءة َ
()1
االستعمالي كذلك
المظهر
هذا
ونجد
.
بقوله" :تقديرها :ونحن معه عصبةً ،أو :ونحن نحفظه عصبةً"
ّ

ي اآلتي:
في البيت الشعر ّ
أَج ْندالً ي ِ
يدا
حم ْل َن أ َْم َح ِد ً
َ
َ

ما لِْل َجم ِ
يدا
ال َم ْش ُيها َوئِ ً
َ
َ

()2

اتضح من الشعر السابق َّ
أن (وئيداً) جاء منصوباً على الحالية ،مع صالحيته أن يكون مرفوعاً ،ورفعه
يعد الوجه الجيِّد في العربية وفقاً لما وصفه ابن مالك لمجيئه بمقتضى الخبرية ،واالستغناء
في ذلك ّ
مشيها مبتدأ خبره محذوف
عن تقدير خبر أو عامل النصب في (وئيداً) ،كما فعله بعض النحويينُ " :
ظهَ َر"(.)3
يدا ،أو َ
ص َل َوئِ ً
وهو العامل في ً
وئيدا ،كأنه قالَ :م ْشُيهَا َح َ
المجردة (التقدير) في
المبني على العملية الذهنية
ومهما يكن من أمر توجيه النحويين السابق
َّ
ّ
تفسير العالقات السياقية النحوية غير القواعدية بين عناصر التركيب الجمليَّ ،
فإنه ال يجعل التركيب
ّ
اعدي ،مع احتفاظه بأفضليته االستعمالية التي لم يلتفت إليها النحويون،
نفسه قواعدياً ،بل يظل غير قو ّ
اللغوي ،التي تتيحها اللغة العربية ألبنائها ،إلى تجاوز
مما يمكن أن يكون من مؤ ّشرات حرية التعبير
ّ
يسمى بالصيغ البديلة.
الحدود (القواعدية التي اكتشفها النحاة) ،وانتاج ما َّ
 إلحاق نون الوقاية باالسم المعرب المضاف إلى ياء المتكلم

ياء المتكلِّم في اللغة العربية على المحور
األفقي ،نظرةً
نظر النحويون إلى النون التي تلحق َ
ّ

قائمةً على مبدأ الوقاية؛ أي :وقاية الفعل من الكسر؛ َّ
ألن ما قبل ياء المتكلم يجب كسره ،والكسر من

()1
()2

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .170

نسب هذا الشعر إلى الزباء في :ابن منظور ،لسان العرب؛ ( 443/3وأد)( 193/9 ،صرف)( 148/10 ،زهق) ،في حين
العيني عزاه إلى الخنساء بنت عمرو بن الشريد .انظر :العيني ،المقاصد النحوية ،909/2 ،غير أن الدراسة لم تعثر عليه في

()3

ديوان الخنساء.

الشاطبي ،المقاصد الشافية.548/2 ،
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خواص االسم ال الفعل ،كقوله تعالى :ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ (الشعراء ،)٧٨ :على الرغم من َّ
أن
الفعل نفسه قد يجلب الكسر للتخلّص من التقاء الساكنين ،كقوله تعالى :ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ
(البينة .)١:وعليهُ ،يحمل مبدأ وقاية الكلمات المبنية على ما كانت عليه من البناء ،على النون التي
تلحق ياء المتكلِّم المنصوب باسم ٍ
فعل ،نحوَ :علَ ْي َكنِي بمعنى الزمني ،أو المنصوب بحرف ،نحو:
َ
ِ
ِ
ِ
ط :كلها
و(ع ْنَ :عِّني) ،أو باإلضافة( :لَ ُد ْن ،قَ ْد ،قَ ْ
لَ ْيتَني ،أو المجرور بحرف الجر( :م ْن :مِّني) َ
()1
بتحمل حركة
تتحمل هذه الوظيفة (وظيفة الوقاية
ُّ
بمعنىَ :ح ْسب)  .فهذه النون في نظرتهم هي التي َّ

ياء المتكلِّم).
الكسرة التي تناسبها ُ
دخل في غير ما َّ
تقدم إال ُشذوذاً على ِّ
ولذاَّ ،
حد تعبير ابن هشام( .)2فهي،
فإن هذه النون ال تَ ُ
المعرب المضاف إلى ياء المتكلّم؛ إذ لم يترتَّب عليه في حالة
وفقاً للقواعدية ،ال تدخل على االسم
َ
اإلضافة سوى تجريده من التنوين و(أل) التعريف إذا كان في اإلضافة المحضة( ،)3أو حذف النون إذا
الصوتي في تشكيل بنية الكلمة إلى ما آلت إليه .ومع ذلك،
جمع المذكر السالم مع إعمال القانون
كان َ
ّ
ِ
المعرب ،وهو جمع المذكر السالم،
نون الوقاية باالسم
ُعثر على شاهد الحديث
النبوي الذي أُلحقت فيه ُ
ّ
َ
النبي صلى اهلل عليه وسلم لليهود" :فَهَ ْل
المضاف إلى ياء المتكلِّم .وذلك ما أورده ابن مالك ،وهو قول
ّ
ص ِادقُونِي" ،مشي اًر إلى أ َّن هذا النمط يقع في ثالثة مواضع في أكثر النسخ(.)4
أَ ْنتُ ْم َ

()1

انظر :المرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني ،ص 151-150؛ وابن هشام ،مغني اللبيب ،ص 451-450؛ وأبو البقاء

()2

انظر :ابن هشام ،مغني اللبيب ،ص .450

()4

انظر :ابن مالك ،شواهد التوضيح ،مسألة  ،42ص .178

()3

الكفوي ،الكليات ،ص .888

انظر :المبرد ،المقتضب143/4 ،؛ وابن السراج ،األصول في النحو.5/2 ،
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ي"( ،)1أي:
ص ِاد ِق َّ
أما لفظ الحديث في صحيح البخاري فهو بصورة قواعدية ،فهي" :فَهَ ْل أَ ْنتُ ْم َ
آل إليه يأتي وفقاً لقاعدة اإلضافة في حالة الرفع .وهو
ما طَ َأر على بنية النمط من التغييرات إلى ما َ
أن لفظُ ( ِ
على حد تعبير القدماء المعتمدين على الصورة الكتابية للكلمة ال الصوتيةَّ ،
ون) لَ َّما
صادقُ َ
َ
أُ ِ
فقِل َبت الو ُاو
يف إلى ياء المتكلِّمُ ،حذفت النون لإلضافة ،فالتقى ساكنان (واو الجمع وياء المتكلِّم)ُ ،
ض َ
ِ
ص ِادقُ ّي) بضم القاف وتشديد الياء ،ثم أُْب ِدلَت ضمة القاف كسرةً
ياء وأُدغ َمت الياء في الياء ،فصار ( َ
ً
ص ِاد ِق َّي) الجتماع
ص ِاد ِق ّي) بكسر القاف وتشديد الياء ،و ُحِّركت
الياء بالفتح ( َ
ُ
ألجل الياء ،فصار ( َ
الساكنين ،أي إذا كان قبل ياء الضمير ألف ،أو ياء ،أو واو ساكنة ،فال يجوز فيها السكون( .)2في
الصوتي كاآلتي:
نوضح ما ط أر على البنية السابقة في ضوء عمل القانون
حين يمكن أن ّ
ّ
ṡādiḳiyya > ṡādiḳiyyi > ṡādiḳīyi > ṡādiḳūyi > ṡādiḳū*ayi > ṡādiḳūna+yi
()1

()2

()4

()3

( )1حذف النون لإلضافة (ُّ )2
تشكل المقطع المرفوض ( )3سقوط الفتحة

()5

()6

( )4قانون المماثلة

( )5تقصير الحركة مع التعويض عنه بتشديد الياء ( )6قانون المخالفة

َّ
اتَّضح من المخطّط السابق َّ
النحوية) ،ثم التقت الحركتان؛ الضمة
أن النون قد حذفت لإلضافة (العلة
الطويلة والفتحة القصيرة مما ِّ
يشكل اختالالً مقطعياً في البنية أو ما يطلق عليه ( ،)hiatusوهو وضع
المقطعي للعربية ،كما وضعنا رمز (*) بين تينك الحركتين إشارةً إلى ذلك.
غير مقبول في النظام
ّ
تدخل قانون المماثلة في تحويل الضمة
فاللغة تتخلَّص منه عن طريق إسقاط الفتحة القصيرة .ثم ّ
الطويلة إلى الكسرة الطويلة مماثلةً لشبه الحركة اليائية ،مماثلة مدبرة جزئية متصلة ،ليصير النمط

()1

()2

البخاري ،صحيحه ،كتاب الجزية والموادعة ،باب إذا غدر المشركون بالمسلمين ،هل يعفى عنهم ،الحديث رقم 99/4 ،3169؛

سم النبي صلى اهلل عليه وسلم ،الحديث رقم .139/7 ،5777
وكتاب الطب ،باب ما يذكر في ّ
انظر :ابن يعيش ،شرح المفصل212-211/2 ،؛ واألستراباذي ،شرح كافية ابن الحاجب.295-292/2 ،
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وعوض عنها بتشديد الياء إلغالق المقطع ( ،)ḳiyyثم َع ِمل
( .)ṡādiḳīyiثم قُ ّ
صرت الكسرة الطويلةّ ،
قانون المخالفة بين الكسرتين القصيرتين لتصبح الثانية فتحة قصيرة ،فأصبحت الصيغة النهائية للنمط
(.)ṡādiḳiyya
مهما يكن من أمرَّ ،
(ص ِادقُونِي) ،لم
التركيبي
فإن النمط
الحديثي الذي أورده ابن مالك ،وهو َ
ّ
ّ
ِ
يأت كما تقتضيه قاعدة اإلضافة السابقة وما يترتّب عليها من عمل بعض القوانين الصوتية كما ّبينَّا
نون الوقاية على الرغم من َّ
النحوية ال تطلب ذلك وال تُجيزه .فقال ابن
أن القاعدة
ّ
سابقاً ،بل قد لحقته ُ
مالك في ذلك" :مقتضى الدليل أن تصحب نون الوقاية األسماء المعربة المضافة إلى ياء المتكلّم لتقيها
خفاء اإلعراب ،فلما منعوها ذلك كان كأصل متروك ،فنبَّهوا عليه في بعض األسماء المعربة المشابهة
عنصر ِ
للفعل"( .)1ولذاَّ ،
ين من عناصر األفضلية كما يمكن
اعدي في
فإن التركيب السابق غير قو ّ
َ
توضيحه في جدول األفضلية اآلتي:
األفضلية القواعدية
الجوهرّية
اللغوي
التركيب
ّ

األفضلية

االستعمالية

الشكلية
ّ

إسناد ٍ
اسم إلى

حذف النون

عمل القانون

عدم إلحاق نون

غيره لتحقيق

لإلضافة

الصوتي
ّ

الوقاية

معنى

َ )1هـ ـ ـ ـ ـ ْل أَ ْنـ ـ ـ ـ ـتُ ْم
ص ِاد ِق َّي ؟
َ

✔

َهـ ـ ـ ْل أَ ْنـ ـ ـتُ ْم
)2
ص ِادقُونِي ؟
َ

✔

✔

✔

✘

✔

✔

✘

االستعمالية إلضافة االسم المعرب إلى ياء المتكلم
اعدية و
ّ
جدول األفضلية رقم ( :)23عناصر األفضلية القو ّ

()1

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .178
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✔

✔

المترشح ِ
يشير الجدول أعاله إلى َّ
ين السابقين قد احتله التركيب األول
أن المخرج األفضل بين
َ
ص ِاد ِق َّي)؛ اللتزامه بجميع عناصر األفضلية القواعدية لإلضافة إلى ياء المتكلم ،في حين َّ
أن التركيب
( َ
َّ
اعدي يتعلَّق بقاعدة اإلضافة مرة (عدم
ص ِادقُونِي) لم يلتزم ببعضها؛ إذ قد
اختل فيه شرط قو ّ
الثاني ( َ
إعمال القوانين الصوتية بعد حذف النون) ،وبقاعدة إلحاق نون الوقاية أخرى (إذ األصل في نون
الوقاية أن تلحق الفعل المسند إلى ياء المتكلم لتقيه من الكسر) ،كما وضعنا رمز (✘) في كل خانة.
ومع ذلك ،ظل التركيب يحقّق أفضليته االستعمالية مما ال يمكن إخراجه من جسم اللغة العربية ،بل
يعده ابن مالك كأصل متروك ،على الرغم من َّ
أن الدراسة يمكن أالَّ تتفق معه في ذلك الفتقاره إلى
ّ
يخي إلثبات ذلك "األصل المتروك" ،وفي تعليله إللحاق نون الوقاية بأنَّها لتقي االسم من
السند التار ّ
خفاء اإلعراب.
فإن الدراسة ترى َّ
ولذاَّ ،
اعدي في التركيب السابق مرجعه هو القياس الخاطئ
أن االنتهاك القو ّ
أي لمشابهة االسم المعرب
( ،)false analogyوهو مما يمكن أن يستفاد من كالم ابن مالك نفسهْ ،
للفعل ،بعيداً عن أن نعلّل َّ
بأنه للتنبيه على األصل المتروك كما شارك في هذا الرأي األشموني( ،)1أو
مجرد القول َّ
بأن نون "الوقاية" تأتي قبل ياء المتكلّم في المشتقَّات،
يْ ،
أن نقف عند الوصف التقرير ّ
أي ّ
كما ارتضاه بعض المعاصرين( .)2ولذاَّ ،
االسمي على
فإننا نقول إ َّن ابن اللغة حاول أن يقيس النمط
ّ
الفعلي من حيث االتصال بنون الوقاية في حالة إسناده إلى ياء المتكلّم ،قياساً مبنياً على علة
النمط
ّ
متوهمة؛ لطرد الباب على وتيرة واحدة .ومن ثمُ ،يفضي هذا النوع من القياس (القياس الخاطئ) إلى
ّ
تؤدي وظيفتها في تشكيل بنية التركيب نفسه( .)3ويقول فندريس في
منع بعض القوانين الصوتية من أن ّ
ذلك" :حاالت االستثناء من التغيرات الصوتية أمر ال يستطاع تجنُُّبه...وكثير منها يرجع إلى التأثيرات
()1
()2
()3

األشموني ،شرح األشموني.108-107/1 ،

ُشرَّاب ،محمد بن محمد حسن ،شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية.369/2 ،
اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ،مكتبة الخانجي ،القاهرة1981 ،م ،ص .69
عبد التواب ،رمضان ،التطور
ّ
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الداخلية التي تتلخص فيما يسمونه القياس .وينحصر القياس في َّ
أن التغير الذي يفرضه القانون
عدل ،تحت تأثير كلمات أخرى من اللغة...فالقياس ال
الصوتي ،على كلمة من الكلمات ،قد يتوقَّف أو ُي ّ
ّ
يعوقها .فكثي اًر ما يعرقل تطور األصوات في سيره
ّ
يكف عن أن يصحح أثر القوانين الصوتية أو أن ّ
المطرد؛ مما جعل عالماً اشتقاقياً المعاً محباً للنظام والوضوح ،تعتريه نوبات من الغضب من جراء
تخريبات القياس ،والواقع أنه ال تكاد تمر عملية صوتية دون أن يصيبها منه بعض االضطراب إن
قليالً وان كثي اًر"(.)1
ولذاَّ ،
(ص ِادقُونِي) ،هو الذي
فإن القياس الخاطئ المسؤول عن تشكيل التركيب
اإلضافي َ
ّ
قانوني المماثلة والمخالفة فيه ،وما يترتّب عليهما من تقصير الحركة ومبدأ التعويض ،كما
أوقف عمل َ
ِِ
(ص ِادقُونِي)
(صادق َّي) سابقاً .أما ما حدث في التركيب غير القو ّ
ّبينا في بنية التركيب القو ّ
اعدي َ
اعدي َ
فهو كما في المخطَّط اآلتي:
ṡādiḳū+ni+yi > ṡādiḳūyi > ṡādiḳū*ayi > ṡādiḳūna+yi

> ṡādiḳūnī

( )1حذف النون لإلضافة (ُّ )2
تشكل المقطع المرفوض ( )3سقوط الفتحة ( )4القياس الخاطئ ( )5الصيغة البديلة

يظهر لنا َّ
أن النتيجة من عمل القياس الخاطئ إنتاج ما نطلق عليه بالصيغ البديلة
يقوي فرضية هذه الدراسة َّ
أن عمل
( )Alternative Formsالتي ال تلتزم بالقواعدية التزاماً كلياً ،مما ّ
اللغوي في العربية ليس عمالً إلزامياً في جميع األحوال والبيئات االستعمالية ،بل قد يكون
القانون
ّ
اختيارياً مما ِّ
النحوي الفصيح.
التركيبي
يؤدي إلى انتهاك بعض قواعدها ،حتى على المستوى
ّ
ّ
ِ
وم ّما يثبت َّ
نون الوقاية وليست نون الجمع
(صادقُونِي) هي ُ
أن النون التي تلحق االسم السابق َ
أو التنوين إذا كان االسم مفرداً ،اتصالُها باالسم الذي فيه (أل) التعريف كما في الشعر الذي سنذكره

()1

فندريس ،اللغة ،ص .80-79
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النبوي
َخ َوفُنِي) ،وهو ما ورد في الحديث
الحقاً ،وباالسم المفرد غير المنصرف كاسم التفضيل ،نحو( :أ ْ
ّ
ِ
َّال أ ْ ِ
الدج ِ
ونصهَ " :غ ْي ُر َّ
يجهُ
َخ َوفُني َعلَ ْي ُك ْم ،إِ ْن َي ْخ ُرْج َوأ ََنا في ُك ْم ،فَأ ََنا َح ِج ُ
الذي أخرجه مسلم ،عن الدجالّ ،
ون ُكم ،وِان ي ْخرْج ولَس ُ ِ
يج َن ْف ِس ِه َواهللُ َخلِيفَتِي َعلَى ُك ِّل ُم ْسلٍِم"( ،)1على الرغم من
ام ُرؤ َح ِج ُ
ُد َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ
ت في ُك ْم ،فَ ْ
إمكانية الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن يقوله وفقاً للقاعدة النحوية ،كما ورد في مسند اإلمام أحمد،
الدج ِ
ونصهَ " :غ ْي ُر َّ
ف ِمِّني َعلَ ْي ُك ْم"( .)2غير َّ
َخ َوفُنِي)
أن إلحاق نون الوقاية باسم التفضيل في (أ ْ
َّال أ ْ
َخ َو ُ
اعدي ،ينتج عن عمل القياس الخاطئ ،لمشابهته بفعل التعجُّب ،نحوَ :ما
مما جعله تركيباً غير قو ّ
ت اهللَ( .)3وهذا يختلف عما فعله ابن مالك؛ إذ إنه قد لجأ إلى التأويل في تفسير
أَ ْح َس َننِي إِن اتَّقَْي ُ
َخ َوفُنِي) بقوله" :األصل فيه :أخوف مخوفاتي عليكم ،فحذف المضاف إلى الياء ،وأقيمت هي مقامه،
(أ ْ
فاتصل (أخوف) بها مقرونةً بالنون"(.)4
ِ
وأما هذه الدراسة فترى َّ
ص ِادقُونِي) من الصيغ
أن التركيب غير القو ّ
اعدي السابق (أَ ْخ َوفُني ،أو َ
البديلة التي تتمتّع باألفضلية االستع َّ
استعمالي من القرآن والشعر .فمن القرآن قوله
مالية ،وله نظير
ّ
تعالى :ﭽﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ (الصافات ،)٥٤ :في قراءة َم ْن ق أر ( ﭡ) بتخفيف الطاء وكسر
طلِ ُع ِ
طلِ ُعونِي) .فهي قراءة الجعفي عن أبي عمرو ،وابن عباس ،وابن محيصن(.)5
/م ْ
أيُ ( :م ْ
النونْ ،
ون ُ
فهي األمر الذي دفع المتمسِّكين بالقواعدية بالدرجة األولى إلى القول َّ
بأن هذه القراءة جاءت على
الغلط ُّ
توهماً بالفعل ،كما ذهب إليه الطبري والفراء( ،)6أو ّأنها خطأ وفقاً ألبي حاتم ،أو لغة ضعيفة أو
()1

مسلم ،صحيحه ،كتاب الفتن وأشراط الساعة ،باب ذكر الدجال وصفته وما معه ،رقم الحديث .2250/4 ،)2937(110

()2

أحمد بن حنبل ،أبو عبد اهلل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقيق شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرون ،إشراف عبد اهلل بن

()3

انظر :األشموني ،شرح األشموني.108/1 ،

()5

ابن خلويه ،مختصر في شواذ القرآن.128-127 ،

عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ،د.م ،ط2001 ،1م ،رقم الحديث .172/29 ،17629

( )4ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .179-178
()6

الطبري ،محمد بن جرير بن يزيد ،جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بيروت2000 ،م،
49/21؛ والفراء ،معاني القرآن.386/2 ،
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اللغوي
شا ّذة عند ابن جني الذي يلتمس لها وجهاً من الصحة( .)1وعلَّل الفراء شذوذ هذا االستعمال
ّ
بقوله" :وهو ٌّ
ألن العرب ال تختار على اإلضافة إذا أسندوا فاعالً مجموعا أو َّ
شاذ؛ َّ
موحدا إلى اسم
مكنى عنه"(.)2
ّ
وأما من الشعر فمن ذلك ما أنشده الفراء:
أَ ُم ْسلِ ُمنِي إلى قَ ْو ِمي َش َراحي

َو َما أَ ْد ِري َو ِّ
ظني ُك َّل ظَ ٍّن

()3

ِ ِ
أن
ففي هذا البيت قد لحقت نون الوقاية
(أم ْسل ُمني) ،على الرغم من ّ
االسم المضاف إلى ياء المتكلم ُ
َ
القاعدة القياسية المعيارية ال تجيز ذلك ،انطالقاً من َّ
أن هذه النون لم تدخل على االسم ،بل إنّها من
َم ْسلِ ِم َّي ،أو أَُي ْسلِ ُمنِي ،إالَّ َّ
أن اللغة
خصائص األفعال؛ لتقي آخر الفعل من الكسر .فُي َ
فترض أن يقال :أ ُ
ال تتماشى مع القاعدة في هذا البيت .وهو كذلك في قول الشاعر:
َولَ َّما تُقَ ِّس ُمنِي النِّ َب ُار ا ْل َك َوانِ ُس

ِ
ِ
يحنِي
الع َالة ُم ِر ُ
َهل اهللُ م ْن َس ْرِو َ

()4

فالشاعر قد انتهك شرطاً قواعدياً أساسياً يتمثَّل في أنه قد أدخل نون الوقاية قبل ياء المتكلم الذي
أضاف إليه االسم (م ِريحنِي) ،مع ّأنه لم يكن لديه ُّ ِ
أي بالفعل
ُ ُ
أي مان ٍع من أن يقول وفقاً للقواعديةْ ،
(ير ِ
ي .وهذا شبيه بما قاله الشاعر:
ُ ُ
يحني) مع احتفاظه بالوزن الشعر ّ
ولَ ْيس ح ِ
املَنِي إِالَّ ْابن َح َّمال
َ َ َ

أَالَ فَتًى ِم ْن َبنِي ُذ ْب َي ِ
ان َي ْح ِملُنِي

ِ ()1

()1

ابن جني ،أبو الفتح عثمان ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،و ازرة األوقاف-المجلس األعلى للشئون

()2

الفراء ،معاني القرآن.385/2 ،

()4

من شواهد الفراء :الفراء ،معاني القرآن.386/2 ،

()3

اإلسالمية ،القاهرة1999 ،م.220/2 ،

مخ َرم الحارثي في :العيني ،المقاصد النحوية .349-348/1 ،وانظر :الفراء ،معاني القرآن،
البيت منسوب إلى يزيد بن ْ
.386/2
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وذلك َّ
يعده النحويون
أن االسم (حاملني) قد لحقته نون الوقاية عند إضافته إلى ياء المتكلم ،وهو ما ّ
شاذاً ،مع ّأننا ال نجرؤ على أن نقول إنَّه "شا ّذ عن اللغة ذاتها"؛ لِما ُعثر عليه من شواهد إثبات هذا
االستعمالي ،كما هو في قول الشاعر:
المظهر
ّ
يق
ص ِديق إِ َذا أَ ْع َيا َعلَ َّ
ص ِد ُ
ي َ
َ

ولَ ْي َس بِ ُم ْعيِينِي وِفي النَّ ِ
اس ُم ْمتَع
َ
َ

()2

فلم يقل الشاعر (بِ ُم ْعيِ َّي) كما تقتضيه القاعدة ،بل ألحق هذا االسم بنون الوقاية ليصبح (بِ ُم ْعيِينِي) .وال
عما قاله الشاعر ،وهو:
يختلف كثي اًر َّ
َولَ ْي َس ا ْل ُم َو ِافينِي لُِيرفَ َد َخائِباً

ان أَ َّمال
ض َع َ
فَِإ َّن لَهُ أَ ْ
اف َما َك َ

()3

ِِ
وتبين
فاالسم
أن القاعدة تأباهّ .
المعرف بـ(ال) قد ألحقه الشاعر بنون الوقاية (اْل ُم َوافيني) على الرغم من ّ
ّ
(الم َو ِافيني) نون الوقاية وليست نون التنوين؛ كما ذهب إليه بعضهم؛ إذ التنوين ال يجتمع
أ َّن النون في ُ
مع األلف والالم(.)4
اتّضح من األبيات الشعرية السابقة َّ
أن دخول نون الوقاية على اسم الفاعل عند إضافته إلى
املَنِي ،وبِمعيِينِي ،و ِ ِ
ياء المتكلم (مسلِمنِي ،وم ِريحنِي ،وح ِ
اعدي؛ إذ كان
َ
ُ ُ
ُْ
مسوغ قو ّ
ُ
ُْ ُ
الم َوافيني) ،ليس له ّ
توسط النون بينهما .ولذاَ ،فلَربَّما قد ّأدى إلى ذلك عم ُل
القياس أن يقترن االسم بياء المتكلِّم من غير ُّ
مبنى (في
القياس الخاطئ ،كما أشرنا إليه في الفقرات السابقة ،لمشابهة اسم الفاعل للفعل المضارع
ً
()1

البيت ألبي محلم السعدي في :البعدادي ،خزانة األدب396/5 ،266 ،265 /4 ،؛ وبال نسبة في :األنباري ،اإلنصاف/1 ،

()2

البيت ال يعرف قائله ،وهو وارد في :األشموني ،شرح األشموني ()107/1؛ وابن مالك ،شرح التسهيل 138/1 ،وشواهد

()3

البيت ال يعرف قائله ،وهو وارد في :األشموني ،شرح األشموني ()107/1؛ وابن مالك ،شرح التسهيل 138/1 ،وشواهد
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التوضيح ،ص 178؛ واميل بديع يعقوب ،المعجم المفصل في شواهد العربية.186/5 ،

التوضيح ،ص 178؛ وابن هشام ،مغني اللبيب ،ص  451و844؛ العيني ،المقاصد النحوية349/1 ،؛ واميل بديع يعقوب،

()4

المعجم المفصل في شواهد العربية.115/6 ،

النحوية.349/1 ،
انظر :العيني ،المقاصد
ّ
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ُجرى اسم الفاعل مجرى الفعل
الحركات والسكنات)
ومعنى (داللته على الحال أو االستقبال) ،فأ َ
ً
()2

المضارع لقربه منه( ،)1وهو ما يقابل ذلك (اسم الفاعل عند البصريين) مصطلح الدائم عند الكوفيين

ِّ
المؤدب (ت  338هـ) في كتابه (دقائق التصريف)( .)3ومهما
وتابعهم في استعمال هذا المصطلح ابن
َ
اعدي ،مما يبدو أنه قد استُ ِبدل
يكن من أمر ،فإ َّن إلحاق نون الوقاية هذه السم الفاعل أمر غير قو ّ
غير
الفعل المضارع الذي لحقته نون الوقاية في حال إسناده إلى ياء المتكلم باسم الفاعل منه ،استبداالً َ
اعدي.
قو ّ
ستعمالي بخصوصية لغة
زيادة على ذلك ،ترى الدراسة َّأنه ال يمكن ربط هذا المظهر اال
ّ
الشعر لوروده في سعة الكالم (القرآن والحديث) ،أو بضرورة الشعر ُّ
لتمكن الشاعر من أن يقول في
ِ ِ
يحنِي،
وي ِر ُ
شعره السابق وفقاً للقاعدة النحوية ،دون إخالل بالوزن ،فبإمكانه أن يقول مثالًُ( :ي ْسل ُمنيُ ،
وي ْح ِملُنِي) .وكل ذلك يدفع الدراسة إلى أن تقول َّ
االستعمالي هو من صور االستعمال
إن هذا المظهر
َ
ّ
المشتركة بين لغة النثر ولغة الشعر ،وهو في النهاية ُيس ِهم في إنتاج الصيغ البديلة التي كان
اللغوي
ّ
َ
اللغوية ،التي صدرت ناجمةً عن عمل القياس الخاطئ كما
بعض أبناء اللغة يستعملونها في بيئاتهم
ّ
تأثير في تغيير المعنى المراد من الكالم كما ِّ
أي ٍ
يؤديه ما يقابلها من الصيغ المنصاعة
بيََّّنا سالفاً ،دون ِّ
للقواعدية تماماً.

()1

انظر :سيبويه ،الكتاب21/1 ،؛ وابن جني ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها220/2 ،؛ وابن يعيش،

()2

انظر :جبالي ،حمدي محمود ،في مصطلح النحو الكوفي تصنيفاً واختالفاً واستعماالً ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرموك،

()3

انظر :ابن المؤدب ،القاسم بن محمد بن سعيد ،دقائق التصريف ،تحقيق أحمد ناجي القيسي وحاتم صالح الضامن وحسين

شرح المفصل.84/4 ،

1982م ،ص .39-38

اقي ،بغداد1987 ،م ،ص  28 ،20و264؛ وعبابنة ،يحيى ،مصطلح الفعل في كتاب
تورال ،مطبعة المجمع
العلمي العر ّ
ّ
دقائق التصريف ،مجلة علوم اللغة ،العدد األول ،المجلد التاسع2006 ،م ،219-181 ،ص .200
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اإلضافي
وصفي إلى التركيب
 استبدال النمط من التركيب ال
ّ
ّ
مما يحكم في العالقة األفقية بين الصفة والموصوف في العربية َّ
أن الصفة تأتي بعد موصوفها
ٍ
فاصل أو توسُّط .فهي في األصل تفيد للموصوف إما توضيحاً واما تخصيصاً( ،)1زيادةً على
أي
دون ِّ
الشكلية المتمثلة في المطابقة بينهما في ٍّ
كل من اإلعراب ،والنوع ،والجنس ،والعدد،
مراعاة عالماتها
ّ
إذا كانت الصفة حقيقية ال سببية .وذلك كقوله تعالى :ﭽﭧ ﭨ ﭩﭼ (الفاتحة ،)٦ :وﭽ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ (البقرة.)١٤٢ :
غير َّ
أن ثمة مجموعة من األداءات اللغوية التي تظهر فيها الصفة والموصوف إالَّ َّأنهما لم
اإلضافي كما يبدو للنحويين ،بصريين كانوا أم
الوصفي ،لكن بنمط التركيب
يأتيا على نمط التركيب
ّ
ّ
التحليلي في المقام األول ،ال
كوفيين ،مما يش ّكل قضيةً من القضايا المختلَف فيها على المستوى
ّ
وب ْقلَة الحمقاء" .فذهب
المستوى
التركيبي نفسه .وذلك كقول العرب" :صالة األولى ،ومسجد الجامعَ ،
ّ
الكوفيون إلى َّأنه يجوز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان ،مستدلِّين بما جاء في كتاب اهلل
أن البصريين لم ُيجيزوا ذلك ،لعلة عقالنية فلسفية تنطلق من َّ
وكالم العرب ،في حين َّ
أن الصفة
ٍ ٍ
يتعرف بنفسه ،ألنه لو
والموصوف كشيء واحد ،واإلضافة يراد بها التعريف والتخصيص ،فالشيء ال ّ
مستغنيا عن اإلضافة ،وان لم يكن فيه تعريف كان بإضافته إلى اسمه أبعد من
كان فيه تعريف كان
ً
شيئا آخر بإضافة اسمه إلى اسمه؛ فوجب أن ال يجوز كما لو كان
التعريف؛ إذ يستحيل أن يصير ً
لفظهما ُمتَِّفقًا .ولذاَّ ،
قرروا َّ
أن التركيب مثل" :مسجد الجامع"
فإنهم لجؤوا إلى التقدير والتأويل ،بعد أن َّ

()1

انظر :األزهري ،خالد ،شرح التصريح.109/2 ،
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ِ
الجامع( ،)1أو مسجد
المكان
يأتي من باب حذف الموصوف واقامة الصفة مقامه ،أي تقديره :مسجد
ِ
ِ
الجامع؛ إذ ذلك الوقت هو يوم الجمعةَّ ،
كأن هذا اليوم جامع للناس في مسجده للصالة(.)2
الوقت
ِ
َّ
والمالحظ أنَّه لم يكن واحد منهم يلتفت إلى َّ
اختل فيه بعض
أن مثل التركيب السابق قد
ينصب على مسألة إضافة
الوصفي نفسه ،بل كان اهتمامهم
الشروط القواعدية المتعلقة بالتركيب
ّ
ّ
الشيء إلى نفسه بين جوازه وعدمه ،مع َّ
أن تعليلهم في كون الصفة والموصوف شيئاً واحداً تعليل
أي فائدة من وصف الموصوف بالصفة
منطقي
لغوي؛ إذ لو كان ما قالوه صحيحاً ،لَما وجدنا َّ
جدلي ال ّ
ّ
ّ
في الكالم؛ ألنه يعني "وصف الشيء بنفسه" .بل َّ
االستعمالي يشهد ذلك المظهر
أن الواقع
ّ
االستعمالي ،كما هو مستعمل في لغة الحديث ،كما أورده ابن مالك ،وهو قول عائشة رضي اهلل عنها:
ّ
ول ِ
ِ
ُك َّن نِساء ا ْلمؤ ِم َن ِ
ات َي ْشه ْد َن مع رس ِ
المؤمنات) في
(نساء
اهلل صالةَ ا ْلفَ ْج ِر( .)3كما نجد هذا التركيب
َ ُ ُْ
ُ
َ َََُ
ِ
ِ
ِ
ام َأرَة ِم ْن ُك َّن
الحديث اآلخر ،وهو قول الرسول صلى اهلل عليه وسلّمَ " :يا ن َس َ
اء ا ْل ُم ْؤ ِم َنات! ال تَ ْحق َرَّن ْ
ِ
اإلضافي مع
المؤمنات) يأتي على نمط التركيب
(نساء
لِ َج َارتِهَاَ ،ولَ ْو ُك َراعُ َش ٍاة ُم ْح َرق"( .)4فالتركيب
ُ
ّ
وصفياً .ولذاَّ ،
فإن ابن مالك نفسه لم يلجأ إلى
أنه من حيث عالمته الجوهرّية يمكن أن يكون تركيباً
ّ
تقدير المضاف المحذوف ،كما تَأ َّوله العيني في كتابه (عمدة القارئ) بـ "نساء األنفس/الجماعة

()1

انظر :األنباري ،اإلنصاف ،مسألة .358-356/2 ،61

()3

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،مسألة  ،64ص  .248وقد
ثَ ،ع ْن ُعقَْي ٍلَ ،ع ِن ْاب ِن
َخَب َرَنا اللَّْي ُ
َي ْحَيى ْب ُن ُب َك ْي ٍر ،قَا َل :أ ْ
ات ي ْشه ْدن مع رس ِ َّ ِ
ِ
ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه
ول الله َ
الم ْؤ ِمَن َ َ َ َ َ َ ُ
ن َس ُ
اء ُ
ِ
الغلَ ِ
س" ،انظر :البخاري ،صحيحه ،كتاب مواقيت الصالة ،باب وقت الفجر ،رقم الحديث
ين َّ
َحد ِم َن َ
الصالَةَ ،الَ َي ْع ِرفُهُ َّن أ َ
َي ْقض َ
ُّ
120/1 ،578؛ وفي صحيح مسلم ،نصه :ح َّدثََنا أَبو ب ْك ِر ْبن أَبِي َش ْيبةَ ،وعمرو َّ ِ
ان ْب ِن
ُ َ
َ
الناق ُدَ ،وُزَه ْي ُر ْب ُن َح ْر ٍبُ ،كلهُ ْم َع ْن ُس ْفَي َ
ُ
َ َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِ
ُّ
ِ
ِ
َّ
َّ
ُّب َح َم َع
الص
ين
ل
ص
ي
ن
ك
ات
ن
م
ؤ
م
ل
ا
اء
س
ن
َن
أ
"
:
ة
ش
ائ
ع
ن
ع
،
ة
و
ر
ع
ن
ع
ِّ،
ي
ر
ه
الز
ن
ع
َ ْ ُْ ََ َ ْ َ َ َ
ْ
ْ
ان ْب ُن ُعَي ْيَنةََ ،
َ َ ُْْ َ ُ ُ َ َ
ُعَي ْيَنةَ ،قَا َل َع ْمروَ :ح َّدثََنا ُس ْفَي ُ
ِ َّ
ي َّ
ِ
ٍ
َّ
َحد" .انظر :مسلم ،صحيحه ،كتاب المساجد ومواضع
صلى اهللُ َعلَْيه َو َسل َم ،ثَُّم َي ْر ِج ْع َن ُمتَلَفِّ َعات بِ ُم ُروط ِه َّن َال َي ْع ِرفُهُ َّن أ َ
النبِ ِّ َ

()4

انظر :البخاري ،األدب المفرد ،رقم الحديث .56/1 ،122

( )2انظر :األستراباذي ،شرح كافية ابن الحاجب.274/2 ،

ورد هذا التركيب (نساء المؤمنات) في صحيح البخاري ،نصهَ :ح َّدثََنا
ِشه ٍ
َخَب َرنِي ُع ْروةُ ْب ُن ُّ
الزَب ْي ِر ،أ َّ
تُ " :ك َّن
َن َعائِ َشةَ أ ْ
اب ،قَا َل :أ ْ
َخَب َرتْهُ ،قَالَ ْ
َ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ين
صالَةَ الفَ ْجر ُمتَلَف َعات ب ُم ُروطهن ،ثَُّم َي ْنقَل ْب َن إلَى بُيُوتهن ح َ
َو َسل َم َ

الصالة ،باب استحباب التبكير بالصبح ،رقم الحديث .445/1 ،)645( - 230
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تمسكاً برأي البصريين السابق( ،)1بل َّ
وجهه ابن مالك على أنه "شاهد على إضافة
المؤمنات"ُّ ،
الموصوف إلى الصفة عند أمن اللبسَّ ،
المؤمنات"(.)2
النساء
ألن األصل :و ُك َّن
ُ
ُ
وأما هذه الدراسة فترى َّ
أن التركيب السابق يمكن قياس درجات تحقيقه عناصر األفضلية
القواعدية واالستعمالية التي ينتمي إليها ،مقارنةً مع التراكيب المماثلة له في الجدول أدناه:
األفضلية القواعدية
التركيب
اللغوي
ّ

الجوهرّية

ـاء
 )2نس ـ ـ ـ ُ
األنف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـس
ِ
المؤمنات
ـاء
 )3نس ـ ـ ـ ُ
ِ
المؤمنات

االستعمالية

الداللة على

سالمة

المطابقة

المطابقة

التوضيح أو

الرتبة

في

في

في

اإلعراب

الجنس

العدد

التخصيص
النساء
)1
ُ
المؤمنات
ُ

الشكلية
ّ

األفضلية

✔

✔

✔

✔

المطابقة

المطابقة
في
النوع

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✔

✔

✘

✔

الحقيقي)
الوصفي (النعت
االستعمالية للتركيب
اعدية و
ّ
جدول األفضلية رقم ( :)24عناصر األفضلية القو ّ
ّ
ّ

يظهر الجدول أعاله َّ
أن التركيب (النساء المؤمنات) يحت ّل المركز األول النصياعه لجميع
الوصفي ،زيادة على أنه متاح
الوصفي ،واحتفاظه بطبيعة التركيب
عناصر القواعدية للتركيب
ّ
ّ
وضع دون
لالستعمال ،كما أشرنا إليه برمز (✔) في كل خانة .وكذلك الحال للتركيب
َّ
الثاني غير ّأنه ُي َ
األول في الترتيب؛ َّ
المجردة التي تتمثل في تقدير
ألن قواعديته تتحقّق عن طريق العملية الذهنية
ّ
()1
()2

انظر :العيني ،عمدة القارئ شرح صحيح البخاري.74/5 ،

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .248
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التركيب عن طبيعته األصلية ،وذلك ليس إالَّ لتسويغ التركيب
المضاف المحذوف ،وهو أمر قد ُي ْب ِعد
َ
عد مك َّوناً من إضافة الشيء إلى نفسه ،كما يبدو ٍّ
اإلضافي الذي كان ُي ُّ
لكل من البصريين والكوفيين.
ّ
ِ
المؤمنات) فهو يحت ّل في الترتيب األخير في سلم األفضلية؛
نساء
وأما التركيب الذي نحن بصدده ( ُ
طِ
ين من شروط القواعدية ،أي :عدم التطابق في اإلعراب والنوع .وذلك في نظرنا بعد أن
النتهاكه شر َ
إضافي (نساء المؤمنات) .وعلى
وصفي (النساء المؤمنات) إلى ما هو
ستبدل طبيعة التركيب مما هو
تُ َ
ّ
ّ
لغوي صحيح لتحقيقه األفضلية
اعدي في ذلك الجانب إالَّ َّأنه أداء
ّ
غير قو ّ
الرغم من أنه يبدو َ
استعمالي كما ُيشار إليه الحقاً.
االستعمالية ،وله نظير
ّ
يؤيد ما ذهبت إليه هذه الدراسة سابقاً َّ
أن هذين النوعين من التراكيب العربية قد يردان
ولعل ما ّ
اللغوي الواحد .ويعني ذلك َّ
اإلضافي مرة في
أن النمط الواحد ورد بالتركيب
في القرآن الكريم للنمط
ّ
ّ
موضع ،وبالتركيب الوصفي أخرى في موضع آخر .ولعل أوضح ٍ
استعمالي على ذلك النمط غير
دليل
ّ
ّ
اعدي (دار اآلخرة) في قوله تعالى :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
القو ّ
ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ (النحل ،)٣٠ :في حين َّأننا نجده يرد قواعدياً (الدار
اآلخرة) في أكثر من موضع ،بما في ذلك :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ (البقرة ،)٩٤ :وﭽﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵﭼ (القصص .)٨٣ :واتّضح من اآليات الكريمة السابقة َّ
(دار
أن النمط ُ
اآلخرِة) لم ِ
المستعمل
يقدرها البصريون ،أي" :دار الساعة األولى" مثالً( ،)1بل النمط
يأت بصورة ّ
َ
قوي فرضية هذه
المقابل له قواعدياً هو بنمط التركيب
الوصفي نفسه (الدار اآلخرة) .ولعل ذلك مما ُي ّ
ّ
الدراسة َّ
اللغوي الذي يتحكم في تشكيل البنى التركيبية العربية قد يعمل عمالً اختيارياً إلى
أن القانون
ّ
()1

األنباري ،اإلنصاف.357/2 ،
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حد ِّ
ٍّ
يؤدي إلى انتهاك بعض الشروط أو العناصر القواعدية المنصوص عليها ،مما ينتج عن عمل هذا
ِ
القانون الصيغُ االختيارية البديلة ،كما هو يعمل في نظائر التركيب السابق في جملة من آي الذكر
وحق
الحكيم ،منها :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ (الواقعة)٩٥ :؛ إذ يمكن في اللغة أن يقال:
الحق اليقينّ ،
ّ
ِ
اليقين .ويقول األخقش في ذلك كما نقله ابن منظور" :وال يقال الرجل السوء ،ويقال الحق اليقين ،وحق
اليقين ،جميعاً؛ َّ
ألن السوء ليس بالرجل ،واليقين هو الحق"(.)1
اعدي السابق ،مثل (نساء المؤمنات) في الحديث
زيادةً على ذلك ،لعل نمط التركيب غير القو ّ
السابق ،يأتي لفائدة التخصيص ،كما أشرنا إليه في خانة العالمة الجوهرية في جدول األفضلية
السابق .ولذاَّ ،
فإن الدراسة تتَّفق مع ما ذهب إليه األستراباذي في هذا الجانب ،حين يقول" :ويجوز،
عندي ،أن تكون أمثلة إضافة الموصوف إلى صفته من باب طور سيناء ،وذلك بأن يجعل الجامع
مسجدا مخصوصا ،والغربي جانبا مخصوصا ،واألولى صالة مخصوصة والحمقاء بقلة مخصوصة
فهي من الصفات الغالبة ،ثم يضاف المسجد والجانب ،والصالة ،والبقلة ،المحتملة ،إلى هذه
المختصة ،لفائدة التخصيص"(.)2

()1
()2

ابن منظور ،لسان العرب( ،سوأ).98/1 ،

األستراباذي ،شرح كافية ابن الحاجب.275-274/2 ،
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الوظيفية المغلقة
المبحث الثاني :في األدوات أو األصناف
ّ
اعدي الذي يقع في ما اشتهر
عنى هذا المبحث بمناقشة قضية االستبدال
ُي َ
النحوي غير القو ّ
ّ
عند النحاة البصريين باسم الحرف أو حرف المعنى( ،)1وباألداة عند الكوفيين( ،)2وباألصناف الوظيفية
ِّ
الضمائر والموصوالت
ض ّم إليها في الدراسات اللغوية العربية
المغلقة عند علماء اللغة
التركيبيين؛ لتُ َ
ُ
وأسماء اإلشارة( .)3وعليهُ ،عثر في كتاب شواهد التوضيح على أربع قضايا لهذا النوع من االنتهاك
تبادل
النحوي
اعدي في األدوات ،وهي تتعلّق بالعمل
المتبادل بين النصب والجزم كالجزم بـ(لَ ْن) ،وب ُ
َ
ّ
القو ّ
الوظيفي لألداة كاستعمال (أو) بمعنى (الواو) ،واستعمال (هل) موقع الهمزة المستفهَم بها عن
المعنى
ّ
التعيين ،وقضية عدم التطابق بين الضمير وما يعود عليه في الجنس (تأنيث المذكر).
(لم)
 أداة النصب ْ
(لن) تعمل أداة الجزم ْ
تحمل ٌّ
كل من أداتَ ْي (لَ ْن) و(لَ ْم) العالمة الجوهرّية في الداللة على نفي وقوع الحدث ،إال َّ
أن
الشكلية فيمكن تحديدها بدخولهما
ص بنفي االستقبال والثانية بنفي المضي ،وأما عالماتهما
ّ
األولى تخت ّ
ينص على َّ
أن (لَ ْن) تنصب الفعل المضارع و(لَ ْم)
النحوي الذي
على الفعل المضارع ،وبالعمل
ّ
ّ
()4
ابية التي تظهر على الفعل وفقاً لعمل تلك األداة.
تجزمه  ،زيادةً على العالمة اإلعر ّ

ومع ذلكَّ ،
فإن ثمة شواهد من الحديث الشريف وردت فيها األداة (لَ ْن) الداخلة على الفعل
المضارع ،دون أن تعمل فيه ،بل يبدو َّأنها تعمل عمل (لَ ْم) .وذلك كالحديث الذي أورده ابن مالك في
كتابه (شواهد التوضيح) ،وهو قول الملَك لعبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنه في منامه ،وهو كان غالماً
()1

انظر مثالً :سيوبيه ،الكتاب12/1 ،؛ والمبرد ،المقتضب3/1 ،؛ وابن السراج ،األصول في النحو 37/1 ،و40؛ وابن جني،

()2

انظر :المخزومي ،مهدي ،مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ،مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،القاهرة1958 ،م ،ط

()3

انظر :عبابنة والزعبي ،يحيى وآمنة ،علم اللغة المعاصر30-29 ،؛ وعبابنة ،يحيى ،النحو العربي المقارن ،ص .293

اللمع في العربية ،ص .7

 ،2ص .242

( )4انظر :الزجاجي ،حروف المعاني ،ص 8؛ والمرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني ،ص 270؛ وابن هشام ،مغني اللبيب،
ص .373
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شاباً أعزب ،بعدما دعا اهللَ تعالى أن ُيرَيه رؤياً إن كان خي اًر في نفسه .فقال الملك له في تلك الرؤيا:
ّ
ع"( .)1وأما في صحيح البخاري ،فورد الحديث بصورة قواعدية" :لَ ْن تَُراعَ" ،في ثالثة
ع لَ ْن تَُر ْ
"لَ ْن تَُر ْ
مواضع( .)2وأفاد ابن حجر العسقالني َّ
اع) بإثبات األلف هو برواية ال ُك ْش ِميهَنِي وهي
أن التركيب (لن تُر َ
رواية الجمهور ،في حين َّ
ع) بحذف األلف وقع في رواية القَابِ ِس ّي(.)3
أن التركيب (لَ ْن تَُر ْ
اعدياً؛ َّ
ومهما يكن من أمرَّ ،
ألن (لَ ْن) يجب
فإن في التركيب
الحديثي (لَ ْن تَُر ْ
ع) إشكاالً قو ّ
ّ
وجهه بوجهَ ِ
ي المنطلَق
أن ابن مالك قد ّ
انتصاب الفعل المضارع بها .ولذا ،نجد ّ
ُ
ين ،أحدهما معيار ّ
وصفي تقريريٌّ؛ إذ قال في األول َّ
اع" للوقف ،ثم شبهه
واآلخر
ٌّ
إن الوجه فيه أن يكون سكن عين "تر ْ
بسكون الجزم ،فحذف األلف قبله كما تُح َذف قبل سكون المجزوم ،ثم أجرى الوصل مجرى الوقف.
سكون ٍ
جزم على لغة َم ْن يجزم بـ (لَ ْن) وهى
وأما في توجيهه الثاني فقال َّإنه يجوز أن يكون السكون
َ
لغة حكاها الكسائي(.)4
ع)
اعدي السابق (لَ ْن تَُر ْ
غير أنَّنا نرى أنه يمكن قياس مدى تحقيق لفظ الحديث غير القو ّ
َ
اع) في الجدول اآلتي:
اعدي (لَ ْن تَُر َ
لعناصر األفضلية مقارنة مع نظيره القو ّ

()1
()2

()3

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،مسألة  ،55ص .215

البخاري ،صحيحه  ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب عبد اهلل بن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنهما ،رقم الحديث 3738

صةَ)24/5 ،؛ وكتاب التعبير ،باب األمن وذهاب الروع في المنام ،رقم الحديث ( 7028لَ ْن
ص ْ
صتُها على َحفْ َ
(لَ ْن تَُراعَ ،فَقَ َ
ِ
الصالَةَ)؛ وكتاب التعبير ،باب األخذ على اليمين في النوم ،رقم الحديث ( 7030لَ ْن تَُراعَ،
ت تُ ْكثُِر َّ
أنت لَ ْو ُك ْن َ
َّج ُل َ
تَُراعَ ،ن ْع َم الر ُ
ك بعد هذا .انظر :ابن حجر العسقالني ،فتح الباري.7/3 ،
اع) :ال
خوف علي َ
إَِّن َ
َ
صالِح) .40/9 ،ويعني قوله (لَ ْن تُر َ
ك َر ُجل َ
ِ
ِِ
ي ،ولد سنة  324هـ،
ي القََرِو ّ
الم َعاف ِر ّ
العسقالني ،ابن حجر ،فتح الباري .7/3 ،القَابس ُّي هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف َ
ِ
وكان إماماً في علم الحديث ومتونه وأسانيده وجميع ما يتعلق به ،وهو من أ ِّ
ضَبطَ
العلَ َماء ُكتُباً ،كتب لَهُ ثِقَ ُ
َص َحابِهَ ،و َ
ات أ ْ
َصح ُ
اإلمام أَبو مح َّم ٍد األ ِ
ِ
َّ
الب َخ ِ
َصيلِي .وتوفي سنة  403هـ .انظر :الذهبي ،سير أعالم
حرره َوأَتْقََنهُ رفيقُه ِ َ ُ ُ ُ َ
(صح ْيح) ُ
لَهُ بِ َمكةَ َ
اريَِّ ،و ّ
النبالء159-158/17 ،؛ وابن خلكان ،أبو العباس شمس الدين ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تحقيق إحسان عباس،

()4

دار صادر ،بيروت1900 ،م.320/3 ،

انظر :ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .217
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األفضلية القواعدية
التركيب
اللغوي
ّ

الجوهرّية

األفضلية
االستعمالية

الشكلية
ّ

نفي وقوع

دخولها على

الحدث

الفعل المضارع

النحوي
العمل
ّ
(تنصب الفعل)

العالمة
اإلعرابية

اع
 )1لَ ْن تَُر َ

✔

✔

✔

✔

✔

ع
 )2لَ ْن تَُر ْ

✔

✔

✘

✘

✔

االستعمالية لألداة (لَ ْن)
اعدية و
ّ
جدول األفضلية رقم ( :)25عناصر األفضلية القو ّ

يشير الجدول أعاله إلى َّ
اع) يحتل الترتيب األول لكونه مشتمالً على جميع
أن التركيب (لَ ْن تَُر َ
االستعمالية كما
عناصر األفضلية القواعدية لألداة (لَ ْن) النافية الناصبة ،زيادةً على تحقيقه األفضلية
ّ
يؤهله ليكون ُمخرجاً أفضل ( .)Optimal Outputوأما
ينص عليه صحيح البخاري سابقاً ،مما ّ
ّ
فيدرج بالمرتبة الثانية؛ إذ إنه قد اختل فيه عنصران
التركيب
الحديثي الذي أورده ابن مالك (لَ ْن تَُر ْ
ع) ّ
ّ
معنية .وذلك لعدم
من عناصر القواعدية المنصوص عليها كما أشرنا إليه برمز (✘) في كل خانة ّ
إعمال (لَ ْن) في نصب الفعل المضارع الداخل عليها ،ومن ثََّم ،لم تظهر عليه العالمة اإلعرابية وهي
الفتحة كما ينبغي أن تكون وفقاً للقاعدة المعيارّية .بل ظاهر األمر يشهد على َّ
أن الفعل قد جاء
ع) إالَّ َّ
أن األلف فيه (تَُراع) قد ُحذفت اللتقاء الساكنين على حد تعبير القدماء ،أو
مجزوماً بالسكون (تَُر ْ
أنه مجزوم بتقصير الحركة وفقاً لنظام المقطع الصوتي العربي .وعليه ،يبدو َّ
أن (لَ ْن) قد استُبدل عملُها
ّ
ّ
النحوي بعمل (لَ ْم) الجازمة ،مع احتفاظها بعالمتها الجوهرّية المشتركة بينها وبين (لَ ْم) ،أي نفي وقوع
ّ
تختص بنفي االستقبال .ولذاَّ ،
فإن وظيفتها اإلعرابية قد اضمحلت في الداللة على
الحدث ،إالَّ َّأنها
ّ
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االستعمالية كما يتمتّع به أبناء لغة
النحوي .ومع ذلك ،ظ ّل التركيب الثاني يحقّق أفضليته
ذلك المعنى
ّ
ّ
من يجزم بـ (لَن) على الرغم من َّأنه (الجزم بـ"لَن") يوصف ٍ
بلغة قليلة(.)1
ْ
ْ
َْ
يعد الجزم بـ(لَ ْن) من الصيغ التركيبية البديلة
ومهما يكن من أمر ،فإنَّه يمكن أن ّ
( )Alternative Formsالتي تكون في مقابل الصيغ المنصاعة للقاعدة المعيارية القياسية ،وهي
اع) ،أو الجزم بـ(لَ ْم) كما ورد هذا النمط
النصب بـ(لَ ْن) كما في الحديث المشار إليه سابقاً (لَ ْن تَُر َ
موضع ِ
ين من صحيح البخاري( ،)2وموضع واحد في صحيح
ع) في
االستعمالي للحديث نفسه (لَ ْم تَُر ْ
َ
ّ
جالء بما له من
ـ"لن")
مسلم( .)3وتزداد األفضلية
اعدي السابق (الجزم ب ْ
ّ
االستعمالية للتركيب غير القو ّ
ً
االستعمالي من مظاهر
استعمالية من لغة الشعر ،مما يكون دليالً على أن هذا المظهر
نظائر
ّ
ّ
اللغوي المشتركة بين لغة النثر ولغة الشعر .وذلك كقول الشاعر:
االستعمال
ّ
َح َّر َك ِم ْن ُد ِ
الحلَقَ ْه
ون َبابِك َ

ِ
اآلن ِم ْن َر َجائِك َم ْن
لَ ْن َيخ ِب َ

()4

أن (لَ ْن) في البيت السابق (لَ ْن ِ
يالحظ َّ
يخب) جازمة بدليل حذف الياء التي هي عين الفعل؛ اللتقاء
()5
حركت الباء بالكسرة منعاً اللتقاء الساكنين.
الساكنين  .وكذلك ّ

وكذلك قول الشاعر:
ِ
لع ْي َن ْي ِن َب ْع َد ِك َم ْنظَُر
َفلَ ْن َي ْح َل ل َ

ت َب ْع َد ُكم
أََي ِادي َس َبا َيا َع َّز َما ُك ْن ُ

()1

()1

انظر :العسقالني ،ابن حجر ،فتح الباري.7/3 ،

()3

مسلم ،صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،باب من فضائل عبد اهلل بن عمر ،رقم الحديث .1927/4 ،)2479( 140

()2

البخاري ،صحيحه ،كتاب التهجد ،باب فضل قيام الليل ،رقم الحديث  ،49/2 ،1121وباب فضل َم ْن تَ َع َّار من الليل فصلّى،
رقم الحديث .55/2 ،1156

()4

ابي قاله للحسين بن علي رضي اهلل عنهما في :السيوطي ،شرح شواهد المغني688/2 ،؛ والشنقيطي ،أحمد
انظر :البيت ألعر ّ
بن األمين (ت 1331هـ) الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع ،وضع حواشيه محمد باسل عيون السود ،دار

()5

انظرُ :شرَّاب ،محمد بن محمد حسن ،شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية.166/2 ،

العلمية ،بيروت1999 ،م7/2 ،؛ وبال نسبة في :األشموني ،شرح األشموني 181/3؛ وابن هشام ،مغني اللبيب916 ،؛
الكتب
ّ
والسيوطي ،همع الهوامع4/2 ،؛ واميل بديع يعقوب ،المعجم المفصل في شواهد العربية.123/5 ،
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يبدو من البيت السابق َّ
تنص عليه القاعدة النحوية،
أن (لَ ْن) لم تنصب الفعل المضارع بعدها كما ّ
ليكون النمط (لَ ْن َي ْحلَى) ،بل إَّنها تعمل جازمةً بدليل حذف حرف العلة من ذلك الفعل ليصبح النمط
المستعمل بصورة غير قواعدية ،أي (لَ ْن َي ْح َل).
َ
ي الذي يقود بأبناء اللغة إلى
يفسر كل ما سبق هو تأثير عمل القانون
اللغوي االختيار ّ
ّ
ولعل ما ّ
النحوي لألدوات التي
تبادل العمل
تفعيل القياس الخاطئ ( )False Analogyأو
التوهم المتمثل في ُ
ّ
ّ
الداللي؛ إذ تشترك (لَ ْن) مع (لَ ْم) في داللتهما الجوهرّية على نفي وقوع الحدث ،كما
تشترك في معناها
ّ
عمل (لَ ْي َس) النافية في رفع اسمها
يظهر أثر عمل القياس الخاطئ في إعمال (ما) النافية الحجازية
َ
ونصب خبرها؛ َّ
مختصة .غير أننا
ألن (ما) النافية ال تعمل وفقاً ألحد بنود نظرية العامل؛ لكونها غير
ّ
النحوي ،وليس باتجاه واحد كما هو في إعمال (ما) الحجازية ،بدليل
نجد في هذا الصدد تبادل العمل
ّ
الحي الذي تعمل فيه أداة النفي باالتجاه المعكوس لما سبق ذكره ،وهو النصب
اللغوي
وجود األداء
ّ
ّ
بـ(لَ ْم) .ومن ذلك قول عاشئة بنت األعجم:
ِ
ان َس ْم ُ
ك الهُ َدى َي ْنهَ ُد قَائ ُمهُ
قَ ْد َك َ

ِ
يح لَهُ ا ْل ُم ْختَ ُار فَ ْان َغ َم َدا
َحتَّى أُت َ

ِ
ضى رَأيه قُ ُدماً
في ُك ِّل َه ٍّم أَ ْم َ

اور ِفي إِ ْق َد ِ
ام ِه أَ َحداً
َولَ ْم ُي َش ِ َ

()2

أغلب الظن َّ
وعلّق يحيى عبابنة على الشاهد السابق بقوله َّ
أن النصب هنا (لَ ْم ُي َش ِاوَر) إلقامة الوزن
إن
َ
ي ،إذ لواله النكسر هذا الوزن ،فلجأت الشاعرة إلى الحركة إلقامة الوزن( .)3ولذا ،فإَّنه يمكن أن
الشعر ّ
الشعري ِ
ين المشار إليهما سابقاً في الجزم بـ(لَ ْن) .ومهما يكن من أمر،
الشاهدين
ينطبق هذا األمر على
َ
َ
فإن الفتحة هنا ،أو الحركة التي تظهر على الفعل المضارع المجزوم بـ(لَ ْن) ال تُ ِّ
َّ
معنى نحوياً ،بل
شكل
ً
()1

ورد هذا الشاهد (لن يحل) حسب رواية المغني ،انظر :ابن هشام ،مغني اللبيب ،ص  ،375إالَّ َّ
لكثير عزة في
أن هذا البيت ّ

()2

ورد البيت في :أبي حيان األندلسي ،البحر المحيط.500/10 ،

()3

ديوانه يأتي بصورة قواعدية ،وهي (لَ ْم يحل) ،وعلى ذلك ،فال شاهد فيها ،انظر :كثير عزة ،ديوانه ،جمعه وشرحه إحسان
عباس ،دار الثقافة ،بيروت1971 ،م ،ص .328

عبابنة ،يحيى ،القراءات القرآنية ،ص .450
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ٍ
وصل تُ ِّ
المتاح( .)1وتتجلَّى هذه الحالة من االختيار حينما
شكل حالةً من االختيار
هي حركةُ
ّ
اللغوي ُ
االستعمالي في غير ما يمكن حمله على الضرورة (إقامة الوزن)؛ لوقوعه في سعة
نجد هذا المظهر
ّ
(ن ْش َرَح) على
الكالم ،كقراءة أبي جعفر في قوله تعالى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ (الشرح ،)١ :بنصب َ
الرغم من دخول الجازم (لَ ْم) عليه( .)2ولذا ،فيمكن توجيهها كغيرها من األداءات اللغوية السابقة إما في
الشعر واما في لغة الحديث الشريف على ّأنها صيغ اختيارية بديلة للغة بعض العرب الذين يجزمون
بـالنواصب كـ(لَ ْن) وينصبون بـالجوازم كـ(لَ ْم) ،وفقاً لما حكاها اللحياني( .)3ولعل ذلك يرجع إلى أثر
التوهم كما ّبيَّنا سابقاً.
ي
ّ
المؤدي إلى عمل القياس الخاطئ أو ّ
القانون االختيار ّ
 أداة االستفهام (هل) تقع موقع الهمزة المستفهم بها عن التعيين
تنص القاعدة العامة على َّ
تعيين أحد
أن أداة االستفهام التي ُيطلَب بها وبـ(أ َْم) المتَّصلة بعدها
ُ
ّ
ٍ
استفهام ِّ
ين المعادلَ ِ
األمر ِ
لتؤدي تلك الوظيفة؛ َّ
ألنها
(ه ْل) قواعدياً أداةَ
ين هي الهمزة ،فال يمكن أن تكون َ
َ
الموجب ال غير ،مع كونها تُساوي الهمزةَ في ذلك ،كقول اهلل تعالى:
تختص بطلب التصديق
َ
ّ
ﭽﯗﯘ ﯙ ﯚﭼ (األنعام ،)٥٠ :وقوله تعالى :ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭼ (القيامة.)٣٦ :
أن الهمزة انفردت َّ
ويفهم مما سبقَّ ،
التصور (التعيين) ،نحو :أمحمود في القاعة أَ ْم
بأنها ترد لطلب
ُّ
ُ
األمر ِ
يوسف؟ ولذلك ،انفردت بمعادلة (أَ ْم) المتصلةَّ ،
ين ،و(هل) ال يطلب
تعيين أحد
ألنها ُيطلب بها
ُ
َ
بها ذلك .وانفردت الهمزة أيضاً َّ
المنفي ،نحو قوله تعالى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ
بأنها تدخل على
ّ
منفي(.)4
(الشرح ،)١ :وال تدخل (هل) على ّ

()1

انظر :المرجع نفسه ،ص .450

()3

انظر :أبو حيان األندلسي ،البحر المحيط500-499/10 ،؛ والشنقيطي ،الدرر اللوامع.7/2 ،

()2

انظر القراءة في :أبي حيان األندلسي ،البحر المحيط.499/10 ،

()4

انظر :المرادي ،الجنى الداني ،ص  ،30و.342-341
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الحي الذي استعملت فيه (هل) االستفهامية لطلب التعيين.
اللغوي
ومع ذلكُ ،عثر على األداء
ّ
ّ
ت بِ ْك ًار أَ ْم ثَيِّباً؟
وذلك كقول
لجابِر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهَ :ه ْل تََزَّو ْج َ
النبي صلى اهلل عليه وسلم َ
ّ
ولذاَّ ،
اعدي .وجاء الحديث بهذا
غير قو ّ
فإن هذا الحديث من وجهة نظر القواعدية العر ّبية المعيارّية ُ
شرح ْي ِه عمدة
اللفظ وفقاً لما أورده ابن مالك( ،)1وما أخرجه البخاري في صحيحه( ،)2وما جاء في
َ
ط َّالنِي( .)4وأما لفظه في شرح صحيح البخاري اآلخر وهو فتح
القاري للعيني( ،)3وارشاد َّ
الساري للقَ ْس َ
ت بِ ْك ًار
أي بهمزة االستفهام ،ال بـ(هل) ،وهو :أَتََزَّو ْج َ
الباري البن حجر العسقالني فهو بصورة قو ّ
اعديةْ ،
أَ ْم ثَِّيباً؟( ،)5مما يعني َّ
ت
أن لدينا صيغتين استعماليتين لهذا النمط
االستفهامي؛ إحداهما قواعدية (أَتََزَّو ْج َ
ّ
ت بِ ْك ًار أَ ْم ثَيِّباً؟).
بِ ْك ًار أَ ْم ثَِّيباً؟) ،واألخرى غير قواعدية ( َه ْل تََزَّو ْج َ
ت بِ ْك ًار أَ ْم ثَيِّباً؟) شاهداً على َّ
فإن ابن مالك يرى َّ
ولذاَّ ،
أن ( َه ْل) قد تقع موقع
أن في ( َه ْل تََزَّو ْج َ
الهمزة المستفهم بها عن التعيين ،فتكون (أَ ْم) بعدها متصلة غير منقطعة؛ َّ
النبي صلى اهلل
ألن استفهام
ّ
ثيبا ،فطُلب منه اإلعالم بالتعيين ،كما كان
بتزوجه إما ًا
عليه وسلم جابًِار لم يكن إال بعد علمه ُّ
بكر واما ً
"أي" .فالموضع إذن موضع الهمزة ،لكن استغني عنها بـ ( َه ْل) .ثم حاول ابن مالك تسويغ
يطلبه بـ ّ
(ه ْل) سابقاً بقوله إنَّه ثبت بذلك َّ
أن (أم) المنقطعة قد تقع بعد (هل) كما تقع بعد الهمزة(.)6
استعمال َ
أن هذه الدراسة ترى َّ
غير َّ
الشكلي ال غير (إمكانية وقوع
أن توجيهه السابق قائم على الشبه
ّ
(أ َْم) مع كال أداتَ ْي االستفهام" :هل" والهمزة) ،وفي هذا نظر؛ إذ َّ
"أم" الواردة في الحديث غير
إن ْ
(أم) المنقطعة بعد
القو ّ
اعدي السابق ليست منقطعة ،بل متّصلة ،ليم ّكننا من حملها على استعمال ْ
()1

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،مسألة  ،69ص .265

()4

القسطالني ،إرشاد الساري ،رقم الحديث 123/5 ،2967

اإلمام ،رقم الحديث .51/4 ،2967
( )2البخاري ،صحيحه ،كتاب الجهاد والسير ،باب استئذان الرجل
َ
( )3العيني ،عمدة القاري ،رقم الحديث .490/21 ،7692
()5
()6

العسقالني ،ابن حجر ،فتح الباري ،رقم الحديث .321/5 ،2569
انظر :ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .265
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(هل) .ثم وقوع (أ َْم) المنقطعة بعد هل االستفهامية لم يكن إالَّ بين الجملتَ ِ
ين؛ أي َّأنها ال تعطف مفرداً
على مفرد ،وال نعتاً على ٍ
نعت( ،)1بدليل قوله تعالى :ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﭼ (الرعد.)١٦ :
فإن هذه الدراسة ترى َّ
ولذاَّ ،
ت بِ ْك ًار أَ ْم ثَيِّباً؟) َي ْع ِكس مظه اًر من
أن الحديث السابق ( َه ْل تََزَّو ْج َ
اعدي في األدوات ،وهو استبدال الهمزة المستفهَم بها عن
اعدي لالستبدال غير القو ّ
مظاهر االنتهاك القو ّ
ـ(ه ْل) ،إالَّ أنه يمكن قياس مدى انتهاك التركيب نفسه لعناصر القواعدية المنصوص عليها
التعيين ب َ
اعدي في جدول األفضلية اآلتي:
مقارنة مع التركيب
الحديثي القو ّ
ّ
األفضلية القواعدية
اللغوي
التركيب
ّ

الجوهرّية

االستفهام لطلب
تعيين أحد
المعادلين

ت
 )1أَتََزَّو ْج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
بِ ْك اًر أَ ْم ثَِّيباً؟
َ )2هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْل
ت بِ ْكـ ـ ـ ـ اًر
تََزَّو ْجـ ـ ـ ـ َ

✔

✔

استعمال همزة

الشكلية
ّ

االسفهام وصدارتها

✔

✘

األفضلية
أداة المعادلة (أ َْم)

االستعمالية

المتّصلة

✔

✔

✔

✔

أَ ْو ثَِّيباً؟

االستعمالية للهمزة المستفهم بها عن التعيين
اعدية و
ّ
جدول األفضلية رقم ( :)26عناصر األفضلية القو ّ

يتبيَّن من هذا الجدول َّ
االستعمالية لالستفهام عن طلب
اعدية و
ّ
أن جميع عناصر األفضلية القو ّ
تركيب الحديث األول كما أشرنا إليه برمز (✔) في كل خانة عنصر ،وكذلك التركيب
التعيين حقَّقها
ُ
()1

قابلت رجالً أم فتاةً ،وال :أرشدني إلى الخير رجل فقير أم َّ
مهذب .انظر :الحمد والزعبي ،علي توفيق ويوسف جميل،
فال يقال:
ُ
بي ،ص .69-68
المعجم الوافي في أدوات النحو العر ّ
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َّ
يتوج به التركيب
الثاني إال ّأنه ُيوضع في الترتيب الثاني في الجدول ،وال يمثّل المخرج األفضل كما ّ
َّ
اختل فيه شرط من شروط القواعدية بخصوص استعمال األداة المستفهَم بها عن
إن الثاني
األول؛ إذ ّ
األمر ِ
ين .فالتركيب الثاني استعمل األداة (هل) لتأدية تلك الوظيفة (طلب التعيين) على
تعيين أحد
َ
أن القاعدة تأباها؛ َّ
الرغم من َّ
ألنها تقتضي استعمال (الهمزة) في هذا الموضع كما ّبيّنا في الفقرات
السابقة .ومع ذلك ،ال يمكن ُّ
اء انتهاكه
عد التركيب خاطئاً أو خارجاً عن جسم اللغة العربية َّ
جر َ
َّ
االستعمالية كما أثبتنا سابقاً من خالل وروده
اعدي المشار إليه؛ إذ َّإنه قد حقّق أفضليته
العنصر القو ّ
وشرح ْي ِه عمدة القاري للعيني وارشاد الساري للقسطَ ّالني.
في صحيح البخاري،
َ
ت بِ ْك اًر أَ ْو ثَِّيباً؟) من وجهة نظر هذه الدراسة ُّ
ولذاَّ ،
يعد
اعدي ( َه ْل تََزَّو ْج َ
فإن التركيب غير القو ّ
اللغوي فيه عمالً اختيارياً ،وهو قانون
من الصيغ البديلة ( )Alternative Formsنتيجة لعمل القانون
ّ
قياس أداة على أداة أخرى قريبة منها في المعنى ،زيادة على أنه يعكس صورة من صور االستعمال
اللغوي لدى الرسول صلى اهلل عليه وسلم وفقاً للرواية التي اعتمد عليها البخاري والعيني والقسطالني
ّ
اعدي في جانب من عناصر القواعدية ،فإّنه ال
وابن مالك .وعلى الرغم من ّ
أن هذا التركيب غير قو ّ
يؤدي إلى تغيير المعنى المراد من هذا النوع من االستفهام ،وال ُي ِعيق التفاهم بين طرفَ ْي التواصل،
ّ
قدمه جابر نفسه؛ إذ أجاب بتعيين أحد المعادلين في السؤال المطروح،
بدليل رد الفعل
القولي الذي ّ
ّ
(ثيب) ،ثم َّ
ان َر ُسو ُل
بمسوغات اختياره ثيباً في زواجه هذا.
تقدم
وهو ّ
ونصه على النحو اآلتيَ " :وقَ ْد َك َ
ّ
ّ
اللَّ ِه صلَّى اهلل علَ ْي ِه وسلَّم ،قَ َ ِ ِ
ت ثَي ًِّبا،
ت :تََزَّو ْج ُ
ت بِ ْك ًار أ َْم ثَي ًِّبا؟» ،فَ ُق ْل ُ
استَْأ َذ ْنتُهَُ « :ه ْل تََزَّو ْج َ
ال لي ح َ
ين ْ
َ
ُ َ َََ
ِِ
ت :يا رس َ َّ ِ
ِ
ِ
َخ َوات
فَقَ َ
استُ ْش ِه َد َولِي أ َ
الَ « :ه َّال تََزَّو ْج َ
ول الله ،تُُوفِّ َي َوالدي أ َِو ْ
ت بِ ْك ًار تُالَعُبهَا َوتُالَعُب َك»ُ ،قْل ُ َ َ ُ

220

ِ
ِ
ت ثَيًِّبا لِتَقُوَم َعلَ ْي ِه َّن
وم َعلَ ْي ِه َّن ،فَتََزَّو ْج ُ
ص َغار فَ َك ِرْه ُ
ت أْ
َن أَتََزَّو َج م ْثلَهُ َّن ،فَالَ تُ َؤِّدُبهُ َّنَ ،والَ تَقُ ُ
َوتُ َؤِّد َبهُ َّن.)1("..
 أداة الربط (الواو) تستعمل بمعنى األداة (أو) وبالعكس
يشترك حرفا (الواو) و(أَ ْو) في كونهما من الحروف العاطفة ،أو ما يمكن أن ُيطلَق عليه أداة
أن كال منهما ِّ
ين أو الجملتَ ِ
مفرد ِ
ين .غير َّ
أهم
معنى
يؤدي
أحدهما عن اآلخر .و ُّ
وظيفياً يميِّز َ
الربط بين ال َ
ّ
ً
أن (الواو) تفيد مطلق الجمع كما ذهب إليه جميع البصريين والكوفيين( ،)2مما يعني َّ
ذلك َّ
أن العالمة
الجوهرّية للواو العاطفة تتمثَّل في الداللة على اجتماع المعطوف والمعطوف عليه في وقوع الفعل أو
الحدث ،دون إفادة َّ
ص َل في زمان واحد ،أو أنه حصل من المعطوف عليه
أن الفعل الذي قاما به َح َ
ٍ
شيء منها ،كقوله تعالى :ﭽﯓ ﯔ ﯕ
دليل في الواو على
أوالً ،ثم المعطوف أو العكس ،فال َ
ﯖﭼ (آل عمران .)٤٣ :وأما الحرف (أ َْو) فال ِّ
يؤدي وظيفة الواو السابقة على الرغم من كونه
عاطفةً ،بل إنَّه يفيد المعاني الوظيفية األُ َخر ،ومنها التخيير كقوله تعالى :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶﭼ (البقرة ،)١٩٦ :واإلضراب كقوله تعالى:ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ
(النحل ،)٧٧ :واإلبهام كقوله تعالى :ﭽﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔﭼ (اإلنسان.)3()٢٤ :
الحديثية التي تستعمل فيها األداة (أ َْو) لتأدية
ومع ذلك ،نجد مجموعة من األداءات اللغوية
ّ
معنى األداة (الواو) العاطفة في الداللة على مطلق الجمع ،انطالقاً مما أورده ابن مالك في كتابه
(شواهد التوضيح) .وذلك كقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم ُم ِّ
ُح ُد،
اس ُك ْن أ ُ
هدئاً لجبل أُ ُحد ،فقال لهْ " :
ي أَو ِ
فَما َعلَ ْي َ ِ َّ ِ
ت
ب َما ِش ْئ َ
ت َوا ْش َر ْ
ص ِّديق أَ ْو َش ِهيد" ،وقول ابن عباس رضي اهلل عنهُ :ك ْل َما ِش ْئ َ
ك إال َنب ٌّ ْ
َ
()1
()2
()3

اإلمام ،رقم الحديث .51/4 ،2967
البخاري ،صحيحه ،كتاب الجهاد والسير ،باب استئذان الرجل
َ
األستراباذي ،شرح كافية ابن الحاجب.405-404/4 ،
انظر :الزجاجي ،حروف المعاني ،ص .13
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ك ثِ ْنتَ ِ
انَ :س َرف أَ ْو َم ِخيلَة"( .)1ولذا ،علَّق ابن مالك على هذين الحديثين َّ
تضمنا
بأنهما
َّ
َما أَ ْخطَأ َ
يوِ
فإن الحديث األول بمعنى( :فَما َعلَ ْي َ ِ َّ ِ
استعمال (أو) بمعنى (الواو)َّ ،
ص ِّديق َو َش ِهيد) ،والثاني
َ
َ
ك إال َنب ٌّ َ
ِ
ك ثِ ْنتَ ِ
االستعمالي بأمن اللبس
سوغ ابن مالك جواز هذا الوجه
معناهَ ( :ما أَ ْخطَأَ َ
انَ :س َرف و َمخيلَة) .و ّ
ّ
حين وجد َّ
أن نظائر الحديثين السابقين في لغة الشعر أيضاً كثيرة(.)2
أن هذه الدراسة ترى َّ
غير َّ
اللغوي ناتج عن عمل
أن ظهور هذين النمطين من صور األداء
ّ
ي الذي يفضي إلى إنتاج ما هو منصاع تام للقواعدية ،وما هو ينتهك شرطاً أو
القانون
اللغوي االختيار ّ
ّ
أكثر من شروط القواعدية .والدليل على ذلك أنَّنا عثرنا في صحيح البخاري على نمطَ ْين للحديث األول
اعدي (بأ َْو) ،كما أورده ابن مالك باختالف يسير ال
اعدي (بالواو) ،واآلخر غير قو ّ
السابق ،أحدهما قو ّ
يخ ّل بالشاهد .والنمط األول نصه كاآلتيَ " :ح َّدثَنِي ُم َح َّم ُد ْب ُن َب َّش ٍارَ ،ح َّدثََنا َي ْح َيىَ ،ع ْن َس ِع ٍيدَ ،ع ْن
َن النَّبِ َّي صلَّى اهلل علَْي ِه وسلَّم ِ
ٍِ ِ
ضي اللَّهُ َع ْنهَُ ،ح َّدثَهُ ْم أ َّ
قَتَ َ َّ
ُح ًداَ ،وأَُبو َب ْك ٍر،
صع َد أ ُ
ُ َ َََ َ
َ
ادةَ ،أَن أ ََن َس ْب َن َمالك َر َ
ي ،و ِ
ُح ُد فَِإ َّنما َعلَ ْي َ ِ
يد ِ
ان»"( ،)3في حين َّ
أن
ف بِ ِه ْم ،فَقَ َ
ص ِّديقَ ،و َش ِه َ
ال« :اثُْب ْ
ان فَ َر َج َ
ت أُ
َو ُع َم ُرَ ،و ُعثْ َم ُ
َ
ك َنب ٌّ َ
ال لِي َخلِيفَةَُ :ح َّدثََنا
وبةَ ،وقَ َ
يد ْب ُن ُزَرْي ٍعَ ،ح َّدثََنا َس ِع ُ
الثاني كاآلتيَ " :ح َّدثََنا ُم َس َّددَ ،ح َّدثََنا َي ِز ُ
يد ْب ُن أَبِي َع ُر َ
ٍِ ِ
اء ،و َكهمس ْبن ِ
ٍ
َّ
الم ْنه ِ
ادةََ ،ع ْن أ ََن ِ
ال ،قَاالََ :ح َّدثََنا َس ِعيدَ ،ع ْن قَتَ َ
س ْب ِن َمالك َرض َي اللهُ
ُم َح َّم ُد ْب ُن َس َو َ ْ َ ُ ُ
َ
النبِ ُّي صلَّى اهلل علَ ْي ِه وسلَّم إِلَى أ ٍ
ص ِع َد َّ
ف بِ ِه ْم،
َع ْنهُ ،قَ َ
ان ،فَ َر َج َ
ُ
ُحد َو َم َعهُ أَُبو َب ْك ٍرَ ،و ُع َم ُرَ ،و ُعثْ َم ُ
َ
الَ :
ُ َ َََ

()1

انظر :ابن مالك ،شواهد التوضيح ،مسألة  ،40ص  172و .174والحديث الثاني هذا يوافق ما أخرجه البخاري باختالف
ك اثَْنتَ ِ
انَ :س َرف ،أ َْو َم ِخيلَة" .انظر :البخاري،
َخطَأَتْ َ
ت َما أ ْ
الب ْس َما ِش ْئ َ
طفيف ال يخل بالشاهد ،وهو كاآلتيُ " :ك ْل َما ِش ْئ َ
تَ ،و َ
حرم زينة اهلل التي أخرج لعباده ،الحديث غير مرقّم إال أنه وقع ما بين
صحيحه ،كتاب اللباس ،باب قوله تعالى :قل من ّ
 5782و .140/7 ،5783و"سرف" يعني اإلسراف ،فهو مجاوزة الحد في كل فعل أو قول وهو في اإلنفاق أشهر ،وأما

()2
()3

"مخيلة" فهي بمعنى الخيالء وهو التكبر .انظر :العسقالني ،ابن حجر ،فتح الباري.253/10 ،

انظر :ابن مالك ،شواهد التوضيح ،ص .175-174

الب َغا بهامش الصفحة
البخاري ،صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة 5 ،م -باب ،رقم الحديث  .9/5 ،3675وشرح مصطفى ُ
أن (رجف) اضطرب وذلك معجزة .و( ِ
ذاتها َّ
ص ِّديق) صيغة مبالغة من الصدق والمراد به أبو بكر رضي اهلل عنه .و(شهيدان)
هما عمر وعثمان رضي اهلل عنهما وقد ماتا شهيدين.
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ي ،أَو ِ
ُح ُد فَما َعلَ ْي َ ِ َّ ِ
يد ِ
ان»"( .)1زيادة على ذلك ،قد
ض َرَبهُ بِ ِر ْجلِ ِه ،قَ َ
ص ِّديق ،أ َْو َش ِه َ
ال« :اثُْب ْ
فَ َ
ك إال َنب ٌّ ْ
ت أُ َ
علي بن
يتجه هذا القانون االختياري باتجاه معاكس بحيث قد تقوم (الواو) مقام (أو) .وعلى ذلك حمل ّ
الحسين رضي اهلل عنهما قولَه تعالى :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ (النساء.)٣ :
فأزال احتمال التخيير ،وهو الذي لم يذكر ابن عطية إال إياه ،وهو قول ٍ
جار على مذهب أهل الكوفة ال
على مذهب البصريين؛ َّ
ألن الواو ال تكون بمعنى (أو) عندهم(.)2
ومهما يكن من أمرَّ ،
فإن التركيبين السابقين يمكن قياس مدى قربهما أو بعدهما عن عناصر
القواعدية في جدول األفضلية اآلتي:
األفضلية القواعدية
اللغوي
التركيب
ّ

الجوهرّية

إفادة الجمع ُمطلقاً (إشراك

المعطوف بالمعطوف عليه
في الحدث ُمطلقاً)

 )1فَمـ ـا علَيـ ـ َك إِالَّ
َ َْ
َنبِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌّي و ِ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّديق
َ

✔

األفضلية
االستعمالية

الشكلية
ّ

أداة الربط

اإلشراك في

(الواو)

اإلعراب

✔

✔

✔

يد ِ
ان
َو َش ِه َ

 )2فَ َمـ ـ ـ ـا َعلَ ْيـ ـ ـ ـ َك
إِالَّ َنبِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌّي أَ ْو
ِ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّديق أَ ْو
يد ِ
ان
َش ِه َ

✘

✔

✔

✔

اعدية و
االستعمالية ألداة الربط إلفادة الجمع مطلقاً
ّ
جدول األفضلية رقم ( :)27عناصر األفضلية القو ّ

()1
()2

البخاري ،صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب عمر بن الخطاب ،رقم الحديث .11/5 ،3686
أبو حيان األندلسي ،البحر المحيط.268/2 ،
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يظهر الجدول السابق َّ
الحديثي األول هو األقرب واألوفى بشروط القواعدية
أن التركيب
ّ
المتعلّقة بأداة الربط التي تفيد مطلق الجمع ،وهي الواو كما أشرنا إلى ذلك برمز (✔) في كل خانة
اعدي ،زيادة على تحقيق التركيب أفضليته االستعمالية .ولذا ،فإنه يوضع في التركيب األول
عنصر قو ّ
ويستأهل المخرج األفضل ( ،)Optimal Outputفي حين انتهك التركيب الثاني شرطاً من شروط
القواعدية؛ إذ قد استبدل (الواو) بـ(أو) لتحقيق عالمة (الواو) الجوهرية نفسها ،وهي تفيد مطلق الجمع.
ومع ذلك ،فإَّنه ما زال يحقّق شرطاً قواعدياً آخر وهو اإلشراك في اإلعراب .وأهم من ذلك ،أنه حقَّق
أفضليته االستعمالية كما هو وارد في صحيح البخاري ،وله نظائر كثيرة من لغة الشعر ،مما يثبت لنا
َّ
اللغوي المشتركة بين لغة النثر ولغة الشعر ،إضافة
االستعمالي من مظاهر االستعمال
أن هذا المظهر
ّ
ّ
الجملي المشتمل على أداة الربط (أو)
إلى أنه يش ّكل الصيغة البديلة ( )Alternative Formللتركيب
ّ
بمعنى (الواو) والعكس عند بعض شرائح أبناء اللغة العر ّبية .ومن تلك النظائر قول امرئ القيس:
فيف ِشو ٍ
اء ْأو قَ ٍ
دير ُم َعجَّل
ص َ
َ

ين م ْن ِ
َّ ِ ِ
َّ
ض ٍج
فَظَل طُهاةُ اللحم من َب ِ ُ

ِ ()1

يرى ابن ناظم في البيت أعاله َّ
أن الشاعر قد أوقع (أو) مكان (الواو) لما أمن اللبس ،والسامع ال يجد
مخرجا( .)2وكذلك قول الشاعر:
عن حملها على غير معنى الواو
ً
ين ُم ْلجم ُم ْه ِره أ َْو َس ِافع
َما َب َ

يخ َأرَْيتَهُ ْم
قَ ْوم إ َذا َس ِم ُعوا َّ
الصر َ

()3

()1

امرؤ القيس ،ديوانه ،ص .62

()3

البيت لحميد بن ثور الهاللي الصحابي رضي اهلل عنه .انظر :حميد بن ثور الهاللي ،ديوانه ،إشراف محمد يوسف نجم ،دار

()2

ابن ناظم ،شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ،ص .380-379

صادر ،بيروت ،ط1995 ،1م ،ص 111؛ وابن ناظم ،شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك ،ص 380؛ وابن هشام ،مغني

اللبيب ،ص 90؛ والسيوطي ،شرح شواهد المغني201-200/1 ،؛ والعيني ،المقاصد النحوية1632/4 ،؛ وابن مالك ،شواهد

التوضيح ،ص .175-174
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أن (أَ ْو) بمعنى الواو؛ َّ
والشاهد في البيت السابق َّ
متعدد ،فلو بقيت (أَ ْو)
(ب ْين) تقتضي اإلضافة إلى ّ
ألن َ
على كونها ألحد الشيئين ،لزم إضافة (بين) إلى شيء ال َّ
تعدد فيه(.)1


مؤنث على مذ ّكر (تأنيث المذ ّكر)
عود ضمير ال ّ
الضمير أو المضمر هو ما و ِ
ضع لمتكلم ،أو مخاطب ،أو غائب َّ
ذكره ،لفظًا ،كما في
تقدم ُ
ُ

معنى ،بأن ذكر مشتقّه ،كقوله تعالى:
قوله تعالى:ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﭼ (البقرة ،)١٢٤ :أو
ً
ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝﭼ (المائدة ،)٨ :أي :العدل أقرب لداللة (اعدلوا عليه) ،أو حكماً ،أي ثابتاً
()2
أن
اعدية للمضمر ْ
أهم الشروط القو ّ
في الذهن ،كما في ضمير الشأن ،نحو :هو زيد قائم  .ومن ّ

المرجع في الجنس (التذكير والتأنيث) والعدد
يتقدمه شيء يعود عليه (المرجع) ،ويطابق المضمر
ّ
َ
(اإلفراد والتثنية والجمع)(.)3
مرجعه
يتضمن فيه الضمير الذي لم يطابق
الحديثي الذي
اللغوي
غير أنه ُعثر على األداء
ّ
َ
ّ
ّ
صالِ َحةً
الج َن َازِة ،فَِإ ْن تَ ُ
المذكور قبله في الجنس .وذلك كقول النبي صلى اهلل عليه وسلم" :أَ ْس ِرُعوا بِ َ
ك َ
ونهُ َع ْن ِرقَابِ ُك ْم"( .)4وقوله عليه الصالة والسالمَ " :ما
ك ِس َوى َذلِ َ
ونهَا إِلَ ْيهَا ،إِ ْن تَ ُ
ض ُع َ
فَ َخ ْير تُقَ ِّد ُم َ
ك فَ َش ٌّر تَ َ
ِ
ٍ
ض َل ِم ْنهَا ِفي هذه األَيَّ ِام؟"( .)5ويرى ابن مالك َّ
أن اإلشكال فيهما يتمثل في تأنيث
ا ْل َع َم ُل في أَيَّام أَ ْف َ
الضمير العائد على مذكر ،وهو الضمير في (إليها) في الحديث األول و(منها) في الثاني ،يعود إلى

()1

انظر :السيوطي ،شرح شواهد المغني201-200/1 ،؛ والعيني ،المقاصد النحوية1632/4 ،؛ ُشرَّاب ،شرح الشواهد الشعرية
في أمات الكتب النحوية ،ص .88/2

()3

انظر :سيويه ،الكتاب86/2 ،؛ والكفوي ،الكليات ،ص 568؛ والهرمي ،المحرر في النحو.235/1 ،

()5

المرجع نفسه ،مسألة  ،41ص .176

()2

الشريف الجرجاني ،التعريفات ،ص  .217وانظر :األستراباذي ،شرح كافية ابن الحاجب.6/3 ،

()4

ابن مالك ،شواهد التوضيح ،مسألة  ،27ص .143
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َّ
المذكر قبله ،أي (خير) في الحديث األول و(العمل) في الثاني؛ إذ كان ينبغي أن يقول
االسم الظاهر
الرسول صلى اهلل عليه وسلم" :فخير ِّ
تقدمونها إليه" ،و"ما العمل في أيام أفضل منه في هذه"(.)1
مبني على التأويل .ولذاَّ ،
تلحظ الدراسة َّ
فإنه لجأ
اعدي
ٌّ
أن توجيه ابن مالك لهذا اإلشكال القو ّ
َّ
َّ
الضمير العائد عليها في
المؤنثة حتى توافق
المذكر السابق بالكلمة األخرى
إلى تأويل االسم الظاهر
َ
الجنس ،ما دامت تلك الكلمة توافق ذلك االسم في المعنى .وهذا ما اصطُلح عليه بالحمل على
أهم آليات تسويغ الشذوذ عن القواعد عند النحاة القدماء( ،)2حتى أفرد له أحد
المعنى ،وهو من ّ
الدارسين المعاصرين دراسة مستقلة مستفيضة تحمل العنوان :الحمل على المعنى في العربية(.)3
باليسرى ،وفي الثاني
فأول ابن مالك (خير) في الحديث األول َّ
وعليهَّ ،
بالحسنى ،أو ُ
بالرحمة ،أو ُ
تأوله بجمع (العمل) باعتبار (ال) في العمل هي (ال) الجنسية التي تفيد
(العمل) باألعمال ،أي ّ
استغراق الجنس( . )4وعلى الرغم من وجاهة هذا التأويل من حيث انسجامه مع معنى الحديث عامةً،
اعدي؛ َّ
ألن
غير قو ّ
ومحاولة تقريب الحديث تركيبياً إلى التزامه بالقواعدية ،فإَّنه من وجهة نظرنا ما زال َ
أؤل لم
للغوي ،ال التركيب
اللغوي نفسه ،أل ّن ما ّ
ّ
ما قام به ابن مالك سابقاً ال يخدم إال مستوى التحليل ا ّ
يتحقّق استعمالياً مهما كانت وجاهة هذا التأويل.
ولذاَّ ،
اعدي السابق لعناصر
فإننا نرى أنه يمكن قياس مدى انصياع التركيب غير القو ّ
القواعدية ،مقارنة مع التركيب المقابل له في جدول األفضلية اآلتي:

()1
()2

انظر :ابن مالك ،شواهد التوضيح 143 ،و.176

سماه "فصل في حمل اللفظ على المعنى في تذكير المؤنث وتأنيث
عقد الثعالبي مثالً في كتابه (فقه اللغة وسر العربية) فصالً َّ

المذكر" ،يورد فيه َّ
أن "من سنن العرب ترك حكم ظاهر اللفظ ،وحمله على معناه" .الثعالبي ،عبد الملك بن محمد بن إسماعيل

أبو منصور ،فقه اللغة وسر العربية ،تحقيق عبد الرزاق المهدي ،إحياء التراث العربي ،د.م2002 ،م ،ص  .231وانظر:

()3

بي ،عمان ،دار جرير ،2005 ،ص .59-31
الرفايعة ،حسين عباس ،ظاهرة الشذوذ في الصرف العر ّ
انظر :العنبكي ،علي عبد اهلل حسين ،الحمل على المعنى في العربية ،ديوان الوقف السني ،بغداد ،ط 2012 ،1م.

( )4انظر :ابن مالك ،شواهد التوضيح 145-143 ،و.177-176
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األفضلية القواعدية
التركيب
اللغوي
ّ

الجوهرّية
ما وضع

لمتكلم أو

مخاطب أو

يتقدمه
أن ّ
شيء

 )1فَ َخ ْي ـ ـ ـ ـر

ونهَا
تُقَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّد ُم َ
إِلَ ْي ِه

 )2فَ َخ ْي ـ ـ ـ ـر

ونهَا
تُقَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّد ُم َ

✔

✔

الشكلية
ّ

يعود الضمير
ِّ
المتقدم
على
(المرجع)

غائب

األفضلية
االستعمالية
يطابق

يطابق

الضمير
ُ

الضمير
ُ

المرجعَ في
العدد

✔

✔

✔

✔

✔

✔

المرجعَ في
الجنس
✔

✘

✔

✔

إِلَ ْيهَا

االستعمالية للضمير وما يعود عليه
اعدية و
ّ
جدول األفضلية رقم ( :)28عناصر األفضلية القو ّ

يشير الجدول أعاله إلى َّ
أن التركيب غير القواعدي السابق يحت ّل الترتيب الثاني ،وال يكون
مخرجاً أفضل كما استحقَّه التركيب األول؛ لِما حقّق
ُ
الضمير العائد (إليه) على (خير) في األول جميعَ
عناصر األفضلية القواعدية المنصوص عليها ،زيادة على تحقيقه األفضلية االستعمالية كما أثبته ابن
حجر العسقالني في شرحه (فتح الباري) قائالً فيه" :قولهِّ :
تقدمونها إليه ،الضمير راجع إلى الخير
باعتبار الثواب"( ،)1وهو موافق لما ورد في صحيح البخاري في بعض طبعاته( .)2وأما التركيب الثاني
اعدي في جانب من عناصر القواعدية؛ إذ إنه قد اخترق شرط
(فخير ّ
تقدمونها إليها) فهو غير قو ّ
أن مرجعه َّ
مطابقة الضمير ِ
لمرجعه في التذكير والتأنيث بحيث أُِّنث الضمير (إليها) مع َّ
مذكر (خير).

()1

العسقالني ،ابن حجر ،فتح الباري .184/3 ،وأما الحديث في صحيح البخاري بطبعة دار طوق النجاة فليس فيه لفظ

()2

انظر مثال طبعة شركة القدس ،القاهرة2008 ،م ،ص .268

(إليها/إليه) .انظر :البخاري ،صحيحه ،كتاب الجنائز ،باب السرعة بالجنازة ،رقم الحديث .86/2 ،1315
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ومع ذلكَّ ،
فإن سائر عناصر القواعدية قد التزم بها التركيب كما هي في التركيب األول .وأهم من
ذلكَّ ،
االستعمالية ،كما
أن التركيب الثاني على الرغم من كونه غير قواعدي إالَّ ّأنه يتمتّع بأفضليته
ّ
هو وارد في النسخة التي اعتمد عليها ابن مالك.
وترى الدراسة َّ
الحديثي السابق يمثّل مظه اًر
أن تأنيث الضمير العائد على مذكر في التركيب
ّ
اعدي ،فهو األمر
اعدي في التطابق في الجنس عن طريق االستبدال غير القو ّ
من مظاهر االنتهاك القو ّ
ٍ
السماعية مثالً؛ َّ
ألننا لم نعثر على الدليل
المؤنثات
ببساطة من
عد الكلمة السابقة (خير)
الذي ال يمكن ّ
ّ
ّ
المدونات المعنية بقضية التذكير
االستعمالي الذي ُيثبت ذلك ،حسبما اطلعت عليه الدراسة من
ّ
ّ
المؤنثات السماعية لقنيبي( ،)1وكذلك القرآن الكريم؛ إذ لم يعامله (خير) إال معاملة
والتأنيث ،كمعجم
ّ
المذ ّكر كما في قوله تعالى :ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭼ (النساء:
 ،)١٤٩وقوله تعالى :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﭼ (البقرة .)2()٢٦٩ :ولذاَّ ،
فإن العلماء
َّ
القدماء يعالجون هذه القضية تحت ٍ
أن "تأنيث
باب يسمى "تأنيث
المذكر" ،حتى يدفعهم إلى القول ب ّ
ألنه مفارقة أصل إلى فرع"()3؛ انطالقاً من اعتقادهم الجازم َّ
بأن
المذكر أغلظ من تذكير المؤنث؛ ّ
المؤنث الفرع ،مما يعني َّ
أن الحمل على الفرع ليس بأفضل من حمل الفرع على
المذكر هو األصل و ّ
ألنه ُّ
رد فرٍع إلى أصلَّ ،
األصل .وقال ابن جني في ذلك َّ
لكن تأنيث
إن "تذكير المؤنث واسع جداًّ ،
المذكر أذهب في التناكر واإلغراب"(.)4
المحدثين كعباس حسن ،وحامد
واألمر ليس مختلفاً كثي اًر عما ذهب إليه بعض الدارسين
َ
يعول فيه على السماع
صادق قنيبي في هذا الباب ،إالَّ ّأنهم أطلقوا عليه باب "التأنيث
التأويلي" الذي ّ
ّ
()1

انظر :قنيبي ،حامد صادق ،معجم المؤنثات السماعية (العربية والدخيلة) ،دار النفائس ،بيروت ،ط 1987 ،1م.

()3

التنبيه على شرح مشكالت الحماسة ،ص  132نقالً عن :العنبكي ،علي عبد اهلل حسين ،الحمل على المعنى في العربية ،ص

()4

ابن جني ،الخصائص.417/2 ،

()2

انظر كذلك :محمد فؤاد عبد الباقي ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،ص .251-249
.203
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ٍ
فهو شذوذ عن القياس ،ثم يرون َّ
يؤدي إلى فوضى
التوسع فيه ّ
أن فتح هذا النوع من التأنيث بغير قيد و ّ
يؤدي إلى الخلط الذي ال داعي له .ولذا ،فمن الخير االقتصار
لغوية تضطرب فيها الدالالت
اللغوية ،و ّ
ّ
ّ
على مراعاة صيغة اللفظ؛ قدر االستطاعة منعاً لاللتباس(.)1
النحوي القائم على فلسفة األصل والفرع وصرامة القواعد ،نقول
ولكنَّنا ،بعيداً عن هذا التفكير
ّ
إن ظهور التركيب السابق على الرغم من ّأنه ال تجيزه القواعد القياسية المعيارية كما قالوا (الشذوذ عن
ّ
ي مما
القياس) ،ال يش ّذ عن اللغة ذاتها؛ إذ تجيزه قو ُ
انين اللغة ،فهو ناتج عن عمل القانون االختيار ّ
ُيس ِهم في إنتاج ذلك التركيب على ّأنه من الصيغ البديلة ( )Alternative Formsالتي تختلف
أفضليتها عن أفضلية الصيغ المنصاعة للقواعدية انصياعاً تاماً.
تترسخ هذه األفضلية االستعمالية للتركيب الحديثي السابق بما َّ
أن له نظائر من لغة الشعر،
ّ
ّ
كقول األعشى:
َش َرَابهُ ُم قَْب َل إِ ْنفَ ِاد َها

ِِ
ِ
ين
لقَ ْوٍم َو َك ُانوا ُه ُم ا ْل ُم ْنفد َ

()2

ألنه كان
فقد ّأنث الضمير في (إِ ْنفَادها) على الرغم من ّأنه عائد على ( َش َرابهم) وهو مذ ّكر .ولعل ذلك ّ
مؤنثة وكذلك جميع نعوتها كالخندريس والراح والمدام ،وقد َّ
تذكر(.)3
الخ ْم َر في المعنىَ .
َ
فالخ ْمر ّ
وقول عمر بن أبي ربيعة:
ان ومع ِ
ث ُش ُخ ٍ ِ
ص ُر
ثَالَ ُ
وص َكاع َب ِ َ ُ ْ

فَ َك ِ
ت أَتَِّقي
ون َم ْن ُك ْن ُ
ان م َج ِّني ُد َ
َ

()4

( )1انظر :حسن ،عباس ،النحو الوافي545/4 ،؛ وقنيبي ،حامد صادق ،معجم المؤنثات السماعية (العربية والدخيلة) ،ص -11
()2
()3

.12

األعشى ،ميمون بن قيس ،ديوان األعشى ،دار صادر ،بيروت1980 ،م ،ص .59
قنيبي ،حامد صادق ،معجم المؤنثات السماعية (العربية والدخيلة) ،ص .94

( )4ابن أبي ربيعة ،أبو خطاب عمر بن عبد اهلل ،ديوان عمر بن أبي ربيعة ،دار صادر ،بيروت1980 ،م ،ص .126
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يؤنث العدد فيه
فتقتضي القاعدة أن يعامل الشاعر (شخوص) معاملة المذ ّكر مما يتطلّب منه أن ّ
ليصبح الكالم (ثالثة شخوص) ،إالَّ ّأنه قد عامله معاملة المؤنث بدليل ّأنه قد ذ ّكر العدد؛ حمالً على
كاعبان وم ِ
معنى (الشخص)؛ إذ قصد به النساء .وكشف عن معناه بقولهِ :
عصر(.)1
ُ
وقول رويشد بن كثير الطائي:
ت؟
َسائِل بني أَ َس ٍدَ :ما َه ِذ ِه َّ
الص ْو ُ

يا أَيُّها َّ ِ
ِ
ي مطيته
الراك ُ
َ َ
ب ا ْل ُم ْزج ّ

()2

قد َّأنث الشاعر "الصوت" (هذه الصوت) على الرغم من ّأنه مذ ّكر .واعت ّل النحويون َّ
بأن الشاعر أراد
الضوضاء والجلبة ،على معنى االستغاثة(.)3
بذلك
َ
ويالحظ َّ
المبني على فكرة األصل والفرع قد دفع قسماً من النحويين وعلماء اللغة
أن التفكير
ّ
يتم فيه تأنيث المذ ّكر "من قبيح الضرورة"؛
كابن جني وابن سيدة إلى القول إ ّن الشاهد الشعر ّ
ي الذي ّ
فج َاز؛ َّ
ألن
ّ
ألنه -في اعتقادهم -خروج عن أصل إلى فرع ،وأما العكس (رد التأنيث إلى التذكير) َ
أن هذا الوصف بالقبح ،من وجهة نظرنا ،لم يؤ ّشر على َّ
التذكير هو األصل( ،)4مع َّ
أن درجة انسجام
التركيب مع القواعدية أكثر ُبعداً ،من التركيب الذي فيه تذكير المؤنث حتى يتضح َّ
أن األول أداء
ألننا لو ِق ْسنا مدى انتهاك هذين التركيبين
"قبيح" وما يقابله (تذكير
المؤنث) "أحسن" منه قواعدياً؛ ّ
ّ
لعناصر القواعدية سنجد أنَّهما بالدرجة نفسها ،وهي تقع في عدم تحقيق العالمات الشكلية المرتبطة
أن اإلقرار ب َّ
بمراعاة التذكير والتأنيث في الكالم ،زيادة على َّ
أن المذكر أصل والمؤنث فرع أمر غير
ثقافي.
لغوي ،وانما هو
ّ
ّ
()1

اعبان :تثنية كاعب وهي الجارية حين يبدو ثديها للنهود ،وم ِ
َك ِ
ت .انظر :الرازي،
أدركت
عصر :هي الجارية َّأو ُل ما
وحاض ْ
ْ
َ
ُ
محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر ،مختار الصحة ،تحقيق محمود خاطر ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت1995 ،م( ،كعب) ،ص

()2

ورد هذا البيت منسوباً إلى ُرويشد بن كثير الطائي في :ابن منظور ،لسان العرب( ،صوت) .57/2 ،وانظر :ابن جني،
الخصائص ،418/2 ،وسر صناعة اإلعراب.25/1 ،

()4

انظر :ابن جني ،سر صناعة اإلعراب25/1 ،؛ وابن منظور ،لسان العرب.57/2 ،

()3

586؛ والعيني ،المقاصد النحوية 311/1 ،و.1988-1987/4

انظر :ابن جني ،الخصائص416/2 ،؛ والبغدادي ،خزانة األدب.221/4 ،
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سبب اللبس لوضوح
اعدي عن طريق استبدال المذ ّكر
بالمؤنثّ ،
ّ
فإنه ال ُي ّ
ومع هذا االنتهاك القو ّ
يؤدي إلى ُّ
تعدد الدالالت التي يحتملها
الداللة مقروناً بسياق الكالم نفسه ،بل إ ّن هذا االنتهاك قد ّ
يحث على اإلسراع في
ض فيها ،كما هي في الحديث السابق الذي
التركيب
ّ
اللغوي نفسه وال تَناقُ َ
ّ
ونهَا إِلَ ْيهَا) ،زيادة على الحديث الذي أخرجه اإلمام أحمد بن حنبل في
تجهيز الجنازة (فَ َخ ْير تُقَ ِّد ُم َ
()1
ِ
فأنث
اء َو ْج ِه اللَّ ِه ُختِ َم لَهُ بِهَا َد َخ َل ا ْل َجنَّةَ" ّ .
ام َي ْو ًما ْابت َغ َ
مسنده ،عن فضيلة الصيام ،وهوَ " :م ْن َ
صَ

الضمير في (بها) مع َّ
(م ْن
أن القاعدة تقتضيه أن يعود إلى المذ ّكر لِما ُيفهَم من السياق
ّ
اللغوي قبله َ
صام يوماً ابتغاء ِ
وجه اهلل) ،فهو يعني( :الصيام لوجه اهلل) .ولعل ذلك ليشمل معنى العبادة ،والخصلة
َ
َ َ
()2
الداللي ُيم ّكن التركيب من أن
اعدي بالجانب
الصالحة  ،والنية الخالصة .فارتباط هذا االنتهاك القو ّ
ّ

الداللي ،زيادة على كونه من الصيغ البديلة.
يعد من المتبقي ببعده
ّ
ّ

()1

ٍ
ان ِفي َح ِديثِ ِه ْاب ِن أَبِي ِه ْن ٍد َع ْن
ان قَ َ
اال َح َّدثََنا َح َّم ُ
ان ا ْلَبتِّ ِّي َع ْن ُن َع ْيم قَا َل َعفَّ ُ
اد ْب ُن َسلَ َمةَ َع ْن ُعثْ َم َ
نصه الكاملَ :ح َّدثََنا َح َسن َو َعفَّ ُ
َّ َّ
ِ َّ
النبِ َّي َّ َّ
ِ
ت َّ
اء َو ْج ِه اللَّ ِه ُختِ َم لَهُ بِهَا
َسَن ْد ُ
ُح َذ ْيفَةَ قَا َل أ ْ
ص ْد ِري فَقَا َل َم ْن قَا َل َال إِلَهَ إِال اللهُ قَا َل َح َسن ْابت َغ َ
صلى اللهُ َعلَْيه َو َسل َم إِلَى َ
َ
ٍ ِ
ِ َّ ِ ِ
ِ
اء َو ْج ِه اللَّ ِه ُختِ َم لَهُ بِهَا َد َخ َل
ص َّد َ
ص َدقَة ْابت َغ َ
ق بِ َ
اء َو ْجه الله ُخت َم لَهُ بِهَا َد َخ َل الْ َجَّنةَ َو َم ْن تَ َ
ام َي ْو ًما ْابت َغ َ
َد َخ َل الْ َجنَّةَ َو َم ْن َ
صَ
ا ْل َجَّنةَ .انظر :أحمد بن حنبل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،رقم الحديث .350/38 ،23324

النبوي ،ص .77
( )2انظر :العكبري ،إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث
ّ
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الخاتمة
بعد االنتهاء من الدراسة ،يمكن القول َّإنها توصَّلت إلى النتائج اآلتية:
اعدي في تراكيب الحديث الشريف المتمثلة في
 -1استشفّت الدراسة أربعاً من قضايا االنتهاك القو ّ
كتاب شواهد التوضيح البن مالك .وهي كاآلتي:
ِّ
اعدي :وهي تقع في مسألتين ،أوالهما تتعلّق بذكر عناصر التركيب التي
األولى :قضايا الذكر غير القو ّ
اعد حذفَها ،كذكر خبر المبتدأ بعد (لوال) .والثانية تقع في عناصر الزيادة المخالِفة لقواليب
تفرض القو ُ
المعين بالفاء.
النحوي ،كاقتران خبر المبتدأ
التركيب
ّ
ّ
وتخص األولى
اعدي :وقد ُعثر في هذا الحذف على ثالث قضايا.
ّ
الثانية :قضايا الحذف غير القو ّ
ٍ
نحوي ،كحذف عامل الجر مع بقاء عمله .وأما
عامل
ابي بال
ّ
منها تراكيب الحديث التي فيها أثر إعر ّ
"أما" الشرطية ،في حين تقع الثالثة في
الثانية فتقع في التالزم
التركيبي ،كحذف الفاء في جواب َّ
ّ
النحوي كعطف الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة الجار.
الصراع
ّ
ابي في بعض تراكيب الحديث الذي ال يأتي
الثالثة :قضايا العالمة اإلعرابية :وهي تعني ّ
التغير اإلعر ّ
تقرره القاعدة .وهي تقع في ثالث قضايا.
وفقاً لألثر
ّ
المتسبب من "العوامل النحوية" ،أو وفقاً لما ّ
ابية وان كان
ابية الواحدة ،والثانية بعدم ظهور العالمة اإلعر ّ
فاألولى منها ترتبط بسيادة الحركة اإلعر ّ
نحوية واحدة.
ابية و ّ
تعددها لوظيفة ّ
تغير العالمة اإلعر ّ
العامل فيها مذكو اًر ظاه اًر ،والثالثة تقع في ّ
النحوية عن طريق االستبدال
اعدي :وهي تُعنى بانتهاك العالقات
ّ
الرابعة :قضايا االستبدال غير القو ّ
غير القواعدي؛ إذ ترد الكلمات على غير ما تقتضيه القاعدة من حيث ورودها مع الكلمات األخرى في
النحوي الذي ِّ
تؤديه األصناف
الوظيفي
النحوي ،وتبادل المعنى
الجملة ،أو من حيث تبادل العمل
ّ
ّ
ّ
المغلَقة.
ّ
الوظيفية ُ
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 )2أظهرت جداول األفضلية َّ
اعدية في تراكيب الحديث الشريف المدروسة تقع
أن معظم االنتهاكات القو ّ
الشكلية ،مما يثبت فرضية هذه الدراسة َّ
النحوية هي العالمات
أن هذا النوع من العالمات
في العالمات
ّ
ّ
اللغوي ،وأالَّ تنطبق عليه في بعض البيئات االستعمالية أو في
التي يمكن أن تنطبق على التركيب
ّ
ٍ
مرحلة من مراحل اللغة ،ال سيما إذا طال عمرها كاللغة العربية.
التركيبي ،وان كان من القواعد
عنصر اإلسناد
اعدية المنتهَكة في تراكيب الحديث
 )3من العناصر القو ّ
ُ
ّ
النحوي التركيبي .وعليهَّ ،
فإن هذا الوضع
الكلية في جميع اللغات البشرية الطبيعية على المستوى
ّ
ّ
يتطابق مع أحد المبادئ التي َّ
تتبناه نظرية األفضلية ،وهو َّ
عالمية هذه النظرية ال تقتصر على
أن
ّ
إمكانية تطبيقها على جميع اللغات حسب ،بل ال بد للقواعد الكلية فيها أن تكون قابلةً لالنتهاك .فاللغة
وفقاً لهذه النظرية عبارة عن القيود التي تتفاعل وتتصارع فيما بينها ،بحيث قد تكون أفضلية التركيب
اللغوي الفعلي ،زيادة على َّ
أن االنتهاك
اعدي األكثر أهميةً في االستعمال
ّ
في النهاية لصالح الشرط القو ّ
ّ
المعينة ،أو قواعد المتكلِّم نفسه ،أو قواعد شر ٍ
َّ
يحة من شرائح االستعمال
اعدي يعكس قواعد اللغة
القو ّ
اللغوي.
ّ
 )4كشفت الدراسة عن حالتَ ِ
اعدية في تراكيب الحديث الشريف .األولى منهما
ين من االنتهاكات القو ّ
تؤديه تراكيب الحديث
يخي .وأما الجانب
ترتبط بالجانب
الداللي فهو ما ّ
ّ
الداللي ،واألخرى بالجانب التار ّ
ّ
حمل
إفهامية تأثيرّية ،وما تعتورها من تأثيرات
إبالغية
من وظائف
عاطفية و ّ
ّ
ّ
ّ
انفعالية ،مما يمكن أن تُ َ
تنص على
اللغوي ببعده
على األداء المتبقّي
بناء القاعدة الفقهية التي ُّ
ّ
الداللي .ومن أبرز هذه الوظائف ُ
ّ
َّأنه إذا تعارضت المصالح ،أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتَ َّ
عذ َر الجمعُ بين فعل المصلحة وترك
القصصي ،كدخول الفاء على
يعي ال اإلخبار
المفسدةُ ،بِدئَ باألهم .ثم وظيفة اإلخبار
ّ
الحكمي التشر ّ
ّ
خبر االسم الموصول المعيَّن في حديث صفات المنافقين ،مما ينفي ما ذهب إليه قسم من النحاة َّ
بأن
مجرد زيادة بحيث يكون دخولها فيه كخروجها منه.
الفاء الزائدة في كل موضع ّ
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َّ
 )5وعلى هذاَّ ،
ائي
فإن الدراسة استطاعت أن تُ ِّ
طوَر دائرةَ المتبقي لئال يقتصر مفهومه على األداء التلق ّ
اع ،وبخاصة إذا كان من أداءات القرآن الكريم ،والحديث
غير الواعي ،بل إ َّنه قد يشمل ما هو و ٍ
النحوية ال يمكن حمله على األداء غير الواعي؛ لِما له
النبوي الخارج على القاعدة
النبوي .فالحديث
ّ
ّ
ّ
خصوصية في كونه نوعاً من الوحي من اهلل تعالى إلى رسوله صلى اهلل عليه وسلّم ،فهو يحمل
الدينية التي ال تخضع للظواهر الالَّشعورّية.
الحقائق
ّ
ي
 )6وأما الحالة الثانية من الخروقات القواعدية في تراكيب الحديث فهي مؤ ّشرة على المسار التطور ّ
ِ
يخي .ويتمثل ذلك على وجه
للغة العربية نفسها ،مما يمكن أن ُندرجها ضمن المتبقي ُببعده التار ّ
الخصوص في انتهاك العالمات اإلعرابية .فأفادت الدراسة في تفسير هذا الوجه من االنتهاك من
اللغوي التي كانت تم ّر بها
يصور بعض مراحل التطور
يخي المقارن ،مما
ّ
ّ
معطيات الدرس التار ّ
تحولت فيها عالمات اإلعراب الفرعية (األلف) من عالمات إعراب إلى
العر ّبية .وذلك كمرحلة َّ
أن هذه المرحلة ِ
حادثة في العربية سبقتها مرحلة ُّ
فرجحت الدراسة َّ
تعدد العالمات
عالمات بناءّ .
مرت بمرحلة الصوت المركب،
اإلعرابية الفرعية تبعاً للحاالت المختلفة .غير أن هذه المرحلة الحادثة ّ
ثم مرحلة انكماش هذا الصوت ،قبل أن تصل إلى مرحلة الفتح الخالص أي سادت فيها األلف .وبهذا،
بي ذي العالقة التجاورية بين الحركة
يلتفت التوجيه إلى التطور
الصوتي المرتبط بنظام المقطع العر ّ
ّ
وشبه الحركة.
يخي أيضاً ،كشفت الدراسة عن مرحلة عدم استقرار العالمة الفرعية (الواو) في
 )7وفي الجانب التار ّ
النحوي ،كما في تراكيب الحديث التي فيها نون الرفع لألفعال الخمسة أو
الوظيفي
داللتها على المعنى
ّ
ّ
النون في جمع السالمةَّ ،
النحوي ،أو العكس (تثبت مع وجود
ولكنها تحذف مع عدم وجود العامل
ّ
العامل) .وكذلك مرحلة التخلّي عن مظهر اإلعراب والحركات أسوةً باللغات السامية ،كما في الحديث
ِ ِ
ٌّ
(وِا َّن لِ َن ْف ِس َك َحقاً).
ّ
(وِا َّن ل َن ْفس َك َحق) في مقابل ما ورد في رواية أخرى ،وهو منصاع للقاعدة َ
النبوي َ
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رجحت الدراسة أيضاً َّ
النبوي من ظاهرة المطابقة العددية بين الفعل والفاعل،
أن ما ورد في الحديث
ّ )8
ّ
كما جاء في الصحيحين ،هو ظاهرة أصيلة قديمة في العربية الفصحى ،كما نطقت بها القبائل العربية
القديمة كطيء وبلحارث بن كعب وأزد شنوءة ،وبعض اللغات السامية كاآلرامية ،والعبرية ،والسريانية،
والحبشية الجعزية ،فضالً عن أنها وصلت إلى أرقى صور األداء اللغوي ،وهو القرآن كما أشارت إليه
الدراسة .وعليهَّ ،
مختص اًر كما زعمه بعض النحويين،
ون ِفي ُكم َمالَئِ َكة) ليس
فإن الحديث مثل َ
(يتَ َعاقَُب َ
َ
حتى فضَّلوا رواية َّ
تمسكهم الجازم بصرامة القواعد.
البزار على رواية الصحيحين انطالقاً من ُّ
تبين للدراسة َّ
اللغوية التي تحكم تراكيب الحديث غير القواعدية يغلب عليها
أن طبيعة عمل القوانين
ّ
ّ )9
ي الذي يتراوح بين مطابقة القاعدة التي اكتشفها النحاة ومخالفتها ،من حين إلى
عمل القانون االختيار ّ
آخر ،ومن شريحة استعمالية إلى أخرى ،مما يفضي إلى انتهاك التركيب واحداً أو أكثر من عناصر
ٍ
ٍ
مختلفة،
باتجاهات
الشكلية .ويسير عمل هذا القانون
القواعدية التي كانت معظمها تقع في عالماتها
ّ
أهمها:
ّ
 اتّجاه ما بين العمل والتعطيل :يعني َّ
أن القانون يعمل مرة وال يعمل أخرى حتى في داخل
األر ِ
َن تَقَعَ َكفَّاهُ") .ويعني
ض قَْب َل أ ْ
التركيب الواحد ،كالحديثَ "( :فلَ َّما َس َج َد َوقَ َعتَا ُرْك َبتَاهُ إِلَى ْ
هذا لو كانت ظاهرة المطابقة العددية بين الفعل والفاعل مرتبطةً بلغة القبائل المعيَّنة ومطّردةً
اللغوي الذي َج َم َع بين "القاعدتَ ِ
ين؛ إحداهما قاعدة المطابقة
فيها ،لَما وجدناَ مثل هذا االستعمال
ّ
العددية ( َوقَ َعتَا ُرْك َبتَاهُ) ،والثانية قاعدة إفراد الفعل مهما كان الفاعل مثنى أو جمعاً (تَقَعَ َكفَّاهُ).
 اتجاه سيادة الحركة اإلعرابية الواحدة :يعني َّ
يؤدي إلى أن
أن القانون الذي يعمل في التركيب ّ
ابي في الكالم من الرفع
سادت فيه حركة إعرابية واحدة مهما تغيَّر موقع التركيب اإلعر ّ
والنصب والجر ،لصالح الحالة اإلعرابية .وذلك كسيادة الفتحة الطويلة الخالصة (األلف) في
بعض األسماء الخمسة ،والمثنى ،والملحق به في جميع الحاالت.
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يطبق عليه قانوناً
أن القانون الذي يتح ّكم في تشكيل التركيب ّ
 اتجاه القياس الخاطئ :يعني ّ
للتركيب اآلخر؛ لِما ُي َّ
توهم بينهما من التشابه ،كما نجده في إلحاق نون الوقاية باالسم المعرب.
 االتجاه المعاكس المتبادل :وهو نتيجة لعمل القانون السابق ،إالَّ َّ
أن هذا االتجاه يفضي إلى
التبادل في العمل بين التركيبين ،أو العمل باتجاهين كالنصب بـ(لَ ْم) مرة ،والجزم بـ(لَ ْن) أخرى.
 )10ال يمكن إخراج تراكيب الحديث غير القواعدية من جسم اللغة العربية ،حتى وان كانت تنتهك
خرج األفضل ( )Optimal Candidateالذي
جميع شروط القواعدية أو أهم شروطها ،ولم تُ َّ
بالم َ
توج ُ
يعني ما اكتملت فيه شروط القواعدية أكثر من التركيب اآلخر ،أو ما انتهك أدنى شروط القواعدية ،بل
َّ
االستعمالية ،ولها نظائر
يتجز من اللغة العر ّبية الفصحى؛ لما تتمتَّع به من أفضليتها
هي جزء ال ّأ
الحية األخرى من القرآن الكريم وقراءاته وكالم العرب شع اًر ونث اًر ،مما
استعمالية من األداءات اللغوية ّ
يبرهن َّ
االستعمالي عن الضرورة
مبرَر له ،ونفي المظهر
أن ترك االحتجاج بالحديث في النحو ال ّ
ّ
الشعرية كما ذهب إليه معظم النحويين ،أو خصوصية لغة الشعر كما ارتآه محمد عيد ،بل هي من
اللغوية المشتركة بين لغة النثر ولغة الشعر .وكل ذلك ِّ
يؤكد َّ
أن االستعمال هو أساس
المظاهر
ّ
َ
يعول عليه في الحكم على األداءات
األفضلية في اللغة العربية ،وهو المعيار الرئيس الذي ال بد أن ّ
القياسية المعيارّية التي وضعها النحاة.
اللغوية الصادرة عن أبناء اللغة ،إلى جانب القواعد
ّ
 )11زيادة على ذلك ،قد أسهم عمل القانون االختياري في إنتاج الصيغ البديلة ( Alternative
 .)Formsولعل السبب في ذلك يعود إلى العمر الطويل الذي قضته العربيةُ في بيئة جغرافية واسعة
امي .وهذه الصيغ البديلة تصلح لِتُطلَق على
سنحت لها تطبيق القوانين اللغوية تطبيقاً اختيارياً َ
غير إلز ّ
نسب إلى القبائل
مجموعة من األداءات اللغوية المنت ِهكة عنص اًر أو أكثر من عناصر القواعدية ،وهي تُ َ
اللغوي
المتعددة التي ال تختص بلهجة معينة لقبيلة معينة ،مما يعني َّأنها من مظاهر االستعمال
ّ
ّ
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اللهجي شيئاً من المجازفة .وكذلك إذا كانت هذه
المشتركة .ومن ثم ،أصبح عزوها إلى التباين
ّ
أي قبيلة أو لهجة.
المظاهر موجودة في لغة الشعر وسعة الكالم على ّ
حد سواء ،أو َّأنها ال تُ َ
عزى إلى ّ
االستعمالية في قياس درجات القواعدية التي
اعدية واألفضلية
 )12االحتكام إلى
ّ
ي األفضلية القو ّ
معيار ْ
َ
مما يأتي:
يحققها التركيب
بي المخالِف للقاعدة ،إلى جانب توظيف فكرة المتبقيُ ،يم ّكننا َّ
الحديثي والعر ّ
ّ
أ .االبتعاد عن تخطئة الحديث (اللحن) ،أو تخطئة رواية الحديث ،أو االتهام بتحريف الرواة،
بسبب مخالفة تركيب الحديث للقواعدية ال غير.
المجردة في تفسير الظاهرة اللغوية المخالِفة للقاعدة ،كالتقدير
ب .االبتعاد عن العملية الذهنية
ّ
الظني ،إلخضاعها للقواعد الصارمة.
الذهني
والتأويل واإلعراب
ّ
ّ
ج .االستغناء عن تفريع القاعدة ،والتخلص من الحكم بالشذوذ والضعف والقبح ،أو إصدار
اللغوي المخالِف للقاعدة ،ناجمةً عن االضطراب وعدم
المتعددة لألداء
األحكام التديريجية
ّ
ّ
ي
العلمي لوصف اللغة ،بل يغلب عليه الطا َبع
الوضوح في وضع األساس
التعليمي المعيار ّ
ّ
ّ
القائم على مبدأ "االستحسان واالستهجان" أو " ُق ْل َوال تَُق ْل" .وذلك كحكم النحويين على لغة
المطابقة العددية بين الفعل والفاعل بأنها لغة ضعيفة مرة ،ولغة رديئة أخرى .وحكمهم على
َما) الشرطية بأنه أداء قليل مرة ،ونادر أخرى.
حذف الفاء في جواب (أ َّ
الموضوعي للغة الحديث الشريف أو لغة الرسول صلى اهلل عليه وسلّم التي
علمي
ّ
د .الوصف ال ّ
أكثر من شروط القواعدية ،في
تشمل ما هو منصاع للقواعدية ،وما هو منتهك شرطاً أو َ
كثير االتصال بشتّى شرائح المجتمع
تحقيق وظيفته العظيمة بوصفه رسوالً لألمة كافةً ،فهو ُ
اللغوي ،فال شك ّأنه يخاطبهم بما يفهمون وبما يتكلّمون ،كما ينص على ذلك قوله تعالى:
ّ
﴿وما أَرسْل َنا ِم ْن رس ٍ
ول ِإ َّال بِلِ َس ِ
ان قَ ْو ِم ِه﴾ (إبراهيم.)4 :
َُ
ََ ْ َ
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 )13ال َّ
تدعي الدراسة َّ
تعميمها على جميع تراكيب الحديث الشريف
أن نتائجها التي ُذكرت سابقاً يمكن
ُ
اعدي .ولكن يمكن لها على األقل أَن تثبت َّ
أن لغة الحديث الشريف قد
التي وقع فيها االنتهاك القو ّ
ي من
تعرضت له األداءات
ّ
ي والنثر ّ
اللغوية األخرى كالقرآن وقراءاته وكالم العرب الشعر ّ
تعرضت لما ّ
ّ
اعدية .ومع ذلك ،لم نقل َّ
اللغوي نفسه ،بل في القواعد التي
النقص في األداء
إن ّ
االنتهاكات القو ّ
ّ
توصف بغير شاملة؛ َّ
ألنها ُب َنيت على الكثير مما جمعوه ،وليس من األداء
اكتشفها النحاة؛ إذ يمكن أن َ
اللغوي برمته .فلغة الحديث ذاتها تحوي نمطَ ِ
اعدي ،مما يفتقر إلى مزيد
اعدي وغير قو ّ
ين من األداء :قو ّ
ّ
بأي ٍ
سبب كان .وعليهَّ ،
فإن
الجادة ،وعدم التقليل من شأنها في الدرس
من الدراسات العلمية
ّ
النحوي ّ
ّ
الدراسة تُوصي للدراسات المستقبلية بـرصد جميع األحاديث المنتهَكة قواعدياً من مختلِف مصادرها
اللغوي األخرى .ومن ثم ،القيام بدراستها لغوياً نصياً يكتشف تفاع َل
وأصنافها ،على مستويات التركيب
ّ
يعية .وكذا
النفسية ،و
االجتماعية ،والتشر ّ
ّ
يخية ،و ّ
القيود فيها ،دون إغفال عالقتها بالجوانب األخرى :التار ّ
توصي الدراسة بإعادة النظر في ما يأتي:
بأفصح َمن
أن الرسول صلى اهلل عليه وسلّم يوصف
 مفهوم "اللحن" في لغة الحديث ،طالما ّ
َ
االستعمالي يشهد
نطق بالضاد ،فهو في نظر العلماء لم يكن يلحن .ومع ذلك ،فإ َّن الواقع
ّ
النبوية كما أشارت إليه هذه الدراسة حسب
اعدي في األحاديث
ّ
على وقوع االنتهاك القو ّ
روى باللفظ .وحتى لو كان "اللّحن" ناتجاً من أفواه الرواة
الروايات التي تذكرها إن ثبتت أنها تُ َ
اللغوي .وهذا باإلضافة
ألنهم من أبناء فترة القيد
ف َّإنهم من الصحابة والتابعين حجة في اللغة؛ ّ
ّ
ٍ
درجة َّ
أن
إلى الحرص الشديد عند أكثر الرواة على قول الرسول صلى اهلل عليه وسلّم ،إلى
يتحرج في تغيير اللحن.
َ
بعضهم ّ
اللغوي
ألنها من وجهة نظر هذه الدراسة تشمل نمطين من األداء
 مفهوم العربية الفصحى؛ ّ
ّ
اعدي ،إالَّ َّ
أن احترام النحاة للمستوى الفصيح (اللغة
ي واألداء غير القو ّ
معاً :األداء القواعد ّ
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الفصحى/األدبية المشتركة) ولغة الشعر التي يعتقدون فيها َّ
بأن الشعراء ال يقولون أشعارهم إال
اعدي الذي
انطالقاً من المستوى الفصيح بعيداً عن لهجاتهمَ ،ج َعلَهم أغفلوا األداء غير القو ّ
فترض أن يكون باللغة األدبية
تسرب لغة الشاعر
ّ
كان من أسبابه ّ
اللهجية إلى شعره الذي ُي َ
المشتركة.
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ثبت المراجع والمصادر
القرآن الكريم
باللغة العر ّبية:
( )1األُبَِّذي والفاكهي ،شهاب الدين وجمال الدين ،كتابان في حدود النحو ،دراسة وتحقيق علي توفيق
الحمد ،دار األمل للنشر والتوزيع ،إربد ،د.ت.
( )2ابن األثير ،مجد الدين أبو السعادات ،النهاية في غريب الحديث واألثر ،تحقيق طاهر أحمد
الزاوى ومحمود محمد الطناحي المكتبة العلمية ،بيروت1979 ،م.
( )3أحمد بن حنبل ،أبو عبد اهلل ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقيق شعيب األرنؤوط وعادل مرشد
وآخرون ،إشراف عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ،د.م ،ط2001 ،1م.
( )4اخدجو ،فاطمة ،اللسانيات والنظرية األمثلية ،جزء من الكتاب :اللسانيات الوظيفية أصابع مختلفة ليد
واحدة ،إشراف وتحرير حسن خميس الملخ ،عالم الكتب الحديث ،إربد2018 ،م.
محمد ،القواعدية وأفضلية التركيب في القراءات المتواترة ،رسالة دكتوراه ،جامعة
( )5الخشاشنة ،أسماء ّ
اليرموك ،األردن2018 ،م.
( )6األخفش ،أبو الحسن ،معاني القرآن ،تحقيق هدى محمود قراعة ،مكتبة الخانجي ،القاهرة1990 ،م.
( )7األزهري ،خالد بن عبد اهلل بن أبي بكر ،شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون
التوضيح في النحو ،دار الكتب العلمية ،بيروت2000 ،م.
( )8األستراباذي ،رضي الدين ،شرح كافية ابن الحاجب ،تحقيق إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ط 2007 ،2م.
( )9استيتية ،سمير شريف ،اللسانيات (المجال ،والوظيفة ،والمنهج) ،عالم الكتب الحديث ،إربد2008 ،م.
( )10األعشى ،ميمون بن قيس ،ديوان األعشى ،دار صادر ،بيروت1980 ،م.
( )11األلباني ،محمد ناصر الدين ،السلسلة الصحيحة ،مكتبة المعارف ،الرياض ،د.ت.
( )12امرؤ القيس ،ابن حجر الحارث الكندي ،ديوان امرؤ القيس ،اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي ،دار
المعرفة ،بيروت ،ط 2004 ،2م.
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( )13أمية بن أبي الصلت ،ديوان أمية بن أبي الصلت ،جمع وتحقيق وشرح سجيع جميل الجبيلي ،دار
صادر ،بيروت1998 ،م.
( )14األنباري ،عبد الرحمن أبو البركات ،أسرار العربية ،دار األرقم بن أبي األرقم ،د.م ،ط 1999 ،1م.
( )15ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين :البصريين والكوفيين،
المكتبة العصرية ،بيروت2003 ،م.
( )16ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،نزهة األلباء في طبقات األدباء ،تحقيق إبراهيم السامرائي ،مكتبة
المنار ،الزرقاء1985 ،م.
( )17البخاري ،محمد بن إسماعيل ،صحيح األدب المفرد ،تحقيق وتعليق محمد ناصر الدين األلباني ،دار
الصديق للنشر والتوزيع ،د.م ، ،ط 1997 ،4م.
( )18ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،صحيح البخاري ،تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر ،دار طوق
النجاة ،د.م ،ط 1422 ،1هـ.
وصححه وعلّق عليه رمضان عبد
النحوي للغة العربية ،أخرجه
( )19برجشتراسر ،جوتهلف ،التطور
ّ
ّ
التواب ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط 1994 ،2م.
( )20البغدادي ،عبد القادر بن عمر ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،تحقيق عبد السالم محمد
هارون ،مكتبة الخانجي ،القاهرة1418 ،هـ1997/م.
( )21أبو البقاء الكفوي ،أيوب بن موسى الحسيني ،الكليات ،تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري،
مؤسسة الرسالة ،بيروت ،د.ت.
الجراح،
( )22بكر ،محمد صالح الدين مصطفى ،النحو
الوصفي من خالل القرآن الكريم ،مؤسسة علي ّ
ّ
الكويت1979 ،م.
( )23أبو بكر ،محمد بن الحسن ،طبقات النحويين واللغويين ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار
المعارف ،د.م ،ط  ،2د.ت.
( )24تأبط شرا ،ثابت بن جابر بن سفيان ،ديوان تأبط ش ار وأخباره ،جمع وتحقيق وشرح علي ذو الفقار
شاكر ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت1984 ،م.
( )25تأبط شرا ،ديوان تأبط ش ار ،اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي ،دار المعرفة ،بيروت2012 ،م.
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( )26الترمذي ،محمد بن عيسى الضحاك ،سنن الترمذي ،تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد
الباقي وابراهيم عطوة ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،مصر1975 ،م.
( )27أبو تمام ،حبيب بن أوس الطائي ،ديوان الحماسة ،تحقيق عبد المنعم أحمد صالح ،دار الرشيد،
بغداد1980 ،م.
( )28الثعالبي ،عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور ،فقه اللغة وسر العربية ،تحقيق عبد الرزاق
المهدي ،إحياء التراث العربي ،د.م2002 ،م.
( )29جبالي ،حمدي محمود ،في مصطلح النحو الكوفي تصنيفاً واختالفاً واستعماالً ،رسالة ماجستير،
جامعة اليرموك1982 ،م.
( )30جرير ،ابن عطية بن حذيفة الخطفي ،ديوان جرير ،دار صادر ،بيروت1964 ،م.
بي واللسانيات تقاطع أم تواز ،تكوين للدراسات واألبحاث ،لندن،
( )31الجهاد ،عبد اهلل ،النحو العر ّ
2016م.
سالم ،طبقات فحول الشعراء ،تحقيق محمود محمد شاكر ،دار المدني ،جدة،
( )32الجمحي ،محمد بن ّ
د.ت.

( )33ابن جني ،أبو الفتح عثمان ،الخصائص ،عالم الكتب ،بيروت ،د.ت.
( )34ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،اللُّمع في العربية ،تحقيق فائز فارس ،دار الكتب الثقافية ،الكويت1972 ،م.
( )35ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،و ازرة األوقاف-
المجلس األعلى للشئون اإلسالمية ،القاهرة1999 ،م.
( )36ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،سر صناعة اإلعراب ،دار الكتب العلمية ،بيروت2000 ،م.
( )37ابن أبي حاتم ،أبو محمد عبد الرحمن ،علل الحديث البن أبي حاتم ،تحقيق فريق من الباحثين
بإشراف وعناية سعد بن عبد اهلل الحميد و خالد بن عبد الرحمن الجريسي ،مطابع الحميضي،
2006م.
( )38ابن حبان ،محمد بن حبان بن أحمد ،اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان ،ترتيب األمير عالء
الدين علي ،تحقيق شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت1988 ،م.

242

( )39الحديثي ،خديجة ،موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف ،و ازرة الثقافة واإلعالم ،بغداد،
1981م.
( )40حسان ،تمام ،اللغة العربية معناها ومبناها ،عالم الكتب ،القاهرة2006 ،م.
( )41حسن ،عباس ،النحو الوافي ،دار المعارف ،القاهرة ،ط 1966 ،3م.
( )42حسين ،محمد الخضر ،دراسات في العربية وتاريخها ،المكتب اإلسالمي ،دمشق ،ط 1960 ،2م.
( )43حلواني ،محمد خير ،المغني الجديد في علم النحو ،دار الشرق العربي ،بيروت2003 ،م.
( )44حمادي ،محمد ضاري ،الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية ،اللجنة الوطنية
لالحتفال بمطلع القرن  15الهجري ،الجمهورية العراقية ،ط 1982 ،1م.
( )45الحمد والزعبي ،علي توفيق ويوسف جميل ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ،دار األمل،
إربد ،ط 1993 ،2م.
( )46حميد بن ثور الهاللي ،ديوان حميد بن ثور الهاللي ،إشراف محمد يوسف نجم ،دار صادر ،بيروت،
ط 1995 ،1م.
( )47أبو حيان األندلوسي ،البحر المحيط ،تحقيق صدقي محمد جميل ،دار الفكر ،بيروت1420 ،هـ.
( )48ابن خلكان ،أبو العباس شمس الدين ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تحقيق إحسان عباس ،دار
صادر ،بيروت1900 ،م.
( )49ابن خلويه ،الحسين بن أحمد ،الحجة في القراءات السبع ،تحقيق عبد العال سالم مكرم ،دار
الشروق ،بيروت 1401 ،ه.
( )50ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،مختصر في شواذ القرآن ،عنى بنشره ج .برجشتراسر ،دار الهجرة ،القاهرة،
1984م.
( )51خليل ،حلمي ،العربية وعلم اللغة البنيوي دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث ،اإلسكندرية ،دار
المعرفة الجامعية1980 ،م.
( )52الداني ،أبو عمرو عثمان بن سعيد ،التيسير في القراءات السبع ،تحقيق اوتو تريزل ،دار الكتاب
العربي ،بيروت ،ط 1984 ،2م.
243

( )53ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،التيسير في القراءات السبع ،تحقيق اوتو تريز ،دار الكتاب العربي ،بيروت،
1984م.
( )54أبو داود سليمان بن األشعث ،سنن أبي داود ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة
العصرية ،بيروت ،د.ت.
( )55درويش ،محيي الدين بن أحمد مصطفى ،إعراب القرآن وبيانه ،دار اإلرشاد للشؤون الجامعية،
حمص ،ط 1415 ،4هـ.
( )56الدقر ،عبد الغني ،معجم النحو ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط 1986 ،3م.
( )57دي سوسير ،دروس في األلسنية العامة ،تعريب صالح القرمادي ومحمد الشاوش ومحمد عجينة،
الدار العربية للكتاب ،طرابلس1985 ،م.
( )58الذهبي ،شمس الدين محمد بن أحمد ،سير أعالم النبالء ،تحقيق مجموعة من المحققين بإشراف
الشيخ شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،د.م1985 ،م.
النحوي ،مكتبة المعارف ،الرياض ،ط 2011 ،2م.
( )59الراجحي ،عبده علي إبراهيم ،التطبيق
ّ
( )60الرازي ،محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر ،مختار الصحة ،تحقيق محمود خاطر ،مكتبة لبنان
ناشرون ،بيروت1995 ،م.
( )61رؤبة بن العجاج ،ديوان رؤبة بن العجاج ،تصحيح وترتيب وليم بن الورد البروسي ،دار اآلفاق
الجديدة ،بيروت ،ط 1979 ،1م.
( )62ابن أبي ربيعة ،أبو خطاب عمر بن عبد اهلل ،ديوان عمر بن أبي ربيعة ،دار صادر ،بيروت،
1980م.
( )63ابن رجب الحنبلي ،زين الدين عبد الرحمن ،ذيل طبقات الحنابلة ،تحقيق عبد الرحمن بن سليمان
العثيمين ،مكتبة العبيكان-الرياض ،ط 2005 ،1م.
( )64الرشيدي ،مضيان عواد ،البنية التركيبية لمكمالت العملية اإلسنادية بين القاعدة والمتبقي ،رسالة
دكتوراه ،جامعة مؤتة ،األردن2013 ،م.
بي ،عمان ،دار جرير.2005 ،
( )65الرفايعة ،حسين عباس ،ظاهرة الشذوذ في الصرف العر ّ
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( )66الزجاجي ،أبو القاسم عبد الرحمن ،اإليضاح في علل النحو ،تحقيق مازن المبارك ،دار النفائس،
بيروت ،ط 1973 ،2م.
( )67ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،حروف المعاني ،تحقيق علي توفيق الحمد ،دار األمل ،إربد2010 ،م.
( )68الزعبي ،آمنة ،فقه اللغة العر ّبية دراسة تحليلية مقارنة ،و ازرة الثقافة ،عمان2015 ،م.
( )69الزمخشري ،أبو القاسم محمود ،المفصل في صنعة اإلعراب ،تحقيق علي أبو ملحم ،ج  ،1مكتبة
الهالل ،بيروت1993 ،م.
( )70الزيادات ،طارق إبراهيم ،الشاهد الشعري غير المالئم في كتاب اإلنصاف ،دار الكتاب الثقافي،
إربد ،د.ت.
( )71الساعاتي ،أحمد بن عبد الرحمن ،الفتح الرباني لترتيب مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ،دار
إحياء التراث العربي ،د.م ،ط  ،2د.ت.
( )72السامرائي ،إبراهيم ،الفعل زمانه وأبنيته ،مطبعة العاني ،بغداد1966 ،م.
( )73ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،من سعة العربية ،دار الجيل ،بيروت1994 ،م.
عمان2000 ،م.
( )74السامرائي ،فاضل صالح ،معاني النحو ،دار الفكرَّ ،
( )75السخاوي ،شمس الدين أبو الخير محمد ،المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة
على األلسنة ،تحقيق محمد عثمان الخشت ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط 1985 ،1م.
( )76ابن السراج ،أبو بكر محمد ،األصول في النحو ،تحقيق عبد الحسين الفتلي ،مؤسسة الرسالة،
بيروت ،د.ت.
( )77السندي ،أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي ،حاشية مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقيق
نور الدين طالب ،و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،قطر ،ط 2008 ،1م.
( )78سيبويه ،عمرو بن عثمان بن قنبر ،الكتاب ،تحقيق عبد السالم محمد هارون ،مكتبة الخانجي،
القاهرة1988 ،م.
( )79السيوطي ،جالل الدين ،األشباه والنظائر في النحو ،تحقيق أحمد مختار الشريف ،مطبوعات مجمع
اللغة العربية بدمشق ،دمشق1987 ،م.
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( )80ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،االقتراح في أصول النحو ،تحقيق محمود فجال ،دار القلم ،دمشق ،ط ،1
1989م.
( )81ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،مكتبة دار التراث ،القاهرة ،ط 2008 ،3م.
( )82ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،عقود الزبرجد على مسند اإلمام أحمد ،تحقيق سلمان القضاة ،دار الجيل،
بيروت1994 ،م.
( )83ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،تحقيق عبد العال سالم مكرم ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت1987 ،م.
( )84الشاطبي ،أبو إسحق إبراهيم بن موسى ،المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية ،تحقيق عبد
الرحمن بن سليمان العثيمين وآخرون ،معهد البحوث العلمية واحياء التراث اإلسالمي بجامعة أم
القرى ،مكة المكرمة2007 ،م.
( )85ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،الموافقات ،تحقيق ابن حسن آل سلمان ،دار ابن عفان ،د.م1997 ،م.
( )86الشاعر ،حسن موسى ،النحاة والحديث النبوي ،دار عمار للنشر والتوزيع ،عمان2010 ،م.
( )87الشايب ،فوزي حسن ،سوسير أبو اللسانيات الخلفيات واألفكار ،عالم الكتب الحديث ،إربد2017 ،م.
( )88ابن الشجري ،ضياء الدين أبو السعادات ،أمالي ابن الشجري ،تحقيق محمود محمد الطناحي ،مكتبة
الخانجي ،القاهرة1991 ،م.
(ُ )89ش َّراب ،محمد بن محمد حسن ،شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية «ألربعة آالف شاهد
شعري» ،مؤسسة الرسالة ،بيروت2007 ،م.

( )90الشريف الجرجاني ،علي بن محمد بن علي الزين ،التعريفات ،دار الكتب العلمية ،بيروت1983 ،م.
( )91الشنقيطي ،أحمد بن األمين (ت 1331هـ) الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع،
العلمية ،بيروت1999 ،م.
وضع حواشيه محمد باسل عيون السود ،دار الكتب
ّ
النحوي في حاشية مسند اإلمام أحمد بن حنبل للسندي
( )92الشيزاوي ،محمد بن صالح بن علي ،التوجيه
ّ
دراسة وصفية تحليلية ،عالم الكتب الحديث ،إربد2010 ،م.
( )93الصالح ،صبحي ،علوم الحديث ومصطلحه ،دار العلم للماليين ،بيروت1959 ،م.
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( )94صفا ،فيصل ،شواهد النحو الشعرية قراءة في اإلقصاء واالستبقاء ،عالم الكتب الحديث ،إربد،
2012م.
( )95الطبري ،محمد بن جرير بن يزيد ،جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيق أحمد محمد شاكر ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت2000 ،م.
في ونظرية المفاضلة ،عالم الكتب الحديث،
( )96طيبي ،أحمد ،في اللسانيات المعاصرة االقتصاد الصر ّ
إربد2015 ،م.
( )97ظاظا ،حسن ،اللسان واإلنسان مدخل إلى معرفة اللغة ،دار القلم والدار الشامية ،د.م1990 ،م.
( )98ابن عادل النعماني ،أبو حفص سراج الدين ،اللباب في علوم الكتاب ،تحقيق عادل أحمد عبد
الموجود وعلي محمد معوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت1998 ،م.
النحوية بين التنظير والتطبيق ،رسالة ماجستير ،كلية اآلداب،
( )99العامودي ،مطاوع محمد ،القاعدة
ّ
جامعة اليرموك ،األردن1985 ،م.
مقدمات وتطبيقات ،دار الكتاب الثقافي ،إربد،
( )100عبابنة والزعبي ،يحيى وآمنة ،علم اللغة المعاصر ّ
2005م.

( )101عبابنة ،يحيى ،أثر التحويالت األسلوبية في تغيير اإلعراب في اآليات القرآنية والشواهد الشعرية،
مجلة أبحاث اليرموك (سلسلة اآلداب واللغويات) ،المجلّد  ،11العدد 1993 ،1م ،ص .42-9
النحوي وتحقيق شرط األفضلية دراسة تحليلية،
( )102ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،أشكال األدلة في الخالف
ّ
النحوي ،قسم اللغة العربية ،كلية لآلداب ،جامعة اليرموك.
مخطوط محاضرات قضايا الخالف
ّ
( )103ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،انتهاك العالمة اإلعرابية وشروط األفضلية ،بحث مخطوط2018 ،م.
الصوتي القائم على األفضلية في دراسات العلماء العرب دراسة
( )104ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،التدريج
ّ
وصفية تاريخية ،مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب ،جامعة اليرموك ،إربد ،المجلد  ،12العدد
2015 ،2م.
( )105ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،الشاهد في الدرس النحوي العربي بين القواعدية والتفسير النصي والتفسير
التاريخي ،دار الكتاب الثقافي ،إربد2018 ،م.
( )106ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،القراءات القرآنية رؤى لغوية معاصرة ،دار الكتاب الثقافي ،إربد2017 ،م.
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( )107ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،القواعدية وأشكال األفضلية في النحو المفعول المطلق أنموذجاً ،جزء من
كتاب "في أروقة العربية" ،ماجد عيث الحجيلي ،بحوث لسانية مهداة إلى الدكتور إسماعيل
عمايرة ،سلسلة دراسات لسانية ( ،)3عالم الكتب الحديث ،إربد2016 ،م ،ص .595- 582
( )108ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،اللغة العربية بين القواعدية والمتبقي في ضوء نظرية األفضلية دراسة
وصفية تحليلية ،دار الكتاب الثقافي ،إربد2017 ،م.
( )109ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،النحو العربي المقارن في ضوء اللغات السامية واللهجات العربية القديمة،
دار الكتاب الثقافي ،إربد2015 ،م.
( )110ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،تطور المصطلح النحوي البصري من سيبويه حتى الزمخشري ،عالم
الكتب الحديث ،إربد2006 ،م.
( )111ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ضرورة الشعر بين القاعدة والمتبقي ،مجلة جذور ،النادي األدبي الثقافي،
جدة ،العدد  ،34شعبان 1434هـ/يونيو 2013م.
( )112ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،مصطلح الفعل في كتاب دقائق التصريف ،مجلة علوم اللغة ،العدد
األول ،المجلد التاسع2006 ،م.
بي ،بيروت،
( )113عبد الباقي ،محمد فؤاد ،المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،دار إحياء التراث العر ّ
1980م.
اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ،مكتبة الخانجي ،القاهرة1981 ،م.
( )114عبد التواب ،رمضان ،التطور
ّ
اللغوي ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط
( )115ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث
ّ
1997 ،3م.
( )116ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،بحوث ومقاالت في اللغة ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط 1982 ،1م.
( )117ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،فصول في فقه العربية ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط 1999 ،6م.
( )118ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،مقاالت وبحوث في اللغة ،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط 1982 ،1م.
العجَّاج ،عبد اهلل بن رؤبة بن لبيد ،ديوان العجاج /رواية وشرح عبد الملك بن قريب األصمعي،
(َ )119
تحقيق سعدي ضناوي ،دار صادر ،بيروت ،ط 1997 ،1م.
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ِ
ي بن زيد العبادي ،ديوان عدي بن زيد العبادي ،تحقيق وجمع محمد جبار المعيبد ،دار
(َ )120عد ّ
الجمهرية للنشر والطبع ،بغداد1965 ،م.
( )121عروة بن الورد والسموأل بن غريض ،ديوانا عروة بن الورد والسموأل ،دار صادر ،بيروت،
1964م.
( )122العسقالني ،ابن حجر ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد
معوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط  1415 ،1هـ.
( )123ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،المطالب العالية بزوائد المساند الثمانية ،تحقيق حبيب الرحمن األعظمي،
المطبعة المصرية ،الكويت ،ط 1973 ،1م.
( )124ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،المطالب العالية بزوائد المساند الثمانية ،تنسيق سعد بن ناصر ،دار
الغيث ،السعودية ،ط  1419 ،1هـ.
( )125ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،تهذيب التهذيب ،دار الفكر ،بيروت1984 ،م.
( )126ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار المعرفة ،بيروت،
1379هـ1958/م.
( )127ابن عصفور ،علي بن مؤمن ،ضرائر الشعر ،تحقيق إبراهيم محمد ،دار األندلس للطباعة والنشر
والتوزيع ،ط 1980 ،1م.
( )128العطابي ،لبنى شحدة ،أثر المتبقي في الشواهد الشعرية النحوية في كتاب سيبويه دراسة وصفية
تحليلية ،أطروحة دكتوراة ،جامعة اليرموك ،األردن.2016 ،
( )129ابن عقيل ،عبد اهلل بن عبد الرحمن ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ،تحقيق محمد محيي
الدين عبد الحميد ،دار التراث ،القاهرة1980 ،م.
النبوي ،تحقيق عبد
( )130العكبري ،أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين ،إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث
ّ
الحميد هنداوي ،مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط 1999 ،1م ،ص .127
( )131علقمة الفحل ،علقمة بن عبدة بن ناشرة ،ديوان علقمة الفحل ،تحقيق لطفي الصقال ودرية
الخطيب ،مراجعة فخر الدين قباوة ،دار الكتاب العربي ،حلب ،ط 1969 ،1م.
( )132عمايرة ،خليل أحمد ،في نحو اللغة وتراكيبها ،عجمان ،مؤسسة علوم القرآن1990 ،م.
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اللغوي :بحوث في اللغة والتحليل
( )133عمايرة ،خليل أحمد ،المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق
ّ
اللغوي ،د .ن ،د.م2002 ،م ،ص .17-9
ّ
( )134العنبكي ،علي عبد اهلل حسين ،الحمل على المعنى في العربية ،ديوان الوقف السني ،بغداد ،ط ،1
2012م.
( )135أبو عودة ،عودة خليل ،بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف ،دار البشير ،عمان1990 ،م.
( )136عيد ،محمد ،االستشهاد واالحتجاج باللغة رواية اللغة واالحتجاج بها في ضوء علم اللغة الحديث،
عالم الكتب ،القاهرة ،ط 1988 ،3م.
اللغوي للفصحى واللهجات وللنثر والشعر ،عالم الكتب ،القاهرة،
( )137ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،المستوى
ّ
1981م.
( )138ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،المفاضلة بين لغات القبائل في النحو ،حوليات كلية دار العلوم ،القاهرة ،العدد ،2
1970م.
( )139ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،النحو المصفَّى ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط 2009 ،2م.
( )140العيني ،محمود بن أحمد ،المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح األلفية ،تحقيق علي محمد فاخر
وأحمد محمد توفيق السوداني وعبد العزيز محمد فاخر ،ج  ،4دار السالم ،القاهرة2010 ،م.
( )141ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،
2010م.
( )142الغالييني ،مصطفى بن محمد سليم ،جامع الدروس العربية ،المكتبة العصرية ،بيروت ،ط ،28
1993م.
بي دراسة مستفيضة لظاهرة االستشهاد بالحديث في
( )143فجال ،محمود ،الحديث
ّ
النبوي في النحو العر ّ
بي ودراسة نحوية لألحاديث الواردة في أكثر شروح ألفية ابن مالك ،أضواء السلف،
النحو العر ّ
الرياض1997 ،م.
( )144الفراء ،أبو زكريا يحيى بن زياد ،معاني القرآن ،تحقيق أحمد يوسف النجاتي ومحمد علي النجار
وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي ،دار المصرية للتأليف والترجمة ،مصر ،د.ت.
( )145الفرزدق ،همام بن غالب ،ديوان الفرزدق ،دار صادر ،بيروت1987 ،م.
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( )146الفرزدق ،همام بن غالب ،شرح ديوان الفرزدق ،تحقيق وشرح عبد اهلل الصاوي ،المكتبة التجارية
الكبرى ،القاهرة1936 ،م.
( )147فندريس ،جوزف ،اللغة ،تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص ،مكتبة األنجلو المصرية،
القاهرة1950 ،م.
( )148الفيومي ،أحمد بن محمد بن علي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،المكتبة العلمية،
بيروت ،د .ت.
( )149القسطالني ،أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري،
المطبعة الكبرى األميرية ،مصر ،ط 1323 ،7هـ.
( )150القضاة ،سلمان محمد ،القضايا النحوية في مخطوطات وكتب إعراب الحديث النبوي ،دار الكتاب
الثقافي ،إربد2005 ،م.
عمان2013 ،م.
( )151القضاة ،شرف ،المنهاج الحديث في علوم الحديث ،دار الفاروقّ ،
( )152قنيبي ،حامد صادق ،معجم المؤنثات السماعية (العربية والدخيلة) ،دار النفائس ،بيروت ،ط ،1
1987م.
( )153القيسي ،أحمد عبد المجيد ،نظرية األفضلية اللغوية ،دراسة معاصرة للشواهد القرآنية في معاني
القرآن واعرابه للزجاج ،دار الفكر ،عمان2017 ،م.
( )154قيس بن الملوح بن مزاحم ،ديوان مجنون ليلى ،جمع وتحقيق وشرح عبد الستار أحمد فراج ،دار
مصر ،القاهرة1979 ،م.
قيات ،عبيد اهلل بن قيس ،ديوان عبيد اهلل بن قيس الرقيات ،تحقيق وشرح محمد يوسف
( )155ابن قيس الر ّ
نجم ،دار صادر ،بيروت1958 ،م.
الح ّي بن عبد الكبير ،فهرس الفهارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات
( )156الكتاني ،محمد َع ْبد َ
والمسلسالت ،تحقيق إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت1982 ،م
( )157كثير عزة ،كثير بن عبد الرحمن بن األسود ،ديوان كثير عزة ،جمعه وشرحه إحسان عباس ،دار
الثقافة ،بيروت1971 ،م.
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الكوفي ،عمرو بن إبراهيم ،البيان في شرح اللمع البن جني ،دراسة وتحقيق عالء الدين حموية،
()158
ّ
عمار ،عمان ،ط 2002 ،1م.
دار ّ
( )159اللبدي ،محمد سمير نجيب ،معجم المصطلحات النحوية والصرفية ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط
1985 ،1م.
( )160لبيد العامري ،لبيد بن ربيعة بن مالك ،ديوان لبيد بن ربيعة ،تحقيق حمدو طماس ،دار المعرفة،
بيروت2004 ،م.
( )161لوسركل ،جان جاك ،عنف اللغة ،ترجمة محمد بدوي ،مراجعة سعد مصلوح ،المنظمة العربية
للترجمة ،بيروت ،ط 2005 ،1م.
عمان2009 ،م.
( )162ليونز ،جون ،اللغة واللغويات ،ترجمة محمد العناني ،دار جرير للنشر والتوزيعَّ ،
الجامعية ،اإلسكندرية ،ط
اللغوية ،ترجمة حلمي خليل ،دار المعرفة
( )163ليونز ،جون ،نظرية تشومسكي
ّ
ّ
1985 ،1م.
ِّ
المؤدب ،القاسم بن محمد ،دقائق التصريف ،تحقيق أحمد ناجي القيسي وحاتم صالح الضامن
( )164ابن
اقي ،بغداد1987 ،م.
وحسين تورال ،مطبعة المجمع
العلمي العر ّ
ّ
( )165ابن مالك ،جمال الدين األندلسي ،شرح التسهيل ،تحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون،
هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،د.م ،ط 1990 ،1م.
( )166ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،شرح الكافية الشافية ،تحقيق ،عبد المنعم أحمد هريدي ،جامعة أم
القرى ،مكة المكرمة ،ط  ،1د.ت.
( )167ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجميع الصحيح ،تحقيق طه
محسن ،و ازرة األوقاف والشؤون الدينية ،بغداد1980 ،م.
( )168المبرد ،أبو العباس محمد بن يزيد ،المقتضب ،تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ،عالم الكتب،
بيروت ،د.ت.
( )169ابن مجاهد ،أحمد بن موسى بن العباس ،السبعة في القراءات ،تحقيق شوقي ضيف ،دار
المعارف ،مصر ،ط  1400 ،2هـ.
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النحوي في كتاب شواهد التوضيح والتصحيح البن مالك ،مركز تحقيقات
( )170محسن ،طه ،االستشهاد
ّ
كامييوترى علوم إسالمي (نور) ،تهران .د.ت.
بي ،مؤسسة الصباح ،كويت ،د.ت.
( )171محمد أيوب ،عبد الرحمن ،دراسات نقدية في النحو العر ّ
النحوي ،مجلة التجديد،
التركيبي دراسة في منهجية التفكير
( )172محمد ،جودة مبروك ،ظاهرة التالزم
ّ
ّ
المجلد الخامس عشر ،العدد الثالثون 1432 ،هـ2011 /م ،ص .146-112
( )173المخزومي ،الحارث بن خالد ،ديوان الحارث بن خالد ،تحقيق يحيى الجبور ،مطبعة النعمان،
بغداد1972 ،م.
( )174المخزومي ،مهدي ،في النحو العربي قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث ،مكتبة مصطفى
البابي الحلبي ،القاهرة ،ط 1966 ،1م.
( )175ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،في النحو العربي نقد وتوجيه ،المكتبة العصرية ،بيروت1964 ،م.
( )176ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ،مكتبة مصطفى البابي
الحلبي ،القاهرة ،ط 1958 ،2م.
( )177المرادي ،أبو محمد بدر الدين ،الجنى الداني في حروف المعاني ،تحقيق فخر الدين قباوة ومحمد
نديم فاضل ،دار الكتب العلمية ،بيروت1992 ،م.
( )178مراشدة ،رائدة علي ،عناصر األفضلية النحوية والصيغ االختيارية في القراءات القرآنية الشاذة
دراسة وصفية تحليلية ،رسالة دكتوراه ،جامعة اليرموك ،األردن2015 ،م.
( )179مرعي ،عبد القادر ،الجملة اإلفصاحية في ديوان الشابي دراسة منهجية تطبيقية ،رسالة ماجستير،
جامعة اليرموك ،إربد ،األردن1986 ،م.
( )180ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،الحركات اإلعرابية بين الداللة الصوتية والداللة النحوية ،مجلة مؤتة للبحوث
والدراسات ،المجلد  ،7العدد 1992 ،1م ،ص .210-195
( )181المزي ،يوسف بن الزكي ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،تحقيق بشار عواد معروف ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت ،ط 1980 ،1م.
( )182مسكين الدارمي ،ربيعة بن عامر بن أنيف ،ديوان مسكين الدارمي ،جمع وتحقيق عبد اهلل الجبوري
وخليل إبراهيم العطية ،دار البصري ،بغداد1970 ،م.
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( )183مسلم ،ابن الحجاج أبو الحسين ،صحيح مسلم ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث
العربي ،بيروت ،د.ت.
( )184ابن منظور ،محمد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت1960 ،م.
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ABSTRACT
“Grammatical and Linguistic Usage Optimality in Ibn Malik’s book:
Šawāhid al-Tawḍīḥ”
By: Mohd Nizwan bin Musling
Supervisor: Prof. Dr. Yahya Athiyyah Ababneh
This study discussed the Hadith structures which are in contradiction with the
Arabic standard grammar, as stated in Ibn Malik’s book (Šawāhid al-Tawḍīḥ), in the light
of Optimality Theory. It aims to measure the degree of these structures comply in
accordance with the two criterion of optimality: Grammatical Optimality and Linguistic
Usage Optimality. Then, the study tries to discover the nature of the linguistic law which
governs these structures and its effect on the emerging of the Alternative Forms
syntactically and semantically.
Using analytical explanatory description method, findings of the study showed
there are four types of the grammatical violation found in Hadith’s structures, namely
ungrammatical additional linguistic item, ungrammatical deletion, grammatical violations
related to the sign parsing and ungrammatical substitution.
The linguistic law that governs these structures is characterized by the optional
working nature which is contributing to the violation of one or more grammatical elements,
besides their fulfillment of acceptance and linguistic usage criteria. This optional linguistic
law acts in different directions, most notably the action between work and disruption, one
inflectional parsing, false analogy, and reciprocated adverse direction. The effects of all
these actions are producing the alternative forms of syntactical structure which have their
similar language uses from the Quran and its readings, as well as Arabs prose and poetry.
So, it can deny the connection of grammatical violation with compulsive poetry or
specificity of the poetic language.
The evaluation of ungrammatical Arabic structure based on the two criterion of
optimality (Grammatical Optimality and Linguistic Usage Optimality) can avoid us from
using the multiple grammars, a variety of results and evaluations such as an error and
humiliation for wrong language usage and analyzing by the estimation and structural
interpretation tool. In fact, this study proved that grammatical violations in some Hadith
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structures play a very important role in transferring messages and conveying a meaning
which cannot be done by any language structure with correct grammar as a whole. So, this
kind of structures can be categorized as semantic La langue. Meanwhile, some
grammatical violations can be categorized as historical La langue, as it indicates the
development of Arabic Language itself as happened with other Semitic languages.
Keywords: Optimality, Hadith Structures, Shawāhid al-Tawḍīh, Alternative Forms, La
langue.
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الملحق  :فهرس األحاديث الشريفة الواردة في األطروحة

اإلجابة عن االستفهام
(/ن َعم)
(بلَى) َ
َ
الموجب بـ َ

ٍ
َس َم ُعهُ ِم ْن
( )1عن عبد اهلل بن عمرو قالُ :ك ْن ُ
ت أَ ْكتُ ُ
ب ُك َّل َشيء أ ْ
ول ِ
رس ِ
ظهُ ،فََنهَتْنِي قَُرْيشَ ،وقَالُوا:
يد ِح ْف َ
اهلل صلَّى اهلل عليه وسلم أ ُِر ُ
َُ

38-37

ب ُك َّل َش ْي ٍء
أَتَ ْكتُ ُ
ور ُسو ُل اهلل صلَّى
َ

ول ِ
تَ ْسمعهُ ِمن رس ِ
اهلل صلَّى اهلل عليه وسلم،
َُ
َُ
ضا،
ض ِب و ِّ
اهلل عليه وسلم َب َشر َيتَ َكلَّ ُم ِفي َ
الر َ
الغ َ

ول ِ
ت َذلِ َك لِرس ِ
ت َع ِن الِ ِكتَ ِ
اهلل صلَّى اهلل عليه
اب ،فَ َذ َك ْر ُ
فَأ َْم َس ْك ُ
َُ
وسلم ،فَأَومأَ بِإصب ِع ِه إِلَى ِف ِ
ب ،فَ َوالَِّذي َن ْف ِسي بَِي ِد ِه،
يه ،فَقَ َ
ال" :ا ْكتُ ْ
َْ
َْ

خرُج ِم ْنهُ إِالَّ َح ٌّ
ق.
َما َي ُ

ال :أَ َفلَ ْم
َه ِل ا ْل َجنَّ ِة؟ قَالُواَ :بلَى ،قَ َ
ونوا ُربُعَ أ ْ
َن تَ ُك ُ
ض ْو َن أ ْ
( )2أَتَْر َ
ال :فَ َوالَِّذي َن ْف ُس
الجَّن ِة ؟ قَالُواَ :بلَى ،قَ َ
ونوا ثُلُ َ
ث أْ
َن تَ ُك ُ
ض ْوا أ ْ
َه ِل َ
تَْر َ

38

مح َّمٍد بِيِد ِه ،إِِّني َألَرجو أَن تَ ُك ُ ِ
الجَّن ِة.
ص َ
ف أْ
ُْ ْ
َه ِل َ
َُ َ
ونوا ن ْ

( )3يا ر َ ِ
ال:
ت َك َذا َو َك َذا ِم ْن َمالِي ،فَقَ َ
سول اهلل ا ْشهَ ْد أَِّني قَ ْد َن َحْل ُ
َ َ
ت ُّ
ال :فَا ْشهَ ْد
ال :ال ،قَ َ
عمان؟" قَ َ
ت ِم َ
"أَ ُك َّل َبنِ َ
ثل َما َن َحْل َ
يك قَ ْد َن َحْل َ
الن َ

39

ك أَن ي ُكونُوا إِلَ ْي َ ِ
اء؟
َعلى هذا َغ ْي ِري .ثَُّم قَ َ
ال" :أ ََي ُس ُّر َ ْ َ
ك في ا ْلبِِّر َس َو ً
ال :فَ َال إِ ًذا.
الَ :بلَى ،قَ َ
قَ َ

َه ِل ا ْل َج َّن ِة؟ ُق ْل َناَ :ن َع ْم.
َن تَ ُكونُوا ُرُبعَ أ ْ
ض ْو َن أ ْ
( )4أَتَْر َ
(َ )5يا
ت
فَ َج َعْل ُ

اعدي
الذكر غير القو ّ

كل ما خرج من الرسول (الحديث) هو

القضية

الوحي الذي يحمل الحقائق
الدينية التي
ّ
ال تخضع للظواهر الالَّشعورّية

الحديث

الصفحة

ِ
ت اْل َك ْع َبةَ
ضُ
وم ِك َح ِديثُو َع ْه ِد ِهم بِ ُك ْف ٍر لََنقَ ْ
َعائ َشةُ ،لَوالَ قَ ُ
باب ِ
ين.
لَهَا َ

ال ْاب ُن ُّ
الزَب ْي ِر :بِ ُك ْف ٍر-
(َ )6يا َعائِ َشةُ لَ ْوال قَ ْو ُم ِك َح ِديث َع ْه ُد ُه ْم -قَ َ
ت لَهَا َب َاب ْي ِن َباب َي ْد ُخ ُل َّ
ون
ت اْل َك ْع َبةَ فَ َج َعْل ُ
ضُ
لََنقَ ْ
اس َوَباب َي ْخ ُرُج َ
الن ُ

39
53

54-53

فَفَ َعلَهُ ْاب ُن ُّ
الزَب ْي ِر.

ت على قَو ِ
اعِد
( )7لَ ْوالَ قَ ْو ُم ِك َح ِديث َع ْه ُد ُه ْم بِ ُك ْف ٍر لَ ِزْد ُ
ت اْل َب ْي َ َ
َ
ِ ِ
يم.
إ ْب َراه َ
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54

ِ
ت.
ان قَ ْو ِم ِك بِاْل ُك ْف ِر لَفَ َعْل ُ
( )8لَ ْوالَ ح ْدثَ ُ

55

ت.
ت اْل َب ْي َ
ضُ
( )9لَ ْوالَ َح َداثَةُ قو ِم ِك بِاْل ُك ْف ِر لََنقَ ْ

55

اكر لَ َك أَمرا ،ولَوالَ مروان أَقَسم علَ َّ ِ ِ
( )10إِِّني َذ ِ
ًْ َ ْ َْ َ ُ َْ َ
ي فيه لَ ْم أَ ْذ ُك ْرهُ
لَ َك.

60

ِ ِ
( )11نِعم اْلمنِ َ ِّ
يحةً.
الصف ُّي َمن َ
يحةُ الل ْق َحةُ َ
َْ َ

63

( )12الَِّذي َأرَْيتَهُ ُي َش ٌّ
ْسهُ فَ َك َّذاب.
ق َأر ُ

71

ِ
ون ُك ْف اًر.
در ،و َك َ
(َ )13ك َ
اد الفَ ْق ُر أ ْ
الح َس ُد َي ْغل ُ
اد َ
َن َي ُك َ
ب الَ ْق َ

76

َن أ ِّ
ادت َّ
ب.
ص َر َحتَّى َك َ
(َ )14ما ِك ْد ُ
الش ْم ُس تَ ْغ ُر ُ
ُصل َي اْل َع ْ
ت أْ َ

77

( )15فَما ِك ْد َنا أَن َن ِ
ص َل إِلى َم َن ِازلِ َنا.
ْ
َ

77

ض َج.
اد ْ
(َ )16واْلُب ْرَمةُ َب ْي َن األَثَ ِاف ِّي قَ ْد َك َ
ت أْ
َن تَْن َ

77

َن َي ِط َير.
(َ )17ك َ
اد َق ْلبِي أ ْ

77

ِ
َن أ ِّ
ب
اد ْ
ص َر َحتَّى َك َ
(َ )18واهلل َما ِك ْد ُ
ت أْ
َن تَ ْغ ُر َ
ُصل َي اْل َع ْ
ت أْ َ
َّ
الش ْم ُس.

77

ِ
ت أ ِّ
اد ِت َّ
ب.
ص َرَ ،حتَّى َك َ
الش ْم ُس تَ ْغ ُر ُ
الع ْ
ُصلي َ
(َ )19ما ك ْد ُ َ

بالهامش رقم
1

(ْ )20انطَلِ ْق فَ ْانطَلَ ْق َنا إِلى ثَ ْق ٍب ِم ْث ِل التَُّن ِ
َس َفلَهُ
ور أَعالَهُ َ
ضيِّق َوأ ْ
ِ
َن َي ْخ ُر ُجوا.
ب ْارتَفَ ُعوا َحتَّى َك َ
اد أ ْ
َواسع َيتََوقَّ ُد تَ ْحتَهُ َن ًارا ،فَِإ َذا ا ْقتََر َ

82

الش ِ
ق َكلِم ٍة قَالَها َّ
اع ُرَ ،كلِ َمةُ لَبِ ٍيد:
( )21أ ْ
َ
َص َد ُ َ

83

اد أُميَّةُ ْبن أَبِي َّ ِ
ِ
ٍ
َّ
ُّ
َن
الص ْلت أ ْ
ُ
أَالَ ُكل َش ْيء َما َخالَ اللهَ َباطل َو َك َ َ
ُي ْسلِ َم.
( )22وه ْل تَ ْد ِر ِ
ت :ال،
ان قَ ْو ُم ِك َرفَ ُعوا َب َابهَا؟» ،قَالَ ْ
تُ :قْل ُ
ََ
ين ل َم َك َ
َ
َّ
الرُج ُل ِإ َذا ُه َو أ ََر َاد
ان َّ
قَ َ
ال :تَ َع ُّزًاز أ ْ
َن الَ َي ْد ُخلَهَا إِال َم ْن أ ََر ُادوا ،فَ َك َ
َن َي ْد ُخ َل َدفَ ُعوهُ فَ َسقَطَ.
ونهُ َي ْرتَِقيَ ،حتَّى إِ َذا َك َ
َن َي ْد ُخلَهَا َي َد ُع َ
اد أ ْ
أْ
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83

اد أَن يوج َد ِفيها ر ِ
ِِ ِ ِ
( )23إَِّن َما َّ
احلَة.
الن ُ
اس َكاإلبل اْلم َئةَ ،والَ َي َك ُ ْ ُ َ َ َ

83

ِ َّ ِ
َن
صلَّى اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َي َك ُ
اد أ ْ
( )24لَقَ ْد َأرَْيتَُنا َوأ ََنا َم َع َر ُسول الله َ
ُي ْرَم َل بِا ْل َج َنائِ ِز َرْمالً.

83

ِ ِ
ِ
ق َحتَّى َك َ
( )25فَتَبِ ْعتُهُ فَ ْانطَلَ َ
اد أ ْ
َن َي ْخ ُرَج م َن اْل َمد َينة َد َخ َل َم ْن ِزلَهُ
ت َعلَْي ِه فَأَِذ َن لِي.
استَْأ َذ ْن ُ
فَ ْ

84

( )26فَجع َل ُكلَّما جاء لِي ْخرج رمى ِفي ِف ِ
يه بِ َح َج ٍر.
ََ
َ َ َ َ َُ ََ
طلَ ْق َنا حتَّى أَتَْي َنا علَى َنه ٍر ِمن َدٍم ِف ِ
يه َرُجل
( )27فَ ْان َ
َ ْ
َ
َ
الرُج ُل الَِّذي
َو َس ِط النَّهَ ِر َرُجل َب ْي َن َي َد ْي ِه ِح َج َارة ،فَأَ ْقَب َل َّ
الرج ُل بِحج ٍر ِفي ِف ِ
يه،
فَِإ َذا أ ََر َاد َّ
الرُج ُل أ ْ
َن َي ْخ ُرَج َرَمى َّ ُ َ َ
ان،
َك َ

اعدي
الحذف غير القو ّ

ان،
َك َ

 86وبالهامش

قَائِم َو َعلَى
ِفي َّ
النهَ ِر،
ث
فَ َرَّدهُ َح ْي ُ

رقم 4

90

فَجع َل ُكلَّما جاء لِي ْخرج رمى ِفي ِف ِ
يه بِ َح َج ٍر ،فََي ْرِجعُ َك َما
ََ
َ َ َ َ َُ ََ
النه ِر ِ
ِ
ت ما ه َذا؟ فَقَ َ َِّ
الرَبا.
آك ُل ِّ
فَ ُقْل ُ َ َ
ال :الذي َأرَْيتَهُ في َّ َ

ِ
َن َي ْخ ُرَج أ َْر َس َل َر ُسوالً.
( )28فَ َج َع َل َّ
الر ُج ُل إِ َذا لَ ْم َي ْستَط ْع أ ْ

89

( )29الَ تَ ْد ُخلُوا اْل َجنَّةَ َحتَّى تُ ْؤ ِمُنواَ ،والَ تُ ْؤ ِمُنوا َحتَّى تَ َح ُّابوا.

94

( )30ال تَ ْد ُخلُوا اْل َجَّنةَ َحتَّى تُ ْؤ ِمُنواَ ،وال تُ ْؤ ِمُنوا َحتَّى تَ َحابُّوا ،أَالَ
ُّ
ول اللَّ ِه .قال:
ُّون بِ ِه؟" ،قَالُواَ :بلَىَ ،يا َر ُس َ
أ َُدل ُك ْم َعلَى َما تَ َحاب َ
السالَ َم َب ْي َن ُكم.
"أَ ْف ُشوا َّ

97

( )31الَ تَ ْد ُخلُوا اْل َجنَّةَ َحتَّى تُ ْسلِ ُموا َوالَ تُسلِ ُموا َحتَّى تَ َحابُّوا.

94

ون َحتَّى تَ َح ُّابوا.
ون اْل َجنَّةَ َحتَّى تُ ْؤ ِمُنوا َوالَ تُ ْؤ ِمُن َ
( )32الَ تَ ْد ُخلُ َ

94

ونا.
( )33إَِّن َك تَْب َعثَُنا ،فََن ْن ِزُل بِقَ ْوٍم الَ َي ْق ُر َ

94

ون َنا.
( )34إَِّن َك تَْب َعثَُنا ،فََن ْن ِزُل بِقَ ْوٍم الَ َي ْق ُر َ

94

( )35لِ َم تَْأ َذنِي لَهُ.

95

( )36لِ َم تَْأ َذنِي َن لَهُ.

95
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(َ )37يا َر ُسول اللَّه َك ْيف َي ْس َم ُعوا َوأََّنى ُي ِج ُيبوا َوقَ ْد َجيَّفُوا؟

98

ِ
ُم َرائِي؟
(َ )38ه ْل أ َْنتُ ْم تَ ِارُكو لي أ َ

99

ُّب َح أ َْرَب ًعا؟
ُّب َح أ َْرَب ًعا ،الص ْ
ُّب َح أ َْرَب ًعا؟  /الص ْ
( )39آلص ْ

102

ول ِ
ام َك
الَّ :
تَّ :
اهلل ،قَ َ
الصالَةَ َيا َر ُس َ
( )40فَ ُقْل ُ
َم َ
الصالَةُ أ َ

102

ُّب َح أ َْرَب ًعا؟
صلِّي الص ْ
( )41أَتُ َ

 102بالهامش
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ِ
اثن ِ
ذهب بِثَالِ ٍث ،وِا ْن أ َْرَب َع ٍة
ين َفْل َي ْ
عام َ
َك َ
ان ع ْن َده طَ ُ
َس ِاد ٍ
س.

107

الر ِ
صالَتِ ِه ِفي َب ْيتِ ِه
صالةُ َّ
ماع ِة تُضع ُ
الج َ
جل في َ
َّف على َ
(َ )43
س وعشرين ِ
وِفي ُسوِق ِه َخ ْم ٍ
ض ْعفًا.
َ

108

ِ
ِ ٍ
ِ
الصالَ ِة بِ ِّ ِ
ين
ض ُل َّ
( )44فَ ْ
السواك َعلَى الصَّالة بِ َغ ْي ِر س َواك َس ْبع َ
صالَةً.
َ

108

َما َب ْع ُد ما َبا ُل ِر َج ٍ
ت ِفي ِكتَ ِ
اب
( )45أ َّ
ون ُشروطاً لَْي َس ْ
ال َي ْشتَِرطُ َ
َ
ِ
اهلل.

116

َما بع ُد فَما با ُل ِرج ٍ ِ
ت ِفي
ون ُش ُروطًا لَ ْي َس ْ
َ
( )46أ َّ َ ْ َ َ
ال م ْن ُك ْم َي ْشتَِرطُ َ
ِكتَ ِ
اب اللَّ ِه.

 116بالهامش

(َ )42م ْن
فَ َخ ِ
ام ٍ
س أ َْو

رقم 2

َما موسى َكأَِّني أ َْنظُر إِلَ ِ
يه إِ ْذ ْان َح َد َر ِفي اْل َو ِادي ُيلَبِّي.
( )47أ َّ ُ َ
ُ

116

َما الَِّذين جمعوا ب ْين اْلح ِّج واْلعمرِة طَافُوا طَوافًا و ِ
اح ًدا.
(َ )48وأ َّ
َ َ َ ُ َ َ َ َ َُْ
َ َ

116

( )49وأ َّ َِّ
ين َج َم ُعوا َب ْي َن اْل َح ِّج َواْل ُع ْم َرِة فَِإَّن َما طَافُوا طَ َوافًا
َما الذ َ
َ
وِ
اح ًدا.
َ

رقم 1

َما َر ُسو ُل اهلل صلى اهلل عليه وسلم لَ ْم ُي َو ِّل َي ْو َمئٍِذ.
( )50أ َّ

117

ول ِ
ت مع رس ِ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل الظهر
صلَّْي ُ
َُ
(َ )51
سجدتَ ِ
ين ،وبعدها سجدتين ،وبعد المغرب سجدتين ،وبعد العشاء

119
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 117بالهامش

ب ِفي َب ْيتِ ِه.
سجدتين ،وبعد الجمعة سجدتين ،فَأ َّ
َما ا ْل ُج ُم َعةُ َوا ْل َم ْغ ِر ُ
َما بع ُد ما ِمن َشي ٍء لَم أَ ُكن أرَْيتُه إِالَّ قَ ْد أرَْيتُه ِفي مقَ ِ
امي
َ ُ
( )52أ َّ َ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ ُ
َ
َه َذاَ ،حتَّى اْل َجَّنةَ َو َّ
النار.

120

َّ ِ ِ ِ
َما بع ُد أ ِ
اع ُسَّن ِة
ص ِاد ِفى أ َْم ِرِه َواتَِّب ِ
ُوص َ
( )53أ َّ َ ْ
يك بِتَ ْق َوى الله َواال ْقت َ
َنبِي ِ
ِّه صلى اهلل عليه وسلم.

120

النبي صلى اهلل عليه وسلَّم َوَن ْح ُن أَ ْكثَُر َما ُكَّنا
صلَّى بَِنا
ُّ
(َ )54
قَطُّ.

121

النبِ ُّي صلَّى اهلل علَي ِه وسلَّم ونحن أَ ْكثَر ما ُكَّنا قَطُّ
صلَّى بَِنا َّ
َ
(َ )55
ُ َ ْ َ َ َ ََ ْ ُ ُ َ
آمُنهُ بِ ِمًنى َرْك َعتَْي ِن.
َو َ

121

اليه ِ
ِ
استَ ْع َم َل ُع َّماالً.
ص َارى َك َرُج ٍل ْ
ود والنَّ َ
( )56إَّن َما َمثَلُ ُكم َو َ ُ

126

استَ ْع َم َل ُع َّماالً.
اليهُ ُ
( )57إَِّن َما َمثَلُ ُك ْم َو َ
ص َارى َك َرُج ٍل ْ
ود َوالنَّ َ

 126بالهامش
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ك
( )58أ َّ
ت َيا َج ْعفَُر فَأَ ْش َبهَ َخْلقُ َك َخْل ِقي َوأَ ْش َبهَ ُخلُِقي ُخلُقُ َ
َما أ َْن َ
ت ِمِّني َو َش َج َرتِي.
َوأ َْن َ

127

ت
اهلل صلى اهلل عليه وسلم َيقو ُلُ :ك ْن ُ
ت َوأ َُبو َب ْك ٍر
َوأ َُبو َب ْك ٍر َو ُع َم ُرَ ،و ْانطَلَ ْق ُ

130

رسول
َ
(ُ )59ك ُ
نت أ ْ
َس َمعُ
ت
َوأ َُبو َب ْك ٍر َو ُع َم ُر ،وفَ َع ْل ُ
َو ُع َم ُر

َو َجار لِي ِم َن
المِد َين ِةَ ،و ُكنَّا
َ

130

ِ ِ
ت
ص ِار( /..إِِّني ُك ْن ُ
(ُ )60ك ْن ُ
ت َو َجار لي من األ َْن َ
ِ ِ
ُمَّيةَ ْب ِن َزْيٍدَ ،وِه َي ِم ْن َع َوالِي
و134
األ َْن َ
ص ِار في َبني أ َ
النبِ ِّي َّ
علَ ْي ِه وسلَّم ،فََي ْن ِز ُل َيوما وأ َْن ِز ُل بالهامش رقم 1
ول َعلَى َّ
ب ُّ
الن ُز َ
َنتََن َاو ُ
َ
صلى اهللُ َ َ َ َ
ًْ َ
ِ
ِ
الي ْوِم ِم َن األ َْم ِر َو َغ ْي ِرِهَ ،وِا َذا
َي ْو ًما ،فَِإ َذا َن َزْل ُ
ت ِج ْئتُهُ م ْن َخ َب ِر َذل َك َ
َن َز َل فَ َع َل ِم ْثلَهُ)
صلَّى اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ ،وأَُبو َب ْك ٍرَ ،و ُع َم ُر
ُصلِّي َوالنَّبِ ُّ
(ُ )60ك ْن ُ
ي َ
تأ َ
اء علَى اللَّ ِه ،ثَُّم الص ِ
ِ
َّالة َعلَى َّ
النبِ ِّي
ت َب َدأ ُ
َم َعهَُ ،فلَ َّما َجلَ ْس ُ
ْت بِالثََّن َ

131
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النبِ ُّي َّ َّ
ال َّ
ت لِ َن ْف ِسي ،فَقَ َ
صلَّى اللَّهُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم ،ثَُّم َد َع ْو ُ
صلى اللهُ
َ
َ
َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َمَ « :س ْل تُ ْعطَ ْهَ ،س ْل تُ ْعطَ ْه.
َج ُل،
ضى األ َ
ان َب ْي َن َنا َوَب ْي َن قَ ْوٍم َع ْقد ،فَ َم َ
(َ )61و َك َ
َعلَ ُم َك ْم َم َع
َر ُجالًَ ،معَ ُك ِّل َرُج ٍل ِم ْنهُ ْم أ َُناس ،اللَّهُ أ ْ
ون.
ِم ْنهَا أ ْ
َج َم ُع َ

فَفََّرقََنا اثَْنا َع َش َر
ُك ِّل َرُج ٍل ،فَأَ َكلُوا

140-139

ال َّ
صلَّى اهللُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َي ْوَم َب ْد ٍرَ « :م ْن َي ْنظُُر َما
( )62قَ َ
النبِ ُّي َ
ق ْاب ُن م ْس ُع ٍ
اء
فَ َع َل أَُبو َج ْه ٍل» .فَ ْان َ
طلَ َ
ود فَ َو َج َدهُ قَ ْد َ
ض َرَبهُ ْاب َنا َع ْف َر َ
َ
ت أ ََبا َج ْه ٍل؟
َخ َذ بِلِ ْح َيتِ ِه ،فَقَ َ
َحتَّى َب َرَد فَأ َ
ال :أ َْن َ

141

ِ َّ
ال النَّبِ ُّي َّ
ص َن َع أَُبو
( )63قَ َ
صلى اهللُ َعلَ ْيه َو َسل َمَ « :م ْن َي ْنظُُر َما َ
َ
ق ْاب ُن م ْس ُع ٍ
اء َحتَّى َب َرَد،
َج ْه ٍل» .فَ ْان َ
طلَ َ
ود فَ َو َج َدهُ قَ ْد َ
ض َرَبهُ ْاب َنا َع ْف َر َ
َ

141

قضايا العالمة اإلعرابية

ت أ َُبو َج ْه ٍل؟
قَ َ
ال :أَأ َْن َ

()64
فَِإَّنهُ َما

إِيَّا ُك ْم
َم ْي ِس ُر

ان تُْز َج َر ِ
ان اللَّتَ ِ
ومتَ ِ
ان ال َك ْع َبتَ ِ
َو َهاتَ ِ
ان َز ْج ًار
الم ُ
وس َ
ان َ
اْل َع َجِم.

142

ِ
ٍ
( )65إِِّني وِاي ِ
ان َو َه َذا ِفي َم ٍ
َّاك َو َه َذ ِ
القيامة.
وم
كان واحد َي َ
َ

142

ِ
ٍ
( )66إِِّني وِاي ِ
َّاك َو َه َذي ِن َو َه َذا ِفي َم ٍ
القيامة.
وم
كان واحد َي َ
َ

142

َّ
َع َوُر،
ث َنبِ ٌّي إِالَّ أ َْن َذ َر أ َّ
(َ )67ما ُب ِع َ
اب ،أَالَ ِإَّنهُ أ ْ
ُمتَهُ األ ْ
َع َوَر ال َكذ َ
َع َوَرَ ،وِا َّن َب ْي َن َع ْي َن ْي ِه َم ْكتُوب َك ِافر.
َوِا َّن َرَّب ُك ْم لَ ْي َس بِأ ْ

155

ك َح ٌّ
ق.
(َ )68وِا َّن لِ َن ْف ِس َ

155

ت َن ْف ُس َكَ ،وِا َّن
ت َع ْيُن َكَ ،وَن ِفهَ ْ
ت َذلِ َك َه َج َم ْ
( )69فَِإَّن َك إِ َذا فَ َعْل َ
ك حقا ،وأل ْ ِ
ِ ِ
ص ْم َوأَ ْف ِط ْرَ ،وقُ ْم َوَن ْم.
َهل َك َحقا ،فَ ُ
ل َن ْفس َ َ َ

156-155

اس ع َذاباً يوم اْل ِقي ِ
( )70إِ َّن ِم ْن أَ َش ِّد َّ
ون.
ص ِّوُر َ
امة ا ْل ُم َ
الن ِ َ َ َ َ َ

155

القي ِ َِّ
ِ
الن ِ
( )71إِ َّن ِم ْن أَ َش ِّد َّ
ون َهِذ ِه
ص ِّوُر َ
امة الذ َ
ين ُي َ
اس َع َذ ًابا َي ْوَم َ َ
ُّوَر.
الص َ

156
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َنت ُ ِ
الو ِادي ،تَ َخلَّفُوا
(َ )72متَى َي َر َ
تَ ،وأ َ
اس قَ ْد تَ َخلَّ ْف َ
اك النَّ ُ
سيد أهل َ
َم َع َك.
(َ )73يا

َه ِل
َسي ُ
ِّد أ ْ

اك َّ
ت
ان ،إَِّن َك َمتَى َما َي َر َ
تَ ،وأ َْن َ
اس قَ ْد تَ َخلَّ ْف َ
ص ْف َو َ
الن ُ
أ ََبا َ
الو ِادي ،تَ َخلَّفُوا َم َع َك.
َ

162
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ِ
( )74فَِإن ي ُ ِ
ُخ َرى تََرى
بَ ،وِا ْن تَ ُك ِن األ ْ
َحتَ ِس ْ
َصبِ ْر َوأ ْ
ْ َ
ك في اْل َجَّنة أ ْ
َص َنعُ.
َما أ ْ

162

ول اللَّ ِه إِ َّن أَبا ب ْك ٍر رجل أ ِ
َسيف َوِاَّنهُ َمتَى َما َيقُ ْم
(َ )75يا َر ُس َ
َ َ َُ
ام َك الَ ُي ْس ِمعُ َّ
اس.
الن َ
َمقَ َ

166

ِ
ِ
ِ
ام َك الَ ُي ْسمعُ
وم َمقَ َ
( )76إ َّن أ ََبا َب ْك ٍر َرُجل أَسيفَ ،وِاَّنهُ َمتَى َما َيقُ ُ
اس.
النَّ َ

167-166

ِ ِ
ِ
ام َك َي ْب ِكي.
( )77إ َّن أ ََبا َب ْك ٍر َرُجل أَسيف إ ْن َيقُ ْم َمقَ َ
الش َج ِرة ُ -ي ِر ُ ُّ
( )78م ْن أَ َك َل ِم ْن َهِذ ِه َّ
وم  -فَالَ َي ْغ َش َانا ِفي
َ
َ
يد الث َ
م َس ِ
اجِد َنا.
َ

166
169-168

َّ
ِ
(ُ )79ك ُّل أ َّ ِ
ون.
المجاه ُر َ
افى إال ُ
ُمتي ُم َع ً

171

ِ
(ُ )80ك ُّل أ َّ ِ
ِ
ين.
الم َجاه ِر َ
ُمتي ُم َعافًى إال ُ

 175بالهامش

ون ِفي ُك ْم َمالَئِ َكة بِاللَّْي ِل َو َمالَئِ َكة بِالنَّهَ ِار.
(َ )81يتَ َعاقَُب َ

رقم 1
178-177
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1

ِ ِ
ِ
ِ
صالةَ الفَ ْج ِر.
المؤمنات َي ْشهَ ْد َن َم َع َر ُسول اهلل َ
(ُ )82ك َّن ن َس ُ
اء ُ

178

ُمهَاتِي َي ْحثُثَْننِي.
(ُ )83ك َّن أ َّ

178

َع َم َدتَاه ِر ْجالَه.
(ْ )84
قد أ َْو َك َدتَاهُ َي َداهُ ،وأ ْ

181

األر ِ
َن تَقَ َع َكفَّاهُ.
ض قَْب َل أ ْ
(َ )85فلَ َّما َس َج َد َوقَ َعتَا ُرْك َبتَاهُ ِإلَى ْ
265

185-184

اعدي
االستبدال غير القو ّ

ود َوَب ْع َد َغٍد َّ
ص َارى.
اليهُ ُ
( )86فَ َغداً َ
الن َ

189

ص َارى َب ْع َد َغٍد.
اليهُ ُ
(َ )87
ود َغ ًدا َوالنَّ َ

190-189

الناس ي ُّ
ون َم َع َّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َو ُه ْم
صل َ
(َ )88ك َ
النبِ ِّي َ
ان َّ ُ ُ َ
َع ِاقِدي أ ُْزِرِه ْم.

194

الناس ي ُّ
ون َم َع َّ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َمَ ،و ُه ْم
صل َ
(َ )89ك َ
النبِ ِّي َ
ان َّ ُ ُ َ
يل لِ ِّلنس ِ
ِ
اء :الَ تَْرفَ ْع َن
َع ِاق ُدو أ ُْزِرِه ْم ِم َن ِّ
الص َغ ِر َعلَى ِرقَابِ ِه ْم ،فَق َ َ
وسا.
ي ِّ
الر َجا ُل ُجلُ ً
وس ُك َّن َحتَّى َي ْستَِو َ
ُرُء َ

195-194

اء أَم ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّاعةَ َوَنفَُرَنا ُخلُوفاً.
س َهذه الس َ
(َ )90ع ْهدي بِاْل َم ْ

194

اء أَم ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّاعةَ َوَنفَُرَنا ُخلُوف.
س َهذه الس َ
(َ )91ع ْهدي بِاْل َم ْ

195

ص ِادقُونِي.
( )92فَهَ ْل أ َْنتُ ْم َ

198

ص ِاد ِق َّي.
( )93فَهَ ْل أ َْنتُ ْم َ

199

الدج ِ
(َ )94غ ْي ُر َّ
َخ َوفُنِي َعلَ ْي ُك ْم ،إِ ْن َي ْخ ُرْج َوأ ََنا ِفي ُك ْم ،فَأ ََنا
َّال أ ْ
ِِ
ون ُكم ،وِان ي ْخرْج ولَس ُ ِ
ام ُرؤ َح ِج ُ
َح ِج ُ
يجهُ ُد َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ
ت في ُك ْم ،فَ ْ
يج َن ْفسه َواهللُ
َخلِيفَتِي َعلَى ُك ِّل ُم ْسلٍِم.

203

الدج ِ
(َ )95غ ْي ُر َّ
ف ِمِّني َعلَ ْي ُك ْم.
َّال أ ْ
َخ َو ُ

203

ول ِ
(ُ )96ك َّن نِساء اْلمؤ ِم َن ِ
ات َي ْشه ْد َن مع رس ِ
اهلل صالةَ اْلفَ ْج ِر.
َ ُ ُْ
َ َََُ

 208وهامش
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ِ
ِ
ِ
ام َأرَة ِم ْن ُك َّن لِ َج َارتِهَاَ ،ولَ ْو
(َ )97يا ن َس َ
اء اْل ُم ْؤ ِم َنات! ال تَ ْحق َرَّن ْ
ُك َراعُ َش ٍاة ُم ْح َرق

208

ع
ع لَ ْن تَُر ْ
( )98لَ ْن تَُر ْ

213

صةَ
ص ْ
صتُها على َح ْف َ
( )99لَ ْن تَُراعَ ،فَقَ َ
ت تُ ْكثُِر َّ
اع ،نِ ْع َم َّ
الصالَةَ
( )100لَ ْن تَُر َ
أنت لَ ْو ُك ْن َ
الرُج ُل َ

266
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صالِح
( )101لَ ْن تَُر َ
اع ،إَِّن َك َرُجل َ
ت بِ ْك ًار أ َْم ثَيِّباً؟
(َ )102ه ْل تََزَّو ْج َ
ت:
ت بِ ْك ًار أ َْم ثَيًِّبا؟» ،فَ ُقْل ُ
(َ )103ه ْل تََزَّو ْج َ
ت:
ت بِ ْك ًار تُالَ ِعُبهَا َوتُالَ ِعُب َ
ك»ُ ،قْل ُ
« َه َّال تََزَّو ْج َ

218

ال:
ت ثَيًِّبا ،فَقَ َ
تََزَّو ْج ُ
ول اللَّ ِه ،تُُوفِّ َي
َيا َر ُس َ

221-220

َخوات ِ
والِِدي أ َِو ْ ِ ِ
َن أَتََزَّو َج ِم ْثلَهُ َّن،
ص َغار فَ َك ِرْه ُ
ت أْ
استُ ْشه َد َولي أ َ َ
َ
ِ
وم َعلَْي ِه َّن َوتُ َؤِّد َبهُ ّن.
وم َعلَ ْي ِه َّن ،فَتََزَّو ْج ُ
ت ثَيًِّبا لتَقُ َ
فَالَ تُ َؤِّدُبهُ َّنَ ،والَ تَقُ ُ
ت بِ ْك ًار أ َْم ثَيِّباً؟
( )104أَتََزَّو ْج َ

218

( )105اس ُكن أُح ُد ،فَما علَ ْي َك إِالَّ َنبِ ٌّي أَو ِ
ص ِّديق أ َْو َش ِهيد.
ْ ْ ُ َ َ
ْ

221

ت أُح ُد فَما علَْي َك ِإالَّ َنبِ ٌّي ،أَو ِ
يد ِ
ان.
ص ِّديق ،أ َْو َش ِه َ
( )106اثُْب ْ ُ َ َ
ْ

223

ت أُح ُد فَِإَّنما علَ ْي َك َنبِ ٌّي ،و ِ
يد ِ
ان.
ص ِّديقَ ،و َش ِه َ
َ َ
( )107اثُْب ْ ُ
َ

222

أك ثِ ْنتَ ِ
انَ :س َرف أ َْو
َخطَ َ
ت َما أ ْ
ب َما ِش ْئ َ
ت َوا ْش َر ْ
(ُ )108ك ْل َما ِش ْئ َ
وبالهامش رقم
َم ِخيلَة.
222-221

طأَتْ َك اثَْنتَ ِ
انَ :س َرف،
َخ َ
ت َما أ ْ
الب ْس َما ِش ْئ َ
(ُ )109ك ْل َما ِش ْئ َ
تَ ،و َ
أ َْو َم ِخيلَة.

1

ونهَا إِلَ ْيهَا،
الج َن َازِة ،فَِإ ْن تَ ُ
صالِ َحةً فَ َخ ْير تُقَ ِّد ُم َ
َس ِرُعوا بِ َ
( )110أ ْ
ك َ
ِ
إِن تَ ُ ِ
ونهُ َع ْن ِرقَابِ ُك ْم.
ض ُع َ
ْ
ك س َوى َذل َك فَ َشٌّر تَ َ

225

َّام أَ ْفض َل ِم ْنها ِفي هذه األَي ِ
( )111ما اْلعم ُل ِفي أَي ٍ
َّام؟
َ
َ
َ ََ

225

ِ
اء َو ْج ِه اللَّ ِه ُختِ َم لَهُ بِهَا َد َخ َل اْل َجَّنةَ.
ام َي ْو ًما ْابت َغ َ
(َ )112م ْن َ
صَ

231
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